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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية 

 البطاقة الشخصية: 

        عاطف يوسف عبد هللا شقير:السيد. 

        متزوج :الحالة االجتماعية. 

        فلسطيني: الجنسية. 

        اإلسالم: الديانة. 

        م، نابلس1791 / 52/1: تاريخ ومكان الميالد. 

         5014067:جواز السفر -736167101: الهويةرقم   

 االيميل -3279146037 : أرقام االتصال:atefshqair@gmail.com  

  فلسطين -الضفة الغربية  -سلفيت -الزاوية: اإلقامةمكان. 

 

       الدرجات العلمية: 

         سنة التخرج 1522المعدل  -سلفيت –مدرسة ذكور الزاوية الثانوية  –التوجيهي األدبي :
 .م1776

  1122:المعدل 5333-1779-جامعة النجاح الوطنية –بكالوريوس صحافة 

 1926المعدل  -األردن -العلوم االسالمية العالمية اسالمي، جامعةتير إعالم ماجس 

        تينالسابق ينتشهادات تفوق في الدرج. 

       الدورات: 

         واإلذاعي في جامعة حفي والمونتاج الصحفي التحرير والتصوير الصدورات مختلفة في
 .مدة عامينم 5331-1779لنجاح وإذاعة فلسطين ا

        م واالستفتاءات في جامعة النجاح مدة دورة في البحوث اإلعالمية واإلحصاء والرأي العا

 .1771عريب النجار.د –شهرين 

         طيلة   في كلية الشهيد أبو جهاد لماكنتوشادورة شاملة في التصميم الصحفي واإلعالني على

 ,Win Textوجامعة النجاح، وأخرى في الكمبيوتر تشمل البرامج المختلفة  5335ستة شهور 
Photo Shop, Free Hand, Page Maker, Win Word, Excel, Adobe Premier, 

Triple Dat ,Inter Net,Email.Graphic Design. 
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        5335مدة شهر مركز الرؤية العالمية في سلفيت  باللغة اإلنجليزية في ةدورة محادث. 

        مدة شهر ا، الرؤية العالمية في بديا ز مع  مرك - دورة في تنمية المهارات اإلدارية الحديثة

5330. 

        5334مدة أسبوع مكثف في م المسسسي في اإلااثة الزراعية دورة في اإلعال. 

        هللا تشمل الكتابة اإلبداعية، والبحث الصحفي، راما مع  ة في اإلعالم البيئي في مركز دور 

 .5332مدة ثمانية شهور في عام والقصة الصحفية

         5331دورة في مقترحات المشاريع وتجنيد األموال في بلدية الزاوية عام. 

  والمالية  اإلداريةدورات في العمل التعاوني والجمعيات التعاونية من جميع النواحي
اإلااثة الزراعية، مدة عام  و نفذها المركز الفلسطينيواالعالمية وفنون التسويق 

5313. 

  5314مدة يومين مكثفين عام امان حول التحقيقات اإلستقصائية دورة في مسسسة. 

 ة االعالم والتعبير نظمها مركز مدى ليوم واحد عام ورشة عمل تدريبية حول حري
5314. 

  دورة في تصميم االستبانة في البحوث اإلعالمية وطرق تحليلها في مركز تطوير
 .5314اإلعالم في جامعة بير زيت، مدة اسبوع مكثف، عام 

  دورات في جهاز اإلحصاء الفلسطيني في مسوح معاصر الزيتون واألبنية القائمة وأداء
شرطة الفلسطينية والعنف في المجتمع الفلسطيني والنقل خارج المشآت و سلسلة ال

 .ومسح الشباب المسوح اإلقتصادية والمسح الصحي

       الخبرات: 

          كتابة األحاديث والتقارير والتحقيقات واألخبار و كتابة الدراسات و الخواطر والمقاالت

 .اآلن ولحد 5331ية والعربية منذ عام والقصص في مختلف الصحف الفلسطين

        األخبار والتقارير والمقابالت والتعلم  إنتاج برنامج إذاعي عن األسرى والمعتقلين، وكتابة

 .5331شهور عام خمسة  اإللقاء في صوت فلسطين مدة  وفن على الهندسة اإلذاعية

        ج القضايا والفالشات التلفزيونية التي تعال رور إلنتاج األفالم الوثائقيةيالعمل في مسسسة م

 .5331مدة شهر عام االجتماعية والسياسية 

        1771عام إعالمي مختصر لطلبة الصحافة  عملت على إنتاج قاموس. 

          حلقة عن األسرى والمعتقلين في إذاعة أمواج مدة ستة 53ا يتضمن ا إذاعي  أنتجت برنامج

   .5335 معاشهور 

        5330  مدة عاماإلخبارية واألدبية والتحليلية  العمل في موقع إخباري في الجوانب. 

         عملت على بلورة مجلة طالبية ثقافية مستقلة في قضاء سلفيت، تنبثق عن النشرة الطالبية
 .5334المسماة بقطوف ثقافية بعد عامها األول 
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        5317عام  رؤى إعالمية معاصرة: انتحت عنو اإعالمي   اكتاب   تأصدر. 

    الدولي لي العديد من اإلسهامات اإلذاعية االجتماعية واالقتصادية والفكرية في راديو مونتكالو 

التضخم السكاني في  و المساواة بين الجنسين،و الخجل في العائلة العربية،  :والتي من أهمها

أانية أم كلثوم، واألانية الخليجية، والكرامة، المس ب و اإلدمان على العمل،والعالم العربي، 

اإلعالم العربي  و الموسيقى التي أحب،والعادات الغذائية، والتغني بالماضي، وعرض األزياء، و
 .مدة ثمانية أعوام العولمةوالحريات والجنس،  و .المعاق والزواجووالحريات، 

جدار الفصل ومحكمة الهاي، : أهمهاومن  اللندنية BBCولي مشاركات سياسية في إذاعة    
 و تركيا والدخول في االتحاد األوروبي،و والشيعة والتعددية الحزبية، المصالحة الجزائرية، 

، 5314حكومة التوافق الفلسطينية عام  و ،في العراقوالدستور االنقالب في موريتانيا،

دور و ، 5314 رب على ازة عاموالح واألحداث التي أعقبت حرق الطفل محمد خضير،

 .اآلن دحلو 5335منذ عام  5314ن العرب في دعم أهل ازة في حرب عام الفناني

         لي العديد من اإلسهامات الصحفية فيما يتعلق بالبيئة، وكذلك قضايا النساء المعاصرة من عام

5333- 5331. 

          رام ا في في مجلة أفاق البيئة والتنمية التي تصدر عن مركز مع   وكاتب ا اصحفي   عملت مراسال

 .5313- 5331هللا منذ عام 

         5334 النتخابات في بلدة الزاوية طيلة فترة االنتخابات عاما لمراكز امدير  عملت. 

        في صوت القدس مدة ثالثة شهورا إذاعي   مراسال   تعمل. 

        مدة عامين الشباب في محافظة سلفيتلمركز   اتنفيذي   امدير   تعمل. 

         رض كتب في بلدة امععدة عملت على إنجاز مخيم صيفي لألشبال مدة أسبوعين، و نظمت
 .5332 عام الزاوية

         5332عام ( نبراس الثقافة: )تحت عنوان رئيس تحرير لمجلة طالبية ثقافيةعملت. 

         ا في رام طين برعاية مركز مع  ا عن البيئة في فلسا وثائقي  ومجموعة من الصحفيين فلم  أنتجنا

 .5332عام الستيطان في سلفيت ورشة عمل عن البيئة وا ناعقدو ،هللا

        بعقود 5316-5339عام من  اوباحث   اومدقق   اشرف  مركز اإلحصاء المركزي عملت في م. 

        5331فنون من عالم العمل اإلعالمي عام : أنتجت مادة إعالمية تدريبية تحت عنوان. 

        في بلدة الزاوية لخلق بيئة آمنة لألطفال في المدارس  مسسسة تامرل تربويةاللجنة بال لتعم

 .نمدة عامي 5331 -5336

        5331 -5337ة سلفيت مدير تسويق في محافظي مكتب اللفيف للدعاية واإلعالن عملت ف. 

         للكتب والقرطاسية في المحافظة ونظمت معرضا   ، (الحصاد)أصدرت مجلة محلية بعنوان. 

        عام دةخارقة الجدار في محافظة سلفيت ما لفرع مجلة مدير   تعمل. 
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 في مكتب المنح التابع  األردن -ميةلعملت مدة عامين في جامعة العلوم االسالمية العا

 .لسمو االمير اازي

 في بحثلدى مركز تطوير اإلعالم في جامعة بير زيت،  اواستشاري   اباحث   تعمل (

عام  (بوك عبر الحمالت اإلعالمية التي ينفذها الصحفيونتوجهات الجمهور في الفيس
5314. 

  مدة عام ونيف عملت سكرتير تحرير في مركز اإلعالم التابع لجامعة النجاح الوطنية. 

  ا في قسم تكنولوجيا اإلعالم في جامعة فلسطين التقنية  ".خضوري"اعمل حالي ا محاضر 

       الجوائز: 

         حصلت على شهادة تفوق من مدرسة ذكور الزاوية الثانوية في مرحلة التوجيهي عام
1776. 

        جامعة النجاح الوطنية الشرف على مدار ثالث سنوات في رتبة حصلت على. 

  5332حصلت على جائزة مسابقة العقيدة االسالمية المنظمة في طولكرم عام. 

  حصلت على شهادة تقدير ودرع لمشاركتي في مسابقة جائزة الحرية لألسرى في حقل
 .والتي نظمتها وزارة شسون األسرى والمحررين 5315المقال الصحفي لعام 

  حقل البحث العلمي التي نظمتها هيئة شسون االسرى عام حصلت على جائزة الحرية في
5316. 

       العضويات: 

  

          5333-1771ا من عام عضو في المستمر العام لطلبة جامعة النجاح الوطنية سابق. 

        5339-5332من عام   عضو في اللجنة الشعبية لمكافحة الجدار الفاصل في سلفيت. 

         1771ا عام اللجنة اإلعالمية لتنظيم المستمرات في قسم الصحافة سابق  عضو في . 

          5330 -5330عام  اا والرؤية العالمية في سلفيت سابق  عضو لجنة مساندة لمركز مع. 

       5336-5332عضو مسسس في تجمع صحفيون من اجل البيئة في رام هللا عام. 

  كز تامر في سلفيت لبرامج تقليل العنف في المدارس الفلسطينية عام عضو لجنة تربوية في مر
5336-5331. 

  5313 عضو لجنة رقابة في مشروع القرى تقرر في بلدة الزاوية في مسسسة داليا. 

 5314- 5313ية التعاونية منذ عام أمين سر  جمعية الزاوية الزراع. 

  ى والمحرريين في رام هللارعضو جمعية األس. 

       المعرفون: 
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 3271122970 -دكتوراة في التربية الخاصة -خالد عياش دكتورال -   1

 3271351661 –وزارة التربية والتعليم  - ديب عياشاألستاذ ا -   5

  3277075010-محاضر في جامعة النجاح الوطنية –الدكتور عبد الجواد عبد الجواد  -0

       اللغات: 

        كتابة وقراءة ومحادثة ممتاز تقدير :العربية. 

        كتابة وقراءة ومحادثة تقدير جيد :العبرية. 

        كتابة وقراءة ومحادثة اجيد جد   تقدير :اإلنجليزية. 

 المهارات: 

 والكتابة بكافة أشكالهما الخطابة. 

 اإلدارة المسسساتية واستعمال الكمبيوتر.  

 مجال اإلعالم التدريب والمحاضرة في. 

 الحصول على رخصة السياقة. 

 وهللا الموفق

  

 


