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 السرية الذاتية
 

  تخرج األستاذ الدكتور ياسر رفعت عبد الفتاح فى كلية العلوم جامعة

بتقدير ممتاز، األمر الذى أهله لشغل وظيفة  1988اإلسكندرية عام 

باحث باملركز القومى للبحوث بشعبة الصناعات الصيدلية و مساعد 

 الدوائية و التخميرية.

  حصل على درجة املاجستير فى امليكروبيولوجى من كلية العلوم جامعة

و حصل على درجة الدكتوراة فى  1993اإلسكندرية عام 

امليكروبيولوجى من خالل قناة علمية مشتركة بين جامعة هانوفر 

 .1997امعة اإلسكندرية عام األملانية و ج

  اثية و التكنولوجيا الحيوية بمدينة ُعين باحثا بمعهد الهندسة الور

األبحاث العلمية و التطبيقات التكنولوجية باإلسكندرية حيث تدرج 

فى املناصب ليشغل منصب رئيس قسم تطوير صناعات التكنولوجيا 

بأعمال اثية لقرابة عامين ثم ندبه للقيام الحيوية ملدة سبع سنوات ثم عميدا ملعهد الهندسة الور 

 .2011و حتى سبنمبر  2010منذ مارس  و التطبيقات التكنولوجية مدير مدينة األبحاث العلمية

  يشغل منصب أمين املجلس األعلى للمراكز و املعاهد و الهيئات البحثية بالندب ملدة عامين ثم صدر

بتعيينه أمينا للمجلس بدرجة  2013الوزراء رقم   لسنة قرار السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس 

 نائب رئيس جامعة ملدة أربع سنوات.

  تم ندب سيادته للقيام بأعمال نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا للتنمية

 .2014 -2013خالل الفترة  التكنولوجية

 و حتى تاريخه. 2014يئية منذ زميل أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا فى البحوث الب 

  افز  2030شارك فى وضع اإلستراتيجية القومية للعلوم و التكنولوجيا و اإلبتكار و كذا قانون حو

 العلوم و التكنولوجيا و اإلبتكار.

  عمل أستاذا زائرا بجامعتى كورنيل و فيرجينيا كومنويلث بالواليات املتحدة األمريكية و جامعة

 هانوفر بأملانيا.

  فى مايزيد عن خمسة عشر وأشرف على العديد من رسائل املاجستير والدكتوراه، وشارك   
 
 مشروعا

 من اإلتحاد األوروبى و أكاديمية البحث العلمى و صندوق العلوم و التنمية التكنولوجية بحثي
 
 مموال

 
ا

 و املؤسسة العربية للعلوم و التكنولوجيا.

 من  عزل الحامض النووىإستحداث طريقة لدولية فى  جازةعلى ثالث براءات اختراع بإ سيادته حصل

 .البترول الصديقة للبيئة زيت وإنتاج مشتتات بقع بطريقة مبتكرة مسطرة جينية الدم، و تصنيع
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  قام د. ياسر رفعت بنشر مايزيد عن خمسون بحثا بمجالت علمية عاملية مصنفة دوليا و ذات معامل

 تأثير.

 ملجلة الدولية الرصينة قام بنشر بحثين فى مجموعة اNATURE  2017، 2015عامى. 

  نقطة و  1300وصل معامل التأثير ألبحاث الدكتور ياسر رفعت إلى مايزيد علىh-index 19  فى يونيو

2018. 

  لهيئة مكتب اللجنة الخاصة للتكنولوجيا 
 
تم إختيار الدكتور / ياسر رفعت عبد الفتاح عضوا

اثية إحدى لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعى )دورة   (. 2010-2008الحيوية و العلوم الور

  تم إختيار الدكتور / ياسر رفعت عبد الفتاح فى موسوعة الطب و الصحه(MARQUIS Who’s 

Who in Medicine and Healthcare)  إلنجازاته البحثية  2006لعام 
 
، وقد تم هذا اإلختيار نظرا

 وأبحاثه املنشورة فى مجال التكنولوجيا الحيوية .

  املقدمة من مدينة األبحاث  2002 – 2001حصل على جائزة أفضل إنجاز علمى و درع التفوق لعام

 بيوتكنولوجى.العلمية و التطبيقات التكنولوجية فى مجال ال

  حصل على عدة جوائز و شهادات تقدير للنشر العلمى املتميز من مدينة األبحاث العلمية أعوام

2008 ،2009 ،2010 ،2011 ،2012. 

 :عضو هيئة التحرير عدد من املجالت العلمية املفهرسة دوليا 

  مجلة امليكروبيولوجيا األساسيةJ. Basic Microbiology و الصادرة عن دار نشرWILEY-VCH 

 و حتى تاريخه. 2007إعتبارا من 

  اثية و التكنولوجيا الحيوية الصادرة عن دار نشر و حتى  2011منذ  Elsevierمجلة الهندسة الور

 تاريخة.

  املجلة العاملية للمدن التكنولوجيةWorld Technopolis Review  و حتى تاريخة. 2012منذ 

  دوية العلوم تم اختياره مستشارا باملنظمة العاملية ألWorld Technopolis Association  بكوريا

 الجنوبية.


