
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 لحركة التصحيحية اجمليدةالذكرى اخلمسون لمبناسبة 
 تقيم اجلمعية السورية للخيول العربية األصيلة

 بالتعاون مع
 مديرية مكتب اخليول العربية –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 ونادي الشهيد باسل األسد للفروسية حبماه
 02/11/0202عربية األصيلة للخيول ال السادسالسباق الدوري 

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

 الشوط األول

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

 كغ 45الوزن المشترك                                                                      
               كغ 1.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1222

 شركة أيمن وأحمد بالل للمولداتبرعاية 

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

رقم 
 الزمن الجوكي المربي لتسجيلا

 األول
سهم 

 المعيوف

سهم 
يوسف  .أ12131 سحبان البرازي أ.األمير يوسف ومحمد المعيوف أزرق حصان 0212 غزل المعيوف العاديات

 1.12.11 فخر بكور المعيوف

 الثاني
يعسوب 

 الخيل
رامي  .أ12205 باللي خالد أ.نادي الشرطة عبد اهلل سعد الدين أزرق حصان 0212 نصرة الخيل الدوسر

 الخليل
محمد 
 1.12.03 حماية

عطية الباري  الثالث

 غريب
 شمس األصايل حبيب غريب

II 
أوالد هشام  .أ12240 سامي غريب أ.أوالد هشام غريب أوالد هشام غريب شقراء فرس 0212

 غريب
عالء 

 1.11.30 صالحاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

 

 

 

 الشوط الثاني

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

 كغ 45الوزن المشترك                                                                      
               كغ 1.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1222

 أيمن وأحمد بالل للمولداتشركة برعاية 

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

رقم 
 الزمن الجوكي المربي التسجيل

 األول
مبروكة 

 عاشور

سهم 
 العاديات

بنت البلد 
سمير  قيد الوشم سحبان البرازي أ.األمير فهد بكور حمراء فرس 0212 عاشور

 عاشور
مجحم 
 1.11.51 الدعبو

 الثاني
نشمية 

 عاصم
محمد  .أ12113 إبراهيم السبع أ.عاصم رياض سويدان زرقاء فرس 0212 جازية الخير المقداد

 1.10.00 فخر بكور الفيصل

 الثالث
سبع 

 العاديات

سهم 
 1.13.00 يمان العلبي ونمنور غلي .أ12451 كنان الكردي أ.أصايل حمص محمد أمين زيني أشقر حصان 0212 ضرة العاديات العاديات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثالثالشوط 

 )درجة رابعة( سنوات 3بعمر  المسجلةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 45الوزن المشترك                                                  
               كغ 1.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1222

 الشهيد الدكتور أيمن المهاينياسطبالت  برعاية 

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

رقم 
 الزمن الجوكي المربي التسجيل

استمرار  األول

 الوصل
مجحم  مازن الكردي .أ12011 سامي غريب أ.المأمون ةعصام التكل أشقر حصان 0212 كافية نوار زين العرين

 1.12.34 الدعبو

يحيى مراد و سحبان  شقراء فرس 0212 ليمار ميكالو ي المرادرجو الثاني
 البرازي 

إبراهيم  .أ12210 شامل مراد أ.مراد وخميس
 خميس

 1.12.23 ملهم خميس

 1.11.14 نزار المبيض العبودمحمد  .أ12110 تمام عبد الباقي أ.عاصم ون صقرأنط حمراء فرس II 0212نجمة الصباح رامي محبوبة قاسم الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الرابعالشوط 

 (أولى وثانيةللخيول العربية األصيلة السورية الصافية )درجة 

 كغ                         40سنوات             5الوزن المشترك                                               

 كغ                         45سنوات فما فوق  4                                                                                                  

                كغ                     1.4يخفض لإلناث 

 المسافة

 م 1222

 السدة وإدارة مضمار الشعفة للخيول العربية المعتمد في دير الزور برعاية اسطبالت

المر
 المالك اللون الجنس العمر األم األب اسم الجواد كز

القميص 
 المشارك

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي المربي

أ.نادي  .أ1152 خالد باللي أ.نادي الشرطة أ.نادي الشرطة أزرق نحصا 0213 جنى غيث الغوطة SHسهم  األول
 1.12.23 ملهم خميس الشرطة

رياض  .أ0241 إبراهيم السبع أ.العاصم رياض سويدان أدهم حصان 0211 ذكرى الزعيم نزار الثاني مزيون عاصم الثاني
 سويدان

 1.11.12 فخر بكور

أحمد  .أ1222 خالد باللي أ.نادي الشرطة شربل فرح فرح أحمر حصان 0210 دهناء زين الخيل عز الوطن الثالث
 1.13.04 محمد حمايه الهبشة

 



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخامسالشوط 

 (أولى وثانيةلعربية األصيلة المسجلة )درجة للخيول ا

 كغ                         40سنوات             5الوزن المشترك                                               

 كغ                         45سنوات فما فوق  4                                                                                         

 كغ                                    1.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1222

 برعاية الجمعية السورية للخيول العربية األصيلة

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

رقم 
 الزمن الجوكي المربي التسجيل

 أوغاريتربيع  األول
جوب دو 

 منجوي
إبراهيم  .أ1110 إبراهيم السبع أ.مغيرات السبع أيمن وأحمد بالل أشقر حصان 0215 محبوبة شبل

السبع وفهد 
 الكردي

 1.12.15 فخر بكور

 1.15.22 يمان العلبي فهد الكردي .أ1211 السبعإبراهيم  أ.مغيرات السبع محمد رسول الصباغ أزرق حصان 0220 نور الكردي ديجازيل لتواه حطين أوغاريت الثاني 

 ـ



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السادسالشوط 

 السورية الصافية )درجة ثالثة(لخيول العربية األصيلة ل

 كغ                         40            سنوات 3 الوزن المشترك                                              

 كغ                         44سنوات             5                                                                                     

 كغ  42سنوات فما فوق  4                                                                                     
               كغ 1.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1542

 برعاية مربي الخيول العربية في محافظة دمشق

 المالك اللون الجنس العمر األم األب اسم الجواد المركز
القميص 
 المشارك

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي المربي

الشهيد الدكتور أ. معاذ المهايني أشقر حصان 0212 هال مروان الجميلجوان  منصور المهايني األول
 1.42.25 يمان العلبي مروان الزين .أ12412 عهد الكالوي المهاينيأيمن 

شادي الكور وحسام  أزرق حصان 0214 اقبال الناصر سكب الناصر محبوب إبراهيم الثاني
عبد الرحمن  .أ0004 جهاد غزال أ.نادي الشرطة عليوي

 1.42.01 عالء صالحاني نصورم

زيد  .أ12422 خالد باللي أ.نادي الشرطة حسن الزين أزرق حصان 0212 راية الهادي منصور حوران زلزال الزين الثالث
 1.40.13 محمد حمايه الحسين

 الشوط السابع

 

 ( درجة ثالثة)المسجلة خيول العربية األصيلة لل

 كغ                         40سنوات             3 الوزن المشترك                                              

 كغ                         44سنوات             5                                                                                     

 كغ  42سنوات فما فوق  4                                                                                     
                                    كغ 1.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1542

 برعاية اسطبالت العش للخيول العربية األصيلة

 المالك اللون الجنس العمر األم األب اسم الجواد المركز
القميص 
 المشارك

 المدرب
رقم 

 جيلالتس
 الزمن الجوكي المربي

 سيال الشهم األول
كانجي دو 

 1.42.30 فخر بكور زاهر جالغي .أ12250 عمرو سراج أ.الشهم الحزوري دد. محم شقراء فرس 0212 سورد العرين تبراك

 1.42.11 عالء كرمو شادي الكور .أ11222 جهاد غزال أ.نادي الشرطة حسام العليوي أشقر حصان 0212 األميرة فاديا ايماس الخيل رامي السورية الثاني

 انجاز الورد الثالث
جوب دو 

مصطفى  .أ0500 شامل مراد مراد وخميسأ. يحيى مراد أحمر حصان 0214 تيماء العرين منجوي
 1.43.20 ملهم خميس صباغ
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 الثامنالشوط 

 )كأس التصحيح(

 سنوات فما فوق  5بعمر ( كافة الدرجات) والسورية الصافية المسجلةخيول العربية األصيلة لل
                                    كغ 1.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 3222

 للخيول العربية األصيلة أكرم الخلفبرعاية اسطبالت  )شوط الجائزة(

 المالك اللون الجنس العمر األم باأل اسم الجواد المركز
القميص 
 المشارك

رقم  المدرب
 الزمن الجوكي المربي التسجيل

 3.43.10 عالء كرمو اسعيد السعيد .أ0012 جهاد غزال أ.نادي الشرطة شادي الكور أزرق حصان 0214 فايلة دي رويس مخيف قطر ورد الكور األول

راتب قنطار وعيسى  .أ0121 سحبان البرازي أ.األمير عمار بكور أشقر حصان 0215 ديصبحة الها ايماس الخيل سيف العبود الثاني 
 5.22.41 فخر بكور قطيفان

ريماس  جمال الناصر IIمختار  الثالث
 5.25.11 محمد حمايه قاسم مفعالني .أ0013 خالد باللي أ.نادي الشرطة عامر الزعتري أدهم حصان 0211 الدرعان
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