
 

 بيان صحفي

 

  2018ماي  10الدار البيضاء، 

 

روح المبادرة عند الشباب، تحفيز  :عيراشملا ءاشنال ةيبرغملا- ةيسنرفلا ةسفانمللالنسخة الثانية 

  وتقريب الثقافات وخلق قيمة للمجتمع.

 وفرنسا، بالمغرب السياسية والعلوم المعمارية والهندسة والتجارة الهندسة مدارسل ينتمون طلبة التقى

 في مشاريع إلنجاز مجموعات نمض لمعلا أجل من وذلك .CIFRE 1 جبرنام من الدكتوراه طلبة إلى إضافة

 التحدي هو هذا وكان ،"مستدام" منظور في إفريقيا أو المغرب احتياجات تلبي التي المقاولة مجال

 طرف من الحدث ونظم .عيراشملا ءاشنال   ةيبرغملا- ةيسنرفلامسابقةال من الثانية النسخة في للمشاركين

 الفرنسي المعهد ،emlyon business school campus Casablanca ،بالمغرب الفرنسية السفارة

. France Alumni Maroc الفرنسية العالي التعليم مؤسسات من المغاربة الخريجين وشبكة المغربي

 ةيبرغملا تاسسؤملا من 20و مدرسة 30 من أكثر مع بشراكة نافسام 60 حضور السنة هذه عرفت كما

 .الراعية والجهات

 ،سناسين بني يةجمع مؤسس ،الكروج هشام المغربي العداء بحضور المسابقة من األخيرة األمسية تميزت
 تصفياتلل تأهلت التي فرقال شجع كما المغربي، المجتمع تنمية في ابالشب مساهمة أهمية عن تحدث الذي

 .النهائية

 

 

 هشام الكروج 

 

 عبارة وهي. 2016 أبريل 21 بتاريخ توقيعها تم التي المغرب، - فرنسا  CIFREالبحث طريق عن للتكوين الصناعية االتفاقية  CIFRE : 1 برنامج

 ومختبر الفرنسي للقانون تخضع بفرنسا متواجدة مؤسسة بين مشترك تعاون إطار في الدكتوراه أطروحة تحضير المغاربة للطلبة يتيح برنامج عن

 .مغربي أكاديمي مختبر مع مشترك بإشراف فرنسي أكاديمي



 

 /طلبة 5و فريقا 12 فيها شارك 2018 لسنة عيراشملا ءاشنال  ةيبرغملا- ةيسنرفلاللمسابقة الثانية النسخة

 اتالخدم األعمال، إدارة أجل من االصطناعي الذكاء) والتخصصات المواضيع متعددي الدكتوراه طلبة

 ،(2018 ماي 5و 4) المكثف العمل من وميني بعد(. المستدامة مدينةوال االجتماعية التنمية للفرد، الجديدة

 تم ،المداولة وبعد. الخبراءو ساتذةاأل من مجموعة من تتكون تحكيم لجنة أمام مشاريعهم المتنافسون قدم

 .للمسابقة النهائية للتصفيات فرق 4 اختيار

 في األولى لجائزةا على" IA for business" األعمال إدارة أجل من االصطناعي الذكاء فريق حصل

 إلى يهدف الذي  : "GREEN EYES " لمشروعه 2018 عيراشملا ءاشنال  ةيبرغملا- ةيسنرفلا مسابقةلا

 هذا طلبة .الزراعي اإلنتاج وتحسين أفضل مردودية أجل من الزراعة، خدمة في جديدة تقنيات اعتماد

 emlyon business school، Arts et métiers (Adrienne Plantureux) مدرسة من الفريق

Lille (Mohamed Boussaboun), ، ENA Rabat (Hafsa Rifki)، ENSE Mohammedia 

(Oussama Baderkhane) الفرنسية العالي التعليم مؤسسات من المغاربة الخريجين وشبكة و (Baba 

Mbaye) (CIFRE). 

 

 

 "الذكاء االصطناعي من أجل إدارة األعمال"المكافأة األولى لفريق 

 

 "                     لمشروعه" االجتماعية التنمية" فريق النهائيات، في شاركت التي للفرق مكافأت منح وتم

YUMMY MOMMY :"والشباب المطبخ، في وجبات بإعداد يقمن البيوت ربات بين تجمع منصة 

 .عملهم مكان في الصنع ةمنزلي بوجبات االستمتاع في الراغبين

 

 

 



 

 

 "للفرد الجديدة الخدمات" فريق

 

 األنشطة مقدمي بين بالربط تسمح إلكترونية منصة حول بمشروع قام الذي" للفرد الجديدة الخدمات" فريق

    .ألبنائهم ترفيهية أنشطة عليهم اقتراح أجل من واألمهات واألباء الترفيهية

 

 

 "المستدامة المدينة" فريق

 ةللرياض ذكية قاعات نجازإ إلى يسعي الذي " TRINI SMART" لمشروعه" المستدامة المدينة" وفريق

 . المتمرن بها يقوم التي الحركات خالل من الطاقة توليد على زيادة الشركات، داخل بالموظفين خاصة

 

 

 



 

 

 

 

 التنمية االجتماعية - Alumniمكافأة    

 

 اشتغل الذي "االجتماعية التنمية" للنهائي التأهل من يتمكن لم لفريق"  Alumni " جائرة منح تم وأخير،

 المقيمين األجانب للخريجين مخصصة حاضنة عن عبارة وهو :"AFRICA BOOSTER " موضوع على

 . خبراتهم من دةاالستفا إلى باإلضافة والمهني، االجتماعي االندماج على مساعدتهم أجل من المغرب في

 الشمسية الطاقة في األبحاث لمعهد العام المدير ،إكن بدر السيد من السنة هذه لنسخة التحكيم لجنة تكونت

 .الخارجية للتجارة المغربي للبنك الفردية السوق مديرة باهيا، بنيس السيدة. االبتكار شريك الجديدة، والطاقة

 emlyon business                    مدرسةـب Early Maker  تطوير مدير Thierry Picq داتسألا

school السيد ؛مراكشب الخاصة جامعةلل األكاديمي الرئيس كنديري، محمد ؛ Laurent Champaney 

 عبد السيد ؛البيضاء بالدار الثاني الحسن معةجا رئيس ،منصوري إدريس السيد ؛والحرف الفنون مدير ،

 " كليد في االبتكار قسم رئيسة بنونة، زينب السيدة. بالرباط الخامس محمد جامعة رئيس ، بلحاج الحميد

Lydec "مجموعةل لمغربا العام المدير ، العوالي يوسف السيد ؛ " Percall." 

 

 

 

 

 



 

 

 أعضاء لجنة التحكيم  

 عيراشملا ءاشنا مسابقة اومعد الذين والشركاء الرعاة من دعم دون النسخة هذه نظمت ُ أن الممكن من يكن لم

 التحدي هذا يحملها التي ميقلا نم اهريغو الثقافي، االنفتاح ، المقاولة حور ىلع اوعجشو

  :"OR" الرعاة

 (BMCE) البنك المغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا •

 (IRESEN) الجديدةمعهد األبحاث في الطاقة الشمسية والطاقة  •

 :" Argent" الممولين

 Philips  شركة •

 (UPM) الخاصة لمراكش الجامعة •

 (UIC) الجامعة الدولية للدار البيضاء •

 (SG) الشركة العامةبنك  •

 " Bronze"الرعاة 

 Percallمجموعة  •

 (Lydec)ليدك  •

 الشركاء ووسائل اإلعالم:

• Yasmine Signature  

• Rivedroite Paris 

• Numa 

• NimbleWays 

• Tickets.ma, Lesinfos.ma 

• Hyatt Regency 

• HumanFirst 

• AccorHotels (IBIS)  

• NAFS 

• L’économiste 

• Hit Radio 

  :االتصال



 

 المغربي الفرنسي المعهد : مبسط خديجة -

 khadija.moubssete@institutfrancais-maroc.com  : اإليميل

  68 99 27 66 06 / 15 53 54 37 05 :الهاتف

entrepreneuriat.com-www.challenge 

 

 :والشركاء الرعاة -

 

 : المؤسسات الشريكة

 

http://www.challenge-entrepreneuriat.com/

