
ة عة اإلعداد ات للسنة الرا اض أوال: الفائزون  مسار ال

امل الداالسم  ال ــــخ الم الدتار ةالمؤسسةر و تمحل الم مالرقم األولم الوال ةالتوه الرت
اب عمر اض2006محمد  از 16220776512ال ة االمت 1541521043791ثان

د الرحمن ارت2003محمد لمام محمد ع از 10558185202ت ة االمت 1541522547632ثان
دي از 86685698042عرفات2006محمد األم محمد ع ة االمت 1541519847283ثان

لثوم محمد األم  از 51253624373نواذيبو28/09/2006أم  ة اإلمت 139041184ثان
د أحمد محمد المختار محمد أحمد از 43817692642عرفات2004س ة االمت 1541512443824ثان

غ زنة08/07/2006موالي محمد از 57571420614تف 1441413144866االمت
د الرحمن د هللا محمد ع از 70492453054ل11/02/2006أحمد ع 1441412946037االمت

ب محمد محمد سالم ت30/11/2005ز از 77477894474بتلم 1441410145938االمت
از 36139689892ارك 2005محمد لم محمد سالم ة االمت 1541522746798ثان

دا  م2004محمد محمود محمد ال از 17212285292دار النع ة االمت 151343728ثان

ة  عة الثان ات للسنة السا اض ا: الفائزون  مسار ال ثان

امل الداالسم  ال ــــخ الم الدتار ةالمؤسسةر و تمحل الم مالرقم األولم الوال ةالتوه الرت
ار9997770795عرفات28/12/2003محمد محمد الحافظ الرا  1451403553891الخ

د الودود ه أو ع ات2003حظ از 15535248412آول ة االمت 1551503954032ثان
فة2003محمد محمود أحمد از 09786027372ك ة االمت 1551503055483ثان

دي محمد  خطري ه15/09/2004س ار7087299569ديونا 1451404055634الخ
و ابهاه ار3273285466إ,ع,م24/08/2002محمد إسل 1451403751975الخ

از 30222524752عرفات06/08/2004محمد سالم محمد المختار ة االمت 15758575ثان
د الرحمن محمد المصط  ك 2004محمد ع 1551502758217الرجاء 93502288651ا

ا د دي محمد الشيخ س غ زنه2003اسحاق الشيخ س ة6650770469تف ة العسك 1451407352948الثان
ابن از 61252103071ل25/11/2002المصط احمدو ا 1451408555409االمت

14514072536010منابع العلوم7142054614توجون 03/08/2003عمر الشيخ أحمد
يهه ارت2002محمد عمر أال امي از 26630882471ت 14514076515210االمت

ة  عة الثان اء للسنة السا م اء وال ثالثا: الفائزون  مسار الف

امل الداالسم  ال ــــخ الم الدتار ةالمؤسسةر و تمحل الم مالرقم األولم الوال ةالتوه الرت
عقوب د أحمد  8608008268181نواذيبو3140344931نواذيبو2005أحمد ب

م محمد المختار 1561510366332اإلصالح الرائد6412557384عرفات2003م
اه محمد سالم اض2001ب از 55212947092ال ة االمت 1561503862633ثان

لول شه محمد ع  1461412064184المعارف3809691879كرو01/01/2003ع
اه د الرحمن اب غ زنه28/04/2003ع از 62186348871تف 1461418168665االمت

از 45409013531توجن 2004سعد بوه احمد حاج 1461416765826االمت
ابو اه أحمد  ا 1461414369607منابع العلوم875004215العيون11/12/2002محمدو 

ة5491533848أطار2003الت المصط الت  ة العسك 1461410163198الثان
از 89689862732ارك 2004أحمد محمدن إال ة االمت 1561502466279ثان

د هللا مماه از 18833405551روصو2003محمد ع 14614184653610االمت

الوطنية لمسابقات العلوم اللجنة
2021أولمبياد العلوم 

النتائج النهائية

الساعة العاشرة صباحا بمباني مدرسة تكوين   2021مايو    02اجتمعت لجنة المنسقين في مسابقات أولمبياد العلوم  يوم األحد  
ات المعلمين  بنواكشوط وبعد المقابلة الشخصية  التي أجرتها اللجنة والمصححون مع الفائزين وما اشتملت عليه من  التدقيق في هوي
ن دون وخطوط  ومستويات الفائزين العشر األوائل من كل مسار من المسابقة صادقت اللجنة على الترتيب االستحقاقي األولي للمتسابقي

:تعديل، وقد كانت النتائج كما يلي

02/05/202111:29 الصفحة 1 من 2 اد العلوم 2021 ة ألولمب النتائج النهائ



ة  عة الثان ة  للسنة السا ع عا: الفائزون  مسار العلوم الطب را

امل الداالسم  ال ــــخ الم الدتار ةالمؤسسةر و تمحل الم مالرقم األولم الوال ةالتوه الرت
1571519071871اإلصالح الرائد1928193161توجن 2003هدى محمد محمود

د المختار ارت2002امود س از 44293815201ت ة االمت 1471441178022ثان
د هللا د الرحمن محمد ع 1571510873503اإلصالح الرائد462356693واد الناقة2003ع

شه محمد محمد سالم غ زنة2001ع از 10253712871تف ة االمت 1471437579304ثان
1318076005العروة2835297585ل2003محمد محمد مو
ات أبنو غ زنة2003اخناثه ل 1571519374946التقوى4345122276تف

دي لينه محمدو حم از 03047821492اإلمارات2004ازغ ة االمت 1571501679417ثان
ب د محمد  محمد حب از 61889439631الرك 05/07/2003س ة االمت 1471439377188ثان

اه د هللا ا غ زنة2000ع 1571511078079الرجاء 92298891131تف
د القادر محمد األم  م07/06/2004ع ة342132387دار النع ك 14714196780610معارف ال

كه محمد الحس  ب ة435358020روصو2003منت ان 15715182769210العم

س اللجنة س لجنة السكرتاراالمصححوناألعضاءرئ رئ
ع ولد الدوهإسلمو ولد فرجوحرمه حمود

مان ولد أعمر سل
د محمد محمود ولد سع
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