
 
 

 

 الموقع اإللكتروني
WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 اململكة العربية السعودية
 التعليم العاليوزارة 

 جامعة الملك عبد العزيز
 االقتصاد المنزلي

 HOM.025.02.F005: رقم النموذج

 ثانيال: اإلصـــــــدار

 3 من 1: ةـــــــصفح
 

9592596 

6952960 
 21991جدة           72864. ب.ص

P.O. Box 42807   Jeddah 21551 

 جامعة الملك عبد العزيز: برقيا  

Cable: jameatabdulaziz 

 (62)9592669: فاكس

Fax: (02)6952006 

 

 

 بيانات األبحاثنموذج 
 بحث( يعبأ هذا الجزء في حالة مقال في مؤتمر)

 عنوان الوثيقة
Document 

Title 

 .                العوامل المؤثرة على االنتاج في صناعة المالبس الجاهزه ع

E Factors affecting production in the garment industry. 

 الموضوع
Subject 

 ع
اهم المعوقات والمشاكل التي يعاني منها فرع صناعة النسيج والمالبس والتي ادت الى انخفاض 

 .انتاجية هذا الفرع وانخفاض مساهمتة في الناتج المحلي

E 

The most important obstacles and problems experienced by Branch 
textile and clothing industry, which led to lower productivity of this 
section and lower its contribution to the GDP. 

 إنجليزي عربي        :لغة الوثيقة

 

 المستخلص
Abstract 

 ع

خاص لعالقتها في  دراسة االنتاجية وتحسينها في الدول الصناعية بشكل عام والدول النامية بشكل

حسن استغالل الموارد االقتصادية وتلقي هذه الدراسة على اهم المعوقات والمشاكل التي يعاني منها 

فرع صناعة النسيج والمالبس والتي ادت الى انخفاض انتاجية هذا الفرع وانخفاض مساهمته في 

 الناتج المحلي

E 

Study of productivity and improvement in industrial countries in general 
and developing countries in particular, to its relationship with the good 
use of economic resources and receive this study, the most important 
obstacles and problems suffered by the branch textile and clothing 
industry, which led to lower productivity of this section and lower its 
contribution to GDP 

 الناشر 
Publisher 

 جامعة المنصوره –مجلة بحوث التربية النوعية  ع

E Journal of Qualitative Education - Mansoura University 

 اسم المؤتمر
Conference 

Name 

 ع
والمشاكل التي يعاني منها فرع صناعة النسيج والمالبس والتي ادت الى انخفاض اهم المعوقات 

 .انتاجية هذا الفرع وانخفاض مساهمتة في الناتج المحلي

E 

The most important obstacles and problems experienced by Branch 
textile and clothing industry, which led to lower productivity of this 
section and lower its contribution to the GDP. 

 الفترة
Duration 

 1732 :إلى 1432                                 :  من : بالتاريخ الهجري

 2011 :إلى 2011 :من : بالتاريخ الميالدي

 سنة النشر
Publisher Year 

 14/9/1732 :هجري

 21/7/2611 :ميالدي

 عدد الصفحات
 No. of Pages 

 ة صفح 31

 الكلمات المفتاحية
Keywords 

 .                العوامل المؤثرة على االنتاج في صناعة المالبس الجاهزه ع

E Factors affecting production in the garment industry. 



 
 

 

 الموقع اإللكتروني
WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 اململكة العربية السعودية
 التعليم العاليوزارة 

 جامعة الملك عبد العزيز
 االقتصاد المنزلي

 HOM.025.02.F005: رقم النموذج

 ثانيال: اإلصـــــــدار

 3 من 2: ةـــــــصفح
 

9592596 

6952960 
 21991جدة           72864. ب.ص

P.O. Box 42807   Jeddah 21551 

 جامعة الملك عبد العزيز: برقيا  

Cable: jameatabdulaziz 

 (62)9592669: فاكس

Fax: (02)6952006 

 نوع المقالة
Article Type 

        مقالة علمية        مقالة مراجعة        مستخلص رسالة ماجستير مراجعة كتاب 
        تعليق        رد على تعليق        حوار وتعليقات        مقالة للنقاش    عجالة 
        تقرير فني        تقرير حالة االتصال الخاص 

 مكان االنعقاد
Conference 

Place 

 جامعة المنصورة_ مجلة بحوث التربية  ع

E Journal of Education Research _ Mansoura University 

 

 

 

 الجهة المنظمة
Organizer 

 جامعة المنصورة ع

E _ Mansoura University 

 اسم الباحث ثالثيا
 نورعبدالهادي الصبياني ع

E NoorAbdulhadi Alaubyani 

 باحث مشارك باحث رئيسي          باحث           نوع الباحث

 دكتوراه ماجستير        المرتبة العلمية

 Nalsubyani@kau.edu.sa البريد اإللكتروني

 عنوانه
 جده جامعة الملك عبدالعزيز ع

E King Abdulaziz University 

 ...من باحث الرجاء تعبئة الجزء التالي  في حالة وجود أكثر

 اسم الباحث ثالثيا
  ع

E  

 باحث مشارك باحث رئيسي          باحث           نوع الباحث

 دكتوراه ماجستير        المرتبة العلمية

  البريد اإللكتروني

 عنوانه
  ع

E  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الموقع اإللكتروني
WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 اململكة العربية السعودية
 التعليم العاليوزارة 

 جامعة الملك عبد العزيز
 االقتصاد المنزلي

 HOM.025.02.F005: رقم النموذج

 ثانيال: اإلصـــــــدار

 3 من 3: ةـــــــصفح
 

9592596 

6952960 
 21991جدة           72864. ب.ص

P.O. Box 42807   Jeddah 21551 

 جامعة الملك عبد العزيز: برقيا  

Cable: jameatabdulaziz 

 (62)9592669: فاكس

Fax: (02)6952006 

 
 
 
 
 
 


