
الفحول الموزعة على مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية المختلفة لتشبيه األفراس العربية لدى مالك الخيل 
   لوأرقام هواتف المسئولين عن الفحوالعربية 

  هـ٢٣/٥/١٤٤٠

  رقم الجوال  المسئول  ةالمحافظ/ المنطقة   األم  األب  االسم الفحل  عدد
  ٠٥٣٠٠٩٢٢٢٩  احمد بن صالح القحطاني  خميس مشيط  نجدية الشقب  ذي بروفايل  ناصح ديراب  ١
  ٠٥٣٠٠٩٢٢٢٩  احمد بن صالح القحطاني  خميس مشيط  كاجورا  امبلایر فاروق  طالل الشقب  ٢
  ٠٥٨١٤٤٤٧٤١  راشد سالم الدولة  العيون - االحساء   ماسة الشقب  موسانتا  الماس ديراب  ٣
  ٠٥٠٥٨٥٠٨٥٩  السليمزكريا أحمد على   بقيق  هيبه  رزيق  باهي ديراب  ٤
  ٠٥٤٥٤٧٢٤٤٤  ابراهيم بن على ابوساق  نجران  مزون  مشلوي ديراب  ت.سلطان   ٥
  ٠٥٤٥٤٧٢٤٤٤  ابراهيم بن على ابوساق  نجران  نور السلف الثانية  دبليو اتش جستيس  كاسر ديراب  ٦
  ٠٥٤٥٤٧٢٤٤٤  ابراهيم بن على ابوساق  نجران   بنت فوازه  قداح ديراب  قداح  ٧
  ٠٥٥٩٥٥٣٦٥٥  علي السهلي  المدينة المنورة  بزخاء ديراب  عطار ديراب  سنان ديراب  ٨
  ٠٥٦٤٣٣٢٣٢٣  فيصل البلعاسي  القريات  فيينا  بي جي مصطفي  بشير الخير  ٩
  ٠٥٦٤٣٣٢٣٢٣  فيصل البلعاسي  القريات  اميره ديراب  وديم ابن شركاسو  ت.أمير  ١٠
  ٠٥٠٤٧٣٦٦٢٧  هادي دمحم حسن ال  أبها –عسير   ميانير  بي جي مصطفي  مذهل ديراب  ١١
  ٠٥٠٥١٢١٤١٨  عبدهللا الطويلعي  الطائف  بنت فرحه  ذي ديسبرادو  تاج العروس  ١٢
  ٠٥٠٥١٢١٤١٨  عبدهللا الطويلعي  الطائف  والوسكا  شركاسو  وديم ابن شركاسو  ١٣
  ٠٥٠٢٦٠٧٣٠٥  يعقوب بن علي جان  الطائف  جميلة الزبير  اف شمال  حجازي الخالدية  ١٤
  ٠٥٠٣٠٣٩٧٥٩  فريح معمر المعمر النصيري  طريف –الحدود الشمالية   شيخة العارض  الخالديةحجازي   مثنى ديراب  ١٥
  ٠٥٥٥٥٤٤٨٩٢  عبدالعزيز عويضه الهذلى  مكة المكرمة  غنيمة ديراب موبي جي   بارع ديراب  ١٦
  ٠٥٣٧٥٤٢٣٤٢  ماطر مدشر العنزي  الجوف –الحدود الشمالية   الشرفيه  بي جي مصطفي  معشوق ديراب  ١٧
  ٠٥٣٣٣١١٦٤٠  عبد المجيد دمحم العبيلي  الرياض    ابريا  ايمدالد جي  قاسي ديراب  ١٨
 ٠٥٥٩٣٠١٠٣٠  علوشدرويش احمد   محافظة بيش –جازان   فيينا  دبليو اتش جستيس  واثق ديراب  ١٩
  ٠٥٠٨٩٣٣١٤٦  عمر احمد أطلس  جدة  الغيداء  رزيق  جالل ديراب  ٢٠



  رقم الجوال  المسئول  ةالمحافظ/ المنطقة   األم  األب  االسم الفحل  عدد
  ٠٥٤٤٥٥١١١٥  ابراهيم بن سعيد الشهراني  عسير   كورانا   دبليو اتش جيستس  بارق ديراب  ٢١
  ٠٥٥٥٥٥٩٤٨٢  ماجد دمحم قايل الروقي العتيبي  الدمام  مزنة الثالثة  مطلوق اليمين العزيزية  ابن مزنه  ٢٣
  ٠٥٠٥٣٦٦٧٠٥  يحي بن عبدالجبار جلي  ينبع  مناير ديراب  وديم ابن شركاسو    ت.فايز  ٢٤
  ٠٥٥٣٢٤٢٢٢٤  عبدالحليم بن عبدالحافظ الشطيب  الخفجي  هدية من الصحراء  واثق ديراب  هادي ديراب  ٢٥
  ٠٥٥٣٢٤٢٢٢٤  عبدالحليم بن عبدالحافظ الشطيب  الخفجي  وسمية ديراب  التاج  تنهات ديراب  ٢٦
  ٠٥٠٥١٠٩٨٣٧  دمحم حسين العبيلي   الخرج   نايال عجيبه   حجازي الخالدية  سراب ديراب  ٢٧
  ٠٥٠٥١٠٩٨٣٧  العبيلي دمحم حسين   الخرج  امبوريا  الطوقي  ابن الطوقي  ٢٨
  ٠٥٠٥١٠٩٨٣٧  دمحم حسين العبيلي   الدلم    ملكة الثالثه  سافيو  رماح ديراب  ٢٩
  ٠٥٤٠٦١١١٦٣  صالح عبدهللا ابا الخيل   حفر الباطن  فوزه  شيف بسويد  هشام ديراب  ٣٠
  ٠٥٠٥١٥٠٥٢٣  محارب عبدهللا الشمري  حائل  الحايمة  حجازي الخالدية  صافي ديراب  ٣١
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