
 
 األستاذ الدكتور : اشرف بكرى عبده حسن عبد الرازق

 2008جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية 

 م 1970يناير  1تاريخ الميالد:

 الوظيفة الحالية :

 مساعد الوراثة بكلية الزراعة جامعة عين شمس *أستاذ

 المؤهالت العلمية :

 م . 1992جامعة عين شمس عام   *بكالوريوس العلوم الزراعية كلية الزراعة

 م . 1998*ماجستير فى العلوم الزراعية عام 

 م .2002*دكتوراه فى العلوم الزراعية عام 

 التدرج الوظيفى :

 م . 1998إلى  1992راعة جامعة عين شمس من *معيد بقسم الوراثة بكلية الز

 م . 2002إلى 1998*مدرس مساعد بقسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة عين شمس من

 م . 2007إلى  2002*مدرس وراثة بقسم الوراث بكلية الزراعة جامعة عين شمس من 

 حتى الآلن . 2007*أستاذ مساعد الوراثة كلية الزراعة جامعة عين شمس من 

 االسهامات والنشاط العلمى :

 2002*الباحث الرئيسى لمشروع عزل وتوصيف سالالت بكتيرية لمقاومة المن بيولوجيا الممول من قطاع البيئة بجامعة عين شمس فى الفترة 

 م . 2003إلى 

 1998 – 1995عة المصرية من *عضو الفريق البحثى لمشروع تحسين الوراثى للطحالب المعزولة من بحيرة قارون الممول من وزارة الزرا

 م .

من  باستخدام طرق الهندسة الورائية ممول  *عضو الفريق البحثى لمشروع المسح البيولوجى لسالالت الشعير لتحمل الضغوط البيئية المناخية

 م . 2003 – 1999وزارة البحث العلمى من  –برنامج اإلستراتيجية القومية للهندسة الوراثية 

 مانية المصرية*عضو الشراكة ال

 * عضو بنقابة المهن الزراعية 

 –ية الجمعية المصر –الجمعية المصرية للميكروبيولوجى التطبيقية  –*عضو بالعديد من الجمعيات ومنها الجمعية المصرية للعلوم الوراثية 

 جمعية الكيمياء الحيوية . –الجمعية الدولية ألمراض الدواجن 

 ع فى مجال التخصص .* له العديد من براءات االخترا

 *شارك فى العديد من المؤتمرات والدورات منها.

 جامعة عين شمس .  المؤتمرات الخاصة بأبحاث التنمية الزراعية والتى تعقد سنويا بكلية الزراعة-

 م . 1998فبراير  25 -21المؤتمر الدولى للوراثة الجزيئية والذى نظمته جامعة عين شمس انعقد بالقاهرة فى الفترة من -

 م . 1998ديسمبر  17 -14المؤتمر العربى للتقنيات الحيوية وآفاق استخدامها فى الوطن العربى والذى انعقد بالقاهرة فى الفترة من -

 2003شارك فى مؤتمر الجمعية المصرية للميكروبيولوجى والذى عقد فى معهد بحوث الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية فى القاهرة -

 م .

 م . 1994مارس  9- 7المؤتمر الدولى الثانى لشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى الفترة من -

امعة جدورة تدريبية بعنوان "استخدام التفريد الكهربى فى الكشف عن االختالفات الوراثية بين المصادر الوراثية " والتى عقدت بكلية الزراعة -

 م . 1994يو ما22 -11عين شمس فى الفترة من 

دورة تدريبية بعنوان "تحليل البصمة الوراثية على المستوى الجزيئى والبيوكيمياوى " والتى عقدت فى مركز بحوث الهندسة الوراثية -

 م . 1995يونيه  174-5والتكنولوجيا الحيوية بكلية الزراعة جامعة عين شمس فى الفترة من 

شبكة المعلومات الجامعية باالشتراك مع منظمة الثقافة والعلوم العربية أليسكو ومركز بحوث  –ة دورة تدريبية بعنوان "المعلوماتية الحيوي-

 . 1997أكتوبر 19-12جامعة عين شمس –الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية " 

م 2007دورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والتى عقدت عين شمس فى الفترة من يونيو ألى يوليو   - 

 التكريم:

 م . 2008*جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية 

  


