بيان إعالمى حول إتفاقية التعاون المشترك
بين األكاديمية العربية ووزارة الرياضة المصرية
لتأسيس المعهد العربى لعلوم الرياضة والتنمية البشرية
وقعت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على إتفاقية تعاون مشترك مع وزارة
الرياضة المصرية لتأسيس "المعهد العربى لعلوم الرياضة والتنمية البشرية" ،حيث حضر فى
صباح يوم الخميس  ،1122 /1 /12معالى وزير الدولة لشئون الرياضة العمرى فاروق وكان فى
إستقباله سعادة األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية العربية
لتوقيع إتفاقية إنشاء المعهد الرياضى والذى سوف يساهم فى تأهيل كافة الكوادر البشرية العاملة فى
مختلف التخصصات فى قطاع الرياضة والقطاعات األخرى بما يضمن تحقيق التميز والريادة فى
هذا القطاع الرياضى بالتعاون مع كبري الجامعات والمعاهد المتخصصة فى التدريب والتأهيل
الرياضى والتنمية البشرية واإلدارية والطب الرياضى واإلستثمار والتسويق بهدف دعم قطاع
الرياضة فى مصر والعالم العربى.
وسيكون لهذا المعهد مجلس امناء برئاسة سعادة وزير الرياضة المصرية وسعادة رئيس األكاديمية
نائبا ً للرئيس وعدد أثنى عشر عضواً يتم تعيينهم مناصفة بين الطرفين ويصدر قراراً من وزير
الرياضة بإعتماد تشكيل المجلس وكذلك إعتماد الهيكل اإلدارى والفنى واللجنة المنظمة للمعهد على
ان تقوم األكاديمية العربية باإلشراف على اللجنة العلمية لوضع المعايير الدولية والبرامج الدراسية
وإعداد المحتوى العلمى للبرامج واألنشطة التدريبية والمهنية وتعمل على توفير أعضاء هيئة
التدريس والخبراء فى المجاالت المختلفة ،كما ستشرف األكاديمية العربية على جميع إجراءات
القبول والتسجيل وأعداد كافة شروط اإللتحاق ومنح الشهادات العلمية المعادله ذات الطابع الدولى
فى مجاالت الدراسات العليا ،وذلك وفقا ً للمعايير الدولية فى جامعة اإلسكندرية واألكاديمية العربية
بموجب اإلتفاقية التى ابرمتها األكاديمية مع جامعة كاردف متروبوليتان بالمملكة المتحدة وجامعة
مكان اخر تحدده
األسكندرية ،كما ستكون وزارة الرياضة المصرية المقر الدائم للمعهد او اى
ٍ
فروع اخرى بالمحافظات الرئيسية.
الوزارة على ان يحدد الطرفين كيفية إنشاء
ٍ

من جانبه أكد سيادة وزير الرياضة العامرى فاروق سعادته بالتواجد باألكاديمية العربية وإستقبال األستاذ الدكتور
إسماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية له مشيراً الى ان الوزارة حريصة على إبرام إتفاقيات تكون لها تأثيراً كبيراً
على قطاع الرياضة المصرية ،وان إتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة واألكاديمية ستحقق الهدف المطلوب
بتأسيس معهد العلوم الرياضية لما تضم بين جدرانها العديد من المبانى الرياضية والمالعب المجهزة التى ستكون
لها دوراً أساسيا ً وقويا ً فى نجاح هذا المعهد المنتظر .
واوضح وزير الرياضة ان بعد ان وقعت اإلتفاقية بين الطرفين ،ستبدأ وزارة الرياضة فى التنفيذ مع األكاديمية
لسرعة تأسيس المعهد الذى سيخرج الكوادر الرياضية فى كافة مجاالت القطاع الرياضى بمصر والوطن العربى
خاصة وان جاء الوقت لتطوير المنظومة بشكل كبير وفقا ً للمعايير الراهنة وان وزارة الرياضة المصرية على
ثقة بأن هذة اإلتفاقية ستأتى بثمارها .
وفى سياق متصل ابدى سعادة األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية ترحيبه الشديد بسعادة
وزير الرياضة باألكاديمية مؤكداً ان األكاديمية حريصة على ان تتعاون فى كافة المجاالت مع اعرق المؤسسات
بهدف التطوير العلمى وان اإلتفاقية التى تم إبرامها مع وزارة الرياضة المصرية والتى ستثمر عن تأسيس معهد
العلوم الرياضية ستحقق الهدف المنتظر فى إخراج العديد من الكوادر الرياضية فى كافة المجاالت الرياضية .
واشار رئيس األكاديمية بأن األكاديمية العربية تقدم جميع إمكانيتها العلمية ومنشأتها المتطورة لتنفيذ هذا المعهد
العلمى مؤكداً ان اإلتفاقيات التى ابرمتها مع اعرق الجامعات العالمية وعلى رأسها جامعة كاردف متروبوليتان
بالمملكة المتحدة وجامعة األسكندرية ستكون لها اثراً كبيرا فى المعايير الدراسية التى ستطبق ،وان األكاديمية
هدفها الرئيسى دائما ً وابداً تطبيق احدث المعايير العلمية المواكبة للعصر لخدمة الوطن العربى بأكمله.
وعقب توقيع اإلتفاقية قام سعادة رئيس األكاديمية بإهداء درع األكاديمية لسعادة وزير الرياضة كما قام معالى
وزير الرياضة بتقديم درع وزارة الرياضة المصرية إلى رئيس األكاديمية.

