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  -أ-
  
  اإلھداء

  
  

إلى كل من علمني وأرشدني ودلني على سبیل العلم 
  .والرشاد

  
  .وعلم بھاوتعلمھا ،إلى كل من أحب العربیة

  
  .إلى زوجتي وأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي 
  

، إلیھم المتوفیة إلى روح أبي وأمي وزوجة أبي وزوجتي
  جمیعا 
  

  .أھدي ھذا العمل
 



  -ب -
  
  والتقدیرالشكر

  
تور محمد الھادي أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى األستاذ الدك

المالحظات  وعلىاإلشراف على ھذه الرسالة، لعروق الذي تفضل  ب
كما أتقدم بالشكر لجمیع من قدم لي مساعدة من القیمة التي قدمھا لی

مدیریة السید حسین بو لمعیز من : أجل إنجاز ھذه الرسالة، خاصة
 األستاذ الدكتور رابح لعور، وإلى ،بسوق أھراس المصالح الفالحیة

األستاذ حسن میلوس، أساتذة قسم التھیئة بكلیة علوم األرض جامعة 
  .  عالوة بولحواشإلى األستاذ الصدیق باجي مختار، 

  
وإلى كل من قدم لي نصیحة، أو عونا، واعتذر ألسرتي عن كل 

  .هللا أن یوفقني في تعویضھتقصیر في حقھا، أرجو من ا
 .قبلوا مناقشة ھذه األطروحةأخیرا أتقدم لألساتذة الكرام الذین 


