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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 منكم والذين أتوا العلم درجات () يرفع اهلل الذين أمنوا 

 صدق اهلل العلي العظيم                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 إىل ..................     

 من أنار الطريق يل ...................... والدي      

 إىل ...................     

 من ال يهدأ هلا بال حىت أعدو .................. والدتي      

 إىل ...................     

 أخواني وأخواتي ......................     

 حملرتماىل ......... الدكتور ايهاب الفيصال   

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير

احلمد هلل رب العاملني محدا يليق بكل صفاته ويفوق 

وأمت التسليم على حبيبه املختار وأل عدد خملوقاته 

بيته األطهار صالة وسالما ال يزال القلب ينبض بها 

 والروح تهتف آمني إىل يوم الدين .

.ايهاب شكري وتقديري إىل أستاذي الدكتور 

  الفيصل ..........

واىل املكتبة املركزية واىل كل من قدم املساعدة 

 بإجناز هذا البحث املتواضع 
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