
 الدرجات العلمية للمعهد
 -المعهد القومي لعلوم المسنين منح ي
الدرجات العلمية  سويف يجامعة بنب

 اآلتية 
درجة الدبلوم التخصصي في أوال:  

 :دراسات المسنين
 . طب المسنيندراسات  -1
دراسات التمريض ورعاية المسنين  -2

 التغذية 
العالج الطبيعي ورعاية  دراسات -3

 .المسنين 
 التغذية للمسنين دراسات  -4
 الدراسات النفسية للمسنين  -5
 االجتماعية للمسنين الدراسات  -6 
 الدراسات الفنية للمسنين  -7
 للمسنين  التربية الرياضية والترويح -8
  للمسنين  العالج الوظيفي -9
 الدراسات الهندسية والبيئية-10

 للمسنين

 الرؤية
يهدف المعهد القومي للمسننين أ   

ا بنن  ا وإقليمي ننا قومي ننيكننو  مر نن   
ا فنني مجنناو ب ننو    ا متمينن  ودولي نن

  يتجناو   أو المسنين وخندماته،  
تغينرات المسنتمرف فني    ما مع الدائم 

المعرفننة العلميننة وأسنناليب رعايننة 
 وحاجننننننات المجتمننننننع المسننننننين 
 ومتطلباته

 

 رسالةال
تتمثنن  رسننالة المعهنند فنني إ تنناج    
وابتكنننار المعلومننننات والمنهننننارات  
واالتجاهننننات والسنننلو يات التننني   
تكف  حق المسننين فني حيناف أ ثنر     
 .رفننننناهية وطمنن يننننننة وفعنننننالية 

قوميننة  اسننتراتيجيةوضننع و ننذل  
للب ث العلمي متكام  التخصصات 

 في مجاو المسنين 
 

 



  

في دراسات  درجة الماجستير ثا ي ا:
  المسنين .

في دراسات  درجة الد توراه ثالث ا: 
 المسنين .

 متطلبات االلت اق للدراسة مسمى القس،

دراسات قس، 
 لمسنينطب ا

والجراحة بكالوريوس الطب 
من الجامعات المصرية أو ما 

 يعادلها
دراسات  قس، 

 التمريض
ورعاية 
 المسنين

بكالوريوس التمريض من 
  لية التمريض

دراسات العالج 
 الطبيعي
ورعاية 
 المسنين

 بكالوريوس العالج الطبيعي
أو ما  المصرية جامعةالمن 

الجامعات من إحدى  ايعادله
 .األخرى 

دراسات  قس، 
التغذية 
 للمسنين

غذية بكليات ألقسام علوم اأ
ال راعة  التغذية بكليات 

  الص ة ياالقتصاد المن ل
بكليات  العامة والباطنة

الطب   وقس، الفنادق 
قسام وأ  بكليات السياحة 

  ليات الصيدلة.
 

 

 متطلبات االلت اق للدراسة مسمى القس،

الدراسات 
 النفسية
 للمسنين

 متطلبات االلت اق بالدراسة
خريجي أقسام عل، النفس من 

. أو ما والتربية  ليات اآلدا 
يعادلها من إحدى الجامعات 

 األخرى

الدراسات 
 االجتماعية
 للمسنين

 .بكالوريوس الخدمة االجتماعية
   قس، اجتماع.ادآليسا س 

المعاهد العليا للعلوم 
أو ما يعادلها من االجتماعية 

 إحدى الجامعات األخرى

الدراسات الفنية 
 للمسنين

بكالوريوس  ليات التربية 
 الفنية .

بكالوريوس  ليات الفنو  
 الجميلة.

المعاهد المعنية بتدريس 
 التربية الفنية.

دراسات التربية 
الرياضية 
 والترويح
 للمسنين

التربية ومعاهد  ليات خريجي 
 رياضيةال

 يالعالج الوظيف
 للمسنين

ال صوو على الدرجة الجامعية 
في األولى من الكليات والمعاهد 

 مجاو العالج الوظيفي
الدراسات 
الهندسية 
 والبيئية
 للمسنين

والمعاهد  ليات خريجي 
 ةيالهندس

 

 


