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 التفويض

 
الرسالة ورقياً بتزويد نسخ من أفوض جامعة اإلسراء  محمد أخو ارشيدةأنا الطالب 

للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص المعنيين باألبحاث  وإلكترونياً 

 والدراسات العلمية عند طلبها .

 

 

 محمد أخو ارشيدة االسم : 

 التوقيع :

 التاريخ :
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 اإلهداء

  من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حبإلى 

  إلى من تعبت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

 إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

  "والدي العزيز "

 

  إلى من غمرتني بالحب والحنان

 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء وسّر السعــادة

  إلى من صنعت مني رجالً طموحاً 

  "الغـــاليةوالدتي  "

 

  إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة

 إلى من شاركوني أفراحي وكانوا عوناً لي بعد هللا

 إلى السند الذي أرتكُز عليه دوماً 

  "إخواني وأخواتي "

 

 إلى من رأيُت فيه القدوة الحسنة التي ُيحتذى بها

 إلى تلك الُروح التي عّلمتني معنى اإلصرار والطموح

 ى الشخص الذي عزمُت على إكمال مسيرتهإل

  "خالي العزيز د. عوض أخوإرشيده رحمه هللا "
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 كر وتقديرش

الحمدهلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا ، الحمدهلل كما ينبغي 

والصالة والسالم على خاتم األنبياء وإمام المرسلين  لجالل وجهه وعظيم سلطانه ،

وعلى آله وصحبه  )صلى هللا عليه وسلم(وأشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد 

 أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين .       وبعد .....،

محمد ابو الدكتور الى يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير واإلمتنان 

شملني به من رعاية وحسن توجيه وإرشاد ، وما غمرني به من علم  ، لماقلة 

وخلق ، فقد كان بحق أباً فاضالً ومعلماً جليالً ومتواضعاً، ويعود الفضل إليه بعد 

هللا سبحانه وتعالى في إختياري لموضوع البحث أثناء الدراسة والتأهيل 

سب ، ولكن حباً في هذا للماجستير، فلم يعود إختيار الموضوع لحداثته وأهميته فح

األب الفاضل والمعلم الجليل ، فو هللا إن اللسان يعجز عن شكره ، وإن القلب 

يعجز عن وصف حبه ، وإن العيون تكاد تفيض بالدموع شكراً وعرفاناً وتقديراً 

لهذا األب الفاضل ، وال يسعني إال أن أدعو له المولى عز وجل بدوام الصحه 

له المولى عز وجل في أهله وذريته ، وأسأل هللا العلي والعافية ، وأن يبارك 

 القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته ، وأن يجزيه هللا عنى خير الجزاء.

كما يطيب لي أن أتقدم باإلمتنان والعرفان لألساتذه الكرام أعضاء لجنة المناقشة   

لما تعلمته منه من  زكريا الدوري األستاذ الدكتور   وال انسى معلميالموقرة 

زياد الصمادي   الدكتور و حسن وتوجيه وارشاد فله من القلب اصدق الدعوات 

على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة ليسهموا في انجازها وخروجها الى النور 

 . 

ورسالة شكر وامتنان مغلفة باصدق عبارات التقدير والعرفان للصديق العزيز 

وال يفوتني توجيه الشكر والتقدير لكافة األساتذه الكرام االستاذ احمد يوسف  . 

أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة االسراء واإلداريين والعاملين فيها على حسن 

                                    المعاملة وطيبها في إنجاز هذا الجهد سواء بالتشجيع أو المساندة .
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