
 مقدمة موضوع تعبير عن شيرين ابو عاقلة

ل المهمة والتي لها دوًرا فاعًًل في المجتمع، تعتبر شيرين أبو عاقلة بأنها من أشهر الصحفيين الذين قاموا بنقل األحداث وتغطيتها بصورة صحيحة، حيث أّن العمل الصحفي هو من األعما 

المعلومات عن األحداث الراهنة، واالتجاهات وقضايا الناس، حيث أّن التاريخ المهني الحافل   حيث يتمثل بنقل صورة الحقيقة التي تغيبها القوة االجبارية للمحتلين، كما يساهم في جمع ونشر
 .لشيرين من تصوير انتهاكات المحتل جعلها أيقونةً ومثاالً يحتذى به في هذه القضية وفي الشجاعة وتقدير العمل

 موضوع تعبير عن شيرين ابو عاقلة

ل العالم، فقد عملت لسنوات طويلة في  تعتبر شيرين أبو عاقلة بأنها أيقونة اإلعالم الفلسطيني، حيث تشهد لها مسيرتها الصحفية بالمهنية واالحتراف في نقل األحداث لكافة دو

لومات هذه الشخصية، فقد عملت كمراسلة في تغطية كافة األحداث تغطية األحداث العربية والفلسطينية، كما تساءل رّواد مواقع التواصل من متابعي الشأن الفلسطيني عن مع

عملها في عدة من الوكاالت  الفلسطينية لصالح قناة الجزيرة، فهي من الصحفيات المجتهدات واللواتي عملن في أكثر من مكان سواء في منظمات محلية ودولية إضافة إلى 

 .اإلعالمية

 الصحافة في فلسطين

تصادي والتطور الثقافي  أن لها دور هام في تشكيل الوعي السياسي والثقافي والقومي، فقد انطلقت الصحافة الفلسطينية مع التطور السياسي الذي واكبه النمو االقتُعتبر الصحافة الفلسطينية ب  

لى القضية الفلسطينية، فقد بدأت منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى  واالجتماعي، حيث أّن عملية التأريخ لإلعًلم الفلسطيني كانت تستند على فهم وإدراك مجريات األحداث التي لها تأثير ع
شرائح المجتمع بعد صدور أول صحيفة بعنوان  اليوم لبيان مًلمح الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، حيث تّم إصدار الصحف التي كانت ناطقة بمعتقدات وأفكار أصحابها من مختلف فئات و 

  .1830، ثّم ظهـرت أول مطبعـة عام  1876لقدس عـام "القـدس الشريف" في مـدينـة ا

 اقلةمن هي شيرين ابو ع

في مدينة القدس، فقد شهدت جميع االنتهاكات التي تتعرض لها المدينة المقدسة في طفولتها، كما أنها  1971هي مراسلة صحفية تحمل الجنسية الفلسطينية، حيث ولدت في عام 

ديها في القدس وأكملت المرحلة الثانوية في مدرسة الراهبات الوردية، ثّم  عاًما، وتعتنق الديانة المسيحية، وتعود أصولها إلى مدينة بيت لحم، فقد عاشت مع وال 51تبلغ من العمر 

م والصحافة، فقد حصلت على شهادة انتقلت لدراسة الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في األردن، وبعد ذلك التحقت بجامعة اليرموك األردنية لدراسة اإلعال

 .ل مسيرتها المهنيةالبكالوريوس وعادت لبالدها إلكما



 

 

 

 



 شيرين أبو عاقلة السيرة الذاتية 

لي سيتم بيان أبرز المعلومات التي تتعلق  تعد شيرين أبو عاقلة من أهم اإلعالميات العربيات، فقد نالت شهرة إعالمية كبيرة بسبب مصداقيتها في تغطية األحداث ونقلها، وفيما ي

 :بالشهيدة الُمناضلة شيرين أبو عاقلة

 .شيرين نصري أبو عاقلة :االسم بالكامل •

 .Sherine Abu Aqleh :االسم باإلنجليزية •

 .أيقونة اإلعالم الفلسطيني  : اللقب •

 .شيرين أبو عاقلة :اسم الشهرة •

 .م1971ولدت خالل عام   :تاريخ الميالد •

 .غير معروف :لفلكيالبرج ا •

 .ولدت في بيت حنينا/ القدس :محل الميالد •

 تقيم بين مدينة بيت لحم / القدس  :محل اإلقامة •

 .فلسطينية :المواطنة •

 .الفلسطينية :الجنسية •

 .الدين المسيحي :الديانة •

 .عزباء :الوضع العائلي •

 .ال يوجد :عدد األبناء •

 .فة المكتوبةبكالوريوس في الهندسة المعمارية، الصحا :التعليم •

 .جامعة اليرموك / األردن :المدرسة األم •

 .اللغة العربية :اللغة األم •

 .اللغة اإلنجليزية _ اللغة العبرية  :اللغات األخرى  •

 .صحافية ميدانية :المهنة •

 .قناة الجزيرة اإلخبارية، وكالة األم المتحدة إلغاثة وتشغيل الفلسطينين :موظفة في •

 .م م وحتى اآلن1994منذ عام  :سنوات النشاط •

 .م2022مايو/ أيار عام  11 :تاريخ الوفاة  •

 .عيار ناري في الرأس :سبب الوفاة  •

 السيرة المهنية لشيرين ابو عاقلة 

وحتى استشهادها،  1997ء اإلعالمية الالمعة في الوطن العربي، فقد قامت بتغطية األحداث العربية والفلسطينية وذلك منذ عام تعتبر شيرين أبو عاقلة بأنها واحدة من األسما

الفضائية، كما   في قناة الجزيرة حيث عملت لدى وكالة األونروا، وإذاعة صوت فلسطين، ومونت كارلو الدولية، ثّم قناة عمان الفضائية، ومؤسسة مفتاح، باإلضافة إلى عملها

 :تها اإلعالمية ما يليتميزت في إنتاج العديد من التقارير والمقاالت اإلعالمية المميزة، والتي شكلت على إثرها حالة إعالمية واجتماعية فريدة، من أهم مقاال



 .مقال حول سبب محاصرة غزة •

 .لقدس الشريفتقرير حول نقل ملكية العقارات الفلسطينية للجانب اإلسرائيلي في مدينة ا •

 .تقرير مصور حول فتح الجهات الفرنسية لبعض قبور السالطين في مدينة القدس •

 .مقال حول االقتحامات اإلسرائيلية لألماكن المقدسة في مدينة القدس •

 .تقرير مصور خاص باالعتقال السياسي اإلسرائيلي لألطفال في فلسطين •

 .ينة القدس المحتلةتقرير مصور حول نشاطات المنظمات اإلرهابية في مد •

 

 وفاة شيرين ابو عاقلة

حتًلل الصهيوني وذلك في صباح يوم  اال توفيت الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد أن تعرضت لعملية اغتيال من قبل االحتًلل الصهيوني، فقد تعرضت لطلق ناري مباشر في الرأس من قبل 
حتًلل الصهيوني في مدينة جنين، حيث لم يتمكن الصحفيين المصاحبين شتباك بين المقاومة الفلسطينية واال اقوم بتغطية ، فقدك كانت ت 2022من شهر مايو/ أيار لعام  11األربعاء بتاريخ 

  .معها من إسعافها بسبب قربها من الجيش مما أدى لوفاتها على الفور بالرغم من ارتدائها السترة الصحفية أثناء تغطيتها األحداث



 



 

 خاتمة موضوع تعبير عن شيرين ابو عاقلة

ي الوطن العربي، فقد تناولنا وإيّاكم باقة ُمتكاملة من الحديث يُعدّ موضوع تَعبير عن شيرين أبو عاقلة بأنه أحد المواضيع المهمة التي تتحدث عن صحفية مناضلة لمع اسمها ف

الوطن العربي بأكمله، وقد   حول نبذة عن اإلعالمية والصحفية الشهيرة شيرين أبو عاقلة، فهي أبرز الصحفيات الفلسطينيات التي استطاعت تحقيق شهرة كبيرة على مستوى

ا في الحديث حول السيرة المهنية، كما تّم بيان بعض من العناوين للتقارير والمقاالت التي قامت بنشرها اإلعالمية، ونختم أخيًرا  أوضحنا في الموضوع السيرة المهنية لها، وانتقلن

 .في بيان بعض من المعلومات عن وفاة الصحفية شيرين وكيفية اغتيالها من قبل الكيان الصهيوني


