الجمعية التونسية لمسابق ات و ثق افة الرياضيات
Association Tunisienne de Compétitions et de Culture Mathématiques

كينيا في2018-06-30 :

تقرير عن مشاركة تونس
في الدورة  26لألولمبياد اإلفريقية للرياضيات
نيروبي .2018
معطيات عن الدورة  26لألولمبياد اإلفريقية لسنة :2018
 البلد المنظم :كينيا (نيروبي).
 التاريخ :من  24جوان إلى  01جويلية .2018
 عدد البلدان المشاركة. 09 :

 البلدان المشاركة:
تونس * المغرب* جنوب افريقية * أوغندا * كوت دي فوار * بوتسوانا * كينيا * غانا* تنزانيا.
 عدد المشاركين الرسميين من المتسابقين.43 :

 المشاركة:
يتكون الوفد الرسمي لكل بلد مشارك من رئيس وفد و رئيس وفد مساعد و مالحظون و  3تالميذ مشاركين أوالد و  3تلميذات

مشاركات بنات.
 المشاركون من الفريق التونسي بإشراف الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات:
 رئيس الوفد :رؤوف ثابت( .نائب رئيس االتحاد اإلفريقي للرياضيات). مساعد رئيس الوفد :عالء الدين صباغ( .طالب بالمدرسة العليا للتقنيات بالمرسى). مالحظ :منية بو زويتة( .رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات و ثقافة الرياضيات). مشارك  :1مهدي مقني( .تلميذ بالسنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بصفاقس). مشارك  :2يوسف شعبوني( .تلميذ بالسنة الثانية علوم بالمعهد النموذجي بأريانة). -مشارك  :3أيهم بوعبيد( .تلميذ بالسنة الثانية علوم بالمعهد النموذجي بمدنين).

 مشاركة  :1ملكة بن مرزوق( .الرابعة رياضيات بالمعهد النموذجي المنزه  .)8تعذّر المشاركة في آخر وقت. -مشاركة  :2فرح البريكي( .الرابعة رياضيات بالمعهد النموذجي بورقيبة) .تعذّر المشاركة في آخر وقت.

 مشاركة  :3آية بن سعد( .تلميذة بالسنة األولى ثانوي بالمعهد النموذجي بالقيروان).البرنامج العلمي:
 24جوان  : 2018وصول الوفود من رؤساء وفود و مرافقين و المرشحين من التالميذ.
 25جوان  : 2018مناقشة لجنة الخبراء مواضيع الدورة مع رؤساء الوفود.
 26جوان : 2018حفل افتتاح الدورة و مناقشة لجنة الخبراء مواضيع الدورة مع رؤساء الوفود.
تحديد قائمة المسائل التي ستطرح في االختبارات.
 27جوان  : 2018إجراء االختبار األول (مدته  4ساعات ونصف) .مداوالت و إصالح االختبارات.
 28جوان  : 2018إجراء االختبار الثاني (مدته  4ساعات ونصف) .مداوالت و إصالح االختبارات.
 29جوان  : 2018مداوالت و إصالح االختبارات و تثبيت النتائج.
 29جوان  : 2018حفل االختتام.
 01جويلية  :2018رحيل الوفود.

 ترتيب البلدان حسب مع ّدل النتائج:

تونس  ---المرتبة  --- 1بمعدل .31.50
جنوب إفريقيا  ---المرتبة  ---2بمعدل .29.83
المغرب  ---المرتبة  ---3بمعدل .25.80
 النتائج الفردية:

 يوسف شعبوني  ---الميدالية الذهبية  42 ---نقطة( ---المرتبة األولى). مهدي مقني  ---الميدالية الذهبية  36 ---نقطة( ---المرتبة الثالثة). أيهم بوعبيد  ---الميدالية الفضية  32 ---نقطة( ---المرتبة السادسة). -آية بن سعد  ---الميدالية البرونزية  16 ---نقطة( ---المرتبة السادسة عشر).

⟡ مالحظات:
 تحصل التلميذ يوسف الشعبوني على المجموع األقصى  42من  42في هذه األولمبياد وهوأول تونسي يتحصل على هذه النتيجة و ثالث إفريقي في تاريخ هذه أولمبياد.
 تعتبر األولمبياد اإلفريقية للرياضيات ثاني أهم أولمبياد في الرياضيات بالنسبة للبلداناإلفريقية بعد األولمبياد العالمية و قد بدأ اعتمادها انطالقا من سنة  2015في أكبر الجامعات
العلمية العالمية في إسناد منح دراسة بها.
 الميداليات التي وقع توزيعها وفق قانون االتحاد اإلفريقي للرياضيات و الذي يعتمد نفسمقاييس االولمبياد العالمية هو 3 :ذهبية و  7فضية و  11برونزية.
 كان التنظيم المادي لهذه الدورة هزيال و مربكا أضفى جوا من عدم االرتياح على كل المشاركين و لكنيجب اإلشارة أن التنظيم العلمي كان في مستوى متميز جدا عن بقية الدورات السابقة بإشراف رئيسة
االتحاد االفريقي للرياضيات و رئيس لجنة األولمبياد اإلفريقية و الخبراء الذي دأب االتحاد اإلفريقي
للرياضيات على دعوتهم.
 نظمت الجمعية مخيما تكوينيا خاصا و مكثفا من  30ماي إلى  20جوان  2018بنزل المنستير سنتربمعدل  11ساعة عمل يوميا ،كما قامت بأكثر من  20يوم تكوين مكثف في مخيمات خالل عطل السنة
الدراسية  ،2018/2017كما قامت بتكوين متواصل و مكثف عن بعد.

رئيسة الجمعية
مـنـيـة الدغموري بـوزويـتـة
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أول تونسي و ثالث إفريقي:

يوسف الشعبوني
صل على المجموع األقصى  42من  42في
يتح ّ
تاريخ األولمبياد اإلفريقية للرياضيات.

رئاسة البعثة مع السيد سفير تونس في كينيا

