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 : 2015 المغرب ScreenDy جائزة

 في مجال تكنلوجيا االتصاالت المتنقلة االبتكار
  بالمغرب الموصولة السيارة حول

 

 نم والممول ،رمجياتبالفي  طويرتالو  بحثالب المختص(Soft Centre)  الحاسوب برمجيات مركز أطلق
 المغرب  ScreenDy جائزة، 2015أكتوبر 8 الخميس يومالمواصالت  لتقنين الوطنية الوكالة طرف

 نلتقني الوطنية للوكالة العام المدير رئاسةوذلك تحت  بالرباط والمواصالت للبريد الوطني بالمعهد ،2015
وبحضور  بالمناسبةحيث تم  .باهلل المنتصر الدين عز السيد الحاسوب برمجيات مركز رئيس المواصالت

ذات اإلشعاع  المسابقة هذه رهانات تقديمبالمملكة  الهندسة ومدارس جامعات من طالب 300 من أكثر
 .الوطني

 نظامهاو  الموصولة لسيارةل التكنولوجية معالموال مجال المسابقة تحديدلفرصة كذلك وشكل هذا الحدث 
ري بمناسبة جالنهائية التي ست المباراة تنظيم كيفية من االطالع عنالمهندسون بة الطل حيث تمكن، تنقلالم

أمام لجنة من الخبراء الوطنيين  2015 نوفمبر 18و 16 بينالدار البيضاء ب المغرب، Devoxxانعقاد 
 لتمكين 2015 أكتوبر شهر طوال ستمرستو  األولى امرحلته يوتعتبر هذه الحملة الترويجية ف والدوليين.

  الوطني. المشروع هذا في لمشاركةمن االمملكة ب أخرى مؤسسات من الطلبة من ممكن عدد ربأك

 Maroc Numericطلب المشاريع الذي تديره هيئة  إطار في 2015 المغرب ScreenDy جائزة ندرجت
Cluster عرضو  رالمبتك المشروع هذا تطوير في لمساهمةبة المهندسين المغاربة لللطل فرصة يوفر. و 

 المسابقة هذهويأـتي تنظيم  مضافة.ال قيمةال ذات تنقلةالم التطبيقاتتطوير  في التقنية ومهاراتهم هماتإبداع
 غربيةم سيارة أول األسواقت بطرحأن  بعدخصوصا  المغربي، السيارات قطاعب االبتكاردعم  سياقفي 

 CFAO Motors Marocة مشتركة بين طموح مبادرةإطار  في ،2015 مارس شهر موصولة



اقتراح ب مطور ألي يسمحنظام منفتح  هو" أندرويد" بها الخاص التشغيل نظام أن صاو خص ،MAGNAVو
 .الموصولة المغربية للسيارة متنقلة تطبيقات

 مضافة قيمة اتذ المتنقلة التطبيقات ومكافأة الشابة المغربية المواهب عن الكشف إلى المسابقة هذه وتهدف
 اللوحة نسخة في 4.4" أندرويد" نظام حتالمطورة ت الموصولة، المغربية السيارةبالنسبة لمشروع  عالية

على تم اختيارها لكونها تعمل  التي ScreenDyقاعدة التطوير  استخدام خالل من وذلك .اإللكترونية
 وادي في موحط تسريع برنامج من استفادتو  دوليا اآلن بها معترف المنصة هذهالوطني.  االبتكار تعزيز

 .2015 بداية منذبالواليات المتحدة األمريكية  السيليكون

 العرض من االستفادة نبة مالطل مكن مما، الموصولة المغربية السيارةوخالل هذا الحدث، تم عرض 
غربي وقد تم تجهيز هذه السيارة بأول تطبيق م .نفسه الوقت في الواقع أرض على المشروع ولمس المفسر

. سائقلا تعب مستوى تقييمب الرحلة وأثناء قبل يسمح الذي "Wake Up Pilot":من هذا النوع وهو تطبيق 
 اآلن تثبيته ميت والمواصالت والذي للبريد الوطني المعهدأحد خريجي  طرف من التطبيق هذا تطوير تم وقد

 .السيارات الموصولة جميع على

ادل مع وذلك للتب الحدث هذا فيوشركاء المشروع  البرمجيات ابتكار دعم فيالفاعلين قد شارك جميع و 
مركز برمجيات الحاسوب،  ،CFAO Motors Maroc ،MAGNAVومن بين هؤالء :  األكاديمي النظام

ScreenDy ،Maroc Numeric Cluster ،DEVOXX Maroc  والمواصالت للبريد الوطني المعهدو 

 
 
 
 
 
 

 


