
متكسرمتطاير

٦٠....عنب معرشات٤٠/ام الهشيم٣٨
معرشات مغطاة بالبالستيك تلف 
الشرائح البالستيكية وسقوط 

الهيكل

٦٠....عنب معرشات٤٠/ام الهشيم٣٩
معرشات مغطاة  بالبالستيك تلف 

الشرائح البالستيكية وسقوط 
الهيكل

٦٠....عنب معرشات٤٠/ام الهشيم١٦٣
معرشات مغطاة بالبالستيك تلف 

الشرائح البالستيكية

٦٠....عنب معرشات٤٠/ام الهشيم١٧٢
معرشات مغطاة بالبالستيك تلف 

الشرائح البالستيكية

٢٥٢٥...ذرة٤٠/ام الهشيم١٦حسن خان محمد٢
١٥١٥...شمام٤٠/ام الهشيم١٦عمر موسى العشيبات٣

٣٠....عنب مثمر٤٠/ام الهشيم٢٣صدام عودة عبيدهللا  الرواشدة٤

٣....موز

٣٠٣٠...حمص

٧٧...بصل

١٠١٠...فلفل حار٤٠/ام الهشيم١يحيى أعبد الرواشدة٦

١٥١٥...فلفل حار

١٠١٠...شمام ٤٠/ام الهشيم٢٥حسن قنيفد المشاعلة٧

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مخلد عطية هللا الرواشدة١

٤٠/ام الهشيم١٥خالد عطية هللا الرواشدة٥

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٥٥...ذرة

١٠١٠...فلفل حار٤٠/ام الهشيم٢خميس عياد البوات٨

٣٣...باذنجان

١٠١٠...فاصوليا

٥٥...فول
٢٢...كوسا

٠٫٥٦...١فاصوليا

٥....موز

١٥١٥...ذرة

١٥.١٥..بندورة

٢٠.٢٠..بطيخ٤٠/ام الهشيم١٢٥احمد حمودة احمد الخطبأ١١

..
٨....موز

٠٫٥٦..١.بندورة٤٠/ام الهشيم٢٦٤عبد الجواد خليل العشيبات١٣

٠٫٥٦...١فاصوليا

٢٫٥٢٫٥...كوسا
٥٥...فول

٠٦..١.غير مزروع٤٠/ام الهشيم٩٥صابر محمد الشعار١٥

٣٣...فول
٣٣...سبانخ

٤٠/ام الهشيم١٠٥ابراهيم علي مخلوف العشوش١٦

١٠..موز

٤٠/ام الهشيم١١٠اسحق كريم العشوش١٤

٤٠/ام الهشيم١١٦صايل محمد عفنان الخطبأ١٠

١٢
جهاد عبد الحميد عبد المعطي 

الرواشدة
٤٠/ام الهشيم١٢٤

٤٠/ام الهشيم١١١محمد مفلح فلحان الشماالت٩
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٣٣...باذنجان
٥٥...بصل
٥٥...بصل

٥.٥..شمام

٥.٥..بندورة
١٠....موز
٥....موز

١٥....موز٤٠/ام الهشيم١٧٥سامر صالح عبد الحليم١٩

٢٠
سليم صالح ابو غنيم ، حسن 

محمد خضر العشيبات
٥٥٬٥٦٬٥٧٬٥

٨٬٦٠٬٦٣
٢٤٠٢٤٠...حمص٤٠/ام الهشيم

٢٠....موز٤٠/ام الهشيم٣٧ ،٤٣طارق محمود الجعافرة٢١

٣٨١٢٢٠٠

١٠٥١٠٥...بطاطا

سقوط ٣ اشجار.....نخيل مثمر

٢٥....مانجا

٥٠....موز

٠٫٥٦..١.خيار

٨٨...كوسا

٤٠/ام الهشيم١٩٤ ، ١٩٥عبدهللا عفيف الجعافرة٢٤

٤٠/ام الهشيم٢٠٥حلمي عيد المرادات٢٥

٢٥..فلفل حلو

نهار حسن الرواشدة٢٣
 / ١٨٧

٢٠٠/٢٠١
٤٠/ام الهشيم

٤٠/ام الهشيم١٧٦علي ارزيق القرشي١٨

٤٠/ام الهشيم٢١٧سليمان خلف سالمة المعايعة٢٢

٤٠/ام الهشيم١٠٥ابراهيم علي مخلوف العشوش١٦

٤٠/ام الهشيم٢٥٧خلف عفنان كايد الخطبأ١٧
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٢٠.٢٠..بطيخ

٢٠.٢٠..شمام

١٢.١٢..جعبور

٤٥....ليمون

٣٠.٣٠..بطيخ

١٢١٢...فول٤٠/ام الهشيم٦٨خشان عثمان الشعار٢٨

٢٢...بصل

٢٫٥٢٫٥...فول

٢٫٥٢٫٥...فاصوليا

.٧..١

٢٥٢٥...جعبور

٥٥...بندورة

سقوط ٤ اشجار.....ليمون

٤٤/خنزيره١٩عايد محمد الرواشدة٣٠

٤٠/ام الهشيم٢٠٧ربيع عطا هللا علي الضالعين٣١

٤٠/ام الهشيم١٧١ ، ١٧٣عزام الخطبا٢٩

٠٫٥خيار

٢٦
عودة ومجلي وعبد الحميد عبد 

المعطي الرواشدة
٤٤/خنزيره١

٤٤/خنزيره٣٣ ،٣٤فادي ربيع الضالعين٢٧
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

سقوط شجرة واحدة.....جوافة

١٥١٥...فاصولياء٤٢/السمار١٨٣محمود عبدالحافظ الجعافره٣٢

٢٠٢٠...بطاطا٤٢/السمار١٩٠عماد الجعافره٣٣

انبعاج اربعة اقواس بشكل خفيف٠٫٥٧...١ملوخية

٢٢...فول

٣٠....ليمون٤٢/السمار٢٠٠صبري الضالعين٣٥

٣٠٣٠...بطيخ٤٢/السمار٢٧٤حمد مخلوف المحافظه٣٦

٣٠٣٠...بطيخ٤٢/السمار٢٨٠صالح مفلح البوات٣٧

١٥....مانجا٤٢/السمار٢٨١احمد المالحي٣٨

١٠٤٠...٢٠خيار٤٢/السمار٢٨٢زهير الرواشده٣٩
٦٠٦٠...بطاطا٤٢/السمار٢٧٢ ،٢٧٦

٣٠٣٠...شمام٤٢/السمار٢٧٠
١٣٠١٣٠...بطاطا٤٢/السمار٢٧٥ ،٢٧٩ 

٤٥٤٥...بطيخ٤٢/السمار٢٨٤
١٥١٥...جعبور٤٢/السمار٢٨٩حسين العشيبات٤٢

٢٠٢٠...بندورة
١٠١٠...جعبور

٥....حمضيات

١٠١٠...جوافة ٤٢/السمار١٩٧٣٤٩عبدالسالم المجالي٤٤

تميم الرواشده٤١

٤٢/السمار٣١١سليمان المراحله٤٣

٤٢/السمار١٨جبريل محمد الحشوش٣٤

عبيدهللا الرواشده٤٠

٤٠/ام الهشيم٢٠٧ربيع عطا هللا علي الضالعين٣١
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٢٥٢٥...فاصولياء

١٥١٥...بطيخ

٥....ليمون

١٥١٥...شمام٤٢/السمار٣٣٣

٤٣٠...٨خيار٤٢/السمار٣٣٢

١٥١٥...فول٤٢/السمار٣٣٣
٢٥٢٥...بندورة٤٢/السمار٣٣٤
٢٠٢٠...فلفل مكسيكي٤٢/السمار٣٣٥

٥٠٥٠...بطيخ٤٢/السمار٣٣٦
٣٠٣٠...بطاطا٤٢/السمار٣٥٤محمد داود الخليفات٤٧

٢٠....عنب٤٢/السمار٣٦٠موسى الرواشده٤٨

٤٥٤٥...بصل٣٧٠
٣٠٣٠...بندورة٢٥٣

٥٥...فول٤٢/السمار٢٩محمود عقيالن الشعار٥٠
٣٠....موز٤٢/السمار١٢٥فايز حسن الرواشده٥١
٢٠٢٠...فول٤٢/السمار٢٣٨شعبان العشيببات٥٢

٤٤٠...٨ريحان١٣/الرملة٢٤٢خالد المحادين٥٣

٣٠.٣٠..ملوخية٤٢/السمار١٨٧نايف حامد المعايطه٥٤

٥٥...باذنجان
٥٥...فلفل

١٥١٥...بندوره
١٠١٠...بصل

٥٥...باذنجان

٥٥
جعفر ابراهيم الخليفات 

و اسماعيل ابراهيم الخليفات
٤٢/السمار٢٥٥

٤٢/السمار٢٥٩عبدالمحسن سلمان المرادات٥٦

عصمت المجالي٤٦
تلف البرك الزراعية وتمزق 

البالستيك (بركتان زراعيتان) 
٤٠×٤٠م

٤٢/السمارشريف الضالعين٤٩

٤٢/السمار٣٥٣مجحم داود الخليفات٤٥
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٧٧...بطيخ
١٠١٠...بندورة

٣٠.٣٠..ملوخية٤٢/السمار١٧بسام علي العشوش٥٨

١٥.١٥..شمام٤٢/السمار٤٨هادي عبيدهللا الرواشده٥٩

٧٫٥٧٫٥...باذنجان٤٢/السمار٢٤٨يوسف المرادات٦٠

١٠١٠...فاصولياء٤٢/السمار٤٦علي محمد المحافظه٦١

٢٠٢٠...فول٤٢/السمار٤٧مأمون جويحان٦٢
٣٠٣٠...بصل٤٢/السمار١٩٩حامد المعايطه٦٣

٦٠.٦٠..ملوخية٤٢/السمار٩١ ،١٠٦
٢٠٢٠...جعبور٤٢/السمار١٧٩

٣٠....عنب٤٢/السمار١٠٧

سقوط ٢٣ شجرة وميالن ٣٠....نخيل٤٢/السمار٣٦٨
٩١ شجرة تلف العقد وتساقط 

٥٥...فول٤٢/السمار١١عاطف سليم المحافظه٦٦

٥٥...فول٤٢/السمار٢٨موسى سالم المحافظه٦٧

٣٠٣٠...قرع٤٢/السمار٣٣٧مأمون ظاهر ياسين الناصر٦٨

١٠١٠...فلفل٤٢/السمار٤٤خضر جويحان٦٩

٣٣...فلفل

٨٨...ذرة

١٨.١٨..شمام٤٢/السمار٢٣٢نصر عناد العوايضه٧١
٧....موز
٤٤...ذرة ٤٢/السمار١٢١احمد بركات الزهران٧٢

سري عوده الرواشده٦٥

٤٢/السمار٨٣مهابي محمد المحافظه٧٠

٤٢/السمار٢٩٣محمد سالمه الصوالحه٥٧

ياسين الضالعين٦٤
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٣٣...فول

٣٠٣٠...بندورة٤٢/السمار ١٢٤ ،١٠٨

٢٠.٢٠..شمام٤٢/السمار١٠٩

١٥....عنب٤٢/السمار١١٠

١٥....موز٤٢/السمار١١٠

١٠١٠...باذنجان

١٠١٠...بندورة

١٠١٠...ذرة٤٢/السمار١٠٩نصر زهاني العشيبات٧٥

١٠.١٠..ملوخية٤٢/السمار١٥٥

١٥١٥...ذرة٤٢/السمار١٤٥

٦٠٦٠...بندورة٤٢/السمار٢٠٣ ،٢٠٤هدى الشمايله٧٧

٣٠٣٠...بندورة٤٢/السمار٣٠٩فواز الختاتنة٧٨

جبران عجاج٧٩
 ٣٢٩ ،٣٣١

٣٣٧،
٩٠٩٠...بندورة٤٢/السمار

٣٠٣٠...حمص٤٢/السمار٣٤٦قفطان المحافظه٨٠
٣٠٣٠...حمص٤٢/السمار٣٤١فراس محمد الرواشده٨١

جمعية عين جفنه التعاونية٨٢
مستأجرة من 
اراضي سلطة 
وادي االردن

طالح / غور 
الصافي

٩٠٩٠...بطيخ

٤٢/السمار٧٧غازي خليل المرادات٧٤

خذا بخش الباكستاني٧٦

بادي الرواشده٧٣
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١٥١٥...بندورة١/مدسوس٣عبدهللا مشيش البطونيه٨٣

١٠١٠...باميا٤٢/السمار٣٠٥ابراهيم المحافظه٨٤

١٠.١٠..ملوخية٤٢/السمار٢

١٥.١٥..ملوخية٤٢/السمار٨

١٥.١٥..ملوخية٤٢/السمار٢١فضل سليم جويحان٨٦

٢....ليمون

٣....جوافة

١٥.١٥..ملوخية٤٢/السمار٢٣حسين عيد اسعيد العشيبات٨٨

٣٠.٣٠..ملوخية٤٢/السمار٤سالم داود المحافظه٨٩

٢٠.٢٠..ملوخية٤٢/السمار٧سامح احمد المفلفل٩٠

٧....موز٤٢/السمار٢٥

١٥....موز٤٢/السمار٣٣

١٥.١٥..ملوخية٤٢/السمار٢٦احمد يوسف االزايده٩٢

عبدالحميد عبدالمعطي الرواشده٩١

رائد محمد الحشوش٨٥

٤٢/السمار٥٣توفيق امين الحشوش٨٧
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٠٫٥٧..١.فاصولياء٤٢/السمار٥٥حامد عليان المرادات٩٣

١٥.١٥..ملوخية٤٢/السمار٨٦

١٥....عنب٤٢/السمار٨٤

٣٠.٣٠..ملوخية٤٢/السمار٤٠فايز امين الشماالت٩٥

١٥.١٥..ملوخية٤٢/السمار

٥٥...فول٤٢/السمار

٥٥...ذرة٤٢/السمار

٣٠٣٠...ذرة٤٢/السمار٤٢سامي عيسى المحافظه٩٧

٥٥...فلفل/ باذنجان٤٢/السمار٥٩علي مفضي الحشوش٩٨

١٥.١٥..ملوخية٤٢/السمار٥سعدي حموده الخطبا٩٩

٧٧...فول

٢٢...ذرة

١٠.١٠..ملوخية

٣٢

٤٢/السمار٦٣موسى خليل البوات١٠٠

بالل العتوم٩٤

عطا عيد الشماالت٩٦
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١٥.١٥..ملوخية٤٢/السمار٢٢فريد جويحان١٠١

٢٠....موز٤٢/السمار٧٠عرفات جويحان١٠٢

٣.٣..باميا٤٢/السمار٢٧نور شاهر العسيبات١٠٣

٣٠.٣٠..باميا٤٢/السمار١٠١

٣٠٣٠...فول٤٢/السمار١٣٧

٢٠٢٠...ذرة

٧٧...فول

٧٧...فول٤٢/السمار١١٨اصبيح عبدالمحسن البوات١٠٦

١٠....موز

٢٠٢٠...باذنجان

١٥١٥...بطيخ٤٢/السمار١٢٧

٣٠....عنب٤٢/السمار١٤٧امين عبدالرزاق الرواشده١٠٨

مالك الرواشده١٠٩
 ١٥٠ ، ١٥١

١٥٢ ،
٩٠٩٠...ذرة علفية٤٢/السمار

٤٢/السمار١٠٤يوسف البوات١٠٥

شادي الرواشده١٠٧
٤٢/السمار١٢٩

نواف محمد المحافظه١٠٤
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٦٠....نخيل٤٢/السمار١٥٨ ،١٥٩معاوية الرواشده١١٠
سقوط ٢٠ شجرة وتلف العقد 

وسقوط الثمار العاقدة

٤٠٤٠...ذرة٤٢/السمار١٦١فاضل العبيسات١١١

٣٠٣٠...شمام٤٢/السمار١٦٧محمد سالم المالحي١١٢

٣٠٣٠...بطيخ٤٢/السمار١٧٧نصوح الخطبا١١٣

٣٠.٣٠..باميا٤٢/السمار١٧٨سمير خليف الخطبا١١٤

٣٠٣٠...بطاطا٤٢/السمار١٨٩محمود الجعافره١١٥

٣٠٣٠...بندورة٤٢/السمار١٧٦احمد مصلح السراحين١١٦

٣٠٣٠...بطاطا٤٢/السمار٢٧٩حسام الرواشده١١٧

١٥١٥...ذرة٤٢/السمار٢٧احييه العشيبات١١٨

...

١٠١٠...ذرة

٧٧...فول

٣٠٣٠...حمص٤٢/السمار١٣٠محمد عليان المرادات١٢١

٣٠

٤٢/السمار١٠٤عبدهللا الضالعين١٢٠

٣٠بصل٤٢/السمار١٠٢سامر يحيى جويحان١١٩
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١٠١٠...ذرة٤٣/غور فيفا٣احمد منسي الخليفات١٢٢

١٥١٥...ذرة٤٣/غور فيفا٣عطية الشماالت١٢٣

١٠١٠...فاصولياء٤٣/غور فيفا٤٣منصور علي الخطبا١٢٤

١٦٫٥٤٣...٣٣خيار٤٣/غور فيفا٦١عبدالوهاب عبد الصمد الرواشدة١٢٥

٢٥...١٢

٥١٦...١٠ملوخية٤٣/غور فيفا

٢٨.٢٨..ملوخية٤١/عنيزه٧صبري احمد ربيع الضالعين١٢٨

٢٠.٢٠..بطيخ٤١/عنيزه٨يوسف خليفة حماد الضالعين١٢٩

١٠١٠...بصل٤١/عنيزه

٥٥...فاصولياء٤١/عنيزه

٧٫٥٧٫٥...باميا٤١/عنيزه

١٢فؤاد مصطفى حماد الضالعين١٣١

.٢٠.٢٠ .شمام٤١/عنيزه١٠سعود المجالي١٣٠

٩٨صفوان محمد الرواشدة١٢٧
٦فلفل٤٣/غور فيفا

١٩٫٥٢٩..٣٨١ ملوخية٤٣/غور فيفا٩١بالل عبدهللا العتوم١٢٦
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١٣.١٣..بطيخ٤١/عنيزه

٥.٥..جعبور٤١/عنيزه

١٣.١٣..باميا٤١/عنيزه٢٠فؤاد مصطفى حماد الضالعين١٣٣

٣٠٣٠...بندورة٤١/عنيزه٢١فادي عارف الضالعين١٣٤

١٨.١٨..شمام٤١/عنيزه٢٦ربيع عطا الضالعين١٣٥

٢٠.٢٠..شمام٤١/عنيزه٢٦هاشم علي الضالعين١٣٦

١٥١٥...بندورة٤١/عنيزه٢٧اسعد محمود الضالعين١٣٧

..

١٥١٥...فول٤١/عنيزه٣١خلف خليل الشماالت١٣٩

١٠١٠...فول

٣٣...فلفل حار

١٥.١٥..ملوخية٤١/عنيزه٣٣شريف صالح الضالعين١٤١

١٥.١٥..ملوخية

١٥١٥...فاصولياء
٤١/عنيزه٣٥بسام عمر الضالعين١٤٢

٢٠٢٠

٤١/عنيزه٣١عبدهللا حماد الضالعين١٤٠

.بندورة٤١/عنيزه٢٩سعد محمود الضالعين١٣٨

١٤اسامة خليفة حماد الضالعين١٣٢
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١٥.١٥..ملوخية٤١/عنيزه٣٦بسام عمر الضالعين١٤٣

١٥١٥...بندورة٤١/عنيزه٣٧فادي عارف الضالعين١٤٤

٥٥...فول٤١/عنيزه٣٨احمد محمد الخطبا١٤٥

٥٥...فول٤١/عنيزه٣٨ربحي مقبل الدعيسات١٤٦

٤٤...فول

٤٤...فلفل

٢٨...٤خيار

٤....موز٤١/عنيزه٤٢امين المصري١٤٨

٧....موز٤١/عنيزه٤٣نضال ذباح الجمل١٤٩

٥....موز٤١/عنيزه٤٤عبدهللا الباكستاني١٥٠

١٥١٥...حمص٤١/عنيزه٤٧عاصم جويحان١٥١

٧٧...بندورة٤١/عنيزه٤٨اعمير المالحي١٥٢

١٥.١٥..ملوخية

١٥١٥...بندورة
٤١/عنيزه٤٩صدام عارف الضالعين١٥٣

٤١/عنيزه٣٨عمار علي عبدالكريم ابو عايش١٤٧
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٧٫٥٧٫٥...بصل٤١/عنيزه٥١اخليف حماد الضالعين١٥٤

٧٫٥.٧٫٥..باميا٤١/عنيزه٥١امجد مصطفى الضالعين١٥٥

٨....موز٤١/عنيزه٥٣عصام يحيى الرواشدة١٥٦

٧٫٥....موز

٧.٧..باميا

٧.٧..كوسا

٣٣...باميا

٣٣.ذرة

١٥١٥...بصل

٥٥...فلفل

١٠١٠...باذنجان

١٥....موز٤١/عنيزه٦٣عباس الباكستاني١٦٠

١٧١٧...بصل٤١/عنيزه٦٥حسن حامد المعايطة١٦١

١٣٫٥٣٧...٢٧فلفل

٤١/عنيزه٥٧ورثة مخضر كايد العشيبات١٥٨

٤١/عنيزه٦٢طالل حامد المعايطة١٥٩

٤١/عنيزه٥٦موسى فياض المشاعلة١٥٧
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٦٫٥١٠...١٣ملوخية

٣٣...بطاطا

١٥١٥...بصل٤١/عنيزه٦٦سنين الدغيمات١٦٣

٧....موز

١٠١٠...بصل

٥٥...باذنجان

٥٥...فلفل حار

١٥١٥...  بصل٤١/عنيزه٧٥ايمان شفيق التخاينة١٦٥

١٥....موز٤١/عنيزه٧٦ايمان شفيق التخاينة١٦٦

٢٨٢٨... جعبور٤١/عنيزه٨٢عصام عبدالحافظ العشوش١٦٧

٢٠....موز٤١/عنيزه٨٤عصام عبدالحافظ العشوش١٦٨

٥٥...فول٤١/عنيزه٨٧داوود عبدالكريم العشوش١٦٩

٧٧...فول٤١/عنيزه٨٨لؤي عارف العشوش١٧٠

٤٣/غور فيفا٦٤بالل العتوم١٦٢

٤١/عنيزه٧٠رائد حامد المعايطة١٦٤
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١٥.١٥..ملوخية٤١/عنيزه٨٨عبدهللا الباكستاني١٧١

١٥١٥...فول٤١/عنيزه٨٩عامر سليمان العشوش١٧٢

٦....موز٤١/عنيزه٩٢رياض محمد امين١٧٣

٣٠٣٠...بصل٤١/عنيزه٩٧عاكف عاطف الضالعين١٧٤

١٥١٥...بصل٤١/عنيزه٩٩امجد سليمان الختاتنة١٧٥

١٠١٠...بصل

٥٥...فول

٢٢...مورينغا

١١...كركدية

٥٥...بندورة ،باذنجان

٧٧...ذرة٤١/عنيزه١٠٥نضال جميل ذباح الجمل١٧٨

٧....موز

١٠١٠...بصل

٣٠.٣٠..ملوخية٤١/عنيزه١١٠امجد زكريا جويحان١٨٠

١٥١٥...ذرة

٤١/عنيزه١٠٨امجد سليمان الختاتنة١٧٩

٤١/عنيزه١١١نضال ذباح الجمل١٨١

٤١/عنيزه١٠١عائشة عواد العزازمة١٧٦

٤١/عنيزه١٨خليل مصلح الشعار١٧٧
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١٠١٠...كوسا

٩٤٠..٨١٠خيار

٢٨...٤فلفل

١٠١٠...فلفل حار٤١/عنيزه١١٢محمود اسماعيل المحافظة١٨٣

٢٠.٢٠..ملوخية٤١/عنيزه١١٣نضال ذباح الجمل١٨٤

١٥.١٥..حعبور٤١/عنيزه١١٤عدوان علي خليل العشوش١٨٥

٨٨...فول٤١/عنيزه١١٤علي خليل الحشوش١٨٦

١٥....ليمون

١٥١٥...جوافة

١٥.١٥..كوسا

١٠.١٠..ملوخية

٢٠.٢٠..باميا

٧٫٥١٧...١٥ملوخية٤١/الجور٢٢١سمير يحيى جويحان١٨٩

١٥.١٥..ملوخية

٤١/عنيزه١٢١محمود اسماعيل المحافظة١٨٨

٤١/عنيزه١٢٢سند سالم العشوش١٩٠

٤١/عنيزه١١٢نضال ذباح الجمل١٨٢

٤١/عنيزه١١٧منذر جميل الرواشدة١٨٧

٤١/عنيزه١١١نضال ذباح الجمل١٨١
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٥٥...باذنجان

٦٦...فول

٢٢...باذنجان

٢٢...فلفل حار

١٥١٥...فول٤١/عنيزه١٣٠مأمون فريد جويحان١٩٢

٣٠٣٠...حمص٤١/عنيزه١٣١رائد محمد العشوش١٩٣

٢٢....عنب٤١/عنيزه١٣٧سهم فارس عطا الرواشدة١٩٤

٣٠.٣٠..ملوخية٤١/عنيزه١٤٦عابد عاطف الضالعين١٩٥

٧٧...فول٤١/الجور١٤٩امينة خلف الشماالت١٩٦

٧٧...بصل٤١/الجور١٤٩بسام عمر الضالعين١٩٧

٢٠٢٠...فول٤١/الجور١٥٠ورثة عبدالحفيظ العشوش١٩٨

٢٢....عنب٤١/الجور١٥٣عاصم حسين جويحان١٩٩

١٠....موز٤١/الجور١٥٦زهير جويحان٢٠٠

٣٠....ليمون٤١/الجور١٥٨رائد جويحان٢٠١

٤١/عنيزه١٢٩محمود حمد الخطبأ١٩١

٤١/عنيزه١٢٢سند سالم العشوش١٩٠
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٢٠٢٠...بصل٤١/الجور١٥٩حمد جميل الضالعين٢٠٢

٤٤...فلفل حار٤١/الجور١٥٩علي مضفي المشاعلة٢٠٣

١٥١٥...فاصوليا٤١/الجور١٦٤إبراهيم داود العشيبات٢٠٤

٧٫٥٧٫٥...فول

٧٫٥٧٫٥...ذرة

١٥....موز٤١/الجور١٦٣زهير جويحان٢٠٦

١٢١٢...فول٤١/الجور١٦٧يوسف عارف المشاعلة٢٠٧

٧٫٥٧٫٥...فول٤١/الجور١٧٠محمد موسى البوات٢٠٨

٧٫٥٧٫٥...ذرة

٦٦... باميا

٣٣...فول

١٥١٥...جعبور

٧٧...كوسا٤١/الجور١٧٥محمد كايد العشبات٢١١

١٠١٠...فول٤١/الجور١٧٥خالد ابو هديبان٢١٢

٢٠٢٠...بصل٤١/الجور١٧٦كايد حامد المعايطة٢١٣

٤١/الجور١٧١عصري عبدالرحمن البوات٢٠٩

٤١/الجور١٧٢إبراهيم داوود سليمان العشيبات٢١٠

٤١/الجور١٦٥ياسين سالم المرادات٢٠٥
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٢٠.٢٠..ملوخية٤١/الجور١٧٧عبدالحي المطارنة٢١٤

٢٠٢٠...بصل٤١/الجور١٧٨عابد عاكف الضالعين٢١٥

٣٠٣٠...بندورة٤١/الجور١٧٩بسام عمر الضالعين٢١٦

١٥.١٥..ملوخية

١٥١٥...فاصولياء

١٠.١٠..ملوخية٤١/الجور١٨٧عابد عاكف الضالعين٢١٨

٨....موز

١٧١٧...جعبور

معرشات عنب مغطاة بالشاش٢٦....عنب معرشات٤١/الجور١٩٠غسان المصري٢٢٠

٢٠.٢٠..ملوخية٤١/الجور١٩١سليمان سالمة المرادات٢٢١

١٠.١٠..ملوخية٤١/الجور١٩٤عاهد خلف العشيبات٢٢٢

١٥.١٥..ملوخية٤١/الجور١٩٦سامح يحيى جويحان٢٢٣

١٥.١٥..ملوخية٤١/الجور١٩٧عابد عاطف الضالعين٢٢٤

١٥.١٥..ملوخية٤١/الجور٢٠١سليمان جواد العشيبات٢٢٥

٤١/الجور١٨٣زياد حسن ابو قديري٢١٧

٤١/الجور١٨٨خالد سالم العشيبات٢١٩
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١٥.١٥..ملوخية٤١/الجور٢٠٢عواد اطليق الخليفات٢٢٦

٦٦...فول

٥٥...ذرة

بيوت بالستيكية معطاة بالشاش١٤٢٨...٢٨عنب

٤....ليمون

٢....مانجا

١٥١٥...بصل٤١/الجور٢١٢يوسف سليمان الخليفات٢٢٩

١٠١٠...فول٤١/الجور٢١٣صالح ابراهيم الخليفات٢٣٠

٥٥...باذنجان

٥٥...فلفل حار

١٠١٠...فول٤١/الجور٢١٣عزيزة سليمان الخليفات٢٣٢

٢٠٢٥...٤٠ملوخية

٦٢٠..١٠٢فلفل

٤١/الجور٢١٣محمد سليمان الخليفات٢٣١

٢٣٣
سمير وسامر وسامح يحيى 

جويحان
٤١/الجور٢٢٠

٤١/الجور٢٠٧علي محمد العشيبات٢٢٧

٤١/الجور٢٠٨عماد زكريا جويحان٢٢٨
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١٥.١٥..ملوخية٤١/الجور٢٢٢رمضان الباكستاني٢٣٤

٧٫٥٧٫٥...فول٤١/الجور٢٢٣احمد عبدالمجيد العشوش٢٣٥

١٢١٢...بصل٤١/الجور٢٢٤محمود اسماعيل المحافظة٢٣٦

١٠١٠...بندورة٤١/الجور٢٢٤احمد حماد الشماالت٢٣٧

١٠١٠...فول٤١/الجور٢٢٥محمود عليان المرادات٢٣٨

١٥.١٥..ملوخية٤١/الجور٢٣٠سامح يحيى جويحان٢٣٩

٧٫٥٧٫٥...بصل

٥٥...بندورة

٣٠.٣٠..ملوخية٤١/الجور٢٣٣سامح المفلفل٢٤١

١٥١٥...حمص٤١/الجور٢٣٢وليد اندريه٢٤٢

١٥١٥...بندورة٤١/الجور٢٣٦احمد عارف الضالعين٢٤٣

١٥.١٥..ملوخية٤١/عنيزه١٣٩صبري احمد الضالعين٢٤٤

٣٣...ثوم

٥٥...فول

٤١/الجور٢٣١مونس خلف البوات٢٤٠

٤١/الجور٢٣٨ورثة رمضان المحافظة٢٤٥
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٥٥...فاصولياء

١٥١٥...ذرة٤١/الجور١٣٩طلب حماد الضالعين٢٤٦

٢٢....عنب٤١/الجور٢٣٩فادي عارف الضالعين٢٤٧

١٢.١٢..ملوخية٤١/الجور٢٤٠صبري جميل المرادات٢٤٨

١٥.١٥..ملوخية٤١/الجور٢٤٨حسن محمد العشيبات٢٤٩

٣٠٣٠...بندورة٤١/الجور٢٤٩حسن محمد العشيبات٢٥٠

٧٫٥٧٫٥...بصل٤١/الجور٢٤٦سليمان حمد الخطبا٢٥١

٣٠.٣٠..ملوخية٤١/الجور١٤٢سامح المفلفل٢٥٢

٢٥...موز٤١/الجور٢٥٣١٥٧/٤١١٥٧

١٥.١٥..ملوخية٤١/الجور٢٥٤٢٠٤/٤١٢٠٤

١٥.١٥..ملوخية

١٥١٥...حمص

٥٥...ثوم

٥٥...فول

١٢.١٢..ملوخية٤١/الجور٢٥٧٢٤١/٤١٢٤١

٤١/الجور٢٥٥٢٤٥/٤١٢٤٥

٤١/الجور٢٣٧٢٣٧ /٢٥٦٤١
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٥.٥..ملوخية٤١/الجور٢٥٨٢٤٤/٤١٢٤٤

١٠.١٠..ملوخية٤١/عنيزه٢٥٩١٢٣/٤١١٢٣

١٥.١٥..ملوخية٤١/عنيزه٢٦٠١١٩/٤١١١٩

١٢١٢...بصل٤١/الجور٢٦١١٦٠/٤١١٦٠

...مانجا

...حمضيات

...جوافة

...باذنجان
...بصل
...ثوم

١١٥..١١فاصولياء
٠٫٥٧..١.خيار

٦٠٦٠...فلفل حار 
٣٠٣٠...باذنجان
٦٠٦٠...بندورة

٢.٢..فاصولياء
٢٢...باذنجان

٣٫٥٣٫٥...ذرة
٢٢...فول

٣.٣..فاصولياء
٥٥...بندورة

١٠....حمضيات

٤٠/ام الهشيم ٨٧١٠٨غازي قاسم الحشوش٢٦٦

سامي محمد فراج العقيلي٢٦٤
٨٠٬٨١٬٧١٬٧

٢٬٧٣
٤٠/ام الهشيم 

٤٠/ام الهشيم ٢٦٠زكريا سليم الخليفات ٢٦٥

تكسر ١٠ اشجار مانجا ، تكسر 
٢٠٠ شجرة ليمون ، تكسر ٣٠ 

شجرة جوافة

٤٠/ام الهشيم ٢٢٢محمد سالمه محمد عرمان العشوش٢٦٣

٢٢٢٢ام /٢١٨٤٠خالد عارف الحشوش٢٦٢
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٧.٧..لوبيا
١٠....جوافة
٧٧...بطاطا

٧.٧..فاصولياء
٧....موزالسمار /٨٥٤٢امين ممدوح المحافظه ٢٦٨

٥٥...بصل
٧٫٥....أشجار ليمون

٠٫٥١١...١بندورة
١٥.١٥..شمام
١٥.١٥..بندورة

٣٠.٣٠..شمام٤٢
١٥.١٥..شمام٤١

٧٫٥.٧٫٥..فاصولياء
٢٠.٢٠..بندورة
١٥.١٥..شمام
١٠.١٠..بندورة
٥.٥..شمام
٢٥.٢٥..بندورة

١٠.١٠..كوسا١٦٣٥٥يوسف كورو محمد رمضان الباكستاني٢٧٥
٨.٨..فاصولياء

٨.٨..كوسا
١٠.١٠..شمام

١٥.١٥..كوسا١٢٦٥٥محمد علي الباكساتي ٢٧٧
٣٠.٣٠..كوسا
٢٠.٢٠..كوسا

٤٠٤٠...فلفل حار/فلفل حلو

٥٥المشروعسالم محمد خان الباكستاني ٢٧٦

١عسالمحمد خليل سالمة البوشي٢٧٨

٤٤٥٥عماد عبد الحميد العجالين٢٧٣

١٢٥٥٥أنور أحمد الخنازرة٢٧٤

٥٥محمد عودة هللا السراحين٢٧١

١٣٩٤٦صالح جميل الجعارات٢٧٢

٢٩٥٥منصور عبد الرسول العونه٢٦٩

٣١٥٥محمود سليمان الطرشان٢٧٠

السمار /١٩٦٤٢عبدالقادر المجالي ٢٦٧
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٣٥.٣٥..بندورة
٢٥.٢٥..شمام
١٠٠.١٠٠..بندورة
٣٠.٣٠..كوسا
٣٠.٣٠..شمام
٢٠.٢٠..بندوره
٢٠٢٠...باذنجان
٣٠٣٠...ملفوف
١٠.١٠..خيار
١٥١٥...باميا
٥٥...فلفل

٨٠.٨٠..شمامالبليدهالبليده
٣٠.٣٠..شمام٢٦٤٧
٣٠.٣٠..شمام١٢٤٧

٧.٧..خيار
٧.٧..فقوس
١١.١١..شمام

٣٠.٣٠..شمام١٤٤٨
١٣٥.١٣٥..بندورةالبليدهالبليده
١٦٥.١٦٥..شمامالبليدهالبليده

١٠.١٠..خياراحيمر١
١٠.١٠..شمام٢٨٤٨
٥.٥..بندورةاحيمر١

١٥.١٥..شمام٨٦٤٨ابراهيم سلمان العودات٢٨٧
١٥.١٥..شمام
١٠.١٠..بندورة

٢٥٤٨

جميل سليمان االغوات٢٨٥

سليمان علي الفقرا٢٨٦

خالد محمد الذهيبات٢٨٨

خلف عمر الحباشنه٢٨٣

البليدة ١٣نايف محمد مطلق الخريبات٢٨٤

عسالعسالمحمود خلف العبادي٢٨١

احيمر١صالح عليان الفقرا٢٨٢

عسالعسالخالد عطا هللا السراحين٢٧٩

٢٨٠
عبد الفتاح عبد الغفور 

الباكستاني
عسالعسال
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١٦.١٦..شمام٢٩٤٨سلمان سالم مطير٢٨٩
١٦.١٦..شمام٢٩٤٨أحمد سلمان العزازمة٢٩٠

١٥.١٥..شمام
١٥.١٥..بندورة
١٢....جوافة
٦....ليمون

١٠.١٠..بندورة١٨٤٨شامخ أحمد المجالي٢٩٣
٢٣.٢٣..شمام٢٣٤٨سالم مسلم األلجن٢٩٤
١٤.١٤..شمام٥٦٤٨ابراهيم محمد السعيداني٢٩٥
٣٠.٣٠..شمام٦٠٤٨خالد محمد أبو عريد٢٩٦
٣٠.٣٠..شمام٢٤٤٨احمد محمد أبو عريد٢٩٧
٣٠.٣٠..شمام٦١٤٨محمد سليمان المجالي٢٩٨
٣٠.٣٠..شمام٦٩٤٨خالد سالم أبو عرقوب٢٩٩
٣٠.٣٠..شمام٦٥٤٨ريف سليمان المجالي٣٠٠

٣٠.٣٠..شمام٨٤٤٨
٣٠.٣٠..شمام٨٣٤٨
٣٠.٣٠..شمام٨٥٤٨
٣٠.٣٠..شمام٦٦٤٨
٣٠.٣٠..شمام٦٧٤٨
٣٠.٣٠..شمام٦٨٤٨
١٥.١٥..بندورة٧٦٤٨
٣٠....عنب٩١٤٨
٢٥....عنب٨٩٤٨

٢٠.٢٠..بندورة
٥.٥..كوسا
٥٥...فول

٥٤٨احمد سالمة أبو غرة٣٠٢

٤٧٤٨عبد هللا عفيف الجعافرة٢٩٢

علي سالمة أبو عرقوب٣٠١

٤٨الذراعمطلق سالم العتايقة ٢٩١
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٢٥.٢٥..شمام
٥.٥..بندورة
٢٥.٢٥..شمام
٥.٥..بندورة

١٥.١٥..شمام٦٤٨صالح أبو دية٣٠٥
٣٠....عنب٣٣٤٨حماد اخميس الحجايا٣٠٦

٣٠.٣٠..شمام٥٢٤٨
٣٠.٣٠..شمام٦٣٤٨
٣٠....موز٢٢٤٨
٣٠.٣٠..شمام٦٨

٣٠....موز٢١٤٨
٣٠.٣٠..شمام١٩٤٨
٣٠.٣٠..شمام٥٣٤٨

٣٠.٣٠..شمام٧٤٨سالم حسان الحساسنة٣٠٩
١٥.١٥..شمام٣٤٨سالم سليم الهبيري٣١٠

٢٠.٢٠..شمام
١٠.١٠..بندورة

١٥.١٥..شمام١٤٨محمد سالم أبو غرة٣١٢
٣٠.٣٠..شمام٤٥٤٨
٢٠.٢٠..كوسا٣٦٤٨
٣٠٣٠...بصل٣٧٤٨
٣٠.٣٠..شمام٣٨٤٨
٣٠.٣٠..شمام٢٦٤٨

٥....أشجار ليمون
٥....زيتون

٣٠.٣٠..شمام٤٩٤٨جعفر محمد أبو غرة٣١٦

٣٩٤٨

حامد كورو رمضان الباكستاني٣١٣

ضرغام عودة هللا الرواشدة٣١٤

جمانه احمد الهواري٣١٥

ناصر سليمان رفيفان المجالي٣٠٨

٢٤٨حمدان سالمة العزازمة٣١١

٤٣٤٨محمد عبد العزيز أبو غرة٣٠٤

عبدهللا سليمان المجالي٣٠٧

٢٧٤٨جبر عبد العزيز أبو غرة٣٠٣
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٣٠.٣٠..شمام٤٢٤٨خالد محمد أبو غره٣١٧
٢٠.٢٠..شمام
٥.٥..بندورة
٥٥...فول

١٥.١٥..شمام٧٢٤٨
١٥.١٥..بندورة٧٢٤٨
٨٨...٨.فلفل٧٠٤٨

١٥.١٥..شمام٨٨٤٨احمد عودة الفراحين ٣٢٠
١٥.١٥..بندورة٢٨٤٧
١٠.١٠..بندورة١٩٤٧

١٥١٥...فول 
١١...١.فاصولياء

٧....اشجار ليمون٢٣٤٧
١٠١٠...فول٢٤٤٧
١٥.١٥..بندورة٢٤٤٧

١٠.١٠..فاصولياء٣٨٤٧سرحان احمد الدغيمات٣٢٤
٥.٥..شمام

٥.٥..فاصولياء
٥.٥..بندورة

١٠....اشجار جوافة٤٤٧
٨٨...فول ٣٨٤٧
١٠.١٠..فاصولياء٣٨٤٧

١٠.١٠..فقوس
١٠.١٠..فاصولياء
٥....اعشاب

١.١..فاصولياء
٤٢٤٧خلف عياد الهويمل٣٢٨

سليم مسلم الهويمل٣٢٦

٤١٤٧محمد ابراهيم السواخنة٣٢٧

٣٠٤٧

طالل حامد المعايطة٣٢٣

٣٨٤٧طلب عيد العزازمة٣٢٥

عمار عبد القادر المجالي٣١٩

موسى علي العزازمة٣٢١

وليد مطلق الهويمل٣٢٢

٤٠٤٨سليمان عبد العزيز أبو غرة٣١٨
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١٥١٥...فلفل حار
١١...١.فلفل حلو 

١٠....موز٣٦٤٧محمد سويلم الهويمل٣٢٩
٧....فقوس٤٥٤٧سالمة عقلة الدغيمات٣٣٠
١٥.١٥..بندورة٣٤٦محمد مضعان السراحين٣٣١

٥....ليمون٦٠٤٧
١٦....عنب٤٧٤٧
١٠....موز٧٦٤٦
١٠....موز٨٢٤٦
١٠....موز١٥٤٧
٢٠....موز٢١٤٧
٣٠٣٠...فلفل حار٨٣٤٦
٣٠.٣٠..شمام١٦٤٧
٣٠.٣٠..شمام٢٩٤٧
٣٠.٣٠..شمام١٨٤٧
٣٠.٣٠..شمام٤٦٤٧
٣٠.٣٠..شمام٢٢٤٧
٣٠.٣٠..شمام٥١٤٧
٣٠.٣٠..شمام٤٨٤٧
٣٠.٣٠..شمام٦٠٤٧
٣٠.٣٠..شمام٥٧٤٧
٣٠.٣٠..شمام٢٧٤٧
٢٠.٢٠..شمام٧٦٤٧
٢٢٠...٢٠.خيار٥٩٤٧
٣٠.٣٠..شمام٣١٤٧
٣٠.٣٠..شمام١٤٤٧

٤٢٤٧خلف عياد الهويمل٣٢٨

فاضل سميح المحادين٣٣٢
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١٠.١٠..شمام٣٥٤٧
١٠.١٠..شمام٣٠٤٧
١٥....موز٥٨٤٧
١٠....موز٣٠٤٧
١٠١٠...فلفل حار٥٨٤٧
٢٠.٢٠..يقطين٨٤٧
٣٠.٣٠..فقوس٧٤٧
١٠.١٠..فاصولياء٨٤٧

٧.٧..فقوس
٨.٨..بندورة
٧.٧..فقوس
٨.٨..بندورة

٣....حمضيات
٥.٥..بندورة
٣٣...٣.فاصوليا

٥....ليمون  حمضيات٤٧٤٧خالد توفيق الخوري٣٣٨
١٥.١٥..فقوس١٤٧يوسف سالم العوضات٣٣٩

٣٠.٣٠..شمام١٠٤٧
١٠.١٠..شمام٣٩٤٧
٧....موز٧٤٤٦
٨.٨..موز٥٦٤٦
٢٧٥...٢٥.خيار٧٤٤٦
٧.٧..فاصولياء٥٣٤٦
١١...١.فاصولياء٥٣٤٨
٣٫٥.٣٫٥..لوبيا٥٢٤٦
٥.٥..فاصولياء٥٢٤٦

وليد عودة الهويمل٣٤١

حسن سلمان النواصرة٣٤٢

١٤٧حسن عبد الخنازرة٣٣٧

عدي مشهور اللغوات٣٤٠

٢٤٧

٢٤٧موسى سليم العونة٣٣٦

سمير مطيع العرود٣٣٣

ذيبان سالم العوضات٣٣٤

عواد ابراهيم السواخنة٣٣٥
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

١١...١.لوبيا٥٢٤٥
٣٫٥.٣٫٥..بندورة٥٣٤٦
٢٫٥.٢٫٥..فاصولياء٥٣٤٦
١....فلفل حار٥٣٤٦
١١...١.ملوخية٩٢٤٦
١٥.١٥..فقوس٣٣٤٦
١٠.١٠..فاصولياء١٠٤٦
٣٠....حمص٣١٤٦
١٢١٢...باميا٦٧٤٦
١١...١.فاصولياء٦٧٤٦
٣٠.٣٠..شمام١٧٤٦
٢٠.٢٠..بندورة١٩٤٦
٤٤...فول٣٦٤٦
١١...١.فاصوليا٣٦٤٦
١٠.١٠..فاصولياء٢٠٤٦
١٥.١٥..بندورة٢٠٤٦
١٠.١٠..شمام٥٠٤٦
١٥.١٥..بندورة١٨٤٦

٦.٦..فاصولياء١٤٠٤٦
٥.٥..شمام١٤٠٤٦
٢.٢..خيار١٤٠٤٦
١١...١.فاصولياء١٤٠٤٦
٨.٨..شمام١٤٢٤٦
٧.٧..فقوس١٤٢٤٦
٥٥...فول٢٧٤٦
٥.٥..فقوس٢٧٤٦

مصطفى زعل العونه٣٥٠

سليمان جميل الجعارات٣٥١

حسن شاهر الخنازه٣٥٢

ارشود مرشد النوايشة٣٤٧

أنس خالد أبو عقلة٣٤٨

سالمة علي العزازمة٣٤٩

محمود شاهر النواصرة٣٤٤

خليل محمد النواصرة٣٤٥

هويمل علي العزازمة٣٤٦

عيسى أحمد الدغيمات٣٤٣
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٣٠.٣٠..كوسا١٤٠٤٥
٢٠.٢٠..كوسا١٤٣٤٥
١٠١٠...بصل١٤٣٤٥
٢٠٢٠...بصل١٣٤٤٥

١٠١٠...باذنجان٧٤٥
٥.٥..بندورة٧٤٥

٤٤...فول٥٩٤٥
٢....موز٥٩٤٥

٣٠.٣٠..شمام١٥٩٤٥
٣٠.٣٠..بندوره١٥١٤٥
٣٠.٣٠..بندورة١٤٢٤٥
١٠.١٠..بندورة٣٧٤٥
٥.٥..شمام٣٧٤٥
٤.٤..فاصولياء٣٧٤٥

٥.٥..كوسا١٧٣٤٥
١٠.١٠..شمام١٧٣٤٥
١١...١.فلفل حلو ١٧٣٤٥
١٠.١٠..شمام٧٦٤٥
١٠.١٠..بندورة٧٦٤٥
١٠....موز٧٦٤٥
٣٠.٣٠..شمام٢٣٤٥
٢٠.٢٠..شمام٢٤٤٥
١٥.١٥..فقوس٩٤٦
١٠.١٠..شمام٩٤٦

١٥.١٥..بندورة٣٧٤٥
١٠.١٠..فاصولياء٣٧٤٥

جميل عيد الجعارات٣٥٩

فهد صالح الفراحين٣٦٠

سالم عواد السواخنه٣٦١

أحمد صخر الحباشنه٣٥٦

سليمان سالمة العيادات٣٥٧

عليان فالح الهويمل٣٥٨

فايز موسى المفلفل٣٥٣

برهم سلمان السواخنه٣٥٤

محمد ابراهيم الهويمل٣٥٥
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٣٠.٣٠..شمام٩٩٤٦
٣٠....موز٩٠٤٦

٣٠....موز١٠٦٤٥
١٣٢...١٢.خيار١٠٣٤٥

٣٠.٣٠..شمام١٥٢٤٥مضعان عودة العزازمة٣٦٣
٣٠....عنب٥٠٤٨
٣٠....عنب٥١٤٨
٣٠.٣٠..شمام٦٤٤٦
٣٠.٣٠..شمام٦٥٤٦
٣٠.٣٠..شمام٢٧٤٦
٣٠.٣٠..شمام٩١٤٦
٣٠.٣٠..شمام٧٣٤٦
٣٠.٣٠..شمام٣٠٤٦
٣٠.٣٠..شمام٢٨٥٥
٣٠.٣٠..شمام٢٩٥٥
٣٠.٣٠..شمام٤١٥٥
٣٠.٣٠..شمام٥٦٥٥
٣٠.٣٠..بندورة٥٣٥٥

٣٠.٣٠..بندورة١٨٨٤٥
٣٠.٣٠..بندورة١٩١٤٥
١٥.١٥..بندورة١٩٠٤٥
١٥.١٥..بندورة٦٠٤٥

١٠.١٠..بندورة١٢١٤٥
٣٠.٣٠..شمام١٠٥٤٥
٣٠.٣٠..شمام١٨٣٤٥
٣٠.٣٠..شمام١٨٧٤٥

فراس موسى الخنازرة٣٦٦

فارس موسى الخنازرة٣٦٧

نياز عبد السالم الضالعين٣٦٢

سجال سطام المجالي٣٦٤

ابراهيم موسى الخنازره٣٦٥
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٣٠.٣٠..شمام١٧٣٤٥
٣٠.٣٠..شمام١٨٢٤٥
٣٠.٣٠..شمام١٢٤٤٥
٢٠.٢٠..شمام١١١٤٥
١١٠...١٠.فلفل حلو ١٨١
١٨٧....١٧فلفل حلو ١٨١
٣٠.٣٠..بندوره١٢٥
٣٠.٣٠..شمام١٤٤
٣٠.٣٠..شمام١٤٥
٣٠.٣٠..كوسا١٦٠
٨٥.٨٥..شمامالبليدةالبليدة
٥.٥..جعبورالبليدةالبليدة
٣٥.٣٥..بندورةالبليدةالبليدة
١٠١٠...فول١٤٩٤٥
١٥.١٥..فاصولياء١٤٩٤٥
١٤١٤...فلفل حار١٦١٤٥
١٥.١٥..بندورة٥٢٥٥
٣٠....موز٨٦٤٥
١٥....موز٧٢٤٦
٣٠.٣٠..شمام٧٩٤٥
٥.٥..شمام٥٤٥

٥....موز٨٩٤٥زاهي عبد السالم مسلم الضالعين٣٧٢
٣٠.٣٠..بندورةالبليدة ٩٥
٣٠.٣٠..بندورة٩٧
٣٠.٣٠..شمام٨٢
٣٠.٣٠..شمام٧٧

اسحق اسبير مدانات ٣٧٣

سليمان سالمه أبو عرقوب٣٦٩

علي شاهر الخنازرة٣٧٠

سعد عطا الحجران٣٧١

احمد عودة هللا االغوات٣٦٨
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٢٢...٢.فاصولياء٨٣
٨٨...٨.خيار٨٣

.٣٠.٣٠..كوسا١٨٤
.٣٠.٣٠..كوسا١٨٦٤٦
.٣٠.٣٠..شمام١٦٩٤٦
.٣٠....نخيل١٣٤٦
.٣٠....نخيل١٥٤٦

.٣٠....عنب١٠٣٤٦
.٣٠.٣٠..شمام٨٧٤٥
.٣٠....عنب٩٢٤٥

.١٥.١٥..فاصولياءالمزرعهالمزرعهحسن غولشاه مراد الباكستاني ٣٧٧
.١٥.١٥..شمام٤٦المزرعه
.٥....عنب١٣١٤٥
٢٢...٢.عنب١٣١٤٥
٤٤....٤عنب١٣١٤٥
.٦.٦..بندورة١٣٤٤٥
.٣.٣..فاصولياء١٣٤٤٥
.١....فول١٣٤٤٨

.٣٠٣٠...فلفل حار ٢٤٦جميل بخيت العزازامة٣٨٠
.٢.٢..فاصولياء١٩٢٤٥
.٢.٢..بندوره١٩٢٤٥
.٣.٣..لوبيا١٣١٤٥
.٣.٣..فاصولياء١٣١٤٧
.٣٠.٣٠..شمام٨٦٤٨
٥٥...٥.فلفل حلو ٦٢٤٦
٥٥...٥.بندورة٦٢٤٥

٣٨١
عبد عوض سلمي الهويمل

احمد خليل عايد الهويمل٣٨٢

حسام أبو الفيالت٣٨٣

علي سالم ابوعرقوب ٣٧٦

طه مطلق موسى الكاسبة٣٧٨

أحمد عايد أحمد الجعارات٣٧٩

عمر سليمان السراحين٣٧٤

صبر غالب الروشدة٣٧٥
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متكسرمتطاير

المساحة 
المتضررة 

بالدونم

عدد 
الشرائح 
التالفة

المالحظات

مديرية زراعة األغــوار الجــنوبية

اضرار الرياح لشهر ٢٠٢٠/٣م

رقم الوحدةاسم المزارعالرقم
رقم الحوض / 

اسمه
المحصول 
المتضررة

بيت بالستيك
مكشوفانفاق

٧٧....٧بندورة٦٤٨عاطف اكرم دميثان المجالي٣٨٤
٦٦....٦خيار٩٥٤٦عمر جميل الجعارات٣٨٥

٣٣...٣.فلفل١١٣٤٦
٤٤...٤.خيار١١٣٤٦

١١...١.بندورة٥١٤٦عودة عايد النواصرة٣٨٧
١٦٥....١٥خيار٧٥٤٥يوسف صويلح العجالين٣٨٨
١١...١.فلفل٣٤٤٧سليمان سالم سالمه العونة٣٨٩
٦٦...٦.خيار٣٨٤٧علي سرحان الدغيمات٣٩٠

١٦٥...١٥.أزهار قطف١٠٠٤٦
١٨٧....١٧ازهار قطف١٠١٤٦

١١...١.فاصوليا٢٨٤٧تمام حسني عطا الدغيمات٣٩٢
١١....١خيار١٨١٤٥داود خليف محمد االغوات٣٩٣
١١....١اعشاب١٢٠٤٥حمدة امسلم عياد الهويمل٣٩٤
١١....١باميا١٢٠٤٥عزيزه حسين عبد الرحمن العجالين٣٩٥
٤٤...٤.خيار٤٥المزرعةفالح محمود الجعافرة٣٩٦

٧٧....٧فاصولياء٧٨٤٥
١١....١بازيالء٧٨٤٥

٣٩٨١٧٦٥٩٠٩٤١٢٩١٢٠٤٣٣١٣١ المجموع

صالح زهري الجعافره٣٨٦

ايهاب طعمة٣٩١

عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الفلفل ٣٩٧
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