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 السيرة الذاتية

C .V 

 معلومات شخصية

 االسم الجنسية جهة العمل  البريد االلكترونى 
Monaaldhmany22@gmail.com جامعة طرابلس 

كلية التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

منى رجب مختار د. ليبية
 الدهمانى

 

 المؤهالت العلمية

 م المؤهل تاريخة الكلية التخصص
االشخاص تاهيل 

ذوى اإلعاقة 
  ةذهنيال

كلية التربية البدنية 
بنين  /االسكندرية  

االشخاص ذوى اإلعاقة تأهيلفى  اهردكتو 2012  
  

1 

 البدنية  االنشطة
 المعدلة

 

كلية التربية البدنية 
طرابلس      

ماجستير في رياضة االجازة العالية ال 2003
 االشخاص ذوى اإلعاقة  

2 

التربية البدنية  كلية العلوم الصحية
طرابلس      

 3 بكالوريس تربية بدنية 1989

ادارة الموارد 
 البشرية

االكاديمية المصرية 
البريطانية     

 4 دبلوم ادارة الموارد البشرية 2011

 

والندوات الدورات التدريبية والمحاضرات  

 م البرنامج الجهة المنظمة السنة
العامة لصندوق التضامن  الهيئة 2006

 االجتماعى
الندوة القومية حول منظمات أصحاب االعمال 

 فى دعم تعاونيات المعاقين االنتاجية
1 

 
2003 

 
 اللجنة االولمبية الليبية

ندوة  دور القيادات الرياضية النسائية في 

 تطوير مشاركة المرأة في الرياضة
2 

2010 

 
البشريةالمدرسة المصرية للتنمية  إعداد مدربى التنمية البشرية دورة    

ToT 
3 

 
2011 

مركز سيتى للتدريب والدراسات فى 

/ مصر  االعاقة   
(دبلوم  التربية الخاصة )االوتيزيم   4 
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1999 
 

الباراولمبية الليبية اللجنة  
االشخاص  ندوة العلمية األولى حول رياضةال

 ذوى االعاقة
5 

 
 

2000 

 

 

 
 

الليبيةاللجنة االولمبية   

 

ضمن إطار  التاسعة عشر دورة التدريبيةال

الخطة الخماسية لمكافحة تعاطي المنشطات 

 بالرياضة العربية

 

6 

2011 British Academy 

International 
 دورة فى اللغة االنجليزية

 
7 

مركز سيتى للتدريب والدراسات فى  2012

مصر /االعاقة   
دورة , تعديل السلوك وادارة المشكالت 

 السلوكية

 

8 

لبحوث االجتماعية وخدمة مركز ا 2011

المعهد العالى للخدمة المجتمع 

 االجتماعية / مصر

دورة  مهارات التواصل  لغة الجسد الذكاءات 

فى البرنامج التدريبى  للتنمية  ,المتعددة 

 البشرية

 

9 

9200 مصراالكاديمية الدولية البريطانية   ىدورة فى الحاسب االل   01  

 

1998 
 
 

 دبى 

أول سيدة ليبية تتحصل على .دورة تحكيم  

إشارة حكم دولي في القوى البدنية لذوى 

 االعاقة على المستوى العربي واإلفريق

 
 
 

11 

 
2006 

االولمبياد الخاص الدولى لمنطقة 
 الشرق االوسط وشمال افريقيا

دورة إعداد مديري العالقات العامة وتطوير 

. الشراكة  
21  

األولمبية الليبيةاللجنة  2003 31 دورة في اإلدارة الرياضية   

األردن –عمان  2003 41 دورة حكام دوليين في القوة البدنية للمعاقين   

دورة تدريبية تنشيطية للعاملين في مجال  صندوق التضامن االجتماعي 2000

 الفئات الخاصة
51  

     كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  2016
 جامعة طرابلس

 دورة البحث العلمى
Mendeley 

61  

 

 الخبرات العلمية والعملية

 م الصفة الجهة السنة
2014/ قسم إعادة التاهيل والعالج الطبيعى بكلية  ,رئيس   1 
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 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 2015

 
 التربية البدنية وعلوم الرياضة

2006/2007  صندوق التضامن االجتماعى 

 
العام واالعالمرئيس قسم النشاط   2 

 3 مدير للرياضة باالولمبياد الخاص الليبى اللحنة الباراولمبية الليبية 2007

2003/2005 موجهه للنشاط العام لمراكز االشخاص ذوى  صندوق التضامن الجتماعى 

 االعاقة والمؤسسات االجتماعية
4 

1992 

2002 

 

 مركز تاهيل المعاقين

 
 5  رئيس وحدة النشاط العام 

 

 
2007 

 الهيئة العامة  لصندوق التضامن

 
ىعضو اللجنة العليا. ملتقى الموسسات االجتماعي  6 

 

 اللجنة الباراولمبية الليبية 2000
 

البطولة العربية عضو اللجنة التحضيرية 

 واألفريقية لكرة الطائرة جلوس المؤهلة . لسدنى.
7 

الجمعية الليبية للمعاقين القاصرين  2000

العضويةعلى الحركة   
عضو باللجنة العليا, المسابقة الثقافية األولى 

 لألطفال المعاقين حركيا  
8 

1999  
اولمبية الليبيةاللجنة البار  

عضو اللجنة التحضيرية  للندوة العلمية األولى 

 حول االشخاص ذوى االعاقة
9 

مستوى محاضر , دورة إلعداد حكام وطنيين على  اللجنة الباراولمبية الليبية 2003

 ليبيا في القوى البدنية
10 

الخاص الليبي داألولمبيا 2004 محاضر , فى  دورة إعداد المدربين لالولمبياد  

 الخاص
11 

 1994/  

2002 
 

لرياضة االشخاص العام  االتحاد
عاقةاإلذوى   

عضو االتحاد الفرعي لرياضة  االشخاص ذوى 

 االعاقة
 

12 

2003.   
 اللجنة الباراولمبية الليبية

 13 حكم , في تصفيات القوى البدنية على مستوى ليبيا

2005  
 اللجنة الباراولمبية الليبية

ى البدنية حكم , بطولة إفريقيا والشرق األوسط للقو

 االشخاص ذوى االاعاقة/ طابا / مصر

 

14 

2005 

 

اليوم الموحد   بروتكول رئيس , لجنة افتتاح  األولمبياد الخاص الليبي

  لأللعاب الرياضية
15 

جتماعىإلصندوق التضامن ا 2006 رئيس ,  الوفد المشارك فى اليوم الوطني الرابع  

 لألطفال ذوي االعاقة / المغرب
16 

 ,2006 الهيئة العامة لصندوق التضامن  

اجتماعيإلا  
رئيس, اللجنة الرياضية في ملتقى الصم وضعاف 

 السمع.

 

17 
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2006  
 اللجنة الباراولمبية الليبية

حكم , في بطولة المرحوم حسن الشكشاك لرياضة 

 القوى البدنية لالاشخاص ذوى االعاقة / مصراته
18 

 19 منسق عام ,  ملتقى القدرات الذهنية الهيئة العامة لصندوق التضامن 2006

2006  
 اللجنة الباراولمبية الليبية

فى   ضمن الوفد المشارك عضوء ادارى ,

الخاص لأللعاب اإلقليمية الخاصة,    داالولمبيا

 باإلمارات العربية المتحدة

20 

 

2012 
كلية علوم التربية البدنية وعلوم 

الرياضة / قسم اعادة التأهيل 

 والعالج الطبيعى

مشارك , باليوم العالمى لالشخاص ذوى االاعاقة 

 بعرض ضوئى عن االولمبياد الخاص الدولى

 

21 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 2014

 
االول اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمىعضؤ ,  22 

بكلية التربية البدنية وعلوم  2012
 الرياضة

 23 منسق قسم اعادة التاهيل للجودة 

منسق عن قسم اعادة التاهيل والعالج الطبيعى  فى   كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 2013
 نقابة اعضاء هيئة التدريس  

24 

 

 

 االبحاث العلمية المنشورة 

 م عنوان البحث  الجهة التاشرة السنة
مجلة كلية التربية البدنية وعلوم  2012

 الرياضة جامعة طرابلس
دراسة لواقع الرياضات الموحدة فى اندماج 

 االشخاص ذوى االعاقة الذهنية  
1 

 
2013 

 المؤتمر االول لكلية التربية 
 البدنية وعلوم الرياضة 

معدالت أستهالك األوكسجين وبعض 

اإلستجابات الوظيفية المصاحبة أثناء فترة 

أسترداد العافية بعد الجهود البدني أوكسجين  

2 

 
2013 

المؤتمر العلمى االول لكلية 
التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 اكتوبر

فاعلية استخدام القصص الحركية علي تطوير 
المهارات الحركية األساسية والقيم األخالقية 

, لمرحلة رياض األطفال  

3 

2014. المؤتمر العلمى االول لقسم  
التربية البدنية جامعة 

 مصراته

وي ذالدوافع الرياضية لدى االبطال 
  االعاقة باللجنة البارأولمبية الليبيه

 

4 
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            د. منى رجب مختار الدهمانى

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 جامعة طرابلس


