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 الوظيفة الحالية: منسق برنامج " الجغرافيا والجيوماتكس" برنامج خاص بنظام الساعات المعتمدة 
 ومدير وحدة الجودة بالكلية                   

 القاهرة   –دة مصر الجدي –شيراتون هليوبوليس  –ش متولي الشعراوي   3العنوان: 
     01000231211 :موبايل                 02 22670453التليفون: 

 emilyhelmy@gmail.comالبريد االلكتروني: 
emilyhelmy@art.menofia.edu.eg 

  
 

 ثانيًا التدرج العلمي والمهني: 
 المؤهالت: – 1

جغرافيا  درجة   • تخصص  اآلداب  كلية  من  اآلداب  في  سعود    –البكالوريوس  الملك  العربية    –جامعة  المملكة 
 .1982السعودية بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف األولى عام 

المملكة العربية السعودية    – جامعة الملك سعود    – ماجستير في الجغرافيا من كلية اآلداب )تخصص جغرافيا(   •
 . 1986/  9/  5في 

بيئة( بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف األولى    –دكتوراه في اآلداب من كلية اآلداب )تخصص مناخ تطبيقي   •
   1995/  6/  7من كلية اآلداب جامعة المنوفية في 

 الوظائف:  – 2
 17/9/2020مدير وحدة الجودة بكلية اآلداب اعتبارًا من  ➢
 2019ج خاص بنظام الساعات المعتمدة اعتبارًا من منسق برنامج " الجغرافيا والجيوماتكس" برنام ➢
 16/9/2020حتى  16/9/2018وكيل كلية اآلداب لشئون التعليم والطالب اعتبارًا من  ➢
 2019حتى فبراير  2016/ 12/ / 6المدير التنفيذي لمركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية اعتبارًا  ➢
 2019حتى فبراير  2014/  12/  30رئيس مجلس قسم الجغرافيا اعتبارًا من  ➢
 2016حتى أغسطس  2015رئيس كنترول الدراسات العليا اعتبارًا من ديسمبر  ➢
 2013/2014رئيس كنترول الفرقة الرابعة للعام الجامعي  ➢
   2011أمين التعليم المفتوح بكلية اآلداب جامعة المنوفية اعتبارًا من نوفمبر  ➢
 2011/2012اآلداب جامعة المنوفية للعام الجامعي رئيس كنترول التعليم المفتوح بكلية  ➢
  2009/  11/  23أستاذ بقسم الجغرافيا بالكلية اعتبارًا من  ➢
بالمملكة العربية السعودية   -فرع الدوادمي    -وكيلة الكلية لشئون الطالبات في كلية التربية جامعة الملك سعود   ➢

 2011 – 2009خالل الفترة 
 – 2009بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة  - فرع الدوادمي  -معة الملك سعود اعارة إلى كلية التربية جا ➢

2011 
 2006/  2004اعارة إلى كلية التربية بتبوك بالمملكة العربية السعودية الفترة  ➢
 .2003/  10/  26أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا بالكلية اعتبارًا من  ➢
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/    7/    8اعتبارًا من  تخصص جغرافيا طبيعية    -  بيئة(    –بيقي  مدرس بذات القسم والكلية )تخصص مناخ تط ➢
1995 . 

 .1992/   11/  8مدرس مساعد بقسم الجغرافيا )مناخ تطبيقي( كلية اآلداب جامعة المنوفية اعتبارًا من  ➢
 

 ثالثًا: اإلنتاج العلمي:
 الرسائل العلمية :  – 1

دراسة في الجغرافيا التطبيقية " كلية اآلداب   –والزراعة في منطقة القصيم  ماجستير في الجغرافيا بعنوان " المناخ    -
الملك سعود    –تخصص جغرافيا   المملكة العربية السعودية بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف األولى عام    – جامعة 

1986 . 
دراسة في    –ملكة العربية السعودية  دكتوراه في الجغرافيا بعنوان " المناخ والتلوث الهوائي بالمنطقة الشرقية في الم   –

 . 1995جامعة المنوفية، -المناخ التطبيقي " كلية اآلداب 
 
 
 الكتب والمطبوعات:  – 2

   2002البيئة ومشكالتها من منظور جغرافي، مطبعة الوالء، شبين الكوم، المنوفية،  •
   2005مصر نموذجَا، مطبعة إيتراك، القاهرة،  –بحوث جغرافية في المناخ التطبيقي  •
 2012تطبيقات مختارة )ترجمة( للمؤلف جون أوليفر، مطبعة الحنفي،  –علم المناخ  •

 2018، 2013في، الجغرافيا المناخية، مطبعة الحن
 2014أقليم صحراء مصر الغربية، مطبعة الحنفي،  –أحد أقاليم مصر الجغرافية  •
 2011شعبة نظم المعلومات الجغرافية، مطبعة جامعة المنوفية  –مناهج البحث، برنامج التعليم المفتوح  •
المفتوح   • التعليم  برنامج  المتقدم،  العالم  الجغرافي   –جغرافية  المعلومات  المنوفية  شعبة نظم  ة، مطبعة جامعة 

2012 
 2014شعبة الخرائط والمساحة، مطبعة جامعة المنوفية  –خرائط الطقس والمناخ، برنامج التعليم المفتوح  •
 2012شعبة الخرائط والمساحة، مطبعة جامعة المنوفية   –الجغرافيا الطبيعية، برنامج التعليم المفتوح  •
 2013شعبة الخرائط والمساحة، مطبعة جامعة المنوفية   –فتوح الجغرافيا المناخية، برنامج التعليم الم •
 2018، 2014الجغرافيا المناخية، مطبعة هارموني،  •
 2018، 2013مدخل إلى دراسة خرائط الطقس والمناخ، مطبعة هارموني،  –األرصاد الجوية  •
 2019، 2017،  2015جغرافية الصحاري واألراضي الجافة، مطبعة هارموني،  •
 2019لكمية في الجغرافيا، مطبعة هارموني، الطبعة الثالثة، األساليب ا •
• " كتاب   Climatology- An Atmospheric Science" Third Edition 2010  ،John ترجمة 

J.Hidore 2021، مطبعة الرسالة، أغسطس ، المجمع العلمي المصري 
 2020الجغرافيا المناخية، برنامج الجغرافيا والجيوماتكس، أغسطس  •
 2021برنامج الجغرافيا والجيوماتكس، أغسطس  جغرافية مصر الطبيعية، باالشتراك: محمدي شعبان، •
 2021جغرافية البحار والمحيطات باالشتراك مع آخرون، برنامج الجغرافيا والجيوماتكس، أغسطس  •
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 البحوث العلمية: - 3
 

بيقية على الخوخ في مناطق شمال سيناء  دراسة تط  –المتطلبات المناخية ألشجار الفاكهة متساقطة األوراق   .1
 م. 1999وغرب النوبارية والدقهلية، مجلة كلية اآلداب، جامعة المنوفية، العدد الثامن والثالثون، يوليو 

تقييم بعض العوامل المناخية لتآكل التربة على مصر بفعل مياه المطر )باللغة اإلنجليزية(، الهيئة العامة لألرصاد  .2
 . 1999الجوية، 

ستنباط المتوسط اليومي لحرارة التربة على األعماق المختلفة من المتوسط اليومي لحرارة الهواء على محطة ا .3
  1999بهتيم الزراعية )باللغة اإلنجليزية(، الهيئة العامة لألرصاد الجوية، 

 مدخل رياضي لضبط ومراجعة بيانات األرصاد الجوية في محطة اإلسكندرية   .4
 .1999الهيئة العامة لألرصاد الجوية،  )باللغة اإلنجليزية(، .5
 . 2000دراسة مناخية وتنبؤ مستقبلي باألمطار على العريش )باللغة اإلنجليزية(، الهيئة العامة لألرصاد الجوية،   .6
نماذج إحصائية للتنبؤ طويل المدى ألمطار حلوان )باللغة اإلنجليزية(، الهيئة العامة لألرصاد الجوية، يناير   .7

2002.  
  .2002تلوث الهواء فوق القاهرة )باللغة اإلنجليزية(، الهيئة العامة لألرصاد الجوية، يناير  كيمياء .8
دراسة جغرافية، مجلة الجغرافيا والتنمية، كلية    –تلوث الهواء بالجسيمات العالقة )الدخان والغبار( في مصر   .9

 م. 2000اآلداب، جامعة المنوفية، مارس  
دراسة في المناخ التطبيقي، مجلة كلية اآلداب، جامعة أسيوط، العدد السابع،   –سيناء  القحط الزراعي في شمال   .10

 م.  2001يوليو 
دراسة في الجغرافيا المناخية، مجلة فكر وإبداع، مركز الحضارة    –خصائص المطر على ساحل مصر الشمالي   .11

 م  2001العربية، الجزء الحادي عشر، سبتمبر 
الحرار  .12 البنات،  دراسة مقارنة للخصائص  الجغرافية، كلية  البحوث  النيل، نشرة  البحر األحمر ووادي  ية لساحل 

  2003جامعة عين شمس، فبراير 
الجغرافية   .13 البحوث  مركز  مجلة  المصرية،  الدلتا  في  اإلنسان  راحة  على  وآثارها  والرطوبة  الحرارة  فاعلية 

 .2003والكارتوجرافية، جامعة المنوفية، مايو 
الحرارة .14 درجات  الجغرافية    تباين  البحوث  مركز  مجلة  في مصر،  مختارة  في محطات  اليوم  مدار ساعات  على 

 . 2005والكارتوجرافية، جامعة المنوفية، العدد الخامس، 
دراسة في المناخ التطبيقي،   -المناخ وراحة اإلنسان في أقليم الهضاب الشمالية بالمملكة العربية السعودية   .15

 . 2006شمس، العدد السابع، جامعة عين  –مجلة كلية البنات 
 .2007 ،51ظواهر الجو الترابية وصحة اإلنسان في شمال مصر، مجلة الجمعية الجغرافية المصرية، العدد  .16
  سنة  52العدد  دراسة في المناخ التطبيقي، مجلة الجمعية الجغرافية المصرية،    – جغرافية طاقة الرياح في مصر   .17

2007 . 



5 

 

دراسة في المناخ التطبيقي، مجلة   – لحالة المزاجية لسكان بعض أقاليم مصر  أثر تقلبات األحوال الجوية على ا .18
 .2007، سبتمبر 17مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية، جامعة المنوفية، العدد 

 . 2010خصائص درجة الحرارة في كندا خالل العقود الثالثة األخيرة، مجلة الجمعية الجغرافية المصرية،   .19
جية لإلنسان في شبه جزيرة سيناء، مؤتمر سيناء بين الماضي والحاضر والمستقبل، مركز الراحة الفسيولو   .20

 .  2015أكتوبر 17-16البحوث الجغرافية والكارتوجرافية، 
(، المؤتمر الدولي " البيئة 1901/2010أحد عشر ِعقدًا ) اتجاهات التغير في درجات الحرارة في مصر خالل .21

 . 2016ديسمبر  15-13م اإلسالمي " جامعة األزهر      والسكان والتنمية في دول العال
 (  1901/2010أحد عشر ِعقدًا ) اتجاهات التغير في كمية المطر في كينيا خالل .22

 2017مايو  22-21مؤتمر " الدراسات الجغرافية والتنمية الشاملة " جامعة الفيوم 
( المؤتمر الجغرافي الدولي 1901/2010أحد عشر ِعقدًا ) اتجاهات التغير في كمية المطر في المغرب خالل .23

األول: الموارد المائية في الوطن العربي بين المعوقات وآفاق التنمية، مركز البحوث والدراسات الجغرافية والكارتوجرافية  
 2017ديسمبر  11-9 -جامعة المنوفية –

(، المؤتمر الدولي 1901/2015)تغير كمية األمطار في دول شرق البحر المتوسط خالل أحد عشر ِعقدًا   .24
 2018أكتوبر   15-13العالم"  –أفريقيا   –األول للمجموعة المناخية المصرية " المناخ والبيئة: مصر 

دراسة تطبيقية على مناخ ليبيا، مركز البحوث والدراسات الجغرافية    -فاعلية المناخ الفسيولوجي في التنمية   .25
المنوفية  – والكارتوجرافية   بين الم  -جامعة  العربي  الوطن  في  المستدامة  التنمية   " الثاني:  الدولي  الجغرافي  ؤتمر 

 . 2019فبراير  5-2الشعوب، اإلمكانيات وطموحات 
 

 


