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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االسم  /علي سليمان حامد درباله
الجنسية  /مصري
الديانة  /مسلم
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الحالة االجتماعية  /متزوج ويعول
الوظيفة  /استاذ كيمياء المبيدات المساعد قسم المبيدات بكلية الزراعة– جامعة كفرالشيخ
الھاتف:
ھاتف العمل 20473232762 :
فاكس 20473232032 :

٢٠٤٧٣٢٣٢٨٩٢١

الدرجات العلمية المتحصل عليھا -:
 -١درج ة البك الوريوس ف ي العل وم الزراعي ة تخص ص ) مبي دات آف ات ( يوني و ١٩٩٤م زراع ة
كفرالشيخ – جامعة طنطا .
 -٢درجة الماجس تير ف ي العل وم الزراعي ة تخص ص ) المبي دات ( م ايو ١٩٩٩م زراع ة كفرالش يخ
جامعة طنطا .
 -٣درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية تخصص )مبيدات( ٢٠٠٤م جامعة ھيروشيما – اليابان .

التاريخ الوظيفي -:
 -١معيد بقسم المبيدات بكلية الزراعة بكفرالشيخ نوفمبر ١٩٩٤م – ابريل ١٩٩٩م .
 -٢مدرس مساعد بقسم المبيدات بكلية الزراعة بكفرالشيخ يونيو ١٩٩٩م – نوفمبر ٢٠٠٤م .
 -٣مدرس بقسم المبيدات بكلية الزراعة بكفرالشيخ ديسمبر ٢٠٠٤م – ديسمبر . ٢٠١٠
 -٤استاذ مساعد بقسم المبيدات بكلية الزراعة بكفرالشيخ يناير ٢٠١٠م – حتي اآلن .

النشاط العلمي -:
 -١التدريس
التدريس خالل مرحلة شغل وظيفة معيد ومدرس مساعد
تدريس العملي للمقررات التالية :
كيمياء ) ١كيمياء طبيعيــــــــــــــــة (

كيمياء  ) ٢كيمياء عضويـــــــــــــــة (

كيمياء ) ١٠٢كيمياء تحليل األجھزة (

كيمياء  ) ٤كيمياء تحليليـــــــــــــــــة (

كيمياء  ) ٣كيمياء عضوية اروماتية (

مبيدات  ) ١٠٥تحليل مبيـــــــــــدات (

مبيدات ) ١٠٦سمية مبيــــــــــــدات (

مبيدات ) ١٠٢كيمياء مبيدات حشرية (

خالل مرحلة شغل وظيفة مدرس واستاذ مساعد -:
* المقررات العلمية بالقسم لمرحلة البكالوريوس :
 -١مبيدات ) ١٠٥تحليل متبقيات المبيدات (

 -٢كيمياء ) ١٠٢كيمياء التحليل باألجھزة (
 -٤كيمياء )١كيمياء طبيعية(.

 -٣كيمياء ) ٤كيمياء تحليلية (
 -٥مبيدات ١٩٩
* المقررات العلمية بالقسم لمرحلة الدراسات العليا :
 -١مبيدات ) ١٠٩تلوث البيئة بالمبيدات ( .

 -٢مبيدات ) ٢٠٥تحليل مبيدات متقدم ( .

 -٣كيمياء ) ٢٠٣كيمياء تحليلية متقدمة(
فى مجال تطوير المقررات الدراسية الجامعية-:
 االش تراك ض من لجن ة تط وير المق ررات الدراس ية بقس م المبي دات بالكلي ة م ن خ الل عم ل توص يف
وتقارير المقررات الدراسية بالقسم وكذلك توصيف برنامج القسم.
 منسق القسم لدى وحدة الجوده واالعتماد بالكلية.

 -٢المؤتمرات والمشروعات البحثية و الندوات -:
المؤتمرات
 -١اشتراك في المؤتمر الثاني للجمعية اليابانية لمثبطات النظام الھرموني اليابان ٢٠٠١م
 -٢اشتراك في المؤتمر التاسع واألربعين للجمعية اليابانية للكيمياء الجيولوجية اليابان ٢٠٠٢م .
 -٣اشتراك في المؤتمر الدولي الثالث عشر للكيمياء الجيولوجية اليابان ٢٠٠٣م .
 -٤اش تراك ف ي الم ؤتمر العلم ي األول للبيولوجي ا التجريبي ة بكلي ة الزراع ة كفرالش يخ  ٢٦ن وفمبر
 ٢٠٠٥م .
 -٥اش تراك ف ى م ؤتمر المبي دات م ا لھ ا وم ا عليھ ا س بتمبر  ٢٠٠٦م كلي ة الزراع ة  -جامع ة
اإلسكندرية -جمھورية مصر العربية .
 -٦االشتراك فى مؤتمر المبيدات من البحوث االكاديمية الى الصناعة  ٢٠١٠كلية الزراعة  -جامعة
اإلسكندرية -جمھورية مصر العربية .
المشاريع البحثية
-١عض و أساس ى ف ى الفري ق البحث ى لمش روع تح ت عن وان " رص د وتتب ع االث ار الض ارة ل بعض
المبيدات والملوثات الزراعية ف ى الزراع ات المحمي ة والزراع ات المكش وفة واث ر ذل ك عل ى الص حة
العامة بكفر الشيخ" والممول من صندوق البحوث بجامعة طنطا
- ٢عضو أساسى فى الفريق البحثى لمشروع تح ت عن وان " التع رف عل ى و تق دير متبقي ات المبي دات
المختلفة ونواتج تحطمھا فى منتجات االلبان المختلف ة ف ى محاول ة لل تخلص منھ ا لحماي ة البيئ ة والحف اظ
على الصحة العامة لالنسان" والممول من صندوق البحوث بجامعة طنطا.
 -٣عض و أساس ى ف ى الفري ق البحث ى لمش روع تح ت عن وان " اس تحداث بع ض الط رق الكيماوي ة
والبيولوجية للتخلص م ن متبقي ات المبي دات م ن البيئ ة المائي ة المس تخدمة ف ى تجھي ز مي اه الش رب وف ى
تنمية الثروة السمكية فى مصر" والممول من صندوق البحوث بجامعة طنطا.
-٤عض و أساس ى ف ى الفري ق البحث ى لمش روع تح ت عن وان ﺗﻠ ﻮث ﻣﺼ ﺎدر اﻟﻤﻴ ﺎﻩ )اﻟﺸ ﺮب واﻟ ﺮي( و
اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ آﻔ ﺮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺑﺎﻟﻤﻠﻮﺛ ﺎت اﻟﻌﻀ ﻮﻳﻪ و ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌﻀ ﻮﻳﻪ وﻃ ﺮق ﻋﻼﺟ ﻪ
والممول من صندوق البحوث بجامعة كفرالشيخ .٢٠٠٩

 -٥عض و ف ى الفري ق التنفي ذى لمش روع تاھي ل المعم ل المرك زى للدراس ات البيئي ة بجامع ة كفرالش يخ
لالعتماد .٢٠٠٩
-6عض و ف ى فري ق المنس قين و الم دربين ف ى المش روع الت دريبى لت دريب الع املين ف ى مج ال االتج ار
بالمبيدات من قبل وزارة الزراعة واستصالح االراضى .المحاضرات.
الندوات
 -١االش تراك ض من لج ان التنظ يم واإلع داد واالس تقبال والتس جيل ف ي الن دوة االول ى تح ت عن وان
"التحفظات األساسية لتجارة المبيدات في ظل حماية البيئة" والمنعقدة بكلية الزراع ة جامع ة كف ر الش يخ
.١٩٩٨
 -٢االشتراك في الندوة العلمية التى عقدت بمركز الخدمة العامة بكلية التربية بكف ر الش يخ تح ت عن وان
"نحو بيئة امنة ونظيفة بمنطقة الدلتا والتى نظمھا قطاع خدمة المجتمع وتنمي ة البيئ ة بجامع ة طنط ا
بالتعاون مع كلية التربية بكفر الشيخ بتاريخ .٢٠٠٥/١١/٩
 -٣االش تراك ف ى الن دوة العلمي ة الت ى عق دت بكلي ة الط ب البيط رى بكف ر الش يخ تح ت عن وان "التل وث
البيئى لالغذية ذات االصل الحيوانى" بتاريخ ٢٠٠٥./١١/ ٢
 -٤حضور ندوة لجنة مبيدات اآلفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصالح األراضي بالقاھرة بجلس تھا
المنعقدة في  ١٣مايو  ٢٠٠٧مع اإلطالع على البرن امج الت دريبي ومتطلب ات ومس تلزمات الت دريب
للمشتغلين باالتجار فى مجال المبيدات.
-٥االش تراك ض من لج ان التنظ يم واإلع داد واالس تقبال والتس جيل ف ي الن دوة الثاني ة تح ت عن وان
"التحفظات األساسية لتجارة المبيدات ف ي ظ ل حماي ة البيئ ة" والمنعق دة بكلي ة الزراع ة جامع ة كف ر
الشيخ وذلك يوم االثنين الموافق ٢٠٠٨/٣/٣١
 -٦االشتراك ضمن لجان التنظيم واإلعداد ف ي الن دوة العام ة تح ت عن وان "البطال ة ومش كالت خريج ي
كليات الزراعة – رؤية حاضرة ومستقبلية" والمنعقدة بكلية الزراع ة جامع ة كف ر الش يخ وذل ك ي وم
األربعاء الموافق .٢٠٠٨/٤/٣٠
 -٧االشتراك فى الملتقى العلمى االول لتوظيف البحوث التطبيقية بجامعة كفرالشيخ.٢٠٠٩

-٨االش تراك ف ي الن دوة العلمي ة االول ى والت ى عق دت بقس م التربي ة المقارن ة واالدارة التعليمي ة بكلي ة
التربية -جامعة بكفر الشيخ تحت عنوان "نظم التعليم العالى االفتراضى" بتاريخ .٢٠٠٩/٤/٢٩
-٩االشتراك ضمن لجان التنظيم واإلعداد في الندوة التعريفية االولى الخاصة بتاھي ل المعم ل المرك زى
للدراس ات البيئي ة بجامع ة كفرالش يخ لالعتم اد الت ى عق دت ف ى  ٢٠٠٩/١٢/١٥بمرك ز المعلوم ات
والتطوير بجامعة كفرالشيخ
-١٠االشتراك ضمن لجان التنظيم واإلعداد في الندوة التعريفية الثانية الخاصة بتاھيل المعمل المركزى
للدراس ات البيئي ة بجامع ة كفرالش يخ لالعتم اد الت ى عق دت ف ى  ٢٠٠٩/١٢/٢٨بمرك ز المعلوم ات
والتطوير بجامعة كفرالشيخ.
 – ١١االشتراك فى ورشة العمل الخاصة باستخدام قواعد البيانات العالمية فى عملية البحث ٢٠٠٩
-١٢االشتراك ضمن لجان التنظيم واإلعداد في الندوة التعريفي ة االول ى لتكنولوجي ا الن انو وتطبيقاتھ ا
والت ي نظمھ ا قس م الحش رات االقتص ادية بالتع اون م ع الجمعي ة العلمي ة لحماي ة البيئ ة بكلي ة
وذلك يوم األربعاء الموافق ٢٠١٠/١٢/٨م بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة.

 -١٣االشتراك فى الندوة العلمية التى عقدت بقس م المحاص يل بكلي ة الزراع ة – جامع ة كفرالش يخ تح ت
عنوان" رؤية مستقبلية للنھوض بمحاصيل الزيت" و ذاك يوم الثالثاء الموافق .٢٠١١/٤/١٢
-١٤االشتراك فى التنظيم وحضور فعاليات الندوه العلمي ة الت ى عق دت ف ى قس م النب ات الزراع ى تح ت
عنوان" النبات تحت االجھاد" وزالك فى يوم الثالثاء الموافق  ٢٠١١/٤/١٩بكلي ة الزراع ة جامع ة
كفرالشيخ.
 -١٥االشتراك فى التنظيم وحضور فعاليات الندوه العلمية التى نظمت بواس طة الجمعي ة العلمي ة لحماي ة
البيئ ة تح ت عن وان" مي اه نھ ر الني ل –ازم ة المي اه ف ى مص ر" وذال ك ف ى ي وم االح د المواف ق
 ٢٠١١/٥/٢٩بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ.
 -١٦االشتراك فى التنظيم وحضور فعاليات الندوه العلمية التى عقدت جامعة كفرالشيخ تح ت عن وان"
الملكية الفكرية" وذالك فى يوم االثنين الموافق  ٢٠١١/٥/٣٠جامعة كفرالشيخ.
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Science journals
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األبحاث العلمية المنشورة-٤
-: األبحاث العلمية المنشورة في مجالت دولية
7.1.Papers published in International journals:
1- Derbalah, A. S. H., Nakatani, N. and Sakugawa, H. Distribution, seasonal
pattern,

flux and contamination source of pesticides and nonylphenol

residues in Kurose River water, Higashi-Hiroshima, Japan. Geochem. J.
37, (2) 217-232 (2003).
2- Derbalah, A. S. H., Wakatsuki, H., Yamazaki T., and Sakugawa, H.,
Photodegradation kinetics of fenitrothion in various aqueous media and
its effect on steroid hormones biosynthesis. Geochem. J. 38, (3) 201213(2004).
3- Derbalah, A. S. H., Nakatani, N. and Sakugawa, H., Photocatalytic
removal of fenitrothion in pure and natural waters by

photo-Fenton

reaction. Chemosphere 57, (7) 644 -654(2004).
4- Massoud,A. H; Derbalah A.S. ; Belal, E.B. Microbial Detoxification of
metalaxyl in aquatic system. J. Environmental Sciences 20, 262–267
(2008).
5- Derbalah A.S.; Massoud,A. H; Belal, E.B. Biodegrability of famoxadone
by various microbial isolates in aquatic system.. Land Contamination &
Reclamation 16,(1), 13-23 2008.

6-El-Hamady S.E.; Kubiak, R. and Derbalah, A.S. Fate of imidacloprid in
soil and plant after application to cotton seeds. Chemosphere 71, 21732179 (2008).
7- Derbalah A.S.H. and Belal, E.B. Biodegradation kinetics of cymoxanil in
Aquatic Chemistry and Ecology n. 3, 169-180 (2008).
8-Derbalah, A.S. and Ahmed,S.I. (2011)Oil and powder of spearmint as an
alternative to sitophilus oryzae chemical control of wheat grains. Journal
of Plant Protection Research,51: (2) 145-150.
9. Derbalah , A. S. El Kot, G. B. and A. M. Hamza , A.M (2011) Control of
powdery mildew in okra using cultural filtrates of certain bio-agents
alone and mixed with penconazole. Archives of plant pathology and
plant protection (in press)
10. Derbalah , A. S. and El Kot,

G. B. (2011) Cultural filtrates of certain

microbial Isolates as alternative for powdery mildew chemical control in Cucumber.

Journal of pesticide sciences 36 (3)- 402-406.
11. El Kot, G. B. and Derbalah , A. S (2011) Use of cultural filtrates of certain
microbial isolates for powdery mildew control in Squash. Journal of pesticide

sciences 51,3 252-260.
١٢- Derbalah, A.S.; Dewir, Y.H. and El-Sayed A.B. (2011) Antifungal
activity of some plant extracts against sugar beet 5 damping-off caused
by Sclerotium rolfsii . Annals of microbiology (in press).

١3- Derbalah, A.S.; Hamza, A.M. and Gazzy A.A. (2011) Efficacy and safety of
some plant extracts as alternatives for Sitophilus oryzae control in rice grains. Plant

Protection Research (in press).

-: األبحاث العلمية المنشورة في مجالت محليه
1- Hosny, A.

H., Keratum, A. Y., Salama, M. A., and Derbalah, A.S.

Fungicidal and acaricidal activity of some pesticides against Aternaria
solani and tetranychus urticae. Journal of Pest Control & Environmental
Sciences 9, (1) 73-92 (2001).
2- Hosny, A.

H., Keratum, A. Y., Salama, M. A., and Derbalah, A.S.

Efficiency of some pesticides against two-spotted spider mite, tetranychus
urticae and its predator Ambyseius gossipi. Journal of Pest Control &
Environmental Sciences 9, (1) 93-108 (2001).
3- Derbalah, A. S;. Ismail A.A ; Hamed , S A.

Photodegradation of

fenitrothion in water under direct and indirect conditions. Journal of Pest
Control & Environmental Sciences 13, (1) 87-99 (2005).
4-Bayoumi,O.C.;.Ashry, M.A;. Ismail, A.A; Derbalah, A.S; and ElFakharany, I..I. Monitoring or pesticide residues in bovine and buffalo milk
collected from Kafr-El-Sheikh and Garbia Governorates ,Egypt. Journal of
Pest Control & Environmental Sciences) 14 (1) 27-41 (2006).
5 -Ashry, M.A; Bayoumi, O.C; El-Fakharany, I..I.;

Derbalah, A.S.;and

Ismail,A.A. Monitoring and removal of pesticide residues in drinking
water collected from Kafr-El-Shiekh governorate, Egypt 32 (3) 691-704
(2006).
6 - Shalaby, M. E; Ismail, A. A. Derbalah A. S. and Eid, Y.Z.. Antifungal
activities of some plant extracts against some mould fungi and their
toxicological effect on Japanese Quail (coturnix coturnix). Journal of Pest

Control & Environmental Sciences J. Agric. Res. Tanta Univ. 32 (4) 740757 (2006).
7. Ismail, A. A.; Wafaa H. Hegazi**; A. S. Derbalah, Nahed E. Hasan and S.
A. Hamed.

Toxicological and biological studies of some compounds

against the two spotted spider mite, tetranychus urticae and its predatory
mite, amblyseius gossipi on different host plants J. Pest Cont. & Environ.
Sci. 14(2): 227 - 256 (2006).
8- Massoud,A. H; Derbalah A.S. ; Belal, E.B. El-Fakharany, I..I.
Bioremediation of Malathion in Aquatic System by Different Microbial
Isolates. Journal of Pest Control & Environmental Sciences 15(2): 13 – 28.
9- Derbalah, A. S. H

Chemical-remediation of carbofuran insecticide in

aquatic system by advanced oxidation processes. J. Agric. Res. Kafr-Elshiekh Univ. 35 (1) 308-327 (2009).
10.Ahmed H. Massoud; Aly, S. Derbalah; Iman A. Abd-Elaziz and Mohamed
S. Ahmed (2010) Oral Toxicity of Malathion at Low Doses in SpragueDawley Rats: A Biochemical and Histopathological Study. Menofia
Vet.Journal, Vol. 7; No. 1 :183-196.
11- Derbalah, A.S. and Sahar I. Ahmed (2010)Efficacy of spearmint oil and
powder as alternative of chemical control against C. maculatus in
Cowpea Seeds Egypt. Acad. J. biolog. Sci., 2 (1):53-61.
12. Zein , A.A.; Mouhamed A. ABD-EL-Baky M.A. Hassan , S.M. Aly S.
Derbalah, A.S. and Amany Hamza, A.M (2010) Evolution and
mechanism of Rice weeds Resistance to herbicides 1. Resistance of
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 -٥الدورات التدريبية التي تم اجتيازھا بمشروع تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس
 -١االتصال الفعــــــــــــال .

 -٢أخالقيات وآداب المھنة .

 -٣مھارات التفكير .

 -٤االتجاھات الحديثة في التدريس .

 -٥اعداد مشروع بحثى

 -٦الجوانب المالية و القانونية

 -٧معايير الجودة فى العملية التدريسية

 -٨مھارات العرض الفعال

 -٩التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى

 -١٠نظم التعليم

الدورات االخرى

 -١اجتياز الدورة التدريبية للحصول على مدرب معتمد للمنھدسين الزراعيين العاملين ف ى
االتجار بالمبيدات والتى عقدت بوزارة الزراعة .٢٠٠٩
 -٢اجتياز الدورات التدريبية الخاصة باجتياز متطلبات المواصفة  ١٧٠٢٥والخاصة بتاھيل المعامل
للجودة واالعتماد
 -٣اجتياز دورة " االدارة المستدامه للمياه واعادة استخدامھا بواسطة طرق معالجة متقدمة " و التى
عقدت بالمركز القومى للبحوث فى الفترة من ٢٠١٠/٨/٥-١

 -٦لجان اإلشراف علي طلبة الدراسات العليا -:
طالب حصلوا على الماجستير
 -١مصطفي سمير رجـــــــب

٢٠١٠

طالب حصلو ا الدكتوراه
 -١ناريمان محمد عبد السالم
طالب مسجلين لدرجة الماجستير

٢٠١٠

 -١الحسينى محمد الحسينى

 -٧الجوائز:
 -١جائزة الجامعة للنشر الدولى عام٢٠٠٩
 -٢جائزة كلية الزراعة الفضل بحث تطبيقى فى مجال البيئة لعام ٢٠٠٩
 - ٣االختيار ضمن االكاديمين المتمي زين عل ى مس توى الع الم ف ى موس وعة who is who in the
 worldلعام .٢٠١٠

 -٧المؤلقات
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