
عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
44شمامالبركة الغربية 584خالد محمد احمد زعارير 1

44بطاطاالبركة الغربية 584
1212شمام البركة الغربية 224فهد محمد جبر غرايبة2

55فصوليا البركة الغربية 224
1212باميا البركة الغربية 104

99 بطاطا البركة الغربية 484خالد محمد احمد زعارير3
1515بطيخ البركة الغربية 535

44باذنجان البركة الغربية 374سعد عبدهللا سعد زبيدي4
1010 فصولياالمستشفى 106عمر منصور عبدهللا ربابعه5

1010كوساالمستشفى 86
1010فولالمستشفى 86

16أشجار موزالبساتين 468عيسى فرحان ضيف هللا شبول6
126120بندورهالصدار 265سالمه سليمان سالمه الشوبكي7

1010 بطاطاالصدار 265
55فولالصدار 1205نايفه حسن سالمه قروط8
2525فولالصدار 695رياض معزوز سالم عطيان9

1515باذنجانالصدار 695
2020كوساالصدار 695

2020فولالصدار 555محمود حسن حامد مداهنه10
3131بطيخالقرن 344 طالل فهد خلف حناحنه11

3636شمامالقرن 364
201010170فلفلالقرن 124هيثم علي مصطفى الصمادي12

7460فلفلالقرن 124
1515بطاطاالقرن 124
4040شمامالقرن 154
1414فلفلالقرن 154
2010140فلفلالقرن 124
7760فلفلالقرن 124
1313بطاطاالقرن 124

2312190بندورهالصدار 795عبد الرؤوف كريم سليمان البالونه13
1515.بطاطاالصدار 795
2312190بندورةالصدار 785
3030بطاطاالصدار 695

مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك
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التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

1010كوساالصدار 775
4545 شمامالقرن 14صالح يوسف صالح صمادي14

1010كوساالقرن 14
2010140فلفلالقرن 124 علي هيثم علي صمادي15

10550بندورةالقرن 124
11بطاطاالقرن 124

5858فلفلالقرن 1114احمد فياض حسن عيد16
8080بطاطاالصدار 15

157.5120ملوخيهالقرن 574خالد احمد سليمان الصقري17
6060بطيخالقرن 574
2020بندورهالقرن 564

5555بندورهالقرن 14علي احمد سلمان الصقري18
6060بطيخالقرن 244

3218فلفلالقرن 504جميل عليان عبد الكريم أبو دامس19
44كوساالقرن 14
66فاصولياالقرن 14
66بامياالقرن 14

77 كوساالقرن 314رافت علي عبدهللا الزبيدي20
1515فقوسالصدار 145احمد عبدهللا ضيف هللا أبو حماده21

7456شمامالصدار 135
189108شمامالصدار 135
3518290باذنجانالصدار 135
3535بطاطاالصدار 155

3636بطاطاالصدار 1295 محمد عبد الرحيم عيسى22
10580خيارالصدار 525
2513150بندورةالصدار 525

1717بطاطا كساير عبدهللا /2720حسن احمد علي الصبيح23
9554فلفل كساير عبدهللا /2720

1313بطاطاالصدار 215غسان محمد سلمي الشوبكي24
2020شمامالصدار 215

3224فلفلالصدار 405بهجت محمود عوده الشوبكي25
10560فلفلالصدار 405
44بطاطاالصدار 405
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مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

12696بندورهالصدار 335سلمان سليمان سالمه الشوبكي26
55فولالصدار 335

63بندورهالصدار 385ماجد حسن فايز الشوبكي27
6384بندورهالصدار 385
4040بطاطاالصدار 55

4422330بندروهالصدار 475سالمه عبد ربه الوزي28
137بندورهالصدار 185احمد محمد مسعود سليط29

5930310بندورهالصدار 195
.1616شمامالقرن 24احمد محمود عبدهللا الغرايبه30

.66فاصولياالقرن 24
.3737بطيخالقرن 354سعود خضر بخيت حران31

.1010بطاطاالقرن 144
.5050شمامالقرن 154محمد علي محمد اظميدات32
.105105بطاطاالقرن 74عوض عيسى عوض الدواليب33

.1616كوساالقرن 54
10575بندورهالقرن 134حسين حسن مزعل القرعود34

5025250باذنجانالقرن 134
.2525فلفلالقرن 134

189100بندورهالصدار 105سميره سليمان سالم الدلح35
7450باذنجانالصدار 105

.2020بطاطاالصدار 125حافظ محمد حمان الشوبكي36
.1010بطاطاالصدار 115
.1818بطاطاالصدار 75

5025250شمامالصدار 155حمدان حسين حمدان الشوبكي37
10565بندورهالصدار 395احمد محمد فايز الشوبكي38

.3030بطاطاالصدار 395
.2525بطاطاالصدار 535
4020320بندورهالصدار 505
2915120بندورهالصدار 505

7455خيارالصدار 175كمال يوسف سلمان أبو كشك39
4020250خيارالصدار 195

.6868بطاطاالصدار 545سعيد محمد فايز الشوبكي40
2513190بندورهالصدار 445
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التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

.2714بندورهالصدار 445
.1212بندورهالصدار 445
2312130باذنجانالصدار 455
158100بندورهالصدار 455
2613150بندورهالصدار 465
12690باذنجانالصدار 465
.1515فلفلالصدار 545
.1515بندورةالصدار 545
.4040بطاطاالصدار 545

.66كوساالصدار 1845علي محمود محمد البالونه41
.1212بطاطاالصدار 1845

8945500بندوره+فلفلالقرن 144صبح عوده سالم الترابين42
.3030بطاطاالقرن 144

.4545 فولالصدار 665فواز محمد نوران بالونه43
.1515كوساالصدار 665

.3030فولالصدار 1175خالد حامد محمد مداهنه44
2010120خيارالصدار 485والء عبد الرحيم عيسى45

189100خيارالصدار 485
.3030بطاطاالصدار 85جعفر حسن فياض الصقور46

.3030بطاطاالصدار 95
.2525بندورهالصدار 75

.3535شمامالصدار 185 رائد محمد عيد نمر47
.1212فقوسالصدار 45حسن عبدهللا يونس أبو سمره48
.66بطيخالصدار 45فهمي عبدهللا يونس أبو سمره49
.1515شمامالصدار 45يونس عبدهللا يونس أبو سمره50
.1111كوسا6غور الوهادنه95محمود مروان السواعي51

.66بطاطا6غور الوهادنه94محمود مروان السواعي
157.5125بندوره6غور الوهادنه84منصور محمد امين بعاره52

1010بطاطا6غور الوهادنه84
2116يقطين6غور الوهادنه85محمود محمد علي ابو ربيقه53

115.580يقطين6غور الوهادنه85
178.579فلفل6غور الوهادنه85
.66يقطين6غور الوهادنه85
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التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

2116بندوره6غور الوهادنه83رمزي محمود عبدالرحمن بعاره54
2914.5174بندوره6غور الوهادنه83
.2727خس6غور الوهادنه83

178.5136خيار6غور الوهادنه1عاهد محمد فايز الشوبكي55
52.540باذنجان6غور الوهادنه1
4232فلفل6غور الوهادنه1
16896خيار6غور الوهادنه1
115.566باذنجان6غور الوهادنه1
3015137فلفل6غور الوهادنه1

2211176بندوره6غور الوهادنه2عاهد محمد فايز الشوبكي
4422159بندوره6غور الوهادنه2
.66بطاطا6غور الوهادنه2

.4040فلفل6غور الوهادنه3عاهد محمد فايز الشوبكي
.3636بطاطا6غور الوهادنه4عاهد محمد فايز الشوبكي
.4040بطاطا6غور الوهادنه7عاهد محمد فايز الشوبكي

94.554فصوليا6غور الوهادنه78زكريا مصطفى جمعه حجات56٧٨
6341فصوليا6غور الوهادنه78

2512.5190بندوره6غور الوهادنه62مراد حسن عبدهللا محمود57
221159بندوره6غور الوهادنه62

189108ملوخيه6غور الوهادنه77حمد احمد نزال ماضي58
6336فلفل6غور الوهادنه77
6335بندوره6غور الوهادنه77
94.554يقطين6غور الوهادنه77
8438ملوخية6غور الوهادنه77
31.515بندوره6غور الوهادنه77
52.524يقطين6غور الوهادنه77
31.510فلفل6غور الوهادنه77

12696بندوره6غور الوهادنه18ضياء الحق ناجي الشوكي59
2110.5104بندوره6غور الوهادنه18

.2929بطاطا6غور الوهادنه24ضياء الحق ناجي الشوكي
105.590ملوخية6غور الوهادنه25اصليح احمد محمد السطري60

3216270ملوخية6غور الوهادنه25
7537.5550بندوره6غور الوهادنه12    رمضان محمد صليح61
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مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

3216200بندوره6غور الوهادنه8 حابس سلبمان رداد ابو عناب62
12650باذنجان6غور الوهادنه8
157.5120فلفل6غور الوهادنه8
157.560بندوره6غور الوهادنه8
.1010بطاطا6غور الوهادنه8

115.545فلفل6غور الوهادنه48رنا حسن حسين ابو سيدو63
2010180فلفل6غور الوهادنه48

.16.516.5بطاطا6غور الوهادنه27رائد علي عمر عيسى64
.1818بطاطا6غور الوهادنه30رائد علي عمر عيسى
.1616بطاطا6غور الوهادنه29رائد علي عمر عيسى
.1717بطاطا6غور الوهادنه28رائد علي عمر عيسى

1819150بندوره6غور الوهادنه17جمال خليل محمودالعبيات65
157.5100بندوره6غور الوهادنه9علي احمد محمود العسراوي66

3920260بندوره6غور الوهادنه9
12650باذنجان6غور الوهادنه9

.40اشجار عنب6غور الوهادنه75موسى حسين مديرس الزبيدي67
.8اشجار عنب6غور الوهادنه74موسى حسين مديرس الزبيدي

73.560بندوره6غور الوهادنه31اسامه ضيف هللا عبدهللا68
3015280بندوره6غور الوهادنه31

2120خيار6غور الوهادنه32ابراهيم احمد جمعة الشوبكي69
2010130بندوره6غور الوهادنه32
168110بندوره6غور الوهادنه32
.1515بطاطا6غور الوهادنه32

94.570باذنجان6غور الوهادنه32 يوسف احمد جمعة الشوبكي70
10.55بندوره6غور الوهادنه32
2512.5140بندوره6غور الوهادنه32
.1515بطاطا6غور الوهادنه32

12690يقطين6غور الوهادنه34يوسف حسن موسى سعود71
31.540فلفل6غور الوهادنه36محمد لؤي بيبرس72

10.55يقطين6غور الوهادنه36
2115باذنجان6غور الوهادنه36
2125خيار6غور الوهادنه36

52.550بندوره6غور الوهادنه37يوسف حسن حسين ابو سيدو73
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التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

101075فلفل6غور الوهادنه38يوسف حسن حسين ابو سيدو
115.566خيار6غور الوهادنه45ابراهيم يوسف محمود دخل هللا74

2814179بندوره6غور الوهادنه45
.1313خس6غور الوهادنه45

8458ملوخيه6غور الوهادنه72سعيد سالم مسلم درويش75
4229كوسا6غور الوهادنه72
4228فصوليا6غور الوهادنه72
8460بندوره6غور الوهادنه72

2010120بندوره6غور الوهادنه76سعيد سالم مسلم درويش
8864بندوره6غور الوهادنه76

31.518فاصوليا6غور الوهادنه69سالم ذيب محمد حمدان76
6339كوسا6غور الوهادنه69
31.511فاصوليا6غور الوهادنه69
.1010بطاطا6غور الوهادنه69

157.5115بندوره6غور الوهادنه69حربي علي يوسف الماضي77
52.545خيار6غور الوهادنه69رزق سعيد رزث البالونه78

31.522خيار6غور الوهادنه69
.2424خس6غور الوهادنه69 ابراهيم يوسف محمود79

.1515باذنجان6غور الوهادنه70 ماهرمثقال احمد الغول
4232بندوره6غور الوهادنه66جمال احمد جمعة الشوبكي80

3015187بندوره6غور الوهادنه66
.3535بطاطا6غور الوهادنه65رمزي احمد حسن عيد81
94.572فلفل6غور الوهادنه62محمد اسماعيل سالم الشوبكي82

157.5103بندوره6غور الوهادنه62
2010150شمام6غور الوهادنه61محمد اسماعيل سالم الشوبكي

2010150بندوره6غور الوهادنه61
418فلفل6غور الوهادنه61
7220باذنجان6غور الوهادنه61
203.5110شمام6غور الوهادنه61
94.552بندوره6غور الوهادنه61

10.58بطيخ6غور الوهادنه59 جميل دخل هللا النعمات83
2113شمام6غور الوهادنه59 جميل دخل هللا النعمات
4224بندوره6غور الوهادنه59 جميل دخل هللا النعمات

Page 7 of 26



عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

31.521خيار6غور الوهادنه59 جميل دخل هللا النعمات
2116فلفل6غور الوهادنه59 جميل دخل هللا النعمات
2118خيار6غور الوهادنه59 جميل دخل هللا النعمات
31.518كوسا6غور الوهادنه59 جميل دخل هللا النعمات
2116خيار6غور الوهادنه59 جميل دخل هللا النعمات
10.56فلفل6غور الوهادنه59 جميل دخل هللا النعمات
31.520بندوره6غور الوهادنه59 جميل دخل هللا النعمات

.1313خس6غور الوهادنه56 باسم منيزل هنداوي84
4224بندوره6غور الوهادنه71 خضر عطا خضر85

2312.5131خيار6غور الوهادنه71 خضر عطا خضر
3819272خيار6غور الوهادنه71عطا خضر بركه86

131378بندوره6غور الوهادنه71عطا خضر بركه
11.53مشتل/ شجر مانجا6غور الوهادنه81علي محمد احمد مصطفى87
2110145 بندورة6غور الوهادنه275 حسن سليمان جبر ابو فرج هللا88

168112فلفل6غور الوهادنه275
2110كرونا6غور الوهادنه275

3316.5240ملوخيةسيل الزقاء 2732سمير احمد نايف طالم89
2010160خيارسيل الزقاء 6752سعيد محمد فايز الشوبكي90

3517.5150خيارسيل الزقاء 6752
10580 بندورةسيل الزقاء 2672 محمد ابراهيم الشوبكي91

2321.5138 بندورةسيل الزقاء 2672
4232 بندورةسيل الزقاء 2442يوسف افريح عبدهللا حداد92

4232 كوساسيل الزقاء 2442يوسف افريح عبدهللا حداد
73.540كوساسيل الزقاء 2442يوسف افريح عبدهللا حداد
.1010كوساسيل الزقاء 2442يوسف افريح عبدهللا حداد

.1818فلفلسيل الزقاء 2462 عمر محمد حسن العسولي93
148112خيارسيل الزقاء 2272حسين عودة صالح  الغزو94

4232 بندورهسيل الزقاء 2272 حسين عودة صالح الغزو
2110.591 بندورةسيل الزقاء 2272 حسين عودة صالح الغزو

4221300بندورهسيل الزقاء 2832 عمر محمد حسن العسولي95
12685باذنجانسيل الزقاء 2832 عمر محمد حسن العسولي
2010180 بندورةسيل الزقاء 812 عمر محمد حسن العسولي

.703اشجار ليمونسيل الزقاء 1142محمد خلف ناجي النواجي96
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التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

115.588بندورهسيل الزقاء 2622 جميل ابراهيم عيد97
10555فلفلسيل الزقاء 2622
273.5162بندورهسيل الزقاء 2622
100.540خيارسيل الزقاء 2622
157.555باذنجانسيل الزقاء 2622

6030135فلفلسيل الزقاء 2632ابراهيم عيسى حسن التعامره98
2512.5150باذنجانسيل الزقاء 2632

52.525بندورهسيل الزقاء 1682ابراهيم عيسى حسن التعامره
5125.5250بندورهسيل الزقاء 1682
1414.560باذنجانسيل الزقاء 1682

52.525بندورهسيل الزقاء 2612ابراهيم عيسى حسن التعامره
4020180بندورهسيل الزقاء 2612
3115.5120بندورهسيل الزقاء 2612

10550باذنجانسيل الزقاء 2512اسامه يوسف محمود99
2412130باذنجانسيل الزقاء 2512

157.5100بنددورهسيل الزقاء 2542اسامه يوسف محمود
4723280بندورهسيل الزقاء 2542

.3333فلفلسيل الزقاء 2502جميل ابراهيم عيسى التعمري100
31.520بندورهسيل الزقاء 2642خالد لطفى حجات101

3216150بندورهسيل الزقاء 2642
6340خيارسيل الزقاء 2172عمر محمد عبدالقادر درويش102

2713.5200خيارسيل الزقاء 2172
3316.5220بندورهسيل الزقاء 2172

.35بطاطاسيل الزقاء 2122مامون يوسف سليمان103
2010110بندورهسيل الزقاء 2202مامون يوسف سليمان

3317160بندورهسيل الزقاء 2202
3312150فلفلسيل الزقاء 2152مامون يوسف سليمان

.3030بطاطاسيل الزقاء 2152
2010110بندورهسيل الزقاء 3762مامون يوسف سليمان

2814230بندورهسيل الزقاء 3762
10570فلفلسيل الزقاء 2162مامون يوسف سليمان

10560بندورهسيل الزقاء 2162
5326.5300فلفلسيل الزقاء 2162
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

10580فلفلسيل الزقاء 2182مامون يوسف سليمان
4020250فلفلسيل الزقاء 2182

2211120فلفلسيل الزقاء 2652مامون يوسف سليمان
2814170فلفلسيل الزقاء 2652

.3535بندورهسيل الزقاء 2692عاهد محمد فايز الشوبكي104
.2222بطاطاسيل الزقاء 2712عاهد محمد فايز الشوبكي

.2432نخله سيل الزقاء 2802حسين سليم محمد الغزو105
2110بطيخسيل الزقاء 2592 شركة االردنيه الحديثه106

2115شمامسيل الزقاء 2592
31.530خيارسيل الزقاء 2592
2120باذنجانسيل الزقاء 2592
94.570خيارسيل الزقاء 2592

52.545بندورهسيل الزقاء 2602الشر كه االردنيه الحديثه
4230فلفلسيل الزقاء 2602
4220فلفلسيل الزقاء 2602
52.550بندورهسيل الزقاء 2602

.9.59.5بطيختل أبو العقارب 6012عبدالحميد عليان حمد107
.9.59.5بطيختل أبو العقارب 5912عبدالحميد عليان حمد
.9.59.5بطيختل أبو العقارب 5812عبدالحميد عليان حمد
.6.56.5بطيختل أبو العقارب 5712عبدالحميد عليان حمد
.44بطيختل أبو العقارب 5612عبدالحميد عليان حمد
.6.56.5بطيختل أبو العقارب 5412عبدالحميد عليان حمد

10550بندورهتل أبو العقارب 3012فواز محمد احمد المحاشي108
2010150باذنجانتل أبو العقارب 3012
211180فلفلتل أبو العقارب 3012
147100باذنجانتل أبو العقارب 3012
4220بندورهتل أبو العقارب 3012
31.515فلفلتل أبو العقارب 3012

199.5100بندورهتل أبو العقارب 3112محمد فواز محمد المحاشي109
2135بندورهتل أبو العقارب 3112
.2525فولتل أبو العقارب 3112
.3030بطاطاتل أبو العقارب 3112

.502شجرة ليمون أبو سيدو 801029عبدالطييف عبد الهادي العوامله110
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

.101نخيل أبو سيدو 801029
10580دواليغور الوهادنه 576محمود صالح ابراهيم الدباس111

.1515فولغور الوهادنه 576  محمود صالح ابرهيم الدباس
.1616 بندورةسيل الزقاء 2752 حسن سليمان جبر ابو فرج هللا112
.1515بطاطاالصدار 715 ماهرمثقال احمد الغول113
.1313كوساسهل الزمالية 336هزاع نوفل حسن الزينات114
10550بندورةام المرار /521محمد احمد محمد ابو سمره115

5330فلفل حلوام المرار /531
2211150كوساام المرار /541
179120بندورةام المرار /321

4225بندورةسبيره /1711علي امين احمد الغرايبه116
3220بندورةسبيره /1711
4215باذنجانسبيره /1711
5325فلفل حلوسبيره /1711
4225فلفل حارسبيره /1711
.1010فاصولياءسبيره /1711
.2020بطاطاسبيره /1711

.1515بطاطاسبيره /1211مشرف احمد مصطفى الغرايبه117
.4040بطاطاسبيره /1711جعفر عايش مصطفى الخطيب118

4220بندورةسبيره /1411
158100بندورةسبيره /1411
8440فلفل حلوسبيره /1411
8440فلفل حارسبيره /1411

.88شمامهجيجه /51رياض محمد مرزوق الشناتوه119
.33بندورةهجيجه /51
.1616فولهجيجه /51
.88باذنجانهجيجه /51

.1010شمامهجيجه /251بشار محمد مرزوق شناتوه120
.1515فولهجيجه /251

15890خيارتل ابو العقارب /612احمد فياض حسن عيد121
100560خيارتل ابو العقارب /612
2211100بندورةتل ابو العقارب /612
30215بندورةتل ابو العقارب /612
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

.4141بطاطاتل ابو العقارب /912
.3030بطاطاتل ابو العقارب /5312
.1313بطاطاتل ابو العقارب /6212

.7070بندورةهجيجه /641 + 65
.2222بطاطاتل ابو العقارب /4012عمار سالمه سليمان الشوبكي122

.4545بطيختل ابو العقارب /4012
.1515شمامتل ابو العقارب /4012
.1515بطاطاتل ابو العقارب /4612
.1212شمامتل ابو العقارب /4612

.6فولسليخات /2211زايد مصطفى محمود ابو سمره123
.8080شمامسليخات /211خالد محمد يونس ابو سمره124
.40فولسليخات /211غازي فهمي يونس ابو سمره125
9550باذنجانسليخات /211فهمي يونس احمد ابو سمره 126

3030باذنجانسليخات /211
8440باذنجانسليخات /2011مصطفى عبدالكريم محمد ابو سمره127
1430شمامتل ابو العقارب /3812محمود محمد ابراهيم الشوبكي128

3014شمامتل ابو العقارب /4412
2828بطاطاتل ابو العقارب /4412
2222بطاطاتل ابو العقارب /5012
141480شمامسليخات /6511

1010فولالصدار 145محمد عبدهللا يونس أبو سمره129
1010شمامالصدار 105
1212شمامالصدار 105

4040شمامسليخات /12211محمد احمد عبد الرحمن السواعي130
9550خيارسليخات /12211
2020جعبورسليخات /12211

7450بندورةتل ابو العقارب /2412عثمان نايف السواعي131
147100فلفل حارتل ابو العقارب /2412

13780بندورةتل ابو العقارب /612محمود مروان محمود السواعي132
10570فلفل حلوتل ابو العقارب /2312
14790خيارتل ابو العقارب /2312
4422220فلفل حارتل ابو العقارب /2312
12660فلفل حارتل ابو العقارب /812
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

10550فلفل حلوتل ابو العقارب /812
10550ملوخيهزور قليعات /11610محمد علي محمد الزينات133
10كوسازور قليعات /11910علي رافع شتيوي ابو زينه134
4220حمضيات مشتلسهل قليعات /59عيسى رؤوف عيسى حلبي135

14770حمضيات مشتلسهل قليعات /59
10550حمضيات مشتلزور الرزينه /1042يوسف عطيه اليوسف العالونه136

10550زور الرزينه /1042
12680حمضيات مشتلسهل المنشية /453محمد يحيى شختور137

4220سهل المنشية /453
4220حمضيات مشتلاراضي الطيبه /158باسم سلمان علي ابو محفوظ138
11690حمضيات مشتلسهل قليعات /35عبد القادر اسماعيل عبد القادر139

10580حمضيات مشتلسهل قليعات /15عبد القادر اسماعيل عبد القادر
015مزرعة تحت التجهيزسهل الباقورة /414امين عبد الرحمن علي الحسين140

3215سهل الباقورة /414
1010بطاطاسبيره /3811 برهم احمد عقاب141

6335بندورةسبيره /4111
5330فلفلسبيره /4111
115خيارسبيره /4111
4220باذنجانسبيره /4111
8450بندورةسبيره /4111
3215فلفلسبيره /4111
7450باذنجانسبيره /4111
1414بطاطاسبيره /4111

3030بطاطاسبيره /3211عبد الحكيم محمد عقاب البرهم142
1515بطيخسبيره /5611ابراهيم حسن عقاب الزعارير143

1515بطاطاسبيره /5611
1212باميهسبيره /5611
10560بطاطاسبيره /3311
6340بندورةسبيره /3311
4225بندورةسبيره /3311
3535بطاطاسبيره /3311

88بطاطاسبيره /3711عارف احمد عقاب الزعارير144
88فاصولياءسبيره /4211
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

1515بطاطاسبيره /4211
8440بامياهجيجه /285كمال سعد صالح ساري145

4422220خيارهجيجه /295
3333بطيخسليخات /13211احمد حسين محمد وحشه146

4343بطيخسليخات /13311
1414شمامتل ابو العقارب /7612حسين محمد حسن الوحشه147

2010110فلفل حلوتل ابو العقارب /6812
1890حمضيات مشتلاليرموك /5333احمد مطلق محمد غرام148
1050حمضيات مشتلسهل الرزينه /12610محمد خلبف حسين الحوامده149
7070بطاطاسليخات /3011زيد عبدهللا يونس ابو سمره150

1111شمامسليخات /3011
1010بطيخسليخات /3011
1515بطيخسليخات /3011

2020بطيخخلة ابو داود الشرقي /1214خليل حسن موسى الفاري151
3030بندورةالصفر الجنوبي /2523
7070بطاطاالصفر الجنوبي /2723
5050شمامسليخات /1811
3535فلفل حلوخلة ابو داهود الغربي /2322
5050بطيخخلة ابو داهود الغربي /2322
3030بطاطاخلة ابو داهود الغربي /2322

1515كوساخلة ابو داهود الغربي /2322نضال سمير محمد جهاجاه152
2020بندورةالب الغربي /1218علي احمد سلمان الصقري153

8080بطيخالب الغربي /1318
2020بطاطاالب الغربي /1418

9550بندورةهجيجه /35مراد سيف نايف السوعي154
10560خيارهجيجه /35
15890فلفل حلوهجيجه /35

1515فولهجيجه /205حمزه رياض محمد شناتوه155
55بندورةهجيجه /205

2020شمامسليخات /611احمد محمد يونس ابو سمره156
1515شمامهجيجه /125عبدهللا نايف عثمان سواعي157

2020كوساهجيجه /125
15890بندورةام المرار /681يوسف محمد مسعود158
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

4827270بندورةام المرار /681
2525بطاطاام المرار /681
158120فلفل حلوام المرار /251
2714140بندورةام المرار /261
2424بطيختل ابو العقارب /6712

42موزالبلد /2471+1065+276+1066+1064+1067+370+1063+368+369+371احمد صدقي حامد159
9موزالزعر الجنوبي /85+8433

99موزالعدسية النفق 4819 محمود محمد احمد العذاربة160
2020موزالعدسية النفق 11019خالد عبد الرحمن فهد الواكد161
1010موزالعدسية النفق 5019 جمال عبد الرحمن الواكد162

77موزالعدسية النفق 3719 جمال عبد الرحمن الواكد
1212موزالعدسية النفق 1219راضي احمد حماد الواكد163
1515موزالعدسية النفق 1019عبد هللا احمد حماد الواكد164
1515موزالعدسية النفق 319محمد حسن عيسى فندي165
77موزالعدسية النفق 319 موسى حسين فندي166
88موزالعدسية النفق 319 حسن محمد حسن الفندي167
77موزالعدسية النفق 619 محمد علي صايل البخيت168
66موزالعدسية النفق 6519 عيسى عيسى محمد عيسى169
101512250فلفلالجرم  2151محمد  امين غازي توفيق بشتاوي170
191115300فلفلالجرم  2161فادي غازي توفيق بشتاوي171
66فولالجرم  1521عادل غصاب ابونعاج172

1515فاصولياالجرم  1521
66كوساالجرم  1521

44فولالجرم  1ا/66سعد حسن مناور173
9460خيارالجرم  731ابراهيم محمد سعيد174

82570فلفلالجرم  731
88كوساالجرم  1731موفق احمد محمد175

66فاصولياالجرم  1731
1616كوساالجرم  1531بشير عبدهللا غزاوي176

1515فاصولياالجرم  1541
7عنبالجرم  201يعقوب محمدغزاوي177
55فاصولياالجرم  1351عمر الزامل178
35عنبالجرم  231محمد احمد صبحي179
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

1010شمامالعوجا 652فواز نواف مهاوش180
33فاصولياالعوجا 2ب/86وصايف رياحنة181

22فولالعوجا 2ب/86
7.50عنبالعوجا 742محمد حسن مراد182
22باذنجانالعوجا 2ا/86حسني رياحنة183

33بندورةالعوجا 2ا/86
1010فلفلالعوجا 882يوسف محمد يوسف184

101030كوساالعوجا 882
ة 833محمد عدنان سعيد185 606نخيلالصناع
ة 223محمد مناور علي186 66كوساالصناع

ة 223 55فلفلالصناع
ة 233يوسف محمد يوسف187 66بطاطاالصناع

ة 233 1010فاصولياالصناع
ة 733محمد محمد عبدهللا188 251520300زينةالصناع

ة 733 2020فولالصناع
ة 213محمد خليل ابراهيم189 1010كوساالصناع
ة 423جهاد محمد محاشي190 100100بطاطاالصناع

ة 403 3737فلفلالصناع
ة 1313 3030بطاطاالصناع
ة 1313 100100فلفلالصناع
ة 343 808نخيلالصناع

ة 653حمزة علي احمد191 3030بطيخالصناع
ة 853عزالدين سعدي192 505نخيلالصناع
ة 1163مجد غازي193 35035نخيلالصناع
ة 73محمد مناور علي194 66كوساالصناع

ة 73 66باذنجانالصناع
ة 653خالدة محمد الخالدي195 404نخيلالصناع
3535فاصوليازور المقام 192+20ناصر خالد الحلبي196
66فاصوليازور المقام 502تيسير حمد الجايك197

1313كوسازور المقام 502
15202020320فلفلزور المقام 112احمد محمود ابداح198

4040فاصوليازور المقام 2372
4040فلفلزور المقام 2372

Page 16 of 26



عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

1010شمامزور المقام 302شريف علي عباس199
66كوسازور المقام 302
15عنبزور المقام 302

1212كوسازور المقام 1042محمد نواف ابداح200
1313بندورةزور المقام 1042
55فاصوليازور المقام 1042

281590فلفلزور المقام 2ا/26فادي عبدهللا ساري201
4040شمامزور المقام 2ا/26

35عنبزور المقام 312عارف محمود هود202
25عنبزور المقام 1332

2525فلفلزور المقام 1022احمد محمود الجالودي203
3030بطاطازور المقام 112عبدالمجيد مثقال204
4230زينةزور المقام 22علي احمد زينات205

3030زعترزور المقام 2
66شمامزور المقام 1302عماد ناصر غرايبة206

1010زهرةزور المقام 1302
1010كوسازور المقام 62احمد علي يوسف207

2020بطاطازور المقام 62
66فلفلزور المقام 62

73.5بطيخزور المقام 652حمزة الحايك208
1010فاصوليازور المقام 642كمال كريم عبدهللا209

1010شمامزور المقام 642
6565بندورةزور المقام 642

71560فلفلزور المقام 1222حسين علي كيوان210
1515فاصوليازور المقام 672سامر صبحي حسن211

66بندورةزور المقام 752
44فولزور المقام 742محمد علي212

66شمامزور المقام 742
3535فاصوليازور المقام 742

10101590فلفلزور المقام 1182مقداد عثمان محمود213
1515شمامزور المقام 1182

1515فولزور المقام 172+16ضياءالدين بني فواز214
ل 1233لطفي احمد موسى215 1010شمامحب
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

ل 1233 66بامياحب
ل 1233 44بطاطاحب

ل 573جمال سعد الساري216 303نخيلحب
ل 573 9101480فلفلحب

ل 673عبدالعزيزابداح217 66كوساحب
ل 673 77فاصولياحب
ل 673 3030فولحب

ل 1273مأمون ابوكشك218 40422330فلفلحب
ل 1283 30عنبحب
ل 1793 3333عنبحب

ل 1153حمزة هشام ساري219 1515شمامحب
ل 1163محمد نواف ابداح220 821390فلفلحب
ل 823فريد محمد ابداح221 2514.370فلفلحب

ل 823 53340باذنجانحب
ل 3ا/35مصعب الزغول222 7عنبحب

ل 383 4040عنبحب
ل 1223عطاهللا نوفل223 3535شمامحب
ل 583عبدالرازق ابداح224 122020100فلفلحب

ل 583 2020شمامحب
ل 273سلمان حسن سراج225 2020شمامحب

ل 273 1010بازيالءحب
ل 273 1010زهرةحب
ل 273 10فلفلحب
ل 273 3232عنبحب

ل 393جهاد محمد محاشي226 3333فلفلحب
ل 333 2020فلفلحب

ل 283سلمان سراج227 35فولحب
ل 93فريد محمد ابداح228 303030شمامحب

ل 583 5101515130فلفلحب
ل 3 3030فاصولياحب

ل 703علي حسن موسى229 3030بطيخحب
ل 723احمد محمد عبدهللا230 7577100بندورةحب

ل 723 55شمامحب

Page 18 of 26



عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

ل 723 15فولحب
ل 833صالح الدين ساري231 251515230فلفلحب
ل 1233محمد خليل ابداح232 66شمامحب

ل 1233 1010بطاطاحب
ل 1233 2020بامياحب

ل 683موسى محسن233 20فولحب
ل 1013عبدالباسط الساري234 10فاصولياحب
ل 1023محمد يوسف ابداح235 88شمامحب

ل 1023 3فاصولياحب
ل 1033بسام سليمات ساري236 3030شمامحب

ل 1033 45535فلفلحب
ل 993عبدالسالم ابداح237 55فلفلحب

ل 993 21فاصولياحب
ل 3ا/67سليمان صبحي ابداح238 44فولحب

ل 3ا/67 44فاصولياحب
ل 3ا/67 55بندورةحب
ل 3ا/67 3535كوساحب

ل 1003ثمين احمد ابداح239 440باذنجانحب
ل 1003 231515230فلفلحب
ل 1003 شمامحب

ل 3ب/75حديث حسين موسى240 1544130فلفلحب
ل 3ب/75 27بطاطاحب

ل 653عبدالكريم هبداح241 88كوساحب
ل 653 55بازالءحب
ل 653 1515باذنجانحب

ل 663سليمان صبحي242 1515شمامحب
ل 663 66بطيخحب
ل 663 4040فاصولياحب

ل 1133باسم احمد عثمان243 540بندورةحب
ل 1133 740فلفلحب
ل 1133 35518باذنجانحب
ل 1133 20كوساحب

ل 3ب+26/٨٤صالح الدين ساري244 23810280فلفلحب
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

ل 1203خالد ابداح245 2020بندورةحب
ل 553برهان محمد عبدالرحمن246 5بطاطاحب
ل 1173عمر ابراهيم السيد247 4040بطاطاحب

ل 1193 44بطيخحب
ل 1193 55بامياحب
ل 1193 6فولحب

ل 1033عارف محمود248 3030عنبحب
ل 103محمود جميل249 526653شمامحب

ل 103 88فلفلحب
ل 103 55كوساحب
ل 103 33بطاطاحب
ل 103 7070بندورةحب

ل 823فريد محمد ابداح250 5202040باذنجانحب
ل 823 93016293فلفلحب

ل 73عطاهللا احمد251 6060بطاطاحب
ل 873صالح الدين السعدي252 45350فلفلحب
ل 3ا/59حسني صالح ابداح253 663390فلفلحب

ل 3ا/59 3030فاصولياحب
ل 1113جهاد ابو الرب254 25شمامحب
ل 3ا/59حسين ابداح256 952020105فلفلحب
ل 893محمد ربابعة256 1010شمامحب

ل 893 2020بطيخحب
ل 1303 2525بطيخحب

ل 1253مصطفى ابوفارس257 432فلفلحب
ل 1253 216باذنجانحب
ل 1253 110108بندورةحب
ل 1253 1515فولحب
ل 1253 1515بازيالءحب

ل 563علي محمد عبدهللا258 1010شمامحب
ل 563 2121كوساحب

ل 783محمد احمد انجادات259 1212بندورةحب
ل 783 77بازيالءحب
ل 743 77باذنجانحب
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

ل 743 6612فاصولياحب
ل 743 2020فلفلحب

ل 63احمد مصطفى ربابعة300 1515شمامحب
ل 63 4بطيخحب
ل 63 4موزحب

ل 3ا/36محمد سليان ابداح301 45بامياحب
ل 3ا/35+34عارف محمود302 15عنبحب

ل 3ب/36 30عنبحب
ل 3ا/36 505نخيلحب
ل 1263 15عنبحب

ل 3ا/4فراس بني عطا303 99بطيخحب
ل 3ا/4 22شمامحب
ل 3ا/4 8بطاطاحب

ل 3ا/56علي محمد عبدهللا304 1010شمامحب
ل 3ا/56 4545كوساحب

ل 873صالح صالح305 33255210فلفلحب
ل 873 4545شمامحب
ل 843 253195فلفلحب
ل 833 1822525130فلفلحب

ل 4ا/39رباع ربابعة306 5252شمامابو هاب
ل 364 1717بطيخابو هاب

ل 4ا/33 1515بطيخابو هاب
ل 4ا/48 2525بطيخابو هاب

ل 4ا/16مصطفى ربابعة307 3535قرعابو هاب
ل 144 3535بامياابو هاب

ل 4ب/18 3450بندورةابو هاب
ل 4ب/18 342250بندورةابو هاب
ل 4ب/18 55شمامابو هاب
ل 4ب/18 2525قرعابو هاب

ل 664حسن الغرايبة308 77بطيخابو هاب
ل 664 88شمامابو هاب
ل 664 4040كوساابو هاب
ل 224 8490بندورةابو هاب

Page 21 of 26



عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

ل 224 4245باذنجانابو هاب
ل 224 54151560فلفلابو هاب
ل 224 88بطاطاابو هاب

ل 4ا/30شاهر العريان309 88شمامابو هاب
ل 4ا/30 66كوساابو هاب
ل 4ا/30 4242فاصولياابو هاب
ل 244 116120بندورةابو هاب
ل 244 6363باذنجانابو هاب
ل 244 63333363فلفلابو هاب

ل 474ساطي العكة310 3535شمامابو هاب
ل 324 1515شمامابو هاب

ل 4ب/48 3535شمامابو هاب
ل 4ب/10اسامة قواقنة311 566682فلفلابو هاب

ل 4ب/10 1313بندورةابو هاب
ل 634 1212كوساابو هاب

ل 4ب/30علي بني عطا312 77بطيخابو هاب
ل 4ب/30 77شمامابو هاب
ل 4ب/30 2222بطاطاابو هاب

ل 4ج/30احمد بني عطا313 44بطاطاابو هاب
ل 4ا/29خضر سراج314 88فولابو هاب

ل 4ا/29 1818كوساابو هاب
ل 4ا/29 33بندورةابو هاب
ل 4ا/29 3فلفلابو هاب
ل 4ا/29 40اسكدنياابو هاب

ل 374علي الربابعة315 4040بطيخابو هاب
ل 704 3030شمامابو هاب
ل 704 1414بطيخابو هاب

ل 4ب/29فهد الغرايبة316 2525بامياابو هاب
ل 4ا/26عمر الغرايبة317 845بندورةابو هاب

ل 4ا/26 23131باذنجانابو هاب
ل 114هارون الربابعه318 3030بطاطاابو هاب

ل 4ا/10 312110بندورةابو هاب
ل 4ا/10 15110باذنجانابو هاب
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

ل 4ا/10 210252590فلفلابو هاب
ل 4ا/65علي احمد غرايبة319 2525بطيخابو هاب

ل 4ا/65 1010شمامابو هاب
ل 4ا/65 1515بطاطاابو هاب

ل 4ب/25انس محمد غرايبة320 4040بطاطاابو هاب
ل 4ب/65 4545شمامابو هاب

ل 4ا/21احمد سالم غرايبة321 78105بندورةابو هاب
ل 4ا/21 8265باذنجانابو هاب
ل 4ا/21 1123385فلفلابو هاب
ل 4ا/21 1111فاصولياابو هاب
ل 4ا/61 44بطيخابو هاب
ل 4ا/61 1515شمامابو هاب

ل 4ب/61فاروق الغرايبة322 4040بطاطاابو هاب
ل 4ا/60مشرف الغرايبة323 1010بطيخابو هاب
ل 504اياد القواقنة324 88كوساابو هاب

ل 504 55بندورةابو هاب
ل 504 88بامياابو هاب
ل 504 2020فقوسابو هاب

ل 674حسين بني عطا325 55بطيخابو هاب
ل 674 33شمامابو هاب
ل 674 33بطاطاابو هاب
ل 674 88بامياابو هاب

ل 84علي غرايبة326 540فلفلابو هاب
ل 84 55540باذنجانابو هاب
ل 84 1515بطاطاابو هاب
ل 84 55كوساابو هاب
ل 84 66بندورةابو هاب
ل 84 77بطيخابو هاب

ل 294عبدالكريم العرود327 33شمامابو هاب
ل 294 1515فقوسابو هاب

ل 174ابراهيم الغرايبة328 540فلفلابو هاب
ل 174 126672بندورةابو هاب
ل 174 2525كوساابو هاب
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

ل 494مبارك قواقنة329 28شمامابو هاب
ل 1264اياد ابوغريب330 88عنبابو هاب
ل 4ب/26معاذ الغرايبة331 1717باذنجانابو هاب
ل 4ب/33قتادة الزعارير332 2020شمامابو هاب
ل 4ب/16طالل الربابعة333 2020بطاطاابو هاب
ل 464علي كامل الربابعة334 12303096شمامابو هاب

ل 464 2525بامياابو هاب
ل 134محمد حسن ربابعة335 88شمامابو هاب

ل 134 1010بطاطاابو هاب
ل 14محمد شاكر قواقنة336 1010بطيخابو هاب

ل 14 1010شمامابو هاب
ل 14 1010بامياابو هاب

ل 24حازم بني عطا337 1010فاصولياابو هاب
ل 24 55شمامابو هاب
ل 24 1515بطاطاابو هاب

ل 234كايد الغرايبة338 66شمامابو هاب
ل 234 55كوساابو هاب
ل 234 2020بامياابو هاب

ل 4ب\60خلدون الغرايبة339 55بطيخابو هاب
ل 4ب/60 77بندورةابو هاب
ل 4ا/60 66بطاطاابو هاب
ل 4ا/60 1515كوساابو هاب

ل 154بسام الغرايبة340 77شمامابو هاب
ل 154 1010بندورةابو هاب
ل 154 1010بطاطاابو هاب
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

ل 154 2525بامياابو هاب
ل 384علي ربابعة341 162525128فلفلابو هاب

ل 384 1515بطيخابو هاب
ل 384 1515شمامابو هاب
ل 384 2020بطاطاابو هاب

ل 314محمد دوالت342 55شمامابو هاب
ل 314 55فاصولياابو هاب
ل 314 55بامياابو هاب

ل 314محمد دوالت343 3030بطاطاابو هاب
ل 4ب/39صالح الرباعي344 864بندورةابو هاب

ل 4ب/39 864فلفلابو هاب
ل 4ب/39 8202064باذنجانابو هاب
ل 4ب/39 1010شمامابو هاب
ل 4ب/39 2525بطيخابو هاب

ل 4ا/18عقاب محمد صبيح345 8366بندورةابو هاب
ل 4ا/18 2101016فلفلابو هاب
ل 4ا/18 1010شمامابو هاب
ل 4ا/18 1010بطيخابو هاب
ل 4ا/18 44بطاطاابو هاب

ل 4ا/25مجدي الغرايبة346 44بندورةابو هاب
ل 4ا/25 55بامياابو هاب
ل 4ا/25 33شمامابو هاب
ل 4ا/25 22بطيخابو هاب
ل 4ا/25 22جعبورابو هاب
ل 4ا/25 25270باذنجانابو هاب

ل 4ا/21محمد سالم الغرايبة347 4350بندورةابو هاب
ل 4ا/21 3235باذنجانابو هاب
ل 4ا/21 34424فلفلابو هاب
ل 4ا/21 65بطيخابو هاب

1515كوساالجرم 381ابراهيم فايز حسن الصقر348
ة 36110وليد محمود القيشاوي349 824كوسازور الزمال

ة 36110 524باذنجانزور الزمال
234زيتونالجرم /63١عيسى محمد عبد الرضوان350
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عدد الشرائح المساحة المتضررةاشجارمكشوف   أنفاق   المحصول المتضرررقم الحوض /اسمه رقم الوحدة اسم المزارعالرقم

التالفهبالدونممتكسرمتطاير
مالحظات

مديرية زراعة االغوار الشمالية
اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣

 بيت بالستك

خات /100١١مفلح محمد مفلح السواعي351 1515حمصسل
خات /99١١ 1515حمصسل

خات /101١١ 2020شمامسل
5حمضياتالجرم 701محمد احمد بشير الغزاوي352

ل الحمه/57٣٦ 5حمضياتس
عات/124١٠امال ظاهر حسن الظاهر353 5حمضياتزور قل
1010كوساالجرم /184١طارق حمدان حمد خلف554

55فولالجرم /184١
1010كوساالجرم /184١حمدان حمد خلف555

55فولالجرم /184١
ة /59٦عبد الرحمن كريم التالوي356 ش 48مشتلالم

28182192442541349261252132825الكلي المجموع 
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