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 المستخلص
Abstract 

 ع

إلنترنت كأحد تقنيات عصر تكنولوجيا المعلومات يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على مساهمة شبكة ا(: ع)

في بناء جسر المعلومات والتفاعل بين الطالب واألستاذ وبناء المواد التعليمية، و بناء موقع تعليمي على 

لتعلم األساليب التقنية لتشغيل الجلود الطبيعية، قياس فاعلية الموقع " اإلنترنت"شبكة المعلومات الدولية 

في تعليم الطالبات المفاهيم والمهارات الخاصة بتقنيات " اإلنترنت"بكة المعلومات الدولية التعليمي على ش

تشغيل الجلود الطبيعية، وكذلك تحويل الطالبات من التعلم بطريقة االستقبال السلبي إلى التعلم عن طريق 

 والنسيجطالبة من طالبات قسم المالبس ( 17)عينة البحث من وقد تكونت . التوجيه الذاتي 

تطبيقات فنية في "جامعة الملك عبد العزيز والالتي يقومن بدراسة مقرر –بكلية االقتصاد المنزلي  

وتوصل البحث إلى وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطي درجات الطالبات قبل وبعد التعلم   ."المالبس

مما يدل على فاعلية الموقع  للمعارف والمهارات المتضمنة للموقع التعليمي لصالح التطبيق البعدي،

وقد أوصت الدراسة باإلهتمام بتحويل مقررات   . التعليمي في تعلم األساليب التقنية لتشغيل الجلود الطبيعية

، وتوفير بيئات تعليمية غير نمطية المالبس والنسيج إلي مقررات إلكترونية تدرس عبر شبكة اإلنترنت

 .ةتتسم بالحداثة والتفاعلية والالتزامني
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     The research aims at shedding the light on the internet participation, as a 

part of information technology era, in building up the information bridge , 

interaction between the student and her professor ,providing the educational 

materials and establishing an educational site on the world wide web (internet) 

to learn the technical methods to operate the natural leather . It also aims at 

measuring the effectiveness of the educational site, on the world wide web ( 

internet),in teaching students concepts and skills concerned with operating the 

natural leather technology and switching students from learning through 

reception to self direction learning.   The research specimen comprised 14 

female students, at the Clothes and Textile Department, Faculty of Home 

Economics, King Abdelaziz University, who study the curriculum of "Clothes 

Artistic Applications".  The research concluded that there are differences of 

statistical indication between students' average of pre and post learning of 

information and skills included in the educational site in favor of the post 

application. This indicates the effectiveness of the educational site in learning 

the technical methods in operating the natural leather. The study 

recommended directing attention to switching the curricula of clothes and 

textile to electronic curricula taught through the internet and providing 

atypical educational environments characterized with modernity, interaction 

and non synchronization.   
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