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  .أهداف البحث -
  -:للتعرف على تأثیره على كًال من )االنترنت( مباستخداتعلیمي  موقعیهدف البحث إلى تصمیم 

 .بكلیة التربیة الریاضیة جامعة المنوفیة بنین لدى طالب الفرقة األولى التمرینات البدنیةتعلم  .١

 بمــادة اكتسـاب طــالب الفرقـة األولــى بكلیـة التربیــة الریاضـیة جامعــة المنوفیـة المعلومــات والمعـارف المرتبطــة .٢
 .التمرینات البدنیة

  .هج البحثمن -
علــى مجمـــوعتین إحــداهما تجریبیـــة اســـتخدمت ) القبلـــي والبعـــدي(المــنهج التجریبـــي ذو القیاســین اســتخدم الباحـــث

 .واألخرى ضابطة استخدمت الطریقة التقلیدیة)االنترنت(موقعالوسیلة التكنولوجیة 

  .االستخالصات -
 .دولیةتصمیم البرنامج التعلیمي قید البحث على موقع لشبكة المعلومات ال .١

المقـرر الدراسـي لمـادة التمرینـات البدنیـة أدى البرنامج التعلیمي باسـتخدام شـبكة المعلومـات الدولیـة إلـى تعلـم  .٢
 .م٢٠١٠/م٢٠٠٩للفرقة األولى للعام الجامعي 

 .أدى البرنامج التعلیمي باستخدام شبكة المعلومات الدولیة إلى سرعة تعلم المهارات الحركیة قید البحث .٣

مج التعلیمـــي باســـتخدام شـــبكة المعلومـــات الدولیـــة إلـــى تـــوفیر الوقـــت والجهـــد للمتعلمـــین فـــي تعلـــم أدى البرنـــا .٤
 .المهارات قید البحث

أدى البرنـــامج التعلیمــــي باســـتخدام شــــبكة المعلومــــات الدولیـــة إلــــى اكتســــاب الطـــالب المعــــارف والمعلومــــات  .٥
 .بمادة التمرینات البدنیة للفرقة األولى بنینالمرتبطة 

  .یاتالتوص - 
 .استخدام البرنامج التعلیمي قید البحث من خالل شبكة المعلومات الدولیة على عینة غیر عینة البحث .١

المقررات الدراسـیة المختلفـة لمـادة التمرینـات البدنیـة لفـرق دراسـیة استخدام شبكة المعلومات الدولیة في تعلیم  .٢
 .أخرى

بمــادة التمرینـــات المعــارف والمعلومـــات المرتبطــة اســتخدام شــبكة المعلومـــات الدولیــة فــي إكســـاب المتعلمــین  .٣
 .البدنیة

 .االستفادة من استخدام شبكة المعلومات الدولیة في تطویر طرق التعلم المختلفة .٤
  مدرس بقسم التمرینات والجمباز بكلیة التربیة الریاضیة بالسادات جامعة المنوفیة* 

  ٠٤٨٢٢٧١٧٤١منزل     ٠١٠٧٤٤١١٣١تلیفون محمول     
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- The research aims. 
1- Design educational site on the internet to know its effect on : 
- Learning physical exercise for first year student in physical education faculty in 
menufya university. 
-Gaining information's and knowledge related physical exercise to the 1sty student in 
physical education faculty in menufya university.  

 
-The Hypotheses of the Research: 
1- there is static different between experimental (group and accurate) in learning 
physical exercise in research to experimental group. 
2- there is static different in measurement (before and after) to experimental group in 
side knowledge to after measurement. 
3- there is static different in measurement (before and after) to accurate group in 
side knowledge to after measurement. 
4- there is static different between (experimental and accurate) groups in side 
knowledge to after measurement to experimental group . 
   
-The conclusions. 
1-Design the educational program through the internet.  
2- educational program by using the internet lead to learning physical exercise in 
research. 
3- educational program by using the internet lead to gain knowledge and information 
on related physical exercise.  
  
- recommendations. 
1- Using the educational site in the research by using the internet on sample other 
than the research. 
2- Using the internet in learning different physical exercise. 
3- Using the internet to develop different ways of learning.  
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