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 ملخــــص : 

هددت هذهددلدذاست الدداذاسدد ذاس أدد بذنادد ذدردد ذم تدد لتذ ددت نمصذلا دد قذس لددنن ذنت  دد ذاسان  دداذاسمتتندداذ

اسل  ملاذم س حاذ)ذاس حللذاسأضاصذ،ذاسانةذاسأضاناذ،ذاسجاتذاستن يذاس تفلصذ،ذاسل نتاذ(ذ،ذننتاذ

(ذ ددصذاسف ددلذ041544قذاس  مندداذاس ن ضددناذ)(ذل سمدد سذلددجاناذ ددصذللدد 51است الدداذامدد لاهذنادد ذ)

اجددد االذابا مددد  اهذاسامانددداذ دددصذمتانددداذذن ددد  (ذ،ذ2452/2452است الدددصذا نلذلدددمذاسأددد  ذاسجددد لأصذ)

ذ(ذدل منعذ.ذ8اسف لذنابا م  اهذاسمأتناذ صذته ناذاسف  ةذاسلا  اذسام ت لتذاس ت نمصذنلت ه ذ)

 مذسددددديذ ددددمرن ذانجدددد مصذناضددددد ذ ددددصذ لدددددنن ذاست دددد أتذمدددددممذاسم تدددد لتذاس ددددت نمصذاسلا ددددد قذ ددددندظهدددد هذ

ذ.اسل  ملاذم س حاذ   ذاسان  اذاسمتتناذنت



ذ

ذ

ذنمت السذنا ذهلدذاست  أتذنن صذاسم حثذ:ذذ

لددددددددد تةذاس  منددددددددداذاس ن ضدددددددددناذذ دددددددددت ن ادددددددددصذ جددددددددد الذ أنلدددددددددصذلدددددددددمذان لددددددددد تذاسج تددددددددد ذاسأل .5

 سجلنعذاسمأ ذ.

 ان ل تذل تةذاس  مناذاس ن ضناذل تةذاجم  يذسجلنعذلاماذاسج لأاذ.ذ .2

 لمذت ج هذاسل تةذساج ت ذاسألاصذ.(ذ%04اح ل  ذل ذتلماذ) .2
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Abstract 

The study aims at investigating the effect of proposed training 

program for developing the physical fitness which is attached with 

health ( muscular tolerance , muscular strength , receipt , story regular 

slain , Flexibility) .The sample of the study consists of fifteen students 



who are studying physical education course (407100) in first semester 

of academic year (2012/2013) . 

 

 

 

The conducts the pre-tests at the beginning of the semester and post-tests 

at the end of the period allotted to the training program (eight months ) . 

The study shows that the proposed training program has a positive effect 

in developing the physical fitness and health , Accordingly , the 

researcher recommends the following : 

1. The practical part is essential in teaching physical education course 

for all sections . 

2. physical education course is recommended to be a compulsory 

course for all students . 

3. It is recommended to consider (40%) of the final grade from the 

practical side . 

 

 

 



 

 


