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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ " َردُّوَن ِإلَى نُوَن َوَستُ ُمْؤمِ الْ وَ َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

 "لُونَ تَْعمَ  تُمْ َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشهَهاَدِة فَيُنَب ِئُُكْم بَِما ُكنْ 

 صدق هللا العظيم
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 إلى حكمتي .....وعلمي

 إلى أدبي ........وحلمي

  إلى طريقي .... المستقيم

  إلى طريق........ الهداية

 إلى ينبوع الصبر والتفاؤل واألمل

 أمي الغالية إلى كل من في الوجود بعد هللا ورسوله

 إلى سندي وقوتي ومالذي بعد هللا

 من آثروني على نفسهمإلى 

 إلى من علموني علم الحياة

 إخوتي إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة

  إلى من يجمع بين سعادتي وحزني

 إلى من لم أعرفهم .......... ولن يعرفوني

 إلى من أتمنى أن أذكرهم ...........إذا ذكروني

 .إلى من أتمنى أن تبقى صورهم ............في عيوني

 

 شكر والتقديرال
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جف نه يحينما تعجز الكلمات عن وصف ما يشعر به االنسان ويقف القلم حائرا بل ان سيال

ا دائم وتتداخل الحروف و يضيع الفكر وربما يعجز اللسان عن التعبير لكن القلب يكون

 االصدق في التعبير عن شكرنا ...

 

 "براء دمحم"الكرام في كلية الحقوق و اخص منهم الدكتور  اعضاء الهيئة التدريسيةالى 

 كركماش تيدراسيوما في تقديم المساعدة لي خالل فترة  ىالذي لم يتوان ابو عنزة المحترم

 ...على ما قدمتوه راجيا من هللا انا يجزيكم كل خير جميعا

 

بيل في س ما بذلتموه من مجهود واخيرا الى االساتذة لجنة المناقشة الكرام اشكركم على

هذه  لي خالل مناقشتيالقيمة التي ستقدمونها  كماثراء هذه الرسالة و على مالحظات

 .فانوالعرالشكر و التقدير  اخذ بهذه المالحظات متمنيالكمو اعاهدكم ان  االطروحه
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