
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 اجلمعية السورية للخيول العربية األصيلة أقامت

 بالتعاون مع
 مديرية مكتب اخليول العربية –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 ونادي الشهيد باسل األسد للفروسية حبماه
 52/9/5252للخيول العربية األصيلة  الرابعالسباق الدوري 

 .ظهراً الثالثة والنصفالدمياس يف متام الساعة  – ميدان سباق دمشقعلى أرض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشوط األول

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

 كغ 25الوزن المشترك                                                                      
               كغ 5.2يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 5222

 برعاية اسطبالت الشهيد الدكتور أيمن المهايني

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

 الزمن الجوكي المدرب

 األول
منصور 

 المهايني

جوان 
الشهيد الدكتور أ. معاذ المهايني أشقر حصان 5252 ص.جدراني هال مروان الجميل

 5.52.51 يمان العلبي عهد الكالوي المهاينيأيمن 

 5.53.55 ملهم خميس إبراهيم السبع أ.عاصم رياض سويدان زرقاء فرس 5252 ص.جدرانية جازية الخير المقداد نشمية عاصم الثاني 

 سبع العاديات الثالث
سهم 

 5.55.55 عدنان إبراهيم  كنان الكردي أ.أصايل حمص محمد أمين زيني أشقر حصان 5252 ص.جدراني ضرة العاديات دياتالعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشوط الثاني

 )درجة رابعة( سنوات 3بعمر  المسجلةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 25الوزن المشترك                                                  
               كغ 5.2يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 5222

 مضمار الشعفة للخيول العربية المعتمد في دير الزوربرعاية 

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

 الزمن الجوكي المدرب

 صهيب الشام األول
حطين 
 أوغاريت

محمد رسول  أزرق حصان 5252 ك.دعجاني فرح الجد
 الصباغ

 5.52.55 عدنان إبراهيم  إبراهيم السبع أ.عاصم

 فريال داود الثاني
جوب دو 

 منجوي
وحيد ومحمود   شقراء فرس 5252 ك. كروش البيضا أصايل الداوود

 كرنازي
 5.52.22 فخر بكور سحبان البرازي أ.األمير

همام عين  الثالث

 قصارين
شهد عين  ميكالو

 قصارين
 5.55.32 حسين كعيد عمرو سراج أ.الشهم زهير إسماعيل أحمر حصان 5252 ص.جدراني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 

 الشوط الثالث

 (ثالثة)درجة  رية الصافيةالسولخيول العربية األصيلة ل

 كغ                         25سنوات             3 الوزن المشترك                                              

            كغ              22سنوات             5                                                                                     

 كغ  22سنوات فما فوق  2                                                                                     
                                    كغ 5.2يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 5022

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

 الزمن الجوكي المدرب

ريماس  جمال الناصر IIمختار  األول
 5.22.23 فخر بكور خالد باللي أ.نادي الشرطة عامر الزعتري أدهم حصان 5250 ح.ابن غراب الدرعان

 5.20.22 صام الكرديع جهاد غزال أ.نادي الشرطة جهاد غزال أزرق حصان 5252 ص.جدراني اقبال الناصر سكب الناصر محبوب إبراهيم الثاني

 جود العاديات الثالث
سكب 
 العاديات

مجود 
 5.20.55 محمد حماية خالد باللي أ.نادي الشرطة يامن الحجلي أزرق حصان 5250 شويمان سباح العاديات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وط الرابعالش

 )درجة ثالثة( المسجلةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ                         25سنوات             3 الوزن المشترك                                              

 كغ                         22           سنوات  5                                                                                     

 كغ  22سنوات فما فوق  2                                                                                     
                                    كغ 5.2يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 5022

 المالك اللون الجنس مرالع الرسن األم األب اسم الجواد المركز
القميص 
 المشارك

 الزمن الجوكي المدرب

فانتاستيك  ميكالو Mمصيطر  األول
 5.22.29 ملهم خميس شامل مراد مراد وخميسأ. يحيى مراد  أحمر حصان 5252 - العرين

الشهيد الدكتور أ. معاذ المهايني أشقر حصان 5250 - ليمار زين العرين حبيب المهايني الثاني
 5.29.52 عصام الكردي عهد الكالوي المهايني أيمن

 سيال الشهم الثالث
كانجي دو 

 5.29.25 فخر بكور عمرو سراج أ.الشهم د.محمد الحزوري شقراء فرس 5252 - سورد العرين تبراك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الشوط الخامس
 (أولى وثانية)درجة  السورية الصافيةلعربية األصيلة لخيول ال

  كغ 25   الوزن المشترك                                                                     
               كغ 5.2يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 5522

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

 الزمن الجوكي المدرب

عقاب الشام  األول
 الثاني

كحيالن أم  هبة السماء بحار العرب
أ.الشهيد الدكتور  معاذ المهايني أشقر حصان 5253 عرقوب

 5.25.52 يمان العلبي عهد الكالوي أيمن المهايني

 5.25.29 فخر بكور فهد بكور البكورأ. ضا منصورر  أدهم حصان 5255 معنقي حدرجي حكاية زماني جمال الناصر مختار حسونة الثاني

الشهيد الدكتور أ. معاذ المهايني أزرق حصان 5253 حمداني سمري خزنة البر صقر الجزيرة عهد الكالوي الثالث
 5.21.25 عصام الكردي عهد الكالوي المهاينيأيمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 

 الشوط السادس

 ( درجة أولى ودرجة ثانية)مسجلة الخيول العربية األصيلة لل

 كغ                         25سنوات             5 الوزن المشترك                                              

 كغ                         25سنوات             2                                                                                     
                                    كغ 5.2يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 5522

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

 األول
جارح أوغاريت 

 مراد()ال
ديجازيل 

 5.25.52 ملهم خميس شامل مراد أ.مراد وخميس يحيى مراد أحمر حصان 5250 - فلوجة البوادي لتواه

 ورد الكور الثاني
مخيف 

 قطر
فايلة دي 

 5.25.29 مجد الحسين جهاد غزال ايماتيلأ. شادي الكور أزرق حصان 5252 - رويس

 سيف العبود الثالث
ايماس 
 5.22.32 فخر بكور خالد باللي أ.نادي الشرطة عمار بكور أشقر حصان 5255 رزكانيص.م صبحة الهادي الخيل

 الدمياس  ـ ميدان سباق دمشقــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


