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املهتقىإشكانٍت
 التي اإلاشىالث أهبر إحدي اإلاخدزاث ظاهسة حعد

ظهس العالم بأسسه، جىاحه  صعُدًً على ذلً ٍو

ٌ  والصعُد. والخعاطي الاججاز: هما أساسُين  ألاو

بها ثم وشزاعتها، إهخاحها ًخضمً  وجىشَعها تهٍس

سجبط فيها، واإلاخاحسة  هره بخعاطي بعد فُما هرا ٍو

 الخعاطي هرا أوان سىاء بمستهلىيها، أي اإلاخدزاث،

 اخخُازي، أو إحبازي  بشيل أو علم، دون  أو صدفت

 .إدماها أم اعخُادي بشيل أوان وسىاء

 واكخصادًت، احخماعُت حروزا اإلاخدزاث إلاشيلت إن

 مخخلف فيها حشازن وحاسمت، فّعالت حلىال جخطلب

 مجدًت؛ غير الىدُجت واهذ وإال والفئاث، الجهاث

 كبل منها الىكاًت في اإلاساهمتب مطالب فالجمُع

 واإلاسجد باإلادزست مسوزا ألاسسة، مً ابخداء  : ميافحتها

ت الثلافُت والجمعُاث اضُت، والتربٍى  ووسائل والٍس

 وألامىُت الطبُت اإلاؤسساث إلى ووصىال ؤلاعالم،

 دوز  لهم هؤالء فيل اللساز؛ وأصحاب واللضائُت

 ظاهسة مىاحهت في الىكىف ألحل وهؤدً أن بد ال معين

.وميافحت وكاًت اإلاخدزاث

ٌ  مً ســهثُ زأث ًــلرل تــوهدُج  جيسُمسوزةــض الدو

هما  مشترهت، دولُت عالكاث إطاز في حهىدها وجىحُد

ومؤسساجُت  سعذ إلى وضع جدابير كاهىهُت وهُيلُت

 آلافت هره مً الىكاًت على اإلاسخىي الىطني بهدف

 حىل األول انىطنً املهتقى
 زائريظاهرة املخدراث يف اجملتمع اجل

 انتشخصٍص، انىقاٌت، واملكافحت
 2022 ماي 17و  16

 حتج إشراف كم من:
 اهمـــار حٍــرة: انربوفٍسىر عمــت انبىٌـامعــر جـمدٌ

 كمال بن عمريوش (عمٍد أول)رئٍس أمن والٌت انبىٌرة: 
 ...هائب مدًس الجامعتعلي د. معصوش  زئِس اإلالخلى:

هائب زئِس اإلالخلى: أ. د. سمير شيهاوي... مدًس مخبر 

 الدولت وؤلاحسام اإلاىظم

. مدًسة د. حلىان شوٍىتاللجىت العلمُت:  تزئِس

 ؤلاوسان علىم في الخخصصاث اإلاخعدد اإلاخبر

  واإلاجخمع والبِئت

 لخىظُمُت: د. شعاف خالدزئِس اللجىت ا

 هائب) عمس باشاهائب زئِس اللجىت الخىظُمُت: 

 (البىٍسة والًت مًأ زئِس

وميافحتها؛ فسيذ كىاهين، وأوشأث مساهص اسدشفائُت، 

مخخصت في هرا اإلاجاٌ، وشودتها   ووضعذ فسكا أمىُت

لى مسخىي الىسائل الخلىُت واللىحِسدُت، ال سُما عب

 الجمازن، 

ال جصاٌ هره الظاهسة مىدشسة في اإلاجخمع  ،زغم ذلً

دد جخمع الدولي، وال جصاٌ مخاطسها تهالجصائسي، على غساز اإلا

 ألافساد واإلاجخمعاث، بل وحتى مؤسسساث الدولت.

لهرا حاء هرا اإلالخلى الىطني اإلاشترن بين ول مً: 

سة، وحامعت  سة، للبحث الجهاش ألامني لىالًت البٍى البٍى

حىاهب لظاهسة اإلاخدزاث: الجاهب ألاٌو ًخمثل  تفي ثالث

في حشخُص هره الظاهسة إلاعسفت أبعادها وحدودها، 

 مً آفت اإلاخدزاث والجاهب الثاوي لدزاست طسق الىكاًت

سها  اإلاىخهجت حالُا وجلدًس مدي هجاعتها، مً أحل جطٍى

ا أو إًجاد طسق أخسي هفُلت بخحلُم هره الغاًت. أم

الجاهب ألاخير فُخمثل في آلُاث ميافحت هره الظاهسة، 

لُت، الري ٌعد أخطس حاهب، خصىصا مً الىاحُت العم

 ويهدف اإلالخلى مً وزائه إلى:

اإلاساهمت في إثساء اإلاخططاث الىطىُت للىكاًت مً  -

 ظاهسة اإلاخدزاث وميافحتها.

 إًجاد أهجع وأسسع السبل إلايافحت ظاهسة اإلاخدزاث. -

 جلدًم الحلٌى اللابلت للخطبُم العملي. -

الىصٌى إلى جىظُف حعاون دولي حلُلي في مجالي  -
س. ِّ  الىكاًت واإلايافحت، والىأي عً الخعاون اإلاس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصىاعت(. -ؤلاهخاج )الصزاعت -

ب والخىشَع.-  التهٍس

 اإلاخاحسة والتروٍج.-

 الخعاطي.-

  

 اإلاىظىز الاحخماعي.-

 اإلاىظىز الىفس ي.-
 اإلاىظىز الطبي.-

 اإلاىظىز الاكخصادي.-

 اإلاىظىز اللاهىوي.-
 اإلاىظىز ألامني.-

- 

 اإلادوي في الىكاًت مً اإلاخدزاث. دوز اإلاجخمع-

اتها في دوز الخيشئت الاحخماعُت ومؤسس-

الىكاًت مً اإلاخدزاث )ألاسسة، اإلاسجد، 
اضت...(  اإلادزست، الجامعت، ؤلاعالم، الٍس

دوز اإلاساهص اإلاخخصصت في الىكاًت مً -

 اإلاخدزاث.
 دوز ألاحهصة ألامىُت في الىكاًت مً اإلاخدزاث.-

إلايافحت  الدولُت والىطىُت آلالُاث اللاهىهُت-

 اإلاخدزاث.
 آلالُاث ألامىُت إلايافحت اإلاخدزاث.-

 آلالُاث الاكخصادًت إلايافحت اإلاخدزاث.-

 آلالُاث الطبُت والىفسُت.-
 آلالُاث الاحخماعُت.-

خي.-  الجاهب الخاٍز
 .خصيُفال-

 .الىصىص اإلاجّسمت-

 لازبت الدًيُت.اإلا-

 اإلالازبت ألامىُت.-

املهتقىحماور



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نهمهتقىانعهمٍتانهجنت
 جامعت انبىٌرة.......................أ.د. نىوٍسً عهً

 جامعت انبىٌرة............................أ.د. سرو حممذ

 جامعت انبىٌرة.................د. لاسً سً ٌىسفأ.

 جامعت انبىٌرة...........................واصر محىديأ.د

 ..جامعت انبىٌرة...............أد. دمحىن فرٌذ.........

 حامىغسج..جامعت ..............أ.د. مرسهً عبذ احلك

 أو انبىالً..جامعت ...............أ.د. جغهىل زغذود

 حٍارث..جامعت ................أ.د. بىراش عبذ انمادر

 ..جامعت انبهٍذة.............د. معخىق مجال........أ. 

 1جلسائر جامعت ا.........................د. خفٍف مجال

 جامعت انبىٌرة.........................د. كمىن حسني

 ..جامعت انبىٌرة......................د. حهىان زوٌىت

 ..جامعت انبىٌرة.........................د. زعاف خانذ

 ..جامعت انبىٌرة..................د. خهىيف خذوجت...

 ..جامعت انبىٌرة.....................أممران...د. طٍيب 

 ..جامعت انبىٌرة....................د. معطاوي مىسى

 ..جامعت انبىٌرة...........................د. نرلط عهً

 ..جامعت انبىٌرة.........................د. أوشه مجٍهت

 ..جامعت انبىٌرة................د. ونذ لىٌم خهٍذة...

 ..جامعت انبىٌرة.......................د. نىين فرٌذة...

 ..جامعت انبىٌرة.....................د. خهٍفً مسري...

 ..جامعت انبىٌرة................د. حٍذوشً عاشىر...

 

 ..جامعت انبىٌرة.......................د. نكحم صاحل...

 ..جامعت انبىٌرة.....................د. صابر راشذي...

 ..جامعت انبىٌرة.......................د. غجايت فؤاد...

 ..جامعت انبىٌرة....................د. غازي خذجيت..

 ..جامعت انبىٌرة......................د. نىين وصرية...

 ..جامعت انبىٌرة........................ع وصرية..د. ربٍ

 ..جامعت انبىٌرة......................د. بغذادي نٍىذة..

 انبىٌرة أمه..............................أ. مسري مههاق

 انبىٌرة أمه..........................أ. هلىازي إنٍاش

 انبىٌرة أمه...........................أ. واصر باي عمر

 انبىٌرة ...................أمه.....أ. سعٍذي سفٍان

 

 

 

نهمهتقىمٍتانتنظانهجنت
 ..جامعت انبىٌرةد. غىٍمً طارق......................

 ..جامعت انبىٌرة....................أ. ٌىسف أوحفاث...

 ..جامعت انبىٌرة...................عهًأ.بهمخخار سٍذ

 ..جامعت انبىٌرةأ. آٌج به عمر صىوٍا.................

 ..جامعت انبىٌرةأ. بىدٌست كرمي.........................

 ..جامعت انبىٌرة.......................طالش مجالأ. 

 انبىٌرة أمه والٌت..........................مسري طىطاح

 انبىٌرة والٌت أمه ..................انعسٌس عبذ رابطت

 انبىٌرة والٌت مهأ.....................طارق حٍهٍىي

 انبىٌرة والٌت مه..................أانكرمي عبذ سجال

 انبىٌرة والٌت مه.......................أزروق عادل

 

 
 

 

 
ضافت إًمىً  .كائمت اللجىت العلمُت لِسذ نهائُت

 وهرا ،سماءو الاسخغىاء عً بعض ألا أها يلإسماء أ

 جخصصها مًو  ،بعد الخعسف على هىع اإلاساهماث
والخأهد مً مشازهت الجمُع في  ،اإلالخصاث خالٌ

 الخحىُم.

 

 



 

املشاركتشروط
أن جخضمً اإلاداخلت اإلاعلىماث الخاصت باإلاخدخل: -

إن  الاشم واللقب، مؤشصت الاهخماء، مخبر البحث

د الالكترووي اإلانهي.وحد  ، البًر

مخخصصت حدا، وجخضمً حلىال أن جكىن اإلاداخلت -

 .وجىصياث حدًت

أن جدصم اإلاداخلت باألصالت، وأن ال ًكىن قد شبق -

 اإلاشاركت بها أو وشرها في أي عمل علمي.

أن جىدرج اإلاداخلت ضمً أحد محاور اإلالخقى، مع ذكر -

 اإلاحىر.

ت للبحىر اإلايداهيت.-  حعطى ألاولٍى

 ًد اإلاشار إليه فيإلى البر  اإلاداخلت كاملترشل ج-

ت، مرفقت  بصيرة ذاجيت مخخصرة للمخدخل. اإلاطٍى

إذا كاهذ جخضمً ًمكً أن جكىن اإلاداخلت زىائيت -

  . عمال ميداهيا

 أن جكىن اإلاداخلت وفق القالب اإلاخصص للملخقى.-

د عً  3000أن ال جقل اإلاداخلت عً - كلمت، وال  جٍز

 بما فيها قائمت اإلاراحع واإلاالحق. ،كلمت 5000

اإلاداخلت على ملخص بلغت اإلاقال، وأخري أن جحخىي -

ت، مع الكلماث اإلافخاحيت.  باللغت ؤلاهجليًز

حجم  Sakkal Majallaجكخب اإلاداخلت بالعربيت بخط -

 Times Newبيت فخكخب بخط ، أما باللغت ألاحى14

Roman  12حجم. 

جكخب الهىامش بشكل آلي، جحذ كل صفحت، بحجم -

 ت ألاحىبيت.باللغ 10في اللغت العربيت وحجم  11

 .دولي مجلت ذاث جصييففي  حصً اإلاداخالثجيشر أ-

معهىماث مهمت
 .2021دٌصمبر  31آخر أحل الشخقبال اإلالخصاث: -

حاهفي  20إلى  10مً الرد على اإلالخصاث اإلاقبىلت: -

2022. 

 . 2022مارس  31حاهفي إلى  21اشخقبال اإلاداخالث: -

ل إلى  25الرد على اإلاداخالث اإلاقبىلت: مً - ماي  1أفٍر

2022 . 

 قبىل اإلالخص ال ٌعني قبىل اإلاداخلت.-

د الالكترووي  واإلاداخالث جرشل اإلالخصاث- إلى البًر

 آلاحي:

seminairedrogue@univ-bouira.dz 


