
 

 

 
 

 برعاية

  وزير التعليم العالي
 محافظ بني سويف وزير التضامن االجتماعي

 
أمين عام جامعة 

 الدول العربية

 رئيس املؤمتر

 أ.د/أمني لطفي

 رئيس جامعة بين سويف

  نائب رئيس املؤمتر

 أ.د/طريف شوقي

 نائب رئيس اجلامعة

 مقرر املؤمتر

 أ.د/حممد ياسر سيف

  عميد املعهد القومي للمسنني
 

 املؤمتر العلمي األول للمعهد القومي لعلوم املسنني 

 بعنوان

 ن تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واإلجراءاتواملسن

 م2017مايو  2وذلك يوم الثالثاء املوافق 

 

 أ.م.د/ رحاب يوسف

وحدة التدريب وتنظيم  مدير
  املؤمترات باجلامعة

 أمينا عام املؤمتر

 د/أمنية حمسن 

مسئول العالقات اإلنسانية 
 واالجتماعية باجلامعة

 



 برنامج املؤمتر
 إهاب إمساعيل –قاعة االحتفاالت الكربى 

09:00 
10:00 

 التسجيل واالستقبال
10:00 
10:05 

 د/ رحاب يوسف تقديم المؤتمر 
10:05 
10:10 

 قرآن كريم
10:10 
10:15 

 كلمة مقرر المؤتمر أ.د/ ياسر سيف
10:15 
10:20 

 وزارة التضامن –/ سمية األلفي أكلمة 
10:20 
10:30 

 قصيدة ألم أم يلقيها د/ مخلص بليح
10:30 
10:35 

 كلمة نائب رئيس الجامعة أ.د/عالء مرزوق
10:35 
10:40 

 شوقي كلمة نائب رئيس الجامعة  أ.د/ طريف
10:40 
10:45 

 أمين لطفي كلمة رئيس الجامعة أ.د/
10:45 
11:00 

 إنجازات وزارة التضامن  د/ عزة عبدون

11:00 
01:00 

مناقشة مسودة بنود الوثيقة المصرية  ورشة عمل
      لحقوق المسنين

كيمت  رئيس مؤسسة – يد . جميل عبيد بباو
 للرعاية الصحية وحقوق االنسان

 د/ عادل أحمد 
 

 

 

 

 



 

  اجللسة األوىل: احملور االجتماعي

11:00 
01:00 

 أ.د/ على عباس دندراوي رئيس اجللسة
 د/ خملص بليح  مقرر اجللسة

11:00 
11:10 

أبوالحسن عبد الموجود أ.د/ 
 إبراهيم

كبار السن بين المخاطر المتعددة والحماية 
 االجتماعية....بناء القدرات كنموذج للرعاية

11:10 
11:20 

 زكنية عبد القادر خليلأ.د/ 
العمل بين الواقع والمأمول من  فيحق المسن 

 منظور مهنة الخدمة االجتماعية

11:20 
11:30 

أحمد حمدي شورة أ.د/ 
 توفيق

نحو نموذج تخطيطي لتعامل الرائدات الريفيات مع 
دراسة : الخدمات االجتماعية المقدمة للمرأة المسنة

 الريفيات بمحافظة قنامطبقة علي الرائدات 

11:30 
11:40 

 خليل عبد المقصود أ.د/ 
 سمر سعيد معوض أ/ 

مجال رعاية  فياتجاهات بحوث الخدمة االجتماعية 
 المسنين

11:40 
11:50 

محمود فتحي محمد أ.د/ 
 سيد  أحمدأ/

دور مقترح للممارسة العامة للخدمة االجتماعية 
 اإلعاقة للتخفيف من حدة مشكالت المسنين ذوى

11:50 
12:00 

إبراهيم أحمد عز الدين أ.د/ 
 عبد اهلل

القيم المهنية وتدعيم ممارسة الخدمة االجتماعية 
تحقيق الحماية االجتماعية وتحسين نوعية  في

 الحياة للمسنين

12:00 
12:10 

مصطفى خلف عبد /أ.د
 الجواد

االتجاهات النظرية والمنهجيه الحديثة في غلم 
 اجتماع المسنين

12:10 
12:20 

محمد أحمد محمود أ.م.د/ 
 عبدالرحيم

مستخلصات علمية لتفعيل خدمات المجتمع 
 للمسنين

12:20 
12:30 

عبدالالهى  أ.م.د/ هنداوي
 حسـن

تحليلية للدراسات االجتماعية مع  ببليوجرافيا
 المسنين

12:30 
12:40 

فضل محمد أحمد أ.م.د/ 
 حامد

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية وتحسين 
 "للمسنين االجتماعياألداء 

12:40 
12:50 

 دورة رعاية المسنين مارلين حسنأ.د/ 

12:50 
01:00 

حنان عشري عبدالحفيظ د/ 
 محمد

فعالية االتصال الجمعي كعملية لتحقيق جودة حياة 
دور رعاية  دراسة تقويمية مطبقة على: المسنين

 المسنين بمحافظة الجيزة

Break 01:00 – 01:30 
 



  اجللسة األوىل )بالتوازي( احملور النفسي
11:00 
01:00 

 أ.د/ هشام عبداحلميد تهامي رئيس اجللسة
 د/ طه حممد مربوك مقرر اجللسة

11:00 
11:10 

اشرف محمد أ.م.د/  
 علي علي

للتفكير االيجابي والمساندة االجتماعية  القدرة التنبؤية
بجودة الحياة  لدى عينة من المسنين المقيمين في دور 

 الرعاية وخارجها
11:10 
11:20 

ايمان  محمد  أ.م.د/  
 الطائي

االضطرابات  ألنفسية  واالجتماعية  لدى  المسنين  
 واستراتيجيات  عالجها

11:20 
11:30 

محمد صديق د/ 
 عبدالملكد/إيمان 

فنيات اإلرشاد النفسي المستخدمة في مجال إرشاد 
 المسنين

11:30 
11:40 

محمد على د/  
 السعيد السيد

اطار  فيالخصائص النفسية والبيئية لدى المسنين 
 االتجاهات الحديثة لرعايتهم اجتماعيا وترويحيا

11:40 
11:50 

 د/  هاني فؤاد سيد
 د/ رمضان عاشور

في العمل مع المسنين في ضوء  النفسياالخصائي مهارات 
 العالمية االتجاهات

11:50 
12:00 

أحمد خليفة د/ 
 عبدالسالم خليفة

قبول األخر والتسامح كمنبئات بجودة الحياة لدى عينة من 
 المسنين في محافظة بني سويف

12:00 
12:10 

د/ أيمـن سيـد 
 سعيـد عبد المعطـى

االجتماعية والنفسية المؤثرة على مستوى الرضا  المحددات
 عن الحياة لدى المسنين المقيمين بدور رعاية المسنين

12:10 
12:20 

إيناس حسام د/ 
 الدين يوسف

التوافق النفسي للمسنين المتقاعدين العاملين وغير 
 )دراسة ميدانية مقارنة( العاملين من الجنسين

12:20 
12:30 

بدير عبد النبي د/ 
 بدير عقل

فعالية برنامج إرشادي جمعي في التأمل التجاوزي لتخفيف 
 من حدة الضغوط النفسية لدي المسنين

12:30 
12:40 

 د/ حميد كريم 
 حامد الحدراويأ.م.د/

  عبد الكريم هاديأ/

االضطرابات والضغوط النفسية وعالقتها باإلحباط وخيبة 
 دراسة تطبيقية: االمل لدى االساتذة الجامعيين المتقاعدين

12:40 
12:50 

أسماء إسماعيل /  د
 د/يحيى موسى

التخفيف من حدة  فيدور المؤسسات االجتماعية 
 يعانى منها المسنين التيالمشكالت 

 
Break 01:00 – 01:30 

 

 



  اجللسة األوىل )بالتوازي( احملور الطيب والرياضي

11:00 
01:00 

 أ.د/ ياسر سيف رئيس اجللسة
 د/ أمساء حممد مقرر اجللسة

11:00 
11:10 

أ.د/ عبدالعظيم سيد 
 عبدالعظيم

Micro Nutrients for natural Carbonated and 
noncarbonated Soft Drink 

11:10 
11:20 

 Effect of choline on chronic liver disease in أسماء أحمد رياض مهرانأ/ 
rats 

11:20 
11:30 

نمط حياة صحي  واعتمادتجنب السلوكيات الخطرة  ايمان فتحي عمرو محمدد/ 
 للمسنين

11:30 
11:40 

 مرفت عبد القادر احمدد/ 
Education Program for Diabetic Elderly 

Patients about Subcutaneous Injection and 
Blood Sugar Test 

11:40 
11:50 

سالي محمود سامي د/ 
 عبدالحي

الزهايمر لدى كبار السن وانعكاساته على طبيعة 
 العالقات داخل األسرة في المجتمع المصري

11:50 
12:00 

 جمال غريب احمد عمرد/ 
  احمد مصطفى قطبأ/

على  الدائريمصاحب للتدريب  غذائيتأثير برنامج 
مؤشر كتلة الجسم وبعض المتغيرات االنثربومترية 

 لدى السيدات صغار وكبار السن )دراسة مقارنة(

12:00 
12:10 

 سيدعليبن عبد الرحمان أ.د/ 
& 

 ساسي عبد العزيزأ.د/ 

النشاط الحركي المكيف في تحسين عنصر  مدى تأثير
 التوازن لدى كبار السن.

12:10 
12:20 

أ.د/ عمرو فاروق اسماعيل 
 سالم

تأثير برنامج من التدريبات  علي تحسين بعض 
 المتغيرات الفسيولوجية والبدنية لدي كبار السن

12:20 
12:30 

دور فسيولوجيا الرياضة في تحسين جودة الحياة  عبد الحكيم أحمد شريفد/ 
 لكبار السن

12:30 
12:40 

الطرق الحديثة لمواجهة المشكالت النفسية التي  د/ أسامة سليخ
 يعاني منها المسنون

12:40 
12:50 

 حاجي بوغاليأ.م.د/ 
تطور دور ومكانة المسن من المجتمع التقليدي إلى 

 المجتمع الحديث

 
Break 01:00 – 01:30 

 



  اجللسة الثانية: احملور االجتماعي 

01:30 

03:30 

 النصر أ.د/ مدحت أبو رئيس اجللسة

 د/ حنان عشري مقرر اجللسة
01:30 
01:40 

مدحت محمد أ.د/ 
 محمود أبو النصر

من منظور مهنة  االتجاهات الحديثة في مجال رعاية المسنين
 الخدمة االجتماعية

01:40 
01:50 

حسني أ.م.د/ 
إبراهيـم 

 العظيـمعبد

الشيخوخة النشطة: مدخل جديد لمواجهة مشكالت 
 المسنين

01:50 
02:00 

 منى جالل د/ 
 للخطر المعرضةتمكين المسنين كفئه من الفئات  د/إلهام نعيم

02:00 
02:10 

أمل الشبراوي د/ 
 حسن محمد

تكوين العالقة المهنية لدى االخصائيين  في المهارة متطلبات
االجتماعيين المتعاملين مع الحاالت الفردية بمجال المسنين ) 

 ( تحليليةورقة بحثية نظرية 
02:10 
02:20 

  السيد احمدد/
 المسنون في المجتمع المصري بين الرعاية والحماية مخلص رمضان د/ 

02:20 
02:30 

 تقدير حاجات المسنين حازم مطرد/ 

02:30 
02:40 

على إبراهيم على د/ 
 سعيد خطيب

الدور العلمي والمهني ألخصائي رعاية المسنين في مواجهة 
 المشكالت المجتمعية لمستحدثة

02:40 
02:50 

أمنية صالح زكي د/ 
 عبدالرازق

أبعاد التكيف المأمول في إطار الواقع االجتماعي للمجتمع 
 المصري

02:50 
03:00 

يحيى احمد د/ 
 موسي

التخفيف من حدة المشكالت  فيدور المؤسسات االجتماعية 
 يعانى منها المسنين التي

03:00 
03:10 

مصطفى يسري أ/ 
 ]رؤية استشرافية [ كبار السن: بين المفهوم والخصائص عبد الغني

 
Lunch 3:10- 3:30 

 

 



  اجللسة الثانية )بالتوازي( احملور التشريعي والقانوني

01:30 
03:30 

 أ.د/أبواحلسن عبداملوجود رئيس اجللسة

 د/ إميان عمرو  مقرر اجللسة
01:30 
01:40 

عبد الحي القاسم د/  
 المؤمن عمرعبد

الفقه اإلسالمي  حقوق المسن وأحكامه الجنائية في
 والقانون السوداني

01:40 
01:50 

 عيسى معيزةد/ 
 10/12الحماية القانونية للمسنين قراءة في القانون  أ/سمية شاكري

01:50 
02:00 

 للمسنينالحماية الدولية والجنائية والشرعية  د/ محمد نصر القطري

02:00 
02:10 

د/ بن يحي أبوبكر 
 الصديق

في مين عن الشيخوخة لغير األجراء أصندوق التدور 
النظام الجزائري  )دراسة وصفية للمحالين  على 

 التقاعد(
02:10 
02:20 

دور الدولة ومنظمات المجتمع المدني في دعم خدمات  هجيرة أوبعيشد/ 
 الجزائر أنموذجا-الرعاية االجتماعية للمسنين

02:20 
02:30 

م.م/ أسامة فاروق على 
 المسنين في الشريعة اإلسالميةحقوق  عبد المجيد

02:30 
02:40 

 السخاء االقتصادي للمسنين د/ نشأت ادوارد ناشد

02:40 
02:50 

صالح محروس محمد د/ 
 محمد

في مصر األهلية والحكومية بين الواقع  المسنيندور 
 والمأمول

02:50 
03:00 

د/ ربيع فتحي على محمد 
 الحسيني

المسنون بين )النظرة التاريخية إلسهاماتهم التنموية 
ــ والنظرة االقتصادية الحالية والمستقبلية ( المعلمون 

 نموذجاً
03:00 
03:10 

محمد عبد الحميد د/ 
 محمد

نحو تشريع موحد لرعاية المسنين بمرجعية دستورية 
 ومجتمعية ودينية

 
Lunch 3:10- 3:30 

 

 



  اجللسة الثانية )بالتوازي( احملور االجتماعي والفين

01:30 

03:30 

 أ.د/  رأفت عبدالرمحن رئيس اجللسة

 د/دعاء شعبان  مقرر اجللسة 

01:30 
01:40 

 أ.د/ يوسف الطائي
 حامد كريمأ.م.د/ 

  نوار محمدأ/

استراتيجيات االستفادة من راس المال االجتماعي الستدامة 
الخبرات المتنوعة: دراسة تطبيقية على عينة من الخبراء 

 المتقاعدين
01:40 
01:50 

 سميحة على أ.د/ 
 مالبس المسناتتطويع النموذج  لتصميم   منى محمدد/

01:50 
02:00 

 ذياب لبنىد/ 
 زهية حافريد/ 

في   تقدير الذات لدى كبار السن المتقاعدين عن العمل
 المجتمع  الجزائري دراسة ميدانية

02:00 
02:10 

د/ هند محمد أحمد 
 سيد

 وتحسين نوعية الحياةللخدمة االجتماعية  المهنيالتدخل 
 للمسنين

02:10 
02:20 

 زينب مسدورد/ 
الوساطة العائلية واالجتماعية إلبقاء الشخص المسن في 

 : الجزائر نموذجا وسطه العائلي

02:20 
02:30 

منى فؤاد د/ 
 ابراهيم

نحو رؤية تنسيقية بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات 
لتقدير احتياجات برامج الرعاية االجتماعية  المدنيالمجتمع 

 للمسنين
02:30 
02:40 

أ.م.د/ هبه مختار 
 التكنولوجيا في قلوب المسنين: )لمسه إنسانيه( د/أحمد الحفني

02:40 
02:50 

د/ حمادة رجب 
 مسلم عثمان

المؤشرات التخطيطية لتطوير سياسات الرعاية االجتماعية 
 المعاصر المصريالمجتمع  فيلكبار السن 

02:50 
03:00 

كريم صابر م.م/
 مصطفى الصادق

اإلحاللية على تطور المنتجات التكنولوجيات  تأثير ظهور
 "الخاصة بالمسنين

03:00 
03:10 

امل فوزى احمد 
 عوض محمود

 لمواجهة القانوني والتدخل الحماية، وآليات التشريعات،
       المسنين مشكالت

 
Lunch 3:10- 3:30 

 


