شروط االشتراك والنشر
أن يكون البحث المقدم فى أحد محاور المؤتمر.
أن يتصف البحث باألصالة العلمية وقواعد ومعايير
البحث العلمى.
أال يكون البحث قد سبق نشره أو المشاركة به فى أى
مؤتمر أو ندوة .
أال يزيد عدد صفحات البحث عىل ( )30صفحة  ،الخط

لجنة تنظيم المؤتمر

السيد أ.د /جمال محمود الكردى
مقرر المؤتمر

هاتف 01284655557 /

السيد أ.د /مدحت محمد عبدالعزيز
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الصفحة (أفقى  – 13رأسى .)20
ارسال نسخة ( )WORDونسخة ( )PDFمن البحث علي
ايميل المؤتمر.
تخضع البحوث المقدمة للمؤتمر للتحكيم العلمى من
قبل السادة أعضاء اللجان العلمية ،ويلتزم الباحث
بالتعديالت المطلوبة.
تنشر أعمال وبحوث المؤتمر فى عدد خاص ملحق بمجلة
روح القوانين المحكمة التى تصدر عن الكلية.
ّاخر موعد لتلقى االبحاث وسداد الرسوم يوم الخميس
الموافق  17مارس .2022

كلية الحقوق
تحت رعاية

السيد أ.د /خال ــد عبدالغف ــار
وزير التعليم العالى والبحث العلمى

السيد أ.د /محمود أحمد زكى

هاتف 01005037197 /

رئيس الجامعة

السيد أ.د /حسن محمد بودى

السيد أ.د /كمال محمد عكاشة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 ، SIMPLIFIED ARABIC 14والهوامش  ،12مقاس

جامعة طنطا

هاتف 01220295459 /

السيد أ.د /سامى محمد عبدالعال
مدير وحدة IT

هاتف 01287789981 /

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

يتشرف

السيد أ.د /مصطفى أحمد ابوعمرو
عميد الكلية ورئيس المؤتمر

السيد د /بليغ حمدى محمود

السيد أ.د /رمزى رشاد الشيخ

مدير وحدة ضمان الجودة

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

هاتف 01211511559 /
عنوان المراسالت
tantalawconference@gmail.com
tantalawconference@unv.tanta.edu.eg

صفحة المؤتمر عىل facebook

(مؤتمر كلية الحقوق جامعة طنطا)
تليفون – فاكس الكلية
0403452373 – 0403452374

بدعوة سيادتكم لحضور المؤتمر العلمى السابع
لكلية الحقوق جامعة طنطا
بعنوان

حقوق المسنين
بين الواقع والمأمول
المقرر عقده
فى الفترة من  30الى  31مارس 2022

مقدمة
فى إطار حرص الدولة على رعاية حقوق المسنين
وما توليه مؤسساتها من رعاية خاصة للفئات األولى
بالرعاية فى ضوء االستراتيجية الوطنية لحقوق
اإلنسان  2026-2021وعلى رأسهم المسنين  ،وما
شهدته الفترة األخيرة من اهتمام بالغ على كافة
المستويات

لدعم

الحقوق

والمعنوية

المادية

للمسنين .
ورغبة

من

كلية

الحقوق

جامعة

طنطا

فى

المساهمة فى هذا الموضوع رأت ان تنظم مؤتمرها
العلمى السابع حول موضوع حقوق المسنين بين
الواقع والمأمول متضمنًا المحاور التالية .
المحور األول  :حقوق المسنين فى ضوء االستراتيجية الوطنية
لحقوق اإلنسان 2026-2021
دور البرلمان فى حماية حقوق المسنين.
دور وزارة التضامن االجتماعى والجمعيات
األهلية فى حماية حقوق المسنين .
حق المسنين فى التعليم ومحو األمية .
دور الدولة فى تعزيز حق المسنين فى الرعاية
الصحية واالجتماعية .
المحور الثانى  :الحقوق المالية للمسنين
 تحسين مخصصات وخدمات الشيخوخة .
 الحقوق المتعلقة بعمل المسنين .

تفعيل القوانين المتعلقة بنفقة األقارب ورعاية

دور األسرة فى رعاية حقوق المسنين .

المسنين

دور الزكاة فى تحسين أوضاع المسنين.

حق المسنين فى العالج والغذاء
تفعيل دور وزارة التضامن االجتماعى لحماية
حقوق المسنين
المحور الثالث  :الحماية االجرائية للمسنين
حقوق المسنين أمام جهات التحقيق والمحاكمة
حقوق المسنين فى مرحلة التنفيذ العقابى .
حقوق المسنين فى ظل القانون اإلجرائي .
المحور الرابع :حقوق المسنين من منظور القانون الدولى
حقوق المسنين فى ضوء مواثيق حقوق
اإلنسان .
حقوق المسنين فى ضوء مبادىء منظمة األمم
المتحدة .
الحماية الدولية للمسنين فى ظل النزاع
المسلح الدولى .
الحماية الجنائية الدولية للمسنين فى ضوء
القانون الدولى الجنائى .
المحور الخامس  :حقوق المسنين فى الشريعة االسالمية
الحقوق المادية للمسنين فى ضوء الشريعة
اإلسالمية .
الحقوق المعنوية للمسنين فى ضوء الشريعة
اإلسالمية .

المحور السادس  :الحقوق المعنوية للمسنين
الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل
للمسن.
دور المجتمع المدنى فى تعزيز الرعاية
الصحية واالجتماعية للمسنين .
دور وسائل االعالم المختلفة فى تفعيل
حقوق المسنين .
الحماية المقررة للمسنين فى ظل األوبئة .

رسوم االشتراك والتسجيل
 500جنيه مصرى للمشارك ببحث مقبول
للنشر واإللقاء من داخل جمهورية مصر
العربية .
 1000جنيه مصرى للمشارك ببحث مقبول
للنشر واإللقاء من خارج جمهورية مصر
العربية.
 500جنيه مصرى للمشارك بالحضور والمناقشة.
يشمل االشتراك شهادة حضور المؤتمر
وحقيبة أعمال المؤتمر وإفادة قبول البحث.
لجنة اإلعداد واستقبال األبحاث

أ /عزة الفالل
أمين عام الكلية
01226286841

د /محمد شاهين

مدير ادارة الدراسات العليا
01223360950

أ /أميرة زيدان

مدير وحدة البوابة االلكترونية
01287504998

