
 

 

 
 

 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
 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

 املسنني تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واإلجراءات
 م2017مايو  2وذلك يوم الثالثاء املوافق 

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

  باجلامعة
 أمينا عام املؤمتر

 د/أمنية حمسن عبدالعظيم
مسئول العالقات اإلنسانية 
 واالجتماعية باجلامعة



 

 املؤمتر األول للمعهد القومي لعلوم املسنني
 املسنني تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واإلجراءات

 
 

Page 2 of 10 
 

 متهيد
 نبذه عن املعهد القومي لعلوم املسنني  
  رويةال

وابتكار المعلومات والمهارات واالتجاهات والسلوكيات التي تكفل حق المسنين في حياة  إنتاج 
 .أكثر رفاهية وطمأنينة

 
  رسالةال

قومية للبحث العلمي متكامل التخصصات في مجـال  استراتيجيةيسهم المعهد في وضع 
المسنين تساعد على إعداد كوادر علمية )علميًا وتطبيقيًا( وابتكار نماذج للخدمات المتكامــلة 

 للمسنين مما يساعد على تعزيز السالم االجتماعي
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  دهدا األ
 : مكن من خالل يُ استحداث أسلوب للدراسة متكاملة التخصصات في مجال المسنين، تعليمية

 )دكتوراه – ماجستير -ة دبلوم) لىالحصول ع
 تنمية برامج تدريبية متكاملة التخصصات ةتدريب كوادر علمي :تدريبية 

 إجراء دراسات علمية  ،بعيدة المدى في مجال دراسة المسنين ورعايتهم استراتيجيةوضع  :يةحبث
 تنظيم المؤتمرات والندوات ،مقارنة للمسنين في مصر والوطن العربي والبالد األجنبية

 خدمات المشورة  :استحداث خدمات مبتكرة مثل،  تحسين نوعيه خدمات المسنين :خدمية
  العاجلة )عبر التليفون( أو خدمات االنتقال إلى المسنين

 األجيال الشابة  تنمية أساليب تحقق التكامل االجتماعي والتماسك من خالل مشاركة :اجتماعية
 .في رعاية المسنين
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 تنمية ثقافة إيجابية للتعامل مع المسنين وتوقيرهم واإلفادة من خبراتهم وتقدير  :إعالمية
عداد العلمي والفني لبرامج إعالمية للمسنين والقائمين على رعايتهم تهدف إلى إلا،  عطائهـم

 تحسين مستوى التوافق الصحي والنفسي واالجتماعي لهم

 تطوير التشريعات الخاصة بمعاملة المسنين بما يضمن حقهم في الرعاية الصحية  :تشريعية
استحداث تشريعات تستلهم روح الثقافة المصرية والعربية واإلسالمية ، ةوالنفسية واالجتماعي

 في رعاية المسنين داخل األسرة

 
 أدهدا  املؤمتر:

 .مجتمعيةالمسنين كمشكلة قضايا  إلقاء الضوء على مفهوم (1
تعميق مفهوم الشراكات والتعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية  (2

 .محلياً وإقليمياً وعالمياً
 .في المجتمعالمسن  أفضل الوسائل والسبل لتفعيل دورتوضيح   (3
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 ين، والتعرف على النماذج العالمية لتصميم مراكز خدمة المسنة المسنتعزيز احترام كرام (4
 .لمختلفةا
الخبرات وتطوير قاعدة معلومات وتشجيع التواصل بين الجمعيات والمؤسسات العاملة إبراز  (5

 .في مجال المسنين
استعراض واقع البحث العلمي واالستفادة من الخبرات المحلية اإلقليمية، والعالمية في مجال  (6

 المسنين والتأهيل. 
  .العمل على رفع الوعي المجتمعي (7
مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي في والمؤسسات الحكومية  دورالتعرف على  (8

 .المسنين  قضايامواجهة 
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 حماور املؤمتر:
 )الطب والعالج الطبيعي وطب األسنان والتمريض( القطاع الطيب :احملور األول

  الوضع الحالي للدراسات الطبية والعالجية فيما يتعلق بالمسنين.  
 حل قضايا المسنين ومشكالتهم. دور العلوم الطبية في 
 وضع استراتيجيات طبية مستقبلية لرعاية المسنين. 
 عرض االجراءات العالجية المختلفة لمرضى المسنين. 
  نيندراسة التجارب المحلية والعالمية للمس 
 

خدمة ، )حقوق، جتارة، آداب، تربية، تربية رياضية احملور الثاني: قطاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 ( اجتماعية تنموية، علوم اإلعاقة

 الدراسات التاريخية للمسنين وعلومهم. 
 االستراتيجيات القانونية لمواجهة مشكالت المسنين بالمجتمعات. 
 االجراءات األمنية للحفاظ على المسنين ورعايتهم. 
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 استراتيجيات تنمية المهارات الرياضية للمسنين وإجراءاتها. 
 للمسنين واستراتيجيات عالجها .الجوانب النفسية  
 قضايامؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي في مواجهة ودور المؤسسات الحكومية  

 .المسنين
  .لحل مشكالت المسنينالتعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني سبل  
 آليات التعاون بين الجامعة والمراكز البحثية فيما يتعلق بعلوم المسنين. 

 
)دهندسة، حاسبات وتكنولوجيا املعلومات، تعليم  احملور الثالث: قطاع العلوم اهلندسية والتكنولوجية

 صناعي(
 لمسنين.باالمواصفات المعمارية للمباني اآلهلة  
 إنشاء قواعد بيانات عالمية لعلوم المسنين.   
 بنوك المعلومات القومية ودورها في حل مشكالت المسنين. 
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 التكنولوجية في تخصصات علوم المسنين.التطبيقات  
 

 ن للمشاركةوواملدع
 أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات. 
 مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي المعنية بالمسنين. 
 المراكز البحثية والتخصصية في مجال علوم المسنين. 

 
 املؤمتر إرشادات املشاركة يف

 فعالياته وتقديم األبحاث وأوراق العمل مجانا.  االشتراك في المؤتمر وحضور 
 سيحصل كل المشاركين على شهادة حضور المؤتمر . 
 سيتم نشر األعمال مجانا وسيتحمل المشاركون تكلفة التحكيم. 
تكاليف اإلقامة أو التنقالت، لكن يمكن للجنة المنظمة حجز فندق مركز  الجامعةلن تتحمل  

 .المؤتمرات للمشاركين وذلك قبل انعقاد المؤتمر بعشرة أيام على األقل
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 .أن يتسم البحث بالموضوعية والمنهجية العلمية وأن يقدم رؤية علمية جديدة 
 .أن يكون البحث ضمن أحد محاور المؤتمر 
 د شارك ببحثه الذي يقدمه للمؤتمر في مؤتمر علمي أو ندوة سابقين.ال يكون الباحث قأ 
البحث المشترك يرتب الباحثون المشتركون حسب نسبة مشاركة كل منهم فيه، مع إرفاق  

بيان مستقل يبين فيه الباحثون دور كل منهم في إجراءات البحث والترتيب الخاص بكل منهم 
 على واجهة البحث حالة طباعته

كلمة كحد أقصى، ويرسل مصحوبًا بسيرة ذاتية  400و  300 بين خص البحث مايتضمن مل 
 .مختصرة عن الباحث بها صورة شخصية

 كلمة ) تشمل النص، الهوامش، المراجع( 7000 – 4000البحث الكامل بين 
 في الهامش. 12في المتن/ وبحجم 14 يكون البحث مكتوبًا ببنط 
 .  pointpower جميع األبحاث يتم عرضها بطريقة 
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 تواريخ مهمة 

 يرجى من الحضور والمشاركين بأبحاث تعبئة استمارة المشاركة في الرابط التالي  
https://goo.gl/forms/IRBZK7vVDAWsQha63 

بحد ( Wordالوورد إرسال المستخلص والسير الذاتية المختصرة )بها صورة شخصية( )بصيغة  
 م51/4/2017أقصى 

 م52/4/2017 بحد أقصى( Wordإرسال األبحاث وأوراق العمل )بصيغة الوورد  
 م30/4/2017بحد أقصى  pptإرسال العروض التقديمية بصيغة  

 ويتم إرسال املستخلصات والسري الذاتية واألحباث الكاملة على الربيد اإللكرتوني التالي 
drrehaby@gmail.com 

 
 يف انتظار مشاركتكم وحضوركم الكريم
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