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 مبناسبة اليوم العاملي للتوعية بشأن إساءة معاملة املسنني

 تنظيم 

 مركز إجالل خلدمات كبار السن

 للمسؤولية االجتماعية عضو الشبكة اإلقليمية
 

 االفتتاح

 8:20ـ  8:00

 لندوة العلمية الرقمية الثالثةا  تتاحفكلمة ا

 رئيسة الندوة العلميةـ  سعادة الدكتورة أماني الطبطبائي

 املدينة الرقمية لكبار السن بالدول العربيةـ  عضو اهليئة اإلستشارية

  القران الكريمتالوة عطرة من 

 فيديو محلة اليوم العاملي للتوعية بشأن اساءة معاملة كبار السنعرض 

 فكرة وإعداد د/ حياة ماّلوي 

 رئيس مركز إجالل واملشرف العام على املدينة الرقمية لكبار السن 

 عائشة فالته مدير عام صحيفة التميز اإللكرتونية /أبالتعاون مع 

 للندوة العلمية الرقمية الثالثة كلمة  الراعي الفخري 

 سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم كمال

 نائب الرئيس رئيس املكتب التنفيذي باللجنة الوطنية للمسنني

 السفري الدولي للمسؤولية اجملتمعية

 الراعي الفخري



  انطالق  الندوة

ـ  رئيسة مركز إجالل خلدمات كبار السنـ  سعادة الدكتورة حياة يوسف مالوي : بإدارة 

 اإلشراف العام على الندوة العلميةـ  الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

 8:35ـ  8:20

 مفاهيم وإحصائيات ... اليوم العاملي للتوعية بشأن إساءة معاملة املسنني

 سعادة الدكتور إبراهيم عبداهلل احلمادي 

 رئيس اخلدمات الصحية لكبار السن / منطقة حولي الصحية  

 الكويت دولة  

 8:50ـ  8:35

 األسباب واحللول لكبار السن .. ةالنفسي اإلساءة

 سعادة الربوفيسور تامر فريد 

 هيئة الصحة بدبي  –استشاري طب املسنني 

   .دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 9:05ـ  8:50

 اإلساءة واإلستغالل املالي لكبار السن... أبعاد قانونية  

 سعادة األستاذ عبداهلل العنزي 

 حمامي ومستشار قانوني

 دولة الكويت 

 9:20ـ  9:05

 لكبار السن ...األسباب واحللول  ةاإلجتماعي اإلساءة 

 املال  سعادة األستاذ عبدالكريم

 مستشار أسري وتربوي

 مملكة البحرين.

 9:35ـ  9:20

 اإلساءة اجلسدية والصحية وأنواعها حنو كبار السن 

 سعادة الدكتور سلطان العمري 

 أكادميي يف طب الشيخوخة 

 عضو هيئة التدريس بكلية الطب جبامعة امللك عبدالعزيز 

 اململكة العربية السعودية



 

 9:50ـ  9:35

 اإلساءة حنو كبار السن واألفراد للحد من مسؤولية اجملتمع 

 سعادة الدكتورة مريم رضوان  

 خبري خمتص يف اسرتاتيجيات املسؤولية اجملتمعية 

 مجهورية السوداًن  

 10:05ـ  9:50

   اإلساءة دور كبري السن يف محاية نفسه من 

 سعادة الربوفيسور عبداملنان مال بار 

 أستاذ اإلرشاد والعالج النفسي 

 مدير عام مركز تقارب لالستشارات 

 اململكة العربية السعودية

 10:20ـ  10:05

 محاية كبار السن من اإلساءة رؤية تأصيلية شرعية 

 سعادة الدكتور عادل املرزوقي 

 باحث وأكادميي يف جمال رعاية كبار السن 

 مملكة البحرين 

 10:35ـ  10:20

 خطط مستقبلية للحد من العنف جتاه كبار السن 

 سعادة الدكتورة دانا أبو الرب

 العيادة االستشارية للطب الباطين ـ وطب كبار السن / البورد األمريكي 

 اململكة األردنية اهلامشية

 10:45ـ  10:35

 الرقمية الثالثة لندوة العلميةالبيان اخلتامي وتوصيات ا

  رئيسة الندوة العلميةـ  سعادة الدكتورة أماني الطبطبائي

 املدينة الرقمية لكبار السن بالدول العربيةـ  عضو اهليئة اإلستشارية 


