
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رب أوزعني أن أشكر نعمتك "

التي أنعمت علِي وعلى والدي، 

وأن أعمل صالحا ترضاه 

وأدخلني برحمتك في عبادك 

"الصالحین   

)19(النمل اآلیة    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شكر وتقديــــــر

 
 

األخیر للمولى عز وجل سبحانھ وتعالى ، الذي وفقني ، وثبت الشكر األول و

والشكر الجزیل الخالص للوالدین الكریمین اللذین أضاءا  لي الطریق  اطایخُ 

حسان الصحیح، كما نتقدم بخالص شكري وتقدیري لألستاذ المشرف الدكتور 
.على صبره معي وتقدیره لظروفي القاھرةجیالني   

إلى كل من ساعدني سواء من قریب أو من بعید في  وال ننسى أن نوجھ الشكر

ونخص بالذكر أساتذة علم االجتماع ،زمام  ،انجاز ھذا البحث المتواضع

، عبد الرحمان عبد العالي نورالدین ، طاھر إبراھیمي ، سفاري میلود ، دبلة

.دون استثناء..................برقوق   

، محمد أمین قیرواني ، ختالة  كما نشكر زمالئي وزمیالتي محمد أمین ھیشور

إلخ  وجمیع ...أسماء، ابتسام ، حریة، حنان ، لیلة ، سمیة ...طاھیر ، 

.األصدقاء والصدیقات ، والزمالء ، والزمیالت  

                                                         

مفتاح                                                                
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 األهـــــــــداء

 
 

واخفض  " : أھدي ھذا العمل المتواضع إلى اللذین قال فیھما سبحانھ وتعالى 

"لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا  

وربما تخونني الكلمات غیر كلمات القرآن الكریم التي تلیق بمقام الوالدین 

.على الخلق الحسن الحمید اللذین سھرا على تربیتي وتنشئتي  

صاحب " حسان جیالني"إلى األستاذ ،  ھذا  كما ال یفوتني أن أھدي عملي

.العلم والحلم والتواضع ،الذي ساعدني على إتمام ھذا البحث  

    

إلى كل األھل واألقارب               

.إلى كل من ذكره قلبي ولم یكتبھ قلمي                                

مفتاح                                      
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