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 السيــرة الذاتيــة 
 منى عبد الرحمن يس الكيالى 

 ونظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافياالجغرافيا الطبيعية أستاذ 
                                                                                                                                             ( 2192-9111).جامعة حلوان -كلية اآلداب  - األسبقورئيس قسم الجغرافيا 

 . المؤهالت العلمية: -أ 
جامعة  -كلية اآلداب  1891دكتوراه في اآلداب مع مرتبة الشرف األولى قسم الجغرافيا عام ( 1)

) عضوو دراسة جيومورفولوجية".  ،عين شمس بعنوان "السهل الساحلي شمال شبه جزيرة سيناء
 .داخلية بكلية اآلداب ،جامعة المنصورة( ةعثب
 الجغرافيا الطبيعية )تخصص عام( جيومورفولوجي )تخصص دقيق(. أستاذ(2)

 األنشطة التعليمية والعلمية والتطبيقية: أهم  -ب
 حتى تاريخه.  1891عضو بالجمعية الجغرافية المصرية من ( 1)        
 حتى تاريخه. 1888د وعلوم الفضاء من عضو بجمعية االستشعار عن بع( 2)        
 2003، الجمعيووة الجغرافيووة المصوورية، (EGG)عضووو بالمجموعووة الجيومورفولوجيووة المصوورية ( 3)       

 .وحتى تاريخه
فووي الجيومورفولوووجي،   (ة)ماجسووتير ود كتووورا ومناقشووة العديوود موون الرسووايل العلميووة األشووراف( 4)       

 .اومصر وليبيفي السعودية  والبيية الجغرافيا الطبيعية،،المياة،التربة ت الطبيعيةوالمحميا المناخية، النباتية
تم الحصول علي جايزة أفضل بحث عن موضوع التصحر في الصحارى العربية وعنووان البحوث ( 1)       

موان، تعرية التربة وتنميتها في الصحاري العربيوة )دراسوة حالوة(، علوي مسوتوي اتحواد الجامعوات العربيوة، ع
بجامعووة بيووروت العربيووة، لبنووان، وقوود تووم  4/4/2004ة الهاشوومية، وتووم تسووليمي الجووايزة فووي يووالمملكووة االردن

 . 22/12/2003ترشيحي من قبل جامعة حلوان بتاريخ 
علمي فوي العلووم االجتماعيوة مون جامعوة حلووان خومل العوام الجوامعي ال التفوق( الحصول علي جايزة 6)     

البحووثم منط ووة بحيوورة رأس مطارمووة، السوواحل الشوومالي الشوورقي لخلووي  السووويس،  وموضوووع 2004/2001
 .116-8دراسة جيومورفولوجية، مجلة كلية اآلداب، جامعة حلوان، العدد العاشر، ص ص 

(  المشوواركة فووي تحكوويم عوودد موون البحوووث العلميووة فووي فووروع الجغرافيووا الطبيعيووة )جيومورفولوووجى، 9)    
ومجلوة كليوة  ة، نباتية، األخطار الطبيعية( في مجلة الجمعية الجغرافية المصرية، ال واررةمناخية، حيوية، البيي

 وحتى تاريخة.والسعودية وفلسطين   االداب، جامعة حلوان
العلميوووة للترقيوووات األسووواتذة  لألبحووواث بوووالمجلس األعلوووى للجامعوووات المصووورية ( عضوووو لجنوووة التحكووويم9)    

حيويوة، المناخيوة، الجيومورفولووجى، الفي فروع الجغرافيا الطبيعية ) جغرافياالمساعدين واألساتذة فى لجنة ال
كليوووات ب ت العلميوووةمجووومالوعضوووو محكوووم فوووي وحتوووى تاريخة. 2008منوووذ نباتيوووة، األخطوووار الطبيعية(الالبيية،
 رالمصورية وييو،جامعة حلوان و جامعوة المنصوورة وجامعوة كفور الشويخ والجمعيوة الجغرافيوة العربيوة اآلداب

 .لكذ
،المجموعوة الجيومورفولوجيوة، الجمعيووة  لمصوطلحات الجيومورفولوجيووةاموسووعة  عموول فوي( المشواركة 8) 

 .2004الجغرافية المصرية،
للمشوووروعات البحثيوووة للبييوووة ونموووم المعلوموووات الجغرافيوووة ،مركوووز بحووووث التنميوووة  استشووواري(عضوووو 10)

 وحتى تاريخة. والتكنولوجيا،جامعة حلوان
 وحتى تاريخة. ،2009 مارس جامعة حلوان ، كلية اآلداب ، وحدة ضمان الجودة ،لجنة  في(عضو 11)
دوليووة مجوومت علميووة  فوويمنشووورة  واإلنجليزيووةفووي التخصووص بوواللغتين العربيووة  ةعلميووة عديوود (أبحوواث12)

 واقليميةومحلية.
للجامعوات  األعلوىلس المج للبمد العربية ، ةوالد كتوراكيم المعادالت لرسايل الماجستير (عضو بلجنة تح13)

 في مصر.
 .اإلسمميةوالشباب في المجلس األعلى للشيون  واألسرة(عضو بلجنة الطفل 14)
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المعتمودة لمرحلوة  توتوم تطبي هوا  واليحوة السواعا  الليسوانس (وضع اليحة جديدة ب سم الجغرافيوا لمرحلوة11)
،واسوتحداث شوعبة ثالثوة  المعلوموات الجغرافيوةإلوى قسوم الجغرافيوا ونموم  وتغيير مسمى ال سوم الدراسات العليا

تعوديمت  إجوراءجديودة للموواد المسوتحدثة موع  بوصويفاتووضوع   بالفرقتين الثالثوة والرابعوة وري شعبة البيية
 (. 2012  -2011الجديدة وتم تطبي ها منذ العام الدراسي  ) الميحةفي  األخرىبالمواد 

لوى للجامعوات العربيوة لترقيوات اعضواءريية التودريس لألسواتذة (عضو في لجنوة المحكموين بوالمجلس األع16)
وت ييم أبحاث للترقيات العلمية  2016-2012،2013-2008متتاليتين نمصر لدورتي واألساتذة المساعدين في

 2013، جامعوة بغوداد ،جامعوة بابول بوالعراق وجامعوة اليرمووك فوي االردنالمساعدين فوي  واألساتذةلألساتذة 
،2014 ، 2011  ،2016. 
( والرسووايل العلميووة أسوويوط( تحكوويم جوووايز التفوووق العلمووي والتشووجيعية  )جامعووة المنصووورة وجامعووة 19)

 والدكتوراة في الجامعات المصرية والعربية. رالماجستي
جوان العلميوة ب سوم الجغرافيوا واللجوان فوي الل (و14ورييس قسم الجغرافيا األسوبق ومجلسوة لمودة ) (عضو19)

لية )الدراسات العليا والبحوث والعمقات الث افية وشيؤن التعليم والطومب واألجهوزة وشويؤن البييوة العلمية بالك
 وتنمية المجتمع( في كلية اآلداب جامعة حلوان.

(وضع اليحة جديدة للساعات المعتمدة لمرحلتي الماجستير والدكتوراة قسم الجغرافيا كلية اآلداب ،جامعة 18)
 .ولم تطبق بعد2011حلوان

(وضع اليحة جديدة مع وزن المواد التخصصية لشعبة الجغرافيا للتعلويم الثوانوي فوي كليوة التربيوة جامعوة 20)
 .2011حلوان

على سابي  باللغاة اننجلييياة وتام نشارها  التى شاركت فيهاا الباحةاةوالندوات  المؤتمرات العلمية  أهم  -ج 
 :المةا 

وتووم ال اءونشوور البحووث فووي مجلووة  1898مسوواحة الجيولوجيووة( المووؤتمر الجيولوووجي الخووامس اإلفري ووي لل1)
 المساحة الجيولوجية

 .1883،  1882جامعة الملك سعود بالرياض،الجغرافيا (المؤتمر الجغرافي الدولي الرابع 2)
،   كليوة العلووم، قسوم الجيولوجيوا -مؤتمر جيولوجية سيناء للتنمية، سانت كاترين، جامعوة قنواة السوويس ( 3) 

29-30/10/1889 . 
، الهيية ال ومية لمستشوعار عون بعود وعلووم  عن ممحمة األرض والمعلومات البييية ةالدولي ات المؤتمر( 4)

)المؤتمر الرابع(،  2002)المؤتمر الثاني(، نوفمبر  2000الفضاء، أكاديمية البحث العلمي، ال اررة،  نوفمبر 
 . )المؤتمر الثامن( 2006نوفمبر 

ي للجغوورافيين العوورب )الوحوودة العربيووة موون خوومل التنوووع الجغرافووي(، الجمعيووة الجغرافيووة الملت ووى الثووان( 1)
 .2000نوفمبر،  22-20المصرية، ال اررة، 

، 2002 أعووام التنمية والبيية في مصر، جامعة ال اررة، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا،  إبريل اتندو( 6)
 . وحتى تاريخه2006،، 2001، 2004، 2003

التى توم فى مناطق متفرقة من العالم وعن األخطار الجيومورفولوجية  العلمية بحاث اال يس لجنة ري (9)
بحوث عون ت يوويم  إل واءكموا تووم 2009،توونس، الودولي االتحوواد الجغرافوي موؤتمرمناقشوتها  ضومن فعاليوات 
  .2009شرقي النيل ويربي شبة جزيرة سيناء، أوديةأخطار السيول في بعض 

 . 2010بنها المشكمت البييية  جامعة  غرافي الدولي األول(المؤتمر الج9)
الجغرافيووا والتغيوورات  العالميووة المعاصوورة،جامعة طيبووة، المدينووة (المووؤتمر الجغرافووي الوودولي األول 8)

 .والمشاركة ببحث 2013ة السعودي ،المنورة
ت األفري يووووة،مايو (الموووؤتمر الجغرافوووي الوووودولي للتغيووورات المناخيووووة فوووي أفري يوووا ،معهوووود الدراسوووا10)
 .والمشاركة ببحث2014،
 .2014نوفمبر،المؤتمر الجغرافي الدولي الثاني لجامعة الفيوم،( 11)
للتنميووة فووي الوووطن  حديثووةال االتجاروواتالمووؤتمر الجغرافووي الوودولي األول ريوويس اللجنووة العلميووة فووي (12)

شاركة ببحث تم إل اءه ونشورة فوي والم 2011 ،كلية اآلداب ،جامعة حلوان،ابريل،وآفاق المست بل العربي
 .2016مجلة الكلية عدد خاص لبحوث المؤتمر


