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 التفويض

 رسالتي من نسخ بتزويد اإلسراء جامعة أفوض، المسلم عبداهلل طارق:  الطالب انا
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 الشكر والتقدير

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى 

 .سلم تسليماً و وعلى آله اهلل عليه 

بداية أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور الفاضل حمدي القبيالت الذي طوقني شرفًا وعلماً   

بموافقته اإلشراف على رسالتي هذه، فكان خير الناصح والمرشد، فقدم لي من وقته وعلمه كل ما 

 ...  كان له بالغ الثر في انجاز دراستي 

لشكر واالحترام لقبولهم مناقشة هذه كما أتقدم من أعضاء لجنة المناقشة بوافر ا 

الرسالة، وما منحوني إياه من وقتهم الثمين ورأيهم السديد، مما سيكون له بالغ الثر في 

ثرائه، جزاهم اهلل كّل خير   .تصويب العمل وا 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق في جامعة اإلسراء، 

 ولزمالئي من العلم الوافر خالل فترات دراستنا،،، لما قدموه ويقدموه لي











 و
 

 اإلهداء

دام بقائهم،،،  إلى والدي ووالدتي أطال اهلل أعمارهم وا 

 عرفاناً مني لهم بالجميل، وبراً وا حساناً إليهم،،،

 إلى إخواني وأخواتي لوقوفهم إلى جانبي، وحبا واحتراماً،،،

لى كل من ساهم بإنجاح هذا الجهد   .المتواضعوا 

 .لهم مني جميعاً كل المحبة واإلحترام
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