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 جامعة اإلسكندرية
 كلية التربية الرياضية للبنين
 قسم تدريب التمرينات والجمباز

 

 يوالوظيف يالتقرير العلم

 أ.د. محمد إبراهيم شحاتة

 

 المؤهالت العلمية والتدرج العلمي ▪

 .1962بكالوريوس التربية الرياضية  •

 .1973ر التربية الرياضية ـماجستي •

 .1978التربية الرياضية  دكتوراه الفلسفة في •

 

  يالتدرج الوظيف ▪

 .10/10/1962اق بالجامعة ــتاريخ االلتح •

 .7/9/1973وحتى  10/10/1962معيد من  •

 .6/12/1980وحتى  8/9/1973مدرس من  •

 .18/6/1986وحتى  7/12/1980أستاذ مساعد من  •

 .31/7/1999وحتى  19/6/1986اذ من ــأست •

 وحتى اآلن. 1/8/1999أستاذ متفرغ اعتباراً من  •

 .8/2/1999ة : ـانونيـن القـوغ السـتاريخ بل •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة اإلسكندرية
 ينكلية التربية الرياضية للبن

 قسم تدريب التمرينات والجمباز

 

 اـارك فيهـات التي شـان والهيئـاللج
 

 على المستوى الجامعي : ▪

   عضوو لجنووة المرتبووراج وا جلوومي العلميووة بكليووة التربيووة الرياضووية للبنووين   جامعووة ا سووكندرية •

1989 – 1990. 

 .1990عضو مجلس المرتبراج وا جلمي العلمية   جامعة ا سكندرية    •

 .1990 -1989عضو مجلس شئون المجتمع وتنمية البيئة   جامعة ا سكندرية    •

مقوورر وعضوووية لجووان التقيوويق والمناتشووة للموويتمراج العلميووة لكليوواج التربيووة الرياضووية   الجامعووة  •

   1992  جامعووة المنيووا  1990  جامعووة المتوواميق  1987  جامعووة اليرمووو   1986ا ردنيووة 

 .1995جامعة أسيوط 

 

 : اتحـادات الجمبازمستوى ى عل ▪

 .1987مستشار االتحاد العربى للجمام    •

 .1989 – 1984مستشار االتحاد ا ردنى للجمبام    •

 .2000 – 1996عضو االتحاد المصري للجمبام    •

 .1996 – 1992رئيس مجلس إداري منطقة ا سكندرية للجمبام    •

 .1996 – 1992عضو اللجنة الفنية باالتحاد المصري للجمبام    •

 

 : وزارات التربية والتعليممستوى على  ▪

عضووو لجووان تصووميق وتوودريا الملرجانوواج الرياضووية بوووماري التربيووة والتعلوويق بالمملكووة ا ردنيووة  •

 .1989اللاشمية 

 



 النقابـات :مستوى على  ▪

 .2001 – 1997وكيل مجلس إداري نقابة الملن الرياضية با سكندرية    •

 .2003ربية الرياضية   أمين عاق رابطة رريجي الت •

 

 :هيئات الكشفية مستوى العلى  ▪

 .1989 -1986عضو اللجنة الفنية للليئة الكشفية العربية    •

 .1997 -1994ة   ـافة الجويــعضو مجلس إداري الكش •

 .2001عضو مجلس إداري ومفوض عاق بمجلس إداري فتيان الكشافة    •

 .1969 – 61لشباا والرياضة   رائد معسكراج العمل الدولية   المجلس ا على ل •

 .1980رائد لجنة الجوالة والردمة العامة بكلية التربية الرياضية   جامعة حلوان    •

حتووى  1989رائوود لجنووة الجوالووة والردمووة العامووة بكليووة التربيووة الرياضووية   جامعووة ا سووكندرية    •

 اآلن.

 

 :ندية الرياضية واالجتماعية مستوى األعلى  ▪

 – 1994   1989ام بالنادى االجتماعى الرياضوى بسوموحة   ا سوكندرية   مقرر رياضة الجمب •

1997. 

 – 1994   1967عضو اللجنة الرياضية   نادى االجتماعى الرياضى بسوموحة   ا سوكندرية    •

1997. 

 حتى اآلن. – 2002أستشاري رياضة الجمبام بالنادي االجتماعي بسموحة   االسكندرية    •

 وحتى اآلن. 1972جتماعى بسموحة با سكندرية   عضو عامل بالنادى اال •

 وحتى اآلن. 1989عضو عامل بنادى أصحاا الجياد با سكندرية    •

 جامعة ا سكندرية. –عضو عامل بنادى أعضاء هيئة التدريس  •

 جامعة ا سكندرية. –عضو عامل بنادى فاروس  •



 الدورات التدريبية : 

o التربوية   تدريا الناشئين فى رياضة الجمبام. دوراج تدريبية لمدربى ا ندية والميسساج 

o .دوراج تدريبية فى مجال اللياتة البدنية   اعداد القادي   مديرية الشباا والرياضة   اسكندرية 

o  دوراج تدريبيووة فووى مجووال العووروض الرياضووية واللوحوواج الرلفيووة   اعووداد القووادي   مديريووة الشووباا

 والرياضة   اسكندرية.

o  إداري التربية الرياضية بوماري التربية والتعليق.دوراج تدريبية   

o .دوراج إعداد وصقل مدربى الجمبام   االتحاد ا ردنى للجمبام 

o .دوراج تدريبية فى مجال التحليل الحركى والملارى فى رياضة الجمبام 

 

 دوات :ـــــالن 

o  كليووة التربيووة اسووترداق أسوواليا القوووي الراصووة علووى سوورعة تعلووق ورفووع مسووتوى ا داء الملووارى  

 .17/10/1987الرياضية   الجامعة ا ردنية   

o  ا صواباج الشووائعة لوودى ناشوئى رياضووة الجمبووام   الموويتمر العلموى العربووى ا ول لرياضووة الجمبووام

12/12/1987. 

o    1/12/1987إستراتيجية تطوير الحركة الكشفية العربية   الميتمر الكشفى العربــى   ا ردن. 

o 28/12/1993ع   مديرية الشباا والرياضة   إعداد القادي   الرياضة للجمي. 

o  استرداق الكمبيووتر فوى لتحليول الحركوى   المويتمر العلموى ا ول   تسوق التمرينواج والجمبوام   كليوة

 .1993التربية الرياضية بنين   جامعة ا سكندرية   

o 1994ة   ا سكندرية   تطوير التربية الرياضية بالمدرسة المصرية   نقابة الملن الرياضي. 

o Olympics 96 in view of the Political changes, The American center, Alexandria, 

18.07.1996. 

o    1999ا عداد العلمى والملنى لمدرسى التربية الرياضية   نقابة الملن الرياضية   ا سكندرية. 

 



 المقاالت العلميـة :

 

فووى التربيووة الرياضووية   مقالووة علميووة مقدمووة إلووى موويتمر مشووك ج ا عووداد  السوويبرناتيكا ومجووال تطبيقاتلووا •

 .1980الرياضى   كلية الترية الرياضية للبنين   ا سكندرية   جامعة حلوان   

الثقافة الرياضية   مقالة علمية منشوري بمجلة الشوباا   عموان   ا ردن   وماري الثقافوة والشوباا   العودد  •

 .1984   43 – 42شر   ص السنة السابعة ع 42

مرض الشرايين القلبية ودور السباحة كنشاط بدنى فى الوتاية والتأهيل   الدورية العلمية للرياضاج المائية  •

 .1987  كلية التربية الرياضية للبنين   ا سكندرية   جامعة حلوان   

 .1988ردن     ا  طاج   التحقيقاج الرياضية   الرأيالرياضة التنافسية ومشكلة المنش •

 
 



 ـةـؤتمرات العلميـالم
 

 .1980الميتمر العلمى ا ول لكلية التربية الرياضية للبنين   ا سكندرية    •

   الوالياج المتحدي ا مريكية. 1982بوالية نيفادا    American Sport Scienceميتمر  •

 .1985الميتمر العلمى ا ول بكلية التربية الرياضية   بغداد   العراق    •

 .1985الميتمر العلمى ا ول بكلية التربية الرياضية   القاهري   جامعة حلوان    •

 .1986الميتمر العلمى الدولى " الرياضة لجميع " لكلية التربية الرياضية   القاهري   جامعة حلوان    •

 .1985الميتمر العلمى ا ول بكلية التربية الرياضية   الجامعة ا ردنية   عمان    •

 .1986تمر الثلنى لكلياج التربية الرياضية   العراق   المي •

 .21/4/1988الميتمر الرابع لكلياج التربية الرياضية   العراق    •

 .7/1/1988الميتمر العلمى بكلية التربية الرياضية   جامعة المنيا    •

 .1987الميتمر العلمى العربى ا ول لرياضة الجمبام   عمان    •

 .1987ى الثانى   مجلة الكشافة ا ردنية   عمان   الميتمر الكشفى الوطن •

 .1988الميتمر العلمى   دائري التربية الرياضية   جامعة اليرمو    أربد   ا ردن    •

 .7/1/1988-3الميتمر الدولى   تاريخ وعلوق الرياضة   كلية التربية الرياضية   جامعة المنيا   ج.ق.ع.  •

ريناج والجمبام   كلية التربية الرياضية بنين   جامعة ا سكندرية   يناير الميتمر العلمى ا ول   تسق التم •

  1993. 

ميتمر الشبكة العربيوة للتطووير الملنوى  عضواء الليئواج التدريسوية بالجامعواج العربيوة   كليوة اللندسوة    •

 .1993جامعة ا سكندرية   أكتوبر   

 First International Conference on computer and advanced technologies in 

education, Ain Shams University, Cairo, 1997.  

 ميتمراج كلياج التربية الرياضية للبنين والبناج بجملورية مصر العربية. •



 المهام العلمية بالخارج  

 

 ملمة إلى الوالياج المتحدي ا مريكية

University of California, 

Santa Barbara. 

Institute of Environmental stress 

1981 - 1982 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التقديــر والتكريــم

 أ.د. محمد إبراهيم شحاتة

 
 

 الميسسة التى تدمج التكريق

 

 نوع الجائمي

 

 سبا الحصول عليلا

 

 التاريخ

 شلادي تقدير المجلس ا على للشباا والرياضة
 اتامة دوراج تدريبية

 رائد ردمة عامة
 ي سنواجعد

 شلادي تقدير االتحاد العربى للجمبام
 يةاتامة ندواج علم

 وتقييق ا بحاث
1987 

 شلادي تقدير نقابة الملن الرياضية
اتامة دوراج تدريبية وندواج 

 فى مجال التربية الرياضية
1990- 1998 

 شلادي تقدير للجمبام ياالتحاد المصر
إداري وتنظيق بطوالج دولية   

 تحكيق دولى

1980- 1983 

1994- 1998 

 شلادي تقدير الليئة الكشفية العربية
اتامة ندواج وميتمراج 

 والمشاركة فى ا بحاث
1983- 1989 

 االتحاد العاق للكشافة والمرشداج
ط االستحقاق نو

 الكشفى
 21/8/2001 ردمة الحركة الكشفية

 االتحاد العاق للكشافة والمرشداج
وساق مهري 

 اللوتس
 2006 ديةالتنمية القيا

 المشاركة بأبحاث علمية تقدير اجشلاد كلياج التربية الرياضية
 عدي ميتمراج

 عدي سنواج

 
 
 
 
 
 
 
 



 المشاركة فى الجمعيات العلمية

 والنقابات المهنية  

 أ.د. محمد إبراهيم شحاتة

 

 .1982عضو رابطة العلوق الرياضية بأمريكا    •

 جامعة ا سكندرية. –التربية الرياضية  كلية 1998عضو بجمعية طرق التدريس والتدريا  •

 .1995عضو اللجنة العلمية للتربية الرياضية   المجلس ا على للجامعاج المصرية    •

 .عضو مجلس إداري نقابة الملن الرياضية  ) فترتين ( •

 التربية الرياضية. يميسس وأمين عان مجلس إداري رابطة رريج •

 العلمية لكلياج التربية الرياضية بمصر والكويج وا ردن.عضو تقييق البحوث العلمية بالميتمراج  •

 واج.الدراساج العليا والبحوث عدي سن عضو لجنة •

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة بالكتب والمؤلفات العلمية

 أ.د. محمد إبراهيم شحاتة

 

 .1981دليل الجمبام الحديث   دار المعارف    .1

 .1984ق وشئون الشباا   سلطنة عمان   دليل التربية الرياضية   وماري التربية والتعلي .2

 .1987التربية الرياضية   وماري التربية والتعليق وشئون الشباا   سلطنة عمان    .3

 .1987الجمبام ا رضى وحصان القفم   الفنية للطباعة والنشر   ا سكندرية    .4

 .1987دليل الجمبام لآلنساج   إداري المطبوعاج والنشر   ا ردن    .5

 .1987الجسمية وا داء الحركى   البيان للدعاية وا ع ن   عمان   ا ردن   القياساج  .6

 .1989موسوعة التمريناج البدنية   الشرق ا وسط للطباعة   عمان   ا ردن    .7

 .1989القانون الدولى لجمبام الرجال   االتحاد ا ردنى للجمبام   لجنة الحكاق المركمية    .8

 .1990مبام   مطبعة التونى   ا سكندرية   التحليل الحركى لرياضة الج .9

 .1991اللياتة والصحة   دار الفكر العربى    .10

 .1992دليل الجمبام الحديث   دار المعارف   ا سكندرية   الطبعة الثانية    .11

 .1992أساسياج الجمبم   مطبعة التونى   ا سكندرية    .12

 .1992ارف   ـالتحليل الملارى فى الجمبام   دار المع .13

 .1993الجمبام الموجى والجماعى   مطبعة التونى   ا سكندرية    .14

 .1995دليل القياساج الجسمية وارتباراج ا داء الحركى   منشأي المعارف   ا سكندرية    .15

 .1995/1996جمبام الصف الثالث   مطبعة التونى    .16

 .1996/1997جمبام الصف الثانى   مطبعة التونى    .17

 .1997والرياضة للجميع   منشأي المعارف   ا سكندرية    برامج اللياتة البدنية .18

 .1996/1997جمبام الصف ا ول   مطبعة التونى    .19

 .1997التدريا با ثقال   منشأي المعارف   ا سكندرية    .20

 .1998أساسياج التمريناج البدنية   منشأي المعارف   ا سكندرية    .21

ركووى وإرشوواداج رعايووة الطفوول (   منشووأي المعووارف   أنووجو وطفلوو  حتووى الثالثووة ) تطووور النشوواط الح .22

 .1999ا سكندرية   

 .2002دليل الجمبام الحديث   المكتا الجامعة الحديث   ا سكندرية   الطبعة الثالثة    .23

 .2003أسس تعليق الجمبام   دار الفكر العربى    .24

 .2003تدريا الجمبام المعاصر   دار الفكر العربى    .25



 .2004نوان : سلسلة الوعى الرياضى   المكتبة المصرية للنشر   مجموعة كتا تحج ع .26

(1 ) 

(2) 

(3 ) 

 ( الوتاية من المنشطاج في المجال الرياضي.4)

 ( التغذية والرياضة.5)

 ( الدوراج الرياضية ا ولمبية.6)

 ( إصاباج القلا والوتاية بالنشاط الرياضي.7)

 ( التربية الرياضية والملنة.8)

 لرياضية.( الثقافة ا9)

 ( مقاالج متنوعة في مجال الوعي الرياضي.10)

 ( الوتاية من ميادي الومن بالتمريناج البدنية.11)

(12 ) 

 ( الميول وا تجاهاج والسلو  الرياضي.13)

 ( التمرين البدني للمرأي الحامل )تبل الحمل وما بعده(.14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـة والفنيـالعلمي اريرـائمة بالتقـق
 
 

 وأشترك فى مناقشتها ل العلمية التى أشرفالرسائ ❖

 



 أ.د. محمد إبراهيم شحاتة
 كلية التربية الرياضية للبنين

 جامعة اإلسكندرية
 

 أوالً : الماجستير 

 

 التاريخ موضوع البحث االســـــق

 هللا . حامق حسن محمود عبد1
أثوور اسووترداق أسوولوا لتمرينوواج المشووابلة لتحسووين 

 ج ل عبى الجمبام.بعض ملاراج القوي والثبا

30/7/1996 
 إشراف ومناتشة

 . ليلى عبد الفتاح شاهين2
وضووع مسووتوياج معياريووة للياتووة الحركيووة لتلميووذاج 

 الصف الثانى االتدائى بإداري شرق ا سكندرية.

26/4/1994 
 إشراف ومناتشة

 . سومان محمد حنفى3
أثر برنامج تمريناج راص باسترداق بعض أسواليا 

 دى السيداج متوسطى لعمر.إنقاص الومن ل

26/8/1997 
 إشراف ومناتشة

 . نجاي عمران بندق4
أثر تنميوة بعوض أنوواع ا حسواس علوى تعلوق بعوض 

 الحركاج الدورانية حول المحور العرضى.

29/10/1996 
 إشراف ومناتشة

 . ملاا عبد الرامق أحمد5

حركى( على مستوى  –أثر تطوير ا درا  )الحس 
لرلفية للوتوف على اليدين على أداء دائري الحوض ا

 سنة. 12جلام العقلة ل عبى الجمبام تحج 

26/4/1998 
 إشراف ومناتشة

 فايد على محمد على فايد .6
أثر برنامج تمريناج راص لتطوير بعض الحركاج 

 ا ساسية للمتفوتين.

24/6/1997 
 مناتشة

 عادل سالق ملدى .7
أثووور برنوووامج تمرينووواج مقتووورح علوووى تنميوووة بعوووض 

 الصفاج البدنية والحركية لجنود المشاي.

26/6/1990 
 مناتشة

 . أشرف عبد العال المهرى8

تطوووير القوووي الراصووة للعضوو ج المثنيووة لمفصوولى 
الفرووذين للشووقلبة الرلفيووة علووى اليوودين وأثووره علووى 

 مستوى أداء الدوري اللوائية الرلفية.

30/7/1991 
 مناتشة

 . رمضان إبراهيق محمد صبرى9
لقوووووي القصوووووى باسووووترداق أسوووولوا العموووول تنميووووة ا

 العضلى ال مركمى على أداء حركة السحا.

25/8/1992 
 مناتشة

 . هشاق السيد محمد عمر10
اسوووترداق التمرينووواج اللوائيوووة كإعووودد بووودنى لووودرس 

 الجمبام وأثرها على مستوى ا داء الملارى.

28/7/1992 
 مناتشة

 . رميس محمد عد الجواد رضوان11

ليا توودريا القوووي علووى سوورعة تعلووق أثوور بعووض أسووا
أداء حركووة الطلوووع بالشوود والضووغط ل رتكووام علووى 

 .جلام الحلق لدى المبتدئين فى رياضة الجمبام

29/5/1983 
 مناتشة

 

 ثانياً : الدكتوراه 

 

 التاريخ موضوع البحث االســـــق

 . نادر محمد محمد مرجان1
 أثوور االرتقووواء بمسوووتوى القوووي النسوووبية الراصوووة علوووى

 تطوير أداء بعض أوضاع الثباج على جلام الحلق.

30/6/1991 

 مناتشة

 26/2/1991رصووووائص البيوميكانيكيووووة لووووبعض نلايوووواج الجموووول  . يحيى محمد مكريا الحريرى2



 مناتشة الحركية فى الجمبام وع تتلا بدرجة التوامن.

 . شلبى محمد شلبى محمد3
أثووووور التمرينووووواج البدنيوووووة علوووووى بعوووووض التغيوووووراج 

 يولوجية لتأهيل مرض الشريان التاجى للقلا.الفس

6/2/1983 

 مناتشة

 . حسنى سيد أحمد حسن سيد4

أثوور برنووامج مقتوورح لتطوووير ا درا  الحووس حركووى 

علووى تحسووين بعووض المتغيووراج الكينماتيكيووة للوودوري 

 اللوائية ا مامية فى رياضة الجمبام.

30/6/1992 

 مناتشة

 . رمضان إبراهيق محمد صبرى5
لبعض المحودداج والتمرينواج الراصوة النتقواء دراسة 

 الموهوبين فى رفع ا ثقال.

29/10/1996 

 مناتشة

 . سعد محمد تطا السيد6

أثوور ا صووابة بووا مراض الطفيليووة علووى مموون العووودي 

 200   100للحالة الطبيعية ) استعادي الشفاء ( لعودو 

 متر. 1500   800متر جرى 

21/8/1980 

 إشراف

 تنديل رليل . محروس محمد7
تأثير تنمية القدري العضلية على سورعة الوتعلق وا داء 

 الحركى فى رياضة الجمبام.

21/8/1980 

 إشراف

 . محمد مرسال حمد أرباا8

أثر برنامج تمريناج مقتورح لتطووير بعوض الحركواج 

 9:  6ا ساسووية لت ميووذ المرحلووة ا بتدائيووة موون سوون 

 سنواج.

21/9/1993 

 إشراف ومناتشة

 أشرف عبد العال المهرى. 9
تصوووميق نمووووذج إعوووداد رووواص الكتسووواا الملووواراج 

 تدئين.با ساسية لجمبام الم

27/1/1998 

 إشراف ومناتشة

 موسى فلمى إبراهيق .10
أثووور اسوووترداق بعوووض طووورق التووودريا لتنميوووة عنصووور 

 الرشاتة على أداء حركاج مجموعة الشقلباج.

9/11/1983 

 إشراف ومناتشة

 

 

 



 ج العلمى من البحوثقائمة باإلنتا

 أ.د. محمد إبراهيم شحاتة

 .1979تقويق التحصيل النظرى والتطبيق العلمى مناهج الجمبام لمستوى الصفين ا ول والثانى    •

أثر التدريس بالتغذية المرتدي على مستوى ا داء الحركى لرياضة الجمبوام   بحوث منشوور بمجلوة صوحيفة  •

 .1979   31 – 24ص  التربية   القارري   العدد الثالث  

أثر القياساج الجسمية على رفع مسوى ا داء الملارى فى رياضة الجمبام   بحث منشور بمجلة دراسواج  •

 .1980   227– 209وبحوث   جامعة حلوان   المجلد الثانى   العدد ا ول  ص

بحث منشور بمجلد ع تة القدراج الحركية ا ساسية با داء الحركى ل عبى الجمبام تحج عشر سنواج    •

الميتمر ا ول   مشك ج ا عداد الرياضى للناشئين   كلية التربية الرياضية للبنوين با سوكندرية   جامعوة 

 .1980   254 – 230حلوان   ص 

أثوور التوودريا بأسوولوا عوورض الجمبووام الجموواعى علووى تنميووة التحموول الوودورى التنفسووى والتحموول العضوولى  •

اء الجملوووة ا رضوووية   بحوووث منشوووور بمجلوووة الصوووحة العاموووة   جامعوووة الوووديناميكى علوووى رفوووع مسوووتوى أد

 . 1984   63    43  المجلد التاسع   العد الثالث   ص  ةا سكندري

دراسة مقارنة  ثر نظواق التودريا الودائرى والطريقوة التقليديوة علوى رفوع مسوتوى الصوفاج البدنيوة   بحوث  •

 .1984الرياضية للبنين بالقاهري   جامعة حلوان    منشور   ميتمر الرياضة للجميع   كلية التربية

الصفاج الجسمية والبدنية الراصة وبعض الميشراج الفسيولوجية ل عبى الجمبام الدوليين   بحث مقبوول  •

 .1984للنشر بمجلة المعلد العالى للصحة العامة   جامعة ا سكندرية   

• The Influence of difference in Gymnastics performance on Body type, Motor, 

performance and pulse rate response following a floor exercise routine.                

 .1984بحث منشور   العدد السادس   مجلة معلد المعلمين   الكويج   

  كليووة التربيووة اللياتووة البدنيووة لشووباا محافظوواج المملكووة ا ردنيووة اللاشوومية " الموويتمر الرياضووى ا ول  •

 .1986الرياضية "   عمان   ا ردن   

اللياتووة البدنيووة لشووباا محافظوواج المملكووة ا ردنيووة اللاشوومية  " الموويتمر الرياضووى ا ول   كليووة التربيووة  •

 .1986الرياضية   الجامعة ا ردنية "   عمان   ا ردن   

" الميتمر الرياضى ا ول   كلية التربية  تأثير ممارسة رياضة الجمبام على بعض المتغيراج الفسيولوجية •

 .1986الرياضية   الجامعة ا ردنية "   عمان   ا ردن   



تأثير ممارسة بعوض الموواد العلميوة الفرديوة علوى بعوض الصوفاج البدنيوة والفسويولوجية لكول مون الفصولين  •

البحوث العلموى   الجامعوة  ا ول والصيفى فى كلية التربيوة الرياضوية بالجامعوة ا ردنيوة   دراسواج عموادي

 .149 – 133  العدد ا ول من ص  1988ا ردنية   المجلد الرامس عشر   كانون الثانى   

مستوياج اللياتة البدنية للط ا المتقدمين لكلية التربية الرياضية بالجامعة ا ردنية من محافظاج ا ردن "  •

ضة   كلية التربية الرياضية   جامعة المنيا   ج.ق.ع. الريا دراسة مقارنة " الميتمر الدولى   تاريخ وعلوق

3-7/1/1988. 

أثوور برنووامج توودريا مقتوورح علووى بعووض المتغيووراج الجسوومية والحركيووة والفسوويولوجية والبيوكيمائيووة لغيوور  •

الممارسين من كبار السن   المويتمر العلموى الرابوع لكليواج التربيوة الرياضوية   اللياتوة البدنيوة والمجتموع   

 .21/4/1988-19اد   العراق   بغد

تأثير ممارسة بعض المواد العلمية الفردية على بعض الصفاج البدنية الفسيولوجية لكل من الفصلين ا ول  •

والصيفى فى كلية التربية الرياضية بالجامعة ا ردنية   دراساج عمادي البحث العلمى   الميتمر الرياضى 

  العودد  1988امعة ا ردنية   المجلد الرامس عشر   كانون الثوانى   ا ول   كلية التربية الرياضية   الج

 .146-123ا ول ص 

مرض الشرايين القلبية ودور السباحة كنشاط بدنى فوى الوتايوة والتأهيول   مقالوة علميوة منشووري   الدوريوة  •

 .1987العلمية للرياضاج المائية   كلية التربية الرياضية با سكندرية   جامعة حلوان   

معالجووة البيانوواج ا حصووائية باسووترداق البرمجيوواج الجوواهمي   الشووبكة العربيووة للنطوووير الملنووى بالجامعوواج  •

 .1993العربية   كلية اللندسة   جامعة ا سكندرية   

 Multimedia  in  Biomechanical  analysis,  Computers   and   advanced     

technologies in education, The Ministry of education, The Ministry of           

Scientific Research, A.R.E., March 18-20, 1996.                                    

  



 ملخصات األبحاث المنشورة
 أ.د. محمد إبراهيم شحاتة

 

 )) أثر التدريس بالتغذية المرتدة على مستوى األداء الحركى لرياضة الجمباز ((

 د. محمد إبراهيق شحاتة 

 

يلدف هذا البحوث إلوى تحديود إمكانيوة االسوتفادي مون نظواق التغذيوة المرتودي بأنواعلوا المرتلفوة ) الميجلوة 

 والفورية ( فى المواتف المتباينة عند تعليق ملاراج الجمبام للوصول إلى ا داء ا مثل.

 

إلى رمس مجموعاج بواتع عشر طو ا لكول  ولقد ارتار الباحث ط ا الصف الثالث وتق تقسيق العينة

ث  30ث    10مجموعة   وتحدد نموذج إعطاء المعلوماج للط ا فى أثنواء ا داء أو بعود ا داء بمودي ممنيوة 

 با ضافة إلى المجموعة الضابطة التى لق يقدق للا أى معلوماج بمعرفة النتائج.

 

وا للمجموعة الضابطة   كموا أن مسوتوى ا داء ولقد ظلرج النتائج عدق تحسن ا داء بالمستوى المطل

الملارى يتناتص عنود تأجيول إعطواء معرفوة النتوائج تبعواً  طالوة ممنلوا   وا فضولية تكوون عنود تمويود الطالوا 

 بمعلوماج فى أثناء ا داء بجانا معرفة نتائجه مباشري.

 

 ونظاق التغذية المرتدي.ويوصى الباحث بأن يتق التدريس فى ضوء نظرية الضبط والتحكق الذاتى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   بحث إنتاج علموى ضومن متطلبواج الحصوول علوى لقوا أسوتاذ مسواعد   صوحيفة التربيوة   القواهري   العودد

 .1979   31-24الثالث   ص 



 )) أثر القياسات الجسمية على رفع مستوى األداء المهارى فى رياضة الجمباز ((

 د. محمد إبراهيق شحاتة 

 

ف هووذا البحووث التعوورف علووى بعووض المقوواييس الجسوومية والصووفاج البدنيووة لطوو ا كليوواج التربيووة يلوود

 الرياضية با ضافة إلى بيان أثر كل منلما على مستوى ا داء الحركى لرياضة الجمبام.

 

د ارتار الباحث مجتمع البحث من ط ا الصف ا ول بكلية التربية الرياضية للبنين با سكندرية   ـولق

طالباً   وتق تقسيق الط ا حسا المعايير المثالية للطول والومن والسن طبقاً لدليل بروكسوى  282بلغ عددهق و

إلى أربعة مجموعاج متجانسة وتق ارتيار مجموعة من ط ا الصوف ا ول بحيوث تتضومن تشوتتاً فوى مقواييس 

 الطول والومن.

 

 

الطووول والووومن كمووا يوجوود تماثوول بووين  ولقوود ظلوورج النتووائج وجووود ارووت ف بووين الطوو ا موون ناحيووة

المجموعاج فى ارتيار الصفاج البدنيوة واسوتدل علوى ارتفواع مسوتوى ا داء فوى رياضوة الجمبوام إلوى لمقواييس 

 الجسمية النموذجية والتى تعتبر أفضل من المجموعاج ا ررى.

 

 

ق الطوو ا حسووا ويوصووى الباحووث باتروواذ دليوول بروكسووى لتحديوود المقوواييس النموذجيووة وأن يووتق تقسووي

المقواييس الجسوومية لضوومان تقودق الطوو ا فووى الجمبوام با ضووافة إلووى عوامول ا موون والسوو مة عنود التنووافس فووى 

 ا نشطة الرياضية ا ررى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   بحوث إنتواج علمووى ضومن متطلبوواج الحصوول علووى لقوا أسوتاذ مسوواعد   مجلوة دراسوواج وبحووث   جامعووة

 .1980   227 – 209عدد الثانى   العدد ا ول ص حلوان   المجلد الثانى   ال



 )) عالقة القدرات الحركية األساسية باألداء الحركى لالعبى الجمياز تحت عشر سنوات ((
 المسترلص 

 د. محمد إبراهيق شحاتة 
 

تناول الباحث من ر ل دراسة تحليول الرتبوار الصوفاج البدنيوة الوذى يطبقوه االتحواد المصورى للجمبوام 

ى ال عبووين المبتوودئين تحووج عشوور سوونواج با ضووافة إلووى التعوورف علووى موودى ع تووة هووذه الصووفاج بووا داء علوو

 الحركى.

 

اً وتوق تيواس الصوفاج البدنيوة ا ساسوية ) ـدق الباحث المنلج المسحى وشملج العينة أربعوين العبوـواستر

 –شوقلبة أمامواً  –ف علوى الوذراعين السرعة ( بجانا تقويق ا داء الحركوى لملواراج ) وتوو –القوي  –المرونة 

شقلبة جانباً (   ومن نتائج البحث وجد ارتباط جوهرى بين الصفاج البدنية وا داء الحركى   كما  –شقلبة رلفاً 

ظلر أنه لق يتحقق المستوى المطلوا لألداء الحركى   ولقد أوصى الباحث باستمرار العمل باالرتبار المستردق 

 داء الحركى حتى يمكن وضع االرتباراج الم ئمة لنوع ا داء المطلوا.  ودراسة تحليلية لأل

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ق.1980بحث منشور   الميتمر العلمى   كلية التربية الرياضية للبنين   ا سكندرية 

  ين   جامعووة د. محموود إبووراهيق شووحاتة : موودرس بقسووق التمرينوواج والجمبووام   كليووة التربيووة الرياضووية للبنوو
 حلوان.



 )) أثر التدريب بأسلوب عرض الجمباز الزوجى والجماعى على 

 تنمية التوازن الخاص ) الحركى والثابت ( وتطور األداء المهارى ((

 د. محمد إبراهيم شحاتة 

 

استلدف البحث التعرف على تأثير التدريا بأسلوبين إحداهما عرض جمبوام موجوى بواآلرر   عورض 

 على تنمية صفة التوامن الراص واالسترشاد بلا فى تطوير ا داء الملارى للجمبام ا رضى.جمبا جماعى 

 

   1983د أجريج الدراسة على ط ا كلية التربية الرياضية بالجامعة ا ردنية ر ل الفصل ا ول ـوت

ص ) ملواراج مرتبطوة وتد بلغ عددهق أربعون طالباً   تق تقسويملق إلوى مجمووعتين طبقواً الرتبوار التووامن الروا

 بالتوامن ( وأيضاً تبعاً لمتغيراج أساسية ) طول   ومن   نمط بدنى (.

 

ولقد نفذ الباحث الدراسة الميدانية ) تجريبياً ( عن طريق تصميق عرض جمبام موجى   وآرر جماعى 

من   ا داء الملوارى   وبعد انتلاء البرامج الموضوعة تاق الباحث بإجراء ارتباراج للتوامن الراص وفقد التوا

  ُسجلج النتائج وكان من أهملا وجود ارت فاج إحصوائية للمجمووعتين تبول وبعود إجوراء التجربوة فوى كول مون 

التوامن الحركى الراص   ممن فقد التوامن   وعند مقارنة المجموعتان ظلر تفووق مجموعوة عورض الجمبوام 

 لتوامن لديلا عن مجموعة الجمبام الجماعى.الموجى فى التوامن الثابج والحركى كما تل ممن فقد ا

 

 . 0.01وأشارج النتائج إلى أن ا داء الملارى تد تطور بفارق معنوى عند مستوى 

 

وفى ضوء النتائج المسترلصة من هذا البحث أوصى الباحث باسترداق العمل الموجى بأسلوا عرض 

اق االرتباراج الراصة والمشابلة لألداء لدتة الجمبام عند تنمية التوامن الراص   كما أوصى الباحث باسترد

 وجودي النتائج مع وضع مستوياج معيارية للا.

 

 
 
 
 
 
   أستاذ مساعد   كلية التربية الرياضية   الجامعة ا ردنية   معار من كلية التربية الرياضية   جامعة حلوان

   مصر.
 ق.1983   دراساج ميدانية بمناسبة ملرجان الجامعة ا ردنية   عمان -



ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF TRAINING BY GYMNASTICS 

DOUBLES BALANCING AND GROUPS EXHIBITIONS 

ON DEVELOPING SPECIFIC BALANCE 

(STATIC, DYNAMIC) AND THE SKILLS PERFORMANCE 

 

       This research training methods aims to identify the effect of training using two 

training methods on the development of scientific balance and guiding by it to 

developing the skills performance. 

 

      The study was conducted on (40 students) at the faculty of physical education in 

the university of Jordan in the first semester of 1983. 

 

      The students were divided two groups according to the  results of specific balance 

(skills related to balance) and according to basic variables (height, weight, body 

type). 

      

       The researcher conducted field study (experimental) by planning exhibitions 

(double balancing and gymnastics groups).  After the students had finished the 

scheduled programs, the researcher made the specific balance lests, losing balance 

and the performance skills. 

 

      The most important results is the presence of statistical variables between the two 

groups before and after the experiment in both specific dynamic balance and time 

balance loosing decreased when the two groups sere compared, the superiority was 

the double balancing group, appeared the results pointed out that the performance 

skill developed significant at 0.01 level. 

 

     According to the results of this study . The researcher recommends using training 

by gymnastics exhibition. And the similar tests to performance must used when 

developing specific balance.   

 



 ملخـــــص

 )) أثر التدريب بأسلوب عرض الجمباز الزوجى والجماعى على 

 تنمية التوازن الخاص ) الحركى والثابت ( وتطور األداء المهارى ((

 د. محمد إبراهيم شحاتة 

استلدف البحث التعرف على تأثير التدريا بأسلوبين إحداهما عرض جمبوام موجوى بواآلرر   عورض 

 صفة التوامن الراص واالسترشاد بلا فى تطوير ا داء الملارى للجمبام ا رضى.جمبا جماعى على تنمية 

 

   1983د أجريج الدراسة على ط ا كلية التربية الرياضية بالجامعة ا ردنية ر ل الفصل ا ول ـوت

مرتبطوة  وتد بلغ عددهق أربعون طالباً   تق تقسويملق إلوى مجمووعتين طبقواً الرتبوار التووامن الرواص ) ملواراج

 بالتوامن ( وأيضاً تبعاً لمتغيراج أساسية ) طول   ومن   نمط بدنى (.

 

ولقد نفذ الباحث الدراسة الميدانية ) تجريبياً ( عن طريق تصميق عرض جمبام موجى   وآرر جماعى 

ء الملوارى   وبعد انتلاء البرامج الموضوعة تاق الباحث بإجراء ارتباراج للتوامن الراص وفقد التوامن   ا دا

  ُسجلج النتائج وكان من أهملا وجود ارت فاج إحصوائية للمجمووعتين تبول وبعود إجوراء التجربوة فوى كول مون 

التوامن الحركى الراص   ممن فقد التوامن   وعند مقارنة المجموعتان ظلر تفووق مجموعوة عورض الجمبوام 

 لا عن مجموعة الجمبام الجماعى.الموجى فى التوامن الثابج والحركى كما تل ممن فقد التوامن لدي

 

 . 0.01وأشارج النتائج إلى أن ا داء الملارى تد تطور بفارق معنوى عند مستوى 

 

وفى ضوء النتائج المسترلصة من هذا البحث أوصى الباحث باسترداق العمل الموجى بأسلوا عرض 

راج الراصة والمشابلة لألداء لدتة الجمبام عند تنمية التوامن الراص   كما أوصى الباحث باسترداق االرتبا

 وجودي النتائج مع وضع مستوياج معيارية للا.

 

 

 

 

 
 
     ق.1983دراسة ميدانية بمثابة بحث منشور   بمناسبة ملرجان الجامعة ا ردنية   عمان 



 )) أثر تنمية التحمل الدورى التنفسى والتحمل العضلى الديناميكى 

 ألرضية ((على رفع مستوى أداء الجملة ا

                                أ.م.د. محمد إبراهيم شحاتة  أ.م.د. صباح السيد فاروز 

 

 –يلوودف هووذا البحووث إلووى دراسووة تووأثير البرنووامج التوودريبى لتنميووة التحموول بنوعيووه ) الوودورى التنفسووى 

 ا رضية.والتحمل العضلى الديناميكى ( على االرتقاء بمستوى ا داء الملارى للجملة 

 

وتوود أرتيوورج العينووة موون ) الطوو ا والطالبوواج ( وتسوومج عشوووائياً إلووى أرا مجموعوواج طبووق علوويلق 

البرنامج التدريبى لتنمية التحمول الودورى التنفسوى والتحمول العضولى الوديناميكى وتود توق تيواس التحمول الودورى 

بطاح المائل من الوتوف وبعد ذل  تق تقسيق والتحمل العضلى الديناميكى بارتبار االن –التنفسى بارتبار هارفارد 

 مستوى ا داء الملارى للجملة ا رضية بواسطة لجنة تحكيق تانونية.

 

وتد أسفرج نتائج الدراسة على أن البرنامج التدريبى التى طبق لتنمية التحمل الدورى التنفسوى كوان لوه 

 تأثيراً فعاالً على مستوى ا داء للجملة ا رضية.

 

 الباحثان بوضع البرنامج المقترح لتطبيقه على الممارسين من الجنسين على حد سواء.لذا يوصى 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      إسكندرية -أستاذ مساعد   كلية التربية الرياضية للبنين 

   إسكندرية -أستاذ مساعد   كلية التربية الرياضية للبناج 
  ص  1984رية   المجلد التاسع   العدد الثالوث   بحث منشور   مجلة الصحة العامة   جامعة ا سكند -

43 – 63. 



 دراسة مقارنة

 ألثر نظام التدريب الدائرى والطريقة التقليدية

 على رفع مسوى الصفات البدنية

                   د. محمد خير على ماسر 

  د. محمد إبراهيم شحاتة 

 

التوودريا الوودائرى بطريقووة التوودريا الفتوورى   تلوودف هووذه الدراسووة إلووى التعوورف علووى أثوور تطبيووق نظوواق

المنرفض الشدي   وتطبيق نظاق الطريقة التقليدية على رفع مستوى الصفاج البدنية لطلبة كلية التربية الرياضية 

 بالجامعة ا ردنية.

 

ولقد طبق الباحثان برنامجاً لنظاق التدريا الدائرى شملج تسوع تمرينواج مرتواري علوى سوبعة وعشورين 

 اً لمدي تسع أسابيع.طالب

 

ولقد تق تياس تبل وبعد على المجموعة التى تستردق نظاق تدريا دائرى وأررى تستردق النظاق التقليدى 

ومن نتائج الدراسة تبين أن نظاق التدريا الدائرى أفضل من النظاق التقليدى بداللة إحصائية فى تنميوة الصوفاج 

 البدنية مجتمعة.

 

هذا النظاق فى تدريس مادي اللياتة البدنية بالكلية وإجراء بحوث مماثلة لمواد  ويوصى الباحثان باسترداق

 عملية أررى.

 

 

 

 

 

 
      دكتووور / محموود ريوور علووى ماسوور   عميوود كليووة التربيووة الرياضووية بالجامعووة ا ردنيووة   عمووان   المملكووة

 ا ردنية اللاشمية.
  س تسق التمريناج والجمبام كلية التربية الرياضية للبنوين دكتور / محمد إبراهيق شحانة محمد   أ.ق. ورئي

 الجامعة ا ردنية   عمان. –با سكندرية   جامعة حلوان ومعار إلى كلية التربية الرياضية 
بحووث منشووور   موويتمر الرياضووة للجميووع   كليووة التربيووة الرياضووية للبنووين   القوواهري   جامعووة حلوووان    -

1984. 



 نية الخاصة وبعض المؤشرات الفسيولوجية الصفات الجسمية والبد

 لالعبى الجمباز الدوليين

  د. محمد إبراهيم شحاتة 

 

اسووتلدف البحووث التعوورف علووى الصووفاج الجسوومية والبدنيووة الراصووة والميشووراج الفسوويولوجية ل عبووى 

بوار ال عبوين وفوى المتغيوراج ل سترشواد بنتائجلوا عنود ارت هالجمبام الدوليين بمصر واليابان ومقارنتلا فوى هوذ

 .رامج التدرياتصميق ب

 

رو ل فتوري إعوداد  –وتد أجريج القياساج طبقواً لججوراءاج التوى اتبعوج علوى العبوى الجمبوام باليابوان 

  وبلوغ العودد النلوائى لعينوة  1982عواق  ةالعبى الجمبام بمصر ل شترا  فى بطولة الس ق الدولية با سوكندري

 القياساج :  البحث عشرون العباً   وشملج

أطوووال ا طووراف   طووول الجووذع موون الجلوووس   محوويط  –الطووول الكلووى  –الصووفاج الجسوومية ) الووومن  .1

 الصدر والعضد والفرذ والساق   سم  طبقة الدهن ( .

الصفاج البدنية ) القوي القصوى ( وتيسج يالتنسويوميتر والقودري : بارتبوار الوثوا العوالى   والمرونوة :  .2

وف   ورفوع الجوذع  علوى مون االنبطواح   والرشواتة : بارتبوار الرطوو جانبواً مودي بثنى الجذع مون الوتو

 ث(.30)

 القياساج الفسيولوجية : ) معدالج النبض فى الراحة وبعد أداء ارتبار هارفارد   والسعة الحيوية (. .3

ئج البحث عدق وبعد انتلاء القياساج سجلج النتائج التى حققلا العبو الجمبام الدوليون   وكان من أق نتا

ارووت ف الصووفاج الجسوومية   بينمووا ارتلفووج نسووبة الوودهن   القوووي القصوووى والقوودري وبعووض الوودالالج النسووبية   

 واستجابة معدل النبض فى الراحة وبعد المجلود لصالح العبى الجمبام باليابان.

 

ووضوع بورامج وفى ضوء نتائج البحوث أوصوى الباحوث باالهتمواق بعامول الطوول عنود ارتيوار ال عبوين 

تدريبية لرفع مستوى صفة القوي القصوى والقدري واالسترشاد باستجابة معدالج النبض كميشراج لتقويق الحالة 

 التدريبية ل عبى الجمبام الدوليين بمصر.

 

 

 
   جامعة حلوان. –أستاذ ق. كلية التربية الرياضية للبنين 
 ق.1984عامة   جامعة ا سكندرية   بحث منشور   مجلة المعلد العالى للصحة ال -     



ABSTRACT 

 

The Influence of differences in Gymnastics performance 

 upon body type , Motor performance and pulse rate  

response following a floor exercise routine   

 

 

Mohamed I. Shehata 

 

Abstract : 

      The purpose of this study was to investigate the body type, motor performance 

and pulse rate response after floor exercise routine performed by more active and less 

active physical education students.   

 

      The subjects were divided randomly into two groups according to gymnastics 

performance level ( N = 34 under 45% points ) . ( No = 31 above 70% points ). 

 

       Anthropometrics, ponderal index, motor performance tests, and pulse  rate 

measurements, were employed in this work. 

 

       The results indicated that the more active gymnastics group were shorter and 

more fit students and the recovery period was less following floor exercise routine. 

 

       It was concluded that the pulse rate variable should be taken before and after 

gymnastics training when evaluating development in a given physical education 

group of students. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ق.1984بحث منشور باللغة ا نجليمية   مجلة معلد المعلمين   الكويج   العدد السادس    -
 



 عالقة األداء المهارى بالقوة القصوى وفائض المرونة لالعبى المستوى الدولى

 فى رياضة الجمباز

  د. محمد إبراهيم شحاتة 

 

وى وفووائض ل عبووى الجمبووام اسووتلدف البحووث التعوورف علووى موودى معنويووة ارتبوواط كوول موون القوووي القصوو

الدوليين ل سترشاد بنتائجلا عند ارتبار ال عبين وفى تصميق برامج التدريا. وتد أجريج الدراسة على عشوري 

العبين من المستوى الدولى فى رياضة الجمبام المقيدين باالتحواد المصورى للجمبوام وتوق تيواس القووي القصووى 

 -: بواسطة الديناموميتر وشملج القياساج 

 توي عض ج الظلر   الرجلين   اليدين   الرتبة . .1

تيوواس المرونووة ا يجابيووة والسوولبية بواسووطة الجيونيوووميتر   وشووملج القياسوواج ثنووى وموود المفاصوول  .2

 إيجابياً وسلبياً.

 لحساا فائض المرونة بواسطة طرح المدى الحركى ا يجابى من المدى الحركى السلبى. .3

 ى الجمبام بواسطة هيئة تحكيق معتمدي.ارتبار ا داء الملارى ل عب .4

 

وبعد انتلاء القياساج واالرتباراج سجلج النتائج التى حققلا العبوا الجمبــام الدوليون   وكان مون أهوق 

النتووائج وجووود ارت فوواج فووى درجووة المرونووة سووواء إيجابيوواً أو سوولبياً ممووا تشووير إلووى نقووص االهتموواق فووى مرحلووة 

لحركى راصوة بمفصولى الفروذين   كموا تودل النتوائج علوى وجوود فوائض فوى مرونوة التدريا على تنمية المدى ا

معظق المفاصل مما تستدعى إلى توافر برامج تدريبية راصة للمرونوة السولبية   ويسوتدل مون النتوائج أيضواً إلوى 

ل وجووود تبوواين فووى القوووي القصوووى للعضوو ج العاملووة علووى مرتلووف المفاصوول نتيجووة المقاوموواج التووى  تواجووه كوو

مفصل. وأسفرج النتائج على وجود ارتباط معنوى بين كل من القوي القصوى وفائض المرونة   وبوين كول مون 

 ا داء وفائض المرونة لمفصلى الفرذين   وبين مستوى ا داء والقوي القصوى لرسغى اليدين والظلر والفرذ.

 

صوفتى المرونـوـة ) سولبى   وفى ضوء نتائج البحث أوصى الباحث باالهتماق بوضع ارتباراج راصوة ل

إيجابى ( والقوي القصوى وبوضع وحداج تدريبية راصوة بتنميوة المرونوة السولبية والقووى القصووى   ومحاولوة 

 تناول طرق أررى لتدريا المرونة السلبية ومقارنتلا بمستوى ا داء الملارى فى رياضة الجمبام.

 

 
   عة حلوان.جام –أستاذ ق. كلية التربية الرياضية للبنين 
 ق.1985( 7بحث منشور   مجلة معلد المعلمين   الكويج   العدد ) -     



 أثر أفضلية تدريس المواد العملية فى الفصلين األول والصيفى

 بكلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية

 على مستوى اللياقة البدنية

  د. محمد إبراهيم شحاتة 

  ىد. كمال جميل الربض 

 

ف البحث التعرف علوى توأثير أفضولية تودريس الموواد العمليوة ) الجمبوام   اللياتوة البدنيوة   ألعواا استلد

با ضوافة إلوى مقارنوة لمسوتوى  1983توى   السباحة ( المقرري ر ل الفصلين ا ول والصيفى للعاق الجامعى 

 اللياتة البدنية لدى ط ا كلية التربية الرياضية بالجامعة ا ردنية.

 

 50أجريج الدراسة على اثنان وث ثون طالا وتق تياس مستوى اللياتة البدنية بارتبواراج السورعة  وتد

 5الطويل من الثبواج ورموى الجلوة بوومن  اق   المرونة ثنى الجذع من الجلوس   القدري الوث 400ق   التحمل 

ول والوومن وتقودير الونمط كق من رلف الرأس   كما عمد الباحثان علوى تكوافي المجموعواج بقيواس كول مون الطو

 البدنى . ولقد صمق الباحثان استماري الستبيان تفضيل تدريس المواد العملية فى الفصلين ا ول والصيفى.

 

وموون أهووق نتووائج الدراسووة عوودق وجووود فروتوواً إحصووائية ل رتبوواراج عنوود مقارنووة الطوو ا المسووجلين فووى 

ردنية فى مواصولة التودريس رو ل الفصول الصويفى وفوى الفصلين ا ول والصيفى مما يعمم سياسة الجامعة ا 

 -ضوء نتائج البحث أوصى الباحثان بما يلى : 

 التدريس للمواد العملية ر ل الفصل الصيفى. •

 تعميم الحالة النفسية لدى الطالا ر ل الدراسة العملية. •

 إجراء دراسة مشابلة على الطالباج. •

  

 

 

 
    جامعوة ا سوكندرية   المويتمر ا ول لكليواج التربيوة الرياضوية    –للبنوين  أ.ق.د. كلية التربية الرياضوية

 جامعة بغداد. –ق 1985آذار  25-23العراق 
   الجامعة ا ردنية. –محاضر متفرغ . كلية التربية الرياضية 



Comparison of individual differences in body type and  

motor performance and its relation with gymnastics” 

 

Dr. Mohamed Ibrahim Shehata 

Helwan University, Faculty of Physical Education For men Alexandria, 

Gymnastics Department 
 

     The purpose of this study was to test the motor performance and compare individual 

different to investigate the variance and correlation among the various results on body 

type and gymnastics performance. 

      Data were analyzed from 234 Egyptian physical education students during the 

academic year 80/81 (x = 19 years, 3 months of age) with a mean weight of 69.19 kg, 

height 174.33 cm.  Body type were catogoried in terms of the ponderal index (23.56), P.I 

= weight (kg / height (cm) x 1000.  The subjects were assessed according to motor 

performance test in terms of push-ups, pull-ups, squat thrust, and standing long jump. 

     The students were further divided into four groups. The four groups have been listed 

separately, since there were a number of physique differences between them. 

     There is a variance in height among subject in each group. It was hypothesized that 

while group (1) was significantly better than other group, such differences may be 

removed once body size characteristics are controlled. 

     Results indicate that shorter students have greater strength and power than other 

groups.  Group (I) were generally Meso. Their mean somatotype 23.89 when compared  

to  other  groups  of  similar  age,  show  significant  difference  (p < 0.05) in terms of 

pull-ups, push-ups, standing long jump, and in gymnastics performance. 

     This data indicate that, participation of short  stature physical education students in 

gymnastics affected their body type in such a way that they had significantly better 

motor performance and gymnastics performance as estimated by the tests when 

compared with taller students. 

     The finding of this study indicate the need for the development of Gymnastics 

programs. 

 
   266ملرص بحوث منشوور باللغوة ا نجليميوة   دراسواج وبحووث   جامعوة حلووان   العودد ا ول   ص – 

280   1985. 

 



Comparison of individual difference in body 

motor performance and its relation with Gymnastics Event 

 مقارنة الفروق الفردية للنمط الجسمى والصفات الحركية وعالقتها باألداء المهارى فى رياضة الجمباز

 د. محمد إبراهيم شحاتة              الملخص : 

 

الحركيوة   تلدف هذه الدراسة إلى موامنة التباين بوين ا فوراد فوى بعوض القياسواج الجسومية والصوفاج 

 والكشف عن الع تة بين مرتلف القياساج واالرتباراج با داء الملارى فى رياضة الجمبام.

 

( طالباً بكلية التربية الرياضية للبنين با سكندرية   وتق تقسيملق إلوى  234ولقد اشتملج عينة البحث ) 

 0.01 أربع مجموعاج متباينة طبقاً الرت ف الطول بداللة معنوية عند مستوى

 

ا توافرج ارت فاج جوهرية بين المجموعاج عند أدائلق الرتباراج الشد  على على جلام العقلوة   ـكم

الضغط مون االرتكوام علوى جلوام العقلوة   الضوغط مون االرتكوام علوى جلوام المتوواميين   والوثوا  علوى مون 

 الثباج.

 

لتباين   وجد الباحث أن هنا  ارت فاج وبموامنة أداء المجموعاج على أجلمي الجمبام بواسطة تحليل ا

إحصائية حيث تفوتج المجموعة )أ( تصارى القاموة والونمط العضولى علوى بواتى المجموعواج عنود أدائلوق علوى 

 أجلمي المتواميين   الحلق   العقلة وحصان القفم.

 

أجلمي  بين ا داء على 0.01ومن ماوية أررى ظلرج ع تة طردية ذاج داللة إحصائية عند مستوى 

العقلة   حصان الحلق   المتواميين   والحلق وأداء ارتبار الشد  علوى والضوغط مون االرتكوام وع توة طرديوة 

لكل من الطول والومن   والوومن والونمط الجسومى   الطوول موع الشود  علوى يسوترلص الباحوث مون نتوئج هوذه 

تكوون لوديلق فرصوة  23.89ر نمطى سق ( بميش 170 –سق 165الدراسة أن اشترا  الط ا تصارى القامة )

 أكبر فى السن نفسه نحو انجام أفضل أداء على أجلمي الجمبام.

 

ويوصووى الباحووث بموودى الحاجووة إلووى تطوووير البرنووامج الدراسووى فووى مووادي الجمبووام وذلوو  بميووادي عوودد 

مبووام طبقوواً السوواعاج المقوورري   وموامنووة نتووائج ا داء شوولرياً   مووع العموول علووى وضووع معووايير لووألداء فووى الج

 ل رت فاج فى نمط الجسق والصفاج الحركية بين الط ا.

 
   جامعة حلوان. –كلية التربية الرياضية با سكندرية  –دكتور / محمد إبراهيق شحاتة 

 – 266ملرص بحث منشور باللغة ا نجليمية   دراسواج وبحووث   جامعوة حلووان   العودد ا ول   ص  -     

280   1985. 
 



 عمادة البحث العلمــى –الجامعة األردنية  – 1985ســــات ، المجلد الثانـــى ، العدد الحادى عشر ، درا
 أثر استخدام بعض نظم التدريب الرياضى

 على رفع مستوى اللياقة البدنية لفئة موظفى الجامعة
  د. محمد إبراهيم شحاتة 

 الجامعة األردنية               

ABSTRACT 

          The aim of this study was to investigate the effectiveness of two-exercise 

training systems - the squad and the circuit system – on developing the standard of 

physical fitness of university of Jordan employees.                 

        The subjects ( No 32 ) was divided randomly into two groups. The mean 

age was 27.28 both groups took part in an experimental exercise of 12 hour training 

course.  

        The results showed that circuit training system was better for improving 

the fitness standard of the participants and the recovery period following the exercise 

was less compared to the squad system. 

        The researcher is on the opinion that the circuit system training should be 

taken into  consideration to develop the physical fitness of the employees.                  

 ملرص

يلدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير برنامجى تمريناج إحداهما بنظاق التوتيج الجماعى   واآلرر  

 بنظاق التدريا الدائرى على رفع مستوى اللياتة البدنية لفئة موظفى الجامعة.

ين   متوسوط أعموار أجريج الدراسة على اثنين وث ثين موظفواً   توق تقسويملق إلوى مجمووعتين متجانسوت

سوواعة وحوودي تدريبيووة لكوول  12(   وتعرضووج المجموووعتين للبوورامج المقترحووة لموودي  28   27للمجموووعتين ) 

 مجموعة على حدي.

ومن نتائج الدراسة تبين أن ك  للمجموعتين تد ارتفع مستواها فى اللياتة البدنية   وأن المجموعة التى 

 ما   حيث انرفضج معدالج سرعة النبض   وممن استعادي الشفاء.طبق عليلا نظاق التدريا الدائرى أفضلل

وأوصى الباحث باتباع نظاق التدريا بالتمريناج المقترحة   وإجراء بحوث مماثلة لفئاج أررى من 

 الجنسين.

 

 

 

 
  .أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية   الجامعة ا ردنية   معار من جامعة حلوان 

  1985جلة دراساج   الجامعة ا ردنية   عمادي البحث العلمى   العدد الحادى عشر   بحث منشور   م    . 



 ملخص البحث
 الدرجات المعيارية الختبارات القدرات الحركية األساسية
 للطلبة المتقدمين لكلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية

  د. محمد إبراهيم شحاتة 
  د. إبراهيم عادل 
  باح السيد فاروزد. ص 
  د. هاشم إبراهيم 

 

استلدفج هذه الدراسة إلى تحديود الودرجاج المعياريوة الرتبواراج اللياتوة البدنيوة للطلبوة المتقودمين لكليوة 

 التربية الرياضية بالجامعة ا ردنية با ضافة إلى التحقق من موضوعية وثباج وصدق بنود االرتباراج.

باً ممن تقودموا ل لتحواق بكليوة التربيوة الرياضوية بالجامعوة ا ردنيوة طال 527وتد أجريج الدراسة على 

وتق أرذ القياساج التالية : الطوول   الوومن   سوم  طبقوة الجلود مون أربعوة منواطق   كموا طبوق  84/1985عاق 

 -عليلق ارتباراج القبول والتى شكلج على : 

 جرى ومشى ميل ونصف لقياس الجلد الدورى التنفسى . .1

 تر لقياس السرعة.م 50جرى  .2

 الوثا  على   دفع كري طبية من الجلوس  كري طبية من الوتوف   لقياس القوي المتفجري. .3

الشد  على ) عقلة ( الجلوس من الرتود بثنى الركبتين   الوثا على مقعد لمدي دتيقة واحدي لمعرفة  .4

 تحمل القوي العضلية.

 لقياس المرونة. –اً من االنبطاح ثنى الجذع من الجلوس الطويل   رفع الذراعان عالي .5

 

ولقوود اعتموودوا مقوودموا البحووث علووى إجووراء المعووام ج العلميووة ولقوود ثبووج موضوووعية وثبوواج وصوودق 

 ارتباراج القبول. ولقد أسفرج نتائج الدراسة وضع مستوياج معيارية لكل بنود االرتباراج.

 

لكليوة التربيوة الرياضوية بالجامعوة  وفى ضوء نتائج البحث يوصى الباحثون لص حية ارتبواراج القبوول

ا ردنية والعمل فى ارتباراج القبول بالمستوياج المعيارية التى تق تحديدها فى هذا البحث   موع اجوراء دراسوة 

 مماثلة على الطالباج المتقدماج لتحديد المستوياج المعيارية الراصة بلق.

 
 .1986بي الرياضي   جامعة البصري   بحث تق تقديمه إلى الميتمر العلمى الثانى لكلية التر -
 .1987المجلد ا ول   العدد الثالث  –جامعة البصري  –بحث منشور   كلية التربية الرياضية  -

  معار للجامعة ا ردنية. –د. محمد إبراهيق شحاتة / أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية با سكندرية 
  بالجامعة ا ردنية. –الرياضية د. إبراهيق عادل / نائا عميد كلية التربية 

  معووار للجامعووة  –د. صووباح السوويد فوواروم / أسووتاذ مسوواعد بكليووة التربيووة الرياضووية للبنوواج با سووكندرية
 ا ردنية.

  بالجامعة ا ردنية. –د. هاشق إبراهيق / رئيس تسق المواد العملية  كلية التربية الرياضية 



 دراسة مقارنة
 وقين وغير المتفوقين اللياقة البدنية بين المتف

 من طالب كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية

  د. إبراهيم عادل       د. محمد إبراهيم شحاتة 

   د. هاشم إبراهيم      د. صباح السيد فاروز 
 

تلوودف هووذه الدراسووة التعوورف علووى مسووتوى الطوو ا المسووتجدين فووى ارتبوواراج القبووول بكليووة التربيووة 

  با ضافة إلى مقارنة اللياتة البدنية بين الط ا المتفوتين وغير المتفوتين فى التحصويل العلموى موع  الرياضية

 التعرف على أثر البرنامج الدراسى لمادي اللياتة على رفع مستوى اللياتة البدنية.

الجامعووـى ( روو ل العوواق 1طالبوواً موون المقيوودين فووى مووادي اللياتووة البدنيووة ) 90وتوود أجريووج الدراسووة علووى 

 الفصل ا ول. 84/1985

وعددهق  %77.55وتق تقسيق العينة إلى مجموعتين شملج المجموعة ا ولى الط ا المتفوتين بمعدل 

 ( طالباً.17وعددهق ) %68.72( طالباً أما المجموعة الثانية الط ا غير متفوتين بمعدل 29)

تبل وبعد تدريس مادي اللياتة البدنية   وارتباراج  وتق تياس مستوى اللياتة البدنية بارتبار القبول بالكلية

 القبول لمستردمة شملج على البنود التالية :

 جرى ومشى ميل ونصف لقياس الجلد الدورى التنفسى . .1

 متر لقياس السرعة االنتقالية. 50جرى  .2

 الوثا  على   دفع كري طبية من الجلوس  كري طبية من الوتوف   لقياس القوي المتفجري. .3

لشد  على ) عقلة ( الجلوس من الرتود بثنى الركبتين   الوثا على مقعد لمدي دتيقة واحدي لمعرفة ا .4

 تحمل القوي العضلية.

 لقياس المرونة. –ثنى الجذع من الجلوس الطويل   رفع الذراعان عالياً من االنبطاح  .5

ية وأيضواً فوى ارتبواراج و أسفرج نتائج الدراسة علوى عودق وجوود فروتواً معنويوة فوى القياسواج ا ساسو

( 1اللياتة البدنيوة تبول البرنوامج بوين المجمووعتين ولقود ظلور أن البرنوامج الدراسوى لموادي اللياتوة البدنيوة مسواق )

 بمفرده ال يفى برفع مستوى اللياتة البدنية بين الط ا.

اعاج وفووى ضوووء نتووائج البحووث يوصووى البوواحثون بضووروري االهتموواق وإعووادي النظوور بميووادي عوودد السوو

 التطبيقية لمادي اللياتة البدنية.

 
  بالجامعة ا ردنية. –د. إبراهيق عادل / نائا عميد كلية التربية الرياضية 

  بالجامعة ا ردنية. –د. هاشق إبراهيق / رئيس تسق المواد العملية  كلية التربية الرياضية 

 جامعة حلوان. –بناج با سكندرية د. صباح السيد فاروم / أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية لل 
  معار للجامعة ا ردنية. –د. محمد إبراهيق شحاتة / أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية با سكندرية 

 .1986المجلد  –بحث منشور   الميتمر العلمى الثانى   كلية التربية الرياضية    جامعة البصري  -



 تغيرات الفسيولوجيةتأثير ممارسة رياضة الجمباز على بعض الم
  د. محمد إبراهيم شحاتة 

 

استلدف البحث التعرف على تأثير ممارسة العبى الجمبوام الودوليين باسوتجابة معودل النوبض با ضوافة 

إلووى التعوورف علووى مسووتوى ا جلوواد بوسوواطة معوودل ضوورباج القلووا بعوود ا داء علووى أجلوومي الجمبووام المرتلفووة 

معودل النوبض بمسوتوى ا داء الملوارى فوى وضوع البورامج التدريبيوة الراصوة  واالسترشاد بالع تة بين استجابة

 بالممارسة والمسافة.

 

وتد أجريج الدراسوة علوى عشورين مون العبوى الجمبوام الودوليين ارتيوروا مون ضومن إحودى البطووالج 

 -جملورية مصر العربية . وتق أرذ البياناج التالية :  –الدولية والتى أتيمج 

  اسن   عدد سنواج الممارسوة   تغييور الونمط الجسومى بوسواطة سوم  طبقوة الودهن  الطول   الومن .1

 وبالدليل البندرالى.

 تقدير القوي العامة للجسق بوساطة مانوميتر القبضة. .2

تياس السعة الحيوية ب  سيبروميتر   ومعدل النوبض فوى الراحوة وبعود أداء مرتلوف التمرينواج علوى  .3

 أجلمي الجمبام.

 لملارى بواسطة هيئة تحكيق دولية معتمدي.تقدير ا داي ا .4

 

وبعوود انتلوواء القياسوواج واالرتبوواراج سووجلج النتووائج وكووان موون أهملووا امووت   العبووى الجمبووام الوودوليين 

صفاج جسمية تت ءق مع طبيعة النشاط الممارس كما تدل النتائج أن السعة الحيويوة لودى ال عبوين ال تميود عون 

نبضة /دتيقة   ويسوتدل مون النتوائج أيضواً أن  68.6فى الراحة ال تميد عن    وأن معدل النبض 3سق 4629.3

نبضوة / دتيقوة   كموا توجود ارت فواج  170معدالج استجابة معدل النبض بعد ا داء تفووق الحود ا تصوى وهوو 

لومي معنوية لمعدل استجابة النبض بعد ا داء على جلام حصان الحلق   حصان القفوم بمقارنتلوا موع بواتى ا ج

ا ررى ويرجع ذل  إلى تفاوج  ممن ا داء بالنسبة لحصوان القفوم واروت ف اتجواه ا داء بالنسوبة لجلوام حلوق 

لحصان   كما تبين النتائج وجود فروتاً إحصائية  ستجابة معدل النوبض بعود ا داء مون جلوامى الحلوق والعقلوة 

بوين  0.01وجوود ارتبواط طوردى معنووى عنود وبين جلامى المتواميين والعقلوة   وأسوفرج نتوائج البحوث علوى 

استجابة معدل النبض ومستوى ا داء على مرتلف ا جلمي   وفى ضوء نتائج البحث أوصى الباحث باالهتمواق 

ومتابعة تياس معدل النبض بعد ا داء وفى أثناء التدريا بلدف ترشيد عملية التدريا واالرتقاء بمستوى ا داء 

 فى رياضة الجمبام.

 
 اذ بكلية التربية الرياضية   الجامعة ا ردنية   معار من جامعة حلوان.أست 
   ق.1986تق تقديق الحث إلى " الميتمر العلمى ا ول "   كلية التربية الرياضية   الجامعة ا ردنية 



 مرض الشرايين القلبية
 ودور السباحة كنشاط بدنى فى الوقاية والتأهيل

  د. إبراهيم عادل       د. عصام حلنى 

   أ.د. محمد إبراهيم شحاتة     د. أحمد عادل 

 

 . المقدمــة : 1

والذى يطلق عليه أحيانواً اسوق مورض الشوريان  Coronary Artery diseaseمرض الشرايين القلبية 

 ) التواجى وهوو عبواري عون تغيوراج متدرجوة تحودث فوى الشورايين القلبيوة وبدرجوة رئيسوية فوى الطبقوة الدارليوة

Intima )  للشرايين المغذيوة للقلوا   هوذه التغيوراج هوى عبواري عون ترسوا موواد دهنيوة وبدرجوة رئيسوية موادي

الكولسووترول داروول الشوورايين ممووا يوويدى مووع موورور الووممن وبتكوواثر هووذه الترسووباج إلووى تضوويق هووذه الشوورايين 

ين وتصووولبلا يسووومى وبالتوووالى أعاتوووة مووورور الووودق المحمووول با كسوووجين مووون الوصوووول للقلوووا   تضووويق الشوووراي

Arteriosclerosis  وأكثر أنواعلا شيوعاً تسمىAtherosclerosis     ) وفيلا يترسا الودهن ) الكولسوترول

والكالسيوق على جدران الشورايين ويويدى تودريجياً إلوى إعاتوة مورور الودق وتود يتسوبا فوى حودوث الوفواي نتيجوة 

تى تيدى للسكتة القلبية . ما هى ا سباا التوى تويدى إلوى السكتة القلبية وهنا  عدي أنواع من أمراض القلا وال

تصوولا الشوورايين ا ومووا هووى أهووق العواموول التووى تسوواهق فووى حوودوث انسووداد وتصوولا الشوورايين ا ومووا هووو دور 

 الرياضة والسباحة كنشاط بدنى فى الوتاية والتأهيل ا

 

ينا فلق ا سباا التى تيدى والش  أن معرفة وفحص الرصائص التشريحية والفسيولوجية للقلا يلل عل

 إلى ا صابة بمرض انسداد الشرايين القلبية وتصلبلا وبلتالى إلى ا صابة بالنوي القلبية أو السكتة القلبية.

 

 

 

 

 

 
 

  كتا هذه المقالة فريق عمل من كليتى التربية الرياضية بجامعتى حلوان   من جملورية مصر العربيوة
   والجامعة ا ردنية بعمان.

 شوري بالدورية العلمية للرياضاج المائية   كلية التربيةالرياضية للبنوين   جامعوة االسوكندرية   العودد من
 .1987الرامس   مارس 



 تأثير ممارسة بعض المواد العلمية الفردية
 على بعض الصفات البدنية والفسيولوجية لكل من الفصلين األول والصيفى

 فى كلية التربية الرياضية بالجامعة

  د. محمد إبراهيم شحاتة   

  ىبضد. كمال الر   

 

استلدف البحث التعرف على تأثير ممارسة الموواد العمليوة ألعواا القووى   الجمبوام   السوباحة   اللياتوة 

البدنية   على رفع مستوى اللياتة البدنية وتعديل االستجاباج الفسيولوجية ومقارنة ذل  بين ط ا الفصل ا ول 

 الصيفى. وط ا الفصل

( طالبواً لكليوة التربيوة الرياضوية 195استردق الباحثان المنلج الوصفى علوى عينوة البحوث التوى شوملج )

 -وطبق الباحثان ارتباراج لياتة بدنية ذاج معام ج علمية وهى : 

 ق.50سرعة : 

 ق جرى. 400تحمل : 

 مرونة : ثنى الجذع من الجلوس الطويل.

 كجق.5اج ورمى الكري الطبية ومن القدري : الوثا الطويل من الثب

 

كموا توق تيواس معودل سورعة اسوتجابة النوبض تبول وبعود أداء ارتبوار كارلسوون   با ضوافة إلوى اسووتبيان 

رغباج الط ا نحو التسجيل بالفصل الصيفى   وأظلرج نتائج البحث وجود تأثير لممارسة البورامج الدراسوية 

اللياتة ال هوائية وأيضاً حدوث استجاباج فسيولوجية مما أدى إلوى  على تحسين –تيد الدراسة  –للمواد العلمية 

 تحسين اللياتة اللوائية.

وأكدج النتوائج ارتفواع نسوبة الطو ا الوذين يرغبوون فوى التسوجيل بالفصول الصويفى بوالرغق مون تواجود 

 بعض المعوتاج التى تحد من تسجيللق.

الفسيولوجية والنفسية لدراسة المواد العملية فى وتشير توصياج هذه الدراسة على ا يجابية الحركية و

 الفصل الصيفى.

ويوصى الباحثان بأهمية تعميم سياسة الجامعة ا ردنيوة فوى االسوتمرارية بطورح الموواد العمليوة رو ل 

 الفصل الصيفى. 

 
 

    بحووث منشووور   مجلووة دراسوواج   عمووادي البحووث العلمووى   الجامعووة ا ردنيووة   المجلوود الرووامس عشوور
 .149 – 133  ص  1988انون الثانى   العدد ا ول   ك



 مستويات اللياقة البدنية للطالب المتقدمين لكلية التربية الرياضية
 بالجامعة األردنية من محافظات األردن

 ) دراسة مقارنة (

  د. محمد إبراهيم شحاتة   

  د. صباح فاروز 

  د. هاشم إبراهيم 

روق بين الط ا المتقدمين لكليوة التربيوة الرياضوية بالجامعوة ا ردنيوة استلدف البحث التعرف على الف

 من محافظاج المملكة ا ردنية اللاشمية فى اللياتة البدنية.

 

سونة ارتيوروا مون  25-18( من الشباا ينحصر متوسط سنلق موا بوين 382وتد أجريج الدراسة على )

   1985تقودموا ل لتحواق بكليوة التربيوة الرياضوية عواق  الط ا الذين حصلوا على شلادي الثانوية العامة وممن

وتق أرذ القياساج التالية للق   الطول   والومن   تقدير النمط البدنى   ثق طبق الباحثون عليلق ارتباراج اللياتة 

 البدنية الذى شمل عناصر السرعة   والتحمل الدورى التنفسى   القدري   تحمل القوي   المرونة.

 رتيار هذه االرتباراج بعد إجراء المعام ج العلمية على عينة مماثلة لمجتمع البحث.ولقد تق ا

 

وعند انتلاء االرتباراج سجلج النتائج بعد إجراء التحليل ا حصوائى بواسوطة الحاسوا اآللوى بالجامعوة 

لياتوة البدنيوة   وكان من أهع النتائج عدق وجود ارت فاج إحصائية بين الشباا فوى أغلوا عناصور ال –ا ردنية 

 كما دلج النتائج على تفوق الشباا ا ردنى المغترا وشباا الصفة فى مستوى اللياتة البدنية.

 

وفى ضوء نتائج البحث أوصى الباحثون باالهتماق ببرامج التربية الرياضية بالمدارس ومراكم الشوباا 

ى يتمكن الشباا ا ردنى من تطوير مستوى فى جميع المحافظاج با ضافة إلى التقييق المستمر للذه البرامج حت

 اللياتة البدنية.

 
 
 
 

 
 جامعة المنيا. –بحث منشور   الميتمر العلمى الدولى لتاريخ وعلوق الرياضة   كلية التربية الرياضية  -

 .د. محمد إبراهيق شحاتة : أستاذ بكلية التربية الرياضية 

 الرياضية. د. صباح السيد فاروم : أستاذ ق. بكلية التربية 

 .د. هاشق إبراهيق : نائا عميد كلية التربية الرياضية   الجامعة ا ردنية 



 أثر برنامج تدريبى مقترح على بعض المتغيرات الجسمية والحركية
 والوظيفية والكيميائية والبيوكيميائية لغير ممارسين من متوسطى األعمار

   أ.د. محمد إبراهيم شحاتة          مودة المغربىد. عربى ح 
 الرياضية أستاذ مساعد بكلية التربية               أستاذ بكلية التربية الرياضية       

 الجامعة األردنية / عمان            الجامعة األردنية / عمان       

 

 :  ة. المقدمـــ1

ذج هوذه الودول تتبنوى لقد امداد اهتمواق الودول المتقدموة فوى الوتوج الحوالى بموضووع اللياتوة البدنيوة وأرو

برامج مستمري للياتة البدنية للرجال والنساء ولمرتلف ا عمار إيماناً منلا بالودور الوذى تلعبوه ممارسوة ا نشوطة 

الرياضية فوى اكسواا اللياتوة البدنيوة والصوحة   إذ أن هنوا  ارتبواط طوردى بوين التطوور التقنينوى والحاجوة إلوى 

ام معظوق موا كوان ييديوه بجلود بودنى بمجورد إشواري يوجللوا  جلومي تعمول اللياتة. فلقد توصل ا نسوان إلوى انجو

الكترونيواً   فقوول بوذل  حجووق أدائوه البدنيووة وبالتوالى لياتتووه البدنيووة. فأصوبح لماموواً عليوه أن يبووذل جلوداً بوودنياً مقننوواً 

 ومقصوراً  ليكتسا اللياتة البدنية.

 

ة فووى حالووة موون ال يمارسووون الرياضووة تبوودأ أن الكفوواءي البدنيوو Holleman 1971ويووذكر " هولمووان " 

النقصان بعد بلوغلق سن الث ثين فإذا ما تقدق بلق العمر إلى سون الرامسوة والرمسوين تونرفض هوذه الكفواءي إلوى 

ثلث أتصى المعدل المبدئى   أما من يمارسون الرياضوة فوإنلق يتمكنوون مون االحتفواظ بأتصوى كفواءي حتوى سون 

 – 1112   10بوط إلى ثلث أتصى المعدل يتأرر عنود مون يماولوون نشواطاً بودنياً ) ا ربعين وهذا يعنى أن الل

1113 ) 

 

أن اللدف من النشاط البدنى هوو ميوادي القودري الوظيفيوة  Rehولقد أشار كمال عبد الحميد نق ً عن ريه 

 للفرد مما يجعله معداً لمجابلة كافة متطلباج الحياي اليومية.

 

 

 

 

 

 

 
 مر العلمى الرابع " اللياتة البدنيوة والمجتموع   كليوة التربيوة الرياضوية / جامعوة بغوداد " بحث مقدق للميت

 ق.21/4/1988-19        1086العراق " 
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INTRODUCTION :  
 
      Mechanics is the study of forces and their effects. The application of mechanical principles to human and 
animal bodies in movement and at rest in biomechanics. (1:1). 
 
        Biomechanics. The science which investigates the effects of internal and external forces upon living 
bodies. (2:1). It is an attempt to combine engineering with anatomy and physiology .Biomechanics covers 
abroad spectrum of applications in sport. Just as the successful physical educator must be proficient in the 
qualitative analysis of motion. The biomechanics researcher must be capable of making an accurate 
quantitative evaluation of human performance. 
 

        There are several tools available for observations and measurements in biomechanical analysis which 
are as follow : 

           • Human eye and other sense. 
           •  Photography arid cinematography. 
           • Videography. 
           • Electrogoniometry. 
           •  Electromyography. 
           • Dynamography. 
           • Other tolls. accelerometry. acoustic tools. and 
           • laser and other optical tools. 

• and theoretical tools, mathematical modeling and , mathematical modeling and                   
    simulation  (4:18). 

From the above mentioned tools we will deal with cinematography  and videography. 
Method of analysis by Multimedia ( Video and computer) 
      The same method used fur the analysis; by cinematography is used in the analysis by video 
according to the above mathematical procedure. 
        
     The actual system is composed of a video camera, a video Blaster, a computer, processing unit, a 
computer program, a printer and a monitor. 
Video tape recording procedure 
       A scale mark having a known length is fixed in the camera field of view. The camera is fixed in its 
position over all the recording time. The field of view must contain all the elements of the trial  
Video-Blaster 
      After recording the trial, a video blaster of 30 frame/sec is used to store 30 cadres of the trail movement 
in one sec. This permits to obtain a series frames similar to those obtained by cinematography and also by 
conserving the time increment between the frames. 
Computer program and data processing 
        The program presented in this study is specially designed to analyze the performance of some sports. 
 
       The program allows to obtain the data of any point on a displayed picture including the vertical and 
horizontal displacements. 
 
CONCLUSION 
1- In this study the methods of biomechanical analysis are reviewed. The cinematography proved to be very 

ac-curate but expensive  and heavily time consuming. 
2- This study presents a new method of biomechanical analysis using fully computerized system. 
3- This method proved to be accurate and cheap. 
4- Any mistaken trial could be corrected by the a ctial multimedia system. 
5- Video techniques offer many advantages Over traditional methods. 



 
 جامعة اإلسكندرية

 كلية التربية الرياضية للبنين
 

 ات ترشيـــحراً : مبــرثالثـ
 

 حمد إبراهيم شحاتةأ.د. م
 لجائزة الجامعة التقديرية

 
 

ا ستاذ الدكتور / محمد إبراهيق شحاتة باعتباره أتدق أساتذي الجمبام ليس على مستوى الكلية فقط ولكون 

 مستوى كلياج التربية الرياضية للبنين بالجامعاج المصرية.

 

لرائدي والتطبيقية واستحداث أساليا ولقد أثرى بعلمه مجال ترصصه " الجمبام " بالعديد من ا بحاث ا

وأدواج تدريبيووة ممووا سوواعد علووى تكوووين مدرسووة علميووة اسووتمرج علووى مسووار إشوورافه علووى مسووتوى الماجسووتير 

 والدكتوراه بجامعة ا سكندرية وجامعة طنطا   ومناتشاته بمعظق جامعاج مصر...

 

حيوث أنجوم سوبعة أبحواث علميوة بعود كما أن إنتاجه العلمى سواء للحصول على ا ستاذية وما بعد ذلو  

ا ستاذية وكللا تق نشرها بالميتمراج والمج ج العلمية المرموتة ... إنما يستدل على مدى اهتمامه واستمراره 

 للعطاء العلمى الواعى.

 

ومما يميد من اهتمامنا لترشيح سيادته إضافة لما سوبق إنتاجوه المتميوم مون الميلفواج العلميوة المنشووري 

ورارج مصر سواء فى مجال ترصصه أو مجاالج أررى مثل اللياتة البدنية للجميع   التمرينواج البدنيوة ل ـدار

   التدريا با ثقال   اللياتة والصحة   القياساج الجسمية وا داء الحركى .

 

وفى الفتري ا ريري تدق للمكتبة العربية سلسولة الووعى الرياضوى ليراطوا بلوا جميوع المسوتوياج بلودف 

 ديق وعياً نافعاً للرياضة لجميع أفراد المجتمع ولكل المستوياج.تق

 

 وتعتبر العناصر السابقة أساساً توياً ودلي ً على احتضانه واهتمامه لنمو وتطوير مدرسته العلمية.

 المرور االجتماعى واالتتصادى والتنموى لألنشطة العلمية

 أ.د. محمد إبراهيق شحاتة

 



 

محمد إبراهيق شحاتة من أساتذي الكلية التى تاق فى أثناء عمله بتقديق عطائه بو   /يعتبر ا ستاذ الدكتور 

 دارل ورارج مصر. لكلية   الجامعة   وأيضاً رارجلاحدود سواء على مستوى القسق   ا

 

 مستوى قسم تدريب التمرينات والجمباز :

 تاق سيادته بما يلى : 

 توى القومى .ابتكار وتشكيل وتنفيذ عروض رياضية على المس •

تكوين أول فريق جمبام بالكلية   اشتر  فى بطوالج االتحاد المصرى للجمبام ونال بطولة الفورق  •

 على مستوى الجملورية .

 تقديق أبحاث علمية بجامعاج ا سكندرية   حلوان   عين شمس. •

 إنجام وتنفيذ الميتمر العلمى ا ول لقسق التمريناج والجمبام . •

 

 ة الرياضية للبنين :مستوى كلية التربي

 تاق سيادته بما يلى : 

 عضو مجالس ) القسق   الكلية ( •

مقرر لعدي لجان ) لجنة المرتبوراج وا جلومي العلميوة   اللجنوة الثقافيوة   لجنوة تنميوة البيئوة وردموة  •

 المجتمع.

 ا ) لمدي فتراج ( ـــعضو لجنة الدراساج العلي •

 طويلة ( رائد لجنة الجوالة والردمة العامة ) فتري •

حاصل على الشاري الرشبية   دراساج القادي   رائد معسكراج العمل الدولية   مفوض عاق للكشافة  •

 فتيان   تائد اللقاء السنوى للوفاء.

إتامة أول وحدي ذاج طابع راص تحج اسق مركم اللياتة البدنية والرياضوة للجميوع   وكوان سويادته  •

 أول مدير تنفيذى للذا المركم.

 

 امعة اإلسكندرية :مستوى ج

 مسئول الكلية بمجلس تنمية البيئة وردمة المجتمع بجامعة ا سكندرية. •

 جامعة ا سكندرية. –عضوية لجان وضع تقارير عن المرتبراج وا جلمي العلمية على مستوى  •

 مستوى خارج الجامعة :

 تاق سيادته بما يلى : 



 االتحاد المصرى للجمباز : •

 جمبام.رئاسة منطقة اسكندرية لل -

 عضو االتحاد المصرى للجمبام. -

 عضو اللجان العلمية   الفنية   المسابقاج . -

 الحصول على بطاتة تحكيق دولية. -

 والج.ـتاق بتحكيق العديد من البط -

 رئاسة بعثة مصر للقاء الدولى فى سوريا . -

 الحصول على بطاتة تحكيق من االتحاد ا مريكى للجمبام . -

 مدرا على مستوى المنحنياج. -

 مقرر الجمبام واستشارى الجمبام بنادى سموحة. -

 تاق سيادته بدعق ونشر الجمبام العاق. -

 تدق سيادته العديد من الندواج فى مجال الجمبام. -

 

 وزارة الشباب والرياضة ، التربية والتعليم ، جامعة اإلسكندرية •

لعوروض الرياضوية   تاق سيادته بإرساء وتنفيوذ دراسواج فوى مجواالج عديودي ) اللياتوة البدنيوة   ا -

الجمبام   التدريا ( بمشاركة تطاع القادي بوماري الشباا والرياضة   التربيوة والتعلويق   مركوم 

 جامعة ا سكندرية. –اللياتة البدنية   الرياضة للجميع 

 

 جامعة عين شمس •

 نشر بحث علمى فى مجال استرداق الكمبيوتر فى الرياضة. -

 

 الحركة الكشفية  •

 ي جمعية الكشافة الجوية ) فترتين (عضو بمجلس إدار -

 مفوض عاق الجمعية ) فترتين ( –عضو مجلس إداري جمعية الكشافة فتيان  -

 



 نقابة المهن الرياضية •

 عضو مجلس إداري نقابة الملن الرياضية لفتري واحدي. -

 وكيل مجلس إداري نقابة الملن الرياضية لفتري واحدي. -

 

 رابطة خريجى التربية الرياضية  •

 .2002لسنة  84بإداري الجمعياج طبقاً للقانون  1560م وحقق إشلار الرابطة تحج رتق أنج  -

 

 كتب ومقاالت وسلسلة الوعى الرياضى •

تاق سيادته بنشر العديد من الكتا   وله مقاالج فى عدي صحف مرموتة بوالوطن العربوى   وانجوم  -

 عدي كتا ضمن سلسلة الوعى الرياضى.

 


