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 ديباجة الندوة:
فلقد عرف  ،يالحظ على النشاط اإلعالين أنه بدأ يرسي دعائمه يف املؤسسات االقتصادية اجلزائريةما    

اإلعالن تطورا كميا ونوعيا خالل السنوات القليلة املاضية انعكاسا لالنفتاح االقتصادي وظهور مؤسسات 
، ويبقى  فرض  تقاليداا يف ااا امليدانالقطاع اخلاص واقتحام عدد كبري من املؤسسات للسوق الوطنية اليت

رت اي تعرفه العديد من القطاعات االقتصادية اليت أث  منو نشاط اإلعالن أمرا واردا متاشيا مع النمو املعترب ال
ومن أام املسائل  .على ظهور وتطور اإلعالن يف اجلزائر من خالل إرساء تقاليد جديدة يف ااا امليدان
وما يتفرع عنها من  املطروحة يف ااا السياق؛ صناعة وإنتاج اإلشهار يف اجلزائر وآليات تنميته وتطويره،

 . سسة االقتصادية وكل جهة هلا عالقة بالكخدمة للمؤ  نشاطات
ويف -بالنسبة للمؤسسات االقتصادية وتبقى الصناعة اإلشهارية يف اجلزائر اليوم، حىت حتقق أادافها    

على الرصد الدقيق  فةمتوق -، والتوسع يف السوق الداخلية واخلارجيةمقدمتها تنمية املكاسب املادية واملعنوية
 فنيا، ،النشاط يف الوق  الراان، وكاا جممل االختالالت املرتبطة بتطوير أساليبه إدارياملا وصل إليه ااا 

، يف ظل التحوالت أمام تنمية الفعل اإلشهاري يف اجلزائر تقف حائالوالوعي جبملة التحديات اليت  ،وعلميا
 هبا إنتاج اإلشهار بكل أمناطه على املستوى العاملي، ودخول تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بقوة يف اليت مير  

ااه الندوة حتاول أن جتيب عن واقع  فنيا بالشكل الاي حيقق أادافه؛ وعليه فإن   صياغة مضامينه وإخراجه
 ؟الصناعة اإلشهارية يف اجلزائر والراانات اليت تنتظراا مستقبال

 :لندوةأهداف ا
 يف اجلزائر راانا. يةالصناعة اإلشهار  وضعية رصد وتشخيص -
 اختالالت صناعة وتطوير اإلشهار يف اجلزائر. لىالوقوف ع -
 املناخ القانوين واملنظومات الضابطة للصناعة اإلشهارية يف اجلزائري. علىالوقوف  -
 يف اجلزائر. رصد خمتلف التحديات وآفاق صناعة وتطوير اإلشهار -

 :محاور الندوة
 مالمح مشهد الصناعة اإلشهارية يف اجلزائر. -
 اإلطار القانوين للصناعة اإلشهارية يف اجلزائر. -
 والثقافة اإلشهارية. اجلزائرية املؤسسة االقتصادية -
 والتصميم اإلشهاري. يف اجلزائر الوكاالت اإلشهارية -
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 راانات الصناعة اإلشهارية يف اجلزائر. -
  :المتدخلوناألساتذة 

 نورالدين مبين )رئيس فرقة التكوين اجلامعي(.. د -
 اشام عكوباش )عضو فرقة التكوين اجلامعي(.. د -
 كنزة حامدي )عضو فرقة التكوين اجلامعي(.  -
 مسية أم لرقاب )عضو فرقة التكوين اجلامعي(. -
 سامية تربي )عضو فرقة التكوين اجلامعي(. -
 التكوين اجلامعي(.إميان بوبصلة )عضو فرقة  -
 كايف صفوان )طالب دكتوراه(.  -
 الطيب عيساوي )طالب دكتوراه(. -

  :الجمهور المستهدف
 طلبة املاسرت لقسم علوم اإلعالم واالتصال. -
 طلبة الدكتوراه لقسم علوم اإلعالم واالتصال. -

 :تاريخ ومكان الندوة
  .مبجمع البحث، اجملتمع اجلزائري املعاصرخرب مببقاعة الندوات  2102فيفري  01يوم اإلثنني 


