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االيد اء
الي مو جرع اللأس فارغا ليشقيين حب  ،الي مو كمت اناممة ليقدم لها
حلظة سعادة  ،الي مو حصد االشواك عو دربي ليمًد لي طريق العمم
 ،الي القمب اللبري ،،
والدي العزيز

الي مو ارضعتين احلب واحلهاى  ،الي مو كاى دعاءيا سر جناحي
وحهانًا بمشم جروحي ،الي القمب الهاصع بالبياض،،،
والدتي احلبيبة

الي القموب الطايرة الرقيقة والهفوس الربيئة الي رحياى حياتي بوجودكم
كم حتمو احلياة،،
اخواتي

الي مو حتمو باالخاء ومتيزو بالوفاء والعطاء ،الي يهابيع الصدق الصايف
،الي مو سعدت برفقتًم عمي طريق الهجاح واخلري ،،
اصدقائي

وخنص ظزين الصلر والعرفاى الي كن مو اشعن مشعة يف دروب عممها
والي مو وقف عمي املهابر واعطي مو حصيمة فلرة ليهري دربها،،
االساتذة الكرام
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الصلر والعرفاى

اهشلس كى اهشلس هلل ضبحاُة وتعاهي اهري وفقِا المتاَ ٓرا اهبحث.....
البد هِا وحنّ خنطو خطواتِا االخرية يف احلياة اجلاًعية ًّ وقفة ُعود اهي اعواَ قضيِآا يف
زحاب اجلاًعة ًع اضاترتِا اهلساَ اهريّ قدًوا هِا اهلثري باذهني برهم جٔودا كبرية يف
بِاء جيى اهغد هتبعث االًة ًّ جديد وقبى اْ منضي ُتقدَ بامسي ايات اهشلس واالًتِاْ
واهتقديس واحملبة اهي اهريّ محوو اقدس زضاهة يف احلياة اهي اهريّ ًٔدو هِا طسيق اهعوٍ واملعسفة
اهي مجيع اضاترتِا االفاضى االجالء االكازَ واخص باهشلس واهتقديس .
اهربوفيطري اهدكتوز/حمٌد حطّ ًوضي تبيدي
اهري مل يبدى عويِا بوقتة وعوٌة حيث كاْ هٕ اهفضى االكرب يف جناح ٓرا اهبحث وُقوي هٕ
بشسان قوي زضوي اهلل صوي اهلل عوية وضوٍ (:اْ احلوت يف اهبحس واهطري يف اهطٌاء هيصووْ
عوي ًعوٍ اهِاس اخلري) صدق زضوي اهلل اهلسيٍ.
وكرهم ُشلس كى ًّ ضاعدعوي امتاَ ٓرا اهبحث وقدَ هِا يد املطاعدة وشودُا
باملعووًات اهالشًة المتاَ ٓرا اهبحث وخنص باهركساهصًيى حمٌد امساعيى.

iii

