
 

 

 
 

 برعاية

 وزير التعليم العالي
 

 حمافظ بين سويف وزير التضامن االجتماعي
 
أمني عام جامعة 

 الدولة العربية

 رئيس املؤمتر
 أ.د/أمني لطفي

 رئيس جامعة بين سويف

  نائب رئيس املؤمتر
 شوقي أ.د/طريف

 نائب رئيس اجلامعة

  
 نائب رئيس املؤمتر 
 أ.د/ عالء مرزوق

 نائب رئيس اجلامعة

 املؤمتر العلمي األول للمعهد القومي لعلوم املسنني 
 بعنوان

 ن تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واإلجراءاتواملسن
 م2017مايو  2وذلك يوم الثالثاء املوافق 

 
 أ.د/حممد ياسر سيف

املعهد القومي عميد 
 )مقرر املؤمتر(  للمسنني

  أ.م.د/ رحاب يوسف
مدير وحدة التدريب وتنظيم 

 )أمني املؤمتر( املؤمترات

 
 
 

 
 د/أمنية حمسن 

مسئول العالقات اإلنسانية 
 )أمني املؤمتر(واالجتماعية 
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 اللجنة العلمية

 /رشا توفيقأ.م.د أ.م.د/أشرف شليب أ.م.د/هنداوي حسن أ.د/هشام عبداحلميد

 أ.م.د/ منال صالح
 متريض قسم رئيس

 املسنني

 د/ حممد صديق

 

 د/مجال غريب

 

 

 اللجنة التنظيمية
 حممدد/ أمساء 

 

 د/ إميان عمرو

 

 د/ حنان عشري

 

 د/ طه مربوك

 
 د/ خملص بليح

 

 أمحد الغولم.م/

 

 م.م/دعاء شعبان

 م/ راندا ياسني

 
 أ/ أمين عبداحلميد

 

 بدر أ/ فايزة

 أ/ أمساء ربيع

 

 أ/ عصام علوه
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 املشاركون يف املؤمتر 
 

 صورة شخصية عنوان البحث الوظيفة االسم

إبراهيم أحمد 
عز الدين 

 اهللعبد

استاذ ورئيس قسم 
تنظيم المجتمع بالمعهد 

العالي للخدمة 
 اكتوبر6االجتماعية 

القيم المهنية وتدعيم ممارسة 
تحقيق  فى الخدمة االجتماعية

تحسين الحماية االجتماعية و
  نوعية الحياة للمسنين

أبوالحسن عبد 
الموجود 
 إبراهيم

عميد كلية الخدمة 
-االجتماعية التنموية
 جامعة بنى سويف

كبار السن بين المخاطر المتعددة 
والحماية االجتماعية....بناء 

  القدرات كنموذج للرعاية

أحمد حمدي 
 شورة توفيق

أستاذ التخطيط 
وكيل   -االجتماعي 

المعهد العالي للخدمة 
االجتماعية بقنا للتدريب 

 والشباب

نحو نموذج تخطيطي لتعامل 
الرائدات الريفيات مع الخدمات 

االجتماعية المقدمة للمرأة 
دراسة مطبقة علي : المسنة

  الرائدات الريفيات بمحافظة قنا

أحمد خليفة 
عبد السالم 

 خليفة

م النفس مدرس عل
كلية اآلداب  –االجتماعي 

 جامعة بني سويف –

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

 سويف

 

احمد سيد 
 دكتوراهباحث  عبدالحميد

دور مقترح للممارسة العامة 
للخدمة االجتماعية للتخفيف من 

حدة مشكالت المسنين ذوى 
 اإلعاقة

 

شريف أحمد 
 الحكيمعبد

 فسيولوجيا دكتوراه
 بوزارة أخصائي - الرياضة

 ةوالرياض الشباب

دور فسيولوجيا الرياضة في 
 تحسين جودة الحياة لكبار السن
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أحمد محمد 
 الحفنى

مدرس مساعد بهيئة 
 هالطاقه الذري

التكنولوجيا فى قلوب المسنين: 
 )لمسه إنسانيه(

 

احمد مصطفى 
 قطب

اول  رياضي أخصائي
بكلية التربية الرياضية 

 للبنين بالهرم

مصاحب  غذائيتأثير برنامج 
على مؤشر كتلة  الدائريللتدريب 

الجسم وبعض المتغيرات 
االنثربومترية لدى السيدات 

صغار وكبار السن )دراسة 
  مقارنة(

 اسامة سليخ
باحث دكتوراه المدرسة 

الوطنية العليا للعلوم 
 السياسية الجزائر

الطرق الحديثة لمواجهة 
المشكالت النفسية التي يعاني 

 منها المسنون
 

أسامة فاروق 
على عبد 

 المجيد

مدرس مساعد بكلية 
التربية جامعة بني 

 سويف

حقوق المسنين في الشريعة 
 اإلسالمية

 

أسماء أحمد 
 رياض مهران

اخصائي تغذية عالجية 
أول بمركز الرعاية 

واالجتماعية الصحية 
 للمسنين بجامعة حلوان

Effect of choline on chronic 
liver disease in rats 

 
أسماء 

إسماعيل 
أحمد 

 عبدالحافظ

اخصائي بالمكتب الفنى 
لوكيل الوزارة بمديرية 

 التضامن االجتماعى .

دور المؤسسات االجتماعية فى 
التخفيف من حدة المشكالت التى 

  يعانى منها المسنين
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أســماء 
ســـــــيـــــد 
 حــــــــســــن

مدرس التخطيط 
كلية الخدمة االجتماعي ب

جامعة  -االجتماعية 
 أسوان

التخطيط التشاركي لمنظمات 
الخدمات اإلنسانية في مجال 

 رعاية المسنين
 

اشرف محمد 
 علي علي

أستاذ علم النفس 
االرتقائي 

كلية  -المساعد
 جامعة –اآلداب 

 فسوي بني

القدرة التنبؤية للتفكير 
االيجابي والمساندة 

االجتماعية بجودة الحياة  
لدى عينة من المسنين 

المقيمين في دور الرعاية 
 وخارجها

 

إلهام نعيم 
 عبد العظيم

مدرس بقسم التخطيط 
كلية الخدمة  -االجتماعي 

 -االجتماعية التنموية 
 جامعة بني سويف

تمكين المسنين كفئه من 
  للخطر عرضةالمالفئات 

أمل الشبراوي 
 حسن محمد

مدرس خدمة الفرد بكلية 
الخدمة االجتماعية 

التنموية جامعة بنى 
 سويف

تقدير مستوى المهارة في 
تكوين العالقة المهنية لدى 

االخصائيين االجتماعيين 
المتعاملين مع الحاالت الفردية 

  بمجال المسنين

امل فوزى 
احمد عوض 

 محمود

 باحث دكتوراه
جامعة   -كلية الحقوق  

 عين شمس

 الحماية، وآليات التشريعات،
 لمواجهة القانوني والتدخل

 المسنين مشكالت
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أمنية صالح 
 زكي عبدالرازق

الفلسفة في  دكتوراه
 –الخدمة االجتماعية 

 االجتماعية الخدمة كلية
 حلوان جامعة –

أبعاد التكيف المأمول في إطار 
الواقع االجتماعي للمجتمع 

 المصري
 

ايمان  محمد  
 الطائي

اعد الدكتور المس  االستاذ
بمركز البحوث التربوية 

 والنفسية بغداد

االضطرابات  ألنفسية  
واالجتماعية  لدى  المسنين  

 واستراتيجيات  عالجها
 

ايمان فتحي 
 عمرو محمد

مدرس دكتور بقسم 
التمريض الباطني و 

كلية التمريض  -الجراحي 
 سويفجامعة بني  -

تجنب السلوكيات الخطرة 
نمط حياة صحي  واعتماد

 للمسنين
 

إيمان محمد 
 عبد الملك

مدرس بكلية اآلداب 
 جامعة بني سويف

فنيات اإلرشاد النفسي 
المستخدمة في مجال إرشاد 

 المسنين
 

أيمـن سيـد 
سعيـد عبد 

 المعطـى

مدرس بقسم مجاالت 
الخدمة االجتماعية كلية 

الخدمة االجتماعية 
جامعة بنى  -التنموية 

 سويف

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

  بدور رعاية المسنين

إيناس حسام 
 الدين يوسف

مدرس بجامعة مصر 
 للعلوم والتكنولوجيا

 

 التوافق النفسي للمسنين
المتقاعدين العاملين وغير 

 العاملين من الجنسين
  )دراسة ميدانية مقارنة(
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بدير عبد النبي 
 بدير عقل

 –وزارة التربية والتعليم 
 الخاصة التربية إدارة

 

فعالية برنامج إرشادي جمعي 
في التأمل التجاوزي لتخفيف من 

حدة الضغوط النفسية لدي 
  المسنين

 بغول زهير

مسؤول فريق ميدان 
علوم إنسانية "التكوين 

بجامعة  "واجتماعية
 –محمد لمين دباغين 

 .2سطيف

تقدير الذات لدى كبار السن 
في  المتقاعدين عن العمل

المجتمع  الجزائري دراسة 
 ميدانية

 

الرحمان بن عبد
 سيدعلي

أستاذ محاضر أ    جامعة 
 البويرة   الجزائر

النشاط الحركي  مدى تأثير
المكيف في تحسين عنصر 

 التوازن لدى كبار السن.
 

بن يحي أبوبكر 
 الصديق

أستاذ مساعد  )أ( في 
القانون بكلية الحقوق 

جامعة زيان عاشور 
 بالجلفة/ الجزائر

مين عن أصندوق التدور 
في الشيخوخة لغير األجراء 

النظام الجزائري  )دراسة وصفية 
  للمحالين  على التقاعد(

جمال غريب 
 احمد عمر

دكتوراه فسيولوجيا 
 الرياضة

مصاحب  غذائيتأثير برنامج 
على مؤشر كتلة  الدائريللتدريب 

الجسم وبعض المتغيرات 
االنثربومترية لدى السيدات 

صغار وكبار السن )دراسة 
 مقارنة(

 

 حاجي بوغالي

استاذ مساعد بكلية 
العلوم االنسانية 

واالجتماعية، جامعة 
 غرداية

تطور دور ومكانة المسن من 
المجتمع التقليدي إلى المجتمع 

 الحديث
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 حازم مطر
 مدرس التخطيط

االجتماعي كلية الخدمة 
 االجتماعية

 تقدير حاجات المسنين

 

 زهية حافري
 "أ" محاضرة استاذة غنية

تقدير الذات لدى كبار السن 
في   المتقاعدين عن العمل

المجتمع  الجزائري دراسة 
  ميدانية

جامعة أستاذ مساعد  حامد كريم
 الكوفة

استراتيجيات االستفادة من راس 
المال االجتماعي الستدامة 
الخبرات المتنوعة: دراسة 

تطبيقية على عينة من الخبراء 
  المتقاعدين

حامد كريم 
 الحدراوي

أستاذ مساع جامعة 
الكوفة  / جمهورية 

 العراق
 

االضطرابات والضغوط النفسية 
وعالقتها باإلحباط وخيبة االمل 

لدى االساتذة الجامعيين 
  دراسة تطبيقية: المتقاعدين

حسـني 
إبراهيـــــــــــم 
 عبــــد العظيـم

أستاذ علم االجتمــاع 
 – اآلداب كلية –المساعد 
 ســـــويف بني جامعـة

النشطة:  الشيخوخة
مدخل جديد لمواجهة 

 مشكالت المسنين
 

حمادة رجب 
 مسلم عثمان

مدرس تخطيط اجتماعي 
بالمعهد العالي للخدمة 

 االجتماعية بالشرقية

المؤشرات التخطيطية لتطوير 
سياسات الرعاية االجتماعية 

 المصريالمجتمع  فيلكبار السن 
 المعاصر
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حميد كريم 
 شعالن

وزارة الصحة / جمهورية 
 العراق

االضطرابات والضغوط النفسية 
وعالقتها باإلحباط وخيبة االمل 

لدى االساتذة الجامعيين 
  المتقاعدين: دراسة تطبيقية

حنان أسعد 
 خوج

أستاذ دكتور علم نفس 
كلية اآلداب والعلوم  النمو

جامعة الملك  -اإلنسانية 
 عبد العزيز بجدة

نشر ثقافة رعاية المسنين آليات 
ية الشيخوخة بالدول بمراكز رعا

 نفسي(إداري ) منظور  العربية
 

حنان عشري 
 ظعبد الحفي

 محمد جمعة

مدرس خدمة الجماعة 
بكلية الخدمة 

جامعة بنى  -االجتماعية
 سويف

فعالية االتصال الجمعي كعملية 
لتحقيق جودة حياة المسنين: 

دراسة تقويمية مطبقة على دور 
  رعاية المسنين بمحافظة الجيزة

خليل عبد 
المقصود 

 الحميدبدع

استاذ التنمية والتخطيط 
قسم الخدمة  -

كلية العلوم  االجتماعية
جامعة أم  -االجتماعية

 القري

اتجاهات بحوث الخدمة 
رعاية  فى مجالاالجتماعية 

 المسنين
 

 ذياب لبنى

تدريس  بكلية العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية 

جامعة  محمد لمين 
 2دباغين  سطيف

محاضرة وتطبيق في عدة 
 مقاييس

تقدير الذات لدى كبار السن 
في   المتقاعدين عن العمل

المجتمع  الجزائري دراسة 
 ميدانية

 

ربيع فتحي 
على محمد 

 الحسيني

دكتور بالمركز القومي 
 للبحوث

المسنون بين )النظرة التاريخية 
إلسهاماتهم التنموية ــ والنظرة 

االقتصادية الحالية 
  لية ( المعلمون نموذجاًوالمستقب
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رمضان عاشور 
 حسين

مدرس دكتور الصحة 
النفسية بكلية التربية 

 بجامعة حلوان
استاذ التربية الخاصة 
المساعد بكلية التربية 

 بجامعة الباحة
بالمملكة العربية 

 السعودية

في  االخصائي النفسيمهارات 
العمل مع المسنين في ضوء 

 العالمية االتجاهات

 

عبد  زكنية
 القادر خليل

أستاذ ورئيس قسم 
الخدمة مجاالت 

الخدمة كلية  -االجتماعية 
جامعة - االجتماعية

 حلوان

حق المسن في العمل بين الواقع 
والمأمول من منظور مهنة 

 الخدمة االجتماعية
 

 زينب مسدور

طالبة باحثة في السنة 
 األولى دكتوراه ل.م.د

بكلية  1بجامعة الجزائر
 سعيد حمدين-الحقوق

الوساطة العائلية واالجتماعية 
إلبقاء الشخص المسن في 

 : الجزائر نموذجا وسطه العائلي
 

ساسي 
 العزيزعبد

أستاذ محاضر أ    جامعة 
 البويرة   الجزائر

النشاط الحركي  مدى تأثير
المكيف في تحسين عنصر 

 التوازن لدى كبار السن.
 

محمود سالي 
سامي عبد 

 الحي

مـدرس كلية اآلداب 
 جامعة عين شمس

 الزهايمر لدى كبار السن
وانعكاساته على طبيعة 

العالقات داخل األسرة في 
 المجتمع المصري

 

سامية الحاج 
 عيسي

أستاذة محاضرة قسم  
بجامعة حسيبة بن  "ب"

 بوعلي بالشلف الجزائر
  دورة رعاية المسنين
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 سامية رحال
 

محاضرة بشعبة أستاذة 
علم النفس تخصص 
عيادي قسم العلوم 

 االجتماعية
كلية العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية
جامعة حسيبة بن بوعلي 

 الجزائر –بالشلف 

التوظيف النفسي لدى المسنات 
دراسة " المقيمات بدور المسنين

اكلينيكية لثالث حاالت 
 "باستعمال تقنية الرورشاخ

 

سمر سعيد 
معوض 
 صوفي

مديرية  –باحث تدريب 
التنظيم واإلدارة محافظة 

 الفيوم

اتجاهات بحوث الخدمة 
رعاية  فى مجالاالجتماعية 

 المسنين
 

الحماية القانونية للمسنين  أستاذة مساعدة : قسم أ سمية شاكري
 10/12قراءة في القانون 

 

سميحة على 
 براهيم باشاإ

بكلية الفنون ستاذ أ
جامعة  –التطبيقية 

 حلوان

تطويع النموذج  لتصميم مالبس 
 المسنات

 

السيد احمد 
 عبداهلل احمد

مدرس بقسم خدمة الفرد 
 الخدمة كلية –

 بني جامعة– االجتماعية
 سويف

المسنون في المجتمع المصري 
 بين الرعاية والحماية

 

صالح محروس 
 محمد محمد

محاضر بكلية اآلداب 
 جامعة بني سويف

في مصر األهلية  دور المسنيين
 والحكومية بين الواقع والمأمول
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صورية 
 زاوشي

أستاذة كلية العلوم 
السياسية والعالقات 

 الدولية

المجتمع المدني العالمي 
وسيكولوجية الجماعة في 

حماية األمن اإلنساني المتعدّد 
 األبعاد للمسنّين

 

 أستاذ باحث عادل مطرب

تكفل بمشكالت ال
واحتياجات المسنين في 
دور الرعاية  المجتمعية 

دار رعاية  – بالمغرب
 -المسنين بالدار البيضاء 

 دراسة ميدانية  -أنموذجا 
  ومقاربة تحليلية

عبد الحي 
القاسم عبد 
 المؤمن عمر

السودان/ جامعة النيلين/ 
 كلية القانون

حقوق المسن وأحكامه الجنائية 
مي والقانون في الفقه اإلسال

  السوداني

عبد الكريم 
 هادي شعبان

جامعة الكوفة  / 
 جمهورية العراق

االضطرابات والضغوط النفسية 
وعالقتها باإلحباط وخيبة االمل 

لدى االساتذة الجامعيين 
  المتقاعدين: دراسة تطبيقية

عبدالعظيم 
سيد 

 عبدالعظيم

Food Technology 
Research Institute, 

Agricultural Research 
Center 

Micro Nutrients for natural 
Carbonated and 

noncarbonated Soft Drink 

 

أستاذ كلية علوم اإلعالم  عجال يونس
 واالتصال

المجتمع المدني العالمي 
وسيكولوجية الجماعة في 

حماية األمن اإلنساني المتعدّد 
  األبعاد للمسنّين
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 فـرغليعـالء 
 -إستشارى الطب النفسى 

مستشفى المطريه 
 التعليمى

 الجوانب النفسية للمُسنين

 

على إبراهيم 
على سعيد 

 خطيب

كلية  -مدرس منتدب 
 –الدراسات العليا 

 القــــاهرة جامعـــة
كلية  -مدرس منتدب 

 –التربية بالوادي الجديد 
 أسيوط جامعة

 

العلمي والمهني ألخصائي  الدور
رعاية المسنين في مواجهة 

المشكالت المجتمعية 
 لمستحدثة

 

عمرو فاروق 
اسماعيل 

 سالم

Professor of at the 
Faculty of Physical 
Education/ Asyut 

University 

تأثير برنامج من التدريبات  علي 
تحسين بعض المتغيرات 

الفسيولوجية والبدنية لدي كبار 
  السن

 عيزل نعيمة

جامعة  استاذ محاضر
أبو القاسم سعد  2الجزائر

اهلل ، قسم علم االجتماع 
 والديمغرافيا

رؤى مستقبلية للتكفل الصحي 
بالمسنين و االستفادة من 

 خبراتهم
 

 عيسى معيزة

أستاذ محاضر )أ( في 
قانون األسرة والميراث  

بكلية الحقوق جامعة 
بالجلفة/ زيان عاشور 

 الجزائر

الحماية القانونية للمسنين 
 10/12قراءة في القانون 

 

فرج إبراهيم 
حسن أبو 

 شماله

أستاذ المناهج وطرق 
 التدريس المساعد

كلية مجتمع تدريب غزة 

استراتيجيات تقدير مكانة 
 المسنين )الوالدين(

في القرآن الكريم والسنة النبوية 
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(GTC)  العربيالمطهرة واألثر والشعر 

فضل محمد 
 أحمد حامد

استاذ مساعد ورئيس 
قسم مجاالت الخدمة 

االجتماعية  بكلية الخدمة 
 االجتماعية التنموية
 بجامعة بنى سويف

الممارسة العامة للخدمة 
االجتماعية وتحسين األداء 

 للمسنين االجتماعي
 

كريم صابر 
مصطفى 
 الصادق

مدرس مساعد بكلية 
 الفنون التطبيقية

التكنولوجيات  تأثير ظهور
اإلحاللية على تطور المنتجات 

 "الخاصة بالمسنين
 

 مارلين حسن

عميد كلية انعاش االسرة 
ومشرفة على على برنامج 

هو االول بفلسطين 
لتخريج كوادر من الذكور 

 واإلناث  اللعناية
غار وكبار   المسنينن

 السن )دراسة مقارنة(

 دورة رعاية المسنين

 

محمد أحمد 
 صديق محمد

مدرس بكلية اآلداب 
 جامعة بني سويف

فنيات اإلرشاد النفسي 
المستخدمة في مجال إرشاد 

 المسنين
 

 أحمد محمد
 محمود

 عبدالرحيم

 التخطيط أستاذ
 كلية -المساعد االجتماعي
 االجتماعية الخدمة
 بني جامعة – التنموية

 .سويف

 لتفعيل علمية مستخلصات
 للمسنين المجتمع خدمات
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محمد جابر 
 عباس محمد

تنظيم المجتمع  أستاذ
ووكيل الكلية  –المساعد 

 -لشئون التعليم والطالب
 -كلية الخدمة االجتماعية 

 جامعة أسوان.

دور الشراكات الجامعية في 
التسويق االجتماعي لخدمات 

 المسنين
 دراسة مطبقة علي أعضاء"

هيئة التدريس والقيادات 
  "بجامعة أسوان

محمد خليل 
 نصر اهلل

أستاذ بقسم اللغة 
 العربية بكلية اآلداب 

رعاية المسنين بين الشريعة 
 اإلسالمية والقانون

 

محمد عبد 
 الحميد محمد

محاضر بقسم القانون 
 –كلية الحقوق  -العام 

 بنها جامعة

نحو تشريع موحد لرعاية 
بمرجعية دستورية المسنين 

 ومجتمعية ودينية

 

محمد على 
 السعيد السيد

 بأعمالالمدرس والقائم 
رئيس قسم علم النفس 

 -بالمتطلبات الجامعية 
جامعة مصر للعلوم 

 والتكنولوجيا

الخصائص النفسية والبيئية 
اطار االتجاهات  فيلدى المسنين 

الحديثة لرعايتهم اجتماعيا 
 وترويحيا

 

محمد نصر 
 القطري

أكاديمية -جامعة طيبة
 القاهرة الجديدة

الحماية الدولية والجنائية 
 للمسنينوالشرعية 
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محمود فتحي 
 محمد محمود

استاذ ورئيس قسم 
مجاالت الخدمة 

كلية الخدمة -االجتماعية 
 جامعة –االجتماعية 

 مصر – الفيوم

دور مقترح للممارسة العامة 
للخدمة االجتماعية للتخفيف من 

حدة مشكالت المسنين ذوى 
 اإلعاقة

 

مخلص 
 رمضان بليح

مدرس بقسم التخطيط 
 الجتماعيا

كلية الخدمة االجتماعية 
 بني جامعة –التنموية 

 سويف

المسنون في المجتمع المصري 
 بين الرعاية والحماية

 

مدحت محمد 
محمود أبو 

 النصر

أستاذ دكتور تنظيم 
المجتمع ومجاالت 

الخدمة االجتماعية  
بكلية الخدمة 

 جامعة  –االجتماعية 
 حلوان

 

االتجاهات الحديثة في مجال 
 رعاية المسنين

من منظور مهنة الخدمة 
 االجتماعية

 

مرفت 
 القادر احمدعبد

المدرس في قسم  
 –تمريض صحة المجتمع 

 جامعة – التمريض كلية
 سويف بنى

Education Program for 
Diabetic Elderly Patients 

about Subcutaneous 
Injection and Blood Sugar 

Test 

 

مروة 
التواب عبد

 محمد جودة

مدرس فسيولوجي 
 طب–كليات طب بشري 

 علوم-طبيعي عالج -اسنان
 طبية

Vitamin D supplement can 
provide better life for 

geriatrics 

 
 
 

 
 االتجاهات النظرية والمنهجيه أستاذ بكلية اآلداب مصطفى خلف 



 

 املسننياملؤمتر األول للمعهد القومي لعلوم 
 ن تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واإلجراءاتواملسن

 
 

Page 17 of 19 
 

الحديثة في غلم اجتماع  جامعة بني سويف عبد الجواد
 المسنين

مصطفى 
يسري 

 الغنيعبد

باحث في العلوم 
أخصائي -االجتماعية

اتصال سياسي ـ مكتب 
وزير التضامن االجتماعي 

 لالتصال السياسي

بين المفهوم  كبار السن :
 والخصائص

  ]رؤية استشرافية [
 

منى جالل 
أبوالسعود 

 قطب
 

مدرس بقسم مجاالت 
كلية  االجتماعية الخدمة

الخدمة االجتماعية 
 جامعة بني سويف

تمكين المسنين كفئه من 
  للخطر المعرضةالفئات 

منى فؤاد 
 ابراهيم

رئيس قطاع البيئة 
 باالتحاد العربى للمراه

المتخصصة جامعه الدول 
 العربية

نحو رؤية تنسيقية بين 
المؤسسات الحكومية 

ومؤسسات المجتمع المدنى 
لتقدير احتياجات برامج الرعاية 

 االجتماعية للمسنين
 

منى محمد 
 سيد نصر

مدرس بقسم تكنولوجيا 
األزياء والموضة كلية 

  -الفنون التطبيقية 
 جامعة بنها

النموذج  لتصميم مالبس تطويع 
  المسنات

نشأت ادوارد 
 ناشد

مدرس االقتصاد بمعهد 
العبور العالي لإلدارة 
والحاسبات ونظم 

 مصر –المعلومات 

 السخاء االقتصادي للمسنين
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 بورزق نوار
 صنفب محاضر أستاذ

 االجتماعية العلوم بكلية
 تبسة جامعة واإلنسانية

دور األبناء في تحقيق التوافق 
 االجتماعي للمسن

 

نوار محمد عبد 
 الصادق

جامعة مدرس مساعد 
 الكوفة

استراتيجيات االستفادة من راس 
المال االجتماعي الستدامة 
الخبرات المتنوعة: دراسة 

تطبيقية على عينة من الخبراء 
  المتقاعدين

نيللي السيد 
 الرفاعي عاشور

مدرس بقسم أصول 
 –كلية التربية  التربية

 دمياط جامعة

نشر ثقافة رعاية المسنين آليات 
بمراكز رعاية الشيخوخة بالدول 

  نفسي(إداري ) منظور  العربية

هاني فؤاد 
 سيد

مدرس دكتور القياس 
النفسي بكلية التربية 

 بجامعة حلوان

في  االخصائي النفسيمهارات 
العمل مع المسنين في ضوء 

 العالمية االتجاهات
 

هبه أحمد 
 اللطيفعبد

 –أستاذ خدمة اجتماعية 
– مجتمع تنظيم تخصص

 – االجتماعية العلوم كلية
 االجتماعية الخدمة قسم

 
 

تقدم  التيتفعيل البرامج 
 في للمُسنين لتلبية احتياجاتهم

 المملكة العربية السعودية
 

هبه مختار 
 على سعيد

أستاذ مساعد فى كليه 
أصول الدين بجامعة 

 األزهر

قلوب المسنين:  التكنولوجيا فى
  )لمسه إنسانيه(
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هجيرة 
 باحثة دكتوراة أوبعيش

دور الدولة ومنظمات 
المجتمع المدني في دعم 

خدمات الرعاية 
-االجتماعية للمسنين

 الجزائر أنموذجا
 

 

هند محمد 
  أحمد سيد

للخدمة  المهنيالتدخل 
وتحسين نوعية االجتماعية 
 للمسنين الحياة

 

 هنداوي
 يعبدالاله
 حسـن

استاذ مساعد ورئيس 
قسم خدمة الجماعة 

بكلية الخدمة 
االجتماعية التنموية 
 جامعة بني سويف 

ببلوجرافيا تحليلية للدراسات 
 االجتماعية مع المسنين

 

يحيى احمد 
 موسي

 الدكتوراهحاصل علي 
 في الخدمة االجتماعية

 فيدور المؤسسات االجتماعية 
 التيالتخفيف من حدة المشكالت 

 يعانى منها المسنين
 

يوسف حجيم 
 الطائي

عميد كلية االدارة 
 واالقتصاد

استراتيجيات االستفادة من راس 
المال االجتماعي الستدامة 
الخبرات المتنوعة: دراسة 

تطبيقية على عينة من الخبراء 
  المتقاعدين

 


