بسم هللا الرحمن الرحيم
االســـــــــــــــــم  :مروة حسن محمد حسن
تاريخ الميــــــــــالد2990/6/02 :
الجنســـــــــــيـــة :مصرية

المؤهل الدراســــي :كلية تجارة قسم اللغة االنجليزية _جامعة جنوب الوادى بقنا
العنــــــــــــــوان :قنا _ قرية الترامسة
رقم التليفــــــــون 22202616960 :
البريد االلكتروني merome497@gmail.com :
الرقم القومى 09026020222920 :

المهارات :
تنسيق المبادرات
تنظيم الفعاليات
القيادة والعمل الجماعى
تحقيق االهداف باقل االمكانيات
استغالل االمكانيات المتاحة
التعامل مع المشاكل بإيجابية والقدرة على حل المشكالت
بناء الفريق
متحدث جيد
عارض فعال ومتعدد المهارات

الشهادات :
تدريب إعداد محاسبين
تدريب تعليم مدني
تدريب بناء قدرات شباب الجامعات المصرية
( TOTتدريب مدربين) برنامج بناء قدرات شباب الجامعات المصرية
تدريب ريادة أعمال لدى مركز التطوير الوظيفي بالجامعة
تدريب ريادة أعمال لدى منظمة E-youth
تدريب لغة انجليزية فى مكان العمل
تدريب Job Searching
( TOTتدريب مدربين) برنامج تعليم مدني التابع لوزارة الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف
تدريب كيفية بناء شبكة عالقاتك

الخبرات :
مدرب لدى وزارة الشباب ( برنامج التعليم المدني التابع لوزارة الشباب بالتعاون مع منظمة
اليونيسيف)
مدرب لدى مركز العقد االجتماعي التابع لمجلس الوزراء (برنامج بناء قدرات شباب الجامعات
المصرية)
مدرب لدى فريق  v_worxلألعمال التطوعية بقنا
موارد بشرية ومساعد رئيس فريق مصر تعمل بالجامعة
ميسر لدى  e_youthلريادة األعمال
عضو لدى مؤسسة جبهة مصر بلدي للتنمية
إنشاء فريق لألعمال الخيرية والتطوعية داخل الجامعة وخارجها (فريق بكرة)
تقديم وتنظيم عدد من االحتفاليات والمؤتمرات بالجامعة
متطوع لدى أسر صناع الحياة
متطوع لدى أسر رسالة
المشاركة في انتخابات اتحاد الطلبة
متطوع لدى مؤسسة اجيال (برنامج قيم وحياة)
عضو فى فريق القيادات الشبابية بالمجلس القومى للمرأة
مدرب فى المجلس القومى للمرأة
مساعد امين لجنة قنا ومدرب فى مجلس علماء مصر

األنشطة :
المركز االول فى مسابقة الطالب الماالى على محافظة قنا فى عام 7002
المركز االول فى مسابقة دورى المكاتب التنفيذية  7002على محافظة قنا
المشاركة فى فعاليات برلمان الطالئع داخل المحافظة وخارجها فى عامين 7002-7002
رئيس برلمان طالئع المحافظة 7002
رئيس لجنة الصحة فى برلمان الطالئع حتى عام 7002

