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                     Alien organisms 1.1                                                            الكائنات الحية الدخيلة 1.1
 Code Alien Organisms   الرمز الكائنات الحية الدخيلة

 Birds 01 طيور 

 Mammals 02 ثدييات

 Plants 03 نباتات

 Fish 04 أسماك

 Reptile 05 زواحف

 Amphibians 06 برمائيات

 Invertebrates 07 الفقاريات

 

  Animal Type 1.2 ن                                                                         نوع الحيوا2.1 
 

 Code Animal Type   الرمز نوع الحيوان

 The lamb 01 الضأن

 Goats 02 املاعز

 Cows 03 األبقار

 Camels 04 الجمال

 Poultry 05 الحيوانات الداجنة

 

 the Main Families of Fish 1.3                                          العائالت الرئيسية لألسماك 3.1

 

 العائالت الرئيسية لألسماك

 

 Code   الرمز
The main families of fish 

 Jish 01 جش

 Shark 02 قرش

 Emperor 03 شعري 

 Nesser 04 نيسر

 Crabfish 05 قبقوب

 Kingfish 06 كنعد

 Groupper 07 هامور 

 Seabream 08 كوفر

 Other 99 أخرى 
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                                                                                        Landing Site 1.4 موقع اإلنزال 4.1

 Code Landing Site   الرمز وقع اإلنزالم

 Free port 01 الحر امليناء

 The creek 02 الخور 

 

 Boat Type 1.5                                                                                                         نوع القارب 5.1

 Code Boat Type   الرمز نوع القارب

 Diesel 01 ديزل 

 Petrol 02 بترول

 

 Farming Method 1.6                                                                           أسلوب الزراعة 6.1
 Code Farming Method   الرمز أسلوب الزراعة

 Protected cultivation method 01 أسلوب الزراعة املحمية

 Open cultivation method 02 أسلوب الزراعة املكشوفة

 

 Land use 1.7                                                                                            استخدام األراض ي 7.1

 Code Land use   الرمز استخدام األراض ي

 Fruit trees 01 األشجار املثمرة

 Field crops 02 املحاصيل الحقلية

 Vegetable crops (protected) 03 )الخضراوات )املحمّيةمحاصيل 

 Vegetable crops (open) 04 )محاصيل الخضراوات )املكشوفة

 Other crops 99 محاصيل أخرى 

 

     The Nutrient 1.8                                                                                              املادة املغذية 8.1

 
 Code The nutrient   الرمز املادة املغذية

 Nitrate 01 نترات

 Phosphate 02 فوسفات

 Ammonium 03 أمونيوم

 Chlorophyll 04 الكلوروفيل
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 Area Category (Plant Tenure) 1.9                       )الحيازة النباتية( فئة املساحة 9.1

  

 Code Space class   الرمز فئة املساحة

 Less than 20 acres 01 دونم 20أقل من 

 From 20 acres to 39 acres 02 دونم 39دونم إلى  20من 

 From 40 acres to 59 acres 03 دونم 59دونم إلى  40من 

 acres or more 60 04 دونم فأكثر 60

 

         Types of Infectious diseases 1.10 أنواع األمراض املعدية 10.1

 

The disease Codeاملرض الرمز 
Malaria 01 املالريا 

Food poisoning 02 التسمم الغذائي 

Viral hepatitis 03 االتهاب الكبد الفيروس ي 

Fever ( meningitis) 04 )الحمى الشوكية ) التهاب السحايا 

Dengue fever 05 حمى الضنك 

(Tuberculosis) 06  ل( داء الدرن )السُّ  

Immunization 07 التحصين 

Seasonal flu 08 االنفلونزا املوسمية 

Brucellosis 09 الحمى املالطية 

Rabies 10 داء الكلب 

Tuberculosis 11 الُسل 

Measles 12 الحصبة 

Aids ( acquired immunodeficiency) 13 ) مرض االيدز )نقص املناعة املكتسب 

Vector –borne diseases 14 االمراض املنقولة بالنواقل 

HIV/AIDS 15 
  مرض نقص املناعة البشري املكتسب

 ) االيدز(

Bird flu 16  أنفلونزا الطيور 

Yellow fever 17 الحمى الصفراء 

The plague 18  الطاعون 

Mumps 19 النكاف 

Lice 20 القمل 

Methicillin – resistant 

staphylococcus aureus (Marsa) 
21 

املكورات العنقودية املقاومة 

 للميثيسلين ) مارسا(

 

  



 

9 

 

 

 com 1.10 Types of Infectious diseases أنواع األمراض املعدية  10.1تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The disease Code       املرض الرمز 
HPV infection 22  عدوى فيروس الورم  الحليمي البشري 

Leishmania 23 الليشمانيا 

Nipah virus 24 فيروس نيباه 

Rubella 25 الحصبة األملانية 

elephantiasis 26 داء الفيل 

Zika virus 27 فيروس زيكا 

Schistosomiasis 28 البلهارسيا 

Corona Virus  ) Covid-19) 29 فيروس كورونا 
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