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إهــــداء
إلي والديي لهما الرحمة والمغفرة
وإلي أسرتي الكريمة
ولكل مهتم بالبحث العلمي

شكــــــــــر وتقديـــــــــر
بعد الحمد والشكر للمولي عيز وجل علي عونه ورعايته
لنجاز هذا البحث وإتمامه.
يتقــدم الــدارس بجزيــل شــكره وتقــديره وعرفــانه بالجميــل
لستاذه الفاضل البروفيسور الفاتح الطــاهر ديــاب عميــد كليــة
الموســيقي والــدراما والمشــرف الساســي علــي هــذا البحــث
لرعــايته ومتــابعته المســتمرة ومســاعدته الفاعلــة للبــاحث ،
مسديا له النصح والرشاد والتوجيه والتصويب حتي اكتمل هــذا
البحث بصورته النهائية .
كما يتقدم الدارس بالشكر والثناء والمتنان للعالم الجليل
البروفيسور يوسف فضل حسن لما قدمه مــن معاونــة صــادقة
وتوجيهات رائدة ومراجعة دقيقة كان لها دورها في إنجــاز هــذه
الدراسة .
أيضا يتقدم الدارس بأسمي آيات الشــكر والعرفــان لبنــة
عمه المعلمة والباحثة الجتماعية فاطمة حميــدة أحمــد الشــيخ
لمعاونتها ومساعدتها وإرشادها في جمع مادة هذا البحث .
الشكر موصول لكــل مــن ســاهم فــي إنجــاز وإثــراء هــذه
الدراسة وأخص منهم :
 (1العم أحمد محمد إدريس
 (2ال خ صل ح الدين أحمد محمد إدريس

 (3ال خ أزهري محمد علي
 (4ال خ عوض محجوب حمدنا الله
 (5ال خ محمد علي سينين
 (6ال خ محمد بشير محمد عثمان
 (7العم بلل حامد عبد القادر
 (8ال خ السر الشيخ محمد صالح
 (9ال خ البشري جاد السيد
 (10ال خ هاشم مصطفي
 (11الباحث الطيب محمد الطيب
الشــكر والتقــدير موصــولن للــدكتور أحمــد إبراهيــم عبــد
العال العميد السابق لكلية الموسيقي والدراما .
الشــكر أجزلــه للخــت عائــدة أحمــد ســعيد الــتي قــامت
بطباعة هذا البحث وللزميلين الدكتور محمد سيف الدين علــي
التجاني ووليد محمد الجاك الــذين كــان لهمــا الــدور فــي كتابــة
النوتة الموسيقية بواسطة جهاز الحاسوب .
كمــا يتقــدم الــدارس بالثنــاء لكــل أســرة مكتبــة كليــة
الموسيقي والدراما الذين أمدوه بالمصادر والمراجع المفيدة ،
ولسرته الكريمة زوجته وبناته وأبنائه وأخوانه الــذين ســاعدوه
وشجعوه وصبروا عليه .
دين وعرفان لكل من ســاهم وعــاون وأرشــد لنجــاز هــذا
البحث .

والشكر لله السميع العليم من قبل ومن بعد

وجزي الله الجميع عنا كل خير

