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  . أهداف البحث-
  يهدف البحث إلى تصميم برنامج تعليمي من خالل شبكة المعلومات الدولية للتعرف على تأثيره على كالً من

 طالب الفرقة األولى بكلية التربية      تعلم جملة المهارات الحركية قيد البحث على جهاز الحركات األرضية لدى           .١
 .الرياضية جامعة المنوفية

 المرتبطة برياضـة     والمعارف اكتساب طالب الفرقة األولى بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية المعلومات          .٢
 .الجمباز

  . منهج البحث-
داهما تجريبية استخدمت الوسيلة    على مجموعتين إح  ) القبلي والبعدي (استخدم الباحثان المنهج التجريبي ذو القياسين     

 .واألخرى ضابطة استخدمت الطريقة التقليدية)شبكة المعلومات الدولية(التكنولوجية الحديثة

  . االستخالصات-
 .تصميم البرنامج التعليمي قيد البحث على موقع لشبكة المعلومات الدولية .١

علم جملة المهارات الحركية على جهاز الحركات أدى البرنامج التعليمي باستخدام شبكة المعلومات الدولية إلى ت .٢
 .األرضية قيد البحث

 .أدى البرنامج التعليمي باستخدام شبكة المعلومات الدولية إلى سرعة تعلم المهارات الحركية قيد البحث .٣

هارات أدى البرنامج التعليمي باستخدام شبكة المعلومات الدولية إلى توفير الوقت والجهد للمتعلمين في تعلم الم               .٤
 .قيد البحث

أدى البرنامج التعليمي باستخدام شبكة المعلومات الدولية إلى اكتساب الطالب المعارف والمعلومات المرتبطـة      .٥
 .برياضة الجمباز الفني

  . التوصيات-
 .استخدام البرنامج التعليمي قيد البحث من خالل شبكة المعلومات الدولية على عينة غير عينة البحث .١

 .المعلومات الدولية في تعليم المهارات المختلفة للجمباز الفني رجال وسيداتاستخدام شبكة  .٢

استخدام شبكة المعلومات الدولية في إكساب المتعلمين المعارف والمعلومـات المرتبطـة برياضـة الجمبـاز             .٣
 .والرياضات األخرى

 .االستفادة من استخدام شبكة المعلومات الدولية في تطوير طرق التعلم المختلفة .٤

 , المهارات المختلفة في رياضات أخرىاستخدام شبكة المعلومات الدولية في تعليم .٥
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EFECT OF USING THE INTERNET ON LEARNING SOME GYMNASTIC 
SKILLS ON FLOOR EXERCISE FOR FIRST YEAR STUDENTS IN 
PHYSICAL EDUCATION FACULTY IN MENUFIA UNIVERSITY 
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- The research aims. 
١- Design educational Program through the internet to know its effect on : 
Learning all movement skills in the research on floor Exercise to first year student in 
physical education faculty in menufya university. 
٢-Gaining information's and knowledge related to gymnastic sport to the ١sty student 
in physical education faculty in menufya university. 

 
-The Hypotheses of the Research: 
١- there is static different between experimental (group and accurate) in learning all 
movement skills in research to experimental group. 
٢- there is static different in measurement (before and after) to experimental group in 
side knowledge to after measurement. 
٣- there is static different in measurement (before and after) to accurate group in 
side knowledge to after measurement. 
٤- there is static different between (experimental and accurate) groups in side 
knowledge to after measurement to experimental group . 
   
-The conclusions. 
١-Design the educational program through the internet.  
٢- educational program by using the internet lead to learning movement skills on 
floor Exercise in research. 
٣- educational program by using the internet lead to gain knowledge and information 
on related gymnastic sport.  
  
- recommendations. 
١- Using the educational program in the research through the internet on sample other 
than the research. 
٢- Using the internet in learning different skills of gymnastic men .woman. 
٣- Using the internet to develop different ways of learning.  
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