
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 تجديد الولية الدستورية ب احتفالا 
 الدكتور بشار األسد الرئيس للسيد

 تقيم 
 اجلمعية السورية للخيول العربية األصيلة

 بالتعاون مع
 مديرية مكتب اخليول العربية –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 18/6/2021للخيول العربية األصيلة  الرابعالسباق الدوري 
 بعد الظهر. الرابعةالدمياس يف متام الساعة  –على أرض ميدان سباق دمشق 

 

 
 
 

 



 

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

 كغ 54الوزن المشترك                                                                      
               كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1000

  برعاية اسطبالت زمن الخير ) السيد عماد المصري و إخوانه( 

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن المربي

صقالوية  األول

 الفرح
 1.11.52 شربل فرح .أ11099 خالد باليل أ.اندي الشرطة ودخلدون مح شربل فرح محراء سفر  2018 ايمسينة الشام بركان العمر

الشهيد الدكتور أ. ميان العليب معاذ املهايين أزرق حصان 2018 ماسة عاشور عهد الكالوي نمر الكالوي الثاين
حممد ايسر  .أ10233 عهد الكالوي املهايينأمين 

 1.12.56 الكالوي

 قاسم قاسم العامر حممد محاية عبد احلفيظ مندو أمحر حصان 2018 زمزم احلمرا طريف طي اعمر الحمر الثالث
عبد احلفيظ  .أ10839

 1.14.00 مندو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

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

 كغ 54الوزن المشترك                                                                      
               كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1000

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن المربي

صفوان عساف وزايد  أمحر حصان 2018 سنيوريتا أكليل اجلبل شبل البدر ولاأل
 1.10.00 بدر شحادة .أ10815 حممد الكردي أ.مراد ومخيس ملهم مخيس الكردي

حممد هشام غريب  أشقر حصان 2018 لؤلؤة ذهب غريب ليث غريب الثاين
أوالد هشام  حممود صبح وأمحد اهلبشة

د هشام أوال .أ11160 سامي غريب غريب
 1.12.00 غريب

ماجدة  الثالث

 الجوالن
علي  .أ10734 جهاد غزال اندي الشرطة حممد محاية علي الطحان زرقاء فرس 2018 ساجدة خميف قطر

 1.13.00 الطحان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الثالثالشوط 
 )درجة رابعة( فما فوق سنوات 4بعمر  السورية الصافيةيلة لخيول العربية األصل

 كغ                         54             سنوات     4الوزن المشترك                                         

               كغ 1.5يخفض لإلناث             كغ     56      سنوات فما فوق 5                                                           

 المسافة
 م 1450

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن المربي

معروف  األول

 السلمان
 1.52.00 انصر األمحد .أ10278 اجلدالؤي  أ.قزموز رشيد سيدا أمحد قزموز أزرق حصان 2017 حورية الناصر سكب الناصر

الشهيد الدكتور أ. ميان العليب سامر الكالوي أمحر حصان 2017 فرح يكن ريح اجلبل مرجان رسالن الثاين
 املهايينأمين 

رايض  .أ10740 عهد الكالوي
 1.52.23 سويدان

 الثالث
مبروك 

 الكيالني
عبد احلميد   .أ9461 أمحد اخلراط أ. اخلراط عحممود زنب احلميد كيالينورثة عبد  أزرق حصان  2015 راما الثانية  غيث الغوطة

 1.53.10 كيالين

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 الرابعالشوط 

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

 كغ                         54سنوات             4الوزن المشترك                                               

 كغ                         56سنوات فما فوق  5                                                                                     

 كغ                                    1.5يخفض لإلناث 

 المسافة

 م 1600

  برعاية منتدى األصايل )شوط الجائزة ( 

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن المربي

 2.05.12 فايز عريضة .أ9325 أمحد عريضة العون ابهلل حممود صبح ايز عريضةورثة ف أشقر حصان  2015 نعمة طري دايري كابير عريضة األول

 2.12.23 يوسف املعيوف .أ10636 سحبان الربازي أ.األمري ملهم مخيس يوسف وحممد املعيوف أزرق حصان 2017 غزل املعيوف سهم العادايت سهم المعيوف الثاين

 2.12.59. منور غليون .أ10546 منصور زيتون أ.العش حممد صاحل خالد العش أشقر حصان 2017 ضرة العادايت سهم العادايت سبع العاديات الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الخامسالشوط 

 (ثالثة)درجة  السورية الصافيةللخيول العربية األصيلة 

 كغ                         52سنوات             3الوزن المشترك                                               

 كغ                         55سنوات             4                                                                  

 كغ                         57سنوات فما فوق  5                                                                                     

                                    كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 1600

  برعاية اسطبالت الشهيد الدكتور أيمن المهايني 

 الجوكي المالك اللون الجنس العمر األم األب اسم الجواد المركز
القميص 

 مشاركال
 المدرب

رقم 
 التسجيل

 الزمن المربي

 1.59.20 سامر الكردي .أ10216 خالد باليل أ.اندي الشرطة خلدون محود عصام تكلة أشقر حصان 2017 كايف نوار زين العرين استمرار الوصل األول

الشهيد الدكتور أ. عبد الرمحن مرااييت معاذ املهايين أشقر حصان 2016 ليمار زين العرين حبيب المهايني الثاين
 املهايينأمين 

 1.59.45 إبراهيم مخيس .أ9629 عهد الكالوي

 2.00.15 أ.اخلري .أ9926 جمحم الدعبو أ.اخلري جمحم الدعبو أ.اخلري أزرق حصان 2016 بشاير اخلري أسامة اخلراط نصر الخير الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الشوط السادس

 ( درجة أولى وثانية)السورية الصافية خيول العربية األصيلة لل

 كغ                         52سنوات             4   الوزن المشترك                                              

                   كغ   54سنوات فما فوق  5                                                                     
                                    كغ 1.5يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 2200

 

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

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن المربي

 األول
منصور 

)زمن   المهايني

 الخير(

 2.51.00 مروان الزين .أ10560 عهد الكالوي زمن اخلريأ. ميان العليب عماد املصري واخوانه أشقر حصان 2017 هال مروان جوان اجلميل

حممد ديب بشري  أزرق حصان 2017 راية اهلادي منصور حوران زلزال الزين الثاين
 2.52.45 زيد احلسني أ.10570 خالد باليل أ.اندي الشرطة خلدون محود الشاقي

الشهيد الدكتور أ. عبد الرمحن مرااييت معاذ املهايين أمحر حصان 2017 بشاير الفرحان أبو اهلول الزعيم أبو دهام الثالث
عيسى بللو  .أ10418 عهد الكالوي املهايينأمين 

 2.53.10 احلوير

 


