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 :الدراسة مقــــــدمــة 

ٌتسم العصر الحدٌث باالنفجار المعرفً والتكنولوجً ، األمر الذي سهل اتصال المجتمع ببعضه           

لدرجة أنه سمً " بالقرٌة اإللكترونٌة " ، ولعل أحدث ثورة هً ثورة اإلنترنت ، تلك السبكة 

، 3102العجٌبة التً سهلت االتصال رغم التباعد الزمانً والمكانً . ) عزة محمد ، عال سالم :

31 ) 

التعلم االلكترونً ٌعد أحد المستحدثات التربوٌة التً فرضتها التحدٌات العالمٌة والتغٌرات العلمٌة 

والتكنولوجٌة وما نتج عنها من تقدم سرٌع فً مصادر المعرفة وطرق الحصول علٌها ، ولم تعد 

مام من التعلٌم المباشر األنماط والطرق التربوٌة التقلٌدٌة مالئمة لمواكبة هذا العصر ، فانتقل االهت

والتلقٌن إلً التعلٌم الذاتً الذي ٌلقً بمسئولٌة أكبر علً المتعلم عن طرٌق االستكشاف والبحث 

والتجرٌب وتغٌر دور الموجه والمرشد والمنظم للخبرات التعلٌمٌة ، وهذا التغٌر فً األدوار 

الدراسٌة .) السٌد محمد سالم:  ٌتطلب ضرورة إعادة النظر فً تطوٌر األنظمة التعلٌمٌة ومناهجها

203 ،3102) 

أن نظم التعميم في الوقت الراىن  لمثورة اليائمة في مجال تكنولوجيا التعميم والمعموماتنتيجة  
دت إلى كسر الحواجز الجغرافية و الزمانية بين دول العالم ، أشيدت تطورات سريعة متعاقبة ، 

مكاوتعتبر شبكة الويب أو بيئة التعمم  مصدرًا  ناتالقائمة عمى الويب بما تقدمو من خدمات وا 
ة بمستحدثات تكنولوجيا التعميم ، مما أدى لظيور طحافاًل ومضطردًا ومتجددًا لممعمومات المرتب

، وىي بيئات تضم أكثر من أداة أو تطبيق من تطبيقات  الشخصية واإلجتماعية بيئات التعمم 
( (Pontydysgu , 2007,4-5 يا في العممية التعميميةاستخدام بغرضالبرامج اإللكترونية 
تدفع باألشخاص إلى المزيد من التعمم لرفع مستوى أن ىذه البيئة  (00، 0202)عبدالعزيز طمبه ،

ة الوصول إلى المعمومات الميارات والمعرفة ، وحتى يبقوا عمى إطالع بجديد تخصصاتيم ، وزياد
 Kolas, &Staupe,2007,26 )المتعمم الفعال فيياوبالتالي فيي تؤكد عمى دور واألشخاص،

)(McLoughlin , & Lee, 2010 ,29) . 

 

وتعد بٌئات التعلم التفاعلٌة القائمة علً تطبٌقات الوٌب مركزا لنشر المعلومات 

وتحدٌثها باستمرار،إضافة إلً أنها أداة فعالة لالتصال والبحث عن المعلومات ، فهً 

ة لإلبداع وبناء المعرفة ، وتزٌد من التفاعل فً العملٌتعطى فرصة للمتعلمٌن 

هات التربوٌة ، وخاصة االتجاه المعتمد علً مبدأ التعلٌمٌة ، وتدعم مختلف االتجا



 

 

 4  

 
 

تمركز العملٌة التعلٌمٌة حول المتعلم ، واستخدام أدوات االتصال المتاحة علً 

، نوعة .)مصطفً جودتر التعلم المتاإلنترنت التً تتٌح للمتعلم الوصول إلً مصاد

3103  ،013 ) 

اإلمكانات التً تمتلكها بٌئات التعلم التفاعلٌة عبر الوٌب تعمل علً تحفٌز المشاركة 

فً العمل والتواصل وتنمٌتها ، وهذا ما ٌشعر الطالب بالترابط االجتماعً فٌما بٌنهم، 

قدرات غٌر  وأن المتعلمٌن من خالل هذه البٌئة من التعلم اإللكترونً عادة لدٌهم

متجانسة وٌدعم كل منهم اآلخر فً إتمام المهام ، مما ٌعطً فرصة لإلسهام بشكل 

إٌجابً لتشجٌع المساءلة الفردٌة ، لما لدي المتعلمٌن من شعور بأنهم معا مسؤولون 

 ( Mark , Mcloughlin, 2007 , 667عن مخرجات التعلم .) 

 

تقلٌدٌة ، فالطرق القدٌمة المناهج وطرق التدرٌس لم تعد الفلسفة التً تقوم علٌها التربٌة وال

أصبحت ال تلبً متطلبات هذا العصر المفتوح والسرٌع فً تقلباته وتغٌراته ، مما أدي إلً تغٌر 

دور المعلم ودور المتعلم بل ودور األنظمة اإلدارٌة فً العملٌة التعلٌمٌة بشكل شبه كامل ، فأدت 

جدٌد هو التعلم الجوال أو التعلم المتنقل وبالتالً ظهور التعلم الثورة الالسلكٌة إلً ظهور نموذج 

  (23،  3112)خمٌس محمد عطٌه : .  المنتشر

 

الجمٌلة والدقٌقة التً عرفها اإلنساان والتاً الٌدوٌة إن التطرٌز من أقدم الفنون 
ارتباطا وثٌقا بالخامة التً ٌتعامل معها ، لحقت بصناعة المالبس منذ القدم وهومرتبط 

وهو أحد المصادر الرئٌسٌة إلعطاء تأثٌرات ومالمس مختلفة لسطح النساٌج باساتخدام 
الزخرفٌااة والخٌااوط المختلفااة وهااو فاان زخرفااً راقااً ونااوع ماان أنااواع الفاان  الغاارز

 (3، 3102التطبٌقً . )نٌفٌن عبدالوكٌل :
 

ختااراع ماكٌنااات التطرٌااز اآللااً بمااا ا م التطااور التكنولااوجً الساارٌع فااًساااه
تحوٌه من امكانٌات متعددة لزٌادة معدالت الجودة واألنتاج علً نطاق واساع مان أجال 

 .ابراز جمالٌات التصمٌم الزخرفً ثم تنفٌذه بدقة بالغة 
 

وقااد أصاابحت ماكٌنااات التطرٌااز األلااً التااً تعماال بااالكمبٌوتر واحاادة ماان أهاام 
ت االلكترونٌة وذلك نظرا لما للتطرٌز من أهمٌة فً مجاال المجاالت التطبٌقٌة للحاسبا

المالبااس كأحااد الوسااائل لزخرفتهااا واكتساااب مظهاارا جمالٌااا وعلااً ذلااك فاا ن مجااال 
قاٌم الجمالٌاة للملابس حٌاث تختلاف المالباس ٌز قد ٌصبح أكثر تأثٌرا علً رفاع الالتطر

موضااة . )جماااالت تبعاا للمناساابة المخصصااة لهااا وقااد تنوعات أشااكالها تبعااا ألشااكال ال
 (0،  3102محمد : 

 

  :ة الدراسة ـــمشكل
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يوجد تطور هائل في طرق التدريس نظرا للتقدم التكنولوجي الهائل واستخدام 
التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية يمكن استخدام بيئات التعلم التفاعلية بشكل 

التصميم والتطريز فقد أستخدم جيد لرفع مستوي تعلم الطالب وتنمية مهاراتهم في 
بيئة تعلم تفاعلية في تنمية مهارات التصميم والتطريز لدي طالب كلية التربية 

 النوعية واتجاهاتهم نحوها .
 

 تم تحديد مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية :ـ 

 التصميم والتطريز صور المقترح لتصميم بيئة تعمم تفاعمية لتنمية مياراتالتما  -0
 ؟لدي طالب كمية التربية النوعية 

لتصميم والتطريز لدي طالب ا فاعمية تصميم بيئة تعمم تفاعمية لتنمية ميارات ام -0
 ؟كمية التربية النوعية 

التطريز لدي التصميم و في إكساب ميارة  تصميم بيئة تعمم تفاعمية فاعمية ما -3
 ؟ طالب كمية التربية النوعية

 :دراسة الداف ـــأه
 

 : لىإ دراسةالف يدت

 . التعرف عل بيئة التعمم التفاعمية 

 . التعرف عمي ميارات التصميم والتطريز لدي طالب كمية التربية النوعية 

 . وضع تصور مقترح لبيئة التعمم التفاعمية 

  قياس فاعمية استخدام بيئة تعمم تفاعمية في تنمية ميارات التصميم والتطريز
 لدي طالب كمية التربية النوعية .

 :دراسة الة ـــأهمي

 ما يمي : ترجع أهمية الدراسة إلي
  يسيم المقرر في تطوير أسموب التعميم الذي يمكن المتعمم من أكتساب المعارف

 . والميارات في التصميم والتطريز

  استخدام التكنولوجيا الحديثة المتمثمة في الوسائط المتعددة في تعميم وتبسيط
 . التطريز

   ، التغمب عمي بعض مشكالت التعميم المتمثمة في زيادة اإلقبال عمي التعميم
 .وزيادة عدد الطالب وقمة االماكن الدراسية 

 . يساعد عمي توظيف خدمات اإلنترنت في الجامعة بشكل فعال 
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 :الدراسة دود ـــح

 : إلي ةالحالي دراسةتتمثل حدود ال

 الفرقة الثالثة . االقتصاد المنزليعبة ش  : الحد البشري 

 جامعة بنيا .ة ـــــــــــــــ كمية التربية النوعي : الحد المكاني 

 :دراسة ال عينة 

كمية التربية  االقتصاد المنزلي بقسم ب الفرقة الثالثةمن طال من عينة عشوائية تكونت عينة البحث
بيبة تجر مجموعتين ، مجموعة إلي يم العينة تقس وتم،  الفصل الدراسي الثانيالنوعية جامعة بنيا 
 .  ومجموعة ضابطة

 اسة : درالأدوات 
 

 :  في مايمي أدوات الدراسة تتمثل

  بيئة تعمم تفاعمية . 

 قائمة ميارات بيئة التعمم التفاعمية .  

 لتنمية ميارات التصميم والتطريز بطاقة مالحظة. 

  رف المتضمنة البيئة التفاعميةلقياس المعااختبار تحصيمي . 

  مقياس اتجاه نحو بيئة التعمم التفاعمية .                                  

 األساليب اإلحصائية :

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .ـ 

 . (T.testـ اختبار ت )  

 Blackـ معادلة الكسب المعدل لبالك 

 : دراسةالـج ـمنه
 

 . المنيج التجريبي  الدراسة المنيج الوصفي وكذلك ستخدمت
 : الدراسةيرات ـمتغ

 : المتغيرات التالية الدراسة تتضمن

 : بٌئة تعلم تفاعلٌة المتغير المستقل . 

 :  المتغير التابــع   

 . ــــ ميارات التصميم والتطريز                
 ــ االتجاىات نحو بيئة التعمم التفاعمية .               
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 في لميارات التصميم والتطريز . ــــ التحصيل المعر                
 : دراسةال فـروض

طــــالب بــــين متوســــطي درجــــات ( 0.00عنــــد مســــتوى  يوجــــد فــــرق دال احصــــائيًا  -0
التصـــــميم المجموعـــــة التجريبيـــــة والمجموعـــــة الضـــــابطة فـــــي الجانـــــب المعرفـــــي لميـــــارة 

 لصالح درجات طالب المجموعة التجريبية  والتطريز

 

طــــالب بــــين متوســــطي درجــــات ( 0.00عنــــد مســــتوى  يوجــــد فــــرق دال احصــــائيًا  -0
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الجانب االدائي لميارة التصميم والتطريز 

 لصالح درجات طالب المجموعة التجريبية 

طــالب المجموعــة بــين متوســطي درجــات ( 0.00عند مســتوى  يوجــد فــرق دال احصــائياً  -3
ة والمجموعــة الضــابطة فــي ميــارات التصــميم والتطريــز لصــالح درجــات طــالب التجريبيــ

 المجموعة التجريبية .
طــالب المجموعــة بــين متوســطي درجــات ( 0.00عند مســتوى  يوجــد فــرق دال احصــائياً  -4

التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة فــي مقيــاس االتجــاه لمتصــميم والتطريــز لصــالح درجـــات 
 طالب المجموعة التجريبية .

 : الدراسةمصطلحات 

وهً   ث أثر حاسم فً زمن محددهً القدرة علً أحدا:ـ  Effectivenessفاعلية 

القدرة علً القٌام بعمل معٌن بنجاح دون تضٌٌع الوقت والجهد ، والوصول إلً 

 (23: 0331كوثر حسٌن ،  النتائج المتوقعة )

 

 بيئة التعلم التفاعلية :

تكنولوجٌا التعلٌم عند تصمٌمها وإنتاجها وتوظٌفها ، هً بٌئة التعلم التً توظف 

وٌتمثل التفاعل فٌها بٌن المتعلم وبٌن محتوي تعلٌمً تم إعداده جٌدا من أجل الوصول 

إلً تفاعل كثٌف موظف بشكل محدد من أجل رفع كفاءة بٌئة التعلم ، وتعزٌز 

مع المحتوي ،  المخرجات التعلٌمٌة ، وتتطور فٌها أشكال التفاعل لتشمل تفاعال

 (22،  3102وتفاعال مع المعلم ، وتفاعالت متعددة مع األقران . ) نبٌل جاد : 

وهً البٌئة التعلٌمٌة التً تعتمد علً دعم التواصل عبر اإلنترنت بٌن المتعلمٌن 

بعضهم ببعض ، وبٌنهم وبٌن المعلمٌن والمتخصصٌن والخبراء ، وٌعظم فٌها دور 

الرقمً وإثرائه علً اإلنترنت ، والتعاون فً بناء مجتمع  المتعلم فً بناء المحتوي

، Blogsإلكترونً متفاعل من خالل توظٌف بعض األدوات علً اإلنترنت كالمدونات 
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. )هاجر محمد Whats Appوالواتس آب  Social Networkوالشبكات االجتماعٌة 

:3102 ،2)  

  التعلم المنتشر :
حولنا دائما فً كل مكاان وزماان ولكنناا ال نشاعر باه هو ذلك النوع من التعلم الموجود 

 .(01، 3112، وٌمكن الوصول الٌه بواسطة األجهزة ) خمٌس محمد : 

 
 التصميم :

هو ذلك النشاط اإلنساانً الاذي ٌهادف إلاً الوصاول إلاً مناتج مبتكار ٌمثال أحادث ماا 
ات المساتقبل وصل إلٌه الفكر فً هذا المجال ، نابعا من بٌئة المصامم ، وٌفاً باحتٌاجا

، وٌرضً رغبات أفاراد المجتماع ومٌاولهم ، وٌتطلاب إعاداده مهاارات عقلٌاة معرفٌاة 
تتمثاال فااً التفكٌاار والدراسااة الجااادة لحاال مشااكلة التصاامٌم بأساالوب ٌاانم ذكاااء ومعرفااة 

، 3112وطالقااة فكرٌااة ومقاادرة علااً الوصااول إلااً الحاال األمثاال . ) طااارق أحمااد :
323) 

 

 :ــ Embroideeryالتطريز   

 اسم أعجمً اشتق من الكلمة الفارسٌة " طرازٌدن" ـ 

ـ وهً ترادف الكلمة اإلنجلٌزٌة والفعال طارز أي أحادث زخرفاة أو حلٌاة تطباق علاً 
 (3، 0331هٌئة مختارة من نسٌج معٌن أو من الجلد .)نفسٌة عبدالرحمن :

صااة ـاا والتطرٌااز أساسااا هااو زخرفااة المنسااوجات بعااد ان ٌااتم نسااجها بواسااطة اباار خا
 (2، 3112بخٌوط ملونة أو معدنٌة أو تتم بأي آلة تقوم مقام اإلبرة .) إنجً صبري :

 
 :ـ  سابقة في مجال بيئات التعلم التفاعلية عبر الويبالدراسات ال

إلً التحدٌد واقع استخدام تطبٌقات الوٌب  (6102)أحالم عبدالعظيم ، أستهدفت دراسة 

فً التدرٌس من قبل أعضاء هٌئة التدرٌس والطالبات بقسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بكلٌة   0.2

فً  0.2بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة حلوان ، وتحدٌد المشكالت المرتبطة باستخدام الوٌب 

 فً التدرٌس . 0.2التدرٌس ، مع وضع تصور مقترح لتطبٌق أدوات الوٌب 

فً التدرٌس لدي عٌنة  0.2خفاض توظٌف أدوات الوٌب ان :وتوصلت الدراسة إلي 

 الدراسة .

 
التعرف عمي أثر إختالف التفاعل إلي  (0206 ،الشحات سعد عثمان  ة  دراسأستيدفت 

اإللكتروني سواء المتزامن أو غير المتزامن في التعمم عبر الويب ، وذلك عمي تحصيل عينة من 
 الدراسي واتجاىاتيم نحو المقرر .طالب كمية التربية ودافعيتيم لإلنجاز 

فاعمية بيئتي التعمم القائمة عمي التفاعل اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن  إلي  وتوصمت الدراسة
 في التحصيل والدافعية لإلنجاز الدراسي واالتجاه نحو المقرر لدي عينة الدراسة .
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برنامج قائم عمي بيئة تفاعمية إلي إعداد  (0202،هاجر محمد رضا  )دراسة وقد هدفت 
   إلكترونية لتنمية ميارات تصميم وتنفيذ المالبس الخارجية لدي طالب االقتصاد المنزلي بالجامعة.

( بين 0000أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي   وتوصمت الدراسة إلي
ميارات تصميم وتنفيذ متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة في االختبار التحصيمي المعرفي ل

 .المالبس الخارجية في القياس القبمي والبعدي ، لصالح القياس البعدي 
 

 . الدراسات السابقة في مجال التعلم المنتشر :
 

تحدٌد قدرات وإمكانٌات طالب ( 6106أستهدفت دراسة ) شيماء محمد سعد : 

المنتشر وتحدٌد الدراسات العلٌا تخصص تكنولوجٌا التعلٌم من ادوات التعلم 

االحتٌاجات التعلٌمٌة العضاء هٌئة التدرٌس تخصص تكنولوجٌا التعلٌم من ادوات 

 التعلم المنتشر .

بناء نموذج مقترح قائم علً التعلم المنتشر لتدرٌس طالب وتوصلت الدراسة إلي 

 الدراسات العلٌا تخصص تكنولوجٌا التعلٌم وفقا الحتٌاجاتهم التعلٌمٌة .

 
إلي التعرف عمي فاعمية برنامج قائم عمي  ( 0202) طارق عمي الجبروني : هدفت دراسة

 . تكنولوجيا التعمم المتنقل لتنمية ميارات التعميم االلكتروني لدي معممي الحاسب اآللي
وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والتطبيق وتوصمت الدراسة إلي 

التعمم عن بعد وعبر الشبكات لصالح التطبيق البعدي عند مستوي داللة  البعدي لميارة أنظمة إدارة
 0000. ) 
  
 

 الدراسات السابقة في مجال التصميم والتطريز :ـ
 

اكتشاف مدي إمكانية المزج بين غرز ( إلي  4102أستهدفت دراسة ) رشا علي محمد : 
 التطريز والخامات المختلفة  .
استحداث تصميمات مبتكرة مستحدثة من الزخارف اليونانية وتوصلت الدراسة إلي إمكانية 

 والرومانية واالستفادة منها في مجال المفروشات .
 

إلي دراسة تحليلية ألشكال الكائنات الخيالية ( 4102أستهدفت دراسة ) نهال عبدالحافظ محمد : 
 . وسماتها الفنية والتركيبية في تراث بعض الدول اإلسالمية

 
إن دراسة أشكال الكائنات الخيالية في تصميمات مبتكرة تثري مجال وتوصلت الدراسة إلي 

 التصميم والتطريز .
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إلي إنتاج تأثيرات جمالية من إستخدام  (4102أستهدفت دراسة ) نيفين عبدالوكيل عطا :  
 التطريز بالشرائط والتطعيم بخامات أخري علي مالبس السيدات ومكمالتها .

 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  أراء المحكمين في مدي الدراسة إلي  وتوصلت

 مالئمة تحقيق الجانب الوظيفي والنفعي .

 

 المراجع

 أوالً / المراجع العربية :

 

فً التدرٌس  3واقع استخدام تطبٌقات الوٌب ( : 6102مبروك )أحالم عبدالعظيم 

.  وجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس والطالباتلطالبات االقتصاد المنزلً التربوي من 

 (.021مجلة القراءة والمعرفة . مصر : العدد _

 

إمكانٌة االستفادة من مهارات التصمٌم والتطرٌز ( : 6112إنجي صبري عبدالقوي )

،  والكروشٌه لطالب االقتصاد المنزلً إلضافة اللمسة الجمالٌة للمنتجات الملبسٌة

 رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية

  

التطوٌر المهنً للمعلمٌن نحو استخدام المستحدثات ( : 6101السيد محمد سالم )

، بحث منشور مجلة كلية التربية ـ  التكنولوجٌة فً ضوء االتجاهات المعاصرة

 يو .جامعة بورسعيد ـ العدد الرابع والعشرون ـ يون

 

اثر اختالف نمطً التفاعل اإللكترونً " المتزامن ، ( : 6102الشحات سعد محمد )

غٌر المتزامن" فً التعلم عبر الوٌب علً تحصٌل طالب كلٌة التربٌة بدمٌاط 

، مجلة بحوث عربية في مجاالت  ودافعٌتهم لإلنجاز الدراسً واتجاهاتهم نحو المقرر

 .التربية النوعية ـ رابطة التربويين العرب ـ مصر 

 

دراسة تأثٌر تقنٌات التطرٌز اآللً علً خصائص  ( :6102محمد )بدر جماالت 

بعض األقمشة ومكمالت الزي لإلستفادة منها فً اثراء تصمٌم اإلزٌاء وخدمة المجال 

 ، رسالة دكتوراة ، كلية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية . الصناعً

 

تكنولوجٌا التعلم اإللكترونً إلً تكنولوجٌا ( : من 6111خميس محمد عطيه ) 

 ، جامعة عين شمس القاهرة . التعلم المنتشر
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استحداث أسالٌب جدٌدة فً تصمٌم مفروشات اآلسرة  ( :6102رشا علي محمد )

رسالة دكتوراة ، كلية االقتصاد المنزلي ، جامعة  التطرٌز اآللً ،باستخدام تقنٌات 

 المنوفية 

 

نموذج مقترح قائم علً التعلم المنتشر لتدرٌس طالب ( : 6106شيماء محمد سعد )

رسالة  الدراسات العلٌا تخصص تكنولوجٌا التعلٌم وفقا الحتٌاجاتهم التعلٌمٌة ،

 .ماجستير ، كلية التربية ، جامعة حلوان 

 

االبتكارٌة والتصمٌم فً أقمشة المفروشات . ( : 6111طارق أحمد إبراهيم )

" االقتصاد المنزلي والتنمية  المؤتمر العربً الثانً عشر لألقتصاد المنزلً

 البشرية"

 

فاعلٌة برنامج قائم علً تكنولوجٌا التعلم المتنقل ( : 6102طارق علي الجبروني )

، مجلة كلية التربية ،  ونً لدي معلمً الحاسب اآللًلتنمٌة مهارات التعلٌم االلكتر

 جامعة بورسعيد ، العدد الواحد والعشرون ـ يناير .

 
، مجلة  التعلٌمً لبرمجٌات التعلٌم اإللكترونً التصمٌم( : 6101عبدالعزيز طلبه )

 التعلم اإللكتروني ، العدد السادس ، جامعة المنصورة .
 

تصمٌم مقرر الكترونً فً تقنٌات المالبس  (:6102عزة محمد ، عال سالم )
، بحث منشور مجلة االقتصاد المنزلي مجلد  الجاهزة وفاعلٌته فً التعلٌم عن بعد

 العدد األول . 62
 

 " ، مكتبة الكتب ـ القاهرة . مقدمة فً علم التعلم"  ( :0992)  كوجك كوثر حسين
 

.  التعلم اإللكترونًإتجاهات التطوٌر فً بٌئات ( : 6106جودت صالح )مصطفي 
 مقال منشور في مدونة ، 

http : //drgawdat.edutechportal.net/archives/13578 
 
 

 . القاهرة : دار الفكر العربي . بٌئات التعلم التفاعلٌة( : 6102نبيل جاد عزمي ) 
 
 

تأثٌر بعض أسالٌب التطرٌز علً النسٌج  ( :0992نفسية عبدالرحمن العفيفي )
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية  واألطلس والوبري " دراسة مقارنة "السادة 

 االقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان . 
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االستفادة من أشكال الكائنات الخٌالٌة فً تراث  ةإمكانٌ( : 6102نهال عبدالحافظ )

، رسالة  بعض الدول اإلسالمٌة الستحداث تصمٌمات تثري مجال التصمٌم والتطرٌز
 ، كلية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية .اة دكتور

 
إمكانٌة االستفادة من األسالٌب المستحدثة فً  ( :6102)عطا بدالوكيل عنيفين 

، رسالة دكتوراة  التطرٌز والتطعٌم إلثراء القٌمة الجمالٌة لمالبس السٌدات ومكمالتها
 ، كلية التربية النوعية ، جامعة بنها .

 
برنامج قائم علً بٌئة تفاعلٌة إلكترونٌة لتنمٌة مهارات ( : 6101هاجر محمد رضا )

، رسالة دكتوراة ،  تصمٌم وتنفٌذ المالبس الخارجٌة لدي طالب االقتصاد المنزلً
 كلية التربية النوعية ، جامعة بنها .
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