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* عضو مهمة عممية :
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عم ا البا ااث أسااتاذان ازئ ا انر بكميااة إدارة األعمااال – جامعااة بورتسااموث – المممكااة المت اادة لماادة سااتة ش ا ور عااام
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* المشاركة فى مشروعات التطوير الجامعى :
 عما ا ا ا ا الم ا ا ا ااذكور كم ا ا ا اادرء ف ا ا ا ااى مش ا ا ا ااروع ت مي ا ا ا ااة ق ا ا ا اادرات أعض ا ا ا اااعين شمس وذلك الل األعوام . 2119, 2115 ، 2114

يئ ا ا ا ااة الت ا ا ا اادريس والدي ا ا ا ااادات بجامع ا ا ا ااة

* عضوية الجمعيات العممية والمهنية :

 عضو جمعية إدارة األعمال العربية وذلك م ذ  ،1983وكاتء شبه دائم فى أعداد " مجمة إدارة األعماال" م ذ عام  1991و تى اآلن .
 -عضو الجمعية المصرية لإلقتصاد السياسى واإل صا والتشريع وذلك م ذ عام  1991و تى اآلن .

* الخبرات التدريسية فى الجامعة بعد الحصول عمى درجة الدكتوراه :
* خارج الجامعة :

 تاايليو وتاادريس مااادة إدارة المشااروعات ومااادة مراقبااة الجااودة بالمع ااد التك ولااوجى العااالى بالعاشاار ماانرمضان فى العام الجامعى .2112/2111

 تدريس مواد األسواق والمؤسسات المالية واإلدارة المالية واإلدارة العامة والتسويق وذلك فى مع د المدي ةالعالى لإلدارة والتك ولوجيا وذلك فى أعوام /2115 ، 2115 /2114 ،2114/2113 ، 2113/2112
. 2116

 تدريس مادة إدارة اإل تاج وذلك فى مع د األلسن العالى فى عام . 2115/2114 ,2113/2112* داخل الجامعة :

 -1مرحمة البكالوريوس
التعميم المفتوح :

 تاادريس م اواد د ارسااة الجاادول لممشااروعات  ،لغااة إ جميزيااة لممجاااجت التجاريااة  ،تطبيدااات م ااا ب الب ااثالعممى فى اإلدارة وادارة ال كم الم مى .

طالب الشعبة العربى وشعبة المغة اإلنجميزية والمغة الفرنسية :

 تيليو وتدريس ماواد اإلدارة العاماة  ،إدارة اإل تااج  ,ت طاي ومراقباة اإل تااج  ,وب اوث العممياات لمشاعبةالعربى أعوام  2114/2113 ,2113/2112 ,2112 /2111وشعبة المغة الفر سية .
 تاادريس مااادة إدارة الم اواد لمشااعبة العربااى  ،ود ارسااات فااى اإلدارة بالمغااة العربيااة لشااعبة المغااة اإل جميزيااة.2115 / 2114 , 2114/2115
 تدريس مادة مشكالت م اسبية وب وث عمميات لمفرقة الرابعاة بشاعبة المغاة الفر ساية تام تادريس الماادةبالمغة اإل جميزية ) كما و متبع مع بعض المواد بالشعبة وذلك عام . 2113/2112

مرحمة الدراسات العميا :

 تيليو وتدريس مادة إدارة المواد لمفرقة األولى دبموم التسويق. تيليو وتدريس مادة إت اذ الد اررات لمفرقة األولى دبموم إدارة األعمال . تايليو وتادريس مااادة مشاكالت إدارياة معاصارة لمفرقاة الوا يااة دبماوم إدارة األعماال  ،والفرقااة الوا ياة دبمااومت ظيم وطرق عم .
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 تادريس مااادة مشاروع الب ااث لطاالء الفرقااة الوا ياة دبمااوم إدارة األزماات وطااالء ماجساتير إدارة األعمااالت صص موارد بشرية .
 تيليو وتدريس مادة ظم معمومات ودعام إت ااذ الدارار لطاالء ماجساتير إدارة األعماال بالكمياة وبجامعاةب ىغازل األ مية ليبيا ) والماجستير الم ى  MBAوالفرقة الوا ية دبموم إدارة األزمات .

 تاايليو وتاادريس مااادة إدارة إسااتراتيجية اإل تاااج لطااالء ماجسااتير إدارة األعمااال ت صااص إدارة اإل تاااجوالعمميات .
 ت اايليو وت اادريس م ااادة اجس ااتراتيجية الصا ا اعية وم ااادة ظ اام المعموم ااات ف ااى المج ااال الصا ا اعى لط ااالءالدكتوراة فى إدارة األعمال ت صص إدارة اإل تاج والعمميات .

 تيليو وتدريس مادة التطوير الت ظيمى لطالء الدكتوراة فى إدارة األعمال ت صص موارد بشرية . تاااليو وتاادريس مااادة اإلدارة اجسااتراتيجية لمماوارد البش ارية لطااالء الاادكتو ار األكاديميااة – إدارة أعمااال –إ صا – م اسبة – اقتصاد .

 تيليو وتدريس مادة إدارة سالس التوريد فى الدطاع ال دمى لمدكتو ار الم ية . ) DBA تيليو وتدريس مادة إدارة الموارد البشرية " بر امب متددم " لمدكتو ار الم ية . ) DBA تيليو وتدريس مادة إدارة الموارد البشرية لمماجستير الم ى . ) MBA تيليو وتدريس مادة إدارة المعرفة واإلبتكار لمدكتوراة الم ية . ) DBA -تيليو وتدريس مادة دراسات متددمة فى اإلدارة اإلستراتيجية لمدكتوراة الم ية .) DBA

 تيليو وتدريس مادة اإلدارة اإلستراتيجية عمى المستول العالمى لمدكتوراة الم ية .) DBA تاليو وتدريس مادة إدارة األدا والتعويضات لمدكتو ار الم ية . -تيليو وتدريس مادة ظم معمومات الموارد البشرية لمدكتو ار الم ية .

* المؤلفات :

 كتاء إعادة -كتاء إعادة

دسة عمميات التشغي عام  2112رقم اإليداع .)2112/2888

دسة العمميات عام  2115بدون رقم إيداع) .

 كتاء اإلدارة اجستراتيجية لممعرفة عام . 2117 المشاركة فى كتاء ت طي ومراقبة اإل تاج عام  2115رقم اإليداع .)2115/3879 المشا ا ا اااركة فا ا ا ااى كتا ا ا اااء اإلدارة العاما ا ا ااة أع ا ا ا اوام ,2112 ,2111 ,2119,2118,2117,2006،2010.2115/2114

 المشاركة فى كتاء إدارة سالس التوريد عام  2116رقم اإليداع . )2116/8255 كتاء إدارة المعرفة عام .2119 كتاء إدارة سالس التوريد عام .2119 المشاركة فى كتاء إدارة العمميات واإل تاج.2113 , 2111 , 2111 ,2119، -المشاركة فى كتاء إدارة ال كم الم مى .

 المشاركة فى كتاء تبسي اإلج ار ات والتطوير الت ظيمى . المشاركة فى كتاء إدارة األزمات. كتاء م جية ستة سيجما عام  2111رقم اإليداع .)2111/17895-3-

 كتاء م جية ستة سيجما الطبعة الوا ية عام  2113رقم اإليداع .) 2112 / 16978 كتاء إدارة المعرفة  ,الطبعة الرابعة  2111رقم اإليداع .)2111/17896 -كتاء إدارة المعرفة  ,الطبعة ال امسة  2113رقم اإليداع .) 2112/16977

 المشاركة فى كتاء مددمة فى ب وث العمميات 2115 ,2114 ,2113, 2112 , كتاء إدارة المعرفة  ,الطبعة السادسة  2114رقم اإليداع .) 2113 / 19518-

كتاء م جية ستة سيجما الطبعة الوالوة عام  2116رقم اإليداع .) 2115 / 19658

 -كتاء إدارة المعرفة  ,الطبعة السابعة  2116رقم اإليداع

.) 2115 / 19656

 كتاء إدارة سالس التوريد الطبعة الرابعة  2116رقم اإليداع )2115/19657 المشاركة فى كتاء إدارة الموارد البشرية . 2117/2116 ، .2116/2115 -المشاركة فى كتاء تطبيدات م اسبية وادارية لمتعميم المفتوح بالكمية .2116

* الدورات التدريبية التى يقوم بأدائها :

ويعم ا المااذكور كماادرء واستشااارل لاادل بعااض م اركااز التاادريء بالدااا رة  .وكااذا لاادل مركااز فاااق لإلستشااارات

والتاادريء بمدي ااة صاااللة بساامط ة اعمااان ولاادل مصاارس قطاار اإلسااالمى والمركااز الودااافى اإلسااالمى بدطاار ولاادل
الم ظمة العربية لمت مية اإلدارية بالدا رة .

* األبحاث المنشورة والمحكمة :

 إ دارة المعرفة  :تدييم دور العمميات اججتماعية التجسيدية التوافدية الذاتياة فاى ماق المعرفاه وأور اا عماىالعمميااة اجبتكاريااة د ارسااة ميدا يااة عمااى قطاااع الصا اعات الدوائيااة) .مجمااة الد ارسااات والب ااوث التجاريااة

كمية التجارة جامعة ب ا -العدد الوا ى .2112
 أواار تطبيااق ودافااة الجاودة الشاااممة عمااى الفعاليااة الت ظيميااة د ارسااة تطبيديااة عمااى صا اعة الغاازل وال ساايبوالمالبااس الجااا زة بمدي ااة العاشاار ماان رمضااان) مجمااة الد ارسااات والب ااوث التجاريااة كميااة التجااارة جامعااة

ب ا  -العدد األول .2113

 أواار تطبيااق إدارة سالسا التوريااد اإللكترو يااة عمااى ظااا رة السا ء العكسااى لمم اازون فااى ضااو مشاااركةمعمومات الطمء " دراسة تطبيدياة عماى السامع المعمارة " مجماة الد ارساات والب اوث التجارياة كمياة التجاارة
جامعة ب ا  -مم ق العدد األول .2114

 تدي اايم الما ا ب المتكاما ا جس ااتبعاد الفاق ااد وس ااته س اايجما ب ااالب وك المصا ارية  .مجم ااة الد ارس ااات والب ااوثالتجارية كمية التجارة جامعة ب ا – العدد األول .2116
-

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

أور الودة بين العاممين عمى مشاركة المعرفة  ,دراسة ميدا ية عمى الشركة الدابضاة لمصار لمطياران ,

مجمااة الم اساابة واإلدارة والتاايمين  ,كميااة التجااارة جامعااة الدااا رة – السا ة التاسااعة واألربعااون  ,العاادد 76
س ة .2111

 "الودافة الت ظيمية كمتغيار وساي فال العالقاة باين رأس الماال الفكارق وت دياق الميازة الت افساية فال قطااعالمستشاافيات بالجم وريااة اليم يااة" .بالمشاااركة مااع بي ا شااي  ,مجمااة اإلقتصاااد والتجااارة – كميااة التجااارة

جامعة عين شمس .2114
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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.

-

* المشاركة فى المؤتمرات والندوات والمعاهد العممية :
 المشاركة ب كم المسئولية الوظيفية فى و دة ب وث األزمات وذلك فاى المؤؤتمر السؤنو إلدارة األزمؤاتوالكوارث وذلك فى جميع دوراته من األولى و تى العاشرة ديسمبر .2115

 المشا ا ا ا اااركة فا ا ا ا ااى المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمر السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنو الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر لمتا ا ا ا اادريء والت ميا ا ا ا ااة والا ا ا ا ااذل عددتا ا ا ا ااهال با ا ا ا ا ا ا ار الع ا ا ا ا ا اارء ف ا ا ا ا ا ااى ال دس ا ا ا ا ا ااة واإلدارة – ت ا ا ا ا ا اايم – وذل ا ا ا ا ا ااك ع ا ا ا ا ا ااام  1999بب ا ا ا ا ا ااث ع وا ا ا ا ا ا ااه "

دور إعادة

دسة الموارد البشرية فى ت سين اإل تاجية ".

 المشاركة بال ضور فى المؤتمر السنو الثؤانى عشؤر " التغييار واإلدارة عماى المكشاوس" والاذل يعدادمركز وايدسيرفيس لالستشارات والتطوير اإلدارل . 2112/9/21-18

 المشااركة بورقاة عما فاى المؤؤؤتمر السؤؤنو الثالؤث عشؤؤر " اإلدارة العربياة – و تميااة الت اديث والتغيياارالفعااال " والااذل يعدااد مركااز وايااد ساايرفيس لالستشااارات والتطااوير اإلدارل  31ديساامبر  ،2113ع ااوان
ورقة العم " إدارة المعرفة ...طريق اإلدارة العربية

 -المشاااركة بال ضااور وذلااك فااى ممتقؤؤى التوظؤ

و الت ديث والتغيير الفعال " .

والااذل تعدااد و اادة الت ميااة البشارية بكميااة التجااارة جامعااة

عين شمس وذلك فى جميع دوراته من األولى و تى ال امسة .2006

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

 -المشاركة بب ث مددم إلى مؤتمر المجنة العممية الدائمة إلدارة األعمؤال – اإلتجا اات ال ديواة فاى إدارة

األعمال  ,كمية التجارة جامعة عين شمس يوليو  .2009بع وان
- Evaluating the Relationship between Knowledge Characteristics and
Knowledge Transfer: An Empirical Study within Egyptian Textile Industry.
 المشاركة كمعدء فى مؤتمر تطوير رأس المال الفكري " و رؤية إستراتيجية جديدة فل المؤسساتال كومية " دولة الكويت  ,و ازرة األوقاس والشئون اإلسالمية  :قطاع الت طي

ي اير . 2010

والتطوير 20-18

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

 المشاركة بب وين فى المؤتمر السنو السادس عشر إلدارة األزمات والكوارث " وار وسب مواج ةاألزمات المجتمعية ال اتجة عن أ داث الربيع العربى " األول بع وان  :العدالة اإلجتماعية فى الفكر

اإل سا ى  ,والوا ى بع وان  :الفساد اإلدارل والبيئى والمجتمعى  .والذل تعدد و دة أ.د .دمحم رشاد

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

 المشاركة بب ث فى المؤتمر الدولى الوالث – الريادة فى إدارة مؤسسات التعميم العالى -بع وان "إبتكار اإلدارة  ...الطريق

و التميز" والذل ت ظمه كمية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع المج ة

العممية الدائمة لمترقيات فى إدارة األعمال  31مارس .2012
 المشاركة بال ضور فى مؤتمر" الخروج من األزمات اإلقتصادية والمجتمعية " والذل تعدد و دة أ.د.دمحم رشاد ال مالول لب وث األزمات  ,كمية التجارة جامعة عين شمس  18 -17وفمبر .2012

 المشاركة بال ضور فى مؤتمر " دور األجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد المالى واإلدار فى مصر "والذل ت ظمه كمية التجارة جامعة عين شمس الم عدد فى  20أبري .2013

 المشاركة بب ث بع وان اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية من م ظور ال ظرية الدائمة عمى الموارد ,وذلك فى المؤتمر السنو الثامن عشر إلدارة االزمات والكوارث  ,أزمة عالج الموازنة العامة لمدولة
وتحسين الوضع اإلقتصاد

( الحمول والمقترحات )  .والذل تعدد و دة أ  .د .دمحم رشاد ال مالول

لب وث األزمات  ,كمية التجارة جامعة عين شمس  24 -23وفمبر .2013

* اإلشراف عمى الرسائل

أشرس البا ث عمى و اقش عشرات الرسائ لدرجتى الماجستير والدكتوراة األكاديمية والم ية .

* تحكيم األبحاث :

يعم البا ث م كم لدل والث دوريات عممية ى :
-

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

-

المجمة العممية لالقتصاد والتجارة – كمية التجارة جامعة عين شمس .

-

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

-

ت كيم أب اث الترقية لدل بعض الجامعات السعودية  .م ا جامعة الدصيم .

-

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

* اإلشراف عمى األُنشطة الطالبية بالكمية :
 أشا اارس الما ااذكور عما ااى أس ا ارة الشا ااموع بكميا ااة التجا ااارة جامعا ااة عا ااين شا اامس وذلا ااك فا ااى العا ااام الجا ااامعى . 2113/2112 ،2112/2111وأسرة الفرسان عام .2112/2111 ,2111/2111

* الموقع اإللكترونى :

* شبكات التواصل اإلجتماعى :
لادل الماذكور أيضاا صاف ة عماى شابكة التواصا اإلجتمااعى  ) Face Bookمان أول عاام  2111يتواصا ب اا
مع األصدقا والزمال والطالء فى مر مة البكالوريوس والدراسات العميا وت م

* البريد األلكترونى :

ع وان DrMamdouh Refaiy

Mamdouh_Refaiy_17858@hotmail.com
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Mamdouh_Refaiy_17858@yahoo.com
Dr.mrefaei@gmail.com

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

ش الخميفة المأمون – العباسية – القاهرة
الرقم البريد 11511 :
جمهورية مصر العربية
تليفون 1121242169767 :
1121242165379
موبايل11211114939171 :
11211118811588
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