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 قاعدة إلكرتونية إلدارة النشاط الرياضي جبامعة كفر الشيخ
 ةإيمان محمد أبو فريخ* أ. د / 

 د / بسمة عالء على ** 

 م / أميرة نبيل محمد أباظة*** 

 مقدمة ومشكلة البحث:
تعتبر الجامعات المرآة الحضارية التي تعكس مدي تقدم الدول علميًا وثقافيًا وحضاريًا حيث  

تضم بين جدرانها صفوة شباب المجتمع والعلوم والفنون والمفكرين في شتى العلوم ، وما من شك 
ادية في أن الشباب المثقف الواعى من طالب الجامعات هم الذخيرة لمواجهة تحديات التنمية االقتص

واالجتماعية ، والتي تعتمد عليهم من أجل البناء والتقدم ومن هنا كانت العناية بالشباب من قبل 
 (176: 5الدولة وتحرص عليه الجامعات . )

أن رعايرة الالرالب بالجامعرة أحرد أهرم اتدارات الترى تقردم  م2006معتز علي الرمادي  ويرري 
مجموعررة مررن اةنشررالة المتنوعررة والمتتلفررة الترري تتفرر  مررع هرردن ر يتررى وهررو تحقيرر  نمررو متكامررل 
ومتزن للالالب ، مع إكترابهم مجموعرة مرن الفوا رد االيجابيرة التري تعرود برالنفع علريهم عامرًة و علري 

ذه اةنشررررالة تتنررررو  وتتتلررررف لمراعرررراة الحاجررررات والميررررول متررررتواهم التحصرررريل الدرا،ررررى خاصررررًة، وهرررر
 (10:  6والرغبات المتنوعة والمتتلفة للالالب . )

إلي أن نظم المعلومات عبارة عن مجموعة من  م2003 عبد الرازق محمد زيدان ويشير
اتجراءات التي تقوم بجمع وإ،ترجا  وتشغيل وتتزين وتوزيع المعلومات لتدعيم إتتاذ القرار 

تنتي  والرقابة في التنظيم وتحليل المشكالت ، وتحتوى نظم المعلومات علي معلومات عن وال
التنظيم والبيئة المحيالة ، ويتم إنتاج المعلومات من خالل أنشالة ر يتية هي المدخالت والعمليات 

 (237: 3والمترجات والتغذية المرتدة . )
لى أن هناك عالقة قوية بين حيث أشار إ م2008خدلد ممدوح إبراهيم وذلك ما أكده 

ونظم المعلومات من خالل زيادة المشاريع واةنشالة ، وزيادة إنتاجية العاملين يعتمد  تالمنظما
 (82:  2بشكل أكبر على نوعية وجودة نظم المعلومات فى المنظمة . )

 ربية الرياضية جامعةومن خالل خبرات الباحثة كونها عضو هيئة معاونة بكليه الت
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بالالالب والنشاط الرياضى فقد الحظت بعض المعوقات التى تؤثر الشيخ وإحتكاكها المباشر كفر 
وخاصه الجامعات ال تتتتدم الرياضية معظم المؤ،تات والهيئات  على النشاط الرياضى حيث أن

إهدار الكثير من الوقت والجهد في مما يؤدى الى  النشاط الرياضىداره إفي  معلوماتية نظم
تعامالت الروتينية الورقية تتعرض للكثير من اةخالاء الحصول على المعلومات علمًا بأن ال

البشرية عند تتزين وتبويب وتحليل البيانات وأنه أحيانا يتم أ،تتدام الحا،ب اآللى فى كتابة 
التالابات والمكاتبات المتعلقة بالتقارير المرفوعة لإلدارة العليا باتدارة العامة لرعاية الشباب 

البرامج المتصصة لعمل الجداول  ات من بعض العاملين في ا،تتدامبالجامعة ، وأن هناك إجتهاد
واالحصا يات البتيالة ، وان العاملين باتدارات غير مؤهلين بشكل كافي يتمح للعمل بهذا النظام 
، وأن الالالب يعانون من صعوبة الحصول على المعلومات المرتبالة بالنشاط الرياضى وعدم 

 اتعالن عن مواعيدها وأماكن انعقادها بوقت منا،ب . 
 ث : هدف البح

 يهدن البحث إلى بناء قاعدة الكترونية تدارة النشاط الرياضى بجامعة كفر الشيخ .
 : البحث  تساؤالت

 ؟ الجامعيبالحرم  الممار،ة الرياضيةتحديد اةنشالة  بالقاعدة اتلكترونيةتم يهل  -1
عررن  نالمتررؤوليتم التحقرر  مررن ،ررهوله تتررجيل البيانررات وحفظهررا وا،ررترجاعها مررن قبررل يررهررل  -2

 الجامعة ؟ ة طالبرعاي
 بالقاعدة اتلكترونية تحديد اتنجازات الى تحققها اةنشالة الرياضية بالكليات ؟تم يهل  -3

 وسنعرض بعض الدراسات املرجعية :
 (  4( ) 2014محمد كمدل السمنويى ، كريم محمد الحكيم ) درا،ة .1

بعناااوان ظ م ااادم معلومااادإ مختااارح بسباااتىدام الحدباااء اإللااا  لتااااوير ا يا  ا يا   لرعد ااا   -
 الاالب بجدمع  المنصو ة ظ 

: وضرع نظرام معلومرات مقتررس بد،رتتدام الحا،رب االطلرى لتالروير اةداء اتداري هدف الد اب   -
 لرعاية الالالب بجامعة المنصورة.

  مته طبيعة البحث.: المنهج الوصفي وذلك لمال منهج الد اب  -
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( مدير وأخصا ي من العاملين باتدارة العامة لرعاية الالالب بجامعة 175) :مجتمع الد اب   -
 المنصورة .

 . المقابلة الشتصية – اال،تبيان – تحليل الوثا   والمراجع:  أيواإ جمع البيدمدإ -
ي  برين اتدارة العامرة : يرؤثر النظرام المقتررس فري زيرادة عمليرات اتتصرال والتنتر متدئج الد اب  -

واتدارات الفرعيرررة  وإدارة رعايرررة الالرررالب بالكليرررات ، زيرررادة كفررراءة اةعمرررال اتداريرررة ، وتقليرررل 
اتجراءات التقليدية اليدوية ، توفير الوقت والمجهرود والتغلرب علري كثيرر مرن اةخالراء البشررية 

جميع البرامج واةنشالة واتتراذ  للعاملين ، قدرة المتئولين والمدراء برعاية الالالب علي متابعة
 القرارات الصحيحة فيها .

 (  1( ) 2003)إيهدب محمد خير   درا،ة .2
 ظ بجدمع  طناد   النشدط الريدض  يا ة آل برمدمج حدبء بعنوان ظ  -

داريررررة للنشرررراط الرياضرررري بجامعررررة طنالررررا وجامعررررة القرررراهرة تاتحليررررل الررررنظم :  هاااادف الد اباااا 
 آلررىتصررميم برنررامج حا،ررب ،  دينفررر بالواليررات المتحرردة االمريكيررةوالجامعررة االمريكيررة وجامعررة 

لديرره القرردرة علررى الررربا بررين ادارة النشرراط الرياضرري  ،  بجامعررة طنالررا ىدارة النشرراط الرياضررت
  . بجامعة طنالا والكليات التابعة لها

 : المنهج الوصفي وذلك لمال مته طبيعة البحث . منهج الد اب  -
عينررة البحررث جميررع االنشررالة الرياضررية المدرجررة فرري برنررامج الحا،ررب تمثررل  :مجتمااع الد اباا   -

 . نشاط رياضي(  24 )االلي وعددها
 . المقابلة الشتصية – اال،تبيان:  أيواإ جمع البيدمدإ -
بررررأي جامعررررة مررررن  ىدارة النشرررراط الرياضررررت softwareصررررالحية البرنررررامج :  متاااادئج الد اباااا  -

 .جامعات جمهورية مصر العربية 
 kuh et all (2008 ()8 )كوه واخرون   ي اب  -
كشاات ثاا مير مشااد ك  الاااالب ةااي ا مشااا  الاالبياا  علاا  ي جاادثهم ا  دي مياا  بعنااوان " ظ  -

 "خالل العدم الجدمع  ا ول ومدى مثدبرثهم عل  الد اب  
: فحررررع العالقررررة بررررين مشرررراركة الالررررالب فرررري اةنشررررالة الالالبيررررة ودرجرررراتهم هاااادف الد اباااا   -

 ومثابرتهم على الدرا،ة .االكاديمية 
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 : الوصفى .منهج الد اب   -
 . طالب 6000: عين  الد اب   -
إ،ررتبانة  –إ،ررتمارات اتنتظررام الدرا،ررى  –: إ،ررتمارات التقيرريم االكرراديمى أيواإ جمااع البيدماادإ  -

 المشاركة في اةنشالة الالالبية .
: النترررا ج ترررؤدى مشررراركة الالرررالب فررري اةنشرررالة الالالبيرررة الرررى إرتفرررا  مترررتوى  متااادئج الد ابااا  -

مثابرتهم على الدرا،ة كما أنها تؤدى إلى إرتفا  مترتوى اتنجراز اةكراديمى ولكرن لريس بنتربة 
 ذات داللة إحصا ية .

 Felck (2010 ()7  )ةيليك   ي اب  -
 " ع  ا هلي  بكرواثيدةي أقسدم الجدم اإلليابتىدام أجهزة الحدبء بعنوان " ظ  -
،ررتتدام اتدارة اتلكترونيرة والبرررامج الملحقرة بهررا فرري إدارة إالكشررف عررن مردى :  هادف الد اباا  -

 . اةقتام اتدارية في الجامعات
 : الوصفى .منهج الد اب   -
 . ( ر يس قتم من الذكور يعملون في اةقتام اتدارية36مكونة ):  عين  الد اب  -
 : ات،تبيان . أيواإ جمع البيدمدإ -

أن اتدارة اتلكترونية تتفف من عبء العمرل علرى را،راء اةقترام، وتترر  مرن وتيررة  متدئج الد اب  "
 . العمل وتقلل من اةخالاء

  :  البحث إجراءات
 منهج البحث : 

 . باة،لوب المتحى بما يتنا،ب مع أهدان طبيعة البحث ى،تتدام المنهج الوصفدقامت الباحثة ب
 : البحث عينةجمتمع و 

 وقوامهررا بالالريقررة العشرروا ية يتمثررل مجتمررع البحررث فرري طررالب جامعررة كفررر الشرريخ وتررم اختيررار العينررة
 الالالب المقيدين بكليه التربيه الرياضيه جامعه كفر الشيخ . طالب من( 100)

 وسائل وأدوات مجع البيانات :
براتدارة العامرة لرعايرة الالرالب  الرياضرى نشراطال ةدار دالمقابلة الشتصية : لكال من العراملين بر -

 بجامعة كفر الشيخ . دارة النشاط الرياضىبهدن التعرن على الوضع الحالي ت
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تحليررل الوثررا   والتررجالت : بهرردن تحديررد نظررام العمررل بررددارة النشرراط الرياضررى بجامعررة كفررر  -
 الشيخ .

طال  علرررى المراجرررع العلميرررة تالمراجرررع العلميرررة ونترررا ج الدرا،رررات الترررابقة حيرررث قامرررت الباحثرررة برررا -
لها عالقة بموضرو  ومشركلة البحرث لتكروين فكررة عامرة عرن كيييرة تحديرد  ىوالدرا،ات التابقة والت

( ، ودرا،ة  4كدرا،ة ) النظام قيد البحث والتعرن على البرامج التي ا،تتدمها الباحثين التابقين 
 (1  ). 

( محرراور 8ال،ررتمارة اال،ررتبيان وقررد تمثلررت فرري عرردد )وهررذا ،رراعد الباحثررة فرري صررياغة المحرراور واالبعرراد 
 ( .2) مرف  رقم           أبعاد(   6وعدد ) 

( تبرداء الررأى فيهررا 2فررى صرورتها المبد يرة مرفر  رقررم ) الباحثرةترم عررض المحراور التررى توصرلت اليهرا  
حرراور مررن ( ؛ وذلررك تضررافة أو حررذن أو تعررديل أى محررور مررن تلررك الم1علررى التررادة التبررراء مرفرر  )

خرالل ا،ررتمارة ا،ررتبيان قاعرردة إلكترونيررة تدارة النشرراط الرياضري بجامعررة كفررر الشرريخ متررتتدمة فررى ذلررك 
 غير منا،ب ( –مقياس ثنا ي التقدير ) منا،ب 

أتفدد ر ددهر ددي مرضهددلر عددسوتروأبعددسرر( 1)وبعددعرضددستراردداالستبرانرددا اسسرضهددلراراددسرفرار  ددسا ر س دد ر

  %(100)اراالستبراإلرا اسسربيا هر

وقامررت الباحثررة بصررياغه عبررارات اال،ررتبيان التاصرره بكررل مررن المحرراور واالبعرراد وعرررض اال،ررتماره 
 ( .1( علي التاده التبراء مرف )3في صورتها المبد ية  مرف  )

 ( .4وقد تم التوصل الى الصورة النها ية لال،تبيان . مرف  ) 
 الدراسة االستطالعية :

م  20/8/2020م حترررى 16/6/2020 الفتررررة مرررن فررريوذلرررك  ا،رررتالالعيةترررم إجرررراء درا،رررة   
علرى  الترابقة لالطرال  علرى العديرد مرن المراجرع العربيرة واةجنبيرة وكرذلك الدرا،رات براالطال وذلك 
قاعردة وما هرو أ،راس تلرك التصرميمات ومقارنتهرا بال لقاعدة إلكترونية الدارة النشاط الرياضيتصميم 

 قيد البحث . االلكترونية
 االلكرتونية :بناء القاعدة 

 قيد البحث على ثالثة مراحل وهما كالتالى :   قاعدة االلكترونيةتم بناء ال
 المرحل  ا ول  "  -
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حيرررث الحظرررت الباحثرررة إعتمررراد كثيرررر مرررن اتداريرررين برعايرررة  م4/6/2020بررردأت هرررذه المرحلرررة يررروم 
 & Microsoft Excelالالرالب علرى إ،رتتدام برنرامجى الكتابرة والحا،ربات لشرركة مايكرو،روفت 

Microsoft Word  وذلك لعدم توافر أنظمة معلوماتية يمكنها أن تقدم التدمات الكافية من بيانات
القاعررردة بجامعرررة كفرررر الشررريخ ، ولرررذا فقرررد قامرررت الباحثرررة بتحليرررل النشررراط الرياضرررى ومعلومرررات تدارة 

بجامعرررة كفرررر النشررراط الرياضرررى المتررروفر لررردى الباحثرررة وتحديرررد المتاللبرررات الفعليرررة تدارة االلكترونيرررة 
قيررد البحررث ، وإمكانيررة تصررميمه  للقاعرردة االلكترونيررة الشرريخ بهرردن تحديررد التكرروين والمحترروى البنررا ى

ليكرررون نموذجرررًا يصرررلح للتالبيررر  بجامعرررة كفرررر الشررريخ ، ومرررن ثرررم فقرررد قامرررت الباحثرررة بتحديرررد القررروا م 
تعدادها للمرحلة التالية لمرحلة تحليل النظم الر يتية والقوا م الفرعية والنوافذ بمتتلف أشكالها وذلك 

 . 
  الثدمي  "المرحل   -

 قيررد البحررث وقررد تررم بنرراءهالقاعرردة االلكترونيررة وذلررك لبنرراء  م15/10/2020برردأت هررذه المرحلررة يرروم 
 Microsoftبرنررامج  ا،ررتتداموتصررميمه مررن قبررل شررركة خاصررة ببرررامج ونظررم المعلومررات وقررد تررم 

Visual Basic 5,0 لغررة البرمجرة  با،ررتتدامVisual Basic.NET  نظررام  با،ررتتداموكرران هررذا
 .على تحليل البيانات اعتماداوقد تم بناءه  Windows XPالتشغيل 

 المرحل  الثدلث  " -

م للتأكد من مدى صالحية وإمكانية البرنامج من ات،تجابة 18/2/2021بدأت هذه المرحلة يوم 
عمليررات إدخررال البيانررات بالررر  متتلفررة وقرردرة البرنررامج علررى لألوامررر الصررادرة إليرره مررن خررالل 

 التعامل الصحيح مع هذه البيانات .

عرض التقارير التاصة بجميع البيانات التى تم إدخالها فى جميع نوافذ البرنامج وإجراء تعديالت  -
النها يررة ، فررى تلررك البيانررات التررى حفظهررا والتأكررد مررن حفررل البيانررات المعدلررة و هورهررا فررى التقررارير 

 وعرض جميع التقارير التاصة بقواعد البيانات بصورة فردية و جماعية .
 إجياد املعامالت العلمية :

جامعررة كفررر الشرريخ وذلررك تررم بعررد بالنشرراط الرياضررى خرراص  قاعرردة االلكترونيررةالتأكررد مررن صررالحية ال
كد مرن صرحة المعلومرات اتنتهاء من تصميم وبرمجة النظام وإجراء التجارب العديد من المرات والتأ

المتحصل عليها من البرنامج ومدى مالابقتها بالبيانات المدخلة ، وقامت الباحثة بعرض هذا النظام 
المعلوماتى قيد البحرث علرى مجموعرة مرن التبرراء والمتتصصرين فرى نظرم الحا،رب اآللرى والبرمجرة 

 حيث قامت الباحثة بالتالوات التالية :
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باحثرة بتجميعهرا مرن رعايرة الالرالب بالجامعرة التاصرة ببيانرات كرل عرض اال،تمارات التري قامرت ال
 فئة من الفئات التالية

الشررركاوى  –ماليررره  –بالتررردريب  –برررالفر   –المنشرررأت  –اةنشرررالة الرياضرررية  –) بيانرررات الالرررالب  
 واالقتراحات (

 قيررررام مجموعررررة التبررررراء المتتصصررررين فرررري برمجيررررات الحا،ررررب االلررررى بددخررررال البيانررررات المتررررجلة 
 باال،تمارات على النظام المعلوماتى كل ا،تمارة في الفئة التاصة بها .

عرررض وطباعررة التقررارير التاصررة بجميررع الفئررات الترري تررم ادخررال البيانررات بهررا ومقارنتهررا بالبيانررات 
داخل القاعدة االلكترونية قيد البحث والتاكد من صالحية هذا النظرام للنشراط الرياضرى بجامعرة كفرر 

 الشيخ .

خررالل مررا ،ررب  ترررم ضرربا المعررامالت العلميررة التاصررة بتقنرررين النظررام المعلومرراتى مررن صرررد   ومررن
 وثبات كالتالى :

 : لقاعدة االلكرتونيةصدق ا

علررررى مجموعرررة التبرررراء فرررى مجرررال اتدارة الرياضررررية وإدارة  قاعررردة االلكترونيرررةمرررن خرررالل عررررض ال
لوصررول إلررى صررد  المحترروى مررن اةعمررال والمتتصصررين فررى مجررال البرمجررة ونظررم المعلومررات تررم ا

جامعررة كفررر الشرريخ وكرران  بالنشرراط الرياضررى ةالتاصررقاعرردة االلكترونيررة قبررل التبررراء بتأكيررد صررد  ال
 وقد إتف  المحكمين على ما يلى :م 3/4/2021 ذلك فى يوم

 ،هولة إ،تتدام النظام المعل من قبل المتتتدم . -1

القرردرة علررى تتررجيل البيانررات والحصررول علررى المعلومررات مررن خررالل  هالرردي لقاعرردة االلكترونيررةا -2
م التقرارير داخرل البرنرامج لكرل فئرة إلرى يتقتريرتم و  المدخلرةالتقارير ويتميز بتهولة إ،ترجا  البيانرات 

 لتقارير . ل صور متعددة

 الهدن المحدد للبرنامج يتف  مع نظام المعلومات قيد المناقشة. -3

لكترونيرررة علرررى جميرررع المتاللبرررات واالحتياجرررات التررري ترغرررب رعايرررة الالرررالب تشرررتمل القاعررردة اال -4
بتوافرها ضرمن نظرام المعلومرات وان القاعردة االلكترونيرة تشرمل العديرد مرن فئرات االنشرالة الرياضرية 

 .بجامعة كفر الشيخ

 و من خالل ما ،ب  يتضح لنا ما يلى :
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البرمجة والحا،ب اآللى على أن وأنظمة ة فى مجال اتدارة الرياضي ينالتبراء والمتتصص ا إتف تم
  .% 100بنتبة  ةصادق القاعدة االلكترونية

 ثبات القاعدة االلكرتونية:
-Testإ،تتدمت الباحثة فى عملية التأكد من ثبات النظام طريقة تالبي  وإعادة تالبي  اتختبرار 

Retest  أيرام علرى عينرة قوامهرا  4وكان ذلك بفاصل زمنرى برين كرل عمليرة تالبير  لإلختبرار قردره
ترى ح م3/4/2021متتتدم للنظام وذلك لحتاب معامرل الثبرات حيرث ترم ذلرك فرى الفتررة مرن  20
وذلررك للتأكررد مررن مرردى دقررة إدخررال البيانررات التررى تررم تجميعهررا بد،ررتتدام إ،ررتمارات  م8/4/2021

لمترجرات الترى بجامعة كفر الشيخ، ومرن ثرم التأكرد مرن دقرة ا النشاط الرياضىتتزين البيانات من 
 قامت الباحثة بد،تدعا ها فى صورة تقارير .

 تطبيق البحث :
 عرض وتفتير القاعدة االلكترونية الدارة النشاط الرياضى بجامعة كفر الشيخ 

 

 (1رقم) الشكل
شاشةةد ولةةدا يوالن اط شةةاس داطعنةةظدا  ةة    ةةا  
ل ايةةد اطشةةباا بةاعكةةد  يخلاطشةةي  إل يرةةد  ا والن 

اطعنةةةملو  دي عةةةد اطعةةةلدل داط ةةة س بإولةةةاا ينةةة  
  ى منةيا اطولدا طيمابع  ع ه والا   ا  ل ايةد 

 اطشباا بةاعكد  يخل اطشي  بنهدطد  دأعا 

 

 ( 2رقم ) الشكل
م هةةل اطحةةخاد شاشةةد  اطملايةةا  بةةإوالن اط شةةاس 
بكةةةو منةةةةيا اطةةةولدا يطةةةى   ةةةا  ل ايةةةد اطشةةةباا  

   ى اطيعي  قائعد مامدى بةاعكد يخلاطشي  دم هل
بيا ةةاا اطسةةاا داة شةةسد اطعمااةةد  والةةا ل ايةةد 
اطشباا بةاعكد  يخلاطشي  دفيعةا ي ةى  ن نةمكل  

 عامدياا اطرائعد باطياعا

 

 ( 3رقم ) الشكل
م هل اطحخاد  شاشد مامدى   ى بيا ةاا اطسةاا  
اطعنةةةة ي   والةةةا    ةةةا  ل ايةةةد اطشةةةاا بةاعكةةةد  
  يخلاطشي  دمامدى   ى  ا ن  داطهامف  داطك ةدا

داطي يةةه داطخلقةةد داة شةةسد  اطعشةةملل بهةةا  اطساطةةا  
ايةةي يعيةة  طةةه ا شةةملال بةةشيطل عةة    شةةاس عةةة   
لاا  طداد اطماي   اطلاحه به يعا  ن م شدا فيعةا  
بكو إل يعي   والن اط شاس اطباي    بيا اا  ااةو 
اطساا  ع   لاا  ا ن  أد  اطي يد  أد اطخلقةه أد 

طة  اط ة س   ةى      اط شاس أد ااحا   ى بسدطةد
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باةةةةي ي دفةةةةأ  ااطةةةةد ألاو  ةةةةل   بيا ةةةةاا  يةةةةا  
اطسةةةاا  عةةةلى  ألةةةلى  يرةةةد   باط ةةة س   ةةةى    
ماةةةةةةويي ي ديعيةةةةةة   والن اط شةةةةةةاس انةةةةةةمكلا   
بيا اا اطساطا ع  لاا  اط  س   ةى    مخاحةيا 
ي يعا يعي ه اي ةا بكةو اطباةي   ة   ساطةا  عكةي   

مةةةل أد  عةعد ةةةه عةةة  اطسةةةاا  عةةة   لةةةاا  اطخا
اطعدةةةدوى بةةا  ى اطشاشةةد سبا ةةه  بيا ةةاا  ساطةةا  
عكةةي   أد  سبا ةةه  بيا ةةاا  يةةا اطسةةاا  ديةة طل 
اي ا  بكو اط ة س   ةى    ماةويي ي د ةل  يةا 
اطسةةاا  يعي ةةه سبا ةةه بيا ةةاا يةةا  اطسةةاا فةةأ 
ةةةودا أد  سبا ةةه بيا ةةاا ساطةةا عكةةي  يعةةا   ةةد 

 3عد ح باطشيا لق   

 

 (4رقم ) الشكل
  ه اطحخاد ييخيد ي افد  شةاس ةويةو يطةى مد ح  

اة شةةةةسد اطلاحةةةةد باط شةةةةاس اطليا ةةةةى دمامةةةةدى 
اطحخاد   ى ين  اط شاس  د قائعد ع نوطد  مامةدى 
  ى  دع اط شاس ي اشس وال ى  أد   شاس لةالةى 
بكو يولاا ين  اط شاس ديلميال  دع اط شاس   ة س 
  ةةةى    اخةةة  ي طملةةةتي  بيا ةةةاا اط شةةةاس  ةةةع  

 مابكد ط  شاس اطليا ىاة شسد اط

 

 (5رقم ) الشكل
مد ةةةح   ةةة ه اطحةةةخاد اة شةةةسد اطعدةةةةدوى والةةةا 
اط شاس اطليا ى دم رن    ه اة شةسد يطةى  أ شةسد 
وال يد  دأ شسد لالةيد ديعي  ي افد  شاس ةويو 
عةة  لةةاا  اط ةة س   ةةى    ي ةةافد ةويةةوي أ  ةةى  
ينةال اطشاشةد   عةةع ماويةو  ةةدع اط شةاس  وال ةةى  أ  

ديعية  عشةا وه مخاحةيا اط شةاس أد مكةويا  لالةى
ينعه أد   د ه فيعا بكةو عة   لةاا  اط ة س   ةى  
   مخاحةةةياي اطعدةةةةدوى  بةةةةودا  ةةةل   بيا ةةةاا 

 اة شسد اطليا يد

 

 (6رقم ) الشكل
م هةةةل   ةةة ه اطحةةةخاد داطمةةةأ  مامةةةدى   ةةةى  ينةةة  
اطع شةاه  داطعيةةا  د عنةةااد اطع شةةشى دلقةة  اطم يخةةد  

دقا د يةةةةةد اطع شةةةةةاى د د يةةةةةد د علةةةةةالن اطع شةةةةةاى 
االل ةةةيد د  د يةةةد اطمهديةةةد د نةةةكد اطعةةةولةاا د 
 وو غلف    ع اطعابة   د  ةوو ودلاا اطعيةاى د 
 ةةةوو اطعلةةةات  د  ةةةوو اطعةةةد خي  د  ةةةوو عةةةلاا 
اطحةةةيا د د مةةةالي  اطحةةةيا د دبكةةةو يولةةةاا اطبيا ةةةاا 
   س   ى    اخ  اطم ييلاا ي طملتي   اطبيا ةاا 

 ي .6باطشيا  لق   داخ ها  يعا   د عد ح 

 

 (7رقم ) الشكل
مد ةةةح   ةةة ه اطحةةةخاد  اطع شةةةشا اطمابكةةةد ط  شةةةاس 
اطليا ةةةةى  دمنةةةةمكل   ع هةةةةا  بكةةةة   اطبيا ةةةةاا 

ي 7اطعهعةةةه ف اطةةةةودا اطعدةةةةدو باطشةةةيا  لقةةة    
دع ها ا ن  د اطك دا  داطهامف  داطعنةااد  دنةكد 

 اطعولةاا دعلالن اطع ششى د د يد  االل يد .
يعةةةا  ا ةةةه  يعيةةة   والن اط شةةةاس ي ةةةافد ع شةةةاى  

ةويوى  ع  لاا اط  س   ى   ي افد ع شاىي فةأ 
ا  ى اطينال  يعا يعي ه  اي ا عشةا وه مخاحةيا أد  
مكةويا بيا ةةاا أن ع شةةشه  قةةا  بإولاطهةةا  عنةةبرا  عةة   
لةةاا  اط ةة س   ةةى   مخاحةةياي اطعدةةةدو بةةةودا  

طشةةيا  ةةل   اطبيا ةةاا  يعةةا   ةةد  عد ةةح  فةةأ  ا
 ي .7 
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 (8رقم ) الشكل
م هةةةل   ةةة ه اطحةةةخاد داطمةةةأ  يعيةةة  عةةة   لاطهةةةا 
ي ةةافد اطبيا ةةاا اطعاطيةةد  طيةةا  ساطةةا عنةةةا والةةا 
اط شاس اطليا ى  دمامدى   ى  ا نة  دلقة  اطريةو 
د دع اط كبد  د دع اط شاس داطعليت اطااحةا   يةه 
باطبسدطد د لق  قيانةى دعيافةاا اطبسدطةد دعيافةشا 

د د يةةةد اال   باطحةةةلف داطبةةةوا د بكةةةو  انةةةمط ائيد
يولةةاا اطبيا ةةاا   ةة س   ةةى   اخةة  اطم ييةةلاا ي 

 طملتي  اطبيا اا داخ ها  يعا   د عد ح

 

 (9رقم ) الشكل
مد ةةةح   ةةة ه اطحةةةخاد  اطبيا ةةةاا اطعاطيةةةد اطمابكةةةد 
ط  شةةةةةاس اطليا ةةةةةى  دمنةةةةةمكل   ع هةةةةةا  بكةةةةة   
اطبيا اا اطعهعةه ف اطةةودا اطعدةةدو باطشةيا  لقة   

ي دع هةةا ا نةة  د اط كبةةد د اطبسدطةةد د اطعليةةت د 9 
اطةةةلق  قيانةةةى  داطعيافةةةاا داطعيافةةةاا االنةةةمط ائيد 

 د دع اال    داطبوا .

 

 (10رقم ) الشكل
مد ةةةةح   ةةةة ه اطحةةةةخاد  اطشةةةةيادى دا قملااةةةةاا 
اطمابكةةةد ط  شةةةاس اطليا ةةةى دااطمهةةةا ايةةةي  نةةةيرد  
اطساطا بإولاا اطشيدى  ع  طداةد اطةماي  اطلةا  

يعا ن نمكل  فيعا بكو ديعي   والن اط شةاس به 
علاةكد   ه اطشيدى  ع  لةاا اطةةودا  يعةا  ةد  

ي يعا  يعية   والن اط شةاس 10عد ح  باطيشا   
لن  ع هةةا  عمابكةةد اطشةةيدى  دينةةميعاا اطةةةت   ا وا

 مخاحياي.ع   لاا  اط  س   ى  

 

 (11رقم ) الشكل
اطعلنةة د  مد ةةح   ةة ه اطحةةخاد مخاحةةيا اطشةةيدى  

عةة  قبةةا  اطساطةةا  دلو االواله   يهةةا عةة   لةةاا 
بك   اطبيا اا اطعمااه  فرس طإلوالن  د ةى  ةهةد 
ا لمحةةةةا   دعملةةةة  اطرةةةةلال  داطرةةةةلال اط هةةةةائأ  
ديرد  ا والن  باط  س   ى    اخ  اطم ييةلاا ي  
طاخةةة  اطمكةةةوياا اطةويةةةوى   ةةةى اطشةةةيدى  ديعيةةة   

طشةيدى اطلاحةه ط ساطا  علاةكه اطمكوياا   ةى ا
به ع  لاا  طداد اطماي  لاحمه يعا نةيشمى فيعةا  

 بكو

 

 (12رقم ) الشكل
م هةةةل   ةةة ه اطحةةةخاد داطمةةةأ  يعيةةة  عةةة   لاطهةةةا 
ي ةةةافد بيا ةةةاا اطخليةةةل اطمةةةابع ط  شةةةاس اطليا ةةةى  
دمامةةدى   ةةى اطيةةدو د ا نةة  د اط كبةةد د اطعةةولا  
داطعشلف داطعنمدى  دةةودا اطعباليةاا  دةةودا  

ا دأنةةعا   اطا بةةي  دبكةةو يولةةاا اطبيا ةةاا اطمةةولي
  ة س   ةةى   اخةة  اطم ييةةلاا ي طملةةتي  اطبيا ةةاا 

 ي12داخ ها  يعا   د عد ح باطشيا  لق   

 

 (13رقم ) الشكل
مد ةةةةح   ةةةة ه اطحةةةةخاد  اطخةةةةل  اطمابكةةةةد ط  شةةةةاس 
اطليا ةةةةى دمنةةةةمكل   ع هةةةةا  بكةةةة   اطبيا ةةةةاا 

ي 13اطعهعةةه ف اطةةةودا اطعدةةةدو باطشةةيا  لقةة    
دع هةةةةا اطيةةةةدو د ا نةةةة  د اطعةةةةولا  د اطعشةةةةلف 
داطا بةةةةةي  يعةةةةةا  يعيةةةةة   والن اط شةةةةةاس مكةةةةةويا 
اطبيا اا  اطلا   بةاطخل   أد محةخاها  عة  لةاا  

 اط  س   ى   مخاحياي.
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 (14رقم ) الشكل
م هةةةل   ةةة ه اطحةةةخاد داطمةةةأ  يعيةةة  عةةة   لاطهةةةا 
ي ةةةةافد بيا ةةةةاا بسدطةةةةد مابكةةةةه ط  شةةةةاس اطليا ةةةةى  

طيةةةةدو د ا نةةةة  د اط كبةةةةد د  ةةةةدع دمامةةةةدى   ةةةةى ا
اطبسدطةةةد  داطكةةةا  اطولانةةةأ داطعةةةوه دمةةةالي  اقاعةةةد 
اطبسدطةةد داطخةةل  اطعشةةاليه باطبسدطةةد دبكةةو يولةةاا 
اطبيا ةاا   ةة س   ةةى   اخةة  اطم ييةةلاا ي طملةةتي  
اطبيا ةةاا داخ هةةا  يعةةا   ةةد عد ةةح باطشةةيا  لقةة  

 ي14 

 

 (15رقم ) الشكل
اطمابكةةد ط  شةةاس مد ةةح   ةة ه اطحةةخاد  اطبسةةدالا 

اطليا ةةةةى دمنةةةةمكل   ع هةةةةا  بكةةةة   اطبيا ةةةةاا 
ي 15اطعهعةةه ف اطةةةودا اطعدةةةدو باطشةةيا  لقةة    

دع ها اطيدو د ا ن  د اط كبد داطكا  اطولانأ  اطمةأ 
نةةةمرا  فيةةةه اطبسدطةةةد دعةةةوى االقاعةةةد دمةةةالي  اقاعةةةد 
اطبسدطةةةةةد إل يعةةةةةا  يعيةةةةة   والن اط شةةةةةاس مكةةةةةويا 

د محةةةخاها  عةةة  اطبيا ةةةاا  اطلةةةا   بةةةاطبسدالا أ
 لاا  اط  س   ى   مخاحياي.

 

 (16رقم ) الشكل
م هةةةل   ةةة ه اطحةةةخاد داطمةةةأ  يعيةةة  عةةة   لاطهةةةا 
ي ةةافد بيا ةةاا اطمةةوليباا اطمابكةةه ط  شةةاس اطليا ةةى  
دمامةةةدى   ةةةى اط كبةةةد د اطخحةةةا اطولانةةةأ  د ةةةوو 
اطا بي  داطعولا  دقيعد ايةال اطعا ا  دةودا 

ا   ة س   ةى   اخة  اطموليا دبكو يولةاا اطبيا ةا
اطم ييةةلاا ي طملةةتي  اطبيا ةةاا داخ هةةا  يعةةا   ةةد 

 ي16عد ح باطشيا  لق   

 

 (17رقم ) الشكل
مد ةةح   ةة ه اطحةةخاد  اطمةةوليباا اطمابكةةد ط  شةةاس 
اطليا ةةةةى دمنةةةةمكل   ع هةةةةا  بكةةةة   اطبيا ةةةةاا 

ي 17اطعهعةةه ف اطةةةودا اطعدةةةدو باطشةةيا  لقةة    
ل اطعا ةةا د دع هةةا اط كبةةد داطعةةولا  د قيعةةد ايةةةا

اطخحةا اطولانةأ  اطمةأ نةةمرا  فيةه اطمةوليباا إل يعةةا  
يعيةةةة   والن اط شةةةةاس مكةةةةويا اطبيا ةةةةاا  اطلةةةةا   
باطمةةوليباا أد محةةخاها  عةة  لةةاا  اط ةة س   ةةى  

  مخاحياي.

 

 (18رقم ) الشكل
م هل   ه اطحخاد داطمأ  يعي  ع  لاطها ي ةافد 

اطخليةل  اطخل   اطعشاليد  باة شسد د مامدى   ةى 
د اطخحا اطولانأ د دع اطبسدطةد داطعلا ةد اطنة يد 
دبكو يولاا اطبيا اا    س   ةى  اخة  اطم ييةلاا 
ي طملةةةتي  اطبيا ةةةاا داخ هةةةا  يعةةةا   ةةةد عد ةةةح 

 ي18باطشيا  لق   

 

 (19رقم ) الشكل
مد ةةةةح   ةةةة ه اطحةةةةخاد  اطخةةةةل  اطعشةةةةاليد فةةةةأ 
اة شسد اطمابكد ط  شاس اطليا ى دمنمكل   ع ها  

اطبيا ةةةةاا اطعهعةةةةه ف اطةةةةةودا اطعدةةةةةةدو   بكةةةة 
ي دع هةةةةا يةةةةدو اطخةةةةل  دينةةةة  19باطشةةةةيا  لقةةةة    

اطخليةةةل دينةةة  اط شةةةاس داطخحةةةا اطولانةةةأ د ةةةدع 
اطبسدطةةةد  داطعلا ةةةد اطنةةة يد إل يعةةةا  يعيةةة   والن 
اط شةةةاس مكةةةويا اطبيا ةةةاا  اطلةةةا   باطمةةةوليباا أد 

 محخاها  ع  لاا  اط  س   ى   مخاحياي.
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 ( 20الشكل رقم )
شاشةةد ولةةدا اطساطةةا   ةةى   ةةا  ل ايةةد اطشةةباا 
بةاعكةةةد  يخلاطشةةةي  إل يرةةةد  اطساطةةةا بإولةةةاا ينةةة  
اطعنةةملو  دي عةةد اطعةةلدل  داط ةة س   ةةى منةةةيا  
اطولدا  فأ ااطد ا ا يا  طويةه انةاا   ةى اط  ةا  
أعا ا ا يا  ساطا ةويو فيعي ه منةيا اناا ةويو  

ى ع   لةاا اط ة س   ةى    يشةملال ي طي مرةا  يطة
حةةخاد منةةةيا  ا شةةملال يساطةةا والةةا  اط  ةةا  

 طيمابع اة شسد

 

 (21الشكل رقم ) 
م هةةل اطحةةخاد شاشةةد  منةةةيا  يشةةملال اطسةةاا  
والا    ا  ل ايد اطشةباا بةاعكةد  يخلاطشةي  عة  
لةةةاا يولةةةاا  اطبيا ةةةاا اطماطيةةةد ي ا نةةة  د مةةةالي  
اطعةةةياو دااليعيةةةا  دفحةةةي د  اطةةةو  دبساقةةةد اطةةةلق  

اطي يةةةد  داطخلقةةةد  داطةةةلق  اطنةةةلن  دمشييةةةو اطرةةةدعأ 
اطةةةلق  اطنةةةلن  داطكةةةا  اطولانةةةأ اطاةةةاطأ داطةةةة   
داطك ةةةةدا  داطهةةةةةامف داط ةةةةة س   ةةةةةى    منةةةةةةيا  
يشملال ي طي مرا  بكو ا  يطى حةخاد اطةولدا طيرةد  
بإولةةةاا  بساقةةةد اطةةةلق  اطرةةةدعأ  يإنةةة  اطعنةةةملو  
داطلق  اطنلن اطلةا   بةه طميةد   طةه اطرةولى   ةى 

   ى اط  ا  بنهدطد  دأعا   اطولدا

 

 (22رقم )  الشكل
م هةةةل اطحةةةخاد شاشةةةد  اطملايةةةا  باطساطةةةا بكةةةو 
منةةيا اطةةولدا يطةى   ةةا  ل ايةد اطشةةباا  بةاعكةةد 
يخلاطشةةةي  دم هةةةةل    ةةةةى اطيعةةةةي  قائعةةةةد مامةةةةدى 
اةيرد ةةةاا اطعمةةةال ط ساطةةةا اطدحةةةدا  اطيهةةةا د ةةةى 
اة شةةةةسد اطعنةةةةةا  بهةةةةا  داطشةةةةيدى  دفيعةةةةا ي ةةةةى  

 ن نمكل  عامدياا اطرائعمي 

 

 (23رقم )  الشكل
م هةةل اطحةةخاد شاشةةد  ي ةةافد  شةةاس ةويةةو ايةةي  
يرد  اطساطا  بإ افد اة شسد اطمأ يليةو ا شةملال 

 بها ع    ه  اطشاشد

 

 (24رقم ) الشكل
م هةةل اطحةةخاد شاشةةد  اة شةةسد اطلاحةةد باطساطةةا 
اطمةةةةأ قةةةةا  با شةةةةملال فيهةةةةا عةةةة   لةةةةاا  شاشةةةةد  

ي داطمةةأ  24 شةةاس ي اطعد ةةاد  باطشةةيا    ي ةةافد 
قع ةةةةا بشةةةةلاها عنةةةةبرا إل  ايةةةةي  يعيةةةة   ط ساطةةةةا  
ا شةةملال بةةشيطل  عةة    شةةاس  فةةأ   خةة   اطدقةةا  
دم هةةةل   ةةة ه  اطشاشةةةد ةةةةودا باة شةةةسد يامةةةدى  
  ى  اط شاس داط كبد  د دع  اط كبد  ا ا قا  اطساطةا  
بإلميةةال طكبةةد  مابكةةد ط  شةةاس اطليا ةةى د ةةا  ا ةةا 

؟ دفةةأ ااطةةد االةابةةه بةةا  فنةةم هل   ةةا      بسةةا
 أليو مك   اط كبد ي  .
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 (25الشكل  رقم )
م هةةل اطحةةخاد شاشةةد  يةةا اة شةةسد داطمةةأ ي هةةل 
بهةةا  ةةةودا يامةةدى    ةةى  ةعيةةع اة شةةسد اطمابكةةد 
طل ايةةد اطشةةباا بةاعكةةد يخلاطشةةي  طيرةةد   اطساطةةا 
بمحةةخاها  عةة   لةةاا  اطبيا ةةاا اطعد ةةاد  د ةةى  

داط كبةةد دفةةلوى  ا  ةعةةا ى فخةةأ ااطةةد يةةا  اط شةةاس
ي  ---اة شسد عا   وا اط شاس اطليا ةى نةم هل   

أعةةةا  فةةةأ  ااطةةةد اط شةةةاس اطليا ةةةى  فه ةةةال أطكةةةاا 
فلويةةد دألةةلى  ةعا يةةد يعيةة  ط ساطةةا ا شةةملال 

 بها

 

 (26رقم ) الشكل
مد ح اطحخاد  شاشد  ي افد  شيدى  أد يقمةلال  

اطساطةةا  بإلميةةةال عةة   قبةةا  اطساطةةا ايةةي  يرةةد  
اط شاس ديمابد  عد دع اطشيدى  ط  اط ة س   ةى  
  اخةةة   اطعم يةةةلاا ي طم هةةةل   ةةة ه اطشةةةيدى فةةةأ 
طداةةد  مايةة  يوالن اط شةةاس  طيرةةد  بعلاةكمهةةا يعةةا  

 م  اطمد يح نابرا  

 

 (27رقم ) الشكل
مد ةةةةةةةح اطحةةةةةةةخاد  شاشةةةةةةةد  قائعةةةةةةةد اطشةةةةةةةيادى 
ا  دا قملااةةاا اطمةةأ قةةا  بإولاطهةةا اطساطةةا عةة  قبةة

دمامةةدى    ةةى  اط شةةاس داطشةةيدى  د ةة ه اطبيا ةةاا 
لاحةةةه باطساطةةةا  أعةةةا  اطبيا ةةةاا اةلةةةلى  داطمةةةأ  
ممعطةةةةا فةةةةأ  عملةةةة  اطرةةةةلال دةهةةةةد ا لمحةةةةا   
داطرلال اط هائأ  فهةى  مابكةه  والن  اط شةاس يرةد  
بمكبئمها  انا ااطد يا  شيدى أد يقمةلال  طيس ةع 

اطشةيادى    يها  اطساطا  ع   لاا  شاشةد قائعةد  
 ي.27يعا   د  عد ح  باطشيا  

 استنتاجات البحث:
 .الشيخالعامة لرعاية الالالب بجامعة كفر الربا بين إدارات رعاية الشباب بالكليات واتدارة  .1
 وضع قاعدة الكترونية وذلك لتحقي  التكامل في الموارد المادية والبشرية. .2
التبرررادل اتلكترونررري للبيانرررات برررين الكليرررات تقليرررل التكلفرررة والوقرررت والجهرررد وذلرررك مرررن خرررالل  .3

 واتدارة العامة لرعاية الالالب بجامعة كفر الشيخ.
توفير قاعدة بيانات إلكترونية للالالب المشاركين فري النشراط الرياضرى ممرا يتريح ات،رتعانة  .4

 بهم في أي وقت .
ممرا يعرود علرى يتتصر وقت المعامالت اتدارية الورقية وتحويلهرا إلرى معرامالت إلكترونيرة  .5

 الالالب بالنفع في ات،تفادة بأكبر عدد ممكن من النشاط الرياضى .

 توصيات البحث: 
 .الشيخعة كفر إدارات رعاية الالالب بجامالمقترس داخل  القاعدة االلكترونيةضرورة تالبي   .1
لجميرع اةخصرا يين للنشراط الرياضرى الكترونيرا  ضرورة تبادل المتتندات واةورا  اتدارية .2

 .برعاية الالالب بجامعة كفر الشيخ
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يجرررب التحرررول مرررن نظرررام العمرررل التقليررردي إلرررى نظرررام العمرررل اتلكترونررري داخرررل إدارة رعايرررة  .3
الالالب وذلك عن طري  تتجيل بيانات الالالب المشرتركين فري النشراط الرياضرى وخالرا 

هولة اةنشرررالة إلكترونيرررًا برررداًل مرررن إهررردار العديرررد مرررن اةورا  فررري هرررذه اةعمرررال وكرررذلك ،ررر
 االطال  على البيانات في أي وقت.
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 مستىلص البحث: 
المؤ،ترات الترى تتراعد الشرباب علرى إثبرات تعتبر المؤ،تات التعليميرة فرى وقتنرا هرذا مرن أهرم      

 نشررراط الرياضرررىذاتهرررم فرررى المجتمرررع ، وأصررربحنا حترررى وقتنرررا هرررذا يوجرررد القصرررور فرررى عمليرررة إدارة ال
حيرث أصربح  النشاط الرياضرىبالجامعة وإ،تتدام أ،اليب بدا ية فى عملية تتزين البيانات التاصة 

حيرث أصربح ال برد لنشراط الرياضرى ليرة إدارة امن الواجب علينا إ،تتدام التكنولوجيرا الحديثرة فرى عم
فرى رعايرة الالرالب بالجامعرة تترهل مرن عمليرة تترجيل البيانرات و،رهولة  أنظمرة الكترونيرةمن تروافر 

الحصررول علررى المعلومررات الماللوبررة ، ولقررد إ،ررتتدمت الباحثررة المررنهج الوصررفى بد،ررلوب الدرا،ررات 
ية ، وإ،ررتتدمت الباحثررة المقابلررة الشتصررية المتررحية وتررم تالبيرر  البحررث علررى كليررة التربيررة الرياضرر

باتدارة العامة لرعاية الالالب وتحليل الوثا   والترجالت كرأدوات  لنشاط الرياضىالعاملين بادارات ا
، حيرث ترم التأكرد مرن صرالحية البحرث مرن خرالل مجموعرة  اةنظمة االلكترونيرةجمع البيانات لبناء 

الباحثرررة بتقنررررين البحررررث ،  نظررررم المعلومرررات وقيررررامل البرمجررررة و مرررن التبررررراء المتتصصرررين فررررى مجرررا
  . وإ،تتدام المعالجات اتحصا ية المال مة لالبيعة البحث

قيد البحث وإمكانية البرنامج مرن تحقير   القاعدة االلكترونيةوقامت الباحثة بالتأكد من صد  وثبات 
بجامعرة كفرر الشريخ وقردرة البرنرامج وأن البرنرامج  نشراط الرياضرىالهدن الذى وضرع مرن أجلره فرى ال

لديه القدرة على حفل أى تعديالت يمكرن إدخالهرا وعررض التقرارير بشركل فرردى أو جمراعى )بيانرات 
 الشكاوى واالقتراحات (. –ماليه  –التدريب  –الفر   –المنشات –اةنشالة الرياضية  –الالالب 

ABSTRACT 

Educational institutions in our time are considered one of the most 

important institutions that help young people to prove themselves in 

society, and we have until this time there are shortcomings in the process of 

managing sports activity at the university and the use of primitive methods 

in the process of storing data for sports activity, where it became necessary 

for us to use modern technology in the process The management of sports 

activity, as it became necessary to have electronic systems in the care of 

students at the university to facilitate the process of recording data and ease 

of obtaining the required information, and the researcher used the 

descriptive method in the method of survey studies and the research was 
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applied to the College of Physical Education, and the researcher used the 

personal interview workers in the departments of sports activity The 

General Administration for Student Welfare and Analyzing Documents and 

Records as tools for collecting data to build electronic systems, where the 

validity of the research was confirmed by a group of experts specialized in 

programming and information systems, and the researcher legalized the 

research, and used statistical treatments appropriate to the nature of the 

research. 

The researcher made sure of the validity and stability of the electronic base 

under discussion and the ability of the program to achieve the goal for 

which it was set in the sports activity at Kafr El Sheikh University and the 

ability of the program and that the program has the ability to save any 

modifications that can be entered and to display reports individually or 

collectively (student data - sports activities - Facilities - teams - training - 

financial - complaints and suggestions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


