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                                                                      Design: 
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info@alnayzakorg
wwwalnayzakorg
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  الطالئع البحاثة:
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تتقدم مؤسسة النيزك للتعليم املساند واإلبداع العلمي جبزيل الشكر والتقدير لكل من:
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الفهرس
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كلمة النيزك:
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كلمة اليونسيف: 
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الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:
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 ملاذا هذه األحباث؟
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ملخص البحث:
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املنهجية:
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املقدمةملقدمةاملقدمة
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١.املقدمة:
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١,١ التعريف العام: 
  


        
 


       
      
    
        











٢١

١,٢ أسباب انتشار املخدرات 
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 ١,٣ أضرار املخدرات على الفرد واملجتمع:
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١,٤ ما هو اإليدز؟
      
        
       


Human        

HIVImmunedeficiency Virus
        
Acquired Immune Defi

AIDs ciency Syndrome
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١,٥  نظرة املجتمع الفلسطيين إىل الطالئع
 املصابة باإليدز :
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البحثالبحث
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٢. البحث:
٢,١ اهلدف من البحث:










 


         







٣١

٢,٢  طريقة البحث:  
٢,٢,١ حتديد الفئة املستهدفة:
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٢,٢,٢ كتابة االستمارات البحثية
               





٣٣

٢,٢,٣  املجموعات البؤرية:


               




٢,٢,٤  املقابالت

 


 
             
       
           



٢,٣ النتائج:





٣٤













               





٣٥





             





٣٦


              



             






  







٣٧


 







 





٣٨








٣٩




























٤٠



 














٤١

   








مالحظة مهمه: النتائج املبينة بالرسومات البيانية التالية هي فقط نتائج العينة اليت مت استهدافها، وهي 
ما يقارب ٨٠٠ استمارة يف املناطق اليت أجري فيها البحث.
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٣ االستنتاجات:
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٤ التوصيات:
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٥ ماذا بعد؟؟ 
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٦ املراجع:


 http://www.yalsaleh.com/forum/showthread.php?t=537




 http://www.science4islam.com/index.aspx?act=da&id=276


 http://www.alsary.com/vb/t45585.html


 http://www.awsnet.net/dls.htm


 http://www.toaqsa.com/article.php?id=%20771


  http://www.algerianhouse.com/mountada/showthread.php?t=17617


  www.moiegypt.gov.eg/arabic/departments%20sites



٥١


http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7ACD73A7-B77E-4F18-A3D6-  
B623636BE99B.htm


http://www.sehha.com/diseases/id/aids/aids02.htm

مصادر اخرى ساعدت يف اجراء البحث:




http://justice4every1.blogspot.com/200803//blog-post_13.html


www.csdegypt.com/aids.htm


www.sarc-aleppo.org/



٥٢


www.kenanaonline.com/page/129









WWW.WHO.COM


http://saaadnet.i8.com/ 
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امللحقمللحقامللحق



٥٤

٧  امللحق
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