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 دبموم العالج بالفن

 
:-  مقدمة 

 ىو التخصص الذي يتناول النشاط الفني الغراض تعبيرية تنفيسية وتشخيصية عالجية ، فالفن Art therapyأن العالج بالفن 
.  كمغة فريدة يتيح لالنسان اسقاط ما بداخمة من مكونات داخمية قد ال يستطيع في أغمب االحيان التعبير عنيا لفظيا 

لقد نشا تخصص العالج بالفن في كل من اوروبا وامريكا منذ النصف االول من القرن العشرين ، فاكتسب اعتراف الخبراء في التربية 
الفنية والعالج النفسي وغيرىم ، باعتبارة يحقق كثيرا من االىداف التي تنشد خدمة االنسان ومساعدتة في مواجية التحديثات 

.  الحضارية المعقدة 
ومع االىتمام المتزايد بمجال العالج بالفن وتطبيق برامجو بالمؤسسات المختمفة التي تعمل عمى خدمة الفرد فقد اصبح من الضروري 

 اعداد اكاديميا وعمميا مناسبا ، لذا أنشات العديد من االقسام الخاصة بيذا التخصص في  art therapistأن يعد المعالج بالفن 
 –الدبموم  )العديد من الجامعات االوروبية واالمريكية لمنح درجات عممية في ىذا التخصص في شى مستويات الدراسات العميا 

 .  ( الدكتوراه –الماجستير 
ومن ىنا نشات فكرة اعداد ىذا الدبموم لتأصيل تخصص العالج بالفن ، كمجال انساني حديث يكون من شانة تاىيل العديد من الكوادر 

من الئحتيا الداخمية حتى يكون ليا السبق  (49)كاحدى االىداف المستقبمية التي تنشدىا كمية التربية الفنية ، استنادا الى المادة 
. والريادة في االستجابة لمتطمبات سوق العمل باعتبارىا الكمية االم عمى المستويين المحمي واالقميمي 

 
: شروط القيد بالدبموم 

في التربية الفنية والتربية النوعية ، وكميات الفنون وما يعادليا أو كميات التربية أقسام عمم )  الحصول عمى درجة البكالوريوس-   
 .  (النفس والصحة النفسية والطب النفسي بالكميات االخرى

 
:  اليدف من الدراسة 

 . التعرف عمى المبادئ االساسية الخاصة بمجال العالج بالفن  .1

 . التعرف عمى المضمون الفمسفي والنظري والتطبيقي لمعالج بالفن  .2

 . ممارسة بعض الميارات والتقنيات الخاصة بمجال العالج  .3

 اجادة التواصل مع بعض الفئات العادية وغير العادية من خالل وسائط الفن التشكيمي  .4

 
: متطمبات نيل الدرجة

. تكون متطمبات نيل درجة الدبموم ، حسب الخطة الدراسية لمكمية 
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