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 شكر وإهداء

 

وانى في تقديم لدكتور روجر ىيكوك الذي لم يتى اإلأقدم شكري وامتناني 
  .وكان لو الفضل منذ أن كانت ىذه األطروحة مجرد فكرةلي، النصح والتوجيو 

أعضاء لجنة النقاش الدكتور عبد الكريم البرغوثي إلى كما أقدم بالغ شكري 
وإذ  .العمل والدكتور رائد بدر على المالحظات القيمة التي ساىمت في تطوير

روح جدي الشهيد، عملي ىذا إلى فإنني أىدي  ي؛ف اآلن ثمرة جهدأقط
قدموا الذين وشقيقتي زوجي وأوالدي  ،ووالدي الذي أعياه اللجوء، وإلى عائلتي

 لي الدعم والقوة على طول الطريق.


