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)صاحب  الفاضديرن الددكتور  نسدتاير  أتقدم بخالص الشكر والتقددرر ل أ 

عيد   ولهمدا اششدرا قبباليرِن تفضد   )أيامااان هلسة(، والدكتور  الفتالوي(
 أبددد ا بتقدددرم رددد اللددون وال لددذ لدد، خدد    ددي  رددالددم  رتوا    رسددالت، ، والدديان

 المرحية .

فاضددد  أعضدددا  لب دددة الم ا شدددة األ كمدددا أتوبدددك بالشدددكر ذلددد  أ سددداتي 
لدد  كدد  أسدداتيت، لتفضديهم بدداش  م وم ا شددة الرسددالة  بباملددة اشسددرا   ، وا 

ذلدد  كدد   ددش   الشددكر  بلددد او ولدديى ذلدد   ددي  المرحيددة . الدديرن بفضدديهم
 والتقدرر ، وأسأ  او أن رحقق لهم رض  الخالق وتقدرر الخيق .

ا ك َّ م ن    ، ذ بازِ ف موسا   اللوِن والمساعد ِ ردَّ  مد وأ خرر ا أ شكرأ أ رض 
  يا اللم ِ .
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ملمور  ، كان رفتقر ذل  الكثرر من ا حتراباى الت، سل  دائم ا يل سك كم ي ذنَّ ا  سان  
 . ذل  توفرر ا كشرران حرا  ف، حراتك

الت، امتدى اتسام   اق الحرا  ف، اللالم وت ور الل  اى برن المبتملاى  ف، ضو و  
،   اك حابة أخرى  ، الحابة ذل  التوال  برن  ي  المبتملاى مما رشدي  عي  مر الللور

ذل  ذمكا رة الزواج برن أعضا   ي  الدو  مع بلضهم البلض وأن  ي  الل  ة تحتاج ذل  
رام بال ظر ذل  احتو لريك ، ربب أن ركون   اك  ا ون لت ظرمك. الكثرر من ا ستقرار بك  تفا

ربدو أ ك رزعج أو ر ظم  ي   قواعد مربلرة لح  أي  زامك  دولة لقا و ها ،   اك حابة ل
 الل  ة.

ذل  البحث عن  ي  القواعد وتحدرثها بما رتماش  مع الت ور الهائ   الباحث مما دفع 
 رث تتماش  القوا رن مع  يا التقدم الليم، والتك ولوب،اليي رمر عبر الحرا  الدولرة بح
اى تشكر  وموابهة اللراعتي   ي  ال وا  ، أي األسر  وكر  وا بتماع، اليي ريق، بظ لك ع

 ف، المستقب .

كر  ، البدارة لشرح مفهوم فمع  يا الموضوم ف، ث ثة فلو  ، والت، بدأ ا ا ف الباحث تلام 
 ، الزواج ف، الفل  الثاشرو  بلد ا تم البحث باألحوا  الشخلرة و  ركرز عي مع الت ت ازمال

 . ذل  الفل  الثالث ، مما أظهر آثار الزواج واشب ا  تم الولو حت  


