
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 مبناسبة تشرين التصحيح
 تقيم اجلمعية السورية للخيول العربية األصيلة

 بالتعاون مع
 مديرية مكتب اخليول العربية –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 22/11/2019للخيول العربية األصيلة  التاسعالسباق الدوري 
 .ظهراً الواحدةلساعة الدمياس يف متام ا – ميدان سباق دمشقعلى أرض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المسافة  الشوط األول
 م 1000

 المالك اللون الجنس العمر المربي األم األب اسم الجواد المركز
القميص 
 المشارك

 الزمن الوزن الجوكي المدرب

 جود العاديات 1
سكب 
 1.06.55 كغ  45 محمد حماية خالد باللي مى الشامأ.سل يامن الحجلي أزرق حصان 2012 منور غليون مجود العاديات العاديات

مجحم  جهاد غزال العادلأ. حسان صافية أدهم حصان 2012 حسان صافية غزل الباسل جميل السلوم غيث العادل 2
 1.07.10 كغ  45 الدعيبو

 1.08.22 كغ  45 خالد حمود لؤي الجدا أ.العامر منير حماية أشقر حصان 2012 فهد بكور ربى األندلس مجد الشمال حبيب فهد 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 كغ 45الوزن المشترك                                                  
               كغ 1.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1000

 المالك اللون الجنس العمر المربي األم األب اسم الجواد المركز
القميص 

 مشاركال
 الزمن الوزن الجوكي المدرب

عصام  عمار الكردي أ.الشاغور عصام الكردي أزرق حصان 2012 صدقي زريقات قحوم صدقي مرجان الصحراء نسر الشاغور 1
 الكردي

 1.07.22 كغ  45

فانتاستيك  ميكالو Mمصيطر  2
 العرين

شامل مراد  أحمر حصان 2012 منصور الكيالني
 ومصطفى الخاني

حمدان العبد  سحبان البرازي ميرأ.األ
 اهلل

 1.07.35 كغ  45

مجحم  مجحم الدعبو الخيرأ. اسطبالت الخير أزرق حصان 2012 الخيرأ. IIبشاير الخير  أسامة الخراط نصر الخير 3
 الدعبو

 1.08.05 كغ  45

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



 

 

 الشوط الثالث

 (ثالثة)درجة  السورية الصافيةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 42 سنوات            5 الوزن المشترك                                                                 

 كغ                         45سنوات             4                                                                                     
               كغ 1.4يخفض لإلناث                      

 المسافة
 م 1200

 المالك اللون الجنس العمر المربي األم األب سم الجوادا المركز
القميص 
 المشارك

 الزمن الوزن الجوكي المدرب

عبد الرزاق عصاية  أدهم حصان 2015 مجحم النجرس أصايل الهيال صفوك ذيبان از الفراتلز 1
عصام  خالد باللي أ.سلمى الشام ووردان الجدعان

 1.58.10 كغ  42 الكردي

 سحبان البرازي أزرق حصان 2013 غانم برازي الدمشقية ميسم الزعيم أمير الزمان 2
 1.59.33 كغ  42 ملهم خميس سحبان البرازي أ. األمير  ومصطفى الخاني

مشهور  3

 الفرحان

 سنجار
مجحم  جهاد غزال أ.العادل جهاد غزال أزرق حصان 2015 لورنس الفرحان شموخ الفرحان المجول

 1.59.65 كغ  45 الدعيبو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشوط الرابع

 )درجة ثالثة( المسجلةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 42 سنوات            3 الوزن المشترك                                                                 

 كغ                         44سنوات             5                                                                                     
                                    كغ 1.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1200

 لمالكا اللون الجنس العمر المربي األم األب اسم الجواد المركز
القميص 
 الزمن الوزن الجوكي المدرب المشارك

 1.59.11 كغ  45.4 فخر بكور إبراهيم السبع مغيرات السبع إبراهيم السبع شقراء فرس 2012 إبراهيم السبع  نيو مون كيالن لة السبعسيع 1

 ورد المهايني 2
جوب دو 

الشهيد الدكتور أ. اينيمعاذ المه أحمر حصان 2014 مصطفى صباغ تيماء العرين منجوي
 1.59.80 كغ  44 يمان العلبي عهد الكالوي المهاينيأيمن 

الشهيد الدكتور أ. معاذ المهايني أشقر حصان 2012 إبراهيم خميس ليمار زين العرين حبيب المهايني 3
 2.20.01 كغ  43 محمد حماية عهد الكالوي المهايني أيمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 الشوط الخامس

 (رابعة)درجة سنوات فما فوق  5بعمر  السورية الصافيةلخيول العربية األصيلة ل

  كغ 45    سنوات 5   الوزن المشترك                            

 كغ 42سنوات     4                                                   
               كغ 1.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1200

 برعاية السيد حسام قاطرجي

 المالك اللون الجنس العمر المربي األم األب اسم الجواد المركز
القميص 

 الزمن الوزن الجوكي المدرب شاركالم

مجحم  جهاد غزرال أ.العادل حسن صافية شقراء فرس 2013 ناجي الشاوي فاتنة الفادي جوان الجميل سلمى الفادي 1
 1.58.25 كغ  45.4 الدعيبو

أ.مغيرات  حسين الحالق أحمر حصان 2012 حسين المحيميد األميرة صافية صقر كريمان بشير الحمدوني 2
 1.59.2 كغ  42 فخر بكور حسين الحالق النعيمي

3 
سيف الشام 

 األول
 2.01.4 كغ  45 يمان العلبي د غزالجها أ.العادل زياد أقالم أشقر حصان 2014 زياد أقالم تاج الفيحاء نمر الصحراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 سادسالشوط ال

 ( درجة أولى ودرجة ثانية) السورية الصافيةخيول العربية األصيلة لل

 كغ                         42سنوات             3 الوزن المشترك                                              

 كغ                         44سنوات             5                                                                                     

 كغ  42سنوات فما فوق  4                                                                                     
                                    كغ 1.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1540

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

عقاب الشام  1
 الثاني

أ.الشهيد الدكتور  معاذ المهايني أشقر حصان 2013 أحمد الموسى هبة السماء بحار العرب
 1.44.22 كغ  42 يمان العلبي عهد الكالوي أيمن المهايني

الشهيد الدكتور أ. معاذ المهايني أزرق حصان 2013 فايز عريضة خزنة البر صقر الجزيرة الكالويعهد  2
 1.44.92 كغ  42 محمد حماية عهد الكالوي المهاينيأيمن 

حماد الجزعة  حكاية زماني ال الناصرجم مختار حسونة 3
عصام  خالد باللي أ.سلمى الشام رضا منصور أدهم حصان 2015 وعامر األحمد

 1.45.38 كغ  22 الكردي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الشوط السابع

 ( درجة أولى ودرجة ثانية)المسجلة خيول العربية األصيلة لل

 كغ                         42سنوات             3 الوزن المشترك                                              

 كغ                         44سنوات             5                                                                                     

 كغ  42سنوات فما فوق  4                                                                                     
                                    كغ 1.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1540

 اسطبالت الشهيد الدكتور أيمن المهاينيبرعاية 

 المالك اللون الجنس العمر المربي األم األب اسم الجواد المركز
القميص 
 المشارك

 الزمن الوزن الجوكي المدرب

عصام  خالد باللي أ.سلمى الشام خالد باللي أحمر صانح 2011 فائق الحكيم ست الحبايب تدمر ابن الحبايب 1
 1.56.23 كغ  22 الكردي

 جيوش السبع 2
جوب دو 

ابراهيم السبع و  محبوبة شبل منجوي
 1.59.04 كغ  45 فخر بكور ابراهيم السبع أ.مغيرات السبع ابراهيم السبع شقراء فرس 2012 فهد الكردي

3 
حطين 

 أوغاريت
محمد رسول  أزرق حصان 2009 فهد الكردي نور الكردي هلتوا ديجازيل

 الصباغ
الشهيد الدكتور أ.

 1.59.6 كغ  45 يمان العلبي عهد الكالوي المهاينيأيمن 

 الدمياس  ـ ميدان سباق دمشقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


