
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 تقيم اجلمعية السورية للخيول العربية األصيلة

 بالتعاون مع
 مديرية مكتب اخليول العربية –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 31/9/1039للخيول العربية األصيلة  السابعالسباق الدوري 

 .بعد الظهر الرابعةالدمياس يف متام الساعة  – ميدان سباق دمشقعلى أرض 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشوط األول
 )درجة رابعة( سنوات 1بعمر  السورية الصافيةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 45الوزن المشترك                                                                      
               كغ 3.4اث يخفض لإلن

 المسافة
 م 3000

 المالك اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد مركز
القميص 
 المشارك

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

 3.08.44 دارشيد سي .أ9994 رشيد سيدا أ.المعيوف يوسف المعيوف حمراء فرس 1032 ص.جدراني غزل المعيوف سهم العاديات نغمة المعيوف 1

الشهيد الدكتور أ. برنية محمد حمراء فرس 1032 ص ج. ابن عامود هيا غازي نمر الصحراء بنت العز برنية 2
 3.9.10 يمان العلبي .أ9292 عهد الكالوي المهاينيأيمن 

محمد  .أ30230 لؤي الجدا أ.العامر منير حماية أشقر حصان 1032 حمداني عفري ربا األندلس مجد الشمال حبيب فهد 3
 3.9.49 حماية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 الشوط الثاني
 )درجة رابعة( سنوات 1بعمر  المسجلةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 45الوزن المشترك                                                  
               كغ 3.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 3000

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

الشهيد الدكتور أ. معاذ المهايني أشقر حصان 1032 - ليمار زين العرين حبيب المهايني 1
 المهاينيأيمن 

 3.09.54 مان العلبيي .أ9219 عهد الكالوي

مجحم  .أ9912 مجحم الدعبو الخيرأ. اسطبالت الخير أزرق حصان 1032 ك. كبيشان IIبشاير الخير  أسامة الخراط نصر الخير 2
 3.30.11 الدعبو

سحبان البرازي   أحمر حصان 1032 ك. أم عرقوب جيداء حماة ميغالو جواد األمير 3
 3.33.11 فخر بكور .أ9218 سحبان البرازي األميرأ. وشامل مراد



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشوط الثالث

 (ثالثة)درجة  السورية الصافيةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 41         سنوات    1 الوزن المشترك                                                                 

 كغ                         44سنوات             5                                                                                     

 كغ  49سنوات فما فوق  4                                                                                     
               كغ 3.4يخفض لإلناث                      

 المسافة
 م 3200

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

صقالوي  نازك الشام جوان الجميل أمير الفادي 1
محمد ياسر  أحمر حصان 1031 جدراني

 الويالك
الشهيد الدكتور أ.

 1.01.48 محمد حماية .أ8432 عهد الكالوي المهاينيأيمن 

حمدان العبد  .أ8421 سحبان البرازي أ. األمير سحبان البرازي  أزرق حصان 1031 كحيالن الممرح الدمشقية ميسم الزعيم أمير الزمان 2
 اهلل

1.01.99 

ي صقالو  اقبال الناصر سكب الناصر محبوب إبراهيم 3
جهاد غزال وسامي  أزرق حصان 1034 جدراني

 غريب
 1.05.9 مجد الحسين .أ9414 جهاد غزال أ.الصحراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 الشوط الرابع

 )درجة ثالثة( المسجلةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 41 سنوات            1 الوزن المشترك                                                                 

 كغ                         44سنوات             5                                                                                     

 كغ  49سنوات فما فوق  4                                                                                     
                                    كغ 3.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 3200

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

 بالمدر
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

راشد ونواف  أحمر حصان 1032 ك.طويسة فلوجة البوادي ديجازيل لتواه جارح أوغاريت 1
 3.49 فخر بكور .أ9984 محمود شهاب أ.أوغاريت الكردي

 ورد المهايني 2
جوب دو 

الشهيد الدكتور أ. معاذ المهايني أحمر حصان 1034 - تيماء العرين منجوي
 1.03 يمان العلبي .أ9511 عهد الكالوي يالمهاينأيمن 

 نمر غريب 3
ذهب 
 الصحراء

بنت راس 
 1.01 عصام الكردي .أ9203 سامي غريب أ.الصحراء محمد مهند غريب أزرق حصان 1032 - شالل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 

 

 

 الشوط الخامس
 (أولى ودرجة ثانية)درجة  السورية الصافيةربية األصيلة لخيول العل

 كغ 41    سنوات فما فوق 4 الوزن المشترك                             
               كغ 3.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1100

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

 المدرب
رقم 

 تسجيلال
 الوزن المربي

 1.42 عصام الكردي .أ9122 خالد باللي أ.سلمى الشام رضا منصور أدهم حصان 1035 معنقي حدرجي حكاية زماني جمال الناصر مختار حسونة 1

 1.49 فخر بكور .أ8250 عهد الكالوي أ.نادي الشرطة أ.نادي الشرطة أزرق حصان 1031 ص. جدراني جنى غيث الغوطة SHسهم  2

كحيالن أم  هبة السماء بحار العرب عقاب الشام الثاني 3
أ.الشهيد الدكتور  معاذ المهايني أشقر حصان 1031 عرقوب

 1.01 يمان العلبي .أ9201 عهد الكالوي أيمن المهايني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الشوط السادس

  ( درجة أولى ودرجة ثانية) المسجلةربية األصيلة خيول العلل

 كغ                         41سنوات             5 الوزن المشترك                                                                 

 كغ  45سنوات فما فوق  4                                                                                     
                                    كغ 3.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1100

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

فايلة دي  مخيف قطر ورد الكور 1
 1.41 مجد الحسين .أ9129 جهاد غزال أ.العادل ادي الكورش أزرق حصان 1034 - رويس

 ربيع أوغاريت 2
جوب دو 

أيمن بالل ورافد  أشقر حصان 1035 - محبوبة شبل منجوي
 1.45 فخر بكور .أ8929 ابراهيم السبع أ.مغيرات السبع الطبل

 1.49 عصام الكردي .أ9392 خالد باللي أ.سلمى الشام عبيعبد اهلل الز  أشقر حصان 1035 ص.مرزكاني صبحة الهادي ايماس الخيل سيف العبود 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الشوط السابع
  ( كافة الدرجات -مفتوح )سنوات فما فوق  4المسجلة والسورية الصافية بعمر خيول العربية األصيلة لل

 كغ 45             الوزن المشترك                                                                 
               كغ 3.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1000

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

ك. دعجاني  بنت األمير عادياتسهم ال بيترا الخالد 1
 1.45 فخر بكور .أ9123 فهد بكور أ.البكور رائد إبراهيم أحمر حصان 1035 الكاشر

محمد رسول  أزرق حصان 1009 - نور الكردي ديجازيل لتواه حطين أوغاريت 2
 1.44 عصام الكردي .أ2083 مروان الكردي أ.الشاغور الصباغ

 1.42 مجحم الدعبو .أ8021 مجحم الدعبو أ.الخير أ.الخير أزرق حصان 1031 ص.جدراني خيربشرى ال تاج الخير جوالن الخير 3
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