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 السيرة الذاتية

 أ/م/د : دينا محمد السعيد أبوالعال

 المساعدأستاذ عمم اجتماع 

 قسم عمم االجتماعورئيس 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 
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 البيانات الشخصية : 

 االسم : دينا محمد السعيد أبوالعال 

 32/7/7777تاريخ الميالد : 

 مصر .  –محافظة الدقهمية  –محل الميالد : شربين 

 65553ص.ب  –جامعة المنصورة  –كمية اآلداب  –العنوان: قسم االجتماع 

 77370777273/  77777777000الهاتف : 

  eladina782@gmail.comايميل : 

  جامعة المنصورة –االجتماع / بكمية اآلداب م ورئيس قسم عمأستاذ مساعد  الوظيفة : 

 . المساعد جتماع االالتخصص الدقيق : أستاذ عمم 

 المؤهالت : 

جامعة المنصورة عام  –ليسانس آداب بتقدير عام جيد جدا بكمية اآلداب حاصل عمى  -7
7772 . 

،  3772درجة الماجيستير فى اآلداب بقسم االجتماع بدرجة امتياز عام حاصل عمى  -3
فى موضوع " دور وسائل االعالم فى دعم الهوية الثقافية لدى الشباب  دراسة 

 سوسيوانثربولوجية " 
فى اآلداب بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف األولى عام  الدكتوراهحاصل عمى درجة  -2

فى موضوع " دور القطاع الخاص الصناعى فى تحقيق أهداف التنمية فى ظل  3772
 العولمة " 

 يفى : التدرج الوظ

 7777/ 77/7معيد بقسم االجتماع بكمية اآلداب جامعة المنصورة  -7
  3770/ 32/3مدرس مساعد بقسم االجتماع بكمية اآلداب جامعة المنصورة  -3
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 . 7/7/3772مدرس بقسم االجتماع بكمية اآلداب جامعة المنصورة  -2
 . 3770/ 32/2أستاذ مساعد بقسم االجتماع بكمية اآلداب جامعة المنصورة  -2

 تب منشورة : ك
مقرر الكترونى بعنوان عمم اجتماع االتصال 

https://search.mandumah.com/Record/134311  
 صورة المرأة فى االعالم منشورات المركز القومى لممرأة 

 المؤتمرات : 

فعاليات مؤتمر الجامعات العربية المشاركة ببحث ضمن  -7
-7 –الثالثاء  –تجاه مجتمعها )يوما اإلثنين والمسؤولية االجتماعية 

 جامعة  الزقازيق  .( 3/2/3777
 المصاحب العنفعضو المجنة التنظيمية لمؤتمر قسم االجتماع األول بعنوان  -3

 مارس ، المنصورة جامعة ، اآلداب كمية ،" العربي الوطن في السياسية لمتغيرات
3770 . 

 دور" بعنوان االجتماع عمم لقسم الثاني اإلقميمي المؤتمرعضو المجنة التنظيمية  -2
 ، المنصورة جامعة ، اآلداب كمية ،"  الشاممة التنمية تحقيق في الوطني االنتماء
 . 3772 مارس

 . 3772المشاركة ببحث فى المؤتمر الرابع لثقافة القرية المصرية مايو  -2

 األبحاث المنشورة : 

دور التميفزيون فى نقل قضايا المجتمع تحميل مضمون ألحد البرامج التميفزيونية برنامج "  -7
 .  3777االسكندرية  ، –لبيت بيتك "  مجمة كمية اآلداب جامعة ا

"دراسة ميدانية عمى عينة من الجمعيات  ،  دور الجمعيات األهمية فى دعم قضايا المرأة -3
بحث مقدم ضمن فعاليات مؤتمر الجامعات العربية والمسؤولية ،  األهمية بمدينة المنصورة"

 جامعة  الزقازيق  .  مارساالجتماعية تجاه مجتمعها 
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دور الكاريكاتير فى  التعبير عن الواقع االجتماعى والسياسى تحميل مضمون لمكاريكاتير  -2
 .  3773 بنهاجامعة  –يناير مجمة كمية اآلداب  30ورة أثناء ث

 3772جامعة االسكندرية  –المغة العربية وتحديات العصر ،  مجمة كمية اآلداب  -2
 يناير 30الظواهر االقتصادية و االجتماعية التى طرأت عمى القرية المصرية  بعد ثورة  -0

جامعة المنصورة  –ة اآلداب مجمة كمي دراسة حالة عمى قرية الطويمة بمحافظة الدقهمية
3772 . 

 الصناعى المجال فى لمعاممين االنتاجية الكفاءة عمى المؤثرة االجتماعية الضغوط -2
 .3770 المنصورة جامعة – اآلداب كمية مجمة البالستيك صناعة عمى ميدانية دراسة

  االنتاج معدالت عمى وتأثيرها ، العمل ضغوط مواجهة فى  الوقت إلدارة المجتمعية الرؤية -7
 . 3772 شمس عين جامعة – اآلداب كمية مجمة المصانع أحد عمى ميدانية دراسة

 المصرية القرية لثقافة الرابع المؤتمرالتغيرات االقتصادية التى طرأت عمى القرية المصرية  -2
 منشورات وزارة الثقافة . 3772 مايو

 
 

 

 

 


