
Resume For Doctor Alexandra El Helaly  

PERSONAL DATA

Family name: El Helaly 
First name: Alexandra Magdalina 
Sex: Female  
Title: Dr 
Date of birth 
Nationality: Egyptian
Private address: 33 El Ahram street Pyramids view second floor Flat 7.
Town: Giza
Country: Egypt
Post code: 12613
Tel.002001140840676
E-mail:alex.ahmad@yahoo.com

EDUCATION

1999         B.Sc.           Department of Entomology & pesticides              Faculty of 
Agriculture, Cairo University
2005         M.Sc.          Department of Entomology & pesticides              Faculty of 
Agriculture, Cairo University
2011         Ph.D.          Department of Entomology & pesticides              Faculty of 
Agriculture, Cairo University

UNIVERSITY DEGREE: Very good
University: Department of Entomology & pesticide, Faculty of Agriculture, Cairo 
University
Years of study: 1995  1999

FURTHER DEGREES: Excellent
University: 1 M.Sc. Department of Entomology & pesticides, Faculty of 
Agriculture, Cairo University 
Years of study: 2000 2005
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University: 2Ph. D. Department of Entomology & pesticides, Faculty of 
Agriculture, Cairo University
Years of study: 2006 2011

EMPLOYMENT OR ACTIVITY

(1999 2006)Department of Entomology & pesticides, Faculty of Agriculture, 
Cairo University.
(2006  2011) Assistant lecturer Department of Entomology & pesticides, Faculty 
of Agriculture, Cairo University.    
2011 till now lecturer Department of Entomology & pesticides, Faculty of 
Agriculture, Cairo University.

University/Institution/Firm:Cairo University
Faculty/Centre/Delegation:  Agriculture
Department/Section:Department of Entomology & pesticides
Present position:lecturer Department of Entomology & pesticides, Faculty of 
Agriculture, Cairo University.    
Present post held since (indicate date):2011
Work address (street, no., floor):Gammaa st. giza
Town:Giza
Province:NA
Country:Egypt
Post code: 12613
Tel. (Indicate country and area codes):0020/ 36717355
Fax (Indicate country and area codes):0020/ 35717355
E-mail:infoagr@cu.edu.eg or agrweb@cu.edu.eg
Web:http://www.Agr.cu.edu.eg.

Previous employments

Assistant lecturer Department of Entomology & pesticides, Faculty of Agriculture, 
Cairo University. 

A DESCRIPTION OF my CURRENT PROFESSIONAL ACTIVITY

Teaching qualifications
Teaching
1- Principles of Entomology for undergraduate student
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2- Course of plant protection 
3- CourseInsects transferring plant disease for undergraduate student
6- Course Virology for post graduate students

Laboratory qualifications
• DNA purification phenol extract method
• PCR and RAPID PCR reaction
• Chromosome preparations 
• Gel agarose
• Gel Isozymes
• Gel proteins electrophoresis
• Cell culture principals techniques for insects

Human recourse activities
I am TOT trainer at Cairo University since 2005 giving

• Directing team work
• Mind Map
• How to be a professional trainer
• How to remember what you study
• Active learning
• Active presentation
• Scientific writing

LANGUAGE KNOWLEDGE 
ENGLISH
Read:Excellent
Spoken:Excellent
Written:Excellent
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Training and Workshops العمل وورش التدريبية الدورات

________________________________________________________________
____________

هيئيية لمعضيياء القييدرات تنمييية مركييز ميين" الجامعييية المعمييال فييى القانونييية و المالية الجوانب " دورة •
.30/4/2012 حتى و 28/4/2012 من الفترة فى- القاهرة جامعة – التدريس

فييى- القيياهرة جامعيية – التييدريس هيئيية لمعضاء القدرات تنمية مركز من" المعتمدة السامعات نظم " دورة•
.9/12/2012 حتى و 7/12/2012 من الفترة

فييى- القياهرة جامعية – التيدريس هيئية لمعضياء القيدرات تنميية مركيز مين" التنفييذى الرشييراف " دورة•
24/6/2012.

فييى- القياهرة جامعية – التيدريس هيئية لمعضياء القدرات تنمية مركز من" التستراتيجى التخطيط " دورة•
.12/9/2012 حتى و 11/9/2012 من الفترة

فييى- القيياهرة جامعيية – التييدريس هيئة لمعضاء القدرات تنمية مركز من"العلمى البحث أخليقيات " دورة•
.7/6/2012 حتى و 6/6/2010 من الفترة

فييى- القيياهرة جامعيية – التدريس هيئة لمعضاء القدرات تنمية مركز من" الفعال التدريس مهارات " دورة•
.3/6/2010 حتى و 2/6/2010 من الفترة

-القيياهرة جامعة – التدريس هيئة لمعضاء القدرات تنمية مركز من" التنافسية البحوث مشرومعات " دورة•
.11/8/2012 حتى و 9/8/2012 من الفترة فى

جامعيية – التييدريس هيئيية لمعضيياء القييدرات تنمييية مركييز ميين" التدريس فى التكنولوجيا إتستخدام " دورة•
.8/11/2008 حتى و 6/11/2008 من الفترة فى- القاهرة

جامعيية – التييدريس هيئيية لمعضيياء القييدرات تنمييية مركييز ميين" الطل"ب تقييويم و المتحانات نظم " دورة•
.20/5/2010 حتى و 19/5/2010 من الفترة فى- القاهرة

الفييتر فييى القيياهرة جامعة – الزرامعة كلية – العلمى التريب مركز من اللى الحاتسب مهارات فى مكثف دورة- 10
.3/3/2010 حتى و 6/2/2010 من
و 5/7/2011 ميين الفييترة فى- القاهرة جامعة- الزرامعة كلية – بالمكتبة المنعقدة" البحثية المشرومعات " دورة- 11

.7/7/2011 حتى
حتى و 1/4/2012 من الفترة فى النشر و للطبامعة القاهرة جامعة مركز" التدريس فى الحديثة التقنيات " دورة- 12

5/4/2012.
.6/11/2008 حتى و2/11/2008 من الفترة فى- النشر و للطبامعة القاهرة جامعة مركز" العلمية الكتابة" دورة- 13
 .8/4/2013 يوم فى المعتماد و الجودة ضمان مركز من" الجودة إدارة نظم" بعنوان معمل وررشة-14
جامعيية- الزرامعة كلية- المركزية المعامل بمجمع" تطبيقاتها و العضوية الزرامعة" التدريبى البرنامج حضور- 15

.31/3/2013 حتى و 21/3/2013 من الفترة فى القاهر
 .23/4/2013 يوم فى القاهرة جامعة- المركزية بالمكتبة" العلمية الوريقة نشر و كتابة" بعنوان تدريبية دورة- 16
.23/10/2012 يوم فى ذلك و" المعرفية التاحة " او" Open access" بعنوان تدريبية دورة- 17
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أو" Step by step : guide to submit a manuscript to international journal " دورة- 18
يييوم فييى القيياهرة جامعيية- المركزيييه بالمكتبيية دوليييا نشييرها و العلمييية الوريقيية تقييديم كيفييية: بخطييوة خطييوة" 

10/11/2005.
حييتى و 20/7/2009 ميين الفييترة فييى – البريطييانى بالمعهييد النجليزييية اللغيية لحييتراف مكثفيية دورات- 19

جدا جيد بتقدير.22/11/2009
حيتى و 22/1/2010 مين الفيترة فى البريطانى بالمعهد – النجليزية باللغة" الفورية الترجمة إحتراف" دورة- 20

جدا جيد بتقدير 29/4/2010
بتاريخ 513 بتقدير القاهرة جامع- الدا"ب كلية- التخصصية الترجمة و اللغات بمركز  TOEFL تدريبية دورة- 21

6/9/2010

Conferences المؤتمرات 
بجييامع المييؤتمرات مركييز" مصر فى التصالت و المعلومات تكنولوجيا إتستخدامات تطور " مؤتمر حضور- 1

.29/5/2013 يوم القاهرة
ميين الفييترة فييى الزرامعييية البحييوث بمركييز الفيرولييوجى جمعييية تقيمييه الييذى الفيروتسييات مييؤتمر حضييور- 2

16/11/2012 حتى و 14/11/2012
The" مييؤتمر حضييور- 3  first  international  conference:  food  and agriculture  new

approach"4/12/2013 حتى و2/12/2013 من الفترة فى القاهرة جامعة-الزرامعة كلية بمكتبة.
المصرية الجمعية نظمته الذى و" للفات البيولوجية المكافحة لتطبيقات الثانى العربى المؤتمر" مؤتمر حضور- 4

.10/4/2008 حتى و7/4/2008 من الفترة فى بالقاهرة للفات البيولوجية للمكافحة
The entrepreneurship " ميؤتمر حضييور- 5  and innovation:  shaping  the  future  of

Egypt  "17/4/2012 حتى و 17/4/2012 من الفترة فى الجديدة بالقاهر المريكية بالجامعة.
" مؤتمر حضور- 6  Nile TESOL: Techniques and stratigies "المريكية بالجامعة – التعليم كلية 

.29/1/2013 حتى و 28/1/2013 من الفتره فى الجديدة القاهرة- المستمر
The " مييؤتمر حضييور•  4th conference  Recent  Technologies  in  Agriculture:

Challenges of Agriculture Modernization proceeding "الزرامعة كلية بمكتبة ذلك و
.ببحث المشاركة و 5/11/2009 الفترة حتى و 3/11/2009 من الفترة فى

و الثالث الملتقى" The 33 annual meeting of scientists of virology " مؤتمر حضور•
ميين الفييترة فييى المريكييية المتحييدة بالوليييات بكلييورادو المنعقييد و الفيرولييوجى لعلميياء الثلوثييون

.ببحث المشاركة و 26/6/2014 حتى و22/6/2014
"The 63 annual meeting of Entomological society of America " مؤتمر حضور•

فييى المريكييية المتحييدة بفورت كولينز بالوليات المنعقد و الفيرولوجى لعلماء الثلوثون و الثالث الملتقى
.ببحث المشاركة و 8/11/2015 حتى3/11/2015 من الفترة

التحترافى التدريب

لمشروع المقاومة الحيوية لدودة ورق القطنبمركز بحوث" البرنامج التدريبى الثانى " تدريس برنامج -1
.12/9/2009و حتى 10/3/1009جامعة القاهرة فى الفترة من - كلية الزرامعة- الفيروتسات
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كلية اليقتصاد– مدر"ب معتمد للعديد من البرامج التدريبية بمركز الدراتسات و التستشارات للدارة العامة  - 2
.2012و حتى  2009و العلوم السياتسية فى الفترة من 

التقدير شهادات و الجوائز

بمناتسبة" الكلية و للقسم تقديمها تم التى الجليلة التسهامات معلى الشكر" بمناتسب العلمى يقسمى من تقدير رشهادة-- 1
.2008 لعام المبيدات و اليقتصادية الحشرات يقسم من المقدة و فى القاهرة جامعة مئوية

للرشييتراك القيياهرة جامعة – الزرامعة كلية من المقدمة الباحثين رشبا"ب مسابقة فى الثانى المركز معلى الحصول- 2
.7/4/2005 بتاريخ معلمى بملصق

مجلييس ميين25/9/2010 الجامعى العام خلل" الداء تقويم فى تقدير أمعلى معلى الحصول" بمناتسبة تقدير رشهادة- 3
.القاهرة جامعة- الزرامعة كلية

.7/6/2012 يوم فى القاهرة جامعة- الزرامعة بكلية" نظرى مطور مقرر أفضل" بمسابقة الول المركز-  4
2013 لعييام الول الدراتسييى الفصييل خلل" دولييية معلمية بمنشورات الدولى النشر تقدير " بمناتسبة تقدير رشهادة- 5

.القاهرة جامعة من مقدمة
2013 لعييام الثييانى الدراتسييى الفصييل خلل" دولييية معلمية بمنشورات الدولى النشر تقدير “بمناتسبة تقدير رشهادة- 6

.القاهرة جامعة من مقدمة

Publicationsالنشر 

1-  Karyotyping  characterization  of  a  continous  New  cell  line  from  pupae
ovaries of Egyptian cotton leaf worm Spodoptera littoralis(Sl-OMI) adapted on
27°c.2005.  Khamiss  Omaima,  Alexandra  El  Helaly,  El.  Desouky  Ammar  and
Said Abol Ela. Journal of Agricultural science. Mansoura university,30(4) 2229-
2243.

2- Impact of  polyethylene glycol  on newly established ovarian cell  line (Sl-
Omi)  from leaf  worm of  Spodoptera  littoralis  and on viral  infection.  2010.
Khamiss  Omaima,  Alexandra  El  Helaly  and  Said  Abol  Ela.  3rd international
conference of  virology.  Cairo University centre.  Nov ,  24-25/2010. Egyptian
journal of virology. Special issue, 569-581.

3-  PRELIMINARY  EVALUATION  OF  NATURAL  ANTIOXIDANTS  AS  UV-
PROTECTANTSOF Spodoptera  littoralis NUCLEOPOLYHEDROVIRUS,
(BACULOVIRIDAE)  2009.  A.  El-Helaly,  S.  El-Salamouny,  M.  Khattab*,  M.  El-
Sheikh and S. Elnagar. The 4th conference Recent Technologies in Agriculture:
Challenges of Agriculture Modernization proceeding. Vol 1; 7-13.
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4- Promising Additives to Protect the Activity of Baculovirus Biocontrol Agent
under Field-Sunlight Conditions in Egypt.2013. Alexandra El-Helaly1, Magda
Khattab2,  Said  El-Salamouny1,  Mohammed  El-Sheikh1 and  Salah  Elnagar.
Journal of Life Sciences. May 2013, Vol. 7, No. 5, pp. 495-500.

5-  Additives  For A Baculovirus Against  Ultraviolet  Effect.2013.  A.  El-Helaly.
Applied Science Reports. 4 (1): 187-191.

6- Impact of Spinosad and Nucleopolyhedrovirus Alone and In Combination
against  the  Cotton  Leaf  worm Spodopteralittoralis under
laboratory.2013.Alexandra El  Helaly  and Helmi El  Bendary.  Applied Science
Reports. 2 (1): 17-21.

7- First record nanotechnology in agricultural: Silica nano-particles a potential
new insecticide for pest control.2013. H.  M.  El-bendary and A.  A.  El-Helaly.
Applied Science Reports. 4 (3), 2013: 241-246

8- Field Evaluation of the Toxicity of the Spinosad and Flufenoxuron Against
Spodoptera  litoralis (  Boisd.  )2nd Instar  Larvae  on  tomato  alone  and  in
combination with baculovirus and Diazinon as a recommended pesticide In
Egypt. 2015. H. M. El-bendary and A. A. El-Helaly. Agriculturae. 1:4-11.

9- Field study to evaluate the joint action of certaininsecticides, IGR's and 
baculoviruses againstSpodoptera littoralis (Bosid.) 2015. H. M. El-bendary and
A. A. El-Helaly. Journal of Entomology and Zoology Studies 2015; 3(6): 289-
293

10- The silica-nano particles treatment of squashfoliage and survival and 
development of Spodoptera littoralis (Bosid.) larvae.2016. El-Helaly AA, El-
Bendary HM, Abdel-Wahab AS, El-Sheikh MAK, Elnagar SJournal of 
Entomology and Zoology Studies 2016; 4(1): 175-180
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