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 االهداء

 

األب األسىىى  ل الل وىىى  و روح والىىىر يوتىىى   إلىىى .... و فسىىىجن ته  ىىى  اللىىى  واه لىىى   روح والىىىرح ر  ىىى  إلىىى 

أروا هى  اليجبىا ايىرح  إل ب لوف ء وال وهة     لئالصبر وأو ء ل  طريق  الذح عل ه  الهج ح و الحهون 

 بحث  يذا. 

   فج  ... إنم   إل  ص ت الصع ب ألإن  معه  الحج ة وعأم  الحبجبا ال   عل  ه إل 

 شغ ل  عه . إنأتل ، و ح      ووح  منج نبب ت  الذح أ به  بصرق ووقفيو  إل 

 . ، فجص فلذات كبرح ونور صررح .. عبجرة، ر جق، ع جر إل 

 . ،  ريجا وصلجامهجا، كل ح  إ و    وأبه ئه  و أ وا   الغ لج ترمز ال وهة والعي ء .. إل 

 اي  يوت  ف  قريا العرقا... إل ايل  ف  بلرة ط ون .. و  إل 

 م  برر. و صالح الرين إنصريق    اللوا   رافقهه  طوال مسجر   البحثجا: نج ح عوهة الل ، اي  إل 

 

يمجال ىى  ويمالئىى  فىى   إلىى ، و أمىى  ال سىى قب االسىىجرة بسىى ا الح وىىر و فلسىىيجن الحبجبىىا وقرسىىه   إلىى   

ول  راتجى  مىن ال ى،  لظه  اللى  مىن كى  مهىرول، الىجه  ت جعى   ايىرح يىذا الجهىر العل ى  ال  واوى  الع  

 .الهج ح يجر القبول و إن عز وت 
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 إقرار:

 

ه  ن ججا أبح ث  إنت معا القرس لهج  هرتا ال  تس جر، و  إل ه  قرمت إن  معرة الرس لا إنأقر 
يذل الرس لا أو أح تزء مهه  ل  يقرم لهج  أح  إنم     اإلش رة إلج   جث   وره، و  بإس ثه ءالخ صا 

 هرتا علج  ألح ت معا أو معهر.
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 الشكر والتقدير

 .011( البقرة َوََل تَْكفُُرونِ  َواْشُكُروا ِلي فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكمْ : )لىاقال تع 

على  للى   و  مح ىر والصىالة والسىالم على  سىجر الخلىق وال رسىلجن سىجرن إل الح ر والشهر والثهى ء للى   عى

 عر،،،،بوصحب  وسل  و 

اللىى  عىىويى علىى  مىى  قرمىى  لىى  مىىن  وتجهىى ت وارشىى ه وعلىى   للىىرك ور عبىىر أ قىىرم بخىى لش الشىىهر الجزيىى 
االسىى  ل الىىىرك ور أسىى  لح ومعل ىىى   إلىى  إنهر و العرفىىى ع ونىى  ال سىى  ر وعي ئىىى  البهىى ء، ك ىى  ا قىىىرم ب لشىى

وم  بعىا بحثى  بهى  كل ىا صىل،، على  مى  قرمى  مىن  وتجهى ت قج ىا ورع يىا واي  ى م ونصىن،  أبىومح ر 
  الهور.  إل لجخرج يذا البحث و رف فج  

 
وهراسى ت أ قىرم ب لشىهر لج معىا القىرس و صوصى  أعلى ء الهجدىا ال رريسىجا فى  قسى  الجغرافجى   ك   و  

والشهر ال وصول لج معا الهج ح الوطهجا ال   سى حت   روا له  اليريق. إنه  و ج نبالذين وقلوا بال رن 
 ب تراء ك فا ال ح لج  واللحوص ت الججومورفولوتجا ف  مخ بر الججومورفولوتج  ف  قس  الجغرافج .ل  
 

جىا ب لىذكر ت عأ ىش ال ؤسسى ت والىويارت  فى   سى عرة م ب لشىهر الخى لش ل ى  مىن قىرم لى  الأ قر ك  
وويارة الزراعىىا، ومريريىىا الزراعىىا فىى  ، فىى  بلىىرة الزب بىىرةاليجىى   أبىىواالسىى  ل  االغ ثىىا الزراعجىىا و مىىريري 

ت جىىى  العىىى ملجن فىىى  بلريىىىا ط ىىىون ومجلىىىى قىىىروح  إلىىى  إنك ىىى  وا قىىىرم بخىىى لش الشىىىهر والعرفىىىطوبىىى س، 
ف  ت عجا الرراس ت العربجا، والذح ل   إنلالس  ل أكرم يير  إن هاألمع طوف، ك   وا قرم بعظج  الشهر و 

 يبخ  عل  ب قري  أح معلوما او مس عرة كهت ا   ته .  
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