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 بالغ حصفي 
  

 
 

 الرياضياتمادة  العشرون لألوملبياد اإلفريقية فيالدورة الخامسة و 

 نظمت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين السادس، محمد املكل اجلالةل لصاحب السامية الرعاية حتت
ساتذة والتعلمي العايل والبحث العلمي برشاكة مع الاحتاد الإفريقي للرايضيات واملدرسة ا جامعة محمد  –لعليا للأ

  مبدينة ابلرابط ،OPAMالرايضيات  مادة وملبياد الإفريقية يفللأ  ناخلامسة والعرشيادلورة اخلامس، 
ىل  يف الفرتة املمتدة بني فاحت يوليوز اجلاري  منه. 7اإ

عدادية حمطة املشاركة للفرق ابلنس بة تعد ، اليتوقد شاركت يف هذه التظاهرة العلمية  ادلولية وملبيادلأ ل اإ
فريقية، ابلربازيل ستنظم اليت للرايضيات وتونس وجنوب  بوركينا فاصووبوتسواان و  الطوغو ممثةل يف ،تسع دول اإ

فريقيا و  ىل املغرب،  كينياوكوت ديفوار و  طزنانيااإ انث  3) تالميذ 6يتكون فريق لك بدل من و ونيجرياي ابلإضافة اإ اإ
 . اجلامعي قبل ما التعلمي ادلرايس مس توامه يتجاوز ول س نة 20 عن أأعامرمه تقل ذكور( 3و

فريقيا جنوب مث نقطة، 178 بـ الثاين الصف يف وتونس نقطة، 200 بـ الأوىل املرتبة يف املغرب جاءو   بـ اإ
 .نقطة 128

 ملكةوصيفهتا الأوىل  املغرب، من تودريت هبة للتلميذة ،"الإفريقية الرايضيات ملكة" جائزة عادت وقد
 لحئة امليداليات جفاءت عىل الشلك الآيت: أأماا الثانية بثينة حواس من املغرب. صيفهتوو  تونس، نم مرزوق

يدي نيبا(: 3) اذلهبية امليدالية -  واملهدي( نيجرياي) أأوكييك وأأوكيشوكوو( ديفوار كوت) بولنو ابراهمي اإ
  .(املغرب) أأوداود

ميرسون نوكبو   كوين ادلين نور الكرمي عبد(: 8)الفضية امليدالية - خليل مريي ( ديفوار كوت)وأأتشو اإ
 . (املغرب) تودريت وهبة اسحو  وبثينة س ينع  وأأمحد( نيجراي) نواشكوو وميسومايش، (تونس)وملكة بمنرزوك 

هياب غامني وشادي بنحميدة  وفرح برييكو  (: 12)الربونزية امليدالية - ميل  ،(تونس)اإ ينا أأليدا نيل واإ واإ
يبريس ومالواندي نكونيانسالبريت تريدو والكرا  فريقيا جنوب)اإ  أأنزايل أأمني وأأمحد ،(بوتسواان) ابرك وغارام ،(اإ

 ( وكويس أأواينو )الطوغو(.املغرب) ماتحم  ريةاوم
ومجيع رؤساء  )الاحتاد الإفريقي للرايضيات( املسائل جلنة أأعضاء املواضيع والتقومي جلنة مضت وقد

ىل منسقني ا ،املشاركة وفودال  ثنني من املغرب.ابلإضافة اإ
ىل لك من رضحي محمد اخلامس وقصبة  وقد ،هذا اس تفادت الوفود املشاركة من خرجات س ياحية اإ

بنادي موظفي الرتبية والتعلمي حبي  عىل رشفهم حفل عشاء ختايم داية وشاةل ومجمع الفخار ابلوجلة، كام نظمالأو 
 الرايض ابلرابط.  

 


