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 تفويض
الحربي، أفوض جامعة آل البيت بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات  نايف عبد اهللأنا 

أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في 
 .الجامعة

 
 :التوقيع
 : التاريخ

 
 



 د 

 إقرار 
 

 4114411741: امعيالرقم الج           الحربيمحمد  نايف عبد اهلل: أنا الطالب
 التدريسو المناهج :  القسم العلوم التربوية  : الكلية     مناهج عامة: التخصص

 
لتزمت بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها اأقر بأنني قد 

بإعداد  االسارية المتعلقة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراة عندما قمت شخصي
 :رسالتي بعنوان

ل من وجهة نظر المعلمين ( لغتي العربي ة)ويم كتاب تق للص ف األو 
 والموجهين الفنيين في دولة الكويت

بما ينسجم مع األمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل واألطاريح 
العلمية، كما أنني أعلم بأن رسالتي هذه غير منقولة أو مستله من رسائل أو كتب أو 

ورات علمية تم نشرها أو تخزينها في أي وسيلة إعالمية، وتأسيًسا أبحاث أو أية منش
على ما تقدم، فإنني أتحمل المسؤولية بأنواعها كافة فيما لو تبين غير ذلك بما فيه 
حق مجلس العمداء في جامعة آل البيت بإلغاء قرار منحي الدرجة العلمية التي 

دون أن يكون لي أيُّ حق حصلت عليها، وسحب شهادة التخرج مني بعد صدورها، 
في التظلم أو االعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في القرار الصادر عن مجلس 

 . العمداء بهذا الصدد
 

 : توقيع الطالب
  : التاريخ

 

  



 ه 

 اإلهــداء

 

 .....بدعواتهما الصالحةالصعاب لي إلى من ذلال 

 ا ورزقني برهما ورضاهما ملى والدّي أمد اهلل في عمرهإ
 

زوجي وأبنائي إلى  

الحربي يإلى من مد يد العون لي أخي عل  

ل الشمريصديقي الذي شجعني على استكمال دراستي رحيّ إلى    

 إلى من ساندوني في مواصلة مشواري

 

مني بالجميل وفاء وعرفاناً  أهديكم ثمرة جهدي المتواضع  
 

 الباحث



 و 

 تقديرالشكر و ال

نه وتعالى حمدًا اسبح الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده الحمد هلل 
 قه إلنجازيما أتاني من فضله وتوف م سلطانه علىييليق بجالل وجهه وعظ

 .هذا العمل

سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله والسالم على  والصالة
 وبعد... وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين

ل بعطائه، أتقدم بفائق شكري، وتقديري العظيم، إلى من أعطى وأجز 
ومنحني من وقته وعلمه وخبرته الكثير، أستاذي الجليل الدكتور هيثم 
ممدوح القاضي لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة فجزاه اهلل عني خير 

  .جزاءال

لجنة المناقشة األستاذ  ءيسرني أن أقدم شكري للسادة أعضاكما 
واألستاذ  حمود محمد العليماتوالدكتور  حمادنةذياب أديب  الدكتور
 .الذين تفضلوا بقبول مناقشة رسالتي العتوميوسف ل مكاالدكتور 

وفي الختام أرجو من اهلل تعالى أن يكون لهذا الجهد المتواضع فائدة ترجى 
 .وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وباهلل التوفيقونفع يتحقق، 

 الباحث
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