
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اجلمعية السورية للخيول العربية األصيلة أقامت

 22/6/2018للخيول العربية األصيلة  الثالثالسباق الدوري  

 .ظهراً الثالثةالدمياس يف متام الساعة  – ميدان سباق دمشقعلى أرض 

              

 الشوط األول
 

 )درجة رابعة( سنوات 3لخيول العربية األصيلة المسجلة )سورية المنشأ( بعمر ل

               كغ 54الوزن المشترك 

 المسافة
 م 1450

 المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم المركز
القميص 
 المشارك

 الجوكي المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الوزن المربي

 1.59.2 كغ  54 صدقي زريقات .أ9280 قاسم علي خالد باللي أ.سلمى الشام محمود صدقي زريقات أشقر حصان 2015 عبيان أبو جريس قحوم صدقي نسر الجنوب بيبرس صدقي 1 الثالث

 1.58.89 كغ  52.5 حسان صافية .أ9359 مجحم الدعبو جهاد غزال أ.العادل حسان عادل صافية أشقر فرس 2015 ص.شعيفية عشق دياب عمر الخيام حسناء العادل 2 الثاني

  كغ54 عمار الكردي .أ9350 عصام الكردي عمار الكردي أ.الشاغور عمار الكردي أزرق حصان 2015 ص.شعيفي الشيخ يمامة المعيوف زين صقر الشاغور 3 

  كغ  54 فايز عريضة .أ9372 محمد حمايه قاسم قاسم العامرأ.  قاسم قاسم أشقر حصان 2015 حمداني سمري نوف عريضة طير دياري فيصل الحق عريضة 4 

 .1.58.22 كغ  54 عرساليمحمد  .أ9310 عالء كرمو أيوب غازية أ.جبل العرب نصار كحول أشقر حصان 2015 حمداني ابن غراب اصرريم الن ابن البحر IIنصار العرب  5 األول

 

 

                          

 الشوط الثاني
 

 رابعة(مبتدئة وركضت ولم تربح )درجة  سنوات 3لخيول العربية األصيلة المسجلة بعمر ل

               كغ 54الوزن المشترك 

 المسافة
 م 1450

 المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم المركز
القميص 
 الجوكي المدرب المشارك

رقم 
 الزمن الوزن المربي التسجيل

 1.55.87 كغ54 مرهف الكردي .أ9420 عدنان ابراهيم ابراهيم السبع السبعأ.  مصطفى الصباغ أحمر حصان 2015 - فلوجة البوادي المحتتسب طويسان أوغاريت 1 الثالث

 أيمن عيسى  أحمر فرس 2015 عبية شراكية مهيوبة الرشيد بردى الشام ضمرة الرشيد 2 الثاني
 1.52.98 كغ  52.5 أيمن عيسى .أ9410 مجحم الدعبو سحبان البرازي أ.األمير و سحبان البرازي

 فهد الكردي  أشقر فرس 2015 - نور الكردي المحتسب نعامة السالمية 3 األول
 ومرهف الكردي

 1.52.41 كغ  52.5 فهد الكردي .أ9421 فخر بكور براهيميم اإلسل أ. أوغاريت

 
ورثة تيسير  .أ9279 عصام الكردي خالد باللي سلمى الشام. أ سامر الغزاوي أزرق حصان 2015 كحيالن طويسان بدور بالدي ايماس الخيل أورغيت غزاوي 4

  كغ  54 الحاج علي

 
محمد سمير  .أ9460 عالء كرمو أيوب غازية جبل العربأ. دينيعرب زهر ال أشقر فرس 2015 ك.دعجانية كاشرة فرح الجد أسامة الخراط يارا العرب 5

  كغ  52.5 عاشور

 
موسى خالد  .أ9282 قاسم علي خالد باللي أ.سلمى الشام خالد عيسى األكراد أزرق حصان 2015 - بنت صقر الدرعان سر البرنس جوهر الشباك 6

  كغ  54 اكراد

 



 

 

 

 

 

 
 الشوط الثالث

 

 )درجة رابعة( فما فوق سنوات 4لخيول العربية األصيلة المسجلة )سورية المنشأ( بعمر ل

 كغ 54    سنوات 4 الوزن المشترك

 غك 56 فما فوق سنوات 5

 المسافة
 م 1600

 المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم المركز
القميص 
 المشارك

 الجوكي المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الوزن المربي

 2.3.57 كغ  56 زيغانم البرا .أ8563 محمد حماية ابراهيم السبع أ. السبع أكرم خطاب خلف  أزرق حصان 2013 كحيالن الممرح الدمشقية ميسم الزعيم أمير الزمان 1 األول

عبد اهلل الزعبي و  أحمر حصان 2011 جدراني صقالوي منوة سنجار الثاني محاميد درعا 2 
 مروان الكردي

  كغ  56 محمود جبر .أ7238 عصام الكردي مروان الكردي الشاغورأ.

 2.5.93 كغ  56 الصالحرضوان  .أ5593 فخر بكور خالد باللي سلمى الشام أ. معن جعفر أزرق حصان 2008 عبيان سحيلي بنت البتراء جرناس جرناس الجراح 3 الثاني

  كغ  56 محمد حمشو .أ6535 مجد الحسين أديب الحسين أ. الغبراء محمد حمشو أزرق حصان 2010 ك.نواكي محبوبة علي سويدان أبجر الغبراء 4 

الشهيد الدكتور أ. معاذ المهايني أشقر حصان 2012 حمداني سمري بنت البلد الثانية بيبرس ابن البلد عاشور 5 الثالث
 المهاينيأيمن 

عبد الفتاح  .أ8245 يمان العلبي الكالوي عهد
 الصبان

 2.6.25 كغ  56

  كغ  54 . الخيرأ .أ9123 مجحم الدعبو مجحم الدعبو . الخيرأ . الخيرأ ازرق حصان 2014 شويمان سباح زينة الخير جوان الجميل ورد الخير 6 

 

                       

 

 

 

 الشوط الرابع
 

 (درجة رابعة) سنوات 4بعمر  المسجلة خيول العربية األصيلةلل

 كغ 54 سنوات 4 الوزن المشترك

 المسافة
 م 1600

 المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم المركز
القميص 
 المشارك

 الجوكي المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الوزن المربي

ابراهيم خميس و  أحمر فرس 2014 - اليت العرين الوكمي زين ياتا 1 الثالث
 عماد خميس

 2.7.68 كغ  52.5 عماد خميس .أ8941 فخر بكور عماد خميس أ.األمل

الشهيد الدكتور أ. معاذ المعايني أحمر حصان 2014 شويمان سباح كهرمان أ.ف. رهن سجار الصافنات 2 يالثان
 2.5.23 كغ  54 بالل القادري .أ9016 يمان العلبي الكالوي عهد المهاينيأيمن 

أيمن الخاني و  أزرق فرس 2014 جدرانية صقالوية عنقاء عين قصارين ميكالو ارينآليسار عين قص 3 األول
أمين الخاني  .أ8937 مجحم الدعبو زاهر جالغي أ.الخاني مصطفى الخاني

 2.4.93 كغ  52.5 ومصطفى الخاني

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الشوط الخامس

 

 )درجة ثالثة(( سورية المنشأصيلة المسجلة )لخيول العربية األل

 كغ 52 سنوات 3 الوزن المشترك

 كغ 55سنوات  4

 كغ 57سنوات  5

 المسافة
 م 1000

 المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم المركز
القميص 
 المشارك

 الجوكي المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الوزن المربي

 
  كغ  55.5 أحمد مدخنة .أ5392 محمد حماية محمد حماية  نادي الشرطةأ. نادي الشرطة أشقر فرس 2008 كحيلة الواطي تمر حنة بحر طي سماح الدمشقية 1

 
أوالد هشام  .أ3455 انسحاب أديب الحسين أ.الغبراء مد حمشومح أشقر فرس 2004 ك. دعجانية السورية المنجرد IIريم الصحراء  2

  كغ  55.5 غريب

 
  كغ  58 . الخيرأ .أ8063 مجحم الدعبو مجحم الدعبو . الخيرأ . الخيرأ أزرق حصان 2012 جدرانيصقالوي  بشرى الخيرات تاج الخير جوالن الخير 3

 األول
 1.12.32 كغ  56.5 نصار كحول .أ8042 عالء كرمو أيوب غازية جبل العربأ.  نصار كحول أزرق فرس 2012 عبية شراكية رضية الزعيم حكيم زمانو ريما العرب 4

 1.12.64 كغ  52.5 ناجي الشاوي .أ9454 فخر بكور منصور زيتون أ.الفادي أ.الفادي أزرق فرس 2015 ك. دعجانية عبلة الفادي نورس البحر آيال الفادي 5 الثاني

 الثالث
أمين الخاني و  أزرق حصان 2014 صقالوي جدراني شيم عين قصارين روج البحر براء عين قصارين 6

حمدان  زاهر جالغي أ.الخاني فى الخانيمصط
أمين الخاني  .أ8938 العبدهلل

 1.13.13 كغ  55 ومصطفى الخاني

 
  كغ  53.5 ناجي الشاوي .أ9160 انسحاب معتز باهلل غريب أ.الصحراء بالل اكريم أحمر فرس 2014 صقالوية جدرانية نازك الشام عمر الخيام ضارية البكور 7

 
  كغ  57 ناجي الشاوي .أ8516 مجد الحسين منصور زيتون أ.الفادي ناجي الشاوي أحمر حصان 2013 صقالوي جدراني نازك الشام جوان الجميل أمير الفادي 8

 
زيد نايف  .أ8980 عصام الكردي خالد باللي أ.سلمى الشام زيد نايف الحسين أزرق حصان 2014 شويمة سباح نور العاديات محبوب جميل أمير الزمان الشرعبي 9

  كغ  55 الحسين

                       

 

  



 

 

 

 الشوط السادس

 

 )درجة ثالثة( رابحة  –خيول العربية األصيلة المسجلةلل

 كغ 52سنوات  3الوزن المشترك 

 كغ 55سنوات  4

 كغ 57سنوات  5

 المسافة
 م 1000

 المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم المركز
القميص 
 الجوكي المدرب المشارك

رقم 
 الزمن الوزن المربي التسجيل

 الثالث
رائد حمدي و رفعت  أشقر حصان 2011 عبيان شراك ثائرة العرين كيالن حبيب هشام 1

 1.11.68 كغ  57 هالل أنور األسد .أ7792 فخر بكور رفعت غنامة أ.غنامة ةغنام

 األول
ابراهيم السبع و  .أ8969 مجحم الدعبو ابراهيم السبع أ.السبع رامي الطبل أشقر حصان 2014 بال محبوبة شبل المحتسب ربيع أوغاريت 2

 1.11.13 كغ  57 فهد الكردي

  كغ  57.5 أمين الحلبي .أ6003 انسحاب جهاد غزال وريةأ.الس جهاد غزال أزرق فرس 2009 حمدانية سمرية خيال الجزيرة جوب دو منجوي سانتيا 3 

 
أ.الشهيد الدكتور  أزرق حصان 2011 بال قمر كيالن حب الرمان 4

 أيمن المهايني
أ.الشهيد الدكتور 

محمد مهند  .أ7742 يمان العلبي عهد الكالوي أيمن المهايني
  كغ  57 هشام غريب

 
خالد نصر  .أ9177 عالء كرمو خالد باللي أ.سلمى الشام رادقاسم األك أزرق حصان 2014 بال ليان الشريف مخيف قطر فرعون الشباك 5

  كغ  57 االكراد

 الثاني
جهاد غزال و نضال  أزرق فرس 2013 عبية أم جريس بلقيس صدقي مرجان الصحراء لؤلؤة زريقي 6

 1.11.44 كغ  55.5 صدقي زريقات .أ8707 مجد الحسين جهاد غزال أ.األغبر األغبر

 
  كغ  52.5 بدر دياب شحادة .أ9406 عدنان ابراهيم ابراهيم السبع لسبعأ.ا عطاء المواس أشقر فرس 2015 بال سنيوريتا المحتسب ديجانكا 7

 
  كغ  55.5 لؤي اكريم .أ5661 محمد حمايه محمد حماية أ.نادي الشرطة أ.نادي الشرطة أزرق فرس 2008 كحيلة ممرحية محبوبة نور خطاف آمنة الشام 8

 
  كغ  61 صادق الخراط .أ8140 عصام الكردي راطأحمد الخ أ.الخراط آل الخراط أزرق حصان 2012 حمداني سمري وجد أسامة الخراط وديع الخراط 9

 
حمدان  سحبان البرازي أ.األمير سحبان البرازي أشقر حصان 2012 ك.عجوز الثامرية جوري دو مونتيل أركان األمير 10

  كغ  57 معن النعيمي .أ8019 العبدهلل

 
  كغ  57 مد الخراطأح .أ6539 انسجاب أحمد الخراط أ.الخراط آل الخراط أزرق حصان 2010 صقالوي جدراني عصماء الخراط ورد عصام الخراط 11

 


