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  حصیلة النقط لكل فریق حسب التجمعات الجھویة. 1

  

  المجموعة الشرقیة

  مستوى الثالث اإلعدادي   مستوى السادس الثانوي  مستوى الخامس الثانوي  الوالیة

  لریاضیاتا  الفیزیاء  العلوم  الریاضیات  الفیزیاء  العلوم  الریاضیات  الفیزیاء  العلوم  

 1     2-   3  23 1  18  3  الحوض الشرقي

 5-      4  15  8 8  1  19  الحوض الغربي

 8     3-   13  13 2  6  9  العصابة

 4     3-   6  2- 0  5-  8  تكانت

  

  

 المجموعة الجنوبیة

  مستوى الثالث اإلعدادي   مستوى السادس الثانوي  مستوى الخامس الثانوي  الوالیة

  الریاضیات  الفیزیاء  العلوم  الریاضیات  الفیزیاء  العلوم  الریاضیات  الفیزیاء  العلوم  

 11     3  4  8 0  10  17  كوركول

 3     2-   10  9 2-   11  3  البراكنة

 6-      3-   14  18 11  15  13  الترارزة

 1     5-   6  3 7  15  12  كیدي ماغھ

 

  

 المجموعة الشمالیة

  ي مستوى الثالث اإلعداد  مستوى السادس الثانوي  مستوى الخامس الثانوي  الوالیة

  الریاضیات  الفیزیاء  العلوم  الریاضیات  الفیزیاء  العلوم  الریاضیات  الفیزیاء  العلوم  

 6     10  13  13 10  16  12  آدرار

 1-      1-   28  27 2  19  19  نواذیبوداخلة 

 11     0  27  7 7  10  23  تیرس الزمور

 7     3-   10  12 0  11  18  إینشیري

 

  

 نواكشوطمجموعة 

  مستوى الثالث اإلعدادي   مستوى السادس الثانوي  يمستوى الخامس الثانو  الوالیة

  الریاضیات  الفیزیاء  العلوم  الریاضیات  الفیزیاء  العلوم  الریاضیات  الفیزیاء  العلوم  

 9     19  20  9 5  10  2  نواكشوط الشمالیة

 8     9  32  27 3  15  13 الغربیةنواكشوط 

 13     2  19  22 14  18  14 الجنوبیةنواكشوط 

  

   



  المستویات مع الترتیبحسب  والیةحصیلة النقط لكل . 2

  شرقیةالمجموعة ال

  جمیع المستویات  مستوى الثالث اإلعدادي  مستوى السادس الثانوي  مستوى الخامس الثانوي  

الترتیب في   المجموع  الوالیة
  المجموعة

الترتیب في   المجموع
  المجموعة

الترتیب في   المجموع
  المجموعة

المجموع 
  الكلي

الترتیب 
  الوطني

 13 47 3 1 2 24 2 22  الحوض الشرقي

 10 50 4 5-  1 27 1 28  الحوض الغربي

 12 48 1 8 3 23 3 17  صابةالع

 15 8 2 4 4 1 4 3  تكانت

  

  المجموعة الجنوبیة

  جمیع المستویات  مستوى الثالث اإلعدادي  مستوى السادس الثانوي  مستوى الخامس الثانوي  

الترتیب في   المجموع  الوالیة
  المجموعة

الترتیب في   المجموع
  المجموعة

الترتیب في   المجموع
  المجموعة

المجموع 
  الكلي

الترتیب 
  الوطني

 9 53 1 11 3 10 3 32  كوركول

 14 32 2 3 2 17 4 12  البراكنة

 7 62 4 6-  1 29 1 39  الترارزة

 11 49 3 1 4 9 1 39  كیدي ماغھ

وكانت النتیجة تأھل فریق بین ھذین الفریقین تم إجراء مناظرة ترجیحیة  مستوى الخامس الثانويفي  كیدي ماغھو  الترارزةفریقي  تعادل بعد
  .للدور النھائي مستوى الخامس الثانويفي  الترارزة

  المجموعة الشمالیة

  جمیع المستویات  مستوى الثالث اإلعدادي  مستوى السادس الثانوي  مستوى الخامس الثانوي  

الترتیب في   المجموع  الوالیة
  المجموعة

الترتیب في   المجموع
  موعةالمج

الترتیب في   المجموع
  المجموعة

المجموع 
  الكلي

الترتیب 
  الوطني

 5 80 3 6 2 36 3 38  آدرار

 3 93 4 1-  1 54 1 40  نواذیبوداخلة 

 4 85 1 11 3 34 1 40  تیرس الزمور

 8 55 2 7 4 19 4 29  إینشیري

وكانت النتیجة تأھل  بین ھذین الفریقین تم إجراء مناظرة ترجیحیة مستوى الخامس الثانويفي  تیرس الزمورو  نواذیبوداخلة فریقي  تعادل بعد
  .للدور النھائي مستوى الخامس الثانويفي  تیرس الزمورفریق 

  مجموعة نواكشوط

  مستویاتجمیع ال  مستوى الثالث اإلعدادي  مستوى السادس الثانوي  مستوى الخامس الثانوي  

الترتیب في   المجموع  الوالیة
  المجموعة

الترتیب في   المجموع
  المجموعة

الترتیب في   المجموع
  المجموعة

المجموع 
  الكلي

الترتیب 
  الوطني

 6 74 2 9 2 48 3 17  نواكشوط الشمالیة

 1 107 3 8 1 68 2 31 الغربیةنواكشوط 

 2 102 1 13 3 43 1 46 الجنوبیةنواكشوط 

  

  

  2018فاتح إبریل  الفرق المؤھلة للدور النھائي الذي سیجري في نواكشوط ابتداء من. 3

  مستوى الثالث اإلعدادي  مستوى السادس الثانوي  مستوى الخامس الثانوي  المجموعة

  صابةالع  الحوض الغربي  الحوض الغربي  الشرقیة

  كوركول  الترارزة  الترارزة  یةبالجنو

  تیرس الزمور  بوداخلة نواذی  تیرس الزمور  الشمالیة

  الجنوبیةنواكشوط   الغربیةنواكشوط   الجنوبیةنواكشوط   نواكشوط

  


