
 

 

 

                

 بالغ حصفي   

 

 9102 يف الرايضيات الإفريقيةيف الأوملبياد  الوطينالفريق  تتوجي
 

فريقيا -باكب اتون    جنوب اإ
 يف ادلورة السابعة والعرشين من الأوملبياد الإفريقية نتاجئ ابهرةفريقنا الوطين حقق   

فريقياجنوب  - باكب اتوننُظمت اليت   ،يف الرايضيات   .9102 أأبريل 10ومارس  10 ، ما بنياإ

عىل صعيد ترتيب ( نقطة 040)ابمليدالية اذلهبية بعد حصوهل عىل الرتبة الأوىل  وتوج فريقنا
فريقيا  نقطة، امليدالية  011)مث تونس ( نقطة، امليدالية الفضية 049)ادلول املشاركة، متبوعًا جبنوب اإ

 (.النحاس ية

، من بيهنم بالدان بفريق مض س تة (ةً )ركً مشا 29بــ  بدلاً  09 العلمية يف هذه التظاهرة  شاركقد و  
انث و 1) تالميذ جنازا ممتزيا، حيث كنت  خيار فرنس ية، -شعبة علوم رايضية ،(ذكور 1اإ حققوا خاللها  اإ

يناس أأحرز لك من التالميذ البوزيدي  كام،هبية من نصيب التلميذ مروان شايفامليدالية اذل التيايل اإ
التيايل ايناس التلميذة البوزيدي  لتحصد  ،اليات فضيةدوزايد ادلين أأمزيل عىل ميخلطري ومرمي ا

 فامي عادت، 9102 ميدالية ذهبية يف الرتتيب اخلاص ابلإانث متوجة بلقب ملكة الرايضيات الإفريقية
 .خوةل املداح والورغي أأدم للتلميذينامليدالية النحاس ية 

ىل أأعضاء الفريق الوطين  متيوين   :هجات خمتلفة كام يوحض ذكل اجلدول الآيتاإ
الامس 
املديرية  املؤسسة الشعبة والنسب

قلميية  اجلهة الإ

 محمد السادس (فرنس ية -يارخ )علوم رايضية خوةل املداح
  (معومية)

وادي 
 اذلهب

وادي  -ادلاخةل
 اذلهب

 5 –س ناء  (فرنس ية -يارخ )علوم رايضية  مرمي اخلطري
 (ىةخصوص )

احلي 
 احلس ين

 -البيضاء -ادلار
 سطات

الصخريات  (خصوصية)املقريزي (فرنس ية -يارخ )علوم رايضية  مروان شايف 
 متارة

 -سال -الرابط
 القنيطرة

زايد ادلين 
عبد املاكل   (فرنس ية -يارخ ) علوم رايضية امزيل  

 -سال–الرابط  القنيطرة (معومية)السعدي
 القنيطرة

آدم أأصدقاء  (فرنس ية -يارخ  )علوم رايضية الورغي أ
 -تطوان -طنجة تطوان (خصوصية)العلوم

 احلس مية
البوزيدي 

 مكناس -فاس مكناس (خصوصية) املامونية  (فرنس ية -يارخ )علوم رايضية التيايل ايناس
  

ن، السعيدة وهبذه املناس بة  والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي وزارة الرتبية الوطنية فاإ
 توجات واملتوجنيامل مجيع هينئان  ملشاركة بالدان يف هذه التظاهرة العلمية، الرمسي ، احملتضنOCPو

عدادمه   .وأأس تاذاهتم وأأساتذهتم  لهذه التظاهرة العلمية ادلوليةواملؤطرين اذلين سهروا عىل اإ
 


