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رنا سمير حوران فلسطينية مواليد الكويت  ١٩٧٨/١١/٢٤مقيمة في لبنان
حاصلة على شهادة الثانوية العامة من مدرسة التفوق الخاصة للبنات في الكويت سنة ١٩٩٦
حاصلة على شهادة االنقاذ الدولي في السباحة في دولة للكويت ومدربة سباحة باالضافة
للمشاركة بعدة أنشطة رياضية ومسابقات في مجال السباحة سنة ١٩٩٤
حاصلة على شهادة علوم الكمبيوتر سنة ٢٠٠١
حاصلة على ليسانس باألدب االنجليزي من الجامعة األميركية في لبنان سنة ٢٠٠٠
حا صلة على شهادة قيادة الحاسوب  ICDLمن المعهد النرويجي سنة ٢٠٠٨
حاصلة على شهادة تربية حضانية من معهد صيدا التقني للشابات سنة ٢٠٠٩
العمل مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع التسرب المدرسي مع  ١٥٠طالب سنة ٢٠٠٩
المشاركة في دورات تدريبية مع مركز كامل جابر وحضور ورشة عمل شباب حقوقي ال طائفي
سنة ٢٠٠٨
المشاركة في دورات للعمل التطوعي في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل سنة٢٠١٠
المشاركة في ورشة عمل في دار الرعاية في الصالحية لمناقشة المشكالت التي تواجه األسرة
سنة٢٠١٠
المشاركة في عدة دورات تدريبية وندوات مع جمعية  right to playسنة ٢٠١٠
حضور عدة ورش عمل مع التجمع النسائي الديمقراطي للمناداة بالمساواة بين الرجل و المرأة
والدفاع عن حقوق المرأة سنة ٢٠١١
المشاركة في ورشة عمل في غرفة التجارة والصناعة لنبذ العنف ضد األطفال بكل اشكاله
جسدي ونفسي وجنسي في البيت و المدرسة والمجتمع سنة ٢٠١١
العمل لمدة  ٦سنوات في مجال التعليم وعمل دورات للتقوية المدرسية مع جمعية تضامن المرأة
العربية
العمل ضمن مشروع محو األمية مع جمعية تضامن المرأة العربية
العمل ضمن المشروع البريطاني لتأهيل المرأة العربية واعطاء دورات في الكمبيوتر واللغة
االنجليزية لالناث
المشاركة بورشة عمل لمناقشة المشكالت األسرية ومدى تأثيرها على االطفال وأسباب ابتعاد
االطفال عن الدراسة وذهابهم للعمل في مجمع الحريري
المشاركة في ندوات للتوعية عن مخاطر التدخين والمخدرات
المشاركة في دورات تدريبية وورش عمل للتعامل مع األطفال المرضى بالتوحد وذوي
االحتياجات الخاصه باالضافة للمشاركة في ورش عمل وندوات تثقيفية لحل مشاكل ذوي
االحتياجات الخاصه مع جمعية االغاثة الفلسطينية

