
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  عيد اجليش العربي السوريمبناسبة 

 تقيم

 جلمعية السورية للخيول العربية األصيلةا

 بالتعاون مع

 مديرية مكتب اخليول العربية –زارة الزراعة واإلصالح الزراعي و

 الدمياس  –على أرض ميدان سباق دمشق للخيول العربية األصيلة  السابع السباق الدوري

 .ظهربعد ال الرابعةيف متام الساعة  20/8/2021اجلمعة الواقع يف وذلك يوم 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

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

 كغ 54الوزن المشترك                                                                      
               كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1600

  سيد عماد المصري وإخوانهال -برعاية اسطبالت زمن الخير  

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

عبد الرمحن  .أ10599 مطيع قبالن أ. الزعيم رامي الشيخ  أزرق حصان 2018 رامي الشيخ جيداء أدهم الزعيم أخيل الشيخ االول
 2.09.00 مراييت

مروان وعصام  أزرق حصان 2018 هاين بدر الدين جنود الدمياس عتوم سائد بدر الدين الثاين
عصام  أ.11120 مروان الكردي اندي الشرطة الكردي

 2.10.3 الكردي

خلدون  .أ11098 خالد باليل اندي الشرطة شربل فرح دمهاء فرس 2018 شربل فرح ام احلبايب بركان العمر الفرح دعجانية الثالث
 2.12.2 محود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 الشوط الثاني
 )درجة رابعة( سنوات 3بعمر  المسجلةاألصيلة لخيول العربية ل

 كغ 54الوزن المشترك                                                                      
               كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1600

  برعاية اسطبالت الزعيم ) المرحوم المربي محمد سعيد الزعيم( 

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

 شاهر االول

 الخراط
حممود  .أ10606 أمحد اخلراط أ.اخلراط أمحد اخلراط أمحر حصان 2018 أمحد اخلراط شيماء اخلراط أسامة اخلراط

 2.3.5 الصبح

سيف عمر  الثاين

 حوران
حممد ديب الشاقي  أشقر حصان 2018 أمحد غازية صبحة احلكيم أسامة اخلراط

خلدون  .أ10237 خالد باليل اندي الشرطة و حممد حببوح
 2.3.9 محود

الشهيد الدكتور أ. معاذ املهايين أزرق حصان 2018 حممد ايسر الكالوي ماسة عاشور عهد الكالوي نمر الكالوي الثالث
عبد الوهاب  .أ10233 عهد الكالوي املهايينأمين 

 2.4.9 النمر

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثالثالشوط 
 (ثالثة)درجة  سنوات 4 -3بعمر السورية الصافيةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ                         52             سنوات     3الوزن المشترك                                         

               كغ 1.5يخفض لإلناث             كغ     55                سنوات  4                                                           

 المسافة
 م 1450

  برعاية منتدى األصايل 

 المالك اللون نسالج العمر المربي األم األب اسم الجواد الرقم
القميص 
 المشارك

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

األصايل مشس  حبيب غريب قعقاع غريب األول
 الثالثة

حممد هشام 
 حممد هشام غريب أشقر حصان 2018 غريب

 و أمحد اهلبشة
حممود  مطابق مهند غريب أ. الصحراء

 1.51.7 الصبح

صقالوية  الثاين

 الفرح
خلدون  .أ11099 خالد باليل أ.اندي الشرطة شربل فرح محراء فرس 2018 شربل فرح ة الشامايمسين بركان العمر

 1.52.3 محود

  IIنصر المهايني  الثالث
سهم 

 العادايت
الشهيد الدكتور أ. معاذ املهايين أمحر حصان 2017 فايز عريضة مشس األصيل

 املهايينأمين 
 1.52.5 ميان العليب مطابق عهد الكالوي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرابعلشوط ا

 ()درجة ثالثةسنوات  4 -3المسجلة بعمرلخيول العربية األصيلة ل

 كغ                         52سنوات             3الوزن المشترك                                               

 كغ                         55           سنوات  4                                                                                     

 كغ                                    1.5يخفض لإلناث 

 المسافة

 م 1450

  برعاية  اسطبالت الشهيد الدكتور أيمن المهايني 

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

ساجدة  خميف قطر ماجدة الجوالن األول
 1.48.3 حممد محاية 10734 جهاد غزال الشرطةاندي  علي الطحان زرقاء فرس 2018 علي الطحان اجلوالن

 1.48.8 جمحم الدعبو .أ10705 صالح سلوم أ.قاسيون الشام صالح سلوم  أزرق حصان 2017 انصر الزعيب شاكريا طرخميف ق كوميت الكاظم الثاين

    حممود الصبح .أ10071 أمحد اخلراط أ.اخلراط صادق اخلراط أمحر حصان 2017 صادق اخلراط وجد أسامة اخلراط ورد الخراط الثالث

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 الخامسالشوط 

 (                       أولى وثانية)درجة  السورية الصافيةللخيول العربية األصيلة 

 كغ                         52وات            سن 4الوزن المشترك                                                                   

 كغ                         54       سنوات فما فوق 5                                                                                               

                                    كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 2200

  السيد عبدهللا السدة -اسطبالت السدة كأس عيد الجيش برعاية  

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن ,الجوكي

حممد ديب بشري  أزرق حصان 2017 زيد احلسني راية اهلادي منصور حوران زلزال الزين األول
 الشايف

 2.46.4 خلدون محود .أ10570 خالد باليل أ.اندي الشرطة

 2.48.2 حممود الصبح .أ10546 تونمنصور زي أ.العش خالد العش أشقر حصان 2017 منور غليون ضرة العادايت سهم العادايت سبع العاديات الثاين

 2.51.9 عصام الكردي .أ9983 خالد باليل شرطةأ.اندي ال عامر الزعرتي أدهم حصان 2016 قاسم العفالين رمياس درعان مجال الناصر مختار الثاني الثالث

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السادسالشوط 

 (أولى و ثانية)درجة  المسجلةللخيول العربية األصيلة 

 كغ                         52سنوات             4الوزن المشترك                                               

 كغ                         54سنوات             5                                                                  

                                    كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 2200

  برعاية الجمعية السورية للخيول العربية األصيلة 

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

 2.45.11 خلدون محود .أ10216 خالد باليل الشرطةاندي  عصام التكلة أشقر حصان 2017 سامر الكردي كايف نوار زين العرين استمرار الوصل األول

 2.46.8 حممود الصبح .أ10069 أمحد اخلراط أ.اخلراط اخلراط أمحد أمحر حصان 2017 أمحد اخلراط IIفيحاء اخلراط أسامة اخلراط فجر الخراط الثاين

عمار زهري إمساعيل و  أشقر حصان 2017 شادي الكور األمرية فاداي امياس اخليل رامي السورية الثالث
محاهأ.  شتات  2.47.9 سيف العيد .أ11000 عمار شتات 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الشوط السابع
 ( ثالثةدرجة )سنوات فمافوق 5واألصيلة المسجلة بعمر  السورية الصافيةخيول العربية األصيلة لل

 كغ                         52               الوزن المشترك                                              
                                    كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة

 م 2200

  برعاية مربي خيول دمشق 

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

 المدرب
رقم 

 سجيلالت
 الزمن الجوكي

 2.48.00 جمحم الدعبو .أ9926 جمحم الدعبو أ.اخلري أ.اخلري أزرق حصان 2016 أ.اخلري بشاير اخلري أسامة اخلراط نصر الخير األول

محن عبد الر  اقبال الناصر سكب الناصر محبوب إبراهيم الثاين
 منصور

حممد عليوي  أزرق حصان 2015
 وحسام عليوي

 2.50.8 حممد محاية .أ9225 جهاد غزال أ.اندي الشرطة

عبد الرمحن  .أ8748 جمحم الدعبو أ.السدة عبدهللا السدة أمحر حصان 2013 عبدهللا السدة راينة العسل عداي ليث السدة الثالث
 غازية

2.53.4 

 


