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 المستخلص
Abstract 

 ع

إعددداب برنددامج تعليمددي لبندداا نمددوذج السددويتر الرجددالي با ددتخدا   هدددا البحددي إلددي     

 .س فاعليتة وقيا" الهيبرميديا"الو ائط الفائقة 

من طالب الفرقة الرابعدة قسدم المالبدس والنسديج بكليدة  96وتكونت عينة البحي من      

 :إلي مجموعتين عشوائيا التربية النوعية جامعة المنصورة ، تم تقسيمهم 

 "المجموعدة الادابطة"طالب وطالبة تعلموا بالطريقة التقليديدة ( 06)المجموعة األولي 

" الهيبرميدددديا"طالدددب وطالبدددة تعلمدددوا با دددتخدا  الو دددائط الفائقدددة ( 06)المجموعدددة الثانيدددة ، 

 . ( 14/7/26611إلي   0/7/26611)في الفترة من ، وذلك  "المجموعة التجريبية"

وتوصدددل البحدددي إلدددي وجدددوب فدددروب بالدددة ارصدددائيا بدددين متو دددط برجدددا  طدددالب      

ة ، ممددا يدددي علددي فاعليددة المجمددوعتين الاددابطة والتجريبيددة لصددالم طددالب المجموعددة التجريبيدد

 . "الهيبرميديا " تعليمي لبناا نموذج السويتر الرجالي با تخدا  الو ائط الفائقة البرنامج ال

لمقدددررا   "الهيبرميدددديا " الو دددائط الفائقدددة وأوصدددل البارثدددان بادددرورة ا دددتخدا      

 .برا ية اخري في مجاي المالبس والنسيج 

 

E 

Aim of the research to prepare an educational program to build a 

model using the men's Sweater Hypermedia and measure its 

effectiveness. 

The research sample consisted of 60 students from the fourth year, 

Department of Home Economics, Faculty of Specific Education, 

Mansoura University, were divided into two groups: 

Group I (30) students have learned the traditional way "control 

group", group II (30) students have learned using the Hypermedia 

"experimental group", in the period (3/4/20011, 17/4/20011) 

The research found a statistically significant difference between the 

average score for students of the control and experimental groups for 

the benefit of students of the experimental group, which demonstrates 

the effectiveness of the educational program to build a model using the 

men's Sweater Hypermedia  

The researchers recommended the need to use Hypermedia to other 

courses in the field of clothing and textiles 
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Effectiveness of a multi-media training program to 

develop the skills of technical Staff in the ready-made 

garments factories 
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Subject 
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E Training program Clothing and Textiles 

 إنجليزي عربي        :لغة الوثيقة

 

 المستخلص
Abstract 

 ع

" يهدا البحي إلل تحديد مدى فاعليدة برندامج تددريبي با دتخدا  الو دائط المتعددبة      

لتنميدة مهدارا  الكدوابر الفنيدة فدي مصدانب المالبدس الجداهزة مدن خدالي إكسددابهم " لتي ميدديا المدا

 . المعارا والمهارا  الالزمة إلعداب نموذج البنطلون الرجالي وتدريجة وتعشيقه  

من الكوابر الفنية بمصانب المالبس الجاهزة ، وتدم  29وكانت عينة البحي مكونة من     

(  19/8/2611   إلل1/4/2611)  في الفترة من  2611ن  تارز خالي عا  التدريب بمكتب فاشو

 .للمجموعة الواردة وا تغرقت التجربة ثالث أ ابيب ، 

وتوصل البحي إلل أن البرنامج التدريبي نداجم فدي تحقيدق أهدافده ويعلدم بالفعدل ل  دس 

 . التي يتامنها وذلك بالنسبة للمعارا والمهارا  

 :وأوصل البارثان 

بارورة ا تمرار عمليا  التدريب فدي المس سدا  وذلدك لمواجهدة التغيدرا  السدريعة  -

   . باعتبارها عنصرا  أ ا يا  من عناصر التنمية البشرية

فددي " المددالتي ميددديا"اال ددتفابة مددن البرنددامج التدددريبي با ددتخدا  الو ددائط المتعدددبة  -

  .تصميم برامج تدريبية أخرى

 



 
 

 

 قع اإللكرتونياملو

WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك عبد العزيز

 االقتصاد المنزلي

 HOM.025.02.F005: رقم النموذج

 ثانيال: اإلصـــــــدار

 11 من 9: ةـــــــصفح
 

9192196 

6952960 
 21991جدة           72864. ب.ص

P.O. Box 42807   Jeddah 21551 

 جامعة الملك عبد العزيز: برقيا  

Cable: jameatabdulaziz 

 (62)9192669: فاكس

Fax: (02)6952006 
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The research aims to determine the effectiveness of a multi-media 

training program in developing the skills of technicians in the ready-

made garments factories by providing them with the necessary 

knowledge and skills to develop the pattern, grading and marker for 

men's pants. 

The research sample consists of 25 technicians in the ready-made 

garments factories, have been trained by “Fashion Stars” office in the 

period (1/7/2011 to 15/8/2011) and the training program lasted for 

three weeks for each group. 

The research found that the training program succeeded in achieving 

its objectives, and already teaches the main lines of the program by the 

means of knowledge and skills. 

The researchers recommended that: 

- The need for continued training programs within the factories in 

order to face the rapid changes in the field of the industry, as an 

essential component of human development. 

- Take advantage of using the multi-media training program to design 

other training programs. 
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Electronic program proposed multi-media to enrich 

the appreciation of children clothing 
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Subject 
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 المستخلص
Abstract 

 ع

مقتددرح متعدددب الو ددائط  إلثددراا التدد وب نددامج الكترونددي هدددا البحددي إلددل إعددداب بر    

األطفداي وبمدا يتنا دب مدب عدابا  وثقافدة  وارتياجدا يدوي ورببدا  الملبسل بصورة تتنا ب مب م

مجتمعنا، وك لك بناا مقياس لجوانب الت وب الملبسل للتعرا علل مدى فعاليدة البرندامج المقتدرح 

فل إثراا الت وب الملبسل عندد أطفداي مررلدة الطفولدة المتد،خرة ، ريدي طلبردق البرندامج  فدل إرددى 

ة الدقهليددة وتمثلددت مجموعددة البحددي علددل عينددة مددن تالميدد  الصدد  بمحافظدد االبتدائيددةالمدددارس 

 . طالبة( 28) السابس اإلبتدائل وبلغ عدبهم

وجاا   نتائج البحي بوجوب فروب بين متو ط برجا  أطفداي المجموعدة التجريبيدة فدي 

 لكدل( 6.61)جاا  بالة عند مستوي باللدة  الملبسلالتطبيقين القبلي والبعدي علي مقياس الت وب 

، وذلك لصالم التطبيق البعدي بعد تطبيق البرندامج ، ( األلوان -الخطوط -الوظيفة  –التصميم )من 

ممدا يددي علدل فعاليدة البرندامج فدل  ,18كما وجد أن رجم الت،ثير للبرنامج كبير ريدي كاندت نتيجتده 

 . الملبسلتنمية الت وب 
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Aim of the research to prepare an electronic program proposed 

multi-media to enrich the clothing appreciation 

 a manner commensurate with the preferences and wishes and 

needs of children and in line with the customs and culture of our 

society, as well as building a measure of the aspects of clothing 

appreciation to identify the effectiveness of the proposed 

program to enrich the clothing appreciation when the children of 

the stage of late childhood, where he applied program in a 

primary school in Dakahlia and was the research group on a 

sample of students in sixth grade and numbered (28) students. 
The results of research the existence of differences between the 

average scores children of the experimental group in two 

applications of tribal and post on a scale of clothing appreciation 

was a function at the level of significance (0.01) for each of the 

(design – functionality- fonts - colors), for the benefit of 

dimensional application after the application of the program, It 

also found that the magnitude of the impact of a large program 

where the result was.98, demonstrating the effectiveness of the 

program in the development of clothing appreciation. 
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 المستخلص
Abstract 
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 :يهدا البحي إلل      

 .تنا ب مب المتطلبا  الوظيفية لهنيأنتاج زى لعامال  النظافة 

 .تحسين المظهر العا  لعامال  النظافة 
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لتحقيددق الحمايددة واألمددان لعددامال  تطويددب كددل مددن الخامددا  والتقنيددا  ومفددربا  الددزى 

 .النظافة

ويعتمد البحدي علدل المدنهج الوصدفي التحليلدي مدب التطبيدق ،و تكوندت عيندة البحدي مدن  

 .بجدة زعامال  نظافة بجامعة الملك عبد العزي 16

للمنتجددا  المنفدد ة وذلددك لعجابددة علددل  وكانددت أباة البحددي عبددارة عددن ا ددتمارة تقيدديم 

 .تساؤال  البحي والتحقق من فروضه

وأ فر  نتائج البحي عن منا بة المنتجا  المقتررة لعامال  النظافة وتحقيقها لكل مدن 

الجانب الجمالي ، والوظيفي ، والتقني ، األقتصابى مدب تدوفير الحمايدة واألمدان أثنداا ت،بيدة العمدل 

ما  للتعمدديم علددل العددامال  بكليددة االقتصدداب المنزلددي بجامعددة الملددك عبددد واختيددار إردددى التصددمي

 .زالعزي
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The research aims to: 

1 – producing uniforms for workers Cleanliness appropriate for their 

functional requirements. 

2 - improving the overall appearance for workers Cleanliness. 

3 - to achieve the economic side products executing uniform for 

Cleanliness workers. 

4 - to achieve the technical side products executing uniform for 

Cleanliness workers. 

5 - to adapt each of the materials and techniques and Components to 

achieve uniform protection and safety for workers Cleanliness 

  The research adopted the descriptive applied methodology  with 

application, and sample consisted of 10 cleaners at King Abdul Aziz 

University in Jeddah. 

The search tool is a product evaluation form executed to answer 

research questions and verify the hypothesis. 

The results of the search for suitable products proposed for domestic 

hygiene and achieved all of the functional side, and The aesthetic side, 

technical side, economic side, and providing protection and safety 

during the performance of work, and choose one of the designs for the 

generalize for Cleanliness workers at the Faculty of Home Economics 

at King Abdul Aziz University 
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 وصالتبعض  مظهريةعلي  الخصائص الطبيعية ألقمشة الجينز اختالفتأثير 

 األطفالنتاج مالبس إالحياكة المستخدمة في 

E 

The effect of differences in Physical Properties of jeans 
fabrics on Appearance Of The Stitching Joints used in the 

production of children's wear 
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Subject 
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 المستخلص
Abstract 

 ع

 :هدا البحي الل 

ألقمشة الجينز ذا   بالنسبةالحياكة المنف ة   وصال التعرا علل الفروب فل جوبة -1

 .الوزن الخفي  ، المتو ط ، والثقيل

ألقمشة الجينز ذا  الوزن الخفي  ،  الحياكة  وصال التعرا علل مدي مالئمة -2

 .المتو ط ، والثقيل

برا ة ت،ثير الخواص الطبيعية ألقمشة الجينز علل وصال  الحياكة المستخدمة فل  -0

 .مالبس األطفاي

ويعتمد البحي علل المنهج التجريبي،وتكونت عينة البحي من مجموعة من أقمشة 

ينز مختلفة األوزان وتم تنفي  مجموعة من وصال  الحياكة علل كل وزن من أوزان األقمشة الج

 ( .رياكة المنحنيا   –الركنة  –السو تة  –الكالونية  –الكسرا   –الكشكشة ) محل الدرا ة 

وكانت أباة البحي عبارة عن أ تمارة تقييم للعينا  المنف ة وذلك ل جابة علل   

 .تساؤال  البحي

وأ فر  نتائج البحي عن وجوب فروب فل جوبة وصال  الحياكة المستخدمة بالنسبة 

ل وزان المختلفة ألقمشة الجينز ، وتم التوصل الل أفال وصلة رياكة لكل وزن من األوزان 

 .المختلفة ألقمشة الجينز وذلك لتحقيق المظهرية والجوبة المطلوبة

الدرا ا  المماثلة للدرا ة الحالية والعمل وأوصت البارثتان بارورة أجراا المزيد من 

علل اشتقاب متغيرا  من األقمشة ب،وزان مختلفة وبرا ة مدى ت،ثرها ب، اليب الحياكة والتقنيا  

 .المستخدمة
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Research aims to: 

1 - Defining the differences in Stitching Joints quality executed on jeans 

fabrics lightweight, medium, and heavy. 

2 - Defining the suitability of Stitching Joints for each of the fabrics 

lightweight jeans, medium, and heavy. 

3 - Study the effect of the physical properties of jeans fabrics on 

Stitching Joints used in children's clothing. 

       The research adopted the experimental methodology, The 

research sample comprises a group of jeans fabrics which different in 

weights and its effect on the stitching joints for children wear  

(gathering - pleats – facing pleats - zip - Corner - sewing curves). 

The research instrument was a form for evaluating the carried 

out samples, to answer the research questions.  

      The research results revealed the differences in the stitching 

joints quality, in relation to the fabrics. Also the study showed the best 

stitching joints for each fabric weights . 

The researchers recommended that further similar studies to 

this study and work on the derivation of variables different weights 

and fabrics study, the affected of sewing methods and techniques used. 
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Designing a Virtual Fashion Show using computer 

software  
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 المستخلص
Abstract 

 ع

الحا ب  برمجيا با تخدا  ( بيفلية)هدا البحي الي تصميم عرض أزياا افتراضي 

و الوقوا علي االتجاها  الحديثة لصناعة المالبس الجاهزة وتلبية طلبا  العمالا فيما  اآللي

ص التنوع في التصميما  بعرض فعاي كما يهدا إلي إتارة الفرصة لمصممي األزياا لعمل يخ

 .عروض أزياا افتراضية 

 10من مصانب المالبس الجاهزة بالمحلة الكبرى وعدب  4وتكونت عينة البحي من عدب 

اب تصميما  ثالثية األبع 7من االكابيمين المتخصصون في المالبس والنسيج وذلك لتحكيم عدب 

في صورة عرض أزياا من خالي مقياس تقدير لتحكيم التصميما  ثالثية األبعاب والتصميما  

 .باخل عرض األزياا االفتراضي

وتوصل البحي إلي أن ا تخدا  عرض األزياا االفتراضي في عرض الموبيال  بكافة 

ى ريي يكون من أشكالها المتعدبة يحقق الجاذبية والحداثة ويعوب علي المصانب بالفائدة الكبر

 .أ اليب ج ب العميل للمصنب 

  وأوصت البارثة بـ  

 .مسايرة االتجاها  العالمية لال تفابة من تقنيا  المعلوما  الحديثة في صناعة المالبس -1

 .التوجه لتوفير التكنولوجيا ال كية لمصانب المالبس لتقليل الوقت وتحقيق أكبر ربحية  -2

حا ب المتخصصة الحديثة بمناهجنا بالكليا  المتخصصة في إبخاي تكنولوجيا برامج ال-0

 .المالبس والنسيج إلنتاج خريج لدية قدر كبير من الخبرا  التكنولوجية
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The aim of the research is to design a virtual fashion show using 

computer soft wares to highlight the recent trends of the garment 

industry and meet customers' demands with offering various designs 

shown effectively. It also aims to provide an opportunity for fashion 

designers to prepare virtual fashion shows. 

Research’s sample consistedof7 ready-made garments factories 

placed in EL-Mahalla al-Kubra and 13 of academics specialized in 

clothing and textiles field, to evaluate 4 three-dimensional designed 

fashion shows. 

The research found that the use of virtual fashion show to 

display multiple models in all its forms achieves attractiveness, 

modernity and help the factories attracting the customer. 

Recommendations: 

1 –following the global trends and taking advantage of modern 

information technologies in the garment industry. 

2 –Providing intelligent technologies to the garment factories, helping 

them reduce time and achieve greater profitability. 

3 –Integrating specialized Soft wares in universities’ courses to help 

produce a graduate who experienced new computer technologies. 
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