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الطبعة الثانية ملسابقة الكونغورو للرايضيات
"طبعة "2022
شهدت سنة  2021مشاركة الجزائر ،ممثلة من طرف جمعيتنا ،وألول مرة في مسابقة الكونغرو الدولية
للرياضيات إلى جانب  93دولة من مختلف القارات  ،و جرت المسابقة عبر  13والية شارك من خاللها 998
تلميذ من المراحل التعليمية الثالث  ،وقد القت المسابقة استحسانا كبيرا من طرف المشاركين فيها ومن طرف
أوليائهم  ،وسعيا منا لتوسيع دائرة المشاركة إلى أكبر عدد ممكن من الواليات قصد إتاحة الفرصة للمزيد من
التالميذ لخوض غمار هذا النوع من المسابقات الرياضياتية والتي تهدف بالدرجة األولى إلى تقريب التلميذ إلى
هذه المادة الهامة ،ونشر الثقافة الرياضياتية في الوسط المدرسي  ،ولبلوغ هذه األهداف قررت الجمعية تنظيم
هذه المسابقة في طبعتها الثانية  2022ولضمان نجاحها وضعت جملة من الشروط والضوابط العملية التي ينبغي
على كل المشاركين االلتزام بها .

مراحل سري املسابقة :

املرحةل ا ألوىل :

اعتماد المنسقين الوالئيين من  22مارس الى  08أفريل 2022

يمكن لكل من يرغب في تأطيرالمسابقة على المستوى الوالئي تقديم طلب اعتماد لمكتب الجمعية خالل هذه الفترة

رشوط الاعامتد :
 أن ال يقل سن المنسق عن  25سنة. ا ن يقدم المنسق التزاما بتوفير شروط نجاح المسابقة على مستوى واليته ( مركز االجراء  ،تأطير العملية ،طبع المواضيع )
 ان يلتزم المنسق باحترام بروتوكول سير المسابقة المعتمد من طرف الجمعية (خالل إجتماع التي تنظمهالجمعية لمنسقي الواليات).
 -ان يقترح المنسق مساعدين اثنين على األقل لمساعدته في التنظيم محليا.

املرحةل الثانية  :مرحلة فتح التسجيالت للمشاركين من  10افريل الى  01ماي .2022
 تفتح المشاركة لتالميذ المراحل التعليمية الثالث (من السنة الرابعة ابتدائي للسنة الثالثة ثانوي). يتكفل المنسق الوالئي بعملية استقبال طلبات التسجيل مرفقة بوصل بنكي كدليل على تسديد نفقات المشاركةالمقدرة ب  1000دينارعن كل مشارك.
 ال يجب ان يتجاوز عدد المشاركين  50عن كل مرحلة و بمجموع  150عن كل والية اال بترخيص من مكتبالجمعية وبطلب خطي من المنسق الوالئي.
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املرحةل الثالثة  :مرحلة االجراء وإعالن الفائزين  21ماي  2022الى  30ماي 2022
 تجرى المسابقة في نفس اليوم وفي نفس التوقيت عبر كامل الواليات المشاركة. يستلم المنسقون مواضيع المسابقة  24ساعة قبل تاريخ االجراء ويتكفلون بطبعها قبل يوم المسابقة. ت جمع أوراق المشاركين و ترسل الى مكتب الجمعية مرفقة بمحضر سير العملية في اجل ال يتعدى  72ساعةمن تاريخ اإلجراء.
 تصحح األوراق في مركز واحد تفتحه الجمعية لهذا الغرض في الفترة الممتدة بين  25و  28ماي. يتم اإلعالن عن الناجحين والئيا يوم  29ماي  ،2022ثم الناجحين وطنيا يوم  30ماي  2022وعددهم ثالثةعن كل مرحلة تعليمية .
 تتكفل الجمعية بتكريم المتفوقين وطنيا خالل حفل سينظم على شرفهم يوم  05جويلية .2022 فيما يخص تكريم المتفوقين والئيا يكون ذلك وفق إمكانيات كل منسق ( تخصص  200د.ج من حقوق تسجيلكل تلميذ للتكريم المحلي) .

هام جدا :
 ستسعى الجمعية لتقديم كل الدعم للمنسقين الوالئيين في حدود إمكانياتها.
 يمكنكم التواصل مع المكتب الوطني للجمعية عبر مواقع التواصل اإلجتماعي المتواجدة في الموقع اإللكتروني
للجمعية أو عبر الهاتف0557199674 :
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