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Abstract 
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 يهدف البحث الى :
 .النهائيمحاولة وضع معايير مقترحة يمكن من خاللها تقييم جودة الزى   -1

 تناسب مع المتطلبات الوظيفية لهن.يلعامالت النظافة  زيأنتاج  -2

 لعامالت النظافة .تحسين المظهر العام  -3

 المنتجات المنفذة لزى عامالت النظافة. في االقتصاديتحقيق الجانب  -4

 المنتجات المنفذة لزى عامالت النظافة. في التقنيتحقيق الجانب  -5

 .لتحقيق الحماية واألمان لعامالت النظافةتطويع كل من الخامات والتقنيات ومفردات الزى  -6

 10مع التطبيق ،و تكونت عينة البحث من   التحليلي الوصفيويعتمد البحث على المنهج 
 عامالت نظافة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

حث على تساؤالت الب لإلجابةتقييم للمنتجات المنفذة وذلك  استمارةوكانت أداة البحث عبارة عن  
 والتحقق من فروضه.

وأسفرت نتائج البحث عن مناسبة المنتجات المقترحة لعامالت النظافة وتحقيقها لكل من الجانب 
 اختيارو مع توفير الحماية واألمان أثناء تأدية العمل  واالقتصادي،  والتقني،  والوظيفي،  الجمالي

 بجامعة الملك عبدالعزيز. المنزلي االقتصاداحدى التصميمات للتعميم على العامالت بكلية 
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Research objectives: 
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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