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The research aims to: 

1 – producing uniforms for workers Cleanliness appropriate for their 

functional requirements. 

2 - improving the overall appearance for workers Cleanliness. 

3 - to achieve the economic side products executing uniform for 

Cleanliness workers. 

4 - to achieve the technical side products executing uniform for 

Cleanliness workers. 

5 - to adapt each of the materials and techniques and Components to 

achieve uniform protection and safety for workers Cleanliness 

  The research adopted the descriptive applied methodology  with 

application, and sample consisted of 10 cleaners at King Abdul Aziz 

University in Jeddah. 

The search tool is a product evaluation form executed to answer 

research questions and verify the hypothesis. 

The results of the search for suitable products proposed for domestic 

hygiene and achieved all of the functional side, and The aesthetic side, 

technical side, economic side, and providing protection and safety 

during the performance of work, and choose one of the designs for the 

generalize for Cleanliness workers at the Faculty of Home Economics 

at King Abdul Aziz University 
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