
 إعذاد

 هبًّ سْـبء اىَيل/ عقيذ 

 ٍذير إدارح ٍنبفحخ اىسراعبد اىَخذرح

 اإلدارح اىعبٍخ ىَنبفحخ اىَخذراد

 أٔٛاع اٌّٛاد اٌّخذرة



 أٔٛاع اٌّٛاد اٌّخذرة

 
.ِٛاد ِخذرة طبيعيت  -1  

 

.ِٛاد ِخذرة تخٍيميت -2  

 

.ِٛاد ِخذرة ٔصف تخٍيميت -3  

 

 

 



 .الحشيش – 1

 .البانجو -2

 . األفيون - 3

 . الكوكايين - 4

 . القات - 5
 

 المخدرات الطبيعية



 اىَخذراد اىزخييقيخ

 .اىَبمسزىُ فىرد •

 .XTCاإلمسزبسً  •

 (.اىطىاثع)  LSDحَض اىييسرجيل  •

 .GHBعقبر اىْسيبُ  •

 (.أثى صييجخ)عقبر اىروهيـجـْىه  •

 .اآليس  •

 

 



 اىَخذراد اىْصف رخييقيخ

 .اىهيرويـِ •

  

 .اىَىرفـيـِ •

 

 .اىنىدايـيـِ •

 

 .اىنراك •

 



 اىَخذراد اىطجيعيـخ: أوالً 



 (اىجبّجى) اىقْت 

 



 اىقْت ٍجَىعخ ّجبد

 اىجبّجـى   -1

 (اىنبٍْجب أو اىفىىخ  أواىَبريجىاّب )    

 

 اىحطيص -2    

 ( زيذ اىحطيص - اىحطيص ثىدرح -اىحطيص )     



 حمً ٌٕباث اٌمٕب بػبت جسيرة ضيٕاء

 حمً ٌٕباث اٌمٕب بصعيذ ِصر

 أِاوٓ زراعت اٌبأجٛ فى ِصر



 زراعخ اىجبّجى ثبىَْبزه

 



 إعذاد ِخذر اٌبأجٛ ٌٍتذاٚي

 ِٕػر بطيٕاء

 (وٛز ) تجٙيس اٌّخذر فى أوياش ٚرليت 



 األغىاي اٌّٛجٛدة عٍيٙا اٌبأجٛ لبً اٌتعاطى ِباغرة



 (اىجبّجى)أضنبه أخري ىْجبد اىقْت 



 اىحطيـص       



 

يطتخرج اٌحػيع ِٓ اٌمُّ اٌّس٘رة ٌٕباث * 

 6إٌى  4بعذ إوتّاي ّٖٔٛ ِٓ ( اٌبأجٛ) اٌمٕب

 .أغٙر تمريبا  



 اىحطيص اىيجْبًّ 



 اىحطيص اىَغرثــً   



 ثىدرح اىحطيص   



 زيـذ اىحطيص   



 اىقْت عيً هيئخ أقراظ

 ٍيجٌ 10ٍيجٌ                  ٍبريْىه  5ٍبريْىه        



 اٌّغربى

 ٍخذر األفيــىُ



فيون
أ
 مزارع خشخاش ال

 ِسارع بػبٗ جسيرة ضيٕاء



ِسرعت خػخاظ األفيْٛ عٍى 

 ضفاف إٌيً باٌصعيذ 



 زهرح اىخطخبش



 وبطٛالث خػخاظ األفيْٛ



 (اٌىػط)جّع ِخذر األفيْٛ       



 دوه إّزــبج األفيــىُ واىهيرويِ

 دول الهالل الذهبى                   دول المثمث الذهبى    
 (تايالند_ بورما _ الوس (              )باكستان_ إيران _ أفغانستان )



 ٍعذالد إّزبج األفيىُ



 األفيــىُ اىخــبً



 أٚي ِػتماث األفيْٛاٌّٛرفيٓ 



 سيفبد اىَىرفيــِ



 اىنىدايـيـِ ثبًّ ٍطزـقبد األفيىُ

 صىر ألقراظ اىهيذرومىدايـيـِ             



 DHأضنبه أخري ألقراظ اىهيذرومىدايـيـِ 

 



 اىهيرويـــِ

  
 أخطر ٍطزـقبد األفيىُ



 اٌّٛرفيٓ أغىاي ِخذر اٌٙيرٚيٓ اٌّػتك ِٓ 

 هيرويِ صيًْ                    هيرويِ اٍرينب اىالريْيخ    



 هيرويِ حيجً                           هيرويِ افغبًّ     



 هيرويِ ٍنسينً                      هيرويِ ربيالّذي    





 ٍعَو إلّزبج اىهيرويِ ثأفغبّسزبُ



 أدواد رعبطً اىهيرويِ



 مجموعة الكوكايين

    

 اشجرة الكوكوهو مخدر يستخمص من  - 
 -:ومشتقاته -    

   ( الكراك،الكوكايين،عجينةالكوكايين)     



 اٌىٛوا غجيرةأٚراق 



   زهرح اىنىمب  واألوراق عِ قرة



 ثّرة اٌىٛوا



 اٌىٛواييٓ لاٌب ٌعجيٕت



 وّيت ِٓ ِخذر اٌىٛواييٓ



 ِطحٛق اٌىٛواييٓ



 اٌىٛواييٓ فى صٛرتت اٌّتحجرة  



 طرق تعاطى اٌىٛواييٓ ِٚػتماتت

 اٌػُ اٌحرق اٌتذخيٓ 



 طرق وأدواد رعبطً اىنىمبيـيـِ



 اىنـراك



 اٌىران اٌىٌِٛٛبى   



 صىرح رىضح أوراق اىنىمب وٍسحىق اىنىمبييِ وٍبدح اىنراك



 (اىسطر)اىطـٌ 



 ّجبد اىقبد



 اىيًَّْجبد اىقبد 



 ّجبد اىقبد اىصىٍبىً



 حسَ اٌماث

 تعاطى القات



 جيسخ قبد                           سىق ىيقبد            



 رخسيِ اىقبد ثبىفٌ



 اىَخذراد اىزخييقيـــخ



    اىَيثبٍفيزبٍيْبد واىَهيىسبد  

 HALLUCINOGENES & METHAMPHETAMINE   

 .اىَبمسزىُ فىرد •

 .LSDحَض اىييسرجيل  •

 .XTCاإلمسزبسً  •

 .GHBعقبر اىْسيبُ  •

 .اآليـــس •



 ِفيتاِيٓأِيثا



ديكساأمفيتامين )سم معدة لمبيع  10حوافظ مادة الماكستون فورت   
 فيدرينويصنع من اإل( 



   حدى القضاياإكمية من مادة الماكستون فورت ضبطت فى 



 أقراظ اىنجزبجىُ

 (اىفيْيزييييِ ) 



 اىفراوىخ

 اىسينىّبه ـ سينىثبرثيزبه



 عمار رٚ٘يبٕٛي



 (روهيجْىه ) عقبر اثىصييجخ 



 ضنو جذيذ ىيروهيجْىه



 (اأمفيتامينثمي)يس اآلعقار 



 يـــصاآل

 



 اآليـس فً صىرح أقراظ



 LSDحَض اىييسرجيل 

 اىطىاثع



أضنبه 

 LSDىعقبر

عيً هيئخ 

طىاثع 

 ثريذيخ

 







 LSDطىاثع  رعبطً



 LSDأقراظ 



 فى صٛرتٗ اٌطائٍتLSD عمار 



 GHB جاِا ٘يذرٚوطى بيٛتيريه أضيذ

 (عمار إٌطياْ)

 



 GHB فً صىرره اىسبئيخ 



 MDMAٍيثيو دايىمسً ٍيثبٍفيزبٍيِ  

 XTC)اإلمسزبسً )

 عقبر اىْطــىح



 XTCاإلمسزبسً 

 



  ى بأغىاٌٙا اٌّتعذدة  ضألراؼ إوطتا  



 أقراظ اإلمسزبزي



 XTC ًسمسزبإأقراظ 



 ٍع رحيـبد


