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 منهجية العمل في المادة: 

اقتراح مجموعة من القضايا الراهنة على المستوى المحلي الوطني والدولي واإلقليمي  تم -

القاري في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية والتربوية...  ثم تم 

من بين القضايا المطروحة: بالتصويت اختيار القضايا األكثر أهمية للمعالجة  

، صفقة القرن، خروج بريطانيا من 2019لمستجد فيروس كورونا ا قضايا دولية: -

التنازع بين  ،االتحاد األوروبي، الوضع الليبي والوضع في الساحل، مسلمي اإليغور

 مصر وأثيوبيا حول مياه نهر النيل ) قضية سد النهضة(.

الحراك الشعبي: آفاقه ومطالبه، االنتخابات الرئاسية  قضايا سياسية محلية: -

 ة.والتغيرات السياسي

راهن التنمية المحلية في الجزائر، السكن، البطالة، وإدماج  القضايا االقتصادية: -

 قضية الغاز الصخري، تداعيات األزمة االقتصادية على الجزائر.  حاملي الشهادات.

مناهج التعليم و اإلصالح التربوي، اإلضرابات وعدم استقرار قضايا تربوية:   -

 ظام ل م د إلى أين؟التعليم العالي: ن ،قطاع التربية

الجريمة في المجتمع الجزائري، الطالق في المجتمع الجزائري،  قضايا اجتماعية: -

القاتل الصامت ) الغز الطبيعي(، حوادث المرور، اختطاف و قتل األطفال، الهجرة 

 غير الشرعية، أزمة القيم في المجتمع الجزائري. 

لتحضير لعرض القضية على أن يتم التحضير لعلى الطلبة المختارة تم توزيع القضايا  -

للقضية المطروحة من طرف الطالب واألستاذة مع التركيز على المعالجة اإلعالمية لكل 

 قضية، ثم تتم عمليات النقاش حول القضية المطروحة بين الطلبة.

بعد الطرح والنقاش يتم حوصلة القضية على شكل توصيات أو استنتاجات حول القضية  -

وحة.المطر  
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 القضايا التي تم معالجتها لحد اآلن:

 القضية الفلسطينية وصفقة القرن. -

 قضية الغاز الصخري في الجزائر. -

 في الجزائر. والتغير السياسي الحراك الشعبي -

 .2019فيروس كورونا المستجد  -

 قضية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ) األسباب والتداعيات(. -

 القضايا التي ينتظر معالجتها: 

 الطالق في المجتمع الجزائري. -

 قضية مسلمي اإليغور في الصين. -

 إصالح نظام التعليم في الجزائر) مناهج الطور االبتدائي(. -

 الجريمة في المجتمع الجزائري. -

 الغاز الطبيعي(.)القاتل الصامت  -

 .الهجرة غير الشرعية -

  نف في المالعب.االحتراف في الرياضة الجزائرية والع -

 التنازع بين مصر وأثيوبيا حول مياه نهر النيل ) قضية سد النهضة(. -

  :أهم النقاط التي تعالج في كل قضية

والظروف المحيطة بها ) األسباب، األحداث  التاريخية التعريف بالقضية وبجذورها  -

 (...أو المظاهر، التداعيات والنتائج واالنعكاسات

 .لكل قضيةالمعالجة اإلعالمية   -

 االستنتاجات، التوصيات. -

 

 


