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Abstract 
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يهدف البحث الي تصميم وتجريب الوحدة المقترحة وفقا لألسس التربوية في مجال تصميم       
أزياء النساء لطالب الفرقة الثالثة بقسم المالبس والنسيج ، كلية االقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان 

لوحدة وذلك للمساهمة في رفع الجانب المعرفي والمهاري للخريج، تحديد مدى فعالية استخدام ا
طالب الفرقة الثالثة قسم المالبس والنسيج  ، ( معارف ، مهارات ، واتجاهات ) المقترحة في تنمية 

مالحقة احتياجات سوق العمل في العصر الحديث وما يتطلبة ذلك من تعديالت سلوكية ومهارية 
 .وتنمية قدرات
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في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق  (0.1.)عند مستوى  بالوحدة المقترحة
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المتضمنة بالوحدة  رجات الطالب في المعارففروق دالة إحصائيا بين متوسط دوجود  -2

 .في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي (0.1.)عند مستوى  المقترحة
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 the determine ,graduate to skills and knowledge the raising to contribute

 of development the in unit proposed the of use the of effectiveness

 textile and Clothing tsstuden year third trends) ,andskills knowledge,(

 and era modern the in market labor the of needs the prosecute ,Department

.capabilities development and modifications behavioral and skill requires 

- following: the on results The 

 students of scores average the between differences significant are There - 1

 in (0.01) level the at proposed unit contained skills and knowledge the in

post. the for applications two post and pre the 
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post. the for applications two post 

 students of scores average the between differences significant are There - 3

 two post and pre the in (0.01) at unit proposed the included skills the in

post. the for applications 

 students of scores average the between differences significant are There - 4
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