
 الملخص
عجقهاايب   تحليل لبعض  قرباا ت ولبال  لحافب  عب  عضب  فليببت  لتاعيب   لايب بي  :  عنوان البحث

 قصا  لضاعي 
 )*(د/ تبقا حسين  لشتيح  اسم الباحث :

 هبب  يهببدا  لعحببث البب   لتضبباا ولبب   بيقيبب   ل سببعي  لقحتبباح قربباا ت ولببال  لحافبب  قببن اج
  ظا فاًل قن  لطالب ا لخايجين.

 عبحث  لق هج  لاصف  لقالءقته لطعيض   لعحث اتل  حتيبا وي   وشا ئي  قا قهبب ا ستخدل  ل
( طبلبببب قبببن طبببالب  لفاقببب   لا عضببب  عبببعض  فليببببت  لتاعيببب   لايب بببي  للضببببل  لجببببقض  055)

( خبببببايج قبببببن فليببببببت  لتاعيببببب  005فقبببببب  شبببببتقلت وقليببببب   لعحبببببث ولببببب  ) 0500 – 0505
 عقجبالت  لتدايس ا لتدايب ا إلد اة  لايب ي  قن جقهااي  قصا  لضاعي   لضبقلين 

  اقببد  سببتضبن  لعبحببث عبب  جقبب   لعيب بببت عتحليببل  لاتبببئا  لتبب  تقتلببت عبب   لق بببيج ا لقربباا ت
 لبتضلل  – لتحليل  لحاف   – لقيفب يفب  لحياي   – لخبص  عضلال  لحاف  اي  : ولل  لحاف  

أفتبباعا  0ث عب   لفتباة قبن  لحافب   اقببل  لعبحبث عتطعيبا  سبتقباة  سبتعيبن ولبب  وي ب   لعحب
تببل قضبلجبب   لعيب بببت  اتببل جقبب   لعيب بببت اتطعيربتهببب اجببدالتهب 0500ي بببيا  05البب   0505

 احصبئيًب .

   اقبببد تاصبببل  لعبحبببث الببب  وبببدد قبببن  ل تببببئج أيقهبببب أن أفتبببا  لقجببببالت اعببببدة لخايجببب  فليببب
 –ل  لحافبببب   لببببتضل – لتحليببببل  لحافبببب   – لتاعيبببب   لايب ببببي  عبلتاتيببببب يبببب  ) ولببببل  لحافبببب  

  لقيفب يفب  لحياي  (.
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Abstract: The current research aims at identifying the percentile 

importance of motor sciences curricula from the points of view of 

both students and graduates of faculties of physical education in 

Egypt. Sample (950) was randomly chosen from the 4
th
 year students 

of faculties of physical education in Egypt for the academic year 

2010-2011 (500 students) and graduates of these faculties in all 

teaching, administration and training specialties (450 graduates). The 

researcher used the descriptive approach to analyze the curricula's 

contents of biomechanics, kinematics, motor analysis and motor 

learning through a questionnaire applied to the sample from 1-10-

2010 to 20-1-2011. Most important results indicated that the most 

useful field for graduates were kinematics, motor analysis, motor 

learning and biomechanics respectively.  
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