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 ي الرياضياتالعربية ف لألولمبيادالثانية  الدورةفي  الرتبة الثانية منتخبنا الوطنياحتل 
لجنة الوالعلوم و التي نُظمت عن بُعد، تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة

 خالل الفترة الممتدة جمهورية مصر العربية، - التنظيمية المحلية بالقاهرة
ميدالية ذهبية وفضيتين  وذلك بعد حصوله علىدجنبر الجاري،  56و  52بين  

 وبرونزية.
 ، التي شاركت في منافساتها عشر دول عربية،الدورة د مثل بالدنا في هذهوق
وطنية األولمبياد التلميذة وثالثة تالميذ األوائل في المسار المؤه ِّل الجتياز  فريق ضم

 ممثلة لألكاديمية الجهوية تمكنت التلميذة آية أكرجوط،حيث  ،5252في الرياضيات
 التلميذان معاذ المعتصمتمكن جهة بني مالل خنيفرة من إحراز الميدالية الذهبية، ول

 عننجة تطوان الحسيمة ومحمد أيوب مبطول عن األكاديمية الجهوية لجهة ط
لية الميدا عادتمكناس، من إحراز الميداليتين الفضيتين، فيما -أكاديمية جهة فاس 

  جهة الرباط سال القنيطرة.لتلميذ أيمن مطيع، ممثال لألكاديمية الجهوية للالبرونزية 
التلميذة  حصلتوتعد هذه النتيجة تشريفا للمنظومة التعليمية المغربية، حيث  

خالل  نالت، وكانت قد، (02/02ياد على العالمة الكاملة )آية أكرجوط في هذه األولمب
على  ،5252ضمن فعاليات األولمبياد الدولية في الرياضيات  الماضي،شتنبر  شهر

 وهي واحدة ،مرزخاني'' وكذا على ''ميدالية ،ميزة شرفية في الترتيب العام
تي تمنحها اللجنة الدولية للفتاة التي تحصل على المرتبة األولى ال من الميداليات الخمس 

 على صعيد القارة التي تنتمي إليها.
سية مواسم درا ةيمتد على مدى ثالث يلتأطير األولمبأن برنامج ا وتجدر اإلشارة

 إلضافة إلىبا ،يسهر على إنجازه ثلة من المفتشين واألساتذة المبرزين في الرياضياتو
، ممن استفادوا سابقاً من مسار األولمبياد الوطنية الذين مجموعة من الطلبة المغاربة

 هم أعضاء في جمعية ''رياضيات المغرب'' التي تجمعها شراكة بقطاع التربية الوطنية.   
وبهذه المناسبة، تتقدم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 

ميع المؤطرين جإلى و وأساتذتهم ذ المتوجينوالتالمي إلى التلميذةوالبحث العلمي بالتهنئة 
دولية لالذين يسهرون على انتقاء وإعداد الفرق الوطنية التي تشارك في التظاهرات ا

أمهات وآباء التالميذ المتوجين على دعمهم ألبنائهم إلى  في مجال الرياضيات، وكذلك
 ون فيها.في مختلف األنشطة الدراسية واألولمبية التي ينخرطلهم ومواكبتهم 


