
 قسن الصناعاث الجلذيت

 

 الفرقة الثانية
 

 

 جلذيت )) رجالي( هالبس لوقزر: تصوين ا -1

 

 هىيذا احوذ عبذ الغفارد/ 

 

اهى انشعىب انرً اشرهزخ تارذذاء انجهىد و ذأشٍزهى فً انحفاظ عهى األداء انُاجح فً  .1

 االكسسىاراخ انجهذٌح انخاصح تانًالتس انزجانً.

 ح انزجانٍح واشز عهى وظٍفح االسٌاء انجهذٌح .دور انرصًٍى فً االسٌاء انجهذٌ .2

ذحذز عٍ  اهى وأشهز يصًًً األسٌاء انجهذٌح انزجانٍح فً انقزٌ انعشزٌٍ يع اسرعزاض الهى  .3

 ذصًًٍاخ انجاكٍد انزجانٍح  

 دور يصًى االسٌاء انجهذٌح فً انرفاعم يع األحذاز انًعاصزج  .4

 تقً انذراجاخ انثخارٌحأشز انًعاصزج فً ذصًًٍاخ االسٌاء انجهذٌح نًرسا .5
 

 

 

 :(1صناعت يذويت ) :هقزر -2

 
 أ.د/ ناديت هحوىد خليل 

 

زج )انصُاعاخ دور انصُذوق االجرًاعى نهرًٍُح فى يجال انًشزوعاخ انصغٍ .1

 . انجهذٌح انٍذوٌح (

 االتركار فى يجال ذصًٍى وذُفٍذ انًعهقاخ انجهذٌح .  .2

 عُاصز ذشكٍم انًعهقاخ انجهذٌح .  .3

 عهى ذشكٍم انًعهقاخ انجهذٌح .  انعىايم انًؤشزج .4

 يذاخم إشزاء انًعهقاخ انجهذٌح .  .5
 

 

 ( 1حاسب آلى هتخصص )لوقزر: ا -3

 
   عواد سايذد/ 

 .اسرخذاو انحاسة فى انرصًٍى يزحهح ذصًٍى االسٌاء -1

 .أخذ انقٍاساخ اسرخذاو انحاسة فى انرصًٍى يزحهح -2

 اسرخذاو انحاسة فى انرصًٍى يزحهح ذصًٍى رسى انثاذزوٌ  -3

 سرخذاو انحاسة فى انرصٍُع يزحهح انقصا  -4

 ٍُع يزحهح انرشغٍم وانحٍاكحاسرخذاو انحاسة فى انرص  -5

 

 

 

 

 



 (2الوقزر تكنىلىجيا هالبس جلذيت ) -4

 

 سارة ابزاهين ههزاىد/ أ.م.
 

 أنواع الجاكٌت تبًعا للتصنٌفات المختلفة. -1
 صقها.المواصفات الفنٌة لخامات التقوٌة )الحشو( وأسس الجودة المتبعة فى ل -2
 معاٌٌر الضبط والمطابقة للمالبس الجلدٌة على الجسم )البروفة(. -3
 األساسٌات المتبعة فً مهارات تنفٌذ الجاكٌت الجلد. -4
 أنواع بطانات الجاكٌت التى تصلح لخامة الجلد ومواصفات الجودة المتبعة الختٌارها -5     

 

 

 هقزر رسن هنذسى -5

 

 عيذد/ اشزف هيوى الس                      
 

 

على كل طالب بشكل منفرد إختيار أحد المشاريع البحثية التالية وال يجوز االشتراك الكثر من طالب في بحث واحد مع 
 االخذ في االعتبار النقاط التالية:

 (:1) المشروع البحثً رقم
 

الصناعات الجلدٌة من التخصصات الحدٌثة ٌعتبر تخصص 
 ٌة وتصمٌمات مختلفةالتً لها الرٌادة فً تقدٌم حلول ابداع

من التخصصات الهامة المتطورة والمنافسة السوقٌة بٌن وهو 
الشركات المنتجة أصبحت تعتمد على توفٌر منتج ذو جودة 

عالٌة بأقل أسعار ممكنة، ولتلبٌة االحتٌاجات فً ظل هذا 
التنافس ٌستلزم خفض تكالٌف التصنٌع االجمالٌة للوصول 

 . ستمرارٌةلمنتج رائج ٌحقق الربحٌة واال

 
على أن يغطي موضوع البحث العناصر  أكتب مشروع بحثي

 :التالية

الشكل المبٌن ٌوضح منظور لشداد توجٌه كجزء مٌكانٌكً لماكٌنة كبس، والمطلوب تنفٌذ االتً  -

  بمقٌاس رسم مناسب:
 أ. رسم المنظور الموضح.

    ب. رسم المساقط الثالثة مع وضع أبعادها.
 فً نقطة معلومة على محٌطها وٌمس مستقٌم معلوم. من الخـارجة معلومة دائر إرســم قـوس ٌمس -
 خطوات رسم مماس لدائرتٌن مختلفتٌن القطر من الخارج. -

 

 
 (:2) المشروع البحثً رقم

 

فً البالد النامٌة  من المجاالت ذات االزدهار المستمر فً العالم وباألخص الصناعات الجلدٌةمجال 
ناحٌة من نواحٌه على  ال ٌعتمد فًأو تجاري أو طبً  ٌوجد مجال صناعً أو علمً حٌث أنه غالبا ال

ٌجمع فً طٌاته بٌن العلوم المٌكانٌكٌة وعلوم لخاصة  طبٌعةهذا المجال ذو ف الصناعات الجلدٌةعلم 
 من المعلومات وٌلزم للعامل فً هذا المجال أن ٌكون على قدر كبٌر نسبٌاً  بفروعها التفصٌلو الجلود

أصبحت  تصنبه المنتجات الجلدٌة. غٌر أن المنافسة السوقٌة بٌن شركات األساسٌة فً مجاالت شتى
 تعتمد على توفٌر خدمات ذات جودة عالٌة بأقل أسعار مناسبة بما ٌحقق الربحٌة واالستمرارٌة.

 

 

 

 



 :على أن يغطي موضوع البحث العناصر التالية أكتب مشروع بحثي

 منظور لشداد توجٌه كجزء مٌكانٌكً لماكٌنة الشكل المقابل ٌوضح -

 والمطلوب تنفٌذ االتً بمقٌاس رسم مناسب: قص،
 أ. رسم المنظور الموضح.

 ب. رسم المساقط الثالثة مع وضع أبعادها.

 أذكر مع الشرح: -
 خطــوات تقسٌم قطعـــة مستقٌمـــــة .1

 خطـــوات تنصٌف زاوٌة معلومـــــــــة .2

 ســم 2= 1ســم ٌمس دائرتٌــن من الخـارج م 8ره إرســم قـوس نصـف قطـ-
 ســم. 6ســم والمسافة بٌن مركزي الدائرتٌن  3= 2، م 

 

 
 (:3) المشروع البحثً رقم

 

عتبر من التخصصات الهامة ٌبجمعه للعدٌد من التخصصات المختلفة و الصناعات الجلدٌةٌتمٌز علم 
تعتمد على توفٌر منتج ذو جودة عالٌة بأقل أسعار  والمنافسة السوقٌة بٌن الشركات المنتجة أصبحت

ممكنة، ولتلبٌة االحتٌاجات فً ظل هذا التنافس ٌستلزم خفض تكالٌف التصنٌع االجمالٌة للوصول لمنتج 
 رائج ٌحقق الربحٌة واالستمرارٌة.

 
 :على أن يغطي موضوع البحث العناصر التاليةأكتب مشروع بحثي 

 لشداد توجٌه كجزء مٌكانٌكًالشكل المقابل ٌوضح منظور -

  لماكٌنة كبس، والمطلوب تنفٌذ االتً بمقٌاس رسم مناسب: 
 أ. رسم المنظور الموضح فً لوحة الرســــــم.

 ب. رسم المساقط الثالثة مع وضع أبعادهـا.

 أذكر مع الشرح خطوات:-

 إٌجـــاد مركــز قـوس مرســــوم.  .1

 المتساوٌة.تقسٌم قطعة مستقٌمة إلى عدد من االقسام  .2

 .مع الشرح عناصر االسقاط الهندسً أذكر  -
 بالطرٌقة العامة. Regular pentagonإرسم مخمس منتظم -

 

 
 (:4) المشروع البحثً رقم

 

مجال  بصفة عامة وفى تعتبر الصناعات الجلدٌة من أهم الصناعات علً المستوى العالمى
ومتوارث فً مجال دباغة وصناعة  عرٌقتارٌخ  أن لمـصر بصفة خاصة ، حٌث المصرٌة الصناعة
 .الجلود 

 :على أن يغطي موضوع البحث العناصر التاليةأكتب مشروع بحثي 

 كجزء مٌكانٌكً لحامل انزالقًالشكل المقابل ٌوضح منظور -

  ، والمطلوب تنفٌذ االتً بمقٌاس رسم مناسب:تجمٌعلماكٌنة  
 أ. رسم المنظور الموضح.

                                                                                                                                                 مع وضع أبعادهـا.ب. رسم المساقط الثالثة 

 أذكر مع الشرح خطوات:-

 . تنصٌف زاوٌة منفرجة الى أربعة اقسام متساوٌة .1

 .ى مستقٌمإقامة عمود من نقطة معلومة عل .2

 .المنظور الهندسً أنـــواعمع الشرح  أذكر  -



 بالطرٌقة العامة. Regular hexagonمنتظم  مسدسإرسم -

 

 (:5) المشروع البحثً رقم
 

الصناعات الجلدٌة مجال  بالكلٌات فى نظراً لعدم وجود أي دراسات أكادٌمٌة أو أقسام علمٌـة متخصصة
الماسة إلً  تقنٌات هذه الصناعة، لذا ظهرت الحاجة علىلتخرٌج وإعــداد كفاءات مدربة  بمصر

  اً.االهتمام بهذه الصناعــة ودراستها علمٌاً وتكنولوجٌ
  :على أن يغطي موضوع البحث العناصر التاليةأكتب مشروع بحثي 

  كجزء مٌكانٌكً لحامل رولمان بلًالشكل المقابل ٌوضح منظور -

  مقٌاس رسم مناسب:، والمطلوب تنفٌذ االتً بلصقلماكٌنة 
 أ. رسم المنظور الموضح.

                                                                                                                                                 ب. رسم المساقط الثالثة مع وضع أبعادهـا.

 أذكر مع الشرح خطوات:-

 . نصف قطر معلوم ٌمس ضلعً زاوٌةرسم قوس ب .1

 .رسـم دائرة محٌطة بقمم مثلث من الخارج .2

 .أنـــواع الخطـوط المستخــدمة فً الرسـم الهندسًمع الشرح  أذكر  -
 .قوس ٌمس دائرة من الداخل وأخرى من الخارجإرسم -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                

 

 (2الوقزر كيوياء الجلىد ) -6

 أ.د الشحاث

 

 يفهىو ذطُشنىجٍا انذالنح تٍٍ انقذٌى وانحذٌس. -1

 ذ .انعًهٍاخ انرًهٍذٌح نخطىج انذتاغح واشزها عهى جىدج انجه -2

 ذشطٍة انجهىد وطزق فٍ انرشطٍة . -3

 يىاد وطزق انذتاغح وعالقرها  تًُرج انجهذ . -4

 االالخ انًٍكاٍَكٍح ودورها فى صُاعح ودتاغح انجهىد . -5

 انًٍكاٍَح ( فى صفاخ انجهذ . –دالنح االخرثاراخ عهى انجهىد ) انكًٍائٍح  -6
 

 

 

 

 

 

 



 هقزر اللغت االنجليشيت-7

 د. اسواء عبذ الخالق

Choose one of  each: 

1- Formal e-mail: 

You were in holiday in Sharm El-sheikh. You stayed two weeks in a 

hotel there. You are writing an e-mail to the manger of the customer 

services of the hotel telling him / her about the thinks you like and thinks 

you didn’t like there. 

Your e-mail address (Magi76@yahoo.com), the hotel e-mail address 

(grandhotel@gmail.com). 

 

2- Formal e-mail  

You bought a TV from HYPER- EL-MAADI last week and waited from 

the delivery section to get it for you but they didn’t come. So you are 

sending an e-mail to the delivery section there complaining about the 

delay and asking one they will come because you are busy and will not 

stay at home for a long time. 

Your e-mail address (Ahmed Kareem 32@hotmail.com), the hyper        

e-mail address (hyperstore:delivery section@gmail.com). 

 

3- Informal e-mail: 

You are sending an e-mail too your sister who is living in Dubai with her 

husband. You want to congratulate her with her new born Baby an tell 

her that the whole family are very happy for her. You also ask for some 

photos for the baby and when she will come back to Egypt.  

 

Your e-mail address (sally 157@yahoo.com),  

Your sister's   e-mail address (salwa 246@hotmail.com). 

 

  

 

    

 

 

 

 

mailto:grandhotel@gmail.com
mailto:hyperstore:delivery%20section@gmail.com
mailto:157@yahoo.com
mailto:salwa%20246@hotmail.com


 موضوعات األبحاث للفرقة الثالثة
 

 (:2) أحذيت صوينت هقزر -1
 

 أ.د/ ناديت هحوىد خليل
 

 انزجانً نألحذٌح انرارٌخً انرطىر -1
 انزجانً األحذٌح أَىاع -2
 نهقذو األَصزتىيرزٌح انقٍاساخ-3
 األحذٌح صُاعح فً انقىانة أهًٍح -4
  األحذٌح ذصًٍى وأسانٍة طزق -5
 انزجانً األحذٌح فً انرذرٌج -6
 

 ( :2) أحذيت تكنىلىجيا هقزر -2
 

 د/ ناديت هحوىد خليلأ.

 انزجانً األحذٌح جهىد ويىاصفاخ اَىاع -1
 نهحذاء انعهىي انجشء ذصٍُع خاياخ -2
 نهحذاء انسفهً انجشء ذصٍُع خاياخ -3
 انزجانً األحذٌح َعال -4
 األحذٌح صُاعح فً انًساعذج انخاياخ -5
 

 

 (2هقزر حاسب آلى هتخصص ) -3

 

 د / سناء فتحى
 

 التصمٌمٌة واإلنتاجٌة. رسةالمما فى الحاسبات تمٌز -1
 الجرافٌكً عناصره ومجاالت استخدامه ،صفات المصمم الناجح. التصمٌم -2
 اآللى. الحاسب تصمٌم األحذٌة باستخدام -3
 اآللى. الحاسب باستخدام نماذج األحذٌة إعداد  -4
 اآللى. تصنٌع األحذٌة باستخدام الحاسب -5
 -Photoshop-  Ilustratorذٌة )االح تصمٌم فً المستخدمة المتخصصه البرامج غٌر أحد  -6

Auto cad- Corel draw) 

 -Naxos- Rhinoتصمٌم واعداد نماذج األحذٌة )  فً المستخدمه البرامج المتخصصة أحد -7
Shoemaster- Delcam ). 



 الوقزر رسن هيكانيكى -4

 د/ اشزف هيوى السعيذ
 

 (:1) المشروع البحثً رقم
 

الحدٌثة التً لها الرٌادة فً تقدٌم حلول ابداعٌة  الصناعات الجلدٌة من التخصصاتٌعتبر تخصص 
من التخصصات الهامة المتطورة والمنافسة السوقٌة بٌن الشركات المنتجة وهو  وتصمٌمات مختلفة

أصبحت تعتمد على توفٌر منتج ذو جودة عالٌة بأقل أسعار ممكنة، ولتلبٌة االحتٌاجات فً ظل هذا 
 . االجمالٌة للوصول لمنتج رائج ٌحقق الربحٌة واالستمرارٌةالتنافس ٌستلزم خفض تكالٌف التصنٌع 

 أكتب مشروع بحثي على أن يغطي موضوع البحث العناصر التالية:
 لماكٌنة  Bearing Bracket  فً الشكل المعطى ٌوضح أجزاء حامل رولمان بلً 

 والمطلوب رسـم المسقطٌن للسعات المتوسطة مصنوعات جلدٌة كبس
 رسم مناسب مع تنفٌـذ ما ٌلً:  بمقٌـاس الموضحٌن

 مع بٌان الخطوات. هندسٌاً  تقسٌم اللوحة تقسٌماً أ. 
 .Standardللمعٌار القٌاسً  رسم المساقط الموضحة مع وضع أبعادها طبقاب. 

 .مع الشرح إستنتاج ورسم المسقط الجانبً كامالً ج. 
 .صإشرح أهمٌة البرنامج فً التخص ثم AutoCADماهو المقصود بكلمة  -
 االوامر التالٌة فً برنامج االوتوكاد:وطرٌقة تنفٌذ أذكر وظٌفة   -

                                                              Trim-Chamfer-Fillet-Layer-Line 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:2) المشروع البحثً رقم
 

فً البالد النامٌة  العالم وباألخصمن المجاالت ذات االزدهار المستمر فً  الصناعات الجلدٌةمجال 
ناحٌة من نواحٌه على  ال ٌعتمد فًأو تجاري أو طبً حٌث أنه غالبا ال ٌوجد مجال صناعً أو علمً 

ٌجمع فً طٌاته بٌن العلوم المٌكانٌكٌة وعلوم لخاصة  طبٌعةهذا المجال ذو ف الصناعات الجلدٌةعلم 
 من المعلومات المجال أن ٌكون على قدر كبٌر نسبٌاً  وٌلزم للعامل فً هذا بفروعها التفصٌلو الجلود

أصبحت  تصنبه المنتجات الجلدٌة. غٌر أن المنافسة السوقٌة بٌن شركات األساسٌة فً مجاالت شتى
 تعتمد على توفٌر خدمات ذات جودة عالٌة بأقل أسعار مناسبة بما ٌحقق الربحٌة واالستمرارٌة.

 
 :البحث العناصر التالية على أن يغطي موضوع أكتب مشروع بحثي

  .مبٌناً محتوٌات القوائم المنسدلة عرف برنامج االوتوكاد -
 إشرح واجهة برنامج االوتوكاد وممٌزات وعٌوب البرنامج.  -
 :االوامر التالٌة فً برنامج االوتوكادوطرٌقة تنفٌذ أذكر وظٌفة  -

Arc-Dimension-Text-Circle- Array 

كاد ومما درست فً قسم الصناعات الجلدٌة قم بتصمٌم باترون جراب موباٌل مستخدماً برنامج االوتو -
 كامالً بالغطاء مفترضاً أبعاد تقرٌبٌة للجراب الجلدي موضحاً: 

 رسم باترون جراب موباٌل كامالً مع تفصٌالته.أ. 



 خطوات الرسم بالبرنامج مع االوامر الالزمة للتنفٌذ على الترتٌب. ب.

 

 
 (:3) رقمالمشروع البحثً 

 

عتبر من التخصصات الهامة ٌبجمعه للعدٌد من التخصصات المختلفة و الصناعات الجلدٌةٌتمٌز علم 
والمنافسة السوقٌة بٌن الشركات المنتجة أصبحت تعتمد على توفٌر منتج ذو جودة عالٌة بأقل أسعار 

االجمالٌة للوصول لمنتج  ممكنة، ولتلبٌة االحتٌاجات فً ظل هذا التنافس ٌستلزم خفض تكالٌف التصنٌع
 رائج ٌحقق الربحٌة واالستمرارٌة.

 
 :على أن يغطي موضوع البحث العناصر التاليةأكتب مشروع بحثي 

 إشرح أدوات الرسم والتعدٌل فً برنامج االوتوكاد. -
 :االوامر التالٌة فً برنامج االوتوكادوطرٌقة تنفٌذ أذكر وظٌفة  -

Polyline-Extend-Donut-Fillet- Stretch 

 نظارةمستخدماً برنامج االوتوكاد ومما درست فً قسم الصناعات الجلدٌة قم بتصمٌم باترون جراب  -
 كامالً مفترضاً أبعاد تقرٌبٌة للجراب الجلدي موضحاً: 

 كامالً مع تفصٌالته. نظارةرسم باترون جراب أ. 
 ٌب.خطوات الرسم بالبرنامج مع االوامر الالزمة للتنفٌذ على الترت ب.

 

 
 (:4) المشروع البحثً رقم

 

مجال  بصفة عامة وفى تعتبر الصناعات الجلدٌة من أهم الصناعات علً المستوى العالمى
ومتوارث فً مجال دباغة وصناعة  تارٌخ عرٌق أن لمـصر بصفة خاصة ، حٌث المصرٌة الصناعة
 .الجلود 

 :على أن يغطي موضوع البحث العناصر التاليةأكتب مشروع بحثي 
 مصنوعات قصلماكٌنة  عمود اتزانفً الشكل المعطى ٌوضح أجزاء حامل  -

 رسم بمقٌـاس الموضحٌن والمطلوب رسـم المسقطٌن الكبٌرةللسعات  جلدٌة
 مناسب مع تنفٌـذ ما ٌلً: 

 مع بٌان الخطوات. هندسٌاً  تقسٌم اللوحة تقسٌماً أ. 
 .Standardٌاسً للمعٌار الق وضع أبعادها طبقاورسم المساقط الموضحة ب. 

 .مع الشرح إستنتاج ورسم المسقط الجانبً كامالً ج. 
 .إشرح خصائص العناصر الرسومٌة فً برنامج االوتوكاد -
 االوامر التالٌة فً برنامج االوتوكاد:وطرٌقة تنفٌذ أذكر وظٌفة   -

                                                              Join-Multiline-Blend-Layer-Helix 

 



 (:5) المشروع البحثً رقم
 

الصناعات الجلدٌة مجال  بالكلٌات فى نظراً لعدم وجود أي دراسات أكادٌمٌة أو أقسام علمٌـة متخصصة
الماسة إلً  تقنٌات هذه الصناعة، لذا ظهرت الحاجة لتخرٌج وإعــداد كفاءات مدربة على بمصر

  اً.لمٌاً وتكنولوجٌاالهتمام بهذه الصناعــة ودراستها ع
 :على أن يغطي موضوع البحث العناصر التاليةأكتب مشروع بحثي 

 تكسٌة لماكٌنة ذراع صدفً الشكل المعطى ٌوضح أجزاء  -
 المسقطٌن والمطلوب رسـم الكبٌرةللسعات  جلدٌة مصنوعات 
 : االتًمناسب مع تنفٌـذ   رسم بمقٌاس الموضحٌن 

 مع بٌان الخطوات. اً هندسٌ تقسٌم اللوحة تقسٌماً أ. 

 .Standardللمعٌار القٌاسً  وضع أبعادها طبقاورسم المساقط الموضحة ب. 

 .مع الشرح كامالً  االفقًإستنتاج ورسم المسقط ج. 
 .إشرح االحداثٌات الكارتٌزٌة و االحداثٌات القطبٌة فً برنامج االوتوكاد مع بٌان أمثلة -
 تالٌة فً برنامج االوتوكاد:االوامر الوطرٌقة تنفٌذ أذكر وظٌفة   -

                                                              Polygon-Fillet-Break-Ortho-Snap 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 الوقزر األرجىنىهيت -5
 وليد شعبان مصطفيأ.د/ د/ اشزف يًٍى ،  

 
                     

 

 (:1) المشروع البحثً رقم
 بحثــي ناقـــش فيــــــه:أكتــب مشــــروع 

التعرٌفات المهنٌة واالكادٌمٌة المختلفة لعلم االرجنومٌة مبٌناً االسالٌب االرجنومٌة المختلفة لمصممً 
المصنوعات الجلدٌة من واقع اختالف الخامات وتأثٌرها على تروٌج المنتج مستعٌناً بالرسم كلما أمكن 

 ذلك.

 
 (:2) المشروع البحثً رقم

 
 مشــــروع بحثــي ناقـــش فيــــــه:أكتــب 

نشأة االرجنومٌة وتطور استخدامه فً علم المصنوعات الجلدٌة على مستوى دول العالم )دراسة 
 مقارنة( مستعٌناً بالرسم كلما أمكن ذلك.

 



 (:3) المشروع البحثً رقم
 

 أكتــب مشــــروع بحثــي ناقـــش فيــــــه:
اق فً تطبٌق علم االرجنومٌة فً تخصص المصنوعات الجلدٌة مع مؤشرات النجاح وعواقب االخف

 ذكر امثلة توضٌحٌة على مختلف المنتجات الجلدٌة مستعٌناً بالرسم كلما أمكن ذلك.

 
 

 (:4) المشروع البحثً رقم
 

 أكتــب مشــــروع بحثــي ناقـــش فيــــــه:
العوامل المختلفة التً لها دور  اٌجابً  أهمٌة علم االرجنومٌة لمصممً المصنوعات الجلدٌة ثم ناقش

 فً تحقٌق رواج للمنتجات الجلدٌة من خالل تطبٌق االرجنومٌة مستعٌناً بالرسم كلما أمكن ذلك.

 
 (:5) المشروع البحثً رقم

 
 أكتــب مشــــروع بحثــي ناقـــش فيــــــه:

أثٌر ذلك على المجتمع مستعٌناً دور االرجنومٌة فً زٌادة الربحٌة لمؤسسات المصنوعات الجلدٌة وت
 بالرسم كلما أمكن ذلك.

 
                                                                                 

 

 

  هقزر اللغت االنجليشيت -6

 د. اسواء عبذ الخالق

Write a paragraph on one of the following topics : 

 

1- Leather history and kinds. 

2- The importance of leader industry in Egypt 

3- How can we develop leather industry in Egypt 

4- Describe a dream (during your sleeping) that you will never forget. 

 

 


