جامعة زيان عاشور اجلمفة

خمرب اشرتاتيجيات الوقاية و مكافحة املخدرات يف اجلسائر

برنامج املؤمتر الدولي الثاني حول قضايا اإلدمان واملخدرات

الهشء و املخدرات
بتاريخ  71نوفنرب  8172جامعة اجلمفة

الربٌاوج
 ................... 00:80 - 00:00اشتكباه الضيوف
اجلمصة االفتتاحية
الصاعة

الٍشاط

09:00

قراءة آيات وَ الكرآُ الكريي و الٍشيد الوطين

09:10

كمىة رئيصة املمتكى

09:20

كمىة الصيد ودير املدرب واملشرف العاً عمى املوشي العمىي

09:30

كمىة ودير اجلاوعة

09:40

كمىة الصيد الوالي الفتتاح املوشي العمىي

اشرتاحة
اجلمصة الرئيصية :رئيض اجلمصة أ .د .زبدي ٌصر الديَ (قاعة احملاضرات الكربى شاحيي ذلىد)
الصاعة

عٍواُ املداخمة

املتدخن

اجلاوعة

10:00

)Addiction en Algérie (Approche du ministère de la santé

Pr. Chakali Mohamed

Ministère de la
santé

10:15

A Thorough Examination of Teens Drug Slang in Algeria

دٌ .ادية غوٌاُ

جاوعة وػٍية

التدخالت الوقائية و العالجية لإلدواُ عمى املددرات لدى

10:30

الشباب احلدود وشبن التجاوز
رؤية ٌكدية ابصتىولوجية

د .حٍاُ رباحي
أ.د .عبد العسيس حدار
أ .صربيٍة قدواٌي

جاوعة البميدة

العكيد د .ذلىد ٌصر

إدارة اجلىارك

عبد اهلل ٌصر

مجّورية الصوداُ

وراقب عاً حبري

إدارة اجلىارك

إمساعين

اجلسائرية

10:45

دور اجلىارك الصوداٌية يف وكافحة تّريب املددرات

11:00

دور ادارة اجلىارك يف وكافحة التّريب

11:15

املددرات و أٌواعّا

الرائد محودي دبابسة

اشرتاتيجية املديرية العاوة لألوَ الوطين يف دلاه وكافحة

والزً أوه

وديرية األوَ

آفة املٍشطات

خلضر ِجولي

الوطين

وّاً الديواُ الوطين ملكافحة املددرات

عيوُ فدر الديَ

11:30
11:45

اشرتاحة غ ـ ـ ـ ـ ـداء

اجملىوعة الوالئية
لمدرك الوطين

الديواُ الوطين
ملكافحة املددرات

اجلمصة األوىل  :رئيض اجلمصة أ .د عرعار شاوية (قاعة االجتىاعات شاحيي ذلىد)
الصاعة

عٍواُ املداخمة

املتدخن

اجلاوعة

14:00

دوز اإلااطظاث اإلاجخمعُت في الىكاًت مً حعاظي اإلاخدزاث

ؤ.د .طامُت عسعاز
ؤ .هـيرة مىجذ

جامعت ألاغىاط

14:10

The Action plan on Alcohol, Tobacco, Drugs and Gambling in
finland

Dr. Sanna Kailanto
Dr. Amar bencherik

National Institute
For Health And
Welfare. Finland
University of Djelfa

14:20

دوز الىؼافت الاطالمُت الجصائسٍت في وكاًت اليؽء مً اإلاخدزاث

14:30

ألادواز العملُت لإلعالم ألامني اإلاخخـف في مىاجهت حعاظي اإلاخدزاث

14:40

ؤلادمان على اإلاخدزاث بين الخجسٍم والعلاب -دزاطت كاهىهُت-

14:50
15:00
15:10
15:20

عىامل حعاظي اإلاخدزاث لدي الؼباب في الىطغ السٍفي
 دزاطت مُداهُت في والًت عىابت (مىعلت زٍفُت) -الاطتراجُجُت الاجـالُت هألُت إلايافدت اإلاخدزاث بالجصائس
دزاطت وؿفُت جدلُلُت
ؤدواز ماطظاث ؤلاعالم والاجـاٌ في مجاٌ خماًت الؼباب
مً حعاظي اإلاخدزاث
ضبغ الراث بين بدمان اإلاخدزاث والىكاًت منها لدي عُىت مً الؼباب

15:30

دوز اإلادزطت في جىسَع جسبُت وكائُت ضد آفت حعاظي اإلاخدزاث

15:40
15:50

ؤ.د .مساد وعمىوي
ؤ .خدًجت دولت
د .بغداد باي عبد
اللادز
ؤ .آمىت جاشٍس

جامعت البلُدة2
اإلاسهص الجامعي غليزان
جامعت كظىعُىت

ؤ .مدمد علي طالمي

جامعت باجي مخخاز
عىابت

د .الصهسة بسًٍ

جامعت الجصائس8

د .مخخاز جلىلي

جامعت جُازث

ؤ .ؤمل خامدي
د .طلُمت كاس ي
ؤ .فعُمت خسار

جامعت بظىسة
جامعت ام البىاقي

ؤطباب حعاظي اإلاساهلين للمخدزاث وظسق الىكاًت منها مً وجهت هظس
جالمُر طىت زابعت مخىطغ
دزاطت مُداهُت باهمالُتي ذزاع الظىظت بالجصائس وبً طلُمان مدمد
بالجلفت.

د .عِس ى بً طالم
ؤ .هىاٌ بصكسازي

جامعت الجلفت
جامعت الجصائس 2

دوز اإلاخدزاث في الخإزير على العالكاث الاجخماعُت عىد اإلاساهم

د .مداوي مداوي
د .طعُد شٍىغ

جامعت مظخغاهم
جامعت الؼلف

مىاكؼت

اجلمصة الثاٌية :رئيض اجلمصة أ.د جرادي حفصة (قاعة االجتىاعات شاحيي ذلىد)
الصاعة

عٍواُ املدخمة

املتدخن

اجلاوعة

14:00

اطتراجُجُاث الخىُف لدي اإلادمىين دزاطت مُداهُت بمسهص
عالج ؤلادمان بىالًت ادزاز

د .مساد طماوي

جامعت ادزاز

14:10

دوز آلالُاث الىفظُت والتربىٍت في وكاًت اليؽء مً اإلاخدزاث

الحبِب العفاض

مدًس اإلاسهص ألاوزبي
للخدزٍب  .بازَع

د .شوشو شولُخت

جامعت خيؼلت

14:20
14:30

ألاطالُب الخلىُت الحدًثت هألُت إلاىاجهت ظاهسة اإلاخدزاث
في الدؼسَع الجصائسي
كساءة في مبادئ الىكاًت مً اإلاخدزاث اإلالدمت مً ظسف اإلاعهد اللىمي
إلايافدت اإلاخدزاث بالىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت NIDA

14:40

اإلاخدزاث السكمُت مفهىمها وطبل الىكاًت منها

14:50

آلالُاث اللاهىهُت لالهخمام بىكاًت وعالج اليؽء مً اإلاخدزاث

15:00
15:10
15:20

مياهت ودوز جىىىلىجُا ؤلاعالم والاجـاٌ في عالم اإلاخدزاث وؤلادمان
وجىظُفها في الىكاًت والعالج (هبرة جدلُلُت وجفظيرًت وفم اإلاىظىز
الظىطُىلىجي)
دوز الىـىؾ اللاهىهُت والهُئاث في خماًت اليش ئ مً اإلاخدزاث
دوز ألاخـائُين الىفظاهُين والاجخماعُين في الخىفل باإلادمىين على
اإلاخدزاث وبعادة جإهُلهم وبدماجهم في الىطغ اإلادزس ي( .دزاطت مُداهُت
ببعض وخداث الىؼف واإلاخابعت بىالًت اإلاظُلت)

15:30

حعاظي اإلاخدزاث اإلافهىم و الدالالث _ كساءة طىطُى جسبىٍت

15:40

دوز ماطظاث الخيؼئت الاجخماعُت في الىكاًت مً اإلاخدزاث
 -ماطظخا ألاطسة ووطائل ؤلاعالم ؤهمىذجا-

15:50

زئٍت مفاهُمُت ومعسفُت لظاهسة حعاظي اإلاخدزاث

مىاكؼت

د .عمس بً ػسًٍ
د .اخمد كسٍىعي
د .علي كىٍدزي

جامعت الجلفت
جامعت ألاغىاط

د .طلُمت لدغؽ
د .زخُمت لدغؽ

جامعت الجلفت

ؤ .لُلي هىلت
ؤ .زشقي كىٍجُل

جامعت وزكلت

د .مىـىز داود

جامعت الجلفت

ؤ .خىان عبد الىبير

جامعت اإلاظُلت

ؤ.د .عصوش عبد الىاؿس
ؤ .لجلغ فاظمت ؤخالم
ؤ .وزشالدًً هىازة
ؤ .زٍمت مؼعىب
د .المُت بىبُدي
ؤ .مفُدة دلهىم

جامعت اإلاظُلت
جامعت طعُف2
جامعت الىادي

اجلمصة الثالثة :رئيض اجلمصة د .عروي املدتار ( وبٍى دلىع املدابر )
الصاعة

عٍواُ املدخمة

14:00

اإلاخدزاث السكمُت جددي جدًد للدولت

14:10

كساءة طىطُىلىجُت لىاكع اليؽء في عالم اإلاخدزاث والجسٍمت

14:20

الخجسبت الجصائسٍت في ميافدت اإلاخدزاث و الىكاًت منها
 -الدًىان الىظني إلايافدت اإلاخدزاث و ادمانها همىذجا -

14:30

الىكاًت وميافدت ؤلادمان على اإلاخدزاث مً مىظىز علم الىفع ؤلاًجابي

14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
51:15

دزاطت حشخُـُت وكائُت لظاهسة الادمان على اإلاخدزاث مً مىظىز
عُادي اجخماعي
دزاطت جُىطتراججُت ليؼاط ػبياث اإلاخدزاث في الجصائس
()2000 -200:
دوز اإلاىاهج الدزاطُت للدوٌ العسبُت في جسبُت الىجدان للىكاًت مً
ؤلادمان ـ دزاطت جدلُلُت إلانهاج اللغت وألادب العسبي للظىت السابعت
مخىطغ الجصائسي ؤهمىذجا ـ
ؤزس اإلاخدزاث على جلدًس الراث للؼباب اإلادمً عليها
دزاطت عُادًت لثالر خاالث مً والًت جُازث
اإلادزطت ماطظت جسبىٍت ؤم ميان لتروٍج اإلاخدزاث وؤلادمان عليها؟
(آلالُاث التربىٍت والىفظُت للىكاًت مً الاكتراب مً اإلاخدزاث)
ؤلادمان على حعاظي اإلاخدزاث  :العالج اإلاعسفي الظلىوي (اإلاساخل ،
الاطتراجُجُاث )
دوز اإلادزطت في ميافدت ؤلادمان على اإلاخدزاث لدي اليؽء
جماعت ألاكسان ودوزها في حعاظي اإلاخدزاث لدي اإلاساهلين ،وآلالُاث
اإلاخبعت في الخـدي لهاجه الظاهسة-دزاطت خالت لخالمُر اإلاسخلت الثاهىٍت-

مىاكؼت

املتدخن

اجلاوعة

د .اإلاهدي الؼِباوي
دغمان
د .خظين بً طلُم
ؤ .ؿدام خظين بً ًحي

زئِع الجمعُت اللُبُت
لعلم الاجخماع

د .دزٍفل طعدة
د .شعتر هىزالدًً
د .دخمان هىاٌ
ؤ.د .هاؿس الدًً شبدي
د .عادٌ كاًد
د .هىاء ػسٍفي
د .فعُمت بىطىت

جامعت ألاغىاط
جامعت شٍان عاػىز
بالجلفت
جامعت الجلفت
جامعت جُازث
جامعت الجصائس 2
جامعت الجصائس ()2

د .عصوش هخفي
ؤ .وعُمت بسابذ

جامعت مظُلت

د .شوبُدة اإلااحي

جامعت جُازث

د .خلُمت ػسٍفي
د .لبنى شعسوز

جامعت اإلاظُلت
جامعت .الجصائس2

د .ؤطماء عجابي

جامعت طىق اهساض

ؤ .منى طالم
ؤ .طمُدت علُىاث
ؤ .هاجس غىدوز

جامعت الجصائس2
جامعت عىابت

اجلمصة الرابعة :رئيض اجلمصة د .زقعار فتحي ( وبٍى دلىع املدابر )
الصاعة

عٍواُ املدخمة

14:00

جىظُف علم الىفع ؤلاًجابي في الىكاًت مً اإلاخدزاث

14:10

واكع آفت اإلاخدزاث في اإلاجخمع الجصائسي وؤهم آلالُاث الىفُلت إلاىاجهتها

14:20
14:30

املتدخن

اجلاوعة

ؤ.د .ؿالح بً ببساهُم
الـيُع
د .بىدالي بً عىن
د .فاظىت بىمدًً

اإلاملىت العسبُت
الظعىدًت
جامعت ألاغىاط

دوز اإلاظاهدة الاجخماعُت في عالج مدمً اإلاخدزاث

د .ؤعمس فضُلت

جامعت جُازث

الاطتراجُجُت الجمسهُت إلايافدت اإلاخدزاث في الجصائس

ؤ .بً العُبي مبازن

جامعت ؤدزاز

14:40

Les parois poreuses entre le doping et la drogue.
? Jusqu’où peut aller l’homme avec le dopage

بىدوهاث وعُمت

جامعت بظىسة

14:50

اإلاعالجت ؤلاعالمُت إلدمان اإلاخدزاث في اللىىاث الجصائسٍت الخاؿت
 -دزاطت جدلُلُت لحـف الؼسوق جدلم ،مساًا ،ووطغ الداز ؤهمىذجا-

ؤً .اطس بً جلىٌ
د .لُلى فُاللي

15:00

حعاظي اإلاساهلين للمخدزاث وبدمانها :ألاطباب ،آلازاز وطبل الىكاًت

ؤ .دهُا شاد مىطاوي
ؤ .مسٍم بسوان

15:10

واكع اطخخدام ألاطالُب الىكائُت مً اإلاخدزاث في الىطغ اإلادزس ي مً
وجهت هظس التربىٍين العاملين في اإلااطظاث التربىٍت
 -دزاطت مُداهُت بىالًت الجلفت -

ؤ.د .هادًت جاشولي
ؤ .هسٍمت جىاٌ

جامعت الجصائس 2

15:20

دوز الاوؼعت السٍاضُت في مدازبت حعاظي اإلاخدزاث

د .علي شاوي
ؤ .اخالم مجسالى

جامعت عىابت

15:30

La toxicomanie chez les adolescents
Facteurs de risque et moyens de protection

د .فخحي شكعاز
ؤ .فخُدت بلعظلت

جامعت الجصائس02
اإلادزطت العلُا
لألطاجرة –بىشزَعت

15:40

دوز ألاطسة في الحد مً حعاظي اإلاخدزاث لدي الؼباب

د .العصٍص وزدة
ؤ .فاظمت خمصة

جامعت ألاغىاط

مىاكؼت

جامعت كظىعُىت
مخبر الدزاطاث
الاجـالُت والدعىٍت
جامعت  0ماي 049:
كاإلات

اجلمصة اخلاوصة :رئيض اجلمصة د .قريع فتحي ( وبٍى دلىع املدابر )
الصاعة

عٍواُ املدخمة

املتدخن

اجلاوعة

14:00

بىاء بسهامج بزػادي جدزٍبي ،للخالمُر اإلادمىين على اإلاخدزاث

ؤ .دخمان طىَس ي
ؤ .الصهسة بىمهساض

جامعت وزكلت
جامعت غسداًت

14:10

دوز اإلااطظاث التربىٍت في وؼس الىعي بإخعاز اإلاخدزاث ملازبت
طىطُىلىجُت لدوز اإلااطظاث التربىٍت والجمعىٍت في وؼس الىعي ألخعاز
اإلاخرزاث

د .خىان بً طعدة
ؤ .ؤماٌ بً طعدة

جامعت ألاغىاط

14:20

الاهترهذ بين الىكاًت والاطتهالن على اإلاخدزاث

14:30

دوز الخدماث ؤلازػادًت اإلادزطُت في الىكاًت مً حعاظي اإلاخدزاث

14:40
14:50

الاجـاٌ الاجخماعي و دوزه في الخدظِع بخعىزة آفت اإلاخدزاث
جسٍمت اإلاخدزاث في ظل اخيام الؼسَعت الاطالمُت واللاهىن الجصائسي

15:00

حعاظي اإلاخدزاث عىد اإلاساهلين في الىطغ اإلادزس ي الجصائسي (ؤطبابها و
طبل الىكاًت منها) دزاطت مُداهُت

15:10
15:20
15:30

دوز خدماث اإلاسػد الىفس ي داخل اإلااطظاث التربىٍت في وكاًت الخالمُر
مً ظاهسة حعاظي اإلاخدزاث
ؤلادمان على اإلاخدزاث بين العلاب و العالج مً مىظىز الظُاطت
الجىائُت
ججسبت كعاع الؼباب و السٍاضت في الىكاًت مً اإلاخدزاث
(خالًا الاؿغاء-بظىسة -همىذجا)

51:55

اإلادزطت ودوزها في الىكاًت مً ؤلادمان على اإلاخدزاث

51:15

جىمُت الدافعُت للعالج لخىفل باإلادمىين على اإلاخدزاث

مىاكؼت

د .بسشوان خظِبت
ؤ .باػً خمصة
د .عبد السخمان
فسخاث
د .ملُىت بىير
د .طميرة بلعسبي
ؤ .هداًت بىعصة
د .فخدُت ػىساوي
عبد اللادز
د .شبُدة الحعاح
د .خضسٍت خيرة
د .مخخاز زخماوي خيرة

جامعت الجصائس 2
جامعت الجلفت
اإلاسهص الجامعي جِباشة
جامعت البىٍسة
جامعت وهسان 2
جامعت ًديى فازض
اإلادًت
جامعت الؼلف

ؤ .عىاظف لىش

جامعت كظىعُىت 0

د .دبساطى فعُمت

جامعت بظىسة

د .خيرة داودي
د .طامُت ببساهُمي
ؤٌ .عِؽ مهدًت
ؤ .طاًل خدة وخُدة

الجصائس2
جامعت اإلاظُلت
جامعت البلُدة 2
جامعت الجصائس 2

اجلمصة الصادشة :رئيض اجلمصة أ.د .عبورة ذلىد ( وبٍى دلىع املدابر )
الصاعة

عٍواُ املدخمة

14:00

اإلااطظت التربىٍت الخعلُمُت ودوزها في الىكاًت مً اإلاخدزاث

14:10

زىائُت اإلاخدزاث واإلادُغ في ظل اإلاخغيراث الاجخماعُت

14:20

بدمان الؼاب للمخدزاث ؤطبابها وؤزازها الاجخماعُت والاكخـادًت

14:30

دوز وطائل ؤلاعالم في جىمُت ألامً الـحي ججاه حعاظي اإلاخدزاث لدي
الفسد الجصائسي

14:40

آلُاث وهماذج الخىفل الىفس ي باإلادمىين في مساهص العالج وبعادة الخإهُل

14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40

املتدخن

هماذج وججازب مدلُت و دولُت في الىكاًت مً اإلاخدزاث والعالج مً
ؤلادمان
اإلاخدزاث في اإلاجخمع دزاطت جدلُلُت في عىامل اهدؼازها و آلُاث الحد
مً احظاعها (الاذاعت هىطُلت اجـاٌ للخدظِع و الخىعُت).
جعبُلاث علم الىفع ؤلاًجابي الضعساب اطخخدام
اإلاىاد والخعافي الاًجابي
اإلاىاد الىفظُت (اإلاخدزاث) عىاملها وطبل الىكاًت منها
حعاظي اإلايؼعاث ؤزىاء الامخداهاث النهائُت لدي ظلبت
مسخلت الخعلُم الثاهىي
الؼساهت اإلاجخمعُت هألُت اجخماعُت لخدلُم التربُت الىكائُت
مً مخاظس اإلاخدزاث

اجلاوعة

د .فىشي لىخُدي
ؤ .ألاطىد مىاٌ
د .مهدي عمس
جامعت الجلفت
د .ػيُخس عبد السخمان
د .عِؼاوي وهُبت
جامعت البلُدة 2
ؤ .لبلع ؤخمد
جامعت الجُاللي
د .فىظ ــُت ف ـ ـخـُدت
بىوعامت خمِع ملُاهت
د .م ــلدم ؤم ــاٌ
د .طامُت ػِىاز
جامعت باجىت 0
د .طماح بؼلت
د .خاجم ػباًيي
جامعت جبظت
د .بسان خضساء
جامعت العازف
د .هىزة بً وهُبت
جامعت عىابت
ؤ .مسٍم ماليي
جامعت الىادي

د .وعىاع ؿالح الدًً

جامعت وزكلت

ؤ.د .مدمد عبىزة

اإلاسهص الجامعي جِباشة

ؤ .ؤمُىت زجُمي

جامعت الجصائس 02

ؤ .ؤبىبىس خبىطت
ؤ .عبد الىسٍم بلعصوق

جامعت طعُف 02

اإلاىاكؼت
توزيع الشّادات
اختتاً دلريات املؤمتر

ٌدعوكي ملتابعة أٌشطة املدرب وَ خاله
صفحة املخرب عمى الفيصبوكhttps://web.facebook.com/labo.splcda/?ref=ts&fref=ts :

مقر املخرب :مبهى خمابر العموم االنصانية باجلامعة

