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و تم تطبيق استبانة , مستخدمي مالبس النوم المحلية و المستوردة مقسمة إلي نصفين بالتساوي 
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ition, and has been adopted Find the descriptive analytical method to answer compet

hypothesesstudy, and intentional sample was selected from the ladies (200 women) 
from users pajamas domestic and imported evenly divided into two halves, and a 

pplied to find out their opinions about  any of the types. And has questionnaire was a
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