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  -الموضوع االول :

  يعتبر مصنع المالبس الجاهزة من العناصر األساسية في الصناعة تكلم بالتفصيل عن إقامة

 -مصنع للمالبس الجاهزة مستعيناً بالعناصر التالية :

 التصميم الداخلى له .شروط إختيار موقع المصنع و طرق التوسيع به و  .1

 نظم التهوية في مصانع المالبس الجاهزة و شروطها . .2

 نظم اإلضاءة في مصانع المالبس الجاهزة و شروطها . .3

 مميزات و عيوب كل من التوسعات األفقيه او الرأسية في المصانع . .4

 طرق المناوله في داخل مصانع المالبس الجاهزة و هل لذلك أثر علي تصميم المصنع . .5

حوظة "إذا أمكن يفضل استخدام الصور العتوضيحية لكل عنصر بحيث حجم الصوره مل

 في كل البحث و ذكر الموقع الذي تم الحصول منه علي الصور " 3*3ثابت 

 -الموضوع الثاني :

  تتعدد و تتنوع أشكال خطوط االنتاج في صناعه المالبس الجاهزة تحدث في هذا الموضوع

 -ر التالية :بالتفصيل مستعيناً بالعناص

مفهوم خط االنتاج بصفه عامة و في صناعة المالبس و أشكال خطوط االنتاج "موضحاً  .1

 بالرسم " 

 مميزات و عيوب كل شكل من أشكال خطوط االنتاج . .2

 إستخدامات خطوط االنتاج بأشكالها المختلفة في انتاج قطع معينه من المالبس . .3

 تبعاً للمنتج المطلوب .إمكانية تحويل الخطوط من شكل إلي أخر  .4

 "يراعي توضيح كل العناصر السابقة بالصور كلما أمكن ذلك"

 -الموضوع الثالث :

  تعد دراسةةة العمل في صةةناعه المالبس الجاهزة من العناصةةر األسةةاسةةية للتقدم و المناسةةبة

 -العالمية في ظل ذلك تناول بالشرح و التحليل كالً مما يلي :

 تعريف مفوم دراسة العمل و األداء  .1

 شروط دراسة العمل . .2

 اسباب دراسة العمل . .3

 النتائج المنتظره من القيام برداسة العمل . .4

 الطرق العلمية الحديثة لدراسة العمل . .5

دور دراسةةةةةةة العمل فى تحقيا المنافسةةةةةةة العالمية فى صةةةةةةناعة المالبس الجاهزة  .6

 للوصول ألعلى جودة . 

 

 



 
2 

 الفرقة الثالثة  مالبس ونسيج / اقتصاديات ومقومات صناعتى المالبس والنسيج 

 

 

 -الرابع :الموضوع 

  بالشةةةرح و تناول  دراسةةةة الوقت و الحركه عنصةةةر اسةةةاسةةةي في صةةةناعة المالبس الجاهزة

  -التحليل ما يلي :

 تعريف دراسة الوقت . .1

 اسباب دراسة الوقت و عناصره . .2

 طرق دراسة الوقت . .3

 الطرق الحديثة لدراسة الوقت . .4

 تعريف دراسة الحركه . .5

 اقتصاديات دراسة الحركة . .6

 دراسة الحركه في الصناعة .الغرض من  .7

  -الموضوع الخامس :

  تعتبر صناعة المالبس من الصناعات الملوثة للبيئة في بعض منها تكلم في هذا الموضوع

 -مسترشداً بالعناصر التالية :

 تعريف و مفهوم التلوث تبعاً لوزاره البيئة . .1

 تعريف و مفهوم التلوث الضوضائي و أشكاله و أنواعه . .2

 هوم التلوث الهوائي و أشكاله و أنواعه .تعريف و مف .3

 تعريف و مفهوم التلوث الكيميائي و أشكالة و انواعه . .4

 كيفية حدوث التلوث في مصانع المالبس الجاهزة . .5

 التهوية الجيدة في مصانع المالبس الجاهزة و االحتباس الحراري . .6

 مستوي التلوث بكل اشكاله في السنوات االخيره . .7

ملحوظه هامة " يمكن االسةةةةةتفادة في هذا الموضةةةةةوع بالموقع الرسةةةةةمي لوزارة البيئة 

 المصرية حيث يحتوي علي الكثير من العلومات في تلك المواضيع " 

   -الموضوع السادس :

  النظم الحديثة لإلدارة في الصةةناعة من العناصةةر الهامة لنجاح اي مشةةروع صةةناعي تناول

  -الل العناصر األتية :ذلك بالشرح و التحليل من خ

 تعريف نظم االدارة الحديثة . .1

 اقسام مصنع المالبس الجاهزة و إختصاصات كل قسم منها . .2

اهم قوانين العمل للعمال ) يسةةةةةةتفاد من القوانين التي تم دراسةةةةةةتها و تذكر أخرى اذا   .3

 استلزم األمر (

 أهم النظم لإلدارة و عناصرها األساسية و مميزاتها و عيونها . .4



 
3 

 الفرقة الثالثة  مالبس ونسيج / اقتصاديات ومقومات صناعتى المالبس والنسيج 

كر وجهة نظرك فى تلك \لنظم الحديثة لدراسةةةةةةةة الوقت والعمل مع الشةةةةةةر ح بمثال وا .5

 الطريقة عن الطرق األخرى . 


