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Document 

Title 

 ع
في دمج تصميمات الطباعة (   wilcom studio)فاعلية استخدام برنامج 

 والتطريز

E 
Effective use of (wilcom studio) soft-ware in integrating 
prints and embroidery designs  

 الموضوع
Subject 

 المالبس الجاهزة ع

E Ready Made Garments 

 إنجليزي عربي        :لغة الوثيقة

 

 المستخلص
Abstract 

 ع

فيي مميج تييميما  ( wilcom studio)يهدف هذا البحث إلي تحديد مدي فاعلية استخدام برنامج     

الطباعة والتطريز من خالل التعرف علي أحدث الطرق العلمية في تنفيذ التييميما  التيي توضيل عليي 

ونا  الطباعية ماكينا  التطريز والطباعة باستخدام أحدث البرامج التي تقوم بعمل أفيالم التطرييز وليبل

 .للوصول إلي أفضل النتائج

وكانت عينة البحث مكونة من خمس عشر تيميم متنوع يحتوي علي التطريز والطباعة معيا  للتيي     

في ممج تيميما  الطباعية والتطرييز عليي ( wilcom studio)لير  الرجالي ، وتم تطبيق برنامج 

 .ميانل للمالبس الجاهزة " 16"

فيي مميج تييميما  الطباعية (  wilcom studio)إلي فاعلية استخدام برنيامج  وتوصلت الدراسة    

 .والتطريز والذي يعد من أحدث البرامج 

 :وقد أوصي البحث بــ     

لييدمج تيييميما  الطباعيية والتطريييز حيييث يعييد بمثابيية ثييورة ( wilcom studio)اسييتخدام برنييامج  -

 .جديدة في عالم التطريز والطباعة 

 .سايرة كل ما هو جديد في مجال البرمجيا  لخدمة قطاع صناعة المالبس متابعة وم -

 

E 

This research aims to determine the effectiveness of using (Wilcom Studio) 
soft-ware in integrating prints and embroidery designs through identifying the 
latest scientific methods in the implementation of designs placed on the 
embroidery and printing machines by using Embroidery and print objects to get 
the best results 
The research sample was 15 print and embroidery designs together for men's T-
shirt done and integrated by(wilcom studio) on "10" factories for garments 
 The study found that using Wilcom Studio software is effective in integrating 
prints and embroidery designs, as the soft-ware is one of the latest soft-wares 
in the market.    
 The researcher recommended to:   
 -use the new soft-wares -including the (wilcom studio) software- to the 
integration of print and embroidery designs, where is a new revolution in the 
world of embroidery and printing.  

 - Follow-up and keep up with what's new in the field of software for the service sector, the garment industry 
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 SMARTEX-Egypt 2011(World Textiles Conference), Non, 22 –24, 

2011, Kafrelsheikh University, Egypt 
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 2611 :ميالمي
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 ة صفح 14
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 التطريز –الطباعة 

 برنامج الولكم

E 
Prints -  embroidery 

wilcom studio   
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        مقالة علمية        مقالة مراجعة        مستخلص رسالة ماجستير مراجعة كتاب 
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 مكان االنعقام
Conference 

Place 

 كفر الشيخ –جمهورية مير العربية  ع

E Arab Republic of Egypt - Kafr El Sheikh 

 

 

 

 الجهة المنظمة
Organizer 

 جامعة كفر الشيخ التربية النوعيةكلية  ع

E 
Faculty of Specific Education, University of Kafr El 

Sheikh 

 اسم الباحث ثالثيا
 سالملامية صالح حسن  ع

E Shadia Salah Hassan Metwaly Salim 

 باحث مشارك     باحث رئيسي      باحث           نوع الباحث

 مكتوراهماجستير        المرتبة العلمية

 salimshadia@yahoo.com sssalem@kau.edu.sa  البريد اإللكتروني

 عنوانه

 معة الملك عبد العزيزقسم المالبس والنسيج كلية االقتيام المنزلي جا ع

E 
Clothing and Textile department, College of Home 

Economics, King Abdul Aziz University 
 

mailto:salimshadia@yahoo.com
mailto:sssalem@kau.edu.sa


 
 

 

 املوقع اإللكرتوني

WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك 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 

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

 اسم الباحث ثالثيا
 رفاعيحاتم أحمد  ع

E Hatem Ahmed Rifai 

 باحث مشارك باحث رئيسي          باحث           لباحثنوع ا

 مكتوراهماجستير        المرتبة العلمية

 temy_28_4@yahoo.com البريد اإللكتروني

 عنوانه

 قسم المالبس والنسيج كلية االقتيام المنزلي جامعة حلوان ع

E 
Clothing and Textile department, College of Home 

Economics, Helwan University  

 

mailto:temy_28_4@yahoo.com

