اللجنة الوطنية لمسابقات العلوم
الجدولة الزمنية لمراحل مسابقات أولمبياد ورالي العلوم 2022

لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم

فتح الترشح أمام التﻼميذ للمشاركة في اﻷولمبياد والرالي في جميع الوﻻيات

اﻻثنين  06دجمبر 2021

إحالة اﻹدارات الجهوية للوائح المرشحين للدور اﻷول من اﻷولمبياد ومن رالي العلوم إلى اللجنة الوطنية لمسابقات العلوم

اﻻثنين  27دجمبر 2021

امتحانات الدور اﻷول من اﻷولمبياد ومن رالي العلوم في جميع الوﻻيات

اﻷحد  30يناير 2022

بدء التوهيم وتصحيح امتحانات الدور اﻷول من اﻷولمبياد ومن رالي العلوم في جميع الوﻻيات

اﻻثنين  31يناير 2022

امتحانات الدور الثاني من اﻷولمبياد في جميع الوﻻيات

اﻷحد  20فبراير 2022

بدء التوهيم وتصحيح امتحانات الدور الثاني من اﻷولمبياد مركزيا في نواكشوط

اﻻثنين  21فبراير2022

بدء مسابقات الدور الثاني من رالي العلوم على مستوى التجمعات الجهوية

اﻻثنين  21فبراير 2022

امتحانات الدور الثالث النهائي من اﻷولمبياد في جميع الوﻻيات

اﻷحد  20مارس 2022

ب دء التوهيم وتصحيح امتحانات الدور الثالث النهائي من اﻷولمبياد مركزيا في نواكشوط

اﻻثنين  21مارس 2022

بدء مسابقات الدور الثالث النهائي من رالي العلوم في نواكشوط

اﻻثنين  28مارس 2022

اللجنة الوطنية لمسابقات العلوم
الجدولة الزمنية لمراحل مسابقات أولمبياد ورالي العلوم 2022

لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم
اﻻمتحان

التاريخ

التوقيت

المستوى

المواد والمدة
مادة واحدة فقط لكل مستوى.

الدور اﻷول من اﻷولمبياد

اﻷحد  30يناير
2022

الرابع اﻹعدادي والسابع
من العاشرة صباحا الثانوي من الشعبة
حتى الواحدة زواﻻ الرياضية أو العلمية أو
الرياضيات أو الفيزياء أو العلوم للسابع لمدة ثﻼث
الفنية.
ساعات

الدور اﻷول من رالي العلوم

اﻷحد  30يناير
2022

الثالث اﻹعدادي والخامس الرياضيات وحدها للثالث ،لمدة ساعة واحدة فقط.
من العاشرة صباحا والسادس الثانوي من
حتى الواحدة زواﻻ الشعب الرياضية أو العلمية الرياضيات والفيزياء والعلوم كلها وبهذا الترتيب
للخامس والسادس بواقع ساعة لكل مادة
أو الفنية.

الدور الثاني من اﻷولمبياد

اﻷحد  20فبراير
2022

الدور الثاني من رالي العلوم على
مستوى التجمعات الجهوية

يبدأ من التاسعة
اﻻثنين  21فبراير
صباحا لمدة ثﻼثة
2022
أيام

الرياضيات للرابع لمدة ثﻼث ساعات

مادة واحدة فقط لكل مستوى.

الرابع اﻹعدادي والسابع
من العاشرة صباحا الثانوي من الشعبة
حتى الواحدة زواﻻ الرياضية أو العلمية أو
الرياضيات أو الفيزياء أو العلوم للسابع لمدة ثﻼث
الفنية.
ساعات
الرياضيات للرابع لمدة ثﻼث ساعات

مناظرات بين فرق الوﻻيات،
اليوم اﻷول :العلوم  ،اليوم الثاني :الفيزياء ،اليوم
الثالث :الرياضيات

الثالث اﻹعدادي والخامس
المناظرة في مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم
والسادس الثانوي من
الشعب الرياضية أو العلمية لمستوى الخامس والسادس ،وفي مادة الرياضيات
فقط بالنسبة لمستوى الثالث اﻹعدادي )اليوم
أو الفنية.
اﻷخير(
تجرى المناظرة الترجيحية عند الضرورة في مادة
الرياضيات فقط.
مادة واحدة فقط لكل مستوى.

الدور الثالث النهائي من اﻷولمبياد

اﻷحد  20مارس
2022

الرابع اﻹعدادي والسابع
من العاشرة صباحا الثانوي من الشعبة
الرياضيات للرابع لمدة أربع ساعات
حتى الثانية ظهرا الرياضية أو العلمية أو
الرياضيات أو الفيزياء أو العلوم للسابع لمدة أربع
الفنية.
ساعات
مناظرات بين فرق الوﻻيات الفائزة في الدور
الثاني

يبدأ من التاسعة
الدور الثالث النهائي من رالي العلوم اﻻثنين  28مارس
صباحا لمدة ثﻼثة
2022
في نواكشوط
أيام

الثالث اﻹعدادي والخامس الرياضيات فقط للثالث،
والسادس الثانوي من
الشعب الرياضية أو العلمية الرياضيات والفيزياء والعلوم للخامس والسادس
بالنظام السابق في الدور الثاني.
أو الفنية.
تجرى المناظرة الترجيحية عند الضرورة في مادة
الرياضيات فقط.

