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ملتقــى اأف�ســل املمار�سـات يف جمال رعاية كبار ال�سن

نظـــم مركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين التابع لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية بالتعاون 
مع ال�سبكة الإقليمية لالإ�ست�سارات يف مملكة البحرين، وباإعتماد من الأكادميية الدولية للم�سوؤولية الإجتماعية 
»ملتقـــى اأف�ســـل املمار�سات يف جمال رعايـــة كبار ال�سن«، بال�سراكـــة ودعم من اللجنـــة الوطنية للم�سنني يف 
مملكـــة البحرين، وبرعايـــة كرمية من �سعادة الوجيه الدكتـــور ح�سن بن ابراهيم كمـــال نائب رئي�ش اللجنة 

رئي�ش املكتب التنفيذي باللجنة الوطنية للم�سنني، وفقا للتف�سيل التالية:
اأواًل: الفقرة التقدميية:

1. كلمة تقدميية ل�سعادة الدكتور ح�سن بن اإبراهيم كمال بعنوان »واقع رعاية امل�سنني يف مملكة البحرين
.. اللجنة الوطنية للم�سنني منوذجًا«.

2. ورقة عمل بعنوان » رعاية امل�سنني يف الإ�سالم« للدكتور عادل اأحمد املرزوقي.
ثانيًا : ور�ش عمل متخ�س�سة

ا�ضتمل »ملتقى اف�ضل املمار�ضات يف جمال رعاية كبار ال�ضن « على العديد من الور�ش املتخ�ض�ضة 
وفقا للتفا�ضيل التالية:

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

محـــاور الور�ســـة االأولــى:
•  مفهوم املقابلة:

• اأهميتها.     • اأهدافها.    
•  اأنواع املقابلة: 

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

•  مزايا املقابلة. 
•  ت�ضجيل املقابلة. 

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

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

•  ا�ضرتاتيجيات 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�ضاعة 4-6 م�ضاء(

محاور الور�سة الثانية
مفهوم مقدمي الرعاية.   -1

اأنواع الرعاية.   -2
املعايرياملطلوبة ملقدمي الرعاية.  -3

مفهوم اأخالقيات املهنة.  -4
اأهمية الأخالقيات.  -5

الأخالقيات املطلوبة يف العمل.  -6

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

الأخالقيات وامل�سوؤولية 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�ضاعة 6:30 -9 م�ضاء(

محاور الور�سة الثالثة:
• تاأثري العمليات الف�سيولوجية على تغذية امل�سن.

• تاأثري الأمرا�ش املزمنة على �سالمة تغذية امل�سن.
• �سوء التغذية.

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

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

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

2- الدكتورة حياة يو�ضف 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- االأ�ضتاذة تهاين العدواين
• اأخ�سائية تغذية مبركز اإجالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة.

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

مكـان اإنعقـاد  فعاليـات الـملتقـــى

املكان الرئي�ش
توليب جولدن  • فندق 

املكان الفرعي
الوالدين لرعاية  املنار  • جمعية 

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

الدولــــةالـجهـــةاال�ضــــمالرقم

مملكة البحرين جمعية البحرين لرعاية الوالدين ليلى ح�سن خمي�ش املالود1
مملكة البحرين جمعية البحرين لرعاية الوالدين نادية هالل القوتي2
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�سول احلايكي7
مملكة البحرينمركز املحرق للرعاية الجتماعية

مملكة البحريننادي �سرتة الجتماعي للوالدين�سكينة حمفوظ �سليمان 8
مملكة البحريننادي �سرتة الجتماعي للوالديناآمنة اأحمد �سلمان 9

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

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

مملكة البحرينوزارة التنمية الجتماعيةاإ�سماعيل علي اأمر اهلل ح�سن 13
مملكة البحرينوزارة التنمية الجتماعيةريا�ش عبدالعزيز مبارك14
مملكة البحريننادي درة الرفاع الجتماعي للوالدينعائ�سة اأحمد جا�سم املطوع15
مملكة البحريننادي درة الرفاع الجتماعي للوالديناماين عبدالكرمي الن�ساري16
مملكة البحريندار يوكو لرعاية الوالدينفريدة اأحمد �سويطر17
مملكة البحريندار يوكو لرعاية الوالدينلولوة �سالح عي�سى 18
مملكة البحريندار يوكو لرعاية الوالدينمنال علي جا�سم19
مملكة البحريندار يوكو لرعاية الوالدينر�سا اأحمد حمد �سم�ش20
مملكة البحريندار يوكو لرعاية الوالدينلولوة �سعيد مبارك الهاجري21
مملكة البحريندار يوكو لرعاية الوالدين�سامية حمد احلادي22
مملكة البحريندار يوكو لرعاية الوالدينخالد حممد اإبراهيم �سعيد23
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مملكة البحريندار بوري لرعاية الوالدينزينب عبداهلل ح�سن24
مملكة البحريندار بوري لرعاية الوالدينرجاء ح�سن جعفر العريبي25
مملكة البحرين اجلمعية ال�سالميةعبداهلل عي�سى حاجي26
مملكة البحريناجلمعية ال�سالمية فوزية جا�سم حممد اأحمد27
مملكة البحريننادي عبداهلل بن يو�سف فخرو للوالدينخالد حممد يو�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�سعودية

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

اململكة العربية 
ال�سعودية

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

اململكة العربية 
ال�سعودية

�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 البلو�سي37
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننينهال بنت ابو �سريع بن حممود عفيفي38
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيبدرية حميد خلفان 39
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيثريا �سعيد �سيف املعويل40
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيمنى بنت علي بن عامر ال�سارمية41
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننينا�سر احمد �سام�ش املالكي42
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيبدر بن �سعود بن احمد ال�سباحي43
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سنني�سامل بن �سرور بن �سعود املحروقي44
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيعبدالرحمن بن جالل البلو�سي45
�سلطنة عماناجلمعية العمانية لأ�سدقاء امل�سننيجوخه حممد خمي�ش 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�سواعي48
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امللتقى  يف عيون ال�سحافة
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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�ضل املمار�ضات يف جمال رعاية كبار ال�ضن
اأوال ً: تقييم املدربني

�ضعيفمتو�ضطجيدجيد 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�ضة عن فريق املدربني:
ثانيا : تقييم الور�ش/الربنامج التدريبي

�ضعيفمتو�ضطجيدجيد 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 : معلومات 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�ضتمارة تقييم امللتقى التدريبي 
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�سعيف متو�سط جيد جيد جدًا ممتاز ما هو تقييمك العام عن الربنامج

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

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

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

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

اأهم املهارات التي مت  اكت�ضابها خالل امل�ضاركة يف امللتقى التدريبي:
 .......................................................................................................................................................................  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

اأواًل تقييم املدربني:

مالحظاتالدرجةالن�ضبة
اإملام املدربني مبحتوى الربنامج التدريبيممتاز٪92
قدرة املدربني على �سرح حمتوى الربنامج التدريبيجيد جدًا٪87

ثانيًا: تقييم الور�ش/ الربنامج التدريبي

مالحظاتالدرجةالن�ضبة
حمتوى الربنامج التدريبيممتاز٪93
مدة الربنامججيد٪78
مكان الربنامججيد جدًا٪83

معلومات عامة

مالحظاتالدرجةالن�ضبة
اختيار الأ�سخا�ش املنا�سبني حل�سور الربونامج التدريبيممتاز٪96

التقييم العام للربنامج

مالحظاتالدرجةالن�ضبة

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

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

2- حفـــل تد�سني م�ستقـــل لكتاب »نحو �سيخوخة مريحة« للموؤلفة الدكتورة حيـــاة يو�سف مالوي رئي�سة مركز 
اإجـــالل خلدمات كبار ال�سن واملتقاعدين بال�سبكة الإقليميـــة للم�سوؤولية الإجتماعية برعاية معايل ال�سيخ 
دعيـــج بـــن خليفة اآل خليفـــة، وبح�سور �سيف ال�سرف �سعـــادة الدكتور ح�سن بن ابراهيـــم كمال، يف مقر 
جمعيـــة املنـــار لرعاية الوالدين ، وبالتعاون معها.حيث ا�ستمل الفقرات علـــى عر�ش فلم، مت اإعداده لهذا 
الغر�ش، وكذلك حفل �سعبي)رق�سة العر�سة( من اعداد املنت�سبني جلمعية املنار لرعاية الوالدين. علمًا 

اأن الكتاب متت طباعته من قبل اإدارة املطبوعات والن�سر بهيئة �سوؤون الإعالم.
3-  مت تد�ســـني خطـــة التدريب ملركز اإجالل خلدمات كبار ال�ســـن 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 املوؤ�س�سات.
4- تنظيـــم زيارات للوفود اخلليجية امل�ساركة لعـــدد من دور وموؤ�س�سات كبار ال�سن يف مملكة البحرين، وهي 
دار يوكـــو لرعايـــة الوالديـــن، وجمعية املنـــار لرعاية الوالدين، وجمعيـــة اأم احل�سم لرعايـــة كبار ال�سن، 

وبالتعاون والتن�سيق من قبل جمعية اأم احل�سم لرعاية الوالدين.
5- تنظيـــم زيـــارات اإجتماعية وترفيهية للوفود اخلليجية امل�ساركة يف امللتقـــى لعدد من املرافق ال�سياحية يف 

مملكة البحرين.
6- توزيع كتاب »نحو �سيخوخة مريحة« على جميع امل�ساركني يف امللتقى.

7- امل�ساركة يف معر�ش املوؤ�س�سات الإن�سانية واملجتمعية الذي نظمته ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية، 
حيـــث مت توزيع كتـــاب »نحو �سيخوخة مريحـــة« على كبـــار زوار املعر�ش وكذلك اجلمهور مـــن املوؤ�س�سات 

املجتمعية من داخل مملكة البحرين وخارجها.



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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�إعج���ازه  �لقائ���ل يف حمك���م  ب�س���م �هلل 
)وبالو�لدي���ن �إح�سانَا( و�ل�س���الة و�ل�سالم 
على معلم �لنا�س �خلري، وهادي �لب�س���رية،  
وو��س���ع منه���ج �لتعام���الت مع كب���ار �ل�سن 
عندم���ا قال ) �إن من �إجالل �هلل �إجالل ذي 

�ل�سيبة �مل�سلم(
�لرب����اين و�ملنطل����ق  �لت�سري����ع  وم����ن ه����ذ� 
�لنب����وي، �نطلقت فكرة مركز �إجالل خلدمات 
كبار �ل�سن و�ملتقاعدين، لتقدمي �أوجه �لرعاية 
لكب����ار �ل�سن وم�ساعدتهم، حي����ث  يتبع �ملركز 
�ل�سبكة �الإقليمية للم�سوؤولية �الجتماعية.  فكل 
فرد وكل موؤ�س�سة عليها م�سوؤولية  �جتماعية يف 
تقدمي �ف�سل و�أرقى درجات �لعناية، و�لرعاية 
،لكبار �ل�سن �سو�ء، كان ذلك رعاية نف�سية، �أو 

�جتماعية، �أو �قت�سادية، �أو دينية .
ل���ذ� كان الب���د من تبني فك���رة جمع تلك 
�خلدم���ات وو�سعها يف م���كان و�حد ت�سهيال 
لتل���ك �لفئ���ة �لغالية علين���ا، �أو م���ن يعولهم  
للح�سول عليها، ومعرفتها .وكذلك، �أخذنا 
عل���ى عاتقنا �س���رورة توعي���ة �ملجتمع بكافة 
�أطياف���ه بط���رق �لتعام���ل م���ع كب���ار �ل�س���ن 
و�ملتقاعدي���ن و�لي���ة �لتكيف معه���م للو�سول 

بهم نحو �ل�سيخوخة �ملريحة.

 ولنــا كلمــة
الروؤيـــــــة:

�لتميز و �لريادة  يف �لتوعية �ملجتمعية بحقوق كبار �ل�سن و�ملتقاعدين 

الر�سـالــــة:
ي�سع���ى مركز �إجالل لتقدمي كافة �خلدم���ات لكبار �ل�سن و�ملتقاعدين ون�سر ثقافة 
وط���رق �لتعامل معه���م  وفق �ل�سريعة �لربانية و�له���دي �ملحمدي يف �لعامل �لعربي 
ع���ن طريق �مل�ساهمة �ملتميزة يف تاأهي���ل وتثقيف خمتلف �لفئات يف �ملجتمع وذلك 
باال�ستعانة بذوي �خلرب�ت و �لتعاون  مع �ملوؤ�س�سات و�جلهات �حلكومية و�الأهلية يف 
ح�سر تلك �خلدمات وت�سهل �حل�سول عليها با�ستخد�م جميع �لتقنيات �حلديثة.

تنبث��ق الأه��داف العامة للمركز من الهداف الأ�شا�ش��ية لل�ش��بكة 
الإقليمية للم�ش�ؤولية الجتماعية : 

1-  ن�س���ر ثقاف���ة �مل�سوؤولية �الجتماعية جت���اه كبار �ل�س���ن و�ملتقاعدين يف �لدول 
�لعربية .

2- تدريب وتطوير  �لعاملني  يف دور رعاية كبار �ل�سن .
3- تنظي���م �لفعالي���ات و�ملوؤمتر�ت و�ملعار����س و�لندو�ت �خلا�س���ة بكبار �ل�سن 

و�لتي ت�ساهم بن�سر ثقافة �لعناية بهم  .
4- �إ�س���د�ر جمل���ة دورية متخ�س�سة تهت���م بن�سر �لبحوث وكل م���ا يتعلق بكبار 

�ل�سن و�ملتقاعدين .
5- �إع���د�د �لدر��س���ات و�لبح���وث �ملتخ�س�س���ة م���ع �ال�ستعان���ة باملتميزين من 

�ملتخ�س�سني.
6- ترجمة بع�س �ملعايري �خلا�سة بتقدمي �خلدمات لكبار �ل�سن  

7- حتقيق �لتعاون و�لرت�بط بني مر�كز رعاية كبار �ل�سن وجمعيات �ملتقاعدين 
بع�سهم ببع�س يف �لدول �لعربية .

8- ت�سميم بر�مج �لتدريب و�لتطوير �خلا�سة برعاية كبار �ل�سن و�ملتقاعدين .
9- �لتن�سي���ق م���ع �ملهتمني بجانب كب���ار �ل�س���ن و�ملتقاعدين لتب���ادل �ملعلومات 

و�خلرب�ت
10- �إن�ساء جلنة متخ�س�سة تهتم بحقوق كبار �ل�سن . د. حياة ي��شف مالوي

رئي�سة مركز �جالل خلدمات كبار �ل�سن و�ملتقاعدين



اأوًل: الدبل�مات :
1- دبلوم �الإد�رة ملوؤ�س�سات رعاية �مل�سنني .

2- �لدبلوم �لتخ�س�سي للعاملني بد�ر رعاية �مل�سنني.
3- �لدبلوم �الإ�سر�يف للعاملني بدور رعاية �مل�سنني .

4- دبلوم تاأهيل مقدمي �لرعاية لكبار �ل�سن ) جل�ساء �مل�سنني (
5- دبلوم فنون ومهار�ت �لتعامل مع كبار �ل�سن للعاملني بدور رعاية �مل�سنني .

ثانيًا: الدوارات والربامج ) للمهتمني , اأ�شر امل�شنني , العاملني مع امل�شنني (:
1- فنون ومهار�ت �لتعامل مع كبار �ل�سن .

2- دورة فن �إعد�د �الأن�سطة �لرتويحية و�الجتماعية لكبار �ل�سن وفق مقيا�س هريمان �لعاملي .
3- فنون ومهار�ت يف �إد�رة �ملقابلة مع كبار �ل�سن : 

4- دورة )نحو حو�ر هادف ( فنون ومهار�ت �لتحاور مع كبار �ل�سن 
5-  �الإبد�ع يف �لتعامل مع كبار �ل�سن ) لفئة �ل�سباب (.

6- يف بيتنا كبري ) لفئة �ل�سغار من 12- 15 �سنة . 

ثالثًا: الدوارات الإدارية :
1- دورة تطوير مهار�ت �حل�س �لوظيفي للعاملني يف دور رعاية �مل�سنني.

2- �أخالقيات �ملهن�ة يف دور رعاية �مل�سنني .
3- )كيف نتو��سل بنجاح مع كبار �ل�سن ( مهار�ت �الت�سال �لفّعال.

4- �ل��������ذك���اء �ل������������وج���د�ن����������������ي ودوره يف �لتو��سل مع كبار �ل�سن..
5- تنمية مهار�ت �ملديرين يف تقييم �الأد�ء �لوظيفي يف موؤ�س�سات رعاية �مل�سنني .

رابعًا: دورات اإعداد مدربني :
1-  دورة �إعد�د �ملدرب �ملحرتف يف برنامج فنون ومهار�ت �لتعامل مع كبار �ل�سن.

2-  �أخ�سائي م�سوؤولية �جتماعية يف موؤ�س�سات رعاية �مل�سنني .


