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 م2009ارس ـم 5 -4رة ــالقاه

agingshifa@gmail.com   
    

حثين النفسية والمتخصصين بعلوم المسنين في العالم وعدداً من البا
  :وسيطرح المؤتمر عددا من المواضيع اآلتية .الالمعين في هذا المجال

  .مدينة الشيخ زايد –آخر أخبار إنشاء المعهد القومي لعلوم المسنين بالقاهرة  ·

  .تبنى الدعوة إلى إنشاء وتأسيس المجلس القومي لرعاية المسنين ·

  .أخالقيات ومهارات التعامل مع كبار السن ·

راق وورش عمل متخصصة في الجانب النفسي بحوث وأو ·
  .المتعلق بالمسنين

بحوث وأوراق وورش عمل متخصصة في الجانب الطبي  ·
  .المتعلق بالمسنين

بحوث وأوراق وورش عمل متخصصة في الجانب االجتماعي  ·
  .المتعلق بالمسنين

بحوث وأوراق وورش عمل متخصصة في الجانب القانوني  ·
  .المتعلق بالمسنين

بحوث وأوراق وورش عمل متخصصة في جوانب الوقاية من  ·
  .مشكالت المسنين

بحوث وأوراق وورش عمل متخصصة في جوانب التدخل  .
  .المبكر لرعاية المسنين

  .اآللية المقترحة لدمج كبار السن في المجتمع وتفعيل دورهم ·

  .الخبرات العالمية في مجال العناية بكبار السن ورعايتهم ·

  .أنماط الحياة السليمة التي تؤخر مرحلة الشيخوخة لدى المسنين ·

  رـــــــــــة للمؤتمــــــــاور الرئيسيـــــــالمح

  .مفهوم الرعاية المتكاملة للمسنين ·

  .كيف تكون البيئة صديقة للمسنين ·

  .الرعاية المتكاملة وعلوم المسنين الطبية ·

  .الرعاية المتكاملة وعلوم المسنين النفسية ·

  .الرعاية المتكاملة وعلوم المسنين االجتماعية ·

  .الرعاية المتكاملة وعلوم المسنين التشريعية ·

  .الرعاية المتكاملة وبرامج التدخل المبكر للوقاية ورعاية المسنين  ·

  .الرعاية المتكاملة والعناية بكبار السن في األديان السماوية والقيم المجتمعية ·

  .الرعاية المتكاملة وآليات دمج المسنين وتفعيل دورهم في المجتمع ·

  .اية المتكاملة والخبرات الميدانية في مجال التعامل مع المسنينالرع ·

يتشرف مرطز جامعة القاهرة لرعاية المسنين باإلشتراك مع  
المركز الدولي لإلستشارات و التخاطب و التدريب بدني، و الجمعية 
المصرية لرعاية المسنين بالقاهرة دعوتكم للمشاركة بالمؤتمر الدولي 

  :الثالث لرعاية المسنين بعنوان

  "علم و فن: الرعاية المتكاملة للمسنين

و الذي سوف يعقد بمركز جامعة القاهرة للمؤتمرات في الفترة من 
م، و سوف يعقبه مؤتمر دولي للمسنين بمدينة دبي  2009مارس  3-5

  .ذات العامفي 

فعاليات إلثراء وة سعادتكم للمشاركة و الحضور يسعدنا دع
  .المؤتمر، و مرفق محاور و أهداف المؤتمر و شروطه

رئيس مجلس إدارة مركز : يف الدين سيد س. د.رئيس المؤتمر أ -
  جامعة القاهرة لرعاية المسنين

الدولي مركز المدير : محمد النحاس. د.مقرر المؤتمر أ -
  دبي -لإلستشارات و التخاطب و التدريب

مدير الجمعية المصرية  : محمود شحاته . د.أمين عام المؤتمر أ -
  .لرعاية المسنين

  ةــــــــــــــــــــمقدم
  تحت رعاية

ر التعليم العالي، و السيد األستاذ الدكتور وزير التضامن السيد األستاذ وزي
االجتماعي، و األستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة ؛ يتشرف مركز جامعة 
القاهرة لرعاية المسنين باالشتراك مع المركز الدولي لالستشارات و التخاطب 
 و التدريب بدني دعوة سيادتكم لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الثالث

   2009مارس  5- 4للمسنين، و الذي سيعقد في الفترة من 

  .مركز جامعة القاهرة للمؤتمرات بالمدينة الجامعية أمام مدخل كلية التجارة

توضيح وبيان مفهوم وأسس وركائز عملية يهدف المؤتمر إلى 
طبياً ( الرعاية المتكاملة لكافة جوانب الرعاية والعناية بفئة المسنين 

، وإبراز مدى االهتمام الذي توليه )ونفسياً واجتماعياً وقانونياً وإعالميا
األديان السماوية والقيم المجتمعية لفئة كبار السن، وتبيان أفضل الوسائل 

يل دورهم ودمجهم في المجتمع ، وتقديم خدمات نفسية والسبل لتفع
كما يهدف المؤتمر إلى استعراض التجارب . واجتماعية أفضل لهم

العربية والعالمية في مجال العناية بالمسنين، والخطوات الوقائية للمقبلين 
على مرحلة المسنين وبرامج التدخل المبكر واإلرشاد النفسي والصحي 

كما سيطرح المؤتمر أخر المكتشفات العلمية في  .والطبي واالجتماعي
  .مجال المسنين، وأنماط الحياة الصحية السليمة

هذا؛ ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر رواد طب المسنين 
  وعلماء الشريعة واألديان، وعلماء التربية وعلم النفس والصحة
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  ةــــــــــــــة المشارآـــــــــطريق
تقبل المشاركات سواء بحوث أو أوراق عمل أو ورش عمل 
وذلك بعد عرضها على لجنة تحكيم علمية، ويتم التواصل عبر 

   agingshifa@gmail.com   :االيميل التالي

  وف نفيدكم بموقع المؤتمر فور االنتهاء منهوس

مع مراعاة كافة شروط المنهجية العلمية في األبحاث وأوراق 
العمل وإرسال كافة تفاصيل ورش العمل، والرغبة في إقامة معرض 

  .مصاحب للمؤتمر، أو عرض البوسترات

  راكـــــــــــوم االشتـــــــــــــرس
  جنيه مصري 300من مصر 

  .دوالر 300ر من خارج مص
  :ترسل كحوالة بريدية أو بنكية إلى
  شرق كلية اآلثار –جامعة القاهرة  –مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين 

  األستاذ الدكتور محمود شحاته مدير المركز
  .يرجى سرعة إرسال استمارة المشاركة على االيميل الموضح عاليه

 م2009آخر موعد للمشاركة األول من يناير 
  ة ــــل المتاحـــــورش العم

  ):شهادة معتمدة( يمكنكم التسجيل حاليا بورش العمل التالية
  في طب المسنينالجديد 

  أمراض التخاطب لدى المسنين 

ةــــــــــــارة مشارآــــــاستم
 : االسم الكامل

 يراعى الكتابة بدقة العتماد االسم بالشهادة
 :الدرجة العلمية

 :نوع املشارآة
 :عنوان البحث

 :اجلامعة
 :بيانات أخرى

ورش 
العمل 
:  احلالية

 

 أمراض التخاطب لدى املسنني
 ورشة اجلديد يف طب املسنني

 :الوظيفة
 :مكان العمل احلايل

 :العنوان
 :اهلاتف
 :االمييل

 :اهلاتف املتحرك
يراعى إرسال السرية الذاتية مع استمارة 
املشارآة وملخص الدراسة باللغتني العربية 

 :ليزية على االمييل التايلواالجن
agingshifa@gmail.com  

 
 

آما يراعى وللضرورة القصوى إرسال البحث آامًال 
مشفوعًا برسوم املشارآة يف موعد أقصاه األول من 

 .م 2009يناير 
 agingshifa@gmail.com    وللحصول على آافة

التفاصيل واألخبار الدورية عرب امييل املؤمتر
 
   

  .الرعاية المتكاملة للمسنين ووسائل التكنولوجيا الحديثة · 

  .الرعاية المتكاملة للمسنين ووسائل اإلعالم والتدريب والتعليم المستمر ·

  رــــــــة للمؤتمـــــاألهداف التفصيلي

طبياً ونفسياً ( ة المتكاملة للمسنين إلقاء الضوء على مفهوم الرعاي ·
  )واجتماعياً وقانونياً

  .تبيان أفضل الوسائل والسبل لتفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع ·

  .توضيح آلية تقديم خدمات نفسية واجتماعية وطبية أفضل لكبار السن ·

  . استعراض التجارب العالمية في مجال العناية بالمسنين ·

تمام الشديد الذي توليه األديان السماوية والقيم توضيح االه ·
  .المجتمعية لفئة كبار السن

  .التعريف بالخطوات الوقائية للمقبلين على مرحلة الشيخوخة ·

  .تقنين بعض المصطلحات مثل الرعاية المتكاملة للمسنين ·

  .استعراض آخر المكتشفات العلمية في مجال أبحاث المسنين ·

  .تبيان أنماط الحياة الصحية السليمة ·

  .الدعوة إلى إنشاء مجلس قومي للمسنين ·

  .متابعة جهود إنشاء المعهد القومي لعلوم لمسنين ·

  .برامج التعليم والتدريب الخاصة بالمسنين ·

  .اإلعالمية المقدمة لكبار السن الخدمات ·
  رـــــــــرف المؤتمــــــوف شـــــــــضي

 وزير التعليم العالي -

 وزير التضامن اإلجتماعي  -

 رئيس مجلس الشعب -

 رئيس جامعة الدول العربية -

 محافظ القاهرة و القليوبية -

 يس جامعة القاهرةرئ -

 عدد من المؤسسات و الشخصيات العالمية و العربية النهتمة بالمسنين - 

  ةـــــــــــــات المستهدفـــــــــــالفئ
كل فئات المجتمع خاصة الباحثين و الخبراء في مجال المسنين و 

  األطباء و جمعيات النفع العام و حقوق اإلنسان

  ــــــــــــــرد المؤتمـــــــــــــموع
  م2009مارس  5إلى الخميس  4اإلربعاء 

  ر ـــــــــــــع المؤتمــــــــــــــموق
مدخل كلية أمام  –الجامعية المدينة  –مركز جامعة القاهرة للمؤتمرات 

  القاهرةجامعة  –التجارة 

  رـــــــــــــــــــة المؤتمـــــــــــــــلغ
  .اللغة العربية و اإلنجليزية

  ةــــــــــــــة المنظمـــــــــــــــالجه
  مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين

  المركز الدولي لالستشارات و التخاطب و التدريب بدني 
  الجمعية المصرية لرعاية المسنين
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نعم         ال غب يف االشرتاك ؟هل تر  

نعم         ال هل ترغب يف االشرتاك ؟  


