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  وطني الجزائر:  وكرامتي عزتينبعوطني ومإلى 
  مرهما وأدامهما فوق رأسيأطال اهللا في ع... إلى والدي الكريمين

    خاصة مراد وجمالتيخووا لطيفة:  وسنديأختىإلى 
  ماريا وإلياس: ولديو ..إلى زوجي

  .لى األختين مليكة وسميرة على كل ما قدمتاه لي، دون مقابل وال مللإ
  .نعم األخ أنت والصديق.... بزة محمد الصالح على كل شيء: إلى األخ

    زميالتي وجميع الحميماتإلى صديقاتي
  إلى جميع عائلتي بمدينة باتنــة

  .إلى كل من درسني من االبتدائي إلى الماجستير
  

                                                                                                      .ا العمل المتواضعذأهدي هإلى كل هؤالء 
   مالكينانح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  

  
  
  

 القويـة   بـاإلرادة  الذي لقد بين لي أن المستحيل  يمكن تحقيقه           الحمد هللا ربي    

  . بأن ال مخلص إال هو وال كريم غيره سبحانهواإليمان والتوكل عليه هوالعمل الجاد، بعد حمد

جعل أحالمي حقيقة،  الذي بلقاسم سالطنية: أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور  

ثقتك على شكرا   بصمته على صفحات مذكرتي،      ي بتأطيره لي، ووضع   تشريفعلى  بموافقته  

  . رغم كثرة مسؤولياتك وضيق وقت فراغكاالشراف،والصبر علي طيلة فترة المطلقة بي، 

   كل معاني اإلحترام والتقدير أستاذيفلك مني 

لي، دبلة عبد العـا    د.أ: علم االجتماع خاصة  شعبة  بكما أتوجه بالشكر لكل أساتذتي              

 أحـالم مـرابط     .أ،  زمام نور الـدين    د.وأ نجابر نصر الدي   د.أ برقوق عبد الرحمن،     د.أ

الـدكتور  وال أنـسى   على صداقتهما ووقوفهما بجـانبي، وردة خوني، . وأحنان مراد   .أو

 على وقوفه الطيب داودي كما ال يفوتني أن أتقدم بشكر خاص للدكتور          .أوذاينية عمر 

  .ي طيلة سنوات، فكان نعم األستاذ والمرشد، وتشجيعه لالدائم بجانبي

  .لكم يا أساتذتي من االبتدائي إلى الجامعة، ألف ألف شكر وانحناءة تقدير وتبجيل      

  
  حنان مالكي:                                                                   تلميذتكم وطالبتكم


