
 ملخص البحث 
دراسة تحميمية لمعامل عموم الحركة والميكانيكا الحيوية بكميات التربية الرياضية بجمهورية مصرر عنوان البحث : 

 العربية.
 )*(د. تامر حسين الشتيحي اسم الباحث : 

 

 ة يهدف البحث إلي التعرف عمي إمكانية ومدي االستفادة المتحققة من معامل عموم الحركة بكميات التربي
  .الرياضية بجمهورية مصر العربية

  لموقوف عمى معامل عموم الحركة بكميات التربية الرياضية تتحدد مشكمة البحث فى كونها محاولة عممية
 فى مصر لمعرفة الجرعة التطبيقية الحقيقية التى يستمدها طالب التربية الرياضية خالل دراسته. 

 بيعرررة البحرررث وترررم دراسرررة جميرررا كميرررات و قسرررام التربيرررة واسرررتخدم الباحرررث المرررنهل الوصرررفي لمال متررره لط
كمية وقسم واحد بجامعة األزهر وقد استعان الباحث في  71الرياضية بجمهورية مصر العربية وقد بمغت 

جمرا البيانررات بالمقابمررة الشخصرية والزيررارات الميدانيررة لكميرات التربيررة الرياضررية و القرا مين عمرري المعامررل 
وثا ق لمتعرف عمي عدد الساعات التطبيقية المعممية وكذلك اإلطالع عمي الدراسرات فيها وكذلك تحميل ال

يونيرو 7واألبحاث السابقة، وقام الباحث بتطبيرق اسرتمارة جمرا بيانرات عمري مجتمرا البحرث فري الفتررة مرن 
 تها ثم معالجة البيانات إحصا يًا.وجدول صنيفهاوتم جما البيانات وت 0272سبتمبر  02إلي 

  صررل الباحررث إلرري عرردد مررن النتررا ل   همهررا  نرره  ال  يوجررد معامررل عمرروم حركررة  و ميكانيكررا حيويررة قررد تو و
 71كميات مرن  1%  ي بإجمالي 9.83ببعض كميات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية  بنسبة  

 وقسم بجامعة األزهر .كمية 

 :أهم التوصيات 
ويرة برين الحرين والحرين وعمرى فتررات دوريرة حترى يتسرنى يجب تقويم معامل عمروم الحركرة والميكانيكرا الحي

 الوقوف عمى كل ما هو جديد.
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 8 جاهعة بنها –هدرس بقسن التدريب الرياضى وعلىم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنين  
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Abstract: The research aims to identify the possibility and extent of benefit derived from the 

labs of motor Science in Faculties of Physical Education in Arab Republic of Egypt. The 

researcher used descriptive approach to its suitability for the nature of the research. The 

problem of the research is that it is considered a scientific attempt to recognize the labs of 

motor sciences in the faculties of Physical Education in Egypt to know the real amount of 

application which the student of physical education gets during his study. He made a study 

of all faculties and departments of Physical Education in Arab Republic of Egypt that are 17 

colleges and one department at Al Azhar University. The researcher use in data collection, 

personal interviews and field visits to the colleges of physical education and those who in 

change of the laboratory and analysis of documents to find out the number of applied 

laboratory haves as well as knowing studies and previous researches. The researcher has 

applied the form of collection data on the research community in the period from June 1 to 

September 20, 2010. He collected data, applied and scheduled them. Then processed the 

data statistically, the researcher has come to a number of the most important results that 

there is no labs of movement sciences and Biomechanics in some physical education 

faculties in Arab Republic of Egypt by 38.9% at a total of 7 faculties from 17 colleges and a 

department in Al Azhar university. 


