
BECOME A BADIRI E-ACADEMY 
CONTENT PARTNER

كن شريًكا للمحتوى في 
أكاديمية بادري ا
لكترونية 



Education is that great book which continues to unfold its
chapters to enrich our knowledge. It evolves as we grow and
influences the way we reflect on ourselves, our history, and our
future. With our ongoing knowledge, we earn our position
alongside advanced communities in many fields and build the life
we aspire to achieve.

التعليم حكاية في حياتنا، ال تغلق فصول الحديث عنها، بل تتجدد بتجدد 
حياتنا، ونظرتنا إلى أنفسنا، إلى تاريخنا ومستقبلنا، وتطلعاتنا إلى أن نواصل 

في طريق التحضر ومسايرة القوافل المتقدمة في الميادين الكثيرة 
المحيطة بنا، والتي تشكل مشهد حياتنا ا�منة التي نريد. 

Her Highness Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi
Chairperson, NAMA Women Advancement Establishment

 “
 “

”

سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ”
رئيس مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة



The Badiri E-Academy was launched globally in 2018 by the Badiri 
Education and Development Academy (Badiri), the education and 
capacity-building arm of UAE-based NAMA Women Advancement 
Establishment (NAMA). The E-Academy operates an excellent e-learning 
platform for both professionals and entrepreneurs for free, and presents a 
unique avenue to university students, professionals and entrepreneurs to 
continue their journey of learning and upskilling.

Since its launch, the platform’s training content has been used by 8,000+ 
men and women all over the world to develop their professional and life 
skills. 

Badiri E-Academy now aims to expand its offering with the intention of 
hosting hundreds of open source courses that will be accessible to 
millions of people globally. Hence, we are inviting public and private 
institutions as well as individuals to contribute to our E-Academy by 
submitting quality content and course materials to be hosted on our 
website and mobile application. 

Individuals, organisations and entities can share content such as online 
courses, workshops, research papers and e-books. Content can be 
provided either in Arabic or English. 

Your contribution is key to the success of the E-Academy. To contribute 
and share your knowledge with our audience, reach out to us through our 
website and our team will be in touch soon.

انطلقت "أكاديمية بادري ا£لكترونية" عام 2018 وهي أحد المبادرات الرئيسية التي 
تندرج تحت مظلة "أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات" (بادري)، الـذراع التعليميـة 
لمؤسسـة نمـاء لالرتقـاء بالمـرأة (نماء) والتي يقع مقرها في دولة ا£مارات العربية 
بالمجان  ا£لكتروني  للتعلم  متميزة  منصة  ا¬كاديمية  هذه  وتعتبر  المتحدة. 
في  الراغبين  وجميع  الجامعات  وطلبة  ا¬عمال  ورواد  المهنيين  من  كًال  تستهدف 

تطوير معارفهم وتعزيز مهاراتهم.

عبر  المتوفر  التدريبي  المحتوى  من  المستفيدين  عدد  بلغ  عالمًيا،  إطالقها  ومنذ 
المنصة أكثر من 8,000 مستخدم حول العالم من الرجال والنساء الذين استعانوا 

بها لتنمية مهاراتهم المهنية والحياتية.

وتهدف مبادرة "أكاديمية بادري ا£لكترونية" إلى توسيع مواردها سعًيا منها لتوفير 
المئات من الدورات التدريبية مفتوحة المصدر وإتاحتها لماليين ا¬فراد حول العالم. 
والخاصة  العامة  والمؤسسات  ا¬فراد  إلى  بالدعوة  نتوجه  المنطلق،  هذا  ومن 
تزويدنا بمواد تدريبية  ا£لكترونية من خالل  إثراء محتوى أكاديميتنا  للمساهمة في 
وموقعنا  الذكي  تطبيقنا  على  وعرضها  منصتنا  إلى  £ضافتها  الجودة  عالية 

ا£لكتروني.

يمكن لºفراد والمؤسسات مشاركة المحتوى بصيغ متنوعة كالدورات التدريبية عبر 
تزويدنا  بإمكانهم  أن  علًما  ا£لكترونية.  والكتب  وا¬بحاث  العمل  وورش  ا£نترنت 

بالمحتوى باللغتين العربية أو ا£نجليزية.

إن مساهمتكم هي مفتاح لنجاح أكاديمية بادري ا£لكترونية.  للمساهمة بمحتوى 
موقعنا  عبر  معنا  التواصل  يرجى  ا¬كاديمية،  مستخدمي  مع  ومشاركته  تعليمي 

ا£لكتروني  وسيقوم فريقنا بالتواصل معكم في أقرب فرصة ممكنة.



نبحث عن مؤسسات رائدة وأفراد متميزين 
ممن تتوفر لديهم المعايير التالية: 

• خبرة مثبتة في أحد مجاالت المعرفة.

• خلفية أكاديمية قوية.

• االلتزام بالنهوض بالتعليم.

• خبرة واسعة في المجال المستهدف.

• القدرة على نقل المعرفة بفعالية.

We are looking for leading institutions and 
individuals with:

• Demonstrable expertise in an area  of knowledge.

• Strong academic background.

• A commitment to advancing education.

• Strong experience in the field.

• The ability to deliver the knowledge  effectively.

Become a Badiri E-Academy Content Partnerشارك في إنشاء محتوى أكاديمية بادري ا£لكترونية

شبيمان

CRITERIA: شروط االنضمام:



إدارة ا�عمال
Business

الثقافة
Culture  

الصحة والسالمة
Health & Wellness 

العلوم والنظريات
Theories & Sciences 

 العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات

STEM 

دراسات المرأة
Women Studies

Become a Badiri E-Academy Content Partnerشارك في إنشاء محتوى أكاديمية بادري ا£لكترونية

CATEGORIES 
OF CONTENT:

فئات المحتوى:

مهارات التنمية 
المهنية والشخصية

Professional & 
Personal 

Development 
Skills 

الصناعات ا�بداعية 
Creative Industries

أخرى
Others   



Receive global exposure, as the 
E-Academy is open to everyone 
across the world.

Receive credit for the content 
submitted on the E-Academy’s 
website and mobile app, as the 
content partners’ logos and 
corporate briefs or profiles will be 
featured with direct links to their 
website (with a disclaimer as to the 
content on partners’ websites).

Partners course material will be 
subtitled/translated by Badiri 
E-Academy from English to Arabic or 
vice versa.

Partners may be mentioned in the 
press materials and may be featured 
on the E-Academy’s marketing 
collaterals and at events.

Partner logos or photos may be 
featured on the Badiri Education and 
Development Academy’s social 
media channels.

The content partner will receive an 
appreciation certificate for 
contributing and sharing knowledge.

شبيمان

االنتشار العالمي نظًرا لطبيعة  محتوى 
ا¬كاديمية ا£لكترونية المتاح في جميع 

أنحاء العالم.

ا£عالن عن ملكيتهم الكاملة للمحتوى 
المقدم على موقع ا¬كاديمية  وتطبيق 

الهاتف الذكي، حيث يعرض   شعار الشركاء 
ونبذة تعريفية عنهم مع إضافة روابط 

مباشرة لموقعهم ا£لكتروني (مع إخالء 
مسؤولية المنصة عن المحتوى الموجود 

على المواقع ا£لكترونية الخاصة بالشركاء).             

تقدم  أكاديمية   بادري   ا£لكترونية خدمة   
ترجمة الدورات   التدريبة   من   اللغة   ا£نجليزية   

إلى   اللغة   العربية   والعكس .                                                                                                                                                            

ا£شارة إلى شركاء المحتوى في المواد 
الصحفية وا£عالمية وقد يرد ذكرهم في 

المواد التسويقية الرئيسية التابعة 
لºكاديمية وخالل الفعاليات التي تقيمها.

عرض شعارات الشركاء وصورهم عبر 
صفحات التواصل االجتماعي الخاصة 

بأكاديمية بادري للمعرفة وبناء الفدرات.

سيحصل شريك المحتوى على شهادة 
تقدير للمساهمة ومشاركة المعرفة.
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و و

ADVANTAGES 
OF BECOMING 
A CONTENT 
PARTNER:

المزايا التي 
يحصل عليها 

شركاء 
المحتوى:



What is expected from content partners?
• Responsible for developing or providing content to 
   be hosted on the E-Academy’s website and mobile 
   application. 
• Ensure submitted content is factual, unbiased and 
   based on scientific research.
• Content must respect the culture and heritage of 
   the UAE and not offend any Islamic or other 
   religious beliefs.

What is expected from Badiri E-Academy?
• Provide and manage the online platform where the 
   content will be uploaded.
• Responsible for translating/subtitling the 
   submitted content from English to Arabic and vice 
   versa if needed. 

How to become a content partner?
• Individuals, organisations and entities can apply to 
   become a content partner on 
   https://contribute.badiriacademy.org
• Once approved, partners will sign an agreement 
   with Badiri Education and Development Academy.

شبيمان

ما هو دور شركاء المحتوى؟
• التكفل بتطوير أو تقديم المحتوى الذي سيعرض على 

   موقع ا¬كاديمية ا£لكتروني وتطبيقها الذكي.
• التأكد بأن يتسم المحتوى المقدم بالواقعية والموضوعية 

   وأن يكون قائًما على ا¬سس العلمية.
• أن يحترم المحتوى ثقافة دولة ا£مارات وتراثها، وأال يسيء 

   ¬ي من المعتقدات ا£سالمية أو أي أديان أخرى.

ما هو دور أكاديمية بادري ا�لكترونية؟
• توفير وإدارة المنصة ا£لكترونية التي سيعرض المحتوى 

   عبرها.
• ترجمة المحتوى المقدم من اللغة ا£نجليزية إلى اللغة 

   العربية، والعكس إذا لزم ا¬مر.

كيف تصبح شريًكا لنا؟
• يمكن لºفراد والمؤسسات والجهات التي ترغب باالنضمام 

   إلينا من خالل تقديم الطلب عبر الرابط 
 https://contribute.badiriacademy.org  

• بمجرد الموافقة على الطلب، سيوقع الشركاء على اتفاقية 
  مع أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات.

Become a Badiri E-Academy Content Partner شارك في إنشاء محتوى أكاديمية بادري ا£لكترونية

CONTENT 
PARTNERSHIP 
GUIDELINES:

المبادئ 
التوجيهية 

فيما يتعلق 
بشركاء 

المحتوى:



Sharing existing content 

Content creators with original content that 
they desire to  showcase on the E-Academy, 
may follow the instructions below: 

Apply to become a content partner on 
https://contribute.badiriacademy.org

Content should align with Badiri Education 
and Development Academy’s vision and 
mission. 

Video courses should be submitted in MP4 
format in high resolution. Short and concise 
videos are preferable. Audio resources 
should be submitted in MP4 format. 
Audiobooks and podcast materials are also 
accepted audio formats. 

Other written resources should be 
submitted in URL or PDF format

Once the submitted content is approved by
our team, partners will be required to sign 
an Agreement with Badiri Education and 
Development Academy. Content then will 
be translated (if needed), and uploaded on 
to the E-Academy.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

مشاركة المحتوى المنشأ مسبًقا  

يجب على صناع المحتوى ممن لديهم محتوى 
أصلي يرغبون بعرضه عبر منصة ا¬كاديمية 

ا£لكترونية، اتباع التعليمات التالية:

التقدم بطلب الشراكة في المحتوى من خالل 
 https://contribute.badiriacademy.org الصفحة

يجب أن يتوافق المحتوى مع رؤية ورسالة أكاديمية 
بادري للمعرفة وبناء القدرات.

يجب إرسال الدورات التدريبية بصيغة MP4 عالية 
الدقة. يفضل أن تكون مقاطع الفيديو المقدمة 

قصيرة وموجزة، كما يمكن تحميل المواد الصوتية 
كالكتب المسموعة والبودكاست بحيث تكون 

 .MP4 الملفات مناسبة ومقبولة وبصيغة

أما المواد المكتوبة ا¬خرى، فيجب تقديمها بصيغة 
PDF أو URL

بمجرد موافقة فريقنا على المحتوى، سيطلب من 
الشركاء توقيع اتفاقية مع أكاديمية بادري 

للمعرفة وبناء القدرات. وفي حال تطلب ا¬مر، 
سنقوم بترجمة المحتوى قبل تحميله على موقع 

أكاديمية بادري ا£لكترونية. 
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CONTENT 
PARTNERSHIP 
GUIDELINES:

المبادئ 
التوجيهية 

فيما يتعلق 
بشراكة 

المحتوى:



Creating new content in collaboration 
with Badiri  

Content creators with new ideas that they 
desire to develop in collaboration with 
Badiri, may follow the guidelines below: 

Contact us with your idea via 
e-academy@badiri.ae 
Apply to become a partner on 
https://contribute.badiriacademy.org
Content should align with Badiri Education 
and Development Academy’s vision and 
mission. 
Video courses should be submitted in MP4 
format with high resolution. 
Short and concise videos are preferable. 
Preferred length of each video should be 
between seven and 20 minutes. 
Instructors should follow a formal dress 
code. 
Badiri is a non-profit organisation and will 
not sponsor these materials.

Once the submitted content is approved by
our team, partners will be required to sign 
an Agreement with Badiri Education and 
Development Academy. Content then will 
be translated (if needed), and uploaded on 
to the E-Academy.

• 

• 

• 

• 

• 
•

•

•   

• 

•

• 

• 

•

•

•
•   

صناعة محتوى جديد بالتعاون مع بادري  

يجب على صناع المحتوى ممن لديهم أفكار 
جديدة يرغبون بتطويرها بالتعاون مع  أكاديمية 

بادري، اتباع التعليمات التالية:

إرسال الفكرة إلى البريد ا£لكتروني التالي 
e-academy@badiri.ae

التقدم بطلب الشراكة في المحتوى من خالل 
الصفحة  

يجب أن يتوافق المحتوى مع رؤية ورسالة 
أكاديمية بادري للمعرفة وبناء

القدرات.
يجب تقديم الدورات التدريبية بصيغة MP4 عالية 

الدقة.
يفضل أن تكون مقاطع الفيديو المقدمة قصيرة 

وموجزة.
يفضل أن تتراوح مدة مقطع الفيديو الواحد من 7 

إلى 20 دقيقة.
يجب على المدربين التقيد بارتداء مالبس رسمية.

"بادري" هي منظمة غير ربحية ولن تتولى رعاية 
هذه المواد مادًيا.

بمجرد موافقة فريقنا على المحتوى، سيطلب 
من الشركاء توقيع اتفاقية مع أكاديمية بادري 

للمعرفة وبناء القدرات. وفي حال تطلب ا¬مر، 
سنقوم بترجمة المحتوى قبل تحميله على 

موقع أكاديمية بادري ا£لكترونية. 
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https://contribute.badiriacademy.org

CONTENT 
PARTNERSHIP 
GUIDELINES:

المبادئ 
التوجيهية 

فيما يتعلق 
بشراكة 

المحتوى:



• 

• 

• 

• 
  

• 

• 

• 

• 

هل   يترتب  على   الشركاء   دفع   أي   مبالغ   مالية   ليكونوا   
جزًءا   من   ا�كاديمية   ا�لكترونية؟                                                                                                                                                          

ال، إن برنامج الشراكة مجاني وال يستجوب دفع أي 
مساهمات مالية لالنضمام إلى ا¬كاديمية ا£لكترونية.

هل يتعين على المستخدمين دفع رسوم مالية 
لمشاهدة الدورات عبر شبكة ا�نترنت؟

ال، توفر أكاديميتنا الدورات التدريبة عبر ا£نترنت بشكل 
مجاني لجميع المستخدمين وذلك في إطار سعينا لتقديم 

الفائدة ¬كبر شريحة ممكنة من المستفيدين من المنصة.

هل سيحصل الشركاء على مقابل مالي عن الدورات 
التدريبية التي يقدمونها عبر ا�نترنت؟

ال، لن يحصل شركاء أكاديمية بادري ا£لكترونية على مقابل 
مادي عن المحتوى المقدم، غير أنهم سُيمنحون المزايا 

التالية:
االنتشار العالمي، حيث ستكون ا¬كاديمية ا£لكترونية متاحة 

ومفتوحة المصدر أمام أفراد من جميع أنحاء العالم.
ا£عالن عن ملكيتهم الكاملة للمحتوى المقدم على موقع 
ا¬كاديمية، با£ضافة إلى عرض   شعار الشركاء ونبذة تعريفية 

عنهم مع إضافة روابط مباشرة لموقعهم ا£لكتروني.              
ا£شارة إلى الشركاء في المواد الصحفية وا£عالمية 

والتسويقية الخاصة با¬كاديمية وفي الفعاليات التي 
تقيمها.

عرض شعارات الشركاء على حسابات أكاديمية بادري 
للمعرفة وبناء القدرات في قنوات التواصل االجتماعي.
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Do partners need to pay to be part of the 
E-Academy?
No, our partnership programme is free, that is, no 
financial contributions need to be made to join the 
E-Academy.

Will users need to pay to view the online 
courses?
No, the online courses will be provided free of charge 
to all users, to maximise the number of people 
benefitting from the platform.

Will partners receive compensation for providing 
online courses?
Badiri E-Academy’s partners will not receive 
monetary compensation for the content provided. 
However, they will receive the following benefits:
Receive global exposure, as the E-Academy  offers 
open access to people across the globe.
Receive full credit for the content submitted on the 
E-Academy’s website and will have their logos and 
corporate briefs featured on the website with direct 
links to their website.
Partners may be mentioned in the E-Academy’s 
press materials and marketing collaterals and at 
events.
Partners’ logos will be featured on Badiri Education 
and Development Academy’s social media channels.

1)

2)

3)

(1

(2

(3

FAQ’S ا�سئلة 
الشائعة



للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد ا�لكتروني 
(e-academy@badiri.ae)  أو عبر الهاتف رقم: 06-5941262

For more information, please contact us on 
(e-academy@badiri.ae); Telephone:  06-5941262

www.badiri.ae | www.badiriacademy.org
@badiriacademy
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