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Hola, Yo soy Chada El-Islam Benmahcene, a MEPI Alumnae of Tomorrow’s Leaders Program 

from AUC. Since I’ve started that journey in 2011 in Cairo, I have taken an oath to use my 

knowledge & expertise to empower my community and fellow youth. Thus, ENTROGX 

(Entrepreneurship in OGX) project was born! This is a national project dedicated to tackling the 

unemployment issue, through empowering entrepreneurs. In 2018, unemployment in Algeria was 

26.4% for U-30. The project was the first in Algeria, to have a curriculum based on American 

Universities’ Business school curriculum (AUC&AUB). In 2019, it was a new huge lap for 

ENTROGX, where it has been converted from a project to a startup company empowering the 

community with a stronger vision & mission, with AI technologies involved in predicting the skills 

needed by the market, and designing internships for students, to empower those needed skills 

specifically. Those projects are in cooperation with companies who are seeking business & 

management consultancy from ENTROGX experts and interns. Thus, I have been selected by 

InterCon Dubai, as Top 50 Tech Innovators. in 2019, I have been working also beyond 

ENTROGX. I run marathons for charity, I co-initiated several career consulting workshops in 

Algeria and UAE (GE STEM & Maharaty program in DZ, LeanIn in Dubai). And the one that I am 

proud of the most, is my contribution as an advisor for SPE (Society of Petroleum Engineers) – 

Ouargla University– who has won the international excellence award as top 5% student chapter 

worldwide. While I am not in Algeria, I make sure the impact continues throughout the MENA 

region. I have been invited by the ministry of education in UAE, as a judge to select the UAE 

youngest scientist, delivered and trained over +30 job seekers on CV writing, and have grown the 

corporate’s Women Network in UAE, along with chairing the MENA regional Women in Tech 

initiative for General Electric & then for Baker Hughes. Moreover, impacting my Tech field, and 

as a Stanford’s Ambassador, I have organized the first conference for Women in Data Science in 

Dubai in March 2019.   Vote for me, to push me forward into giving more to Youth & Women 

in Algeria and all throughout the MENA region as well.    



                                               

 

 التكنولوجيا و العمل امجلعيات شذا الإسالم بن حمسني،    

 قادة الغد )اجلامعةالامريكية ابلقاهرة(   

. منذ أ ن بدأ ت تكل الرحةل يف عام AUCقادة الغد من  MEPIمرحبا، أ ان شذا الإسالم بن حمسني، من خرجيي برانمج 

يف القاهرة، أ قسمت أ ن أ س تخدم معرفيت وخربت لمتكني جممتعي وزماليئ الش باب. وهكذا ، ودل مرشوع انرتوجكس  2011

ة مشلكة البطاةل، من خالل متكني رواد ال عامل. يف عام (! وهذا مرشوع وطين خمصص ملعاجلOGX)رايدة ال عامل يف 

س نة. لقد اكن املرشوع ال ول يف اجلزائر اذلي يعمل حسب  30٪ لسن حتت  26.4، بلغت نس بة البطاةل يف اجلزائر 2018

دارة ال عامل ابجلامعات ال مريكية ) ة خضمة جديدة دور  مت تنظمي،  2019(. يف عام  AUBو    AUCمهنج يعمتد عىل مناجه لكية اإ

ىل رشكة انش ئة تعمل عىل متكني اجملمتع برؤية وهممة أ قوى مع تقنيات اذلاكء  مضن انرتوجكس حيث مت حتويهل من مرشوع اإ

الاصطناعي اليت تشارك يف التنبؤ ابملهارات اليت حيتاهجا السوق وتصممي دورات تدريبية للطالب لمتكني تكل املهارات الالزمة 

ه املرشوعات ابلتعاون مع الرشاكت اليت تبحث عن استشارات ال عامل والإدارة من خرباء انرتوجكس عىل وجه التحديد. هذ

،   2019رشكة مبتكرة للتكنولوجيا. يف عام  50ديب، اكإحدى أ فضل -واملتدربني. وابلتايل ، لقد مت اختياري من قبل انرتكون

طالق العديد من ورش  ابلضافة اىلكنت معلت أ يضًا  انرتوجكس. فأ ان أ دير س باق املاراثون لل عامل اخلريية، وشاركت يف اإ

ن يف ديب(. وأ كرث ما  DZالعمل الاستشارية يف اجلزائر والإمارات العربية املتحدة )برانمج يج ستمي و همارات يف  و لني اإ

اليت فازت جبائزة المتزي ادلويل ك فضل  -امعة ورقةل ج -)مجعية همنديس البرتول(  SPEأ فتخر به هو مسامهي مكستشار يف 

٪ يف مجيع أ حناء العامل. وعندما ل أ كون يف اجلزائر، أ تأ كد من اس مترار التأ ثري يف مجيع أ حناء منطقة الرشق  5فصل طالب بنس بة  

فريقيا. متت دعوت من قبل وزارة التعلمي يف الإمارات العربية املتحدة، للمشار  كة مكحمكة لختيار أ صغر عامل ال وسط وشامل اإ

ابحثًا عن معل عىل كتابة السرية اذلاتية. وقد مقت  30يف الإمارات العربية املتحدة، حيث مقت بتسلمي وتدريب أ كرث من 

فريقيا. مبادرة  ىل جانب رئاسة منطقة الرشق ال وسط وشامل اإ بتطوير ش بكة س يدات الرشاكت يف الإمارات العربية املتحدة اإ

لكرتيك مث لرشكة بيكر هيوز. وعالوة عىل ذكل، حيث أ ثرت عىل جمال التكنولوجيا  "املرأ ة  يف التكنولوجيا" لرشكة جرنال اإ

صّوتوا  .   2019اخلاص يب، وبصفيت سفرية جامعة س تانفورد، نظمت املؤمتر ال ول للمرأ ة يف علوم البياانت يف ديب يف مارس 

ىل ال مام ملنح التقدم ملزيد من   فريقيا أ يضًا.  يل، دلفعي اإ  الش باب والنساء يف اجلزائر ومجيع أ حناء منطقة الرشق ال وسط وشامل اإ


