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برنامج الغزل والنسيج والتريكو  

مجال عمل الخريج

يعــد قســم الغــزل والنســيج والتريكــو هــو أحــد أقســام كليــة الفنــون التطبيقيــة 
جامعة بنها – ويهتم قسم الغزل والنسيج والتريكو بالدراسات الهندسية والفنية 
البرنامــج  خريــج  ويمتلــك  المنســوجات  وصناعــة  بعلــم  المرتبطــة  والعلميــة 
ــة  ــول فعال ــم حل ــي تقدي ــاعده ف ــي تس ــارات الت ــارف و المه ــن المع ــة م مجموع

للمشكالت الفنية والهندسية وتفهم النوع  البحثية والمصالح الخدمية.

ويقــوم علــي القســم مجموعــة متميــزة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
ومعاونيهــم ذوي الخبــرات والقــدرات العلميــة والفنيــة المتميــزة , فهــم 
متخصصيــن فــي مجاالتهــم مســلحين بالعلــم والمعرفــة والخبــرة كمــا 
ــم  ــن العل ــون بي ــم يجمع ــة فه ــة  متنوع ــدارس علمي ــون لم ــم ينتم انه
والفــن والتكنولوجيــا بمــا يحقــق الربــط بيــن العلــم والصناعــة والفــن 

والبحث العلمي بما يعود بالنفع علي المجتمع العلمي والصناعي .

خريجــي القســم العلمــي مطلوبيــن فــي ســوق العمــل علــى رحابتــه حيــث يعــدوا همــا 
اساســه والقســم يعتمــد علــى ان لديــه مجموعــة مــن المــوارد والعناصــر والكــوادر 

المتميزة التي يمكن تطويرها بما يتؤام مع احتياجات السوق والمجتمع المتزايدة.

ــوجات  ــي المنس ــى ومهندس ــن مصمم ــزة م ــة متمي ــج نوعي ــى تخري ــج ال ــدف البرنام يه
بمختلــف انواعهــا قادريــن علــى ســد احتياجــات المجتمــع و ســوق العمــل فــى مجــال 
ــى  ــع عل ــود بالنف ــا يع ــة بم ــة و االبتكاري ــم الفردي ــة مهاراته ــب تنمي ــوجات بجان المنس

الفرد والمجتمع .

١. المؤسسات االنتاجية والعلمية والفنية المختلفة المتعلقة بمجاالت الغزل 
      والنسيج والتريكو.

٢. الموسسات التعليمية.
٣. مراكز البحوث العلمية.

٤. المكاتب الفنية واعمال التخطيط والمتابعة.
٥. معامل القياس والمعايرة واالختبارات.

٦. مراكز النصميم والموضة .
٧. هيئات التفتيش والرقابة الصناعية .

٨. الصناعات الصغيرة .
٩. تسويق المنتجات والماكينات وقطع الغيار بهذه المنتجات . 

١٠. مصانع الغزل والنسيج والتريكو والسجاد والموكيت واالقمشة
      غير المنسوجة .

Program  Of Spinning , Weaving & Knitting

ــيج  ــوال نس ــم ان ــة تض ــص وورش ــزة الفح ــل �جه ــز بمعم ــي مجه ــم العلم والقس
يدوي وميكانيكي ونول جاكارد وماكينة تريكو.



وكذلــك  المتميزيــن  المصمميــن  مــن  البشــرية  الكــوادر  بإعــداد  البرنامــج  يهتــم 
مهندســين الطباعــة والصباغــة  والتجهيــز وذلــك بزيــادة المهــارات والقــدرات الفنيــة 
واالبتكاريــة واالبداعيــة نحــو تصميمــات متفــردة ومتميــزة واســتخدام التكنولوجيــا 

الحديثة في تنفيذها.
يهتــم هــذا القطــاع بعمليــة تصميــم ا�قمشــة المطبوعــة مــن خــالل الرســومات 
المطبوعــة  ا�قمشــة  Éنتــاج  المدروســة  العمليــة  الخطــوات  وكذلــك  التنفيذيــة 
والمصبوغــة بشــتى صورهــا وأشــكالها علــى مختلــف  الخامــات مــع مراعــاة القيمــة 
الجماليــة الوظيفيــة والبيئيــة للمنتــج وذلــك بجانــب التمتــع بالمهــارات العاليــة مــن 

استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة أحدث ما توصل إليه العلم.

كذلــك تنميــة القــدرات اÉبداعيــة واالبتكاريــة للخريــج بمــا يحقــق الربــط بيــن مراكــز اÉنتــاج 
ــى  ــة عل ــة والمحافظ ــة المطبوع ــام لÌقمش ــذوق الع ــاء بال ــع واالرتق ــة المجتم وخدم

تقدم هذه الصناعة الوطنية المهمة التي تعتبر ركيزة من ركائز اÉنتاج الصناعي.
القسم العلمي مجهز بمعمل للصباغة والتجهيز وورشة لطباعة االقمشة. 

برنامج طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
Program  Of Textile Printing , Dyeing & Finishing
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مجال عمل الخريج

بمجــال  الخاصــة  اÉنتاجيــة  والشــركات  المصانــع 
طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات.

مراكز التصميم والتنبؤ بالموضة.

المركز القومي للبحوث شعبة الصناعة النسجية.

المركز القومي للقياس والمعايرة.

هيئة الرقابة الصناعية.



برنامج تكنولوجيا المالبس والموضة
Program  Of Apparel Technology & Fashion
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يهــدف البرنامــج الــى تخريــج نوعيــة متميــزة مــن مصممــى ا�زيــاء وصناعــة المالبــس 
ــي  ــل ف ــوق العم ــع والس ــات المجتم ــد احتياج ــى س ــن عل ــا قادري ــف أنواعه بمختل
مجــال تصميــم وصناعــة المالبــس ، بجانــب تنميــة مهارتهــم الفرديــة واالبتكاريــة 

بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع وذلك من خالل تنمية قدراتهم في :

ــن  ــة، م ــة والعملي ــة والذهني ــث المعرفي ــارات الباح ــة مه ــى تنمي ــج إل ــدف البرنام يه
ــار  ــة واختب ــة والمعملي ــارب العملي ــراء التج ــة وإج ــة ذكي ــروض بحثي ــع ف ــالل وض خ
ــل  ــي ح ــاهم ف ــي تس ــات الت ــروج بالتوصي ــج والخ ــة النتائ ــروض ومناقش ــة الف صح
المشــكالت المتعلقــة بعمليــات تصميــم وإنتــاج المالبــس الجاهــزة. باÉضافــة إلــى 
دراســة بعــض العلــوم الفلســفية ومناقشــتها مــع تدعيــم النواحــي التكنولوجيــة 

بدراسة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

ويهــدف برنامــج دكتــوراه الفلســفة فــي المالبــس الجاهــزة إلــى تنميــة الفكــر 
واÉنتــاج  واالبتــكار  التطويــر  علــى  القــدرة  واكتســابه  الباحــث  لــدى  المســتقل 
المعرفي المتميز, ومن ثم إضافة الجديد إلى علم المالبس الجاهزة في الموضوع 
الــذي يختــاره الباحــث ليكــون محــال لبحثــه, وذلــك بإتبــاع النظريــات العلميــة وتطبيق 
ــن  ــتير ع ــة الماجس ــي مرحل ــبها ف ــي اكتس ــث الت ــج البح ــة ومناه ــات الحديث التقني

طريق إجراء بحث علمي من خالل رسالة علمية مبتكرة.

تنميــة قدراتهــم  أنواعهــا واشــكالها وذلــك مــن خــالل  ا�زيــاء بمختلــف  تصميــم 
ــم  ــس التصمي ــم واس ــر التصمي ــردات وعناص ــف مف ــتغالل وتوظي ــى اس ــة عل االبتكاري

والتراث القومى والعالمى.

اســتيعاب وفهــم التكنولوجيــات الحديثــة بالتخصــص وطــرق التعامــل معهــا وكذلــك 
نظم االنتاج والتصنيع بمختلف انظمتها واشكالها .

ــر  ــة والمظه ــى لالقمش ــب البنائ ــك التركي ــا وكذل ــة وخواصه ــة االقمش ــم لطبيع فه
المرئى لها ومواصفتها  والمعالجات التى تتم عليها وتاثيرها على المنتج الملبسي . 

    
فهم اساسيات االدارة والتسويق للمالبس والعوامل المرتبطة بها والمؤثرة عليها
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 يهدف برنامج المالبس الجاهزة لمرحلة الدكتوراه يهدف برنامج المالبس الجاهزة لمرحلة الماجيستير



مجال عمل الخريج
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التصميــم،  مجــال  (فــي  با�ثــاث  الخاصــة  االنتاجيــة  والشــركات  المصانــع 
االنتاج، الجودة، الفحص، في المجال (التجاري، والفندقي، السكنى. 

 المكاتــب الفنيــة الخاصــة بالتصميــم فــي الشــركات و المصانــع و المكاتــب 
الهندسية والفنية.

الديكــور والتصميــم الداخلــي للمنشــآت التجاريــة والســياحية والفندقيــة 
والسكنية.

المعارض وصاالت العرض المختلفة.
التنسيق الحضاري والتخطيط.

اعمال الديكور في السينما والمسرح والتليفزيون.
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برنامج التصميم الداخلى وا¦ثاث
Program  Of Interior Design & Furniture

الرســومات  وعمــل  التصميــم،  بعمليــة  القطــاع  هــذا  خريجــي  يعنــى 
االثــاث  وحــدات  Éنتــاج  الالزمــة  التنفيذيــة  المواصفــات  ووضــع  التنفيذيــة 
ــة  ــة والقيم ــة العملي ــك الوظيف ــي ذل ــن ف ــكالها مراعي ــا واش ــتى صوره بش
الجماليــة. وذلــك بجانــب التصميــم الداخلــي والتنســيق للمــكان ســواء كان 
ــا  ــادق). أي انه ــن، والفن ــينمائي، الميادي ــرحي، س ــارى، ادارى، مس ــكنى، تج (س
ــم  ــج التصمي ــد برنام ــكان، ويعتم ــون والم ــة والل ــراغ والكتل ــن الف ــة بي العالق

الداخلي واالثاث هنا على

اكســاب خريجــة اصــول المعرفــة التكنولوجيــة والتقنيــة والفنيــة والجماليــة 
بمــا  واالبداعيــة  االبتكاريــة  العقليــة  وتنميــة  والســيكولوجية  والنفســية 

يحقق الربط بين تلك المعارف لخدم المجتمع ومراكز االنتاج.

يهتــم البرنامــج بإعــداد الكــوادر البشــرية المؤهلــة مــن المصمميــن المتميزيــن فــي 
مجــال لتصميــم الداخلــي واالثــاث، وذلــك بتعميــق المهــارات والقــدرات الفنيــة 
ونظــم  االنتــاج  وطــرق  اســاليب  وتطويــر  تصميــم  نحــو  واالبداعيــة  واالبتكاريــة 

التصميم.
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برنامج التصميم الصناعى
Department Of Industrial Design

تقــوم فلســفة برنامــج التصميــم الصناعــي علــي تلبيــة احتياجــات المســتخدم وحــل 
المشــكالت التــي تواجهــه مــن خــالل تصميــم منتــج جديــد أو تطويــر المنتجــات 
الحاليــة، معتمــدا فــي ذلــك علــي علــوم وبرامــج التصميــم ودراســة طــرق وأســاليب 
دراســة  إلــي  إضافــة  والتوضيحيــة،  الهندســية  والرســومات  النمــاذج  إعــداد 
المســتخدم مــن حيــث االبعــاد والقياســات االرجنوميــة ليكــون المنتــج مناســبا تمامــا 
ــرق  ــة ط ــع دراس ــة م ــتخدامية والجمالي ــة واالس ــات الوظيفي ــة المتطلب ــا لكاف وملبي
اÉنتــاج وتنظيــم العمــل وتخطيــط النظــم الصناعــة ومراقبــة الجــودة وتكنولوجيــا 
ــات  ــياء ومخرج ــت ا�ش ــات انترن ــددة وتطبيق ــدة والمتج ــات الجدي ــات والطاق الخام
التطبيقــات  علــي  العلمــي  بالقســم  الدراســة  تعتمــد  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة 
العمليــة فــي شــتي المجــاالت مثــل وســائل النقــل والمواصــالت وا�جهــزة المنزليــة 

والمعدات الزراعية والوحدات سابقة التجهيز...
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 القسم العلمي مجهز بمعمل للنمذجة بالحاسب وورشة تعليمية لتنفيذ النماذج االولية.

مجــال  (فــي  الصناعيــة  الشــركات  و  اÉنتاجيــة  الــورش  و  المصانــع 
التصميم،اÉنتاج، التخطيط الجودة، الفحص)في شتى أنواع الصناعات.

تصميم Ù وانتاج المنتجات بمختلف أنواعها و أشكالها.
المكاتب الفنية الخاصة بالتصميم في الشركات و المصانع.

عمل النماذج و(   Prototype  ) و القوالب.
المراكز والمعاهد البحثية و الرقابية و الجامعات والمدارس.

ا�عمال الحرة واالستشارات ارتباطا بالتخصص.
هيئات البحوث والتطوير ومراكز التصميم بالصناعات الهندسية
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تقــوم فلســفة القســم علــى اســتيعاب المعــارف العلميــة والتقنيــات المختلفــة 
متطــورة  أو  جديــدة  ومنتجــات  أدوات  لبنــاء  هندســية  وظائــف  وابتــكار   لتطويــر 
مصممــة لالســتخدام البشــرى، كمــا تقــوم بنفــس القــدر علــى االهتمــام بمعالجــة 
الجوانــب المتعلقــة بالوظائــف االســتخدامية  والجماليــة للمنتــج، وتقــوم أيضــا علــى 
ــد  ــة تعتم ــتراتيجية علمي ــكالت كإس ــل المش ــي ح ــي ف ــل النظام ــتخدام المدخ اس
البنــاء  بالبيئيــة واالســتفادة منهــا فــي عمليــات  المنتــج  علــى اســتيعاب عالقــات 
ــر بمــا يكفــل الحصــول علــى منتــج متكامــل متميــز يتــالءم مــع المتغيــرات  والتطوي

البيئية والبشرية والتقنية دائمة التغير.

واالســتجابة  والحلــي  المعدنيــة  المنتجــات  وتطويــر  ابتــكار  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
لمتطلبــات البيئــة والمســتهلك بشــكل واقعــي واســتحداث التقنيــات وا�ســاليب 

العلمية المالئمة لعمليات اÉنتاج للمنتج المعدني.
القسم العلمي مجهز بورشة Éنتاج االعمال المعدنية والحلى والمجوهرات. 
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مصانع أواني الطهي وا�دوات المنزلية والفندقية.
مصانع إنتاج الحلي والمجوهرات وأدوات الزينة ومكمالت المالبس.

مصانع تغطيات ا�سطح المعدنية.
مصانع إنتاج وسائل اÉضاءة.

مصانع إنتاج إكسسوارات ومكمالت ا�ثاث.
مصانع إنتاج إكسسوارات ومكمالت العمارة الداخلية والخارجية .

مصانع إنتاج مستلزمات وسائل النقل والمواصالت.
مجاالت  التصميم لمختلف المنتجات المعدنية.

مصانع انتاج وتصميم المنتجات الخاصة بالمعوقين والمسنين .
مجال ترميم واستنساخ ا�ثار المعدنية .

مجاالت تصميم وانتاج الوصالت المعدنية وتجميع المنتجات .
مجال الدعاية واالعالن وفرش المعارض .

مجاالت التصميم والتصنيع بعلوم الحاسب .
مصانع انتاج العملة المعدنية ورموز التقدير .
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برنامج  المنتجات المعدنية والحلى
Program  Of Jewelry & Metal Products
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برنامج النحت والتشكيل المعمارى والترميم
Program  Of Sculpture , Architectural Forming & Restoration

0405
06

مــع التغيــر الجــذري الــذي طــرأ علــى مفهــوم الفــن عامــة فــي القــرن العشــرين تغيــر 
أيضــا مفهــوم فــن النحــت، واتســع ليبتعــد عــن (التمثــال) وليشــمل أي عمــل نحتــي. 
يعتمــد علــى  العالقــة الجماليــة بيــن الكتلــة والفــراغ، مــن خــالل مــادة أو أكثــر. فــإذا 
كان هدفــه الوحيــد هــو هــذا التعبيــر الجمالــي فهــو (فــن النحــت)، أمــا إذا كان 

للعمل هدف عملي آخر بجوار هذا الهدف فهو تصميم يحوى قيمة نحتية. 
إن دراســة النحــت علــى صلــة وثيقــة بــأي إنتــا   يعتبــر أي منتــج ذي ثــالث أبعــاد تصميمــا 
ــط  ــي المحي ــي ف ــج دور أساس ــة وللبرنام ــة النحتي ــر القيم ــن توف ــه م ــد في ــا فالب حديث

البيئي بأنواعه المتعددة.
يهــدف تخريــج نحــات مصمــم قــادر علــى تقديــم رؤيــة فنيــة جديــدة مســاهمة فــي 
االرتقــاء بالثقافــة الفنيــة العامــة للمجتمــع، وتخريــج نحاتيــن قادريــن علــى القيــام بمــا 
يعهــد إليهــم بــه مــن تقديــم نمــاذج جماليــة مبتكــرة �شــكال ثالثيــة ا�بعــاد 

يستعين بها المصممون في مجاالت اÉنتاج الصناعي .
القسم العلمي مجهز بمعمل للترميم وورشة النتاج االعمال الثالثية االبعاد. 
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التنسيق الحضاري (ميادين–حدائق عامة–نصب تذكارية–نافورات).
العمارة والزخارف المعمارية والجداريات والتكسيات.

تصميم الميداليات والدروع والنصب التذكارية.
الترميم و صيانة ا�عمال النحتية (أثرية أو حديثة.(

ا�عمال المرتبطة بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور.
القوالب المطلوبة للعمليات اÉنتاجية.
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برنامج ا¯عالن والطباعة والنشرشعبة طباعة و نشر و تغليف
 Program  Of Advertising , Printing & Publishing

03
04
05
06

يهدف القسم إلى تخريج مصمم يستطيع أن يشارك في عمليات التصميم
علــى  القــدرة  ولديــه  المختلفــة،  بأنواعــه  الطباعــي  للمنتــج  اÉنتــاج  وعمليــات 
ــة  ــة المالئم ــاليب العلمي ــتحداث ا�س ــع واس ــة والمجتم ــات البيئ ــتجابة لمتطلب االس

لعمليات اÉنتاج الطباعي والتغليف.

ــة  ــارات المعرفي ــن المه ــد م ــج العدي ــته بالبرنام ــالل دراس ــن خ ــب م ــب الطال ويكتس
ــي  ــل ف ــوق العم ــات س ــد احتياج ــى س ــادر عل ــال ا وق ــه مؤه ــي تجعل ــة الت والعملي

مجال التخصص.
ــاج،  ــات اÉنت ــم عملي ــر وتنظي ــي تطوي ــال ف ــي وفع ــه دور أساس ــي ل ــج الدراس البرنام
ــر  ــي، والنش ــي والبنائ ــم الجرافيك ــاالت التصمي ــي مج ــل ف ــب للعم ــد الطال ــا يع كم
(التناظــري والرقمــي (، وتكنولوجيــا الطباعــة (خامــات/ ماكينــات/ عمليــات/ إدارة 
الوســائط الطباعيــة)، وتكنولوجيــا التغليــف (خامــات/ ماكينــات/ عمليــات) وللخريــج 
ــي  ــل ف ــر ا�داء والعم ــات وتطوي ــم المعلوم ــج ونظ ــتخدام البرام ــى اس ــدرة عل الق

فريق والمشاركة بالمناقشة

 

  

مطابع المؤسسات الصحفي ومطابع االوفست-الفلكسو-السلك سكرين. 
  دور النشر التجاري

التجهيز والتصميم الفني واÉعداد لßنتاج في صناعة الطباعة
 تصميم جرافيك.

 التغليف.
الطباعة ا�منية .

النشر اÉليكتروني.
ضبط الجودة.

 هيئات البحوث والتطوير.

 

02
03
04
05
06
07
08
09

01

مجال عمل الخريج

22



25 12

برنامج ا¯عالن والطباعة والنشر شعبة االعالن
 Program  Of Advertising , Printing & Publishing

03
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تصميم الجرافيك واÉعالني والتلفزيوني.
 تصميم الرسوم المتحركة وأفالم الكرتون والحمالت اÉعالنية 

مجال الطباعة (الورق، الملصقات، اÉعالنية. (
المطابع و مكاتب التصميم و الدعاية و اÉعالن و فصل ا�لوان.

تنظيم وتنسيق المعارض وصاالت العرض واللوحات اÉعالنية.
ا�عمال الحرة واالستشارات ارتباطا بالتخصص.

المطابع ومراكز وشركات اÉعالن و مصانع الورق و الكرتون.
 تصميم المواقع واÉعالنات اÉلكترونية على شبكة اÉنترنت
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يلعــب مصمــم اÉعــالن بشــتى أنواعــه وأشــكاله دورا هامــا فــي عصرنــا هــذا، فهــو 
المصمــم والمســوق والموصــل فلديــه قــدرة عاليــة علــى االســتيعاب والصياغــة 

والتوصيل من خالل مهارة االتصال المرئي.
يعنــى برنامــج اÉعــالن بــكل مــا يتعلــق بتصميــم و تنفيــذ اÉعــالن علــى اختــالف 
أشــكاله وأنواعــه. وتتنــوع أشــكال اÉعــالن مــا بيــن المطبــوع والمتحــرك ومنهــا 
إعالنــات الطــرق وتصميــم اÉعــالن بالرســوم المتحركــة ثنائيــة ا�بعــاد (الكرتــون) 
وا�شــكال المتحركــة ثالثيــة ا�بعــاد (المجســمات) Ù واعالنــات الجرائــد والمجــالت 
ــي  ــي وجمال ــكل تقن ــر بش ــال المعاص ــات االتص ــتخدام نظري ــك باس ــون وذل والتلفزي
وكذلــك تصميــم مواقــع شــبكات المعلومــات. باÉضافــة لدراســة نظــم اللــون فــي 
التوجيــه  فــي  ودوره  الفســيولوجي  وتأثيــره  وســيكولوجيته  ومدلولــه  اÉعــالن 
واÉرشــاد. باÉضافــة إلــى تصميــم العالمــات التجاريــة المســتخدمة كشــعار تجــارى 
والكتابــات  الخطــوط  أنمــاط  وتصميــم  المرئــي  االتصــال  عمليــة  فــي  ودورهــا 

وأهميتها بالنسبة لفنون اÉعالن والمطبوعات

                                          

 

  



العمــل  ســوق  إمــداد  هــو  االثــاث  وانتــاج  تصميــم  فنــون  برنامــج  مــن  الهــدف 
ــة  ــون التطبيقي ــة الفن ــي كلي ــن خريج ــاث م ــات االث ــن لمنتج ــن والمصنعي بالمصممي
-جامعــة بنهــا وتزويدهــم بالمهــارات الذهنيــة والمهنيــة لمواكبــة التطــور الســريع 
فــي مجــال تصميــم وانتــاج االثــاث لتؤهلهــم لالبتــكار والمنافســة فــي تصميــم 
ــث  ــم بح ــى تقدي ــدرة عل ــع الق ــي م ــي واÉقليم ــتوي المحل ــى المس ــاث عل ــاج ا�ث وإنت

علمي مرتبط باحتياجات المجتمع الصناعي وتقديم خدمات مجتمعية متميزة.

ــا،  ــا إقليمي ــرف به ــتويات معت ــري) بمس ــر البش ــج (العنص ــداد الخري ــدد إع ــك يع ولذل
ــة  ــة مدرب ــدة لعمال ــواقá جدي ــح اس ــة ويفت ــتثمارات ا�جنبي ــذب االس ــá لج ــرâ هام عنص
بجــدارة ومــن ثــم قــادرة علــى المنافســة محليــá وخارجيــá. وكذلــك فــإن تطويــر 
ــو  ــى نح ــوة أول ــد خط ــية تع ــا القياس ــة واختباراته ــارة المهني ــتويات المه ــام مس نظ
والتطــور  االســتثمار  احتياجــات  وفــق  التطويــر  دائــم  قومــي  نظــام  إيجــاد 

التكنولوجي.

برنامج علوم تصميم وإنتاج ا¦ثاث
Furnture Design & Production Sciences
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مدينة دمياط الجديدة لÌثاث.         
شركات تصميم ا�ثاث المحلية والعالمية. 

مصانع (إنتاج وتنفيذ وجودة وفحص ا�ثاث) المحلية والعالمية. 
تصميم البرامج والتخطيط للعمليات االنتاجية والتصنيع.
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