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   ستخلـــــصامل

  لبحووووووو  عنووووووو   
 

روةي لك رو تيرةةة فةم مت يةة    ةةا ر   علةة فاعلية  يئةةة  م لةك رونية قيةة   ا  ة   :
 روتوعي . رويةبي  كلي  طالب  رويص يك  رويطةيز ودي

 روطويل. عبدروحليك عل  هتد  :  لباحثووووة  سم
 المستخلص : 

روتوعي    رويةبي   كلي   طالب  ودي  رويص يك  رويطةيز  محديد   ا ر   إوم  روبحث  هدف 
م لك   يئة   رسيخدرم  فاعلي   علم   رالونية قي   روي ةف  روي لك  وبئة   روي لي م  رويص يك   محديد 
،  ذوك  ن  روتوعي   رويةبي   كلي   ودي طالب  رويص يك  رويطةيز  مت ي    ا ر   فم  رالونية قي  

رم يئة  م لك رونية قي  ،  مك رسيخدرم  ت ج روبحث روقا ك علم رويص يك  روذي ير ل خالل إسيخد 
( طاوبًا  ن شعب   40رو ت ج رووصفم  رو ت ج روربه رويجةيبم ،  منوقت  ج وعا  روبحث  ن )

رال يصاد رو تزوم روفة   روثاوث  كلي  رويةبي  روتوعي  جا    يت ا  مك مقسيك  ج وعا  روبحث إوم  
( طاوبًا ول ج وع  روضابط  ،  م ثلت أد ر  روبحث فم 20( طاوبًا ول ج وع  رويجةيبي   )20)

روي لك رالونية قي    يئة   رخيبا  محصئلم ،  بطا    الحظ    ادة رو  اوج  رويجةيبي   ي ثل  فم 
طالب يئن  يوسطم د جا   (  0.05عتد  سيوى )فةق درل رحصا يًا    ود  ج موصلت روتيا ج إوم  

وع  رويجةيبي   رو ج وع  روضابط  فم روجاقب رو  ةفم و  ا ة رويص يك  رويطةيز وصاوح  رو ج 
يئن  يوسطم  (  0.05عتد  سيوى ) جد فةق درل رحصا يًا د جا  طالب رو ج وع  رويجةيبي  ،   

رويص يك  د جا    و  ا ة  رالدر م  روجاقب  فم  روضابط   رويجةيبي   رو ج وع   رو ج وع   طالب 
رالهي ام ييص يك    .  كاقت موصيا  روبحث ح د جا  طالب رو ج وع  رويجةيبي    رويطةيز وصاو

 ، رو خيلف   رويخصصا   فم  رو  ا ف  رو  ا ر   م لك  ودعك  روويب  عبة  رونية قي   م لك  يئةا  
 موظيف رالسيةرميجيا  روي لي ي  بصو ة رونية قي  فم يئةا  روي لك ،   بتاء يئةا  م لك شخصي   

  دف إكساي ك رو  ا ف  رو  ا ر   منوين رإلمجاها  ودي ك .  منيفي  ولطالب ي
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Abstract 

Title:" The effectiveness of electronic learning environment     

 based on the common learning in the development of design 

skills and embroidery among the students of the faculty of 

specific Education" 

Researcher name: Hend Ali Abd Elhalim Eltawel. 

 

The goal of : The aim of the research is to determine the 

design and embroidery skills of the students of the 

Faculty of Specific Education, to determine the 

educational design of the electronic learning environment 

, and to identify the effectiveness of using the electronic 

Learnig environment in developing the design and 

embroidery skills of the students of the Faculty of 

Specific Education ,This is done through the use of ane-

learning environment , The design-based research 

method was used, which includes the descriptive method 

and the quasi-experimental method ,The research groups 

consisted of 40 students from the Department of Home 

Economics , third year, Faculty of Specific Education 

Benha University . The research groups were divided 

into 20 students for the experimental group and students 

for the control group , The research tools were an 

achievement test ,Note card and experimental processing 

material represented in the electronic learning 

environment , The results showed that there was a 

statisicacally significant difference at the 0.05 level 

between the mean scroes of the experimental group and 

the control group in the cognitive aspect of design and 

embroidery skill in favor of the scores of the 

experimental group students ,and there was a 

statisicacally significant difference at the 0.05 level 



between the mean scroes of the experimental group and 

the control group in the performance aspect of design 

and embroidery skill in favor of the scores of the 

experimental group students ,The recommendations of 

the research were to focus on designing e-learning 

environments via the wep to support knowledge and 

skills in different disciplines ,And the use of educational 

strategies electronically in learning environments ,and 

building personal and adaptive learning environments for 

students with the aim of acquiring knowledge and skills 

and formig attitudes for them . 


