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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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   الويبينار(البرنامج النهائي لملتقى )

 
 

 
 
 

 
 google meetعد  عبر تقنية التحاضر عن ب    2021 جويلية   25و  24 السبت واالحد يومي    

جلسة علمية  (02)اثنان وعشرون   

2021جويلية  24السبت اليوم األول:      

 صباحا( 4508h إال ربع من التاسعة  )بداية  
 

   https://meet.google.com/jcr-yhic-ctwالجلسة االفتتاحية بالرابط المشترك للبروفيسور حمليل صالح      المدة 

08h45  قراءة آيات بينات من القرآن الكريم 

08h50 النشيد الوطني الجزائري    

09h00 البروفيسور حمليل صالح ورئيس الملتقى القانون والمجتمع كلمة مدير مخبر : 

09h05  السيد عيشاوي أحمدورئيس اللجنة التنظيمية جمعية الوطنية الجيل الرائدرئيس المكتب الوالئي للكلمة : 

09h10 مديرة مركز  ةكلمة السيدCAPU الدكتورة دليل سميحةاللجنة العلمية للملتقى )الويبينار( الدولي:   ةرئيسو 

09h15  :واإلعالن الرسمي عن انطالق الويبينار الدولي الدكتور رزوقي عبد هللاكلمة السيد مدير جامعة أحمد دراية أدرار 

 
 
 

الدخول  ي رابط  الجلسات التابعة للرابط األستاذ المشرف  

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw 

 وهو رابط مشترك للجلسة االفتتاحية والختامية
     11إلى  01الجلسات من  البروفيسور حمليل صالح 

 + الجلستين االفتتاحية والختامية 

https://meet.google.com/xju-cceg-dni دليل سميحة الدكتورة 02إلى  12الجلسات من    

الجمعية الوطنية الجيل الرائد      مخبر القانون والمجتمع
 المكتب الوالئي أدرار 

 

 

 تعاطي المخدرات والمجتمع 

 تقدير المشكل، سبل التكفل والوقاية، آليات المكافحة

 
 

مركز المساعدة النفسية الجامعية   
 جامعة أدرار 

 

 

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw
https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw


 
 ctw-yhic-https://meet.google.com/jcr   الرابط األول للبروفيسور حمليل صالح

   2021 جويلية 24السبت : األول اليوم
      (0309h - 00h11) جامعة أدرار –األستاذ الدكتور غيتاوي عبد القادر : برئاسة (01) األولى الجلسة 

  ctw-yhic-https://meet.google.com/jcr     دقائق لكل متدخل  10مالحظة:  

جويلية 24السبت   

 االسم واللقب  الجامعة والبلد عنوان الورقة البحثية 

. المجتمع الجزائريواقع اإلدمان على المخدرات في   بديعة ايت مجبر واكلي د.( 1  2سطيفجامعة  
 مريم عيسات .أ

)اسباب تعاطي الشباب  واقع تعاطي وادمان المخدرات في المجتمع الليبي

 .للمخدرات بمدينة سبها نموذجا(

 نادية علي   .د( 2 جامعة سبها، ليبيا

 المهدي عبد النبي 

. الوقاية من تعاطي المخدراتالبيئة االجتماعية ودورها في   درار  أجامعة  

 

 هبي ذعمر ال.  د ط.( 3

 د/  عبد القادر قصباوي 

دور الثقافة الشعبية )التشجيع أو الحد( من انتشار تعاطي المخدرات بالوسط 

 .التواتي ماض وحاضر ومستقبل

درار  أجامعة   عثمان   الصادق( 4 
 حمزة بن عبد الرحمان  .د

الفرد والمجتمع في ضوء الشريعة اإلسالمية. آثار المخدرات على  درار  أجامعة    أسماء اباللي    .د( 5 

. تداعيات انتشار المخدرات على األمن المجتمعي في الجزائر 3جامعة الجزائر   آسيا لعمراني  .د( 6 

. درات والمؤثرات العقليةآليات التعاون الدولي لمكافحة جرائم اإلتجار بالمخ تيسمسيلت جامعة     رياض يركات. د( 7 
 رالصغي محمد ةد. مسيك

 

 ( 00h11 - 3012h) جامعة أدرار –األستاذ الدكتور بن الدين امحمد  : برئاسة (02) الثانيةالجلسة  

 ctw-yhic-https://meet.google.com/jcr    دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

جويلية 24السبت   

 االسم واللقب    الجامعة والبلد عنوان الورقة البحثية 

2020- 2019واقع اإلدمان على المخدرات في الجزائر خالل سنتي   آمال حواطي  .د( 1 جامعة غرداية  
 اسامة بارود  .د

 اآلثار النفسية واالجتماعية لتعاطي المخدرات على الشباب الجزائري
 -جيجلمن متعاطي المخدرات بوالية دراسة ميدانية على عينة -

 بشتة حنان  .د( 2 جامعة جيجل
 بوعموشة نعيم  .د

تعاطـــي المخــــدرات: األسبــــاب واآلثــــار النفسيـــة واالجتماعيـــــة  
 واالقتصاديــــة 

جامعة برج 
بوعريريج جامعة 

 02بليدة 

 بلعربــــي غنيــــــة  .د( 3
 مونيــــة زوقــــاي  .د

المخدرات في التشريع الجزائري ومحاولة المشرع التصدي  جريمة استهالك 
 لها.

1جامعة الجزائر   بن دخان رتيبة .د( 4 

 اإلدمان على المخدرات وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع
 

 د. بن عبد الرحمان امال ( 5 جامعة غرداية 
 لبيض سعدية .د

في  المخدرات  انتشارادية المدرسية في الحد من  درجة مساهمة الخدمات اإلرش
-دراسة ميدانية بوالية ميلة –أوساط تالميذ التعليم الثانوي  

  2جامعة سطيف 
 2جامعة سطيف 

 بن عمارة سعيدة  .د( 6
 سمايلي محمود. د

- بجامعة باجي مختار آليات الوقاية من تعاطي المخدرات: التجربة األوروبية نموذجا 
 عنابة

 ( د. ليتيم نادية7

 

 

 



  (3012h  - 00h14)فلسطين  -العطاونة  جبر األستاذة فاطمة: برئاسة (03) الجلسة الثالثة 

 ctw-yhic-https://meet.google.com/jcr         دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

جويلية 24السبت   

الجامعة والبلد   عنوان الورقة البحثية   االسم واللقب  

الجامعيات المقيمات بالسكن الجامعي نحو تعاطي اتجاهات الطالبات 
المخدرات. دراسة تطبيقية على عينة من الطالبات الجامعيات المقيمات بالسكن 

 الجامعي بجامعة المسيلة.

 بوجمعة نقبيل   د.( 1 جامعة المسيلة
 عيشة جحا   د. ط. 

جريمة تسليم او عرض بطريقة غير مشروعة مخدرات او مؤثرات عقلية  
. طفل بهدف االستعمال الشخصيعلى   

1 جامعة باتنة  
 

 بوزيتونة لينة . د( 2
 لخضر زرارة . د

المدمن على   السيكوباتية(الواقع النفسي للشخصية المضادة للمجتمع )
 . المخدرات

 . دراسة ميدانية بمركز الوسيط لعالج المدمنين بوالية أدرار

 جامعة أدرار  
أدرار   جامعة   

عبد   بوفارس. د( 3
 الرحمان  

 بوشعور زهرة نوال. د

آليات  -ظاهرة الجريمة المنظمة لالتجار غير المشروع بالمخدرات )المفهوم
 المكافحة(

 د. جودي حمزة ( 4 جامعة أدرار   
 عزاوي حمزة .د

. التناول اإلعالمي لموضوع تعاطي المخدرات وتجارة األرصفة  حنيني ام الخير . د( 5 جامعة ادرار  
 قيلي ماما. أ

.اآلثار النفسية لتعاطي المخدرات  دليلة جلول  .د( 6   1 جامعة باتنة   

ريمة المخدرات في قانوني الصحة و العقوبات الجزائريج  
 التجريم و العقاب

جامعة أبو بكر بلقايد  

 تلمسان

 المركز الجامعي مغنية 

 زاير إلهام د.  (7
 ميساوي حناند. 

 

     (00h14  - 3015h) ماليزيا -الدكتور أشرف محمد زيدان : برئاسة (04) الجلسة الرابعة 

 ctw-yhic-https://meet.google.com/jcr       دقائق لكل متدخل  10مالحظة:   

جويلية 24السبت   

 االسم واللقب  الجامعة والبلد عنوان الورقة البحثية 

ظاهرة تناول المخدرات في المجتمعات العربية االسباب والمعالجات 
.نموذجا()المجتمع العراقي دراسة سوسيو انثروبولوجية   

العراق -جامعة تكريت  سرمد جاسم محمد   .د( 1 
 الخزرجي 

.العالقة بين المخدرات والسلوك اإلجرامي  سعاد حايد  .د( 2 جامعة جيجل 

في تحقيق التوافق النفسي لدى الشباب المدمن  االجتماعيةأثر المساندة 
.على المخدرات )دراسة ميدانية(  

 علي امحمدي . د( 3 جامعة أدرار 

سمة التوظيف النفسي والحركات التقمصية لدى مراهق يتعاط 
من خالل المقابلة،   عياديهالمخدرات منذ أربع سنوات. دراسة 

 الموضوع.الرورشاخ، واختبار تفهم 

المؤسسة العمومية للصحية  
 الجوارية بزرالدة 

فتح األزهار   .د( 4
 العربي

.أسباب تعاطي المخدرات وآثارها  جامعة أدرار  
 جامعة سيدي بلعباس 

 

  محمد المهدي بن .د( 5
 السيحمو 

 مسعود بوعبد هللا .د

 جامعة تيارت  .لظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري قراءة  سوسيولوجية
2جامعة سطيف   

 محمد لمين هيشور .د( 6
 مفتاح بن هدية .د

 االتجار غير المشروع بالقنب الهندي في الجزائر.  
  ) الوضع و آليات المكافحة(

 عبد الحليم جالل ( د.7 2جامعة سطيف

 

  

 



 

     (3015h - 00h71) جامعة تلمسان –بن سهلة ثاني بن علي   الدكتوراألستاذ : برئاسة (05) الخامسة الجلسة  

 ctw-yhic-https://meet.google.com/jcr     دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

جويلية 24السبت   

 االسم واللقب  الجامعة البلد  عنوان الورقة البحثية 

واآلثار الناجمة عنها.تعاطي المخدرات، األسباب واألضرار،   مقدم زينب .د( 1 جامعة ادرار  

 .المخدراتالخطورة االجرامية لمدمني 
 

 جامعة االغواط
 جامعة االغواط

 ملياني عبد الوهاب .د( 2
 لحرش أيوب التومي .د

 .تأثير اإلدمان على تعاطي المخدرات نفسيا وصحيا من وجهة نظر المدمن

. تعاطي المخدراتدراسة حالة لمدمن توقف عن   
 منصوري يحي . د( 3 جامعة بسكرة 

 بن مقري عبد العزيز .د

. اإلدمان على المخدرات في العالم الرقمي 1جامعة قسنطينة    نبيلة صدراتي  .د( 4 
 عز الدين ريطاب .د

.الرؤية االجتماعية لتأثير تعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع 1جامعة باتنة    نسرين ضامن . د( 5 

ظاهرة اإلدمان وتعاطي المخدرات في إطار المنظومة القانونية  
 . " دراسة في اشكالية تحديد المفاهيم» الجنائية

 ياسين قوتال    .د (6 جامعة خنشلة
 حمدي حكيمة .د

 بركاوي مبروك ( د. 7  جامعة أحمد دراية أدرار  ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمعات، األسباب والنتائج

 

 

 

     (00h71  - 30h81)  سلطنة ُعمان  –قيراط محمد  الدكتوراألستاذ : برئاسة (06السادسة )الجلسة  

 ctw-yhic-https://meet.google.com/jcr     دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

جويلية 24السبت   

بحثية                                عنوان الورقة ال الجامعة   البلد   االسم واللقب  

 يمينة مدوري .د( 1   جامعة سكيكدة االضطرابات النفسية وإدمان المخدرات

1جامعة باتنة  قراءة في االنعكاسات النفسية للمراهق المدمن على المخدرات   عيواج صونيا. د( 2 

النفسيتعاطى المخدرات واالغتراب   جامعة عنابة 
2جامعة قسنطينة   

 بختاوي زهرة  .د ط. ( 3
 حياة غزال  .د

 جامعة ام البواقي  التداعيات النفسية لإلدمان على المخدرات
 جامعة ام البواقي 

 سقطني مارية . د ط. ( 4
 بجة حياة. د ط. 

 الوصم االجتماعي لمدمني المخدرات 
 عينة من المدمنين بمدينة ورقلة   دراسة ميدانية على

 سعيدة هيدوب. د ط. ( 5 جامعة ورقلة 
 نورة بن لحرش . د ط. 

. اإلطار القانوني لجرائم المخدرات في التشريع الجزائري  جامعة غرداية     الدين  محي علي .د( 2 
 شول بن شهرة

بالمخدراتالتعاون الدولي القضائي في مجال مكافحة جريمة االتجار   بوعالم آمنة    .ط.  د( 7 جامعة  مستغانم 
ساجي عالم  .د ،أ  

   
 
 
 
 
 
 
 



 اليوم الثاني : األحد 25  جويلية 2021
   (00h08 - 30h09)    )جامعة ادرار(  حمليل صالح  الدكتور االستاذ : برئاسة(07) السابعةالجلسة  

 dni-cceg-https://meet.google.com/xju  دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

جويلية 25ألحد ا  

الجامعة والبلد عنوان  عنوان الورقة البحثية   االسم واللقب  

.مدخل مفاهيمي لظاهرة تعاطي المخدرات  رزيقة غربي  .  د ط. ( 1 جامعة المسيلة 
 فاطمة الزهراء طلحة . دط. 

ظاهرة اإلدمان على المخدرات في الجزائر)الحصيلة اإلحصائية لإلحدى  
(. 2020عشرة أشهر األولى من سنة    

 عزوز شافية .  د ط. ( 2 جامعة أم البواقي 

المخدرات عبر التاريخ: مفهومها، أنواعها، أسبابها، آثارها وطرق 
.الوقاية منها  

 جامعة ادرار 
 جامعة أم البواقي 

 محجوبة عبد القادر . د ط. ( 3
 ساحل نسرين. د ط. 

 جامعة بشار . دراسة تحليلية -اجتماعي لمتعاطي المخدرات -النفسيالبروفايل 
 الشلف  جامعة 

 كمال عمتوت. أ( 4
 العزيز ديلمي دعب د.

دور مركز الوسيط بمدينة أدرار في التكفل بالمدمنين المتعاطين للمواد 
 المخدرة وعالجهم من اإلدمان. 

 جامعة ادرار 
 جامعة ادرار 

 . حياوي مبارك د ط. ( 5
 أ، د. بن سالم خديجة  
 

 انون الدولي ـم اإلتجار بالمخدرات في القــــات مكافحة جرائـآلي
 

-جامعة العربي التبسي 
بسةت  

 عزالدين عثماني( د. 6

 

)     الدكتورة ام الغيث عائشة  : برئاسة ( 08الثامنة )الجلسة  
30h09 - 00h11)    

 dni-cceg-https://meet.google.com/xju  دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

جويلية 25األحد   

 االسم واللقب  الجامعة البلد  عنوان الورقة البحثية 

 جامعة الطارف  المناهج التعليمية ودورها في زرع القيم االجتماعية لمكافحة آفة المخدرات
 جامعة الطارف 

 عبد المنعم مكاحلية   د. ط. ( 1
 د. بن حمزة حورية 

والدولي   الوطني الصعيدين على المخدرات  لمكافحة القانونية اآلليات 1جامعة الجزائر    د. زكية جدايني ( 2 

المكافحة في   عالج اإلدمان على المخدرات بين التدابير العالجية و أجهزة
04/18ظل القانون رقم   

1جامعة قسنطينة   ببريني كريمة   .د( 3 
 بولمكاحل أحمد .د

 دور مستشار التوجيه في مكافحة تعاطي المخدرات بالوسط المدرسي  
- دراسة ميدانية على عينة من مستشاري التوجيه المدرسي بمتوسطات وهران-  

بغدادي خديجة  .د( 4   2 جامعة وهران  

برنامج عقالني انفعالي سلوكي مقترح لعالج حاالت اإلدمان على 
 المخدرات. 

 جامعة مستغانم 
 

 بلعباس نادية . د (5
 ميلود دواجي بوعبدهللا     . د 

- التكفل النفسي بالمدمن في الوسط المؤسساتي بالجزائر بين الواقع والمأمول
حة الجوارية بوالية لعالج اإلدمان بالمؤسسة العمومية للص المركز الوسيطي

 - سطيف نموذجا

 2جامعة سطيف 
 جامعة المسيلة

د. بوروبة امال ( 6  
ء لزهرابوعالقة فاطمة ا. د  

 واقع اإلدمان على المخدرات في المجتمع الجزائري   
 

جامعة محمد لمين 
 2دباغين سطيف

أد. بديعة ايت مجبر واكلي( 7  
 عيساتا. مريم 

 

 

 

 

 



   (00h11 - 30h21)       االستاذ الدكتور موالي امحمد : برئاسة (09التاسعة )الجلسة  

 dni-cceg-https://meet.google.com/xju  دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

 جويلية 25األحد 

الجامعة والبلد عنوان  عنوان الورقة البحثية   االسم واللقب  

المخدرات في القانون الجزائري جريمة المتاجرة في  جامعة امحمد بوقرة،  
 بومرداس 

جليلة بن عياد د. ( 1  
 

 ضمانات المحاكمة العادلة للطفل مرتكب جرائم المخدرات في  
 التشريع الجزائري 

جامعة             
محمد الصديق بن  

 يحيى جيجل

 سعدود مريم  ( د. 2
 حسن هاشمي   د.

 اإلستراتيجية االتصالية لمكافحة ظاهرة المخدرات بالجزائر      
 عرض تجربة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها

3جامعة الجزائر   حفيظة بوهالي  .د( 3 

ت القانونية واآلليات  مكافحة جريمة تعاطي المخدرات في الجزائر: اآلليا
 المؤسساتية

1جامعة  قسنطينة  نقاش ( د. احمد 4 
 .  نادية كاملد ط. 

   2جامعة الجزائر  التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات  المجتمع فيدور مؤسسات 
   2جامعة الجزائر 

 خليفاوي فهيمة  . د( 5
 شعبان أميمة  د.

رواحنة نادية  .د( 6 جامعة جيجل الحماية الجزائية من تعاطي المخدرات في التشريع الجزائري   

المتابعة الجزائية لجرائم تعاطي المخدرات لدى األحداثإجراءات  المركز الجامعي  
 مغنية

رحمونة قشيوش  .ط.  د( 7  

 

 

 

   (30h21  - 00h41)    االستاذ الدكتور بوعزة عبد القادر   برئاسة : (10العاشرة )الجلسة  

 dni-cceg-https://meet.google.com/xju  دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

 جويلية 25األحد 

 االسم واللقب  لجامعة البلد  عنوان الورقة البحثية 

 زعادي محمد جلول  .د( 1 جامعة بالبويرة  إشكالية التصدي للمخدرات اإللكترونية على الصعيد التشريعي

الخليج قراءة في تجارب بعض دول -التداعيات والمخاطر-تكلفة المخدرات  صونية بن طيبة . د( 2 جامعة تبسة 

 دور وسائل اإلعالم واالتصال في الحد من انتشار المخدرات إذاعة ادرار 
 نموذجا 

 عبد هللا جعفري  . د( 3 جامعة ادرار 
 احمد هداجي . د

 عبيد زرزورة  .د( 4 جامعة أدرار  العالج التكاملي للمدمنين على المخدرات

       المخدرات بعد تعافيه في المجتمع الجامعيين نحو دمج متعاطياتجاهات الطلبة 
 )دراسة ميدانية بجامعة أحمد دراية بأدرار(

 جامعة أدرار. 
 2جامعة الجزائر 

 د. عيسى بن سالم ( 5
 كريمة جوال    

في التدليل والتشدد   أساليب التنشئة األسرية للمراهقين المتعاطين للمخدرات
)دراسة فارقية بين المتعاطين وغير المتعاطين    المتوازنواألسلوب 

 للمخدرات من المراهقين في الوسط المدرسي(

 جامعة الوادي 
الوادي جامعة   

 كريمة مقاوسي .د( 6
 نبار ربيحة .د

جريمة تسليم الصيدلي لألدوية ذات الخصائص المخّدرة أو المؤثرة عقليا 
 الجزائري بطريقة غير مشروعة في التشريع 

ط.  مراد بودية  .د ط. ( 7 جامعة مستغانم 
 هاجر مليكة  د. 
 حميش يمينة   .د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   (00h41 - 04h51)     2جامعة وهران –برئاسة الدكتور قمراوي عز الدين   :(11الحادية عشرة )الجلسة  

 dni-cceg-https://meet.google.com/xju  دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

جويلية 25األحد   

 االسم واللقب  الجامعة البلد  عنوان الورقة البحثية 

. آليات التعاون الدولي لمكافحة اإلتجار غير المشروع للمخدرات ة مالك ورد .د( 1 جامعة تبسة   

. اإلطار القانوني لحماية الحدث مستهلك المخدرات  01الجزائر جامعة  
تامنغست  جامعة  

 بشقاوي عبد الحق. د( 2
د غالب أحم. د  

 جامعة أدرار   الرعاية النفسية ودور مؤسساتتعاطي المخدرات في الوسط المدرسي 
 جامعة  أدرار 

  شرابة عبدد.  ط( 3
 الرحمن 

دليل سميحة  .د  

وجهة دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في الوقاية من تعاطي المخدرات من 
 - دراسة ميدانية ببلدية العلمة -ننظر األخصائيين النفسانيي

 2جامعة سطيف 
 

سيدي صالح صبرينة  .د( 4
 

 خالف ابتسام. د ط. 

جامعة باجي مختار   التطور التشريعي في مكافحة المخدرات على الصعيد الدولي 

 عنابة

د.مريم بن عبد الكريم( 5  

الوقاية من تعاطي المخدرات البيئة االجتماعية ودورها في   جامعة ادرار  
المسيلة  جامعة   

 عمر الدهبي . أ( 6
عبد القادر قصباوي .د  

تتعاطي المخدرا مكافحةدور التوجيه الديني في   جامعة األمير عبد  
القادر للعلوم  

 قسنطينة –اإلسالمية 

 ساعد تبينات ( 6

. والوقاية منها المخدراتاإلطار القانوني العالمي لمكافحة    فوزية فتيسي. د( 7 جامعة قالمة  

 

 dni-cceg-https://meet.google.com/xju  الرابط الثاني: للدكتورة دليل سميحة 

 جويلية  24السبت اليوم األول: 
   (30h90 - 00h11)    الدكتورة دليل سميحة    ة : برئاس(12)  عشرة  الثانية الجلسة  

 https://meet.google.com/xju-cceg-dni  دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

جويلية    24السبت   

 االسم واللقب  الجامعة البلد  عنوان الورقة البحثية 

 بوشارب إيمان .د( 1 جامعة قالمة  مضمــــــــــون ومدى الفعالية" " أحكـــــــــام إزالة التسمم بين ال 

 دور المدرسة الجزائرية في الوقاية من انتشار ظاهرة المخدرات 
 مديري المتوسطات مدينة تمنراست(   )دراسة ميدانية من وجهة نظر 

 تامنغست ا جامعة
 األغواطزين جامعة

 حداد يسمينة .د( 2
 بن لحبيب سيد أحمد د. ط. 

الوقائية التي تمارسها  واالستراتيجياتواقع ظاهرة تعاطي المخدرات 
 ية )المؤسسات التربوية والمساجد( مؤسسات التنشئة االجتماع

 حسان بعايري .د( 3 جامعة المسيلة

االستراتيجيات المتخذة من طرف المؤسسات والمصالح االمنية للوقاية من  
- نموذجاوالية تامنغست -في الجزائر المخدرات ومكافحتها  

 جامعة تامنغست 
تامنغست جامعة   

 أم الخير حمدي ( 4
 عبد هللا بن عبد السالم 

دور التدابير العالجية في مكافحة جريمة استهالك المخدرات طبقا ألحكام 
 18/ 04القانون 

 حورية سويق .د( 5 جامعة عين تموشنت 

 علي زهيرة  د.بن( 6 جامعة معسكر  الهيئات الوطنية المختصة في الوقاية ومكافحة جرائم االتجار بالمخدرات

 

 

 

 

https://meet.google.com/xju-cceg-dni


 ( 00h11 - 30h21) الجزائر –قدي عبد المجيد  : برئاسة األستاذ الدكتور(13) ةعشر  الثالثةالجلسة  

 https://meet.google.com/xju-cceg-dni      دقائق لكل متدخل   10مالحظة:  

جويلية    24السبت   

 االسم واللقب  الجامعة البلد  عنوان الورقة البحثية 

 سعاد أجعود  .د( 1 جامعة تبسة ت. التدابير الوقائية والعالجية في مكافحة جريمة استهالك المخدرا

تعاطي المخدرات في الجزائر واستراتيجية الوقاية والمكافحة )دراسة ميدانية  
 ر.بواليات الجزائ

زيان عاشور  
 بالجلف

 سعدة دريف . د( 2

)دراسة   المخدرات من وجهة نظر الطالبدور الجامعة في الحد والوقاية من تعاطي 
 علوم االجتماعية بجامعة ادرار(  ميدانية على عينة من طلبة قسم ال

 سالمي فاطمة  .د( 3 جامعة ادرار 
 

مدى وعي الشباب الجامعي ببعض المخاطر الناجمة عن ظاهرة تعاطي المخدرات 
 ت. وعالقته ببعض المتغيرا

 2جامعة وهران 
 جامعة أدرار 

   صارة حمري .د( 4
 سالمة أغياث .د

 عزيزي زهرة . د( 5 جامعة قالمة  سرة كمنتج لإلدمان وعامل وقائي" تعاطي المخدرات من منظور نسقي أسري" األ
 بفرج هللا زين. د

 ودور مؤسساته المخدرات  تعاطي ظاهرة من الوقاية في المدني مسؤولية المجتمع
 ذلك  في

 تهامي عوماري. د( 6 جامعة المسيلة
 واضح العمر  .د

 ( ط.د  غربي سليمان7 جامعة ورقلة   للوقاية من آفة المخدرات  النموذج االجتماعيالبراديغم 
 ط.د ثناح محمد  

 

 

 

   (03h21 - 00h41) تونس – اللولب حسن حبيب الدكتور األستاذ: (14عشر ة ) الرابعةالجلسة  

 https://meet.google.com/xju-cceg-dni     دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

جويلية    24السبت   

البلد  الجامعة  عنوان الورقة البحثية   االسم واللقب  

.ةوأساليب الوقاية المجتمعي التعاطيالمخدرات أسباب   الكويت   
 جامعة  سطيف

 غنيمة عباس  .د( 1
 طاووس شاق .د

تنامي تعاطي المخدرات في   مساهمة العلوم االجتماعية في مواجهة ظاهرة
. ع الجزائريالمجتم  

البليدة  جامعة  وداد دريوش .د( 2 
 نسعيد سبعو د.

. نالوقاية الثانوية من إدمان التبغ لدى المراهقي  موهيبة قيرع حات د.( 3 جامعة بجاية 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات 
.ودورها في الوقاية ومكافحة المخدرات 1988العقلية لعام والمؤثرات   

 نورة سحري . د( 4   2جامعة وهران    

. مكافحة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري والمنظمات الدولي    وهرانجامعة  
تلمسان  جامعة  

 بوكريريس خديجة . د ط. ( 5
 سها  بوكريريس .د ط. 

مدى الوعي الطالبي بظاهرة تعاطي المخدرات الرقمية في الجامعة 
-دراسة ميدانية– الجزائرية   

المركز الجامعي عبد  
 الحفيظ بولصوف ميلة

 د.لبيض ليندة( 6
 د.لبصير فطيمة

جامعة باجي مختار  التطور التشريعي في مكافحة المخدرات على الصعيد الدولي 
 عنابة

 الكريممريم بن عبد  ( د. 7

 

  

 

 

 

 

 

 



 

     (00h14 - 03h51)ميلود ولد الصديق  دكتورال األستاذ : برئاسة(15ة عشرة )الخامسالجلسة  

 https://meet.google.com/xju-cceg-dni    دقائق لكل متدخل  10مالحظة:   

جويلية    24السبت   

البحثية  الورقة عنوان  االسم واللقب  الجامعة البلد  

. الدولية لمكافحة المخدراتالجهود   جامعة مستغانم  
مستغانم جامعة  

      إكرام بلباي .د( 1

 نور الدين محمد كريم  .د

. جريمة استهالك المخدرات بين العقاب والتدبير  التجاني زليـخة  .د( 2   1جامعة الجزائر 

عن طريق  والمؤثرات العقلية مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات
 المسالك البحرية 
كنموذج*  1988*اتفاقية االمم المتحدة لسنة   

 بخدة صفيان  .د( 3 جامعة سعيدة 

 براهمي عبدالرزاق  .د( 4 جامعة تلمسان . ئم المخدرات في التشريع الجزائريالمواجهة الجزائية الموضوعية لمكافحة جرا

االتجار بالمخّدرات والمؤثّرات العقليّة اآلليّات اإلجرائيّة الكفيلة بمكافحة جرائم 
 في التشريع الجزائري 

 بن بادة عبد الحليم  .د( 5 جامعة غرداية 
 البرج محمد .د

مواجهتها في الجزائر استراتيجيةالمخدرات وتداعياتها اإلجرامية، و المدرسة العليا   
بوزريعة-لألساتذة  

 بن بختي سميرة .د( 6

بالمدمنين على المخدرات كآلية عالجية وقائية لمكافحة ظاهرة  التكفل الطبي 
. المخدرات في الجزائر  

سابتسام بولقوا .د( 7 جامعة خنشلة  
 

 

 

 (30h51 - 00h17) فلسطين -الدكتور أحمد نزال : برئاسة  (16السادسة عشرة )الجلسة  

 https://meet.google.com/xju-cceg-dni     دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

جويلية    24السبت   

البحثية  الورقة عنوان  االسم واللقب  الجامعة البلد  

بالمخدراتسياسة  الجزائر في مكافحة االتجار غير المشروع   بن صالح سارة. د( 1 جامعة قالمة  

المتعلق  04/18العقوبات المقررة لمكافحة جريمة المخدرات في ظل القانون 
بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير  

 .بهاالمشروعين 

المركز الجامعي 
 ست غتامن 

 

 بن مالك احمد .د( 2
 الخال ابراهيم . د

 نعيمة  بوبرطخ .د ( 3 جامعة  قسنطينة  . المخدراتنظام تسليم المجرمين لمكافحة جرائم 

1جامعة قسنطينة  األقطاب الجزائية المتخصصة في مواجهة جرائم المخدرات  بوزنون سعيدة. د( 4 
 

  -جامعة ايحي فارس  الخصوصية اإلجرائية لجرائم المخدرات خالل مرحلتي التحقيق القضائي
 لمدية

جامعة اإلخوة   
قسنطينة   -منتوري  

 بوطبة نسرين .د( 5
 صابر محمد الصديق د

01جامعة قسنطينة دور التعاون الدولي في التصدي لجريمة  تهريب المخدرات عبر البحار  بوكورو منال  .د( 6 
 

األبحاث الميدانية عن تعاطي المخدرات كآلية لمكافحة ظاهرة االدمان باألسرة 
 . الجزائرية

 جامعة غرداية 
2جامعة البليدة   

 دليلة  مهيري. د( 7
 رقاقدة السعيد  .د

 

 

 

 

 



 

   (00h71 - 03h18)    الدكتورة لبنى بايوق االردن برئاسة: (17السابعة عشرة )الجلسة  

 https://meet.google.com/xju-cceg-dni     دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

جويلية    24السبت   

البحثية  الورقة عنوان واللقب االسم  الجامعة البلد    

االستراتيجية الدولية واإلقليمية  لمكافحة جريمة غسل االموال الناتجة  عن  
 االتجار  بالمخدرات ودور القاضي الجزائي 

 حافظي سعاد . د( 1 جامعة تلمسان

 الوعي الرقمي بمخاطر المخدرات

 دراسة في آليات استخدام مواقع التواصل االجتماعي في حمالت التوعية 
 

جامعة حسيبة بن 
 بوعلي الشلف 

 أ. نسيمة طايلب( 8
 أ. حياة حميدي

 

 رافع أحمد بالعبيدي .د( 3 جامعة سكيكدة  ظاهرة المخدرات اإللكترونية كنمط حديث للجريمة وآليات مكافحتها  
 أمال زغوان  .د

اإلجرائية لمكافحة جرائم اإلتجار الدولي في المخدرات من خالل آلية  الجوانب 
 التسليم المراقب 

 بلغيث رؤى. دط ( 4 جامع تبسة 
 عفاف خذيري  .د

أساليب التحري الخاصة و دورها في مكافحة جريمة المخدرات في التشريع 
 الجزائري 

 جامعة عين تموشنت 
 جامعة تلمسان

 زعزوعة فاطمة   . د( 5
 زعزوعة نجاة .د ط. 

 02جامعة البليدة  خصوصية جريمة تهريب المخدرات في التشريع الجزائري 
 جامعة بجاية

 سكينــــة فـــروج .د(6
 خلفي عبد الرحمان  .د

 محفوظ حدادو  .ط. د( 7 1جامعة الجزائر الجهود الدولية الحديثة للوقاية ومكافحة الجريمة المنظمة للمخدرات
 سالوي  فيوس. د ط. 

 
 اليوم الثاني : األحد 25  جويلية 

 

 

 

 ( 3008h - 0010h)      االستاذة الدكتورة مزوز بركو الجزائر برئاسة :(18الثامنة عشرة )الجلسة  

 https://meet.google.com/xju-cceg-dni    دقائق لكل متدخل  10مالحظة:  

جويلية    24السبت   

البحثية  الورقة عنوان  االسم واللقب  الجامعة البلد  

1جامعة قسنطينة  مشاركة المجتمع المدني في مكافحة المخدرات  شيبوتي راضية  .د( 1 

 جامعة باتنة   التعاون الدولي في مكافحة المخدرات: الجهود والتحديات
 جامعة قالمة  

 صليحة محمدي  .د( 2
 آسية بلخير  .د

 المخدراتالسياسة الجنائية الوطنية لمكافحة جرائم 
 

  01جامعة قسنطينة 
 

 زردة  بن عائشة  .د( 3
 بوشارب  سعيدة .د

عائشــة عبد   .د( 4 جامعة الطارف  جريمة المخدرات جريمة موصوفة في التشريع العقابي الجزائري 
 دلحميا

 فتح األزهار العربي المخدرات الرقمية بين المرض والجريمة
 

 المركز الجامعي بريكة 
البواقي جامعة أم   

 عبد الحليم خلفي  .د( 5
 زهير عمراني  .د

جامعة أحمد زبانة  خصوصية  مكافحة جريمة ترويج المخدرات على الصعيد الداخلي والدولي. 
 غليزان 

 بن حليمة سعاد ( ط د( 6

المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة االجتماعية في الوقاية من   دور مؤسسات
 المخدرات 

 أمينة بلبشيــر  .د ( 7 أدرار جامعة أحمد دراية  



 ( 00h01 - 03h11) الدكتور أحمد مصطفى القوصي )السعودية( برئاسة :(91عشرة ) تاسعةالالجلسة 

 https://meet.google.com/xju-cceg-dni    دقائق لكل متدخل  10مالحظة:  

جويلية 25االحد   

البحثية  الورقة عنوان واللقب االسم  الجامعة البلد    

. آليات مكافحة جرائم المخدرات في التشريع الجنائي الجزائري عبد الغاني   .د( 1 جامعة خنشلة 
 بوجوراف

 جامعة باتنة  استراتيجيات الردع المبني على العالج بااللتزام للمدمنين على المخدرات 
 جامعة الجلفة 

 مزوز بركو. دأ، ( 2
 د . رافع امبارك 

 غنية اعزيز . د( 3 2جامعة سطيف  . االجراءات الصحية و الردعية بين اإلدمان على المخدرات في الجزائر : 
 أستاذة محاضرة 

.تعاطي المخدرات والمجتمع  فاطمة زيتزن .د( 4 جامعة باتنة  

ء  الزهرا فطيمة ( د.5  جامعة المسيلة  بدائل الحبس كآلية لمكافحة تعاطي المخدرات 
 مصدق

 أساليب البحث والتحري في التحقيق في جرائم المخدرات
 "دراسة في القانون الجزائري  

 فطيمة قطواش . د(6 جامعة تيارت 
 خالد بالجياللي .د

المخدرات بين  فعالية السياسة الجنائية الوطنية في مكافحة جريمة  تعاطي
 تطبيق العقوبة وتوقيع تدابير األمن. 

 ثابت دنيازاد .د( 7 جامعة تبسة
 فرحي ربيعة  .د

 

 ( 03h11  - 00h31)  د. نهى عطير فلسطين   األستاذ  برئاسة :(20)لعشرون االجلسة  

 https://meet.google.com/xju-cceg-dni     دقائق لكل متدخل 10مالحظة: 

جويلية 25االحد   

البحثية  الورقة عنوان  االسم واللقب  الجامعة البلد  

. تفعيل آليات مكافحة جرائم المخدرات في التشريع الجزائري  قدادرة فوزية . د( 1 جامعة أدرار  
 يامة إبراهيم .د ،ا

. الجزائر في معالجة مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات استراتيجية قالمة  جامعة   لزهر خشايمية .د( 2 
 آمال عقابي .د

. تجربة الشرطة الجزائرية في مكافحة جرائم المخدرات   1جامعة باتنة  
 جامعة مستغانم 

محمد السعيد   .د( 3
 زناتي 

 جواج يمينة .د

. االتجار غير المشروع بالمخدراتالتعاون القضائي الدولي في مكافحة  2البليدة  جامعة   نادية عمراني .د( 4 
 

1 جامعة قسنطينة  األساليب الخاصة لمكافحة جرائم المخدرات في القانون الجزائري   الزيت ندى  بو. د( 5 
سكماكجي هبة  د.

 فاطمة الزهراء 

والمناقشة الجماعية في  أثر برنامج إرشادي نفسي جماعي قائم على المحاضرة 
 التحسيس من خطر المخدرات لدى عينة من المراهقين بوالية الوادي. 

 خولة أحمدي  ( د. 6 جامعة خميس مليانة

 أمال لكروط  د. 

 

 

 

 

 



 
 مالحظة: يرجى من السادة المشاركين التحول إلى الرابط المشترك لحضور الجلسة الختامية 

1) 00h61 : قراءة التوصيات 
2) 10h61  : المباشر شهادات المشاركة على رمزي لإرسال 
3) 15h61 اإلعالن الرسمي عن اختتام فعاليات الويبينار الدولي من طرف السيد مدير الجامعة  : 
4) 02h61 تالوة آيات بينات من القرآن الكريم ثم االستماع للنشيد الوطني : 

 

  

 

 

 

 

 جويلية 25االحد 
 الختاميةالجلسة 

 بالرابط المشترك للبروفيسور حمليل صالح    
  ctw-yhic-https://meet.google.com/jcr 

 جويلية 25االحد 

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw

