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تعاطي المخدرات موضوع ذو ماض وحاضر ومستقبل، 

ماضيه بعيد يصل إلى فجر الحياة اإلنسانية، وحاضره يشمل 

العالم بأسره باختالف مستوياتها المتقدم والسائر في طريق 

محدد، يعتبر من المشكالت التي النمو ومستقبل متجدد وليس 

تهدد سالمة واستقرار المجتمعات وتؤثر على بنائها بما يترتب 

عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وتغييرات في الحالة النفسية 

 بشكل عام والحالة العقلية بشكل خاص لدى المتعامل.

غير أن الموضوع برز على هيئة مشكلة عصبية، تحتل 

كالت االجتماعية والصحية، على الصعيد الصدارة بين المش

العالمي في تاريخ قريب مند منتصف الستينات، وتبلور االهتمام 

بها في عدد من المجتمعات العربية بدءا من منتصف السبعينات، 

واستمرت قوة الدفع على الصعيد العالمي، على ماهي عليه طوال 

 الثمانيات ومع بداية التسعينات.

المشكل على جميع األصعدة ونظرا لتأثير هذا 

االجتماعية واالقتصادية والصحية والنفسية وغيرها تستدعي 

تظافر الجهود من اجل الوصول إلى الحل من خالل إشراك 

مؤسسات التربوية والدينية واإلعالمية والقانونية والصحية 

وتكثيف البحوث والدراسات الجامعية لدراسة المشكل ووضع 

 مج وقائيةبرامج التكفل وكدا برا

وعليه جاء هذا الملتقى لسليط الضوء على هذا 

الموضوع من اجل دراسة وتقدير المشكل ووضع برنامج متكامل 

للتكفل ومكافحة المشكل وتحديد برنامج من اجل وقاية 

 المجتمعات من المخدرات من مختلف أنواع التعاطي.

 

 تعاطي المخدرات والمجتمع

، المشكل، سبل التكفل والوقايةتقدير 

  وآليات المكافحة
 

 إشكالية الويبينار الدولي

 2021 جوان 27و 26واألحد السبت : يومي

 

 محاور الويبينار الدولي

تحديد اإلطار المفاهيمي والتقديري : المحور األول

 إلشكالية تعاطي المخدرات والمجمع

 اإلطار المفاهيمي لتعاطي المخدرات -

 واقع اإلدمان والمدمنين للمخدرات في المجتمعات -

تأثير تعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع )اجتماعيا،  -

 نفسيا، صحيا، قانونيا، شرعيا، اقتصاديا.. الخ(

 

 تعاطي المخدرات" بمشكلالتكفل : لمحور الثانيا

 "والمجتمع

 التكفل بالمتعاطي للمخدراتدور المختص النفسي في -

 ة اإلدمانبرامج مراكز التكفل بالمدمنين ومكافح-

 ودمجهم في المجتمع

 اآلليات القانونية والتعاون الدولي لمكافحة المخدرات-

في التكفل بالمتعاطين  يدور التكامل المؤسسات -

 للمخدرات

الوقاية من تعاطي المخدرات ودوره في : المحور الثالث

 بناء المجتمع

والجمعيات في مؤسسات التنشئة االجتماعية دور المراكز،  -

 الوقاية من تعاطي المخدرات 

التشريع والتنظيم الدولي ودوره في الوقاية ومكافحة -

 المخدرات

 اقتراح برامج وقائية للحد من تعاطي المخدرات-

  آليات مكافحة جرائم المخدرات المحور الرابع:

 إجراءات المتابعة -    الجرائم والعقوبات -

 مع نشر المداخالت في كتاب جماعي ذي ترقيم دولي معتمد

ISBN   978-9931-9663-3-3 

 



 
 

 مدير الجامعة   أدجرفور نور الدين. أ.د الرئيس الشرفي
حمليل صالح مدير مخبر القانون  .أ.د الويبيناررئيس 

 والمجتمع

 
 

 د.ة دليل سميحة اللجنة العلميةرئيس 
 أ.د. قيراط محمد )قطر( حمليل صالح .أ.د
 أ.دة. عيساوي رحيمة )اإلمارات( مهداوي عبد القادر .أ.د
 د. عبد اهلل اطبيقة )ليبيا( غيتاوي عبد القادر .أ.د

 أ.د. الصادق حمامي )تونس( بومدين محمد .أ.د

 )ماليزيا(د. سيف السويدي  كيحل كمال .أ.د

 دة. أزهار زاير  )العراق( باخويا ادريس .أ.د

 د. أشرف زيدان )ماليزيا( عزوق الخير .أ.د

 (1أ.د. عمراني أحمد )جامعة وهران أ.د. خثير مسعود

 د. بلخيري رضوان )جامعة تبسة( أ.د. يوسفات علي هاشم

 مزوز بركو )جامعة باتنة( ةد.ا. د. مزاولي محمد

 أحمد القوصي )السعودية( بن سالم خديجة .ةد

 د. رحموني محمد د. يامة ابراهيم
 .باية فتيحةةد بوزيد علي .د

 مشاور صيفي .د أم الغيث عائشة ة.د

 دة. كابوية رشيدة جودي حمزة .د

 بوهناف عبد الكريمد.  بن خالد عبد الكريم .د
 د.بايشي عبد الحميد سماني مراد .د

 دة. كامل سمية عليد. عبد العالي 

 أة. كوار فوزية د. بن الطيبي مبارك

 د. حاج قويدر  العيد علي محمدد. 

 د. بن زيطة عبد الهادي . زايدي حسنيةةد

 د. الصادق عبد القادر د. عبد الوافي عز الدين
 د. اقصاصي عبد القادر د. كعواش عبد الرحمان

 

  

 

 في المجتمع حصر وضبط مشكل تأثير تعاطي المخدرات -

 وضع ضوابط وطرق حديثة للتكفل بالمتعاطين  -

الوصول إلى برامج وقائية للحد من تعاطي المخدرات في  -

 المجتمعات

 

 

 أن تكون المداخلة بحثا أصيال، لم يتم نشره، أو قدم سابقا في -

 مؤتمرات أو ملتقيات علمية

 أن تكون المداخلة ذات صلة بمحاور الويبينار الدولي   -

 طريقة تحرير المداخلة

 تحرر المداخلة وفق القالب المرفق -

 صفحة 20و 10بين عدد صفحات المداخلة  -

 مالحظة

 2021جانفي  31 الملخصات يوم جل إلرسال آخر أ-

 البريد  على 2021مارس  31 المداخالت كاملة يومجل إلرسال أخر آ -

 adrar.edu.dz-drogues2021@univااللكتروني: 

 بحوثهم، وشاركواُتمنح شهادات مشاركة للمشاركين الذين أرسلوا  -

 بترقيم دولينشر المداخالت في كتاب جماعي معتمد  بالويبينار، مع

 ISBN  978-9931-9663-3-3ردمك

 Google meetالويبينار ينظم على برنامج أو تطبيق  -

 

 

 

 رئيس الجمعية عيشاوي أحمد رئيس اللجنة التنظيمية

 كحالوي منى . أ بوحوية إيمان. أ

  حنيني أم الخير ط/ ببوزيد محمد أيو. ط

 زرقاط إبراهيم . ط ط. عمر زوبيري

 سلمي زيدان . أ غايتي فاطمة.

 حرمة عبد الكريم  .أ ط/ بوعاللة عائشة 

 هداجي أحمدط.  قادي حورية . ط

 أ. بوشة جمعة  أ. عميري أيوب 

 
 

 

 

 

 

 

  اللقب واالسم

  الوظيفة

  الرتبة

  المؤسسة

  الهاتف

  اإليميل

  عنوان المداخلة

  رقم المحور

 

 الدولي الويبينار هيئـات 

 الدولي للويبينار اللجنة العلمية 

 شــــروط المـــــشاركـــــــة

 اللجــنــة التــنـــظيــمـيـة
 أهمية وأهداف  الويبينار الدولي

 بطاقة المشارك )ة(
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