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  عدل - إخاء  –شرف                   الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

  والتكوین المھني وزارة التھذیب الوطني    

   اللجنة الوطنیة لمسابقات العلوم  

 جائزة رئیس الجمھوریة للعلوم 

  2019  مسابقة أولیمبیاد ورالي العلوم

  

  التنظیمیة النصوص
  

  

  السیاق واألھداف .1

ومن أجل إیجاد مناخ  ة لتحسین جودة التعلیم والرفع من مستوى مكتسبات التالمیذ؛ خاصة في المواد العلمیة؛في إطار المساعي المبذول
عام  " جائزة رئیس الجمھوریة للعلوم "تم استحداث  ؛التعلیمیة یشمل التالمیذ والمؤسساتللتنافس اإلیجابي مالئم لتطویر الثقافة العلمیة؛ 

  .عي لتكریم تالمیذ التعلیم الثانوي الفائزین في مسابقات أولیمبیاد ورالي العلوم وھي جائزة ذات طابع تشجی 2017

والعلوم والفیزیاء  اد الریاضیاتوفي م مسابقاتمن ھذه ال الثالثةالنسخة والتكوین المھني لتھذیب الوطني وزارة انظم وفي ھذا السیاق ت
  :سعیا إلى تحقیق األھداف التالیة والكیمیاء

 . العلمیةوتنمیة قدراتھم على حل المسائل  المواد العلمیةالتالمیذ في  تعزیز مواھب �

  . اكتشاف وتشجیع وتحفیز الشباب الموھوبین وفتح آفاق واسعة أمامھم �

 . العالمیة تھاأھمیوإبراز  المواد العلمیةإطالق متعة االھتمام واالكتشاف في  �

  .غرس روح التعاون والتشاور واتخاذ المبادرة �

  .العلمیةالرسمیة في ما یتعلق بطرح وحل المسائل ھو مقرر في المناھج ما م أشملات تنمیة خبر �

 

 اإلشراف والتنظیم .2

ھو األولمبیاد األول   :نوعینلى إالمسابقات  وتنقسم ھذه .اللجنة الوطنیة لمسابقات العلوم المسابقات على ھذهتتولى اإلشراف 
  .رالي العلومالثاني وللعلوم الوطني 

  

 وملعلل الوطنياألولمبیاد ات مسابق -1

الروابع الراغبین فیھا من تالمیذ  جمیع على عموم التراب الوطني أماماألولمبیاد الوطني للعلوم مسابقات تفتح المشاركة في  .3
 .ام والخاصالعالثانوي مدارس التعلیم  المسجلین في والفنیة والسوابع العلمیة والریاضیة

وتالمیذ السوابع الذین حصلوا من قبل ابع الذین حصلوا من قبل على شھادة الدروس اإلعدادیة یستثنى من المشاركة تالمیذ الرو .4
 .على شھادة البكالوریا

 لتالمیذ السوابع الریاضیة لتالمیذ الروابع، و الریاضیات مادة الریاضیات: وھي مسارات متوازیة أربعةیاد في بتنظیم األولمم یت .5

 ،أو العلمیةأوالفنیة لتالمیذ السوابع الریاضیة الفیزیاء والكیمیاء  ، ومادةالسوابع العلمیةتالمیذ ل ةومادة العلوم الطبیعی ، والفنیة
 .من مستواه لكل مشارك الحق في اختیار مادة واحدة فقطحیث أن 

 . 2019للعلوم من األولمبیاد الوطني  من كل مسارفي الدور النھائي ن الثالثة األوائل تمنح جائزة رئیس الجمھوریة للفائزی .6

ملیون   2019من األولمبیاد الوطني للعلوم في كل مسار  األولرئیس الجمھوریة للعلوم للفائز جائزة تبلغ باعتبار العملة القدیمة   .7
أوقیة وھو ما یقابل ) 300000(ثالثمائة ألف  أوقیة وجائزة الثالث) 500000(وجائزة الثاني خمسمائة ألف   أوقیة) 1000000(

 .أوقیة باعتبار العملة المحسنة) 30000(أوقیة وثالثین ألف ) 50000(وخمسین ألف   أوقیة) 100000(الي مائة ألف على التو

  .ثالثة أدوار یجرى االمتحان في كل دور حسب المواقیت المحددة أدناه على مدى 2019 یتم تنظیم األولمبیاد الوطني للعلوم .8

 االسمیحدد لكل مشارك . ھا المشاركین في الدور األول حسب المستویات والموادیذمتحدد كل مؤسسة راغبة في المشاركة لوائح تال .9

 .والقسم والمادة التي سیشارك فیھا والمؤسسة الكامل وتاریخ ومحل المیالد والجنس والرقم الوطني للتعریف

 .دالء بوثیقة رسمیة إلثبات الھویة تقدم عند الترشحیلزم كل مشارك في المسابقات اإل .10

 .2018دجمبر  17االثنین یوم  فتح الترشح للمشاركة في األولمبیاد في جمیع الوالیات ابتداء منم اإلدارات الجھویة بتقو .11

، المعتمد من طرف اللجنة الوطنیة لمسابقات العلوم للترقیم لنموذج الوطني الموحدوفقا لتقوم اإلدارات الجھویة بترقیم المشاركین  .12
 .الرقم خالل جمیع أدوار المسابقة التي یصل إلیھا ویحتفظ التلمیذ المشارك بنفس

 وفقا للنموذج الرقمي الذي توفره اللجنة وذلكتقوم اإلدارات الجھویة بإحالة لوائح المرشحین إلى اللجنة الوطنیة لمسابقات العلوم  .13

  .2019ینایر   15 الثالثاءفي أجل أقصاه یوم 

في  على مستوى الوالیةمتحانات االبتنظیم  طنیة لمسابقات العلوم كل فیما یعنیھتكلف اإلدارات الجھویة بالتنسیق مع اللجنة الو .14
 .ن من المؤسسات الواقعة خارج عاصمة الوالیةبما في ذلك الوافدو المشاركینجمیع  امتحانعواصم الوالیات حیث یتم 

 .وطني في جمیع األدوارتكلف لجنة علمیة خاصة بإعداد مواضیع امتحانات األولمبیاد الموحدة على المستوى ال .15

في مركز جھوي  زواال الواحدةمن الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة  2019ینایر  20 األحدتجري امتحانات الدور األول یوم  .16
عند الساعة الثامنة  2019ینایر   21 االثنینالتصحیح یوم أعمال التوھیم وبدأ وت. موحد برئاسة المدیر الجھوي للتھذیب الوطني

 .صباحا
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نقطة بدال من ) مائة( 100یتم التصحیح من  ،التوھیمحسب قواعد التصحیح الثنائي و جھویایتم تصحیح امتحانات الدور األول  .17
اللجنة الوطنیة لمسابقات تالمیذ إلى نھایة السنة الدراسیة كما یمكن إحالتھا إلى أوراق المحاضر التصحیح وویتم حفظ  عشرین،

 .عند االقتضاءالعلوم 

یتم انتقاء خمسین بالمائة المتفوقین من حیث عالن نتائج الدور األول من طرف اإلدارة الجھویة على مستوى كل والیة یتم إ .18
ما  أي(نقطة من المائة  25 عن إقصاء من تقل عالمتھیتم و لثاني الجھويللدور ا اعتبارھم قابلین للتأھیلو في الوالیة المشاركین

 .كل والیةفي من اإلقصاء المشاركون الخمسة المتفوقون في كل مسار  ، ویستثنى)من عشرین نقط 5 یعادل

في  زواال الواحدةإلى الساعة العاشرة صباحا من الساعة  2019فبرایر 17األحد یوم  في كل والیة تجري امتحانات الدور الثاني .19
 .مركز جھوي موحد برئاسة المدیر الجھوي للتھذیب الوطني

 2019 فبرایر 19الثالثاء یوم على مستوى مركز وطني موحد في نواكشوط الثاني یح المتحانات الدور تبدأ أعمال التوھیم والتصح  .20

بإشراف اللجنة الوطنیة لمسابقات العلوم حسب قواعد التصحیح الثنائي والتوھیم، ویتم التصحیح من  عند الساعة الثامنة صباحا
 .یح وأوراق التالمیذ إلى نھایة السنة الدراسیةنقطة بدال من عشرین، ویتم حفظ محاضر التصح) مائة( 100

خمسین بالمائة المتفوقین من المشاركین یتم انتقاء حیث  اللجنة الوطنیة لمسابقات العلومیتم إعالن نتائج الدور الثاني من طرف  .21
نقطة  25ن تقل عالمتھ عن الوطني ویتم إقصاء مالثالث للدور على مستوى كل والیة واعتبارھم قابلین للتأھیل  الدور الثاني في

 .، ویستثنى من اإلقصاء المشاركون الخمسة المتفوقون في كل مسار في كل والیة)نقط من عشرین 5أي ما یعادل (من المائة 

 الواحدةالساعة العاشرة صباحا إلى الساعة من في كل والیة  2019مارس  17 ألحداتجري امتحانات الدور الثالث والنھائي یوم  .22

 .العلوم اتقبسالم ن اللجنة الوطنیةعویرأس لجنة االمتحان مندوب  ،تحدده اإلدارة الجھویة موحد مركز امتحان في زواال

 2019مارس  18االثنین على مستوى مركز وطني موحد في نواكشوط یوم متحانات الدور الثالث تبدأ أعمال التوھیم والتصحیح ال .23

ویتم التصحیح من  والتوھیم، حسب قواعد التصحیح الثالثي طنیة لمسابقات العلومبإشراف اللجنة الو عند الساعة الثامنة صباحا
 .نقطة بدال من عشرین، ویتم حفظ محاضر التصحیح وأوراق التالمیذ إلى نھایة السنة الدراسیة) مائة( 100

ان أعلى درجة ممكنة من الشفافیة جمیع ما تراه مناسبا من اإلجراءات الالزمة لضماتخاذ تقوم اللجنة الوطنیة لمسابقات العلوم ب .24
 .التدقیق في جمیع مراحل المسابقات بما في ذلك مقابلة المتفوقین والتدقیق في الھویات وأوراق اإلجابةو

 .تقوم اللجنة الوطنیة لمسابقات العلوم بإعالن النتائج النھائیة لمسابقات أولمبیاد العلوم  .25

 .موعد وإجراءات حفل تكریم الفائزین و توزیع الجوائزتنسیق مع الجھات المعنیة بالتحدد اللجنة الوطنیة لمسابقات العلوم  .26

للفائزین في حفل منظم تحت اإلشراف السامي لفخامة رئیس الجمھوریة بعد فرز نتائج مسابقة أولیمبیاد ورالي  تسلم الجوائز .27
  .العلوم

 .األولمبیاد الوطني للعلوم منمن كل مسار في الدور النھائي  لعشر األوائل كل من الإفادة تقدیریة یمنح وزیر التھذیب الوطني  .28

 .تمنح شھادات تقدیریة للمؤسسات واإلدارات الجھویة المتفوقة في األولمبیاد الوطني للعلوم .29

  .وممتمیزة من المشاركین في المسابقة بقرار من اللجنة الوطنیة لمسابقات العلجوائز تقدیریة ألصحاب األعمال الیمكن أن تمنح  .30

 

 رالي العلوم مسابقات - 2

كل فریق بشكل فیھا أعضاء فرق من التالمیذ یعمل  تھدف إلى انتقاءوھي مسابقات  ،العلوم راليباسم  المسابقاتتسمى ھذه  .31
من الشعب  الثانوي سادسوالالثانوي الثالث اإلعدادي والخامس : حسب المستویات الثالثة التالیة ھذه السنة وتنظم  ركتمش

 .وذلك في ثالثة أدوار والفنیة ة والریاضیةالعلمی

 .تكون أسئلة المسابقة في مستوى الثالث اإلعدادي في مادة الریاضیات فقط .32

ھي الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء  مجتمعة الثانوي في ثالث مواد والسادس مستوى الخامس كل من تكون أسئلة المسابقة في .33
فریقا واحدا في مستوى الخامس الثانوي و فریقا واحدا في مستوى  كل الشعبارب، وتشكل لھا نفس الضالمواد و والعلوم الطبیعیة
 .السادس الثانوي

 .على مستوى كل والیة والخاص أمام جمیع اإلعدادیات والثانویات في التعلیم العموميالمسابقة تفتح المشاركة في ھذه   .34

 ینالمؤھل المیذتاللتحدید  من خالل امتحان تحضیري عدادیة والثانویةیتم االختیار األولي للمشاركین على مستوى المؤسسات اإل .35

 .للمشاركة في الدور األول المنظم على مستوى الوالیة

 .طرح وتسییر وتصحیح امتحانات ھذا االختیار األولياإلشراف على ب اإلعدادیة والثانویة المؤسسات یكلف مدیرو  .36

تلمیذین عن یعادل بعدد من التالمیذ  العلوم راليمن في الدور األول  ى الوالیةعلى مستو من المشاركینكل مؤسسة تحدد حصة   .37
 .كل قسم دراسي معني بالمسابقة عن كل مستوى تشارك فیھ

 .2018دجمبر  17االثنین یوم  فتح الترشح للمشاركة في رالي العلوم في جمیع الوالیات ابتداء منتقوم اإلدارات الجھویة ب  .38

ویة بإحالة لوائح المرشحین إلى اللجنة الوطنیة لمسابقات العلوم وفقا للنموذج الرقمي الذي توفره اللجنة وذلك تقوم اإلدارات الجھ .39
  .2019فبرایر   8الجمعة  یومفي أجل أقصاه 

 2019فبرایر  24األحد وتنظیم اإلدارات الجھویة للتھذیب الوطني یوم  على المستوى الجھوي بإشراف  یجري امتحان الدور األول .40

 .ا اللجنة الوطنیة لمسابقات العلومتعدھموحدة على المستوى الوطني  ةكتابی اتمن خالل اختبار

ویتم  ،2019فبرایر  25االثنین  واعد التصحیح الثنائي یومحسب قاألول جھویا تبدأ أعمال التوھیم والتصحیح المتحانات الدور  .41
 .فظ محاضر التصحیح وأوراق التالمیذ إلى نھایة السنة الدراسیةیتم حنقطة بدال من عشرین كما ) مائة( 100التصحیح من 

 .لتمثیل الوالیة في الدور الثاني من رالي العلوم ثالثة األعلى معدال من كل مستوىالتالمیذ ال فریق مكون من یتم اختیار .42

ثم العلوم ثم الفیزیاء ثم األكبر سنا  في المعدل فإن الترجیح یكون على التوالي بأحسن عالمة في مادة الریاضیات التساويفي حالة  .43
 .ثم القرعة

 . الدور الثاني خمسة وأربعون فریقا تمثل خمس عشرة والیة لكل منھا ثالث مستویاتتتأھل للمشاركة في  .44
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ویضم  والیات الشرقتجمع تجمعات جھویة حسب الموقع الجغرافي ھي  ةأربع المؤھلة للمشاركة في الدورالثاني الفرق تشكل منت .45
ویضم  والیات الجنوبتجمع ، ویضم تیرس الزمور ونواذیبو وآدرار وإینشیري والیات الشمالتجمع ، حوضین والعصابة وتكانتال

 .الثالث والیات نواكشوطتجمع و ،كیدي ماغھ وكوركول والبراكنة والترارزة

وطنیة لمسابقات العلوم ابتداء من یوم جھویة بإشراف اللجنة الالتجمعات العلى مستوى بین الفرق الدور الثاني مسابقات جري ت .46
 . 2018 مارس 11 االثنین

 .إلى الفرق وھي أسئلة ذات اختیار متعدد مباشرة األسئلة في مسابقات الدورین الثاني والثالث شفویة موجھة .47

لى ھذه عالمسابقة سئلة تطرح أو القاعةفي نفس مستوى كل  منالفرق المشكلة لمجموعة واحدة  تجتمعفي كل تجمع جھوي  .48
  .الفرق بالتناوب

كمراقبین في قاعة المسابقات، ویحق  لمرافقة فرقھا والحضورمؤطر تربوي وممثل آلباء التالمیذ  تعیینالحق في  والیةلكل  .49
 . للمرافقین الحصول على نسخ من محاضر النتائج في كل جولة

 .أحد أفرادهإجابة موحدة عن طریق  یعمل الفریق الممثل لكل والیة في مستوى واحد جماعیا وبعد التشاور یقدم .50

 .یعین كل فریق مسبقا أحد عناصره كمكلف بالسحب العشوائي وبتقدیم الجواب بعد التشاور .51

عن طریق القرعة من خالل سحب عشوائي من أجل (A,B,C,D)حسب األحرف األبجدیة ضمن كل مجموعة یتم تسمیة الفرق  .52
  .الترتیب في طرح األسئلة

  .ثمانیة أرقام عشوائیا تمثل أرقام األسئلة التي ستطرح علیھیسحب مسؤول كل فریق  .53

 .المدة المحددة لجواب كل سؤال ھي دقیقة ونصف على األكثر .54

،  وفي حالة انتھاء الوقت دون جواب ال )1(نقط ومقابل الجواب الخطإ یخسر نقطة ) 4(مقابل كل جواب صحیح یربح الفریق أربع  .55
  ). صفر(یربح وال یخسر 

  .بعشر ثوان یمكن تنبیھ الفریق احتیاطا المخصص للسؤال الوقت قبل نھایة .56

خاصة في مسابقة و في حالة تعادل فریقین في الرتبة األولى تجرى بینھما  المسابقةیحسب لكل فریق مجموع النقط في كل مواد  .57
  .مادة الریاضیات للترجیح

  .مواد األخرىیحظر استخدام الحاسبات في مادة الریاضیات ویمكن استخدامھا في ال .58

  .المسابقةیحظر استخدام أي وسیلة للمساعدة خالل وقت سیر  .59

  .ة اإلشراف المتعلقة بتنظیم المسابقاتیلتزم كل فریق باالنضباط واالنصیاع ألوامر لجن .60

  . باستثناء رئیس لجنة اإلشرافلھواتف على جمیع الحاضرین للمسابقات یحظر استخدام ا .61

  .ي فریق یخرج على النظام أو یخل بقواعد االنضباطیحق لرئیس لجنة اإلشراف إقصاء أ .62

  .یحق لرئیس لجنة اإلشراف اتخاذ أي مبادرة أو إجراء تستدعیھ الضرورة لضمان نجاح العمل .63

 .تحدد اللجنة الوطنیة لمسابقات العلوم جدولة مواضیع المسابقة وكل الترتیبات الالزمة لحسن سیر المسابقات .64

ي كل تجمع جھوي محضرا بنتائج كل جولة من المسابقة وتعلن النتائج مباشرة بعد نھایة ھذه تحرر لجنة اإلشراف الجھویة ف .65
 .الجولة بحضور مرافقي الفرق المعنیة كمراقبین

تحرر لجنة اإلشراف الجھویة محضرا بالنتائج النھائیة على مستوى التجمع الجھوي وتعلن النتائج والترتیب والفرق المؤھلة   .66
 .شرة بعد نھایة مسابقات الدور الثاني بحضور مرافقي الفرق المعنیة كمراقبینللدور الثالث مبا

یتأھل للدور الثالث من كل تجمع جھوي الفریق الفائز بالرتبة األولى من كل مستوى ویجرى ھذا الدور في نواكشوط  ابتداء من  .67
 .حیث یشارك فیھ اثنا عشر فریقا 2019ابریل  1 االثنینیوم 

 .كما في المواد أعالهوالمنھجیة  التنظیمیة من حیث اإلجراءاتلث بطریقة مماثلة لتنظیم الدور الثاني ینظم الدور الثا .68

تحرر لجنة اإلشراف على الدور الثالث محضرا بنتائج كل جولة من المسابقة وتعلن النتائج مباشرة بعد نھایة ھذه الجولة بحضور  .69
 .مرافقي الفرق المعنیة كمراقبین

راف على الدور الثالث محضرا بالنتائج النھائیة على وتعلن النتائج وترتیب الفرق مباشرة بعد نھایة مسابقات تحرر لجنة اإلش .70
 .الدور الثالث بحضور مرافقي الفرق المعنیة كمراقبین

التعلیم  في كل مستوى من مستویات في الدور النھائي لكل من الفرق الثالث األوائل 2019جائزة رئیس الجمھوریة للعلوم تمنح  .71
 .نوي التي ینظم فیھا رالي العلومالثا

وجائزة الفریق الثاني ستمائة ألف  أوقیة) 900000(باعتبار العملة القدیمة تبلغ قیمة جائزة الفریق األول تسعمائة ألف  .72
  أوقیة) 90000(ألف  ینأوقیة وھو ما یقابل على التوالي تسع) 300000(أوقیة وجائزة الفریق الثالث ثالثمائة ألف ) 600000(

 .باعتبار العملة المحسنة أوقیة) 30000(ثالثین ألف أوقیة ) 60000(ألف  ینستو

في حفل منظم تحت اإلشراف السامي لفخامة رئیس الجمھوریة بعد فرز نتائج مسابقة أولیمبیاد ورالي  للفرق الفائزة تسلم الجوائز .73
 .العلوم

 .ساويأعضاء كل فریق جائزة فریقھم بالت یقتسم .74


