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The goal of the research 

1- Producing an electronic course for Swimming Course 3 and raising it to 
the National E-Learning Center of the Supreme Council of Universities 
NELC 

2- Knowing the effect of the proposed educational program using the 
electronic course produced on the practical outputs of Swimming course 
3 for students of the second year at the College of Physical Education. 

The researcher used the experimental method and the study sample 
included 50 students intentionally from the second year students. 

And after collecting the data, statistical treatments, and the researcher's 
findings, the following conclusions could be reached 

1- Producing an electronic course for Swimming Course 3 and raising it to 
the National E-Learning Center of the Supreme Council of Universities 
NELC 

2- The proposed program using the electronic course has a positive effect 
on the skill test level of the experimental group and improving the level 
of cognitive achievement of the experimental group under discussion in 
the course of Swimming 3. 

3- The experimental group that used the proposed program was superior to 
the control group that used the traditional method, which indicates the 
effectiveness of the proposed program using the electronic course on 
learning the skills side and improving the cognitive aspect of the 
Swimming course 

The most important recommendations are as follows: 

1- Producing electronic courses for all materials because of their great 

benefit  

2- Using the Product 3 course in teaching Swimming Course 3 on a 
permanent basis. 


