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 المستخلص

إلى تصميم  رنامي  تليمي  امم  ليى للساممما للئمم ي ماملى لتليم  لليلمن    تهدف الدراسةة

   تايمي   هسين ث  اممس  مليمت ،اميلميللسلليهمنلت لألامماممي    تصميم  لألءممذ ل سإل لقلماي  

ساممس لتجمهه  احس تلي  تصمميم  لألءممذ رملسامممما   ،لليئمهم  للاظنمي سلألدلذ لليهمنإل لياملرمت 

مث تامه  للدنلامي    تاميما لل مسذ ليى  مي لقلماي للاميلمي سيم ميينسن ين إينمامت ح  ؛للئمم ي

سيسلنرمي للتاسنلت  ،رمد ين لامممممتبتلهمم رتس من ظنس  تليميممي ياممامممممرمي سيهممنلت نمميامي ا

إ ممم ي   ،س لك رتسظم  للسامممما للئمم ي  للتناسلسجمي    انق للتدنمس للياممتمديي    تليميه ،

المنهج وتتبع هذه الدراسةة    .إلى  تح لليجمل له  لتلتيمد ليى أائامه  سامد يتايرمته  لليلمةممي

عينة   للتليمي  ليى  للتجنمر ، حمث لامتهد ت دنلامي  مليمي للرناميالمنهج  و  للسصمئ  للتحيمي 

غنب -ثماسإل ريلهد لأليل لألسل ريحم ظي جدة  للسللت  ةممييت املرمت للصمم  للثما     الدراسةةةة

 مليمي للرنامي  لل مم  ليى للسامممممما للئمم ي    ن     وأثبتت النتائجلليييني لللنرمي للامممملسدمي.  

ي سدسنهم    لللييمي نيم أندت أهيمي للساممممممما للئمم   لياملرمت،  ليهمنإلليلن   سلليامممممتس   لل

 وتوصةةي الدراسةةة  امن امميلم،م، سه ل يم متئم ي  لللدمد ين للدنلامممت للامممر ي.سللتليميمي لييل

امن سسلييل  مي  يسر ممنسنة تئلمل دسن للسامممما للئمم ي    جيم  لليسلد للدنلامممي لجيم  للئممت ل

ليميمي، إلى جماب ينللمتهم ادنتهم ليى تلءمء لللييمي للت  ينس لك ليم أثرتته    م،صمم  صممسامميلم،م م



م أس  ،سين أرنءهم امممممنلي للييمل سلليءلجممي سايمي لليئندلت لليبسمي  ،للئممي  همصممممممم  ه   م مممم 

 للت يمدمي    للتليم . انقلللحتممجه  ليتلي  للئندإل لل إل ا تح  ه 

  سإل لقلماي للايلمي  - تصيم  لألءممذ  -للسامما للئمم ي -رنامي  الكلمات المفتاحية:
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Abstract   

 

The study aims to design hypermedia program that seeks to teach 

basic knowledge and skills in fashion design for people with hearing-

impaired people. Hence, measure its effectiveness in developing 

theoretical concepts and the skillful performance of students, and knowing 

their estimation towards learning fashion design via hypermedia. Where 

the study contributes to shed light on the category of hearing-impaired 

people and their ability and potential skills that must be exploited by 

providing appropriate educational conditions. Keeping abreast of 

technological developments in the teaching methods used in their 

education, by employing hypermedia. In addition, opening the way for 

them to rely on themselves and meet their living requirements. This 



research follows the experimental approach, as it targeted the study of the 

effectiveness of the proposed educational hypermedia program on a study 

sample, which included second-grade students from Jeddah First 
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