
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ذكرى حرب تشرين التحريريةمبناسبة 

 أقامت

 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  التاسع السباق الدوري

 .ظهربعد ال ةالثانييف متام الساعة  8/10/2021اجلمعة الواقع يف وذلك يوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 كغ 54الوزن المشترك                                                                      
               كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1000

  برعاية اسطبالت زمن الخير ) السيد عماد الصري واخوانه( 

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

 نادية الفهد االول

 ) الحوري(
جمحم  10633 جهاد غزال احلوري أيب احلوري زرقاء  فرس 2018 ع.شراكية غزل الساعور صقر احلجي

 1.10.9 الدعبو

كحيلة دعجانية  ام احلبايب بركان العمر الفرح دعجانية الثاين
خلدون  11098 خالد باليل اندي الشرطة شربل فرح دمهاء فرس 2018 الكاشرة

 1.11.7 محود

شهم  الثالث

 المهايني
وصايف  حبيب غريب

الشهيد الدكتور أ. معاذ املهايين أزرق حصان 2018 سبيلي معنقي الشرعيب
 112.9 ميان العليب 11137 عهد الكالوي املهايينأمين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 الشوط الثاني
 )درجة رابعة( سنوات 3بعمر  المسجلةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 54الوزن المشترك                                                                      
               كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1000

  الشهيد الدكتور أيمن المهاينيبرعاية اسطبالت  

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

راكان  االول

 الرشيد
سحبان الربازي  أشقر حصان 2018 عبيان شراكي مهيوبة الرشيد أركان األمري

 وأمين العيسى
 1.09.00 ميان العليب 10807 سحبان الربازي األمري

متباهي  الثاين

 الوصل
محزة مستو و فهد  أشقر حصان 2018 - كادير زين العرين

 1.10.7 حممود صبح 10774 حممود شهاب النصر الكردي

 الثالث
داحس 

 الخراط
جمحم  10105 أمحد اخلراط اخلراط أسامة اخلراط أمحر حصان 2018 - ديدحانة أسامة اخلراط

 1.11.5 الدعبو

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الثالثالشوط 

 (ثالثة)درجة  السورية الصافيةلخيول العربية األصيلة ل

           كغ               52             سنوات     3الوزن المشترك                                         

 كغ  55                سنوات  4                     

 كغ 57                سنوات  5                     
               كغ 1.5يخفض لإلناث                

 المسافة
 م 1600

  برعاية منتدى األصايل 

 الكالم اللون الجنس العمر الرسن األم األب اسم الجواد الرقم
القميص 
 المشارك

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

الشهيد الدكتور أ. معاذ املهايين أمحر حصان 2018 ك.دعجاين اندرة الفادي حبيب غريب المهند حماة االول
 املهايينأمين 

 2.1.5 ميان العليب 11034 عهد الكالوي

خلدون  10094 خالد باليل اندي الشرطةأ.  د هللا سعد الدينعب أزرق حصان 2017 ك.كروش البيضا نصرة اخليل الدوسر يعسوب الخيل الثاين
 2.2.9 محود

محبوب  الثالث
 إبراهيم

حممد عليوي  أزرق حصان 2015 ص.جدراين اقبال الناصر سكب الناصر
 وحسام عليوي

 2.3.4 حممد محاية 9225 جهاد غزال اندي الشرطةأ. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 الرابعالشوط 

 ()درجة ثالثةالمسجلة للخيول العربية األصيلة 

 كغ                         52             سنوات     3الوزن المشترك                                         

 كغ  55                سنوات  4                     

 كغ 57                سنوات  5                     

                      كغ               1.5يخفض لإلناث 

 المسافة

 م1600

  برعاية مربي الخيول العربية بدمشق 

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

إبراهيم وعماد  أشقر حصان 2018 - العرين اليت مراد الناصيف IIاألمل  االول
 1.58.6 ملهم مخيس 10818 عماد مخيس األملأ. مخيس

حيىي مراد و أكرم  أمحر حصان 2017 ك.أبو عرقوب الكرمية ميكالو تيم المراد الثاين
 1.58.9 عدانن اإلبراهيم 11043 إبراهيم السبع املرادأ. طيفور

 1.59.4 فخر بكور 10026 السبعإبراهيم  أ.املراد حيىي مراد أمحر حصان 2017 - فانتاستك العرين ميكالو Mصيطر م الثالث

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الخامسالشوط 

 (                       أولى وثانية)درجة  السورية الصافيةللخيول العربية األصيلة 

               كغ           52سنوات             4الوزن المشترك                                                                   

 كغ                         54سنوات فما فوق  5                                                                                                   

                                    كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1600

   

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

 2.6.0 جمحم الدعبو 9631 خالد باليل اندي الشرطةأ. حيىي مراد أمحر حصان 2016 محداين مسري حمبوبة راشد ظامل فرج الراشد االول

 .2.10.00 خلدون محود 9266 إبراهيم السبع املرادأ. رضوان منصور أدهم حصان 2014 معنقي حدرجي حكاية زماين مجال الناصر مختار حسونة الثاين

 2.10.7 فخر بكور 8640 خالد باليل أ.اندي الشرطة أ.اندي الشرطة أزرق حصان 2013 ص. جدراين جىن غيث الغوطة SHسهم  الثالث
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 السادسالشوط 

 (أولى و ثانية)درجة  لمسجلةاللخيول العربية األصيلة 

 كغ                         52سنوات             4الوزن المشترك                                               

 كغ                         54سنوات             5                                                                  

                                    كغ 1.5لإلناث يخفض 

 المسافة
 م 1600

   

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

فايلة دي  خميف قطر ورد الكور االول
 1.57.0 حممد محاية 9267 غزال جهاد اندي الشرطةأ. شادي الكور أزرق حصان 2015 - رويس

 1.58.20 خلدون محود 7784 خالد باليل اندي الشرطةأ. أمحد خري مالك أمحر حصان 2011 شوميان سباح ست احلبايب تدمر ابن الحبايب الثاين

 1.59.12 حممود صبح 10069 أمحد اخلراط خلراطأ.ا أمحد اخلراط أمحر حصان 2017 ص.جدراين IIفيحاء اخلراط أسامة اخلراط فجر الخراط الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


