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 الملخـــص

 حيث انخهيط في األكبش انُسبت ٔانشيم انشكاو ٔيشكم ٔانشكاو ٔانًاء االسًُج يادة خهط عٍ عباسة ْي انخشساَت

 يادة يباششة انخهط بعذ فخكٌٕ نهخشساَت انكهي انحجى يٍ%  57 – 06 بيٍ يا انخقهيذيت انخشساَت في َسبخّ حخشٔاح

 بانشك ٔحُخٓي االبخذائي بانشك ٔحبذأ حذسيجيا انضيٍ يع انخصهب في حبذأ ثى َشيذ انزي بانشكم حشكيهٓا يًكُُا نذَت

 انخطٕس يع حضايُا يخخانيت حطٕيش عًهياث اكخشافٓا بذء يُز انخشساَت شٓذثذ ٔقٕيت. ق صهبت يادة نخكٌٕ انُٓائي

 انخهطت إني إضافخٓا يخى جذيذة يٕاد اكخشاف إني أدي بذٔسِ ٔانزي انًعاصشة انحياة يُاحي شخي شٓذحّ انزي

 عهي انًحخٕيت انخشساَت السخخذاو انًهحت نهحاجت كفاءحٓا, َٔظشا ٔسفع خٕاصٓا ححسيٍ عهي نخعًم انخشساَيت

 نخقذيى انذساست خطت ٔضع حى فقذ ، انخشساَيت انًُشاءاث ٔديًٕيت جٕدة عهي حأثيش يٍ نٓا نًا ٔرنك انفائقت انًهذَاث

 super انفائقت انًهذَاث يٍ َٕعيٍ اسخخذاو حى فقذ ، يحهيا انًخٕفشة انًٕاد باسخخذاو انخشساَت نخُفيز يعًهيت دساست

plast 50  - super plast 100  ْزِ قسًج ٔقذ ، انبُاء نكيًأياث انبُياٌ حقُياث ششكت قبم يٍ يحهيا انًصُعت 

 انًشحهت ْزِ ٔحخُأل خهطت 57 فيٓا َفز ٔانخي األساسيت انًشحهت ْي األٔني انًشحهت فكاَج يشحهخيٍ إني انذساست

 يٍ َٕعيٍ باسخخذاو ٔرنك ٔانًخصهذة انطاصجت انخشساَت خٕاص عهي انفائقت انًهذَاث َسبت حغيش حأثيش دساست

 االسًُج ٔصٌ يٍ%(  5.0 ، 5.0 ، 5.1 ، 5 ، 6.0 ، 6.0 ، 6.0) ٔبُسب أعالِ انًزكٕسِ انفائقت انًهذَاث

 األٔني انًشحهت يٍ فشعيت جضئيت عٍ عباسة فٓي انثاَيت انًشحهت إيا ،( انًشجعيت) انعاديت بانخشساَت ٔيقاسَخٓا

 ٔرنك يهذٌ نكم األٔني انًشحهت في عهيٓا انًخحصم انًثانيت انخهطت ححسيٍ إني ٔحٓذف خهطاث، 0 فيٓا َفز ٔانخي

 يٍ نهكهي انُاعى انشكاو َسبت حخفيض إني باإلضافت( 6.06 ، 6.07) إني 6.7 يٍ نإلسًُج انًاء َسبت بخخفيض

 قذس ٔاقخصاديت يُاسبت ضغط ٔيقأيت حشغيهيت راث خشساَت عهي نهحصٕل ٔرنك( 6..6 ، 7..6) إني 6.06

 .اإليكاٌ

 

 االسًُج , قابهيت انخشغيم , انًهذَاث    , انخشساَت: الكلمات الدالة
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