
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذوى  وحدة تكنولوجيا المعلومات

بكلية اإلحتياجات البصرية والسمعية 

 جامعة القاهرة –حاسبات والمعلومات ال

  لعلوم ورعاية يسر مركز جامعة القاهرة

 المسنين

لعلوم ورعاية   مركز جامعة القاهرة مدير

 جامعة القاهرة  -واالستاذ بكلية الطب  المسنين

وحدة تكنولوجيا المعلومات لذوى اإلحتياجات  مدير

  - والمعلوماتحاسبات بكلية الالبصرية والسمعية 

 جامعة القاهرة



 

 

 

 

 :نبذة عن ورشة العمل
 

، حيث يتم ٢٠١٤أغسطس  ٢١تناقش ورشة العمل دور التكنولوجيا المساعدة فى خدمة المسنين وذالك يوم الخميس الموافق 

و ما يقدمة من خدمات ويناقش المؤتمر قضايا هامة عن دور التكنولوجيا التعريف بمركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين 

تطبيق وذالك عن طريق  ن الحياتية اليومية للمسنئواالستقاللية واالعتماد على النفس فى الش علىفى مساعدة المسنين  المساعدة 

 في المحاور المختلفة ذكية والمعتمدة على شبكات اإلستشعار الالسلكية وتقنيات معالجة الصور والحقيقة المدمجة التكنولوجيا ال

السن والتي بدورها تعمل على إرساء مبدأ "الدمج" لفئة كبار اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة والمتعلقة بكبار 

المشاركة والترفيه وذلك من خالل تطوير الخدمات المختلفة السن في المجتمع وتجنب فصلهم كفئة غير منتجة أو حرمانهم من 

وخلق قنوات خدمية تتناسب مع احتياجات واهتمامات تلك الفئة. ذلك باإلضافة إلى عرض عدد من المقترحات التكنولوجية في 

تؤدي إلي تحسين الحالة الصحية والتعليمية والنفسية والعضوية للمسنين عن طريق رفع الروح المعنوية العديد من المجاالت والتي 

والتغلب على شعور أنه شخص لم يعد له دور في المجتمع او  واإلكتئاب والذهنية والوعي للشخص بالتخلص من إحساس الوحدة

 لمساعدة لخدمة المسنين.كما يتم تنظيم معرض على هامش المؤتمر لعرض التقنيات التكنولوجية االحياة. 

 

 

 :األهداف
 

  الصلة ذات المجاالت في المختلفة الخلفيات البحثية والتطبيقية ذوي من األفراد يجمع علمي منتدى توفير ورشة العمل الى تهدف

  ومقدمي والباحثين يميةاألكاد األوساط وهي المعلومات المساعدة لرعاية المسنين؛لتطبيقات تكنولوجيا  التخصصات بالمجال متعدد

الصناعية المنتجة والمطورة للتقنيات باإلضافة إلى الشركات والمؤسسات  ومتلقي الخدمة من المسنين، الرعاية لكبار السن خدمات

  أفضل حياة نوعية لتوفير المساعدة التكنولوجيات مجال في الحديثة التطورات لمناقشة التكنولوجية المساعدة لخدمة المسنين، وذلك

 .السن لكبار
 

 

 

 :مزايا إضافية
 

 رسوم األشترك: مجانية 

 المسنين ورعاية لعلوم القاهرة جامعة تمنح شهادة لحضور ورشة العمل من مركز 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 برنامج ورشة العمل

 (١١٢٢أغسطس  ١٢الخميس )
 

 صباحا   9:00-10:00 التسجيل في ورشة العمل

 اإلفتتاح

   القاهرة جامعة رئيس نصار جابر. د.أكلمة 

 المجتمع وخدمة البيئة لشئون الجامعة رئيس نائب الناصر عبد جمال. د.أ كلمة

  المسنين ورعاية لعلوم  القاهرة جامعة مركز مدير صبري أحمد نها. د.أ كلمة

 البصرية اإلحتياجات لذوى المعلومات تكنولوجيا وحدة مدير حسنين عطيفي أبوالعال. د.أكلمة 

 القاهرة جامعة - والمعلومات الحاسبات بكلية والسمعية

 

 

 صباحا   10:30-10:00

 د. أسامة مسلم

الصحة العالمية  الخبير الدولي بمنظمة 

محاضر إدارة الرعاية الصحية بالجامعة و

 ريكيةاألم

 

 التحرش بالشيخوخة

 صباحا   11:00-10:30

 د. أسامه رفعت

 جامعة القاهرة –كلية الطب  –مدرس الطب النفسي 

دور تكنولوجيا المعلومات في اعادة التاهيل المعرفي 

 لمرضي اضطرابات الذاكرة من المسنين

 

 صباحا   11:30-11:00

 د. نشوى البنداري

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

 SRGEوعضو المجموعة البحثية البحري 

تكنولوجيا المعلومات المساعدة من أجل تحسين 

 المشاركة لدى كبار السن

 صباحا   12:00-11:30

 د. طارق جابر

جامعة قناة  –كلية الحاسبات والمعلومات 

 SRGEالسويس وعضو المجموعة البحثية 

  إنترنت خالل من السن لكبار الحياة نوعية تحسين

 األشياء

 را  ظه 12:30-12:00

 ظهرا   12:30-1:00 استراحة

 د. مريم حزمان

 –المعمل المركزي للنظم الزراعية الخبيرة 

 مركز البحوث  الزراعية

 ظهرا   1:00-1:30 تكنولوجيا المعلومات المساعدة وتغذية كبار السن

 د. ياسر عوض

جامعة قناة السويس وعضو  –كلية الزراعة 

 SRGEالمجموعة البحثية 

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات للتنمية الزراعية 

 العالجية المستدامة في مجال رعاية المسنين

 ظهرا   2:00-1:30

 د. محمد مصطفى الطويل

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

 SRGEالمجموعة البحثية  البحري وعضو

تطبيقات الهواتف الذكية من أجل حياة أفضل 

 للمسنين

 ظهرا   2:30-2:00

 د. كريم كمال

جامعة بني  –كلية الحاسبات والمعلومات 

 SRGEالمجموعة البحثية  سويف وعضو

تطبيقات أمن المعلومات للتنمية المستدامة في مجال 

 رعاية المسنين

 عصرا   3:00-2:30

 عصرا   3:00-3:30 ورشة العملنتائج وتوصيات 

 تسليم شهادات حضور ورشة العمل

 


