
املركز
اسم الحصانرقم التسجيل

الجنسألامألاب
اسم القميصاسم المالكاسم الجوكياسم المدرب

الشهيد أيمن املهاينيمعاذ ايمن املهاينييمان العلبيعهد الكالويفرسريم الناصرعمر الخيامKسبحة 10058ألاول

فرسليلى الفاديعمر الخيامM.Zالهدى 10127الثاني

محمد منصور 

M.Zالهدى محمد منصور زيتونعصام الكرديزيتون

أوالد هشام غريبأوالد هشام غريبمجحم الدعبومجحم الدعبوفرس3شمس ألاصايل حبيب غريبعطية الباري غريب10052الثالث

املركز
اسم القميصاسم المالكاسم الجوكياسم المدربالجنساألماألبالحصان اسمرقم التسجيل

الشهيد أيمن املهاينيمعاذ ايمن املهاينييمان العلبيعهد الكالويفرسغنود داللنمر العادياتسلمى دالل10905ألاول

الشهمزهير إسماعيلحسين كعيدعمرو سراجحصانشهد عين القصارينميكالوهمام عين القصارين10024الثاني

الخراطأحمد الخراطمجحم الدعبوأحمد الخراطحصانفيحاء الخراطأسامة الخراطفجر الخراط10069الثالث

القميص اسمالمالك اسمالجوكي اسمالمدرب اسمالجنساألماألبالحصان اسمالتسجيل رقمالمركز

العشخالد العشمجد العليمحمد منصور زيتونفرسنسمة العرينرمسيس العرين(العش )العنود الصافي 9982ألاول

اسطبالت الخيراسطبالت الخيرمجحم الدعبومجحم الدعبوحصانعال الوهابدجالكآغا الوديان7380الثاني

الشهيد أيمن المهاينيمطيع و خالد قبالنعبد الوهاب النمرعهد الكالويفرسروعة تيماءمحبوبة اسراءمال الشام فارسالثالث

اسم القميصاسم املالكاسم الجوكياسم املدربالجنسألامألاباسم الحصانرقم التسجيلالمركز

العامرمنير حمايةمحمد حمايةلؤي الجداحصانربى ألاندلسمجد الشمالحبيب فهد10610ألاول

مغيرات النعيميحسين النعيميملهم خميسماهر سلطانحصانألاميرة صافيةصقر كريمانبشير الحمدوني8001الثاني

السدةعبد هللا السدةمجحم الدعبومجحم الدعبوحصانريانة العسلعدايشاهر العسل9232الثالث
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 كغ54:  م الوزن المشترك 1450 سنوات    المسافة 3الشوط األول للخيول العربية األصيلة السورية الصافية درجة رابعة    العمر 

 كغ54:  م الوزن املشترك 1450 سنوات    املسافة 3الشوط الثاني للخيول العربية ألاصيلة املسجلة   درجة رابعة    العمر 

 كغ56: سنوات 5 كغ ، 54:  سنوات 4:  م الوزن املشترك 1450سنوات فما فوق   املسافة 4الشوط الثالث للخيول العربية ألاصيلة املسجلة   درجة رابعة    العمر 

 كغ56: سنوات 5 كغ ، 54:  سنوات 4:  م الوزن املشترك 1600سنوات فما فوق   املسافة 4الشوط الرابع للخيول العربية ألاصيلة السورية الصافية   درجة رابعة    العمر 



اسم القميصاسم المالكاسم الجوكياسم المدربالجنساألماألبالحصان اسمالتسجيل رقمالمركز

السيد بالل اكريمسامر علي بيكمجد الحسينجهاد غزالحصانشموخ الفرحانسنجار املجولمشهور الفرحان9252ألاول

أوالد هشام غريبأوالد هشام غريبمجحم الدعبومجحم الدعبوحصانبشاير الفرحانأبو الهولالزعيم أبو دهام10418الثاني

السيد بالل اكريمالسيد بالل اكريميمان العلبيجهاد غزالحصاناقبال الناصرسكب الناصرمحبوب إبراهيم9525الثالث

اسم القميصاسم المالكاسم الجوكياسم المدربالجنساألماألباسم الحصانرقم التسجيلاملركز

الشهيد أيمن املهاينيمعاذ ايمن املهاينييمان العلبيعهد الكالويحصانتيماء العرينجوب دو منجويورد املهايني9422ألاول

مراد و خميسيحيى املرادملهم خميسشامل املرادحصانفانتاستيك العرينميكالوMمصيطر 10026الثاني

الخراطأحمد الخراطمجحم الدعبوأحمد الخراطحصانغناتيالبطينكنان الخراط5929الثالث

اسم القميصاسم المالكاسم الجوكياسم المدربالجنساألماألبالحصان اسمالتسجيل رقماملركز

نادي الشرطةنادي الشرطةمحمد حمايةخالد بالليحصانجنى املجدغيث الغوطةSHسهم 8640ألاول

الشهيد أيمن املهاينيمعاذ ايمن املهاينييمان العلبيعهد الكالويحصانهبه السماءبحار العربعقاب الشام الثاني8602الثاني

نادي الشرطةرضا  املنصورعصام الكرديخالد بالليحصانحكاية زمانيجمال الناصرمختار حسونة9266الثالث

 كغ57 سنوات 5 كغ ، 55:  سنوات 4 كغ 52:  سنوات 3: م الوزن املشترك 1600سنوات فما فوق   املسافة 3الشوط الخامس للخيول العربية ألاصيلة السورية الصافية   درجة ثالثة    العمر 

 كغ57 سنوات 5 كغ، 55 سنوات 4 كغ ، 52:  سنوات 3: م الوزن املشترك 1600سنوات فما فوق   املسافة 3الشوط السادس للخيول العربية ألاصيلة    درجة ثالثة    العمر 

 كغ 52:  م الوزن املشترك 1600سنوات فما فوق   املسافة 4الشوط السابع للخيول العربية ألاصيلة    درجة أولى و ثانية    العمر 


