
 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

1 

 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

  
 نائب رئيس املؤمتر 
 أ.د/ عالء مرزوق
 عةنائب رئيس اجلام

 املؤمتر العلمي األول للمعهد القومي لعلوم املسنني 
 بعنوان

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

 
 أ.د/حممد ياسر سيف
عميد املعهد القومي 

 )مقرر املؤمتر(  للمسنني

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

 )أمني املؤمتر( املؤمترات

 
 
 
 

 د/أمنية حمسن 
مسئول العالقات اإلنسانية 

 )أمني املؤمتر(واالجتماعية 



 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

2 

Table of Contents 
 7 .......................................................................................................................................................................................................... تمهيد

 7 .............................................................................................................................................. المسنين لعلوم القومي عهدالم عن نبذه
 7 ........................................................................................................................................................................................................... الروية

 7 ......................................................................................................................................................................................................... الرسالة
 7 ........................................................................................................................................................................................................ األهداف

 8 ........................................................................................................................................................................................... :المؤتمر أهداف
 8 ............................................................................................................................................................................................ :المؤتمر محاور

 8 ........................................................................... (والتمريض األسنان وطب بيعيالط والعالج الطب) الطبي القطاع: األول المحور
 تنموية، اجتماعية خدمة رياضية، تربية تربية، آداب، تجارة، حقوق،) واالجتماعية اإلنسانية العلوم قطاع: الثاني المحور

 8 .............................................................................................................................................................................................. (اإلعاقة علوم
 9 ............ (صناعي تعليم المعلومات، وتكنولوجيا حاسبات هندسة،) والتكنولوجية الهندسية العلوم قطاع: الثالث المحور

 11 . للمسنين الحياة نوعية وتحسين جتماعيةاال الحماية تحقيق فى االجتماعية الخدمة ممارسة وتدعيم المهنية القيم
 11 ................................................................................................................................................................................. عزالدين ابراهيم  د.ا

 14 ........................................................... للرعاية كنموذج القدرات بناء....االجتماعية والحماية المتعددة المخاطر بين السن كبار
 14 ....................................................................................................................................................... ابراهيم عبدالموجود ابوالحسن د ا

 علي مطبقة دراسة: المسنة أةللمر المقدمة االجتماعية الخدمات مع الريفيات الرائدات لتعامل تخطيطي نموذج نحو
 16 ........................................................................................................................................................... قنا بمحافظة الريفيات الرائدات

 16 .............................................................................................................................................................. توفيق شورة حمدي أحمد/  د.أ
 19 .............................................. سويف بني محافظة في المسنين من عينة لدى الحياة بجودة كمنبئات والتسامح األخر قبول

 19 ..................................................................................................................................................................... السالم عبد خليفة أحمد/ د
 21 ...................................................................................................... السن لكبار الحياة جودة تحسين في الرياضة فسيولوجيا دور

 21 ................................................................................................................................................... . بدر محمد الحكيم عبد شريف أحمد
 23 ............................................................................................................................................. اإلسالمية الشريعة في المسنين حقوق
 23 ............................................................................................................................................................... المجيد عبد على فاروق أسامة

Effect of choline on chronic liver disease in rats ........................................................................................................................... 26 
Asmaa Ahmed Riad Mahran ............................................................................................................................................................... 26 

 28 ............................................................................ المسنين رعاية مجال في اإلنسانية الخدمات لمنظمات التشاركي التخطيط
 28 .......................................................................................................................................................................... خليل حسن سيد أسماء
 الرعاية دور في المقيمين المسنين من عينة لدى  الحياة بجودة االجتماعية والمساندة االيجابي للتفكير التنبؤية القدرة

 31 .................................................................................................................................................................................................... وخارجها
 31 ...................................................................................................................................................................... شلبي علي محمد أشرف. د

 34 ..................................................................................................................... والحماية الرعاية بين المصري المجتمع في المسنون
 34 ..................................................................... بليح احمد محمد رمضان مخلص/د & القاضي أمين احمد عبداهلل احمد السيد/ د

 بمجال الفردية الحاالت مع المتعاملين االجتماعيين االخصائيين لدى المهنية العالقة تكوين في المهارة مستوى تقدير
 36 ................................................................................................................................................................................................... .المسنين



 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

3 

 36 ................................................................................................................................................................ محمد حسن الشبراوي أمل \ د
 38 ...........................................................................المسنين مشكالت لمواجهة القانوني والتدخل الحماية، وآليات التشريعات،

 38 .............................................................................................................................................................. محمود عوض احمد فوزى امل
 41 ............................................................................................. المصري للمجتمع االجتماعي الواقع إطار في المأمول التكيف أبعاد

 41 ................................................................................................................................................................ عبدالرازق زكي صالح أمنية/ د
 44 ............................................................................. عالجها  واستراتيجيات  المسنين  لدى  واالجتماعية  النفسية  االضطرابات

 44 .................................................................................................................................................................... الطائي  محمد ايمان/ د.م.أ
 47 ...................................................................................................... للمسنين صحي حياة نمط وإعتماد الخطرة السلوكيات تجنب

 47 .................................................................................................................................................................. محمد عمرو فتحي إيمان/  د
 49 ..... المسنين رعاية بدور المقيمين المسنين لدى الحياة عن الرضا مستوى على المؤثرة والنفسية االجتماعية المحددات

 49 ..................................................................................................................................................... المعطـى عبد سعيـد سيـد أيمـن/ د
 52 .................................. مقارنة دراسةميدانية: الجنسين من العاملين وغير العاملين المتقاعدين للمسنين النفسي التوافق

 52 ................................................................................................................................................ .محمد يوسف الدين حسام إيناس/ د
 55 ................................ المسنين لدي النفسية الضغوط حدة من لتخفيف التجاوزي التأمل في جمعي إرشادي برنامج فعالية

 55 .................................................................................................................................................................... عقل بدير النبي عبد بدير/ د
 57 ....................... التقاعد على للمحالين وصفية دراسة: الجزائري النظام في األجراء لغير الشيخوخة عن التأمين صندوق دور
 57 ......................................................................................................................................................................... الصديق أبوبكر يحي بن

 58 ............................................................................ .السن كبار لدى التوازن عنصر تحسين في المكيف الحركي تأثيرالنشاط مدى
 58 ......................................................................................................................... العزيز عبد ساسي/د &  سيدعلي الرحمان عبد بن/د

 السيدات لدى االنثربومترية المتغيرات وبعض الجسم كتلة مؤشر على الدائرى للتدريب مصاحب غذائى برنامج تأثير
 60 ......................................................................................................................................................... (مقارنة دراسة) السن وكبار صغار

 60 ................................................................................................................................... قطب مصطفى احمد/ أ ، احمد غريب جمال/ د
 62 ......................................................................................... الحديث المجتمع إلى التقليدي المجتمع من المسن ومكانة دور تطور

 62 ............................................................................................................................................................................................ حاجي بوغالي
 64 .......................................................................................................................................................................... المسنين حاجات تقدير
 64 ........................................................................................................................................................................ مطر إبراهيم محمد حازم

تطبيقية دراسة: المتقاعدين الجامعيين االساتذة لدى االمل وخيبة باالحباط وعالقتها النفسية والضغوط االضطرابات
 ..................................................................................................................................................................................................................... 70 

 70 ...................................................................... شعالن كريم حميد & شعبان يهاد الكريم عبد. ا &  الحدراوي كريم حامد. د.م.ا
 72 ..................................................................................................... المسنين مشكالت لمواجهة جديد مدخل: النشطة الشيخوخة

 72 .............................................................................................................................................................. العظيم عبد إبراهيم حسني. د
 74 ............................المعاصر المصرى المجتمع فى السن لكبار االجتماعية الرعاية سياسات لتطوير التخطيطية المؤشرات

 74 ............................................................................................................................................................................ مسلم رجب حمادة/  د
 المسنين رعاية دور على مطبقة تقويمية دراسة: المسنين حياة جودة لتحقيق كعملية الجمعي االتصال فعالية

 76 ....................................................................................................................................................................................... الجيزة بمحافظة



 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

4 

 76 .............................................................................................................................................. جمعة محمد الحفيظ عبد عشري حنان.د
 79 ........................................... نفسي إداري منظور: العربية بالدول الشيخوخة رعاية بمراكز المسنين رعاية ثقافة نشر آليات

 79 ............................................................................................................................... عاشور السيد نيللي/  د &  خوج أسعد حنان/  د.أ
 85 ..................................................... ميدانية دراسة الجزائري  المجتمع في  العمل عن المتقاعدين السن كبار لدى الذات تقدير

 85 .................................................................................................................................... غنية زهية /د & زهير بغول & لبنى ذياب/  د
 87 نموذجاً المعلمون: والمستقبلية الحالية االقتصادية والنظرة ــ التنموية إلسهاماتهم التاريخية النظرة بين المسنون

 87 ........................................................................................................................................... الحسيني محمد على فتحي ربيع/  دكتور
 93 .................................................................... العالمية اإلتجاهات ضوء في المسنين مع العمل في النفسي االخصائي مهارات

 93 ................................................................................................................................ سيد فؤاد هاني/ د&  حسين عاشور رمضان/ د
 97 .......................................................................االجتماعية الخدمة مهنة منظور من والمأمول الواقع بين العمل فى المسن حق

 97 ..................................................................................................................................................................... خليل القادر عبد زكنية/ د.أ
 99 .................................................. نموذجا الجزائر:  العائلي وسطه في المسن الشخص إلبقاء واالجتماعية العائلية الوساطة

 99 ................................................................................................................................................................ مسدور زينب الباحثة الطالبة
 102 ............................................ المصرى المجتمع فى األسرة داخل العالقات طبيعة على وانعكاساته السن كبار لدى الزهايمر

 102 ......................................................................................................................................................... الحى عبد سامى محمود سالى/ د
 105 . الرورشاخ تقنية باستعمال حاالت لثالث اكلينيكية دراسة:  المسنين بدور المقيمات المسنات لدى النفسي التوظيف

 105 ....................................................................................................................................................................................... رحال سامية/ د
 107..................................................................................................... المسنين رعاية مجال فى االجتماعية الخدمة بحوث اتجاهات

 107......................................................................................... صوفي معوض سعيد سمر. د  & الحميد عبد المقصود عبد خليل. د.أ
 111 ..................................................................................................................................... المسنات مالبس لتصميم  لنموذجا تطويع

 111 ....................................................................................................... نصر سيد محمد منى/ د.م & باشا إبراهيم على سميحة/ د.أ
 113 ................................................................................................ والمأمول الواقع بين والحكومية األهلية مصر في المسنيين دور

 113 ........................................................................................................................................................... محمد محمد محروس صالح/  د
 117 .............................. للمسنّين اداألبع المتعدّد اإلنساني األمن حماية في الجماعة وسيكولوجية العالمي المدني المجتمع

 117 ................................................................................................................................................... زاوشي صورية. د & عجال يونس. أ
 - البيضاء بالدار لمسنينا رعاية دار – بالمغرب المجتمعية  الرعاية دور في المسنين واحتياجات بمشكالت التكفل

 120 ...................................................................................................................................... تحليلية ومقاربة ميدانية دراسة - أنموذجا
 120 ........................................................................................................................................................................................ مطرب عادل/  د

 122 ................................................................................. السوداني والقانون ياإلسالم الفقه في الجنائية وأحكامه المسن حقوق
 122 ................................................................................................................................................ عمر المؤمن عبد القاسم الحي عبد/  د

Micro Nutrients For Natural Carbonated And Noncarbonated Soft Drink ............................................................................. 125 
Abdelazim, S.A.A.; Masoud, M.R.M. and Youssif, M.R.G. .......................................................................................................... 125 

 127 ................................................................................................................................................................. للمُسنين النفسية الجوانب
 127 ...................................................................................................................................................................................... فـرغلي عـالء/ د.أ

 129 ..................................... المستحدثة المجتمعية المشكالت مواجهة في المسنين رعاية ألخصائي والمهني العلمي الدور
 129 .................................................................................................................................................... خطيب سعيد على إبراهيم على/  د



 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

5 

 132 .................................... السن كبار لدي والبدنية الفسيولوجية المتغيرات بعض تحسين على  التدريبات من برنامج تأثير
 132 ........................................................................................................................................................ سالم اسماعيل فاروق عمرو   / د

 135 ........................................................................................... خبراتهم من واالستفادة بالمسنين الصحي للتكفل مستقبلية رؤى
 135 ...................................................................................................................................................................................... نعيمة عيزل/  د

 138 ...................................................................................................................... 10/12 القانون في قراءة للمسنين القانونية الحماية
 138 .................................................................................................................................................. شاكري سمية/ أ & معيزة عيسى/ د

 140 ............ العربي والشعر واألثر المطهرة النبوية والسنة الكريم القرآن في( الوالدين) المسنين مكانة تقدير استراتيجيات
 140 .......................................................................................................................................................... شمالة أبو حسن إبراهيم فرج/ د

 143 ............................................................................... للمسنين األجتماعى األداء وتحسين االجتماعية للخدمة العامة الممارسة
 143 ....................................................................................................................................................................... أحمد محمد فضل/ د.م.أ

 146 .......................................................................... بالمسنين الخاصة المنتجات تطور على اإلحاللية التكنولوجيات ظهور تأثير
 146 ................................................................................................................................................................... مصطفى صابر كريم/ م.م

Home Health Aides & Certified Nurse Assistants (CNA) ............................................................................................................. 150 
Marleen  Hassan Zeidani .................................................................................................................................................................... 150 

 154 ................................................................................................... المسنين إرشاد مجال في المستخدمة النفسي اإلرشاد فنيات
 154 ............................................................................................................ الملك عبد محمد إيمان/ د & محمد صديق احمد محمد/د

 156 ............................................................................................................... للمسنين المجتمع خدمات لتفعيل علمية مستخلصات
 156 ................................................................................................................................................. عبدالرحيم محمود أحمد محمد/ د.م.أ

 والقيادات التدريس هيئة أعضاء علي مطبقة دراسة: المسنين لخدمات االجتماعي التسويق في الجامعية الشراكات دور
 159 ....................................................................................................................................................................................... أسوان بجامعة

 159 ........................................................................................................................................................... محمد عباس جابر محمد/  د.م.أ
 162 ..........................................................................................................................والقانون اإلسالمية الشريعة بين المسنين رعاية

 162 ...................................................................................................................................................................... اهلل نصر خليل محمد. د. أ
 164 ............................................................................ ودينية ومجتمعية دستورية بمرجعية المسنين لرعاية موحد تشريع نحو

 164 ........................................................................................................................................ سليمان أحمد محمد الحميد عبد محمد/ د
 167 ........................... وترويحيا اجتماعيا لرعايتهم الحديثة االتجاهات اطار فى المسنين لدى والبيئية النفسية الخصائص

 167 ................................................................................................................................................................ السيد السعيد على محمد/د
 169 ............................................................................................................................... للمسنين والشرعية والجنائية الدولية الحماية

 169 ............................................................................................................................................................................. القطري نصر محمد.د
 172 .................................. اإلعاقة ذوى المسنين مشكالت حدة من للتخفيف االجتماعية للخدمة العامة للممارسة مقترح دور

 172 ........................................................................................................................ الحميد عبد سيد احمد/ أ& محمد فتحي محمود/د.ا
 174 ................................................................. االجتماعية الخدمة مهنة منظور ان المسنين رعاية مجال في الحديثة االتجاهات

 174 .................................................................................................................................................... النصر أبو محمود محمد مدحت/ د.أ
Education Program for Diabetic Elderly Patients about Subcutaneous Injection and Blood Sugar Test ........................ 176 
Dr. Mervat Abd El-Kader Ahmad Mohamed.................................................................................................................................. 176 
Vitamin D Supplement Can Provide Better Life For Geriatrics .................................................................................................. 178 
Dr. Marwa Abdeltwab Mohamed .................................................................................................................................................... 178 



 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

6 

 180............................................................................................... المسنين اجتماع علم في الحديثة والمنهجيه النظرية االتجاهات
 180................................................................................................................................................................ الجواد عبد خلف مصطفى.د.أ

 182 ........................................................................................................... [ استشرافية رؤية] والخصائص المفهوم بين:  السن كبار
 182 .............................................................................................................................................................. الغني عبد يسري مصطفى.  د

 185 ......................................................................................................................... للخطر المعرضه الفئات من كفئه المسنين تمكين
 185 ..................................................................................................... العظيم عبد نعيم إلهام/ د & قطب السعود ابو جالل منى/ د

 االجتماعية الرعاية برامج احتياجات لتقدير المدنى المجتمع ومؤسسات الحكومية المؤسسات بين تنسيقية رؤية نحو
 187 ................................................................................................................................................................................................. للمسنين

 187 .............................................................................................................................................................................. ابراهيم فؤاد منى/د
 190 ................................................................................................................................................................ للمسنين االقتصادي السخاء

 190 ............................................................................................................................................................................ ناشد وارداد نشأت/ د
 192 ........................................................................................................................... للمسن االجتماعي التوافق تحقيق في األبناء دور
 192 ............................................................................................................................................................................................... بورزق نوار

 194 ....................................................... السعودية العربية المملكة فى احتياجاتهم لتلبية للمُسنين تقدم التى البرامج تفعيل
 194 ................................................................................................................................................................... اللطيف عبد أحمد هبة/ د.أ

 198 ............................................................................................................................ إنسانيه لمسه: المسنين قلوب فى وجياالتكنول
 198 .............................................................................................................................على مختار هبه/ د. م.ا  & الحفنى محمد أحمد/   ا

 200 ................................ أنموذجا الجزائر-للمسنين االجتماعية الرعاية خدمات دعم في المدني المجتمع ومنظمات الدولة دور
 200 ........................................................................................................................................................................................ أوبعيش هجيرة

 202 ......................................................................................... للمسنين الحياة نوعية وتحسين االجتماعية للخدمة المهني التدخل
 202 ............................................................................................................................................................. سيد أحمد محمد هند/ دكتورة

 205 ................................................................................................................. المسنين مع االجتماعية للدراسات تحليلية ببلوجرافيا
 205 .............................................................................................................................................................. حسن عبدالالهي هنداوي د.م.ا

 208..................................................... المسنين منها يعانى التى المشكالت حدة من التخفيف فى االجتماعية المؤسسات دور
 208....................................................................................... عبدالحافظ احمد اسماعيل اسماء/د & الصغير موسي احمد يحيى/ د

 الخبراء من عينة على تطبييقية دراسة: المتنوعة الخبرات الستدامة االجتماعي المال راس من االستفادة استراتيجيات
 213 ............................................................................................................................................................................................. المتقاعدين

 213 ............................................................... الرماحي محمد نوار/م.م & الحدراوي كريم حامد/د.م.ا & الطائي حجيم يوسف/د.ا

 



 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

7 

 
 متهيد

 نبذه عن املعهد القومي لعلوم املسنني  
  رويةال

التجاهات والسلوكيات التي تكفل حق المسنين في حياة إنتاج وابتكار المعلومات والمهارات وا 
 .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 
 ساعد على تعزيز السالم االجتماعيللمسنين مما ي

  دهدا األ
 : مكن من خالل استحداث أسلوب للدراسة متكاملة التخصصات في مجال المسنين، يُ تعليمية

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

 إجراء دراسات  ،دى في مجال دراسة المسنين ورعايتهمبعيدة الم استراتيجيةوضع  :يةحبث
 تنظيم المؤتمرات والندوات ،علمية مقارنة للمسنين في مصر والوطن العربي والبالد األجنبية

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

 تنمية أساليب تحقق التكامل االجتماعي والتماسك من خالل مشاركة األجيال : اجتماعية
 .الشابة في رعاية المسنين

 تنمية ثقافة إيجابية للتعامل مع المسنين وتوقيرهم واإلفادة من خبراتهم وتقدير : إعالمية
ن على رعايتهم تهدف إلى عداد العلمي والفني لبرامج إعالمية للمسنين والقائميإلا،  عطائهـم

 تحسين مستوى التوافق الصحي والنفسي واالجتماعي لهم

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

 خل األسرةواإلسالمية في رعاية المسنين دا
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 أدهدا  املؤمتر:
 .المسنين كمشكلة مجتمعيةقضايا  إلقاء الضوء على مفهوم (1
تعميق مفهوم الشراكات والتعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز  (2

 .البحثية محلياً وإقليمياً وعالمياً
 .في المجتمعالمسن  أفضل الوسائل والسبل لتفعيل دورتوضيح   (3
 ين، والتعرف على النماذج العالمية لتصميم مراكز خدمة المسنة المسنرامتعزيز احترام ك (4

 .المختلفة
الخبرات وتطوير قاعدة معلومات وتشجيع التواصل بين الجمعيات والمؤسسات إبراز  (5

 .العاملة في مجال المسنين
استعراض واقع البحث العلمي واالستفادة من الخبرات المحلية اإلقليمية، والعالمية في  (6
 جال المسنين والتأهيل. م
  .العمل على رفع الوعي المجتمعي (7
مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي في ودور المؤسسات الحكومية التعرف على  (8

 .المسنين  قضايامواجهة 
 حماور املؤمتر:

 احملور األول: القطاع الطيب )الطب والعالج الطبيعي وطب األسنان والتمريض(
 ات الطبية والعالجية فيما يتعلق بالمسنين.  الوضع الحالي للدراس 
 دور العلوم الطبية في حل قضايا المسنين ومشكالتهم. 
 وضع استراتيجيات طبية مستقبلية لرعاية المسنين. 
 عرض االجراءات العالجية المختلفة لمرضى المسنين. 
 دراسة التجارب المحلية والعالمية للمسنين  

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

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

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

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

 المواصفات المعمارية للمباني اآلهلة بالمسنين. 
 إنشاء قواعد بيانات عالمية لعلوم المسنين.   
 ومية ودورها في حل مشكالت المسنين.بنوك المعلومات الق 
 التطبيقات التكنولوجية في تخصصات علوم المسنين. 
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 إبراهيم أحمد عز الدين عبد اهلل

 .أكتوبر 6– االجتماعية للخدمة العالي المعهد –أستاذ و رئيس قسم تنظيم المجتمع 
ibrahimezdin@yahoo.com 

  أكتوبر 6عضو مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة االجتماعية 
 نائب رئيس النقابة العامة للمهن االجتماعية بجمهورية مصر العربية 
 عضو مجلس ادارة و أمين عام صندوق التكافل لإلجتماعيين فى مصر 
 رئيس شمال إفريقيا فى األتحاد الدولى لالجتماعيين 
 مجلس التنفيذى لالجتماعيين فى قارة افريقياعضو ال 

  رئيس تحرير مجلة الخدمة االجتماعية العلمية الدولية بقارة افريقياIFSW 

 رئيس لجنة القيم باالتحاد األفريقى لالجتماعيين 

 ممثل أفريقيا فى االتحاد الدولىة لالجتماعيين بزيورخ 

 رية محكمة تصدرها الجمعية رئيس تحرير مجلة الخدمة االجتماعية )مجلة علمية دو
 2014المصرية لالخصائيين االجتماعيين( 

 رئيس وحدة حماية الطفل بالنقابة العامة للمهن االجتماعية 
 :األنشطة العلمية الدولية    

  international social workمحكم دولى فى مجلة الخدمة االجتماعية الدولية بأمريكا  -      

(SAG)      

 جامعة تروندهاييم بالنرويج -زائر فى كلية العلوم األجتماعية محاضر -     
 محاضر زائر فى كلية الخدمة االجتماعية جامعة فرانكفورت  -  
 2016رئاسة جلسات المؤتمر الدولى للخدمة االجتماعية ببيروت لبنان يوليو  -

 2017رئاسة جلسات المؤتمر الدولى للخدمة االجتماعية ببيروت لبنان ابريل  - 
 المشرف والمسئول العلمى على مشروعات التخرج الخاصة بطالب قسم الخدمة  -   

 2009-2004جامعة تروندهاييم بالنرويج  -األجتماعية                
 أكتوبر قسم  6المنسق العام االتفاقية العلمية بين المعهد العالى للخدمة االجتماعية  -           

 االجتماعية بكلية العلوم االجتماعية جامعه تروندهاييم بالنرويج . الخدمة                

mailto:ibrahimezdin@yahoo.com
mailto:ibrahimezdin@yahoo.com
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فى حتقيق احلماية االجتماعية  القيم املهنية وتدعيم ممارسة اخلدمة االجتماعية
 حتسني نوعية احلياة للمسننيو

 ا.د  ابرادهيم عزالدين
 راكتوب6استاذ ورئيس قسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية 

 
أصبح مجال رعاية المسنين من المجاالت الرئيسية في المجتمعات المعاصرة ، حيث اهتمت 
المجتمعات برعاية تلك الفئة وذلك بوضع النظم واللوائح التي نظمت أوجه رعايتهم، 
والخدمات التي تقدم لكبار السن كثيرة ومتنوعة بتعدد وتنوع صور الرعاية التي يحتاجون 

أنواع الرعاية : الصحية الجسدية والصحية النفسية واالجتماعية وهذه  إليها ، وفي مقدمة
الرعاية ليست كلها من مستوى واحد وال من تكوين واحد ولكنها تتنوع تبعا لحالة المسن 
وعمره. حيث أن مع تزايد عمر اإلنسان بتقدم الرعاية الصحية وتطورها تطوراً مذهالً خالل 

ط األسري وشيوع الفردية برزت مشكلة المسنين كمشكلة القرن الحالي وتفكك عرى الربا
اقتصادية وصحية ونفسية واجتماعية ، ومن هنا دعمت الخدمة االجتماعية نشاطاتها في 
مجال رعاية المسنين وذلك بالعمل على الحفاظ على كرامتهم وتحريرهم من العوائق 

حالة من الضمور واالستسالم، إذا االجتماعية معتبرة الشيخوخة حالة من القدرة واإلمكانية ال 
لم يوفر لهم عمل يشغلهم يصرفون فيه جهودهم ويقضون فيه وقت فراغها قد يصبحون 
عبئاً شديداً على من حولهم . وقد أوضحت الدراسات أن كثيراً من مشكالت كبار السن ال تتمثل 

ي تنتج عن فقط في المعاناة الجسمية ، بل تتعدى ذلك إلى مشاعر البؤس والشقاء الت
إحساسهم بأنهم أصبحوا بال فائدة في المجتمع. وتعد مرحلة التقاعد عن العمل نقطة تحول 
هامة في حياة اإلنسان ألنها تمثل المؤشر االجتماعي الرئيسي على تحول اإلنسان من طور 

 منتصف العمر إلى الشيخوخة.
وب العلمي ذو العائد والواقع أن رعاية وحماية المسنين اجتماعيا ونفسيا أصبح األسل

االجتماعي واالقتصادي الذي يؤثر على عملية التنمية الشاملة وذلك من خالل االستفادة من 
طاقاتهم وخبراتهم التي ال يجب أن يستهان بها ،ومدى أهميتها في إنجاز تطوير العديد من 

ة المسنين مجاالت العمل ومصادر الدخل القومي. هذا باالضافة إلى اعتبار أن مسألة رعاي
من  25قضية إنسانية أكدت عليها كافة األديان السماوية وقوانين حقوق اإلنسان والمادة 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تؤكد أن لكل إنسان الحق في مستوى معيشة مالئم لصحته 
 ورفاهيته والحق في األمان عندما يتقدم به السن.
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ر هام مع المسنين حيث إنهم يمثلون قطاعا هاما ونجد أن مهنة الخدمة االجتماعية تقوم بدو
من قطاعات المجتمع لهم مشكالتهم الخاصة واحتياجاتهم المتميزة . ومن هنا نجد أن 

 يقوم ، الدور هذا لمثل والمعد المتخصص المهني الشخص وهو –األخصائى االجتماعي 
ن المختلفة المسني حاجات إلشباع منها المالئم استغالل ويحاول المجتمع موارد على بالتعرف

كما أندوره ال يقف عند هذا الحد بل يمتد إلى محاولة التأثير في القرارات المجتمعية بما يخدم 
 مصالح المسنين على كافة المستويات ويحقق إشباعهم.

التعرف على القيم  تتحدد وتتبلور القضية الرئيسية لورقة العمل  فيوبناء على ما سبق 
تدعيم ممارسة الخدمة االجتماعية فى تحقيق الحماية االجتماعية و المهنية و كيفية 

تحسين نوعية الحياة لدى المسنين من خالل التركيز على الجوانب المختلفة لنوعية الحياة لدى 
المسنين والتي تتمثل في )الجوانب االقتصادية والجوانب الصحية والجوانب االجتماعية 

 والجوانب النفسية(.
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 ا د ابوالحسن عبدالموجود ابراهيم

 م.2011من عام  أستاذ مجاالت الخدمة االجتماعية
 م.2017سويف من مارس جامعة بنى -عميد كلية الخدمة االجتماعية التنموية

abuzad010@yahoo.com 
تم إنشاء الموقع والذي يتضمن  "http://kenanaonline.com/aboalhsn-666الموقع العلمي:

 179عدد الزائرين خالل هذه الفترة تجاوز أكثر من  -سنوات  بعض األنشطة العلمية منذ ثالث
 "إلف 

  عميد المعهد العالى للخدمة االجتماعية بقنا بقرارات وزارية من وزارة التعليم العالي
 للتعيين بجامعة بنى سويف. 2015حتى التقدم باالستقالة فى ابريل  2014/ 2013من العام 

 2015حتى  2013خدمة االجتماعية بقنا من عام رئيس مجلس إدارة المعهد العالي لل. 

  2016:  2013رئيس مجلس إدارة مركز بحوث التنمية البشرية بالمعهد من عام. 

  وزارة من بقرارات م2013 –م 2003وكيل  المعهد العالي للخدمة االجتماعية بقنا من عام 
 .العالى التعليم

 م.2016حتى عام  2015ام قائم بعمل نقيب االجتماعيين بمحافظة األقصر من ع 

  الخدمة كلية –عضو لجنة تحكيم بحوث الخدمة االجتماعية فى المؤتمر العلمي الدولي 
 .االن حتى 2013 عام من حلوان جامعة- االجتماعية

  المشاركة فى اجتماعات لجنة قطاع الخدمة االجتماعية للمعاهد بوزارة التعليم العالى
فى وضع واعتماد الالئحة  الدراسية الجديدة للمعاهد العليا  لتطوير المعاهد العليا والمشاركة

 م.2016: 2014
 ( كتاب.19عدد الكتب العلمية المنشورة ) 

 
 

mailto:abuzad010@yahoo.com
mailto:abuzad010@yahoo.com
http://kenanaonline.com/aboalhsn-666
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 كبار السن بني املخاطر املتعددة واحلماية االجتماعية....بناء القدرات كنموذج للرعاية
 ا د ابواحلسن عبداملوجود ابرادهيم

 جامعة بنى سويف -موية عميد كلية الخدمة االجتماعية التن
من المالحظ في جميع البلدانالمتقدمة والنامية على السواء، يواجه كبار السن مجموعة من 
مواطن الضعف والمخاطر والتي يختلف مدى تعرض المسنين للخطر اختالفا كبيرا من فئة 

 فهم الدخل طيف من األعلى الطرف في يعيشون الذين أولئك أما سكانية واحدة الى آخري،
من الفقراء باإلضافة الى انعكاس الصحة او المستوى العمرى للمسن، فالتقدم في  أمنا أكثر

العمر ايضا ينعكس على طبيعة المخاطر التى يتعرض لها وتتعدد المخاطر التى يتعرض 
المسنين ، فرعاية المسنين تعد ضرورة تفرضها طبيعة العصر الحديث الذي يتميز بارتفاع 

نتيجة التقدم الصحي مما أدى إلى تميزه بظاهرة تزايد فئة المسنين بين  مستوى األعمار
في ل ويجرى عليه العم، معهل التعامل ن معينة ضابط يسهـن بسـتحديدالمسالسكان، ويعد 

الهيئات العالمية كانت اكبرتحدد سن التقاعد بستين سنة وإن والتى العربية لجامعة الدو
لهيئة االمم المتحدة  يعنى  ابع  ـكانالتـم السـقسوهي ، ن السكانئوالمتخصصة في ش

 المسن –ل منها : ا لمسن ولعلمفهوم اوجدت عدة تصنيفات ا حيث اElderlyالمسن خص ـالش"
 سنة 84 الهرة المسن – ج 85 الى سنة 75 من الكهل المسن -ب  سنة 74 الى سنة 60 من الشاب

تحول الى مخاطر ومشكالت ت قد والتى دةمتعد نجدها المستين احتياجات الى فاكثر،وبالنظر
تنعكس على المكون النفسى واالجتماعي والصحي واالقتصادي للمسن ، والتى تتطلب بناء 
القدرات  التى تستند على تحرير وتعزيز وإدامة قدرة األشخاص والمنظمات والمجتمع ككل 

جتماعيا ونفسيا وصحيا إلدارة الحماية االجتماعية للمسنين كاحد الفئات  المعرضة للخطر ا
واقتصاديا على الرغم من انها من الفئات التى كانت تتولى ادارة المجتمع حيث اسهمت فى 
تنمية المجتمع محليا وقوميا فى المجاالت النوعية ومازالت من المفترض ان تكون قادرة و 
فاعلةوعلى هذا فالمجتمعبمؤسساتهوأنظمتهوهيئاته الحكومية والمجتمع المدني، 

المسنينانفسهم لديهما مسئولية فى تحسن الحماية االجتماعية ، وهذا يتطلب العمل ف
الجماعي القائم على العلمية لبناء القدرات عن طريق تعاون بعض المهن والتخصصات التى 
تعمل مع هذه المستويات..... وهذه الورقة تسعى الى طرح محاولة لبنا نموذجا يمكن اختباره 

 ماية االجتماعية للمسنين.وتقنينه لتحسن الح
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 أ.د / أحمد حمدي شورة توفيق

 وكيل  المعهد العالي للخدمة االجتماعية بقنا للتدريب والشباب -أستاذ التخطيط االجتماعي 
ahmedshora_s@yahoo.com 

 ( دورة15عدد الدورات التدريبية )
 ( بحث13جة أستاذ مساعد وأستاذ )أبحاث الترقى لدر

 (2دراسات وبحوث علمية تابعة لجهات علمية وبحثية متنوعة: )
( 15المشاركــــــة فــــي الدورات والدراســــات والبحــــوث العلميـــــة والميدانيـــــــة المختلفة  )

 مشاركة.
لشبابى والمجال المدرسى المشاركة فى العديد من األنشطة المختلفة فى المجال التنموى وا

 والتعليمى ومجال األسرة والمرأة والطفل والمجال الصحى والبيئى وذوى اإلحتياجات الخاصة.
 المشاركة فى أنشطة أخرى متنوعة صحفية وإعالمية.

 المشاركة فى العديد من األنشطة بالمملكة العربية السعودية.
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الجتماعية املقدمة للمرأة يفيات مع اخلدمات احنو منوذج ختطيطي لتعامل الرائدات الر
 دراسة مطبقة علي الرائدات الريفيات مبحافظة قنا: املسنة

 أ.د / أمحد محدي شورة توفيق
 بقنا االجتماعية للخدمة العالي المعهد وكيل –أستاذ التخطيط االجتماعي 

تمع المصري ، كما يعد من يعد التخطيط للخدمات االجتماعية أحد أهم الركائز الهامة للمج      
االهتمامات الحقيقية للدولة المصرية في المرحلة الراهنة والمستقبلية ، وذلك لما يقوم به 
هذا المدخل من دور بارز في إصالح وتطوير منظومة الخدمات بالمجتمع المصري ، وتخبرنا 

تمام بقضية االحصائيات بما هو متوقع مستقبال من ضرورة االهتمام بالمسنين ومن االه
 الرعاية المتكاملة لهم ووضع السياسات والخطط لتوفير الرعاية لهم . 

ومن الناحية التخطيطية هناك من يرى أن يقوم االخصائي االجتماعي بوضع خطة ويعمل       
على انجازها لتحسين مستوى معيشة المسنين الذين يعمل معهم ، وفي تقدير كثيرين فإن 

تى االن ما يستحق من اهتمام ، لذا تعد قضية التخطيط للخدمات خطط المسنين لم تلق ح
االجتماعية من أكثر القضايا أهمية إلحداث تطوير منهجي في التخطيط االجتماعي 
لمؤسسات الخدمة االجتماعية ، وحيث أن الرائدات الريفيات هي حلقة الوصل بين أهالي 

وى الريف والقرية المصرية .. لذا فإن القرية ومنها المسنين واألجهزة التنفيذية على مست
الدراسة الحالية تسعى إلي محاولة وضع نموذج تخطيطي لتعامل الرائدات الريفيات مع 
الخدمات االجتماعية المقدمة للمرأة المسنة ، وإلي التعرف على أهم معوقات خدمات برامج 

المسنة ، وأهم مقترحات  رعاية المرأة المسنة ، وأهم صور تفعيل برامج خدمات رعاية المرأة
 تطوير خطط عمل الرائدات الريفيات في مجال رعاية المرأة المسنة . 

 : دراسة وصفية تحليلية . نوع الدراســة اإلجراءات المنهجية : 
 : استخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي الشامل . المنهج المستخدم -

 ائدات الريفيات بمحافظة قنا.: استمارة استبيان مطبقة علي الر أدوات الدراسـة -
  مجاالت الدراسة :

 تم إجراء الدراسة علي الرائدات الريفيات بمحافظة قنا .:  المجال المكاني
( رائدة 71( مفردة من اجمالي عدد )63تم تطبيق استمارة االستبيان علي عدد ):  المجال البشري

 ريفية على مستوى محافظة قنا .
 م .12/4/2017م إلي 2/4/2017 الدراسة الميدانية في الفترة من إجراءتم :  المجال الزمني
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أوضحت النتائج أهم خطوات النموذج التخطيطي لتعامل الرائدات الريفيات مع  : نتائج الدراسة 
الخدمات االجتماعية المقدمة للمرأة المسنة ، وأهم الخدمات االجتماعية المقدمة للمرأة 

ات ، وأهم احتياجات برامج المرأة المسنة ، وأهم صور تفعيل المسنة من قبل الرائدات الريفي
برامج خدمات رعاية المرأة المسنة ، وأهم معوقات خدمات برامج رعاية المرأة المسنة ، وأهم 

 مقترحات تطوير خطط عمل الرائدات الريفيات في مجال رعاية المرأة المسنة .
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 د.أحمد خليفة عبد السالم
 جامعة بني سويف –بكلية اآلداب  مدرس علم النفس االجتماعي

ahmedkhalifa_20072000@yahoo.com 
 ( دورة.18الدورات التى حصل عليها )

 (8: ) الندوات والمؤتمرات وورش العمل

( 12يمها )الدورات التدريبية التى قدمها أو شارك فى تقد
  وماز الت العضوية مستمرة. -2010عضو جمعية إدارة االعمال بالقاهرة من 
    باحث أول بمركزMpsy للخدمات النفسية والبحثية. 
  .اخصائي نفسي بمركز سمارت للخدمات النفسية واإلرشادية 

 .أخصائي نفسي بمركز ترست للخدمات النفسية واإلرشادية 

 2011-2009لمرأة ببني سويف مستشار نفسي لمركز استضافة ا. 

محاضر لبعض الهيئات النفسية واالجتماعي 
 اإلنتـاج العلمـى 

 دراسة استكشافية. "أوالً :بحث عنوان سمات شخصية القادة الحكماء
 ثانياً : كتاب تحت النشر بعنوان المعرفة االجتماعية. 

تماعي المعاصر، عبد الحليم ثالثًا: فصل بعنوان السلوك االجتماعي البناء في علم النفس االج
 محمود السيد وآخرون.
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قبول األخر والتسامح كمنبئات جبودة احلياة لدى عينة من املسنني يف حمافظة بين 
 سويف

 د/ أمحد خليفة عبد السالم
 مدرس بقسم علم النفس

 
حياة لدى يهدف البحث الحالي إلي الكشف عن دور قبول األخر والتسامح في التنبؤ بنوعية ال

عينة من المسنين في محافظة بني سويف، كما يهدف إلي الكشف عن الفروق بين المسنين 
 الريفيين والحضريين في األقل تسامحا وقبوال لألخر واألكثر تسامحًا وقبوال لألخر .

( مسنًا من الريف والحضر بمتوسط عمري 80أجريت الدراسة على عينة من المسنين قوامها )
(، وأعدت بطارية من المقاييس اشتملت علي : مقياس 24,2( وانحراف معياري قدره )44,66قدره )

 قبول األخر من إعداد الباحث، ومقياس التسامح من إعداد الباحث، ومقياس نوعية الحياة.
ولقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالة وموجبة بين التسامح ونوعية حياة المسن 

بول األخر أكثر تنبؤًا بنوعية الحياة ثم التسامح، وتوصلت نتائج الدراسة وقبول األخر، وكان ق
أيضًا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  في األقل تسامحا وقبوال لألخر واألكثر تسامحًا 

 وقبوال لألخر في نوعية الحياة  .
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 أحمد شريف عبد الحكيم محمد بدر . -االسم :

 رياضي بالديوان العام لوزارة الشباب والرياضة .الوظيفة : أخصائي 
 المشاركة بالحضور في أكثر من مؤتمر علمي في مجال التربية البدنية والرياضة . -
المشاركة بالحضور في أكثر من مؤتمر طبي في مجال أمرض السكر والغدد الصماء التي  -

يزم وجمعية زراعة خاليا نظمتها كالً من الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابول
 البنكرياس .

 عضو بجمعية رعاية شباب السكر . -

 عضو بجمعية أصدقاء مرض السكر . -

المشاركة في تنظيم أكثر من معسكر ورحلة لألطفال مرضى السكر بوحدة سكر األطفال  -
 . البر رأس ومدينة وأسوان األقصر من بكالً شمس عين جامعة –مستشفى األطفال 

 ظيم اليوم العالمي للسكر بمركز التنمية الرياضية ألكثر من عام .المشاركة في تن -

الحصول على أكثر من دورة تدريبية في إعداد المثقف الصحي لألطفال مرضى السكر ) النوع  -
 . 2014و 2012األول ( من خالل دورات المثقف الصحي التي نظمتها وحدة سكر األطفال خالل عامي 

لرياضية لألطفال مرضى السكر ) النوع األول ( بوحدة سكر المساهمة في تنظيم األيام ا -
 . شمس عين جامعة –األطفال بمستشفى األطفال 

المساهمة في وضع التمرينات الرياضية ببعض كتيبات التثقيف الصحي الرياضي  -
 لألطفال مرضى السكر النوع األول .
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 دور فسيولوجيا الرياضة يف حتسني جودة احلياة لكبار السن 
 أمحد شريف عبد احلكيم حممد بدر .

تتناول ورقة العمل هذه عرض لمفهوم فسيولوجيا الرياضة حيث ينطلق منه منهج العمل 
القائم عليه الدور الذي يؤديه علم فسيولوجيا الرياضة نحو تحسين جودة الحياة لكبار السن ، 

من خدمات رياضية  ومن ثم تظهر أهمية هذا العلم في معرفة ما يمكن تقديمه لكبار السن
تتناسب مع حالتهم الصحية من خالل الفهم الصحيح لهذا العلم . هذا باإلضافة إلى عرض 
ألبرز المشكالت الصحية التي يتعرض لها كبار السن وما هي أدلة العمل الحالية في مجال 
 فسيولوجيا الرياضة والبروتوكوالت المتبعة للتعامل الصحيح مع كل مشكلة صحية يمكن أن
يتعامل معها علم فسيولوجيا الرياضة في إطار تحسين جودة الحياة لكبار السن من المفهوم 
العام لجودة الحياة والخاص بكبار السن والذي يتناسب مع مرحلتهم العمرية وحالتهم 
الصحية لإلجابة على السؤال الذي تطرحه ورقة العمل هذه ، وهو متى وكيف تتحقق جودة 

من خالل توظيف ومساهمة علم فسيولوجيا الرياضة في هذا االتجاه ؟ . الحياة لكبار السن 
وكذلك ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني بمؤسساته في تحسين جودة 
الحياة لكبار السن من خالل الفهم األفضل لفسيولوجيا الرياضة وكيف يتم تطبيق هذا 

يولوجيا الرياضة بوظائفه . هذا إلى جانب معرفة باستخدام األدوات الالزمة في قيام علم فس
الدور الذي يقوم به البحث العلمي في تطوير المفاهيم المرتبطة بعلم فسيولوجيا الرياضة 
لكبار السن واالرتقاء به والسيما إن كان هناك بعض الحاالت التي تعرضت لعوامل الخطر أثناء 

سابق / نيكوال ساركوزي ، والفنان الراحل / ممارسة النشاط الرياضي مثل الرئيس الفرنسي ال
ممدوح عبد العليم . وذلك لتجنب عوامل الخطر أثناء ممارسة النشاط رياضي وبالتالي 

 مساهمة فسيولوجيا الرياضة في تحسين جودة الحياة لكبار السن .
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 أسامة فاروق على عبد المجيد

dr.osamafarouk71@yahoo.com 
 : المؤهالت العلمية

  1992ليسانس آداب وتربية انجليزى،جامعة القاهرة )جيد جدا مع مرتبة  الشرف( 
 2016ماجستيرمناهج وطرق تدريس انجليزى  
 2016شهادة التويفل من األميديست بالقاهرة  
 2016من جامعة بنى سويف  ICTPشهادة ال 
 )جيد جدا(  2011فى التربية من جامعة بنى سويف دبلومة مهنية  
 )جيد جدا( 2012دبلومة خاصة فى التربية من جامعة بنى سويف  
 ( 6الدورات ) 

عاما لجميع األعمار وجميع المراحل 24: مارس تدريس اللغة اإلنجليزية على مدى  الخبرة العلمية
امعة وطلبة الدراسات العليا نظرا الدراسية التى تشمل االبتدائى واإلعدادى والثانوى والج

لعمله بكلية التربية ، وترجم من وإلى اإلنجليزية لطلبة اآلداب والحقوق والزراعة والطب 
والخدمة االجتماعية والتربية وللباحثين ، كما مارس الترجمة لمكاتب الترجمة بنظام الفرى 

عربية ككتاب ) التعامل مع النسر على اإلنترنت ، وترجم بعض الكتب من اإلنجليزية إلى ال
العمالء سريعى الغضب( ، وألف قصائد باللغة اإلنجليزية كقصيدة المفتاح والجرادة ، 
والسواقى ، ومأساة الفراغ إذا ساد وغيرها ، وله ثقافة واسعة فى اللغة العربية وآدابها ، 

الثقافة العامة.  ومارس تدريس مخارج وصفات القرآن الكريم وتحفيظ القرآن ، وله اطالعات فى
وله كتابات جديدة فى السقاالت التعليمية باللغة اإلنجليزية، وقد وضع فيها وفى فن مقال 

 المناظرة نحو عشرين عنوانا جديدا.
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 حقوق املسنني يف الشريعة اإلسالمية
 أسامة فاروق على عبد اجمليد

ق االجتماعي للمسنين، ما لم لقد أوضحت نتائج كثير من الدراسات أن التقاعد يؤثر على التواف
يستطيعوا تعويض فقدان العمل بأنشطة متنوعة يمكن أن تساعدهم على قضاء وقت الفراغ 
وإشباع حاجاتهم وتحقيق ذاتهم. فالعزلة بالنسبة للمسنين تجعلهم أقل قدرة على التكيف 

ئهم مع البيئة االجتماعية، أما العمل فيساعدهم على حل الكثير من مشكالتهم وإعطا
  األهمية والمكانة االجتماعية. 

فإن نسبة من المسنين، وإن كانت قليلة تعتمد على نفسها مادياً والغالبية العظمى  ولألسف،
  تجد صعوبة في توفير األموال الكافية للعيش الكريم. 

إن قلة الموارد المالية تجعل المسن يعيش في ظروف حياتية صعبة حيث ال يستطيع تحمل 
لسكن في بيت مريح ومناسب تتوافر فيه الضروريات أو أن يتغذى بشكل مناسب تكاليف ا

  وأن يدفع فواتيره الشهرية بسهولة. 
وقد أثبتت الدراسات وفي جميع المجتمعات أن المنزل والمجتمع الذي عاش فيه المسن هو 

إلبقاء كبار المكان األنسب له وينبغي أن تتضافر جميع الجهود العائلية والرسمية والتطوعية 
السن أطول فترة ممكنة في منازلهم وفي المجتمع معتمدين على أنفسهم أو بدرجات 

 متفاوتة من المساعدة من قبل الجهات المختلفة.
وبَعْدُ، لنا أن نتساءل عن ماهية دور كبار السن في البرامج التنموية في المجتمع؟!، وهل يمكن 

ية والحسية المحدودة للمسن في إنجاز البرامج االستفادة من القدرات واإلمكانيات العقل
 التنموية؟!.

وهناك الكثير من األسئلة التي يمكن أن تتولد حول قضايا ومشكالت كبار السن في المجتمع 
 وعن مدى وحجم وفعالية دورهم في الحياة وهم في أسوأ حاالت خريف العمر واحتماالته.

كبار السن ال تتمثل فقط في المعاناة الجسمية إن العديد من الدراسات تشير إلى أن مشكالت 
نتيجة إلصابتهم بأمراض الشيخوخة أو بعض األمراض المزمنة، بل إنها تتعدى ذلك إلى 
مشاعر البؤس والشقاء التي تنتج عند إحساسهم بأنهم أصبحوا بال فائدة في المجتمع وإلى 

 مشاعر الوحدة واليأس التي تنتابهم
ير في أن مشكلة كبار السن ليست فقط في ضرورة توفير المسكن فأصبح من الضروري التفك

والملبس والمأكل باعتبارها حاجات مادية ضرورية، فضالً عن الرعاية الطبية بل إن سياسات 
الرعاية لكبار السن، ينبغي أن تمتد إلى إشراك مَنْ له القدرة من كبار السن في البرامج التنموية 
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عقلية والجسمية، إلشعارهم بأهمية الدور الذي يمكن أن يقوموا التي تتناسب مع قدراتهم ال
به، حتى يعطيهم األمل والحياة في المجتمع، ويتوفر لهم الرضا واالستقرار النفسي. ومن 
أمثلة األعمال التي يمكن أن يقوم بها المسن، أعمال ترفيهية واستغالل وقت الفراغ، وأعمال 

 واجتماعية وخدمات نفسية واستشارات مهنية.تعليمية وتربوية وأعمال اقتصادية 
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 أسماء أحمد رياض مهران

 دكتوراه في التغذية وعلوم األطعمة
dr.healthydiet@gmail.com  
dr.healthydiet@gmail.com 

الدورات التدريبة التي تم المشاركة والقيام فيها بالتدريس ضمن فريق العمل من خالل 
 الخاصة االحتياجات ذوي واالطفال المركز تبعا لدورات شباب الخريجين إلعداد مساعد المسن

 .المعيلة والمرآة الشوارع واطفال المدرس وظل

 النتاج الحربيا       §
 االجتماعي روتاري نادي       §
 اليونسكو منظمة       §
 االحمر الهالل       §
 منظمة الصحة       §

 (.9الندوات والمؤتمرات )
 (.5أنشطة اخرى: )
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Effect of choline on chronic liver disease in rats 
Asmaa Ahmed Riad Mahran 

Dietitian - Center of Elderly Care, Helwan University 
. 

Abstract 
Choline is considered an essential nutrient in humans, deficiency may result in liver 
disease. 
The investigation aimed to evaluate effect of choline on chronic liver disease in rats.  
Chronic liver disease rats were induced in normal healthy male albino rats (n=72) by 
subcutaneous injection with CCL4 twice a week for two weeks. Then groups were 
fed on as the following: (basal diet + ¼%, ½%, 1% and 1.5% respectively) of choline 
chloride and (basal diet containing supplemented bread with the same doses) of 
choline chloride for 8weeks. 
The  organoleptic  evaluation  of  bread  revealed  that,  the  sample  supplemented  
bread  with  (½%)  choline  chloride  was  the  best,  it  showed  no  significantly  
difference  in  all  the  characteristics  compared to control sample. The results that 
the different doses of choline chloride had a good significant effect in both lipid 
fraction (HDL-c, LDL-c, VLDL-c, cholesterol and triglycerides) and liver enzymes 
(ALT and AST). Conclusion, it was found that liver damage can be reversed by 
supplementation of different doses of dietary choline chloride and also with the 
supplemented bread, which provides the diet with the same doses of choline. 
Key words: choline, bread, lipid fractions, liver enzymes 
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 د/ أسماء سيد حسن

 جامعة أسوان. -بكلية الخدمة االجتماعية  مدرس التخطيط االجتماعي
dr.asmaa82@gmail.com 

asmaa.s.hassan@aswu.edu.eg 
 المهام واألنشطة الجامعية

كلية الخدمة االجتماعية عضو مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للتدريب والتنمية البشرية ب -1
 .2015بأسوان من 

 حتي اآلن. 2015مستشار اللجنة الفنية بالكلية من عام  -2

 .2014حتي  2009مستشار اللجنة االجتماعية والرحالت بالكلية من عام  -3

 .2009عضو لجنة المتابعة بكلية الخدمة االجتماعية من أكتوبر  -4

 المهام واألنشطة المجتمعية
بمحافظة  SARDمعية العلمية للبحوث والتنمية عضو مجلس إدارة الج -1

 (.2011حتي  2008أسوان.)أغسطس 

عضو نشط بعدد من الجمعيات األهلية والمنظمات غير الحكومية مثل جمعية تنمية  -2
 المجتمع بالنجاجرة ، ومؤسسة خطوة للتدريب والتنمية.

األسرة  المشاركة في أنشطة المنتدى القومي لحقوق المراهقين مع مؤسسة تنمية -3
 المصرية.
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 التخطيط التشاركي ملنظمات اخلدمات اإلنسانية يف جمال رعاية املسنني
 أمساء سيد حسن خليل

 جامعة أسوان. -بكلية الخدمة االجتماعية  -مدرس التخطيط االجتماعي
 مشكلة الدراسة :

تنمية يسعي مجتمعنا المصري في هذه المرحلة الهامة والحساسة من تطوره إلي تحقيق 
شاملة قائمة محورياً علي اإلنسان المصري في جميع مراحله العمرية من الوالدة حتي عمر 
الشيخوخة، لذلك تحتل فئة المسنين اهتماما متنامياً داخل أروقة السياسة والتخطيط 

 الوطنية والمحلية.
 و في ظل توجه الدولة و مؤسساتها المختلفة نحو التخطيط التشاركي لمختلف مجاالت
الرعاية والتنمية ال يمكن اغفال دور المسنين في عملية التخطيط لبرامجهم وخدماتهم 
باعتبارها أحد أهم الشرائح في المجتمع المصري وباعتبار المسنين يمتلكون الخبرات و 
المعارف التي يمكن أن تفيد في التخطيط لرعايتهم وخدمتهم، و تنطلق الدراسة الحالية من 

يمكن  االستفادة بهم في عملية التخطيط التشاركي المرتكز عليهم لتطوير  أن المسنين خبراء
 الخدمات والبرامج واألنشطة الموجهة إليهم.

 أهداف الدراسة :
تسعي الدراسة إلى تحقيق هدف عام هو: التعرف علي واقع التخطيط التشاركي لمنظمات 

 الخدمات اإلنسانية في مجال رعاية المسنين.
 ة :تساؤالت الدراس

في ضوء أهداف الدراسة فقد تحددت تساؤالتها في تساؤل رئيسي مؤداه ما واقع التخطيط 
التشاركي لمنظمات الخدمات اإلنسانية في مجال رعاية المسنين، ويتفرع منه عدة تساؤالت 
فرعية تحاول اإلجابة عليها مثل ما واقع التخطيط التشاركي لمنظمات الخدمات اإلنسانية 

في مجال رعاية المسنين، ما الصعوبات التي تواجه التخطيط التشاركي  بمدينة أسوان
لمنظمات الخدمات اإلنسانية بمدينة أسوان في مجال رعاية المسنين، ما مقترحات تفعيل 

 التخطيط التشاركي لمنظمات الخدمات اإلنسانية في مجال رعاية المسنين،
 منهجية الدراسة :

الوصفية التحليلية باستخدام منهج المسح االجتماعي عن تعتبر هذه الدراسة من الدراسات 
طريق العينة ، وستطبق الدراسة من خالل استبيان موجه لقادة منظمات الخدمات االنسانية 

 الحكومية وغير الحكومية العاملة في رعاية المسنين.
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 نتائج الدراسة :
التشاركي فيما بين أوضحت نتائج الدراسة أنه يوجد توجه محلي نحو استخدام التخطيط 

منظمات الخدمات اإلنسانية  بمدينة أسوان في مجال رعاية المسنين، وكذلك عدد من 
المعوقات التي تواجه هذه العملية، وتقدم الدراسة تصور تخطيطي مقترح لتفعيل التخطيط 

 التشاركي لمنظمات الخدمات اإلنسانية في مجال رعاية المسنين.
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 اشرف محمد علي علي شلبي د.

Dr_ashraf_72@hotmail.com 
 سويف بنى جامعة – اآلداب كلية –أستاذ مساعد بقسم علم النفس 

 (31) الدورات و الورش التدريبية
 (3الكتب العلمية )

 (11الدوريات )
 (2المشاركة بورقة عل فى المؤتمرات )

 ( رسالة علمية1( ومناقشة وتحكيم )5شراف على الرسائل العلمية )اإل
 (12المقررات التى تم تدريسها )

 المستشار النفسى للجمعية الخيرية للوقاية من المخدرات بالسعودية.
 (8الدورات والورش التدريبية التى تم تدريسها )

 (11عضوية اللجان الفنية )
 (4عضوية الجمعيات العلمية )

 (.13كة فى النشاط اإلعالمى )المشار
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القدرة التنبؤية للتفكري االجيابي واملساندة االجتماعية جبودة احلياة  لدى عينة من 
 املسنني املقيمني يف دور الرعاية وخارجها

 د. أشر  حممد علي شليب
 سويف بني جامعة –كلية اآلداب  -أستاذ علم النفس االرتقائي المساعد

 
الحالي إلى المقارنة بين المسنين المقيمين في دور الرعاية وخارجها  في كل من يهدف البحث 

مهارات التفكير االيجابي، والمساندة االجتماعية، وجودة الحياة. وتحديد عالقة مهارات 
التفكير االيجابي ، والمساندة االجتماعية بمكونات جودة الحياة لدي كل من المسنين ، 

مدى قدرة مهارات التفكير االيجابي ، والمساندة االجتماعية على والمسنات، والتحقق من 
التنبؤ بجودة الحياة، وما إذا كان هناك اختالف في مهارات التفكير االيجابي والمساندة 
االجتماعية المنبئة بهذا عند المسنين المقيمين في دور الرعاية وخارجها. المنهج واإلجراءات: 

( مسناً 142ي الوصفي والمقارن السببي ، وتكونت العينة من )تم استخدام المنهج االرتباط
( من المقيمين مع أسرهم )متوسط أعمارهم  123ومسنة من محافظتي بني سويف والمنيا ، )

( من المقيمين في دور رعاية للمسنين ) متوسط أعمارهم  19( ، ) 7،95، وانحراف معياري  62،18
المقياس العربي للتفكير  :تطبيق المقاييس التالية(. وتم 7،78، وانحراف معياري  71،16

 Spender Georgeااليجابي اعداد د. عبد الستار إبراهيم ، ومقياس المساندة االجتماعية اعداد 
ترجمه واعده للبيئة العربية عفاف عبد الفادي دانيال، ومقياس جودة حياة المسنين اعداد 

 ل أحمد. منظمة الصحة العالمية ، تعريب بشري إسماعي
  أشارت أبرز النتائج إلى:

  وجود قدرة تنبؤية لمتغير المساندة االجتماعية ببعديه المساندة االجتماعية خارج
األسرة ، والمساندة داخل األسرة كمتغيرات مستقلة في التنبؤ بجودة الحياة كمتغير تابع لدى 

المستقلة على اساس عينة المسنين المقيمين مع أسرهم ، وتم استبعاد باقي المتغيرات 
 ضعف تأثيرها في المتغير التابع.  

  وجود قدرة تنبؤية لمتغيرات المساندة االجتماعية خارج األسرة ، كأحد أبعاد المساندة
االجتماعية بشكل عام ، وكذلك التوقعات االيجابية ، والتقبل الغير مشروط للذات كأحد أبعاد 

قي المتغيرات على أساس ضعف تأثيرها في التفكير االيجابي، وفي حين تم استبعاد با
 المتغير التابع. 
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 السيد احمد عبداهلل احمد أمين القاضي.د/ 

 سويف بني جامعة– االجتماعية الخدمة كلية –مدرس بقسم خدمة الفرد 
elsayed_alkady@yahoo.com 

 ( مشاركة.20تدريبية والعديد ن األنشطة )المشاركة فى المعسكرات ال
 ( دورة تدريبية.15عدد الدورات التدريبية )

 ( أبحاث.6األبحاث العلمية )
 (.7شهادات التقدير )

 (.12المؤتمرات والندوات )
 (.12المقاالت العلمية )
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 مخلص رمضان محمد احمد بليحد/

 ماعيهمدرس التخطيط االجتماعى كليه الخدمة االجت
Dbeleh2010@yahoo.com 

 www.drmokls.blogspot.comالمدونة الشخصية جاميل 
 (14الدورات التدريبية )
 (4المؤلفات العلمية )

 (5األبحاث العلمية المنشورة )
 (9مرات العلمية )المشاركة فى المؤت

 (9المواد التى تم تدريسها )
 العديد من الخبرات العلمية والوظيفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Dbeleh2010@yahoo.com
mailto:Dbeleh2010@yahoo.com
http://www.drmokls.blogspot.com/


 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

34 

 املسنون يف اجملتمع املصري بني الرعاية واحلماية
 د/خملص رمضان حممد امحد بليح & د/ السيد امحد عبداهلل امحد أمني القاضي

المصري خاصة في الوقت الحاضر  تجسد رعاية المسنين في الوطن العربي عامة والمجتمع
تتولى بموجبها الدولة مسؤولية توفير جميع الخدمات للمسنين  العديد من التشريعات التي

والصحية واالجتماعية لجميع المواطنين في حاالت العجز  وضمان الحقوق المادية
جراءات التشريعات أيضا قوانين التقاعد والضمان االجتماعي واإل والشيخوخة  وتتضمن هذه

العمال من كبار السن وضمان معاشات تقاعدية لهم ، وهناك أيضاً  الالزمة بتسهيل تقاعد
القوانين الخاصة باألفراد من غير القادرين على العمل بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة 

الضمانية لهم بصورة رواتب شهرية ، وتوجد في الوطن العربي الكثير من  وتوفير المنافع
ات المتخصصة في مجال رعاية المسنين ) دور رعاية المسنين ( والتي تستهدف المؤسس

والترفيهية  وتشير اإلحصاءات المتوفرة عن  تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية والتربوية
المسنين في الوطن العربي بان عددهم قد تزايد خالل السنوات األخيرة نتيجة للتقدم في 

 صحية المقدمة للمواطنين بشكل عام والمسنين بشكل خاص .المجال الطبي والخدمات ال
ولهذا فقد أصبح التفكير في أن مشكلة المسن ليست فقط في ضرورة توفير المسكن          

والملبس والمأكل باعتبارها حاجات مادية ضرورية فضال عن الرعاية الطبية، إنما الرعاية 
آلخرين لهم وتعاطفهم معهم وتكوين ا يجب أن تمتد كي تشمل إشباع الحاجة وتقدير

صداقات في المجتمع ، وذلك حتى ينمو األمل في البقاء والحياة في المجتمع ويتوفر لهم 
الرضاء واالستقرار النفسي فالمسن يحتاج أكثر من غيره إلى أشكال الرعاية المختلفة بصفة 

واصلة نشاطه ودوره في عامة ، والرعاية االجتماعية والنفسية بصفة خاصة  لمساعدته على م
 الحياة الكريمة واآلمنة البعيدة عن المخاطر بكافة أشكالها .

وفي إطار التناول لقضية المسنين في المجتمع المصري بين الرعاية والحماية ، تتناول           
 الورقة الحالية عددا من المحاور تتمثل في : 

 .مفاهيم ومعاني ترتبط بمجال رعاية المسن 
 لمسن االجتماعية والنفسية.سمات ا 
 .حاجات المسن المتغيرة 
 .مشكالت المسنين 

 .الرعاية االجتماعية والنفسية للمسن 
 .الحماية االجتماعية والنفسية للمسن فريضة وليست واجب 
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 أمل الشبراوي حسن محمدد/ 

 جامعة بنى سويفالتنموية مدرس خدمة الفرد بكلية الخدمة االجتماعية 
dramal729@gmail.com 

 مهارات العمـل أو الخبرات السابقة:
 اخصائى شباب بمدرية الشباب والرياضة بالقاهرة بالدرجة الثانية التخصصية 

 .العمل في اإلدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان 

 لشرقية مدرس خدمة الفرد بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية با 

 سنوات4العمل في كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان تحت مسمى باحث بالكلية لمدة 
  سنوات  3التدريب فى المعهد العالى للخدمة االجتماعية بالقاهرة لمدة 

 .التدريب في المعهد المتوسط للخدمة االجتماعية بجارد سيتى 

 أعمال أخرى 
 ذوي االعاقات الخاصةمحررة وعالقات عامة في جريدة التحدي ل. 
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تقدير مستوى املهارة يف تكوين العالقة املهنية لدى االخصائيني االجتماعيني 
 املتعاملني مع احلاالت الفردية مبجال املسنني.

 أمل الشرباوي حسن حممد \د 
 مدرس خدمة الفرد بكلية الخدمة االجتماعية التنموية جامعة بنى سويف

 
ار السن من األهمية حيث يتخذ أحيانا معيارا للتقدم في المجتمعات ، يعتبر االهتمام بكب

والمجتمع المتحضر يجعل مرحلة كبار السن قمة الحياة ، والخدمة االجتماعية من المهن التي 
تهتم بدراسة احتياجات ومشكالت المسنين داخل دور الرعاية وفى النوادي المعدة لرعايتهم 

غرض تعد كليات الخدمة االجتماعية الخريجين اعداد مهني حتى نفسيا واجتماعيا ، ولهذا ال
تكون لديهم  القدرة على التعامل مع المسن ولذلك فهدف الدراسة الحالية هو قياس مهارة 
األخصائي في تكوين العالقة المهنية مع المسنين ذوى المشكالت االجتماعية والنفسية 

اس في برامج التدخل العالجي وبدونها ال المختلفة حيث تعد العالقة المهنية حجر األس
يستطيع األخصائي استكمال دراسة الحالة ولذلك تحاول الباحثة تحديد مستوى المهارة لدى 
األخصائي في تكوين العالقة المهنية وتحديد معوقات تكوينها ومقترحات  لتنمية تلك 

 المهارة لدى األخصائي حتى يؤدى دوره المهني مع المسنين . 
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-  
امل فوزى احمد عوض محمود

amalfwzy2015@gmail.com 
 amalmhmoud2016@yahoo.com

 
ماجستير قانون المؤهل :

  2015مايو سنة التخرج : 
 جيد التقدير العام : 

 جامعة عين شمس    -باحث دكتوراه كلية الحقوق   -الوظيفة : 
 أخصائى تعليم وطالب كلية التربية الفنية جامعة حلوان- 
 جامعة حلوان. -مدربة كمبيوتر - 
 سكرتير وحدة ضمان الجودة كلية التربية الفنية جامعة حلوان.- 
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 سننيالتشريعات، وآليات احلماية، والتدخل القانوني ملواجهة مشكالت امل

  حممود عوض امحد فوزى امل
 شمس   عين جامعة  /الحقوق كلية  /دكتوراه باحث 

الحماية الالزمة وكذلك التشريعات الخاصة بمشكالت  توافر عدم فى البحث مشكلة تكمن
 الوصفى المنهج واستخدمت الباحثةالمسنين هذا باالضافة الى قلة عدد الكتابات والمراجع .

 . والتحليلية تقرائيةاالس العلمية بطريقته
 : التوصيات

  تجريم االمتناع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية
وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب مع اإلقرار للمسن بالحق في طلب المساعدة 

ساءة المعاملة أو والدعم من جهات معينة عند تعرضه ألي ممارسة تنطوي على اإلهمال أو إ
العنف  وتجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة اإلنسان، وتغليظ العقوبة عليها 

 وتوسيع دائرة األفعال المعاقب عليها.
  التأكيد على دور األسرة وواجب إلتزام أفرادها تجاه كبار السن ودعم بقاء وعيش

 الشخص المسن في منزله ووسطه العائلي .
 جزاءات عقابية على كل مكلف برعاية األشخاص المسنين بإمتناعه عن  العمل على فرض

 القيام بإلتزاماته المفروضة عليه .
  وضع آليات وقواعد إجرائية سهلة لضبط الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين اإلساءة

والعنف، والتوعية بضروة إبالغ السلطات بحاالت إساءة المعاملة ،والكشف عن الضحايا 
 م من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية .وعالجه

  تبني سياسة اعالمية تثقيفية تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي جديد
 بقضايا كبار السن. 

  الدعوة إلنشاء أقسام متخصصة لطب الشيخوخة من أجل توفير وتقديم أوجه العالج
 والعيادات الصحية الرئيسية .والرعاية الطبية والنفسية لالزمة لكبار السن في المراكز 

  تشكيل قاعدة بيانات بخصوص نطاق وأشكال إساءة المعاملة التي يتعرض لها كبار
 السن في مختلف الظروف . 

  دعوة الجهات التي تعمل مع كبار السن بالدولة بإعادة صياغة أوتعديل الخطط
 السن .االستراتيجية والتنفيذية بحيث تتضمن جميع الحقوق المتعلقة بكبار 
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  العمل على دعوة الجهات ذات االختصاص في الدولة للسعي في المحافل الدولية
لتضمين حقوق كبار السن في اتفاقية دولية أسوة باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .  1989واتفاقية حقوق الطفل عام  2006وبروتوكولها االختياري عام 
  فاع عن حقوق كبار السن لتلقي للد "مكتب"الدعوة إلى تبني مشروع إنشاء

 الشكاوي الخاصة بكبار السن.
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 د/ أمنية صالح زكي عبدالرازق

K1983S@yahoo.com 
dr_omneia@yahoo.com 

 (5المشاركات العلمية )
 علمية )بداية باألحدث(:الخبرات ال

 دل.الع وزارة –خبير اجتماعي  -أ

 .أسيوط جامعة –مدرب ميداني لطالب الدراسات العليا كلية الخدمة االجتماعية  -ب
 كلية –الترشيح كمدرس مادة أوائل الخريجين من قبل هيئة التنظيم واإلدارة المصرية  -جـ

 .أسيوط جامعة – االجتماعية الخدمة

 .والتعليم التربية وزارة –تماعي اخصائي اج -د

 محقق صحفي بجريدة المصور ، الدولة نيوز. -هـ

 .أسيوط محافظة –مدرب تنمية بشرية  -و

 بيانات أخــري:
  2002طالبة مثالية للجامعات المصرية عام. 
  2003 أسيوط جامعة –جائزة النشاط الثقافي واالبداعي. 

  2002 أسيوط جامعة –جائزة نادي العلوم 
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 أبعاد التكيف املأمول يف إطار الواقع االجتماعي للمجتمع املصري
 د/ أمنية صالح زكي عبدالرازق

من المعروف أنّ اإلنسان يمرّ بمراحل مختلفة خالل حياته كلها، فهو يبدأ صغيراً ثم ينمو شيئاً 
في السن. فشيئاً حتى يصير شاباً، ويستمرّ بالنمو أكثر فأكثر إلى أن يصير مسناً طاعناً 

واإلنسان بعد مروره بمرحلة الشباب، وبعد أن يجتاز منتصف العمر تقريباً، تبدأ وظائفه، 
وقدراته بالتراجع التدريجي شيئاً فشيئاً، إلى أن تتدنى إلى أدنى مستوياتها بشكل كبير جداً، 

إلى  وهذا التدني في القدرات الجسمانيّة والعقلية يجعل اإلنسان الطاعن في السنّ بحاجة
عناية من نوع خاص، فهو عالوة على تدني قدراته الجسمانية يمرّ بحالة نفسية صعبة، حيث 

 يشعر أنّه غريب في العالم الذي يعيش فيه

و تتنوع احتياجات المسنين وتختلف ضمن أربعة أصناف رئيسية هي: االحتياجات 
االحتياجات االقتصادية االقتصاديّة، والصحيّة، والنفسيّة، واالجتماعيّة، فمن ضمن أبرز 

للمسن أن يكون قادراً على اإلنفاق على نفسه، فهو شخص غير قادر على العمل وكسب 
 األموال.

وأصبح موضوع رعاية المسنين من قضايا الساعة التي تحظى باإلهتمام .. وأصبحت الكثير من 
يها وسكانها الدول في العصر الحديث تقدم برامج متنوعة من الرعاية االجتماعية لمواطن

بهدف تحقيق عدل اجتماعي وتوفير خدمات لهذه الفئة من فئات المجتمع باعتبار أن ذلك من 
 .معايير رقي وتقدم ونهضة الدول

ولم يأت هذا اإلهتمام من فراغ وإنما يرجع اإلهتمام بهذه الفئة إلى أنها أصبحت ذات تأثير 
دمة مما استوجب إعادة النظر في واضح على التركيب السكاني للمجتمعات وخصوصاً المتق

 .الخدمات المقدمة لها وتطويرها بما يتناسب مع تسميتها في المجتمع
إن زيادة عدد المسنين ليس التحدي الوحيد الذي يواجه العالم . فالتحدي اآلخر يكمن في تمركز 

الحاجة  السكان في المدن مما يتطلب ترتيبات معينة بالنسبة لعمليات الهيكلة والتغيير وان
ماسة إلعادة النظر في التخطيط المستقبلي للمدن لما تتميز به من وضع مفضل لنمط الحياة 
والعالقات السائدة بين سكانها والعدد الكبير من أبنائها المرشحين لدخول مرحلة كبار السن 

 .خالل العقود القادمة
هلى لرعايتهم ، فهى والمسنون على مدى التاريخ لم يكونوا بحاجة إلى تدخل حكومى أو أ

رعاية مكفولة تماماً لهم داخل أسرهم وقبائلهم وعشائرهم من خالل صالبة النظام األسرى 
والدينى والثقافة السائدة ، حتى ظهرت الحاجة إلى التدخل الذى فرضته المدنية المعاصرة 
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وتصدع بكل متغيراتها والتى أطاحت بالعالقات األسرية وما خلفته من فردية وأسر نووية 
 القيم والمعايير األخالقية والدينية. 

وأمام التغير السريع الذى أصبح سمة مميزة لهذا العصر الذى نعيش فيه ، فما كانت األسرة 
تقوم به فى الماضى بسهولة ويسر نراه فى العصور الحديثة وقد تخلت عنه لكى تقوم به 

لم به أن األسرة مازالت هى أفضل األجهزة المختلفة فى مختلف المجاالت ، وإن كان من المس
من يستطيع القيام بكفاءة بمهام رعاية كبار السن فيها ، مما يستوجب تقديم العون لألسرة 

 .لكى تستطيع الوفاء بالتزاماتها نحو أصحاب الحقوق عليها من كبار السن
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 /  ايمان  محمد  الطائي ا.م.د

dr_eman_altaie@yahoo.com 
 بحث  منشور  وكتاب   40لديها  اكثر  من  

 ومشاركات  عديده  في  ندوات  ومؤتمرات  ودورات داخل  وخارج  العراق .
 مركز االرشاد  الطالبي \سلطنة  عمان   \عملت  في  جامعة  السلطان  قابوس 

 ليبيا   \ر  وجامعة  عمر  المختا
 اوكرانيا \ومعاون مستشار  ثقافي  في  الملحقية الثقافية  العراقية  

 جامعة  بغداد \مركز  البحوث  التربوية والنفسية  \وحاليا  رئيس  قسم  البحوث  النفسية 
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 لنفسية  واالجتماعية  لدى  املسنني  واسرتاتيجيات  عالجهاااالضطرابات  
 اميان حممد  الطائيأ.م.د/ 

ان هذه المرحلة من العمر يكون المرء فيها قد جمع من الخبرات والتجارب في حياته الشيء الكثير 
وهو يقف على أعتاب فترة من االنحدار البدني أو الفكري أو كالهما معاً. إنه ينظر إلى العقود 

نه بتقييم هذه الفترة الزمنية الستة التي خلفها وراءه ويقوم إما واعياً مدركاً أو بدون وعي م
الطويلة وما قدم فيها لنفسه ومن بعده من ذرية أو حتى للجنس البشري. قد يكون الرضى 
وبالتالي االرتياح النفسي وقد يكون عدم الرضى وبالتالي االنهيار فريسة لألمراض النفسية من 

 اكتئاب وقلق ونحو ذلك .
 يستهدف  البحث  الحالي التعرف  على :و
 اسباب  حدوث  االضطرابات   النفسية  واالجتماعية . _1
 انواع  واشكال االضطرابات   النفسية  واالجتماعية . _2
 الخصائص  النفسية  واالجتماعية  للمسنين  . _3
 التاثيرات  السلبية  لالضطرابات  النفسية  واالجتماعية  على  المسنين  . _4
 ع  المسنين  .االساليب العالجية في التعامل  م _5

 حدود  البحث  :
يتحدد  البحث  الحالي  باالدبيات  والدراسات  السابقه  ذات  العالقة  بالمسنين  واضطراباتهم  

 النفسية  واالجتماعية  واساليب  عالجها  .
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Name: Dr/  Eman Fathy Amr Mohammed Aly 
Address: (45 Abo-kamel Elshogaa street Victoria- Alexandria) 

Telephone Mobile: (01003814128) 
E-mail:  " emanamr238@yahoo.com" 

Date of Birth:  4/6/1971    Nationality : Egyptian 
Personal Profile 
Married and have three kids. 
Education and Qualifications 
 Doctorate Degree in Nursing Science 
                         Speciality: Medical Surgical Nursing 
                         Faculty of Nursing 
                         Alexandria University 
Date                 2015 
 Master Degree in Nursing Science 
                         Speciality: Medical Surgical Nursing 
                         Faculty of Nursing 
                         Alexandria University 
Date                 2011 
 Bachelor Degree in Nursing Science 
                         Faculty of Nursing  
                         Alexandria University 
Date      1993 
Current work      
 Lecturer of Medical Surgical Nursing 
                              Medical Surgical Nursing Department 
                              Faculty of Nursing 
                              Beni Seuf University 
Work Experience   
 Teacher of Nursing Sciences  
         Technical Nursing Institute- Faculty of Medicine  
                                 Alexandria  University 

mailto:emanamr238@yahoo.com
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Skills 
 Languages: English courses 
 TOEFL   
 Computer: ICDL 
 Teaching Skills  
Interests and Activities 
Reading and Viewing  
Looking for developing my skills and my family. 
References:  
Certificates:  
1. Doctorate Certificate                            
2. Master Certificate 
3. Bachelor Certificate 
4. Year Concession Certificate 
5. English Courses Certificate 
6. TOEFL Certificate 
7. ICDL Certificates    
8. Certificates of Organizing Local and International Nursing Conferences. 
9. Certificates of presenter in Local and International Nursing Conferences. 
10. Certificates of Attendance of Local and International Nursing Conferences. 
11. Experience Certificate 
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 جتنب السلوكيات اخلطرة وإعتماد منط حياة صحي للمسنني

 د  /  إميان فتحي عمرو حممد
 جامعة بني سويف -كلية التمريض  -التمريض الباطني و الجراحي  مدرس دكتور بقسم

في السنوات األخيرة أصبح االهتمام بكبار السن متزايدا و ذلك في ضوء األعداد المتزايدة من 
والزيادة الهائلة في الظروف الصحية المزمنة مع ارتفاع تكاليف الرعاية  هذه الفئة العمرية،

الصحية. يمثل ذلك ضغطاً من المجتمع الستكشاف استراتيجيات جديدة لتحسين و جودة 
   .الصحة

و من الممكن تعزيز الصحة لكبار السن و خفض معدالت المرض وتحسين نوعية الحياة لهذا 
تشير العديد من نتائج الدراسات إلى أن  .ير مشاكل الشيخوخةالنمو السكاني عن طريق تأخ

الحفاظ على صحة كبار السن و تأخير مشاكل الشيخوخة تكمن في بعض السلوكيات الصحية 
مثل:  تناول الطعام الصحي وممارسة النشاط البدني، والتحفيز الذهني وعدم التدخين، 

آمنة والدعم االجتماعي والرعاية الصحية  والمشاركة االجتماعية النشطة، والحفاظ على بيئة
 .المنتظمة

( تسعة مجاالت الحتياجات كبار السن ترتبط 1971و لقد حدد مؤتمر البيت األبيض للشيخوخة )
بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز الصحة لديهم و هي: التغذية، والممارسات بعد التقاعد، 

لتنقل، والتعليم، و الصحة البدنية والعقلية واألنشطة، والممارسات الروحية ، و وسيلة ا
 وتوفير السكن والدخل المناسب.

 ويتناول البحث المحاور التالية: 
 االحتياجات الصحية للمسنين -

 المشاكل الصحية للمسنين -

 السلوكيات المحفوفة بالمخاطر المشتركة بين كبار السن -

 ويهدف البحث الحالي الى:
 تعزيز الصحة لكبار السن -

 برامج المحافظة على الصحة والخدمات لكبار السنتطوير  -
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 أيمن سيد سعيد عبد المعطى.:    االسم 
مدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  بكلية الخدمة االجتماعية )جامعة بنى :    المهنة 
 .سويف(

 مدرس دكتور. :    الدرجة العلمية
 مجاالت الخدمة االجتماعية. :    التخصص

 الخدمة االجتماعية التنموية.   :  الكلية
 بنى سويف. :    الجامعة

 مصري. :    الجنسية
  aymansayedsaid@yahoo.com:   البريد اإلليكتروني
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احملددات االجتماعية والنفسية املؤثرة على مستوى الرضا عن احلياة لدى املسنني 
 املقيمني بدور رعاية املسنني

 د/ أميـن سيـد سعيـد عبد املعطـى
جامعة بنى  -كلية الخدمة االجتماعية التنموية  مدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية

 سويف
تعتبر قضية المسنين وتقاعدهم من أهم القضايا التى تشغل المجتمعات فى اآلونة األخيرة، 

ن أهمية بتغير الكثير من األنماط الحياتية واالجتماعية وذلك لما ترتبط به تلك القضية م
والنفسية والصحية والثقافية والسياسية واالقتصادية التى مر بها هؤالء المسنين على مدار 
عشرات السنوات، وتؤثر تلك التغيرات التى يتعرض لها المسنين سواء كانت الجسدية أو 

 الحياة لديهم لما تشكله من ضغوطاً عليهم.النفسية أو االجتماعية على مستوى الرضا عن 
ويختلف المسنين فى مستوى شعورهم وإحساسهم بتلك الضغوط وكيفية التعامل معها، 
ويعزى ذلك إلى عدة متغيرات كالصالبة النفسية، والمساندة االجتماعية، واإلمكانيات 

 الجسدية، واإلمكانيات البيئية المتاحة.
لدراسة الحالية في التعرف على المحددات االجتماعية ومن ثم يتمثل الهدف الرئيس ل

 والنفسية المؤثرة على مستوى الرضا عن الحياة لدى المسنين المقيمين بدور رعاية المسنين.
 ويتفرع عن هذا الهدف أهداف فرعية أخرى، هي: 

 أوالً: تحديد أهمية تلك الفئة العمرية )المسنين(.
ات االجتماعية والرضا عن الحياة لدى المسنين المقيمين بدور ثانياً: تحديد العالقة بين المحدد

 رعاية المسنين.
ثالثاً: تحديد العالقة بين المحددات النفسية والرضا عن الحياة لدى المسنين المقيمين بدور 

 رعاية المسنين.
رابعاًً: التوصل إلى بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساعد في تحسين واقع كبار 

 لسن المقيمين في دور الرعايةا
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 إيناس حسام الدين يوسف محمد كسبرد/
 مدرس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

 Dr.nancyhosam1981@gmail.com 
alahrambc@gmail.com 

nancyhosam1981@gmail.com 
 المؤهــالت: 

كلية البنات لآلداب والعلوم  – 2002 – نفس علم قسم –حاصلة على ليسانس آداب  (1
 %. 75،62 المئوية بالنسبة جيد عام بتقدير – شمس عين جامعة –والتربية 

 عام بتقدير النفس علم قسم –في اآلداب  حاصلة على السنة التمهيدية للماجستير (2
 . شمس عين جامعة – واللتربية والعلوم لآلداب البنات كلية من 2003 سبتمبر "إمتياز"

 مع ممتاز) بتقدير م2005 يوليو – النفس علم قسم –حاصلة على الماجستير في اآلداب  (3
 الدور وطبيعة القيادة) وموضوعها( البحثية والمركز الجامعات مع الرسائل بتبادل التوصية

 التدريس هيئة لعضوات العليا اإلدارية الكوادر من عينة لدى الشخصية وسمات األنثوي
 . شمس عين جامعة – اآلداب كلية –ارنة( من قسم علم النفس مق ميدانية دراسة – بالجامعات

 – المنيا جامعة – اآلداب كلية – النفس علم قسم –حاصلة على الدكتوراه في اآلداب  (4
 مع الرسائل وتبادل بالطبع التوصية مع األولى الشرف مرتبة مع إمتياز) بتقدير – 2009 يناير

قيم السياسية لألطفال وعالقاتها بمفهوم الذات ال) وموضوعها( البحثية والمرأة الجامعات
 ية مقارنة. \وأساليب القبول والرفض الوالدي( دراسة إرتباط

 العام من شمس عين جامعة –بكلية اآلداب  إنتدبت للتدريس بقسم علم النفس (5
 . 2008/2009 الجامعي العام وحتى 2005/2006 الجامعي

حصلت على العديد من الدورات التدريبية من جمعية رابطة األخصائيين النفسيين  (6
 المصرية وهي على النحو التالي: 

 دورة تدريبية خاصة بتنمية مهارة األطفال التوحديين.  -

 اصة بتشخيص وعالج إضطرابات الشخصية. دورة تدريبية خ -

mailto:Dr.nancyhosam1981@gmail.com
mailto:alahrambc@gmail.com
mailto:alahrambc@gmail.com
mailto:nancyhosam1981@gmail.com
mailto:nancyhosam1981@gmail.com
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 دورة تدريبية خاصة بأخالقيات الممارسة المهنية للمعالج النفسي.  -

 دورة تدريبية خاصة بالعالج المعرفي السلوكي لإلكتئاب.  -

بقسم  2015/2016تم تعيينها بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في العام الجامعي  (7
 متطلبات الجامعة )علم نفس(. 
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: التوافق النفسي للمسنني املتقاعدين العاملني وغري العاملني من اجلنسني
 دراسةميدانية مقارنة

 د/ إيناس حسام الدين يوسف حممد.
 مدرس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

يولوجية يشير التوافق النفسي للمسنين إلى ردود الفعل لتفاعل التغيرات النفسية والب 
واالجتماعية التي تشكل جزءاً من التقدم في العمر، ويعني التقاعد بصفة عامة تضاءل دخل 
معظم المسنين، إذ إنه يكون عادة أقل من دخل األجور والمرتبات، ويفرض التقاعد اإلجباري 
أعباء مادية على المسنين مما يؤثر على صحتهم النفسية والجسمية، لذلك تهدف الدراسة 

لية إلى الكشف عن التوافق النفسي مع حالة التقاعد لدى كبار السن العاملين وغير العاملين الحا
 من الجنسين، لما لذلك من دور في المعاناة النفسية الناجمة عن فقدان العمل.

% منهم 50إناث  (40)ذكور و (60)متقاعد ومتقاعدة  (100)وقد تألفت عينة الدراسة من  
ن، وينتمي معظمهم إلى مستويات اجتماعية واقتصادية متباينة % ال يعملو50يعملون و

 وإلى مهن سابقة وحالية متنوعة، ويقطن معظمهم في مدينة القاهرة.
 The Activity Theoryهذا وقد تبنى البحث الراهن أكثر من نظرية مثل: نظرية النشاط  

ونظرية Personality Or  Developmantalونظرية الشخصية أو النظرية النمائية 
حيث يؤكد بعض أنصار هذه Crsis Theoryونظرية األزمة  The Continuityاالستمرارية 

النظرية على أهمية العمل كعنصر ضروري ورئيسي لتحقيق التوافق النفسي وتأكيد الذات 
 لدى المسنين.

)سامية ولقد استخدم أسلوب االتصال الشخصي لتطبيق مقياس التوافق لكبار السن  
، وباستخدام أسلوب (1982)مديحة العزبي، ومقياس الرضا عن الحياة للمسنين  (1982ن، القطا

-One And Two Ways Analysis Of Varinanceتحليل التباين أحادي وثنائي االتجاه 

ANOVA  أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات
ر العاملين على مقياس التوافق لصالح العاملين، ولم المتقاعدين العاملين ومتوسط درجات غي

 )عاملين وغير عاملين(تشر النتائج إلى وجود فروق دالة بين متوسط درجات المتقاعدين الذكور 
على نفس المقياس، وأظهرت  )عامالت وغير عامالت(ومتوسط درجات المتعاقدات اإلناث 

غيري العمل والجنس يعود للفروق الدالة بين النتائج أيضاً وجود أثر دال إحصائياً لتفاعل مت
المتقاعدين والمتقاعدات اللذين ال يعملون لصالح اإلناث.هذا وقد توصلت الدراسة لعدد من 

 التوصيات، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:
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ضرورة النظر إلى مرحلة التقدم في العمر باعتبارها حالة من القدرة وليست حالة من  -1
نها مرحلة لها إيجابياتها وعطائها وعدم التركيز على المظاهر السلبية التي قد تنشأ العجز، وإ

 عن كبر السن.

العمل على رفع المستوى االقتصادي للمسنين وضمان الدخل المناسب لهم وأال يكون  -2
المعاش ثابتاً ال يتغير حتى يتمشى مع الزيادة في أسعار السلع والخدمات وااللتزامات 

للمسنين ويغطي حاجاتهم المعيشية مما يشعرهم باستمرار قدراتهم على  االجتماعية
 العطاء وإنهم ليسوا عالة على أسرهم أو أقاربهم.

عند تحديد فئات المسنين األجدر بالرعاية يجب أن تكون األولوية لحاالت الترمل  -3
 والطالق وذوي الدخل المحدود.

العمل من السمنين رجاالً ونساءً، إتاحة فرص العمل بعض الوقت أمام القادرين على  -4
فالعمل يساعد المسن على التوافق النفسي واستعادة تقديره لذاته كما يتيح له القيام 
بمسئولياته نحو رعاية أسرته والمشاركة في العمل واإلنتاج وخاصة في المجاالت التي 

 تتطلب الخبرة والحكمة أكثر ما تتطلب الجهد والسرعة.

نشاء معاهد ومراكز بحوث خاصة بالمسنين إلجراء المزيد من ضرورة التوسع في إ -5
البحوث والدراسات والمسوح الميدانية حول ظاهرة الكِبَر من أجل الوقوف على حجم الظاهرة 

 وخصائصها.
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 د. بدير عبد النبي بدير عقل
 . م 2012/2014 الدراسي للعام شقراء جامعة –أستاذ مساعد بكلية التربية بنين  -

faresakl2002@gmail.com 
 المؤهل العلمي : 
 والعلوم لألداب البنات كلية - بالطبع التوصية مع ممتاذ –دكتوراه علم نفس تعليمي  -

 م.2010 – شمس عين جامعة – والتربية
 الوظيفة :

 الخاصة التربية إدارة –وزارة التربية والتعليم   
 : التدريس بالجامعة  
 . م 2012/2014 الدراسي للعام شقراء جامعة –لية التربية بنين أستاذ مساعد بك - 
  محاضر برامج ودورات التربية الخاصة :  
 . الشيخ كفر جامعة –كلية التربية  - 
 اإلجتماعية بكفر الشيخ .المعهد العالي للخدمة  -
 لقاءات تليفزيونية وإذاعية :  
 حلقة(. 14ية وقناة الدلتا الفضائية )حلقات تليفزيونية متنوعة بقناة النيل الثقاف - 
 حلقات إذاعية متنوعة باإلذاعة التعليمية وإذاعة البرنامج العام وإذاعة الشرق األوسط . -
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فعالية برنامج إرشادي مجعي يف التأمل التجاوزي لتخفيف من حدة الضغوط النفسية 
 لدي املسنني

 بدير عبد النيب بدير عقلد/ 
 الخاصة التربية إدارة –التعليم وزارة التربية و

 
هدفت الدراسة إلي كشف عن فعالية برنامج إرشادي جمعي في التأمل التجاوزي لتخفيف من 

 حدة الضغوط النفسية لدي المسنين.
( مسن ومسنة من دار 12استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

 3الشيخ، مقسمين إلي مجموعتين تجريبية تضم ) المسنين االمل بسخا في محافظة كفر
 تتراوح ممن المسنين من( أناث 3 –ذكور  3إناث( من المسنين، ومجموعة ضابطة تضم ) 3 -ذكور

 ( عاما. 75-65) بين ما أعمارهم
 باإلضافة –إعداد الباحث  -وأشتملت أدوات الدراسة علي مقياس الضغوط النفسية للمسنين  

 . للدراسة المصمم التجاوزي التأمل في الجمعي شادياإلر البرنامج إلي
 وقد كشفت الدراسة عن النتائج التالية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية  -1
والضابطة علي مقياس الضغوط النفسية لدي المسنين في القياس البعدي لصالح المجموعة 

 التجريبية.
وق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبة علي توجد فر -2

 مقياس الضغوط النفسية  لدي المسنين في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة علي  -3

 في القياسين القبلي والبعدي. مقياس الضغوط النفسية لدي المسنين
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية  -4

 علي مقياس الضغوط النفسية لدي المسنين في القياسين البعدي والتتبعي. 
 كبار السن.لدى عنصر التوازن في تحسين النشاط الحركي المكيف مدى تأثير -5
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 بن يحي أبوبكر الصديق  األستاذ :
 أستاذ مساعد  )أ( في القانون بكلية الحقوق جامعة زيان عاشور بالجلفة/ الجزائر

 عضو مجلس إدارة الكلية .
 عضو  بمشروع  بحث بعنوان الرقابة على تنفيذ النفقات  العمومية .

 . عضو مجلة الحقوق  والعلوم االنسانية  مجلة دولية محكمة يصدرها جامعة الجلفة
 عضومشارك بالعديد من الملتقيات ولجان التنظيم لمؤتمرات وطنية ودولية .

  benyahiaboubakeur@yahoo.frاإليميل : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:benyahiaboubakeur@yahoo.fr
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دراسة وصفية  :لغري األجراء يف النظام اجلزائريدور صندوق التأمني عن الشيخوخة 
 لى التقاعد للمحالني ع

 بن حيي أبوبكر الصديق
 

عرفت منظومة الضمان االجتماعي بالجزائر منذ نشأتها وحتى اليوم، تطورا مكثفا ومتواصال 
. تم تسجيل تحسنا كبيرا، من بينها نذكر،  1962وعلى نحو أدق، منذ نيل البالد الستقاللها سنة 

وسيع نطاقها لتشمل فئات السيما التوجه نحو تعميم الحماية االجتماعية من خالل ت
 واسعة من السكان مع تبسيط اإلجراءات لتخويل الحق في الضمان االجتماعي.

يستفيد المؤمنون اجتماعيا غير األجراء وذوو حقوقهم، وعند اإلقتضاء، مرافقهم من حق 
التعويض عن كل مصاريف تنقالتهم، طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم وهذا عندما 

عاءهم من طرف هيئة الضمان االجتماعي من أجل الخضوع للمراقبة الطبية أو خبرة أو يتم استد
من طرف لجنة العجز الوالئية المؤهلة أو لالستفادة من نشاط صحي منظم طبقا لألحكام 
التنظيمية المعمول بها أو عندما ال يمكن له أن يجري تلك الفحوصات على مستوى بلدية 

 2المؤرخ في  11-83القانون رقم من  9أنظر المادة  "ير تلك الخدمة.إقامته بسبب استحالة توف
 5في  11-08من القانون رقم  5المعدلة بالمادة  و المتعلق بالتأمينات االجتماعية 1983جويلية 

    .2011يونيو 
 نا طرح التساؤل التالي : .ومن هذا المنطلق يمكنن 

ما هي االليات القانونية  التي تبنها المشرع الجزائري لتوفير الحماية االجتماعية في إطار 
 صندوق الضمان االجتماعي ؟

 األهداف :  
 توضيح مفهوم الحماية االجتماعية  في النظام القانوني الجزائري .

 زائري )المرض ، العجز ، األمومة ، الوفاة ( .المخاطر التي يغطيها تشريع الضمان االجتماعي الج
 التكفل بالعالج أو األداءات العينية ) للمتقاعدين (.

 ترشيد نفقات التأمين على المرض )تنفيذ سياسة تعويض الدواء( .

الكلمات المفتاحية: الضمان االجتماعي  / الشيخوخة    /االمراض المهنية  / التأمين / المحالين 
 . على التقاعد 

http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/loi_83-11_ar_.pdf
http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/loi_83-11_ar_.pdf
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 لدى كبار السن. حتسني عنصر التوازنيف  مدى تأثريالنشاط احلركي املكيف
       د/ساسي عبد العزيز & د/بن عبد الرمحان سيدعلي 

 أستاذ محاضر أ    جامعة البويرة   الجزائر
 

اضطرابات المشي والتوازن شائعةعند كبار السن،وضعف السيطرة على توازن الجسم عند 
و أحد األسباب الشائعة التي تجعل المسنين أكثر عُرضةً لإلصابة عند المشي أو الوقوف ه

السقوط. وتُعد حوادث السقوط من أكثر الحوادث شُيُوعاً في صفوف المسنين البالغين أكثر 
% من 40-%30سنةً. ينجم عنها جروح وكسور في الورك وإصابات في الرأس، وقد سجل ان  65من 

يتعرضون للسقوط على االقل مرة في السنة، ويزداد خطر كبار السن يعيشون في المنازل 
% مع تقدم السن، من أجل ذلك اقترحنا برنامج لنشاط حركي مكيف لتحسين 50السقوط بنسبة 

التوازن. منهج الدراسة المستخدم المنهج التجريبي، ثم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية 
مسن قمنا بإجراء إخبارين قبلي  20ضمت وتم توزيعها إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية،

اسبوع. وبعد جمع نتائج االختبارين  12وبعدي، بينهما مدة تطبيق البرنامج المقترح والمقدرة بـ 
تمت المعالجة اإلحصائية والتي استخدمنا فيها المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

يبية، ومن خاللها توصلنا إلى ستودنت وإجراء مقارنة بين العينتين الضابطة والتجر "ت"و
وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لصالح 

 المجموعة التـجريبية.
 .المسن، التوازن، النشاط الحركي:الكلمات المفتاحية
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 جمال غريب احمد عمرد/ 

gamalgharieb@gmail.com 

 االنتاج العلمي : -
غذائي مصاحبللتدريب الدائري علي مؤشر كتلة الجسم و بعض  تأثير برنامج "دراسة بعنوان  -

 المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة . "المتغيرات االنثروبومترية  لدي السيدات 
 (2المشاركة في المؤتمرات العلمية ) 

 التدريب الرياضي مجال 
مدرب لياقة بدنية واخصائي اصابات المالعب والتأهيل الرياضي للمنتخب القومي المصري  -

 م . 2009م وحتي  2008للكرة الطائرة ناشئين منذ عام 
م وحتي  2004مدير جهاز االعداد البدني لفرق التنس االرضي بنادي الشمس الرياضي منذ عام  -

 م .  2007
بدنية واخصائي اصابات المالعب للفريق االول للكرة الطائرة بنادي الشمس مدرب لياقة  -

 م وحتي االن . 2002الرياضي  منذ عام 

م وحتي عام  2002مدرب لياقة بدنية  للمنتخب القومي المصري للرماية ضغط هواء منذ عام  -
 م .  2005

  2005م وحتي عام  2004عام  مدرب لياقة بدنية للمنتخب القومي المصري للرماية خرطوش  منذ -
  2004م وحتي عام  2003مدرب لياقة بدنية للمنتخب القومي المصري العسكري للرماية منذ عام  -
 م .  2001م وحتي عام  1997مدرب لياقة بدنية لفرق الرماية بنادي الشمس الرياضي منذ عام   -
 وحتي م 1999 عام منذ – هاللال مستشفي –اخصائي التأهيل الرياضي بوحدة الطب الرياضي  -

 .  م 2001 عام
ن شمس عي جامعة –اخصائي التأهيل الرياضي  بوحدة عالج االدمان بمستشفي الدمرداش   -

 م . 1998م وحتي عام  1996منذ عام 

mailto:gamalgharieb@gmail.com
mailto:gamalgharieb@gmail.com


 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

60 

تأثري برنامج غذائى مصاحب للتدريب الدائرى على مؤشر كتلة اجلسم وبعض املتغريات 
 غار وكبار السن )دراسة مقارنة(االنثربومرتية لدى السيدات ص

 امحد مصطفى قطب ، أ/ مجال غريب امحد د/ 
 

تعتبر السمنة من أكبر المشاكل الصحية التي تواجه العالم اليوم ، لما يترتب على اإلصابة       
بها امكانية اإلصابة بأمراض مزمنة عديدة منها أمراض القلب والسكر والضغط  وامراض 

زداد تأثير السمنة السلبي علي صحة االنسان خاصة في مرحلة كبر السن، الجهاز العظمي . وي
االمر الذي دعا العديد من الباحثين الي البحث في افضل الطرق لمكافحة السمنة وعالجها 
.واجراء العديد من الدراسات حول اكثر البرامج فعالية في انقاص الوزن والتخلص من دهون 

دراسة التي هدفت الى تصميم برنامج رياضي معتمدا علي الجسم الزائدة ، ومنها هذه ال
اسلوب التدريب الدائري منخفض الشدة و يكون هذا البرنامج مصاحبا  لبرنامج غدائي منخفض 
السعرات الحرارية، وكذلك هدفت الدراسة الي معرفة تأثير هذا البرنامج علي بعض المتغيرات 

م وسمك ثنايا الجلد ومحيطات بعض أجزاء االنثروبومترية مثل الوزن ومؤشر كتلة الجس
الجسم ، وتهدف الدراسة ايضا الي مقارنة تأثير ذلك البرنامج علي تلك المتغيرات علي عينة 

سنة ،وعينة اخري  35-22سيدة تراوحت اعمارهن من  17من السيدات صغيرات السن بلغ عددهن 
سنة ، حيث تم  66-60هن من سيدة ، وتراوحت اعمار 17من السيدات كبار السن بلغ عددهن 

اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية علي السيدات المترددات علي احد النوادي الصحية 
بمحافظة الجيزة . ولتحقيق هذه االهداف استخدم الباحثان المنهج التجريبيى بتصميم 

ياس وساعة البعدى( ، واستخدم الباحثان الريستاميتر والكاليبر وشريط الق -القياس )القبلى
بولر كأدوات لجمع البيانات، وكانت أهم نتائج الدراسة ان البرنامج المقترح ذو تأثير ايجابى في 
انقاص وتخفيض قيم سمك ثنايا الجلد و مؤشر كتلة الجسم والوزن والمحيطات محل 
الدراسة للسيدات صغار وكبار السن وكان ترتيب نسب تحسن المتغيرات لكال المجموعتين 

رتيب سردها السابق، وكانت هناك فروق دالة احصائيا في القياس البعدى بين بنفس ت
المجموعتين لصالح السيدات صغار السن في كل من سمك ثنايا الجلد )خلف العضد، خلف 
اللوح، عند البطن( ومحيط )الكتفين، الصدر، البطن(، في حين كان التحسن لكال المجموعتين في 

 فروق فيه. باقى المتغيرات متقاربا ال
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 وغاليباجي م: حاالس
 بـ بــني يزقن، غرداية  1985ديسمبر  15تاريخ ومكان االزدياد: 

 جامعة غرداية : أستاذ    الوظيفة 
  boughalihadji@gmail.com:   العنوان االلكتروني 

 الملتقيات والمنشورات العلمية:
 2012  نوفمبر : المشاركة في الملتقي الوطني السابع حول الشيخوخة في المجتمع

أثر التحوالت االجتماعية في "بمداخلة تحت عنوان :  IIالجزائري، واقع وتحديات، بجامعة الجزائر
  "مكانة المسن داخل األسرة الجزائرية

 2013 انية في الجزائر، ماي : المشاركة في الملتقى الوطني األول حول الحركة السك
الربيع العربي وأزمة الساحل وأثرهما على حركية " بجامعة تمنراست بمداخلة تحت عنوان:

 "السكان في الجزائر من خالل دراسة حول توافد الالجئين إلى الجزائر
 2014  أفريل : المشاركة في اليوم الدراسي حول المرأة والواقع االجتماعي، بجامعة غرداية

 ."عنوان: التحوالت األسرية وواقع المرأة منها في الجزائربمداخلة تحت 
 2015  أفريل : المشاركة في اليوم الدراسي حول األسرة واالقتصاد المنزلي بجامعة غرداية

 "وظيفة االقتصاد في  تحديد نمط وخصائص األسرة الجزائرية."بمداخلة تحت عنوان : 

 2015 ل القيم والتغير االجتماعي ، بجامعة أكتوبر : المشاركة في الملتقى الوطني حو
واقع ومكانة المسنين من التحوالت األسرية، بين ثبات القيم  "غرداية بمداخلة تحت عنوان :

  "وتغير العالقات

  2016  في للمسنين السوسيواقتصادية الخصائص"جوان : مقال منشور تحت عنوان 
الثون، والث السابع العدد الحقيقة، مجلة "-الديموغرافي التحول نظرية في قراءة– الجزائر

 جامعة أحمد دراية، أدرار الجزائر

 2017  أفريل: مشاركة في يوم دراسي حول المجتمع والتنمية بمداخلة : دور الدراسات
 االجتماعية في حل بعض اإلشكاالت االجتماعية 

mailto:boughalihadji@gmail.com
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 تطور دور ومكانة املسن من اجملتمع التقليدي إىل اجملتمع احلديث
 بوغالي حاجي

لقد شهدت المجتمعات العربية في العموم والمجتمع الجزائري بالخصوص مختلف التغيرات 
االجتماعية التي شهدتها المجتمعات الصناعية في القرن الثامن اعشر، خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية مع شهود حركة التحرر البلدان وتطور اشكال انتقال التكنولوجية والتطورات 

كانت العامل البارز في تغير تلك المجتمعات وبداية ظهور المدن الصناعية  العلمية التي
والمدن الحضرية الكبرى، ما عجلت بظهور أشكال سريعة من التحوالت و التغيرات السريعة 
التي  مست عدة مجاالت اجتماعية، واقتصادية، وديمغرافية وسياسية و ثقافية عجلت 

إلى العصري الحديث، عبر مختلف وحداتها ومؤسساتها بتحول هذه المجتمعات من التقليدي 
 االجتماعية، من خالل تحديث البنى الفوقية والتحتية للمجتمع.

و من خالل هذه التحوالت االجتماعية و شهود التحضر أو التمدن و التصنيع وغيرها من    
ككل واألسرة التحوالت، تأثرت أيضا بالتبع وضعية المسن داخل مختلف األنظمة االجتماعية 

بصفة خاصة، ففقد عبرها المسن للكثير من خصوصياته وأدواره و مكانته االجتماعية التي 
 كانت له في تلك األنظمة التقليدية القديمة.

فقد كان المسنون في البيئات القديمة أو الريفية على قدر كبير من المكانة المرموقة  
دوار الرئيسية في المجتمع وفي معظم والمسؤولية العليا، حيث كانت تناط لهم جل األ

مؤسساته، ويشغلون في وسطها رأسمال رمزي محترم، و يحضون عبرها بالهيبة والوقار 
 والمكانة المرفوعة.

إال ان هذه المكانة والمنزلة ما فتئت أن بقيت مع التغيرات الحديثة للمجتمع نتيجة تغير 
واألدوار داخل مؤسسات المجتمع، هذا ما  أنماط العيش وتغير البناء االجتماعية والوظائف

 جعلت وضعية المسن تتطور نحو السلب في أكثر من مجال حتى داخل أسره.
هذه الدراسة هي محاولة لتسليط الضوء على جوانب تطور مكانة وأدور المسن عبر نماذج 

تلفتين تاريخية بين الماض والحاضر وبين الريفي والحضري، مستندا إلى ذلك إلى نظريتين مخ
في التحليل األولى النظرية التطورية الوظيفية لدوركايهم وتطور دور ومكانة المسن من خالل 
تطور البناء االجتماعي األسرة نموذجا والثانية نظرية األنساق لفريديرك لوبالي وتغير نمط 

 الدور والمكانة من خالل اختالف النسق والنموذج االقتصادي للبناء. 
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 إبراهيم مطر إبراهيم حازم محمدد/ 
 حلوان جامعة –كلية الخدمة اإلجتماعية  -مدرس التخطيط اإلجتماعى

Hazemmattr25@gmail.com 
 ( بحث21األبحاث العلمية المنشورة ) 
 ( 6المواد التى تم تدريسها) 
 ( 14الكتب العلمية) 
 (82ت والورش )الندوات العلمية والمؤتمرا 
 ( 42الخبرات واإلشراف على طالب التدريب الميدانى) 
 ( 15المشاركة فى األعمال اإلدارية) 
 ( 16المشاركة فى األنشطة الطالبية) 
 ( 10األنشطة المجتمعية) 
 ( 3( .....التحكيم )9التدريب) 
 العديد من الدورات فى مجاالت مختلفة 
 ( شهادات التقد4( الميداليات )27الدروع )( 81ير) 
 عضو بالعديد من الجمعيات والنقابات 
 ( لقاء تليفزيونى واذاعى22اللقاءات اإلعالمية ) 
 ( 3اإلختراعات واإلبتكارات) 
 ( 14المهارات الفنية) 
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 تقدير حاجات املسنني
 حازم حممد إبرادهيم مطر

 مدرس بقسم التخطيط االجتماعي كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان 
 

يمكننا صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي ما هي حاجات :  مدخل لمشكلة الدراسةأوال : 
 المسنين؟

تستحق الرعاية يمثل المسنين شريحة كبيرة على مستوى العالم ثالثا: أهمية الدراسة: 
األخصائي االجتماعي له ادوار في مجال المسنين وهذا ما يدعو إلى دور واالهتمام والدراسة، 

ائي االجتماعي في هذا المجال، الخدمة االجتماعية مهنة إنسانية تمارس في مجاالت األخص
تمثل عملية تقدير الحاجات إحدى العمليات األساسية في عديدة منها مجال رعاية المسنين، 

 التخطيط االجتماعي، والتي تهتم بحاجات سكان المجتمع والتخطيط إلشباعها.

 تقدير احتياجات المسنين.  -لرئيسي ويتمثل في:الهدف ارابعا: أهداف الدراسة: 
 ما هي احتياجات المسنين؟التساؤل الرئيسي هو: خامسا: تساؤالت الدراسة 

 حققت الدراسة أهدافها وإجابة علي تساؤالتها كما يلي: سادسا: نتائج الدراسة:
ات االجتماعية لقد أشارت نتائج الدراسة الخاصة بالحاج ( ما الحاجات االجتماعية للمسنين؟1)

أن أعلى ترتيب للحاجات جاء ليعبر عن الحاجة لمشاركة المسنين بعضهم البعض في 
%( وهذا يدعم احتياجاتهم للتعاون وتكوين 90.21المناسبات الخاصة بهم وذلك بنسبة )

عالقات طيبة فيما بينهم، كما أظهر الجدول أن أقل ترتيب للحاجات االجتماعية هو حاجة 
تكوين العالقات الطيبة بين بعضهم البعض والبعد عن روح الفردية فيما بينهم المسنين إلى 

 %(.48.32مما قد يكون له أثر إيجابي عليهم حيث جاءت بنسبة)
أشارت نتائج الدراسة والخاصة بالحاجات الصحية للمسنين ( ما الحاجات الصحية للمسنين؟ 2)

كافي من األطباء واالستشاريين في  أن أعلى ترتيب للحاجات هو حاجاتهم إلى توفير عدد
%(، بينما يتضح من الجدول أن أقل ترتيب 87.16التخصصات الطبية المختلفة وذلك بنسبة )

للحاجات الصحية جاء ليعبر عن حاجاتهم إلى األجهزة واألدوات الطبية الحديثة وذلك بنسبة 
 %( وقد يعكس ذلك عدم كفاية األجهزة الطبية الحديثة.41.9)
أشارت نتائج الدراسة والخاصة بالحاجات الترويحية ا الحاجات الترويحية للمسنين؟ ( م5)

للمسنين أن أعلى ترتيب للحاجات جاء ليعبر عن احتياج المسنين إلى الوسائل الترفيهية 
وتحديث الوسائل الموجودة بها وبما يتفق مع رغباتهم من خالل توفير الخدمات الترويحية 
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%(، وعلى الرغم من وجود مسرح إال أنه ال يقوم بأية 86.24لك بنسبة )كالسينما والمسرح وذ
أنشطة ترويحية أو عروض سينمائية، بينما يتضح من الجدول أن أقل ترتيب للحاجات 
الترويحية هو حاجة المسنين اهتمام الدار بتنظيم الحفالت في المناسبات المختلفة وذلك 

 %(.49.54بنسبة )
ضرورة االهتمام بالمسنين، تعظيم دور الخدمة االجتماعية مع : سابعا: توصيات الدراسة

المسنين، تكامل فريق العمل مع المسنين، توسيع نطاق األبحاث العلمية لدراسة احتياجات 
 المسنين من مختلف المجاالت.
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 االسم: ا.م.د. حامد كريم الحدراوي 

 اللقب العلمي : استاذ مساعد
 DCTR10@GMAIL.COM اللكتروني :      البريد ا

 العنوان الوظيفي:   عضو هيئة تدريسية
 الشهادة   : دكتوراه

 االختصاص : تكنوستراتيجية نظم المعلومات 
 العنوان : جامعة الكوفة / 

 الوظائف التي شغلها  : رئيس قسم ادارة االعمال  

 بكة الجامعات االلمانيةالحالية : مدير العالقات الثقافية بين جامعة الكوفة وش
 بحثا 22عدد البحوث المنشورة  : 

 قام  بالتدريس وإلقاء المحاظرات في عدد من االقسام العلمية في الجامعات والندوات . -
مقوم علمي للعديد من األبحاث العلمية لجامعة البصرة والجامعة التكنولوجية وجامعة  -

 كربالء وجامعة بابل.

ل الدراسات العليا للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه عدد مشرف على العديد من  رسائ -
 رسالة 30

 بحث 50مشرف على أبحاث التخرج لطلبة الصفوف المنتهية في الكليات عدد  -

 بحث علمي محكم  50نشر بحوث علمية في مجالت علمية اكاديمية محكمة دوليا ومحليا  -

 ليمؤتمر علمي دو 40مشارك في مؤتمرات محلية ودولية  -

 مدرب محترف في تنمية الموارد البشرية. -

 عضو ورئيس عدة لجان مختلفة.  -

 عضو ومشارك  في عدة مؤتمرات وندوات. -

 مناقش لعدد من طلبة الدراسات العليا -

 العديد من المؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق -
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 مستنصرية  .دكتوراه تكنوستراتيجية نظم المعلومات /كلية اإلدارة واالقتصاد/ الجامعة ال -

 ماجستير في تقنية المعلومات/ كلية إدارة األعمال / الجامعة االفتراضية الخاصة . -

 (21الدورة وورش العمل ) -
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 عبد الكريم هادي صالح حسين آل شعبان .
 وفة .أستاذ إدارة األعمال قسم إدارة األعمال / كلية األدارة واألقتصاد / جامعة الك

م . بموجب األمر  1995ولغاية  1992( سنوات / 3: مدير التسجيل / كلية اآلداب / جامعة الكوفة : ) 1
 م . 1993/  9/  9( في 3199اإلداري المرّقم )

م . بموجب األمر  1996ولغاية   1995: مدير الحسابات/ كلية اآلداب / جامعة الكوفة : ) سنتان ( /  2
 م . 1993/  5/  20( في 2180اإلداري المرّقم )

م . بموجب األمر  1999ولغاية  1996( سنوات / 3: مدير شؤون الطلبة / رئاسة جامعة الكوفة : ) 3
 م . 1999/  3/  9( في 902الجامعي المرّقم )

ولغاية   2000( سنوات / 3: مقرر قسم إدارة األعمال / كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة : ) 4
 م . 2000/  7/  18( في 1728بموجب األمر   اإلداري المرّقم )  م  2003

م . بموجب األمر الجامعي المرّقم  2005ولغاية  2003: أمين مجلس جامعة الكوفة : ) سنتان ( /  5
 م . 2003/  5/  7( في 1872)
 م . 2005ولغاية  2003( سنوات / 3: مدير مكتب رئيس جامعة الكوفة : ) 6
 م .  2006ولغاية  2003( سنوات / 3عالم / رئاسة جامعة الكوفة : ): مدير اإل 7

 م . 2003/  11/  11( في 7738بموجب األمر الجامعي المرّقم )      
م . بموجب األمر الجامعي  2006/  5/  15م ولغاية  2006/  1/  24: عضو مجلس جامعة الكوفة : من  8

 م . 2006المرقم )  ( في     /     / 
م . بموجب  15/5/2006م ولغاية  2006/  1/  24مدير مركز دراسات الكوفة / جامعة الكوفة : من  : 9

 م . 2006/  1/  24( في 15األمر الجامعي المرّقم )
 (مؤتمرات.10(المساهمة في الندوات والمؤتمرات العلمية 
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 د.حميد كريم الحدراوي

 طبيب استشاري
Hameedksn@GMAIL.COM 

 وظيفي:   مدير التدريب والتطوير دائرة صحة النجف االشرفالعنوان ال
 الشهادة   : دكتوراه )بورد(

 الوظائف التي شغلها  : مدير قطاع الرعاية الصحية
 مدير مراكز الرعاية الصحية الشمالية

 معاون مدير عام دائرة الصحة
 مدير مركز االمام الطبي  

 الصحةالحالية : مدير التدريب والتطوير في دائرة 
 بحثا 12عدد البحوث المنشورة  : 

 قام  بالتدريس وإلقاء المحاظرات في عدد من االقسام العلمية في الجامعات والندوات . -
 مقوم علمي للعديد من األبحاث العلمية والرسائل واالطاريح -

 عضو الجمعية الملكية البريطانية -

 عضو الجمعية االمريكية لالحصاء الطبي -

 تخرج لطلبة الصفوف المنتهية مشرف على أبحاث ال -

 نشر بحوث علمية في مجالت علمية اكاديمية محكمة دوليا ومحليا  -

 عضو ورئيس عدة لجان مختلفة.  -

 عضو ومشارك  في عدة مؤتمرات وندوات. -

 مناقش لعدد من طلبة الدراسات العليا -

 العديد من المؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق. -
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سية وعالقتها باالحباط وخيبة االمل لدى االساتذة االضطرابات والضغوط النف
 دراسة تطبيقية: املتقاعديناجلامعيني 
 محيد كريم شعالن       & ا. عبد الكريم دهادي شعبان &ا.م.د. حامد كريم احلدراوي  

 جامعة الكوفة  / جمهورية العراق
 رئيس اطباء اختصاص وزارة الصحة / جمهورية العراق

 
لى تحليل العالقة  بين االضطرابات والضغوط النفسية التي يتعرض لها يهدف هذا البحث ا

االساتذة الجامعيين عند احالتهم على التقاعد ، ومدى انعكاس ذلك على شعورهم باالحباط 
وخيبة االمل وان دورهم قد انتهى ، يتناول البحث هذه المتغيرات من خالل انموذج تمت 

من االساتذة الجامعيين المتقاعدين ، وسيتم تحليل  صياغته وجمع بياناته من خالل عينة
 الفرضيات وبناء التوصيات طبقا لما تسفر عنه من نتائج .
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 الدكتور : حسني إبراهيم عبد العظيم

 ســـــويف بني جامعـة – اآلداب كلية –أستاذ علم االجتمــاع المساعد 
drhosni2512011@yahoo.com 

 المؤهالت العلمية :
حاصــــــــــــل على درجة الليسانس في اآلداب من قسم علم االجتمـــاع بكلية اآلداب ببني  

 .جدا جيد عام بتقدير 1989 عام القاهرة جامعة –ســـويف 
 –لية اآلداب ببني سويف حاصل على درجة الماجستير في اآلداب من قسم علم االجتماع بك 

يفي : الر المجتمع في الطبيب دور ": الرسالة موضوع وكان ممتاز، بتقدير 1995 عام القاهرة جامعة
.  تحت إشراف أ.د.علية حسن حسين أستاذ "دراسة ميدانية لعينة من قرى محافظة بني سويف

 ـــــــــة.األنثروبولوجيا والرئيس السـابق لقسم االجتمــــــــاع بالكـليـــ
 –حاصل على درجة الدكتوراه في اآلداب من قسم علم االجتماع بكلية اآلداب ببني سويف  

بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة،  2000ـرة عام القاهــــ جامعة
لمرضى  أنثروبولوجية -العوامل اإليكولوجية والمرض :دراسة سـوسيو"وكان موضوع الرسالة:

،تحت إشراف أ.د.علية حسن حسين، و أ.د.علي مؤنس أسـتاذ ورئيس قسم الجهـاز "الكبد
 الهضمي والكـبـد بجـامعة عين شمس.

 التدرج الوظيفي:
 .7/11/1989جــامعة القـاهرة بتاريخ   -كلية اآلداب ببني سويف  -كلف معيدا بقسم علم االجتمع 
 بتاريخ القاهرة جامعة - سويف ببني اآلداب كلية –ماع عين مدرســـا مساعدا بقسم علم االجت 

24/9/1995. 
 بتاريخ القاهرة جــامعة –آلداب ببني سويف ا كلية –عين مدرســــــا بقسم علم االجتمــاع  

28/2/2001. 
 بتاريخ – سويف بني جامعة – اآلداب كلية –عين أســــتاذاً مســــاعداً بقســم علم االجتماع  

29/3/2016. 
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 الشيخوخة النشطة: مدخل جديد ملواجهة مشكالت املسنني
 د. حسين إبرادهيم عبد العظيم

 سويف بني جامعة –كلية اآلداب  أستاذ علم االجتماع المساعد
       

يمثل طول العمر  واحداً من أعظم انتصارات البشرية في العصر الحديث، كما أنه واحدا من     
والحق أن ثمة تغيرا طرأ على النظرة للمسنين في الوقت  أعظم تحدياتها في ذات الوقت،

 يقدم أن يمكن –تم تجاهله لفترات طويلة  -الراهن، حيث غدا المسنون يمثلون موردا ثمينا  
 .  المعاصرة مجتمعاتنا نسيج إطار في عظيما إسهاما

د لمواجهة تهدف الدراسة إلى الكشف عن أهمية مفهوم الشيخوخة النشطة كمدخل جدي         
مشكالت المسنين من ناحية واستثمار قدراتهم وخبراتهم المتراكمة في خدمة المجتمع 

، وتحاول الدراسة التعرف على أهم العوامل والمحددات االجتماعية من ناحية أخرى وتطوره
 والثقافية المؤثرة في تحقيق الشيخوخة النشطة.

ية السوسيولوجية الغربية فيما يتعلق كما تقدم الدراسة تحليال نقديا لالتجاهات النظر
بالنظرة للمسنين وتحاول أن تكشف عن مدى مالئمتها لتفسير واقع المسنين في المجتمع 

 المصري المعاصر.
 المصطلحات األساسية:        

 نظرية – النشاط نظرية – أو فك االرتباط نظرية االنسحاب -المسنون   –الشيخوخة النشطة 
 . االستمرارية
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 حمادة رجب مسلم عثمان

hamada_ragab67 @yahoo. Com 
 -الوظيفة الحالية:

 .مدرس تخطيط إجتماعى بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية بالشرقية 
 .عمل لمدة أربع سنوات لمركزالمسنين بجامعة حلوان 

  -المؤهالت العلمية: 

بكلية الخدمة {  كتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية تخصص تخطيط إجتماعي د .1
بعنوان )تحليل سياسات الرعاية االجتماعية لكبار  }2012عام  -جامعة حلوان     -االجتماعية 

 (.2009 - 1952السن في مصر في الفترة من 
جتماعية الرسمية ماجستير في التخطيط االجتماعي بعنوان )دراسة مقارنة للرعاية اال .2

 (.2007عام  -جامعة حلوان  ( وغير الرسمية لتحسين نوعية الحياة للمسنين(
 -اإلنتاج العلمى:

 – حلوان جامعة –بمجلة كلية الخدمة االجتماعية 2014قام بنشر بحث في شهر أكتوبر  .1
 بحوث ضمن(بالمحليات الالمركزية لتطبيق كمتغير االلكترونية الثقافة) بعنوان( 37)     العدد

 .مساعد أستاذ لدرجة الترقية
 العدد – حلوان جامعة –بمجلة كلية الخدمة االجتماعية 2015قام بنشر بحث في شهر إبريل .2
 األيتام رعاية بمؤسسات االجتماعية الرعاية خدمات لتطوير إستشرافية رؤية) بعنوان( 38)

 .مساعد أستاذ لدرجة الترقية بحوث ضمن( األهلي بالقطاع
 المصرية الجمعية –بمجلة الخدمة االجتماعية 2016نشر بحث في شهر يونيوقام ب .3

( بعنوان )كفاءة برامج منظمات المجتمع المدنى فى 56العدد ) -ن االجتماعيين  لالخصائيي
 تمكين المرأة المعيلة ( ضمن بحوث الترقية لدرجة أستاذ مساعد.

 – حلوان جامعة –االجتماعية بمجلة كلية الخدمة 2016قام بنشر بحث في شهر أكتوبر  .4
يم قيم المواطنة لدى سكان مدينة الواحات لتدع كمدخل االجتماعية العدالة) بعنوان( 41) العدد

 البحرية( ضمن بحوث الترقية لدرجة أستاذ مساعد.
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املؤشرات التخطيطية لتطوير سياسات الرعاية االجتماعية لكبار السن فى اجملتمع 
 املصرى املعاصر

 ادة رجب مسلم  / مح د
 بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية بالشرقية مدرس التخطيط االجتماعي

 
من الضروري على المجتمع الذي يود أن يساير ركب التقدم أن يوجه اهتمامه إلى الموارد     

البشرية بجانب الموارد المادية، وتتمثل هذه العناصر في قدرات وإمكانات وخبرات أفراده،وال 
إغفال أهمية أي عنصر فى إحداث التنمية ألي مجتمع وتوجيه العناية والرعاية لكافة  يمكن

هذه العناصر بكل الوسائل والطرق الممكنة، فاهتمام المجتمع بالنشء والشباب والموهوبين، 
يجب أال يكون على حساب من قدموا لنا في شبابهم خدمات في مختلف المجاالت، وما لديهم 

روة ال يستهان بها وهم فئة كبار السن، وإهمال هذه الفئة العمرية يمثل من خبرات تمثل ث
 فاقداً بشرياً قد يفوق في خطورته وأبعاده الفاقد في الموارد المادية. 

من هذا المنطلق سعى الباحث جاهدا لعمل ورقة عمل تتضمن أوال: واقع سياسات الرعاية 
امل عالقضايا المجتمعية التي تتذى يشمل)االجتماعية لكبار السن فى المجتمع المصرى وال

قضايا ومجاالت طبيعة تلك ال معها سياسات الرعاية االجتماعية لكبار السن في مصر و
 أهداف تلك السياسات وبهاو ونطاق تأثيرها بأسس نظرية ومفاهيم إيديولوجية مرتبطة 

برامج  -( ثانياً: التي تتضمنها تلك السياسات و إجراءات ووسائل تنفيذهاالمؤثرة القيم 
الخدمات التي تهتم بهاسياسات  -ثالثاً: سياسات الرعاية االجتماعية لكبار السن في مصر 

خامسا:  صعوبات االستفادة من تلك البرامج رابعاً: الرعاية االجتماعية لكبار السن بإشباعها .
ية االجتماعية : تقييم سياسات الرعاسادساًمقترحات لتفعيل االستفادة من تلك البرامج . 

لمؤشرات التخطيطية لكبار السن في مصر: ومن خالل العرض السابق توصل الباحث لبعض ا
والتى تتمثل  لتطوير سياسات الرعاية االجتماعية لكبار السن فى المجتمع المصرى المعاصر

لسياسة بديلة مقترحة لسياسات الرعاية االجتماعية لكبار السن فى المجتمع فى تصور 
 .المعاصر المصرى
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 د.حنان عشري عبد الحفيظ محمد جمعة

 جامعة بنى سويف -مدرس خدمة الجماعة بكلية الخدمة االجتماعية
  -المؤهالت العلمية :

 مع جدا جيد عام بتقدير  -م 2005عام–حلوان جامعة –بكالوريوس كلية الخدمة االجتماعية  -1
 .الشرف مرتبة

 – االجتماعية الخدمة كلية من الجماعة خدمة تخصص –ماجستير في الخدمة االجتماعية  -2
 . م2009 عام حلوان جامعة

ة الخدمة كلي من الجماعة خدمة تخصص –دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية   -3
 . م2013 عام حلوان جامعة –االجتماعية 

  التدرج الوظيفي:
 2010ى عام جامعة حلوان منذ تخرجي حت -باحثة بكلية الخدمة االجتماعية -
 2008عضو األمانة الفنية للمؤتمر العلمى الدولى للخدمة االجتماعية جامعة حلوان من  -

 م  2015حتى عام 

حتى عام  2011جامعة حلوان في الفترة من  -أخصائي جودة بكلية الخدمة االجتماعية -
ن الهئية . وهى الفترة التى كان فيها التأهيل لالعتماد وحصول الكلية على االعتماد م2015

 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 2015جامعة بنى سويف من  -مدرس خدمة الجماعة بكلية الخدمة االجتماعية التنموية -

 حتى االن.

 جامعة بنى سويف. -أمين قسم خدمة الجماعة بكلية الخدمة االجتماعية التنموية -

 منسق وحدة التدريب والمؤتمرات بجامعة بني سويف. -

 جامعة بنى سويف. -سرة التحدي بكلية الخدمة االجتماعية التنمويةرائد أ -
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دراسة تقوميية مطبقة : فعالية االتصال اجلمعي كعملية لتحقيق جودة حياة املسنني
 على دور رعاية املسنني مبحافظة اجليزة
 د.حنان عشري عبد احلفيظ حممد مجعة

اعياتها قد باتت واضحة على الصعيد ان تأثيرات التغيرات المجتمعية السريعة وتد      
العالمي واالقليمي والمحلي، واتساقا مع ذلك أخذت تظهر مفاهيم علمية ومهنية تهتم 
بقضايا المجتمع والمشكالت التى تتعرض لها فئاته، وعلى رأس هذه المفاهيم مفهوم جودة 

ئج تداعياتها على الحياة والذي يظهر االرتباط بين التغيرات المجتمعية الحادثة وبين نتا
مختلف المهن والتخصصات. والخدمة االجتماعية كمهنة إنسانية وهى في طريقها لدعم 
ممارساتها المهنية لمسايرة تلك التغيرات والتداعيات، تحتاج إلي العمل وفق هذا المفهوم، 

 -الجماعة -وذلك إنطالقا من أهمية تحقيقه ودعمه لدى وحدات عملها الرئيسية )الفرد
 جتمع(. الم
وتعد فئة المسنين من أهم الفئات المجتمعية حاجة الى الدعم واالهتمام في ظل تلك     

التغيرات وتداعياتها، خاصة إذا ما أدركنا التوابع والتأثيرات السلبية لمثل هذه التغيرات 
عليها، حيث تعرضهم لمشكالت صحية واجتماعية ونفسية ومهنية أوغيرها من المشكالت 

ت تتسم بالضخامة والصعوبة في ظل التغيرات المعاصرة. ويزيد من ضرورة التي بات
االهتمام بفئة المسنين أيضا ما أخذت تشكله تلك التغيرات وتداعياتها من وجود فجوة في 
االتصال والتواصل المباشر بين المسنين والمحيطين بهم. بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه 

 له فمن خاللها تتكون االجتماعي نموه في إلى إسهامها مسنلل عملية االتصال بالنسبة

 االجابة على إلى الدراسة سعت االجتماعي. وقد تفاعله والمتجددة أثناء المتعددة الصداقات

ما فعالية االتصال الجمعي كعملية في تحقيق جودة الحياة لدى  :هو رئيسي تساؤل
 المسنين؟

 الت الفرعية التالية:وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي التساؤ
 ؟ما أهمية االتصال الجمعي في حياة المسن -
 مهارات االتصال الجمعي المستخدمة لتحقيق جودة حياة المسنين؟ ما -

 أساليب االتصال المستخدمة لتحقيق جودة الحياة لدى المسنين؟ ما -
 ما الصعوبات التى تعوق االتصال الجمعي كعملية لتحقيق جودة الحياة لدى المسنين؟ -

ما المقترحات التي تساهم في تحسين االتصال الجمعي كعملية لتحقيق جودة الحياة  -
 لدى المسنين؟
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 خوج محمد بن أسعد بنت حنان / د

 العزيز عبد الملك جامعة – اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية - أستاذ

hkhouj2@hotmail.com– 

 الرمز - 3094 المبني رقم - جده – السليمانية حي – مانع بن محمد شارع / :السكني العنوان

 السعودية العربية المملكة 8984 اإلضافي الرقم - 22253 البريدي

 النفس علم بمجال التخصصية العمل وورش والدبلومات رت ا الدو من العديد على حاصلة

 العربية المملكة وخارج داخل امعاتالج بمختلف العلمية الرسائل من العديد قشتان 

 السعودية

 بداخل المحكمة العلمية المجالت بمختلف النشر وقيد المنشورة األبحاث من العديد لدي

 وخارجها المملكة

 النشر دور بمختلف النشر وقيد المنشورة العلمية المؤلفات من العديد لدي

 برامج – عمل ورش ) وخارجها ةالجامع نطاق بمختلف المجتمعية األنشطة من العديد لدي 

 ( منشوره علمية مقاالت– رت ا دو – ندوات – تدريبية

 السعودية العربية المملكة وخارج بداخل العلمية والملتقيات رت ا المؤتم من العديد حضور

 العلمية الجمعيات من بالعديد عضوه-
 بعد عن والتعليم ابواالنتس والبكالوريوس التحضيري لطالبات المساقات من العديد تدريس

 الصحة – التعلم نفس علم – واإلرشاد التوجيه أسس – النمو نفس كعلم (ماجستير )

 – والسنة رن ا الق في نفسية رسات ا د – النفس وعلم التربية في البحث مناهج – النفسية

 – التفكير منهجية – الطفولة نفس علم - الموهوبين والمتفوقين حاجات - إسالمي نفس علم

 – تخرج بحث – األسري اإلرشاد – واإلرشاد النفسي التوجيه – والتعلم التفكير رت ا مها

 . الفردية الفروق
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 نيللي السيد الرفاعي عاشور   االسم

 ASHOURNELLY@YAHOO.COM البريد اإللكتروني

  أكاديمي واعتماد جودة –دارة التربوية مدرس اإل الوظيفة الحالية

 دمياطجامعة  -التربية  كلية جهة العمل

 الحربي الشارع – دمياط –جمهورية مصر العربية  العنوان 

تدريس العديد من المقررات في مصر ، في السعودية وسلطنة عمان ) لطالب العام و  -
 الدراسات العليا (.

لدي العديد من البحوث والدراسات العلمية المنشورة وقيد النشر بالتخصص العام  -
 دية ومشتركة ، داخل مصر وخارجها .والدقيق ، فر

 أشرف علي الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه ) للطالب المصريين والوافديين ( . -

 لدي العديد من  المؤلفات والكتب العلمية بدور نشر محلية وخارج مصر . -

 حاصلة على العديد من  الدورات واألنشطة التدريبية . -

 األنشطة المجتمعية ( داخل مصر وخارجها . مدرب دولي معتمد ولدي العديد من ) -

 شاركت في تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل وتقييمها وتطويرها. -

الخروج بمهمة علمية كعضو هيئة تدريس زائر بقسم األصول واإلدارة التربوية بكلية  -
 . م 2013/2014 الدراسي للعام – عمان سلطنة  – قابوس السلطان جامعة –التربية 

لة على جوائز دولية ) جائزة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية حاص -
 2013/2014،جائزة الشارقة الدولية ألفضل عشرة أطروحات دكتوراه على مستوى الدول العربية (، 

 م . 
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منظور إداري : ز رعاية الشيخوخة بالدول العربيةآليات نشر ثقافة رعاية املسنني مبراك
 ينفس

 أ.د / حنان أسعد خوج                                             د / نيللي السيد عاشور
              أستاذ دكتور علم نفس النمو                                             مدرس بقسم أصول التربية                                 

 دمياط جامعة –كلية التربية        جامعة الملك عبد العزيز بجدة  - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
  

تهدف الدراسة الحالية إلى تقييم الوضعية النفسية والجسدية لدى المسنين بمؤسسات      
رعاية الشيخوخة، وتحديد مظاهر الصحة النفسية والجسدية للمسنين . وتكمن أهمية 

ثقافة رعاية المسنين بمراكز رعاية الشيخوخة ،  الدراسة في تقديم حلول موضوعية لنشر
على شكل آليات إجرائية وقائية تسهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على الصحة النفسية 

. الشيخوخة مشكالت انتشار من -المستطاع قدر –والجسدية للمسنين، ومن ثم تحد 
 العشوائية االحتمالية المعاينة طريقة واتبعت ، الوصفي المنهج الدراسة استخدمت

مسنًا من أربع مؤسسات رسمية لرعاية الشيخوخة  150نة قوامها عي واختيرت البسيطة،
قائمة تقييم الوضعية النفسية   "بالمملكة العربية السعودية . واعتمدت الباحثتان على 

كأداة  أساسية للدراسة، واستخدمت األساليب اإلحصائية التالية في  "والجسدية للمسن 
نتائج: النسب المئوية، ومعامالت االرتباط. وخلصت الدراسة إلى أن المشكالت معالجة ال

النفسية للمسنين تحتل الصدارة في قائمة مختلف المشكالت التي يعانيها كبار السن داخل 
مؤسسات رعاية الشيخوخة، ويعد مستوى الصحة النفسية لديهم منخفضًا، ضرورة اعتماد 

 ية المسنين بمراكز رعاية الشيخوخة بالدول العربية.آليات إجرائية لنشر ثقافة رعا
 النفسية االضطرابات – الشيخوخة رعاية مركز –: ثقافة رعاية المسنينالكلمات المفتاحية 

 .للشيخوخة والعقلية
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 د/  ذياب لبنى

 علم النفس تنظيم و عمل : السلوك التنظيمي: التخصص العلمي

  الجزائر: الدولة  2ين سطيف جامعة محمد لمين دباغ: الجامعة

drloubna77@gmail.com 
 علم النفس تنظيم و عمل السلوك التنظيميشهادة ماجستير : 

 :  شهادات تقديرية الولى في الدفعة  

 2مين دباغين  سطيف:  تدريس  بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية جامعة  محمد لالخبرة المهنية 
 محاضرة و تطبيق في عدة مقاييس

شهادة تكوينية تدريب المدربين  مدربة محترفة  ) اساسيات  التدريب  شهادات  التكوينية :  
ونظريات التعلم / اساليب التدريب / مهارات العرض و االلقاء /لغة الجسد/الكوتشينغ /اخالقيات 

ن موسوعة التكامل االقتصادي العربي االفريقي  ومركز التدريب /تصميم الحقائب التدريبية ( م
 .  cto  2015التعلم الدولي لتدريب و المرافقة و مركز التدريب الشخصي و التدريب االداري  

  الجرافولوجي  )فراسة تحليل ، "كوتشينغ "شهادة تكوينية في دبلوم المستشار الشخصي
ة العيادية   ،اساسيات االسترخاء   ،التحليل االحصائي المقابلالشخصية من خالل خط اليد و التوقيع(، 

 معتمدة من طرف المركز العالمي لتدريب االحترافي .بتركيا للبيانات وتطبيقات برامج 

  ، شهادات تكوينية في اللغات : اللغة التركية ، الفرنسية ، االنجليزية ، االلمانية ، الصينية
 االسبانية 

 االبتدائي، المتوسط و الثانوي بمعهد الخنساء  أستاذة مكونة لمدراء الطور 

    المشاركة في عدة ملتقيات دولية)لبنان ، تونس ( وطنية و ندوات و أيام دراسية وطنية 

  نشر مقاالت دولية ،وطنية و أعمال المؤتمر 

   للبروفيسور بوعبد اهلل لحسن بجامعة محمد  "تنمية الموارد البشرية "العضوية في وحدة بحث
 ن دباغين سطيفلمي
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 زهير. بغول

  :ببلدية الشقفة، والية جيجل. 1965/  11/  03تاريخ ومكان االزدياد 

 تاريخ الترسيم في سلك األساتذة رتبة أستاذ. 2016جويلية  -
   2000تدريس في عدة مقاييس في قسم علم النفس و علوم التربية و االرطفونيا من سنة  /

2016 . 
 بقسم ومناقشتهاماستر، ماجيستير و دكتوراه   ، سالليسان مذكرات من عدد على شرافاإل 

 .سطيف – عباس فرحات جامعة واألطوفونيا، التربية وعلوم النفس علم

 علم بقسم الماستر ، ماجستير ، دكتوراه مذكرات من عدد مناقشة لجنة في العضوية 
 .2سطيف لجامعة واألطوفونيا، التربية وعلوم النفس

 وعلوم النفس علم بقسم الماجستيرو دكتوراه مسابقات من عدد تنظيم في العضوية 
 بسكرة، – خيدر محمد جامعة سطيف، – عباس فرحات جامعة من لكل واألطوفونيا، التربية
 . ورقلة – مرباح قاصدي جامعة المسيلة، – بوضياف محمد جامعة

 المهام اإلدارية. -
 2006 - 2007 :العلمي البحث و التدرج بعد بما المكلف القسم رئيس مساعد منصب شغل. 
 2000 – 2016 :عضو باللجنة العلمية. 
 2011 – 2012 :عضو بالمجلس العلمي للكلية. 

 20/10 /2014  :علوم إنسانية واجتماعية"مسؤول فريق ميدان التكوين إلى يومنا هذا" 
 .2سطيف –بجامعة محمد لمين دباغين 

 علم بقسم(  دولية+  وطنية)  العلمية الملتقيات تحضير في يةالعضوالمهام العلمية: -
 .سطيف – عباس فرحات جامعة واألطوفونيا، التربية وعلوم النفس

 .المشاركة في عدة ملتقيات علمية وطنية ودولية 
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  بمشروع عنوانه: تقويم أداء مدرس التعليم  2008 – 2006العضوية في وحدة بحث من سنة
، بمخبر تنمية وإدارة T 1901/  51/  06تحت رمز االعتماد:  "الكفايات  األساسي في ضوء مدخل

 الموارد البشرية، جامعة فرحات عباس سطيف. 

  نشر كتب و مقاالت دولية ووطنيةالمنشورات العلمية: -
 بمؤسسات الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات" بعنوان CNEPRUرئيس مشروع بحث 

 رقم تحت "– نموذجاسطيف  والية ثانويات – المديرين أراء حسب الثانوي التعليم
I05L03UN190220130005 
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 غنية زهية د/

 الدرجة العلمية: دكتوراه علوم + التاهيل الجامعي
 "أ" محاضرة استاذة :الوظيفة

 و االنسانية العلوم كلية ،2سطيف -دباغين لمين محمد جامعة :المستخدمة المؤسسة

 ماعية/ الجزائر االجت

 االكلينيكي النفس علم  تخصص:

 السيكوسوماتية، االكلينيكي،االضطرابات النفس علم  الخبرة و االهتمامات البحثية: مجاالت

الصحية، النفسية،  :االضطرابات النفس مرضية، مشاكل األطفال و المراهقين و الشباب
  ... المعرفية، السلوكية و االجتماعية

 hafrizahia@yahoo.fr     :ترونياإللك  البريد 

باتولوجية النمو و علم النفس  ضمن فرقة البحث األولى:   عضو بمخبر علم النفس االكلينيكي -
 (PDPEA)مراهق الطفل و ال

  2لمجلة العلوم االجتماعية لجامعة سطيف عضو في لجنة القراءة  -

، رئيس المشروع األستاذ خالد عبد السالم "تربية مختصة" عضو في لجنة تكوين دكتوراه-
  2سطيف  -بجامعة محمد لمين دباغين

 المشاركات في الملتقيات الدولية الوطنية ونشر المقاالت
 المنعقد "وافاق واقع :التعلم صعوبات " حول األول الدولي الملتقى اتفعلي في مشاركة -

 دور" عنوانها  بمداخلة .2 البليدة -لونيسي علي بجامعة 2016 أفريل  21و 20 ،19 أيام

   ."التعلم صعوبات ذوي لدى األساسية المهارات بعض تنمية في التعليمية الوسائط
 نحو :المرور نفس علم في ممارسات و دراسات " لالدولي حو الملتقى فعليات في مشاركة -

 "عنوانها  ، بملصقة1  باتنة بجامعة 2016 افريل 28 ،27 يومي في  "للطريق افضل استخدام

 "استطالعية دراسة -سطيف والية سكان لدى المروري الوعي

file:///C:/Users/pc%20to/Documents/COLLOQUE/HYPERLINK%20%22mailto:hafrizahia@yahoo.fr%22hafrizahia@yahoo.fr
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 "ايةالطفولة المعنفـة  نحو  فهم  ورعاية ووقـ" الدولي حول الملتقى فعليات في مشاركة -
و   اللجنة العلمية للملتقىعلي لونيسي: كعضو في  2بجامعة البليدة  2017 افريل 03 ،02 يومي

 "العنف االسري و عالقته بظهور السلوكات االنحرافية عند المراهق  "عنوانها  مداخلة
المشكالت السلوكية و  و النفسية االضطراباتحول  الوطني الملتقى فعليات في مشاركة -

صدق وثبات "عنوانها   مداخلة، ب2017 /16/01-15باتنة جامعة  ،ة عند الطفل الجزائريالتربوي
   "لألطفال والمراهقين المصابين بالسرطان. PedsQlC.Mمقياس جودة الحياة 

اكلي محند  جامعة حول محددات أنماط الشخصية، الوطني الملتقى فعليات في مشاركة  -
مقارنة بين استراتيجيات "بــعنـــــوان  مداخلة ،2017 مارس 11/12 البويرة، يومي -اولحاج

 "المواجهة لدى مرضى القلب للشخصية من النمط )أ( و الشخصية من النمط )د(.
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 تقدير الذات لدى كبار السن املتقاعدين عن العمل  يف اجملتمع  اجلزائري دراسة ميدانية
 غنية دهيةز د/ &بغول زدهري  & د/  ذياب لبنى   

 
في عالمنا اليوم ينظر إلى التقاعد على أنه نهاية غير سارة لرحلة طويلة كانت حافلة بالعطاء 
والنشاط، ولعل اإلنسان القديم كان أسعد حظاً عندما كان المجتمع يسمح له باالستمرار في 

 .العمل حتى يتغلب عليه المرض ويفقد قواه مما جعله ال يعاني من النتائج الثقيلة
وال تتوقف الرحلة بالتقاعد فقط بل في الجهل بما بعد التقاعد، فدور الفرد كمتقاعد ليس له 
تحديد واضح لمهامه ومسؤولياته وبالتالي ال يبقى لهذا المتقاعد مركز اجتماعي، ولما يمثله 
العمل من أهمية كبرى في حياة الفرد تتعدى األهمية المادية، باعتبار أن العمل هو المكانة 

المركز االجتماعي والقيمة األولى في حياة الفرد والتي بالتقاعد يفقدها جميعها، مما قد و
يظهر مشكالت جديدة تزداد حدتها نتيجة ألن الفرد في هذه المرحلة يواجه العديد من 
التغيرات الجسمية والنفسية واالجتماعية، بل إن البعض يرى أن العمل هو الدور االجتماعي 

ه األدوار االجتماعية األخرى لإلنسان، وأي خلل في هذا الدور يؤدي إلى اختالل في الذي تلتف حول
األدوار االجتماعية األخرى، لذا جاءت هذه الورقة البحثية لمعرفة تقدير الذات لدى كبار السن 

 المتقاعدين عن العمل  في المجتمع الجزائري  . 
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 د/ ربيع فتحي على محمد إبراهيم

 بالمركز القومي للبحوث دكتور
 

 دكتوراه في فلسفة اإلدارة العامة جامعة بني سويف 

مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات   "ممتاز  "ماجستير اإلدارة العامة بتقدير 
 والمعاهد 

 جداً دبلوم خاص في التربية   ــ  كلية التربية جامعة بني سويف  ــ  إدارة تعليمية  ــ  جيد 

 دبلوم عام في التربية   ــ  كلية التربية جامعة بني سويف  ــ لغة عربية  ــ ممتاز

 دبلوم الدراسات العليا في إدارة األعمال  ــ كلية التجارة  ــ  جامعة بني سويف ــ جيد 

 ولأ   -  جداً جيد  –  سويف بني جامعة  –بكالوريوس إدارة األعمال في التمويل واالستثمار  
  الدفعة

  ممتاز – الفيوم جامعة – اإلسالمية والعلوم العربية اللغة –ليسانس دار العلوم 

    
 "اقتصاديات اللغة العربية ونهضة المجتمع  "(    أخر بحث بعنوان      6:       )األبحات المنشورة

  "البحثية للعلوم اإلنسانية    التطبيقات "(    أخر مؤتمر بعنوان       27)       المؤتمــــــــــرات:

 "اليوم العالمي للغة العربية   "(         أخر ندوة بعنوان              18)        النــــــــــــــدوات:

 "تقييم الورقة االمتحانية  "(     أخر ورشة عمل بعنوان            9)         ورش العمـــــــل:

 األكاديمية المهنية للمعلمين     " TOT "(        أخر تدريب بعنوان      11)        التدريبــــــــــات:

 "التنمية البشرية   ") واحد (   أخر ماجستير مصغر  بعنوان                 ماجستير مصغر:
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املسنون بني النظرة التارخيية إلسهاماتهم التنموية ــ والنظرة االقتصادية احلالية 
 املعلمون منوذجًا :بليةواملستق

 ربيع فتحي على حممد احلسيين دكتور/ 
أن لقد حرصت األديان جميعها أشد الحرص على العناية بالفرد في جميع مراحله وأطواره، منذ 

 .  فكهالً – فرجالً – فشاباً –فصبياً  -فطفالً  -كان جنيناً 
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم عالى )كان هذا الحرص ألن اهلل كرمه على سائر المخلوقات .. قال ت

  70في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال  ( اإلسراء : 

لقيمته اإلنسانية التي منحها اهلل له ، ويزداد   ومقدر فاإلنسان في جميع مراحله محترم ومكرم 
محامد وصفات وبقدر ما يقدم من أعمال  ذلك التكريم والتقدير لإلنسان  بقدر ما يكتسب من

  البر والخير لنفسه ولمجتمعه.

إن اإلسالم حفظ لإلنسان كرامته ، ووفى بحقه ، فأمر بإكرامه عند شيبته وحث على القيام 
 بشؤونه ، وهو النموذج الذي جسدته ابنتا شعيب عليه السالم اللتان قالتا :

 23يخ كبير  (  القصص: ال نسقى حتى يُصْدِر الرّعاء وأبونا ش) )

) أيوب  "األيام تتكلم، وكثرة السنين تظهر حِكَمَه  "وعن حكمة المُسن يقول الكتاب المقدس 
32:7 ) 

سبحانه بمزيد  اهلل ولما كان حال الكبر و الشيخوخة هو مظنة اإلهمال والضجر والغضب ، خصه
 إما) نسان في حياته ، قال سبحانهمن االهتمام والعناية من بين سائر المراحل  التي يمر بها اإل

. كريماً قوالً لهما وقل تنهرهما وال أف:  لهما تقل فال كالهما أو أحدهما الكبر عندك يبلغن
 (24 – 23: اإلسراء(.. )صغيراً ربياني كما ارحمهما ربِ وقل الرحمة من الذل جناح لهما واخفض

الساعة التي يجب أن تسترعي  وفي هذا العصر تقف مسألة رعاية المسنين ضمن موضوعات
اهتمام المسئولين والمهتمين بالقضايا اإلنسانية واالجتماعية، والدراسات النفسية 

 واالقتصادية. 

هذا وإن تزايد أعداد المسنين في السنوات األخيرة، يستوجب منا االهتمام والدراسة المتأنية، 
 حول ما سيقدم لهم، وما يستفاد من إمكانياتهم. 

رة المسنين عندنا عبق الماضي وذخر الحاضر، ومعاني التراحم والتعاطف، وابتغاء األجر ففي خب
 في خدمتهم، والتقرب إلى اهلل في البر بهم

وتبقى رعايتهم  واجباً شرعياً ومجتمعيا وأخالقياً، يتحتم علينا القيام به، ودَيناً يجب أن نقوم 
 بسداده 
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بهذه الورقة البحثية التى أتناول فيها قضية المسنين  ومن هذا المنطلق أتقدم ألمانة المؤتمر
 من عدة محاور هي 

 نماذج من المسنين وعطائهم لمجتمعاتهم عبر التاريخ . -
 اقتصاديات المسنين بين اإلهدار واالستثمار  . -
 الخبرة التراكمية للمسنين وسبل االستفادة منها . -

 المجتمع . المردود النفسي على المسنين لشعورهم بكينونتهم في -
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 دكتور/ رمضان عاشور حسين

RAMADAN.2053@YAHOO.COM 
 

 مدرس الصحة النفسية والتربية الخاصة بكلية التربية بجامعة حلوان  -
فسية بكلية التربية حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص الصحة الن -

 م. 2013بجامعة حلوان عام 

أشرف على العديد من الدورات المتخصصة في مجال الصحة النفسية والتربية الخاصة  -
 بمركز اإلرشاد النفسي بجامعة حلوان.

رسائل للماجستير والدكتوراه في مجال الصحة النفسية  8يشرف حاليًا على عدد  -
 ائل آخرى رس 4والتربية الخاصة، وتمت إجازة 

نشر عدد من البحوث في مجال الصحة النفسية والتربية الخاصة تربوا على ثمانية  -
 بحوث في عدة مجالت علمية محكمة.

وهي دورية  and Educational Sciencesعضو بالهيئة اإلستشارية لدورية دولية  -
 . ISNN 2437-1173دولية محكمة ومتخصصة، نصف سنوية، ذات الرقم المعياري الدولي: 

له عدة مؤلفات مشتركه بمجال الصحة النفسية والتربية الخاصة بجمهورية مصر  -
 العربية والمملكة األردنية الهاشمية. 

رابطة التربويين  -عضو عدد من الجمعيات المتخصصة )رابطة االخصائيين النفسيين -
 لكتاب.... العرب، عضو مجلس التربية األخالقية، عضو مجلة علم النفس بالهيئة المصرية ل

مؤتمر علمي داخل  40شارك بالحضور والفاعلية في المناقشة لجلسات ما يربوا على  -
 مصر وخارجها.

 ندوة علمية بالجامعات المصرية. 25شارك بالحضور والفاعلية في المناقشة  -

شارك بعقد عدد من الورش التدريبية في مجال الصحة النفسية والتربية الخاصة بعدد  -
 وير التعليم وتنمية المهارات المهنية للمعلم، وتنمية مهارات الطفل. من الكليات وتط

 دورة تدريبية في مجاالت مختلفة.  33حاصل على  -
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دورات تدريبية في مجاالت الصحة النفسية والتربية الخاصة  40شارك كمدرب بعدد  -
 وعلم النفس.

بجامعة حلوان، شارك كمدرب بعدد من ورش العمل واألنشطة الطالبية بكلية التربية  -
 وكلية الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان.

شارك بعدد من األنشطة المجتمعية بمنطقة حلوان ومحافظة الجيزة، وعدد من مراكز  -
 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، واإلدارات التعليمية بمحافظات الجمهورية المختلفة. 

ية والتربية الخاصة بكلية قام بتدريس عدد من مقررات الدراسية بمجال الصحة النفس -
التربية جامعة حلوان، كلية التربية الموسيقية، كلية الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان، 

 والدراسات العليا بكلية التربية بجامعة حلوان.
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 هاني فؤاد سيد محمد

il.comdr_hanyfouad@hotma       
 

 امتياز عام تقدير – حلوان جامعة– التربية كلية –علم نفس تربوي  -ليسانس اآلداب والتربية 
– 2008. 

 .2009دبلوم خاص في علم النفس/تقدير جيد جداً/ جامعة حلوان/
 2012-ماجستير في علم النفس التربوي /جامعة حلوان/ تقدير ممتاز/تخصص علم نفس تربوي

 .2013ي علم النفس/تقدير جيد جداً/ جامعة حلوان/دبلوم خاص ف

 2016دكتوراه الفلسفة في التربية/تخصص علم نفس تربوي/جامعة حلوان 

 دورة تدريبية في مجال علم النفس التربوي والقياس النفسي. 25حصل علي مايقرب من 

 مؤتمر. 12شارك في عديد من المؤتمرات بالحضور وأوراق عمل في مايقرب من 

 ك في عديد من ندوات وملتقيات علمية.شار

 له عديد من البحوث المنشورة في مجال علم النفس التربوي بلغت ستة بحوث.

له عدة مؤلفات مشتركة بمجال علم النفس والتربية الخاصة بجمهورية مصر العربية 
 والمملكة األردنية الهاشمية.

الجمعية المصرية لعلم  -سيينعضو عدد من الجمعيات المتخصصة )رابطة االخصائيين النف
 النفس(.

دورة تدريبية في مجاالت الصحة النفسية والتربية الخاصة والقياس  14شارك كمدرب بعدد 
 النفسي.

شارك كمدرب بعدد من ورش العمل واألنشطة الطالبية بكلية التربية بجامعة حلوان، وكلية 
 التمريض وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

دد من األنشطة المجتمعية بمنطقة حلوان ومحافظة الجيزة، وعدد من مراكز رعاية شارك بع
 ذوي االحتياجات الخاصة، واإلدارات التعليمية بمحافظات الجمهورية المختلفة. 

mailto:dr_hanyfouad@hotmail.com
mailto:dr_hanyfouad@hotmail.com


 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

92 

قام بتدريس عدد من مقررات الدراسية بمجال علم النفس التربوي والقياس النفسي بكلية 
 التربية حلوان.

 كلية التربية جامعة حلوان.-لعلمي بوحدة ضمان الجودةعضو لجنة البحث ا
 كلية التربية جامعة حلوان.-عضو لجنة النشر واإلعالن بوحدة ضمان الجودة

 عضو وحدة إدارة األزمات والكوارث بكلية التربية جامعة حلوان.
 عمل التحليل اإلحصائي لعديد من بحوث الترقية ورسائل الماجستير والدكتوراه.

ة التحكيم بوزارة التعليم العالي النتقاء الطالب المثاليين علي مستوي جمهورية عضو لجن
 مصر العربية.
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 مهارات االخصائي النفسي يف العمل مع املسنني يف ضوء اإلجتادهات العاملية

 ددهاني فؤاد سيد/ رمضان عاشور حسني                                              د/ 
 مدرس دكتور الصحة النفسية                                                       مدرس دكتور القياس النفسي    

 بكلية التربية بجامعة حلوان                 بكلية التربية بجامعة حلوان                                   
      

العمل مع المسنين من خالل إجراء المسح الشامل يلعب االخصائي النفسي دورا بارز في  
للمشاكل المعرفية والوجدانية والسلوكية للمسن، وكذلك تنبيه فريق رعاية المسنين 
الستشارة الطبيب النفسي المسنين عند الحاجة إليه، وكذلك إشراك العائلة ومقدمي الرعاية 

تقديم المشورة لفريق رعاية في عملية التقييم السيكولوجي وخطة العالج حسب الحاجة، و
المسنين، ومن أهم المهارات التي ينبغي توافرها لدى فريق العمل مع المسنين بصفة عامة 

 وبصفة خاصة االخصائي النفسي هي مهارة الصبر. 
فالصبر يمنحنا قدرة أكثر على ضبط النفس، وحب اآلخرين، والهدوء عند التعامل مع أحداث       

ى ما نريده، وكذلك بناء عالقات إجتماعية أفضل، وإحساس أكبر الحياة، والحصول عل
بالطمأنينة والسالم وذلك من خالل دمج ثالث صفات يحققهما الصبر وهي المثابرة والهدوء 
والقبول، ويعتبر نفاد الصبر تعبيرًا آخر مرادفًا لمرض السرعة، فالخالفات الكثيرة، وإنتشار 

ة على األعصاب من قبل البعض، كل هذه المظاهر تعبر عن العنف بكل أشكاله، وفقدان السيطر
االفتقار إلى الصبر، وكنتيجة طبيعية لما نعيشة اليوم من عصر ثورة المعلومات واالتصاالت، 

أنه  Ryan (2003)فقد أدت إلى أن أصبح إيقاع الحياة سريع، وبالتالي إيقاع الفرد أسرع، فتذكر 
ياء أكثر سرعة، قل قدر ما يمكننا التحلي به من الصبر، وهذه كلما أصبح إيقاع ما حولنا من األش

مشكلة ألن الحياة تحتوي بشكل حتمي على درجة معينة من التأجيل والتأخير، واألهم من ذلك 
هو أن عدم قدرتنا على الصبر ينتج عنها بعض الصعوبات، وهذا ألن تحديات الحياة المعقدة 

ط العمل، تتطلب أن نتحلى بالصبر، ليس فقط لكي والصراعات في العالقات، وأزمات وضغو
 نتكيف مع الحياة، ولكن أيضًا لكي يزداد ما بداخلنا من حب وحكمة.  

ومن ثم تحاول الورقة البحثية تسليط الضوء على مهارات االخصائي النفسي من خالل       
ء النماذج تركيز الضوء على سمة الصبر كأحد مفاهيم علم النفس اإليجابي وذلك في ضو

(، وذلك من   (Blount & Janicik, 1999- 2000; Dudley, 2003; Schnitker, 2012العالمية 
 خالل المحاور اآلتية:
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التأصيل النظري لمفهوم الصبر كأحد المفاهيم النفسية لعلم النفس اإليجابي   المحور األول:
ي في حين أنه تم دراستها وهو من المتغيرات التي لم تتم دراستها على مستوى الوطن العرب

 في التراث األجنبي، ونحن كباحثين بدول العربية أولى بدراسة مثل هذه المتغيرات. 
يعرض فيه الباحثان تفصيليًا للنماذج األجنبية الحديثة التي تناولت بناء الصبر،  المحور الثاني:

 ;Blount & Janicik, 1999- 2000; Dudley, 2003وتضم ثالث نماذج حديثة وهي 

Schnitker, 2012)   
 ويعرض فيه الباحثان لمقياس لقياس سمة الصبر لفريق العمل مع المسنين.  المحور الثالث:
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 االستاذ الدكتور/ زكنية عبد القادر خليل

 استاذ دكتور ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية
 ر الجامعة بعين حلوانكلية الخدمة االجتماعية ـ جامعة حلوان ، بمق

                                                                                                                      
 التدرج الوظيفى :ـ-2
 منذ حلوان جامعة – االجتماعية الخدمة كلية –معيد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  -1
5/2/1990 
 حلوان جامعة– االجتماعية الخدمة كلية –مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  مدرس -2

 12/6/1994منذ
 منذ حلوان جامعة– االجتماعية الخدمة كلية –مدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  -3

20/10/1998 
 حلوان جامعة– االجتماعية الخدمة كلية –استاذ  مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  -4

30/5/2004 
 27/9/2009حلوان جامعة– االجتماعية الخدمة كلية –استاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  -5

 االن حتى
 -الوظائف الحالية :

 استاذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية  -
محكم باللجنة العلمية الدائمة لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين قطاع الخدمة  -

 اعية بجمهورية مصر العربية االجتم
 الخدمة كلية –محكم بالمجلة العلمية للخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية  -

  االجتماعين االخصائيين ومجلة االجتماعية
 محكم بالمؤئمرات العلمية لكليات الخدمة االجتماعية بالجامعات المصرية  -

 ةمدير برنامج التعليم المفتوح بكلية الخدمة االجتماعي -
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 -االنشطة العلمية :

اورق  االبحاث تاليف
 عمل

اشراف 
 رسائل

 مناقشة
 رسائل

 المشاركة دورات
 اعمال الجودة

االنشطة 
 المجتمعية

جودة  5 25 39 6 17  15
 واالعتماد

دورات  10
 متنوعة

توصيف  -
 المقررات

عضو  -
المراجعة 

 الداخلية
تعديل  -

 الئحة الكلية

 الهالل االحمر
جمعيات 
 الخدمات

معية التنمية ج
 الشاملة بالجيزة
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 حق املسن فى العمل بني الواقع واملأمول من منظور مهنة اخلدمة االجتماعية

 أ.د/ زكنية عبد القادر خليل    
 جامعة حلوان-كلية الخدمة االجتماعية  -أستاذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية 

نين من الموضوعات الجديرة بالدراسة حيث تحتاج الى تضافر جهود تعد دراسة المس             
العلماء من التخصصات المختلفة لفهم االبعاد المتعددة والمتنوعة لمثل هذه الدراسة التى 
باتت مكانا بارزا واهتماما متزايد في الدراسات الطبية واالجتماعية والنفسية واالقتصادية 

رحلة عمرية ال يمكن أغفالها ، هذا فضال عن انهم يشكلون حيث أن المسنين يشكلون طبقة وم
قطاعا موجودا داخل المجتمع يجدر االستفادة من خبراتهم المتعددة وحصاد السنين حتى 
يصبحوا قوة منتجة وليست قوى معولة ، حيث أن بتقاعد الشخص عن العمل يعرضه للعديد 

ية والتى يتطلب تحديدها بدقة من المخاطر الصحية والنفسية واالقتصادية واالجتماع
وحماية هذه الفئة من خالل مواجهة هذه المخاطر بشكل يؤكد على استكمال دورهم فى بناء 

 مجتمعهم حيث أن دورهم لم ينتهى باحالتهم للمعاش  
و تؤكد المواثيق الدولية والدساتير مجموعة من الحقوق الخاصة بهذه الفئة ومن أهم هذه    

لرعاية الصحية واالسرية والحق فى التوقير واالحترام وكذلك الحق فى الحقوق الحق فى ا
العمل والمشاركة فى المجتمع ، ومن منطلق هذه الحقوق فأن ورقة العمل تحاول طرح حق 
المسن فى العمل وكيفية تفعيله بشكل يسهم فى حماية المسنين من مخاطر التقاعد وفى 

 اراتهم  فى تنمية المجتمع .نفس الوقت يسهم فى استثمار خبراتهم ومه
ومن ذلك فأن ورقة العمل تهدف وضع اجراءات لتفعيل حق المسن فى العمل من منظور           

 الخدمة االجتماعية 
 -وقد تم عرض ورقة العمل من خالل محورين أساسين :

 _اعد، وتتضمن هذا المحور )مفهوم التق التقاعد والمخاطر التى يتعرض لها المسن -األول : 
 حقوق المسنين ( -مخاطر التقاعد

الخدمة االجتماعية وتفعيل حق المسن فى العمل  )وتم تناول المدخل الوقائى فى   -: الثانى 
 تفعيل حق المسن فى العمل ، واجراءات تفعيل هذه الحق على المستويات الوقائية الثالثة(

 ( الوقائى دخلالم -المسن حقوق –المخاطر  -الكلمات االفتتاحية )التقاعد
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 د/  زينب مسدور

 -الجزائر-بحسين داي  28/03/1993:  تاريخ ومكان االزدياد 
-بكلية الحقوق 1طالبة باحثة في السنة األولى دكتوراه ل.م.د بجامعة الجزائر:   الدرجة العلمية 

 -سعيد حمدين
 zmesdour@outlook.sa:      البريد االلكتروني 

 الشهادات المتحصل عليها في المسار العلمي : 

 في تخصص اداب ولغات أجنبية)فرنسية/انجليزية/اسبانية (. 2011شهادة البكالوريا سنة 
 .2014-2013د فرع القانون الخاص سنة  .م.شهادة ليسانس ل

 . 2015-2014شهادة نجاح في مسابقة الدخول الى المدرسة العليا للمحاماة سنة 
ودلك بعد مناقشة مذكرة الماستر  2016-2015شهادة ماستر في القانون القضائي سنة 

 الموسومة باالستعجال في شؤون األسرة.
وقد تمت الحمد هلل  2017-2016شهادة النجاح في مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية: 

 الجزائري التشريع في للقصر االجرائية بالحمايةوالموسومة  أطروحتي موضوعالموافقة على 
 فيفري الفارط.

 التكوينات :
 2014الى غاية سنة  2012تربص لدى مكتب محاماة بمدينة الرويبة لمدة سنتين مند سنة 

ولدى مكتب محضر قضائي لمدة شهر واحد  2014أشهر سنة  3ولدى مكتب موثق لمدة       
 ودلك بمدينة حسين داي. 2015سنة 

جليزية في مستوى متقدم : الثامن وذلك عن طريق دراسات خصوصية تربص في اللغة االن
 . 2015وصيف  2014في صيف 

بهدف تقديم  -الجزائر-متطوعة بجمعية خيرية تسمى جمعية االصالح واإلرشاد ببئر خادم 
 استشارات قانونية للمواطنين والوقوف بجنبهم طوال مسار الدعوى القضائية...
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: اجلزائر  ماعية إلبقاء الشخص املسن يف وسطه العائليالوساطة العائلية واالجت
 منوذجا

 رالطالبة الباحثة زينب مسدو
 

ان االنسان في حياته يمر بمراحل عمرية مختلفة الى أن يصل الى مرحلة الشيخوخة وفي هذه 
األثناء يعامل معاملة القصر من حيث حاجته للحب والعطف والحنان والرعاية واالهتمام 

نه وهو الذي يعبر عن التزام الفروع اتجاه األصول، غير أنه قد يحدث أن يوجد بجميع شؤو
المسن سواء ب/أو بدون روابط أسرية في وضع صعب أو هشاشة اجتماعية أو يتعرض من 
الفروع لسوء المعاملة والتهميش واإلقصاء ولعل أخطرها التخلي عنه بطرده الى الشارع 

 سنين...وتعريضه للخطر أو بوضعه بدور الم
لهذه األسباب عنى المشرع الجزائري وعلى غرار القوانين األجنبية: العربية والغربية منها 

والذي يتعلق  12-10بحماية حقوق المسن وذلك بواسطة ترسانة قانونية كان أهمها قانون 
 12والذي يأتي لتنفيذ المادة  62-16بحماية الشخص المسن والسيما المرسوم التنفيذي له 

  منه.
ونظرا لما يكشف عنه الواقع الجزائري من انتهاكات صريحة لحقوق المسن ارتأيت معالجة  

لحماية المسن وذلك عن طريق  -بدأ العمل بها حديثا-مكسب أوجده المشرع كإستراتيجية 
 ضمان بقاءه في وسطه العائلي وهو يتمثل في اجراء الوساطة العائلية واالجتماعية. 

لوساطة في أهمية ما ترد عليه الدراسة أي المسن وما ينم ذلك عن وتتضح أهمية موضوع ا
معاني الضعف وفي أهمية اجراء الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات بعيدا عن مرفق 
القضاء وما يثيره ذلك من عدة تساءالت: فهل من المنطق العمل بهذا االجراء في مسائل 

فرع ضد األصل ومحاولة تقريب وجهات النظر وهل من الممكن التغطية على جريمة ال ?المسن
 ...?بينه وبين األصل المسن وذلك كله من أجل تمكين المسن من البقاء في بيته

ويبرز الهدف من بحث مسألة الوساطة في تحديد فعالية هذه االستراتيجية من عدمها وصوال 
 الى الحلول القانونية التي تساهم فعال في حماية شخص المسن...

يق هذا الهدف، فإنني ارتأيت معالجة الموضوع وفقا االشكالية اآلتية: ما مدى صحة ولتحق
اتجاه المشرع الجزائري في اتخاذ اجراء الوساطة العائلية واالجتماعية كوسيلة ناجعة في 

على أن تكون الدراسة تقييما لهذا االجراء مع تحقيق مدى  ?تحقيق حماية حقيقية للمسن
ت ومنها خاصة المصري لتكريس الية الوساطة. وفي هذا االطار ولإلجابة اتجاه بقية التشريعا
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على االشكالية المطروحة ارتأيت التصريح بالمحاور األساسية والمراد بناء المداخلة عليها 
 2ويرتبط ببحث اجراءات الوساطة العائلية واالجتماعية أما المبحث 1والتي تبرز في: المبحث

 اع موضوع الوساطة من عدمهفيتعلق بآثار تسوية النز
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 د/  سالي محمود سامي عبد الحي
 المؤهالت العلمية:

  جيد جداً "ليسانس آداب / قسم اجتماع / كلية اآلداب / جامعة عين شمس بتقدير عام"  /
 م 1997يونيو 

 ممتاز "تمهيدي  ماجستير / قسم اجتماع / كلية اآلداب / جامعة عين شمس  بتقدير"  /
 م1998يونيو 

  ممتاز  "ماجستير في علم االجتماع / كلية اآلداب / جامعة عين شمس بتقدير"  /
 م2003ديسمبر

  مرتبة الشرف األولى "دكتوراه فى علم االجتماع/ كلية اآلداب/ جامعة عين شمس بتقدير"   /
 م 2009نوفمبر 

 التدرج الوظيفي:
 م.1997، جامعة عين شمس ، معيدة بقسم االجتماع ، كلية اآلداب  -
 م.2004مدرس مساعد بقسم االجتماع ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس ، يناير  -
 م.2010مدرس بقسم االجتماع ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس ، فبراير  -

 الدراسات العلمية:  

ة ميدانية دراس "التحوالت االجتماعية الثقافية و المشكالت األسرية في المجتمع المصري  " -
 م غير منشورة .2003رسالة ماجستير  "في مدينة القاهرة 

دراسة ميدانية فى إقليم  "العنف الموجه ضد كبار السن فى ضوء التحوالت االجتماعية  " -
 م غير منشورة . 2009رسالة دكتوراه  "القاهرة الكبرى 
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اخل األسرة فى اجملتمع وانعكاساته على طبيعة العالقات د الزدهامير لدى كبار السن
 املصرى

 د/ ساىل حممود سامى عبد احلى
            

عرف المجتمع المصري طوال السنوات الممتدة من بداية النصف الثاني من القرن العشرين 
الكثير من التحوالت المجتمعية التي كان لها تأثير عميق في بنيته المجتمعية ، في كافة 

صادية بل والثقافية . ومع بداية السبعينيات شهد المجتمع مكوناتها االجتماعية واالقت
المصري أيضًا جملة من التغيرات المجتمعية ، مارست هي األخرى تأثيراتها ووطأتها على 
كافة أنساق المجتمع وأبنيته ، فمن االنفتاح االقتصادي مرورًا بتوقيع اتفاقية السالم شهدت 

ة في مصر تحوالت جذرية لم ينجو من وطأتها أي من الساحة السياسية والثقافية واالجتماعي
 .فئات المجتمع 

مع بداية الثمانينات بدأت الدولة في مصر تطبيق حزمة من البرامج االقتصادية عبر ما            
عرف بالتثبيت االقتصادي ثم التكيف الهيكلي وصوالً إلى تطبيق ما يعرف ببرامج الخصخصة 

تجاه نحو االندماج في السوق العالمية حتى إذا ما جاءت حقبة وبيع القطاع العام ، واال
التسعينيات ، أخذت مصر تتوسع فيما بدأته من تحوالت اقتصادية في العقد السابق، 
فتضاعفت أعداد الشركات والمؤسسات التي تم تحويل ملكيتها للقطاع الخاص ، وتوسعت 

ديد من البرامج االقتصادية حسب روشتة الدولة في عقد االتفاقيات التي ألزمتها بتطبيق الع
 .البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

لم يشأ القرن العشرين أن ينتهي حتى هبت على المجتمع المصري تحوالت من نوع آخر،           
هذه المرة هي تحوالت عصر العولمة والتي تميزت عن كافة التحوالت السابقة  تضمنها للكثير 

 .ر لم يعرفها المجتمع المصري من قبلمن عناصر التغيي

ولقد كان لهذه التحوالت انعكاسات على األسرة وطبيعة العالقات بين أفرادها ؛ فاألسرة        
مثل أى نسق اجتماعي يتأثر بالسياق العام الذي يحيط بها ، كما تتأثر باألزمات التي يمر بها 

ماعيا وسياسيا كانت التغيرات التي المجتمع ، فإذا كان المجتمع مستقر اقتصاديا واجت
تحدث في األسرة تحقق التوافق العاطفي والنفسي واالجتماعي بين أفراد األسرة بصورة 
تنعكس على المجتمع ككل ، أما إذا كان المجتمع يعاني من مشكالت وأزمات اقتصادية 

لقدرة على تلبية واجتماعية وسياسية تحرم اإلنسان من تحقيق احتياجاته ، فان األسرة تفقد ا
 احتياجات أفرادها بصورة تهدد كيانها .
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إن المتابع للدراسات واألبحاث التي تهتم بدراسة مراحل تطور اإلنسان يالحظ  اهتمام          
 متزايد بمراحل الطفولة والمراهقة والرشد دون االهتمام الكافي بكبار السن .

حظي باالهتمام الكافي في ضوء التحوالت التي ولما كان المسن فرداً في األسرة ال ي        
يشهدها المجتمع ، وانطالقا مما تتسم به هذه المرحلة من العديد من الخصائص ، حيث 
تتأثر كل أجهزة الجسم البيولوجية  فتظهر بعض المشكالت الصحية مثل أمراض القلب 

ب تدهور الوظائف والشرايين وارتفاع الضغط وضعف الحواس وقلة النشاط الحركي إلى جان
 العقلية مثل: ضعف الذاكرة والنسيان وتكرار الحديث ذاته أكثر من مرة ونسيان األبناء واألهل .

من هذا المنطلق تتناول الدراسة إحدى المشكالت الصحية التي يتعرض لها المسن وهي         
تواجه األسرة مرض الزهايمر لما له من تأثيرات اقتصادية واجتماعية على األسرة ، حيث 

العائلة لمريض الزهايمر الكثير من التحديات االقتصادية واالجتماعية ، ومن ثم يكون هذا 
 المسن الذي أفني حياته من أجل أسرته عبأً عليها .
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 االسم الكامل: سامية الحاج عيس ى رحال.

 بالشلف الجزائر. 1977 _ 03 _ 17تاريخ ومكان االزدياد: 
 نسية :جزائريةالج

 االهتمامات العلمية والبحثية: علم النفس المرض ي / العيادي/ علم النفس
 األمني/الصدمة النفسية

 الجزائر–الشلف  02000الحي اإلداري  981العنوان : ص ب 
 samiapsy@gmail.comعنوان البريد االلكتروني: 

 المسار المهني
ة بالمركز الطبي البيداغوجي لألطفال أخصائية نفسانية ، رئيسة المصلحة البيداغوجي

 المعوقين حركيا بالشلف
 الجزائر
 بالشطية حركيا المعوقين لألطفال البيداغوجي الطبي بالمركز البيداغوجية المصلحة رئيسة

 الجزائر الشلف
 الوطني لمن با واالنتقاء والتوظيف بالتكوين مكلفة نفسانية أخصائية

 - الشلف– بوعلي بن حسيبة جامعة– رياضية وال نيةالبد التربية بمعهد مؤقتة أستاذة

 الجزائر
 الجزائر بالشلف بوعلي بن حسيبة بجامعة"ب" قسم مساعدة أستاذة

 الجزائر بالشلف بوعلي بن حسيبة بجامعة "أ" قسم مساعدة أستاذة

 جامعة– االجتماعية العلوم بقسم بالتدرج والتعليم بالتدريس مكلف قسم رئيس مساعد

 بوعلي بن حسيبة

 الجزائر بالشلف بوعلي بن حسيبة بجامعة "ب " قسم محاضرة أستاذة
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التوظيف النفسي لدى املسنات املقيمات بدور املسنني:  دراسة اكلينيكية لثالث حاالت 
 باستعمال تقنية الرورشاخ

 د/ سامية رحال
وم كلية العل قسم العلوم االجتماعية أستاذة محاضرة بشعبة علم النفس تخصص عيادي

 -الجزائر  –جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  اإلنسانية واالجتماعية
تهدف الدراسة الحالية الى محاولة تسليط الضوء على التوظيف النفسي للمسنات 
المقيمات بدار المسنين، اين انطلقنا من االفتراض ان المسنات المقيمات بدار المسنين لديهن 

 عن مؤشراته من خالل تقنية الرورشاخ .  توظيف اكتئابي. وعليه  حاولنا البحث
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج االكلينيكي الممثل بأدواته ) مالحظة عيادية ، 
مقابلة نصف موجهة ، اختبار فحص الحالة العقلية وكذا اختبار الرورشاخ( . وقد تم اجراء 

ين واألشخاص المحرومين ) الدراسة على عينة تتمثل في ثالث حاالت من المسنات بدار المسن
 بوادي الفضة ،الشلف: الجزائر(. 

اشارت النتائج الى ان النساء المسنات القاطنات بدور المسنين يعانون من توظيف 
 اكتئابي حيث برزت مؤشراته من خالل تقنية الرورشاخ في:

 ارتفاع المقررات الشكلية. -

 قلة االستجابات الحركية. -

 قلة االستجابات اللونية. -

 الرورشاخ  –التوظيف االكتئابي  _المسن _كلمات المفتاحية: التوظيف النفسي ال
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 د / سمر سعيد معوض صوفي
 

 -قسم التنمية والتخطيط، كلية الخدمة االجتماعية -حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة 
 جامعة الفيوم، بمرتبة الشرف األولى.

 -االجتماعية الخدمة كلية–سم التنمية والتخطيط اجتياز السنة التمهيدية لدرجة الدكتوراه ق
 .جيد بتقدير 2011 الفيوم جامعة

حاصل على ماجستير خدمة اجتماعية ـ قسم التنمية والتخطيط ـ كلية الخدمة االجتماعية ـ 
 ـ تقدير ممتاز .  2010جامعة الفيوم ـ 

 . 2005وم  ـ حاصل على بكالوريوس الخدمة االجتماعية ـ جامعة القاهرة ـ فرع الفي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

107 

 اجتادهات حبوث اخلدمة االجتماعية فى جمال رعاية املسنني
 د. مسر سعيد معوض صويف   عبد املقصود عبد احلميد         أ.د. خليل

 قسم الخدمة االجتماعية               دكتوراه التنمية والتخطيط -استاذ التنمية والتخطيط 
 الفيوم جامعة –ة أم القري               كلية الخدمة االجتماعية جامع -كلية العلوم االجتماعية

يعد مجال رعاية كبار السن من أهم مجاالت الرعاية االجتماعية، ويوجد العديد من العوامل 
والمتغيرات الذاتية والبيئية التى تدفع بالجميع أفراد وجماعات وهيئات على زيادة االهتمام 

ع مستويات المجتمعات المتقدمة منها واآلخذه فى النمو ، وكذلك بكبار السن، وذلك على جمي
المجتمعات النامية ، فالجميع عليه االهتمام المتزايد بأسرع القطاعات السكانية نمواً وتزايداً 

 فى األعداد وهو قطاع المسنين.
وكبار  نجد أن زيادة االهتمام المجتمعى بكبار السن يتمثل فى تعدد احتياجات اإلنسان عامة،

السن خاصة فى ظل مجتمع معاصر تحيط به متغيرات متعددة تزيد من احتياجات كبار السن ، 
فالتحديث والتطور التقنى يجعل كبار السن ليسوا فى حاجة إلى الطعام والشراب والمسكن 
فقط بقدر ما هم فى حاجة إلى الترفية والترويح عن النفس والتثقيف المستمر للوقوف على 

 حياة المعاصرة .جوانب ال
وفي هذا اإلطار أولت الهيئات الدولية اهتمامها بكبار السن، لذا جاءت الحاجة إلى  إهتمام مهن 
المساعدة اإلنسانية فنجد أن مهنة الطب قد خصصت فرع من فروعها يعرف بطب المسنين 

ة إهتماماً وكذلك التمريض، وعلوم التغذية وأيضا علم نفس الكبار، كما أولت التربية الرياضي
بكبار السن، ولم تكن الخدمة االجتماعية فى جميع األحوال والعصور بعيدة عن هذا القطاع 
السكانى فقد دخلت الخدمة االجتماعية مجال رعاية كبار السن وأصبح االخصائى االجتماعى 

 ضمن فريق العمل بمؤسسات رعاية كبار السن.
ر أهم دراسات وبحوث الخدمة االجتماعي التي وبناء على ما سبق جاء هذا البحث كمحاولة لحص

تناولت قضايا المسنين، وتحليل نتائج تلك الدراسات وفق ألبعاد معينة بهدف التوصل إلى 
 رؤية متكاملة حلول استراتيجية للخدمة االجتماعية لتحسين نوعية حياة المسنين.  
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 .د / سميحة على إبراهيم باشا

 حلوانامعة ج –قية أستاذ بكلية الفنون التطبي
  1995جامعة حلوان  -كلية االقتصاد المنزلى  - "المالبس والنسيج"تخصص  -ة دكتوراه الفلسف

 الخبرات الحالية:
( للفنون التطبيقية لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين 108عضو اللجنة العلمية رقم ) -1 

 ( 2016/2019الدورة الثانية عشر )

    (  متابعة  – محاكاه  –م فنى ) دع  جودة خبير -2
  حلوان.  ج –مدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -3

 خبير تنمية الموارد البشرية -4
مراجع خارجى للبرامج والمقررات الجامعية ) برنامج الصناعات الجلدية بكلية االقتصاد المنزلى 

 5-   2013جامعة حلوان ، نوفمبر 

  – 2016برنامج إعداد معلم االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية جامعة المنيا ، نوفمبر        
 (   2017 يناير ، الجديدة بالقاهرة  التطبيقية للفنون العالى بالمعهد المالبس برنامج
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 د. م / منى محمد سيد نصر
 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقية  -اهزة مدرس بقسم المالبس الجالوظيفة  :         
كلية الفنون )تخصص المالبس الجاهزة (دكتوراه الفلسفة فى الفنون التطبيقية  المؤهالت  :      

 التطبيقية 

  – 2010 جامعة حلوان                             

 االنجليزية:        اللغات      
 الدورات الحاصل عليها :

              - لى الباترون الفرنسى بمعهد شامبير ديسكالالتدريب ع

              -  تصميم وتنفيذ الحلى الجمعية العربية لمصممى الفنون التطبيقية
              -المملكة العربية السعودية                       –جسور جامعة طيبة            

              - ملكة العربية السعوديالم –جامعة طيبة  -الفصول االفتراضية 
              -ةالمملكة العربية السعودي –جامعة طيبة  -السبورات الذكية   

              - المملكة العربية السعودية –جامعة طيبة  -تطوير القدرات البحثية
              -جامعة بنها –كلية التربية  –إعداد المعلم الجامعى   

              - جامعة بنها –لمواقع اإللكترونية إدارة ا
              -جامعة بنها -التخطيط االستراتيجى   
             - التقويم الذاتى المؤسسى 

              -  توصيف المقررات والبرامج
 المشاركة فى  المعارض :

 2013للعام الدراسى  -معة طيبة جا –فنون الرسم والتصميم بالحاسب ، بكلية علوم االسرة  "  -  

 2013للحلى   "التراث كنز  "  -

 2013مصاحب للقاء التعريفى باب رزق جميل لوحدة خريجات كلية علوم   "الحلى والمكمالت "  -
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 2011الجمعية العربية لمصممى الفنون التطبيقية  "الحلى "  -  
 2006اتحاد الصناعات المصرية بمبنى وزارة الصناعة   -

 األنشطة العلمية والتطبيقية :    

 2017عضو وحدة تكنولوجيا المعلومات للعام   -
 2017جامعة بنها   –لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية   -  

  2015جامعة بنها   –كلية الفنون التطبيقية  -لجنة االشراف على التدريب الصيفى   -  
        2015جامعة بنها   –كلية الفنون التطبيقية  -المعامل والورش لجنة االشراف على   -
 2015جامعة بنها   –لجنة الدراسات العليا بكلية الفنون التطبيقية   -  
    2014جامعة بنها   –كلية الفنون التطبيقية  -لجنة االشراف على التدريب الصيفى   -  
 2014جامعة بنها   –قية لجنة المكتبات  بكلية الفنون التطبي   -  
بكلية الفنون التطبيقية   -لجنة إعداد الجدول الدراسى بقسم تكنولوجيا المالبس والموضة   -  
 2014جامعة بنها  –

جامعة طيبة للعام  –كلية علوم االسرة  –لجنة المناهج بقسم  تصميم المالبس والحلى   -  
 2013الدراسى 

جامعة طيبة  –كلية علوم االسرة  –يم المالبس والحلى لجنة البحث العلمى  بقسم  تصم  -
 2013للعام الدراسى 

 :              شهادات التقدير  
 2013شهادة  تقدير من كلية علوم االسرة ، جامعة طيبة    -  

–بكلية علوم االسرة  "برامج الحاسب فى مجال تصميم وتنفيذ المالبس "محاضرة بعنوان   -

 2013جامعة طيبة 

معرض للحلى والمكمالت مصاحب للقاء التعريفى باب رزق جميل لوحدة خريجات كلية علوم   -
2013 

بكلية علوم االسرة  "تطبيقات الحاسب فى تصميم المنسوجات واالزياء"ورشة عمل بعنوان   -
 2013جامعة طيبة  –

 2012طيبة   جامعة –بكلية علوم االسرة  "الفوتوشوب وفن االعالن "ورشة عمل بعنوان   -

 2006معرض اتحاد الصناعات المصرية بمبنى وزارة الصناعة   -  
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 تطويع النموذج  لتصميم مالبس املسنات
 م.د/ منى حممد سيد نصر     & على إبرادهيم باشا أ.د/ مسيحة   

 يا األزياء والموضة                                أستاذ تكنولوجيا المالبس المتفرغ                         مدرس بقسم تكنولوج      
 جامعة بنها  -ورئيس قسم المالبس الجاهزة سابقاً                              كلية الفنون التطبيقية     

 جامعة حلوان             -كلية الفنون التطبيقية 
                                                 

لسيدات المسنات فئة من فئات المجتمع ومرحلة من مراحل العمر التي يجب العناية بها تمثل ا
، ودراسة مشكالت هؤالء المسنات ومحاولة التغلب عليها وحلها يساهم فى تحقيق التوافق 
النفسى واالجتماعى لهن ؛ حيث تتميز مرحلة سن اإلحالة للمعاش )التقاعد(  بضعف العضالت 

ت الحركة ، وانخفض معدل ممارسة الرياضة واألنشطة المختلفة ، وازداد بشكل عام حيث ضعف
معدل الجلوس أمام التلفاز واإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعى المتنوعة ، مما أدى إلى ضعف 

 العضالت والوزن الزائد وتصلب األطراف.
العظمى لدى  وذلك باإلضافة لما تتميز به تلك المرحلة العمرية من تغيرات فى الهيكل 

المسنات مثل انحناء الظهر وقصر القامة وضعف األطراف ، بجانب تغير نسب الجسم حيث 
 يصبح  الوجه أكثر نحافة وتصبح البطن والخصر والردفين أكبر حجماً.

ومما سبق استهدفت الباحثتان تصميم مالبس للمسنات بمواصفات تتالءم مع تلك المرحلة   
جاتهن ؛ حيث توفر الراحة مع األداء الوظيفى المطلوب ، باإلضافة إلى العمرية وتتوافق مع احتيا

 سهولة اإلرتداء والخلع ، مع الحفاظ على األناقة والمظهر المتأنق فى نفس الوقت.
 ومن نتائج االستبيان المفتوح مع مجموعة من السيدات المسنات تم استنباط مجموعة معايير  

ات لمالبس المسنات ، والتى بنيت على فكرة تطويع تم فى ضوئها اقتراح مجموعة تصميم
النموذج الواحد لتصميم واحد يناسب المقاسات المتدرجة للمسنات ، وبأفكار متنوعة من 
التطريز والطباعة والتقنيات المتنوعة األخرى، وباستخدام األقمشة المتنوعة  بحيث تالئم 

 أذواق المسنات ورغباتهن المختلفة.
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 صالح محروس محمد محمددكتور /  

 : العلمية المؤهالت

 الدرجة
تاريخ الحصول 

 عليها

التخصص 
 العام

 الدولة الجهة الكلية

 اآلداب تاريخ م2012 الدكتوراه
جامعة بني 

 سويف

جمهورية مصر 
 العربية

مدرس التاريخ الحديث والمعاصر جامعة بني سويف . مدرب في األكاديمية المهنية 
 للمعلمين 

 ي يكتب في أكثر من عشر صحف محلية وعالمية أهمها الحياة اللندنية كاتب صحف
 عضو الجمعية التاريخية المصرية

 عضو اتحاد المؤرخين العرب
 عضو االتحاد الدولي للمؤرخين

 شارك بأوراق بحثية في أكثر من ثالثين مؤتمر دولى ومحلى  . 
 له العديد من األبحاث المنشورة .

 المنشورة . ألف العديد من الكتب  
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 دور املسنيني يف مصر األدهلية واحلكومية بني الواقع واملأمول
 د/  صاحل حمروس حممد حممد

 
ماليين مواطن يعيشون فى صراع دائم مع اعباء الحياة والشيخوخة ونقص  6في مصر  نحو 

ن . تؤكد الرعاية الصحية وضآلة المعاش ،هؤالء هم كبار السن الذين تزيد اعمارهم على الستي
الدراسات السكانية ان عددهم فى تزايد مستمر ووفق ما أشار إليه تقريرٌ صادر عن الجهاز 

% بحلول عام 11.6المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن نسبة المسنين في مصر ستصل إلي 
فى رغم ان هؤالء المسنين  .مليون مصري 5.8، وهو ما يعادل نحو 2014% عام 7.3، مقابل نحو 2030

اشد الحاجة لحياة كريمة فى هذه السن الحرجة بانشاء دور عاية خاصة بهم واندية اجتماعية 
توفر لهم مختلف االنشطة التى تساعدهم على العيش فى راحة تامة وتشعرهم بان ربيع 
العمر لم ينته كما تفعل معظم الدول التى تحترم مواطنيها .فالخدمات المتاحة لرعاية 

دار ا على مستوى الجمهورية تستحوذ القاهرة  172دا فال وجد لهم سوى المسنين ضئيلة ج
% منها، تليها محافظة اإلسكندرية ثم الجيزة، بينما يتراوح عدد دور المسنين في 50علي نحو 

 194دور، وتصل إلي دار واحدة ببعض المحافظات،و 5إلي  3باقي محافظات الوجة البحري من 
ألف مسن ومسنة سنوياً حسب بيانات وزارة  70إلي  60ن ناديا يستفاد منها مايقرب م

االف مسن  6وتستوعب دور المسنين نسبة قليلة منهم ال تزيد علي  . التضامن االجتماعى
فقط . وتنقسم هذه الدور الى ثالث فئات :الفئة االولى ذات الخمس نجوم وهى تقدم خدمة 

آالف جنيه شهريا وهى لالغنياء فقط ،اما كاملة للمسن واشتراكها يتراوح مابين ثالثة وخمسة 
دارا على مستوى  12الفئة الثانية دور المسنين المجانية وعددها قليل جدا ال تزيد عن 

جنيه الى الفى جنيه شهريا  500الجمهورية ،اما الفئة الثالثة فيتراوح ما يدفعه المسن ما بين
فة هي الحجرة المشتركة ويتراوح حيث توفرهذه الدور ثالثة مستويات للمعيشة بأسعار مختل

جنيه اما الحجرة بسرير  900و 700والجحرة بسريرين تتراوح بين  700و 500اشتراكها الشهري بين
جنيه وأخيرا الجناح الكبير ويتراوح  1500و1200جنيه ..والجناح الصغير  1000و900واحد تتراوح بين 

 .. جنيه 2000و 1600اشتراكه الشهرى بين
نقيض في دولة اليابان تقوم بتوفير فرص عمل  لهم في الخدمات العامة بأجر مثل وعلى ال     

العمل بالحدائق العامة أو في أى خدمات أخرى وليسوا بحاجة لدور المسنين وسن الخروج على 
 المعاش سن السبعين.

 ويمكن تناول هذه الورقة في النقاط التالية :
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 نيين في مصرأوالً: لمحة تاريخية عن دور رعاية  المس
 ثانياً:واقع دور رعاية المسنييين الحكومية 

 ثالثاً: دور رعاية المسنيين التابعة للجمعيات األهلية 
 رابعاً مقترحات لتحسين خدمة  دور المسنيين 

 خامساً:النتائج والتوصيات 
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 اإلسم واللقب: صورية زاوشي

 الرتبة العلمية: دكتورة
 م سياسية وعالقات دوليةالتخصص: علو

 الوظيفة: أستاذة
 الكلية: كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية

 3الجامعة: جامعة الجزائر
ناشرة لمجوعة من المقاالت الدولية )لبنان، األردن( والوطنية )مجلة جامعة  -األعمال العلمية: 

لدولية، مجلة استراتيجيا، مجلة ، مجلة المدرسة العليا للعلوم السياسية والعالقات ا3الجزائر
 جامعة الجلفة...(

، عن دار المناهج للنشر "التهديدات األمنية واألمن اإلقليمي غرب المتوسط "ناشرة لكتاب  -
 .2016والتوزيع، األردن، 

 مشاركة في مجموعة من الملتقات والمؤتمرات الوطنية والدولية . -
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 يونس عجالاإلسم واللقب: 

 في طور إعداد شهادة الدكتوراهلمية: الرتبة الع
 الدراسات القانونية واإلعالميةالتخصص: 

 الوظيفة: أستاذة
 علوم اإلعالم واالتصالالكلية: كلية 

 3الجامعة: جامعة الجزائر
، مجلة 3ناشر لمجوعة من المقاالت الدولية والوطنية )مجلة جامعة الجزائر -األعمال العلمية: 

 ...(والعالقات الدوليةكلية العلوم السياسية 
 مشاركة في مجموعة من الملتقات والمؤتمرات الوطنية والدولية .
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اجملتمع املدني العاملي وسيكولوجية اجلماعة يف محاية األمن اإلنساني املتعّدد 
 األبعاد للمسّنني

 د. صورية زاوشي &أ. يونس عجال 
 وم السياسية والعالقات الدوليةكلية العل&  كلية علوم اإلعالم واالتصال

 3جامعة الجزائر
تظهر عالقة التأثير المباشر للمجتمع المدني العالمي في موضوعات علم السياسة من      

منظور عولماتي، من خالل المفهمات الجديدة والصياغات النظرية لمضمون األنشطة واألفعال 
تأثير جماعات حقوق اإلنسان مثال، ونذكر على سبيل الالتي تمارس على المستوى الوطني. 

على الحكومات الوطنية من أجل إدراج موضوع حقوق اإلنسان في المنظومات التربوية في 
نسان المحلية والوطنية، السماح بتأسيس جمعيات حقوق اإلواألطوار األولى من التعليم، 

ر بالنسبة لتأثير نشاء هيئات وطنية لحقوق اإلنسان مثل وزارة حقوق اإلنسان. كذلك األموإ
وحماية فئة جماعات الدفاع وحماية البيئة العالمية على الحكومات من أجل تنظيف البيئة، 

 .المسنّين ومناقشتها كإحدى قضايا األمن اإلنساني باعتبارها من فاعل من فواعل الدولة.
ر يؤثر المجتمع المدني العالمي بطريقة تنسجم مع خاصيات عمل ديناميكيات وتأثي    

محددة في عملية التدفق من المستوى العالمي نحو المستويات  وهيمكونات العولمة، 
المحلية والوطنية، وتكون مضامين هذه األخيرة موضوعا جوهريا لعمل تلك الجماعات 

، ممّا يتيح الفرصة في معالجة قضية المسنّنين وحمايتهم، ورسم العالمية بدون جنسية
شى ومختلف مستويات األمن اإلنساني لهذه الفئة سياسات عالمية ومحليّة تتما

 المجتمعية.
فكرة االعتماد المتبادل الجوهري بين العامل  ،المتعدد األبعاد اإلنساني األمن يتضمنكما   

العسكري واالقتصادي والبيئي وعموم القضايا اإلنسانية، ومن ثم التوازن بين هدف البقاء 
لقطاعات لعموم الناس، بشكل يؤدي إلى اختفاء القومي للدولة والحاجات المتعددة ا

االنتهاكات المريعة لحقوق اإلنسان وتحقيق األمن بمفهومه الواسع. إحدى االقتراحات التي 
اللجنة العالمية "من الناحية العملية، كانت من قبل  المتعدد األبعادطرحت حول مفهمة األمن 

االعتماد المتبادل بين األبعاد د على ضرورة ، من خالل التأكي1987عام  "حول البيئة والتنمية
االقتصادية والبيئية لألمن الذي يمكن تجسيده بواسطة تنفيذ برامج التنمية المستدامة 
المتضمنة خاصية العقالنية في التعامل الموارد الطبيعية، دون اإلضرار بمصالح األجيال 

عالمية كمظهر مهم للتنمية القادمة؛ كما أكدت على ضرورة إشباع الحاجات األساسية ال
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المستدامة. على عكس المفهوم التقليدي لألمن الذي يركز على البعد العسكري وبقاء الدولة 
القومية، فإن مكونات مضمون األمن المتعدد األبعاد تشمل مفردات العناية الصحية، البيئة، 

مة لإلنسان العضو في التصحر، التربية، الرفاهية، حقوق اإلنسان وكل ما يضمن الحياة الكري
، بكل الفئات العُمُرية ولم يُستثنى منها المسنّين ممّا يوجِب على المجتمع الجماعة اإلنسانية

الدّولي رسم السياسات بما يتماشى وحقوقهم العامة والخاصة على كل األصعدة. وهذا ما 
لوجية الجماعة ماهو دور سيكوسنحاول عرضه من خالل مناقشة اإلشكالية البحثية التالية:  

وتتلخّص  والمجتمع المدني العالمي في معالجة قضية المسنّين وحماية حقوقهم اإلنسانية؟
 دراستنا في المحاور التالية:

 المحور األول: أرضية نظرية لتحليل المجتمع المدني العالمي
 المحور الثاني: قضية األمن اإلنساني المتعدّد األبعاد

 الجماعة وقضية المسنّينالمحور الثالث: سيكولوجية 
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 د / عادل مطرب

 adil.matrab@gmail.com بريد االلكتروني:ال

 معلومات مهنية:
                                                باحثاإلطار: أستاذ  -

  ة التربية الوطنية:سنة من التدريس عبر أسالك وزار 17 -

 الدرجات العلمية:

كلية اآلداب بمراكش جامعة  -دكتوراه : مدارك االجتهاد في القضايا االنسانية المعاصرة 
 القاضي عياض

 القاضي جامعة بمراكش اآلداب كلية -2009 –ماستر المجتمع والمستجدات الفقهية المعاصرة 
  عياض

 بالبيضاء مسيك بن اآلداب كلية -2006 –المية شعبة الدراسات االس -االجازة في اآلداب
  الصويرة -2000 –دبلوم مركز تكوين المعلمين 

 بالبيضاء للبناء المهني التكوين مركز – 1998 –السنة الثانية شعبة تقنيات الخشب 
 بالبيضاء الثاني الحسن جامعة – الحقوق كلية -1998 –السنة الثانية شعبة العلوم االقتصادية 

  بالبيضاء الخوارزمي ثانوية – 1996 –يا علوم تجريبية بكالور
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 رعاية دار – التكفل مبشكالت واحتياجات املسنني يف دور الرعاية  اجملتمعية باملغرب
 دراسة ميدانية ومقاربة حتليلية - أمنوذجا - البيضاء بالدار املسنني

 د / عادل مطرب
لنقاش وتمحيص الفكر في قضايا المسنين كفئة يسعى هدا  البحث الى االسهام في إغناء ا

عمرية نوعية تستحق من كل باحث مضاعفة المجهود بل استفراغ الجهد في محاولة لإلجابة 
عن متطاباتها الخاصة بما يضمن لها عيشا كريما كباقي عناصر المجتمع، حيث ستتم دراسة 

نين المتواجدين بدور بعض جوانب التكفل والرعاية المجتمعية المؤسساتية لفئة المس
 -الرعاية الرسمية، من خالل إبراز أهم المشكالت واالحتياجات التي تفرضها مرحلة الشيخوخة 

باعتبارها متغيرات حتمية  تفرض نفسها بدرجات متفاوتة تواكب تقدم االنسان  -نظريا
ات المستمر في العمر،ومدى تفهم القيمين على دور الرعاية المجتمعية لهده االحتياج

والمشكالت سواء في تعاملهم مع نزالء الدور أو ما يقدم من خدمات يمكن أن تغطي جميع 
متطلبات المسنين المختلفة في أبعادها الصحية والنفسة واالجتماعية واالقتصادية.  
وسيعتمد البحث دراسة ميدانية لدار رعاية المسنين الوحيدة بمكان إقامتي بمدينة الدار 

االقتصادية للمغرب وتتبع األسباب المتعددة التي دعت الى  تواجد البيضاء العاصمة 
المسنين بهده المؤسسات، ورصد مختلف مشكالتهم واحتياجاته ميدانيا، وقياس أشكال 
وطرق  مدى نجاعة المؤسسات المجتمعية المتمثلة في دور الرعاية في العناية والتكفل  بهده 

مستلزماتها. ستركز الدراسة الميدانية إذن على  الفئة الضعيفة في المجتمع وإشباع جميع
االستجواب المباشر للمعنيين باألمر سواء النزالء أو المؤطرين أو االداريين من أجل ملئ 
االستمارة التي أعدها الباحث خصيصا لكل فئة من هده الفئات المستجوبة للوقوف على مدى 

ياتهم نظريا وتلبيتهم لمتطلبات ادراك القيمين لمشكالت المسنين واحتياجاتهم وخصوص
 نزالء هده الدور في جميع أبعادها ميدانيا.
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 د / عبد الحي القاسم عبد المؤمن عمر
 مكان العمل: السودان /جامعة النيلين / كلية القانون.  المهنة: أستاذ جامعي.

 الوظيفة: أستاذ مشارك.
abdoelhai@gmail.com 

 المؤهالت العلمية: 
* بكالوريوس الشريعة والقانون. * ماجستير الشريعة والقانون.* دكتوراه الشريعة والقانون ) 

 القانون الخاص(.
 المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية: 

 رج السودان. مؤتمراً علمياً داخل وخا 20المشاركة في ما ال يقل عن 
 المشاركة في عددٍ من الورش والدورات والندوات العلمية.

 إشراف ومناقشة عدداً من طالب الدراسات العليا. الدراسات واألبحاث العلمية:
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 حقوق املسن وأحكامه اجلنائية يف الفقه اإلسالمي والقانون السوداني
 د / عبد احلي القاسم عبد املؤمن عمر

 
 مل هذا الملخص على اآلتي:قد اشت

 أوالً: أسباب اختيار الموضوع
 / وقوف وبيان بعض الكنوز اإلسالمية الموجهة لصالح هذه الفئة.1
 / إثراء المكتبة العلمية بموضوع يشغل الجميع الهتمامه بنواة المجتمعات.2

 ثانياً: أهمية البحث:
لمجتمعات أال وهو الكبار الذين جنَّدوا لهذا البحث أهمية كبرى في أنه يبين مسألة تتعلق بتاج ا

 أنفسهم في خدمة العباد والبالد فكان البد من توضيح وبيان حقهم في الرعاية والتوقير.
 المنهج االستقرائي والوصفي والتحليلي.  رابعاً: منهج البحث
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Micro Nutrients For Natural Carbonated And Noncarbonated 
Soft Drink 

Abdelazim, S.A.A.; Masoud, M.R.M. and Youssif, M.R.G.  
Food Technology Research Institute, Agricultural Research Center 

Email: abdelazim_73@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

 

Micro nutrients (minerals, vitamins, organic acids and phenolic compounds), Physical, 

chemical characteristics and microbiological evaluation for natural carbonated and 

noncarbonated soft drink (anise, cinnamon, fennel and ginger) were determined. The overall 

acceptability values were a reflection of all the tested quality attributes and acceptability of 

the studied carbonated and noncarbonated soft drinks. The results demonstrated that, there 

were no significant differences (p<0.05) between (anise and fennel) or (cinnamon and 

ginger) carbonated soft. Generally the obtained results for organoleptic evaluation of 

carbonated soft drink and noncarbonated made from anise, cinnamon, ginger and fennel 

extracts indicated that there were differences between carbonated and noncarbonated soft 

drink, carbonated had high overall acceptability values than noncarbonated soft drink .The 

results of physical, chemical and microbiological evaluation characteristics of carbonated 

and non-carbonated soft drinks made from anise, cinnamon, ginger and fennel extracts had 

the same recorded. The general observation from the micro-biological analysis shows that as 

the medium becomes more acidic (pH and titratable evaluation) the concentration of micro-

organism was reduced. It could be noticed that the no significant amount of minerals 

contained anise, cinnamon, ginger and fennel carbonated and noncarbonated soft drinks. On 

the other hand, anise carbonated and noncarbonated soft drinks showed the highest Iron, 

Zinc and Magnesium content (3.98 ± 0.01, 2.50 ± 0.01 and 64.90 ± 0.01mg/100 ml, 

respectively). However, cinnamon extract recorded the highest concentration of Manganese 

(9.62 ± 0.02mg/100 ml). It could conclude that the anise, cinnamon, ginger and fennel 

carbonated and noncarbonated soft drinks are rich sources for many compounds such as 

minerals, vitamins, organic acids and phenolic compounds. 

 

Key word: carbonated, noncarbonated, soft drinks, anise, cinnamon, fennel, ginger, 

minerals, vitamin, organic acids, phenolic compounds. 
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 عـالء فـرغلي

 المستشفيات التعليمية بالقاهرة إستشاري الطب النفسي

 زميل جامعة بايلور بالواليات المتحدة

 عضو جمعية الزهايمر مصر

 عضو الجمعية البريطانية للعالج المعرفي السلوكي

 ب النفسيعضو الجمعية المصرية للط

 عضو اإلتحاد العربي لألطباء النفسيين

 عضو الجمعية العالمية للصحة النفسية

 عضو الجمعية العالمية لطب اإلدمان بكندا

 1978جامعة األزهر   -* بكالوريوس الطب والجراحه 
     1984جامعةاألزهر  -* ماجيستير األمراض النفسيه والعصبيه  

 1999معة بايلور بالواليات المتحده األمريكيه جا  -* زمالة في العالج النفسى 
 1999جامعه األزهر  -* مناقشة رسالة الدكتوراه  

 مستشفى المطريه التعليمى -إستشارى الطب النفسى  -

 – بالمستشفى المخ رسم وحدة - الصحية التوعية لجنة رئيس –] رئيس قسم طب المسنين  - 
 العليا العلمية اللجنة عضو – النفسي العالج وحدة على اإلشراف –االشراف على وحدة اإلدمان     

 [  التعليمية     المستشفيات بهيئة
 -العيادة الخاصة ) مركز فرغلي للطب النفسي وعالج التدخين واإلدمان ووحدة رسم المخ ( -   

 القاهرة
 مستشار الطب النفسي بالهيئة العامة للتأمين الصحي -                      

 مستشار الطب النفسي برئاسة الجمهورية -                      
 مستشار الطب النفسي بشركات البترول بمصر -                      

 السعوديه -مستشفى الملك فهد  -: إستشارى الطب النفسى  1996 - 1986
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 اجلوانب النفسية للُمسنني
 عـالء فـرغليأ.د/ 

التزايد المستمر في اعداد المُسنين في الفئة العمرية االكثر  تشير االحصائيات الحديثة الى   
 . 2017مليون بحلول عام  15سنة. ومن المتوقع ان يصل عدد المُسنين في مصر  60من 

 ظاهرة وهي –ان مرحلة الشيخوخة مرحله عمرية حتمية لكل انسان كتب له البقاء في الحياة 
 واالجتماعي واالنفعالي والعقلي الجسمي تكوينال في تحدث التي التغيرات عن تعبر طبيعية

 . والسلوك االداء في التغيير الى باالضافة
والمقصود بالصحة النفسية للمُسنين هي توافق الفرد مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش 
فيه وان يرضى عن نفسه ويتقبل ذاته ... ومن المعروف ان المسن يتعرض لكثير من 

النفسية التي يصاحبها تغيرات سلوكية ، مما يؤدي الى ظهور المشكالت االجتماعية و
االضطرابات النفسية مثل االكتئاب والقلق واالضطرابات الذهانية  والسلوكية وعته 

 الشيخوخة .
 وسوف تتعرض ورقة العمل الى مناقشة الموضوعات اآلتيه :

 تعريف وإحصائيات الشيخوخة . -
 ؟ ولماذا كيف –ظاهرة الشيخوخة  -

 رات الشخصية والسلوكية المصاحبة للشيخوخة .التغي -

 العوامل المهيئة لحدوث االضطرابات النفسية . -

 أهم االمراض النفسية عند المُسنين . -

 العالج [ . -الفحوصات -عته الشيخوخة ومرض الزهايمر ] مراحل واعراض المرض -

 مفاهيم خاطئه عن الشيخوخة . -

 شيخوخة .العالج النفسي المعرفي السلوكي لحاالت ال -

 حقوق المُسنين التي اقرتها االمم المتحدة . -

في المجال النفسي الفهم الجيد لطبيعة مرحلة الشيخوخة ومشاكلها  على العاملينلخالصة : ا
واعراضها وكذلك فهم سيكولوجية المُسن واالضطرابات النفسية التي قد تصاحبه وذلك من 

ف معاناته مما يؤدي الى تحسين جودة حياة أجل امداده بالعالجات النفسية المناسبة وتخفي
 هؤالء المُسنين.
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 دكتور/  على إبراهيم على سعيد خطيب

 القــــاهرة جامعـــة –كلية الدراسات العليا  -مدرس منتدب  دكتوراه في رعاية المسنين
 أسيوط جامعة –كلية التربية بالوادي الجديد  -مدرس منتدب 

 دكتوراه الفلسفة في التربية  
 بكالوريوس الخدمة االجتماعية. 
 . للتربية العليا الدراسات كلية –مدرس منتدب للتدريس بجامعة القاهرة  

 يوط. أس جامعة –مدرس منتدب كلية التربية بالوادى الجديد 

العمل والمشاركة الفاعلة في اإلشراف والمراقبة على أعمال االمتحانات للدراسات العليا  
 .أسيوط جامعة –جديدبكلية التربية بالوادي ال

العمل والمشاركة الفاعلة في اإلشراف والمراقبة على أعمال االمتحانات التعليم المفتوح  
 بجامعة القاهرة فرع الوادى الجديد.

العمل بالتدريب واإلشراف والتدريس بالهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار فرع  
 الوادي الجديد.

 عامة لمحو األمية وتعليم الكبار فرع الوادي الجديد.عضو اللجنة الدائمة للهيئة ال 

 عضو الجمعية العمومية للجمعية العامة لرعاية المسنين فرع الوادي الجديد. 

الحصول على المركز الثانى على مستوى محافظة الوادى الجديد كــ)أخصائي مثالي( عام  
1993. 

يد كــ)أخصائي مثالي( عام الحصول على المركز األول على مستوى محافظة الوادى الجد 
 م.1994

الحصول على أحد المراكز الخمسة األوائل على مستوى جمهورية مصر العربية كــ)أخصائي  
 م.1994مثالي( عام 

 .م1996 عام الجديد الوادى – الخارجة –العمل بكلية التربية بالوادى الجديد  
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شكالت اجملتمعية الدور العلمي واملهين ألخصائي رعاية املسنني يف مواجهة امل
 املستحدثة

 د/  على إبرادهيم على سعيد خطيب
 

تشهد العلوم المعاصر ثورة قوية فى التحول من العلوم التقليدية التي تهتم بالدراسات 
السطحية غير المتعمقة، إلى ميالد علوم جديدة تبحث في جواهر األمور وبتعمق فجاءت 

ذي تُعَد فيه الثروة البشرية في المجتمعات قائمةً بذاتها، في الوقت ال "علوم المسنين"
، وعنصراً هاماً وأساسياً وفاعالً في سبيل التقدم والتطور والتحضر العربية قوة ال يستهان بها

والرِّيادة المنشودة فيها، في ذات الوقت الذي تمر فيه المنطقة العربية بمنعطف خطـير، بات 
ي أطلق على األحداث التي طرأت علي بعض ، وهو المصطلح الذ"بالربيع العـربي"يعـرف 

المجتمعات العربية. وانبثقت مشكلة البحث الحالي من أهمية دراسة بعض المتغيرات التي 
استحدثت علي المجتمع إثر ذلك، وحدوث انفالت أخالقي لدي بعض الشباب، فأثر بصورة 

ى مشاعرهم، كان ذا مباشرة في ذوات وحياة المسنين، النفسية واالجتماعية، وسلوكيات تؤذ
أثر سلبي علي صحتهم النفسية والجسمية، كالخوف، واالكتئاب، وعدم الرضا عن الحياة، وعدم 
التكيف، والشعور بالعجز، فالمشكلة النفسية واالجتماعية موقف ينجم عن ظروف بيئية 

ية مجتمعية يؤثر على الذات، فتحتاج إلي معالجة إصالحية، مما أكد إلي توفير أدوار علم
ومهنية فاعلة ألخصائي رعاية المسنين، الوقائية والعالجي والتنبؤية واإلرشاد والتوجيه 
بالمقابلة والمالحظة ودراسة الحالة، واالختبارات والمقاييس النفسية وغيرها. وهدف البحث 
تعرف الخلفية الثقافية الداعمة في الوصول لمظاهر ومالمح المشكالت المجتمعية 

قعها، والدور العلمي والمهني ألخصائي رعاية المسنين في مواجهتها، واتبع المستحدثة، ووا
المنهج )الوصفي التحليلي( للمسح الميداني، وجاءت خطوات البحث في اإلجابة عن أسألته، 
فأكدت وجود مشكالت نفسية واجتماعية، وثقافية وغيرها، وخلصت النتائج إلي أن للدور 

المسنين في مواجهة المشكالت المجتمعية المستحدثة  العلمي والمهني ألخصائي رعاية
أهمية كبيرة، وقائي، وعالجي، وتنموي، وإرشادي والتوجيهي، وتحقيق العدالة االجتماعية، 
وتقديم التوجيهات واإلرشاد والرعاية وغيرها، والدور المهني وقواعد تقديم الخدمات 

المهنية، واألمانة واالستقامة المهنية،  والرعاية االجتماعية كاالستقامة المهنية، والكفاءة
وأوصي البحث بتفعيل المسؤوليات األخالقية ألخصائي رعاية المسنين، كاحترام قيمة 
وكرامة اإلنسان، تحقيق العدالة االجتماعية، تقديم الخدمات االجتماعية، االستقامة المهنية، 
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وشبه تجريبية متقدمة علي إثر  الكفاءة المهنية...وغيرها، العمل علي وجود أبحاث تجريبية
هذا البحث للوقوف علي نقاط عديدة وهامة فى ذات الموضوع قد يكون البحث الحالي غفل 
عنها دون عمد، والوقوف علي أسباب عزوف بعض الشباب عن تأدية واجباتهم تجاه رعاية 

)المسنين(، المسنين وفي كافه الميادين، وتدشين موقع إلكتروني يدون به كل خبرات الشيوخ 
هم تاج "م، تحت مسمي )عام المسنون( 2018ليستقي الشباب من خبراتهم، وأن يصبح عام 

 ."علي رؤوسنا
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 د /   عمرو فاروق اسماعيل سالم
amrfarouk20@yahoo.com 

 
Education 
 Professional High Diploma: Health Science  (2011)                                               
Faculty of Physical Education, Hewlan University. 
 Masters: Health Science (2001)  
         Faculty of Physical Education, Hewlan University. 
 B.A (1991-1995): Health Science Department                        
Faculty of Physical Education, Hewlan University. 
Experience 
 Professor of at the Faculty of Physical Education/ Asyut University     (2016-
present) 
 International Arbitration Consultant   (2014- present) 
 Sports and Youth Center  (1996-present)     
Head of Sports Department (Ministry of Youth & Sports)                      
 International Umpire: Table Tennis  (2010- present) 
 Excellent First Degree umpire: Kong Fu  (2002-present) 
 First Degree Umpire: volley Ball (2001-present) 
 Third Degree Umpire: Handball (1995-present) 
 Athletic Committee Member at Al Shams Sports Club  (2011-2012)  
 Athletic Supervisor in Scouting and Camping: Ministry of Youth and Sports.     
(1996)                                                                              
 Table Tennis and Squash Administrator: Al-Zohour Sports Club.               (1996-
1998)                         
 Physical Education Teacher: B.B.C International Schools  (1995-1996) 
 Blue Belt in Judo   (1994) 
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املتغريات الفسيولوجية والبدنية لدي كبار  حتسني بعض ىتأثري برنامج من التدريبات  عل
 السن

 د /   عمرو فاروق امساعيل سالم
 الوادي الجديد -مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بجامعة أسيوط  

الشيخوخة ظاهرة بيولوجية طبيعية حتمية يحدث فيها تغير في التركيب التشريحي وفي 
سة التدريبات الرياضيه في حالة متقدمة من العمر ان ممار الوظائف الفسيولوجية للجسم .

تساعد علي الوقاية من اأمراض  كثيرة، فالمواظبة علي الحركة والنشاط يمكن أن يخفف من 
العجز واالمراض الشائعة المرتبطة بكبار السن كمرض السكر وأمراض القلب والتهابات 

نات الرياضية المتنوغة لعدد من المفاصل وضغط الدم المرتفع ، فممارسة مجموعة من التمري
يحدث طبيعيا مع التقدم في  كبار السن تساعد علي تقليل التضخم في عضلة القلب الذي

وتعد ممارسة الرياضة وسيلة فعالة لحماية وتحسين صحة االنسان بصفة عامة . السن
آآثار جانبية (عام بصفة خاصة لما لها من  65 - 60وصحة األفراد التي تتراوح أعمارهم ما بين )

نزيد من كفاءة األجهزة الحيوية بالجسم ونعمل علي نشاط الدورة الدموية وبالتالي تساعد 
 علي تدفق الدم الي أعضاء الجسم المختلفة .

لذا يري الباحت أن مشكلة هذه الدراسة تكمن في ضرورة دراسة تأثير ممارسة برنامج رياضي 
ات القسيولوجية والبدنية ومدي تحسن الحالة يمارسة كبار السن علي تحسين بعض المتغير

 الصحية لديهم .
 فروض البحث : 

توجد فروق دالة إحصائياً في مستوي القدرات الفسيولوجية والبدنية لدي المجموعتين  -1
الضابطة والتجريبية بين القياس القبلي والقياسات البعدية لصالح القياسات البعدية في كل 

 مجموعة . 
 وق دالة إحصائياً بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في مستوي            توجد فر - 2    

  القدرات الفسيولوجية والبدنية بالنسبة للقياسات البعدية لصالح المجموعة التجريبية .        
 إجراءات البحث : 

 منهج البحث : 
  مجموعتين علي( عديالب –استخدام الباحث المنهج التجريبي بتصميم القياس ) القبلي  

) ضابطة وتجريية ( ، حيث تواظب المجموعة التجريبية علي ممارسة برنامج مشي وجري 
 رياضي مقترح من المجلس األمريكي الرئيسي للياقة و الرياضة وذلك حرصا على أفراد العينة.



 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

133 

 مجتمع البحث : 
 عينة البحث : 

( 20كبار السن، حيث قسمت العينة الى )( ممارس من 40أجريت تجربة البحث علي عينة قوامها )
( ممارس للبرنامج المقترح  كمجموعة 20ممارس ألنشطة رياضية حرة كمجموعة ضابطة ، و)

 تجريبية ، وتم اختيارهم بالطريقة العمدية العشوائية .
بناء علي نتائج التحليل اإلحصائي وفي حدود القياسات التي تم إجرائها علي  -االستنتاجات :

 البحث يمكن صياغة االستنتاجات التالية : عينة 
يؤدي أداء التدريبات البدنية المختلفة الى تطور بعض القدرات الفسيولوجية مثل معدل  -1

النبض وضغط الدم األقصي الستهالك الكسجين ، وبعض القدرات البدنية مثل القوة 
 العضلية والمرونة لدي كبار السن . 

ريبي قيد البحث الى زيادة تحسن القدرات الفسيولوجية يؤدي االنتظام في البرنامج التد -2
 والبدنية بشكل أكبر من ممارسة رياضات مختلفة بدون تقنين ) المجموعة الضابطة(.
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 د/  عيزل نعيمة

naimai10@hotmail.fr 

 ظيفة : استاذ محاضرالو -
 الجزائر -شارع ذبيح الشريف الجزائر الوسطى  96العنوان الشخصي :  -

 0772423558الهاتف :  -

 و الديمغرافيا أبو القاسم سعد اهلل ، قسم علم االجتماع 2عنوان مكان العمل : جامعة الجزائر -

-  
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 رباتهمرؤى مستقبلية للتكفل الصحي باملسنني واالستفادة من خ
 د/  عيزل نعيمة

 

،  2025سنة بحلول  80و سيبلغ  2017سنة في  77تشير اإلحصائيات الصحية أن أمل الحياة تجاوز 
هذا ما هو إال دليل على  تحسن نوعية الخدمات الصحية  ، والتكفل المقدم من قبل السلطات و

كانت تودي بحياة العمومية التي تعمل على التقليل أو التخلص من بعض األمراضن  التي 
العديد من كبار السن ، و هذا عن طريق الرعاية و المتابعة ، األمر الذي جعل من الشخص المتقاعد 

سنة  في حالة صحية  20سنة بالنسبة للنساء،  يعيش قرابة   55بالنسبة للرجال و  60في سن 
إلى مجرد فرد عاجز  جسدية و عقلية سليمة ، يحوله اإلبعاد عن النشاط االقتصادي و االجتماعي

حين يعتبر هذا السن في الدول المتقدمة هو سن في  لعدم إعطاءه فرصة تحقيق أي انجاز، 
النضج والعطاء وليس سن اإلقصاء من المجتمع والحياة ، هذ اإلقصاء هو الذي  يساهم بشكل 

ئاب و كبير في ظهور األمراض النفسية والجسمية،  وهو ما يفسر أيضا ارتفاع حاالت االكت
 الزهايمر وغيرها من األمراض ، التي تؤكد انعزال المسنين وابتعادهم عن الحياة اليومية الفاعلة،

هذا الواقع الذي بات يعانيه المسنون،  يتزامن مع تجديد مطلب ضرورة إيجاد سياسة وطنية 
تتكفل بانشغاالتهم وأخذ خبرة المتقاعدين بعين االعتبار ،  واستثمار مداركهم عوض 

 إقصائهم من الحياة.
و بالمقابل على السلطات تخصيص مصالح خاصة في المستشفيات الخاصة و العمومية  

 للتكفل مباشرة بهذه الشريحة كون المسن يعاني من عدة امراض في وقت واحد .
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 الدكتور عيسى معيزة
يان عاشور بالجلفة/ أستاذ محاضر )أ( في قانون األسرة والميراث  بكلية الحقوق جامعة ز

 الجزائر
 مدير مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرهامعتمدمن وزارة التعليم العالي

 عضو ممثل لألساتذة في المجلس العلمي ومجلس اإلدارة بالكلية
 بريطانيا عضو اتحاد القانونيين الدوليين تركيا/ عضو هيئة المخطوطات اإلسالمية كامبردج

العلمية لمجلة كلية الحقوق جامعة اسطنبول الحضارية ومجلة حقوق االنسان عضو اللجمة 
 عن مركز الترجيح لبنان.

عضو اللجنة العلمية لعدد من المجالت العلميةالدولية بالجزائر لمجالت الحقوق لجامعات: 
 تامنراست/ غليزان/ أدرار/ الجلفة/ غليزان/ تندوف/

لمؤتمرات وطنية ودولية بشتى الجامعات الوطنية.  مدير عدد من الملتقيات ولجان التنظيم
 وشارك بعدة مؤتمرات دولية خارج الجزائر منها مصر، اسطنبول/ انطاليا، بغداد. 
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 االستاذة: سمية شاكري 
 أستاذة مساعدة : قسم أ.

ة رئيسة خلية الجودة على مستوى الكلية، عضو خلية الجودة على مستوى الجامعة، عضو هيئ
التقييم الذاتي لجامعة محمد األمين دباغين، عضو مجلس اإلدارة على مستوى الجامعة، عضو 

مذكرة تخرج بين ليسانس و الماستر عام  20المجلس العلمي للجامعة، أشرفت على أكثر من 
 وخاص كإشراف و عضو مناقش .

ريوخا شهادة تكوين من طرف اإلتحاد األوروبي مسلمة من طرف جامعة ال تحصلت على
 L’intégration de l'approche basée  » ، حول:2016أكتوبر  14إلى  2015أكتوبر  20باسبانيا من 

sur le droit de l'homme dans l'enseignement supérieur » 
شاركت في العديد من المؤتمرات الوطنية و الدولية: مصر،المغرب، تونس، اسبانيا،  -

 قطر، العراق.
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 10/12ماية القانونية للمسنني قراءة يف القانون احل
 مسية شاكريأ/  &د/ عيسى معيزة 

مختلف أنواع  2010ديسمبر سنة  29الموافق ل  1432محرم  23المؤرخ في  10/12حدد القانون رقم 
الحماية لألشخاص المسنين، كما وضع القواعد والمبادئ الرامية إلى دعم حماية األشخاص 

كرامتهم في إطار التضامن الوطني والعائلي و التضامن بين األجيال، و حدد المسنين و صون 
سن المسنين بكل من يبلغ من العمر خمسا و ستين سنة فما فوق، حيث ضمن التكفل بكل 
مسن محروم و/ أو دون روابط أسرية وموجود في وضع صعب أو هشاشة اجتماعية و توفير 

نفسية، مؤكدا في المادة الثالثة من القانون أن ظروف معيشة تليق بحالتهم البدنية وال
حماية الشخص المسن و صون كرامته هي التزام وطني تلتزم به األسرة والدولة و جماعاتها 
المحلية و الحركات الجمعوية ذات الطابع االجتماعي و االنساني، و كل شخص خاضع للقانون 

شخاص المسنين و التكفل بهم، و من العام أو الخاص من شأنه المساهمة في مجال حماية األ
هنا تطرح االشكالية التالية: ماهي مسؤولية األسرة و الدولة و الحركات الجمعوية اتجاه 
الشخص المسن؟ و فيم يتمثل االلتزام الوطني لهؤالء األشخاص لحماية الشخص المسن وفق 

 ؟10/12القانون 
 :لإلجابة على االشكاية سنعرض الخطة في ثالث محاور 

 األول: واجبات االسرة تجاه األشخاص المسنين
 الثاني: التزام الدولة تجاه الشخص المسن

 الثالث : المسؤولية الجزائية اتجاه كل من يخرق حقوق الشخص المسن
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 د/ فرج إبراهيم حسن أبو شمالة

 .دراس بيت –فلسطين  البلـدة األصـلية:

 .البريج معسكر – غزة قطاع –فلسطين  مكــان الميـالد:
 م.1956/3/27 تاريـخ الميـالد:
 +970(59)9622038/جوال -+ 970(8)2565487هــاتف منـزل: 

 faraj_abu_shammala@yahoo.comبريد الكترونـي: 
 بغزة الدولية الغوث وكالة – غزة تدريب مجتمع كلية –أكاديمي للرياضيات العمـل الحالـي: 

 ."األنروا"
 الشهادات العلمية:

م، من مدرسة خالد بن الوليد الثانوية/ غزة/ 1974 سنة الثانوية العامة )توجيهي( علمي .1
 فلسطين. 

م من جامعة عين شمس 1980بكالوريوس في العلوم والتربية )شعبة الرياضيات( سنة  .2
 بمصر.

م من جامعة 1983دارية )شعبة المحاسبة( سنة بكالوريوس في العلوم التجارية واإل .3
 قناة السويس بمصر.

م من الجامعة 1996دبلوم خاص في التربية )قسم المناهج وطرق التدريس( سنة  .4
 االسالمية بغزة.

 م من جامعة االزهر بغزة.1999ماجستير في التربية )قسم المناهج وطرق التدريس( سنة  .5

م من برنامج 2003طرق تدريس الرياضيات ( فبراير/دكتوراه في التربية )قسم المناهج و .6
الدراسات العليا المشترك بين كلية التربية في جامعة عين شمس بمصر،وجامعة االقصى 

 بغزة فلسطين. 
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اسرتاتيجيات تقدير مكانة املسنني )الوالدين( يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة 
 واألثر والشعر العربي

 حسن أبو مشالةد/ فرج إبرادهيم 
 

يهدف هذا البحث إلى التعرف على استراتيجيات تقدير مكانة المسنين )الوالدين( في القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة واألثر والشعر العربي، مع التركيز على حقوق وواجبات المسنين 

فاهية وطمأنينة )الوالدين(، وأهمية رعايتها، واحترامها، والمحافظة عليها من أجل سعادة ور
الفرد، واألسرة، والمجتمع والعمل على رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز السلم والسالم والتماسك 
والتكامل والتكافل االجتماعي اإلنساني، والعيش في عزة وكرامة، والفوز في الدارين الدنيا 

 واآلخرة.
 )أو المحاور( التالية: وسيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ويتناول في بحثه المباحث

 المبحث األول: مفهوم المسنين )الوالدين(.

 المبحث الثاني: مكانة المسنين )الوالدين( في القرآن الكريم.
 المبحث الثالث:  مكانة المسنين )الوالدين( في السنة النبوية المطهرة.

 المبحث الرابع:  مكانة المسنين )الوالدين( في األثر.
 كانة المسنين )الوالدين( في الشعر العربي.المبحث الخامس:  م

 المبحث السادس: حقوق الوالدين.
 المبحث السابع: واجبات الوالدين

 المبحث الثامن: عقوق الوالدين.
وفي ضوء هذا البحث سيقدم الباحث الخاتمة، ومجموعة من التوصيات والمقترحات لتحسين 

تمع، وأخذ حقوقهم، واحترام كرامتهم، وتطوير صورة المسنين )الوالدين( في األسرة والمج
 وقيامهم بواجباتهم وأخذ دورهم في خدمة المجتمع وتنميته.
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 / فضل محمد أحمد حامدد

 بجامعة بنى سويف رئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية بكلية الخدمة االجتماعية التنموية
 

نين )مؤتمر كلية الخدمة *معوقات ممارسة طريقة تنظيم المجتمع فى جمعيات رعاية المس
 االجتماعية، حلوان(

تأثير الممارسة العامة للخدمة االجتماعية فى التخفيف من حدة العنف الطالبى المرتبط *  
باالعتداء على الممتلكات العامة بالمدارس الفنية الثانوية) مجلة دراسات فى الخدمة 

 (.2011االجتماعية والعلوم اال نسانية 

)مؤتمر  مارسة العامة للخدمة االجتماعية الطبية فى تحقيق حقوق المرضى*تصور مقترح للم
 .2012كلية الخدمة االجتماعية بحلوان

*مدخل التدخل مع االزمات من منظور الممارسة العامة للخدمة األجتماعية والتخفيف من حدة 
جتماع بكلية األ الضغوط الحياتية على المرأة المعيلة  ) المؤتمر الدورى الخامس  لقسم علم اال

 (.2012داب جامعة الزقازيق
*رأس المال اإلجتماعي وتنمية المشاركة السياسية للشباب من منظور الممارسة العامة 

 (.2013للخدمة اإلجتماعية ) مؤتمر كلية الخدمة األجتماعية بحلوان 

نميه *فعاليه برنامج للتدخل المهنى من منظورالممارسه العامه للخدمه االجتماعيه لت
) مجلة دراسات فى الخدمة االجتماعية العلوم "المسؤلية األجتماعية لدى الشباب الجامعى

 (.2013واالنسانية 
* تصور مقترح من منظور المدخل الوقائى للخدمة االجتماعية لتنمية اتجاهات اطفال 

عية العلوم المؤسسات االيوائية نحو برامج التأهيل المهنى ) مجلة دراسات فى الخدمة األ جتما
 (.2013واألنسانية 

*األحتياجات التدريبية لألخصائيين األجتماعيين العاملين بالمؤسسات الطبية لتطبيق 
عمليات الممارسة العامة للخدمة االجتماعية الطبية)مجلة الجمعية المصرية لالخصائيين 

 (2014االجتماعيين 
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وير الممارسة المهنية للخدمة جودة التعليم المستمر لألخصائى األجتماعى كألية لتط"*
 (2015االجتماعية بالمجال المدرسى )) مجلة دراسات فى الخدمة األ جتماعية العلوم واألنسانية 

لكلية االداب جامعة بنى سويف ، العلوم  11* االرهاب ) اسبابه ودوافعه( المؤتمر العلمى
 2016االجتماعيىة واالنسانية فى مكافحة االرهاب ، نوفمبر 

ارات واستراتيجيات الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية لتنمية ثقافة االختالف مه*
 كلية االداب جامعة بنى سويف 2017، فبراير  والمسؤلية االجتماعية لدى الشباب الجامعى

 رابعا  المؤلفات العلمية:
    2011كتاب العقد البيئى وصحوة الخدمة االجتماعية مطبعة االيمان ،كفرالشيخ -1

كتاب  الممارسة العامة للخدمة االجتماعية فى مجال الدفاع االجتماعى ، المكتب الجامعى  -2
  2012الحديث

 3 -، الزقازيق. 2013كتاب  االتصال فى الخدمة االجتماعية مشترك،  مطبعة ا لصفوة 

 البحيرة.، دار الفكر، 2014كتاب الممارسة العامة للخدمة االجتماعية فى مجال رعاية الشباب،  -4

 ، مطبعة البحيرى، دمنهور.2016كتاب  الخدمة االجتماعية فى مجال رعاية الفئات الخاصة، -5
، مطبعةدار االصول، بنى 2016كتاب  الخدمة االجتماعية فى المجال العمالى وحماية البيئة، -6

 .سويف
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 سننياملمارسة العامة للخدمة االجتماعية وحتسني األداء األجتماعى للم
 أ.م.د/ فضل حممد أمحد

 رئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية بكلية الخدمة االجتماعية التنموية جامعة بنى سويف
 

أن األحتياج لتحسين األداء األجتماعى للمسنين وتوفير الرعاية األجتماعية لهم أصبح أمرا 
م ومشاركة وجدانية ضروريا نظرا لشعورهم بالعزلة وعدم األهتمام ، فالمسن يحتاج الى فه

حتى يستطيع مواصلة رحلة الحياة  خصوصا عندما يفقدون القدرة على رعاية أنفسهم وتعجز 
األسرة عن األهتمام بهم فال بد من أستخدام أتجاهات مستحدثة للممارسة المهنية  داخل 
المؤسسات تسعى الى حمايتهم وتساعدهم على أشباع حاجاتهم الشخصية واالجتماعية 

تصادية من خالل معاونتهم على تحمل المسؤليات المتعددة بجانب تحسين مستوى واالق
 األجتماعى على مختلف مستوياته . أدائهم

وتمثل الممارسة العامة للخدمة االجتماعية فى مجال رعاية المسنين أحدى المجاالت االساسية 
كالته و أساليب للخدمة االجتماعية حيث تتضمن األهتمام بالمسن وحاجاته وأهدافه ومش

التفكير الخاصة به والبيئة المحيطة ويتيح هذا االتجاه لألخصائى االجتماعى كممارس عام 
أستخدام كل ما يتوافر لديه من أدوات ونظريات وأساليب للعمل مع كافة األنساق للمسنين 
كأفراد وأسر وجماعات ومجتمعات فى ضوء حاجات ومشكالت المسنين وهى بذلك تعتمد على 

نتقاء االساليب والمداخل والنماذج المهنية واالدوار والمهارات واالستراتيجيات والتكنيكات ا
  التى تتالئم مع طبيعة ما يتناسب مع أنساق المسنين ومشكالتهم على مختلف المستويات.

 -وتهدف ورقة العمل الحالية الى :
 ة للخدمة االجتماعية (الممارسة العام -المسنين -أستعراض مفاهيم ) األداء االجتماعى - أ

 -أستعراض وتناول مايلى: - ب

 خصائص نموذج الممارسة العامة للخدمة االجتماعية فى مجال رعاية المسنين -1

مبررات أستخدام  منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية فى تحسين األداء األجتماعى  -2
 للمسنين

جتماعية  لتحسين األداء األجتماعى الموجهات النظرية  من منظور الممارسة العامة للخدمة اال -3
 للمسنين

خطوات  التدخل المهنى من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتحسين األداء  -4
 األجتماعى للمسنين
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أنساق ومستويات  منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية  لتحسين األداء األجتماعى  -5
 للمسنين

العامة للخدمة االجتماعية  لتحسين األداء األجتماعى  أستراتيجيات وتكنيكات  الممارسة -6
 للمسنين

مهارات الممارس العام  من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتحسين األداء  -7
 األجتماعى للمسنين

األدوار المهنية  للممارس العام  من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتحسين  -8
 لمسنيناألداء األجتماعى ل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

145 

 
 كريم صابر مصطفى الصادق

 تصميم صناعى القسم  الفنون التطبيقيةبكلية مدرس مساعد 
 السجل العلمية

 التخصص البلد أسم الجامعة سنة التخرج الدرجة
 التصميم الصناعى مصر حلوان 2004 البكالوريوس

 التصميم الصناعى مصر حلوان 2013 الماجستير
 ل الوظيفىالسج

 الفترة الزمنية جهة العمل 
 2016 -2013 جامعة أكتوبر-كلية الفنون التطبيقية-مدرس مساعد بقسم تصميم منتجات 1
جامعة بنى سويف-كلية الفنون التطبيقية-مدرس مساعد بقسم التصميم الصناعى 2

 حتى االن-2016 
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 تجات اخلاصة باملسننيتأثري ظهور التكنولوجيات اإلحاللية على تطور املن
 م.م/ كريم صابر مصطفى

 جامعة بنى سويف -كلية الفنون التطبيقية -مدرس مساعد بقسم التصميم الصناعى
kareemphd2017@gmail.com 

 
الحديثة واإلستفادة منها  يتجه العالم فى االلفية الثالثة نحو توظيف أساليب التكنولوجيا

في جميع المجاالت لتلبية متطلبات االنسان المتغيرة، بجانب الحاجه إلى إيجاد أفضل الطرق 
لتأمين إحتياجاته المختلفة والمتنامية باستمرار. ومع ظهور التكنولوجيات اإلحاللية شهد 

جال تطور المنتجات العالم تطوراً هائالً في كافة األنشطة والمجاالت المختلفة، ومنها م
الخاصة بالمسنين حيث تطورت تلك المنتجات لتتماشى مع اإلتجاهات الحديثة التى ظهرت 
على الصعيد العالمى حيث أخذت تلك المنتجات منحنى جديداً نتيجة لتطور تقنيات 
التكنولوجيات اإلحاللية وتطور تطبيقاتها المختلفة والمتمثلة فى تطور التقنيات والبرمجيات 

لمرتبطة بالحاسب اآللى وتطور تطبيقات تكنولوجيا أتمتة العمل المعرفى وإنترنت األشياء ا
وتكنولوجيا السحابة االلكترونية وتكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد حيث ساعد ظهور تلك 
التقنيات فى حل الكثير من المشكالت التى كانت تواجه كبار السن أثناء عملية إستخدام 

مختلفة، بجانب طرح العديد من الخيارات أمام المسنين يختار منها ما يتفق مع المنتجات ال
 متطلباته ورغباته.

ويهدف توظيف التكنولوجية اإلحاللية بالمنتجات المختلفة الخاصة بالمسنين إلى اإلستفادة 
من المميزات التي يُمكن الحصول عليها من خالل ما تقدمه من حلول مبتكرة للمشكالت التى 

واجه خالل إستخدام المنتجات المختلفة مما يؤدى إلى تغيير محمود فى المنتج ، بجانب ت
تحسين العالقة اإلستخدامية بين المنتج والمسن مع قدرة المنتج على تحقيق متطلباته 
الوظيفية بكفاءة عالية، كما يمكن من خالل توظيف التكنولوجيا اإلحاللية واإلستفادة من 

ة تقديم مجموعة جديدة من المنتجات ذات خصائص جديدة ومميزة تطبيقاتها المختلف
قادرة على التكيف مع المسنين وقادرة على مواجهة المشكالت المختلفة التى تواجههم فى 

 الحياة والتغلب عليها بأسلوب سهل ومبتكر.
 المحاور الخاصة بورقة العمل:

 .دور التكنولوجيات اإلحاللية فى تطوير منتجات بالمسنين 
 .أهمية التكنولوجيات اإلحاللية فى تحسين العالقة اإلستخدامية بين المسنين والمنتج 
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 .دور التكنولوجيات اإلحاللية فى زيادة القيمة الوظيفية للمنتجات الخاصة بالمسنين 
  دور المنتجات الجديدة القائمة على توظيف التكنولوجيات اإلحاللية فى حل المشكالت

 لمسنين.  المختلفه التى تواجه ا
 التوصيات:

يجب توظيف التكنولوجيات اإلحاللية فى المنتجات المختلفة الخاصة بالمسنين للتغلب  -1
 على المشكالت والعقبات المختلفة التى تواجههم.

البد من ظهور منتجات جديدة بفلسفة جديدة قائمة على فهم طبيعة المسنين والتعرف  -2
 م ومحاولة حلها والتغلب عليها.على المشكالت المختلفة التى تواجهه

زيادة الدراسات المختلفة فى شتى المجاالت عن المسنين والتعرف على طموحاتهم  -3
 ومشكالتهم ومحاولة حلها بطرق سهلة ومبتكرة.
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Marleen  Hassan Zeidani 

Contact Information  

Email Address: marleenh1@yahoo.com 

Home Phone: +972-.2899011 

Work phone:  +972-.2401123 

Mobile Phone: +972. 0592090878.0599645858 

Country: West Bank, Palestine 

Address: Deir-Jreir, Ramallah, Palestine 

Zip/Postal Code 00972  

Personal Information  
Birth Date:1 February1975  

Gender: Female  

Nationality: Palestine  

Visa Status: Citizen  

Marital Status: Married 

Education: 
 2005-2007 Birzeit University, Master Degree, in Community and Public Health ((distinction))  

 1994-1997  Jordan University, Bachelor’s degree, Nursing 

 1994 Tawjihe scientific 89 

Experience:  
 Dean of In ash Alusra Collage since 2009  

 Lecturer  from 1997 -2009 in many topics in nursing specialists, medical secretary specialists, 

physiotherapy specialists and home health care for elderly . 

  Participate in planning curriculum, teaching schedule, and course outlines. 

  Cooperate with paramedical personnel in evaluating and improving teaching and nursing practices. 

  Responsible for the performance of the instructors in the classroom, and during the clinical training with 

the student in different health settings. 

Professional strengths: 
 Possess excellent verbal and written communication skills 

 In-depth knowledge of training evaluation methodologies 

 Possess effective presentation and organizational skills 

 Familiar with alternative training methods like e-learning 

 Possess good project management skills 

 Ability to build rapports and interact easily with clients and co-workers 

 In-depth knowledge of internal structure of the organizations and operational activities  

 Responsible for preparing lesson plans on methods and documentation to be presented 

 Handled the tasks of designing and developing technical training curriculum for the entire customer base 

 Supervised administrative function in absence of higher management 

 Conducted trainings on technical skills for field personnel, internal staff and customers 

mailto:marleenh1@yahoo.com
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 Utilized assessment tools to determine the effectiveness of training programs 

 Instructed learners in remote locations and classroom environments 

 Handled the tasks of gathering technical documentation and develop courseware for instructors and 

learners 

 Conducted follow up evaluations to determine the applicability of course materials 
 Time management and strong organizational skills 

 Fully competent in using Microsoft Office packages such as Word, Excel and PowerPoint. 

 I am very confident, use my initiative and work well within a group 

 Able to manage multiple priorities and meet deadlines. 

 Self-directed, detailed and goal oriented. 

 Excellent leadership and communication skills. 

 Thrive in a team, leadership and collaborative role. 

 Excellent Arabic and English language. 
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Home Health Aides & Certified Nurse Assistants (CNA) 
Marleen  Hassan Zeidani 

 

Palestinian work environment has changed drastically within the last 
decade due to the consequences of the ongoing conflict with Israel, the 
exponential process of globalization of the economy as well as 
technological changes. Palestine is facing major health care challenges 
as the number of elderly with very complex health care needs is 
outpacing the supply of health care providers equipped with the 
knowledge and skills to adequately care for them. The continuous 
development in medicine will create a longer life expectancy.  Though 
is considered a success, these advancements represent new challenges 
for health workers and policy makers to deal effectively with the needs 
of the population. Unless well thought out strategies are created for 
developing of the capabilities of such healthcare professionals to 
provide the labour market with, the market will suffer a great deal of 
problems that will reflect on the population as well as the economy of 
the country. The purpose of the Palestinian TVET system is to prepare 
its graduates for successful employment in the labour market. It is the 
challenge of these educational and training systems to generate the 
right quantity of graduates with the necessary quality of skills to meet 
the needs of supply and demand. It is only evident that there should be 
strong relationships and deep coordination between the labour 
market, employment services, and all educational and TVET systems to 
create these changes that meet the labour market needs.  

This program, which targets TVET students and fresh high school 
graduates (mainly women), creates a new market that is much needed 
and helps TVET graduates provide services not only in traditional 
markets but also in innovative markets. It prompts changes in the 
education and training policies. When it comes to entrepreneurship, it 
will help them engage in the labor market and build their own network 
of clients (mainly women) or even small businesses and related startup 
companies that may offer such services or training, with full support 
from our TVET institution. This program will focus mainly on targeting 
women- providing services for women (and men) and women with 
disabilities to enhance their access to healthcare services. The gradual 
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development of the access of women to better health services will 
enhance their personal security that they lack due to old age and 
inability to care for oneself. This project represents a consortium 
partnership between the TVET institution [Level 2] represented by 
In’ash el Usra, healthcare facilities (Arab Women’s Union of Ramallah 
and Care Center for PT, MD, and Rehab), as well as a non-profit 
organization (REFORM).  

Through Weekend Solutions, developed by REFORM, this program will 
work to get accredited and the curriculum for the training will be 
established. Awareness and advocacy campaigns will be executed to 
raise awareness and enhance the responsiveness of the general public, 
healthcare providers, decision-makers, and the private sector to the 
needs of the labour market as well as to the elderly. Employers, 
vocational schools, and decision-makers are more involved in the 
evolution of more flexible production and life-long continuous 
learning; preparation for a constant changing and shifting market. The 
quality of vocational education programs will be improved, introducing 
a new modern program necessary to harmonize the compatibility of 
TVET institutions with labour market needs.  
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 د . محمد أحمد صديق محمد

 بني سويف جامعة – اآلداب كلية –النفس علم قسم –مدرس علم النفس اإلرشادي 
mpsy72@yahoo.com 

drmohamedahmedseddek@art.bsu.edu.eg 

 
 : التدرج الوظيفي 

 20/4/1999-18/6/1995جامعة المنيا :   -معيد بقسم علم النفس كلية األداب  -

 20/3/2002 – 20/4/1999:  المنيا جامعة –مدرس مساعد بقسم علم النفس كلية اآلداب  -
 20/3/2002 كمدرس مساعد :-تم النقل إلى كلية اآلداب جامعة بني سويف  -
 حتى تاريخه 25/5/2005مدرس بأداب بني سويف :  -
  :  الخبرات وظيفية 
  سويف بني جامعة – اآلداب كلية – النفس علم قسم –مدرس علم النفس اإلرشادي 

   سابقآ سويف بني جامعة – اآلداب كلية –نائب مدير وحدة ضمان جودة التعليم واالعتماد 
  مدرب دولي معتمدAT  ل البورد الدولى للمدربين من قبIBCT 
  استشاري نفسي بصندوق مكافحة اإلدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء 

  ) 2014منسق لجنة صياغة مقترح تعديل قانون تنظيم الجامعات ) الدراسات العليا والبحوث 
  ضمن لجان صياغة عضو لجنة التخطيط االستراتيجي واإلدارة التكنولوجية والهيكل اإلداري

 2016مقترح قانون تنظيم الجامعات 
  ببني اآلداب بكلية –مقرر شعبة الخدمة النفسية بمركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 سابقآ  سويف
   اإلرشاد برامج لتنفيذ –مدرب معتمد بمركز البحوث والدراسات النفسية بجامعة القاهرة 

   الزواجيو األسري
 تمد من المجلس العربي لالستشارات والتدريب معالج سلوكي مع 
  استشاري أسري وتربوي معتمد من المجلس العربي لالستشارات والتدريب 
  سويف بني جامعة – األداب كلية –مدير وحدة اإلرشاد النفسي بقسم علم النفس 
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 إيمان محمد عبد الملك عيسى.

emypsychology@yahoo.com 
 .جدا جيد عام بتقدير – النفس علم قسم   -اآلداب كلية  - القاهرة جامعة – 2004ليسانس آداب  -

 .2011إلى  2005معيدة بقسم علم النفس كلية اآلداب جامعة بني سويف من  -
 النفس.قسم علم    -كلية اآلداب  -جامعة القاهرة  - 2005حاصلة على تمهيدي ماجستير  -
من قسم علم النفس تخصص اإلرشاد النفسي  2011حاصلة على درجة الماجستير  في اآلداب  -

ممتاز مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة مع تبادل الرسالة "جامعة بني سويف بتقدير 
 ."بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية 

 .2016/ 2011ني سويف   مدرس مساعد بقسم علم النفس كلية اآلداب جامعة ب -
من قسم علم النفس تخصص اإلرشاد النفسي   2016حاصلة على درجة الدكتوراة  في اآلداب  -

ممتاز مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة مع تبادل الرسالة "جامعة بني سويف بتقدير 
 ."بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية 

 .2016/ 10داب جامعة بني سويف مدرس بقسم علم النفس كلية اآل - -
 المهارات:

 العربية: اللغة األم. -1اللغات :  -1

 .512بدرجة  2010االنجليزية: حاصلة على شهادة اللغة )التوفل(  -2              
 الدورات التي حصلت عليها: -2          

 .2007مهارات االتصال الفعال  -
 .2007مهارات العرض الفعال  -
 .2011المشروعات التنافسية لتمويل البحوث إعداد  -
 .2011استخدام التكنولوجيا في التدريس  -
 .2011إدارة الوقت واالجتماعات  -
 .2011نظم االمتحانات وتقويم الطالب  -

mailto:emypsychology@yahoo.com
mailto:emypsychology@yahoo.com
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 فنيات اإلرشاد النفسي املستخدمة يف جمال إرشاد املسنني

 د/ إميان حممد عبد امللك & د/حممد امحد صديق حممد
 م النفس اإلرشادي      مدرس علم النفس اإلرشاديمدرس عل

 قسم علم النفس  ــــ كلية األداب ــــ جامعة بني سويف
 

تهدف الدراسة إلى رصد الفنيات واألساليب اإلرشادية المستخدمة في مجال إرشاد المسنين 
من  ( برنامج إرشادي تم تنفيذها على عينة 78من خالل قيام الباحثان بعمل مسح لعدد ) 

للتصدي لمختلف المشكالت التي يتعرض لها كبار السن ، واستخدم الباحثان في المسنين 
الدراسة المنهج الوصفي عبر تحليل المحتوى للبرامج موضع البحث ، حيث رصد الباحثان كافة 
التفاصيل المتضمنة في البرامج من حيث عدد المسترشدين من المسنين المستهدفين لكل 

جلسات وفرق العمل المنفذة لتفاصيل البرامج ، واالستراتيجيات والتقنيات برنامج وعدد ال
واألساليب التي تم استخدامها بجانب النماذج واالستمارات وأساليب القياس المحددة 

( برنامج  78لمؤشرات التحسن وفاعلية النجاح النهائي لكل برنامج ، وتكونت عينة الدراسة من ) 
 مجموعتين :  إرشادي نفسي مقسمين إلى 

( برنامجآ إرشاديآ تم تنفيذها على عينة من المسنين  42شملت المجموعة األولى عدد )  -1
 في الدول العربية 

( برنامجآ إرشاديآ تم تنفيذها على عينة من المسنين  36شملت المجموعة الثانية عدد )  -2
 في الدول األجنبية 

ارنات وصفية ، وتم مناقشة  النتائج واستعرض الباحثان محتوى البرامج موضع البحث في مق
في ضوء الدالالت النظرية لمشكالت المسنين ومدى اتساقها مع مدى تحقيق الحاجات 

  اإلرشادية لألفراد المنتمين لهذا المجال اإلرشادي .
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 :  محمد أحمد محمود عبدالرحيماالسـم  -
 –الخدمــة االجتماعيــة التنمويــة كليــة  -أســتاذ التخطــيط االجتمــاعي المســاعدالوظيفــة :   -

 جامعة بني سويف.
 م. 4/1/1968تاريخ الميالد :  -
 القاهرة. -الشطر السابع زهراء المعادي – 38بعنوان السكن :  -

 -ثانيا : التـدرج الوظـيفي :

مدرس بقسم التخطيط االجتماعي بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرة في الفترة  -
(2004- 2008). 
أستاذ التخطيط االجتماعي المساعد ورئيس قسم التخطـيط االجتمـاعي بالمعهـد العـالي      -

 (.2015- 2009للخدمة االجتماعية في الفترة )
جامعـة بنـي    –أستاذ التخطيط االجتماعي المسـاعد بكليـة الخدمـة االجتماعيـة التنمويـة       -

 (.2016 -2015سويف 
جامعــة بنــي  –دمــة االجتماعيــة التنمويــة رئــيس قســم التخطــيط االجتمــاعي بكليــة الخ  -

 وإلي اآلن(. -2015سويف )
 -ثالثا: الخبرات العلمية :

 ( بحث علمي في مجال التخصص.18األبحاث العلمية المنشورة ) -

 ( أوراق عمل فردية ومشتركة.5أوراق العمل المنشورة ) -

 المشاركة في بعض المشروعات المرتبطة بتنمية المجتمع. -

 وث والتوثيق والتدريب.)سابقاً(مدير مركز البح -

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي.)سابقاً( -
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 مستخلصات علمية لتفعيل خدمات اجملتمع للمسنني
 أ.م.د/ حممد أمحد حممود عبدالرحيم

 أستاذ مساعد بقسم التخطيط االجتماعي 
 

لديهم من قدرات من ضمن الفئات التي يمكن أن يستثمر ما  Elderlyيعتبر كبار السن  
وخبرات وفقاً ألنشطة تتناسب معهم العتبارات قيمية أخالقية تستلزم االهتمام بكبار السن 
وتقدير حاجاتهم وتحديد مشكالتهم، والعتبارات تنموية تجعل من فئة المسنين أحد فئات 
المجتمع وموارده التي يمكن استثمارها والتحرك بهم لالنخراط مع بقية فئات سكان 

 تمع األخري.المج
أنهم فئة  المرتبطة بالمسنين من حيث قضاياالفي معالجة  موضوعهذا الوتتمثل أهمية  

من شرائح المجتمع التي يمكن أن تتشارك في تنمية المجتمع لما لديهم من خبرات وتجارب 
 قد تسهم في تحقيق غاياته وأهدافه.

ة المرتبطة بالمسنين من حيث وتستند تلك األطروحة العلمية إلي عرض بعض األطر النظري 
المرتبطة بهم ، والمشكالت التي يعانون منها  Needsالداللة التعريفية للمصطلح ، والحاجات 

، وصوالً إلي تصور تخطيطي يمكن أن يسهم في تفعيل الخدمات المجتمعية المقدمة إلي 
قضايا لذا فإن مضمون تلك الورقة المطروحة للعرض والمناقشة تتضمن ال المسنين،

 األتي: المتمثلة في
 .الداللة النظرية لمفهوم المسنينأوال: 

 الرعاية االجتماعية للمسنين )المكتسبات القانونية(.ثانياً: 
 سياسات الرعاية االجتماعية للمسنين )تجارب دولية(. ثالثاً:
ت الرعاية االجتماعية للمسنين )توصيات المؤتمرات الدولية ومستخلصات الدراسا رابعاً:

 العلمية(.
 تنمية القدرات(. -حل المشكالت -رعاية المسنين)تقدير الحاجات خامساً:

 سادساً: تصور تخطيطي لتفعيل خدمات المجتمع للمسنين.
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 د/ محمد جابر عباس محمد

 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -أستاذ تنظيم المجتمع المساعد
 جامعة أسوان –كلية الخدمة االجتماعية 

m.g.abaas@gmail.com 
 المؤهالت العلمية 

، لرسالة  8/9/2008دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية تخصص تنظيم المجتمع في  -1
التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع وإدارة الموارد البشرية بالمنظمات  "موضوعها 

 ، من كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان."األهلية
  19/1/2004 ة االجتماعية تخصص تنظيم المجتمع في ماجستير في الخدم -2

إسهامات المنظمات الدولية غير الحكومية في تمكين جمعيات  "لرسالة موضوعها 
 "دراسة مطبقة علي هيئة كير الدولية فرع أسوان -تنمية المجتمع المحلي من تحقيق أهدافها

 كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان. من

 الجامعيةالمهام واألنشطة 

 .حتي اآلن 23/8/2015وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب من  -1
 .22/8/2015إلي 11/5/2015وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من  -2

مؤسس و المدير التنفيذي لمركز الخدمة العامة للتدريب والتنمية البشرية بكلية الخدمة  -3
 االجتماعية بأسوان.

 AswU GICOعاون الدولي بجامعة اسوان نائب مدير مكتب الت -4

حتي  2011عضو مجلس ادارة مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان منذ تأسيسه في سبتمبر  -5
 .اآلن

 المهام واألنشطة المجتمعية

عضو نشط بالعديد من المنظمات غير الحكومية بمحافظة أسوان وعلي عالقة طيبة  -1
 النوبة نصر –دراو – أمبو كوم –لخمس)أسوان بالعديد من هذه المنظمات في مراكز المحافظة ا

 (.ادفو –
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عضو ائتالف أسوان لتمكين المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بأسوان واالتحاد  -2
ومبادرة الشرق  CEDPAاالقليمي للجمعيات بأسوان ومركز التنمية والنشاطات السكانية 

 االوسط للشراكة.

تعليم العالي والذي ينفذه مركز تطوير الدراسات العليا مدرب بمشروع الطرق المؤدية إلي ال -3
 .الدولية فورد مؤسسة من والممول القاهرة جامعة – الهندسة كلية –والبحوث 
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دراسة مطبقة علي : دور الشراكات اجلامعية يف التسويق االجتماعي خلدمات املسنني
 انأعضاء دهيئة التدريس والقيادات جبامعة أسو
 أ.م.د / حممد جابر عباس حممد

 
 مشكلة الدراسة :

قضاياهم ومشكالتهم والخدمات المقدمة إليهم لم يعد ترفاً في ظل هتمام بالمسنين وإن اال
األوضاع المعاصرة لكنه اهتمام نتوارثه دينياً وخلقياً وقيمياً، و يتزايد الضغط العالمي 

صبح أحد االهتمامات ذات األولوية في اطار خطط واالقليمي والمحلي في اتجاه هذا االهتمام لي
 التنمية المحلية والوطنية.

يمكن أن تلعب الجامعة بوصفها بيت الخبرة في المجتمع نقطة االنطالق لشراكات محلية و
داعمة للمسنين وخدماتهم وفاعلة في مجال التسويق االجتماعي للخدمات المقدمة 

 للمسنين.
ة الدراسة الحالية في دور الشراكات الجامعية في التسويق ومن هذا المنطلق تتلخص مشكل

 االجتماعي لخدمات المسنين.
 أهداف الدراسة :

تسعي الدراسة إلى تحقيق هدف عام هو: التعرف علي دور الشراكات الجامعية في التسويق 
 االجتماعي لخدمات المسنين.

 تساؤالت الدراسة:
 ها في تساؤل رئيسي مؤداه :في ضوء أهداف الدراسة فقد تحددت تساؤالت

ما دور الشراكات الجامعية في التسويق االجتماعي لخدمات المسنين، ويتفرع منه أربعة 
 تساؤالت فرعية هي:

 ما دور الشراكات الجامعية في التسويق االجتماعي للخدمات االجتماعية للمسنين. -1
 ية للمسنين.ما دور الشراكات الجامعية في التسويق االجتماعي للخدمات النفس -2

 ما دور الشراكات الجامعية في التسويق االجتماعي للخدمات الصحية للمسنين. -3

 ما دور الشراكات الجامعية في التسويق االجتماعي للخدمات االقتصادية للمسنين. -4
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 منهجية الدراسة :

 تنتمي هذه الدراسة إلي نمط الدراسات الوصفية باستخدام منهج المسح االجتماعي عن طريق
العينة، وطبقت الدراسة من خالل استبيان موجه ألعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة 

 أسوان.
 نتائج الدراسة :

أثبتت الدراسة وجود تفاوت في أدوار الشراكات الجامعية في التسويق االجتماعي لخدمات 
، كما توصلت  المسنين و فقاً آلراء المشاركين من داخل الجامعة و كذلك وفقا للواقع المحلي

الدراسة لتصور مقترح لزيادة فعالية الشراكات الجامعية في التسويق االجتماعي لخدمات 
 المسنين من منظور طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية.
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 أ. د. محمد خليل نصر اهلل
 آداب بني سويف.. مصر

 
بآداب بني سويف، حصل على درجة الماجستير أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية األسبق 

والدكتوراه من جامعة القاهرة في تخصص اللغة العربية وآدابها، شعبة اللغويات، ثم عُين في 
كلية اآلداب ببني سويف يوم أن كانت فرعا من جامعة القاهرة، وبقي بها حتى استقلت، وال 

 يزال يعمل بها حتى اآلن.
ن سعود اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية، وشارك في عمل في جامعة اإلمام محمد ب

كثير من الندوات والمؤتمرات العلمية في الجامعات المصرية، وفي مكتبة اإلسكندرية، وخارج 
مصر في السعودية وماليزيا، وله أبحاث كثيرة منشورة في المجالت العلمية المحلية 

ققة في علوم اللغة والقرآن الكريم، وأشرف والدولية، وله مجموعة من الكتب المؤلفة والمح
على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه، وناقش الكثير منها في مصر وخارجها، وحكَّم 
العديد من األبحاث العلمية في التخصص، وكان مقررا لبعض المؤتمرات العلمية في الكلية 

مختلفة الدينية والسياسية وخارجها، وألقى الكثير من المحاضرات في المناسبات ال
 واالجتماعية في أماكن متعددة.

كان عضوا في مجلس النواب المصري سابقا، وفي لجنة التعليم والبحث العلمي، وعضو االتحاد 
اإلقليمي لتطوير التعليم، وعضو لجان التجكيم لترقيات األساتذة، ورئيس وعضو مجالس 

يرية، ومراكز الشباب، وعضو االتحاد اإلقليمي إدارات العديد من الجمعيات االجتماعية والخ
 للرياضة، وله مشاركات عديدة في خدمة المجتمع المحلي وتنميته.
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  رعاية املسنني بني الشريعة اإلسالمية والقانون

 أ. د. حممد خليل نصر اهلل
 آداب بني سويف. مصر

فـي الواقـع المتحـرك    من المفارقات الواضحة التي تعبر عن اختالف النظـرة إلـى المسـنين     
والممارسات العملية التي ينطلق منها ذلك الواقع؛ هو الخلط بـين المفـاهيم والنظريـات التـي     
تقوم عليها عند كثير من األمم والشعوب، فبينما نرى أن الثقافة الغربية مثال تذهب فـي كثيـر   

سنون، فأصـبح ال قـوة   من األحيان إلى أن المسنين يمثلون كما عاطال، قد عاله الشيب، وأعيته ال
له وال فائدة منه؛ تؤكد الثقافة العربية واإلسالمية أن أفراد تلـك الفئـة يحملـون فـي أنفسـهم      
معاني كريمة من معاني اإليمان واإلنسانية؛ ألنهم مصدر خير وبركة، ونفحة من نفحات رضـا  

هـل األرض،  اهلل سبحانه، وهم بـاب مـن أبـواب الجنـة، وبسـببهم تتنـزل رحمـات السـماء علـى أ         
 ويتحقق لهم الفوز في الحياة الدنيا وفي اآلخرة.

ــة       ــي رعاي ــابة ف ــال الش ــاركة األجي ــرى أن مش ــا ت ــالمية جميعه ــات اإلس ــإن المجتمع ــذلك ف ول
المسنين، واستلهام روح الثقافة العربية واإلسالمية فـي تنميـة أسـاليب التكافـل االجتمـاعي      

يكون رعايـة للمسـنين أنفسـهم، ومـن هنـا       معهم؛ يمثل ضرورة ملحة ألولئك الشباب قبل أن
يجب على تلك األجيال الشابة أن تبـذل مـا تسـتطيع عـن قناعـة لتترضـاهم، وتقبـل رءوسـهم         
وأقدامهم طلبـا للسـماح والصـفح، وليرسـم الجميـع معـا شـكال اجتماعيـا مقبـوال، يسـعد فيـه            

 الشباب بحياتهم، ويسعد فيه المسنون بما بقي من أيامهم.
لرعاية وتتعاظم المسئولية إذا كان هناك نوع من أنواع القرابة؛ كأن يكـون المسـن   وتزداد تلك ا

أبا أو أما أو أخا أو أختا أو جارا أو صديقا، إذ ال بد من الوفاء بالعهد ورد الجميل لمن أسداه يوم أن 
 كان أولئك الشباب صغارا، ال يملكون حيلة، وال يهتدون سبيال.

المسـاحة المـأذون بهـا؛ سـوف يرقـب هـذا البحـث مـا يمكـن أن           ومن هذا المنطلق، وفي حـدود 
تقدمه المؤسسـات الحكوميـة والمدنيـة ومـا يقدمـه العمـل التطـوعي الفـردي والجمـاعي فـي           
المجتمعات اإلسالمية من استراتيجيات وإجراءات لرعاية هؤالء المسنين ومواجهة قضاياهم، 

ر، وتقيها ضراوة الهجمات الناشزة بين ويحدد بعض أسس العالقة التي تحافظ على كيان األس
 أجيالها المتعاقبة من المسنين والشباب.

 ويمكن تركيز ذلك من خالل زوايتين مختلفتين أو جانبين متكاملين على النحو التالي:
 رعاية المسنين من خالل آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. -
 ين في مصر.موقف التشريعات القانونية من قضايا المسن -
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 محمد عبد الحميد محمد أحمد

 (ستورى الد والقانون االدارى القانون –القانون العام  الدكتوراة فى الحقوق )
 بنها جامعة –كلية الحقوق  -محاضر بقسم القانون العام 

 ( المنوفية جامعة – مدير وحدة األزمات والكوارث بمعهد الكبد القومى)
mabdhameed74@gmail.com 

 
  المشاركة فى المؤتمرات العلمية  :

 جامعة –المشاركة ببحث محكم ومنشور فى المؤتمر العلمى الحادى عشر بكلية الحقوق  -
( المنعقد فى  الشرعية غير للهجرة واالقتصادية واالجتماعية القانونية اآلثار ) بعنوان  بنها

 . 2017/  3/ 8 – 7لفترة  ا
رؤية المشاركة ببحث محكم ومنشور فى المؤتمر الدولى بجامعة المنيا بعنوان )  -

  2017/ 3/ 27 –26(  مستقبلية لمتحدى اإلعاقة

 جامعة –المشاركة ببحث محكم ومنشور فى المؤتمر العلمى الحادى عشر بكلية الحقوق  -
 .2017/  3/ 30 –29( المنعقد فى الفترة   انون اإلجرائىاالتجاهات الحديثة فى الق)  بعنوان  أسيوط

 جامعة –المشاركة ببحث مقبول ومحكم فى المؤتمر العلمى األول بكلية الحقوق  -
 2017/  4/  20 – 19( المنعقد فى الفترة  مكافحة جرائم االتجار بالبشر ) بعنوان السادات

ول  بجامعة الزقازيق بعنوان ) المشاركة ببحث مقبول ومحكم  فى المؤتمر القومى األ -
  2017/  4/ 27–26(  األمن الفكرى للمجتمع

 جامعة –المشاركة ببحث مقبول ومحكم فى المؤتمر العلمى الثانى بكلية الحقوق   -
 .2017/  4/   20( المنعقد فى   نحو قانون جديد لإلدارة المحلية)  بعنوان المنوفية
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 رجعية دستورية وجمتمعية ودينيةحنو تشريع موحد لرعاية املسنني مب

 حممد عبد احلميد حممد أمحد سليماند/ 
 

استحداث تدور الفكرة الرئيسية للبحث والتى تنبع منها أهميته فى الدعوة إلى ضرورة 
تشريعات وقوانين تخصص لحفظ حقوق المسنين ورعايتهم ، بما يتواءم والتطور الحضاري 

لمسنين باعتبارهم من الفئات األولى بالرعاية فى العالمى الداعى لحفظ وحماية حقوق ا
المجتمعات ، وذلك التوجه التشريعى يتحقق معه من وجهة نظرنا فكرة وحدة التشريع التى 
ينتج عنها الشعور المجتمعى بالجدية فى رعاية المسنين وما يحققه وحدة التشريع من 

قانونية والقرارات التى تدعو إلى عنصرى الفاعلية و اإللزام التى تفتقد مع تعدد النصوص ال
احترام ورعاية حقوق المسنين فى المجتمع المصرى  ، ونحن نرى أن يستمد هذا التشريع 
الموحد مرجعيته ورؤيته وفق ما أعلنته النصوص الدستورية العامة والخاصة ، ووفق ما 

ية واجتماعية تفرضه متغيرات الواقع المجتمعى بما تعانيه فئة المسنين من مشكالت قانون
واقتصادية وفكرية ... وغيرها ، وأيضا وفق ما تهدف وتحض عليه الثوابت والقواعد الفقهية 

 للشريعة االسالمية .

  الرئيسية التى يتناولها البحث : العناصر
 ومن خالل هذه الفكرة سوف نتناول النقاط الرئيسية التالية : 

 بالمسنين لغة واصطالحا استعراض أهم التعريفات والمصطلحات المتعلقة  -1
 استعراض للواقع الدستورى والتشريعى المصرى المتعلق بفئة المسنين   -2

 استعراض ألهم أحكام وقواعد رعاية المسنين فى التشريع االسالمى -3

 بعض االحصاءات والتقارير حول واقع المسنين فى المجتمع المصرى -4

 ت حماية حقوق المسنين استعراض بعض الرؤى والنماذج الدولية فى اقرار تشريعا -5

 وضع بعض التوصيات للمشرع للمساعدة فى اصدار التشريع الموحد لحقوق المسنين -6

 ما يهدف إليه البحث : 

أن يتم وضع رؤية تشريعية موحدة فى شكل قانون ملزم يتضمن نصوصا تحقق أفضل 
هذه  وفيرحماية ورعاية لحقوق المسنين فى المجتمع المصرى ويضع من يمنع أو يمتنع عن ت

 الحقوق للمسنين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فى القانون  .
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 د. محمد على السعيد السيد
mohmaedali47@yahoo.com 

 

من أكاديمية ناصر العسكرية بعنوان التخطيط  109حاصل على الدورة المتكاملة رقم  -
 المن القومى  كلية الدفاع الوطنى . االستراتيجى وا

حاصل على الدورة المتكاملة فى الرعاية النفسية والبيئية البنائنا من مؤسسة الملكة رانيا  -
 عن طريق التعلم النشط . "منصة ادراك"

 2013 – النفس علم قسم –حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم اإلنسانية والبيئية  -
الخصائص النفسية والبيئية للطفل  -الرسالة بعنوان  التعلم النمائيةصعوبات  مجال فى  –

والتوصية من لجنة الحكم  – "دراسة للدالالت التشخيصية ومقومات العالج "االندفاعى 
 والمناقشة بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات العربية واألجنبية 

–2009 – النفس علم قسم –ة حاصل على درجة الماجستير فى العلوم اإلنسانية والبيئي -

  "جودة البيئة وعالقتها بالتوافق النفسى واالجتماعى للفرد  " – بعنوان الرسالة

 – شمس عين جامعة - دراسيين عامين – اإلعالم قسم –دبلوم فى العالقات العامة واإلعالم  -
2004  . 

 الخبرات التدريسية والشهادات : -

بجامعة مصر للعلوم  متطلبات الجامعيةرئيس قسم علم النفس بالقائما بأعمال  -
 . 2016 –والتكنولوجيا 

  -2015 منذ  بحلوان –منتدبا ومحاضرا بمعهد اعداد القادة لطالب الجامعات المصرية  -

 المصرية باألكاديمية –منتدبا كمحاضرا ومنسقا للتدريب وتنمية الموارد البشرية   -
 .  شمس عين جامعة – لةللطفو العليا الدراسات معهد – الطفولة لالعاقات

 معهد –إستشارى القياس النفسى وتعديل السلوك بمركز ذوى األحتياجات الخاصة  -
 جامعة عين شمس .  -دراسات العليا للطفولة ال

 أمين اللجنة اإلستشارية لمتابعة الوحدات ذات الطابع الخاص إلعاقات الطفولة  -
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بمنظمة   -مقاييس نفسية – "يئية مشاركا كخبير مصرى فى مجال العلوم االنسانية والب -
اليونسكو فى بالمشروعات البحثية عن جودة الحياة وأليات التكيف فى القرى الزراعية والقرى 

 .   القاهرة مكتب –األكثر فقرا بجمهورية مصر العربية مع

 محاضرا ومقررا ومكرما بالمؤتمر الحادى عشر بعنوان األرتقاء بتعليم الكبار فى الوطن العربى -
والمنعقد تحت رعاية الهيئة العامة   2013ابريل  29: 27وصوال لمجتمع المعرفة فى الفترة من 

 لتعليم الكبار والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

 الدكتوراة درجة على الحصول بمناسبة –2013مكرما فى عيد العلم لجامعة عين شمس  -
 بين ما والتبادل بالنشر جانبها من والتوصية الةالرس بتفرد والمناقشة الحكم لجنة وتوصية

 . واألجنبية العربية الجامعات
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اخلصائص النفسية والبيئية لدى املسنني فى اطار االجتادهات احلديثة لرعايتهم 
 اجتماعيا وتروحييا

 حممد على السعيد السيد/د
 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا -ات الجامعية المدرس والقائم باعمال رئيس قسم علم النفس بالمتطلب

 تعريف المسنين:
عندما نتحدث عن كبار السن، فنحن نتحدث عن فئة لها قيمتها االجتماعية، وتتميز بخصائص 
إيجابية عديدة، أهمها الخبرة الحياتية التي نستمدها منهم. وعندما نتحدث عن رعاية كبار 

ة، فهذا ال يعني أن الحديث ينسحب على الجميع، السن، كظاهرة نفسية واجتماعية سلبي
وندرك أن هناك عدداً من العوامل تلعب دوراً، مثل التعليم والفروق الجنسية والمستوى 
االجتماعي والمادي، ولكننا نسلط الضوء ألهمية الوعي بسلوك الكبار ودوافعه واضطراباته، 

حيث يقصد بالمسنين تلك  لنستطيع خدمتهم، ويعيشوا متوافقين نفسياً واجتماعياً
عاما والتي يتعرض خاللها الفرد إلى سلسلة من التغيرات  60المرحلة العمرية الممتدة ما بعد 

 تباطؤ أو انحدار أو تقلص لألداء واألنشطة الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية 

 الخصائص السلوكية العامة للمسنين 
طريق المالحظة المباشرة مع عينة من المسنين ذكور واناث عقد الباحث عدد من اللقاءات المباشرة عن 

بالملتقى الثقافى لكبار السن بمركز شباب روض الفرج وهى تجربة فريدة من نوعها تقدم خدمات 
اجتماعية وثقافية وصحية وقد واجه الباحث عدد من الصعوبات من أهمها انه  من الصعب نسبيا 

وع شخصياتهم التي تشمل من أقصى درجات النجاح تحديد خصائص متميزة للمسنين بسبب تن
والتكامل الى اقصى درجات االنهيار والتشتت كما أنها تضم فئات عمرية عديدة تتبدل فيها نسبيا 
بعض الخصائص كما الحظنا فان عدد  العوامل والمتغيرات التي تؤثر في سلوك المسن كثيرة جداً 

هذا فضال عن تعدد النظريات التي  0يصعب حصرها بما ينتج عنه احتماالت تشكيالت واتجاهات 
تركز على جوانب مختلفة في شخصية المسن من الناحية البايولوجية والجسمية والنفسية والعقلية 
واالجتماعيةواذاكان البد من وضع عدد من السمات المشتركة بين المسنين فقد يكون من الضروؤي 

تقابل )أذا لم يسهل وصفها بشمولية (أينما يتطلب مصفها في حاالت االستقطاب  المتضاداو الم
 ان  الخصائص العامة التي سنتناولها يمكن تقسيمها الى ثالثةمجاميع هي:  0ذلك

 الخصائص الجسمية والحركية  -1
 الخصائص الحسية والعقلية.  -2
 الخصائص النفسية واالجتماعية -3
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 د. محمد نصر القطرى

Elkatry001@hotmail.com 
 

 16ش5ع.4م.-المحلية االولي-التجمع الثالث-القاهرة الجديدة لعنوان المنز
 00966582960715 الهاتف الحالى

 دكتوراه   أعلى درجة علمية
 القانون الدولي العام حقل التخصص

 احكام النقل الدولي التخصص الدقيق للدكتوراه
 العربية/اإلنجليزية لغة الدراسة أو البحث

 عة المنصورةجام المؤسسة التي أصدرت الدرجة
 بدرجة جيد جدا 2008 تاريخ تلقي الدرجة

احكام القانون الدولي العام في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها  عنوان أطروحة الدكتوراه
 عناصر النقل الجوي

 القانون الجنائي(-دبلومين)القانون العام عنوان أطروحة الماجستير
 (2دكتوراه ) الدرحة العلمية اإلضافية

 القانون الجنائي صصحقل التخ
 النظرية العامة للجريمة والعقوبة  التخصص الدقيق للدكتوراه

 العربية/واالنجليزية لغة الدراسة
 جامعة حلوان المؤسسة التي أصدرت الدرجة

 بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف 2006 تاريخ تلقي الدرجة
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 احلماية الدولية واجلنائية والشرعية للمسنني

 القطري د.حممد نصر
 أكاديمية القاهرة الجديدة-جامعة طيبة

 
تمخض التطور الحضاري عن زيادة اهتمام المنظمات والهيئات والحكومات برعاية الفئات 
المهمشة ومنها كبار السن، فضال عن اإلجراءات التي تبذلها الحكومات بموضوعات الصحة ، 

المواليد بطريقة ملحوظة أحياناً، من  بما ترتب عليه امتداد معدّل الحياة، من جهة، وتدنى عدد
 جهة أخرى 

إن توفير العناية المناسبة للمسنين على مستوى الرعاية االجتماعية ، وسائر مستويات 
الرعاية الصحية ، وتكييف الخدمات الصحية بما يمكنها من أخذ احتياجات المسنين الخاصة 

على اكتشاف وعالج األمراض النفسية بعين االعتبار ، وتدريب األطباء الممارسين العاملين 
والجسدية التي قد تختلف أعراضها في المسنين عنها في الشباب ، وضمان العدالة والمساواة 
في تقديـم الخدمات الصحية إلى المسنين رجاالً ونساءً والعمل على إنشاء نظام شامل 

مزارعون والحرفيون للتأمين الصحي واالجتماعي يغطي مختلف قطاعات المسنين بمن فيهم ال
 وصغار الكسبة ، ممن ال تغطيهم نظم التأمين القائمة . 

 تهدف هذه الدراسة المتخصصة إلى تحقيق األهداف التالية :     
 ( ماهية الرعاية والعناية للمسنين من الوجهة الشرعية والقانونية، والمنظور االجتماعي.1
ب إتباعها لوقاية المسنين من الحاجة أو ( التعرف على األسس والضوابط المعتبرة الواج2

 الفاقة، والضمانات القانونية لذلك .
 ( معرفة الجهود المجتمعية التي يبذلها المجتمع المدني . 3
 ( معرفة التجارب اإلقليمية والدولية لتوفير الرعاية للمسن.4

 ( تقويم الجهود الدعوية لدى الدعاة ،والمنظمات الحقوقية.5

 المعوقات التي تعترض تلك العناية الواجبة. ( التعرف على6

 وخطة البحث: منهجية
اتبعت المنهج االستقرائي والوصفي لتحديد ماهية الرعاية المستدامة من الوجهة       

الشرعية ،والقانونية في )الفصل األول(،ثم لتحليل األسس ومظاهر رعاية الشريعة اإلسالمية 
يد الدور الدولي والوطني في رعاية المسنين في )الفصل للمسنين في )الفصل الثاني(،ثم تحد

 الثالث(. الفصل الرابع الحماية الجنائية الموضوعية لالعتداء الجسدي على المسنيين.
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 محمود فتحي محمد محمود سليماند / 

 استاذ مجاالت الخدمة االجتماعية

182744@gmail.commf 

 .دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية

 جمهورية مصر العربية . _الفيوم  المدينة -الدولة 

 جهة العمل
كلية الخدمة - استاذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية

 مصر – الفيوم جامعة –االجتماعية 

 : الخبرات العمليةثـالـثـاً

 مية الدولية داخل مصر وخارجها.المشاركة في العديد من المؤتمرات العل

المشاركة بأوراق  عمل حول  القضايا والمشكالت االجتماعية في العديد من المؤتمرات بكليات الخدمة 
 االجتماعية بالجامعات المختلفة .

االشراف والمناقشة للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بكليات الخدمة االجتماعية داخل مصر وخارجها 
 ( خمسة وسبعون رسالة.75ا أكثر من )وعدده

 

 مكان العمل المسمى الوظيفي م
تاريخ 

 التعيين

تاريخ 
 االنتهاء

 1993 1988 جامعة القاهرة -كلية الخدمة االجتماعية معيد  1

 1998 1993 جامعة القاهرة -كلية الخدمة االجتماعية مدرس مساعد 2

 2005 1998 جامعة القاهرة -كلية الخدمة االجتماعية مدرس  3

4 
أستاذ الخدمة االجتماعية 

 المساعد
      2013 2006     الفيوم جامعة –جتماعية كلية الخدمة اال

 إلي اآلن         2013 الفيوم جامعة –كلية الخدمة االجتماعية  استاذ 5

 عضو هيئة تدريس زائر 6
جامعة السلطان  -كلية اآلداب والعلوم االجتماعية

 عمان سلطنة –قابوس 
 2014خريف  21/9/2014

mailto:mf182744@gmail.com
mailto:mf182744@gmail.com
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 عيسى أحمد سيد عبد الحميداالسم : 
ماجستير  –م بتقدير عام جيد  2008بكالوريوس خدمة اجتماعية جامعة اسيوط عام المؤهل : 

بتقدير عام  م 2014كلية الخدمة االجتماعية بجامعة أسيوط عام  -مجاالت الخدمة االجتماعية 
كلية الخدمة االجتماعية  –دكتوراه قسم مجاالت الخدمة االجتماعية ومقيد بدرجة ال – ممتاز

 بجامعة أسيوط .
 مصرىالجنسية : 

 . 18/1/1988تاريخ الميالد : 
 . محافظة أسيوطمحل الميالد : 

 .أعزب الحالة االجتماعية :
 . المذكور لم يصبه الور وغير مطلوب للتجنيد نهائياالموقف من التجنيد : 

 . 2881182500192: رقم البطاقة 
محافظة  _أمام مسجد الغنى الحميد  –ش الهدى بالشادر القديم خلف أبراج الزراعيين العنوان : 

 . أسيوط
 . اللغة اإلنجليزية –اللغة العربية اللغات : 

  01069202697 – 2150384تليفون : 
 الخبرات :

عية  بعنوان ) الخدمة شاركت ضمن فعاليات االحتفال باليوم العالمى  للخدمة االجتما -
 م .2015االجتماعية عطاء إنسانى مستمر ( بكلية الخدمة االجتماعية جامعة أسيوط عام 

حضرت البرنامج  التدريبى فى مجال )إعداد وتأهيل حملة الماجستير المعينين جدد ( بجامعة  -
 م . 2/6/2016:  29/5/2016أسيوط فى الفترة من 

للخدمة االجتماعية بعنوان )الخدمة ى الثامن والعشرون شاركت فى فعاليات المؤتمر الول -
االجتماعية وإستشراف المستقبل فى ظل المتغيرات العالمية ( والذى عقد فى الفترة من 

 م بجامعة حلوان . 12/3/2015:  11/3/2015
للخدمة االجتماعية بعنوان )الخدمة شاركت فى فعاليات المؤتمر الولى التاسع والعشرون  -

:  30/3/2016معاً ضد الفساد ( والذى عقد فى الفترة من  –عية والمشروعات القومية االجتما
 م بجامعة حلوان 31/3/2016
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دور مقرتح للممارسة العامة للخدمة االجتماعية للتخفيف من حدة مشكالت املسنني 
 ذوى اإلعاقة

 امحد سيد عبد احلميدأ/ & حممود فتحي حممد/ا.د
 دكتوراه باحث& الفيوم جامعة–الخدمة االجتماعية  استاذ ورئيس قسم مجاالت

 
دور مقترح للممارسة العامة للخدمة االجتماعية للتخفيف من حدة  "يدور موضوع الدراسة عن

وأستهدفت هذه الدراسة التعرف على مشكالت المسنين  " مشكالت المسنين ذوى اإلعاقة
ل بمحافظة أسيوط، والتعرف على أدوار ذوى اإلعاقة المودعين بدار الرعاية االجتماعية للرجا

األخصائي االجتماعي فى التعامل مع مشكالت المسنين ذوى اإلعاقة وأيضا الصعوبات التى 
وقد استخدمت هذه الدراسة نمط الدراسات الوصفية التحليلية، ومنهج المسح ، تواجهه

سن ذوو إعاقة، ( م30االجتماعي بطريقة الحصر الشامل، وتم تطبيق استمارة استبار على)
( من االخصائيين االجتماعيين العاملين بالمؤسسة، وإدارة الدفاع 10واستمارة استبيان على )

االجتماعى بمحافظة أسيوط، وتوصلت هذه الدراسة أن أكثر المشكالت هى المشكالت 
النفسية وتليها المشكالت الصحية وتليها المشكالت االجتماعية وتليها المشكالت 

والثقافية وتليها المشكالت السلوكية وأن أكثر األدوار ممارسة هى دوره كممكن ، الترويحية 
كمخطط ، كمعالج ، كباحث ، كمفاوض ، كوسيط ، كمطالب )كمدافع( ، كمستشار ، وتوصلت 

للتخفيف من حدة الدراسة إلى دور مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية 
 قة .المسنين ذوى اإلعامشكالت 

 الممارسة العامة ، المسنين ذوى اإلعاقةالكلمات المفتاحية :        
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 أ.د . مدحت محمد محمود أبو النصر
profdrmedhat@hotmail.com 

 
 ة الدراسات اإلدارية كلي ه في تنمية وتنظيم المجتمع ) خدمة اجتماعية ( من دكتورا

 ببريطانيا  -بكارديف   ويلز Walesواالجتماعية بجامعة 
 . عضو في معهد شارترد لإلدارة ببريطانيا 

  ( السابق)  مصر _ حلوان جامعة –رئيس قسم المجاالت بكلية الخدمة االجتماعية 
  اعية بكلية الخدمة االجتم أستاذ دكتور تنظيم المجتمع ومجاالت الخدمة االجتماعية–  

 جامعة حلوان

  أكتوبر منذ العام الجامعي  6عضو مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة االجتماعية بجامعة
 وحتي اآلن 2014-2015

 2013منذ عام  المشرف علي قسم المجاالت بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية ببورسعيد 
 2016وحتي 

 المصري للجيش التابعة –م االدارة أحد أعضاء هيئة التدريس في الكلية العسكرية لعلو 
 2014 -2013للعام الجامعي 

  منذ عام  وزارة الثقافة -عضو اللجنة القومية العلمية للترجمة في المركز القومي للترجمة
 وحتي اآلن 2014

  مصر  –محكم وعضو باللجنة القومية العلمية لترقية األساتذة قطاع الخدمة االجتماعية 

 حتي اآلنو 2012منذ عام      

  محكم في المجلة الدوليةInternational Social Work Journal   
  كتاب في الخدمة االجتماعية واإلدارة والتنمية البشرية وعلم االجتماع وعلم  100نشر حوالي

 النفس والتربية  ، منشورين في مصر وبعض الدول العربية وأمريكا  

  زية في مصر وبعض الدول العربية واألجنبية.بحث باللغة العربية واالنجلي 300نشر حوالي 

  مجلة علمية في مصر وبعض الدول العربية . 28محكم في 

mailto:profdrmedhat@hotmail.com
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 ن منظور مهنة اخلدمة االجتماعيةا االجتادهات احلديثة يف جمال رعاية املسنني
 مدحت حممد حممود أبو النصر /أ.د

 
ثة التي ينصرف إليها تعتبر الشيخوخة من أهم المشكالت التي تواجه المجتمعات الحدي    

البحث العلمي في مختلف ميادينه وتخصصاته االجتماعية والبيولوجية والطبية والنفسية 
باعتبارها مرحلة من المراحل الهامة في عمر اإلنسان، وفي عصرنا الراهن يتوجب علينا أن 
نتوقف لحظة كي نتأمل الحاضر والمستقبل بالنسبة لتلك القضية التي أصبحت من أهم 

 .قضايا الساعة
وبالفعل أهتمت كثير من العلوم والمهن برعاية هذه الفئة ، ومن هذه العلوم علي سبيل المثال 
: علم االجتماع ) وخاصة علم الشيخوخة االجتماعي ( وعلم النفس ، ومن هذه المهن علي سبيل 

نة المثال : مهنة الطب ) وخاصة طب المسنين أو طب الشيخوخة ( ومهنة التمريض ومه
 ... ) وخاصة الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المسنين (  الخدمة االجتماعية

وورقة العمل الحالية سوف تحاول رصد بعض االتجاهات الحديثة في مجال رعاية المسنين ،   
وذلك من منظور مهنة الخدمة االجتماعية . ومن هذه االتجاهات علي سبيل المثال : ممارسة 

لعامة ، العمل الفريقي ، الحماية االجتماعية ، بطاقة المسن ، زيادة عدد اسلوب الممارسة ا
البحوث والدراسات ، انشاء معاهد متخصصة في علوم المسنين ، االتجاه التنموي ، المدخل 
الوقائي ، تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة ، محاوالت لبناء مواثيق شرف أو دساتير أخالقية 

 سنين ، التمكين ، نظام الساعد ، ...في مجال رعاية الم
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 السيرة الذاتية للدكتور / مرفت عبد القادر احمد محمد رحمة

 (سويف بنى جامعة –ة التمريض كلي –) المدرس في قسم  تمريض صحة المجتمع 

 مرفت عبد القادر احمد محمد
 .ع.م.ج -القاهرة جامعة -التمريض كلية–دكتوراه فى علوم التمريض

 جامعة بني سويف كلية التمريض -درس بقسم تمريض صحة المجتمعم
m_rahma2004@yahoo.com 

 
 المؤهالت العلمية: 

 الدرجة العلمية
سنة الحصول على 

 الدرجة
 الجامعة / المؤسسة التعليمية

  أسيوط جامعة –كلية التمريض  1991مايو  البكالوريوس -1

الماجستير )فى تمريض صحة  -2
 المجتمع(

 أسيوط جامعة –كلية التمريض  1998نوفمبر  29

 القاهرة جامعة –كلية التمريض  2004أكتوبر  19 الدكتوراه ) فى علوم التمريض( -3
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Education Program for Diabetic Elderly Patients about 
Subcutaneous Injection and Blood Sugar Test 

Dr. Mervat Abd El-Kader Ahmad Mohamed 
Lecturer of Community Health Nursing, Faculty of Nursing, Beni- Suif University & 

Technical Nursing, Beni- Suief University 
 

The goal of gerontology is not only to determine ways of prolonging life but also to 
improve the quality of care for the older persons and to ensure that they will become 
active and productive personnel. The administration of subcutaneous injection (SC) 
is used when there is a need for medication to be absorbed more slowly and have 
prolonged effect as for insulin. Blood sugar test is important method to measure and 
follow level the sugar of the blood. Aim of this study was to assess the effect of an 
educational program for diabetic elderly patients about subcutaneous injection and 
blood sugar test. Sample: The present study included all diabetic elderly patients in 
Geriatric Home and Geriatric Club in Beni- Suief city.  
 
The research design was a quasi-experimental one with pre, post and follow-up 
tests.  
Tools: The investigators used three tools for data collection; tool I: A structured 
knowledge test, tool II: The observation checklist sheet, and tool III: A structured 
attitudes' sheet.  
Results: the study results showed that, more than three quarters were range from 
60 to less than 65 years, while less than one fifth were from 65: < 70 years, all of 
them never attended any previous training program. There are highly statically 
significant differences in the studied sample practices of these measures between 
pretest and immediate post-test and also between pretest and late follow-up test. 
Conclusion: Before the educational program the majority of the studied sample had 
poor knowledge related to subcutaneous injection and sugar blood test. The studied 
sample knowledge and skills in the field of the elderly care improved immediately 
after exposure to the educational program, while after four months their knowledge 
declined.  
Recommendations; Developing planning, and implementing a 
training program related the elders' care needs for non paramedical personnel for 
improving health care outcomes. 
Keys words: Education program, diabetic elderly patient, subcutaneous injection, 
and sugar blood test. 
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 مروة عبد التواب محمد جودة-
 2003بكالوريوس طب وجراحة جامعة القاهرة فرع بني سويف عام -
 2005معيد بقسم الفسيولوجي كلية الطب جامعة بني سويف عام -
  2010ماجستير فسيولوجي كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة عام -
    2016دكتوراة فسيولوجي كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة عام -
  طبية علوم-طبيعي عالج -اسنان طب–مدرس فسيولوجي كليات طب بشري -
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Vitamin D Supplement Can Provide Better Life For Geriatrics 
Dr. Marwa Abdeltwab Mohamed 

 

Vitamin D is considered now as a miracle due to new studies which proved wide 
action of vitamin D concerning many diseases which mainly related to geriatric 
period. Studies confirmed that geriatric stage of life was mainly associated with 
many diseases like type 2 diabetes mellitus, atherosclerosis, cerebral hemorrhage, 
Alzheimer, osteoporosis and many kinds of cancers as lung, prostate, urinary 
bladder cancers. These diseases may be developed due to many complicated 
molecular mechanisms including DNA mutation with a defect in repair system or can 
be due to disturbance in different physiological functions in different body system. 
Consequently if we put a protocol for geriatrics to take different supplements 
specially antioxidants including vitamin D early in their lives, this will help them 
greatly in protection from the previous mentioned diseases. Vitamin D is a steroid 
hormone formed inside the body with the help of Sun .Different actions of vitamin D 
depend mainly on presence of vitamin D receptor in the cytoplasm of target cells. 
Vitamin D receptor complex has wide action on cell function through mainly genomic 
action which affects many transcription factors involved in different roles.  Scientists 
found that that vitamin D receptors are presented in many tissues not only in cells 
related to ca++ metabolism which made researchers search for hidden actions for 
vitamin D. Vitamin D was observed to be a potent antioxidant, anti inflammatory, anti 
microbial and immune system activator. All these actions support vitamin D to a 
prophylactic agent for common elderly related diseases including insulin resistance, 
arthritis, heart failure, different types of cancers. Strong relation was found between 
vitamin D and decrease incidence of diabetic complication; also Vitamin D was 
involved in many metabolic pathways mediate health benefits in reducing risk of 
cardiovascular diseases. Other studies suggested that there is a relation between 
vitamin D deficiency and development of hypertension. On the other hand Vitamin D 
has now been related to  both in vitro and in vivo animal models to affect  the 
differentiation, proliferation, and apoptosis of cancer cells, also vitamin D prevents 
cancer in humans and prevents it's progression. From another view Vitamin D 
deficiency can be a powerful risk factor for dementia which also increases in old 
age. So if vitamin D supplements is recommended to be taken for geriatrics it will 
has many benefits and has great protective role against multiple diseases which 
have high incidence in this stage of life. 
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 دأ.د / مصطفى خلف عبد الجوا
 .سويف بني جامعة - اآلداب كلية –أستاذ علم االجتماع 

mkajmw@yahoo.com 
 أوال : التدرج الوظيفى:

 )1983 – 1975 (معيد بكلية آداب المنيا  -1
 )1989 – 1983  (مدرس مساعد بنفس الكلية  -2
 )1995 -1989  (مدرس بنفس الكلية -3
 )2003– 1995  (أستاذ مساعد بنفس الكلية -4
 )حتى تاريخه 2003  (أستاذ بنفس الكلية -5
خبير السكان والقوى العاملة بإدارة التخطيط االجتماعى باألمانة العامة لمجلس التخطـيط   -6

 (2001– 1993)بدولة قطر 
 (2004أكتوبر  -2003اآلداب جامعة المنيا )أغسطس مدير مركز البحوث االجتماعية بكلية  -7
 (.2015-2013رئيس قسم علم االجتماع بكلية أآلداب جامعةبني سويف ) -8
 

 ثانيا : المؤهالت العلمية:
بتقدير عـام جيـد جـدا مـع مرتبـة الشـرف األولـى مـن          1975ليسانس اآلداب )اجتماع( عام  -1

 كلية آداب المنيا، جامعة أسيوط.
من المركز الديموجرافى بالقـاهرة بتقـدير عـام     1979فى الديموجرافيا عام الدبلوم العام  -2

 ممتاز.
من المركز الديموجرافى بالقاهرة بتقدير عام  1980الدبلوم الخاص فى الديموجرافيا عام  -3

 ممتاز.
 بتقدير ممتاز من كلية آداب المنيا. 1983الماجستير فى اآلداب )اجتماع( عام  -4
بتقدير مرتبة الشرف األولى من كلية آداب المنيـا   1989جتماع( عام الدكتوراه فى اآلداب )ا -5

 )باالشتراك مع جامعة جالسجو باسكتلندا(.
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 االجتادهات النظرية واملنهجيه احلديثة يف علم اجتماع املسنني
 أ.د.مصطفى خلف عبد اجلواد

 جامعة بني سويف -أستاذ علم االجتماع كلية االداب
 داية أبرز االتجاهات النظرية التي تصنف إلي :يستعرض هذا البحث في الب

 نظريات علم اجتماع الوحدات الصغرى :
                           نظرية االنسحاب (1)

            نظرية النشاط (2) 
 نظرية االستمرارية (3) 

 نظريات علم اجتماع الوحدات الوسطى :
                              نظرية الثقافة الفرعية(1)
 نظرية التباول (2)

 نظريات علم اجتماع الوحدات الكبرى :
                              نظرية التحديث  (1)

 نظرية التدرج العمري (2) 
 االتجاهات الحديثة :

    غلم الشيخوخة النقدي ودورة الحياة (1)
 نظرية االقتصاد السياسى  (2)
 النظريات النسائية (3)

 باحث في الجزء الثاني االتجاهات المنهجية كما يلي :ويناقش ال  
 من الدراسات الوصفية ألى الدراسات التفسيرية -
من الدراسات ال تعتمد على األساليب الكيفية ألى الدراسات التي تعتمد على األساليب  -

 الكمية
 من الدراسات المقطعية ألى الدراسات الطولية -
األولية إلى الدراسات التي تعتمد على البيانات  من الدراسات التي تعتمد على البيانات -

 الثانوية
 وأخيرا يلقي البحث إطاللة سريعة علي واقع اجتماع المسنسن في مصر .  -
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 مصطفى يسري عبد الغني عبد اهلل
أخصائي اتصال سياسي ـ مكتب وزير التضامن االجتماعي -باحث في العلوم االجتماعية

 لالتصال السياسي
mostafayusri@gmail.com 

 
  المؤهالت :

ـ دكتوراه ، معهد العلوم االجتماعية ، كلية اآلداب / جامعة اإلسكندرية ، عن دور برامج التضامن 
   2014االجتماعي في توسيع شبكات الحماية االجتماعية ، 
لية في مكافحة العمل القسري كأحد أنواع ـ ماجستير ،تنظيم مجتمع ، عن دو المنظمات األه

   2013االتجار بالبشر ،  بكلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان ، 
ـ دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية / قضائي )محاكم أسرة ( من كلية الخدمة 

 م . 2009االجتماعية ، جامعة حلوان ، بتقدير )جيد مرتفع( ، دور مايو 
م ، بتقدير تراكمي )جيد مرتفع( ، وتقدير  2008لوريوس في الخدمة االجتماعية ، دور مايو  ـ بكا

 البكالوريوس )جيد جدًا( 
 من المؤلفات واألبحاث والدراسات : 

 المؤلفات : 
  2015ـ دور المؤسسات الثقافية في مواجهة مشكلة العنف ضد المرأة ، القاهرة ، 

 2016-ية والحل ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ـ مشكلة العمل القسري .. القض
 ـ من مشكالتنا االجتماعية .. رؤية استشرافية ، القاهرة ، تحت الطبع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mostafayusri@gmail.com
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 ]رؤية استشرافية [ كبار السن : بني املفهوم واخلصائص
 د . مصطفى يسري عبد الغين

 باحث في العلوم االجتماعية
 التصال السياسيل مكتب وزيرة التضامن االجتماعي

 

مما الشك فيه أن تحديد المفاهيم من أهم األمور التي توضح لنا الخط الفكري الذي سوف 
نتبعه ، وليكن مثالنا هنا هو قضبان السكك الحديدية بالنسبة للقطارات ، فالمفاهيم هي 
التي تحدد الطريق الذي سوف نسلكه للوصول إلى المحطة النهائية ، وهي الفهم للموضوع 
الذي نطرحه لدراستنا ، والمفاهيم هنا في مجال رعاية كبار السن متعددة ومتنوعة ، وسوف 
تكون ورقتنا هذه عن مفهوم محوري وأساسي ، أال وهو مفهوم كبار السن ، وبالطبع سيتضمن 
المفهوم العديد من المفاهيم الفرعية وعالقة المفهوم بالخدمة االجتماعية ، وجميعها 

سير خصائص واحتياجات ومشكالت كبار السن للوقوف على طبيعة دورة يساعدنا على تف
 الحياة للمسنين .

اهتمام العديد من التخصصات العلمية والمهن اإلنسانية من  وعليه تنطلق هذه الورقة 
بمجال رعاية كبار السن األمر الذي دفع إلى تعدد المفاهيم وتباينها في تحديد كبار السن ، 

لغوي ، وآخر قانوني ، وآخر يرتبط بالعلوم االجتماعية عامة ، وأخيرًا وجهة  فالمفهوم له معنى
نظر المشتغلين بالخدمة االجتماعية ، وقد حاولنا أن نقدم عرضًا للمفهوم من جميع وجهات 
النظر ، كذلك وقفنا عند تحديد المفهوم عبر الخصائص التي يتميز بها كبار السن سوا كانت 

 قلية أو اجتماعية ... فلعلنا نكون قد وفقنا ... جسمية أو نفسية أو ع
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 منى جالل أبو السعود قطب

 جامعة بني سويف -مدرس مجاالت الخدمة االجتماعية

mona_galal33@yahoo.com 
 

 العلمية المؤهـــالت

اسم الشهاده  
 العلميه

تاريخ  التقدير ــــــــــــامعةالج
 التخرج

 جامعة القاهره /فرع  خدمه اجتماعيه   بكالوريوس
 الفيوم

 م 1999   جيد

  جامعة القاهره / فرع   دبلوم الخدمه االجتماعيه
 الفيوم  

 م 2000 جيد جدا

  م 2005 امتياز  جامعة الفيوم   ماجستير الخدمه االجتماعيه 

 دمة دكتوراة الفلسفة فى الخ
 االجتماعية 

مرتبة الشرف االولى والتوصية  جامعة الفيوم 
 بالتبادل 

 م   2013

 

 الخـبرات العملــــية

 الفتـــرة الزمنية مكــــــــان العــــــمل الوظيــــــــفة

  2008-  2004 ديوان عام محافظة بنى سويف    باحث اجتماعى 

  2013 – 2009    سويف بنى جامعة–ات المدن الجامعيه للطالب اخصائيه اجتماعيه 

  كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنى  رئيس قسم الجوده
 سويف 

1/2014 – 9/2014   

  مركز التدريب والتعليم االلكترونى بجامعة بنى  المنسق الفنى ومدير التدريب
 سويف

10/2014-7 /2015  

  مدير مركز التدريب والتعليم
 االلكترونى  

دريب والتعليم االلكترونى بجامعة بنى مركز الت
 سويف

7/2015- 12 /2015  

  مدرس بقسم مجاالت الخدمه
 االجتماعيه 

 بنى جامعة –كلية الخدمه اإلجتماعيه التنمويه 
  سويف

 حتى – 2015/ 12
  االن
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 الهام نعيم عبد العظيم علي.

 سويف جامعة بني -كلية الخدمة االجتماعية -مدرس التخطيط االجتماعي

 

 : المؤهالت العلمية 
o  فرع – القاهرة جامعة) – والتخطيط التنمية قسم –بكالوريوس : في الخدمة االجتماعية 

 .1997 عام –( الفيوم
o  الفيوم جامعة – االجتماعية الخدمة كلية –ماجستير : قسم التنمية والتخطيط – 

(  المحلي المجتمع تنمية اتجمعي في الريفية المرأة لمشاركة الثقافية المعوقات)  وموضوعه
 .ممتاز بتقدير – 2005 عام

o  قسم - االجتماعية الخدمة كلية –دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية : جامعة الفيوم 
جهة مشكلة الجوع لدى موا في التطوعية الجمعيات فعالية)  وموضوعها – والتخطيط التنمية

 مع الرسالة بتبادل التوصية مع األولى الشرف رتبةبم ممتاز بتقدير – 2014األسر الفقيرة( عام 
 .المصرية الجامعات

 : التدرج الوظيفي 
o  2014حتى  2010مدرس مساعد : من. 
o  التنمية قسم – االجتماعية الخدمة كلية –بجامعة الفيوم  2016حتى  2014مدرس : من 

 طيط.والتخ

 قسم – التنموية االجتماعية الخدمة كلية –م وحتى اآلن بجامعة بني سويف 2016مدرس : من 
 .االجتماعي التخطيط
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 متكني املسنني كفئه من الفئات املعرضه للخطر
 د/ إهلام نعيم عبد العظيم &د/ منى جالل ابو السعود قطب 

 مدرس بكلية الخدمه اإلجتماعيه التنمويه    
 

العديد من الفئات  فى ظل التغيرات والتطورات التى يمر بها المجتمع المصرى أصبح هناك
المعرضه للخطر ومن ضمنهم فئة المسنين . فالمسنون أصبحوا األن من ضمن الفئات 

 المعرضه للخطر .
فلقد أدت األوضاع المترديه إقتصادياً  وإجتماعياً وثقافياً ، وكذا تغير نمط المعيشه من 

قيم اإلنسانيه مثل االسره الممتده إلى األسره النوويه ، هذا باإلضافه إلى تراجع بعض ال
 احترام الكبير والقيم الدينيه  إدى ذلك إلى

إعتبار المسن من قبل اسرته عبئاً اليمكنها تحمله ، مما نتج عنه إهماله وعدم توفير الرعايه 
واالهتمام به ، بل قد يصل األمر أحيانا إلى تشريده دون مأوى ورعايه أو على أقل تقديراً  

سؤال أو زياره ، مما نتج عنه إحساس المسن بعدم أهميته  وانتهاء إيداعه بدور المسنين دون 
 –دوره  فى الحياه ذلك االمر الذى يتسبب فى تعرضه للعديد من المشكالت )اإلجتماعيه 

 ( . اإلقتصاديه – النفسيه – الصحيه
ع ولذا فإننا ندعوا من خالل هذه الورقه البحثيه إلى إستعادة المسنين لمكانتهم فى المجتم

واستثمار خبراتهم فى الحياه وذلك من خالل اتخاذ كافة التدابير واالليات من أجل تمكين 
 المسنين إجتماعيا وإقتصادياً ونفسياً . 

 وفى هذا الصدد فإننا نوصى باالتى : 
 سن القوانين والتشريعات الملزمه لالسره برعاية المسن. -1
 . محاولة دمج المسنين فى المجتمع وأنشطته المختلفه -2

 توفير تأمين صحى للمسنين . -3

 تأهيل المسن واالسره قبل الوصول لسن التقاعد او سن الشيخوخه . -4

 
 
 
 
 



 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

186 
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حنو رؤية تنسيقية بني املؤسسات احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدنى لتقدير 
 احتياجات برامج الرعاية االجتماعية للمسنني

 منى فؤاد ابرادهيمد/
 يئية معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمسدكتواره الفلسفة في العلوم الب

 رئيس القطاع البيئى باالتحاد العربي للمراة المتخصصة جامعة الدول العربية
 

تحتل قضية التنمية بمختلف صورها االقتصادية واالجتماعية والثقافية مكان الصدارة فى  -
مجتمع نامى ، يسعى إلى جهود المفكرين على اختالف تخصصاتهم ، والمجتمع المصرى ك

تحقيق التنمية الشاملة ، باعتبارها وسيلة لالستقرار والرفاهية ، وذلك باالستثمار الكامل 
لموارده البشرية ، وتمثل شريحة المسنين مورداً بشرياً هاماً فى المجتمع ، تعتمد عليه األمة 

 فى استكمال ونقل مقومات حضارتها لألجيال القادمة .
ر أن رعاية هذه الفئات من كبار السن ، بدأت مرحلة تتسم بفلسفة جديدة تستند وواقع األم -

إلى مفهوم إنسانى جديد ، فقد تحول الفكر من تقديم الخدمة والرعاية بمفهومها التقليدى ، 
إلى تحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة ، فى ضوء مبادئ الدفاع االجتماعى من جانب ، 

 ن جانب أخروالتنمية المستدامة م

كما أن ظروف المسنين باعتبارها إحدى الحلقات األضعف فى كيان أى مجتمع ، تفرض علينا أن  -
نبدى تجاههم اهتماماً خاصاً ، وأن نبذل لهم من الرعاية فوق ما يحصل عليه سائر أفراد 
 المجتمع اآلخرين ، ألنهم طرف أضعف فى شبكة التفاعل االجتماعى ، ال تستطيع أن تجارى
الفئات األخرى فى النضال ، من اجل أن تنال ما تحتاج إليه من خدمات ورعاية ، وألنهم بذلوا 
لهذا المجتمع بالفعل كل ما كان بوسعهم أن يبذلوه وآن لهذا المجتمع أن يرد لهم بعض 

 فضلهم .
وتخطيط برامج الرعاية االجتماعية للمسنين يجب أن تبنى على تقدير شامل وواقعى 

 تهم الفعليةالحتياجا

وانطالقاً من أهمية موضوع البحث وحيثياته تتبلور مشكلة الدراسة في : نحو رؤية تنسيقية 
بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى لتقدير احتياجات برامج الرعاية 

 وتتحدد التساؤالت في: االجتماعية للمسنين
المدنى لتقدير احتياجات برامج مادور كل من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع  -1

 الرعاية االجتماعية للمسنين ؟
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ما الصعوبات التى تواجه كل من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى في  -2
 تقدير احتياجات برامج الرعاية االجتماعية للمسنين ؟

ما الصعوبات التى تواجه المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى في تقدير  -3
 تياجات برامج الرعاية االجتماعية للمسنين ؟اح

ماهو التصور المقترح  للوصول الى رؤية تنسيقية بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات  -4
 المجتمع المدنى لتقدير احتياجات برامج الرعاية االجتماعية للمسنين؟

  النتائج المتوقعة:
لمجتمع المدنى لتقدير الوصول الى رؤية تنسيقية بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات ا

 احتياجات برامج الرعاية االجتماعية للمسنين
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 د/ نشأت ادوارد ناشد

 بمعهد العبور العالي لإلدارة والحاسبات ونظم المعلومات مدرس االقتصاد
nashaat691@ yahoo .com 

 المؤهالت العلمية  :
  بعنوان – والضريبية االقتصادية تشريعاتوال العامة المالية قسم–دكتوراه في الحقوق 
 مقارنة دراسة–ية الضريب واإلدارة الممول بين العالقة علي وأثره الدخل علي الضريبة ربط"
 .2008 سويف بني جامعة/"
 .  ماجستير في الحقوق 
  (.2001)جامعة القاهرة ، فرع بني سويف ، - دبلوم العلوم اإلدارية 

   (.2000امعة القاهرة ، فرع بني سويف ،)ج -  دبلوم القانون العام 

  (.1999)جامعة القاهرة ، فرع بني سويف ، - ليسانس في الحقوق 
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 السخاء االقتصادي للمسنني

 د/ نشأت ادوارد ناشد
 مصر –مدرس االقتصاد بمعهد العبور العالي لإلدارة والحاسبات ونظم المعلومات 

  
السن بوصفه مجتمع استيعابي ال يُنظر لهم بأنهم  يحتوي المجتمع فئة عمرية من كبار

يتمتعون بالحقوق فقط ؛دون أن يترتب على ذلك واجبات .فمقابل احتياجاتهم للرعاية 
المتصلة ل ننكر دورهم في خلق الوظائف للحد من البطالة  وتحملهم المغامرة برأسمالهم من 

م الرفاهية القتصادية بوصفهم أجل االستثمار لألجيال المتعاقبة بهدف إعادة هيكلة نظ
 أصحاب المعاشات.

اعتقاد المسنين ذات تأثير مخلص للتنمية االقتصادية من خالل التأثير المتبادل بين الفئات 
العمرية المختلفة  سواء التبرع أو التكافل أو المبادلة أوالتعاون  بأخالق اقتصادية حقيقية 

 رشيدة وحميدة.
ن ثقافة المجتمع لكافة فئاته ومراحله  والسيما االقتصاد الفن االقتصادي أصبح جزء م 

الخير والعاطفي ،فالسخاء االقتصادي يتيح إمكانية العمل التضامني  والتعاوني المشترك من 
جانب المسنين بالمشاركة االجتماعية باإلنتقال من عالم اإلمتالك إلى عالم التشارك  لوالدة 

االقتصاد التشاركي  لمشاركة الغير في القدرة الشرائية  نوع جديد من النشاط االقتصادي وهو
 للحد من اإلستهالك واالنتقال إلى اإلستهالك التعاوني .

لذلك يرجع هدف البحث من إظهار الدور االقتصادي للمسنين ،وأهميته تتجلى في دورهم 
اؤل :هل السخي في مشاركة األجيال الحاضرة نشاطهم االقتصادي من خالل االجابة على التس

 –هناك استيعاب أم استبعاد للمسنين في التنمية االقتصادية ؟ .ومن خالل المنهج االتقرائي 
ستنباطي نحاول اإلجابة على هذا التساؤل من خالل عرضنا للخطة البحثية التي توضح ذلك اال

 من تقسيم الخطة إلى مبحثين وهما :
 المبحث األول : حقوق المسنين االقتصادية .

 الثاني : االستيعاب المجتمعي لسخاء المسنين  المبحث
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 وار بورزقن

 الشهــــادات العلميــة والمهنية : 

 1997شهادة ليسانس علم اجتماع العمل والتنظيم جامعة باجي مختار عنابة جوان  -
 2009شهادة الماجستير علم اجتماع البيئة من جامعة منتوري قسنطينة ماي  -

 .2016ماي  جتماع البيئة بجامعة باجي مختار عنابةشهادة الدكتوراه علم ا -

 الخبــرات المهنيـــة :

 2013 -11- 30إلى  2000مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي و المهني من جانفي  -
العمل بصفة مراقب فرقة بحث بالمعهد الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية من  -

 2009-12-28إلى 29-10-2009

 2010/2011بجامعة الشيخ العربي التبسي بجامعة تبســـة من السنة الجامعية أستاذ متعاقد  -
 2012/2013إلى غاية السنة الجامعية 

 02/12/2013أستاذ محاضر صنف ب بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة تبسة من  -
 إلى اليوم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

مستخلصات أعمال املؤمتر العلمي األول ملعهد علوم املسنني بعنوان 
 "املسنون تاج على رؤوسنا: االسرتاتيجيات واالجراءات"

 
 

 

192 

 دور األبناء يف حتقيق التوافق االجتماعي للمسن

 ار بورزقنو     
 
لما يبلغ الفرد من الكبر عتيا يصبح في حاجة إلى غيره من ذي قبل. إذ ببلوغ الفرد مرحلة متقدمة  

من عمره، إذ يشعر بالوهن الصحي، وينتابه شعور واحساس بعدمية حاجة المجتمع إليه ألنه 
ت واألوامر، وال أصبح غير منتج، ويفقد مكانته في أسرته، ألنه أصبح غير قادر على إصدار القرارا

يستشار. مما ينعكس سلبا عليه ) حيث يشعر بالعزلة والوحدة(. وفي هذه الوضعية يبرز دور 
األبناء وخاصة في المجتمعات المسلمة في مساعدة كبار السن الشعور بالسعادة في 

 .محيطهم، وتبقى سلوكياتهم عادية. وهو ما ستعمل هذه الورقة على البحث فيه
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 الدكتورة/ هبه أحمد عبد اللطيف خليفه
 الفيوم جامعة–بكلية الخدمة اإلجتماعية  -قسم الخدمة اإلجتماعية –أستاذ مساعد

 القرى ام جامعة –االجتماعية العلوم كلية –أستاذ مشارك بقسم الخدمة اإلجتماعية 
 الخدمة قسم – االجتماعية العلوم كلية– مجتمع تنظيم تخصص –أستاذ خدمة اجتماعية 

 االجتماعية
hebaahmed97@yahoo.com 

 المؤهالت العلمية:
 تنظيم) اإلجتماعية الخدمة طرق شعبة –دكتوراه الفلسفة في الخدمة اإلجتماعية  -

 فرع – القاهرة جامعة –م بمرتبة الشرف األولى من كلية الخدمة اإلجتماعية 2004 عام( مجتمع
 ."المعيلة المرأة تمكين في حكوميةال غير المنظمات دور" بعنوان – الفيوم

 عام ممتاز عام بتقدير( مجتمع تنظيم) شعبة –ماجستير في الخدمة اإلجتماعية  -
 مقترح تصور نحو" بعنوان – الفيوم فرع – القاهرة جامعة – اإلجتماعية الخدمة كلية من م2000

 ."العنف ظاهرة مواجهة في المدرسية التنظيمات لدور
من كلية  "جيد جدا"م بتقدير عام 1994ة اإلجتماعية دور مايو بكالوريوس في الخدم -

 .الفيوم فرع – القاهرة جامعة –الخدمة اإلجتماعية 
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 فى اململكة العربية السعودية تفعيل الربامج التى تقدم للُمسنني لتلبية احتياجاتهم
 أ.د/ دهبة أمحد عبد اللطيف

 كلية الخدمة االجتماعية -عية أستاذ دكتور بقسم طرق الخدمة االجتما
 جامعة الفيوم

 القرى ام جامعة - االجتماعية العلوم كلية –أستاذ دكتور بقسم الخدمة االجتماعية 
 

لقد أصبح موضوع رعاية المسنين من قضايا الساعة التى تحظى باالهتمام، وأصبحت الكثير 
جتماعية لمواطنيها وسكانها من الدول فى العصر الحديث تقدم برامج متنوعة من الرعاية اال

بهدف تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير خدمات لهذه الفئة من فئات المجتمع باعتبار أن ذلك 
 من معايير رقى وتقدم ونهضة الدول.

ومن هنا ولكى يؤدى المُسن الدور المطلوب منه ويتكيف مع األوضاع االجتماعية الموجودة 
 يجب أن يتفهم تلك االحتياجات.

الورقة البحثية الراهنة تناول أهمية تطوير البرامج لتلبى احتياجات المُسنين النفسية  وتهدف
 واالجتماعية لتمكينهم فى المجتمع وذلك من خالل التعرض للمحاور األساسية التالية:

 .المحور األول: احتياجات المُسنين النفسية واالجتماعية 
 ُسنين.المحور الثانى: أهم المشكالت التى تواجه الم 

 .المحور الثالث: أوجه الرعاية فى المملكة العربية السعودية 

 .المحور الرابع: عوامل القصور فى برامج الرعاية االجتماعية 

 .المحور الخامس: دور طريقة تنظيم المجتمع فى مجال رعاية المُسنين 

 .المحور السادس: تفعيل برامج رعاية المُسنين فى المملكة العربية السعودية 
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 هبه مختار على سعيدد/

hebamail42@yahoo.com 
 

 . أستاذ مساعد فى كليه أصول الدين بجامعة األزهر -
 مسجله  لدرجة الماجستير تخصص تكنولوجيا التعليم كلية التربيه جامعة الفيوم .  -
 جيا التعليم كلية التربيه جامعة الفيوم.حاصله على تمهيدى ماجستيرتخصص تكنولو -
 حاصله على دبلوم مهنيه تخصص تكنولوجيا التعليم كلية التربيه  جامعة الفيوم. -
 حاصله على دبلومه خاصه تخصص تكنولوجيا التعليم  كلية التربيه جامعة الفيوم . -
 امعه .حاصله على دبلوم اللغه االنجليزيه من جامعة اكسفورد البريطانيا الج -
 ( كلية االتربيه  جامعة الفيوم.TOEFLحاصله على شهادة اجتياز اللغة االنجليزية ) -
 حاصله على  دبلوم التوحد فى  الفئات الخاصه  بتقدير ممتاز جامعة عين شمس . -
 دوره تدريبيه فى مجاالت مختلفه . 70حاصله على  -
 اخل وخارج مصر.شهادة تقديرفى مجاالت مختلفه  د 95حاصله على عدد  -
 وسام فى مجاالت مختلفه من داخل وخارج مصر. 40حاصله على  -
 مؤتمر علمي ودولى . 52مشاركه بالحضور والفاعليات في عدد  -
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PERSONAL INFORMATION 

Name : Ahmed Mohamed El Hefny 

Date of Birth : May, 2nd, 1974. 
Place of Birth : El Wasta, Bany Swef-Egypt. 
Nationality : Egyptian 
Marital status : Married 
Military status  : Exempted 
Work  address :Natural  Products  Department.  National  Center  for  Research    and  Radiation 

Technology. (NCRRT). Atomic Energy Authority.   P.O Box 29, Nasr City Cairo– Egypt. 

Tel. No. Work: (+202) 22747413 
Tel. No. home :(+202)-27579710 
Mobile. No. : (+2) 0100-1817154 / (+2) 011-23216049 
e-mail :Ahmad.Elhfny@yahoo.com 

OBJECTIVE 

I seek challenging opportunities in academic, technical, or commercial organizations that offer 

opportunities for advancement, and effectively utilize and improve my skills. 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Specialist in the National Center for Radiation Research and Technology (NCRRT), Atomic Energy 

Authority (AEA) (2004 - 2012). 

Assistant lecturer in the National Center for Radiation Research and Technology (NCRRT), Atomic 

Energy Authority (AEA) (2012 - current). 

Posted in the plant physiology Lab. (2004-current). 
Horticulturist (1996 - current). 
Eventually supervising normal cultural practices in my family's land located in Bany Swef These 

practices include planting, pest and disease control, fertigation and training application. We grow 

wheat, corn, and some vegetable crops. 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

B.Sc. (Agric. Sc.): Horticulture, Cairo University (2002). 
General Grade: Good. 
Major Grade: Excellent. 
M.Sc. Degree (2012): 
Faculty of Agriculture, Cairo University. 

Branch studied: Plant physiology 

Title of thesis: Effect of Gamma Rays and Salinity on Growth and Chemical Composition of Ambrosia 
maritima L. Plant. 

LANGUAGES 

Arabic: Fluent written and spoken (Mother tongue). 
English: good written and spoken. (TOEFEL certificate – Faculty of Literature- Cairo university) 
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COMPUTER SKILLS 

MS-Windows 3.x/ 95/ 98/ 2000/ XP/ and MS-Word/ Excel advance/ PowerPoint.(ICDL certificate) 

PUBLISHED RESEARCH 

- Hanafy Ahmed, A. H.;Ghalab, M .A. R; Hussein,O. S. and El- Hefny. A. M.(2011) Effect of Gamma Rays and 
Salinity on Growth and Chemical Composition of Ambrosia maritima L. Plants. J. Rad. Res. Appl. Sci., Vol. 4, 
No. 4(A), pp. 1139 – 1162. 
- Hanafy Ahmed, A. H.;.Ghalab, M .A. R; Hussein,O. S. and El- Hefny. A. M.(2012) Some Active Ingredients, 
Total Protein and Amino Acids in Plants Produced from 
Irradiated Ambrosia maritima Seeds Growing under Different Soil Salinity Levels. American Journal of Plant 

Physiology, 7: 70-83. 

TRAVEL ABROAD: 
- Attending course in The Use of Nuclear and Biological Techniques in 
Deriving New Agricultural Varieties of High Quality, Syria. 
TRAINING COURSE: 
- Attending course in The Use of Nuclear, Biological and Genetic Engineering Techniques in Deriving New 
Agricultural Varieties of High Quality from 10-14/9/2006. 
- Attending course in Radiation and Integrated Pest Management Programs to Lesions. The Arab Atomic 
Energy Authority in Tunisia in collaboration with Egyptian Atomic Energy Authority, from 25/2-1/3/2007. 
- Attending program in The Use of Nuclear, Biological and Genetic Engineering Techniques to Develop 
Mutation to Enhance the Plant Production from 13/7-17/7/2008. 
- Attending course in Protection against Ionizing Radiation (university level). From 26/5- 27/6/2013. 
- Attending course in the Role of Ionizing Radiation to Achieve Arab Food Security. The Arab Atomic Energy 
Authority in Tunisia in collaboration with Egyptian Atomic Energy Authority, from12/4-17/4/2014. 
- Attending course in(Chenopodium quinoa Willd.As a New Non-traditional Grain,Oil, Vegetable and 
Fodder Crop in Egypt) in Department of Agricultural Botany – Faculty of Agriculture- Ain Shams 
University.from 4-8/10/2015. 
- in recognition of attending and participating in the workshop nanotechnology revolution of scientific 
research(knowledge – challenges – applications) in National Research Center, from15/11/2016. 

MEMBERSHIP IN SOCIETIES AND SCIENTIFIC ORGANIZATIONS: 
- Egyptian Society of Radiation Sciences and Applications. 
- Egyptian Society of Nuclear Sciences and Applications. 
-  
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 ملسه إنسانيه: التكنولوجيا فى قلوب املسنني
 ا.م. د/ دهبه خمتار على  &ا /  أمحد حممد احلفنى 

 أستاذ مساعد بجامعة األزهر    & ذريهالمدرس مساعد بهيئة الطاقه 
 

اإلنسان يمرّ بمراحل مختلفة خالل حياته كلها، فهو يبدأ صغيراً ثم ينمو شيئاً فشيئاً حتى     
يصير شاباً، ويستمرّ بالنمو أكثر فأكثر إلى أن يصير مسناً طاعناً في السن. وفي ظل ما يشهده 

ت ذو تاثير كبير وال يستهان به علي أصبحالمجتمع من متغيرات وتطورات تكنولوجيا  
وأدت العالقات بين االفراد في المجتمع ولكنها أصبحت تؤثر علي الروابط االسرية بشكل مبالغ 

التكنولوجيا إلى تعزيز العزلة والتنافر بين أفرادها وتالشى قيم التواصل االسرى واستبدل 
ابط األسرى والتصقوا بالحوار مع األبناء االنترنت بآبائهم كمصدر للمعلومات وفقدوا التر

 .الغرباء لدرجة الشعور بالغربة على مستوى االسرة الواحدة
فقد أعطى اإلسالم الوالدين األهمية الخاصة وواجب رعايتهما والعناية بهما عند الكِبر وعدم 

الِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الضجر منهما، قال تعالى ))وَقَضَى رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُواْ إِالَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَ
( وَاخْفِضْ لَهُمَا 23الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِالَهُمَا فَالَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَالَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْالً كَرِيماً )

((سورة اإلسراء ، فهؤالء هم من 24بَّيَانِي صَغِيراً )جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَ
قدّموا عمرهم وحياتهم وشبابهم وقوتهم ألبنائهم، ثم عند تقدّمهم في العمر، وعندما 

 . أصبحوا ضِعافاً لم يجدوا من يقدِّم لهم ما يحتاجونه
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 هجيرة أوبعيش

 .-الجزائر–لسياسية باحثة دكتوراه بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم ا
oubaichehadjira23@gmail.com:    

 
 الشهادات المتحصل عليها:

 2011بكالوريا شعبة لغات أجنبية سنة 
 2013بكالوريا شعبة لغات أجنبية سنة 

  2014ليسانس في إدارة الموارد البشرية ميدان حقوق وعلوم سياسية سنة
 2016ماستر في إدارة الموارد البشرية ميدان حقوق وعلوم سياسية سنة 

 2012ايكسال( سنة-وورد -شهادة إتقان اإلعالم اآللي )ويندوز
 2010شهادة المشاركة في منحة مدرسية لتعلم اللغة االنجليزية سنة 
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-جتماعية للمسننيدور الدولة ومنظمات اجملتمع املدني يف دعم خدمات الرعاية اال
 اجلزائر أمنوذجا
 دهجرية أوبعيش

 
تهدف هذه الدراسة للتركيز على دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في حماية  

المسنين وتوفير الرعاية االجتماعية لهم، خاصة وأن الدولة تعرف ازديادا مطردا في أعداد 
 -واالجتماعية والمالية لصحيةا والظروف السن تقدم بسبب–المسنين، ويواجه أغلبية هؤالء 

 والمكانة األمان إلى باالفتقار والشعور المالية النفسية، الصحية، المشكالت من العديد
 مسؤولية وتقع. بالحياة التمتع وفقدان والعزلة بالتهميش إحساسا يواجهون كما االجتماعية

جتمع المدني بحكم على عاتق الدولة ومؤسسات الم األوضاع تلك ومواجهة الفئة هذه حماية
 الدين واألخالق واحترام حقوق اإلنسان ورعاية مبدأ المساواة.

حيث تعمل الدول بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة على تبني برامج تساعد هذه الفئة  
على تلبية حاجياتها كما تمهد األرضية لمنظمات المجتمع المدني لكي تنشط في هذا المجال. 

بير الحماية االجتماعية عنصرا هاما وأساسيا للتنمية الجامعة في هذا اإلطار تشكل تدا
 والعدالة االجتماعية وبالتالي تمكن المسنين من التمتع بحقوقهم وحرياتهم.
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 هند محمد احمد سيدد/

 دكتوراه في الخدمة االجتماعية بكلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم
 
 المؤهالت الدراسية:  
ريوس الخدمة االجتماعية  / كلية الخدمة االجتماعية بالفيوم / قسم مجاالت الخدمة بكالو -

 / بتقدير ) جــيد( . 2006االجتماعية / عام 
الحصول على سنتان تمهيدي ماجستير الخدمة االجتماعية / كلية الخدمة االجتماعية بالفيوم  -

 قدير جيد جدا .م / بت2007/2008عام  / / قسم مجاالت الخدمة االجتماعية
الحصول على درجة الماجستير في الخدمة االجتماعية بكلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم  -

/ قسم مجاالت الخدمة االجتماعية/ شعبة نفسى وفئات خاصة بتقدير ممتاز مع التوصية 
ية الممارسة العامة للخدمة االجتماع "بتداولها مع الجامعات المناظرة وموضوع الرسالة 

 "والتخفيف من حدة المشكالت االجتماعية النفسية ألمهات األطفال التوحديين
الحصول على درجة الدكتوراه في الخدمة االجتماعية بكلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم /  -

قسم مجاالت الخدمة االجتماعية/ شعبة نفسى وفئات خاصة بمرتبة الشرف األولى مع 
استخدام نموذج التركيز على  "لجامعات المناظرة وموضوع الرسالة التوصية بتداولها مع ا

المهام فى اكساب االخصائيين االجتماعيين المهارات االجتماعية فى التعامل مع الطفل 
  "التوحدي

المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية بجامعة الفيوم ومؤتمر  دولي بكلية اآلداب جامعة  -
 .2010الزقازيق عام 
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 التدخل املهين للخدمة االجتماعية وحتسني نوعية احلياة للمسنني
 دكتورة/ دهند حممد أمحد سيد

   
ويوجد العديد من العوامل من اهم مجاالت الرعاية االجتماعية  السن كبار يعد مجال رعاية

 الذاتية والبيئية التى تدفع بجميع افراد وجماعات وهيئات المجتمع على زيادة والمتغيرات

وذلك على جميع مستويات المجتمعات المتقدمة منها واألخذ فى النمو  السن اإلهتمام بكبار
نمو  لنامية فالجميع علية االهتمام المتزايد بأسرع القطاعات السكانيةالمجتمعات ا وكذلك

 .وتزايد فى األعداد وهو قطاع المسنين
 جهود وعن االجتماعية للخدمة المهني المجهود عن بمعزل تتم أن يمكن ال المسنين ورعاية

 من ليعم حيث االجتماعة الخدمة طرق لتطبيق وعمليا علميا المعد االجتماعي األخصائي

 للمسن المتعددة والمشكالت االحتياجات مواجهة على للمهنة الثالث للطرق تطبيقه خالل
 : البحث فروض

متوسط درجات  ذات داللة معنوية بينتوجد فروق  "تنطلق الدراسة من فرض رئيسى مؤداه 
بل للمسنين ق وتحسين نوعية الحياة قبل وبعد إجراء برنامج التدخل المهني فيعينة الدراسة 

 "وبعد اجراء برنامج التدخل المهنى
 ويمكن تحقيق الهدف الرئيسى من خالل تحقيق مجموعة االهداف الفرعية التالية:

قبل وبعد إجراء برنامج متوسط درجات عينة الدراسة  ذات داللة معنوية بينتوجد فروق ( 1
 تنمية العالقات المجتمعية للمسنين التدخل المهني في

قبل وبعد إجراء برنامج متوسط درجات عينة الدراسة  داللة معنوية بينذات توجد فروق ( 2
 تنمية التواصل االجتماعى للمسنين التدخل المهني في

قبل وبعد إجراء برنامج متوسط درجات عينة الدراسة  ذات داللة معنوية بينتوجد فروق ( 3
 تنمية تقدير الذات للمسنين التدخل المهني في

 اإلجراءات المنهجية
 (نوع الدراسة: تنتمي هذه الدراسة إلي نمط الدراسات التجريبية.1
( منهج الدراسة:إستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبي من خالل القياس القبلي 2

  المسنينالبعدى لمجموعة واحدة من 
اعية ( أدوات الدراسة: اعتمدت الباحثة في دراستها علي إستخدام مقياس المهارات االجتم3

 لألخصائيين االجتماعيين. )إعداد الباحثة(

http://vb.analoza.com/t10932.html
http://vb.analoza.com/t10932.html
http://vb.analoza.com/t10932.html
http://vb.analoza.com/t10932.html
http://vb.analoza.com/t10932.html
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 النتائج العامة للدراسة
متوسط  ذات داللة معنوية بينتوجد فروق  "اثبتت الدراسة صحة الفرض الرئيسى وهو 

 وتحسين نوعية الحياة قبل وبعد إجراء برنامج التدخل المهني فيدرجات عينة الدراسة 
 "ل المهنىللمسنين قبل وبعد اجراء برنامج التدخ
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 هنداوى عبدالالهى حسـن عبداهللأ.م.د/

 استاذ مساعد بقسم خدمة الجماعة بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية بالقاهرة .
 المشرف على قسم الدراسات االجتماعية بالمعهد القومي للمسنين

hassanhendawy202@yahoo.com 
 قرار وزير . 3/12/2007مساعد  مدرس  تاريخ التعييـن  :   -1

 قرار وزير . 29/7/2008مدرس 

استاذ مساعد ورئيس قسم خدمة الجماعة بكلية الخدمة االجتماعية  الوظيفة الحالية:  -2
التنموية جامعة بني سويف والمشرف علي قسم الدراسات االجتماعيه بالمعهد القومي لعلوم 

 المسنيين
  5/1/1972تاريـخ الميـالد :  -3
 3ة االجتماعية :  متزوج +الحال -4

 . حلوان حدائق –ش نور اإلسالم من حلمى العطفاوى  17العنـــــوان  :  -5

  01001210768التليفــــون   :   -6

 الدرجات العلميـة :

 . جداً جيد بتقدير - 1993 مايو دور –بكالوريوس الخدمة االجتماعية  -1
 . حلوان جامعة –وتراكمى جيد من كلية الخدمة االجتماعية 

 جامعة – االجتماعية الخدمة كلية - 2001 جماعة خدمة تخصص –ماجستير الخدمة االجتماعية  -2
 ودور المدرسى النشاط جماعات على القبلى التعصب ظاهرة إنعكاسات " الرسالة وعنوان حلوان

 . " مواجهتها فى الجماعة خدمة طريقة
من كلية الخدمة  2008ة تخصص خدمة جماع -دكتوراه الفلسفة فى الخدمة االجتماعية  -3

 طريقة منظور من السلوكى المدخل استخدام " الرسالة وعنوان حلوان جامعة –االجتماعية 
 . " العشوائية بالمناطق المدارس تالميذ لدى اإلنتماء تدعيم فى الجماعة خدمة
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 ببلوجرافيا حتليلية للدراسات االجتماعية مع املسنني

 ا.م.د دهنداوي عبدالالدهي حسن
 اذ خدمه الجماعه المساعد بكلية الخدمة االجتماعيه التنموية جامعه بني سويفأست

 المشرف علي قسم الدراسات االجتماعية بالمعهد
   

دراسه عربيه في مجال المسنين  70استهدفت الورقه الحاليه تحليل محتوي ما يقرب من      
والدكتوراه المختصه بمجال  فيما يتعلق بالجانب االجتماعي من خالل حصر رسائل الماجستير

 المسنيين ف كليات الخدمه االجتماعيه واآلداب قسم علم اإلجتماع 
وتم تحليل هذه الدراسات من حيت أنواع هذه الدراسات ومناهجها وأدواتها ومجاالتها 

 ومتغيراتها وأهدافها ونتائجها 
التركيز عليها ف وتوصلت الورقه ف النهايه لتصور حول القضايا الملحة التي يجب     

الدراسات االجتماعية للمسنين ورؤية مستقبليه للدراسات االجتماعيه مع المسنين علي 
 مستوي التعليم وعلي مستوي الممارسه وعلي مستوي البحث العلمي
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 الصغير موسى احمد يحيى

 الخدمة االجتماعيةدكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية في 
dr_yahia_ahmed@yahoo.com:  

 
 :العلمية الشهادات

 جامعة -اسوان جامعة –ماعية االجت الخدمة كلية–حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية  •
 .م بتقدير عام جيد2004 عام– سابقا الوادي جنوب

كلية  -ات العليا في الخدمة االجتماعية )تخصص مجال قضائي(حاصل على دبلوم الدراس •
 .جيد عام بتقدير م2006عام– حلوان جامعة–الخدمة االجتماعية 

 كلية–حاصل على درجة الماجستير فى الخدمة االجتماعية )تخصص تنظيم المجتمع(  •
 مؤسسيال الدعم معوقات" الدراسة وعنوان 2010 عام حلوان جامعة – االجتماعية الخدمة

 األهلية الجمعيات على مطبقة دراسة ،" األسرة ومحاكم األهلية الجمعيات بين المتبادل
 " األسرة محاكم مشروع في المشتركة

حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية في الخدمة االجتماعية )تخصص  •
 استخدم" الدراسة وعنوان 2015عام– حلوان جامعة –كلية الخدمة االجتماعية  -تنظيم المجتمع(

 "الجريمة ضحايا رعاية مؤسسات لدعم التمكين استراتيجية
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 أسماء إسماعيل أحمد عبدالحافظ رضوان د/

 . 2015دكتواره الخدمة االجتماعية قسم التخطيط االجتماعي جامعة حلوان 

omasoesm@yahoo.c 
 

  1986-6-23تاريخ الميالد : 

 . االخماس – السادات - المنوفية –محل االقامة : جمهورية مصر العربية 
 المؤهالت العلمية :

 .2007بكالوريوس الخدمة االجتماعية بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرة  - 1
 .2008دبلوم الخدمة االجتماعية مجال تعليمي  - 2
 . 2011الخدمة االجتماعية قسم التخطيط االجتماعي جامعة حلوان ماجستير  - 3
 . 2015دكتواره الخدمة االجتماعية قسم التخطيط االجتماعي جامعة حلوان  - 4
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 دور املؤسسات االجتماعية فى التخفيف من حدة املشكالت التى يعانى منها املسنني

 اعيل امحد عبداحلافظ    د/امساء امس &د/ حييى امحد موسي الصغري 
 فى الخدمة االجتماعية هحاصل على دكتورا

 
يوجد العديد من التغيرات الجسمية والنفسية والعقلية واالجتماعية االقتصادية وغيرها من 
التغيرات المصاحبة لمرحلة كبر السن وتختلف هذه التغيرات باختالف اإلطار الحضاري 

سن و التصورات واالتجاهات السائدة نحو كبار السن كما والثقافي الذي ينتمي إلية كبير ال
 ترتبط بسمات وخصائص كبير السن.

ونجد أن كافة المواثيق الدولية التي تم عرضها ، تنص صراحةً على أن للحكومات أن تنفذ ما 
جاء بها في ضوء طبيعة مجتمعاتها وظروفها ، ومن ثم فإنه يجب أن نراعي أننا مجتمع يعرف 

كبار السن ، ويؤمن بأنه ال يكتمل إيمان الفرد إال بحسن رعايتهم ، وتوفير ما  قيمة وقدر
 يقتضيه تكريمهم.

وعلى الرغم من كل ماقامت به الدولة وما تقوم به اال ان الدولة ال تزال تحاول جاهدة على 
تقديم االهتمام وسد احتياجات تلك الفئة السكانية والتى تعد واحدة من اهم الفئات 

ائح الموجودة فى المجتمع والتى ساهمت بقوة شبابها الذائل وقتها التى اصبحت وهنة والشر
على بناء كيان مجتمعها وان االوان لذاك المجتمع بان يرد لها الجميل على ما قدمته فى 
سنوات النضال ساعية بذلك الى ان تكون صف الدول التى اسهمت فى احترام حقوق االنسان 

 فمازال نضال دولتنا مستمر....ومراحله  واجترام سنوات العمر
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 دكتور يوسف حجيم سلطان ظاهر الطائي

 2010أستاذ  تم الحصول على اللقب العلمي في عام 
 لتخصص العام: دكتوراه إدارة األعمال

 التخصص الدقيق: إدارة اإلنتاج والعمليات
 والتسويق TQMو الجودة الشاملة 

 يد كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة عممكان العمل الحالي : 
 ( ا لجامعة المستنصرية/ العراق. 2001دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال )  .1
 ( جامعة الكوفة/ العراق1997ماجستير في إدارة األعمال لعام ) .2
 ( جامعة القادسية / العراق1993بكالوريوس إدارة األعمال لعام ) .3
(  Excelز( وبرنامج معالجة النصوص )ورود( وبرنامج )خبرة في: نظام التشغيل )وندو .4

 ( وشبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(. Power pointوبرنامج )
 يشغل حالياً منصب عميد كلية اإلدارة االقتصاد جامعة الكوفة / كلية اإلدارة واالقتصاد  .5
 . أستاذ في قسم إدارة األعمال / كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة .6

.مما أضاف خبرة عملية في مجال  2010-6-1ولحد  2003رئيس قسم إدارة اإلعمال من عام  .7
 العمل الميداني االداري .

 عضو في اتحاد العلماء العرب في مصر جامعة عين شمس  .8
 أستاذ محاضر في قسم إدارة األعمال/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية.  .9

 نظمات المجتمع المدني بمحاضرات ودراسات وبحوث.أستاذ محاضر في العديد من م .10
 كتابا منهجيا وصدر علمي 17لديه العديد من  المؤلفات العلمية  بلغت  .11
بحثا  60لديه العديد من االبحاث العلمية المنشورة في مجالت علمية محكمة بلغت اكثر من  .12

 علميا.
 شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية. .13
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رفت على العديد من اطاريح الدكتوراه رسائل الماجستير وناقشت العديد من رسائل أش .14
 الدبلوم العالي والماجستير واطاريح الدكتوراه

 ترأست العديد من اللجان داخل وخارج ألجامعه . .15
 حاصل على العديد من كتب الشكر والتقدير من جهات متعددة. .16
 عضو في نقابة المعلمين.  .17
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 نوار محمد عبد الرماحي

 مسؤول في شعبة الشوون الهندسية

nawar554@GMAIL.COM 
 الشهادة   : ماجستير ادارة االعمال

 العنوان : جامعة الكوفة 
 الوظائف التي شغلها  : مدير قطاع الرعاية الصحية

 بحثا 3عدد البحوث المنشورة  : 
 م  بالتدريس وإلقاء المحاظرات في عدد من االقسام العلمية في الجامعات والندوات .قا -
 عضو مؤسسة اداريون للتدريب والتطوير -
 نشر بحوث علمية في مجالت علمية اكاديمية محكمة دوليا ومحليا  -

 عضو عدة لجان مختلفة.  -

 عضو ومشارك  في عدة مؤتمرات وندوات. -

 ت داخل وخارج العراقالعديد من المؤتمرات والندوا -
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 ا.م.د. حامد كريم الحدراوي

 رئيس قسم ادارة االعمالواستاذ مساعد 
DCTR10@GMAIL.COM 

 : تكنوستراتيجية نظم المعلوماتاالختصاص
 العنوان : جامعة الكوفة 

 الوظائف التي شغلها  : 
 ت االلمانيةالحالية : مدير العالقات الثقافية بين جامعة الكوفة وشبكة الجامعا

 بحثا 22عدد البحوث المنشورة  : 
 قام  بالتدريس وإلقاء المحاظرات في عدد من االقسام العلمية في الجامعات والندوات . -
مقوم علمي للعديد من األبحاث العلمية لجامعة البصرة والجامعة التكنولوجية وجامعة  -

 كربالء وجامعة بابل.
العليا للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه عدد مشرف على العديد من  رسائل الدراسات  -

 رسالة 30

 بحث 50مشرف على أبحاث التخرج لطلبة الصفوف المنتهية في الكليات عدد  -

 بحث علمي محكم  50نشر بحوث علمية في مجالت علمية اكاديمية محكمة دوليا ومحليا  -

 مؤتمر علمي دولي 40مشارك في مؤتمرات محلية ودولية  -
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دراسة : سرتاتيجيات االستفادة من راس املال االجتماعي الستدامة اخلربات املتنوعةا
 تطبييقية على عينة من اخلرباء املتقاعدين

 نوار حممد الرماحي/م.م & حامد كريم احلدراوي/ا.م.د &يوسف حجيم الطائي /ا.د
 جامعة الكوفة / جمهورية العراق

 
، بحيث تسهم يز مبدا االستمرارية في خبراتهازتحتاج المنظمات في عالم اليوم الى تع

، وفي نفس الوقت تسهم الخبرات الحالية في بناء الماضية في بناء الخبرات الحاليةالخبرات 
، وهذا االمر يتطلب االستفادة من راس حقيق االستدامة للخبرات وتنويعهاالخبرات القادمة وت

 المال االجتماعي وتوظيفه لتحقيق هذا المطلب. 
اعي في هذا االطار هدفت دراستنا الحالية الى توضيح اهمية االستفادة من راس المال االجتمو

قاعدين ، وسيتم تطبيق هذه الدراسة على عينة من الخبراء والمتفي استدامة الخبرات المتنوعة
نقاط القوة  ، وتوضيح ذلك عن طريق الدراسة والتقصي عن ابرزفي بعض الجامعات العراقية

، واختبار ة العالقات التي تربط متغيراتها، ويتم ذلك من خالل دراسهذا المفهوم في تبني
، وفي الهيكلية ومن ثم اختبار الفرضياتصالحية النموذج المقترح باستخدام اسلوب النمذجة 

ضوء النتائج يتم الحصول على االستنتاجات وتقديم التوصيات التي تتالئم مع طبيعة العينة 
. 

 
 

 
 
 
 
 
 


