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أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج ح�الت ت�أخير الحمل 

عالج ح�الت االإجه��ض المتكرر

التلقيح ال�صن�عي 

اأطف�ل االأن�بيب 

الحقن المجهري

اختي�ر نوع الجنين ب�لحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن��ني واجلف��ون و�ش����������د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�شفتني وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> عالج اأن�ش�������داد الأنف وال�ش�������خري واجلي�������وب الأنفية.

ال�ش�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�شعب البحري 5:30 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081@dr_abdulmohsin_ jafar

بــروفــيــســور )م( دگتوراه )الزمالة( گندا- 1994

للحجز: 565 /24759822 - 51599530 - 99342803

دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

تنظيف األسنان
 10 د.ك 

حشوة تجميلية
15 د.ك

عالج العصب 
ابتداء من 40 د.ك

ابتسامة هوليود 
للسن الواحد 65 د.ك

فقط لفترة محدودة

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

عي�دة الن�ص�ء والوالدة

13 ع�مً� يف الن�ص�ء والتوليد. • م�ج�صتري ن�ص�ء ووالدة - ج�معة عني �صم�ض  خربة 
4D( • مت�بع�ت احلمل حتى الوالدة. • �صون�ر )ع�دي  - 

الـدگتورة / مروة محمد الصغير

 العنوان: الرقعي - قطعة 2 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رام�دا 
 تليفون: 24991990 - 24991099 -      98778662 

جولة بحريةالطلبة بحديقة تايتو في دبلن

األكادميية البريطانية
 تنظم رحلة إلى إيرلندا

اميانا من االكادمية البريطانية ببناء االنسان 
وغرس مفاهيم الشــخصية القيادية، القادرة 
على مواكبة روح العصر، وثقة منها في اهمية 
الرحلة في صقل خبرة ابنائها الطالب وزيادة 
الوعي املعرفي والثقافي بدول العالم، وتوعيتهم 

بالثقافات املختلفة لبلدان العالم.
وفي هذا السياق، نظمت االكادميية رحلة 
الى ايرلندا، واملدهش ان الرحلة متت بالتنسيق 
مع عدد من اجلهات املعنية، وذلك لتوفير أعلى 
اخلدمات الترفيهية والثقافية ألبنائها الطالب، 
وقد مت التنسيق مع السفارة االيرلندية في دولة 

االمارات العربية املتحدة ومع مركز كارلينغفورد 
للمغامرات والذي يعد من اكبر مراكز املغامرات 

في العالم. 
وقد استمرت الرحلة ملدة 6 أيام والتي شملت 
على عدد ٢3 طالبا و3 مشرفني، وتخللها القيام 
بعدد من االنشطة والفعاليات، كان من أهمها 

زيارة حديقة تايتو في دبلن وملعب كروك.
وتضمنت الزيارات لقــاء بات برين وزير 
العمل واالعمال الصغيرة، وذلك بتنسيق مسبق 
من االكادمييــة البريطانية، حرصا منها على 

تعميق الثقة بالنفس لدى ابناء االكادميية.


