




About BADIR

»بــادر« هــي مبــادرة بقيــادة المنظمــة الدوليــة للشــباب تهــدف إلــى تزويــد القــادة الشــباب ورجــال األعمــال األردنييــن بالمعرفــة والمهــارات والمــوارد الالزمــة 
لتعزيــز وتوســيع نطــاق مشــاريع التغييــر االجتماعــي القائمــة. زمالــة »بــادر 2017« ممولــة مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، ضمــن مشــروع 
»USAID« لدعــم مبــادرات المجتمــع المدنــي الــذي تنفــذه “FHI 360”. ُنعنــى فــي »بــادر« بدعــم الشــباب مــن المبتكريــن االجتماعييــن وأصحــاب األفــكار 
والــرؤى االجتماعيــة الطموحــة، وإتاحــة الفــرص أمامهــم للتواصــل مــع نظرائهــم مــن جميــع أنحــاء العالــم، وتوســيع نطــاق األثــر اإليجابــي الــذي يحدثونــه 

ضمــن مجتمعاتهــم. 

مّثــل عــام 2011 نقطــة االنطــالق لمشــروع »بــادر«، حيــث بدأنــا أعمالنــا بدعــم مــن ســتاربكس، شــركة المقاهــي األمريكيــة ذائعــة الصيــت، الممثلــة بشــركة 
محمــد حمــود الشــايع فــي األردن، ومــّر المشــروع خــالل تطــوره بثــالث مراحــل مختلفــة، شــهد فيهــا مشــاركة أعــداد متزايــدة مــن الزمــالء الذيــن حصلــوا 
علــى المعرفــة  واألدوات الالزمــة لتحفيــز أفكارهــم اإلبداعيــة، وتنميــة مشــاريعهم فــي مجــال الريــادة االجتماعيــة، وتعزيــز أثرهــا. وقــد وصــل عــدد الرياديين 

االجتماعييــن الشــباب الذيــن تبناهــم مشــروع »بــادر« إلــى 65 عضــوًا يطلــق عليهــم اســم »زمــالء بــادر«.

هــذا العــام، وبالشــراكة مــع برنامــج USAID لدعــم مبــادرات المجتمــع المدنــي، أطلقنــا المرحلــة الرابعــة مــن مشــروع »بــادر«، مواصليــن مشــوارنا، الــذي 
اســتمر علــى مــدار ســتة أعــوام متتاليــة، نحــو إحــداث تغييــرات إيجابيــة ملموســة فــي المجتمعــات المحليــة كأحــد أكثــر برامــج دعــم ريــادة األعمــال 

ــدًا للمشــروع. ــاًل جدي ــا 2٤ زمي ــة شــموالً علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط، وأضفن االجتماعي

عن »بادر«

BADIR is an initiative led by the International Youth Foundation )IYF( that is designed to equip young Jordanian leaders and 
entrepreneurs with the knowledge, skills and resources needed to strengthen and scale up their existing social change 
projects. BADIR 2017 Fellowship is funded by the United States Agency for International Development )USAID( through a 
grant from the USAID Civic Initiatives Support Program implemented by FHI 360. BADIR’s main goal is to support young, 
ambitious social entrepreneurs and connect them to like-minded peers from around the world to help them create wide-
spread, positive change within their communities. 
 
First launched in 2011, with the support of Starbucks, a renowned American coffee company and coffeehouse chain 
represented by M.H. Alshaya Co. in Jordan, BADIR has been through three different phases since its inception, adopting a 
total of 65 young social entrepreneurs called BADIR Fellows and has seen to providing them with the knowledge and skills 
needed to cultivate their creativity, nurture their social change projects and emphasize their impact.
 
This year, in partnership with USAID Civic Initiatives Support Program, BADIR has launched its fourth phase, continuing its 
mission to implement real social change in local communities as one of the most comprehensive social entrepreneurship 
support programs in the Middle East for the sixth consecutive year, adding 24 new fellows to the program.
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الدوليــة  المنظمــة  تســتثمر 
أنشــئت  التــي  للشــباب، 
الطاقــات  فــي   ،1990 عــام 
يمتلكهــا  التــي  الهائلــة 
بتأســيس  وتقــوم  الشــباب، 
عالمــي  نطــاق  علــى  مجتمــع 
وحكومــات  شــركات  يضــم 
مدنــي،  مجتمــع  ومؤسســات 

International Youth 
Foundation (IYF)

المنظمة الدولية للشباب

The IYF invests in the 
extraordinary potential of 
young people. Founded in 
1990, IYF builds and maintains 
a worldwide community of 
businesses, governments, 
and civil society 
organizations committed 

to empowering youth to be 
healthy, productive and 
engaged citizens.

For more information visit:

بتمكيــن  جميعهــا  تلتــزم 
مواطنيــن  ليكونــوا  الشــباب 
صالحيــن ومنتجيــن ومفيدين 

. تهــم لمجتمعا

لمزيــد مــن المعلومــات ، الرجاء 
زيارة الموقــع اإللكتروني:

www.iyfnet.org

www.iyfnet.org

A program carried out by the 
IYF, YouthActionNet pursues 
a bold mission: To strengthen 
and scale up the impact of 
youth-led social ventures 
around the world. Through its 
local and global fellowship 
programs, YouthActionNet 
provides training, funding, 
advocacy and networking 

opportunities to social 
entrepreneurs, ages
18-29, who have pioneered 
solutions to urgent global 
challenges.

For more information visit:

للعمــل  العالميــة  الشــبكة 
بي  لشــبا ا

 )YouthActionNet®(
المنظمــة  برامــج  أحــد  هــي 
وتعمــل  للشــباب،  الدوليــة 
لتحقيــق  بســعيها  مدفوعــًة 
حــول  يتمحــور  طمــوح  هــدف 
تعزيــز وتوســيع أثــر المبــادرات 
الشــباب  بقيــادة  المجتمعيــة 
خــالل  مــن  العالــم.  حــول 
والعالميــة،  المحليــة  البرامــج 
العالميــة  الشــبكة  تقــدم 

YouthActionNet YouthActionNet

www.youthactionnet.org

www.youthactionnet.org

فــرص  الشــبابي  للعمــل 
والدعــم  والتمويــل،  التدريــب 
االجتماعييــن  الريادييــن  وربــط 
ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 
و29 عامــً، والذيــن قدمــوا حلــوالً 
العالميــة  للتحديــات  رياديــة 

. لملحــة ا

لمزيــد مــن المعلومــات ، الرجــاء 
زيــارة الموقــع اإللكترونــي:



»مبــادرات  مشــروع  يهــدف 
المدعــوم  المدنــي«  المجتمــع 
األمريكيــة  الوكالــة  ِقبــل  مــن 
إلــى   »USAID« الدوليــة  للتنميــة 
بنــاء مجتمــع مدنــي قــوي وحيــوي 
دعــم  خــالل  مــن  األردن  فــي 
مجموعــة واســعة مــن المبــادرات 
الصعيديــن  علــى  المدنيــة، 
لتدعيــم  والوطنــي،  المحلــي 
للمجتمــع  المؤسســية  القــدرات 
المدنــي، وتعزيــز التعــاون مــا بيــن 
ومؤسســات  األردنيــة  الحكومــة 
تنــاول  فــي  المدنــي  المجتمــع 
واالســتجابة  اإلصــالح  قضايــا 
ويســتمر  التنميــة.  لتحديــات 
لدعــم   »USAID« مشــروع 
مبــادرات المجتمــع المدنــي علــى 
مــدار 5 أعــوام  )2013-2018( حيــث 
منظمــة  تنفيــذه  علــى  تقــوم 
 ،)FHI 360( صحــة األســرة الدوليــة
وهــي منظمــة غيــر ربحيــة تهــدف 
واســتدامة  التنميــة  لتحقيــق 
مــن  الحيــاة  تحســين  طــرق 
متكاملــة  حلــول  تطويــر  خــالل 
محليــة.   دوافــع  مــن  ومنطلقــة 

USAID Civic Initiatives 
Support Program

برنامج USAID لدعم مبادرات 
المجتمع المدني

The USAID Civic Initiatives 
Support Program )USAID CIS( 
aims at cultivating a strong 
and vibrant civil society in 
Jordan by supporting civic 
initiatives and advocacy 
at the local and national 
levels, strengthening the 
organizational capacity of 
civil society organizations 
)CSOs( and promoting 
Government of Jordan-
CSO collaboration efforts 
to address reform and 
development challenges. 
USAID CIS )18-2013( is 
implemented by FHI 
360, a nonprofit human 
development organization 
dedicated to improving 
lives in lasting ways by 
advancing integrated, 
locally driven solutions. 
Youth engagement, gender 
equality, human rights, 
inclusion, governance and 
transparency form the core 
around which all programs 
are designed. USAID CIS 
is proud to support the 
fourth round of BADIR to 
further enhance its focus 

on ensuring inclusion and 
rights across the Kingdom.  
The United States is firmly 
committed to Jordan’s 
security and stability. 
USAID has a long-standing 
partnership with the 
Government of Jordan to 
support economic stability, 
strengthen democratic 
governance, and improve 
essential service delivery 
to meet the needs of the 
people of this country. 

For more information visit:

www.cisjordan.org

www.usaid.gov
/jordan/our-work

www.cisjordan.org

www.usaid.gov
/jordan/our-work

مفاهيــم  مــن  المشــروع  ويتخــذ 
والمســاواة  الشــبابية،  المشــاركة 
اإلنســان،  وحقــوق  الجندريــة، 
والشــفافية  والحوكمــة،  والدمــج، 
حولهــا  تتمحــور  جوهريــة  عناصــر 
للمشــروع.  التابعــة  البرامــج  جميــع 
نفتخــر فــي مشــروع »USAID« لدعــم 
مبــادرات المجتمــع المدنــي بدعمنــا 
»بــادر«،  زمــالء  مــن  الرابــع  للفــوج 
فيمــا يعــزز مــن تركيزنــا علــى ضمــان 
علــى  والحفــاظ  الدمــج  تحقيــق 

األردن.   فــي  الحقــوق 
تلتــزم الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
التزامــً راســخً بالحفــاظ علــى أمــن 
شــراكة  وضمــن  واســتقراره.  األردن 
طويلــة األمــد مــع الحكومــة األردنيــة، 
تعمــل الوكالــة األمريكيــة للتنميــة 
االســتقرار  دعــم  علــى  الدوليــة 
وتعزيــز  األردن،  فــي  االقتصــادي 
وتحســين  الديمقراطــي،  الحكــم 
تقديــم الخدمــات األساســية لتلبيــة 

المواطنيــن. احتياجــات 

لمزيــد مــن المعلومــات ، الرجــاء زيــارة 
الموقــع اإللكترونــي:



At a time of unprecedented challenges, the world needs the fresh ideas, courage, and 
audacity of youth more than ever before. Today’s young social entrepreneurs offer not 
only breakthrough solutions but a new worldview rooted in the values of fairness, equity, 
compassion, and inclusivity.  While negative news stories capture people’s attention, it’s 
positive stories that motivate them to take action. The 2017 BADIR Fellows offer such stories 
of hope and inspiration. 

Through their ventures, these young founders and CEOs address a range of issues—from 
health to education, the environment to micro-enterprise development. Encouraging 
active civic participation is a strong theme among this year’s fellows as is addressing the 
needs of refugees, individuals with disabilities, and other vulnerable populations. 

We are proud to be partnering with the United States Agency for International 
Development )USAID( Civic Initiatives Support Program and FHI 360 to identify, train, 
support, and connect these talented young leaders. Over the last six years, BADIR has 
built a rich legacy, creating a robust community of 89 pioneering youth whose social 
innovations are transforming local communities while contributing to the 2030 Sustainable 
Development Goals set forth by world leaders. We believe that investing in today’s young 
change-makers—in Jordan and around the globe—is one of the best ways to achieve 
urgent goals we all share. 

The 2017 BADIR Fellows join YouthActionNet’s growing network of more than 1,500 young 
social entrepreneurs in 92 countries. Through connecting them to their peers around the 
world and providing continuing education opportunities throughout their social change 
careers, we aim to support their leadership journeys for a lifetime. 

William S. Reese
Chief Executive Officer,
International Youth 
Foundation

فــي وقــت تحتــّد فيــه التحديــات غيــر المســبوقة، تبــرز حاجــة العالــم لألفــكار المبتكــرة وروح الشــجاعة والجــرأة مــن الشــباب 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى. فشــباب اليــوم مــن الــرواد االجتماعييــن ال يطرحــون حلــوالً فعالــة فحســب، بــل يقدمــون للعالــم 

أجمــع رؤيــة جديــدة قائمــة علــى قيــم العدالــة والمســاواة والتآخــي والشــمولية. 

وبينمــا تجــذب األخبــار الســلبية انتبــاه العالــم، تبقــى القصــص اإليجابيــة الملهمــة هــي الحافــز الــذي يحركهــم نحــو اإلنجــاز 
والعمــل. ويقــدم زمــالء »بــادر« لعــام 2017 قصصــً تبــّث األمــل واإللهــام لآلخريــن، فهــؤالء الشــباب، مــن مؤسســي المشــاريع 
إلــى الرؤســاء التنفيذييــن، يتصــّدون لمجموعــة واســعة مــن القضايــا، بــدءًا مــن الصحــة، مــرورًا بالتعليــم والبيئــة، ووصــوالً 
إلــى تطويــر المشــاريع الصغيــرة. وبــدا جليــً هــذا العــام، تركيــز زمــالء »بــادر« علــى مفهــوم المشــاركة المدنيــة الفاعلــة ضمــن 
مشــاريعهم، ومثــاالً علــى ذلــك تلبيــة احتياجــات الالجئيــن واألفــراد واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وغيرهــا مــن الفئــات األقــل حظــً. 
ــة الدوليــة  ــة األمريكيــة للتنمي ــي« المدعــوم مــن ِقبــل الوكال ــادرات المجتمــع المدن ــا مــع »مشــروع دعــم مب نفتخــر بتعاونن
»USAID« ومنظمــة صحــة األســرة الدوليــة )FHI 360(، والعمــل معــً النتقــاء هــؤالء القــادة الشــباب الموهوبيــن، وتدريبهــم، 

ودعمهــم، وربطهــم ببعضهــم البعــض. 

علــى مــدار األعــوام الســتة الماضيــة، نجــح مشــروع »بــادر« فــي بنــاء إرث قــوي مــن خــالل تشــكيله لمجتمــع نشــط مــن 89 شــابً 
وشــابة ممــن تســاهم ابتكاراتهــم االجتماعيــة فــي إحــداث نقلــة فــي حيــاة المجتمعــات المحليــة، إلــى جانــب مســاهمته فــي 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي اعتمدهــا قــادة العالــم ضمــن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030. ونحــن نؤمــن 
ــاع التغييــر اليــوم - فــي األردن والعالــم أجمــع - هــو أحــد أفضــل الطــرق لتحقيــق األهــداف الملحــة  ــأن االســتثمار فــي صّن ب

التــي نتشــاركها جميعــً. 
هــذا العــام، ينضــم زمــالء »بــادر« إلــى الشــبكة العالميــة للعمــل الشــبابي )®YouthActionNet( والتــي تضــم أكثــر مــن 
ــة. وعبــر إفســاح المجــال أمــام الزمــالء للتواصــل مــع نظرائهــم مــن  ــرواد االجتماعييــن فــي 92 دول 1،500 شــاب وشــابة مــن ال
حــول العالــم، ومنحهــم فــرص التعّلــم خــالل المســيرة التــي يخوضونهــا، فإننــا نتطلــع إلــى دعــم رحلتهــم كقــادة للتغييــر 

االجتماعــي علــى مــدى الحيــاة. 

ويليام إس. ريس
الرئيس التنفيذي

المنظمة الدولية للشباب



Patrick C. Fine 
Chief Executive Officer,
FHI 360

On behalf of the USAID Civic Initiatives Support Program )USAID CIS(, congratulations!  
The BADIR 2017 Fellows follow in the footsteps of an accomplished network of Jordanian 
youth leaders who have demonstrated the power of positive youth development, civic 
engagement, creativity and commitment.   

When given the chance to join the BADIR 2017 program, USAID CIS did not hesitate as 
we have seen first-hand how communities have benefited from this unique program. So 
how could we contribute to making a difference as well? We identified an opportunity 
to expand BADIR’s approach to enhancing social inclusion by introducing the principles 
of meaningful involvement and equitable participation of persons with disabilities, 
promoting the approach of “Nothing About Us, Without Us” and putting disability rights 
on your agenda.  In introducing you to the principles of inclusion, empowerment, gender 
equality, and the human rights-based approach, we will ensure together the active 
participation and engagement of persons with disabilities within your social change 
projects and ultimately in your communities.  

We’re proud of BADIR’s evolution and look forward to following your progress in advancing 
inclusion in Jordan.

 ،»USAID« بالنيابــة عــن »مشــروع دعــم مبــادرات المجتمــع المدنــي« المدعــوم مــن ِقبــل الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة
نهنئكــم علــى هــذا اإلنجــاز! 

فأنتــم، زمــالء وزميــالت »بــادر« لعــام 2017، تســيرون علــى خطــى شــبكة واســعة مــن القــادة الناجحيــن مــن الشــباب األردنــي 
الــذي برهــن علــى اإلمكانيــات الهائلــة التــي يمكــن تحقيقهــا مــن التنميــة اإليجابيــة للشــباب، وتعزيــز المشــاركة المدنيــة، 

وترســيخ مفاهيــم اإلبــداع وااللتــزام. 

ولّمــا أتيحــت أمامنــا الفرصــة للمشــاركة فــي دعــم »زمالــة بــادر« لعــام 2017، لــم نتــردد فــي مشــروع »USAID« لدعــم مبــادرات 
ــادر« علــى  ــه مشــروع »ب ــذي أحدث ــر ال ــر الكبي ــي مــن اتخــاذ هــذه الخطــوة، خاصــة وقــد لمســنا بأنفســنا األث المجتمــع المدن

المجتمعــات. فــكان الســؤال المطــروح، كيــف لنــا أن نســاهم أيضــً فــي إحــداث الفــارق؟ 
مــن هنــا، قررنــا أن نفتــح آفاقــً جديــدة لتوســيع نطــاق عمــل مشــروع »بــادر« فــي مجــال تعزيــز الدمــج االجتماعــي، مــن 
خــالل تقديــم مبــادئ المشــاركة الفاعلــة والعادلــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والترويــج لتبّنــي نهــج »ال شــيء يخصنــا بدوننــا« 
)Nothing About Us, Without Us(، بمــا يحفزكــم علــى وضــع حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي جوهــر أعمالكــم. 
وعبــر تقديــم مبــادئ الدمــج، والتمكيــن، والمســاواة بيــن الجنســين، والنهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان، ســنضمن ســويًة 
تحقيــق المشــاركة الفاعلــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ضمــن مشــاريعكم الهادفــة للتغييــر، وبالتالــي تعزيــز دورهــم فــي 

المجتمــع ككل. 

فخــورون بالتطــور الــذي حققــه »بــادر«، ونتطلــع لمتابعــة التقــدم الــذي ســتحرزونه بأنفســكم لتعزيــز الدمــج فــي المجتمــع 
األردنــي. 

باتريك سي. فاين
الرئيس التنفيذي

منظمة صحة األسرة الدولية





7

Ahmad Shtayat, 29
Accept Me As I Am
Irbid 

Ameen Al Ma’aitah, 25
Riadology
Irbid 

Ahmad founded the ‘Accept Me As I Am’ initiative with the aim of providing physical, 
occupational and speech therapy to underprivileged children as a form of early intervention 
for those suffering from an array of physical, mental and linguistic disabilities. The initiative 
seeks to spread awareness among mothers regarding these disabilities and provide 
rehabilitation programs for their children. With over 20 workshops held within the local 
community and surrounding areas thus far, the initiative is focused on social integration and 
motivating children experiencing disabilities to be active members of their community, as 
well as performing regular follow-ups and progress monitoring on individual cases. To date, 
the project has trained seven people in how to handle those with special needs, in addition 
to having treated a total of 11 children, free-of-charge, over the course of a year. The 
initiative hopes to grow to help a larger number of children reach their full potential in the 
years to come.

Riadology was launched by Ameen to address the lack of social innovation platforms for 
entrepreneurial initiatives in Irbid. By directing youth’s energy, encouraging their creative 
ideas and helping them develop realistic and profitable projects, the platform aims to 
help youth and marginalized groups meet the challenges of the entrepreneurial world, 
in addition to creating real employment opportunities in both the public and private 
sectors. Riadology brings together pioneering minds in discussion groups, and hones their 
entrepreneurial skills through workshops, training sessions, and opportunities to participate 
in conferences and seminars. Participants gain access to information on funding and grants 
available to small businesses and non-profit projects. The future looks bright for Riadology; 
the organization plans to launch a magazine and provide additional specialized training 
sessions in the near future.

انطلــق أحمــد بمبــادرة »تقبــل طبيعتــي.. أنــا بينكــم« ســاعيً إلــى تقديــم الخدمــات العالجيــة الفيزيائيــة والوظيفيــة والنطقيــة 
ــة. وتســعى المبــادرة  لألطفــال األقــل حظــً كنــوع مــن التدخــل المبكــر لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــات البدنيــة والعقليــة واللغوي
إلــى نشــر الوعــي بيــن األمهــات فيمــا يتعلــق بهــذه اإلعاقــات وتوفيــر برامــج إعــادة التأهيــل ألطفالهــن. ومــع تنفيــذ أكثــر مــن 
20 ورشــة تدريبيــة عقــدت ضمــن المجتمــع المحلــي والمناطــق المحيطــة منــذ انطــالق المبــادرة حتــى اآلن، تركــز المبــادرة علــى 
الدمــج االجتماعــي لألطفــال ذوي اإلعاقــة وتحفيزهــم علــى المشــاركة الفعالــة فــي إجــراء متابعــة دوريــة لحالــة كّل منهــم لمعرفــة 
مــدى تقدمهــا. وتمــت معالجــة أحــد عشــر طفــاًل وطفلــة مجانــً خــالل عــام واحــد، كمــا تــم تدريــب ســبعة متدربيــن فــي مجــال 
االحتياجــات الخاصــة. وتأمــل المبــادرة بالنمــو فــي األعــوام المقبلــة لمســاعدة عــدد أكبــر مــن األطفــال علــى استكشــاف أقصــى 

إمكاناتهــم.

أطلــق أميــن فكــرة مشــروع »ريادولجــي« لعــدم وجــود منصــات ابتــكار اجتماعيــة مؤسســية خاصــة بالمبــادرات الرياديــة فــي 
مدينــة إربــد. ومــن خــالل توجيــه الطاقــات الشــبابية، وتشــجيع األفــكار اإلبداعيــة، وتقديــم المســاعدة الالزمــة لتطويــر مشــاريع 
واقعيــة قــادرة علــى تحقيــق الربــح، تهــدف المنصــة إلــى مســاندة الشــباب والمجموعــات المهمشــة لمواجهــة تحديــات عالــم 
ريــادة األعمــال، باإلضافــة إلــى إيجــاد فــرص عمــل حقيقيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص. تجمــع »ريادولجــي« العقــول المبتِكــرة 
ضمــن مجموعــات نقاشــية تهــدف إلــى صقــل مهاراتهــم الرياديــة عبــر ورش العمــل والبرامــج التدريبيــة، وتوفيــر الفــرص 
للمشــاركة فــي المؤتمــرات والنــدوات، إلــى جانــب تعزيــز إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بفــرص التمويــل والِمنح 
المتوفــرة لألعمــال التجاريــة الصغيــرة، والمشــاريع غيــر الربحيــة. يبــدو المســتقبل مشــرقً أمــام »ريادولجــي« مــع تطلعــات نحــو 

إطــالق مجلــة خاصــة بالمشــروع، وتأســيس نــاٍد، وتوفيــر البرامــج التدريبيــة المتخصصــة فــي المســتقبل القريــب. 

أحمد شتيات، 29
تقبل طبيعتي.. أنا بينكم

إربد

أمين المعايطة، 25
ريادولجي

إربد



Aya aspires to see Profugees become a virtual space where young refugees can tell 
their stories and work on reaching their full potential in order to secure their futures. 
The project’s main goal is to provide a website that will allow for the crowdfunding of 
refugees’ innovative projects as well as offer them an opportunity to pursue education. 
To help enhance the success of their projects, Profugees also offers refugees access 
to entrepreneurial training sessions, with the chance to join incubators. Profugees has 
already won an impressive number of awards, including the Startup Weekend Amman 
Techfugees award in partnership with UNICEF Jordan. Ultimately, Profugees seeks to 
prompt new hope for the future of the refugee crisis worldwide.

بهــدف منــح الشــباب الالجئيــن فضــاًء افتراضيــً يســردون مــن خاللــه قصصهــم، ويستكشــفون أقصــى طاقاتهــم، بمــا 
يمكنهــم مــن تأميــن مســتقبلهم، بــدأت آيــه العمــل علــى موقــع »بروفيوجيــز«. يهــدف المشــروع إلــى توفيــر موقــع 
إلكترونــي يمنــح الشــباب فــرص الحصــول علــى التمويــل الجماعــي لدعــم مشــاريعهم المبتكــرة وتنفيذهــا علــى أرض 
ــة الحصــول علــى  ــة. ويقــدم الموقــع لالجئيــن إمكاني ــالزم لمتابعــة مســيرتهم العلمي الواقــع و الحصــول علــى الدعــم ال
الجلســات التدريبيــة حــول ريــادة األعمــال، كمــا يعمــل علــى تشــبيكهم بحاضنــات األعمــال. وقــد حــاز »بروفيوجيــز« علــى 
مجموعــة كبيــرة مــن الجوائــز المرموقــة، مــن بينهــا جائــزة »ســتارت أب ويكنــد عّمــان - تيكفيوجيــز« بالشــراكة مــع منظمــة 
اليونيســف األردن. مــن خــالل »بروفيوجيــز«، تســعى آيــه إلــى إيجــاد أمــل جديــد لمســتقبل أزمــة الالجئيــن فــي أنحــاء العالــم 

أجمــع.

Batool’s passion to cultivate a more health-conscious society drove her to found SahhaTech, 
a technology-based health platform designed to provide people with easy-to-access, 
informative videos on everyday health issues. Leveraging the power of social media, Batool 
aims to help improve the health and overall lives of her community by offering an accessible 
means to learn more about the importance of maintaining mental, physical, emotional and 
social health and how to take actions to improve health outcomes. With a focus on social 
acceptance of marginalized communities, such as people suffering from drug addiction, 
and by addressing deeply-rooted issues of racism, among other things, Batool hopes to 
see SahhaTech become the go-to online source for medical information, a safe space for 
health-oriented conversations and an initiator of a healthier community. 

شــغف بتــول بإنشــاء مجتمــع أكثــر وعيــً بالصحــة دفعهــا إلــى تأســيس »صحــة تــك«، وهــي منصــة صحيــة تقنيــة مصممــة 
لتزويــد الجمهــور بفيديوهــات تثقيفيــة حــول القضايــا الصحيــة اليوميــة ومتاحــة للجميــع علــى مختلــف قنــوات التواصــل 
االجتماعــي. ومــن خــالل هــذه المنصــة، تهــدف بتــول إلــى المســاهمة فــي تحســين الصحــة ونوعيــة الحيــاة لمجتمعهــا مــن 
خــالل إتاحــة وســائل يســهل الوصــول إليهــا لمعرفــة المزيــد حــول أهميــة الحفــاظ علــى الصحــة العقليــة والجســدية والعاطفيــة 
واالجتماعيــة وكيفيــة الحفــاظ علــى الصحــة بشــكل عملــي. ومــع التركيــز علــى مفهــوم التقّبــل االجتماعــي للفئــات التــي تعانــي 
مــن التهميــش فــي المجتمــع، كمــن يعانــون مــن إدمــان المخــدرات، والقضايــا العنصريــة المتجــذرة فــي المجتمــع، وغيرهــا مــن 
التحديــات، تأمــل بتــول أن يصبــح »صحــة تــك« مصــدرًا معتمــدًا للمعلومــات الطبيــة عبــر اإلنترنــت، ومســاحة آمنــة للمحادثــات 

المتعلقــة بالصحــة، ومحفــزًا لمجتمــع أكثــر صحــة.

 

Batool Dabbas, 22
SahhaTech 
Amman 

Aya Al Nouri, 19
Profugees
Amman 

بتول دباس، 22
صحة تك

عّمان

آيه النوري، 19
بروفيوجيز

عّمان
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فاتن الرهايفة، 30 
كن صديقً للبيئة

الكرك

Faten Al Rahaife, 30
Be a Friend to the 
Environment
Karak

Eyad Al Olaimat, 26
Entikhabate
Amman 

With the aim of raising political awareness among citizens and integrating them into political 
life, Eyad founded Entikhabate, a national awareness program that utilizes social media 
platforms, with a total of 200,000 Facebook followers and a specialized application with over 
30,000 downloads, in order to educate and guide Jordanians through the electoral process. 
Ultimately, the program is focused on raising the levels of efficiency and transparency within 
the electoral process, which it hopes to achieve by providing precise definitions of new 
electoral laws and introducing the candidates in each province, while also keeping citizens 
up-to-date with the latest news about elections in the Kingdom. The next step for Entikhabate 
is to secure partnerships with government organizations, in addition to maintaining local 
support teams across all governorates.

Taking her love for the environment to the next level, Faten founded ‘Be a Friend to the 
Environment’, an initative tasked with utilizing rooftops as agricultural spaces in rural 
communities, as well as employing them for recycling and composting. Faten’s goals 
are two-fold; to raise environmental awareness while creating employment opportunities 
for unemployed women, individuals with special-needs, as well as Syrian refugees. In 
the future, Faten aspires to see a more substantial number of volunteers come forth in 
addition to launching an extensive awareness campaign regarding the benefits and 
potential income that can be generated from this project, while creating a sustainable 
and environmentally-friendly source of produce and revenue.

ســعيً منــه لرفــع مســتوى الوعــي السياســي بيــن المواطنيــن ودمجهــم فــي الحيــاة السياســية، أطلــق إيــاد العليمــات برنامــج 
»انتخاباتــي«، بهــدف تثقيفهــم وإرشــادهم خــالل العمليــة االنتخابيــة، مــن خــالل توظيــف منصــات التواصــل االجتماعــي لتلــك 
الغايــة. وصــل عــدد متابعــي صفحــة البرنامــج علــى موقــع »فيســبوك« إلــى 200 ألــف متابــع، ووصلــت عــدد مــرات تحميــل التطبيق 
الخــاص بالبرنامــج إلــى أكثــر مــن 30 ألــف مــرة. ومــن خــالل البرنامــج، يســعى إيــاد إلــى تعزيــز مســتويات الكفــاءة والشــفافية فــي 
إطــار العمليــة االنتخابيــة مــن خــالل توفيــر تعريفــات دقيقــة للقوانيــن االنتخابيــة الجديــدة والتعريــف بالمرشــحين فــي كل 
دائــرة انتخابيــة، وإبقــاء المواطنيــن علــى اطــالع بآخــر التطــورات واألخبــار عــن االنتخابــات فــي المملكــة وغيرهــا مــن األمــور. وفــي 
ــة فــي جميــع  ــى تشــكيل فــرق فردي ــاد بعقــد شــراكات مــع المؤسســات الحكوميــة، باإلضافــة إل ــب، يأمــل إي المســتقبل القري

محافظــات المملكــة.

انطالقــً مــن شــغفها وحبهــا للبيئــة، أطلقــت فاتــن مبــادرة »كــن صديقــً للبيئــة« التي تهدف إلى تشــجيع اســتخدام أســطح 
المنــازل كمســاحات زراعيــة فــي المجتمعــات الريفيــة، وتوظيفهــا لغايــات إعــادة التدويــر وإنتــاج الســماد. وتســعى فاتــن مــن 
خــالل مبادرتهــا إلــى تحقيــق هدفيــن همــا: رفــع مســتوى الوعــي البيئــي، وتوفيــر فــرص عمــل مختلفــة للنســاء، واألشــخاص 
ذوي االعاقــة، وكذلــك الالجئيــن الســوريين. تطمــح فاتــن أن ينضــم إليهــا فــي المســتقبل عــدد أكبــر مــن المتطوعيــن، 
وإطــالق حملــة توعويــة واســعة توضــح المنافــع المعنويــة والماديــة التــي ســتعود علــى المجتمــع عنــد تطبيــق أهــداف هــذه 

المبــادرة ، وفــي الوقــت نفســه تأميــن مصــدر مســتدام وصديــق للبيئــة مــن المنتجــات واإليــرادات.
 

إياد العليمات، 26
انتخاباتي

عّمان
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Many young students in Jordan go to university and choose a major without knowing their 
options, capabilities, or interests, leaving them stressed and dissatisfied with their choice. To 
help prevent this prevalent problem, Heba founded HashTat, an educational company and 
the first ‘mini’ university in Jordan that provides its students, ages 7-18, with a comprehensive 
and practical view of the different fields and professions available to them. In addition, 
HashTat offers a variety of programs, workshops and training sessions that will help them 
discover their talents and develop their skills. HashTat also aims to cultivate a healthy respect 
for all professions and dispels any notion of gendered occupations. To date, HashTat has 
served over 400 young students looking to secure their professional futures and has plans to 
expand to encompass public schools and the Gulf region.

تــرى هبــة أن العديــد مــن الطلبــة فــي األردن يتوجهــون إلــى الجامعــات لدراســة تخصصــات مختلفــة دون معرفــة الخيــارات 
المتاحــة أمامهــم أو حتــى قدراتهــم أو اهتماماتهــم، ممــا يتســبب لهــم بنــوع مــن الضغــط النفســي وحالــة من عــدم الرضا عن 
خياراتهــم. وللمســاعدة فــي تجنــب هــذه المشــكلة المنتشــرة والحــد منهــا، أطلقــت هبــة »هاشــتات« وهــي شــركة تعليميــة 
وأول جامعــة مصغــرة فــي األردن توفــر للطلبــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 و18 عامــً نظــرًة شــاملًة وعمليــًة حــول مختلــف 
المجــاالت والمهــن المتاحــة لهــم، باإلضافــة إلــى تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج وورش العمــل والــدورات التدريبيــة التــي 
تســاعدهم فــي اكتشــاف مواهبهــم وتنميــة مهاراتهــم. وتهــدف هبــة مــن خــالل مبادرتهــا إلــى تعزيــز االحتــرام لجميــع المهــن 
وتبديــد أي مفهــوم يتعلــق بالوظائــف المحتكــرة علــى جنــس معيــن. وحتــى اآلن، ســاعدت هبــة أكثــر مــن ٤00 طالــب وطالبــة 
يبحثــون عــن مســتقبلهم المهنــي، كمــا تســعى إلــى التوســع لتشــمل مبادرتهــا المــدارس الحكوميــة ودول منطقــة الخليــج 

العربــي.

Founded in 2013 by Jaser, Robotna is a youth-led initiative geared towards spreading 
knowledge of robotics and the relevant technology to underprivileged schoolchildren and 
refugees across the Kingdom. With the help of 20 experienced volunteers, Robotna has 
been able to provide over 100 children, both public school students and refugees, in the 
Aqaba and Tafila Governorates, with the methods for building and programming robots. 
Through its sessions, workshops, and competitions, Robotna encourages learning through 
interactive techniques, in addition to targeting social issues through role-play. Robotna’s 
future goals entail providing paid courses to private schools, the proceeds of which will go 
to fund the program for the underprivileged, all the while promoting the wonders of robotics 
to all children.

ــا المتعلقــة بهــا بيــن أطفــال المــدارس فــي المناطــق األقــل حظــً  ــات والتكنولوجي ــة بالروبوت ــة والتوعي بهــدف نشــر المعرف
ــأى جاســر إطــالق مبــادرة »روبوتنــا« فــي عــام 2013. وبمســاعدة 20 متطوعــً  واألطفــال الالجئيــن فــي جميــع أنحــاء المملكــة، ارت
مــن ذوي الخبــرة، اســتطاع جاســر مــن خــالل مبادرتــه تعليــم أكثــر مــن 100 طفــل مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة والالجئيــن فــي 
محافظتــي العقبــة والطفيلــة، حــول أســاليب تصميــم الروبوتــات وبرمجتهــا. ومــن خــالل الــدورات وورش العمــل والمســابقات، 
يشــجع جاســر علــى التعلــم باســتخدام األســاليب التفاعليــة، باإلضافــة إلــى اســتهداف القضايــا االجتماعيــة مــن الروبــوت. 
ويســعى جاســر فــي المســتقبل إلــى تنظيــم دورات مدفوعــة األجــر للمــدارس الخاصــة، تخصــص عائداتهــا لتمويــل تنفيــذ 

ــز االهتمــام بالروبوتــات مــن قبــل جميــع األطفــال. البرنامــج للفئــات األقــل حظــً، وتعزي

Jaser Al Harasees, 23
Robotna
Amman 

Heba Al Awamleh, 28
HashTat
Amman 

جاسر الحراسيس،  23
روبوتنا

عّمان

هبة العواملة، 28
هاشتات

عّمان
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ميساء الزعبي، 21 
المسعف الصغير

جرش

Maysa Al Zou’bi, 21
Little Paramedics
Jerash

Laith Abu Taleb, 23
WARAGAMI
Amman 

Inspired by the paper-centric arts of origami and quilling, Laith launched WARAGAMI, a play 
on the words for paper, warag and kami, in Arabic and Japanese respectively.  With the aim 
of developing active, creative minds and fine motor skills, WARAGAMI offers a collection of 
themed kits for paper-folding and quilling, with all the necessary tools, materials and bilingual 
guidebooks, catered to different ages and skill levels. Inclusion is of the utmost importance to 
Laith, an ideal which drove him to provide the guidebook in Braille for the visually impaired, in 
addition to developing tools to accommodate those with physical disabilities. The next step 
for WARAGAMI is their Support Refugees campaign, through which they hope to make kits 
available to refugees so that they may create sellable paper art.

Maysa’s initiative, Little Paramedics, tackles a very specific and oft-overlooked problem: 
children’s lack of awareness regarding safety, first aid, and emergency life-saving techniques. 
With the goal of helping children, ages 11-18, including those with Down syndrome and 
persons with disabilities, onto the path to being self-sufficient, independent adults and 
curtailing the preventable loss of life, Little Paramedics offers practical workshops on first 
aid, CPR and how to handle emergency situations. Within the next couple of years, Little 
Paramedics hopes to open its own certified first aid training academy, have training teams 
across all 12 governorates of Jordan, publish first aid books for children, and raise awareness 
about first aid through the Kingdom’s national educational curriculum.

ــورق، أطلــق ليــث شــركة »ورقامــي«، المشــتقة مــن كلمتــي »ورق« بالعربيــة، و»قامــي  مســتلهمً مــن فنــون طــي وتشــكيل ال
Gami« التــي تعنــي ورق باليابانيــة. وبهــدف تطويــر العقــول اإلبداعيــة وصقــل المهــارات الحركيــة الدقيقــة، تقــدم »ورقامــي« 
مجموعــات متكاملــة تتكــّون مــن ورق األوريجامــي المخصــص للطــي والتشــكيل، واألدوات الالزمــة للتشــكيل، وكتّيبــات إرشــادية 
باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة المصممــة بمــا يتناســب مــع مختلــف األعمــار والمهــارات. ولحرصــه علــى تطبيــق مبــدأ الدمــج، قــام 
ــب إرشــادي بلغــة بريــل لألشــخاص المكفوفيــن وضعــاف البصــر، كمــا طــّور مجموعــة مــن األدوات المصممــة  ــر كتّي ليــث بتطوي
خصيصــً لتالئــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة. وتتمثــل الخطــوة التاليــة بالنســبة لـــ »ورقامــي« فــي حملــة »ادعــم الالجئيــن«، 
حيــث يأمــل ليــث بتوزيــع المجموعــات الورقيــة علــى الالجئيــن ليبتكــروا فنونهــم الورقيــة الخاصــة ليتــم بيعهــا واالســتفادة منهــا.   

رأت ميســاء مشــكلة محــددة ومهمشــة إلــى حــد كبيــر فــي المجتمــع وهــي: نقــص الوعــي لــدى األطفــال فيمــا يتعلــق بالســالمة 
واإلســعافات األوليــة وإجــراءات الطــوارئ المنقــذة للحيــاة، لهــذا قــررت إطــالق مبــادرة »المســعف الصغير«. ومن خــالل ورش العمل، 
ســاهمت ميســاء فــي نشــر الوعــي والتثقيــف حــول اإلســعافات األوليــة، وكيفيــة التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ بيــن األطفــال الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 11 و18 عامــً، بمــا يشــمل أولئــك الذيــن يعانــون مــن متالزمــة داون وذوي اإلعاقــة. وخــالل األعــوام القليلــة 
المقبلــة، تأمــل ميســاء فــي تأســيس أكاديميــة معتمــدة للتدريــب حــول اإلســعافات األوليــة، وتشــكيل فــرق تدريــب فــي جميــع 
محافظــات المملكــة، وطباعــة كتــب حــول اإلســعافات األوليــة لألطفــال، باإلضافــة إلــى رفــع مســتوى الوعــي باإلســعافات األوليــة 

مــن خــالل المناهــج التعليميــة الوطنيــة.

ليث أبو طالب، 23 
ورقامي 

عّمان 
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Maisam and her team launched the Shams Theatre Troupe with the goal of increasing 
awareness about a wide range of issues relevant to Jordanian society, such as child 
marriage, celebratory gun-firing, terrorism and child abuse among others, through the 
art of theatre. With a focus on enhancing art and culture in the Kingdom, the group 
was licensed as a legal theatre troupe by the Ministry of Trade and Industry and has 
performed a total of 28 theatrical shows to date, with many more planned in the near 
future. Maisam’s dream is to see her troupe build the first Jordanian theatre institute that 
will attract people from around the globe to be a part of the creative world of theatre.

أطلقــت ميســم وفريقهــا »مدرســة وهــج الشــمس للفنــون المســرحية والفلكلوريــة« بهــدف زيــادة الوعــي حــول مجموعــة 
واســعة مــن القضايــا المتعلقــة بالمجتمــع األردنــي، مثــل زواج القصــر، وإطــالق العيــارات الناريــة فــي المناســبات، واإلرهــاب، 
ــم  ــز الفــن والثقافــة فــي المملكــة، ت ــة األطفــال وغيرهــا مــن خــالل فــن المســرح. ومــع التركيــز علــى تعزي وإســاءة معامل
ترخيــص المجموعــة كفريــق مســرحي قانونــي مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة، وتقديــم مــا مجموعــه 28 عرضــً مســرحيً 
حتــى اآلن، إلــى جانــب تحضيــر مجموعــة أخــرى مــن العــروض المســرحية فــي المســتقبل القريــب. وتحلــم ميســم أن تــرى 
ــوا جــزءًا مــن  ــم ليكون ــذي ســيجذب النــاس مــن جميــع أنحــاء العال فريقهــا يؤســس أول معهــد للمســرح فــي األردن، وال

المســرح اإلبداعــي العالمــي.

Mohammad first launched Wamda Media as a provider of advertising and social media 
marketing services before transforming it into what it is today: a platform dedicated to 
supporting local youth by offering training and employment opportunities as well as 
support for their creative initiatives, through media consultations and promotional services. 
Recently, Wamda has tasked itself with enriching Arabic online content by producing 
programs about raising cultural awareness as well as about social issues. Wamda hopes 
to grow its online portfolio and spotlight the skills and talents of local women and fresh 
graduates, in line with its goal of spreading knowledge and positive attitudes amongst its 
viewers.

أســس محمــد »ومضــة ميديــا« كشــركة متخصصــة فــي مجال التســويق والخدمات اإلعالمية عبر وســائل التواصــل االجتماعي، 
قبــل أن تنمــو وتصبــح مــا هــي عليــه اآلن: منصــة مســّخرة لدعــم الشــباب المحلــي. وتمنــح منصــة »ومضــة ميديــا« الشــباب 
ــة.  ــة والخدمــات الترويجي ــم االستشــارات اإلعالمي ــة مــن خــالل تقدي ــب والعمــل، كمــا تدعــم مبادراتهــم اإلبداعي فــرص التدري
مؤخــرًا، بــدأت الشــركة بالتركيــز علــى إثــراء المحتــوى العربــي عبــر اإلنترنــت مــن خــالل إنتــاج برامــج ترفــع الوعــي الثقافــي 
وتتنــاول العديــد مــن القضايــا االجتماعيــة. وتأمــل »ومضــة ميديــا« إلــى إثــراء محفظتهــا مــن المحتــوى اإللكترونــي وتســليط 
الضــوء علــى المواهــب والمهــارات التــي تتحلــى بهــا النســاء المحليــات والخريجــون الجــدد، بمــا يتماشــى مــع أهدافهــا لنشــر 

المعرفــة وبــّث اإليجابيــة بيــن الجمهــور. 

Mohammad Abu Salim, 31
Wamda Media
Amman 

Maisam Abu Sharar, 25
Shams Theatre Troupe
Amman 

محمد أبو سليم، 31 
ومضة ميديا 

عّمان 

ميسم أبو شرار، 25
مدرسة وهج الشمس للفنون 

المسرحية والفلكلورية
عّمان
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محمد الشريف، 28
قهوة السعادة

العقبة

Mohammad Al Sharif, 28
Be Happy Café
Aqaba

Mohammad Al Nashash, 24
Athar
Balqa 

Designed and launched to solve a significant problem, Athar addresses the 
disconnect between underprivileged youth, namely refugees and orphans, from 
their surrounding society and community. By creating online communities of like-
minded youth, regardless of their origins, Mohammad hopes to foster a culture of 
acceptance, tolerance, and peace among Athar subscribers through the shared 
content and experience it provides. Athar also organizes offline activities, using 
sports, culture, and art in an effort to connect participants in real life around shared 
interests. Athar’s ultimate goal is to create a more unified society, where open-
mindedness and inclusivity are hallmarks of engaged youth and their communities.

After an honorable end to his military career, Mohammad Al Sharif decided to turn 
his attention toward helping the civilian community by starting his initiative, the Be 
Happy Café, where a group of local youth volunteer to help the less fortunate and raise 
awareness about the concept of sustainable development. Handing out food parcels 
to underprivileged families on a weekly basis, in addition to aiding in the renovation of 
a local religious youth center and providing much-needed home appliances during 
the summer months to low-income families are among the initiative›s most notable 
achievements to date. Mohammad and his team participated in the Arab Youth 
Summit, held in Morocco, in order to further increase the visibility of their initiative and 
the impact it is creating. In the future, Mohammad envisions expanding the Café into a 
full restaurant in order to support a larger segment of the local community.

ضعــف االتصــال والتواصــل بيــن الشــباب األقــل حظــً، خاصــة الالجئيــن واأليتــام، والبيئــات والمجتمعــات المحيطــة، 
هــو مــا دفــع محمــد إلطــالق منصــة »أثــر«. فمــن خــالل إنشــاء مجتمعــات علــى اإلنترنــت للشــباب الذيــن يتشــاركون 
ــز  ــر« إلــى تعزي الميــول نفســها، بغــض النظــر عــن أصولهــم، عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي، تهــدف منصــة »أث
ثقافــة القبــول والتســامح والســالم بيــن المشــتركين مــن خــالل المحتــوى الــذي تقدمــه. وكجــزء مــن المشــروع، نّظــم 
محمــد العديــد مــن األنشــطة فــي مجــاالت الرياضــة والثقافــة والفنــون بهــدف ربــط المســتفيدين بالحيــاة الواقعيــة 
بعيــدًا عــن العالــم االفتراضــي، كل حســب اهتماماتــه. وتتمثــل الرســالة الرئيســية للمنصــة فــي إنشــاء مجتمــع أكثــر 

ترابطــً، يتمتــع أفــراده بثقافــة االنفتــاح وتقّبــل اآلخــر.

بعــد مســيرة مشــّرفة فــي الخدمــة العســكرية، قــّرر محمــد الشــريف أن يحــّول انتباهــه إلــى مســاعدة المجتمــع المدنــي 
مــن خــالل إطــالق مبادرتــه »قهــوة الســعادة« التــي تطّوعــت مــن خاللهــا مجموعــة مــن الشــباب المحلــي لمســاعدة الفئــات 
ــرز إنجــازات هــذا المشــروع حتــى اآلن،  ــادة الوعــي حــول مفهــوم التنميــة المســتدامة. وكان مــن بيــن أب األقــل حظــً، وزي
ــة مركــز إســالمي محلــي للشــباب،  ــى صيان ــالت المحتاجــة بشــكل أســبوعي، باإلضافــة إل ــع طــرود الخيــر علــى العائ توزي
وتقديــم األجهــزة المنزليــة التــي تحتاجهــا العائــالت ذات الدخــل المحــدود بصــورة مّلحــة خــالل أشــهر الصيــف. واصــل 
مشــروع »قهــوة الســعادة« مســيرته ليشــارك فــي القمــة العربيــة للشــباب التــي عقــدت فــي المغــرب، بهــدف نشــر الوعــي 
إلــى خــارج حــدود األردن  وتوســيع نطــاق أثــر المشــروع. ويحمــل المســتقبل لمشــروع »قهــوة الســعادة« الــذي يعتمــد 
ــى  ــذي يهــدف إل ــاح »مطعــم الســعادة« ال ــى افتت ــع محمــد إل ــً جيــدة للتوســع واالنتشــار، إذ يتطل مفهــوم التطــّوع آفاق

مســاعدة فئــة أكبــر مــن أفــراد المجتمــع المحلــي.

محمد النشاش، 24
أثر

البلقاء
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MedeArts, established by Mohammad Sammour and Mustafa Sakran, is a project 
aimed at enhancing the role of culture and arts in Jordanian society in order to shed 
light on social issues and promote the spread of humanitarian principles. Based on 
the belief that art is one of the most important and influential paths to influencing 
real-life change, MedeArts has become a notable hub of art and culture in Irbid. 
Mohammad and Mustafa are currently focused on establishing their own learning 
center, where they will hold training sessions and workshops, in addition to finalizing 
an agreement with the UNDP to fund their third Youth Theater project, in partnership 
with the Art Theater Troupe.

ــز دور الثقافــة  ــذي يعمــل علــى تعزي أّســس كّل مــن محمــد ســمور ومصطفــى الســكران مشــروع »ميــدي آرتــس« ال
والفنــون فــي المجتمــع األردنــي، بمــا يتيــح الفرصــة لتســليط الضــوء علــى القضايــا االجتماعيــة وزيــادة انتشــار المبــادئ 
اإلنســانية. ومــن منطلــق اإليمــان بــأن الفــن هــو أحــد أهــم الطــرق المؤثــرة والمحفــزة والتــي تعمــل علــى إحــداث تغييــر 
ملمــوس، فقــد أصبــح »ميــدي آرتــس« مركــزًا مرموقــً للفــن والثقافــة فــي محافظــة إربــد. ويركــز محمــد ومصطفــى 
حاليــً علــى إنشــاء مركــز للتعليــم يعقــدان فيــه دورات تدريبيــة وورش عمــل، باإلضافــة إلــى وضــع اللمســات األخيــرة 
الشــبابي،  للمســرح  الثالــث  مشــروعهما  لتمويــل   )UNDP( اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــع  اتفاقيــة  علــى 

بالشــراكة مــع فرقــة مســرح الفــن.

With an emphasis on social inclusion and community building, the Syrian Students Club, 
formed by Muthana and a group of his fellow Syrian students, started performing small 
acts of kindness by assisting the underprivileged in the local community. Muthana began 
with his college environment and spread the positive change from there, providing training 
and support, handing out donations and holding dinners and events for deprived and 
orphaned children. He also used his expertise in art therapy to help children with autism and 
disabilities and their mothers overcome obstacles. In the future, the Club wants to expand 
their field of work in order to positively influence the surrounding community and change 
the perception of marginalized groups for the better.

مــع التركيــز علــى الدمــج االجتماعــي وبنــاء المجتمــع، أنشــأ مثنــى ومجموعــة مــن زمالئــه مــن الطلبــة الســوريين »نــادي الطلبــة 
الســوريين«، حيــث بــدأوا بتقديــم أعمــال خيريــة صغيــرة، مــن خــالل مســاعدة األفــراد األقــل حظــً فــي المجتمــع المحلــي. 
كانــت انطالقــة مثنــى مــن بيئتــه الجامعيــة ناشــرًا التغييــر اإليجابــي مــن هنــاك، كمــا وّفــر التدريــب والدعــم الالزميــن، وجمــع 
ــه فــي  ــك، اســتخدم مثنــى خبرت ــام. كذل التبرعــات ونّظــم حفــالت العشــاء والفعاليــات مــن أجــل األطفــال المحروميــن واأليت
العــالج النفســي عــن طريــق الفــن لمســاعدة األطفــال ذوي التوحــد واإلعاقــة وأمهاتهــم وإلهامهــم لتخطــي التحديــات. وفــي 
المســتقبل، يســعى النــادي إلــى توســيع نطــاق عملــه مــن أجــل التأثيــر بشــكل إيجابــي علــى المجتمــع المحيــط، وتغييــر 

وجهــة النظــر الســائدة تجــاه الفئــات المهمشــة نحــو األفضــل.

Muthana Al Zoubi, 29
The Syrian Students Club
Irbid

Mohammad Sammour, 23
MedeArts
Irbid 

مثنى الزعبي، 29
نادي الطلبة السوريين

إربد

محمد سمور، 23
ميدي آرتس

إربد
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Qais Al Sawalqa, 22
Together for Gender 
Equality
Ma’an

قيس السوالقة، 22
معً من أجل المساواة بين الجنسين

معان

Osama Khalil, 21
The Design Family 
Platform
Amman 

With hopes of creating a home for designers to converge and pool experiences, while 
spreading awareness about the importance of interior design in creating a more beautiful 
world, Osama Khalil founded The Design Family Platform in January 2015. What started out 
as a series of awareness activities, later became a platform, which covers all areas of design, 
and is used as a means to provide simple, useful and relevant content in Arabic. The Design 
Family Platform, the first of its kind in Jordan, has held several workshops and activities, in 
collaboration with other local initiatives, with the aim of providing information and giving 
designers the opportunity to network with numerous influencers from various fields of design. 
The future of the platform sees expansions to neighboring countries and a more cohesive 
design community in the Kingdom.

As its name suggests, the goal of Qais’ ‘Together for Gender Equality’ initiative is to 
overcome the cultural restrictions and patriarchal norms that hinder young women’s 
participation in day-to-day and political life. With a focus on the Governorate of Ma’an 
and the Northern Badia, the initiative is geared towards promoting female empowerment 
and equality in students by encouraging their participation in extracurricular programs 
and activities in schools, universities, and youth centers. Over 100 young women 
have participated to date in programs aimed at spreading awareness and training 
in community participation, networking, partnership building, personal and leadership 
skills, and political involvement, with hopes to greatly increase this number in the future 
and promote a culture of gender equality. 

حالمــً بإنشــاء مجتمــع خــاص بالمصمميــن لاللتقــاء وتبــادل الخبــرات، فضــاًل عــن نشــر الوعــي حــول الــدور الجوهــري للتصميــم 
الداخلــي فــي جعــل العالــم أكثــر جمــاالً، أّســس أســامة منصــة »عائلــة التصميــم« فــي العــام 2015. بــدأ المشــروع بسلســلة 
مــن األنشــطة التوعويــة، ليتحــول الحقــً إلــى منصــة تغطــي جميــع مجــاالت التصميــم، وتوفــر محتــوى بســيطً ومفيــدًا باللغــة 
ــد مــن ورش العمــل واألنشــطة  ــى مــن نوعهــا فــي األردن، العدي ــة التصميــم«، التــي تعــّد األول العربيــة. وأقامــت منصــة »عائل
بالتعــاون مــع المبــادرات المحليــة األخــرى، بهــدف توفيــر المعلومــات ومنــح المصمميــن فرصــة التواصــل مــع العديــد مــن 
المؤثريــن فــي مختلــف مجــاالت التصميــم. ويســعى أســامة فــي المســتقبل إلــى التوســع بمنصتــه ليصــل إلــى الــدول المجــاورة، 

وجعــل مجتمــع التصميــم فــي المملكــة أكثــر ترابطــً.

الرغبــة الملحــة فــي التغلــب علــى القيــود الثقافيــة والســلطة الذكوريــة التــي تعرقــل مشــاركة الفتيات في الحيــاة اليومية 
والحيــاة السياســية فــي معــان والباديــة الشــمالية هــو مــا دفــع قيــس إلــى إطــالق مبــادرة »معــً مــن أجــل المســاواة بيــن 
الجنســين«، بهــدف تعزيــز عمليــة تمكيــن اإلنــاث ومســاواتهن مــع الذكــور، مــن خــالل األنشــطة الالمنهجيــة فــي المــدارس 
والجامعــات والمراكــز الشــبابية. وقــد ســاهم قيــس فــي تمكيــن أكثــر مــن 100 شــابة حتــى اآلن عبــر تشــجيع مشــاركتهن 
فــي البرامــج الهادفــة إلــى نشــر الوعــي والتدريــب علــى المشــاركة المجتمعيــة، وإنشــاء العالقــات، وإقامــة الشــراكات، 
وتنميــة المهــارات الشــخصية والقياديــة، وتشــجيع المشــاركة السياســية. ويتطلــع قيــس إلــى زيــادة هــذا العــدد بشــكل 

أكبــر فــي المســتقبل وتعزيــز ثقافــة المســاواة بيــن الجنســين.

أسامة خليل، 21
منصة عائلة التصميم

عّمان
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Qusai is passionate about creating quality opportunities for children to learn using the 
latest technology, while making the time parents spend with their children productive  and 
entertaining at the same time. Driven by that passion, Qusai, with three other team members, 
founded Sdeq Co., an emerging Jordanian company, determined to create and nurture 
lifelong learners by helping parents and educators alike participate in enrichment activities 
through their mobile application, developed by a team of specialists, to enhance the child 
learning experience, suited for different setups and times of the day.  The application is 
currently under-development, but a range of advisory services and training programs are 
already being provided. With 200 children having benefited so far, Sdeq Co. hopes to 
continue growing to further its research and development process, train volunteers and 
reach as many youngsters as possible.

ــة بمســاعدة ذويهــم، ضمــن أجــواء ممتعــة  ــا الحديث ــة لألطفــال باســتخدام التكنولوجي ــر فــرص تعليمي حمــاس قصــي لتوفي
ومثمــرة فــي الوقــت ذاتــه، كان الدافــع األساســي لــه ولشــركائه الثالثــة لتأســيس »صديــق«، وهــي شــركة أردنيــة ناشــئة تقــدم 
تجربــة تعليميــة متميــزة لألطفــال عبــر تطبيــق خــاص بالهواتــف الذكيــة، قيــد التطويــر حاليــً، فضــاًل عــن توفيرهــا مجموعــة مــن 
الخدمــات االستشــارية والبرامــج التدريبيــة لألطفــال. يســعى قصــي وشــركاؤه إلــى تحقيــق مبــدأ التعلــم طــوال الحيــاة، مــن خــالل 
ــاء والمربييــن علــى حــد ســواء للمشــاركة فــي النشــاطات اإلثرائيــة التــي قــام بتطويرهــا فريــق مــن المختصيــن،  مســاعدة اآلب
بهــدف تعزيــز التجربــة التعليميــة للطفــل فــي أي وقــت وفــي كل مــكان. ومــع تقديــم خدماتهــم لمئتــي طفــل وطفلــة حتــى 
اآلن، فــإن قصــي وشــركاءه يأملــون فــي مواصلــة نمــو الشــركة مــن أجــل تعزيــز عمليــة البحــث والتطويــر، وتدريــب المتطوعيــن، 

والوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب.

The #Balesh_Ebd3 initiative was founded as a collaboration between Saleh, a passionate 
youth trainer, and Ziad Barouni, an experienced entrepreneur, in order to maximize the 
potential of youth in underprivileged areas by honing their skills and inspiring them to start 
creating innovative projects of their own. Nine governorates have been covered in record 
time, with 450 youths between the ages of 15 and 22 having had attended the numerous 
four-hour workshops held so far. The future objectives on the initiative’s ambitious agenda 
are to create customized, locally relevant content for entrepreneurs in Jordan and reach 
8,000 young entrepreneurs across Jordan within the next two years and 1,000 youths by the 
end of 2017.

تعزيــز إمكانيــات الشــباب فــي المناطــق األقــل حظــً، وشــحذ مهاراتهــم، وإلهامهــم، وتدريبهــم للبــدء فــي إنشــاء مشــاريع 
مبتكــرة خاصــة بهــم، كان الهــدف وراء تأســيس مبــادرة #بّلــش_ أبــدع مــن ِقبــل الشــاب الشــغوف صالــح، بالتعــاون مــع 
ــاد بارونــي. فــي وقــت قياســي، نجحــت المبــادرة فــي الوصــول إلــى تســع  ــد األعمــال والمــدّرب صاحــب الخبــرة الطويلــة، زي رائ
محافظــات فــي المملكــة، حيــث شــارك ٤50 شــابً وشــابة تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و22 عامــً فــي العديــد مــن جلســات العمــل 
التــي أقيمــت حتــى اآلن. وتســعى المبــادرة إلــى إنشــاء محتــوى مناســب ومالئــم محليــً لــرواد األعمــال فــي األردن، إلــى جانــب 
الوصــول إلــى 8 آالف رائــد أعمــال شــاب فــي مختلــف أنحــاء المملكــة خــالل العاميــن القادميــن، وألــف شــاب وشــابة بحلــول نهايــة 

عــام 2017.

Saleh Al Hanash, 29
#Balesh_Ebd3
Amman 

Qusai Abu Shnab, 20
Sdeq Co.
Amman 

صالح الحنش، 29
#بّلش_ أبدع

عّمان

قصي أبو شنب، 20
صديق

عّمان
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تسنيم علي، 25
بهمتنا حنزّينها

الزرقاء

Tasneem Ali, 25
Behemetnta Hanzyenha
Zarqa

Sana’a Al Da’amseh, 29
The Gift of Giving 
Association
Madaba 

Sana’a founded The Gift of Giving Association with the goal of developing sustainable 
social solidarity projects, spreading a culture of humanitarian volunteerism in the Kingdom 
and training youth and developing their skills, with particular attention to marginalized 
groups, especially those with disabilities. The Association has various initiatives in place; 
art therapy for children with disabilities, a senior citizens care initiative as well as one for 
home-nursing. The Gift of Giving Association’s future plans include reaching a larger 
number of students with disabilities and integrating them into mainstream schools and 
providing further support to these marginalized groups.

‘Behemetnta Hanzyenha’ translates to ‘with our resolve, we can make it beautiful, and 
with these two short, succinct words Tasneem’s creative initiative was born. Built from the 
ground up as a result of her tireless dedication, Behemetnta Hanzyenha is a social, youth-
led initiative supported by a network of 70 active young volunteers at the ActionAid 
community center in Zarqa, tasked with beautifying their hometown and spreading 
a sense of community and volunteerism. The volunteers have already beautified and 
decorated the center and have started expanding their efforts into the surrounding 
neighborhood. Having already secured a sponsorship from National Paints, Tasneem’s 
dream is to make her whole city beautiful, starting with underprivileged neighborhoods 
and refugee camps and eventually reaching out to encompass public spaces, thus 
instilling pride in the city’s residents. 

انطالقــً مــن إيمانهــا بأهميــة وجــود مشــاريع الدمــج االجتماعــي المســتدامة فــي المملكــة، أسســت ســناء »جمعيــة 
وســام العطــاء« بهــدف نشــر ثقافــة التطــوع اإلنســاني، وتدريــب الشــباب وتنميــة مهاراتهــم مــع إيــالء اهتمــام خــاص 
بالفئــات المهمشــة، وخصوصــً األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وتقــوم ســناء مــن خــالل الجمعيــة بتنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات 
المختلفــة، بمــا فــي ذلــك المبــادرة الفنيــة العالجيــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة، ومبــادرة رعايــة كبــار الســن، ومبــادرة أخــرى خاصــة 
بالرعايــة المنزليــة. وتســعى ســناء فــي المســتقبل إلــى الوصــول لعــدد أكبــر مــن الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة، ودمجهــم فــي 

المــدارس العاديــة وتوفيــر المزيــد مــن الدعــم لهــذه الفئــات المهمشــة.

ــدؤوب وحبهــا للعمــل بإنشــاء مبــادرة »بهمتنــا حنزّينهــا«، وهــي مبــادرة اجتماعيــة يقودهــا  تّوجــت تســنيم تفانيهــا ال
ــد« المجتمعــي فــي الزرقــاء،  الشــباب، وتدعمهــا شــبكة مــن 70 متطوعــً مــن الشــباب النشــطين فــي مركــز »آكشــن إي
بهــدف تجميــل مســقط رأســهم ونشــر مفهــوم العمــل الجماعــي والتطوعــي. وقــام المتطوعــون بتجميــل المركــز 
ــى  ــات ناشــونال« ، تطمــح تســنيم إل ــة مــن »دهان ــه. وبعــد أن حصلــت علــى رعاي ــى الحــي المحيــط ب وتزيينــه، وانتقلــوا إل
جعــل مدينتهــا جميلــة بأكملهــا، بــدءًا مــن األحيــاء األقــل حظــً ومخيمــات الالجئيــن، ووصــوالً إلــى األماكــن العامــة، لتبــث 

شــعورًا بالفخــر واالعتــزاز بيــن ســكان المدينــة.

سناء الدعامسة، 29 
جمعية وسام العطاء

مادبا
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Founded on Zaid’s belief that the diverse population in Jordan can reach its full potential, 
Jordan Training and Development was established in 2015, in cooperation with the 
Norwegian Refugee Council and funded by UNHCR. It is an independent, local, non-
profit organization run and orchestrated by young, passionate professionals who believe 
in their civic responsibility towards marginalized communities. By linking the Company’s 
beneficiaries with quality resources and opportunities while allowing them to take charge 
of their futures through sustainable and profitable careers, namely in humanitarian fields, 
Zaid hopes to see Jordan’s workforce, be universally characterized as driven, highly-skilled 
and suffused with talent, regardless of gender or nationality.

مدفوعــً بإيمانــه بإمكانيــة وصــول أفــراد المجتمــع األردنــي مــن مختلــف فئاتهــم إلــى كامــل طاقاتهــم وإمكانياتهــم، 
أّســس زيــد »الشــركة األردنيــة للتدريــب والتطويــر« فــي العــام 2015، بالتعــاون والشــراكة مــع المجلــس النرويجــي لالجئيــن، 
وبتمويــل مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، وهــي شــركة مســتقلة وطنيــة غيــر ربحيــة يديرهــا 
مجموعــة مــن الشــباب الشــغوفين الذيــن يؤمنــون بمســؤوليتهم المدنيــة تجــاه المجتمعــات المهمشــة. ومــن خــالل ربــط 
المســتفيدين بالمزيــد مــن المــوارد والفــرص، مــع الســماح لهــم بتولــي زمــام مســتقبلهم مــن خــالل الوظائــف المســتدامة 
ــة متميــزة علــى الصعيــد  ــة األردنيــة مكان ــأن تحتــل القــوى العامل ــد ب والمربحــة، وخاصــة فــي المجــاالت اإلنســانية، يأمــل زي
العالمــي، نظــرًا لمــا يتمتــع بــه أفرادهــا مــن المهــارات العاليــة والمواهــب الفريــدة، بغــض النظــر عــن الجنــس أو الجنســية.

Zaid launched SanadyMe to address the critical need medical patients have for social 
support, given how it can positively affect health outcomes. An interactive, Arabic platform 
that provides a safe, supportive space for patients and their families, SanadyMe allows 
patients to share their experiences with fellow patients so that they can support each other 
psychologically, in the strictest confidence. SanadyMe also provides several helpful services 
that allow patients to follow the progression of their illness, track medication, and build a 
patient profile, which can provide health care professionals with a better understanding of 
each patient and their needs. Having already reached over 100 patients to date, the goal 
is to grow exponentially in years to come and help more patients get the support they need 
to heal.

إدراكً منــه لحاجــة المرضــى الملحــة للحصــول علــى الدعــم االجتماعــي ومــدى تأثيــر هــذا األمــر إيجابيــً علــى صحتهــم، أطلــق زيــد 
»ســندي لدعــم المرضــى«، وهــي منصــة تفاعليــة باللغــة العربيــة تهــدف إلــى توفيــر بيئــة آمنــة للمرضــى وعائالتهــم، مــن خــالل 
الســماح لهــم بتبــادل الخبــرات مــع المرضــى اآلخريــن لدعــم بعضهــم البعــض نفســيً، مــع ضمــان الحفــاظ علــى خصوصيــة كل 
منهــم. وتوفــر منصــة »ســندي لدعــم المرضــى« العديــد مــن الخدمــات المميــزة التــي تســمح للمرضــى بتتبــع تطــور المــرض 
لديهــم، واألدويــة التــي يقومــون بأخذهــا، وبنــاء ملفــات خاصــة بهــم، بمــا يضمــن حصــول المختصيــن علــى المعلومــات الكاملــة 
عــن حالــة كّل منهــم. وعقــب الوصــول إلــى أكثــر مــن 100 مريــض حتــى اآلن، فــإن زيــد يأمــل بــأن تحقــق المنصــة نمــوًا مضاعفــً 

فــي األعــوام المقبلــة، باإلضافــة إلــى مســاعدة المزيــد مــن المرضــى فــي الحصــول علــى الدعــم الــذي يحتاجــون إليــه للتعافــي.

Zaid Rababa, 28
SanadyMe
Amman 

Zaid Al Nsour, 29
Jordan Training and 
Development
Amman

زيد ربابعة، 28
سندي لدعم المرضى

عّمان

زيد النسور، 29
الشركة األردنية للتدريب والتطوير

عّمان
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السيد عبدالرحيم أبو البصل - مركز الملكة رانيا للريادة

د. عبدالغفور الصعيدي - جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
د. أشرف بني محمد - الجامعة األردنية

السيد إياد األشرم - جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت »انتاج«
السيد تشي لي - سفارة الواليات المتحدة األمريكية

السيدة دينا شاور - سيليكون بادية
)InherQuests(  السيدة دينا شومان - إنهيركويستس

السيد إميل قبيسي - سيليكون بادية
السيد فيصل حقي - أويسس500

السيدة فرانشيسكا سيرياسي صوالحة - مشروع تدعيم اإلعالم في األردن )آيركس(
السيدة غادة صوالحة - البنك األهلي األردني

السيد غسان المعشر - البنك األهلي األردني
)Edvise Me( السيدة هيا شبيالت - إدفايس مي

السيد إبراهيم عوده - جامعة كولومبيا
السيد جاكوب ستروم - السفارة السويدية

السيدة جمانة غنيمات - صحيفة الغد
السيدة جمانة الطوال - بداية لالستشارات اإلعالمية واالتصاالت المؤسسية

السيدة كاال كاروثيرس عازر - سفارة الواليات المتحدة
السيدة لينا التل - المركز الوطني للثقافة والفنون

د. لؤي العساف - وزارة التنمية االجتماعية
السيدة ميس الداوود - مؤسسة ولي العهد

السيد مازن القاسم - المجلس الثقافي البريطاني
السيد محمد الصعوب - الوطنية للتشغيل والتدريب

السيد محمد الجنيني - شركة »سيسكو«
ABT - السيدة ناتالي بطشون

اآلنسة نور العجلوني - زميلة بادر
السيدة نور السعيد - مؤسسة ولي العهد

السيد عمر حمارنة - حاضنة األعمال التكنولوجية )آي بارك(
السيد رائد المدانات - بيوند إكسيالنس

السيدة رشا بركات - زين األردن
السيدة راية العمري - أويسس500
السيد صدام خوالدة - زميل بادر

السيدة صبا ياسين - برنامج USAID  لدعم مبادرات المجتمع المدني
السيدة سراج حدادين - زميلة بادر

السيد طارق حماد -  مؤسسة نهر األردن
السيدة ثناء خصاونة - مؤسسة ماوغلي

السيدة فاالنتينا قسيسية - مؤسسة عبدالحميد شومان
السيدة زينا النمري - المبادرة المتحدة لألديان

SELECTION COMMITTEE 
• Dr. Abdel Raheem Abul Basal – Queen Rania Center for 

Entrepreneurship
• Dr. Abdul Ghafoor Al Saidi – Princess Sumaya University for 

Technology
• Dr. Ashraf Bany Mohammad – Jordan University
• Mr. Ayad Al Ashram – Int@j
• Mr. Che Lee – US Embassy
• Ms. Dina Shawar – Silicon Badia
• Ms. Dina Shoman – inherQuests
• Mr. Emile Qubaisi – Silicon Badia
• Mr. Faisal Haqqi – Oasis500
• Ms. Francesca Ciriaci Sawalha – IREX
• Ms. Ghada Sawalha – Jordan Ahli Bank
• Mr. Ghassan Mouasher – Jordan Ahli Bank
• Ms. Haya Shoubailat – Edvise ME
• Mr. Ibrahim Odeh – University of Columbia
• Mr. Jakob Strom – Embassy of Sweden
• Ms. Jumana Al Ghuneimat – Al Ghad News
• Ms. Jumana Twal – Bidaya Corporate Communications
• Ms. Kala Carruthers Azar – US Embassy
• Ms. Lina Attel – The National Centre for Culture and Arts
• Dr. Loay Al-Assaf – Ministry of Social Development
• Ms. Mais Al Daoud – Crown Prince Foundation
• Mr. Mazen Al Qassem – British Council
• Mr. Mohammad Soub – National for Employment                     

and Training
• Mr. Mohammed Jinini – CISCO
• Ms. Natalie Batshon – ABT
• Ms. Nour Ajlouni – BADIR Fellow
• Ms. Nour Al Saeed – Crown Prince Foundation
• Mr. Omar Hamarneh – iPark
• Mr. Raed Al Madanat – Beyond Excellence
• Ms. Rasha Barakat – Zain Jordan
• Ms. Raya Al Omari – Oasis500
• Ms. Saba Yassin – USAID CIS
• Mr. Saddam Khawaldeh – BADIR Fellow
• Ms. Siraj Haddadin – BADIR Fellow
• Mr. Tareq Hammad – Jordan River Foundation
• Ms. Thanaa Khasawneh – Mowgli Foundation
• Ms. Valentina Qassisieh – Shoman Foundation
• Ms. Zeina Nimri – United Religious Initiative

لجنة التحكيم 



FRIENDS OF BADIR
• Al Ahli Bank
• Al Ghad Newspaper
• Al Quds College
• Al Raya Group
• Amideast
• Beyond Excellence
• Bidaya Corporate Communications
• British Council
• Columbia University Middle East Research Center
• Crown Prince Foundation
• Development and Employment Fund
• Embassy of Sweden
• Int@j
• Jordan River Foundation
• Microsoft
• Ministry of Social Development
• Ministry of Youth
• Modern Media
• Mowgli Foundation
• Nakhweh
• National for Employment and Training
• Nuqul Foundation
• Oasis500
• Queen Rania Centre for Entrepreneurship )QRCE(    
• Ro’ya TV
• The National Centre for Culture and Arts
• The University of Jordan
• US Embassy
• Zain Jordan
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البنك األهلي
صحيفة الغد
كلية القدس

مجموعة الراية
إمديست األردن

)Beyond Excellence( بيوند إكسيالنس
بداية لالستشارات اإلعالمية واالتصاالت المؤسسية

المجلس الثقافي البريطاني
مركز كولومبيا ألبحاث الشرق األوسط

1مؤسسة ولي العهد
صندوق التنمية والتشغيل

السفارة السويدية
جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت »إنتاج«

مؤسسة نهر األردن
مايكروسوفت

وزارة التنمية االجتماعية
وزارة الشباب

)Modern Media( موديرن ميديا
)Mowgli Foundation( مؤسسة ماوغلي

نخوة
الوطنية للتشغيل والتدريب

مؤسسة إيليا نقل
أويسس500

مركز الملكة رانيا للريادة
تلفزيون رؤيا

المركز الوطني للثقافة والفنون
الجامعة األردنية

السفارة األمريكية
زين األردن

أصدقاء »بادر«




