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 المستخلص
Abstract 

 ع

يتناول البحث األسس والمبادئ التى يقوم عليها البرنامجالتدريبى ، ويهدف إلى تحديد مدى فاعليته 
فى إكساب المهارات والمعارف لفتيات المعهد التقنى بجده والتى تؤهلهن للعمل بصناعة المالبس 

 .الجاهزة
التقنى التعاونى بجده ، وكانت عينة البحث مكونة من إحدى عشر طالبة من طالبات المعهد 

وتوصل البحث إلى أن البرنامج التدريبى ناجح فى تحقيق أهدافه ، وتعلمت الطالبات بالفعل األسس 
 .التى يتضمنها البرنامج وذلك  بالنسبة للمعارف والمهارات

وأوصت الباحثتان بمسايرة االتجاهات العالمية من تقنيات المعلومات الحديثة فى عملية التدريب 
 والتنمية البشرية لخدمة المجتمع
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The research treats the foundations and principles on which the training 
program depends, and aims to determine the extent of its effectiveness in 
imparting skills and knowledge for girls in Jeddah Technical Institute, which 
qualify them to work in the ready- made garment industry. 
The research sample is composed of eleven female students from the 
Cooperative Institute of Technology in Jeddah. 
The research found that the training program is successful in achieving its 
objectives, and students have already learned the fundamentals which the 
program includes, in respect to the knowledge and skills. 
The researchers recommended going along with the global trends of 
modern information technologies in the process of training and human 
development to serve the community. 
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