
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 مبناسبة أداء القسم للسيد رئيس اجلمهورية 

 د ــــافظ األســار حـــالدكتور بش

 برعايةو

 السيد إبراهيم خضر السامل

 حمافظ الالذقية

  االحتاد الرياضي العام                              اجلمعية السورية للخيول العربية األصيلة

 بالتعاون مع

 مديرية مكتب اخليول العربية –ة الزراعة واإلصالح الزراعي زارو

 ووزارة السياحة وحمافظة الالذقية 

 للخيول العربية األصيلة  السادس السباق الدورييقام 

  اخليول يف مدينة األسد الرياضية يف الالذقيةميدان سباق على أرض 

 .ظهربعد ال بعةالرايف متام الساعة  6/8/2021وذلك يوم اجلمعة الواقع يف 



 

 

 

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

 كغ 54الوزن المشترك                                                                      
               كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1250

   

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

 المربي
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

حادة فريد ش فرحة عمر صقر احلجي أدهم الفهد األول
الشهيد الدكتور أ. عهد الكالوي أدهم حصان 2018 وفهد كركورة

عبد الوهاب  .أ10631 فهد كركورة املهايينأمين 
 1.37.00 النمر

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

خلدون  11098 شربل فرح اندي الشرطة خالد باليل دمهاء فرس 2018 شربل فرح ام احلبايب بركان العمر الفرح دعجانية الثالث
 1.38.58 محود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 كغ 54الوزن المشترك                                                                      
               كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1250

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

 المربي
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

الشهيد الدكتور أ. عهد الكالوي أمحر حصان 2018 عهد الكالوي اندرة الفادي حبيب غريب المهند حماة األول
 1.34.3 ميان العليب .أ11034 انجي الشاوي املهايينأمين 

 شاهر الثاين

 الخراط
 1.34.5 ملهم مخيس .أ10606 أمحد اخلراط أ.اخلراط أمحد اخلراط أمحر حصان 2018 اسطبالت اخلراط يماء اخلراطش أسامة اخلراط

 الثالث
قاسيون 

 صدقي
حممد الشاقي و  حمبوبة صدقي اخليلامياس 

خلدون  .أ10745 حممود زريقات اندي الشرطة خالد باليل أمحر حصان 2018 حممد حببوح
 1.34.9 محود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الثالثالشوط 
 )درجة رابعة( فما فوق سنوات 4 بعمر السورية الصافيةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ                         54             سنوات     4الوزن المشترك                                         

               غك 1.5يخفض لإلناث             كغ     56      سنوات فما فوق 5                                                           

 المسافة
 م 1400

  )كـأس أداء القسم( شوط الجائزة 

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

 المربي
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

  IIنصر المهايني  األول
سهم 

 العادايت
الشهيد الدكتور أ. عهد الكالوي أمحر حصان 2017 معاذ املهايين مشس األصيل

 املهايينأمين 
 1.54.3 ميان العليب عينة شعر فايز عريضة

 الثاين
مبروك 

 الكيالني
ورثة عبد احلميد   راما الثانية  غيث الغوطة

عبد احلميد   أ. اخلراط أمحد اخلراط أزرق حصان  2015 كيالين
حممود  .أ9461 كيالين

 1.55.3 الصبح

 الثالث
بشير 

 الحمدوني
 1.59.3 خلدون محود .أ8001 حسن أسود احملميد اندي الشرطة خالد باليل أمحر حصان 2012 حسن النعيمي األمرية الصافية صقر كرميان

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 الرابعالشوط 

 (رابعة)درجة سنوات فما فوق  4المسجلة بعمر لعربية األصيلة للخيول ا

 كغ                         54سنوات             4الوزن المشترك                                               

 كغ                         56ات فما فوق سنو 5                                                                                     

 كغ                                    1.5يخفض لإلناث 

 المسافة

 م 1400

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

 المربي
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

حيىي مراد و أكرم  الكرمية ميكالو تيم المراد األول
 1.51.7 ملهم مخيس .أ11043 أكرم طيفور أ.مراد ومخيس شامل مراد زرقاء فرس 2017 طيفور

 1.53.10 رشيد سيدا .أ9737 حممد العساف أ.مراد ومخيس طارق سليمان أزرق حصان 2016 سحممد جرك نورة األمسر نسيم العرين شعالن العساف الثاين

 محبوب الشامي الثالث
جوب دو 

حممد صياح  أ.اندي الشرطة خالد باليل أشقر حصان 2017 خالد محود الشيخة نور منجوي
 2.2.7 عصام الكردي .أ10221 سلوم

 

 الخامسالشوط 

 (                       ثالثة)درجة  الصافيةالسورية للخيول العربية األصيلة 

 كغ                         52سنوات             4الوزن المشترك                                                                   

 كغ                         54سنوات فما فوق  5                                                                                               

                                    كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1400

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

 المربي
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

 1.55.4 ملهم مخيس .أ9631 فيصل العتال أ. مراد ومخيس شامل مراد أمحر حصان 2016 حيىي مراد دحمبوبة راش ظامل فرج الراشد االول

الشهيد الدكتور أ. عهد الكالوي أدهم حصان 2017 سامر الكالوي فرح يكن رمي اجلبل رجان رسالنم اينالث
 املهايينأمين 

 1.56.00 ميان العليب .أ10740 رايض سويدان

 1.58.2 الكردي عصام .أ10574 معن جعفر أ.اندي الشرطة خالد باليل أمحر حصان 2017 معن جعفر زهرة الشام شهد بالدي بركان الجبل الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السادسالشوط 

 )درجة ثالثة( المسجلةللخيول العربية األصيلة 

 كغ                         52سنوات             3الوزن المشترك                                               

 كغ                         55سنوات             4                                                                  

 كغ                         57سنوات فما فوق  5                                                                                     

                                    كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1400

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

 المربي
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

االو 
 1.51.5 حممودالصبح .أ10069 أمحد اخلراط أ.اخلراط أمحد اخلراط أمحر حصان 2017 اسطبالت اخلراط IIفيحاء اخلراط أسامة اخلراط فجر الخراط ل

الثا
 1.51.9 ملهم مخيس .أ10026 منصور كيالين أ.مراد ومخيس شامل مراد أمحر حصان 2017 حيىي مراد فانتاستك العرين ميكالو Mمصيطر  ين

الثال
الشهيد الدكتور أ. عهد الكالوي أشقر حصان 2016 معاذ املهايين ليمار زين العرين حبيب المهايني ث

 1.52.2 ميان العليب .أ9629 إبراهيم مخيس املهايينأمين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشوط السابع
 ( درجة أولى وثانية) السورية الصافيةخيول العربية األصيلة لل

 كغ                         54               الوزن المشترك                                              
                                    كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1800

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

 المربي
رقم 

 التسجيل
 الزمن الجوكي

مد ديب بشري حم راية اهلادي منصور حوران زلزال الزين األول
 الشاقي

 2.26.7 خلدون محود .أ10570 زيد احلسني أ.اندي الشرطة خالد باليل أزرق حصان 2017

أ.الشهيد الدكتور  عهد الكالوي أشقر حصان 2013 معاذ املهايين هبة السماء حبار العرب عقاب الشام الثاني الثاين
 أمين املهايين

عبد الرمحن  .أ9602 أمحد املوسى
 مراييت

2.27.7 

الشهيد الدكتور أ. عهد الكالوي أمحر حصان 2017 معاذ املهايين بشاير الفرحان أبو اهلول الزعيم أبو دهام الثالث
 املهايينأمين 

عيسى بللو 
 احلوير

 2.28.5 ميان العليب .أ10418

 


