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)Ted( ماذا تعني كلمة تيد
 وهي اختصار،مكرسة لنشر األفكار
هي منظمة غير ربحيّة
ّ
 بدأ.لتكنولوجيا وترفيه وتصميم عادة ما تكون على شكل محادثات قصيرة ولكن قويّة
. لغة100  واليوم امت ّد ليغطي كل المواضيع بأكثر من1984 تيد عام
أما برنامج تيد اكس يجلب روح فكرة تيد الرئيس ّية "أفكار تستحق النشر" في
 يت ّم تنظيم أحداث تيدكس بواسطة األفراد الذين يسعَون.المجتمعات المحليّة حول العالم
 ويتم تنظيمها بشكل،الكتشاف األفكار ونشر وإثارة المحادثات في مجتمعهم الخاص
.ي تمنحه تيد للجامعات
ّ مستقل تحت ترخيص مجان
What does TED stand for?
TED is an acronym which stands for Technology,
Entertainment and Design. It is a non-profit organization
dedicated to spreading ideas, usually in the form of short but
powerful speeches. TED started in 1984 and today it has
extended to cover all sorts of topics in more than 100
languages.
The TEDx program brings the spirit of TED's main idea,
"ideas worth spreading", to communities around the world.
TEDx events are organized by individuals who seek to come
up with new ideas, spread and promote conversations in their
own community, and are organized independently under a
free license granted by TED to universities.

)Ted x( تيد اكس

Ted x PSUT
وهو مؤتمر ينظمه مجموعة من طلبة الجامعة المتحمسين لنشر األفكار واألعمال اإلبداعية للشباب
، وتلسيط الضوء على قصص نجاحات هؤالء الشباب بطريقة حماسية فيها روح الخلق واإلبداع،األردني
 حيث يناقشون،حيث يتم اختيار مجموعة من المتحدثين من الشباب األردني المتميزين بقصص نجاحهم
 حيث يقوم فرق تيدكس الطالبي بتشكيل لجان متخصصة للعمل على،أهدافهم والتحديات التي واجهتهم
تنظيم المؤتمر بدءا بأخذ الرخصة الدولية إلقامة المؤتمر وإلى تأمين جميع األوات الالزمة إلقامة المؤتمر
.2020  و2018  حيث تم عقد المؤتمر في عامي،في حرم الجامعة ضمن المواصفات العالمية للمؤتمر
PSUT’s TED Conference
It is a conference organized by a group of enthusiastic university students to
spread ideas and creative works among Jordanian youth, and to shed light
on the success stories of these young people in a passionate way, reflecting
the spirit of creativity and innovation. A group of distinguished Jordanian
speakers are selected to relate their success stories, where they discuss the
goals and challenges that they faced in order to achieve their objectives.
Student TEDx teams form special committees to work on organizing the
conference, starting with obtaining the international license to hold the
conference. They provide all the necessary equipment to set up the
conference on the University campus within the international specifications of
the conference. Thus, conferences were held in both 2018 and 2020.

Ted X PSUT 2018 مؤتمر
تحت رعاية األستاذ الدكتور رئيس الجامعة نظمت عمادة شؤون الطلبة مؤتمر
 بمبادرة فريق طالبي من طلبة الجامعة بقيادة الطالبة2018  للعام،TEDxPSUT
 حيث افتتح، في حرم الجامعة24/11/2018  وذلك يوم السبت الموافق،سارة الحياري
) متحدث من13(  وتمت استضافة،المؤتمر األستاذ الدكتور عرفات عوجان نائب الرئيس
خارج الجامعة تحدثوا عن عدة مواضيع تخص الشباب كالرياضة والرسم والثقافة
كرم الدكتور
ّ  وقد،والعلوم وصحة العقل ومواضيع أخرى تنمي روح القيادة واإلبداع
.عميد شؤون الطلبة المتحدثين في المؤتمر
TEDx Conference at PSUT, 2018
Under the patronage of the President of the University, the
Deanship of Student Affairs organized the TEDx PSUT
Conference 2018 on the initiative of a team of PSUT students
led by the student Sarah Al-Hiyary. The Conference took place
on Saturday, 24/11/2018 at the PSUT campus and was opened
by Vice President Prof. Arafat Awajan. Thirteen external
speakers were hosted to speak on several youth-related topics,
such as sports, art, culture, science, mental health, and other
topics that develop the spirit of leadership and creativity. The
Dean of Student Affairs honored the speakers at the
conference.

Ted x PSUT 2018 المتحدثون في مؤتمر
The Speakers at the TEDx PSUT Conference 2018
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هاني عكاشة
،  وهو مؤسس إدارة الطاقة البشرية، هاني طبيب ورجل أعمال في مجال الصحة العامة والتعليم
وهي منصة تعليمية وتدريبية تركز على رفع مستوى الوعي حول األمراض النفسية الجسدية
. .وتمكين الصحة العقلية من خالل تقديم برامج متعددة الوسائط والمرئية والتعليمية
Hani Akasheh
Hani is a medical doctor and an entrepreneur in the field of public health
and education. He is the founder of Human Energy Management, an
educational and training platform that focuses on raising awareness on
psychosomatic disease and mental health empowerment through
delivering multi-modal, visual and educational programs. .

ياسمين شابسوغ
 مرات ومثلت4  فازت بلقب الدوري الوطني.ياسمين هي العبة كرة قدم متحمسة بدأت رحلتها في سن الثانية عشرة
.األردن في العديد من البطوالت الدولية
 و في عام، في األردنFIFA  سنة17  شاركت في اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للسيدات تحت2016 وفي عام
 كليمنجارو في تنزانيا ليسجل.( التي صعدت إلى قمة جبلEPF)  انضمت ياسمين إلى مبادرة الملعب المتكافئ2017

.الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس ألعلى مباراة لعبت على مستوى االرتفاع
Yasmeen Shabsough
Yasmeen is a passionate football player who began her journey at the age of 12. She won the National
League title 4 times and represented Jordan in many international tournaments.
In 2016, she took part in the National Organizing Committee for the FIFA U17 Women's World Cup in
Jordan. In 2017, Yasmeen joined the Equal Playing Field (EPF) initiative which climbed to the top of Mt.
Kilimanjaro in Tanzania to set the Guinness World Record for the Football Match Played at Highest
Altitude.
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مهند أبو رزق
! يعيش في السينما،  األردن- نشأ في عمان
 في عامSAE حصل على درجة البكالوريوس في صناعة األفالم الرقمية من معهد
." ليكون المخرج والكاتب اإلبداعيSira Films"  ثم أسس، 2015
Mohannad Abu Rizk
Raised in Amman, Jordan, Mohannad Abu Rizk lives to be in
film! He achieved a BA degree in Digital Filmmaking from SAE
Institute in 2015, then founded ‘Sira Films’ to be its creative
director and writer.

فرح حوراني
 في اآلونة األخيرة.تصمم فرح تصميمات مستوحاة مستقبلية تهيمن عليها مفاهيم الخيال العلمي الغامضة
،  غامرت فرح في مفهوم تصميم األزياء يجتمع مع التكنولوجيا من خالل أحدث تقنيات القطع بالليزر،
 شاركت في عروض مدرج في لندن.والتي مهدت الطريق لعصر جديد من المواد القابلة لالرتداء
وبيروت ولوس أنجلوس وبرشلونة وعمان وشاركت في الموسم األول من سلسلة فاشون ستار أرابيا في
.دبي ون – ووصلتإ الى مرحلة النهائية
Farah Hourani
Farah creates futuristic inspired designs that are dominated by
ambiguous sci-fi concepts. Recently, she has ventured into the concept
of fashion design meets technology through the latest laser cutting
techniques which have paved the way for a new era of wearable
materials. She has participated in runway shows in London, Beirut, Los
Angeles, Barcelona and Amman and took part in the first season of the
Fashion Star Arabia Series on Dubai One, reaching the finalist stage.
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عمر العبدالت
 وهو مدرب متمرس ومحاضر في،عمر عدنان العبدالالت رسام كاريكاتير حاصل على جوائز عالمية
اإلنتاج اإلبداعي والرسم والكاريكاتير والتفكير اإلبداعي والمشاركة في وسائل التواصل االجتماعي من
 عمل في اإلنتاج اإلبداعي وكان محركا لإلبداع في العديد من الشركات الشهيرة مثل.خالل الفن
.روبيكون وأبو محجوب وخرابيش
Omar Al Abdallat
Omar Adnan Al Abdallat is an international award-winning cartoonist.
Omar is a seasoned trainer and a lecturer in creative production, drawing,
caricature, creative thinking, and social media engagement through art.
He worked in creative production and was a driver of creativity in many
renowned companies like Rubicon, Abu Mahjoob, and Kharabeesh.

هبة شبروق
 كانت تعمل في.PSUT هبة مهندسة اتصاالت وحاصلة على درجة الماجستير في ريادة األعمال من
 توسعت خبرتها من التقنية إلى استشارة حلول االتصاالت للمؤسسات. سنوات6  األردن منذOrange
2018  لعامStevie  ُمنحت مؤخرا جائزة. وفي مجال التسويق اآلن كخبير في تسويق المنتجات،
. االتصاالت/ باعتبارها "موظفة العام" للنساء في األعمال
Hiba Shabrouq
Hiba is a telecommunications engineer and a holder of a Master’s degree in
Business Entrepreneurship from PSUT. She’s been working in Orange Jordan for
the past 6 years. Her experience expanded from being a technician into becoming
an enterprise telecom solutions consultant, and currently into the marketing field as
a product marketing expert. She was recently awarded the 2018 Stevie Award as
the “Employee of the Year” for Women in Business/Telecommunications.
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رنا دجاني
 حصلت.الدكتورة رنا دجاني عالمة بيولوجيا جزيئية أردنية وأستاذة مشاركة في الجامعة الهاشمية

 لديها زمالة في معهد رادكليف. من جامعة أيوا2005 على دكتوراه في علم األحياء الجزيئي عام

. وزميل أيزنهاور، للدراسات المتقدمة في جامعة هارفارد
Rana Dajani
Dr. Rana Dajani is a Jordanian molecular biologist and
Associate Professor at Hashemite University. She earned her
PhD in molecular biology in 2005 from the University of Iowa.
She has a fellowship at the Radcliffe Institute for Advanced
Study at Harvard University, in addition to an Eisenhower
Fellowship.

خليل وهاب
،خليل وهاب يبحث عن عالم أفضل من خالل ممارسة شغفه بدعم األفراد في رحلتهم لتحقيق الذات
حيث يعمل مع فرق إلطالق العنان لقدراتهم من خالل االستثمار في إمكانات أعضائهم وتفردهم في
 يحقق خليل ذلك من خالل االستفادة من برامج التدريب وبرامج.الظهور في هداياهم ومهاراتهم

.التطوير طويلة المدى
Khalil Wahhab
Khalil Wahhab seeks a better world through practicing his passion of
supporting individuals in their journey of self actualization. He works with
teams to unleash their capabilities through investing in their members’
potential and uniqueness appearing in their gifts and skills. Khalil
accomplishes this through utilizing coaching and tailored long-term
development programs.
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هديل أبو صوفة
نشطت في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. هديل أبو صوفة استشارية ومدربة في مجال حقوق المعاقين
بدأت تجربتها في هذا المجال من خالل كونها عضوا نشطا في حملة "حان الوقت "في. لمدة ست سنوات
.الجامعة األردنية للمطالبة بحق التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة على أساس تكافؤ الفرص مع اآلخرين

Hadeel Abu Soufeh
Hadeel Abu Soufeh is a consultant and a trainer in the field of
disability rights. She has been active in the rights of people with
disabilities (PWDs) for six years. She began her experience in this
field by being an active member in the campaign "It’s Time" at the
University of Jordan to demand the right of people with disabilities
to opportunities in education on an equal footing with others.

حنا سالمة
مؤثرا في الشرق
معماريًا45 حنا سالمة هو مهندس معماري ومصمم وفنان أردني مصنف كواحد من أفضل
ً
وهو. حصل حنا على درجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة ماكجيل في كندا. األوسط
مص ّمم على تطوير منظور جديد إلنتاج الهندسة المعمارية الحديثة التي تكون ذات صلة ومحددة بسياقها وثقافتها
.بينما تكسر القوالب النمطية المعمارية وتتحدى المعايير االجتماعية
Hanna Salameh
Hanna Salameh is a Jordanian architect, designer and artist, ranked as one of
the top 45 influential architects in the Middle East. Hanna completed both his
Bachelor’s and Master’s degrees in Architecture at McGill University in Canada.
He is determined to develop a new perspective on the production of modern
architecture that is both relevant and specific to its context and culture while
breaking architectural stereotypes and challenging social norms.
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أسماء كيالي
 وهي محاضرة سابقة لألعمال في جامعة األميرة سمية،JOHUD. أسماء كيالي هي مديرة مشروع في
وعملت كمدربة معتمدة، حيث قامت بتدريس دورة ريادة األعمال للطالب الجامعيين لمدة عامين، للتكنولوجيا

. مستقلة مع عشرات المنظمات الخاصة والعامة والجامعات والمنظمات غير الحكومية
Asma'a Kayyali
Asma'a Kayyali is a Project Manager at JOHUD. She is a former Business
Lecturer at PSUT, where she taught an Entrepreneurship course for
undergraduates for two years. She has worked as a freelance certified
trainer with tens of organizations, private and public, universities and NGOs.

أحمد األسد
 أحد أبرز المتحدثين التحفيزيين في هذا،"  مؤسس "شركة تدريب المواهب، يعتبر أحمد األسد
 وهو،تتمثل رؤيته وشغفه في مساعدة الناس على اكتشاف مواهبهم وبناء حياتهم من حولهم. المجال
حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق ودرجة. بريطانيا- مدرب معتمد من معهد القيادة واإلدارة
.الماجستير في اإلبداع والموهبة
Ahmad Al-Assad
Ahmad Al-Assad, founder of 'The Talentology Training Company', is
considered to be one of the top motivational speakers in the field. His
vision and passion is to help people discover their talents and build their
lives around them. Ahmad is a certified trainer from the Institute of
Leadership & Management in Britain. He holds a BA in Marketing and a
Master’s degree in Creativity and Talent.
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،حمزة الخوالدة طالب ماجستير في علوم البيانات في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
 وهو استشاري أول في،حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية
عاما من الخبرة في استخدام11 ذكاء األعمال وتطبيقات البيانات الضخمة مع حوالي
 مع العديد من المشاريع والتطبيقات في القطاعين العامIBM  وOracle تقنيات
.والخاص على المستوى اإلقليمي
حمزة هو المؤسس المشارك ألكاديمية أستروالبي للذكاء االصطناعي التي تتخصص في
.مجال الثورة الصناعية الرابعة
Hamzah Al-Khawaldeh
Hamzah Al-Khawaldeh is a Master’s student of Data Science at
PSUT. He has a BS degree in Computer Information Systems.
He is a senior consultant in Business Intelligence & Big Data
Applications with about 11 years of experience using Oracle and
IBM technologies with various projects and implementations in
public and private sectors regionally. Hamzah is the co-founder
of Astrolabe Artificial Intelligence Academy that specializes in the
fourth Industrial Revolution field.

حمزة الخوالدة
Hamzah Al-Khawaldeh

2020  للعامTed x PSUT مؤتمر
TEDx Conference at PSUT, 2020
 للعتتامTEDxPSUT تحتتت رعايتتة األستتتاذ التتدكتور رئتتيس الجامعتتة نظمتتت عمتتادة شتتؤون الطلبتتة متتؤتمر
 وذلككي يككوس السككبت المواف ك،، بمبتتادرة فريتتق طالبتتي متتن طلبتتة الجامعتتة بقيتتادة الطالبتتة فاديتتا مبتتارك2020
،) متحكداا تحكداوا عكن تجكاربيس فكي مجكال الطيكي11(  حيث تس استضافة، في مدرج الصداقة22/2/2020
 حيكث، وقكراءة الكتكب المتنوعكة، وتسسكيس الشكركات، وصناعة األفكالس، والتصميس، والتدريب، والطب،والفن
 و حضتتر، ناؤككب الككرؤيس لش ك ون البحككث العلمككي والتطككوير،افتككتا الم ك تمر األسككتاذ الككدكتور غيككث الربضككي
 وهتتدف المتتؤتمر بككث روح الحماسككة لككد،المتتؤتمر عككدد مككن الشككركات والجيككات الخارجيككة وطلبككة الجامعككة
 عن طري نشر قصص النجكاح واإلبكداع المتمالكة،الشباب األردني لتطوير مياراتيس وخل طاقاتيس اإلبداعية
.بالشباب في شتى مجاالت الحياة
Under the patronage of the President of the University, the Deanship of
Student Affairs organized the TEDx PSUT Conference 2018 on the initiative
of a team of PSUT students led by the student Fadia Mubarak. The
conference was held on Saturday, 22/2/2020 in the Friendship
Amphitheater. Eleven speakers participated and talked about their
experiences in various fields, such as cooking, art, medicine, training,
design, filmmaking, founding companies, and reading a range of books. The
conference was opened by Prof. Ghaith Al-Rabadi, Vice President for
Scientific Research and Development, and was attended by a number of
companies, guests from outside the University, and PSUT students. The
aim of the conference is to arouse enthusiasm among Jordanian youth to
develop their skills and cultivate their creative energies, by introducing them
to the success stories of other young people in various fields of life.

Ted x PSUT 2020 المتحدثون في مؤتمر
The Speakers at the TEDx PSUT Conference 2020
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عرين أبو الفيالت
 تعمل على زيادة الوعي الصحي والطبي في، عرين الفيالت حاصلة على شهادة صيدلي
.المجتمع في وسائل التواصل االجتماعي إلصالح جميع الخرافات الموجودة
Areen Abu Al-Feilat
Areen Abu Al-Feilat has a degree in Pharmacy and works to
increase society’s health and medical awareness, using social
media as a means to correcting all the myths that exist.

مهند عوض
 ومنذ ذلك الحين،  بدأ الطهي في مرحلة مبكرة للغاية. وهو رجل أعمال، مهند عوض طاه شغوف
 إعادة تفسير الطعام هو االتجاه الجديد في المأكوالت.وجد الحب والعاطفة في هذا المجال
.والمشروبات وهذا هو أسلوبه في الطبخ
Mohannad Awad
Mohannad Awad is a passionate chef and entrepreneur. He started
cooking at a very early age, and since then he has found love and
passion in this field. Food reinterpretation is the new trend in food and

beverages and this is his style in cooking.
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ريم أبو غضيب
.ريم أبو غديب كاتبة ومنتجة أفالم
 بدال من أن نكون حاجزا، تحدثت عن كيفية تحويل ظروفنا الصعبة إلى وقود يدفعنا لإلبداع
. كما فعل العديد من الفنانين عبر التاريخ، بيننا وين تحقيق إنجازات قد تبهر العالم يوما ما
Reem Abu Ghdaib
Reem Abu Ghdaib is a writer and film producer. She talked about
how to transform our difficult circumstances into fuel that drives
creativity, rather than being a barrier between us and achieving
accomplishments that may dazzle the world one day, as many
artists have done throughout history.

يزن مسمار
، 2014  يعمل في الرسم والتصميم باحتراف منذ عام.يزن مسمار فنان ومصمم بصري
.وهو متخصص في فن الشارع ومشاريع اإلخراج اإلبداعي
Yazan Mesmar
Yazan Mesmar is an artist and graphic designer who has been
painting and designing professionally since 2014. He specializes
in street art and creative production projects.
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سناء السالم
 حاصلة على،  تعمل في مجال التدريب والكتابة، مدربة دولية معتمدة، سناء السالم
وهي تنهي حاليا دراساتها.  ودبلوم عالي في اإلدارة، درجة أولى في الصحافة واإلعالم
.العليا في مجال اإلرشاد الفسيولوجي
Sana Al-Salem
Sana Al-Salem, an internationally- accredited trainer and
author, holds a first degree in Journalism and Media, and a
high diploma in Management. She is currently completing her
postgraduate studies in the field of Physiological Counseling.

إيثار الدبس
 وماذا، تحدثت بعيدا عن المحتوى العلمي أو الثقافي للكتاب، إيثار الدبس طبيبة أسنان وقارئة مهووسة
 كيف تغير، يمكن أن تعلمنا الكتب؟ وكيف يمكنها صقل شخصياتنا وتأثيرها على طريقة حياتنا؟ وأخيرا
.طريقة قراءة الكتب من طريقة رؤيتنا للعالم وتجعلنا شخصا أفضل
Eithar AlDibs
Eithar Al Dibs is a dentist and an obsessive reader. She talked books from an
aspect other than the academic or cultural content. What can books teach us?
How can they hone our personalities and effect the way we live life? Finally, how
can reading books change the way we see the world and make us a better
person?
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آالء آغا كارس
 طالب على5000  قامت بتدريب أكثر من، مؤسس شركة تقدم حلوال متنقلة، آالء آغا كارس
.مهارات البرمجة والتفكير التصميمي في السنوات األربع الماضية
. سنتعمق في كيفية تصميم تفاصيل أيامنا للحصول على الحياة التي نريدها، من خالل هذا الحديث
Alaa Agha Karss
Alaa Agha Karss, founder of a company that provides mobile
solutions, has trained more than 5000 students in programming skills
& Design Thinking in the last 4 years. Through this talk, we will dive
into how we can design the details of our days to have the life we
desire.

مروان البياري
 يهدف إلى إنشاء محتوى مثير وفريد من نوعه فتي بلتدان، YouTube  منتج أفالم مستقل ومغامر على، مروان البياري
.مختلفة حول العالم
الغرض من المحتوى هو تسليط الضوء على القضايا وإلهام الناس التختاذ إجتراءات تجتاه مواضتيع مختلفتة علتى مستتويات
. ويظهر منظورا شخصيا أيضا حتى يتمكن األشخاص من االرتباط به واستخدامه كمصدر للتحفيز، مختلفة
Marwan Al-Bayari
Marwan Al-Bayari, independent filmmaker and adventurous YouTuber, aims to
create interesting and unique content in different countries around the world.
The purpose of the content is to highlight issues and inspire people to take
action on various matters on different levels. It also reflects a personal
perspective so people can relate to it and use it as source of motivation.
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نهى أبو يوسف
 نشأت في عائلة تعمل في المجال." طبيبة شعارها في الحياة والعمل "ال شيء مستحيل، نهى أبو يوسف
 تمثل نهى. وتتمتع بإحدى تلك الشخصيات المستقلة التي تغذي االبتكارات الثورية في المجتمع العلمي، الطبي
الشخصية النسائية الرائدة في مجال العلوم وهي مصممة على تطوير حلول مبتكرة لمنح كل مريض فرصة
.جديدة لالستمتاع بحياة طبيعية
Nuha AbuYousef
Nuha Abu Yousef, a doctor whose motto in life and work is “Nothing is
impossible”, grew up in a family that works in the medical field. Nuha is one of
those independent personalities who fuel revolutionary innovations in the
scientific community. Noha is the leading female figure in science and she is
determined to develop innovative solutions to give each patient a new
opportunity to enjoy a normal life.

عمران سالم
 أخبرنا عن عدد الظواهر التي يعاني منها الجيل،  متخصص في األمن السيبراني واالتصاالت الرقمية، عمران سالم
.الرقمي والوقوف على أفضل الممارسات للحد من تأثير التكنولوجيا علينا ألن الجميع يستحق حياة رقمية آمنة
Omran Salem
Omran Salem, a specialist in cyber security and digital communication, talked
about the vast number of phenomena from which the digital generation
suffers, and to commit to best practices to limit the impact of technology on
us because everyone deserves a safe online life.
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 يقوس بتصميس حلول،  ميندس ذكاء اصطناعي ومدرب كبير، ذويزان التركي
الذكاء االصطناعي في مجال التعليس للعديد من البلدان وتدريب العديد من
.األشخاص في هذا المجال
قدس شرحا عن مفاهيس الذكاء االصطناعي وكيف يمكن ليذا المجال أن ي ار على
.حياتنا
DhoYazan Al-Turki
Dhoyazan Al-Turki, an artificial intelligence engineer
and senior trainer, has designed artificial intelligence
solutions in the education field for many countries
and trained many people in this field. During his talk,
he explained artificial intelligence concepts and how
this field can influence our lives.
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