Invitation
“BBI Tour to Bethlehem University”
Dear All,
The BBI; in cooperation with Bethlehem University, invites all students from all faculties in Bethlehem
University to join us at our 1st ever “BBI Tour” which is part of the BBI’s University Tour Program.
During this event, we will explain about the BBI’s work and role in the community; especially with Students,
in terms Entrepreneurship Promotion, Talent Development Program and our main focus which is Business
Incubation through which we give a chance for serious Startups to compete for a chance to receive support
of up to $10,000.
We will also showcase one of Palestine’s shining startups “RedCrow” and its CEO; Mr. Hussain Nasser Al
Deen, who will tell us more about his Journey to success. (more info about RedCrow below)




Location: Bethlehem University – Brother Joe’s Hall.
Day/Date: Thursday 16/2/2017
Duration: 12:00 pm - 1:50 pm (during the activity hour)

Looking forward to seeing you.
Best regards,
BBI
تحية طيبة و بعد
) بالتعاون مع جامعة بيت لحم بدعوة جميع الطالب من جميع الكليات في الجامعة لحضور أولىBBI( تتشرف حاضنة بيت لحم لألعمال
.""زيارة الجامعات الفلسطينية: جوالت الحاضنة ضمن برنامج
خالل هذه الجولة سوف تقوم الحاضنة بالشرح عن دورها في المجتمع و خاصة مع طالب الجامعات الفلسطينية من حيث الترويج لريادة
أعمال وبرنامج بناء القدرات الذي تديره تقدمه الحاضنة للرياديين باإلضافة الى التحدث عن إجراءات احتضان المشاريع الريادية وتوفير
.$010111 فرصة للحصول على دعم مالي يصل إلى
" ورئيسها التنفيذي السيد حسين ناصر الدينRedCrow" كما سوف تقدم الحاضنة واحدة من قصص النجاح الفلسطينية و هي شركة ريادية
.الذي سوف يتحدث مع الحضور عن تجربته المميزة على كافة األصعدة باإلضافة الى اإلجابة على أسئلة الحضور
. قاعة األخ جو-  جامعة بيت لحم:المكان
2162/2/61  الخميس: التاريخ/ اليوم
62:21  و لغاية62:11 :الوقت
.نتطلع إلى رؤيتكم
،تحياتنا الحارة
BBI

RedCrow:
RedCrow is a startup that provides practical risk mitigation solutions to organizations and individuals in the
Middle East and North Africa region. The company primarily focuses on emphasizing on connecting new
media and changing the intelligence gathering tools in order to constantly adapt to the ways in which
information is disseminated and analyzed. Its methodologies triangulate open source, human intelligence,
and social intelligence to provide timely, accurate, and proactive risk intelligence on strategic and tactical
levels. The company is based in Ramallah- Palestine.
RedCrow
 تركز.إدارة المخاطر العملية للمؤسسات واألفراد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا, هي شركة توفر حلوال لتخفيفRedCrow
الشركة في المقام األول على التأكيد على ربط وسائل اإلعالم الجديدة وتغيير أدوات جمع المعلومات االستخباراتية من أجل التكيف باستمرار
 والذكاء االجتماعي لتوفير، الذكاء البشري، مفتوحة المصدر: مناهجها تشمل ثالث امور.مع الطرق التي يتم بها نشر المعلومات وتحليلها
. وتستند الشركة في رام هللا فلسطين.الوقت المناسب والدقيق على المستويات االستراتيجية والتكتيكية

BIOGRAPHY on Mr.Hussain Nasser Al Deen:
Hussein is the CEO of RedCrow Intelligence. He finished his undergraduate studies in History and Political
Science at Birzeit University, a Master’s degree in Middle East Politics and a Graduate Diploma in
Management, at the University of Exeter, in the United Kingdom. While at Exeter he took a number of
workshops and training courses, focusing on the issues of conflict resolution, including a Diploma in
Preventive security and a ‘Building Bridges’ programe conducted by the British Police, in conjunction with
other security services. Having successfully completed these qualifications, Hussein was appointed to the
post of Director of the Diplomatic and Political Department at Hemaya Security Solutions, a leading
Palestinian private security company. However, he continued to study while working with Hemaya and
finished a second MA in Homeland Security. His extensive studies in the field of security-related issues in
the Middle East, his personal experiences and professional involvement in the training of Palestinian
security officers through DynCorp International and the Palestinian Ministry of Interior have combined to
fully equip him to offer practical and solid security advice to a range of individuals, groups and companies.
In addition, he regularly advises a number of organizations and corporations on media crisis management,
cash and assets protection as well as preventive security measures.
“Red Crow” نبذة عن السيد حسين ناصر الدين – الرئيس التنفيذي لشركة
، أنهى الدراسات الجامعية له في التاريخ والعلوم السياسية في جامعة بيرزيت.)حسين هو الرئيس التنفيذي لشركة االستخبارات (ريد كرو
 خالل وجوده في. ودبلوم الدراسات العليا في اإلدارة من جامعة إكستر في المملكة المتحدة،ودرجة الماجستير في سياسات الشرق األوسط
 بما في ذلك عمل دبلوم في األمن الوقائي، مع التركيز على قضايا حل النزاعات، اخذ عددا من ورشات العمل والدورات التدريبية،اكستر
 وعين، وبعد االنتهاء بنجاح من هذه المؤهالت. بالتعاون مع األجهزة األمنية األخرى،برنامج "بناء الجسور" التي أجرتها الشرطة البريطانية
، ومن خالل عمله. وهي شركة فلسطينية خاصة لألمن،حسين لمنصب مدير إدارة الدبلوماسية والسياسية في شركة حماية للحلول األمنية
.عمل درجة ماجستير اخرى في االمن القومي
 وزارة الداخلية الفلسطينية وخلفيته،تجاربه الشخصية والمشاركة المهنية في تدريب ضباط األمن الفلسطيني من خالل داين كورب الدولية
 هو يقدم نصائح لعددا من المنظمات، وباإلضافة إلى ذلك.العلمية جعلته مؤهل لتقديم المشورة لمجموعة من األفراد والجماعات والشركات
.والشركات عن حماية وإدارة األزمات

