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ْعٍف ثمَّ جعَل  قال تع���اىل: »اهلُل الذي خلقُكم من �سَ
ْعفا  ٍة �سَ ًة ثمَّ جعَل من بعِد ُقوَّ ْعٍف ُقوَّ من بعِد �سَ

و�سْيبًة يخُلُق ما ي�ساُء وُهَو العليُم القديُر«.

نا حمم���ٍد �صلى اهلل  ْفوِة اخلل���ِق نبيِّ وال�ص���اُة وال�ص���اُم عل���ى �صَ
علي���ه و�صلَم القائِل: »لي�َس منا م��ن مْل يرحْم �سغرينا 

ويوقر كبرينا«.
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تتق���دم ال�صبكة االإقليمي���ة للم�صوؤولية االجتماعية 
ل�صركة اخللي���ج ل�صناع���ة البرتوكيماويات  مبملكة 
البحري���ن, برئا�ص���ة �صع���ادة الدكت���ور عبدالرحمن 
دع���م  يف  لدوره���م  اجلزي���ل  بال�صك���ر  جواه���ري, 
وتاأ�صي����س »املدين��ة الرقمي��ة لكب��ار ال�سن يف 

الدول العربية«.

�سعادة الدكتور عبدالرحمن جواهري
 رئي�س �صركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات

ال�صريك اال�صرتاتيجي
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للم�صوؤولي���ة  االإقليمي���ة  ال�صبك���ة  تتق���دم 
للم�صن���ني  الوطني���ة  للجن���ة  االجتماعي���ة 
برئا�صة �صعادة ال�صيد جميل بن حممد علي 
حمي���دان, بال�صكر اجلزيل لدورهم يف دعم 
»مرك��ز اإج��الل خلدم��ات كب��ار ال�سن 
الإقليمي��ة  بال�سبك��ة  واملتقاعدي��ن 

للم�سوؤولية الجتماعية«.

�سعادة ال�سيد جميل بن حممد علي حميدان
 وزير العمل والتنمية االجتماعية
رئي�س اللجنة الوطنية للم�صنني
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تتقدم ال�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االجتماعية جلمعية البحرين اخلريية ممثلة 
يف �صع���ادة الدكت���ور ح�صن بن اإبراهي���م كمال, بال�صكر اجلزي���ل لدورهم يف دعم 
»مرك��ز اإج��الل خلدمات كبار ال�س��ن واملتقاعدين بال�سبك��ة الإقليمية 

للم�سوؤولية الجتماعية«.

�سعادة الدكتور ح�سن بن اإبراهيم كمال
رئي�س جمعية البحرين اخلريية
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ولنا كلمة
لقد كرم اهلل تعاىل بني اآدم وعظم ال�صرع حرمة النف�س واعتنى بها, وخ�س بالرعاية والعناية كبار ال�صن 
فحث على احرتامهم وتوقريهم ورعايتهم والرب بهم وقد قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »لي�س منا من 

مل يرحم �صغرينا, ويعرف �صرف كبرينا«. ويف رواية: »ويوقر كبرينا«.
ويت�ص���ف املجتمع ب�صفات كرمية, منها: توقري الكبري يف ال�صن, وقد تواتر حثُّ ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صل���م عل���ى اإكرام الكبري, وتوق���ريه, ومن ذلك اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صل���م قال: »اإن من اإجال اهلل 

اإكرام ذي ال�صيبة امل�صلم....« احلديث.
ومل تاأل���و مملك���ة البحرين من توفري رعاي���ة كاملة ومتنوعة لكب���ار ال�صن, فاأن�صئت املوؤ�ص�ص���ات التي توفر 
تل���ك الرعاية, واطلقت ا�صرتاتيجي���ة وطنية نوعية, واأ�ص�صت جلنة وطنية للم�صنني يراأ�صها �صعادة وزير العمل 
والتنمي���ة االإجتماعية, لتوف���ري خدمات الدعم وامل�صان���دة ملوؤ�ص�صات رعاية كبار ال�صن, �ص���واء الر�صمية منها 
اأو االأهلي���ة. كم���ا اأن للموؤ�ص�ص���ات االأهلية دور كبري يف دعم برام���ج رعاية كبار ال�صن, اإ�صاف���ة اإىل املوؤ�ص�صات 

اخلا�صة واملختلطة.
وبه���ذه املنا�صب���ة, ي�صرفن���ي اأن اأرفع اأ�صم���ى اآيات ال�صك���ر ململكة البحرين قي���ادة و�صعب���ًا, ول�صعادة وزير 
العم���ل والتنمية االإجتماعية, وللجنة الوطنية للم�صن���ني يف مملكة البحرين , وكذلك ل�صركة اخلليج ل�صناعة 
البرتوكيماوي���ات ال�صريك اال�صرتاتيجي للمدينة الرقمي���ة لكبار ال�صن يف الدول العربية لدعهم لهذه املبادرة 
االإن�صاني���ة املهني���ة, وجلمعية البحري���ن اخلريية لتوا�صله���م امل�صتم���ر واالإيجابي يف دعم برام���ج كبار ال�صن 
بال�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االجتماعية, ولكل املوؤ�ص�صات العربية واخلليجية الداعمة واملتفاعلة مع براجمنا 

وفعالياتنا.
وال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

د. حياة يو�سف مالوي     
رئي�صة مركز اجال خلدمات كبار ال�صن واملتقاعدين     

                                امل�صرف العام على املدينة الرقمية لكبار ال�صن يف الدول العربية
ال�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االإجتماعية     



مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

يف �سطور
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عن مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
هو مركز يتبع لل�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االجتماعية, ومتخ�ص�س يف تقدمي اخلدمات التدريبية واال�صت�صارية 
ملوؤ�ص�ص���ات كبار ال�صن يف الدول العربية. كما اأنه ينف���ذ العديد من الدرا�صات املعمقة, وينظم الفعاليات التي 

تقدم اأف�صل املمار�صات يف جمال رعاية كبار ال�صن. 

الروؤيـــة :
التميز والريادة يف التوعية املجتمعية بحقوق كبار ال�سن واملتقاعدين وطرق التعامل معهم.

 الر�سالة :
ن�س��ر ثقافة وطرق التعامل مع كبار ال�سن وف��ق ال�سريعة الربانية والهدي املحمدي يف العامل 
العرب��ي، ع��ن طريق امل�ساهمة املتمي��زة يف تاأهيل وتثقيف خمتلف الفئ��ات يف املجتمع، وذلك 
بال�ستعان��ة بذوي اخلربات، والتعاون مع املوؤ�س�س��ات واجلهات احلكومية والأهلية،  يف ح�سر 

تلك اخلدمات وت�سهيل احل�سول عليها با�ستخدام جميع التقنيات احلديثة.
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الأهداف العامة ملركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين:-
ن�صر ثقافة امل�صوؤولية االجتماعية جتاه كبار ال�صن واملتقاعدين يف الدول العربية. 	• 	

تدريب وتطوير العاملني يف دور رعاية كبار ال�صن. 	• 	

تنظي���م الفعاليات واملوؤمت���رات واملعار�س والندوات اخلا�صة بكبار ال�صن والت���ي ت�صاهم بن�صر ثقافة  	• 	

العناية بهم. 

اإ�صدار جملة دورية متخ�ص�صة تهتم بن�صر البحوث وكل ما يتعلق بكبار ال�صن واملتقاعدين. 	• 	

اإعداد الدرا�صات والبحوث املتخ�ص�صة مع اال�صتعانة باملتميزين من املتخ�ص�صني . 	• 	

ترجمة بع�س املعايري اخلا�صة بتقدمي اخلدمات لكبار ال�صن 	• 	

حتقيق التعاون والرتابط بني مراكز رعاية كبار ال�صن وجمعيات املتقاعدين بع�صهم ببع�س يف الدول  	• 	

العربية .

ت�صميم برامج التدريب والتطوير اخلا�صة برعاية كبار ال�صن واملتقاعدين . 	• 	

التن�صيق مع املهتمني بجانب كبار ال�صن واملتقاعدين لتبادل املعلومات واخلربات 	• 	

اإن�صاء جلنة متخ�ص�صة تهتم بحقوق كبار ال�صن . 	• 	



انـجازات
مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
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ملتقــى اأف�ســل املمار�سـات يف جمال رعاية كبار ال�سن
نظ���م مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين التابع لل�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية بالتعاون 
مع ال�سبكة الإقليمية لالإ�ست�سارات يف مملكة البحرين، وباإعتماد من الأكادميية الدولية للم�س�ؤولية الإجتماعية 
»ملتق���ى اأف�س���ل املمار�سات يف جمال رعاي���ة كبار ال�سن«، بال�سراك���ة ودعم من اللجن���ة ال�طنية للم�سنني يف 
مملك���ة البحرين، وبرعاي���ة كرمية من �سعادة ال�جيه الدكت����ر ح�سن بن ابراهيم كم���ال نائب رئي�س اللجنة 

رئي�س املكتب التنفيذي باللجنة ال�طنية للم�سنني، وفقا للتف�سيل التالية:
اأواًل: الفقرة التقدميية:

1. كلمة تقدميية ل�سعادة الدكت�ر ح�سن بن اإبراهيم كمال بعن�ان »واقع رعاية امل�سنني يف مملكة البحرين
.. اللجنة ال�طنية للم�سنني من�ذجًا«.

2. ورقة عمل بعن�ان » رعاية امل�سنني يف الإ�سالم« للدكت�ر عادل اأحمد املرزوقي.
ثانيًا : ور�ش عمل متخ�س�سة

ا�صتمل »ملتقى اف�صل املمار�صات يف جمال رعاية كبار ال�صن « على العديد من الور�ش املتخ�ص�صة 
وفقا للتفا�صيل التالية:

ور�سة العمل  االأولى » فن اإدارة املقابلة مع كبار ال�سن«
) بتاريخ 22  يونيو 2014- من ال�صاعة 4-9 م�صاء (

محـــاور الور�ســـة االأولــى:
•  مفهوم املقابلة:

• اأهميتها.     • اأهدافها.    
•  اأنواع املقابلة: 

• من حيث ن�ع الأ�سئلة .  • من حيث العدد.       
من جانب التفاعالت الإجتماعية .   • • من اجلانب الإكلينيكي .     

•  مزايا املقابلة. 
•  ت�صجيل املقابلة. 

•  اأنواع االت�صال خالل املقابلة. 
مراحل املقابلة.    •

مرحلة البدء والتنفيذ.   • • مرحلة الإعداد للمقابلة .     
• مرحلة اإنهاء املقابلة.    

•  ا�صرتاتيجيات اإجراء املقابلة: 
• مهارة القاء ال�سئلة .     • بناء الألفة.         
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ور�سة العمل الثانية »معايري واخالقيات مقدمي الرعاية لكبار ال�سن«
)بتاريخ 23 يونيو 2014 ميالدي - من ال�صاعة 4-6 م�صاء(

محاور الور�سة الثانية
مفه�م مقدمي الرعاية.   -1

اأن�اع الرعاية.   -2
املعايرياملطل�بة ملقدمي الرعاية.  -3

مفه�م اأخالقيات املهنة.  -4
اأهمية الأخالقيات.  -5

الأخالقيات املطل�بة يف العمل.  -6

م�سادر الأخالقيات يف العمل.  -7
8-   ت�سنيف القيم الأخالقية.
الفرق بني القيم والأخالق.  -9

الأخالقيات وامل�س�ؤولية والقيم.  -01
تاأثري القيم الأخالقية على اأداء الأفراد واملنظمات.  -11

ور�سة العمل الثالثة »الغذاء ال�سليم وعالقته بال�سيخوخة املريحة«
)بتاريخ 23 يونيو 2014- من ال�صاعة 6:30 -9 م�صاء(

محاور الور�سة الثالثة:
• تاأثري العمليات الف�سي�ل�جية على تغذية امل�سن.

• تاأثري الأمرا�س املزمنة على �سالمة تغذية امل�سن.
• �س�ء التغذية.

•  التثقيف الغذائي للم�سن.
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الـمحا�ســرون وخبــراء الـملتقـــى

1- الدكتور عادل اأحمد املرزوقي
• نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية.

• اأول بحريني حا�سل على �سهادة ماج�ستري يف جمال رعاية امل�سنني يف بعدها الإجتماعي.
• م�ؤلف م�سارك لكتاب »بر ال�الدين ورعاية امل�سنني يف الإ�سالم«.

2- الدكتورة حياة يو�صف مالوي
• رئي�سة مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية.

• حا�سلة على دكت�راة يف علم النف�س الرتب�ي - تخ�س�س رعاية كبار ال�سن.
• متتلك ملكية فكرية لنظرية متخ�س�سة يف جمال رعاية كبار ال�سن.

• م�ؤلفة كتاب »نح� �سيخ�خة مريحة«.

3- االأ�صتاذة تهاين العدواين
• اأخ�سائية تغذية مبركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة.

• حا�سلة على ماج�ستري يف تخ�س�س تغذية امل�سن.

مكـان اإنعقـاد  فعاليـات الـملتقـــى

املكان الرئي�ش
ت�ليب ج�لدن  • فندق 

املكان الفرعي
ال�الدين لرعاية  املنار  • جمعية 

تاريخ اإنعقاد امللتقى
2014م ي�ني�   23  -  22 •
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الـموؤ�س�ســات الـم�ساركــة فـي
»ملتقى اأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن«

الدولــــةالـجهـــةاال�صــــمالرقم

مملكة البحرين جمعية البحرين لرعاية ال�الدين ليلى ح�سن خمي�س املال�د1
مملكة البحرين جمعية البحرين لرعاية ال�الدين نادية هالل الق�تي2
مملكة البحريندار ام احل�سم لرعاية امل�سننيحمده حممد جا�سم دليم3
مملكة البحريندار ام احل�سم لرعاية امل�سننيعبداهلل حممد جا�سم 4
مملكة البحريندار املحرق لرعاية امل�سننيعبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن التميمي5
مملكة البحريندار املحرق لرعاية امل�سننييحيى خليفة املهيزع6

وزارة التنميةرقية حممد عبدالر�س�ل احلايكي7
مملكة البحرينمركز املحرق للرعاية الجتماعية

مملكة البحريننادي �سرتة الجتماعي لل�الدين�سكينة حمف�ظ �سليمان 8
مملكة البحريننادي �سرتة الجتماعي لل�الديناآمنة اأحمد �سلمان 9

مملكة البحريندار بنك البحرين ال�طني للم�سننياإميان عبداهلل علي بطى10
مملكة البحريندار بنك البحرين ال�طني للم�سننيحممد اأحمد �سلمان جا�سم11

وزارة التنمية اإميان جعفر اأحمد املغلق 12
مملكة البحريندار بنك البحرين ال�طني للم�سنني

مملكة البحرينوزارة التنمية الجتماعيةاإ�سماعيل علي اأمر اهلل ح�سن 13
مملكة البحرينوزارة التنمية الجتماعيةريا�س عبدالعزيز مبارك14
مملكة البحريننادي درة الرفاع الجتماعي لل�الدينعائ�سة اأحمد جا�سم املط�ع15
مملكة البحريننادي درة الرفاع الجتماعي لل�الديناماين عبدالكرمي الن�ساري16
مملكة البحريندار ي�ك� لرعاية ال�الدينفريدة اأحمد �س�يطر17
مملكة البحريندار ي�ك� لرعاية ال�الدينل�ل�ة �سالح عي�سى 18
مملكة البحريندار ي�ك� لرعاية ال�الدينمنال علي جا�سم19
مملكة البحريندار ي�ك� لرعاية ال�الدينر�سا اأحمد حمد �سم�س20
مملكة البحريندار ي�ك� لرعاية ال�الدينل�ل�ة �سعيد مبارك الهاجري21
مملكة البحريندار ي�ك� لرعاية ال�الدين�سامية حمد احلادي22
مملكة البحريندار ي�ك� لرعاية ال�الدينخالد حممد اإبراهيم �سعيد23
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مملكة البحريندار ب�ري لرعاية ال�الدينزينب عبداهلل ح�سن24
مملكة البحريندار ب�ري لرعاية ال�الدينرجاء ح�سن جعفر العريبي25
مملكة البحرين اجلمعية ال�سالميةعبداهلل عي�سى حاجي26
مملكة البحريناجلمعية ال�سالمية ف�زية جا�سم حممد اأحمد27
مملكة البحريننادي عبداهلل بن ي��سف فخرو لل�الدينخالد حممد ي��سف القطان 28
مملكة البحرينجمعية احلكمة للمتقاعدين علي حممد علي جرب29
مملكة البحرينزينب حممد علي عبداهلل 30

جمعية العطاء الن�سائية اخلريية ندى جعفر علي اآل اإ�سماعيل31
مبحافظة القطيف

اململكة العربية 
ال�سع�دية

جمعية العطاء الن�سائية اخلريية حممد ر�سا اأحمد 32
مبحافظة القطيف

اململكة العربية 
ال�سع�دية

جمعية العطاء الن�سائية اخلريية زهراء حممد زيد 33
مبحافظة القطيف

اململكة العربية 
ال�سع�دية

�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سنني�سامله علييه �سامل املحروقيه34
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيي�سرى بنت دويله بن �سالم الهنائية35
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننين�سراء م�سلم حمد 36
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيليلى حممد جمعة البل��سي37
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننينهال بنت اب� �سريع بن حمم�د عفيفي38
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيبدرية حميد خلفان 39
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيثريا �سعيد �سيف املع�يل40
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيمنى بنت علي بن عامر ال�سارمية41
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننينا�سر احمد �سام�س املالكي42
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيبدر بن �سع�د بن احمد ال�سباحي43
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سنني�سامل بن �سرور بن �سع�د املحروقي44
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيعبدالرحمن بن جالل البل��سي45
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيج�خه حممد خمي�س الفار�سيه46
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيمنى �سعيد خلفان احلايري47
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننياأ�سماء بنت عامر بن حممد ال�س�اعي48

19 تقرير مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين



لقطات م�سورة من فعاليات امللتقى
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لقطات م�سورة من فعاليات امللتقى
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لقطات م�سورة من فعاليات امللتقى
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املوؤ�س�سات امل�ساركة واملتعاونة يف التنظيم
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تقييم عام للور�ش التدريبية

الربامج التدريبية: ملتقى اأف�صل املمار�صات يف جمال رعاية كبار ال�صن
اأوال ً: تقييم املدربني

�صعيفمتو�صطجيدجيد جداممتازالبيان
اإملام املدربني مب�ا�سيع الربنامج. 1
قدرة  املدربني على ت��سيل املعل�مات. 2
طريقة تنظيم العر�س )من حيث ال��س�ح والكفاية(. 3
قدرتهم على �سرح حمت�ى الدورة. 4
مدى تعاونهم مع املتدربني. 5
تن�ع الأن�سطة والتمارين وال��سائل امل�ستخدمة. 6
قدرة املدربني على حتفيز امل�ساركني على التفاعل.. 7
قدرة املدرب على اإدارة املداخالت واملناق�سات. 8

مالحظات خا�صة عن فريق املدربني:
ثانيا : تقييم الور�ش/الربنامج التدريبي

�صعيفمتو�صطجيدجيد جداممتازالبيان
1. حمت�ى الربنامج التدريبي

2. املادة التدريبية التي وزعت يف الربنامج
3. تنظيم و�سه�لة حمت�ى املادة العلمية

4. حتقيق اأهداف الربنامج
5. م�ست�ى تنظيم الربنامج التدريبي
6. التجهيزات وال��سائل امل�ستخدمة

7. مدة الربنامج 
8. مكان الربنامج

9. الت�قيت

رابعًا : معلومات عامة 
لنعمهل تعتقد اأنك ال�سخ�س املنا�سب حل�س�ر الربنامج

لنعمهل تعتقد اأن الربنامج �ساعدك على تط�ير مهاراتك
لنعمهل اأعطيت اإ�سعارا كافيًا عن طبيعة و ن�ع الربنامج قبل ح�س�ره

ا�صتمارة تقييم امللتقى التدريبي 
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�سعيف مت��سط جيد جيد جدًا ممتاز ما هو تقييمك العام عن الربنامج

اأهم املعارف التي مت احل�صول عليها:
 .......................................................................................................................................................................  .1

..................................... ..................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

 ........................................................................................................................................................................ .4

اأهم املهارات التي مت  اكت�صابها خالل امل�صاركة يف امللتقى التدريبي:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

اأهم املقرتحات املنا�صبة لتطوير جماالت العمل:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

االقرتاحات واملالحظات:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 .......................................................................................................................................................................  .3
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قراءة حتليلية لنتائج ا�صتمارة تقييم امللتقى التدريبي 

اأواًل تقييم املدربني:

مالحظاتالدرجةالن�صبة
اإملام املدربني مبحت�ى الربنامج التدريبيممتاز٪92
قدرة املدربني على �سرح حمت�ى الربنامج التدريبيجيد جدًا٪87

ثانيًا: تقييم الور�ش/ الربنامج التدريبي

مالحظاتالدرجةالن�صبة
حمت�ى الربنامج التدريبيممتاز٪93
مدة الربنامججيد٪78
مكان الربنامججيد جدًا٪83

معلومات عامة

مالحظاتالدرجةالن�صبة
اختيار الأ�سخا�س املنا�سبني حل�س�ر الربونامج التدريبيممتاز٪96

التقييم العام للربنامج

مالحظاتالدرجةالن�صبة

التقييم العام للربنامج بعد حتليل ا�سمارات التقييم لعد )48( ممتاز٪94
م�سارك وم�ساركة من مملكة البحرين وخارجها



فعاليات م�ساحبة

1-  حفل »تقليد معايل ال�سيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة« رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املنار لرعاية ال�الدين، 
لقب �سفري دويل للم�س�ؤولية الإجتماعية بال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية

2- حف���ل تد�سني م�ستق���ل لكتاب »نح� �سيخ�خة مريحة« للم�ؤلفة الدكت�رة حي���اة ي��سف مالوي رئي�سة مركز 
اإج���الل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة الإقليمي���ة للم�س�ؤولية الإجتماعية برعاية معايل ال�سيخ 
دعي���ج ب���ن خليفة اآل خليف���ة، وبح�س�ر �سيف ال�سرف �سع���ادة الدكت�ر ح�سن بن ابراهي���م كمال، يف مقر 
جمعي���ة املن���ار لرعاية ال�الدين ، وبالتعاون معها.حيث ا�ستمل الفقرات عل���ى عر�س فلم، مت اإعداده لهذا 
الغر�س، وكذلك حفل �سعبي)رق�سة العر�سة( من اعداد املنت�سبني جلمعية املنار لرعاية ال�الدين. علمًا 

اأن الكتاب متت طباعته من قبل اإدارة املطب�عات والن�سر بهيئة �س�ؤون الإعالم.
3-  مت تد�س���ني خط���ة التدريب ملركز اإجالل خلدمات كبار ال�س���ن واملتقاعدين، حيث مت اإطالق خطة تدريب 
متخ�س�سة يف جمال رعاية كبار ال�سن، والتي مت اإعدادها من قبل خرباء، بعد حتديد احلاجات التدريبية 

لتلك امل�ؤ�س�سات.
4- تنظي���م زيارات لل�ف�د اخلليجية امل�ساركة لع���دد من دور وم�ؤ�س�سات كبار ال�سن يف مملكة البحرين، وهي 
دار ي�ك���� لرعاي���ة ال�الدي���ن، وجمعية املن���ار لرعاية ال�الدين، وجمعي���ة اأم احل�سم لرعاي���ة كبار ال�سن، 

وبالتعاون والتن�سيق من قبل جمعية اأم احل�سم لرعاية ال�الدين.
5- تنظي���م زي���ارات اإجتماعية وترفيهية لل�ف�د اخلليجية امل�ساركة يف امللتق���ى لعدد من املرافق ال�سياحية يف 

مملكة البحرين.
6- ت�زيع كتاب »نح� �سيخ�خة مريحة« على جميع امل�ساركني يف امللتقى.

7- امل�ساركة يف معر�س امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واملجتمعية الذي نظمته ال�سبكة الإقليمية للم�س�ؤولية الإجتماعية، 
حي���ث مت ت�زيع كت���اب »نح� �سيخ�خة مريح���ة« على كب���ار زوار املعر�س وكذلك اجلمه�ر م���ن امل�ؤ�س�سات 

املجتمعية من داخل مملكة البحرين وخارجها.
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مرفقــــات
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يشهــد مركز إجالل لخدمات كبار السن والمتقاعدين بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية
وبالتعــاون مع اللجنة الوطنية للمسنين

بــــأن

قد أتم/ أتمت متطلبات اتمام الورش التدريبية الثالث في مجاالت
فن إدارة المقابلة مع كبار السن، ومعايير وأخالقيات مقدمي الخدمة لكبار السن، 

والغذاء السليم وعالقته بالشيخوخة المريحة
ضمن فعاليات ملتقى

أفضل الممارسات في مجال رعاية كبار السن
خــالل الفتــرة من 22 - 23 يونيو 2014م

بروفيسور يوسف عبدالغفارالمنامة - مملكة البحريـن
رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية

الأ�ستاذة ليلى ح�سن املالود 
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�صكر وتقدير من رئي�س واأع�صاء ال�صبكة الإقليمية للم�ص�ؤولية الإجتماعية لأ�صحاب 
ال�صعادة وال�صادة رئي�س واأع�صاء اللجنة ال�طنية للم�صنني، ومكتبها التنفيذي لدورهم 

الكبري واملقدر يف دعم اأن�صطة ال�صبكة يف مملكة البحرين.

�سورة جماعية للجنة الوطنية للم�سنني

�سورة جماعية للمكتب التنفيذي للجنة الوطنية للم�سنني
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ملتقــى اأن�سطة وفعاليات كبار ال�سن واملتقاعدين

نظم مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية، وبرعاية ودعم 
مق���در من اللجنة الوطني���ة للم�سنني »ملتقى اأن�سطة وفعالي���ات كبار ال�سن واملتقاعدي���ن« ملخططي ومنظمي 
الربام���ج والأن�سطة والفعاليات يف موؤ�س�سات كبار ال�س���ن واملتقاعدين من اجلن�سني يف مملكة البحرين، وفق 

التفا�سيل التالية:

اأواًل: الفقرة التقدميية:
• كلم���ة تقدميي���ة ل�سعادة الأ�ستاذ �سعيد ال�سماك ع�سو جمل�ش اإدارة اللجنة الوطنية للم�سنني ممثاًل عن 

اللجنة بعنوان »اللجنة الوطنية للم�سنني ودورها يف دعم قطاع كبار ال�سن يف مملكة البحرين«.
• تكرمي اللجنة الوطنية للم�سنني من قبل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية لدورها يف دعم اأن�سطة 

كبار ال�سن يف مملكة البحرين.
• تكرمي املوؤ�س�سات املجتمعية التي ح�سلت على ع�سوية »فئة موؤ�س�سات» من قبل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 

الإجتماعية.
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الـمحا�ســرون وخبــراء الـملتقـــى

1- الربوفي�ص�ر علي اآل اإبراهيم
• نائب رئي�ش ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية.

• موؤلف م�سارك لكتاب »بر الوالدين ورعاية امل�سنني يف الإ�سالم«.

2- الدكت�رة حياة ي��صف مالوي
• رئي�سة مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 

الإجتماعية.
• حا�سلة على دكتوراة يف علم النف�ش الرتبوي - تخ�س�ش رعاية كبار ال�سن.

• متتلك ملكية فكرية لنظرية متخ�س�سة يف جمال رعاية كبار ال�سن.
• موؤلفة كتاب »نحو �سيخوخة مريحة«.

3- الدكت�ر �صالح الإبراهيم
. الرتبوية  الإدارة  يف  • دكتوراة 

حا�سل على ماج�ستري يف تخ�س�ش امل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات. قطري  • اأول 
املجتمعي. الت�سويق  جمال  يف  • ا�ست�ساري 

مكـان اإنعقـاد  فعاليـات الـملتقـــى

املكان الرئي�س
البحرينية املهند�سني  • جمعية 

تاريخ اإنعقاد امللتقى
2014م اأغ�سط�ش   21  -  17 •
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الـم�ؤ�س�ســات الـم�ساركــة فـي
»ملتقى اأن�سطة وفعاليات كبار ال�سن واملتقاعدين«

الـجهـــةال�صــــمالرقم

مركز املحرق للرعاية الجتماعيةحممد عبد اهلل عبد الكرمي علي حممد1
مركز املحرق للرعاية الجتماعيةفاطمة عبد العزيز احمد علي البني2
دار بنك الوطني للم�سننيجميد عبد الر�سول احمد عبد اهلل3
دار بنك الوطني للم�سننيعلي حممد جعفر4
دار املحرق للرعاية الوالدينعبد الرحمن عبد اهلل التميمي5
دار املحرق للرعاية الوالدينعبد العزيز اأحمد علي اجلودر6
جمعية البحرين لرعاية الوالدينليلى ح�سن خمي�ش املالود7
جمعية البحرين لرعاية الوالدينعبد القادر علي خليفة  بو دلمة8
دار يوكو للرعاية الجتماعيةر�سا اأحمد ح�سن بن �سم�ش9

دار يوكو للرعاية الجتماعية�سامية حممد �سقر احلادي10
دار املنار لرعاية الوالديناأحمد ح�سن الهرمي11
دار اأم احل�سم لرعاية الوالدينفاطمة �سالج جا�سم دليم12
دار اأم احل�سم لرعاية الوالدينجميلة مبارك بو غنوم الرميحى13
دار �سرتة لرعاية الوالدين�سكينة حمفوظ �سلمان14
دار بوري لرعاية الوالدينزينب عبد اهلل ح�سن15
دار بوري لرعاية الوالدينرجاء ح�سن العريبي16
نادي درة الرفاع الجتماعي للوالديناأماين عبد الكرمي علي الأن�ساري17
نادي درة الرفاع الجتماعي للوالدينمي  غ�سان ال�سايغ18
نادي عبد اهلل فخرو الجتماعي للوالدينعائ�سة على حممد اأحمد19
جمعية الرتبية ال�سالميةفوزية جا�سم20
جمعية الرتبية ال�سالميةفاطمة ح�سن جا�سم 21
جمعية الرتبية ال�سالمية�سمه املهيزع22
جمعية الرتبية ال�سالميةفايقة جا�سم اأحمدالعامر23
دار املنار لرعاية الوالدينمها ابراهيم حممد24
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الـم�ؤ�س�ســات الـم�ساركــة فـي
»ملتقى اأن�سطة وفعاليات كبار ال�سن واملتقاعدين«

الـجهـــةال�صــــمالرقم

جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتامحممد �سعيد حممد امل�سحكي25
جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام�سريفة خليل العامت26
جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتاممرمي خالد اإبراهيم بو جريي27
جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتاماأماين جمال علي بور�سيد28
جمعية نه�سة فتاة البحرين�سو�سن اإبراهيم اخلياط29
جمعية نه�سة فتاة البحريناأمرية جعفر العريبي30
جمعية نه�سة فتاة البحرينجليلة اإ�سماعيل علي ح�سني31
جمعية نه�سة فتاة البحرينالدكتورة غنية جا�سم عليوي32
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لقطات م�س�رة من فعاليات امللتقى

�سورة ا�ستقبال �سعادة وزيرة التنمية لوفد ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية

�سورة ا�ستقبال �سعادة الوكيل امل�ساعد بوزارة التنمية ملمثل ال�سبكة لعر�ش تقرير ملتقيات كبار ال�سن  التي 
نفذتها ال�سبكة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للم�سنني
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لقطات م�س�رة من فعاليات امللتقى

�سورة تكرمي  ممثل اللجنة الوطنية للم�سنني �سعادة الأ�ستاذ �سعيد ال�سماك ممثال عن اللجنة

�سورة تكرمي املوؤ�س�سات املجتمعية املن�سمة لع�سوية ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية
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لقطات م�س�رة من فعاليات امللتقى
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امل�ؤ�س�سات امل�ساركة واملتعاونة يف التنظيم
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تقييم عام لل�ر�ش التدريبية

الربامج التدريبية: ملتقى اأن�صطة وفعاليات كبار ال�صن واملتقاعدين
اأول ً: تقييم املدربني

�صعيفمت��صطجيدجيد جداممتازالبيان
اإملام املدربني مبوا�سيع الربنامج. 1
قدرة  املدربني على تو�سيل املعلومات. 2
طريقة تنظيم العر�ش )من حيث الو�سوح والكفاية(. 3
قدرتهم على �سرح حمتوى الدورة. 4
مدى تعاونهم مع املتدربني. 5
تنوع الأن�سطة والتمارين والو�سائل امل�ستخدمة. 6
قدرة املدربني على حتفيز امل�ساركني على التفاعل.. 7
قدرة املدرب على اإدارة املداخالت واملناق�سات. 8

مالحظات خا�صة عن فريق املدربني:
ثانيا : تقييم ال�ر�س/الربنامج التدريبي

�صعيفمت��صطجيدجيد جداممتازالبيان
1. حمتوى الربنامج التدريبي

2. املادة التدريبية التي وزعت يف الربنامج
3. تنظيم و�سهولة حمتوى املادة العلمية

4. حتقيق اأهداف الربنامج
5. م�ستوى تنظيم الربنامج التدريبي
6. التجهيزات والو�سائل امل�ستخدمة

7. مدة الربنامج 
8. مكان الربنامج

9. التوقيت

رابعًا : معل�مات عامة 
لنعمهل تعتقد اأنك ال�سخ�ش املنا�سب حل�سور الربنامج

لنعمهل تعتقد اأن الربنامج �ساعدك على تطوير مهاراتك
لنعمهل اأعطيت اإ�سعارا كافيًا عن طبيعة و نوع الربنامج قبل ح�سوره

ا�صتمارة تقييم امللتقى التدريبي 
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�سعيف متو�سط جيد جيد جدًا ممتاز ما ه� تقييمك العام عن الربنامج

اأهم املعارف التي مت احل�ص�ل عليها:
 .......................................................................................................................................................................  .1

..................................... ..................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

 ........................................................................................................................................................................ .4

اأهم املهارات التي مت  اكت�صابها خالل امل�صاركة يف امللتقى التدريبي:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

اأهم املقرتحات املنا�صبة لتط�ير جمالت العمل:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

القرتاحات واملالحظات:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 .......................................................................................................................................................................  .3
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قراءة حتليلية لنتائج ا�صتمارة تقييم امللتقى التدريبي 

اأوًل تقييم املدربني:

مالحظاتالدرجةالن�صبة
اإملام املدربني مبحتوى الربنامج التدريبيممتاز٪90
قدرة املدربني على �سرح حمتوى الربنامج التدريبيممتاز٪92

ثانيًا: تقييم ال�ر�س/ الربنامج التدريبي

مالحظاتالدرجةالن�صبة
حمتوى الربنامج التدريبيجيد جدًا٪85
مدة الربنامجممتاز٪90
مكان الربنامججيد جدًا٪84

معل�مات عامة

مالحظاتالدرجةالن�صبة
اختيار الأ�سخا�ش املنا�سبني حل�سور الربونامج التدريبيممتاز٪97

التقييم العام للربنامج

مالحظاتالدرجةالن�صبة

التقييم العام للربنامج بعد حتليل ا�ستمارات التقييم لعدد )32( ممتاز٪90
م�سارك وم�ساركة من مملكة البحرين .
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فعاليات م�ساحبة

1-  حف���ل »تقليد عدد من موؤ�س�سات املجتمع املدين يف مملكة البحرين« ع�سوية ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الإجتماعية »فئة موؤ�س�سات«.

3-  تنظيم زيارات للخرباء لعدد من اجلمعيات واملوؤ�س�سات البحرينية لتد�سني التعاون معها يف جمال برامج 
رعاية كبار ال�سن، ومنها جمعية العائلة البحرينية، ودار يوكو لرعاية الوالدين.

3- توزيع كتاب »نحو �سيخوخة مريحة« على امل�ساركني يف امللتقى.

هديـــة امللتقـــى
يف اط���ار امل�سوؤولي���ة املجتمعية لل�سبكة الإقليمي���ة للم�سوؤولية الإجتماعية، مت تق���دمي ور�سة جمانية جلميع 
امل�ساركني يف امللتقى ومن الأع�ساء املنت�سبني لدور رعاية امل�سنني، حيث مت تقدمي ور�سة عملية بعنوان »�سناعة 
النج���وم املجتمعية للعامل���ني يف موؤ�س�سات رعاية كبار ال�س���ن«، قدمها الدكتور �سال���ح الإبراهيم، الأكادميي 
الرتب���وي وخب���ري يف جمال الت�سويق املجتمعي من دولة قطر، وقد بل���غ عدد امل�ستفيدين من الور�سة عدد »54« 

م�سارك من موؤ�س�سات رعاية كبار ال�سن واملوؤ�س�سات املجتمعية الأخرى يف مملكة البحرين
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مرفقــــات
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تشهــد األكاديمية الدولية للمسؤولية اإلجتماعية
بــــأن

قد أتمت متطلبات استكمال ورشة العمل التدريبية

صناعة النجوم المجتمعية
للعاملين في مؤسسات رعاية كبار السن 

 21 أغسطس 2014م
مملكة البحريــن

بروفيسور يوسف عبدالغفار
رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية

الأ�ستاذة نـدى الـحـواج

مناذج من مطب�عات امللتقى

�سهادات املتدربني
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بطاقات املتدربني

رولب امللتقى

بطاقات املتدربني على املن�سدة
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مناذج من اأق�ال املتدربني

»امللتق���ى حق���ق اإ�سافة مهني���ة �ساأوظفها حينما 
اأعود اإىل دار يوكو خلدمة امل�سنني«

»ح�س���وري لور����ش العم���ل اأع���ادت يل فر�س���ة 
التن�سيط الذهني واملهني خلدمة امل�سنني«

»اأ�سكر اللجنة الوطنية للم�سنني لإتاحتهم الفر�سة 
لنا للم�ساركة يف مثل هذه امللتقيات الهادفة«

»ور����ش العم���ل غني���ة باملعلوم���ات احلديثة التي 
نحتاجها لتطوير عمل موؤ�س�ساتنا الإجتماعية«

»نق���در دعم اللجنة الوطني���ة للم�سنني ملثل هذه 
الفعاليات«

»اأف���كار جدي���دة تعلمناه���ا م���ن خ���الل الور�ش 
واملدربون لديهم خربات وا�سعة«

ر�صا اأحمد بن �صم�س
دار يوكو لرعاية الوالدين

فاطمــــة البنــــي
مركز املحرق للرعاية الإجتماعية

مها اإبراهيم حممد
جمعية املنار لرعاية الوالدين

الدكت�رة غنية جا�صم علي�ي
جمعية نه�سة فتاة البحرين

حممد �صعيد حممد امل�صحكي
جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام

فاطمة �صالج جا�صم دليم
دار اأم احل�سم لرعاية الوالدين
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�سكر وتقدير
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الفعاليات الرئي�سة: للملتقــى �خلليجــي �لثالــث
لأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن

1- تد�ســن الـم�سابقــة العربيـــة لأف�ســل املبــادرات امل�سوؤولة 
خلدمة ورعاية كبار ال�سن

وفيلــم  كتــاب  تد�ســن   -2
»هم�سة م�سن«

4- اطــالق الدبلوم التخ�س�سي فنون ومهارات يف التعامل مع كبار 
ال�سن

3- تد�ســن املدينــة الرقميــة لكبــار ال�ســن يف الدول 
العربية

ال�ســــن  كبـــار  لـخدمــات  اإجــالل  »مركــز  ع�سويــة   -5
واملتقاعدين«.



57 تقرير مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

برنامج الدبلوم التخ�س�سي فنون ومهارات يف التعامل مع كبار ال�سن
باإ�سراف الدكتورة حياة يو�سف مالوي

الوقتال�مح�����������اوراليوم
الأح�������د 2015/08/9

اليوم
الأول

5:00 – 6:30• مفهوم ال�صيخوخة.      • م�صميات ال�صيخوخة.             • مراحل ال�صيخوخة يف القراآن الكرمي.

• النظريات املرتبطة بال�صيخ                        • احتياجات كبار ال�صن وفق هرم العامل »ما�صلو«.
• حاجات وم�صكات كبار ال�صن.

8:00 – 6:50

• اأمناط امل�صنني يف تكيفهم مع ال�صيخوخة.               • اأمناط امل�صنني يف اال�صتجابة لل�صيخوخة.
7:50 – 9:00• التغريات اجل�صدية وطرق التعامل معها.

الثنني 2015/08/10

اليوم
الثاين

• التغريات االجتماعية والنف�صية لدى كبار ال�صن.            • التغريات االجتماعية لكبار ال�صن.
• مفهوم املكانة االجتماعية لكبار ال�صن واأنواعها.             • مقرتحات للتعامل معها.

6:30 – 4:30

• تقدير الذات لدى كبار ال�صن.                                • اأكرث اأنواع الذات �صيوعا لدى امل�صنني.
6:50 – 8:00• بع�س ال�صمات النف�صية للم�صنني.                                             • اأوعية امل�صن النف�صية.

• التغريات الداخلية.                                                  • اأكرث االأمرا�س �صيوعا لديهم.
• االألوان وتاأثريها على حت�صن احلالة النف�صية.          • العيادات واأثرها على ال�صحة النف�صية.

• مقرتحات لتح�صني اجلانب النف�صي.
9:00 – 8:20

الثالث��اء 2015/08/11

اليوم
الثالث

• التغريات العقلية لدى كبار ال�صن.                      • اأهم التغريات العقلية لدى امل�صنني.
• �صعف الذاكرة واأنواع الذاكرة.

6:30 – 4:30

6:50 – 8:00• دور االألوان يف حت�صني الذاكرة.                           • الزهامير اأ�صبابه - اأعرا�صه - مراحله.

8:20 – 9:00• مقرتحات لتح�صني الذاكرة.                       • فنون ومهارات عامة يف التعامل مع كبار ال�صن.

الأربع���اء 2015/08/12

اليوم
الرابع

• طرق اإعداد االأن�صطة الرتويحية لكبار ال�صن وفق مقيا�س هريمان.
• مفهوم االأن�صطة.

6:30 – 4:30

6:50 – 8:00• اأنواع االأن�صطة ومراحل اإعدادها.                                            • اأهداف الرتويح.

8:20 – 9:00• مقيا�س هيريمان العاملي.

اخلمي�س 2015/08/13

اليوم
اخلام�س

• اإدارة ال�صغوط للعاملني مع كبار ال�صن.                                  • م�صادر ال�صغوط.
• دورة حياة ال�صغوط.   

6:30 – 4:30

6:50 – 8:00• تقنيات عامة للتخل�س من ال�صغوط.                                      • مفهوم ال�صغوط.

8:20 – 9:00• اأنواع ال�صغوط.                                                                       • كيف نتعامل مع ال�صغوط.

• ختام اليوم: 9:00  م�صاء • �سالة املغرب: 6:30 – 6:50     • �سالة الع�ساء وا�سرتاحة: 8:00 – 8:20   
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ا�سدارات امللتقيات اخلليجية لكبار ال�سن

لقطات من امللتقيات ال�سابقة
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قائمة امل�ساركني يف الور�سة التدريبية
امللتقى اخلليجي لأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن

ال�سمت 
طال خالد عمر االأدماوي1
االأ�صتاذ بدر �صيف اهلل بنيان العمري2
االأ�صتاذ �صامل بن �صرور بن �صعود املحروقي3
االأ�صتاذ زكريا بن عبداهلل بن �صعود العبيداين4
االأ�صتاذ زاهر بن عبداهلل بن جمعة الرا�صدي5
االأ�صتاذ نا�صر بن عبداهلل بن �صعود العبيداين6
االأ�صتاذة خريزاد بنت جمعان بن علي حمود7
االأ�صتاذة �صريفة بنت عابد �صيام االإيتاعية8
االأ�صتاذة مرمي بنت �صامل بن عبيد الكحايل9

االأ�صتاذة ن�صراء بنت حميد بن م�صعود اجل�صا�صية10
االأ�صتاذ خالد بن علي بن �صاعد الكلباين11
االأ�صتاذ يو�صف بن حم�صن بن �صعيد اللمكي12
االأ�صتاذة عدوية بنت مرزوق بن عبداهلل احلرا�صية13
االأ�صتاذة زينب بنت مرزوق بن عبداهلل احلرا�صية14
االأ�صتاذة جوخة بنت جمعة بن خمي�س ال�صيادية15
االأ�صتاذة عفراء بنت حممد بن مرهون املعمرية16
االأ�صتاذة حميدة بنت �صامل بن �صليم امل�صكرية17
االأ�صتاذة زكية بنت م�صعود بن �صعيد ال�صهيمية18
االأ�صتاذة مها اإبراهيم حممد19
االأ�صتاذ حمدة حممد جا�صم20
االأ�صتاذة جميلة مبارك الرميحي21
االأ�صتاذة ندى جعفر اآل ا�صماعيل 22
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ال�سمت 
االأ�صتاذة زهراء حممد بوحليقة23
االأ�صتاذ حممد ر�صا اأحمد بوحليقة24
االأ�صتاذة فاطمة عبدالعزيز البني25
االأ�صتاذة نوف فهد ابراهيم الوزان26
االأ�صتاذة رقية حممد احلايكي27
االأ�صتاذ �صادق مهدي �صالح28
االأ�صتاذ ا�صماعيل علي امراهلل ح�صن29
االأ�صتاذ علي حجي ح�صني ال�صعيد30
االأ�صتاذة هالة ناه�س ذياب31
االأ�صتاذة عبري اأحمد يو�صف اجلودر32
االأ�صتاذة ندى علي اأمني33
االأ�صتاذة منى داود �صلمان34
االأ�صتاذة حنان يو�صف ماوي35

قائمة امل�ساركني يف الور�سة التدريبية
امللتقى اخلليجي لأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن
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م�سروعات
مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
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م�سروع املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية

www.aelder lycity.com
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روؤية املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية :-
نحو بيت خربة عربي متميز خلدمات كبار ال�صن

 ر�سالة املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية :-
ت�سع��ى املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربي��ة مب�سوؤولية مهنية متميزة و�سراكة 
جمتمعي��ة واقليمي��ة هادف��ة لتوحي��د اجله��ود يف جم��ال خدم��ات كب��ار ال�سن، ون�س��ر ثقافة 
العناي��ة املتميزة به��م، من خ��الل التبادل الثق��ايف واملع��ريف واملهني بني ال��دول العربية، عن 
طري��ق ال�ستعانة بذوي اخلربات والكف��اءات املحلية، وال�ستفادة من اخلربات الدولية ، مع 

ال�ستثمار الأمثل للتكنولوجيا احلديثة، وت�سخريها خلدمة كبار ال�سن .
اأهداف املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية:-

1- تب���ادل اخلربات ب���ني ذوي االخت�صا����س للنهو�س مب�صتوى اخلدم���ات املقدمة لكب���ار ال�صن يف الدول 
العربية.

2- ت�صهيل التوا�صل بني مراكز خدمة ورعاية كبار ال�صن يف العامل العربي .

3- اقرتاح �صيا�صات ونظم متطورة الإدارة دور وموؤ�ص�صات رعاية كبار ال�صن .

4- مل�صاهمة يف و�صع معايري موحدة ومقننة لتقيني جودة اخلدمات املقدمة لكبار ال�صن .

5- تقدمي اال�صت�صارات الرتبوية واملهنية لكافة العاملني يف جمال رعاية كبار ال�صن .

6- امل�صاهم���ة يف ن�ص���ر ثقافة التعامل مع كبار ال�صن ل���كل فئات املجتمع م�صتخدم���ني كل و�صائل التوا�صل 
احلديثة.

7- ن�صر الدرا�صات واالأبحاث املتميزة حمليا ودوليا والتي ترفع من م�صتوى اخلدمات املقدمة لكبار ال�صن.

خدمات املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية:-
تنظيم امللتقيات والفعاليات . 	• 	

م�صاعدة الباحثني واقرتاح االأبحاث ومتابعتها . 	• 	

تقدمي الدورات التدريبية املتخ�ص�صة بالتعاون مع مركز اإجال خلدمة كبار ال�صن واملتقاعدين. 	• 	

تقدمي اال�صت�صارات املهنية وتقييم جودة اخلدمات . 	• 	

ت�صهيل التوا�صل بني مراكز خدمة كبار ال�صن يف الدول العربية . 	• 	
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اح�سائيات املدينة الرقمية لكبار ال�سن يف الدول العربية للعام 2015 م:-
فيس بوكعدد المقاالتعدد القرائاتعدد الزوار   السنه

2015888416272327327
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الهيئة الإ�ست�سارية
للمدينة الرقمية لكبار ال�سن

يف الدول العربية
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�سعادة ال�سيدة فائقة �سعيد ال�سالح
وزيرة ال�صحة مبملكة البحرين

الأع�ساء الفخريون
للمدينة الرقمية لكبار ال�سن

يف الدول العربية



مبادرات
مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
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اأوًل: امل�سابقة العربيةلأف�سل املبادرات امل�سوؤولة خلدمة ورعاية كبار ال�سن:
مت اإط���اق امل�صابقة العربية الأف�صل املبادرات امل�صوؤولة خلدم���ة ورعاية كبار ال�صن(, وهي م�صابقة �صنوية 
م���ن تنظيم املدينة الرقمي���ة لكبار ال�صن يف الدول العربي���ة التابعة لل�صبكة االإقليمي���ة للم�صوؤولية االجتماعية 
مبنا�صب���ة اليوم العاملي للم�صنني والذي ي�صادف االأول من �صه���ر اأكتوبر من كل عام, وموجهة ملوؤ�ص�صات كبار 

ال�صن يف الدول العربية,وكذلك للموؤ�ص�صات االجتماعية والو�صيطة التي تقدم خدمات لكبار ال�صن.
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ثانيًا: برنامج بناء القدرات الب�سرية يف موؤ�س�سات رعاية كبارال�سن:
مت ت�صميم حقائب تدريبية موجهة للعاملني يف موؤ�ص�صات رعاية كبار ال�صن وفق التفا�صيل التالية:
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ثالثًا: اطالق  معيار تقييم جودة الأداء املوؤ�س�سي يف موؤ�س�سات رعاية كبار ال�سن.
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رابع��ًا: تد�س��ني برنام��ج  الع�سوي��ة والنت�س��اب ملرك��ز اإج��الل خلدم��ات كب��ار ال�سن 
واملتقاعدين



خدمات
مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

ال�ست�سارية
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خدمات مركز اإجالل لكبار ال�سن واملتقاعدين ال�ست�سارية
1- مت تنفي���ذ خدمة ا�صت�صارية ل�صالح قيا�س الكفاءة االنتاجية ملركز املحرق للرعاية االجتماعية 

مبملكة البحرين.
2-  مت تنفي���ذ خدم���ة ا�صت�صاري���ة ل�صالح قيا�س ج���ودة االأداء لدار املنار لرعاي���ة الوالدين مبملكة 

البحرين.



اأن�سطة وفعاليات عامة
لـمــركــز �إجــالل

خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
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اأن�سطة وفعالي��ات عامة ملركزاإجالل خلدمات كبار 
ال�سن واملتقاعدين

1- امل�صاركة بورقة عمل للحكمة للمتقاعدين مبملكة البحرين مع الدكتور علي اآل اإبراهيم.
2-  دورة مهارات التعامل مع كبار ال�صن )جمعية واعي اململكة العربية ال�صعودية(.

3- ورقة عمل  يف ال�صودان بعنوان »هم�صة م�صن .. اآفاق لل�صراكة بني املوؤ�ص�صات العربية يف جمال رعاية كبار 
ال�صن«.

4- امل�صاركة بورقة عمل يف موؤمتر تقنية العمل اخلريي مبملكة البحرين بعنوان: »تطبيقات التقنية يف جمال 
رعاية كبار ال�صن«.

5- درا�ص���ة بحثي���ة وا�صتط���اع راأي عام عن امل�صوؤولي���ة املجتمعية وتطبيقاتها يف جم���ال رعاية كبار ال�صن يف 
موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل اخلليجي���ة ل�صالح املوؤمتر اخلليجي للم�صوؤولي���ة املجتمعية يف موؤ�ص�صات التعليم 

العايل, والذي نظمته جامعة املجمعة باململكة العربية ال�صعودية.
6- امل�صاركة يف اإعداد وتقدمي الربنامج االإذاعي بعنوان ) اإجال( الإذاعة عذوب الن�صائية بجدة.

7- اإع���داد وانت���اج  فيلم بعنوان, »رجال اأمنن���ا« مبنا�صبة دور رجال االأمن يف رعاية كب���ار ال�صن اأثناء مو�صم 
احلج.

8- اإعداد وانتاج  فيلم بعنوان, »هم�صة م�صن«.
9- تقدمي ور�صة تدريبية بعنوان »فنون ومهارات التعامل مع كبار ال�صن« يف مدينة �صراييفو بجمهورية البو�صنة 

بالتعاون مع موؤ�ص�صة ال�صيخ عيد بن حممد اخلريية من دولة قطر.



ا�سدارات
مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين
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اأوًل :- كتاب نحو �سيخوخة مريحة .

ثانيًا :- �سل�سلة هم�سة م�سن .
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ثالثًا : مطوية املدينة الرقمية

رابعًا: مطوية اليوم العاملي للم�سنني
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خام�سًا:-بطاقات مركز اإجالل.



م�ساركات
مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

»ل�ق�طات م�سورة«
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مــركــز �إجــالل
خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين

يف ال�سحافة
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ا�صت�صارية ومهنية دولية م�صتقلة, لها فروع ومكاتب  موؤ�ص�صة  االإجتماعية هي  للم�صوؤولية  االإقليمية  • ال�صبكة 
واتفاقيات متثيلية يف مملكة البحرين, ودولة قطر, والكويت, واململكة العربية ال�صعودية, وجمهورية م�صر 
العربي���ة, واجلمهورية التون�صية, واجلمهورية اليمنية, وجمهورية ال�صودان, واجلمهورية الرتكية, ومملكة 

هولندا, ومملكة بريطانيا.
• وتهدف ال�صبكة االإقليمية للم�صوؤولية االإجتماعية اإىل رفع م�صتوى الوعي حول امل�صوؤولية املجتمعية لل�صركات 

واملوؤ�ص�صات, والعمل على تعزيزها  يف ال�صركات واملوؤ�ص�صات, والقطاعات احلكومية واالأهلية. 
• وت�صعى ال�صبكة لتحقيق اأهدافها من خال تقدمي اخلدمات اال�صت�صارية, وتنفيذ الربامج التدريبية وور�س 
العم���ل املتخ�ص�صة, وكذل���ك تنظيم امللتقيات واملوؤمت���رات املتخ�ص�صة يف جم���االت امل�صوؤولية املجتمعية 

والتنمية امل�صتدامة, واالقت�صاد االأخ�صر.
• اإ�صاف���ة اإىل م�صاع���دة ال�ص���ركات واملوؤ�ص�ص���ات على اأن ت�صب���ح ممار�صاتها واأعماله���ا واأن�صطتها م�صوؤولة 

ومتوافقة مع معايري التنمية امل�صتدامة.
• كم���ا تعم���ل ال�صبك���ة االإقليمي���ة على تنفي���ذ درا�صات وبح���وث متخ�ص�ص���ة, ا�صافة اإىل ا�ص���دار دوريات 
ومطبوعات متنوع���ة لتثقيف قطاعات االأعمال واملوؤ�ص�صات االأخرى مبمار�ص���ات امل�صوؤولية املجتمعية وفقا 

للمقايي�س العاملية املعتمدة. 
امل�صوؤولية املجتمعية الفاعلة يف املنطقة. ملمار�صات  لتوفري مر�صد مهني  االإقليمية  ال�صبكة  ت�صعى  • وكذلك 
• وت�صع���ى كذل���ك ال�صبكة االإقليمية لدعم املوؤ�ص�ص���ات املانحة من خال تقدمي ا�صت�صارات وخدمات تدريبية 

ودرا�صات متخ�ص�صة ت�صاهم يف حتويلها اإىل موؤ�ص�صات تدار مبعايري عاملية.
• وتهت���م ال�صبك���ة االإقليمية مبوؤ�ص�صات القطاع الثالث, وخا�ص���ة املوؤ�ص�صات واجلمعيات اخلريية, والتطوعية, 

ومنظمات املجتمع املدين من خال تقدمي خدمات مت ت�صميمها بعناية وفق حاجاتهم املهنية.
• كم���ا تعم���ل ال�صبك���ة االإقليمية, على التعريف باملب���ادرات واملمار�صات امل�صوؤولة لل�ص���ركات, واملوؤ�ص�صات, 
والقطاع���ات احلكومية, واالأهلي���ة, وكذلك منظمات املجتمع املدين, وتقدي���ر اأ�صحابها, والقائمني عليها 

من خال فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.
املجاالت. خمتلف  يف  وتطبيقاته  االأخ�صر,  االقت�صاد  ملفاهيم  الرتويج  اإىل  االإقليمية  ال�صبكة  • وت�صعى 

�ل�سبكة �لإقليمية للم�س�ؤولية �لإجتماعية
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ر�سالتن�ا
العم��ل على جعل امل�سوؤولي��ة الجتماعية لل�سركات واملوؤ�س�سات ج��زءًا اأ�سا�سيًا من ثقافتنا 
الوطنية، ومتوافقة مع ا�سرتاتيجيات وخطط التنمية الوطنية يف كل دولة نتواجد فيها.

روؤيتن��ا
ن�سعى لتوفري من�سة معلوماتية لل�سركات واملوؤ�س�سات، وتقدمي الدعم الفني لهم ليج�سدوا 
امل�سوؤولي��ة الجتماعي��ة يف ا�سرتاتيجياته��م وعملياته��م، وخدماته��م  مب��ادئ ومعاي��ري 
الأ�سا�سي��ة، وت�سجيعه��م عل��ى العم��ل عل��ى تبن��ي ا�سرتاتيجيات حتق��ق له��م املواءمة بني 
الربحي��ة ومعاي��ري التنمي��ة امل�ستدامة. كما ن�سع��ى لإيجاد عالقة مهنية ب��ني القطاعات 

املتعددة يف �سبيل حتقيق تنمية جمتمعية م�ستدامة.
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اأهداف ال�سبكة القليمية للم�سوؤولية الجتماعية
ته��دف ال�سبك��ة الإقليمية للم�سوؤولي��ة الجتماعية اإىل رفع م�ستوى الوع��ي حول امل�سوؤولية 
الجتماعية لل�سركات واملوؤ�س�سات، والعمل على تعزيزها يف ال�سركات واملوؤ�س�سات، والقطاعات 

احلكومية والأهلية.
ت�صع���ى ال�صبكة لتحقيق اأهدافها من خال تقدمي اخلدم���ات اال�صت�صارية, وتنفيذ الربامج التدريبية   •  

وور�س العمل.
وكذل���ك تنظي���م امللتقي���ات واملوؤمت���رات املتخ�ص�ص���ة يف جم���االت امل�صوؤولي���ة االإجتماعي���ة والتنمية   •  

امل�صتدامة.
اإ�صاف���ة اإىل م�صاعدة ال�صركات واملوؤ�ص�صات عل���ى اأن ت�صبح ممار�صاتها واأعمالها واأن�صطتها م�صوؤولة   •  

ومتوافقة مع معايري التنمية امل�صتدامة.
كم���ا تعمل ال�صبك���ة االإقليمية على تنفيذ درا�ص���ات وبحوث متخ�ص�صة, ا�صاف���ة اإىل ا�صدار دوريات   •  

ومطبوع���ات متنوعة ,لتثقيق قطاعات االأعمال واملوؤ�ص�صات االأخرى مبمار�صات امل�صوؤولية االإجتماعية 
وفقا للمقايي�س العاملية املعتمدة.

وكذل���ك ت�صعى ال�صبك���ة االإقليمية لتوفري مر�صد مهن���ي ملمار�صات امل�صوؤولي���ة االإجتماعية الفاعلة يف   •  

املنطقة.
وت�صع���ى كذل���ك ال�صبكة االإقليمية لدع���م املوؤ�ص�صات املانح���ة من خال تقدمي ا�صت�ص���ارات وخدمات   •  

تدريبية ودرا�صات متخ�ص�صة ت�صاهم يف حتويلها اإىل موؤ�ص�صات تدار مبعايري عاملية.
وتهت���م ال�صبك���ة االإقليمي���ة مبوؤ�ص�صات القط���اع الثال���ث, وخا�ص���ة املوؤ�ص�صات واجلمعي���ات اخلريية,   •  

والتطوعي���ة, ومنظمات املجتمع املدين من خ���ال تقدمي خدمات مت ت�صميمها بعناية وفق حاجاتهم 
املهنية.

كم���ا تعمل ال�صبكة االإقليمية, على التعريف باملب���ادرات واملمار�صات امل�صوؤولة لل�صركات, واملوؤ�ص�صات,   •  

والقطاع���ات احلكومي���ة, واالأهلية, وكذلك منظم���ات املجتمع املدين, وتقدي���ر اأ�صحابها, والقائمني 
عليها من خال فعاليات تكرميية وتقديرية مهنية معتربة.


