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 اإلهداء

      ...       َأمىً      َطىً       لزشاة      مخلص    كل     إلى

        الىىذعب        َالصمىىذ       العلىى        مجىىبلظ     إلىىى         َقشثزىىىً          َالشعبٌىىخ         َالشحمىىخ       ثبلحىىت        غمشرىىىً    مىىه     إلىىى

       ٌَطٍىل       سضبٌب        ٌؤرٍىً   هللا     عغى           َالعىبٌخ،         الزُفٍق    لً      رطلت     ًٌَ         َالىٍبس        َاللٍل         ثبألعحبس

  .       عمشٌب    فً    لً

        الحىُوخ     أمً

    مىه     إلىى        الصىحٍ         الطشٌىق     إلىى        أَصىلىً    مىه     إلىى   ..      حغىبوً      غشٌىق      ثىنوً      شعُس     كلً    مه     إلى

   .      اَخشح        َععبدح        الذوٍب      ثخٍش       حفضوً     َوً      َجالال         كجبسا       أقف

       العطب      سمض     أثً

        للغىبوً        َغفىشَا   ..      عثشرىً      حجىشح       طشٌقً    عه        َسفعُا         المعشفخ         ثقىبدٌل      دسثً        أوبسَا    مه     إلى

  .     ثغخب          فنعطُوً       علٍٍ          طبلجب          أرٍزٍ        الزٌه    كل     إلى     ....     عٍُح    كل     على       محُوً   َعب     صلخ    كل

         األعضا          أعنرذرً

      َخٍىش    لىً     عىىذ     خٍىش       كىبوُا       الىزٌه     إلى    ...       َساحزً      رعجً          َأحضاوً،        أفشاحً         شبسكُوً    مه     إلى

    ...    أرعت     حٍه       ججٍىً       إلٍٍ       اعىذ         حىُوب          صذسا         كبوُا       الزٌه     إلى   ..        َالعطب       للحت      معٍه

 

 

       َاألدة        لإللٍىب       ٌىضىت   ال         مىجعىب        عىٍلل      الىزي         ثجمىٍلم           عشفبوب           الشعبلخ     ٌزي      أٌذي         جمٍعب       لٍ 

  .     الخلق      َحغه



 و
 

 شمش َرقذٌش

         الذساعىىىىخ     ٌىىىىزي       اعىىىىذاد    مىىىىه         َسعبٌزىىىىً   هللا      ثفضىىىىل        اوزٍٍىىىىذ     َقىىىىذ        ٌغىىىىعذوً

        الطشٌىىىىق       َأوىىىىبس       ٌىىىىذاوً      الىىىىزي         َالشىىىىمش،        ثبلحمىىىىذ   هللا     إلىىىىى       أرُجىىىىً    أن           المزُاضىىىىعخ

    مىىىىه    لىىىىً      ٌٍَىىىىن         العلمىىىىً،       العمىىىىل     ٌىىىىزا       إلرمىىىىب           َالزصىىىىمٍ         ثىىىىبلعض         َأمىىىىذوً       أمىىىىبمً

     إلىىىى          َأسشىىىذَوً       العلىىى       عىىىجٍل    لىىىً        أوىىىبسَا    مىىىه        األفبضىىىل          َالعلمىىىب        األجىىىال          األعىىىبرزح

          َالىىىىذكزُس         القجىىىىٍالد      حمىىىىذي         الىىىىذكزُس        األعىىىىزبر        ثبلىىىىزكش      َأخىىىىص        الصىىىىُاة      طشٌىىىىق

    لىىى         َالىىىزٌه         سعىىىبلزً،     علىىىى        اإلشىىىشا        ثقجىىىُ      علىىىً      رفضىىىال       الىىىزٌه         الضعجىىىً،     علىىىً

       أرُجىىً      أوىىىً     كمىىب          المشحلىىخ،     ٌىىزي     خىىال     لىىً        َالىصىى        العىىُن    ٌىىذ        ثزقىىذٌ         أثىىذا          ٌزُاوىىب

     ٌىىىىزي       إلثىىىىشا         الالصمىىىىخ            ثبلمعلُمىىىىبد         ثزضٌَىىىىذي      عىىىىبٌ      شىىىىخص    كىىىىل     إلىىىىى        ثبلشىىىىمش

  .       الشعبلخ

          المىبقشىىىىخ      لجىىىىىخ       أعضىىىىب         األفبضىىىىل         األعىىىىبرزح     إلىىىىى        ثبلشىىىىمش       أرُجىىىىً     كمىىىىب

      عىٍىىىىىىب        المعجىىىىىىش        جٍىىىىىىُدٌ          مقىىىىىىذسا            الشعىىىىىىبلخ،         َمىبقشىىىىىىخ        ثىىىىىىبالطال          لزفضىىىىىىلٍ 

    كىىىىىل      َإلىىىىىى          الشعىىىىىبلخ،        ثمضىىىىىمُن     جىىىىىب     مىىىىىب      أثىىىىىشد      الزىىىىىً         الغىىىىىذٌذح            ثبلزصىىىىىٌُجبد

    كىىىل     إلىىىى          المشحلىىىخ،     ٌىىىزي     إلىىىى      َصىىىلذ        ثفضىىىلٍ        الىىىزٌه        اإلعىىىشا         ثجبمعىىىخ         أعىىىبرزرً

        َرقىىىىىذٌش        الخىىىىىبلق     سضىىىىىى     لٍىىىىى       ٌحقىىىىىق    أن   هللا       َأعىىىىىب            َالزقىىىىىذٌش،       الشىىىىىمش      ٌىىىىىؤال 

  .     الخلق
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 األستاذ الدكتور حمدي قبٌالت

بيدددددددة مددددددةهلرةعن دددددددةقةردةلر ددددددد ن  يددددددد ة  دددددددلةلةاهدددددددراة دلة ددددددد   ددددددد                  

ضددددددةدي ة دةليدددددد ة وددددددةدلرضدددددددهة وة هاددددددة دددددد ة  ددددددة يبة ندددددد ننب  ددددددةة دةلرة                          

رددددد     وة  دددددة يبة نددددد هددددددننددددد لقب دددددة نبليدددددل عن ة  دددددة وةر دددددبةبة   ي ددددد ة نددددد                          

هدددددددددن ددددددددةولةاه وع ددددددددفو ي ة دةلر دددددددد  ددددددددد ة ن  يدددددددد                    جددددددددةااة دلة دددددددد   

بدددددددلةز   ع دددددددفو ي ةردةلرة  ةادددددددد  ددددددد ع ة  ددددددد ة نزةع دددددددة                 بن  يددددددد ة هدددددددة ة  ضدددددددةا     

ةردةلي   وب ددددددةا  دددددد   ددددددانوودددددد ة بة ددددددي  دددددد ة  ديدددددددعدددددد ة  نددددددةد وة نوودددددديةا

  وأبلزهددددددة ن  يدددددد  ددددددد  ة  هددددددة    ة  ضددددددةدي   عدددددد  أي ج دددددد   أو  دددددد ط   ردددددد  ة دو دددددد     

يعثددددد    ا  ددددد را   اج ددددديعةا  بعبددددددأ  ة  وددددد   بدددددي  ة  ددددد طةا   عبددددددأو ة دددددن      ة  ضدددددةا  وة ندددددل    ة

أ هةعدددددد     ون  يدددددد هة  ة دددددد يهددددددو    اله ددددددةا  اجوهليددددددةا    ردددددد  أي  مددددددة  ديع ل  طدددددد ة  هعددددددة  ن ددددددد 

ع ة  دددددد    ة دةلر    ددددددد ن  يدددددد ة  هدددددد ة  ضددددددةد       ن ددددددد اوددددددةل ةااةاي    يبدددددد    ة  ضددددددةا  عدددددد  

 دددددد    ة نز ددددددد  ع ددددددةة ب جيدددددد     ة ادددددد ا   ة ع ضدددددد    و  دددددديةدر يددددددر ة  دددددد ط    ة ناددددددلي ي     

  ددددددد   أ دددددددة   لرضددددددد ة  ةر وددددددديةق     ددددددد    ة  دددددددة و     ة ددددددد ي  أ  ددددددد     ةضددددددد ة   ة دةلي   

 لهددددد    عددددد  هب  دددددة  وأ يددددد   يووددددد ة بة ددددديبنضدددددعي الةا        هدددددة و   ة  ضدددددةا  ة لد ددددد     لهددددد  

82   ددددددد    8102    ددددددد  يجيدددددددز      ةضددددددد   ة دةلي   أ  يوجددددددد    أوةعدددددددل     دددددددد   ة دةلر  أو 

أ  ي ددددددن د   ة غلةعدددددد     ة ن ديديدددددد    ردددددد  عوةج ن ددددددة     ن  يدددددد  ة  هددددددة    ة  ضددددددةدي   ة وددددددةدلر  

   دددددددة  هعدددددددة  يووددددددد ة بة دددددددية عادددددددلقبوضددددددد   يددددددد  نطبيددددددد ة  دددددددلةلةابهةرددددددد                         

وولهةو ةو       ة جزةدي ع  ةوة نبةلهةع ة  ضةيةة ع ن ج  .                  

 ن  ي ة  هة ة  ضةدي  ة دةلرالكلمات المفتاحٌة:


