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  وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي
 صــالــح بــوبــنــيــدر 3جــامــعــة قــســنــطــيــنــة 

  كـــلــيــة الــفــنــون والــثــقــافــة
  
  

  باالشـــتـــراك مــع 

  CRAT تـــهـــيــئــة اإلقــــلــيــممـــــركــــز الـــبــحــث فـــي 
  
  

  يــــنــــظــمــون 
  

  الطبعة األولى من الملتقى الوطني حول العالج بالفن
 تكريما ألطباء األمراض العقلية والنفسية بقسنطينة 

  

  :تــحــت عــنــوان
  

       
  
  

  
  

  : تــــحــــت شــــعــــار
  "مارس وتذوق الفن من أجل حياة أفضل" 

  
  صالح بوبنيدر 3مدير جامعة قسنطينة  -البروفيسور أحمد بوراس:  ـى الـوطــنـيالرئـيس الـشـرفــي للـمـلـتـقـ

 CRAT اإلقليممركز البحث في تهيئة  –البروفيسور شوقي بن عباس:  الـمــشــرف الـعــام عـلى الـمــلتــقــى الــوطــنــي
  عميد كلية الفنون والثقافة - مالدكتور بوزيد قاس:  يــنــوطــقى الــتـــلــــمــق الــــســـنــــم

  الدكــتـــورة نـــجــاح بــوالــهــــوشـــات:  رئــيــسة الــمــلــتــقــى الــوطــنــي
  

 رة ــاصــعــمــات الــعــمــتــجــمــي الــن فــفــالج بالــعـال
  ات ــصــصــخــتــددة الــعــتــة مــيــنــقــت

2022أكتوبر  17و 16: يومي  
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  برنامج اليوم األول من الملتقى الوطني حول 
  العالج بالفن في المجتمعات المعاصرة تقنية متعددة التقنيات

  2022أكتوبر  16يوم 
  

  فعاليات الملتقى الوطنيافتتاح  التبروتكو 
  البروتكول  التوقيت  الرقم
  د الوطنيينشاالستماع لل  09:05 -09:00  01
   رئيسة الملتقى الوطني /الدكتورة نجاح بوالهوشات كلمة   09:10 -09:05  02
   ممثل األطباء المختصين في األمراض النفسية والعقلية كلمة  09:15 -09:10  03
   عميد كلية الفنون والثقافة/  كتور قاسم بوزيدالدكلمة   09:20 -09:15  04
  CRATمدير مركز البحث في تهيئة اإلقليم  / البروفيسور شوقي بن عباسكلمة   09:25 -09:20  05
  صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة مدير  /البروفيسور أحمد بوراس  كلمة  09:30 -09:25  06
  وفيسور فاطمة الزهراء ماضويالبر /  فتتاحيةاالالمداخلة   09:45 -09:30  07

08  09:45- 10:15  
  عزف موسيقي بآلة القيتار من أداء الدكتور محمد عميرش

  طالب قمر الزمان عطايليةالطرف من " علينا غدوة نهار جديد "أداء أغنية 
  من أداء الطالبة يسرى صحراوي مشاهدة عرض فني 

  تكريم ضيوف الشرف  10:30 -10:15  09
  استراحة قهوة  10:45 -10:30  10

  

  برنامج المداخالت الحضورية                                                     

  )الفترة الصباحية( الجلسة الحضورية األولى
  شميمروة ها ةالدكتور : الجلسة )ة(مقرر           البروفيسور نوال أوتيلي                                   : الجلسة  )ة(رئيس
  عنوان المداخلة   )ة(اسم ولقب المتدخل   التوقيت  الرقم

01  10:45  
11:00  

  فيسور نذير بوالصوفو البر 
  وآخرون

 
Impact de la Pandémie COVID-19 sur la santé mentale du 

personnel de santé 
Enquête en ligne, Janvier 2022, Algérie. 

02  11:00  
  Les Arts thérapies dans la psychiatrie  صغيرمحمد الشريف الدكتور   11:15

03  11:15  
  L’obésité et l’art-thérapie  الدكتورة صبرينة غجاتي حرم زروال  11:30

04  11:30  
  Les arts, un remède à la souffrance psychique  البروفيسور صالح معاليم  11:45

05  11:45  
  Art-thérapie et médiation à caractère artistique  األستاذ الفنان الهاشمي بوزيان   12:00
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06  12:00  
 L’Art des couleurs au service de la conception architecturale  الدكتورة مريم صغيري  12:15

dans un centre spécialisé «Trisomiques »  

  )دقيقة 45مدة (األولى  الحضورية مــنــاقــشــة حول مداخالت الجلسة 
  األولى الحضورية ع شهادات المشاركة على متدخلي الجلسةتوزي

  اســتــراحــة غــذاء

  
  )المسائية الفترة( الثانيةالجلسة الحضورية 

  الدكتورة إيمان مرابط :الجلسة )ة(مقرر                                           الدكتور محمد الشريف صغير: الجلسة )ة(رئيس
  عنوان المداخلة   )ة(م ولقب المتدخل اس  التوقيت  الرقم

01  14:00  
  Intérêt de l’ergothérapie en santé mentale  الدكتورة هاجر بن الشيخ الحسين  14:15

02  14:15  
  Quand l’art devient une thérapie  الدكتورة آمال بوكرو  14:30

03  14:30  
14:45  

  الدكتورة فتيحة كركوش
  الدكتورة نسيمة أكتوف

  ية الفنية للوشم لدى المسجونالرمز

04  14:45  
  رسوم األطفال وتحليلھا اكلينكيا   بريمنجلة بن دالدكتورة   15:00

05  15:00  
15:15  

  رميتة األستاذ الفنان نذير 
Musée et Art-thérapie 

Le Musée comme lieu d'expérience thérapeutique 
L'exemple du Musée Central de l'Armée d' Alger 

06  15:15  
  تطبيب الطفل الداخلي: الفن بالجوهر  الدكتورة خليدة ماضوي  15:30

07  15:30  
15:45  

  فاعلية العالج بالفن التعبيري كآلية لنبذ العنف األسري ونشر ثقافة الحوار  الدكتورة نورة بيلك

  )دقيقة 45مدة (الثانية  الحضورية مــنــاقــشــة حول مداخالت الجلسة 
  الثانية الحضورية هادات المشاركة على متدخلي الجلسةتوزيع ش

  مساء  16:30على الساعة  عرض مسرحيمشاهدة 
  اختتام فعاليات اليوم األول من الملتقى الوطني
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  من الملتقى الوطني حول  الثانيبرنامج اليوم 
  العالج بالفن في المجتمعات المعاصرة تقنية متعددة التقنيات

  2022توبر أك 17يوم 

  
  )الفترة الصباحية(جلسة الحضورية الثالثة ال

   ة كريمة بن دراجالدكتور  :الجلسة )ة(مقرر                                               الدكتور محمد عميرش :الجلسة) ة(رئيس
  عنوان المداخلة   )ة(اسم ولقب المتدخل   التوقيت  الرقم

01  09:00  
09:15  

  أية عالقة؟: سوسيولوجيا الفن والعالج بالفن   اد لبصيرالدكتورة شهرز 

02  09:15  
09:30  

  مقاربة نظرية وقراءة في التجارب: السيكو دراما والعالج بالفن  زبيدة بوغواصالدكتورة 

03  09:30  
09:45  

  فتيحة بالعكرومالدكتورة 
  صونية نعمون. د.ط

  الموسيقى كعالج قلق الذات اإلنسانية
  إميل سيوران أنموذجا 

04  09:45  
10:00  

  أصالة بلسم بوعامر. د.ط
  نظرة الفن التشكيلي إلى األمراض النفسية أعمال ادوارد ھوبر أنموذجا  جالل بغزو. د.ط

05  10:00  
  الكاثارسيس من آرسطو إلى األديان  البروفيسور إسماعيل مهنانة  10:15

06  10:15  
10:30  

  مفيدة بوقزولة . د.ط
  سيكولوجية رسوم األطفال   شا وصال صغيرير . د.ط

07  10:30  
10:45  

  محاولة لمقاربة سوسيولوجية:  الفن والصحة العقلية  كريمة بن دراجالدكتورة 

  )دقيقة 45مدة (الجلسة الحضورية الثالثة مــنــاقــشــة حول مداخالت  
  الثالثة الحضورية توزيع شهادات المشاركة على متدخلي الجلسة

  
  

  )الفترة الصباحية( الرابعةجلسة الحضورية ال
  محمد البشير بن سالم الدكتور :الجلسة) ة(مقرر                              الدكتورة شهرزاد لبصير        :  الجلسة) ة(رئيس 
  عنوان المداخلة   )ة(اسم ولقب المتدخل   التوقيت  الرقم

01  11:30 
11:45  

  ج بالفن التشكيلي وتأثيره على الصحة النفسية والعقلية للطفلالعال  إيمان مرابطالدكتورة 

02  11:45  
12:00  

  النفسي واالجتماعي للفتياة القصر اإلدماج إعادةدور الفن كعالج في   مريم بن زادريالدكتورة 

03  12:00  
12:15  

  حازم حمانيالدكتور 
  فاطمة الزهراء حاج خلوف. د.ط

 اإلصغاءة من طرف األخصائيين النفسانيين بخاليا العالج بالفن والتقنيات المستخدم
  والوقاية بدور الشباب

04  12:15  
12:30  

  استخدام العالج بفن الرسم لحل األزمات النفسية عند األطفال  سالف كبوط. د.ط
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05  12:30  
12:45  

  عبد الرحمان بولقرون. د.ط
  الياس فارح. د.ط

  -دراسة تطبيقية –الخاصة  فاعلية الفن التشكيلي في رعاية ذوي االحتياجات

  )دقيقة 30مدة ( جلسة التحاضر األولىمــنــاقــشــة حول مداخالت  
  الرابعة الحضورية توزيع شهادات المشاركة على متدخلي الجلسة
  قراءة توصيات الملتقى الوطني
  اختتام فعاليات الملتقى الدولي

   طنيالتحضير للملتقى الو تكريم الطلبة الذين شاركوا في 
  عرض غنائي من أداء طلبة الكلية

  أخذ صورة تذكارية
  استراحة غذاء

  
  ن بعدـــالت عــداخـمـج الـامـرنــب

  2022أكــتــوبــر 16يـــوم 

  )الفترة الصباحية(جلسة التحاضر عن بعد األولى 
  أحمد شريكي الدكتور: الجلسة) ة(مقرر                                   بوعشيبة             عائشة الدكتورة :الجلسة) ة(رئيس
  عنوان المداخلة   )ة(اسم ولقب المتدخل   التوقيت  الرقم

01  10:45  
 La Bibliothérapie : Une pratique médicale à partir du livre  لوالدكتور هواري عدنان بن ع  11:00

02  11:00  
11:15  

  خولة بوكرزازة. د.ط
  دارين سوايغ. د.ط

Les bienfaits de l’art thérapie et de la psychologie positive sur le     
   développement de l’enfant 

03  11:15  
11:30  

  يت مجبرآبديعة . د.أ
 دراسة نظرية) االكتئاب(في عالج االضطرابات المزاجية ) الموسيقى(أهمية العالج بالفن  أنيسة سعيدي. د.ط

04  11:30  
11:45  

  ساء زانرمي. د.ط
قراءة سوسيوثقافية في أبعاد التذوق لدى (التذوق الموسيقي عند الشباب تقليد أم تميز؟ 
   )الشباب

05  11:45  
12:00  

  السيكودراما نموذجا: العالج بالفنون التعبيرية  الدكتور عبد الحفيظ بولزرق

06  12:00  
12:15  

  سهيلة زنادالدكتورة 
  خالد ليتيم الدكتور

  لويزة بوقنة. د.ط
 العالج بالفن كنشاط تسويقي مبتكر لعالج األمراض النفسية والعقلية

07  12:15  
12:30  

  علي عبد المالك .د.ط
  ريان بشيري.د.ط

 -لوحات محمد اسياخم :استخدام الفن كوسيلة عالجية عند الفنانين الجزائريين المعاصرين
 -أنموذجا

08  12:30  
 في المجتمعالعالج بالفن ودوره   شيماء عميش .د.ط  12:45

09  12:45  
13:00  

 رانيا حلحيط .د.ط
 النفس العيادي علممن وسيلة فنية إلى وسيلة عالجية في : الموسيقى  يعقوب فنيخ .د.ط
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10  13:00  
13:15  

  علي حماديةالدكتور 
 le photolangageاستخدام الصور الفوتوغرافية كتقنية عالجية ضمن العالج بالفن  سهير نابتي. د.ط

   )دقيقة 30مدة ( جلسة التحاضر عن بعد األولىقــشــة حول مداخالت مــنــا 
  استراحة غذاء

  
  )الفترة المسائية(جلسة التحاضر عن بعد الثانية 

  الدكتورة يمينة بشارف :الجلسة) ة(مقرر                                                  الدكتور لطفي دهينة :الجلسة) ة(رئيس 
  عنوان المداخلة   )ة(اسم ولقب المتدخل   لتوقيتا  الرقم

01  14:00  
14:15  

  الموسيقى والعالج  العمري سوادةالدكتور 

02  14:15  
14:30  

 هشام يوسف خوجةالدكتور 
 دور المسرح المدرسي كعالج للتوتر النفسي عند الطفل  الحاجة عبد الهادي. د.ط

03  14:30  
14:45  

 دور التربية التشكيلية في التخفيض من السلوك العدواني لذوي االحتياجات الخاصة  عبد الوهاب بردقالدكتور 

04  14:45  
 ج بالفن في المجتمعات المعاصرةالالوسائل والفضاءات المستعملة في الع  سمير دحمانياألستاذ   15:00

05  15:00  
 مجتمع الجزائريواقع ثقافة العالج بالفن في ال  راضية بودراع. د.ط  15:15

06  15:15  
 الكيفية واألدوات: مداخلة العالج بالرسم  شرق حوريةاألستاذة    15:30

07  15:30  
  نبيل عمراوي .د.ط  15:45

الرسم كنموذج للفنون البصرية واستعماله في الفحص والعالج النفسي بخفض الحساسية 
 األطفالبحركات العين وٕاعادة المعالجة لدى 

08  15:45  
16:00  

 مدى فعالية السيكو دراما من خالل المسرح في البناء النفسي للمتلقي  الطرش كريمة

09  16:00  
16:15  

  صونية عاشوري. د.أ
 الفن كوسيلة لعالج مهارات التواصل عند أطفال التوحد  وئام مصيبح. د.ط

  )دقيقة 30مدة ( جلسة التحاضر عن بعد الثانيةمــنــاقــشــة حول مداخالت  
  جلسات التحاضر عن بعد اختتام

  
  

  


