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CSFF Mission and Vision  

CSSF is a soft skills improvement consultancy company for individuals, businesses, and 

organizations to better deal with their surroundings in all aspects of life along with their 

technical (hard) skills. We currently try to work on this mission by providing individual 

consultations, workshops, and organizing international events and hackathons in the Middle 

East and developed countries. My goal is to maximize the success of every individual and 

better their engagement in their communities by fostering their leadership skills. With a vision 

of helping youths found their startups by giving consultation on business development and 

digital transformation to be aligned with the current world of business’s pace.  

The challenge my project is addressing, its impact and importance  

The literal translation of the word “leadership” in Kurdish and Arabic is always connected 

with politics, and politics has always resulted in tensions, and wars in this area; therefore, 

we are not fascinated by the term leadership because of that wrong image implanted in our 

brains. Through MEPI, I learned the true meaning of leadership and that big changes are 

sourced from small or individual changes. Each one of us can start from those small changes 

and make a difference where we live. For me, those small changes started when I started 

conducted career development training for about 120 youths in Kurdistan and an 

organization in 2016 when Kurdistan was facing a big financial crisis, and later in 2018 

organizing the first hackathon in Iraq, http://hackasuly.com/ the result of these activities was 

my inspiration to found this company that I started working on since August 2019. The 

current event where we are working on is an international hackathon in Japan, to be planned 

and organized by talented and skilled middle easterners. 

http://hackasuly.com/


                                       

 

 CSFFس نور محيد، 

   2016برانمج القادة الطالب    

ن  فراد والرشاكت واملؤسسات للتعامل بشلك أأفضل مع  CSSFا  يه رشكة استشارية لتحسني املهارات الشخصية للأ

ىل جانب هماراهتم الفنية )الصعبة(. حناول حاليًا العمل عىل هذه املهمة من خالل توفري  حميطهم يف مجيع جوانب احلياة ا 

هديف هو   ات ادلولية يف الرشق الأوسط والبدلان املتقدمة.الاستشارات الفردية وورش العمل وتنظمي الفعاليات واخملتار 

ومع وجود رؤية   حتقيق أأقىص قدر من النجاح للك فرد وحتسني مشاركته يف جممتعاهتم من خالل تعزيز هماراهتم القيادية.

والتحول ملساعدة الش باب فقد أأسسوا الرشاكت الناش ئة اخلاصة هبم عن طريق توفري املشورة خبصوص تطوير الأعامل  

  الرمقي لتكون متوافقة مع العامل احلايل من وترية الأعامل.

   التحدي اذلي يواهجه مرشوعي وأأثره وأأمهيته

ىل توترات  ترتبط الرتمجة احلرفية للكمة "القيادة" ابللغتني الكردية والعربية دامئًا ابلس ياسة، وقد أأدت الس ياسة دامئًا ا 

 ونني مبصطلح القيادة بسبب تكل الصورة اخلاطئة اليت مت زرعها يف أأدمغتنا.وحروب يف هذا اجملال؛ ذلكل، لس نا مفت

ميكن   ، تعلمت املعىن احلقيقي للقيادة وأأن التغيريات الكبرية مس متدة من التغيريات الصغرية أأو الفردية.MEPIمن خالل  

حداث تغيري يف املاكن  ابلنس بة يل، بدأأت هذه  اذلي نعيش فيه.للك واحد منا أأن يبدأأ من تكل التغيريات الصغرية وا 

من الش باب يف كردس تان ومنظمة يف عام  120التغيريات الصغرية عندما بدأأت ابلتدريب عىل التطوير الوظيفي لنحو 

نظمت أأول مسابقة يف العراق  2018عندما اكنت كردس تان تواجه أأزمة مالية كبرية ويف وقت الحق من عام  2016

http://hackasuly.com/   لهايم لتأأسيس هذه الرشكة اليت بدأأت العمل علهيا ن نتيجة هذه الأنشطة اكنت مصدر ا  ا 

ن الفعالية احلالية اليت نعمل علهيا يه س باق هأاكثون دويل يف الياابن، يمت التخطيط هل وتنظميه 2019منذ أأغسطس   . ا 

  رشق الأوسط. من قبل موهوبني و من همرة ال 

http://hackasuly.com/

