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الوطني الملتقىديباجة  .أوال  
في تدوين يومياته من خالل رسم الحيوانات فها وظّ الذي  ،تهتمام انإنسانال امحور   ومنذ األزل الفنون شكّلت 

التلوين على الجلود...الخ و  ،النحت على الخشب والعظام وممارسة التي كان يصطادتها على جدران الكهوف،
، وكذلك في من خالل توظيفها في مختلف الطقوس والشعائر فنون بعدتها إلى الجانب الدينيلل هل استعمالحوّ ليت

تزين جدران المعابد، واستعمال الموسيقي كوسيلة لتطهير الروح من الشرور وعالجها من األمراض النفسية 
  .ف الحضارات القديمةالبعد العالجي للفنون ليشمل الطب الشعبي في مختلتطور حيث  .والجسدية

ظهرت بوادر  ، ومع الحركة الفكرية التي رافقت سرعة انتشار الرسم المنظورعصر النهضةأما في 
 Giovanni –جيوفاني باتيستااالعتراف بالقوة العالجية للفن من خالل كتابات الفنانين، السيما في كتابات "

BATTISTA"  " أن تعالج  لتحف الموجودة في رفائيل بالفاتيكانوكيف يمكن ل ،"إحساس التحفالذي تحدث عن
انتقل بعد ذلك االعتراف بالقوة العالجية للفن من الفنانين إلى األطباء  على سبيل المثال ال الحصر.وذلك  الكآبة

في تاريخ  حاسمةمرحلة التهذه تعتبر حيث ، المختصين في الصحة النفسية والعقلية مع بداية القرن العشرين
 ون ألّنها شهدت انجاز بحوث علمية ُدرست فيها األعمال الفنية التي كان يجسدتها المرضى المصاب فنالعالج بال

 الفن النفسيباألمراض النفسية والعقلية، وتهو ما سمح بظهور نوع جديد من الفن أطلقت عليه تسمية : " 
  ."L’Art Psychopathologique -المرضي

بشكل بارز في تطوير العالج بالفن، والتي فتحت  "Freud Sigmund -ساتهمت أعمال "سيغموند فرويد 
 في مجال الصحة النفسية اشرحت القوة العالجية للفن وكيفية االستفادة منهلعديد المؤلفات الهامة التي اآلفاق 

أساسي، من  تراث علميك ، حيث ال نستطيع فهم سيرورة تطّور العالج بالفن دون الرجوع إليهاعلى وجه التحديد
 Hanz-تهانز برينز تهورن "، " Walter MORGENTHALER -ولتر مورجن تالر"  :تهؤالء نذكر رزأب

PRINZHORN " ،"روبرت فولمات - Robert VOLMAT".  لـ  1921سنة يعد المؤلف الذي صدر وتهنا     
":Walter MORGENTHALERالمريض "  بعنوان:والذي كان  ،في غاية األتهمية حسب الخبراء " مرجعا

وقد  .، إذ شرح فيه بالتفصيل العالقة بين الفن والمرض العقلي" tPsychiatric Patient as Artis -ي كفنانالنفس
التغلب  بقيت الجهود منذ تلك الفترة منصبة حول تطوير التقنيات والطرق التي تساعد تهذه الفئة من المرضى في

  .1منها نهائيا الشفاءعلى األعراض المرضية المتعبة و 

ية لم يبق استعمال العالج بالفن مقتصرا على المختصين في الصحة النفستمعات المعاصرة، في المج
 األطباء استخدمهحيث  أخرى، مجاالتبل شمل تخصصات و  ،فقط أو األخصائيين النفسانيين والعقلية

في  االجتماع اءعلمواستخدمه مرضى السرطان،  لدىالكيميائي بآثار العالج من تخفيف في ال والممرضين
التقليل من التفاوت االجتماعي وعدم و العنف والجريمة، كالسلبية في المجتمع  االجتماعية الظواتهرتحليل 
 وتخفيف حدة االستبعاد االجتماعي على الفئات المهمشة....الخ  ،وتدعيم أواصر التماسك االجتماعي المساواة،

                                                           
 تم االعتماد على مجموعة من المراجع المتخصصة في مجال العالج بالفن لبناء االطار المعرفي والمنهجي لديباجة هذا الملتقى الوطني. (1



عبر ممارسين للعالج بالفن الإلى هيئة انإقليم انضم المهندسون المعماريون والمهندسون في تفي فترات الحقة 
ا متميزا خاصة ياالقتصاد فوجدوا في العالج بالفن مجاال استثمار علماء أما  .التصاميم التي ينجزونهامختلف 

العالج  فإنّ  نفسي كان أو عقلي أو اجتماعي،مهما كان نوع المرض المشخص و وأّنه يزداد رواجا يوما بعد يوم. 
  بين المواقف االيجابية والسلبية. الذي يصنع الفارق  ين المرض وانإبداعبالفن يجمع ب

لهذه التظاتهرة العلمية في ظل تزايد االتهتمام بالعالج بالفن وانإقرار بفوائده العالجية سواء في  اقتراحنايأتي 
حفاظ على توازن ال إلىأو الجسدية، أو في مجال الصحة االجتماعية التي ترنو  العقلية-مجال الصحة النفسية

        منظمة الصحة العالمية" ولعّل اعتراف .وتوفير حياة أفضل لكل سكان العالم فئاته المجتمع على اختالف
- O.M.S"  بفعالية الفن كوسيلة عالجية أكثر ما يدعم طرحنا السابق 2019من خالل تقريرتها الصادر عام  

العالج بالفن بمقاربة متعددة حول  العالمي األكاديميالنقاش نا معاصرة دومن جهة أخرى أر  ،تهذا من جهة
ذات ميزة شمولية قادرة على بغية الوصول إلى رؤية توافقية  ،التخصصات عوض اقتصارتها على تخصص بعينه
 إلى ميدان الفن التكنولوجية الرقميةخاصة في ظل ولوج  ،وضع مخطط عمل لتطوير تهذه التقنية العالجية

في ظل األزمات التي ظهرت الحاجة اليها ، "Les Arts numériques -الرقميةالفنون " ــ : يسمى بوظهور ما 
  .19، السيما في فترة الحجر الصحي الخاصة بجائحة كورونا كوفيدالصحية التي أصبح يواجهها العالم

  التالي: الرئيسيالتساؤل  نإلى انإجابة ع الوطنيتهدف إشكالية تهذا الملتقى إذن، 
بمعنى آخر وير وتعميم العالج بالفن في ظل تنوّع التخصصات العلمية التي تستخدمه كتقنية عالجية؟ كيف يمكن تط

التقنية من و بين العلوم اإلنسانية واالجتماعية من جهة، والعلوم الطبيعية  كيف يمكن التأسيس لتكامل وظيفي يجمع
  ؟المجتمع ألفراد  حياة أفضل ضمان جهة أخرى في تطبيق العالج بالفن من أجل

 محاور الملتقى الوطنيثــانــيـا. 

 ، في الحضارات القديمةكوسيلة عالجية  الفن الخلفية التاريخية الستخدام .1
 ، ة في المجتمعات المعاصرةكوسيلة عالجي الفن خدامتالسالبدايات األولى  .2
 ، لعالج بالفن في ظل التعّدد والتنّوع العلميل المفاهيم والنظريات الحديثة .3
 ، ة في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكوسيلة عالجي دام الفناستخ .4
 ، استخدام الفن كوسيلة عالجية في الطب النفسي والعقلي .5
 ، ة في العلوم الطبية وشبه الطبيةكوسيلة عالجي استخدام الفن .6
 ، كوسيلة عالجية في الهندسة المعمارية وتهيئة اإلقليم استخدام الفن .7
 ، اسة في مراكز البحث والمؤسسات الجامعيةكموضوع للدر  العالج بالفن .8
 ، هوية الممارسين للعالج بالفن والفئات المستهدفة: بين االختالف والتكامل .9

 ، التشريعات والقوانين المنظمة لممارسة العالج بالفن في المجتمعات المعاصرة. 10
 ، ةالوسائل والفضاءات المستعملة في العالج بالفن في المجتمعات المعاصر . 11
 ، الصعوبات التي تواجه الممارسة الميدانية للعالج بالفن في المجتمعات المعاصرة. 12



 ، منظمات المجتمع المدني في تنمية وتطوير العالج بالفن في المجتمعات المعاصرة دور. 13
 ، دور األنظمة السياسية في تنمية وتطوير العالج بالفن في المجتمعات المعاصرة. 14
 ، لعالج بالفن في المجتمعات المعاصرة: بين التوعية والتسويقل اإلعالمية التغطية. 15
 ، المنجزة من طرف المرضى الفنية العالج بالفن وحماية الملكية الفكرية لألعمال. 16
 ، !الفن: نحو اقتصاد فني جديدبطرق وسبل إنشاء مؤسسات استثمارية للعالج . 17
 ، عالج بالفن في المجتمعات المعاصرةتجارب ميدانية رائدة في مجال ال. 18
 لتطوير العالج بالفن من أجل حياة أفضل.اآلفاق المستقبلية الرهانات و . 19

 أهداف الملتقى الوطني. ثــالــثــا
 مساّيرة المستجدات في تهذا بالعالج بالفن وكيفية توظيفه في التخصصات العلمية المختلفة و  التعريف

 المجال،
 ومحاولة إنشاء أرضية عمل مشتركة، بالفنبرات بين المختصين في مجال العالج تبادل المعارف والخ 
 تطوير تقنية العالج بالفن،إثارة نقاش علمي جاد بين األكاديميين والجامعيين حول سبل التكامل بين العلوم ل 
  ات المجتمع،فير الرعاية لمختلف فئتشجيع منظمات المجتمع المدني على النشاط في مجال العالج بالفن لتو 
  العقلية وكذا الجسدية من خالل اقتراح مشاريع بيداغوجية -وضع خارطة طريق لتحسين الصحة النفسية

 في سن مبكرة خارج وداخل المدرسة، لممارسة النشاطات الفنية
 التي تهدد أمن  وضع خارطة طريق لتحسين الصحة االجتماعية ومواجهة الظواتهر االجتماعية السلبية

 لمجتمع، واستقرار ا
  وضع خارطة طريق لتشجيع انإبداع الفني لدى المرضى الذين يخضعون للعالج بالفن، الذي من شأنه أن

 ة في الفنون البصرية وفنون العرض، يطّور التقنيات الجمالية المستعمل
 ات وضع خارطة طريق لتنظيم عمل الممارسين للعالج بالفن عن طريق اقتراح منظومة من القوانين والتشريع

 نشاط وأتهدافه الوقائية والعالجية، التي تتماشى وطبيعة تهذا ال
  عالجية فّعالة في مختلف المجاالت، تحسيس الرأي العام بضرورة اللجوء إلى العالج بالفن كتقنية 
 .توعية رجال األعمال باالستثمار في ميدان العالج بالفن من خالل إنشاء مراكز عالج متخصصة 

 الوطنيون بالملتقى المستهدفرابــعــا. 
 والمعاتهد الوطنية، طلبة الفنون في الجامعات ن و والباحثو  األساتذة -
العـــــــام  ينفـــــــي القطـــــــاع ن فـــــــي األمـــــــراض العقليـــــــة والنفســـــــيةالمختصـــــــو اء االستشـــــــفائيون، واألطبـــــــاألســـــــاتذة  -

 ، والخاص
  ، العالج بالفنب المهتمين العلوم انإنسانية واالجتماعيةوالطلبة في مجال  ن ثو والباح األساتذة -
، طلبـــــــة ن العـــــــامو ، األطبـــــــاء فـــــــي مختلـــــــف الفـــــــروع الطبيـــــــةالمختصـــــــون واألطبـــــــاء االستشـــــــفائيون األســـــــاتذة  -

 في الشبه الطبي،  ن والمختصو  الطب،



 ، عالج المعرفي السلوكي والعالج بالفنفي ال ن النفسانيو ن األخصائيو  -
  ،تهيئة انإقليم ومهندسو ن المعماريو ن المهندسو  -
 الفنون البصرية وفنون العرض. مجال ن فيفنانو ال -
 الفن بشكل عام في مختلف المجاالت، ن للعالج بالممارسو  -
 ع المدني الناشطة في مجال الفنون،منظمات المجتم  -
 بمجال الفنون،  ن المهتمو ن والصحفيو رجال انإعالم واالتصال،  -
 ون المختصين في التشريعات الفنية،رجال القان -
 في مجال الصحة والثقافة والفنون،  ن سؤولو الم  -
مراكــــــز الشــــــباب، مراكــــــز رعايــــــة األســــــرة، مراكــــــز إعــــــادة التأتهيــــــل االجتمــــــاعي، المؤسســــــات  فــــــين المســــــؤولو  -

 لغين، مراكز رعاية المسنين...الخ، انإصالحية للقصر والبا
 في المجال الفنون، ن والمستثمرو رجال األعمال أصحاب قاعات العرض،  -
  ت المجتمع التي يمكن أن تستفيد من العالج بالفن.كل فئا -

 الهيئات المسؤولة عن الملتقى الوطنيا. خـــامــســ
 3مدير جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة  -البروفيسور أحمد بوراس: الوطني الرئيس الشرفي للملتقى 
  الثقافةعميد كلية الفنون و  -الدكتور بوزيد قاسم:  الوطنيالمشرف العام على الملتقى 
  الدكتورة نجاح بوالهوشات  :الوطنيرئيس الملتقى  
 اللجنة العلمية للملتقى الوطني: 

 ماضوي فاطمة الزتهراء البروفيسور :  رئيس اللجنة العلمية للملتقى الوطني
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االسم واللقب والرتبة  الرقم 
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 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  . آمنة قجاليد 19
 CRAT -مركز البحث في تهيئة االقليم  تاند. صالح آجو  20
 CRAT    -مركز البحث في تهيئة االقليم ديب مهدي د.  21
 EHS. psychiatrie-Mahmoud belamri UC3 د. محمد الشريف صغير 22

 EHS. psychiatrie-Mahmoud belamri UC3 د. نجمة بوصاع 23
 EHS. psychiatrie-Mahmoud belamri UC3 د. أنيسة خالف 24
 1الجزائر  -بن يوسف خدة جامعة  . مسعود مجاري د 25

 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  د.عائشة بوعشيبة 26
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  د. مريم بن زادري  27
 ح بوبنيدرصال 3جامعة قسنطينة  د.لطفي دهينة 28
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  د.أمينة عالق 29
  صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  د. زبيدة بوغواص 30
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  د. صارة زقاي 31
 2قسنطينة  –جامعة عبد الحميد مهري  شهرزاد لبصيرد.  32
  2 قسنطينة –جامعة عبد الحميد مهري  د. كريمة بن دراج 33
 2قسنطينة  –جامعة عبد الحميد مهري  د. صالح ويلي 34
 2قسنطينة  –جامعة عبد الحميد مهري  د. صالح عزيون  35
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  د. وليد قارة 37
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  د. فايزة بن حمزة 38
 1قسنطينة  -جامعة اإلخوة منتوري  د. ليلى بن تركي 39
 خنشلة -جامعة عباس لغرور د. ليلى اديو 40
 خنشلة -جامعة عباس لغرور د. عبد الحفيظ معوشة 41
 بجاية- جامعة عبد الرحمن ميرة  د. شهيناز لعيدلي 42
 ورقلة -جامعة قاصدي مرباح د. العربي بن داود 43
 سعيدة -جامعة الدكتور موالي الطاهر د. أحمد بغالية  44
 تلمسان -جامعة أبوبكر بلقايد د. لحبيب سوالمي  45
 معسكر -جامعة مصطفى سطمبولي د. عبد هللا بن عزوزي  46
 االنسان والتاريخ المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ علم د. معتز باهلل بن غالية 47



 2قسنطينة  –جامعة عبد الحميد مهري  د. فوزية بودريوة 48
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  ل بن ثلجون د. اسماعي 49
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  د. أسماء بن بوحجة 50
 2قسنطينة  –جامعة عبد الحميد مهري  د. هيام رقيق 51
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 األستاذ عبد الحفيظ شريط: رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني

 أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني
 الجامعة أو مركز البحث االسم واللقب والرتبة العلمية الرقم
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  امية هادفيأ. س 01
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  أ. ايمان مرابط 02
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  عبد السالم يخلفأ.  03
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  أ. حمودي لعور 04
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  أ. عبد الحليم بوشراكي 05
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  وطولةأ. أمينة ب 06
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة        أ. سارة بولحية 07
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة        أ. محمد البشير بن سالم 08
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة        أ. أحمد شريكي 09
 رصالح بوبنيد 3جامعة قسنطينة        أ. أحمد بن عزة 10
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة        أ. يوسف عبد العظيم شالبي 11
 CRAT    -مركز البحث في تهيئة االقليم السيد دبابي سامي 12
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة        السيد حسني غراس 13
 صالح بوبنيدر  3جامعة قسنطينة        السيد علي لزغب 14
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة        ق بن زعتاتالسيد محمد الصدي 15
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة        السيد مولود عبد اللطيف 16
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  السيدة ليندة شهوب 17
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  السيدة سارة عميرش 18



 درصالح بوبني 3جامعة قسنطينة  السيد عماد جمام 19
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  السيد لطفي بن قدوار 20
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  السيد صابر غيوة 21
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  السيد سيف الدين بوضرسة 22
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  السيد محمد روحاني 23
 بنيدرصالح بو  3جامعة قسنطينة  السيدة سهام عويش 24
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  طلبة الدكتوراه  25
 صالح بوبنيدر 3جامعة قسنطينة  الطلبة 26

 

 شروط المشاركة في الملتقى الوطني .اـــادســـس
  الوطنيالمقدمة أحد محاور الملتقى  المداخالتأن تعالج ، 
  العلمية، استيفائها لشرط األصالة  المقدمة بالجدية مع المداخالتأن تتصف 
  اركة بها في تظاتهرات علمية سابقة، المقدمة قد سبق نشرتها أو المش المداخالتأن ال تكون 
  إرسال ملخصين عن موضوع المداخلة، األول باللغة العربية والثاني باللغة األجنبية )اللغة الفرنسية أو اللغة

كلمة )مع  300ص ز كل الملخاالنجليزية( مرفق بسبع كلمات مفتاحية على األكثر، بحيث ال يتجاو 
   احتساب الفراغات(،

  تكتب مداخالت الملتقى الوطني بإحدى اللغات التالية : اللغة العربية، اللغة انإنجليزية، اللغة الفرنسية سواء
 ماعية أو بالنسبة للعلوم الدقيقة، واالجت انإنسانيةبالنسبة للعلوم 

  نسانية واالجتماعية، بة للعلوم انإبالنستقبل المشاركات الثنائية 
 الدقيقةالطبيعية و  تقبل المشاركات التي تضم أكثر من باحثين بالنسبة للعلوم ، 
 صفحة 20 إلى 15عدد صفحات المداخلة بين  تتراوح، 
  ،نوع  الذي يتضمن مقاييس صفحة الكتابة وأبعادتهاو يرسل قالب الكتابة للباحثين الذين قبلت ملخصاتهم

 المعتمد لتوثيق المصادر والمراجع،  ونوع التهميش ،المستخدم للكتابة الخط
 انإنسانيةبالنسبة للعلوم  عن طريق تقنية التحاضر عن بعد المشاركة في الملتقى الوطني تكون حضورية أو 

 الدقيقة على حد سواء، الطبيعية و  والعلوم ،واالجتماعية
  من داخل وخارج  ت بالنسبة للمشاركينبمصاريف النقل والمبي للملتقى الوطني الجهات المنظمةال تتكفل

 والية قسنطينة. 

 الجامعية من إصدار ديوان المطبوعات كتاب جماعيفي  الوطنيتطبع أعمال الملتقى  :مالحظة

 مواعيد مهمة للمشاركة في الملتقى الوطني .اــعــابـــس
 2022جوان  30  :تاريخ اإلعالن عن الملتقى الوطني    
 2022جويلية  27آخر أجل  :تتاريخ استقبال الملخصا  



 2022جويلية  31 :تاريخ الرد على الملخصات المقبولة 
 2022سبتمبر  25آخر أجل  :تاريخ استقبال النص الكامل للمداخالت 
 2022سبتمبر  30 :تاريخ الرد على المداخالت المقبولة 
 2022أكتوبر  09 :للمشاركين تاريخ توجيه الدعوات  
 2022أكتوبر  17و 16 :ملتقى الوطنيتاريخ انعقاد فعاليات ال  

 الشخصية الفخرية للملتقى الوطني .اــنــامـــث
  وتهو طبيب مختص في األمراض العقلية  ،الدكتور مروان بالل""الشخصية الفخرية للملتقى الوطني تهي

خالصبتفاني عالج المرضى لالخاص و اجتهد خالل مسيرته المهنية في القطاع العام بقسنطينة،  نفسيةالو   وا 
 ، وتهو ما يستحق عليه التكريم والتقدير

    كما سيتم خالل فعاليات الملتقى الوطني تكريم مجموعة من األطباء المختصين في األمراض العقلية
كانت لهم مساتهمة فعالة أثناء فترة الحجر الصحي الخاصة بوباء كورونا الذين والية قسنطينة، بوالنفسية 
 .19كوفيد 

 أثناء فعاليات الملتقى الوطنيقبل و مجة لنشاطات المبر ا. اــعــاســـت
 بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية ةتنظيم حملة تحسيسي. 
 " خالل فعاليات الملتقى الوطني "عبر عن نفسك بالفنرسم جدارية.  
   مختصين في المجالتنظيم ورشة للعالج بالفن من طرف. 
  بة كلية الفنون والثقافةنشاط في الرسم التشكيلي من طرف طلتنظيم. 
 .تنظيم عرض مسرحي من طرف طلبة كلية الفنون والثقافة 
  من طرف طلبة كلية الفنون والثقافة.عرض رقص تنظيم  
  موسيقي من طرف طلبة كلية الفنون والثقافة.حفل تنظيم 

 الخاصة بالملتقى الوطنيوالتوجيه  واالتصال اإلعالمخلية  .راــاشـــع
 تعالم والتواصل، نضع بين أيديكم البيانات التالية :واالس لالستفسار

 0775563016/  0662970813 :أرقام الهاتف  

 خارج تهذا التوقيت ال يتم الرد على أي ) 15.00إلى الساعة  10.00من الساعة  : أوقات االتصال بالهاتف
 (.مكالمة

 البريد االلكتروني للملتقى الوطني :  sem.artherapy@univ-constantine3.dz 

 بطاقة المشاركة في الملتقى الوطنيالملحقات :. 
 

mailto:sem.artherapy@univ-constantine3.dz


 الوطنياستمارة المشاركة في الملتقى 
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