
 سنوات 3) درجة رابعة ( للخيول العربية األصيلة السورية الصافية بعمر 

 مرت 1400املسافة  – كغ لإلناث 1.5يخفض  –كغ  54الوزن املشرتك 

 وط األولــالش

 الزمن املريب رقم التسجيل الجويك املدرب القميص املشارك املالك العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم

 2018 ك. جعيتني شمس األصيل حبيب غريب غريبقعقاع  االول
محمد هشام 

 غريب
 + أحمد الهبشة 

 1.45.33 هشام غريب عينة شعر محمود صبح مهند غريب أوالد هشام غريب

 عهد الكالوي املهايني عهد الكالوي 2018 ك. دعجاين نادرة الغاوي حبيب غريب املهند حامة الثاين
عبد الرحمن 

 مرايايت
 1.45.7 الشاويناجي  11034

 1.48.7 حسن الزين 10861 محمد حامية ابراهيم السبع مغريات السبع زيد الحسني 2018 ك. الربدة راية الهادي ريم العز بيادر الرشعبي الثالث

 

 الجائزة مليون لرية سورية 

 املربـي عامد املرصي واخوانه –الخري زمن برعاية اسطبالت  

  



 

 سنوات 3بعمر املسجلة ) درجة رابعة ( للخيول العربية األصيلة 

 مرت 1400املسافة  – كغ لإلناث 1.5يخفض  –كغ  54الوزن املشرتك 

 الثانـيوط ــالش

 الزمن املريب رقم التسجيل الجويك املدرب القميص املشارك املالك العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم

 مخيف قطر ماجدة الجوالن االول
ساجدة 
 الجوالن

 1.43.80 عيل الطحان 10734 محمد حامية جهاد غزال الرشطة عيل الطحان 2018 كحيلة أم عرقوب

 2018 - لؤلؤة ذهب غريب ليث غريب الثاين
محمد هشام 

 غريب
 + أحمد الهبشة

 1.44.28 أوالد هشام غريب 11160 محمود صبح سامي غريب أوالد هشام غريب

 2018 عبيان رشاك مهيوبة الرشيد اركان األمري الرشيدراكان  الثالث
 سحبان الربازي
 + امين العيىس

 1.44.69 امين العيىس 10807 ملهم خميس سحبان الربازي األمري

 

 الجائزة مليون ونصف لرية سورية 

 منتدى األصايلبرعاية  
 

 

  



 

 فام فوق سنوات 4بعمر املسجلة للخيول العربية األصيلة  رابعة( )درجة

 مرت 1400املسافة  – كغ 56سنوات فام فوق  5 –كغ  54سنوات  4الوزن املشرتك 

 الثالـثوط ــالش

 الزمن املريب رقم التسجيل الجويك املدرب القميص املشارك املالك العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم

 1.44.07 نارص الزعبي 10705 محمود صبح صالح سلوم قاسيون الشام صالح سلوم 2017 ك. ممرحي شاكريا مخيف قطر كوميت الكاظم االول

 2017 ك. ابو عرقوب الكرمية ميكالو تيم طيفور ) املراد ( الثاين
 أكرم طيفور
 + يحيى مراد

 1.45.37 أكرم طيفور 11043 ملهم خميس شامل مراد مراد وخميس

 1.45.73 يوسف ومحمد املعيوف 10086 مجحم الدعبو سحبان الربازي األمري املعيوفمحمد  2017 - زهرة الريم كيالن شيخة املعيوف الثالث

 

 الجائزة مليون لرية سورية 

 الدكتور أمين املهايني –الشهيد برعاية اسطبالت  
 

 

 

 

  



 

 ) كأس أداء القسم (املسجلة ( للخيول العربية األصيلة  ثالثـة) درجة 

 مرت 1400املسافة  – كغ  57سنوات   5 –كغ  55سنوات   4 –كغ  52سنوات   3الوزن املشرتك 

 الـرابـعوط ــالش

 الزمن املريب رقم التسجيل الجويك املدرب القميص املشارك املالك العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم

 .1.40.20 ابراهيم السبع 10801 محمد حامية السبعابراهيم  مغريات السبع ابراهيم السبع 2018 - ليان السبع جوب دومنجوي مخزن السبع االول

 اسامة خراط فجر الخراط الثاين
 فيحاء الخراط

II 
 1.40.98 أحمد الخراط 10069 محمود صبح أحمد الخراط الخراط الخراط 2017 ص. جدراين

 2018 - سنيوريتا اكليل الجبل شبل البدر الثالث
 صفوان عساف 
 + حسن الكردي

 1.41.36 بدر شحادة 10815 مجحم الدعبو الكرديمحمد  مراد وخميس

 الجائزة مليونني لرية سورية 

 حامةمحافظة نادي باسل األسد للفروسية يف برعاية  
  



 

 الصافيةالسورية ( للخيول العربية األصيلة  ثالثـة) درجة 

 مرت 1400املسافة  – كغ  57سنوات   5 –كغ  55سنوات   4 –كغ  52سنوات   3الوزن املشرتك 

 الخـامـسوط ــالش

 الزمن املريب رقم التسجيل الجويك املدرب القميص املشارك املالك العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم

 1.46.54 قاسم مفعالين 9983 خلدون حمود خالد باليل الرشطة عامر الزعرتي 2016 حمداين بن غراب رمياس الدرعان جامل النارص IIمختار  االول

 1.47.28 فواز العفيتان 9572 حسني كعيد عامر شتات حامة زهري اسامعيل 2015 معنقي حدرجي شيخة العفيتان ساري الدرعان جرناس عفيتان الثاين

 1.48.44 سويدانرياض  10740 ميان العلبي عهد الكالوي املهايني سامر الكالوي 2017 ك. ام عرقوب فرح يكن ريم الجبل مرجان رسالن الثالث

 

 الجائزة مليون لرية سورية 

 املربـي أكرم الخلف – الخلف برعاية اسطبالت  
 

 

  



 

 املسجلةواألصيلة السورية الصافية للخيول العربية األصيلة 

 مرت 2000املسافة  –كغ  54سنوات   5 –كغ  52سنوات   4الوزن املشرتك 

 السـادسوط ــالش

 الزمن املريب رقم التسجيل الجويك املدرب القميص املشارك املالك العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم

 2.20.96 مصطفى صباغ 9422 ميان العلبي عهد الكالوي املهايني معاذ املهايني 2015 - تيامء العرين جوب دومنجوي ورد املهايني االول

 8969 مجحم الدعبو ابراهيم السبع مغريات السبع وأحمد باللأمين  2014 - محبوبة شبل جوب دومنجوي ربيع اوغاريت الثاين
 ابراهيم السبع 
 + فهد الكردي

2.20.50 

 9720 محمد حامية ابراهيم السبع مغريات السبع ابراهيم السبع 2016 - محبوبة شبل جوب دومنجوي جيوش السبع الثالث
 ابراهيم السبع 
 + فهد الكردي

2.23.1 

 

 الجائزة مليون لرية سورية 

 املربـي عمـار بكـور – رشكة بكـور للنقـل برعاية  
 


