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الدكتور ماهر أحمد  العاملية تعي³    BRICS+ املجلس األعىل إلدارة مجموعة قرر 

توقيع  بعد  ذلك  وجاء  األردن،  بلس  بركس  مجموعة  إدارة  ملجلس  رئيساً  الحورا� 

إتفاقية اإلنض�م يوم الخميس املوافق 31-3-2022 يف آخر يوم إلكسبو د¹ 2020، 

املايل والتي سيتم من  أبو ظبي  إتفاقية االنض�م يف مكاتب سوق  حيث تم توقيع 

من  مجموعة  وإنشاء  امليتاف�س   Áعا يف  لالستث�ر  الالزم  التمويل  توف�  خاللها 

االستث�رات فيه.

اختيار  العاملية رصح أن  إدارة بركس بلس  بافيل رودانوفسÆ رئيس مجلس  السيد 

الدكتور ماهر الحورا� جاء كونه أحد أبرز رجال األع�ل واإلقتصاد يف األردن ويرأس 

إحدى أكرب املجموعات االستث�رية يف قطاع التعليم والسياحة والزراعة والتكنولوجيا، 

وأن بركس بلس تتطلع لجذب استث�رات أعضاء مجموعة بركس لألردن من خالل 

مجموعة الحورا� التي لها الباع الطويل يف االستث�ر ويف مختلف القطاعات.

من جهته أكد الدكتور ماهر الحورا� أن االستث�ر يف عاÁ ميتاف�س والذي ما زال 

بيع  أن صفقات  إال  مستفيضة،  لدراسة  يحتاج  استث�ر جريء  هو  الوالدة،  حديث 

ورشاء األرايض يف هذا العاÁ االفرتايض تشهد رواجاً نسبياً، خصوصاً بعد إعالن ع�لقة 

التكنولوجيا عن خططهم االستث�رية الكب�ة لدخول هذا املجال.

تقنيات  يستخدم  أنه  االستث�ر  من  النوع  بهذا  املطمنئ  أن  الحورا�  الدكتور  وأكد 

"البلوك تش³" لبيع األرايض والعنارص األخرى عىل شكل رموز غ� قابلة لالستبدال 

الرقمية  لألصول  التكنولوجي  "املعيار  وهي  املشفرة،  األصول  من  كنوع   (NFTs)

الفريدة، مثل العقارات واملنازل االفرتاضية".

باالستث�ر،  املحيطة  الظروف  االستث�رية،  التوقعات  االستث�ر،  يف  الرغبة  ومنها  عدة  محددات  لالستث�ر  أن  وقال 

والسياسات االقتصادية العاملية، وجميع هذه املحددات فيها مؤرشات إيجابية عندما تتعمق يف عاÁ امليتاف�س.

وأضاف الدكتور الحورا� أن الخطوة األوىل ستكون من خالل تأسيس رشكة تعمل عىل إدارة التمويل واالستث�ر يف هذا 

املجال من خالل فريق متخصص مرتبط مع مجموعة بركس بلس العاملية التي ستقوم من جهتها بتأم³ التمويل الالزم 

إلقامة مختلف املشاريع وتسجيل مجموعة الحورا� يف األسواق املالية يف أبو ظبي ود¹.

وقد وقع اإلتفاقية األستاذ الدكتور أنس السعود نيابة عن الدكتور ماهر الحورا� والسيد بافيل رودانوفسÆ رئيس 

التنفيذي  الرشيك واملدير  والدكتور هناÚ عطاطرة  الدبعي  الدكتور معتز  العاملية بحضور  بلس  بركس  إدارة  مجلس 

ملجموعة بركس بلس ومجموعة من كبار املوظف³ يف بركس ماليزيا والسوق املايل واملستثمرين.

د. ماهر الحورا� رئيساً ملجلس إدارة مجموعة بركس 
بلس + BRICS األردن
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رسالة ترحيب من رئيس الجامعة
.. شهر رمضان املبارك، أود أن  مع مقاربة نهاية هذا الشهر الفضيل 
تحديات  من  واجهناه  وما  نجاحات  من  الجامعة  حققته  Üا  أحتفل 
ويغمرنا  جميعاً،  علينا  ييضء  الخ�  نور  ولعل  املاضية،  األشهر  خالل 

باالمتنان واملثابرة والسعادة.

إنه ومنذ ما يقرب 32 عاماً، تحظى جامعة عّ�ن األهلّية باحرتام ووالء عرشات اآلالف من الطلبة 
وأولياء األمور والخريج³. حيث باتت املكان الذي يخوض به الطالب تجارب استثنائية تسمح له 
بالنمو والتطور واستكشاف اهت�ماته الجديدة وإدراك إمكانياته بالكامل. لطاملا كان تخريج طلبة 
جاهزين للعمل أمراً محورياً يف مهمتنا. من خالل عملية تشمل االستكشاف الوظيفي واإلعداد املهني، 

لربطهم باملسارات الوظيفية وتعزيز املهارات الالزمة للتقدم املهني.

التخرج وعند استالم الطلبة لشهادات تخرجهم سيدركون أنهم حصلوا عىل أكæ من مجرد  يف يوم 
األهلّية حيث  شهادة جامعية من جامعة عّ�ن 
الالزمة  والثقة  املهني  التوجه  لديهم  سيكون 

للنجاح يف املجال الذي يختارونه.

ندعوكم لزيارة الحرم الجامعي الجميل، ومقابلة 
طلبتنا وأعضاء الهيئة التدريسية لدينا، واالطالع 
عىل الفرص واألنشطة والتسهيالت املتميزة التي 
وللوطن  ملجتمعنا  األهلّية  عّ�ن  جامعة  تقدمها 

يف ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

أ. د. ساري حمدان
  رئيس الجامعة 
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األردنية  الجامعات  عىل  األوىل  األهلية  ع�ن 
بتصنيف التا¢ز لتأث� الجامعات 2022

لتأث�  التا¢ز  تصنيف  نتائج   27-4-2022 املوافق  األربعاء  يوم  العاملية  التا¢ز  منظمة  نرشت 
الجامعات THE University Impact Rankings 2022  حيث صنفت جامعة ع�ن األهلية 

 .Áباملرتبة األوىل عىل مستوى األردن واملرتبة 200-101 عىل مستوى العا
وحققت الجامعة تقدماً ملحوظاً يف أغلب معاي� هذا التصنيف العاملي الذي يهتم Üدى تأث� 
األمم  معاي�  حسب  العاملية  االستدامة  تحقيق  ويف  املحلية  مجتمعاتها  يف  العاملية  الجامعات 

املتحدة.

وقد أعلنت نتائج التصنيف عىل هامش قمة التا¢ز للتأث� واالبتكار والتي أقيمت يف العاصمة 
السويدية ستوكهوÁ، حيث شاركت جامعة ع�ن األهلية ممثلة برئيس الجامعة األستاذ الدكتور 

ساري حمدان ومساعده للشؤون الخارجية األستاذ الدكتور أنس السعود.
وقد هنأ الدكتور ماهر الحورا� رئيس هيئة املديرين لجامعة ع�ن األهلية أرسة الجامعة ممثلة 

برئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان وكادر الجامعة عىل هذا اإلنجاز النوعي. 

من جهته أكد رئيس الجامعة األستاذ الدكتور ساري حمدان اهت�م الجامعة بهذا التصنيف الذي 
الجامعة، وأكد أن  لتحقيقها كجزء من رسالة  التنمية املستدامة ويسعى  يشمل جميع معاي� 
تقدم الجامعة يف معاي� هذا التصنيف عاملياً يؤكد هذا االهت�م، رغم أنه يف هذا العام تأهل 
ضعف عدد الجامعات املصنفة مقارنة بالعام املايض، ويأë هذا نتاج جهود كب�ة ومخلصة من 

جميع العامل³ يف الجامعة.
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للشؤون  الجامعة  رئيس  السعود مساعد  أنس  الدكتور  األستاذ  أوضح  بالتصنيف  يتعلق  وفي� 
الخارجية واملسؤول عن ملف التصنيف أن الجامعة دخلت يف هذا التصنيف للسنة الرابعة عىل 
التوايل وÜراتب متقدمة وحافظت عليها رغم ازدياد املنافسة بازدياد عدد الجامعات املصنفة 

عاملية من 500 جامعة يف العام 2018 إىل ما يزيد عىل 1500 جامعة هذا العام.
وأضاف: لعل أهم إنجاز هذا العام هو تقدم الجامعة للمرتبة 57 عاملياً يف معيار جودة التعليم. 
وكان للخطة التي بنيت بناًء عىل النتائج التي حصلت عليها الجامعة العام املايض الدور األسايس 

يف تحقيق هذه النتيجة املميزة.

وقال السعود: أن مركز االرتباط العاملي يف الجامعة الذي يعمل بتنسيق مبارش مع جميع املراكز 
والكليات يف الجامعة كان املسؤول عن تنفيذ كافة مؤرشات املعاي� الخاصة بالتصنيف خالل 

املدة الزمنية املحددة.  
العلمية  للبحوث  الحورا�  مركز  أن  اىل  وأشار 
الجامعة  رفد  يف  كب�  بشكل  ساهم  التطبيقية 
وباحثيها برشاكات عاملية نوعية مع مراكز بحثية 
البحثي  االنتاج  زيادة  بهدف  مرموقة  وجامعات 
النوعي لجامعة ع�ن األهلية، حيث ارتفع الناتج 
البحثي للجامعة Üعدل ٪40 خالل النصف األول 
من العام الجامعي الحايل. مؤكداً أن هذا االنجاز 
التي  األداء  مؤرشات  من  مؤرش  يحقق  النوعي 
والتي   2019-2023 الخمسية  للخطة  وضعت 
ألف  أفضل  قاïة  يف  الجامعة  لدخول  تهدف 

جامعة يف تصنيف التا¢ز للجامعات العاملية. 

وتعاون  الجامعة  السعود جهود زمالئه يف  وشكر 
رئيس  ودعم  وعاملياً  اقليمياً  الجامعة  رشكاء 
واملتابعة  الالمحدود  والدعم  املتواصل  الجامعة 
ماهر  الدكتور  املديرين  هيئة  رئيس  من  الحثيثة 

الحورا�.
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ويجدر بالذكر أن الجامعة صنفت باملرتبة األوىل عربياً بالنسبة لعدد الطلبة الوافدين واألوىل 
عربياً بالنسبة لألساتذة وكفاءتهم وحصولهم عىل الدرجات الجامعية العليا وذلك وفق تصنيف 
البالتينية  التيجان  الجامعة  ك� حصدت   ،2020-2021 العربية  للجامعات  العاملي  اس)  (كيو. 
الخمس من هيئة االعت�د الدولية ASIC، إىل جانب حصولها عىل جائزة ASIC الدولية ألفضل 

جامعة دعمت مجتمعها املحيل خالله جائحة كورونا.

وتأë هذه النتيجة اليوم لتضاف لقاïة إنجازات جامعة ع�ن األهلية التي تسعى دوماً للتميز 
محلياً واقليمياً وعاملياً.

القاعة الذهبية Áمجلس مدينة ستوكهو

KTH للتكنولوجيا Æاملعهد املل خالل الفعالية



الخ�ية  حملتها  تطلق  األهلية  ع�ن  جامعة 
الرمضانية السنوية يف محافظة البلقاء
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أطلقت ع�دة شؤون الطلبة بالتعاون مع اللجنة العليا 
األهلية  ع�ن  جامعة  يف  املجتمع  وخدمة  للنشاطات 
الحملة الخ�ية الرمضانية السنوية لدعم األرس العفيفة 
املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  البلقاء  محافظة  يف 
كليات  مختلف  من  الطلبة  وÜشاركة   ،2022/4/12
الجامعة، عىل أن يتم استك�ل هذه الحملة عىل عدة 

مراحل طيلة أيام شهر رمضان املبارك.

وسيتم خالل هذه الحملة توزيع طرود الخ� عىل األرس العفيفة، ك� سيتم عمل إفطار وتوزيع طرود 
املوافق  االثن³  يوم  وذلك  البلقاء  محافظة  مع  بالتعاون  املحافظة  يف  الوطن  ع�ل  عىل  غذائية 
الفضيل  الشهر  نهاية  األيتام والفقراء يف  افطارات وكسوة لألطفال  باإلضافة إىل عمل   ،2022/4/18

بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخ�ية يف محافظة البلقاء.

وتأë هذه الحمالت املتتالية من جامعة ع�ن األهلية لتؤكد عىل حرصها املستمر يف تقديم كافة أنواع 
الدعم ألبناء محافظة البلقاء، ولتعمق حس املسؤولية املجتمعية لدى الطلبة وتحثهم عىل مد يد 

العون للمحتاج³.

الطلبة  شؤون  عميد  العطيات  مصطفى  الدكتور  أعرب  وقد 
شكره  عن  املجتمع  وخدمة  للنشاطات  العليا  اللجنة  ورئيس 
ماهر  الدكتور  املديرين  هيئة  برئيس  ممثلة  الجامعة  إلدارة 
الدكتور ساري حمدان عىل  األستاذ  الجامعة  الحورا� ورئيس 

جهودهم املبذولة ودعمهم املتواصل لخدمة املجتمع املحيل.



أحمد  الدكتور  املرحوم  جائزة  فعاليات  ختام 
وإتقانه  الكريم  القرآن  لتالوة  الخامسة  الحورا� 

لطلبة الجامعات األردنية
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حمدان  ساري  الدكتور  األستاذ  األهلية  ع�ن  جامعة  رئيس  برعاية 
وبحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات اختتمت يوم 
أحمد  الدكتور  املرحوم  جائزة  فعاليات   18-4-2022 املوافق  االثن³ 
الجامعات  لطلبة  وإتقانه  الكريم  القرآن  لتالوة  الخامسة  الحورا� 
 22 Üشاركة  الجامعة  يف  الطلبة  شؤون  ع�دة  نظمتها  والتي  األردنية 

جامعة أردنية.
وتهدف هذه املسابقة إىل نرش ثقافة االهت�م بالقرآن الكريم ب³ طلبة الجامعات تالوًة وتجويداً 
وحفظاً وعمالً ونهجاً وسلوكاً، باإلضافة إىل تعميق وترسيخ القيم اال¢انية يف النشء املسلم وإحياًء 

لذكرى املرحوم الدكتور أحمد الحورا� رائد العمل الجامعي الخاص يف األردن والوطن العر¹.
سنتها  يف  الجائزة  فعاليات  عىل  لإلرشاف  والطالبات  للطالب  محايدة  تحكيم  لجان  تشكيل  وتم 
الخامسة، حيث تكونت لجنة تحكيم الطالب من الدكتور عبد الحميد الكردي – املرشف العام عىل 
الجائزة/ جامعة ع�ن األهلية والدكتور املعتصم بالله دبش/ جامعة العلوم التطبيقية، بين� تكونت 
لجنة التحكيم للطالبات من الدكتورة أس�ء العمري/ جامعة ع�ن األهلية والدكتورة نجوى قراقيش.

ويف الختام قام األستاذ الدكتور ساري حمدان بتقديم درع الجامعة التذكاري ألعضاء لجان التحكيم 
والشفافية،  النزاهة  وÜنتهى  صورة  بأبهى  وإخراجها  الجائزة  فعاليات  إنجاح  يف  لجهودهم  تقديراً 
باإلضافة إىل تقدمه بالشكر لكافة الجامعات األردنية من ش�ل اململكة إىل جنوبها لتلبيتهم دعوة 

جامعة ع�ن األهلية واملشاركة يف مسابقة مقرئ الجامعات األردنية.
ك� تم تكريم الطلبة الفائزين باملراكز الثالثة األوىل يف الجائزة، حيث 
õكن الطالب أويس خليل الدغام³/ جامعة ع�ن األهلية من الفوز 
باملركز األول ملسابقة الطالب، وجاء باملرتبة الثانية الطالب عامل³ آدم 
عبد الكريم/ جامعة مؤتة، وحل الطالب سليم محمد مالك/ جامعة 

الرشق األوسط باملرتبة الثالثة.



يف  الكهربائية  الهندسة  قسم  لطلبة  علمية  رحلة 
جامعة ع�ن األهلية

رحلة   ،31/3/2022 املوافق  الخميس  يوم  األهلية  جامعة ع�ن  يف  الكهربائية  الهندسة  قسم  نظم 
علمية ملركز التدريب الكهرباÚ التابع للرشكة الكهرباء الوطنية(NEPCO)  الزرقاء.

حيث رافق الطلبة أعضاء من الهيئة التدريسية يف القسم والتي جاءت بهدف العمل عىل توف� فرص 
تدريب لطلبة القسم والتعرف عىل إمكانيات وقدرات املركز والتعريف بالدورات التي يقدمها املركز 

للفني³ واملهندس³ حديثي التخرج.
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يف  الزراعية  التكنولوجيا  كلية  لطلبة  علمية  رحلة 
جامعة ع�ن األهلية

الزراعية يف جامعة ع�ن  التكنولوجيا  كلية  تنظمها  التي  النشاطات  ضمن 
يوم  علمية  رحلة  الكلية  نظمت   2021-2022 الدرايس  للعام  األهلية 
وهندسة  الزراعية  التكنولوجيا  قسم  لطلبة   31/3/2022 املوافق  الخميس 
الجينات وبحضور كل من عميد كلية التكنولوجيا الزراعية األستاذ الدكتور 
الزراعية  التكنولوجيا  قسم  رئيس  سعيفان  صبحية  والدكتورة  شبيل  رضا 

وهندسة الجينات.
 بدأت الرحلة بزيارة مصنع ألبان بلدنا حيث عرضت مديرة اإلنتاج فيديو وثائقي حول تصنيع األلبان 
طرق  عىل  واطلعوا  املصنع  داخل  بجولة  الكلية  طلبة  قام  وقد  األيدي  مس  وبدون  أشكاله  بكافة 
الصناعة اآللية. وحسب برنامج الرحلة قام الطالب بزيارة مخترب األنسجة الــنباتية وتم االطالع عىل 
كيفييه الزراعة باألنسجة وكيفية تهيئة البيئة املناسبة وقد قام املشاركون بالتجول يف املخترب والتعرف 

عىل تقنية مكاثرة النباتات باألنسجة ونقلها إىل البيوت البالستكية ومن ثم نقلها إىل املكان الدائم.
التعرف عىل  تم  العلمية زيارة مزرعة øوذجية يف منطقة جرش حيث  الرحلة  برنامج   ك� تضمن 
الزراعات املروية بواسطة التنقيط وزيارة البيوت البالستكية واالطالع عىل مزروعات الخضار (مثل 
الطالب  أبدى  وقد  والحمضيات.  واللوزيات  التفاحيات  ألشجار  املالïة  والنبات  والبندورة)  الخيار 

إعجابهم بربنامج الرحلة م� زاد من ح�سهم للتخصص.
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 10/4/2022 األحد  يوم  األهلية  ع�ن  جامعة  يف  الصيدلة  كلية  لطلبة  العلمي  البحث  نادي  أقام 
محارضة حول أساسيات البحث العلمي، قدمها مستشار النادي الدكتور عيل الصميدعي.

تحدث خاللها عن أساسيات البحث العلمي ثم قام بشكر وتكريم الطلبة أعضاء النادي اللذين شاركوا 
سنة  صيدلة  (طالب  السباعي  عبادة  الطالب  ومنهم  باسمهم،  أبحاث  ونرشت  األبحاث  إعداد  يف 
خامسة) والطالبة س�ينا حجازين (من خريجي جامعة ع�ن األهلية)، حيث نرش له� أول ورقة 
 ، (European journal of medicinal chemistry) علمية يف املجلة األوروبية للكيمياء الدوائية

. Scopus واملدرجة بقاعدة البيانات Q1 ذات معامل تأث�: 6.5 وتصنيف
وتم البحث بإرشاف الدكتور بالل النجار كمؤلف أول للورقة، والدكتورة منال عباس وÜشاركة طالب 

الدكتوراه الدكتور فادي سقالله (طالب بكالوريوس سابق يف جامعة ع�ن األهلية).
املعتمدة،  األدوية   P2Y12: املستقبل  ملثبطات  علمية  مراجعة  عن  عبارة  هي  الورقة  أن  ويذكر 

املركبات املحتملة املستخلصة طبيعياً، املركبات املصّنعة، ودراسات املحاكاة الحاسوبية ذات الصلة.
وأيضاً تم نرش أول ورقة بحثية للطالب مجد إسكندر والطالبة هديل بهلول (من خريجي جامعة 
 journal of applied pharmaceutical)  التطبيقية الصيدالنية  العلوم  ع�ن األهلية) يف مجلة 
science)، ذات التصنيف Q2 واملدرجة بقاعدة البيانات Scopus .حيث تم البحث بإرشاف الدكتور 

عيل الصميدعي كمؤلف أول للورقة، والدكتورة مها أبو حجلة.

طلبة صيدلة جامعة ع�ن األهلية .. نجوم تتألأل يف 
س�ء البحث العلمي
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محارضة للشاعر اإلعالمي إسالم سمحان يف جامعة 
ع�ن األهلية

األستاذ  والعلوم  اآلداب  كلية  عميد  برعاية 
قسم  رئيسة  وبحضور  الرشعة،  نايل  الدكتور 
الدكتورة  العلوم اإلنسانية واالجت�عية األستاذة 
الهيئة  أعضاء  من  وعدد  بدرخان،  سوسن 
التدريسية والطلبة يف كلية اآلداب والعلوم، تم 
 Úاملر "الكتابة ب³ اإلعالم  بعنوان  عقد محارضة 
واإلعالم املكتوب" قدمها الشاعر اإلعالمي إسالم 
سمحان يف قناة رؤيا، وذلك يوم االثن³ املوافق 
بكلية  درويش  محمود  مدرج  يف   28/3/2022
أهمية  عن  بالحديث  استهلها  والعلوم،  اآلداب 
الكتابة يف حياتنا اليومية والعملية، فهي وسيلة 
مع  والتواصل  النفس  عن  التعب�  وسائل  من 
املشاعر  عن  اإلفصاح  يتم  بها  اآلخرين، 
واألفكار  املعلومات  إيصال  ويتم  والعواطف، 
التي  الكتابة  أنواع  إىل  مش�اً  واألخبار،  واآلراء 
تتنوع بتنوع الغاية منه، فهناك الكتابة الوظيفة 
الكتابة  وهناك  والتلخيصات،  األبحاث  ككتابة 
اإلبداعية ككتابة القصة والرواية والشعر، وهناك 
والحديث  والتحقيق  كالخرب  اإلعالمية  الكتابة 
والتعليق والتقرير الصحفي، وقد ب³ّ ووّضح أن 
لكل نوع من أنواع الكتابة لغته وأسلوبه وشكله 
املحارضة  أدارت  وقد  غ�ه.  عن  ¢يزه  الذي 
والحوار ب³ الحضور واملحارض الدكتورة حفيظة 

محمود.
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يطلق  األهلية  ع�ن  جامعة  يف  املرأة  صحة  مركز 
ملرىض  آمن  صيام  "نحو  بعنوان  توعوية  حملة 

السكري"

      نظم مركز صحة املرأة يف جامعة ع�ن األهلية حملة توعوية بعنوان 
من  املنتفعات  السيدات  استهدفت  السكري"،  آمن ملرىض  صيام  "نحو 
املركز االسالمي الخ�ي مركز السلط، حيث أبرزت الدكتورة رنا أبوحويج 
والغذائية  الصحية  والنصائح  االرشادات  أهم  املرأة  صحة  مركز  مديرة 
السكري  مريضة  عىل  يجب  التي  الهامة  الدوائية  الجرعات  ومواعيد 
اتباعها للحفاظ عىل صحتها مع الصيام. ك� ركزت الدكتورة زينب زكريا 

مريضة  لصحة  املالïة  والخرضوات  الفاكهة  من  اليومية  الغذائية  الحصص  عىل  الصيدلة  كلية  من 
السكري، يف ح³ أبرزت الدكتورة فرح املوصيل من كلية الصيدلة أنواع السوائل والعصائر التي ¢كن 
املنتفعات  لجميع  السكري  بفحص  التمريض  كلية  قامت طالبات من  تناولها. ك�  السكري  ملريض 
الحارضات وتوزيع طرود الخ� التى تضم الغذاء الصحي ملريضة السكري.  أظهرت املنتفعات اهت�ماً 

كب�ا بالحملة وأثنت عىل الجهود املباركة التى قدمها املركز لالرتقاء يف صحة املرأة يف املجتمع. 
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الت�رين الرياضية ورفع إنتاجية العمل 

ال شك أن م�رسة األنشطة الرياضية تؤدي اىل زيادة اإلنتاجية 
يف العمل، وتؤثر إيجاباً عىل رفع معدالت اإلنتاج، وذلك لعدة 
أفضل  بصحٍة  للرياضة  امل�رس  الشخص  õتع  منها؛  أسباب 

وبالتايل قلة فرتات التغيب عن العمل بسبب املرض!
إطالق  يف  تساهم  حيث  الرتكيز  قوة  عىل  الرياضة  وتؤثر  ك� 
ووظائف  الدماغ  نشاط  يف  املستخدمة  الكيميائية  املركَبات 
الذاكرة، تعزيز  اإلدراك، م� يزيد القدرة عىل الرتكيز، تنشيط 
أنَها  إىل  باإلضافة  والتفك�،  الفهم  البرصي،  اإلدراك  االنتباه، 
العمل  يف  التوتر  النفسية،  الضغوطات  تقليل  عىل  تعمل 

والترصف بإيجابية.  
وأصحاب  الصحية  املؤسسات  ب³  مؤخراً  الجدل  أث�  وقد 
الرشكات حول إمكانية فرض الت�رين الرياضية كواجب إجباري 
الذي  والذهني  البد�  الخمول  محاربة  بهدف  املوظف³  عىل 

ترسب إىل بيئات العمل.
أخ�اً، يجب أن يحظى النشاط البد� بنفس القدر من االهت�م 
اختلفت  مه�  اليومية،  العمل  اجت�عات  به  تحظى  الذي 

األهداف من وراء م�رسته أو ظروف بيئة العمل.

د. والء الكساسبة
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خريجنا ...فخرنا
د. إخالص يخلف

محارضة يف القانون ومذيعة تلفزيونة سابقة

ثم   ،2001 عام  األهلية  ع�ن  جامعة  يف  الحقوق  درست 

عام  األرد�  التلفزيون  يف  املذيعات  اختيار  لكاست  تقدمت 

 Á 1985 وهي ال تزال طالبة وكانت من ضمن 120 متقدمة

ينجح منهن سوى ثالث متقدمات: إخالص يخلف وغالديس 

املذيع  يد  عىل  تدربت  وقد  النابليس،  جارس  وإ¢ان  منصور 

األرد� الراحل «محمد أم³» قدمت العديد من الربامج والسهرات. 

عام 2017 حصلت عىل درجة الدكتوراه يف القانون العام عن أطروحتها يف مجايل القانون واالعالم 

والتي بعنوان "حدود الرقابة اإلدارية عىل وسائل اإلعالم وأثرها يف الحد من حرية التعب� يف الترشيع 

األرد�" من جامعة العلوم اإلسالمية عام 2019 عينت عضواً يف هيئة التدريس يف جامعة اإلرساء.

التكر¢ات:

حصلت عىل وسام امللكة نور الحس³ عام 1992 للعطاء عن تليثون مركز األمل للرسطان.

إعداد  كأفضل  تونس  يف  العربية  الدول  إذاعات  اتحاد  من  ذهبية  جوائز  خمسة  عىل  حصلت 

وتقديم يف الوطن العر¹ عن السهرات املشرتكة حلوه يا بلدي - يا هال بالضيف - أردن الشومات 

- ضمة ورد - البرتاء مدينة الحلم والدهشة عام 1999.

كرّمتها جاللة امللكة رانيا العبد الله عام 2001 ضمن شعار مبدعون يف س�ء الوطن.

كُرمت عام 2011 من جامعة الدول العربية واتحاد املنتج³ العرب ملس�تها اإلعالمية ومنحت 

لقب املرأة النموذج يف الوطن العر¹.

•

•

•

•
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