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متوسطة المقداد بن األسود كّرمت فائقيها »العقل السليم في الجسم السليم« بثانوية الدوحة بنات

أقامت مدرسة املقداد بن األسود املتوسطة بنني في 
اجلهراء التعليمية احتفاال مبناسبة عيد العلم كرمت 
فيه املتفوقني بحضور مدير املدرسة مهدي محمد جعفر 
واملديرين املساعدين سعد زيد ومهنا الشمري مبشاركة 
الباحثني االجتماعيني حامت أمني ونصر احمد وأولياء 
أمور الطالب احملتفى بهم. تخلل احلفل فقرة موسيقية 

بعنوان »يا دارنا يا دار« من أداء طالب املدرسة، كما 
ادى الطالب مش����هدا مسرحيا، ثم ألقى الطالب نايف 
العنزي قصيدة من تأليف املعلم س����عد زيد وشارك 
أولياء األمور أبناءهم بالفقرات الترفيهية وفي نهاية 
احلفل وزع مدير املدرسة واملديران املساعدان الشهادات 

واجلوائز على الفائقني.

حتقيقا ملا تسعى إليه املدرسة من نشر ثقافة اجلودة 
وتعميمه���ا على كل ما يتم إجنازه أقام قس���م العلوم 
بثانوي���ة الدوحة بنات ندوات م���ن منطلق ان العقل 
السليم في اجلسم السليم، عن السكر والسمنة ألقاها 
د.محمد الش���يخ وعن الس���المة الكيميائية والبيئية 

ألقتها م.تهاني العنيزي بإشراف رئيسة القسم مشاعل 
العدواني وموجه العلوم أشرف فؤاد برعاية كرمية من 
مديرة املدرس���ة طيبة الرفاعي وقد جتاوب احلضور 
مع احملاضر من خالل املداخالت واألسئلة التي أثيرت 
حول األثر البيئي في صحة اإلنسان وأهمية املتابعة 

للبرام���ج الصحية وااللتزام باألغذي���ة الصحية التي 
ال تسبب الس���منة، وكذلك تغيير األمناط االجتماعية 
اخلاطئة التي يس���لكها البعض والتي تس���بب زيادة 
كبي���رة في الوزن وما قد يتركه ذلك من آثار س���لبية 

على صحة اإلنسان.

جانب من حفل التكرمي

د. محمد الشيخ واشرف فؤاد خالل احملاضرة مشاعل العدواني تكرم د. محمد الشيخ

ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�ســــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�سنان االأماميـــــــة. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلـــــــوف من عالج االأ�سنـــــــان. پ عالج و�سد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

الو�ساو�س القهرية

العالقات الأ�سرية

العالقات الزوجية

م�سكالت امل�سنني

م�سكالت املراهقني

الكتئاب والغ�سب

معاجلة ال�سغوط احلياتية

العناد والتمرد

العدوانية والنعزال

اآداب ال�سلوك الجتماعي

الن�ساط الزائد - ت�ستت النتباه

امل�سكالت ال�سلوكية

مهارات التعامل مع الطفل

اللجلجة - التاأتاأة - الإبدال - الدمج

م�سكالت التخاطب - عيوب النطق والكالم

التاأخر الدرا�سي

�سعوبات التعلم

اختبارات الذكاء

التبول الالاإرادي

القلق - التوتر

ا�سطرابات ال�سلوك

ا�سطرابات النوم

ا�سطرابات ال�سخ�سية

التحكم يف الغ�سب والنفعال

جميع اأنواع املخاوف )الفوبيا(

الثقة بالنف�س - الوحدة والنعزال

اإدمان التدخني

املخاوف الجتماعية

الن�سيان وعدم الرتكيز

مهارات ك�سب اأ�سدقاء

قواعد ال�سلوك الجتماعي

�سغوط العمل واأعباء احلياة

مهارات التعامل مع الآخرين

ا�ست�سارات متخ�س�سة يف:

ق�سم خا�س لعالج جميع م�سكالت الطفولة:

للحجز: 22666206 - داخلي )301( نقال: 99917530

اإ�ساأل عن

Life coaching جل�سات

برنامج املدرب ال�سخ�سي

Life coaching
برنامج اإدارة ال�سغوط

Stress management
جل�سات العالج بال�سرتخاء

جل�سات العالج بالتنومي

ا�ست�سارة الأورا )الهالة(

ا�ست�سارات هاتفية جمانية

دورات تدريبية متخ�س�سة

خدمات جديدة
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