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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مذكــــــرة

 ..عميد كلية التربية الرياضيةد/ .للعرض على السيد أ

  2020 يوليو. بشأن : صرف مكافأة لجنة العالقات الثقافية عن شهر  -الموضوع :

نظرا لظروف الحالية التي تمر لجنة العالقات الثقافية  تواصلنتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأنه قد تم      

االثنين    عن يوم على مواقع التواصل االجتماعي  بها البالد وتفعيل لقرار رئيس مجلس الوزراء 

 م  6/7/2020الموافق

 

 رئيساً                                                     محمد عبد العظيم شميسأ.د/  .1
 عضوا                                                        محمد عباس صفوت د / .أ .2
 عضوا                                                رشا فرج مسعود العربي  د / أ.م . .3
 عضوا                                               ي وهاب خفاجلاحمد عبد ا د/ 0م0أ .4
 عضوا                                                        محمد عزب الزيني منال د/  .5
 عضوا                                                             ربيع السيد سراج  د / .6

 عضوا                                                    اجالل ابراهيم يوسف 0أ/ .7
 سكرتير                                                        محمد محمد أبو حجازي  أ/ .8

 
 

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــذا    

مكافأة عن حضور جلسة لجنة العالقات الثقافية  األمر معروض علي سيادتكم للتكرم بالموافقة علي صرف 

 م  6/7/2020االثنين  الموافق  عن يوم  عن يومالمنعقدة   يويول عن شهر

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام.

 رئيس اللجنة                        العالقات الثقافية                                                     

 أمين سر اللجنه

                                                                                              ( محمد عبد العظيم شميس د/0) أ                                              د/ أحمد عبد الوهاب خفاجي 0م0أ
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 كليةالتربية الرياضية                                                  
                         

                                                                                   قسم العالقات الثقافية                                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجنة العالقات الثقافية   تواصلكشف                                 

 م  6/7/2020االثنين  الموافق  عن يوم  عن يومعن                         

 التوقيع   االســـــــــم م

  رئيسا                                                     محمد عبد العظيم شميسأ.د/   1

  عضوا محمد عباس صفوتأ.د /  2

  عضواً                                                          رشا فرج مسعود العربي  د/ 0م0أ 3

  عضواً                                                        ي خفاجعبد الوهاب احمد د / أ.م . 4

  عضواً  محمد عزب الزينيمنال د/  5

  عضوا ربيع السيد سراج د / 6

  عضوا اجالل ابراهيم يوسفأ/  7

  سكرتير محمد محمد أبو حجازي /أ 8

 

 رئيـس اللجنــة                        العالقات الثقافية 

 أمين سر اللجنه

                                                                                                                                                                                  ( محمد عبد العظيم شميس أ.د /  )                                     د/ أحمد عبد الوهاب خفاجي 0م0أ

SQ0000000F101204 رقم:نموذج   
               

  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )                                       
                                                           

 



                             

 

 

 

 
 كليةالتربية الرياضية 

                    

 قسم العالقات الثقافية                                                                                                                                   
 

 قسم العالقات الثقافية  جتماعجدول أعمال ال

 2019/2020 العام الجامعي  119 رقم الجلسة

 التاريخ 

 م   6/7/2020

 

 ظ1 بدء االجتماع موعد 

 جتماعمكان اال

نظرا لظروف الحالية التي تمر بها البالد وتفعيل لقرار رئيس لجنة العالقات الثقافية  تواصل

) الواتس اب ( نظرا للتعذر بالتواصل عبر مجلس الوزراء  على مواقع التواصل االجتماعي 

 teamsموقع 
 الموضوعاتأوالً: 

كتاب مايفيد بان االدارة المركزية للبعثات بوزارة  المنح والبعثات بشأن بانه ورد لالدارة ادارة  –كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية  1/ 1
في الجامعات المصرية الحكومية واألهلية   2021-2020التعليم العالي قد فتح باب التقدم لبرنامج االنبعاث الداخلي للعام االكاديمي 

والتي تشمل أنواع ايفاد متعددة دراسية أو   2030نمية الميتدامة رؤية مصر ذات البرامج الدولية التي تخدم خطة الستراتيجية الت 
   تدريبية أو لحصول على درجة علمية مزدوجه وبتمويل على نفقة البعثات طبقا للقواعد المالية المتبعة 

األفتراضى األول لقسم نظريات بشأن أعتماد توصيات الملتقى العلمى  ماجاء من قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى   1/ 2
فرص( . والذى تم   -وتطبيقات العاب القوى بعنوان " واقع ومستقبل العاب القوى في ظل األزمات العالمية " )تحديات 

 موعة من التوصيات وهى : جم ، وقد توصل الملتقى إلى م 2020/  6/  16تنفيذه يوم الثالثاء الموافق 
 . لتعلم عن بعد ليتوأم مع التحديات الراهنةضرورة تطوير مناهج التدريس وا* 

 . تطوير طرق التدريب واالعداد لمواجهة انخفاض حجم التدريب أو االنقطاع عن التدريب  *
 . حتمية وضع آليات لتنظيم مسابقات العاب القوى فى ظل الممارسة األمنة داخل المالعب  *
 .حتمية توجيه المؤسسات التعليمية للتعلم عن بعد *
 . تمية ميكنة اإلدارات والمؤسسات التعليميةح *
 . ضرورة استخدام التقنيات الحديثة فى التدريب والمنافسات  *
 . ضرورة أن تكون كليات التربية الرياضية بيت خبرة للممارسة الرياضية  *
 . ضرورة إنشاء منصة الكترونية لوزارة التعليم العالى تضم جميع الجامعات الحكومية والخاصة لعقد االختبارات عن بعد لطالب هذه الجامعات *

التقرير المقدم من م . / مروى عبد القادر صقر . عن المهمة   بشأنماجاء من قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى  1/ 3
م ، وقد انهت البعثة وعادت إلى ارض الوطن   2020يناير  15العلمية بدولة المانيا حيث أنها قد بدات فى ابعثة بتاريخ 

 م .  2020مايو  17بتاريخ 
لشــ س ا  مــاص  ت ــتاق ماجـا  مــس  نــي ت وتــاق ت التيــاق الوتاعــاق الجما تـم توتاعــاق المعــو   1/ 4

االفتراضي االول لقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  ويياضةات المبةرك يةلية   الملتقي العلمي

اضةةات "الممايسةةات انم ةة  للرياضةةات الجماعيةة  ويي السةةاتات وع نانةة الترييةة  الرياضةةي  ةامعةة  م ي ةة  

ح 28/6/2020والةي  تةم ت ذيةيو يةنح االلة  المنافة   "  COVID-19المبرك في ظل ةائح  كنيونةا "

 : وق  تنصل الملتقى إلى مجمنع  من التنصيات وهىعلي فترتين 



                             

 

 

 

 النطن لصالح واةتماعيا واقتصاتيا سياسيا الحةيم  قرايت  في الجمهنيي  يئيس السي  فخام  تأيي  -1

 الصعب  والتح يات الظروف هيو ظل في المختلذ  ومؤسسات 

 لقنق االنسان يمقري اسنة مصر كليات لجميع اةبايي .  التعليم كماتة تة نلنةيا مقري أتياج -2

 الطبي  المختلذ  التخصصات من اساتية فيها يشايك كنيونا ةائح  لمةافح  للةلي  افتراضي ملتقي إقام   -3

 كنيونا من النقاي  لنل للح يث والرياضي 

 التناصل مناقع عبر الب ني  اللياق  التة نلنةيا وقياس مةننات استخ اح كيذي  على الالعبنن ت ييب -4

 .االةتماعي

  العملي  المحاضرات ت ذيي ل عم  المختلذ  الراةع  التغيي  انناع استخ اح -5

 .العملي المجال في صغيرة مجمنعات إلى الطالك تقسيم -6

 إةراء االمتحانات ال ظري  عبر يرامج إلةتروني . -7

 . اقتراح ت ييس المقريات الذرتي  في الذصل ال ياسي االول -8

(مع الت ييبات  AGILITY BALANCE & COORDINATION)   .A.B.Cتمج الت ييبات  -9

 . المهايي  لالعبي الرياضات الجماعي  في المسالات الم زلي  المتال  

اليكاء -ن العلنح الح يث  في االنتقاء واالع ات في المجال الرياض )الناقع االفتراضي االستذاتة م -10

 التحليل الحركي(-التحليل الجي ي  –ال انن تة نلنةي -االصط اعي 

 كذاءات عليها يالعمل يقنح والرياض  الرياضي  يالتريي  خاص  تعليمي  إلةتروني  م ص  يب اء اإلهتماح-11

  في المستح ثات على واالطالع أنذسهم تطنير الرياضي  التريي  لم تسبي يتس ى لتى الرياضي  التريي 

 .ل وث  يمجرت المجال
 توصيات الملتقي العلمي األول للقسم كالتالي : أصول التربية الرياضية    ماجا  مس  ني 1/ 5

عداد وتدريب كوادر بشرية للعمل علي تصنيع البرمجيات المطلوبة للتحول الرقمي في خطوة إلعداد  .1 تجهيز وا 
 جامعة ذكية من خالل :  

 أ.مصمم مواقع .                    
 ب .مبرمج أجهزة محمولة .                   
 ج. مهندس شبكات .                  

خاصة بالجامعة  وتجهيز الداتا سنتر و أجهزة تخزين البيانات بمساحة كافية  ال ت العمل علي تطوير السيرفرا .2
 تكفي لجميع كليات الجامعة .  

 تجهيز سيرفر الكلية والبنية التحية للكلية .  .3
بناء جيل جديد من الطالب والباحثين لديهم المعرفة والمهارة والقدرة علي المشاركة الفعالة في تطبيقات الذكاء   .4

 االصطناعي . 
التعاون مع كليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات بهدف العمل المشترك واتاحة الفرص والموارد الالزمة   .5

 لذلك . 
 تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . .6

 قها للمجتمع    الخارجي (.العمل علي إنشاء وحدة ذات طابع خاص ) مركز لالستشارات لتصنيع الربمجيات لتسوي
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 كليةالتربية الرياضية      
 قسم العالقات الثقافية                                                                                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 قسم العالقات الثقافي  ةتماعمحبرا 

 2020/ 2019 العام الجامعي  119 يقم الجلس  
  نهاية االجتماع ظ1 بدء االجتماع م  6/7/2020 التاييخ 

 إلةتماعالمةان 

نظرا لظروف الحالية التي تمر بها البالد وتفعيل لقرار رئيس لجنة العالقات الثقافية  تواصل
نظرا للتعذر بالتواصل عبر  مجلس الوزراء  على مواقع التواصل االجتماعي ) الواتس اب (

  teamsموقع 
 

 الحبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني:

 م 6/7/2020االثنين  الموافق  عن يوم  عن يومن  في إ

ومن خالل أمين سر اللج   وعرض  على ةميع  ومن خالل أل  وسائل التناصل االةتماعي ) الناتس اك (  

في تماح الساع   ت / محم  عب  العظيم شميس 0الساتو أعباء اللج   الي اء الرأ  وتناصل اللج   يرئاس  السي  أ

 ويحبني كل من:  يئيس اللج  محمد عبد العظيم شميس  ال كتني/ألستاذ يرئاس  ا 119يقم عق ت الجلس   1

 

  عن الحبني :تغيب و

                                                    

                                                     

                            

 النظيذ  االسم  ح

 رئيسا                                                     محمد عبد العظيم شميسأ.د/   1

 عضوا محمد عباس صفوتأ.د /  2

 عضواً                                                         رشا فرج مسعود العربي   د/ 0م0أ 3

 عضواً                                                        خفاجىاحمد عبد الوهاب د / أ.م . 4

 عضواً  منال محمد عزب الزينيد/  5

 عضواً  ربيع السيد سراج   د/ 6

 عضوا أ/ اجالل ابراهيم يوسف 7

 سكرتير محمد محمد أبو حجازي /أ 8

 النظيذ  االسم ح

1   

2   



                             

 

 

 
 كليةالتربية الرياضية                        

 العالقات الثقافية                                                                                  ادارة                                          
ــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  لسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس الج  محمد عبد العظيم شميسالدكتور/ األستاذ  إلفتتاح :افتتح السيدا
 سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. ل ثم انتقلجنة العالقات الثقافية 

 المصادقات أوالً: 

ادارة المنح والبعثات بشأن بانه ورد لالدارة كتاب مايفيد بان االدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي  –كتاب االدارة العامة للعالقات الثقافية  1/1
في الجامعات المصرية الحكومية واألهلية ذات البرامج الدولية التي  2021-2020قد فتح باب التقدم لبرنامج االنبعاث الداخلي للعام االكاديمي 

والتي تشمل أنواع ايفاد متعددة دراسية أو تدريبية أو لحصول على درجة علمية   2030جية التنمية الميتدامة رؤية مصر تخدم خطة الستراتي
 مزدوجه وبتمويل على نفقة البعثات طبقا للقواعد المالية المتبعة   

  لقرار ا

ماجاء من قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى بشأن أعتماد توصيات الملتقى العلمى األفتراضى األول لقسم نظريات وتطبيقات العاب    2/1
/   16فرص( . والذى تم تنفيذه يوم الثالثاء الموافق  -القوى بعنوان " واقع ومستقبل العاب القوى في ظل األزمات العالمية " )تحديات 

 وقد توصل الملتقى إلى مجموعة من التوصيات وهى :م ،   2020/  6
 . ضرورة تطوير مناهج التدريس والتعلم عن بعد ليتوأم مع التحديات الراهنة* 

 . تطوير طرق التدريب واالعداد لمواجهة انخفاض حجم التدريب أو االنقطاع عن التدريب *
 . سة األمنة داخل المالعبحتمية وضع آليات لتنظيم مسابقات العاب القوى فى ظل الممار  *
 .حتمية توجيه المؤسسات التعليمية للتعلم عن بعد  *
 . حتمية ميكنة اإلدارات والمؤسسات التعليمية *
 . ضرورة استخدام التقنيات الحديثة فى التدريب والمنافسات *
 . ضرورة أن تكون كليات التربية الرياضية بيت خبرة للممارسة الرياضية *
 . ضرورة إنشاء منصة الكترونية لوزارة التعليم العالى تضم جميع الجامعات الحكومية والخاصة لعقد االختبارات عن بعد لطالب هذه الجامعات *

  القرار
بشأن التقرير المقدم من م . / مروى عبد القادر صقر . عن المهمة العلمية بدولة  ماجاء من قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى  3/1

م    2020مايو  17م ، وقد انهت البعثة وعادت إلى ارض الوطن بتاريخ   2020يناير  15المانيا حيث أنها قد بدات فى ابعثة بتاريخ 
. 

  القرار
 الملتقةي العلمةيوتاعاق المعو  لش س ا  ماص  ت تاق ماجا  مس  ني ت وتاق ت التياق الوتاعاق الجما تم ت 4/1

االفتراضي االول لقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعي  ويياضات المبرك يةلي  التريي  الرياضةي  ةامعة  

"الممايسةات انم ة  للرياضةات الجماعية  ويياضةات المبةرك فةي ظةل ةائحة  كنيونةا  السةاتات وع نانة م ي   

"COVID-19  "   وق  تنصل الملتقى إلةى مجمنعة  ح علي فترتين 28/6/2020والي  تم ت ذييو ينح االل  المناف

 : من التنصيات وهى

 ومؤسسات  النطن لصالح واةتماعيا واقتصاتيا سياسيا الحةيم  قرايت  في الجمهنيي  يئيس السي  فخام  تأيي  -4

 الصعب  والتح يات الظروف هيو ظل في المختلذ 

 لقنق االنسان يمقري اسنة مصر كليات لجميع اةبايي .  التعليم كماتة تة نلنةيا مقري أتياج -5

 الطبي  المختلذ  التخصصات من اساتية فيها يشايك كنيونا ةائح  لمةافح  للةلي  افتراضي ملتقي إقام   -6

 كنيونا من النقاي  لنل للح يث والرياضي 

 .االةتماعي التناصل مناقع عبر الب ني  اللياق  التة نلنةيا وقياس مةننات استخ اح كيذي  على الالعبنن ت ييب -4

  العملي  المحاضرات ت ذيي ل عم المختلذ  الراةع  التغيي  انناع استخ اح -5



                             

 

 

 
 .العملي المجال في صغيرة مجمنعات إلى الطالك تقسيم -6

 إةراء االمتحانات ال ظري  عبر يرامج إلةتروني . -7

 . اقتراح ت ييس المقريات الذرتي  في الذصل ال ياسي االول -8

(مع الت ييبات المهايي   AGILITY BALANCE & COORDINATION)   .A.B.Cتمج الت ييبات  -9

 .لالعبي الرياضات الجماعي  في المسالات الم زلي  المتال  

-اليكاء االصط اعي -لرياض )الناقع االفتراضي االستذاتة من العلنح الح يث  في االنتقاء واالع ات في المجال ا -10

 التحليل الحركي(-التحليل الجي ي  –ال انن تة نلنةي 

 التريي  كذاءات عليها يالعمل يقنح والرياض  الرياضي  يالتريي  خاص  تعليمي  إلةتروني  م ص  يب اء اإلهتماح-11

 يمجرت المجال في المستح ثات على واالطالع أنذسهم تطنير الرياضي  التريي  لم تسبي يتس ى لتى الرياضي 

 .ل وث 
  القرار

 توصيات الملتقي العلمي األول للقسم كالتالي : أصول التربية الرياضية   ماجا  مس  ني 5/1
عداد وتدريب كوادر بشرية للعمل علي تصنيع البرمجيات المطلوبة للتحول الرقمي في خطوة إلعداد جامعة ذكية   .7 تجهيز وا 

 من خالل :  
 أ.مصمم مواقع .                    
 ب .مبرمج أجهزة محمولة .                   
 ج. مهندس شبكات .                  

الخاصة بالجامعة  وتجهيز الداتا سنتر و أجهزة تخزين البيانات بمساحة كافية تكفي لجميع   تالعمل علي تطوير السيرفرا .8
 كليات الجامعة .  

 تجهيز سيرفر الكلية والبنية التحية للكلية .  .9
ارة والقدرة علي المشاركة الفعالة في تطبيقات الذكاء االصطناعي  بناء جيل جديد من الطالب والباحثين لديهم المعرفة والمه .10

. 
 التعاون مع كليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات بهدف العمل المشترك واتاحة الفرص والموارد الالزمة لذلك .  .11
 تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . .12

 شاء وحدة ذات طابع خاص ) مركز لالستشارات لتصنيع الربمجيات لتسويقها للمجتمع    الخارجي (.العمل علي إن 
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