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 2017النسخة الثامنة من املباراة العامة للعلوم والتقنيات  نتاجئ

عرش  املباراة العامة للعلوم والتقنيات يف نسخهتا الثامنة عن تصدر نجلمداوالت أ سفرت 
  تلميذات وتالميذ الحئة النتاجئ حسب جمال املباراة.

بية الوننية والتووين امله ي والتعل م العاي وقد شارك يف هذه املباراة اليت نظمهتا وزارة الت 
ناروالبحث العلمي،   10ني يوم االثن ،ة احلسن الثاين للعلوم والتقنياتأ اكدميي اتفاقية رشاكة مع يف ا 

يف جمال  98بني موزعني  ،متحشة ومتحش 400 ،ابلرابط يوسف بثانوية موالي 2017يوليوز 
يف جمال علوم املهندس هندسة  42هندسة كهرابئية، ويف جمال علوم املهندس  42الرايضيات، و

 يف جمال علوم احلياة وال رض. 120يف جمال الفزيايء والوميياء، و 98مياكنيوية، و

ختولها هلم أ اكدميية احلسن الثاين للعلوم منحة المتزي اليت  يس تفيد املتوجون واملتوجات منس و 
ىل حدود حصوهلم عىل ادلكتوراه.والتقنيات نيةل مسارمه ال اكدميي وفق رشوط المت  زي احملددة، ا 

  وفامي ييل ال سامء اليت تصدرت الحئة النتاجئ حسب جمال املباراة:

 

 ال اكدميية اجلهوية الثانوية التأ هيلية النسب والامس الرتبة جمال املباراة ر.ت.

1 

 الرايضيات

 الرشق ابن سينا املري ي عبد هللا ال وىل

 فاس موناس الزيتون يونسمحويم  الثانية 2

 الرابط سال زمور زعري عبد املاكل السعدي مك ي أ مني الثالثة 3

 درعة اتفياللت لال سلمى عس  ي امحد الرابعة 4

5 
 الفزيايء والوميياء

 الرابط سال زمور زعري بمنبارك عياد همدي ال وىل

 الرشق معر بن عبد العزيز بنيوب خوةل الثانية 6

علوم  7

 ندسامله 

 فاس موناس التقنية املس ياح أ سامة ال وىل كهرابء

 ادلار البيضاء سطات الرازي التقنية الفتح  برشى ال وىل مياكنيك 8

9 
 علوم احلياة وال رض

 فاس موناس ابن البيطار ابعقى فانمة الزهراء ال وىل

 ب ي مالل خنيفرة ال نلس بلحجام حفيظة الثانية 10

 

ذ  فائزات والفائزين يف دورة هذه الس نة، تمتىن لهن وهلم التوفيق يف مسارمه ال هتئنوالوزارة ا 

 ادلرايس ال اكدميي ومواصةل المتزي ملا فيه خري بدلان العزيز.


