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مؤشر بالعربيه
آ

آكل الطحالب  66
آكل سمك  1270

آكالت أسماك  1798
آكالت بكتريا  192

آكالت بالنكتون  951
آكالت محار  1573

آكالت نباتات كبيرة  1479
آلية اقتصادية  1326

آلية سياسة اقتصادية  1327
آلية سياسة قيادة وتحكم  1325

أ
أبالون  1

أبواغ  حيوانية  2559
أثر بيئي  836

أثر جانبي  1816
أجار أجار  32

أجسام مضادة  104
أجهزة تهوية بالجاذبية  26

أجهزة تهوية,  موزعات هواء  25
أجهزة تهوية، ميكانيكية  27

أحادي صفة وراثية  1577
(n) أحادي كروموسوم  1172

أحجار  2296
أحماض أمينية أساسية  83
أحماض دهنية أساسية  900

أحماض دهنية غير مشبعة طويلة السلسلة  901
أحماض دهنية غير مشبعة قصيرة السلسلة (بوفا)  902

أحواض أكاجا  1836
أحواض متصلة  1879

أحواض متوازية  1880
أحياء  303

أرباح تشغيل  1936
أرجل ضفادع طازجة  1075

أرض  1392
أرض مائية الُمْستقَطع  1820
pH أس هيدروجيني  1769

أساليب جيدة الستزراع مائي  119
أسبقي األنوثة  1956

أسبقي الذكورة  1949
أسطح تجميع اليرقات  2214

أسطح تكوين حشف  1069
أسماك  996

أسماك التفريخ  339
أسماك التفريخ  1003

(Milk fish) أسماك الخنى  1557
أسماك بحر نهرية  93

أسماك تبيض على أسطح  2220
أسماك تبيض على سطح رأسي  2221

أسماك تسمين  1012
أسماك جاهزة للحصاد  1014

أسماك خشنة  1004
أسماك زينة  1015

أسماك سائبة  1007
أسماك طازجة  1011

أسماك طعام  1010
أسماك عائلة المبروك  629

أسماك علف  1009
لة أسماك مؤصَّ  1020

لة جنسيا أسماك محوَّ  2134
أسماك مرافقة  1001
أسماك مشفاة  755

أسماك مياه باردة  1005
أسماك مياه باردة  1006

أسماك نصفية التبويض  1013
أسماك نفاية  1021

أسماك, مياه دافئة  1022
أسنان خيشومية  1123

أشعة فوق البنفسجية  1984
أشقَّاء  2147
أصل  1746

أصول  164
أصول  165

أصول بشرية  384
أصول ثابتة  167

أصول جارية  166
أصول طبيعية  385
أصول مؤقتة  168
أصول مالية  383

أعشاب بحرية  2100
أعشاب سمكية  1023
أفالتوكسينات  31

أكادجا  4
أْكسجة  1722

أكسجين منتشر  1720
أكسدة بيولوجية  1709
أكسيجين ذائب  1721

ألجينات  65
ألياف خام  977

أليداد  67
أم  2219

أم اللؤلؤ  1585
أمان معيشي  1453

أمرشراء  1974
أمطار حمضية  1987

أمن غذائي  1060
أمن غذائي  1658

أمن غذائي ومراقبة غذائية  1061
أمن معيشي  1451

أمونيا  84
أمونيا غير متأينة  86

أمونيوم  88
أنبوب تغذية  1793

أنبوب قائم  2278
أنتجين  105

أنثوي المنشأ  1159
أنثى حاملة للبيض  963
أندروجين ميتوزي  98

أنظمة بيئية, زراعية  784
أنواع تغذوية  2237

أُنوري  109
أوتوسوم  184

أوزون  1727
أوعية تحضين  1298

أوفوش  178
أوميجا3-  1669

أيزو 9000 (تماثل)  1366
أيون  1351

إ
 SPS) إتفاقية اجراءات صحية وصحة نباتية  37

.(Agreement
.(TBT Agreement) إتفاقية حواجز فنية للتجارة  38

إتقان-دقة  1895
إجمالي ناتج محلي  744

إجهاد  2311
إجهاد حاد  2312

إجهاد مزمن  2313
إخصاب (أ)  967

إخصاب صناعي  969
إدارة  1482

إدارة تجمعات مائية  1491
إدارة تكاملية لمساحة ساحلية  1486
إدارة تكاملية لمنطقة ساحلية  1487

إدارة تنمية استزراع مائي  1483
إدارة مخاطر  1489
إدارة مزرعة  1484

إدارة مصايد سمكية  1485
إدارة مياه  1490

إدخال  1348
إدمصاص  16

إذابة، معدل إذابة  2209
إراحة  893
إرشاد  873

إزالة التصاق بيض  1594
إستروجين  855

إستزراع اللفش  2318
إشعار  1350
إشعاع  1983
إصابة  222

إصابة-جرح  2409
إصبعية  994

إضافات غذائية  1058
إطفار  1602

إطالق مؤجل  661
إطماء  2154

إعادة بْذر  2020
إعادة تدعيم قطعان أسماك  2030

إكثار  1943
إمداد  2326

إمكانية انكماش وانتفاخ  2145
إمناء  2251

إناء تفقيس  1186
إنتاج ثانوي  1925
إنتاج سنوي  1916

إنتاج كلي  1919
إنتاجية  1927

إنتاجية أولية  1930
لية إنتاجية أوَّ  1924

لية كلية إنتاجية أوَّ  1920
إنتاجية صافية  1929

إنتاجية كلية  1928
إنقالب فصلي  2208

إنكوتيرم  1292
إهالك  675
إيراد  2034

إيراد َحدَّى  2036
إيضاحات فراغية على خريطة  1500
إيضاحات منطقية على خريطة  1499

ا
اَّْدغة ، وحل  2173

ابتناء  92
اتساع عين مشدودة لشبكة  1534

اتساع قائم لعين شبكة  1533
.(CPE) اثر المرض الخلوي  632

اجتماعي اقتصادي  2184
احتياج أكسيجيني  1712

احتياج أكسيجيني بيوكيماوي  1713
احتياج كيميائي على أكسجين  1714

اختبار حيوي  288
اختبار مناعي  1277

اختبار نسل  1939
اختزال نترات  668

اختناق  102
اخضرار  1144

ادرجة فهرنهيتية ف°  659
اراضي رطبة  2534

ارتشاح  1308
ارتشاح خلوي  689

ارتفاع  808
ارتفاع إنشائي  1202

ارتفاع تصميمي  1203
ارتفاع ديناميكي كلي  1198

ارتفاع عن سطح البحر  77
ارتفاع للتصريف  1195

ارتفاع للضخ  1196
ارض رطبة  2533

ازدهار طحلبي  314
استئناس  746

استاكوزا المياه العذبة  527
استبدال الماء  2478

استخدام متعدد  1600
استخدام متعدد األغراض لألرض  1395

استخدامات المياه  2488
استخراج غازات (ب)  2316

استراتيجية  2300
استراتيجية المواءمة  2301

استراتيجية معيشة  1452
استرجاع  729
استزراع  546

استزراع  مائي متوسط الحجم  138
استزراع أسماك زعنفية  1797

استزراع أسماك في حقول األرز  597
استزراع أصناف المبروك  628

استزراع استاكوزا  170
استزراع األسفنج  2257
استزراع البساريا  2155

استزراع الطحالب  64
استزراع اللؤلؤ  598

استزراع المبروك  395
استزراع بحري  1505
استزراع بحري  2382
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ِ
استزراع بنظام مولون  593

استزراع تبادلي  605
استزراع تجميعي (ب)  573

استزراع تراوت  2420
استزراع تكاملي  587
استزراع تكاملي  897

استزراع ثعبان الماء  789
استزراع جماعي(أ)  572

استزراع جمبري  1757
استزراع جمبري بحري  1506

استزراع حرفي  121
استزراع حلزون  435

استزراع رخويات  476
استزراع سرطانات بحرية  392

استزراع سلمونيات  236
استزراع سمك رمحي  854

استزراع شبه مكثف  146
استزراع شبه موسع  145

استزراع عائلة بورية  1599
استزراع عالي  604

استزراع على أسطح صخرية  611
استزراع على أطواف  602

استزراع على اطواف ورفوف  603
استزراع على البر  2338

استزراع على حبال  612
استزراع على طاوالت شبكية  614

استزراع على عوارض  615
استزراع على قوائم خشبية  609
استزراع على قوائم وحبال  610

استزراع في أكياس  571
استزراع فى احواض تربية  600

استزراع في الصوامع  607
استزراع فى المياه الشروب  123

استزراع في ماء رائق  579
استزراع فى مسيجات  583

استزراع في مياه التبريد  150
استزراع في مياه الصرف  151

استزراع في مياه الصرف الصحي  606
استزراع في مياه بحرية  137

استزراع فى مياه جوفية دافئة  128
استزراع فى مياه عذبة  127

استزراع فى مياه مفتوحة  596
استزراع قاعي  576

استزراع قنافذ البحر  2098
استزراع مائي  116

استزراع مائي  إعاشي  148
استزراع مائي  تحويلي  149

استزراع مائي  نباتيبدون تربة  129
استزراع مائي ، إعادة تخزين  143

استزراع مائي افقي التكامل  132
استزراع مائي تجاري  125
استزراع مائي تكاملي  131

استزراع مائي رأسي التكامل  133
استزراع مائى ريفى  144

استزراع مائي عمالق  136
استزراع مائي غير تجاري  140
استزراع مائي فوق المكثف  130
استزراع مائي كبير الحجم  135

استزراع مائي لمكافحة الفقر  141
استزراع مائي متناهي الصغر  139

استزراع مائي مكثف  134
استزراع مائي موسع  126

استزراع مائي، مبني على الصيد  124
استزراع متنوع  1828

استزراع مجموعة عمرية واحدة  608
استزراع مختلط  590

استزراع مختلط اجناس  591
استزراع معلق  601
استزراع معلق  613

استزراع منزلي  122
استزراع وحيد جنس  592

استسقاء  759
استشعار عن بعد  2014
استصالح أرض  2002

استغالل زراعي للغابات  43
استقرار (أ)  2123

استقرار (ب)  2124
استقرار بعيد  2015

استهالك أكسجين  1710
استهالك ظاهري  487

اسكالوب  2085
اسماك بداية غذاء  1008

اسماك فارغة  1019
اصداف  451

اصالح-رم  2017
اضليع  2411

اعتدالين  847
اعتماد  528

افتراس  1896
افتراس خلوي  1770
افتراس داخلي  373

اقتران  2343
اقتصاد السوق (الحر)  780

اقتصاد موجه, اقتصاد مركزي التخطيط  781
اقتصاديات االستزراع المائي  776

االقتصاد البيئي  777
االقتصاد الجزئي  779

االقتصاد الكلي  778
التحليالت االقتصادية  773

التعرية بالرش  852
التعليق الحَلقي  765

التفوق  843
التهاب  1309

راكة الشَّ  229
الطور الزجاجي لثعبان السمك  790
الطور الفضي لثعابين السمك  792

الفقس  771
الفقس  1185

المسح استطالعي للتربة  2329
المسح تفصيلي للتربة  2328

خ المفرِّ  1182
الهجن النوعية  1250

امتصاص  3
انبوب صرف  1792

انتاج  1912
انتاج استزراع مائي  142
انتاج استزراع مائي  1917

انتاج مفرخات  1921
انتاجية ثالثية  1926

انتخاب  2110
انتخاب بين العائالت  2112

انتخاب تفاضلي  2113
انتخاب داخل العائلة  2118

انتخاب عائلي  2114
انتخاب غير مباشر  2115

انتخاب فردي  2116
انتخاب مترادف  2117

انتشار  1902
انتعاش  2023
انتفاخ  243

انتقال أفقي  2403
انتقال رأسي  2404

انحدار  1135
انحدار هيدروليكي  1252

انحراف وراثي  1109
انسالخ  1589

انشقاق تجوف  1086
انقسام إنشطاري  2090
انقسام اختزالي  79
انقسام اختزالي  740
انقسام اختزالي  1530
انقسام متساوي  739
انقسام ميتوزي  1564
انهيار ؟ سقوط  526

اهتمامات استراتيجية للجنس  1096
اهتمامات الجنس  1094

اهتمامات عملية للجنس  1095
ايراد كلي  2037

ب
ب) حاجز  282

بئر  319
بئر ارتوازي  2527

بئر دافق  2530
بئر سطح ماء جوفي  2531

بئر عميق  2529
باحة  171

باحة - الجون  1386
- عود بارَّ  1740

بالغ  17
بايت  354
بت  308

بثرات ثمرية  396
بثق  885

بحرنهري  91
بحيرة  1390

بحيرة ساحلية  1387
بحيرة متعرجة  1391
بحيرة متعرجة  1708

بحيري  1385
بخر  863

بدائي النواة  1942
بذرة  2107

بّريمة رافعة  179
برزخ  239

برغوث الماء  644
بركة صرف صحي  2128

برمائي  90
برنامج ري  1356
بروتوزوئيَّا  1958

بروتين  1950
بروتين خام  1954

SCP بروتين كائنات وحيدة الخلية  1955
بريمة التربة  180

بطانة  1126
بطروخ  2054

بطن قدميات  1087
بعد عومة  1544

بقايا الكلور  416
بكتريا القولون  194

بكتريولوجيا  191
بكتريوم (جمع: بكتريا)  193

بالستودرم  311
بالستيدة صفراء  2540

بالستيوال  313
بالطة لوح  2163

بالنكتون (هائمات)  1810
بلح البحر (بحري)  1601

بلهارسيا  2087
بناء القدرة  378

بنتونيت  281
بنود مرجعية  2376

بوابة (د)  1317
بوابة مفيض  1699

بوابة منزلقة (أ)  2171
بوابة منزلقة (ب)  2172

بوريش  325
بوشيلور  322
بوصلة  467

بوغاز (أ)  1314
بوغاز- قناة اتصال  1388

بولي إيثيلين عالي الكثافة  1216
بيئة  832

بيئة استزراع مائي  118
بيئة تغذى  1639
بيئة حيوية  302
بيئة دقيقة  1550

بيان الميزانية  198
بيان دخل  1288

بيان مد وجزر  263
بيانات جغرافية  645

بيانات رقمية  709
بيانات فراغية  646

بيريت  1976
َبْيريت حديد  1977
بيض ,قاعي  804
بيض أخضر  803
بيض راسب  805

بيض سرطان البحر  523
بيض طافي  806

بيض ملتصق  801
بيضة  283
بيضة  799

بيع لحساب اآلخر  484
ِبيْل  275

َبيُوض  1704
بيوض َوُلود  1705

بيولوجيا إحصائية  301
بيولوجيا مائية  1256
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ت
تأثير جيني سائد  1102

تأثير جيني غير كامل السيادة  1103
تأثير جيني كامل السيادة  1101

تأثير جيني, إضافي  1100
س تأثير مؤسِّ  1070

تأثيرات خارجية  881
تأثيرات خارجية بيئية  882

تأثيرات ظاهرية داخلية  883
تأقلم  6
تأقلم  7

تأقلم, محلي  14
تآكل  177
تآكل  680

تأمين أداء  317
تأنيث  964

تاريخ التعبئة  649
تاريخ الحياة  1431

تاريخ الصنع  648
تاريخ تعبئة العلف  926

تباين  2437
تباين انشطة  734

(VE) تباين بيئي  2440
تباين جنسي  2135

(VD) تباين فى صفات وراثية سائدة  2439
تباين مظهري  2443

تباين وراثي  2442
(VA) تباين وراثي إضافي  2438
(VI) تباين وراثي محبوس  2441

تبويض  1707
تبويض طبيعي  2228

تبويض ممتد  2226
تتابع ليل ونهار  1659

ّتامباك  2347
تَّْثليْث  2415

تتراوح  1754
تَّمْعُدن  1561

تثبيت نيتروجين  1648
تثليج  414

تجرثم  2262
تجريف  1176
تجسير  811
تجفيف  762

تجفيف بالتجميد  1073
تجلط كيميائي  447

تجمع  446
تجمع حيوي  290

تجميد  2010
تجميع  35

تجميع الماء  2481
تجميع يرقات الصدفيات  2213

تجهيز  481
تجهيز أسماك  1908

تجيير  1437
تجييل  2004

تحت مدِّي  2321
تحت مرضي  2319

تحت نوع  2320
تحديد جغرافي  1117
تحديد مناطق  2556

تحسين  826
تحسين خواص التربة  2188
تحسين, وسط حياتي  827

تحصين  1276
تحضين  1294

تحضين (حضانة)  1652
لي تحضين أوَّ  1653

تحضين البيض  340
تحضين ثانوي  1654

تحضين داخل تجويف فمي  1297
تحكم في الماء  2477

تحلل حيوي  291
تحلل ذاتي  183

تحلُّل  657
تحلية (ا)  678

تحلية (ب) غسيل التربة  679
تحليل الجنس  1091

تحليل المستفيدين  2274
(b) تحليل تقريبى  1959

(IRA) تحليل مخاطر استيراد  1282
(HACCP) تحليل مخاطر ونقطة تحكم حرجة  1191

تحليل مصروفات وأرباح  521
تحور  1542

تحوصل حيوي  294
تحول جنسي  2131

(FC) تحول غذائي  910
تحويل رقمي  711

تخزين (أ)  2289
تخزين (ب)  2290

تخصيب  862
تخطيط  1811

تخطيط الستخدام األراضي  1813
تخطيط مزرعي  1812

تخفيف  1563
تخلخل (ب)  1795

تخليل  1790
تخمر  966
تدخين  2177

تدخين بارد  2179
تدخين ساخن  2180
تدرج ملحي  1169

تدريج  1136
تدريج سلبي  1137

تدعيم قطعان  828
تدفق سطحي  2062
تدفق عكسي  187

تدهور تزاوج داخلي  1285
تدوير  2005

تدويري  2000
تذكير  1515
ترابي  787

تراص حراري  253
تراص حراري  2302

تراكم حيوي  287
تربة  2186

تربة حمضية كبريتية  2194
تربة حمضية كبريتية كامنة  2201

تربة خشنة  2196
تربة رسوبية  2203
تربة سطحية  2395

تربة طمييِّة رسوبية  2195
تربة عضوية  2199

تربة متبقية  2202
تربة متماسكة  2200
تربة محفورة  2256
تربة معدنية  2198
تربة ناعمة  992
تربة ناعمة  2197

تربية  1672
تربية أسماك مع زراعة جسور  582

تربية إكثارية  589
تربية بعيدة عن القاع  595

تربية على أعمدة قائمة  577
تربية على حبال طويلة  588

تربية على شباك  594
تربية على شباك عائمة  585

تربية على مسطحات  575
تربية فردية  1576

تربية في اقفاص  578
تربية في حظائر  599

تربية في ماء أخضر  586
تربية مستمرة  581
تربية ميتلوس  1607

تربية نقية  570
تربية يرقات  1405

تربيع  1978
ترتيب  1993
ترحيل  2013

ترخيص  1429
ترسيب  2106

ترشيح ميكانيكي  991
ترعة  732
ترقيم  2345

تركيب التربة  2191
تركيب العلف  932
تركيب عالئق  915
تركيب عمري  34
تركيب وراثي  1112

تروكوفور  2418

تزاحم  1694
تزاوج  1517

تزاوج أقارب  1518
تزاوج خلطي  531

تزاوج داخلي-زواج أخوة  1284
تزاوج عشوائي  1520
ل تزاوج مؤصَّ  1519

تزجيج  1125
تستوستيرون  2378

تسلسل  411
تسمم دموى  2120

.(PSP) تسمم محار, شلل محار  2140
.(DSP) تسمم محار,إسهال محار  2139

تسميد  1497
تسميد (ب)  968

تسوية أو مسح  1420
تسويق  1509

تسيل  1444
تشبع  2079

تشخيص  687
تشرب  1760
تشعيع  1352

تشغيل إنتاجي  1913
تصاريح تجارية  1766

تصلب بالماء  2480
تصنيع السيالج  829

تصنيع حبيبات بالضغط  1755
تصنيع حبيبات دقيقة  1552

تصنيف  2366
تصنيف ميل عضوي للمياه  2072

تصنيف وصفي  2367
تصويم  2370

DNA تضخيم عشوائي طبيعي لحامض نووي  742
تطهير  731
تطهير  2071

تطور مكتسب  782
ويف تطَُ  1986
تعاونية  502

(CAP) تعبئة فى ظروف سيطرة على وسط  1729
تعدد مجموعات كروموسومية  1832

تعديل كروموسومي  425
تعرية  848

تعرية سطحية  851
تعرية مكونة ألخاديد  849
تعرية مكونة لجداول  850

تعطين  2031
تعقيم  2284

تعقيم بأشعة فوق بنفسجية  2285
تعكُّر بسبب بالنكتون  2425

تعكَّر دُّبالي  2423
تعكُّر معدني  2424
تعكُّر،َعَكارة  2422

تغذية  1657
تغذية إنهائية  995
تغذية انتقائية  959

تغذية حسب الرغبة  954
(MAP) تغليف فى بيئة معدلة  1730

تفاعل اضطرادي  246
تفاعل بوليميراز تسلسلي  1829

تفريخ  2217
تفريخ اصطناعي  1944
تفريخ شبه طبيعي  1946

تفريخ صناعي  2227
تفريخ طبيعي  1945

تفريغ  652
ي مرض تفشِّ  1689

تفقيس حويصالت  653
تفكيك محاريات  1570

تقدير جرعة  748
تقليب بالهواء  54

تقليم  626
تقني السبب  2368
تقنية حيوية  304

تقييم أثر اجتماعي  163
تقييم أثر بيئي  162
تقييم أثر بيئي  837

تقييم استكشافي ريفي سريع  112
تقييم بيئي تكاملي  833
َطاعي

ِ
تقييم بيئي ق  834

تقييم تشاركي ريفي سريع  114
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تقييم ريفي تشاركي  110
تقييم ريفي سريع  111

تقييم مخاطر  2049
تقييم مستقبلي للمرض  1940

تقييم موضعي ريفي سريع  115
تكاثر جرثومي  2260
تكاثر خضري  2019
تكاثر الجنسي  2018

(PPP) تكافؤ قوة شرائية  1975
تكافل داخلي  817

تكامل  1330
تكامل أداء  1332
تكامل أفقي  1333

تكامل أنظمة  1337
تكامل استراتيجي  1336

تكامل رأسي  1338
تكامل سياسة  1334
تكامل مصمَّم  1331
تكامل نوعي  1335

تكثيف  1339
تكريك (ا)  753

تكريك (ب)  754
تكَّسية  2047

تكلفة , إجتماعية  516
تكلفة ,(إنتاج) كلية  517

تكلفة اقتصادية  512
CPT تكلفة التوصيل  522

تكلفة سلع مباعة  510
تكلفة, ثابتة كلية  518

تكلفة, فرصة  515
تكلفة, متغيرة  520

تكلفة, متغيرة كلية  519
تكلفة, هامشية  514

تكنولوجيا المصايد  1026
تكوين بويضة  1674

تكوين جاميطي  1084
تكوين خاليا منوية  2247

تكيس الشبكة  1618
تكيف  13

تكيف بحري للسلمونيات  2182
تكيُّف معيشي  1449

تالبيش  344
تلوث  1826

تلوث الماء  1827
تلون  1587

تلون تكاثر  332
تلويث  489
تلوين  463

تماسك  456
تماسك تربة  485

تمثيل ضوئي أكسجيني  1783
تمثيل ضوئي أكسجيني  1784

تمثيل غذائي  1539
تمثيل غذائي أساسي  1540

تمديد  870
تملُّح  234
تمليح  240
تمليح  337

تمليح جاف  2064
تمييز  1382
تمييز  1510

تناسل تتابعي  1521
تنافس  469

تنشيط مناعي  1279
تنظيم غذائي  697

تنفس  2027
تنفس سطحي (ا)  1794

تنفس هوائي  2028
تنقية  677
تنقية  2003
تنقية  2008

تنمية ريفية  683
تنمية مستدامة  684

تنوع  735
تنوع  1831

تنوع انشطة  736
تنوع حيوي  292

تنوع حيوي - فى الزراعة  293
تنوع سبل معيشة ريفية  1450

تنوع صفات وراثية  75

تنوع مظهري  1771
تنوير  372

تهدئة - تسكين  2103
تهوية  18

توالد أنثوي  1162
توالد ِبكري  226

توجه النظام البيئي في االستزراع المائي  2561
توجه ضوئي  1785

توجهات الجنس  1093
توزيع حر  169

توزيع رأسي  2551
توسع إنتاجي  872

توصيل كهربائي  482
تيار  618

تيار مدي  254
تيارات الحمل  622

تيارات صاعدة  2431
تيبس رمي  2044

ث
ثائر  1472

خ ثابت مفرِّ  1183
ثاقبات  756

ثاني أكسيد كربون  390
ثعبان السمك  788

ثعبان السمك األصفر  793
ثقل  2156

(3n) ثالثي الكروموسوم  2416
ثنائي  285

ثنائي كروموسوم (2ن)  720

ج
جاذبية  1142

جاذبية نوعية  1143
جاك  1369

جامع (بذور)  459
جامع يرقات بلح البحر  323

جامع, بيض طافى  460
جاهزة للتبويض  1141

جحوظ العيون  868
جدول (أ)  2303

جدول (ب)  2304
جدول دائم  2309

جدول مؤقت  2308
جرافة  1630

جرثومة  2259
جرثوميات  475

جرش  537
جرعة  749
جرف  2109
َجْزر  266

َجْستريوال  1088
جسدي  2211
جسر  200
جسر  201
جسر  202

جسر (أ)  715
جسر (ب)  716

جسم صنوبري  1267
جسورترابية للحوض  717

جلمود  324
جماعة  457
جماعي  1145
جمبري  2144

جمبري المالحات  336
جمبري المياه العذبة العمالق  1894

جمبريات  1758
جنس  1090
جنس  1113
جنس  1980
جنين  812

جهاز تدريج  1134
جهاز تهوية  19

U جهاز تهوية, أنبوب على شكل حرف  24
جهاز تهوية, بداالت  20
جهاز تهوية, رشاش  23
جهاز تهوية, مضخة  22

جهاز تهوية, نافث هواء  21

جهاز قياس التيار  619
جهاز قياس التيار ذي الرفاص  621

جهاز قياس توصيل كهربي  483
جهاز قياس زوايا  250

جهاز قياس سرعة تيار  1048
جهاز قياس كثافة سوائل  1261

جهاز قياس لوني  462
جهاز قياس ملوحة  235

جهاز قياس مْيل  441
جهاز كهرومغناطيسي لقياس سرعة التيار  620

جهاز نافخ للهواء  47
جهة رسمية ذات صفة قضائية  1664

جوانو  1155
جوبيا (الجوابي)  1892

جوفي  1786
.(HCG) جونادوتروبين، مشيمي بشري  1132

جير  1433
جير حي  1435

جير مطفي  1434
جيل  1107

جيل جرثومي  2261
جينوم  1111

ح
حاجز (ب)  2523
حاجز (ج)  2524

حاجز أمواج  330
حاجز أمواج  351

حاجز أمواج , اطارات طافية  331
حاجز تقلصي  2526
حاجز خشبي  318
حاجز رياح  2536
حاجز شبكي  204

حاجز شبكي (أ)  2091
حاجز منزلق  2170

حاجز(ا)  2522
حاجز(ه)  2525

حاضن في الفم  1591
حامل  1982

حامل عدوي  398
حبة  1752

حبل رصاص  216
حبل طعم  1474
حبل طفو  1041

حبل علوي رئيسي  1200
حبل مارسيليا (ا)  507

حبل معلق  758
حبيبات رطبة  1753

حبيبات علف دقيقة مغلفة  938
حجر تهوية  55
حجر جيري  1436
َحْجر صحي  1979

حجم التراب الكامن  769
حجم تسويقي  1508

حد اتخاب  625
حد اتربرج  174

حد اتنبرج سائل  175
حد اتنبرج للتماسك  176

حد شاطئ  1065
حرية استغالل مورد  1675

حزم دبش  1081
حساب تكلفة  511

حساس لتغير الحرارة  2282
حساسية  2119

حساسية، ضعف  2465
َحَشف  1068
حشو  2185

حشوة  508
حصاد انتقائي  1178

حصاد بالتجفيف  1179
حصاد جزئي  1180
حصة يومية  919
حصر عينة  2067

حصو  1139
حصيرة ليفية للتبويض  2223

حضانة أفقية  1300
حضانة الطور الزجاجي لثعابين السمك  791

حضانة بكاليفورنيا  1299
حضانة رأسية  1301
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حظيرة  1756
حفار التربة الحلزوني  182

حفرة  1799
حفرة  استعارة  320

حفرة حصو  1140
حفظ  617

حفظ خاليا جنسية  539
حق الحصول على السلع  830
حق الحصول على الغذاء  831

حق تحكم في ملكية  1948
حق تملك أو استغالل أرض  2375

حق مكتسب بوضع اليد  1901
حقل أرز (أسيوي)  1731

حقن بريتوني  1312
حقن بمستخلص غدة نخامية  1266

حقن تحت جلدي  1313
َحقن عضلي  1311

حقوق شاطئية  2042
حقوق مائية  2043

حقيبة أسماك حية (ب)  1448
حقيقي التناسل  2421

حقيقي النواة  858
حلب  2314

حلب هوائي (أ)  2315
حلزون  434

حلقة التغذية (أ)  956
حلقة التغذية (ب)  957

حلمة (زائدة)  1735
حمأ  2166

لي حمأ أوَّ  2168
حمأ ثانوي  2169
ط حمأ مَنشَّ  2167

حمأة  1641
حمض  10

حمض أميني  82
حمض دهني  899

(RNA) حمض نووي ريبوزي  2040
 DNA)، ssDNA, حمضلنووي ديوكسي ريبوزي  672

dsDNA
حمل هيدروليكي  1253

حمَّى تيفود  2427
ُحَوش (مفردها َحْوشة)  1242

حوض  207
حوض (البركة)  1834

حوض (جمع: أحواض)  155
حوض أرز  1860

حوض أسماك  1848
حوض أكسدة  1859

حوض إنضاج  1856
حوض ارتوازي  208
حوض استرجاع  728

حوض تبويض  1870
حوض تخزين  1873
حوض تربية  1851
حوض تربية  1863

حوض ترسيب  212
حوض ترسيب  1866
حوض ترسيب  2359
حوض تسمين  1847

حوض تسويق حي  2286
حوض تشتية  1878

حوض تصريف  210
حوض تغذية بالمياه  1853

حوض تفريخ  1839
حوض تفريخ  1864
حوض تفريخ  2362
حوض تهدئة  213

حوض توزيع  1842
حوض جوفي  1850

حوض حجر صحي  1861
حوض حصاد  211

حوض حضانة  1858
حوض دائري  2353
حوض دوبيش  1844

حوض ذو جسور  1846
حوض رشح  1867
حوض ري  1357

دِّي حوض سَّ  1837
حوض شمسي للطحالب  1869

حوض صغير  1546

حوض صيد  209
حوض علوي  1877

حوض غاطس  1874
حوض غير قابل للتجفيف  1876

حوض فصل  1868
حوض فقس  1852

حوض فوستر لوكاس  1849
حوض قابل للتجفيف  1843

حوض قطعان  1872
حوض قطعان تفريخ  1840

ن حوض ُمَبطَّ  1855
حوض محفور  1845

حوض مدِّي  1875
«D«حوض مستطيل ذو طرف مستدير  2354

حوض مطري  1862
حوض مقام بحفر وردم  1841

حوض مكان حفرة  1838
حوض موسمي  1865
حوض موسمي  2358
حوض نضوج  1857
حوض هوفر  1854

حوض ينبوعي  1871
حّوش («فاللي»)  616

حويصلة  630
حيازة أرض  1394

حيازة زراعية  1221
حيازة الستزراع مائي  1222
حيازة, زراعية سمكية  1220

حيز ساحلي  448
لي (الجمع: أوليات) حيوان أوَّ  1957

حيوان منوي  2250
حيوانات مائية  101

حيوي  305

خ
EXW خارج محل العمل  887

خاصية شعرية  381
َخَبْث  2164

خبث قلوي  2165
خدمات إرشادية  877

خدمات إرشادية تكاملية  878
خردل البحر  2097

خرسانة (أسمنت)  477
خرسانة مسْلحة  478

خريطة  1498
خريطة طبوغرافية  1502

خريطة مرجعية  206
خريطة مظهرية  1941

خزان  2021
خزان تهوية  2352
خزان جوفي  157

خزان جوفي  غير محصور  159
خزان جوفي، محصور  158

خزان حفظ  2356
خزان ذاتي تنظيف  2360

خزان صناعي  1283
خزان علوي  2355

خزان مخلفات منزلية (مجرور)  2361
خزان ُمعمِّر  2357

خّزان  2351
ب خصَّ  861

خصوبة  903
خصوبة مطلقة  904
خصوبة نسبية  905

ّصى)
ِ
خصية (الجمع: خ  2377

خط أزيموث  186
خط تساوي العمق  1367

خط تشبع  2080
خط تماثل حراري  1368

خط رؤية  1440
خط قدم  2392

خط قياس  1439
خط كنتوري  493

خط مرَمى  1665
خط وسطي  407

خطاب ائتمان  224
خطة  1801

خطة رئيسية  1803
خطة مرحلية  1804

خطة مزرعة  1802
خطر  1190
خطر  2048

خطوط طول وعرض  1407
خطوط مسح مصورة  1994

خف  540
خف حر  541

خف مستقل معدل  542
خاليا دموية  1167

خاليا صبغية  424
خلط  1701
خلط  1900

خلية جنسية  1082
نة للبويضة خلية مكوِّ  1673
خلية منتجة للجاميطة  1083

خلية منشئة لخلية جنسية ذكرية  2248
خلية منوية  2246

خميرة  2542
خميرة الخباز  2543
خندق عازل  624

خور (ب)  1315
خيشوم  1119

خيط خيشومي  1121
خيط طويل (أ)  1470

خيط طويل (ب)  1471
خيط غزل  1635

خيوط غزل مجدول  1633
خيوط غزل مفتول أحادي الخيط  1634

خيوط فطرية  1264
خيوط فطرية  1604

د
داء فيالريا (أونكوسركاس)  1671

دامبو  643
دخان سائل  2175

دخل ال زراعي  1290
دخل مزرعة  1289

دخل من خارج مزرعة  1291
دُّبال  1246

دراسة أساسية  205
دراسة وصفية  247

درجة تشبع الماء بأكسيجين هواء جوي  1719
درجة حرارة مئوية  406

درجة مئوية (م°)  658
درجة يوم  660

دساتير  1324
ُدعامة منع تسرب الماء  107

دقائق  993
دقة  9
دك  465

دكاك آلي  2349
دلو التربة  181

دليل  217
دهن  1443

دهن خام  898
دوامة مائية  1257

دودة سفن  2141
دورة تناسلية  333

دورة حياة  1430
دورة مائية  1259

دورة مد وجزر  262
دولوميت  743
دياتومات  690

ديدان اسطوانية  1615
دين حالي  1425

دين طويل األجل  1427
دين متوسط األجل  1426

دينوفالجالت  719

ذ
ذات سنة  2541

ذاتي تغذي  185
ذكر قطيع  1207

َذَكري المنشأ  97
ذكورة  99

ذوات دم بارد  1819
ذوات مصراعين  309
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ر
رأس مال  382

رأس مال اجتماعي  387
رأس مال مادي  386

رابط  286
راسب  2105

راكد  221
رباعي  2379

رباعي الكروموسوم  2380
ربح  1933

ربحية  1937
رج  36

رجاج, هزاز  2350
رخصة  1428

ردم  978
مِّي رُّ  2086
ن رِّ  2016

رسم خرائط  400
رسوم الماء  2479

DDU رسوم تسليم لم تسدد  651
رسوم عدم االلتزام  962

رشح  2108
رشيح  886
رصد  1574

رصد وتقييم ريفي سريع  113
رصيف قاري  490

رعاية  1999
رغبة مستهلك  663

رفاص  1280
رفاهية  2532

رفع هوائى  51
رقائق  1039
رقابة  2327
ركود  2271
رماد  161
رمل  2070
ُرمِّي  2073

رهن عقاري  1584
روتيفر  2057

روتينون  2056
ري  1354

ري أحواض  1353
ري بالرذاذ  1364
احة ري بالرَّ  1360
ري بالرفع  1362

ري بماء السيول والفيضان  1363
دي ري حَّ  1358

ري زراعي سمكي تكاملي  1329
ري سطحي  1365

ري غير رسمي  1361
ري فيضي  1359

ريا  2039

ز
زجاجة ُزُوْج  1371

زجاجة ماكدونالد  1370
زراعة (أ)  547

زراعة (ب)  548
زراعة (ج)  549

زراعة أرز وسمك  2052
زراعة بيئية  42
زراعة لؤلؤ  1744

زراعة لإلعاشة  40
زراعة مائية  1262

زراعة مائية نباتية تكاملية  1328
زراعة مجموعات (ج)  574

زراعة محار  1687
زراعة محار لؤلؤ  1586

زراعة نباتية سمكية  45
زراعة نباتية فى أحواض أسماك أرضية  1835

زرعة  1318
زريعة  1076

زريعة نامية  1077
بد طحلبي زَّ  2096

وئيَّا زُّ  2550
زقاق بحري  (فيورد)  1038

زمن انسحاب  2538
زمن تحضين  1296

زمن طرد  1052
زوج خطي  1441
زيت سمك  1667

زيجوت  2560

س
سائل لمف - دموي  1168

سائل منوي لألسماك  1558
سابحات  1614

ساتر  195
ساحلي  1616
ساقية  343
سبات  223
سباخ  1493

سباخ تخليقي  1496
سباخ سائل  1495

سبخة  315
سبخة  965
سبخة  1511
سبخة  1597

سبخة ملحية  1512
SPOT سبوت  2263

ستارة فقاعات هوائية  48
سد (أ)  633

سد (ب)  634
سد احتجاز  639

سد السيطرة  635
سد تجميع  637

سد تجميع صخري  640
سد تحت سطحي  642

سد ترابي  636
سد رملي  641

سد صخري النفاذ  638
سرب سمكي  2088
سرد تاريخي  1219

سرطان البحر ذو الصدفة الرخوة  525
سرعة  2450

سرعة حرجة  2452
سرعة رأسية  1199
سرعة محددة  2453

سركاريا  409
عر بالموقع سِّ  1907

َلف سَّ  96
ْمرا سَّ  2069
مِّية سُّ  2396

سطح مرجعي  1808
سطحي  840

سطحي التغذية  952
سطحي-محيطي  1751

سعة  377
سعة بيئية  835

سعر حراري  364
سعر فائدة  1342
سعر فوب  1053

سعر فى ميناء الوصول  429
ساللة  544
ساللة  2299

سلخ عميق  2162
سلخ عميق بالشق بشكل حرف V الالتني  2161

سلسلة غذائية  1059
سلسلة قرارات  654
سلسلة مساحية  410

سلطة نسوية  2539
سلمون عائد الى النهر (ب)  1148

سلمون عائد الى النهر(ا)  1147
سلمونيات  237

سلمونيات فارغة  1378
سلوك عودة الى الموطن  1224

سليولوز  405
سم أسماك  1271

سماد  970
سماد أخضر  1494

سماد عضوي  974
سماد غاز عضوي  298
سماد غير عضوي  973

سماد مخلَّق  975
سماد مكتمل  972
سماد مكمور  470
عم سمك الطُّ  1002

سمك بانيه  328
سمك مناسب لحجم إناء  1017

سمك مناسب لحجم طبق  1018
سمكة إناء  1016

سهل ساحلي  449
سهل فيضي  1044
سور صيد  1030
سيادة فائقة  1695

سيارة نقل أسماك حية (أ)  1447
سياسة  1821

سياسة الحيوان  1247
سياسة تنظيم ومراقبة  1823

CaCN2 سياناميد الكالسيوم  363
سيانوبكتيريا  627

سيالج  2151
سيولة  1445

ش
شاخص  1992

شاش، حرير  316
شاطئ  214

شب، مرشح ال-  78
شباك خام  1632

شباك غير معقودة  1636
شبكة  1617

شبكة  قنديلية (ا)  1624
شبكة إحداثية  1146

شبكة بالنكتون  1627
شبكة تجميع  2093

شبكة خيشومية  1623
شبكة خيشومية متعددة الطبقات  1631

شبكة رفع  1626
شبكة صيد بالغرف  721

شبكة طيور  1621
شبكة غذائية  1062
شبكة غرف  1629

شبكة قنديلية (ب)  1625
شبكة مفترسات  1628

شدة عدوى  1304
شدة عدوى  2459

شريحة  979
شريحة سمك  2279
شريط قياس  199
شريط قياس  2363

بع شَّ  2078
َرك شَّ  2408

وَرى شُّ  1492
شعاب صناعية  2007

عب
ِ
ش  172

شعيرة خيشومية  1122
شفاط  2157

شفافية  2405
شق  623

شكل أرض  1931
شور  2089

شوكيات الجلد  770

ص
صافي إنتاجية أولية  1923

صافي الربح  1935
صافي القيمة  1619
صافي انتاج  1922

صافي ناتج قومي  1611
صافي ناتج محلي  745
صدفيات-قشريات  2138

صدمة بيض  2143
صدمة حرارية  2142
صرف صحي  2127

صرف صحي منزلي  2129
صغار ثعابين السمك  809

صفة سائدة  72
صفة طفرية  73

صفة ظاهرية أصيلة  1776
صفة ظاهرية جسمية  1772
صفة ظاهرية خليطة  1775
صفة ظاهرية سائدة  1774
صفة ظاهرية شائعة  1773
صفة ظاهرية ّطفرية  1777
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صفة ظاهرية كمية  1779
صفة ظاهرية متنحية  1780

صفة ظاهرية مرتبطة بالجنس  1781
صفة ظاهرية نوعية  1778

صفة متنحية  74
صفة وراثية  71
صمام أسفل  271

صمام عدم الرجوع  272
صندوق توزيع  738
صندوق حصاد  1177

صور مدونة رقميا  710
صورة  1272

صومعة  2152
صيد إمداد واسترداد  1034

صيد بالكهرباء  1031
صيد جائر  1696
صيد رشيد  1025

صيد مرحلي  1033
صيد مقابل رسوم  1032

ض
ضاغط هواء  49

ضبط أسموزي  1685
ضريبة الشحن  12

ضعيف  241
ضغط أسموزي  1686

ضغط مياه  1263
ضمان  458
ضمور  173

ط
طافيات  1817

طاقة  819
طاقة  قابلة للتمثيل  824

طاقة بئر  2528
طاقة حفظ, صافية  820

طاقة حيوية  295
طاقة صافية  825

طاقة كلية  823
طاقة لالنتاج, صافية  821

(DE) طاقة, مهضومة ظاهرية  822
طاولة تفريخ  1184
طاولة تفقيس  1189

طاولة رش  2255
طبخ العلف  933

طبق فون باير  2419
طبقة اتزان  468

طبقة تربة أفقية  1228
طبقة تشبع  2081
طبقة سفلية  1265
طبقة طينية  438
طبقة عازلة  1732
طبقة لؤلؤية  1608

طبقة مائية عليا  842
طحالب بنية  59

طحالب حمراء  62
طحالب خضراء  61

طحالب خيطية  60
طحلب  (جمع: طحالب)  58

طحلب مجهري  1545
طرد  1050

احة رَّ طَّ  1622
عم طُّ  197
ْفلة طَّ  1469

ور (أ) طَّ  1322
ور (ب) طَّ  1323

طعام بحري  2099
طفرة  1603

طفرة تناسلية  334
طفيل  1736

طفيل خارجي  786
طفيل داخلي  816
طلب سببي  664

طلب نيتروجيني على أكسجين  1715
طمي  76
طمي  2153

طهي نشا  1089
طوبوغرافيا  2394

طور جاميطي  1085
طوف  1985

طول الموجة  976
طول النهار  650
قِّي طول شِّ  218

طول قياسي  219
طول كلي  220

طين  1596
طين (ا).  436

طين (ب).  437

ظ
ظاهرة مرضية  245

ع
عائد على رأس مال  2032

عائد كلي  1934
عائل  1237

عائل, مركبة  1239
عائلة  894
عائلة  1238

عائلة مركزية  1241
عائلة ممتدة  1240

عارضة قياس  535
عاشب  1206

عام  2342
عامل حيوي  2
عامل مسبب  29

عامل مفرز للهرمون  1235
عامل وراثي  1099

عامل وراثي جنسي  1106
عامل,وراثي متعادل  1105

ُعبور  532
عجلة مساقط  1969
عداد خطوة  1749

عداد خاليا الدم  1164
(Ne) عدد متناسل فعال  795

عدم اليقين  2430
عدوى  1303

عدوى ثانوية  1305
عدوى عامة  1306
عديم القشور  2084

عذرية  81
عزق  1960
عزق  1961
عزل  1127

ٌعْسر (كلي)  1173
عسر دائم  1174

عسر مؤقت  1175
ُعش  2006

عشائر متقاربة  1887
عشائر منعزلة  1886

عشب (ا)  2516
عشب (مائي) (ب)  2517

عشيرة  1881
عشيرة أساسية  1882

عشيرة مرجعية (عشيرة المقارنة)  1883
عشيرة َمَنتخبة  1885

عشيرة وحيدة الجنس  1884
عصا الفتح  326

عضوي  1677
عضوي التغذية  1213

عطاء  2372
عظام الظهر  188

عظمة أذن  1688
عفن فطري  1588

عقاقيربيطرية  760
عقد انشاء  495

عقد بأمر مباشر  497
عقد ثابت القيمة ووحدة األسعار  494

عقد مبين لوحدة السعر  498
عقد محدد القيمة  496

عقيم  2283
عالج  252
عالج  2412

عالج وقائي  1947
عالقات بين جنسين  1097

عالقة بين طول ووزن  2521

عالمات عيدان  225
عالمة  2344

عالمة - تعريف  1507
عالمة ارشادية  277
عالمة تجارية  1381

عالمة مرجعية  276
علف (جمعها أعالف)  906

علف جاف  927
علف دوائي  937

علف ذو تركيب سري  922
علف ذو تركيب معروف  940

علف رطب  939
علف صناعي  921

علف طافي  931
علف كامل  923
علف مائي  153

علف مائي مَُصنع بمزرعة  154
علف مبلل  944

علف متمدد  928
علف متمدد  929

علف مجروش  536
علف محبَّب  941

علف محضر بالتسخين  935
علف مركَّب  924
علف مصنع  942

علف مطبوخ  925
علف مطحون  934

علف معاَلج باإلشعاع  936
علف مكمِّل  943
علف منتهي  930
علم أسماك  1269

علم أصداف ومحاريات  474
علم أمراض  1742

علم أنسجة  1217
علم أنسجة مرضية  1218

علم األوبئة  841
علم االقتصاد  775

علم التربة  1748
علم الخلية  631
علم الطاقة  818

علم الوسط البيئي  772
علم بحار ومحيطات  1662

علم تصنيف  2341
علم خواص مياه عذبة ليمنولوجيا  1438

علم دراسة الفيروسات  2458
علم رخويات  1480

علم زراعة  44
علم سلوك حيوان  857

علم سوائل  1255
علم طفيليات  1737
علم فطريات  1605

علم كائنات دقيقة  1548
علم مسببات أمراض  30

علم مناخ حيوي  289
علم مناعة  1278

علم مياه  1260
علم وبائيات  846

علم وراثة  1110
علو للشفط  1197
عليقة (أ)  692

عليقة (ب)  693
عليقة حافظة  1997

عليقة صناعية  694
عليقة عالية الطاقة  699

عليقة مالئة  1054
عليقة متوازنة  695
عليقة مجهزة  700
عليقة مركبة  698

عليقة مزدوجة  696
عليقة مكَّملة  704

عليقة نقية  701
ِعمالة  1384

عمر افتراضي  1432
عمق قرص شفافية  2101

عمل  353
عملية انسالخ  1590
عناصر دقيقة  1551

عناصر مغذية رئيسية  1656
عناصر نادرة  2397

عنقود  445
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عوارض  2414
عوالق  1789

عوالق دقيقة  2122
عوامل إنتاج  1918

عوامل التَّعرية  2515
عوامل وراثية جسمية  1104

عين ارتوازية  2265
عين ُبَحْيرية  2267

عين دافقة  2268
عين شبكة  1532

عين مستنقعية  2266
عينة  2066

عينة مرجعية  1223
عينة ممثِّلة  2068

غ
غائط  892

غاز النوشادر  85
غاز حيوي  297

غاية  1129
غاية سياسة  1822
غدة تناسلية  1130
غدة نخامية  1800

غدير  2045
غذاء (الجمع:أغذية) (أ)  1055

غذاء (الجمع:أغذية) (ب)  1056
غذاء (الجمع:أغذية) (ج)  1057

غذاء حي  1064
(SRD) غذاء قياسي مرجعي  703

غذاء مالئ  1063
(RD)غذاء مرجعي  702

غذائي  1684
ـْر

ِ
غ  1118

ُغربال (ب)  2092
غرفة تجميع  2323
غرفة ترسي  2126

غزو رخويات  1571
غسل عكسي  190

غسيل  1410
غطاء خيشومي  1676

غير أشقاء  2148
غير عضوي  1319
غير مؤكسج  671

غير متحرك ؟ مستقر  2121
غير متماثل  األليالت  1214

غير متماثل التركيب الوراثي  1215
غير منفذ  1281

ف
فائدة  1340

فائدة بسيطة  1346
دد فائدة على جزء غير مسَّ  1341

فائدة مخصومة  1344
فائدة مركبة  1343

فاجيل  2435
فاداما  891

فاقد بسبب االحتكاك  1074
فاقد فى ضغط منسوب  1193

فالِّلي (وادي)  2436
فتحة بولية تناسلية  2433

فتحة تنفيس  2454
فتحة رى (ج)  1316

فتحة معي ابتدائي  312
فترة التبويض  2224

فترة الصالحية  1376
فترة تحضين  1295
فترة دوران  431
فترة ركود  2272

فترة ضوئية  1782
فترة محاسبية  8

فترة/ مرحلة بيات  747
فحص جنسي  2132

فحص جنسي ظاهري  2133
فراغ جنيني  1762

فرز  2095
فرز البيض  800

فرش  1598
فرضية  1268

فرط  655
فرم  1560

فرن تدخين ميكانيكي  2178
فريسة  1903
فصل  2150

فصل كهربائي  807
فصل هواء  56

فطام  2514
ْطر (الجمع: فطريات)

ِ
ف  1080

فقاريات  2455
فقد ضاغط, هيدروليكي  1194

فقر  1893
فقير في االنتاجية  1668

فوق تشبع  2324
فوق تشبع باألكسجين  1718

فيتامين  2461
فيروس (جمعها فيروسات)  2460
فيروس ديوكسي ريبوزي  673

فيروس ريبوزي  2041
فيرون  2457

فيضان مدي  2384
فيللوسوما  1787

فيليجر  2449
فيورد  1037

ق
قائم  1791

قابلية للدك  466
قاتل اعشاب  2518

قاع  215
قاع جدول  2310

قاعدة بيانات  647
قاعي  279
قاعي  666

قاعيات حيوانية  2557
م قالب - مجسَّ  2371

قالب مثقب  691
قامة اإلستديا  2269

قامة ميزانية ذات تِّرس  1421
قدرات  375

قدرة  376
قدرة إمراض  233

قدرة استيعابية للخزان  380
قدرة تحميلية  399

قدرة تحميلية للقناة  371
قدرة تنظيمية  350

(ABC) قدرة على ارتباط بأحماض  11
قدرة على الوفاء  2210

قدرة مضخة  1963
قراءة أمامية  1066
قراءة عكسية  189

قرحة  2428
قرص شفافية  2102

قرض أحادي  السداد  1462
قرض بدون ضمانات  1463
قرض ذو فائدة ثابتة  1457

قرض ذو فائدة متغيرة  1464
قرض رهاني  1460

قرض طويل األجل  1459
قرض قصير األجل  1461

قرض متوسط األجل  1458
قرض محسوب بقيمة حالية  1456

قسيم مركزي  408
قشرة (ب)  2083

قشري  538
قص ساق العين  888

قطاع التربة  2190
قطاع تربة  1932

قطاع ُمْسَتعَرض  2400
قطر هيدروليكي للقناة  1254

قطيع التفريخ  (ب)  342
قطيع التفريخ (أ)  341

قفص  355
قفص  غاطس  358

قفص عائم  357
قفص مثبت  356

قفص مغمور  359
قلوي  68
قلوية  69

قلوية كلية  70
قمة  529

قمر اصطناعي  2075
قمر اصطناعي ثابت المدار  2076

قمر اصطناعي متزامن مع الشمس  2077
قمر صناعي (الندسات)  1396

قناة  365
قناة البيض  1703
قناة تحويل  367
قناة تحويل  412

قناة تصريف عند الطوارئ  2253
قناة تغذية  369
قناة حماية  370
قناة سفلى  2346

قناة صرف  368
قناة صناعية منحدرة  1049
قناة فيض ميكانيكية  2254

قناة مفيض  2252
قنطرة  203
قنطرة  374

قوائم تجميع  2277
قوام التربة  2192
قوة تماسك  2137

قوس خيشومي  1120
قوقع  2183

قيمة بيولوجية  299
قيمة تعويضية  270

قيمة حالية  269
قيمة حقيقية  267

(BV) قيمة حيوية للبروتين  1953
(NPV) قيمة صافية حالية  268

قيمة غذائية  958

ك
كائن دقيق  1553

كائن معدَّل وراثيًا  1679
كائن ُمْنَتخب وراثيًا  1680
كائن مهنَدس وراثيًا  1678

كائنات القاع  280
كائنات حشف  1681

كائنات غذاء حي  1682
كاثـا  1375

كاراجينان  397
كاروتينات  394

كاشط سطحي  2158
كافيار  404

كاكابان  1374
كبد-البنكرياس  1204
كبريتات نحاس  506

كبريتيد الهيدروجين  1258
كتلة  1042

كتلة حية  300
كتلة نباتية  2383

كثافة  669
كثافة االستزراع  2291

كراكة  752
كربون  389

كربونات كالسيوم  361
كروماتيدات  422

كروماتيدات شقيقة  423
كروموسوم  426

كروموسوم جنسي  427
كسب  360
كشط  2159
كفاءة  796

كفاءة استخدام غذاء  920
(Nb) كفاءة التناسل الفعال  794

.(FCE) كفائة تحول غذائي  911
(FCE) كفاءة تحول غذائي مطلق  908

كفاءة تحول غذائي نسبي  909
كالدوسيرا  432

كْلورة حجمية  419
(PVC) كلوريد بوليفينيل  1833

كلورين  415
كلورينية  417

ير، (الجمع: كليرات)
ِ
كل  433

كليسيمتر ليرا  443
كلينومتر بصري  442

كم ترشيح  989
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كمر  471
كمون، سبات  688

كنتور  491
كوبيبودا  504

كوليرا  420
كونبو  1380

كونكوسيل  473
كيس  196

كيس الشبكة  327
كيس جرثومي  2258

كيس شبكي  1620
كيس مح  2549

كيس مني  2249
كيماويات  413

ل
لؤلؤ (طبيعي)  1743

ال اختزالي  80
ال هوائي  94

الئحة  2012
الجون مؤكسج  1389

الحم  393
الفقاريات  1349
الفوِريْرو  1409

الفير  1408
الميناريا  1377

لحم سرطان البحر  524
لزوجة  2287

لفترة مدِّية  257
لقاح  2434

لَّلبالب (الب ؟ الب)  1383
للُّوخ  1465
لُّيونة  1814
لمعان  1040

لوحة تضاريس، لوحة طبوغرافية  1805
لوحة مستوية  1809

لوموت  1473

م
مؤسسة  509

مؤشر االنتخاب  2111
مؤشر تدفق  1045

(HDI) مؤشر تنمية بشرية  1243
(GDI) مؤشر تنمية جنسية  1098

مؤشر حالة  480
مؤشر سعر الجملة  1906

مؤشر سعر المستهلك  1904
(PPI) مؤشر سعر لدى منتج  1905

مؤشر فقر في أقطار مختارة من دول منظمة التعاون   1245
االقتصادي والتنمية

مؤشر فقر في دول نامية  1244
مؤشر كثافة  670
مؤشر لُّيونة  1815

(GSI) مؤشر منسلي جسمي  1131
مؤشرات  1302

ما بعد يرقة  1543
ماء أخضر  2498
ماء أرضي  2499

ماء أسود  310
ماء ارتوازي  2489
ماء الجاذبية  2497
ماء الصرف  2475

ماء بحر  2502
ماء بحر مخصب  2494

ماء بحر مصنع  2490
ماء بحرنظيف  2493

ماء بني  2492
ماء تحت سطحي  2505

ماء حر  2495
ماء رشح  2504
ماء سباخ  763

ماء سطحي  2506
ماء شديد الملوحة  335

ماء شرب  2500
ماء شروب  2491

ماء عذب  2496
ماء مفتوح  2511
ماء مكيَّف  2503

ماء ملحي  2501
مائي  156

مادة أم  1739
مادة أيضية  1541

مادة جافة  761
مادة جافة  1522
مادة عالقة  2417
نة

ِ
مادة َعط  1745

مادة غروية  461
مادة فعالة  1310

مادة مالئة للسماد  971
مادة مغذية  1655

ماسح رقمي  713
ماكروفاج  1477

مبدأ تغريم الملوِّث  1825
مبذل أصبعي  2391

ن ُمبطِّ  1442
مبيد أسماك  1000
مبيد أسماك  1796

مبيد آفات  1767
مبيد األعشاب  1205
مبيد الطحالب  63
مبيد حشري  1321

مبيد رخويات  1572
مبيد فطريات  1079

مبيض (الجمع: مبايض)  1693
متبقيات  2022

متبقيات مبيدات  1768
مترمم  681
مترمم  2074

ب متسرِّ  853
متطلبات من األكسجين  1717

متعدد مظاهر  1830
متقبل الحرارة  860

م متقزِّ  2317
متناظر  1225

متناظر أليالت  1226
متناظر تركيب وراثي  1227

متنوع تغذية  1670
متوسط إهالك سنوي  676

متوسط إيراد  2035
متوسط منسوب سطح البحر  1413
متوسط منسوب سطح الماء  1414

متوطن  815
مثانة هوائية  244

مثبت  1036
مثلث التربة  2193

مجتمع  464
مجرى (إخدود)  1156

مجرى (ج)  2305
مجرى (د)  2306
مجرى (ه)  2307

مجرى تقليدي  1157
مجرى رئيسي  1047
مجرى مؤقت  1158
مجرى مائي  1981

RNA ات حمض نووي ريبوزي َمَجسَّ  2053
يِّ
ِ
َمْجمع َمن  1559

مجموعة عمرية  33
مجموعة مستهَدفة  2365

ُمح (أ)  2547
ُمح (-بيضة)  2548

محار  1723
محار جاهز للتربية  1725

محار، -لؤلؤ  1724
محاريات  1569

محافظة على التربة  2189
(GnRHa) محاكي الهرمون محرر جونادوتروبين  1230
محاكي هرمون حاث على إفراز هرمون التبويض   1231

(LH-Rha)
محتوى من الرطوبة  1568

محدود مدى ملحي  2281
محسن خواص التربة  2187

محصول (ا)  2544
محصول (ب)  2545

محصول أقصى مستدام  2546
محللِّ عضوي  656

محيط مبلل  366
محيطي  1661

مخاط  1595

مخدر  95
مْخَرْج (أ)  1690

مْخَرْج (ب)  1691
مخزون  2288

مخصوص  2229
مخفِّف  718

مخلفات (أ)  2468
مخلفات أيضية  2474

مخلوط أولي  1899
مخلوط فيتامينات  2462

مخنث  1210
مخنث, متتالي  1211

مخنث, متزامن  1212
مد أحمر  2387
مد أعلى  2389

مد محاقي  2386
مد مختلط  2385

مد نصف يومي  2388
مد وجزر (فلكي)  260

مد يومي  265
مد،-طول  2061

مدخل  5
ُمدخالت  1320

مدخن  2176
ِمدك يدوي  2348

مدونة سلوك رشيد ألنشطة االنتاج السمكى  452
مدونة ممارسات أسماك ومنتجات سمكية.  453

مدى أقصى للمد والجزر  259
مدى طويل  2059
مدى قصير  2060

مدى كنتوري  492
مدى مدِّي  258

مديونية (التزام)  1424
مرابي بحيرات  1989

مرابي محيطات  1990
َمراِبي مفتوحة  1988
مرابي نهرية  1991
مربى محار  1738

مرجعية جغرافية  1116
مرحلة الخروج  329

مرحلة بعد يرقية  1891
مرحلة تطور  685

مرحلة تكيُّف ملحي  2181
مرحلة رقيقة  2270
مرحلة سكون  2029

مرحلة ظهور العيون فى البيضة  802
مرحلة فقس  1187

مرحلة كوبيبوديت  505
مرحلة معلقة (مظلِّية)  2429

ية مرحلة يرقية ُمحِّ  57
مرشح أفقي مغمور  2094

مرشح انسياب  990
مرشح حاجز  983
مرشح حيوي  296
مرشح رملي  988

مرشح رملي مفتوح  985
مرشح ضغط رملي  987

مرشح ميكانيكي  986
مرشد  880
ح مرشِّ  980

ح صندوقي/سلة ترشيح مرشِّ  984
مرض  723

مرض مائي المنشأ  725
مرض مرتبط بالماء  726

مرض مستوطن  839
مرض معد  845

مرض معدي  488
مرض منقول بواسطة الماء  727

مرضي  440
مركزات  472

مرونة الطلب  665
ُمزارع أسماك  997
مزارع طافية  584

مزارع مائية صغيرة  147
مزرعة  895

مزرعة أسماك  998
مزرعة إعاشة  896

مزمن  428
مساِّمية-نفاذية  1889

مساْم  1888
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DNA مسبار حمض نووي  741
مسبب مرض  231
مسبب مرض  724

مسبقة ل-  1898
مستحلب  813

مستزرع سمكي  152
مستفيد  2273

مستفيد أساسي  2275
مستفيد ثانوي  2276

مستقر  2104
مستنسخ  444

مستنقع دائم  242
مستنقع مدِّي  1514

مستنقعات بحرية  1513
مستهَدف  2364
مستهلك  486
مستوي  1807

مستوى تغذوي  1417
مسح اجتماعي اقتصادي  2330

مسح طوبوغرافي  2331
مسحوق  1523

مسحوق أعشاب بحرية  1527
مسحوق جمبري  1528

مسحوق دم  1524
مسحوق سمك  1526
مسحوق عظم  1525

مسطح مائي صغير  2174
مسطح مدِّي  2390

مسطح ملحي  2065
مسّطح مدِّي  256

مسقط  751
مسقط  757

مسقط مائي  401
مسلوخة  2160
مسيجات  814
مشاركة  227
مشاركة  1372
مشتقات  1910
مشيماء  421

مصايد معتمدة على االستزراع  1024
مصايد مياه داخلية  1029

مصب نهر  856
مصدر رئيسي للمعلومات  1379

مصدرية  2398
مصروفات ثابتة  513

مصطبة  352
مصنع علف  917
مصيد مدَّعم  1028

م باستزراع مصيد مدعَّ  1027
مضاد األكسدة  106

مضاد الفيتامين  108
مضاد حيوي  103

مضاف  15
مضخة  1962

مضخة أسماك  1968
مضخة التفريغ والضغط  1973

مضخة دفع مروحي  1971
مضخة ذات رفاص  1970

مضخة ذات طرد مركزي  1966
مضخة رفع بالهواء  52
مضخة رفع بالهواء  1965

مضخة ساقية  1967
مضخة شفط  1972

مضلع  2410
ُمطهِّر  730

معادلة ِبْنَماْن  1759
معادن  1562

معالجة أولية للمخلفات  2471
معالجة أولية, مياه الصرف  2485

معالجة بأوزون  1726
معالجة بالبخار  2280

معالجة ثانوية , مياه الصرف  2486
معالجة ثانوية للمخلفات  2472

معالجة ثالثية , المياه صرف  2487
معالجة ثالثية للمخلفات  2473

معالجة مياه الصرف  2476
معالجة وإعادة استخدام  2001

(GINI)«معامل «جيني  1124
معامل التالشي  884
معامل الجنس  2130

(DC) معامل العضم الظاهرى  706
(FCEs) معامل تحول غذائي  912
(FCR) معامل تحول غذائي  913
(F) -معامل تزاوج داخلي ل  1286

معامل تصريف  501
معامل تكلفة وعائد  278

(C أو K) معامل حالة  479
(n) معامل خشونة  455

معامل سرعة  2451
(E) معامل شد  1170

معامل علف  907
(FER) معامل كفائة غذاء  914

(C) معامل مد  261
معامل نفاذية  454
معامل هضم  705

(TDC) معامل هضم حقيقي  708
معايير جودة الماء  2482
معايير جودة بيئية  838

(NPU) معدل استخدام (ظاهري) صافي للبروتين  1952
معدل اصابة بأمراض  1580

معدل اعاشة  2332
معدل االستزراع  2292

معدل البخر  864
معدل التربية، زريعة / اصباعيات  2295

معدل التغذية  955
معدل النفاذية  1764

معدل انتاج  1914
معدل انتاج مكافئ  1915
معدل تجديد الماء  2426

معدل تحميل  1455
معدل تدفق  1046

معدل تصريف  722
معدل تغذية  918

معدل تمثيل غذائي  1536
معدل تمثيل غذائي أساسي  1537
معدل تمثيل غذائي قياسي  1538

معدل طرد  1051
معدل عائد داخلي  2033

معدل عجز في األكسجين  1711
معدل فعلي للفائدة  1345

(PER) معدل كفائة البروتين  1951
معدل نفوق  1582
معدل نمو  1150

(G) معدل نمو  نوعي  1154
(g) معدل نمو لحظي  1152

معدل نمو مطلق  1151
(GRR) معدل نمو نسبي  1153

معدي  1307
معرف مرض  1741

معقم  160
معلومات جغرافية  1114

معيشة مستدامة  1454
مغذي بالترشيح  949

مغذي قاعي  947
مغَّذي األسماك  945

مغَّذي تلقائي  946
مغِّذي عند الحاجة  948

مغمور بالماء  2507
ُمفَتِرس  1897

َمفيض (أ)  1697
َمفيض (ب)  1698

مقاومة  2024
مقاومة تكاملية على آفات  1488

مقاومة حيوية  499
مقاومة ناقالت  2446

مقاومة نبات  500
مقايضة  2399

مقدرة حيوية  379
مقسم  737

مقطع عرضي (أ)  533
مقطع عرضي (ب)  534

مقياس أكسيجين  1716
مقياس استواء  1411

مقياس انكسار الضوء  2009
مقياس تدفق دوار  2055

مقياس ُخطى  230
مقياس رسم (أ)  2082

مقياس رسم على خريطة  1501
مقياس سرعة الرياح والسوائل  100
(GEM) مقياس سلطة الجنس  1092

مقياس مد وجزر  264
مكافئ كربونات الكالسيوم  362

مكعب األتربة للمنشآت  766
مكعبات األتربة, تصميمي  767

مكعبات األتربة, متمددة  768
مكمِّل  2325

مكون غذائي  916
مكون غذائي  961

مالريا  1481
ُمالط  1583

ملتصقات  1761
ملح  238

ملوث  1824
ملوحة  2063

مناخ  439
مناخ ضيق  1549

مناخ عام  1476
مناسل  1133

مناطق بيئية زراعية  41
مناعة  1273

مناعة طبيعية  1275
مناعة مكتسبة  1274

منبسط (ب)  1733
منبسط ملحي  1734

منتج  1692
منتج  1909

منتجات القيمة المضافة  1911
منتجات غذائية مباشرة  2298

منحنى أداء مضخة  1964
منَحنى تكراري لحجم الحبيبة  228

منخل  2149
منسوب  1192

منسوب الماء (أ)  1418
منسوب الماء (ب)  1419

منسوب ماء أرضى  2483
منسوب ماء جوفي مرتفع  2484

منسوب مرجعي  1415
منشأة صرف  1575

منطقة تحت الساحلية  2552
منطقة ساحلية  450
منطقة ساحلية  1666

منطقة ساحلية وسطى  2554
منطقة فوق الساحلية  2555

منطقة مجهزة بوسائل ري  1355
منطقة مدية  2553

منظمة (منظمات)  1683
منظمة غير حكومية  1649

منظومة بيئية  1638
منقلة  1138

منهاج ادارة صحية  1201
مهاجر  686

مهاجر نهر بحري  403
مهد تخزين  274
مهد طبيعي  273

موئل  2011
مواد صلبة عالقة  2205
مواد صلبة كلية  2206

مواد صلبة كلية ذائبة  2207
مواد صلبة مترسبة  2204

مواد عضوية متحللة  682
مواد كربوهيدراتية  388

(QTLs) مواضع وراثية، خصائص كمية  1466
مواضعة جريان  2038

مواقع وراثية، جزيئات توابع حامض نووي  1468
موت شتوي  2537

موت نسيجي  1613
موج عاصف  2297

مورد عام  2026
موروث  1209

موزع هواء  50
موزوكو  1592

موسم تفريخ  2225
موطن  1163

موطن حيوي  306
موقع بيئي  1637

موقع جيني  1467
مولِّد  1108

مونتموريللونيت  1578
مياه التبريد  2470

مياه الصرف  797
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مياه بحر  2512
مياه داخلية  2509
مياه ساحلية  1446
مياه ساحلية  2508
مياه سطحية  2513
مياه شاطئية  2510

مياه صرف مسخنة  798
ميزان مساحي  1416

ميزان يدوي  1412
ميزانية افاضلية  1422
ميزانية جزئية  347
ميزانية طولية  1423

ميزانية كل المزرعة  348
ميزانية، تدفقات نقدية  345

ميزانية، مؤسسة  346
ميزوكوزم  1535

ميكروب  1547
ميكروب انتهازي  232

ميكروبيل  1554
ميوزي  1531

ن
ناتج قومي كلي  1610

ناضج  2046
ناقل أسماك  2407
ناقل مرض  2445
نباتات القاع  1788
نباتات عليا  1478

نباتات غاطسة  2448
نباتات مائية  2447
نتح بْخري  865

نتح بخري احتمالي  867
نتح بخري حقيقي  866

نتح، ارتشاح  2406
نترات  1643
نترجة  1644
نزيف  1166

نسبة االستزراع (أ)  2293
نسبة االستزراع (ب)  2294

نسبة حدوث  1287
نسبة كربون للنيتروجين  391

نسل  1938
نسل ذرية  338

نشوء أنثوي اختزالي  1160
نشوء أنثوي ميتوزي  1161

نضوج جنسي  2136
نضوج زائد  1700

R-tex نظام  2058
نظام إحداثي  503

نظام أحواض حقلية  2334
نظام أحواض ذات جسور  249

نظام إرشاد بتدريب وزيارة  879
نظام إرشادي بالمشاركة  874

نظام إرشادي, جماعات مستهدفة  875
نظام إرشادي, نقل معرفة فنية  876

نظام استزراع  550
نظام استزراع  2333

نظام استزراع أحادي المرور  566
نظام استزراع فى حقول أرز صغيرة  558

نظام استزراع في حوض محاكي للطبيعة  563
نظام استزراع في خزان محاكي للطبيعة  568

نظام استزراع فى ماء مفتوح  2340
نظام استزراع في مسطحات مستقطعة  562

نظام استزراع فيتنامي عائلي  569
نظام استزراع مائي  248

نظام اقتصادي مختلط  774
نظام الدِّنْير  667

نظام انتاج استزراع مائي  120
نظام باالويجا (إيكان) لالستزراع  559

نظام بايامان لالستزراع  560
نظام بركة المعالجة  2337

نظام بنيالنج لالستزراع  561
نظام بيئي  783

نظام تأمين مرتد  674
نظام تثبيت  1579

نظام تجمعات استزراع  553
نظام تربية أحياء مائية  117

نظام تربية بالتسميد  567
نظام تربية داخل أكياس بميزوكومي  552

نظام تربية شبه مستمر  565
نظام تربية محاكي للطبيعة  557

نظام تربية مستمر  554
نظام تربية مستمر ذو تخفيف آلي  556
نظام تربية مستمر وثابت كيميائيا  555

نظام ترسيب بجاذبية محدثة  2336
نظام تهوية ممتدة  871
نظام رفع هوائي  53

نظام ساوه تامباك للتربية  564
(GPS) نظام عالمي لتحديد المواقع  1128

نظام معالجة وإعادة االستخدام  2339
نظام مفتوح  2335

نظام مفرخات بكاليفورنيا  1188
نظام موحد لالستزراع  580

نظام ميزوكوزمي لستزراع معتمد على عمليات   551
خارجية

نظام نسيجي  2381
نظرية  251

نظم إدارة أرض  2373
نظم إدارة أرض لألجانب  2374

نظم معلومات أرضية  1393
(GIS) نظم معلومات جغرافية  1115

نظم معلومات فضائية  2216
نفاذية  1763

نفاذية التربة  1765
نفاية (ب)  2469

نفوق  1581
نفوق جماعي لألسماك  999

نفوق صيفي  2322
نقر-عقر  1642

نقطة إحداثية  2456
نقطة تحكم حرجة  530

نقطة تغذية  960
نقع  764
نقل  2401
نقل  2402

نقل تكنولوجيا  2369
نكهة رديئة  1663

نمذجة  1566
نمذجة اقتصادية حيوية  1567

نمط بيئي  785
نمو  1149

نموذج  1565
نهر  2050

نهر كبير  2051
نواة (الجمع: أنوية)  1651

نوِري  1650
نوع  2230

نوع أليف  2234
نوع باقي  2244

نوع بحري  2241
نوع تجاري  2233
نوع حيوي  307
نوع دخيل  2231

نوع غريب  2236
نوع غير متوّطن  2243

ن وراثيًا نوع محسَّ  2238
نوع محلي  2239

نوع ُمْسَتجلب  2240
نوع مستوطن  2235
نوع مصاحب  2232
نوع مظهرى  2444

نوع مكيَّف  2242
نوع منقول  2245

نيترة  1645
نيتروجين  1647

نيتروجين أمونيا كلية  87
نيتروجين األمونيوم  89

نيتريت  1646

ه
هائم  1806

هائمات حيوانية  2558
هائمات دقيقة  1609

هابا  1171
هامش فيض (أ)  1071

هامش فيض (ب)  1072
هامش كلي للربح  1504
هبوط مسموح به  2125

هبوط يرقة اإلْسبات  2215
هجرة مع تيار  1555

هجن فائقة  1640
هجين  1249

هجين أفضل  2393
هجين مزدوج  714

هجين وحيد الجنس  1251
هدف  1660

هدم أيضي  402
هرمون  1229

(LH) هرمون تبويض  1234
هرمون جنسي  1236

(GtH) هرمون جونادوتروبين  1232
هرمون محرر جونادوتروبين  1233

هريسة  1516
هزال  810
هضم  707
هواء  46

هوائي  28
هيكل خارجي  869

و
وادي  2466
واكام  2467
وبائي  844

(B/L) وثيقة شحن  284
وجبة  1995

وجبة جافة  1996
وجبة ُمْشِبَعة  1998

وحدات لزراعة نباتية سمكية  39
وحدة البيدو  1750

وحدة معالجة  2413
وحل  1593

وراثة  1208
وراثى, عنق زجاجة  321

وزن جاف  2519
وزن حي  2520

وسائل توصيل الماء  662
وسط بيئي  1556

وسط تجميع اليرقات  543
وسط ترشيح بيولوجي  982

وسط ترشيحي  981
وسط صناعي للتبويض  2222

وسيط  349
وضع خرائط في طبقات متتالية  1503

وضعية  1890
وضوح  2025

وكالة شحن  1067
ولود  2464

ولودة  2463
ولودة بيوضة  1406

ويدو  2535

ي
يافع  1373

يبيض  1706
يتغذى عبر السباحة  953

يتغذى وسط عمود المياه  950
يثبِّت  1035

ُيَحضن  1293
يحول إلى بناء رقمي  712

يحيا فى مستويات متعددة من الملوحة  859
يخضور  418

ل
ِ
ُيْدخ  1347

يرقة (جمعها يرقات)  1397
ْلَجر

ِ
يرقة بيديف  1747

يرقة ثعبان السمك  1402
«D» يرقة ذات شكل  1400

يرقة ذات عينين  1401
يرقة سابحة  1078

يرقة شيزوبودا  1403
يرقة قادرة  1399

يرقة قنفذ البحر  1398
ية يرقة ُمحِّ  1404

يرقة مستقرة  2212
يرقة ميجالوْبْس  1529

يرقة مْيسْس  1606
يرقة نوبليوس  1612
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يزرع  545
ُيَشتِّي (تشتية)  1702

يشجع تكون الدم  1165
يصرف  750

خ يفرِّ  2218
يفقس  1181
ر ٌيَقشِّ  2146
يكَّتل  1043

ينبوع  2264
ينهب  1818
يوريا  2432

يوم ّمدِّي  255
يومي  733
يومية  430

صيغ غير مترجمة

F
F  889

F1 ،F2، إلخ  890

H
HWMOST  1248

L
LWMOST  1475

P
P1  1728




