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Subject 

 تصنيع مالبس ع

E Manufacturing Clothing 

 إنجليزي عربي        :لغة الوثيقة

 

 المستخلص
Abstract 

 ع

 : فروض البحث 

على أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين الستة تصميمات التي تحتوي علي وحدة تطريز  األولينص الفرض -1

 .(S-M-L-XL-2XL)وطباعة في المقاسات الخمسة 

-األمام)الثاني علي انه توجد فروق دالة إحصائيا بين األربعة عشر تصميما بالنسبة للمحاورينص الفرض -2

 .(S-M-L-XL-2XL)في المقاسات الخمسة  (الجنب األيسر -الجنب األيمن

 (S-M-L-XL-2XL)الثالث علي انه توجد فروق دالة إحصائيا بين المقاسات الخمسة ينص الفرض -3

 (.الكم  -الخلف –الجنب األيسر  -الجنب األيمن-األمام)لألربعة عشر تصميما بالنسبة للمحاور

 :إلييهدف هذا البحث : أهداف البحث

مشكالت اختالف نسب التصميم مع أبعاد الباترون بعد إجراء عملية التدريج علي الباترون محاولة تحديد  -1

 .قبل بدء عملية اإلنتاج

إنتاجها دون الحاجة إلي بحيث يتم عرضها واختبارها قبل  ثالثي األبعادتقديم المقترحات للتصميم بشكل  -2

 .تنفيذ العينة بكل مقاساتها المدرجة

يتم تدريجها إلي المقاسات يتم استخدامه من قبل المتخصصين عند وضع تصميمات  معيار إليالتوصل  -3

 .للتأكد من مطابقتها لنسب التصميم األساسي تنفيذها إليدون الحاجة  األصغر واألكبر

- :نتائج البحث

لألربعة عشر تصميما بالنسبة  (S-M-L-XL-2XL)فروق دالة إحصائيا بين المقاسات الخمسة وجود 

ويمكن ضبط هذه التصميمات باستخدام العرض ثالثي ( الكم  -الخلف –الجنب األيسر  -الجنب األيمن-األمام)

 .كما شمل بعض التوصيات األبعاد 
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The research hypotheses 

The first hypothesis: Statistically significant differences are shown between the 

five  sizes (S-M-L-XL-2XL) of the fourteen designs, in relation to the following 

axes: front- right side – left side – back- sleeve.  

The second hypothesis: Statistically significant differences are shown between the 

fourteen designs in relation to the axes: front- right side – left side – back- sleeve 

in the five sizes (S-M-L-XL-2XL).  

The third hypothesis: Statistically significant differences are shown between the 

fourteen designs between the six designs comprising printing and embroidery 

unit in the five sizes (S-M-L-XL-2XL). 

The research aims: the research is aiming at: 

Trying to define the problems of the design ratios change, in relation to the 

pattern dimensions following carrying out grading process on the pattern before 

the production process initiation.  

Presenting suggestions for 3D design, to be tested before production, without the 

need of carrying out the sample with all its stated measurements.  

Reaching certain criterion, to be employed by the specialists upon establishing 

certain designs to be graded to the smaller and larger sizes, without the need of 

carrying them out in advance to verify their matching  the basic design ratios.  

 The research results 

 Statistically differences were shown between the five sizes (S-M- L-XL-

2XL) of the fourteen designs in: front – right side-left side- back- sleeve. The 

above-mentioned designs could be adjusted through the 3D presentation.  

 The research also presented some recommendations 
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