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 المستخلص
Abstract 

 ع

:يهدف البحث الى  

بناء ملبس يتسم بفترة استخدام أطول  دراسة تقنيات اإلنتاج المختلفة وتوظيفها فى - 

سنوات 9-3)للمرحلة العمرية  ) . 

-فالاالستغالل األمثل لمالبس األط تطويع خصائص الخامة لتحقيق   . 

 . التعرف على أثر الغسيل المتكرر على خصائص األقمشة المستخدمة في مالبس األطفال 

فالالمستخدمة في مالبس األطقمشة التعرف على أثر الغسيل المتكرر على مظهرية األ  . 

  .ربط البحوث العلمية الجامعية بالصناعة وخدمة المجتمع 
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Objectives:  

 

- To Study the different production techniques and utilizing them to 

construct clothing marked with most prolonged using period for the age 

category 3-6 years.  

- To Adapt fabrics' characteristics to realize the ideal utilization of 

children' clothing.  

- To determine the effect of repeated laundering processes on the 

physical and mechanical characteristics of the fabrics  of the study. 

- To evaluate the effect of repeated laundering processes on the 

appearance of the experimental fabrics of the study.   

 -To link the university scientific researches with the industry and 

society's services 
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