
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 مبناسبة 
 عيد اجليش العربي السوري

 اجلمعية السورية للخيول العربية األصيلة أقامت

 بالتعاون مع
 مديرية مكتب اخليول العربية –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 9/8/1029للخيول العربية األصيلة  اخلامسالسباق الدوري 
 .بعد الظهر الرابعةيف متام الساعة  الدمياس – ميدان سباق دمشقعلى أرض 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشوط األول
 )درجة رابعة( سنوات 3بعمر  السورية الصافيةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 45الوزن المشترك                                                                      
               كغ 2.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 2540

 الزمن الوزن المربي الجوكي المدرب المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد المركز

عبد الوهاب  فهد بكور عبد الهادي حنتش أزرق حصان 1022 ك .الربدا حذفة المقداد لعيونك 1
 النمر

حمد م
 2.42.24 كغ  45 الفيصل

 2.42.40 كغ  45 فيصل العتال فخر بكور إبراهيم السبع إبراهيم لبنية أحمر حصان 1022 - محبوبة راشد ظالم فرج الراشد 2

 2.47.10 كغ  45 فهد بكور محمد حماية أمير افتوكر منير حماية أشقر حصان 1022 حمداني عفري ربا األندلس مجد الشمال حبيب فهد 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشوط الثاني
 )درجة رابعة( سنوات 3بعمر  المسجلةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 45الوزن المشترك                                                  
               كغ 2.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 2540

 الزمن الوزن المربي المدرب الجوكي المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم

إبراهيم  إبراهيم السبع فخر بكور إبراهيم السبع شقراء فرس 1022 - نيو مون كيالن عبلة السبع 1
السبع ووحيد 

 قياسة

 2.58.10 كغ  41.4

 2.59.00 كغ  45 الخير مجحم الدعبو مجحم الدعبو اسطبالت الخير أزرق حصان 1022 ك. كبيشان IIالخير بشاير  أسامة الخراط نصر الخير 2

إبراهيم  عهد الكالوي خالد حمود معاذ المهايني أشقر حصان 1022 - ليمار زين العرين حبيب المهايني 3
 2.59.80 كغ  45 خميس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 الشوط الثالث
 (أولى وثانية)درجة  والسورية الصافيةلخيول العربية األصيلة المسجلة ل)مفتوح( 

                         كغ 41            سنوات 5 الوزن المشترك                                                                 

 غ                      ك 45 فما فوق سنوات 4                                                                                     

 المسافة
 م 2000

 الزمن الوزن المربي المدرب الجوكي المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم

 2.02.44 كغ  21 فائق الحكيم خالد باللي مجحم الدعبو خالد باللي أحمر حصان 1022 شويمان سباح ست الحبايب تدمر ابن الحبايب 1

 ربيع أوغاريت 2
جوب دو 

أيمن بالل ورافد  أشقر حصان 1025 - محبوبة شبل منجوي
ابراهيم  ابراهيم السبع فخر بكور الطبل

السبع و فهد 
 الكردي

 2.07.20 كغ  20

 2.08.11 كغ  42 فايز عريضة عهد الكالوي خالد حمود معاذ المهايني أزرق حصان 1023 حمداني سمري خزنة البر صقر الجزيرة عهد الكالوي 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشوط الرابع
  ( درجة رابعة) فما فوق سنوات 5بعمر  السورية الصافيةخيول العربية األصيلة لل

 كغ 45        سنوات     5 الوزن المشترك                                                                 

 كغ                         42سنوات             4                                                                                     

 المسافة
 م 2200

 الزمن الوزن المربي المدرب الجوكي المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم

 1.09.95 كغ  45 فايز عريضة رشيد سيدة رشيد سيدا يوسف المعيوف أزرق حصان 1024 ح. سمري خزنة البر نصر محمد شهاب عريضة 1

محمد علي  عصام الكردي كردي أخوان أزرق حصان 1024 ص. شعيفي يمامة الشيخ زين المعيوف الشاغور صقر 2
 الكردي

عمار 
 1.20.59 كغ  45 الكردي

حسين  خالد باللي مجحم الدعبو مهند العبدهلل أزرق حصان 1024 ص . مزركاتي زهراء الحميد حافظ معتز يسار طي 3
 1.20.79 كغ  45 الهايت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشوط الخامس
 جة رابعة(وما فوق )در سنوات 5بعمر  المسجلةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 45            الوزن المشترك                                                 
 المسافة

 م 2200

 الزمن  الوزن المربي المدرب الجوكي المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم

 طويسان أوغاريت 1
جوب دو 

مرهف  محمود شهاب فخر بكور مصطفى الصباغ أحمر حصان 1024 ك.طويسان فلوجة البوادي منجوي
 1.07.80 كغ45 الكردي

 1.08.52 كغ  45 محمد العبود منصور زيتون رشيد سيدا خالد العش أشقر حصان 1024 حمداني سمري سانتيا ايماس الخيل أركان حرب 2

اسعيد  خالد باللي مجحم الدعبو عبداهللمهند ال زرقاء فرس 1024 - شعلة الصحراء صقر الشقير   براءة ناصر الشام 3
 1.09.31 كغ  41.4 السعيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 



 

 

 الشوط السادس

 ))كأس عيد الجيش العربي السوري((

  ( درجة ثالثة)السورية الصافية خيول العربية األصيلة لل

 كغ 41 سنوات            3 الوزن المشترك                                                                 

 كغ                         44سنوات             5                                                                                     

 كغ                       47سنوات فما فوق  4                                                                                     

 المسافة
 م 2200

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برعاية إسطبالت الشهيد الدكتور أيمن المهايني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الزمن الوزن المربي المدرب الجوكي المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم

صقالوي  اقبال الناصر سكب الناصر محبوب إبراهيم 1
جهاد غزال وسامي  أزرق حصان 1024 جدراني

عبد الرحمن  جهاد غزال عصام الكردي غريب
 1.05.22 كغ  44 المنصور

محمد  عهد الكالوي يمان العلبي معاذ المهايني شقراء فرس 1022 ح. بنت غراب ريم الناصر بحار العرب مايا بنت البحر 2
 1.05.92 كغ  40.4 عرسالي

رياض  إبراهيم السبع فخر بكور رياض سويدان أدهم حصان 1022 كحيالن ممرحي ذكر الزعيم نزار الثاني مزيون عاصم 3
 1.04.85 كغ  43 سويدان

 


