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 السيرة الذاتية

 الدكتور/ ممدوح عبد العزيز دمحم رفاعى لألستاذ
 * البيانات الشخصية :

 الدكتور/ ممدوح عبد العزيز دمحم رفاعى . األستاذاإلسم :  
 كمية التجارة جامعة عين شمس . –"" تخصص موارد بشرية إدارة األعمال  أستاذ الوظيفة : 
يصدرها معهد اإلدارة العامة بسمطنة ُعمان  دار  " والتىستشارية لدورية " اإلعضو المجنة اإل -

2012 /2012. 
 * المؤهالت العممية :

ماان كمياة التجااارة جامعااة  1981بكاالوريوس فااى التجاارة شااعبة إدارة األعماال بتداادير جيااد جادان دور مااايو سا ة  -1
 عين شمس .

موضاوع الرساالة "  4/11/1989ى درجة الماجستير فى إدارة األعمال من كمية التجارة جامعة عين شامس فا -2
 . الص اعات الغذائية"تدييم  ظام مراقبة جودة اإل تاج فى قطاع 

، موضااوع  17/11/2111درجاة دكتااور الفمساافة فااى إدارة األعمااال ماان كميااة التجااارة جامعااة عااين شاامس فااى  -3
شااركات إ تااااج ن اإل تاجيااة " دراسااة تطبيدياااة عمااى يساااالرسااالة " إعااادة تصااميم عممياااات التشااغي  كمااد   لت 

 .دوية بدطاع األعمال العام األ
 

 * التدرج الوظيفى :

 . 16/11/1981معيد بدسم إدارة األعمال بكمية التجارة جامعة عين شمس اعتبارا من  -1

 . 17/12/1989مساعد بدسم إدارة األعمال بكمية التجارة جامعة عين شمس اعتبارا من  مدرس -2

 . 26/11/2111عتبارا من ة جامعة عين شمس ا مدرس بدسم إدارة األعمال بكمية التجار  -3

 .2117/ 28/5أستاذ مساعد بدسم إدارة األعمال بكمية التجارة جامعة عين شمس اعتبارا من   -4

 .25/6/2112أستاذ إدارة األعمال بكمية التجارة جامعة عين شمس اعتبارا من  -5

 : عضو مهمة عممية* 
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عاااام  لمااادة ساااتة شااا ور المممكاااة المت ااادة –جامعاااة بورتساااموث  –ل بكمياااة إدارة األعماااا أساااتاذان زائاااران  عماا  البا اااث
2118 . 

 * المشاركة فى مشروعات التطوير الجامعى :
 عمااااااااا  الماااااااااذكور كمااااااااادرء فاااااااااى مشاااااااااروع ت مياااااااااة قااااااااادرات أعضاااااااااا   يئاااااااااة التااااااااادريس والدياااااااااادات بجامعاااااااااة  -
 . 2119, 2115،  2114األعوام  عين شمس وذلك  الل    

 المهنية :* عضوية الجمعيات العممية و 
، وكاتء شبه دائم فى أعداد " مجمة إدارة األعماال 1983عضو جمعية إدارة األعمال العربية وذلك م ذ  -

 و تى اآلن . 1991" م ذ عام 

 و تى اآلن . 1991عضو الجمعية المصرية لإلقتصاد السياسى واإل صا  والتشريع وذلك م ذ عام  -

 ة الدكتوراه :عمى درجية فى الجامعة بعد الحصول * الخبرات التدريس
 * خارج الجامعة : 

تاايليو وتااادريس ماااادة إدارة المشاااروعات وماااادة مراقباااة الجااودة بالمع اااد التك ولاااوجى العاااالى بالعاشااار مااان  -
 .2111/2112رمضان فى العام الجامعى 

ة المدي امة والتسويق وذلك فى مع د تدريس مواد األسواق والمؤسسات المالية واإلدارة المالية واإلدارة الع -
/ 2115،  2115/ 2114، 2113/2114،   2112/2113ا وذلك فى أعوام جيإلدارة والتك ولو العالى ل
2116 . 

 . 2114/2115, 2112/2113تدريس مادة إدارة اإل تاج وذلك فى مع د األلسن العالى فى عام  -

 * داخل الجامعة :
 مرحمة البكالوريوس -1

 التعميم المفتوح :

، تطبيدااات م ااا ب الب ااث  لغااة إ جميزيااة لممجاااجت التجاريااةلجاادول لممشااروعات ، تاادريس مااواد دراسااة ا -
دارة ال كم الم مى العممى فى اإلدارة   .وا 

 : طالب الشعبة العربى وشعبة المغة اإلنجميزية والمغة الفرنسية         

لمشاعبة  ب اوث العممياات, و  ت طاي  ومراقباة اإل تااج إدارة اإل تااج , تيليو وتدريس ماواد اإلدارة العاماة ، -
 وشعبة المغة الفر سية . 2113/2114, 2112/2113, 2112/ 2111أعوام العربى 

إدارة المااواد لمشااعبة العربااى ، ودراسااات فااى اإلدارة بالمغااة العربيااة لشااعبة المغااة اإل جميزيااة  تاادريس مااادة -
2115/2114   ,2114  /2115. 

الماادة  قة الرابعاة بشاعبة المغاة الفر ساية   تام تادريستدريس مادة مشكالت م اسبية وب وث عمميات لمفر  -
 . 2112/2113 و متبع مع بعض المواد بالشعبة وذلك عام بالمغة اإل جميزية ( كما

 مرحمة الدراسات العميا :       

 المواد لمفرقة األولى دبموم التسويق. إدارة تدريس مادةو تيليو  -
 ألولى دبموم إدارة األعمال .تيليو وتدريس مادة إت اذ الدرارات لمفرقة ا -
تايليو وتادريس مااادة مشاكالت إدارياة معاصاارة لمفرقاة الوا يااة دبماوم إدارة األعماال ، والفرقااة الوا ياة دبمااوم  -

 ت ظيم وطرق عم  .
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وطااالء ماجساتير إدارة األعمااال تادريس مااادة مشاروع الب ااث لطاالء الفرقااة الوا ياة دبمااوم إدارة األزماات  -
 .ت صص موارد بشرية 

بالكمياة وبجامعاة  ليو وتدريس مادة  ظم معمومات ودعام إت ااذ الدارار لطاالء ماجساتير إدارة األعماالتي -
 والفرقة الوا ية دبموم إدارة األزمات .  MBAوالماجستير الم  ى  ب ىغازل األ مية   ليبيا ( 

ارة اإل تااااج تااايليو وتااادريس ماااادة إدارة إساااتراتيجية اإل تااااج لطاااالء ماجساااتير إدارة األعماااال ت صاااص إد -
 والعمميات .

لطاااالء  وماااادة  ظااام المعموماااات فاااى المجاااال الصااا اعى تااايليو وتااادريس ماااادة اجساااتراتيجية الصااا اعية -
 الدكتوراة فى إدارة األعمال ت صص إدارة اإل تاج والعمميات .

 تيليو وتدريس مادة التطوير الت ظيمى لطالء الدكتوراة فى إدارة األعمال ت صص موارد بشرية . -
 –إدارة أعمااال  –يو وتاادريس مااادة اإلدارة اجسااتراتيجية لممااوارد البشاارية لطااالء الاادكتورا  األكاديميااة تااال -

 اقتصاد . –م اسبة  –إ صا  
 ( .DBA تيليو وتدريس مادة إدارة سالس  التوريد فى الدطاع ال دمى لمدكتورا  الم  ية    -
 ( . DBAدم " لمدكتورا  الم  ية   تيليو وتدريس مادة إدارة الموارد البشرية " بر امب متد -
 ( . MBAتيليو وتدريس مادة إدارة الموارد البشرية لمماجستير الم  ى   -
 ( . DBAتيليو وتدريس مادة إدارة المعرفة واإلبتكار لمدكتوراة الم  ية   -
 (. DBAتيليو وتدريس مادة دراسات متددمة فى اإلدارة اإلستراتيجية لمدكتوراة الم  ية   -
 (. DBAوتدريس مادة اإلدارة اإلستراتيجية عمى المستول العالمى لمدكتوراة الم  ية  تيليو  -
 تاليو وتدريس مادة إدارة األدا  والتعويضات لمدكتورا  الم  ية . -
 تيليو وتدريس مادة  ظم معمومات الموارد البشرية لمدكتورا  الم  ية . -

 * المؤلفات : 
 (.2888/2112رقم اإليداع   2112 كتاء إعادة   دسة عمميات التشغي  عام -

  بدون رقم إيداع( . 2115كتاء إعادة   دسة العمميات عام  -

 .  2117كتاء اإلدارة اجستراتيجية لممعرفة عام  -

 (.3879/2115رقم اإليداع   2115المشاركة فى كتاء ت طي  ومراقبة اإل تاج عام  -

, 2112, 2111, 2119,2118,2117,2006،2010المشاااااااااركة فااااااااى كتاااااااااء اإلدارة العامااااااااة أعااااااااوام  -
2114/2115. 

 ( .8255/2116رقم اإليداع   2116المشاركة فى كتاء إدارة سالس  التوريد عام  -

 .2119كتاء إدارة المعرفة عام  -

 .2119كتاء إدارة سالس  التوريد عام  -

 .2113,  2111,  2111, 2119المشاركة فى كتاء إدارة العمميات واإل تاج، -

 دارة ال كم الم مى .المشاركة فى كتاء إ -

 المشاركة فى كتاء تبسي  اإلجرا ات والتطوير الت ظيمى . -

 المشاركة فى كتاء إدارة األزمات. -

 (.17895/2111رقم اإليداع   2111كتاء م  جية ستة سيجما عام  -
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 (. 2112/  16978رقم اإليداع    2113كتاء م  جية ستة سيجما الطبعة الوا ية عام  -

 .(17896/2111رقم اإليداع    2111, الطبعة الرابعة  كتاء إدارة المعرفة -

 (. 16977/2112رقم اإليداع    2113كتاء إدارة المعرفة , الطبعة ال امسة  -

 2115, 2114, 2113, 2112,  ب وث العمميات  مددمة فى المشاركة فى كتاء -

 (. 2113/  19518رقم اإليداع    2114كتاء إدارة المعرفة , الطبعة السادسة  -

 (. 2115/  19658رقم اإليداع    2116عام لوة م  جية ستة سيجما الطبعة الواكتاء   -
 (. 2115/  19656 رقم اإليداع    2116 بعةكتاء إدارة المعرفة , الطبعة السا -
 (19657/2115رقم اإليداع    2116كتاء إدارة سالس  التوريد الطبعة الرابعة  -

 . 2116/2117،  .2115/2116ية المشاركة فى كتاء إدارة الموارد البشر  -

دارية لمتعميم المفتوح بالكمية  -  .2116المشاركة فى كتاء تطبيدات م اسبية وا 

 : يقوم بأدائها* الدورات التدريبية التى 

ستشااارل لاادل بعااض مراكااز التاادريء بالدااا رة . وكااذا لاادل مركااز  فاااق لإلستشااارات  ويعماا  المااذكور   كماادرء وا 
والمركااز الودااافى اإلسااالمى بدطاار ولاادل ساامط ة عامااان  ولاادل مصاارس قطاار اإلسااالمى والتاادريء بمدي ااة صاااللة ب

 الم ظمة العربية لمت مية اإلدارية بالدا رة .
 : األبحاث المنشورة والمحكمة* 

دارة المعرفة : تدييم دور العمميات اججتماعية التجسيدية التوافدية الذاتياة فاى  ماق المعرفاه وأور اا عماى إ -
العمميااة اجبتكاريااة  دراسااة ميدا يااة عمااى قطاااع الصاا اعات الدوائيااة(. مجمااة الدراسااات والب ااوث التجاريااة 

 .2112العدد الوا ى  -كمية التجارة جامعة ب  ا

ودة الشاااممة عمااى الفعاليااة الت ظيميااة  دراسااة تطبيديااة عمااى صاا اعة الغاازل وال ساايب أواار تطبيااق ودافااة الجاا -
والمالبااس الجااا زة بمدي ااة العاشاار ماان رمضااان( مجمااة الدراسااات والب ااوث التجاريااة كميااة التجااارة جامعااة 

 .2113العدد األول  -ب  ا 

مم اازون فااى ضااو  مشاااركة أواار تطبيااق إدارة سالساا  التوريااد اإللكترو يااة عمااى ظااا رة الساا ء العكسااى ل -
معمومات الطمء " دراسة تطبيدياة عماى السامع المعمارة " مجماة الدراساات والب اوث التجارياة كمياة التجاارة 

 .2114مم ق العدد األول  -جامعة ب  ا 

تديااايم المااا  ب المتكاماااا  جساااتبعاد الفاقاااد وسااااته سااايجما باااالب وك المصاااارية . مجماااة الدراساااات والب ااااوث  -
 .2116العدد األول  –تجارة جامعة ب  ا التجارية كمية ال

أور تطبيق  ظرية الديود عمى التوجه بمعدجت التدفق , دراسة ميدا ية عماى شاركات إ تااج السايارات فاى  -
 .2118العدد األول  –مصر. مجمة الدراسات والب وث التجارية كمية التجارة جامعة ب  ا 

,  دراسة ميدا ية عمى الشركة الدابضاة لمصار لمطياران ,  عمى مشاركة المعرفة أور الودة بين العاممين   -
 76الساا ة التاسااعة واألربعااون , العاادد  –مجمااة الم اساابة واإلدارة والتاايمين , كميااة التجااارة جامعااة الدااا رة 

 .2111س ة 

"الودافة الت ظيمية كمتغيار وساي  فال العالقاة باين رأس الماال الفكارق وت دياق الميازة الت افساية فال قطااع  -
كميااة التجااارة  –. بالمشاااركة مااع  بياا  شااي  , مجمااة اإلقتصاااد والتجااارة تشاافيات بالجم وريااة اليم يااة"المس

 .2114جامعة عين شمس 
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- The effect of applying tacit knowledge on maintenance performance: an 

empirical study of the energy sector in the UK and Arab countries. 

            Knowledge Management Research & Practice (2009) Vol. 7,pp. 277–288 

 

 

-  The Effect of Tacit Knowledge Characteristics on Tacit Knowledge Transfer: 

An Empirical Study within Egyptian Industry, The Journal of American    

Science.(2011) Vol. 7, No. 1, pp.247-263.    

 

 العممية : والمعاهد * المشاركة فى المؤتمرات والندوات
    

المؤؤتمر السؤنو  إلدارة األزمؤات  ب كم المسئولية الوظيفية فى و دة ب وث األزمات وذلك فاى المشاركة -
 .2115األولى و تى العاشرة ديسمبر وذلك فى جميع دوراته من والكوارث 

 لمتااااااااااادريء والت مياااااااااااة والاااااااااااذل عددتاااااااااااه    عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمر السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنو  الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادالمشااااااااااااركة فاااااااااااى  -
 بب اااااااااااااث ع وا اااااااااااااه " 1999وذلاااااااااااااك عاااااااااااااام  –تااااااااااااايم  –ال بااااااااااااارا  العااااااااااااارء فاااااااااااااى ال  دساااااااااااااة واإلدارة 

 دور إعادة   دسة الموارد البشرية فى ت سين اإل تاجية ".
يعداد   " التغييار واإلدارة عماى المكشاوس" والاذل  المؤتمر السنو  الثؤانى عشؤرفى  المشاركة بال ضور -

 . 21/9/2112-18وايدسيرفيس لالستشارات والتطوير اإلدارل مركز 

و تميااة الت اديث والتغيياار  –" اإلدارة العربياة  المؤؤؤتمر السؤؤنو  الثالؤث عشؤؤرالمشااركة بورقاة عماا  فاى  -
ان ، ع ااو 2113ديساامبر  31الفعااال " والااذل يعدااد  مركااز وايااد ساايرفيس لالستشااارات والتطااوير اإلدارل 

 طريق اإلدارة العربية   و الت ديث والتغيير الفعال " . عرفة...ورقة العم  " إدارة الم

والااذل تعدااد  و اادة الت ميااة البشاارية بكميااة التجااارة جامعااة  ممتقؤؤى التوظؤؤ المشاااركة بال ضااور وذلااك فااى  -
 .2006عين شمس وذلك فى جميع دوراته من األولى و تى ال امسة 

بع وان "  2006ديسمبر  3-2 مات والكوارثالمؤتمر الحاد  عشر إلدارة األز المشاركة بب ث فى  -
 دور أطمس المعرفة فى ت مية الددرات المعرفية لمم ظمة ".

اإلتجا اات ال ديواة فاى إدارة  – مؤتمر المجنة العممية الدائمة إلدارة األعمؤالالمشاركة بب ث مددم إلى  -
 بع وان  .2009كمية التجارة جامعة عين شمس يوليو األعمال , 

- Evaluating the Relationship between Knowledge Characteristics and 

Knowledge Transfer: An Empirical Study within Egyptian Textile Industry. 

مؤسسات   و رؤية إستراتيجية جديدة فل ال " رأس المال الفكري تطوير  مؤتمرالمشاركة كمعدء فى  -
 20-18لشئون اإلسالمية  : قطاع الت طي  والتطوير وزارة األوقاس وا" دولة الكويت ,  ال كومية
 . 2010ي اير 

المؤتمر الدولى السنو  الخامس والعشرون  فى  بع وان "  و  ظرية إلدارة المعرفة " المشاركة بب ث  -
 .2010إبري   22 -20الم صورة كمية التجارةجامعة  -إدارة المعرفة اإلستراتيجيات والتحديات 

"  وار وسب  مواج ة  المؤتمر السنو  السادس عشر إلدارة األزمات والكوارث المشاركة بب وين فى -
األزمات المجتمعية ال اتجة عن أ داث الربيع العربى " األول بع وان : العدالة اإلجتماعية فى الفكر 
اد اإل سا ى , والوا ى بع وان : الفساد اإلدارل والبيئى والمجتمعى . والذل تعدد  و دة أ.د. دمحم رش

 . 2011ديسمبر  25 -24ال مالول لب وث األزمات , كمية التجارة جامعة عين شمس , 
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, بع وان  المؤتمر العممى األول بعنوان دعم وتنمية المشروعات الصغيرةالمشاركة بب ث فى  -
 .2012مارس  12-11"إستراتيجيات اإلبتكار" والذل ت ظمه كمية التجارة جامعة عين شمس 

بع وان "  -الريادة فى إدارة مؤسسات التعميم العالى –المؤتمر الدولى الوالث  المشاركة بب ث فى -
إبتكار اإلدارة ... الطريق   و التميز" والذل ت ظمه كمية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع المج ة 

 .2012مارس  31العممية الدائمة لمترقيات فى إدارة األعمال 
و دة أ.د. " والذل تعدد   روج من األزمات اإلقتصادية والمجتمعيةالخ" المشاركة بال ضور فى مؤتمر -

 .2012 وفمبر  18 -17 دمحم رشاد ال مالول لب وث األزمات , كمية التجارة جامعة عين شمس
"  دور األجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد المالى واإلدار  فى مصرالمشاركة بال ضور فى مؤتمر "  -

 .2013أبري   20رة جامعة عين شمس الم عدد فى والذل ت ظمه كمية التجا
بع وان اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية من م ظور ال ظرية الدائمة عمى الموارد ,  المشاركة بب ث -

, أزمة عالج الموازنة العامة لمدولة المؤتمر السنو  الثامن عشر إلدارة االزمات والكوارث فى  وذلك
. والذل تعدد  و دة أ . د. دمحم رشاد ال مالول  ) الحمول والمقترحات (وتحسين الوضع اإلقتصاد  

 .2013 وفمبر  24 -23لب وث األزمات , كمية التجارة جامعة عين شمس 
  الرسائل * اإلشراف عمى 

 أشرس البا ث عمى و اقش عشرات الرسائ  لدرجتى الماجستير والدكتوراة األكاديمية والم  ية . 
 : بحاثاألتحكيم * 
 :  ى م كم لدل والث دوريات عممية البا ث يعم 

 جامعة الكويت . –مجمس ال شر العممى  –المجمة العربية لمعموم اإلدارية  -

 . كمية التجارة جامعة عين شمس  –المجمة العممية لالقتصاد والتجارة  -

 سمط ة عمان . –مع د اإلدارة العامة  –مجمة اإلدارل  -

 م  ا جامعة الدصيم .  ض الجامعات السعودية .ت كيم أب اث الترقية لدل بع -

 السودان . –ال رطوم  –ت كيم أب اث الترقية لدل جامعة ال يمين  -
 

 بالكمية : نشطة الطالبية* اإلشراف عمى األُ 

عمااااى أساااارة الشااااموع بكميااااة التجااااارة جامعااااة عااااين شاااامس وذلااااك فااااى العااااام الجااااامعى  لمااااذكورأشاااارس ا -
 .2111/2112, 2111/2111فرسان عام وأسرة ال . 2112/2113، 2111/2112

 : الموقع اإللكترونى* 
 :شبكات التواصل اإلجتماعى  *

يتواصا  ب اا  2111( مان أول عاام  Face Bookصاف ة عماى شابكة التواصا  اإلجتمااعى  لادل الماذكور أيضاا 
  DrMamdouh  Refaiyن مع األصدقا  والزمال  والطالء فى مر مة البكالوريوس والدراسات العميا وت م  ع وا

 : البريد األلكترونى *
 

Mamdouh_Refaiy_17858@hotmail.com 
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Mamdouh_Refaiy_17858@yahoo.com 

 

r.mrefaei@gmail.comD 
 
 

 
 

 أ.د. ممدوح عبد العزيز دمحم رفاعى
 كمية التجارة  – أستاذ إدارة األعمال

 جامعة عين شمس
 القاهرة  –العباسية  –ش الخميفة المأمون 

 11511الرقم البريد  : 
 جمهورية مصر العربية 

   

 1121242169767تليفون : 

           1121242165379 

 

 11211114939171موبايل: 

           11211118811588 
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