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اإلدارة العـامــــة للعــالقــــات الجــامـعــيـــــة واإلعــــالم





فضال .. أبرز

بطاقة العمل/ الطـالـــب ) BADGE( وهويتك
للحصول على الخصم 

ال تحتاج إلى بطاقـة تقدير 

taqdeer@ksau-hs.edu.sa :للتواصل والمالحظات

منســــــوبـــو الجامــــــــعــــــــــــــــــــة وخـــريـــــجــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــا
منســــــوبـــو الشــــــــــــــــــــــــــــــؤون الصــــــــحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــة

منســــــوبـــو مركـــز المـلـك عبــدالله العالمـي لألبحـاث الطبـيـــة
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

Enjoy 20 % Off on A la Carte Menu (Beverage not included) 
 

For reservations contact 
+966 11 4152213 / +966 503343328
reservations@nozomisaudi.com
www.nozomisaudi.com

Upon Presenting Your Company’s ID or Business Card 
Valid from Sunday to Thursday from 12.30pm to 6.30pm (Last Seating & Order)

For reservations contact 
+966 11 4152213 / +966 503343328
reservations@nozomisaudi.com
www.nozomisaudi.com

Corporate Dining Offer @ NOZOMI Riyadh

* Terms & Conditions Apply

BROCHURECorporate
 Set Menu

MISO SOUP 

 شوربة امليسو

EDAMAME

Steamed soy beans with Malden salt 

 ادامامي على البخار، فول الصويا مع امللح اخلشن

SELECTION OF SUSHI: SELECTION OF SUSHI AND MAKI

 تشكيلة من السوشي: سوشي وماكي رول 

KARI KARI SQUID

Deep fried baby squid served with chilli and lime 

 سمك حبار طازج ومقرمش يقدم مع فلفل الشيلي احلار والليمون

POPCORN SHRIMP 

Served with spicy creamy sauce 

 مجموعة من اجلمبري الصغير مغطاه بصلصة الكرمية احلاره

SET MENU 1

SAR290 PER PERSON

(Normal rate SAR340 per person)

CHICKEN GYOZA

Steamed and fried chicken dumplings Served with lemon ponzu.
جيوزا الدجاج ، دامبلينغز بالدجاج على البخار تقدم مع ليمون البونزو

BLACK COD

Grilled cod served with NOZOMI miso and pickled daikon
سمك القد األسود، مشوي على اجلريل ويقدم مع نوزومي ميسو

SPRING CHICKEN IN SPICY LEMON SAUCE

Whole Poussin marinated in red miso, roasted first, then finished on the grill
دجاج محمر مع صلصة الليمون احلار, مشوي ومتبل بصلصة امليسو احلمراء

PRAWN TEMPURA
جمبري متبورا

MUSHROOM TAKIKOMI-GOHAN

Rice cooked in a clay pot with Japanese mushrooms
األرز املطبوخ في الفخار مع املشروم الياباني

CHOCOLATE FONDANT
شوكوال فوندان، تقدم مع بوظة الفانيال

CHICKEN GYOZA

Steamed and fried chicken dumplings. Served with lemon ponzu. 

 جيوزا الدجاج ، دامبلينغز بالدجاج على البخار تقدم مع ليمون البونزو

BLACK COD

Grilled cod served with NOZOMI miso and pickled daikon 

 سمك البالك كود، مشوي على اجلريل ويقدم مع نوزومي ميسو

SPRING CHICKEN IN SPICY LEMON SAUCE

Whole Poussin chicken marinated in red miso, roasted first, then 

finished on the grill 

 دجاج محمر مع صلصة الليمون احلار, مشوي ومتبل بصلصة امليسو احلمراء

PRAWN TEMPURA 

 جمبري متبورا

MUSHROOM TAKIKOMI-GOHAN

Rice cooked in a clay pot with Japanese mushrooms 

 األرز املطبوخ في الفخار مع الفطر الياباني

CHOCOLATE FONDANT 

 شوكوال فوندان، تقدم مع بوظة الفانيال

 SPRING CHICKEN

دجاج منزوع العظم مشوي على الفحم، و متبل بصلصة میسو الزنجبیل و 
صلصة اللیمون الحار 
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

everyday from 12:30p.m to 12:30a.m

011 - 2932653 / 011 - 2932654
catering@nozomisaudi.com 

A Nozomi franchise owned and operated by
the Modern Food Company

DESSERT / الحلويات

Chocolate and Salted Caramel Mousse 
 موس الشوكوالته والكراميل المملح

Berry and Yuzu Cheesecake 
تشيز كيك البيري واليوزو

Nozomi Date Cake 
كعكة التمر الخاصة

COCKTAILS / الكوكتيالت

Tropical 
تروبيكال

Nozomi Colada 
نوزومي كوالدا

Coconut Breezer 
 بريزر جوز الهند

Mixed Berry Mojito 
 موهيتو التوت المشكل

Sunshine Mojito 
 سن شاين موهيتو

Kiwi and Spinach 
السبانخ والكيوي

TEA & COFFEE / الشاي و القهوة

Nozomi Matcha-Sencha 
 شاي الماتشا - سينشا

Assam Tea 
شاي آسام

Rooibos Tea 
شاي رويبوس

Coffee 
القهوة

Sencha Fukujyu ~ Green Tea Japan 
سينشا فوكوجيو ~ شاي أخضر ياباني

Peppermint Tea 
 شاي النعناع

Jasmine Tea 
شاي الياسمين
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MISO SOUP 

 شوربة امليسو

EDAMAME

Steamed soy beans with Malden salt 

 ادامامي على البخار، فول الصويا مع امللح اخلشن

SELECTION OF SUSHI: SELECTION OF SUSHI AND MAKI

 تشكيلة من السوشي: سوشي وماكي رول

DUCK AND WATERMELON SALAD

Crispy duck, watermelon & cashew nuts with Asian herbs & 

a sweet soy dressing 

 سلطة البط مع البطيخ، حب الكاجو واعشاب اسيوية وصلصة الصويا احللوة

POPCORN SHRIMP 

Served with spicy creamy sauce 

 مجموعة من اجلمبري الصغير مغطاه بصلصة الكرمية احلاره

MARINATED YELLOWTAIL SASHIMI 

Yellow tail served with salsa, shiso cress and spicy ponzu sauce 

 ساشيمي مع سمكة الذيل األصفر، تقدم مع صلصة اجلاالبينو والبونزو احلار

SET MENU 2

SAR400 PER PERSON

(Normal rate SAR450 per person)

فول الصویا مع ملح البحر 

  400 للشخص 

 DUCK AND WATERMELON SALAD
سلطة البط مع البطیخ 

 Crispy duck, watermelon & cashew nuts with Asian herbs
  &a sweet soy dressing   

 حب الكاجو و اعشاب اسیویة و صلصة الصویا الحلوة 
 

POP CORN SHRIMP
بوبكرون الجمبري 

Served with creamy spicy sauce
مغطاة بصلصة الكریمة الحارة 

 MARINTED YELLOWTAIL SASHIMI
ساشیمي الیلوتیل المتبل 

 Sereved with Jalapeno, salsa, shiso cress and spicy ponzu sauce
تقدم مع صلصة الجاالبینو و البونزو الحار

 SELECTION OF NIGIRI, SASHIMI AND MAKI ROLL
تشكیلة من  نیجیري، الساشیمي  و ماكي رول

  

ادامامي على البخار 

400
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

إرث كافيه
Urth Caffe

خصم 20 %
 على الفترة الصباحية 

من 7 صباحا إلى 4 عصرا
من األحد إلى الخميس 

على قائمة
A La Carte

يخضع للشروط واألحكام

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز 	 
الملك عبداهلل 

العالمي لألبحاث 
الطبية

الرياض - شارع التحلية
920007498
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

قهوة المساء
أكبر مقهى بالعالم

خصم 20 %
 على الفترة الصباحية 

من ٦ صباحا إلى 4 عصراً

خصم 10 %
 على الفترة المسائية 
من 4 عصراً إلى 2 فجراً

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز 	 
الملك عبداهلل 

العالمي لألبحاث 
الطبية

الرياض - طريق العروبة  - مقابل برج 
المملكة

0٥0٦8402٣٥

الرياض - تقاطع طريق الملك عبداهلل مع 
طريق الملك فهد 

0٥0٥4٣2٦0٦
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

الديوري باريس

خصم 5%
على وجبة الغداء

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

سنتريا مول
0112885075
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مطعم سبازيو

خصم 15%
على وجبتي اإلفطار والغداء

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

برج المملكة الطابق 77
0112111888

خصم 10%
على وجبة العشاء
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

فوشون باريس

خصم 15%
على وجبتي اإلفطار والغداء

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

شارع التحلية وبرج المملكة
0112110007

خصم 10%
على وجبة العشاء
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

سيرافينا

خصم 15%
على وجبتي الغداء والعشاء

من األحد إلى الخميس

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض
0112224492
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

زايكا

خصم 15%
منسوبو الجامعة 	 على وجبة الغداء

وخريـجوها
منسـوبو الشؤون 	 

الصحية
منسوبو مركز الملك 	 

عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض - شارع العليا
0114616066

 جدة
0126111798

خصم 10%
على وجبة العشاء
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

القرية النجدية

خصم 10%

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض
0114807755
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مطعم المياس بيروت
Al-Mayas Beirut

خصم 10%

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض
0503753333
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مخبز الباي

خصم 15%
على وجبتي الفطور والغداء

خصم 10%
على وجبة العشاء

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

جدة
0122388897
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مطعم إلجبيانو

خصم 15%
منسوبو الجامعة 	 على وجبة الغداء

وخريـجوها
منسـوبو الشؤون 	 

الصحية
منسوبو مركز الملك 	 

عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض - شارع العليا
0114616066

 جدة
0126587049

خصم 10%
على وجبة العشاء
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

جلوبيسترو

خصم 15%

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض
0112170219



23
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

يونين اللبناني

خصم 15%
منسوبو الجامعة 	 على وجبة الغداء

وخريـجوها
منسـوبو الشؤون 	 

الصحية
منسوبو مركز الملك 	 

عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

 جدة
0126132444

خصم 10%
على وجبة العشاء
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مطعم
بوقا سوبر فودس

خصم 10%

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

جــــدة

شارع األمير سلطان
0122880665

فرع أبحر
0122889336

فرع شارع التحلية
0126110585

فرع شارع فسلطين
0122889434

فرع طريق الملك
0122889029
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مطعم الشوجون الياباني
Shogun Japanese Restaurant

خصم 20%

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

 الرياض - فندق الراديسون بلو
0114791234
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مطعم أوليفيو اإليطالي
Olivio's Italian Restaurant

خصم 20%

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

 الرياض - فندق الراديسون بلو
0114791234



27
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مطعم براسيري
Brasserie Restaurant

خصم 20%

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

 الرياض - فندق الراديسون بلو
0114791234
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مطعم تيراس 
جريل

الرياض

خصــــم  20  %
على مطعم التيراس جريل

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

للتواصل

+966114779300
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مطعم الموزاييك
الرياض

خصــــم  30  %
على البوفيه المقدم من مطعم الموزاييك

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

للتواصل

+966114779300
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

األتريم كافيه
الرياض

خصــــم  30  %
على األتريم كافيه

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

للتواصل

+966114779300
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مطعم تروبيكانا
الرياض

بوفيه غداء  ٩٩ ريال

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

للتواصل

+966112758888
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مطعم المرجان 
األحمر

بوفيه عشاء  ١٤٠ ريال

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

للتواصل

+966112758888
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مكافــــــأة الطـــــــــــــــــــــــالب 
والطالبـــات المتميـزيــــن 
من خريجــــي الجامعــــــة 
وخريجاتها بـــ ١٠ حـــــــــزم 

مجـــانـــيـــــة
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

. 20 

 10 

1

0114166667  

(2

0114552569  

(3

0112994903  
@DandySaudi

منسوبو الجامعة وخريـجوها	 
منسـوبو الشؤون الصحية	 
منسوبو مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية	 
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

  
 

 

 
 

 جاٍؼح اىَيل سؼ٘د تِ ػثذاىؼزٌز ىيؼيً٘ اىصحٍحاألخ٘ج/ ٍْس٘تً 
   
 

 اىسالً ػيٍنٌ ٗرحَح هللا ٗتزماذٔ
 

ٌْا أّ ٍِ اى٘اجة ػيٍْا ذ٘جٍٔ أرٗقد اىيٍاقح (  َزامزاٌَاّا ٍْا ّحِ شزمح ىجاً ىيزٌاضح ) اىَاىل ٗاىَشغو ى
ٍِٗ ثٌ ذقذٌٌ ىخذٍح ٕذا اى٘طِ ى٘ٓ ذتاىذٗر اىٖاً ٗاىثْاء اىذي ٌثنٌ )اىَ٘ظفٍِ( ٍْس٘تٍاىشنز ٗاىرحٍح ىنو 

 -ٗفقا ىَا ٌيً : 13/31/1132حرى ذارٌخ  ٍٍَزاخ ىيزاغثٍِ فً االشرزاك تَزامزّا
 

 :  -خصومات فئة وقت اللياقة :
 سنة ستة اشهر ثالثة اشهر مدة االشتراك
 %03 %03 %03 نسبة الخصم

 لاير 0533 لاير 0533 لاير 0533 االشتراك قبل الخصمسعر 
 لاير 0533 لاير 0530 لاير 0003 سعر االشتراك بعد الخصم

 يوم 03 يوم 03 يوم 03 المدد المجانية

 : -خصومات وقت اللياقة برو :
 سنة ستة اشهر ثالثة اشهر مدة االشتراك
 %03 %03 %03 نسبة الخصم

 لاير 0033 لاير 0533 لاير 0033 سعر االشتراك قبل الخصم
 لاير 0583 لاير 0030 لاير 553 سعر االشتراك بعد الخصم

 يوم 03 يوم 03 يوم 03 المدد المجانية
 

 .ٌٍَ اىؼزض ػيى ٍْس٘تٍنٌ االفاضوّزج٘ اىرنزً ترؼّٗزج٘ دائَا اُ ّظو ػْذ حسِ ظْنٌ تْا , مَا 
 

 :قطاع االػَاهٍَثو اىَثٍؼاخ ىٌَنِ االذصاه ػيى رقٌ  ٍِ جٍَغ أّحاء اىََينح  ٗىالشرزاك ٗ االسرفساراخ
 

    1023015551 / ج٘اه  -تساً ػيً رٍضاُ 
 bramadan@leejam.com.sa  اىثزٌذ االىنرزًّٗ:   
 
 .قطاع األػَاهىَثٍؼاخ اىٕذا اىؼزض غٍز ٍر٘فز تَزامز ٗقد اىيٍاقح فقظ ػِ طزٌق اىر٘اصو ٍغ ٍَثو  -
 االثثاخ اىَطي٘ب ىيحص٘ه ػيى اىخصٌ تطاقح تطاقح اىؼَو أٗ خطاب ذؼزٌف. -
 ٌحق ىيَشرزك ذحذٌذ ٍ٘ػذ تذاٌح االشرزاك. -
 % ضزٌثح اىقٍَح اىَضافح ىألسؼار اػالٓ.0سٍرٌ اضافح  -

 
 ٗفً حاه ٗج٘د أي اسرفسار أرج٘ ػذً اىرزدد تاىر٘اصو ٍؼْا 

        
 

       

  
 

 

 
 

 جاٍؼح اىَيل سؼ٘د تِ ػثذاىؼزٌز ىيؼيً٘ اىصحٍحاألخ٘ج/ ٍْس٘تً 
   
 

 اىسالً ػيٍنٌ ٗرحَح هللا ٗتزماذٔ
 

ٌْا أّ ٍِ اى٘اجة ػيٍْا ذ٘جٍٔ أرٗقد اىيٍاقح (  َزامزاٌَاّا ٍْا ّحِ شزمح ىجاً ىيزٌاضح ) اىَاىل ٗاىَشغو ى
ٍِٗ ثٌ ذقذٌٌ ىخذٍح ٕذا اى٘طِ ى٘ٓ ذتاىذٗر اىٖاً ٗاىثْاء اىذي ٌثنٌ )اىَ٘ظفٍِ( ٍْس٘تٍاىشنز ٗاىرحٍح ىنو 

 -ٗفقا ىَا ٌيً : 13/31/1132حرى ذارٌخ  ٍٍَزاخ ىيزاغثٍِ فً االشرزاك تَزامزّا
 

 :  -خصومات فئة وقت اللياقة :
 سنة ستة اشهر ثالثة اشهر مدة االشتراك
 %03 %03 %03 نسبة الخصم

 لاير 0533 لاير 0533 لاير 0533 االشتراك قبل الخصمسعر 
 لاير 0533 لاير 0530 لاير 0003 سعر االشتراك بعد الخصم

 يوم 03 يوم 03 يوم 03 المدد المجانية

 : -خصومات وقت اللياقة برو :
 سنة ستة اشهر ثالثة اشهر مدة االشتراك
 %03 %03 %03 نسبة الخصم

 لاير 0033 لاير 0533 لاير 0033 سعر االشتراك قبل الخصم
 لاير 0583 لاير 0030 لاير 553 سعر االشتراك بعد الخصم

 يوم 03 يوم 03 يوم 03 المدد المجانية
 

 .ٌٍَ اىؼزض ػيى ٍْس٘تٍنٌ االفاضوّزج٘ اىرنزً ترؼّٗزج٘ دائَا اُ ّظو ػْذ حسِ ظْنٌ تْا , مَا 
 

 :قطاع االػَاهٍَثو اىَثٍؼاخ ىٌَنِ االذصاه ػيى رقٌ  ٍِ جٍَغ أّحاء اىََينح  ٗىالشرزاك ٗ االسرفساراخ
 

    1023015551 / ج٘اه  -تساً ػيً رٍضاُ 
 bramadan@leejam.com.sa  اىثزٌذ االىنرزًّٗ:   
 
 .قطاع األػَاهىَثٍؼاخ اىٕذا اىؼزض غٍز ٍر٘فز تَزامز ٗقد اىيٍاقح فقظ ػِ طزٌق اىر٘اصو ٍغ ٍَثو  -
 االثثاخ اىَطي٘ب ىيحص٘ه ػيى اىخصٌ تطاقح تطاقح اىؼَو أٗ خطاب ذؼزٌف. -
 ٌحق ىيَشرزك ذحذٌذ ٍ٘ػذ تذاٌح االشرزاك. -
 % ضزٌثح اىقٍَح اىَضافح ىألسؼار اػالٓ.0سٍرٌ اضافح  -

 
 ٗفً حاه ٗج٘د أي اسرفسار أرج٘ ػذً اىرزدد تاىر٘اصو ٍؼْا 

        
 

       

- العرض متوفر فقط من خالل التواصل مع ممثل مبيعات قطاع األعمال،

bramadan@leejam.com.sa :أ. بسام رمضان - جوال رقم ٠٥٨١٥٠٦٦٦٢    بريد إلكتروني  

- العرض لموظفي الجامعة فقط )رجال( 

- يتم إضافة ٥ ٪ ضريبة القيمة المضافة
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

نادي جلوفيت النسائي

اشتراك لمدة ٦ أشهر
السعر األساسي 4٥00

السعر بعد الخصم ٣٣7٥

اشتراك لمدة ١2 شهر
السعر األساسي ٦800

السعر بعد الخصم ٥١00

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض
0114624066
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

نادي زينيا النسائي

خصم 35%

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

 الرياض
0112469009
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

نظارات زينة
ZAINA OPTICS

خصــــم  20 - 50 %
 على النظارات الطبية 

والشمسية

خصــــم  10 %
 على العدسات الالصقة

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض:
شارع األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية(

+966 11 46171130

شارع العليا العام بجوار مكتبة جرير
+966 11 4629011

فرع الملز شارع الستين مقابل الدفاع المدني
+966 11 2911950

فرع الريان شارع أحمد بن حمبل
+966 11 2914932

جدة:
شارع الروضة حي الخالدية

+966 12 2566111

الخبر:
الخبر الشمالية - الشارع العاشر

+966 13 8893200



43
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

دايموند أوبتكال 
للبصريات

DIAMOND OPTICAL

خصــــم 40 %
 على النظارات الطبية 

والشمسية

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

األحساء - البستان مول
0135622282
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

البشاوري للبصريات
Albashawri Opticals

فحص نظر مجاني
خصم على النظارات الطبية

% 50

 خصم على النظارات الشمسية
% 40 - 30

على ماركات مختارة
خصــــم  40 %

 على العدسات الطبية
خصــــم  50 ريال 

 على العدسات الالصقة من 
ماركة فيرزاتشي اإليطالية

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الخبر - الدمام - الجبيل - األحساء
حفر الباطن - القطيف

هاتف
+966 13 8311143
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

خصم ٣٥ ٪ على النظارات الطبية والشمسية
لجميع منسوبي الجامعة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

متجر بلوكاف اإللكتروني

للحصول على الخصم
يرجى استخدام الكود

KSAUHS

الموقع اإللكتروني
www.blokaf.com

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض
0540744403
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

MPG Line

شركة مختصة بتصميم وتطوير

المواقع اإللكترونية وتطبيقات الهواتف

خصم
%25

الموقع اإللكتروني
www.MPGline.com

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

جدة
0540003086

0544442712
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

شركة راحة الظهر للمستلزمات الطبية
)باك كمفورت(

هي شركة رائدة في تأمين مبتكرات
عالمية لراحة الجسم

اســترخاء  وكراســي  صحيــة  مكتــب  )كراســي 
المراتــب  الــى  باإلضافــة  المســاج  وكراســي 
للطلبــة(. خاصــة  ومســاند  النــوم  ومســتلزمات 

خصم 12%

 من تاريخ 29 / 7 / 20١7م 
إلى  27 / 7 / 20١8م

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز 	 
الملك عبداهلل 

العالمي لألبحاث 
الطبية

المنطقة الوسطى:
الرياض - طرق الملك فهد: 0112011124

الرياض - بانوراما مول: 0112814481
الرياض - حياة مول: 0112057972

الرياض - سانيه مول: 0118104904
الرياض - العروبة: 0114620028

المنطقة الشرقية:
الخبر- مجمع الراكة: 0138476002

الخبر- الظهران مول: 0138686380
األحساء : 0135325224

المنطقة الغربية:
مكة المكرمة - مكة مول: 0125668939

جدة - ردسي مول: 0122150851
جدة - حي الروضة: 0126646680

جدة - السالم مول: 0122501552
جدة - ش األمير سلطان: 0126165898
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

سكربرز للزي الطبي

خصم ١٥ ٪

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض
0557559254
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مؤسسة ركن األصواف
لألقمشة الرجالية

بجميع فروعها بالمملكة

خصم 20%

 من تاريخ 29 / 7 / 20١7م 
إلى  27 / 7 / 20١8م

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي لألبحاث 

الطبية

المركز الرئيسي: جدة  شارع الملك عبدالعزيز
هاتف: 0١2٦424880

جدة: شارع صاري - مركز الدرمحي 
هاتف: 0١2٦989٦٣٣

جدة: شارع حايل - مركز األمل بالزا
هاتف: 0١2٦٥79880

جدة: شارع الملك عبدالعزيز - مقابل البلد مول
هاتف: 0١2٦444٣١9

الرياض: العليا - شارع عبداهلل الحمدان
هاتف: 0١١2884270

المدينة المنورة: شارع الحزام مقابل الحداد 
لالتصاالت هاتف: 0١4848٦٥٦9



51
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

 من تاريخ 29 / 7 / 20١7م     إلى  20 / 4 / 20١8م



52
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

الخزائن المبتكرة

خصم 20 %

خصم 5 % إضافي
في حالة وجود عروض 

خاصة

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز 	 
الملك عبداهلل 

العالمي لألبحاث 
الطبية

جميع فروع
)الرياض، جدة، الخبر، والقصيم(



53
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

عالم الخزائن

خصم 20 %

خصم 5 % إضافي
في حالة وجود عروض 

خاصة

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز 	 
الملك عبداهلل 

العالمي لألبحاث 
الطبية

جميع فروع
)الرياض، جدة، الدمام، والقصيم(



54
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

القفاري للسجاد

خصم ١٥ ٪

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

جميع الفروع
920001777



55
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

القفاري لألثاث

خصم ١٥ ٪

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

جميع الفروع
920001777



56
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

جراند ديكور

خصم ١٥ ٪

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض - طريق الملك عبداهلل
0112256784



57
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

هاي بوينت

خصم ١٥ ٪

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

جميع الفروع
920002777



58
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مودرن باالس

خصم ١٥ ٪

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض
فرع سوق الشرق - مخرج ١7

0112443355

الرياض
فرع سوق الحمراء - مخرج 9

0114541777



59
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

عالم متصل
CONNECTED WORLD

خصــــم  10  %
 على جهاز كارلوك

لتتبع المركبات والسائقين
)التوصيل والتركيب غير مشمول( 

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الرياض
للتواصل

0569448841



60
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

٪١٥
خصم على جميع أنواع السيارات

يخضع للشروط واألحكام

أعضاء هيئة التدريس 	 
بالجامعة

الموظفون بالجامعة	 
الطالب فوق 2١ سنة	 

للتواصل الريـــاض

920002909



61
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

تأمين مركبات ضد الغير

759.00 
ريــــــال سعـــــــودي

شامل لضريبة القيمة المضافة 

يخضع للشروط واألحكام

أعضاء هيئة التدريس 	 
بالجامعة

الموظفون بالجامعة 	 

)يشمل الوالدين، األبناء 
فوق 2١ عام(

للتواصل الريـــاض

920010050



62
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

 خـصــم %30



63
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

السعر بعد  
 خصم30%

السعر قبل 
الخصم وصف الخدمة الرقم الخدمة بند

1,855.00 2,650 "كامل الزجاج "  تظليل ملكي صالون شامل  WT23 1
1,645.00 2,350 "كامل الزجاج "  تظليل ملكي سيدان شامل  WT13 2
1,365.00 1,950 "كامل الزجاج "  تظليل ملكي بيك اب غمارة شامل  WT33 3
1,645.00 2,350 ن شامل  "كامل الزجاج "  تظليل ملكي بيك اب غمارتي  WT13 4
1,575.00 2,250 "كامل الزجاج " صالون  ( HP ) تظليل عالي األداء  WT24 5
1,435.00 2,050 "كامل الزجاج " سيدان  ( HP ) تظليل عالي األداء  WT14 6
1,085.00 1,550 "كامل الزجاج " بيك اب غمارة  ( HP ) تظليل عالي األداء  WT12 7
1,435.00 2,050 ن  ( HP ) تظليل عالي األداء  "كامل الزجاج " بيك اب غمارتي  WT14 8
1,960.00 2,800 ميل صالون  (الصدام + انوار الصدام + االنوار + ثلث الرفارف + ثلث الكبوت ) حماية ثلث المقدمة ضد التر INV22+7 9
1,820.00 2,600 ميل سيدان  (الصدام + انوار الصدام + االنوار + ثلث الرفارف + ثلث الكبوت ) حماية ثلث المقدمة ضد التر INV12+7 10
1,960.00 2,800 ميل بيك اب  (الصدام + انوار الصدام + االنوار + ثلث الرفارف + ثلث الكبوت ) حماية ثلث المقدمة ضد التر INV22+7 11
805.00 1,150 ميل استاندر صالون  (االنوار + الرفارف + الكبوت  ) حماية  المقدمة ضد التر INV22 12
665.00 950 ميل استاندر سيدان  (االنوار + الرفارف + الكبوت  ) حماية  المقدمة ضد التر INV12 13
805.00 1,150 ميل استاندر بيك اب  (االنوار + الرفارف + الكبوت  ) حماية المقدمة ضد التر INV22 14

2,660.00 3,800 ميل صالون  (الصدام+ انوار الصدام + االنوار + كامل  الرفارف +كامل الكبوت  ) حماية كامل المقدمة ضد التر INV 24 15
2,520.00 3,600 ميل سيدان  (الصدام+ انوار الصدام + االنوار + كامل  الرفارف +كامل الكبوت  ) حماية كامل المقدمة ضد التر INV 14 16
735.00 1,050 UC3 الحماية ضد الصدأ من أسفل صالون 17
665.00 950 UC2 الحماية ضد الصدأ من أسفل سيدان 18
735.00 1,050 UC3 الحماية ضد الصدأ من أسفل بيك اب 19

1,260.00 1,800 UCRP2 الحماية الشاملة ضد الصدأ صالون 20
1,155.00 1,650 UCRP1 الحماية الشاملة ضد الصدأ سيدان 21
1,260.00 1,800 UCRP2 الحماية الشاملة ضد الصدأ بيك اب 22
875.00 1,250 DG2 حماية الطالء الماسية صالون 23
805.00 1,150 DG1 حماية الطالء الماسية سيدان 24
875.00 1,250 DG2 حماية الطالء الماسية بيك اب 25

1,225.00 1,750 GCP2 العناية الماسية صالون  26
1,085.00 1,550 GCP1 العناية الماسية سيدان صغت  27
1,225.00 1,750 ي+  العناية الماسية سيدان كبت   لكشر GCP2 28
1,225.00 1,750 GCP2 العناية الماسية بيك اب  29
1,085.00 1,550 GC2 العناية الذهبية صالون  30
945.00 1,350 GC1 العناية الذهبية سيدان صغت   31

1,085.00 1,550 ي+  العناية الذهبية سيدان كبت   لكشر GC2 32
1,085.00 1,550 GC1 العناية الذهبية بيك اب 33
4,165.00 5,950 اميك حماية نانو ست  CZG 34

General Manager's Signature:                                                                   Stamp:

قائمة األسعار



64
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

أعلى عزل حراري على اإلطالق

أفــالم درايــف7 تعــزل حتــى 99٪  مــن 
المســببة  الحمــراء  تحــت  األشــعة 
للحــرارة لتمنحــك جــواً باذخــًا داخــل 

ســيارتك!

خصــــم  25  %

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الريـــاض
جــــــــدة
القصيم

للتواصل

920000057



65
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية



66
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية



67
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية



68
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

ميزان اليرموك

خصم 2٥ ٪
على أجور األيدي العاملة

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

جميع الفروع



69
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية



70
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

الحقن التجميلي: الفيلر / البوتكس /  كافة أنواع الميزوثيرابي /  الكاربوكسي 
للهاالت السوداء / إزالة الشعر األبيض / حقن تكسير الدهون /  األكواليكس / 

كافة أنواع التقشير / جلسة تكسير الدهون
خصم ١٥ ٪

البالزما : خصم ٣0 ٪ للجلسة

الكيوستش /  فراكشينال ليزر 
خصم 2٥ ٪ 

كافة الخدمات العالجية / التجميلية باألسنان / تقويم باألسنان / زراعة األسنان
خصم 2٥ ٪

ليزر إزالة الشعر
خصم ٣٥ ٪

الكشف الطبي ٣٥ ٪

فرع المبرز
0١٣٥928899

فرع الهفوف
0١٣٥892227



71
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

 خصم 20 ٪ على تكاليف الدراسة لمنسوبي الجامعة وذويهم

يستثنى البرامج التربوية



72
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مدرسة واحة األلسن العالمية
Wahat Al Alson Internationl School

خصــــم  40 %

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

 الريـــاض
حي السالم

للتواصل

0554437721



73
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

خصــــم  30 %

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

الريـــاض
حي أم الحمام

للتواصل

0554437721



74
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

برنامج متكامل واألول من نوعة

في الشرق األوسط لتنمية 

مهارات الطالب اللغوية باإلضافة 

الى التدريب القيادي ومهارات 

التفكير العليا وحل المشكالت 

بطريقة ابتكارية.

ويتم تدريس طالب رايز اإلنجليزية 

باستخدام المنهج األمريكي.

15%
خصم



75
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مكافــــــأة الطـــالـبـــــــــــــات 
المتميـــــزيـــــــــــات مــــــــــــن 
خريجــــات الجامعـــــــــــــــــــة 
بـــ ١٠ حـــــــــزم مجـــانـــيـــــة



76
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

صالون جون لوي دافيد
الفرنسي العالمي

Jean Louis David

خصم ١0 ٪

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

جدة
920004678



77
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية



78
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية



79
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

جـــــــدة - السالم مول  ٠١٢٢٥٠١٤77                                           الخـبــــــر - الراشــــد مــــــول ٠١٣٨٦٥٢٨٤٨
الدمام - مارينا مول ٠١٣٨٠٩٥٨٨٢                                           األحساء - سوق السويج ٠١٣٥٨٤7٩7٠



80
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

 ،
15 

 

9000 

9

 27878  -  222  011278 7878  

0546643287 - 0500027878  

منسوبو الجامعة وخريـجوها	 
منسـوبو الشؤون الصحية	 
منسوبو مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية	 

 	:

منتجع المرسى بمدينة الرياض:



81
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

 فترةمواصفات الشاليهم
 قيمة اإليجار قبلتوقيت اإليجاراإليجار

الخصم
 قيمة اإليجار بعد

ملحوظة هامةالخصم

دخول الساعة )12:00( ظهرًا / خروج الساعة )00:2( يومشاليه كبير1
هذه األسعار ال تشمل 2,2001000 ريالصباحًا

إجازات األعياد

دخول الساعة )12:00( ظهرًا / خروج الساعة )2:00( يومشاليه متوسط 2
1,700800 ريالصباحًا

الرياض - حي الثمامة     للتواصل: ٠5٩5585656
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

قاعة الخزامى
للمناسبات والمؤتمرات

ALKHOZAMA

خصــــم  10  %
 لجميع المناسبات والزواجات

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

 الرياض - عرقة طريق
 الملك خالد - مقابل
جامعة الملك سعود

للتواصل

0537660055
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

قصر السالم للمناسبات
Salam Palace for Events

خصم ١0 ٪

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

األحساء
0135999855

0505916695
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

خصومات تصل إلى ١٠ ٪
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

 
 

 خطوات التسجيل الذاتي
 

التالي:خصم فالي ناس قم بالتسجيل بموقع فالي ناس من خالل استخدام الرابط ستفادة من لال -1  

https://booking.flynas.com/#/agent/registercorporateagent 

عملكاستخدم بريدك االلكتروني الخاص بجهة  -2  

user@companydomain.com 

 

 
اضغط على زر التسجيل وسوف تظهر لك رسالة التأكيد -3  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ط التفعيل سوف تصلك رسالة تفعيل الحساب على بريدك االلكتروني المسجل, قم بالضغط على راب -4  
 

 
 

بعد تفعيل حسابك سوف تظهر لك رسالة تفعيل -5  

 
 

نشاء حجوزات قم بتسجيل الدخول على الرابط التالي:إل -6  
https://booking.flynas.com/#/agent/login 

 
 

ةلأفراد العائضافة إ  
  

م بالضغط على حسابيرئيسية قبعد تسجيل الدخول ستظهر لك الصفحة ال -1  
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

 

 

 

ثم قم بتعبئة الحقولفاصيل العائلة واضغط على عالمة + قم بالتوجه إلى خانة ت -2  

 

 

وستظهر لك رسالة التأكيد بعد تعبئة جميع الحقول اضغط على زر التحديث - 3 

 

 

 

 

 

تجز الرحالح  
  وجهتك حددسية ولى الصفحة الرئيإ توجه -1

 

 
 

على زر المتابعةثم اضغط  الرحالت قم بتحديد -2  
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

 

 
 
 
 
 

ط على زر تحديد مسافرمن خالل الضغ قم بتحديد المسافرين ينستنتقل الى صفحة معلومات المسافر -3  
 

 
 

 

 
 
 

بعد اختيار المسافرين قم بتعبئة معلومات االتصال -4  
 

 
 

قم باخيار االمتعة والوجبات من الخدمات االضافية -5  
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

 

 

 

لالنتقال الى صفحة اختيار المقاعدقم بالضغط على زر متابعة  -6  

 

 

 

اضغط على زر المتابعة لالنتقال الى صفحة المراجعة والدفع واختيار طريقة الدفع -7  
 

 
 
 

بعد الضغط على زر المتابعة ستنتقل الى صفحة تأكيد الحجز -9  
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

 

 

 

جزدارة وتعديل الحإ  
 

والضغط على حجوزاتيتسجيل الدخول يجب على المستخدم  -1  

 

 

 إعادة تعيين كلمة المرور
 

https://booking.flynas.com/#/agent/login ادخل على الرابط التالي  -1   

 
”هل نسيت كلمة المرور؟“  اضغط على  -2   

 
 

Submit سوف تظهر لك نافذة قم بتعبئة حقل البريد االلكتروني ثم اضغط  -3  

 
 

عادة تعيين كلمة المرورااللكتروني إلتوجه الى بريدك -4  
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

الخطوط السعودية الخليجية
Saudi Gulf Airlines

خصم ١0 ٪
للحصول على الخصم

استخدم الكود
KSAUHS01

فترة الحجز 
١ يناير حتى ٣١ مارس 20١8م

فترة السفر
١ يناير حتى ٣١ مايو 20١8م

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

920022022
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

تطبيق المسافر

خصــــم  5  %
فنادق وبرامج سياحية

خصــــم  2  %
على تذاكر الطيران

ksauhs :برومو كود

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

للتواصل

920000997
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

بارك حياة 
جدة

للتواصل

+966 122639666

Room Type
RACK RATES Corporate Rate

single Double single Double

Park Room 1850 2025 1200 1375

Park Sea View Room 2200 2375 1550 1725

Park Suite 4450 3100

Park Executive Suite 4950 3700

Park Prince Suite 6650 5900

Park Royal Suite 29000 25000
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

  1 % عمولة على التذاكر الدولية والداخلية لجميع شركات الطيران	 

 50 % خصم من قيمة رسوم عروض خطوط الطيران المختلفة	 

 30 % خصم من قيمة رسوم حجز الفنادق والشقق الفندقية بجميع أنحاء العالم	 

 25 % خصم على رسوم التعقيب الستخراج التأشيرات السياحية من السفارات	 

 50 ريال رسوم توصيل الخدم للمطار	 

 6 % خصم على خدمات الشحن الجوي	 

استخراج رخصة القيادة الدولية مجانا مع البرامج السياحية	 

 
الخدمات التعليمية

5 % خصم على خدمات االلتحاق بالجامعات والبرامج الدراسية	 

مجانا تأشيرة السفر لدورات اللغة لمدة ٦ أشهر	 

مجانا رسوم القبول وااللتحاق بالجامعة لدورات اللغة لمدة ١٦ أسبوع فأكثر	 

مجانا رخصة القيادة الدولية لدورات اللغة لمدة 8 أسابيع	 

الخدمات العالجية
5 % على خدمات السياحة العالجية	 

توفير مترجم عند الوصول والمغادرة وأثناء العالج	 

توفير التنقالت واإلقامة للمريض والمرافقين	 

منسوبو 	 
الجامعة 

وخريـجوها
منسـوبو 	 

الشؤون 
الصحية

منسوبو مركز 	 
الملك عبداهلل 

العالمي 
لألبحاث الطبية

للتواصل

0550193982

0506759378

0560966239
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

فندق ماريوت
الرياض

خصــــم  20  %
على السعر األصلي للغرف واألجنحة

خصــــم  30  %
على قاعات االجتماعات وحفالت الزفاف والمناسبات 

االجتماعية
خصــــم  25  %

على االشتراك السنوي بالنادي الصحي )رجال(

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

للتواصل

+966114779300
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

فندق
إنتركونتيننتال جدة

للتواصل

+966 12 2295555
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية



103
بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

فندق بودل
Boudl Hotel and Resorts

خصــــم  20  %
على السعر األصلي لإلقامات 

اليومية

خصــــم  35  %
على السعر األصلي لإلقامات 

الشهرية

بودل أبها
خصــــم  15  %

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

 جميع فنادق بودل
 في المملكة العربية

 السعودية ودولة
الكويت

للتواصل

920000666
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

فندق عابر
Aber Hotel

سعر الغرفة
ديلوكس )ثالثة أفراد(

2٣0 ريال

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

للتواصلالريـــاض

920000666
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

للتواصل

+966 11 2758888

السعر بعد الخصمالسعر قبل الخصمنوع الغرفة

750499غرفة مفردة

950699غرفة مزدوجة

14001099جناح ديلوكس

16001499جناح فاخر تنفيذي

35002499فيال سوبر ديلوكس

50003499الجناح الملكي

220180قاعة االجتماعات كوفي بريك+غداء

12090قاعة االجتماعات كوفي بريك

250200قاعة االجتماعات +كوفي بريك +عشاء

خصم 10%225رجال 275 نساءقاعة المناسبات واالحتفاالت

31999اشهر بسعر 3000النادي الرياضي

VAT ٪هذه األسعار تشمل الفطور الصباحي واألسعار غير شاملة الضربية ٥
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

فندق ميرا
MIRA HOTEL

خصــــم  30  %
 على وجبة اإلفطار

خصــــم  30  %
 على وجبة الغداء

خصــــم  20  %
 على وجبة العشاء

منسوبو الجامعة 	 
وخريـجوها

منسـوبو الشؤون 	 
الصحية

منسوبو مركز الملك 	 
عبداهلل العالمي 
لألبحاث الطبية

جميع الفروع
للتواصل

9200081555
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

فندق األحساء جراند
Al Ahsa Grand



108
بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

نوع الغرفة
األسعار الخاصة بالمؤسسةسعر الفندق المعلن

غرفة مزدوجةغرفة مفردةغرفة مزدوجةغرفة مفردة

SR 1700SR 1850SR 900SR 1000غرفة كالسيك

SR 1850SR 2000RS 1000SR 1100غرفة سوبرير

SR 2000SR 2150SR 1100SR 1200غرفة برميم

SR 2150SR 2300SR 1200SR 1300غرفة تنفيذي

SR 2300SR 2450SR 1300SR 1400جناح كالسيك

SR 2600SR 2750SR 1600SR 1700جناح سوبرير

SR 3000SR 3150SR 1900SR 2000جناح برميم

SR 6000SR 6150SR 3000SR 3100جناح تنفيذي

SR 7000SR 7150SR 4000SR 4100جناح رئاسي

فندق نارسيس الرياض - المملكة العربية السعودية - تقاطع شارع العليا مع التحلية

الخصم مستمر حتى  2018/12/29
 00777 920الرقم الموحد

 6300 294 011تيليفون

 6392 294 011الفاكس

reservation@narcissusriyadh.comالبريد األلكتروني
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

Room Type Single Double

Fairmont Room 135 150

Deluxe Room 150 165

Fairmont Gold 195 255

One Bedron Suite 500 500

Executive Suite 600 600

Signature Suite 2100 2100

Amman Suite 2400 2400

Penthouse 3500 2500

All rates are subject to 10% Service Charge & 15% Governmental sales tax.

All rates are in local currency

Valid Until 31st December 2018

Tel. +96265106000

e-mail: zeid.talhami@fairmont.com
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

Room Type
HIGH SEASON LOW SEASON HIGH SEASON

from 01/01/2018 to 15/05/2018 from 16/05/2018 to 31/08/2018 from 01/09/2018 to 31/12/2018

Fairmont Room 700 500 700

Fairmont View Room 800 600 800

One-Bedroom Suite 1100 900 1100

Two-Bedroom Suite 1700 1500 1700

Fairmont Gold

Fairmont Gold Room 950 750 950

Fairmont Gold One-Bedroom Suite 1400 1200 1400

All quoted rates are in Dirham and are subject to 10% Service Charge

The above is also subject to 10% Municipality Fees as per the UAE rules

"Tourism Dirham"  (TD) will be added at AED 20 per bedroom per night

Contact for Bookings:

T: 00 971 4 3118200

E: dubai.reservations@fairmont.com
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

Room Type
 RACK
RATES

HIGH SEASON SHOULDER SEASON LOW SEASON
from 03/01/2018 to 11/05/2018 

and
from 14/10/2018 to 02/12/2018

from 16/09/2018 to 13/10/2018
and

from 03/12/2018 to 26/12/2018

from 12/05/2018 to 

15/09/2018
Breakfast Transferes

Armani Delux Room (45 sqm) 5,400 1,700 1,600 1,400

Armani Classiz Room (70 sqm) 5,900 1,900 1,800 1,600

Armani Premiere Suite (95 sqm) 6,400 2,300 2,200 2,000 x

Armani Fountain Suite (70-85 sqm) 7,400 2,800 2,700 2,500 x x

Armani Executive Suite (95 sqm) 7,900 3,000 2,900 2,700 x x

Armani One Bedroom residence (116 sqm) 6,400 2,300 2,200 2,000

Rates are subject to 10% Service Charge & 10% Municipality Fee

Rates are subject to "Tourism Dirham Fee" effective 31st March 2014

Rates are subject to 5% VAT

Contact for Bookings:

T: 00 971 4 8883999

E: resrvations.dubai@armanihotels.com 
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

Room Type Rack Rate
Daily Rate

With Breakfast

Weely Rate
With Breakfast

(per night)

Monthly Rate
(Room Only)

Studio Executive (50 sqm) 1,300 700 600 15,000

1 Bedroom Executive (62 sqm) 1,800 800 700 18,000

1 Bedroom Premier (92 sqm) 2,000 850 750 19,500

2 Bedroom Executive (99 sqm) 2,500 1,150 1,050 25,500

2 Bedroom Premier (113 sqm) 2,700 1,200 1,100 27,000

3 Bedroom Executive (122 sqm) 3,000 1,400 1,300 28,500

3 Bedroom Premier (151 sqm) 3,300 1,450  1,350 30,000

Rates are subject to 10% Service Charge & 10% Municipality Fee

Rates are subject to "Tourism Dirham Fee" effective 31st March 2014

Rates are subject to 5% VAT

Valid Until 31st December 2017

Tel. +97143689001 / +97143689000

e-mail: reservations@nuran.com
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

Room Type
RACK RATES

HIGH SEASON SHOULDER SEASON SUMMER SEASON
from 03/01/2018 to 11/05/2018 

and
from 14/10/2018 to 02/12/2018

from 16/09/2018 to 13/10/2018
and

from 03/12/2018 to 26/12/2018
from 12/05/2018 to 15/09/2018

single Double single Double single Double single Double

Deluxe lake View Room (51 sqm) 3,300 3,400 1,100 1,200 1,000 1,100 800 900

Deluxe Fountain View Room (51 sqm) 3,900 4,000 1,350 1,450 1,250 1,350 1,000 1,100

Palace Lake View Room (51 sqm) 3,900 4,100 1,450 1,650 1,350 1,550 1,100 1,300

Palace Room Fountain View (51 sqm) 4,300 4,500 1,700 1,900 1,600 1,800 1,300 1,500

Junior Suite Lake View (70 sqm) 4,300 1,850 1,750 1,300

Diplomatic Suite Lake View (105 sqm) 4,600 2,050 1,950 1,500

Palace Suite Lake View (105 sqm) 5,000 2,350 2,250 1,800

Palace Suite Fountain View (105 sqm) 6,500 2,650 2,550 2,000

Royal Suite (106 sqm) 10,000 Upon Request Upon Request Upon Request

Imperial Suite (500 sqm) 50,000 Upon Request Upon Request Upon Request

Rates are subject to 10% Service Charge & 10% Municipality Fee

Rates are subject to "Tourism Dirham Fee" effective 31st March 2014

Rates are subject to 5% VAT

Contact for Bookings:

T: 00 971 4 4238888

E: Business@theaddress.com 
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

Room Type
RACK RATES

HIGH SEASON SHOULDER SEASON SUMMER SEASON
from 03/01/2018 to 11/05/2018 

and
from 14/10/2018 to 02/12/2018

from 16/09/2018 to 13/10/2018
and

from 03/12/2018 to 26/12/2018
from 12/05/2018 to 15/09/2018

single Double single Double single Double single Double

Deluxe Room (45 sqm) 3,300 3,400 1,000 1,100 900 1,000 825 925

Deluxe Burj View Room (45 sqm) 3,600 3,700 1,150 1,250 1,000 1,100 925 1,025

Premier Room (70 sqm) 3,600 3,700 1,200 1,300 1,050 1,150 975 1,075

Premier Burj View Room (70 sqm) 4,000 4,100 1,400 1,500 1,300 1,400 1,175 1,275

Club Room (45 sqm) 4,000 4,200 1,400 1,600 1,250 1,450 1,175 1,375

Junior Suite (70 sqm) 4,100 1,600 1,450 1,275

Premier Suite (90 sqm) 4,600 1,900 1,750 1,475

Club Suite (90 sqm) 5,100 2,200 2,050 1,675

Tower Suite (190 sqm) 18,000 Upon Request Upon Request Upon Request

Presiddental Suite (350 sqm) 40,000 Upon Request Upon Request Upon Request

Rates are subject to 10% Service Charge & 10% Municipality Fee

Rates are subject to "Tourism Dirham Fee" effective 31st March 2014

Rates are subject to 5% VAT

Contact for Bookings:

T: 00 971 4 4238888

E: Business@theaddress.com 
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

THE ADDRESS DUBAI MALL SERVICED RESIDENCES - DAILY RATES

Room Type
RACK RATES

HIGH SEASON SHOULDER SEASON SUMMER SEASON
from 03/01/2018 to 11/05/2018 

and
from 14/10/2018 to 02/12/2018

from 16/09/2018 to 13/10/2018
and

from 03/12/2018 to 26/12/2018
from 12/05/2018 to 15/09/2018

single Double single Double single Double single Double

Studio 3,300 1,000 900 825

1 Bedroom 3,600 1,200 1,100 1,025

1 Bedroom Premier 3,700 1,300 1,200 1,125

THE ADDRESS DUBAI MALL SERVICED RESIDENCES - MONTHLY RATES

Room Type

RACK RATES
(DAILY RATES)

HIGH SEASON SHOULDER SEASON SUMMER SEASON
from 03/01/2018 to 11/05/2018 

and
from 14/10/2018 to 02/12/2018

from 16/09/2018 to 13/10/2018
and

from 03/12/2018 to 26/12/2018
from 12/05/2018 to 15/09/2018

single Double single Double single Double single Double

Studio 3,300 20,000 16,200 14,850

1 Bedroom 3,600 24,000 19,800 18,450

1 Bedroom Premier 3,700 26,000 21,600 20,250

Contact for Bookings:

T: 00 971 4 4238888

E: Business@theaddress.com 

Rates are subject to 10% Service Charge & 10% Municipality Fee

Rates are subject to "Tourism Dirham Fee" effective 31st March 2014

Rates are subject to 5% VAT
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

Room Type
RACK RATES

HIGH SEASON SHOULDER SEASON SUMMER SEASON

from 03/01/2018 to 11/05/2018 
and

from 14/10/2018 to 02/12/2018

from 16/09/2018 to 13/10/2018
and

from 03/12/2018 to 26/12/2018
from 12/05/2018 to 15/09/2018

single Double single Double single Double single Double

Deluxe Room (40 sqm) 2,900 3,000 900 1,000 750 850 650 750

Deluxe Room Marina View (40 sqm) 3,100 3,200 1,000 1,100 850 950 750 850

Grand Room (51 sqm) 3,400 3,600 1,300 1,500 1,150 1,350 1,050 1,250

Grand Room Marina View (55 sqm) 3,600 3,800 1,400 1,600 1,250 1,450 1,150 1,350

Premier Suite (55 sqm) 4,000 1,600 1,450 1,350

Premier Suite Marina (70 sqm) 4,300 1,700 1,550 1,450

Tower Suite (84 sqm) 4,700 1,900 1,750 1,650

Presiddental Suite (280 sqm) 20,000 Upon Request Upon Request Upon Request

Contact for Bookings:

T: 00 971 4 4238888

E: Business@theaddress.com 

Rates are subject to 10% Service Charge & 10% Municipality Fee

Rates are subject to "Tourism Dirham Fee" effective 31st March 2014

Rates are subject to 5% VAT
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

Room Type
RACK RATES

HIGH SEASON SHOULDER SEASON SUMMER SEASON

from 03/01/2018 to 11/05/2018 
and

from 14/10/2018 to 02/12/2018

from 16/09/2018 to 13/10/2018
and

from 03/12/2018 to 26/12/2018
from 12/05/2018 to 15/09/2018

single Double single Double single Double single Double

Deluxe Courtyard View (44 sqm) 2,500 2,600 700 800 550 650 450 550

Premier Golf View (44 sqm) 3,000 3,100 900 1,000 750 850 650 750

Skyline Junior Suite (72 sqm) 3,500 1,300 1,150 1,050

The Montgomerie Suite (112 sqm) 4,000 1,600 1,450 1,350

The Executive Suite (120 sqm) 4,500 1,900 1,750 1,650

Contact for Bookings:

T: 00 971 4 4238888

E: Business@theaddress.com 

Rates are subject to 10% Service Charge & 10% Municipality Fee

Rates are subject to "Tourism Dirham Fee" effective 31st March 2014

Rates are subject to 5% VAT
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

Contact for Bookings:

T: 00 971 4 4238888

E: Business@theaddress.com 

Room Type
RACK RATES

HIGH SEASON SHOULDER SEASON SUMMER SEASON

from 03/01/2018 to 11/05/2018 
and

from 14/10/2018 to 02/12/2018

from 16/09/2018 to 13/10/2018
and

from 03/12/2018 to 26/12/2018
from 12/05/2018 to 15/09/2018

single Double single Double single Double single Double

Deluxe Room (47 sqm) 3,300 3,400 1,100 1,200 1,000 1,100 850 950

Boulevard Room (54 sqm) 3,600 3,700 1,250 1,350 1,150 1,250 1,000 1,100

Club Room (47 sqm) 3,800 4,000 1,500 1,700 1,350 1,550 1,200 1,400

Boulevard Club Room (54 sqm) 4,000 4,200 1,650 1,850 1,500 1,700 1,350 1,550

Boulevard Suite (95 sqm) 4,500 1,900 1,750 1,600

Boulevard Club Suite (95 sqm) 4,700 2,200 2,050 1,900

Executive Downtown Suite (115 sqm) 5,000 2,600 2,450 2,300

Grand Downtown Suite (167 sqm) 10,000 Upon Request Upon Request Upon Request

The City Suite (225 sqm) 20,000 Upon Request Upon Request Upon Request

The Address Suite (280 sqm) 40,000 Upon Request Upon Request Upon Request

Rates are subject to 10% Service Charge & 10% Municipality Fee

Rates are subject to "Tourism Dirham Fee" effective 31st March 2014

Rates are subject to 5% VAT
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

Room Type
RACK RATES

HIGH SEASON SHOULDER SEASON SUMMER SEASON

from 03/01/2018 to 11/05/2018 
and

from 14/10/2018 to 02/12/2018

from 16/09/2018 to 13/10/2018
and

from 03/12/2018 to 26/12/2018
from 12/05/2018 to 15/09/2018

single Double single Double single Double single Double

Deluxe Room (32 sqm) 2,500 2,600 750 850 650 750 500 600

Deluxe Pool View Room (32 sqm) 2,600 2,700 850 950 750 850 600 700

Deluxe Burj View Room (32 sqm) 2,800 2,900 950 1,050 850 950 700 800

Exective Room (32 sqm) 3,200 3,300 950 1,050 850 950 700 800

Burj Suite (48 sqm) 4,500 Upon Request Upon Request Upon Request

Rates are subject to 10% Service Charge & 10% Municipality Fee

Rates are subject to "Tourism Dirham Fee" effective 31st March 2014

Rates are subject to 5% VAT

Contact for Bookings:

T :  00 971 4 4238899

E: Reservations@vida-hotels.com 
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

Room Type
RACK RATES

HIGH SEASON SHOULDER SEASON SUMMER SEASON

from 03/01/2018 to 11/05/2018 
and

from 14/10/2018 to 02/12/2018

from 16/09/2018 to 13/10/2018
and

from 03/12/2018 to 26/12/2018
from 12/05/2018 to 15/09/2018

single Double single Double single Double single Double

Deluxe Room (32 sqm) 2,500 2,600 750 850 650 750 500 600

Deluxe Garden View (32 sqm) 2,600 2,700 850 950 750 850 600 700

Deluxe Pool View Room (32 sqm) 2,800 2,900 950 1,050 850 950 700 800

Exective Room (32 sqm) 3,200 3,300 950 1,050 850 950 700 800

Junior Suite (64 sqm) 3,500 1,550 1,450 1,300

Premier Suite (90 sqm) 4,000 Upon Request Upon Request Upon Request

Boulevard Suite (140 sqm) 8,500 Upon Request Upon Request Upon Request

Contact for Bookings:

T: 00 971 4 4238899

E: Reservations@vida-hotels.com 

Rates are subject to 10% Service Charge & 10% Municipality Fee

Rates are subject to "Tourism Dirham Fee" effective 31st March 2014

Rates are subject to 5% VAT
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر

منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

rOVEHOTELS.COM

t/ +971 4 561 9999  f/ +971 4 561 9910  
e/ info@rovehotels.com   
P.O. Box 119444, Dubai, UAE
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بـرنـامـــج تـقــديـــــر
منسوبي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

rOVEHOTELS.COM

t/ +971 4 561 9999  f/ +971 4 561 9910  
e/ info@rovehotels.com   
P.O. Box 119444, Dubai, UAE

ROVE DOWNTOWN DUBAI ROVE CITY CENTRE ROVE HEALTHCARE CITY
High season rates from: 10th January 2017 to 26th May 2017

      31st August 2017 to 31st December 2017
High season rates from: 5th December 2016 to 26th May 2017

      31st August 2017 to 31st December 2017
High season rates from: 1st February 2017 to 26th May 2017

      31st August 2017 to 31st December 2017

Low season rates from: 27th May 2017 to 30th August 2017 Low season rates from: 27th May 2017 to 30th August 2017 Low season rates from: 27th May 2017 to 30th August 2017

  Single/Double   Single/Double   Single/Double   Single/Double   Single/Double   Single/Double

  Single/Double   Single/Double   Single/Double   Single/Double   Single/Double   Single/Double

Rover Room Rover Room Rover Room

Rover Room Rover Room Rover Room

Burj View Room

Burj View Room

  AED   AED   AED   AED   AED   AED

  AED   AED   AED   AED   AED   AED

Room Type  Rack Rate Negotiated Rate Room Type  Rack Rate Negotiated Rate Room Type  Rack Rate Negotiated Rate

Room Type  Rack Rate Negotiated Rate Room Type  Rack Rate Negotiated Rate Room Type  Rack Rate Negotiated Rate

1500 1000 1000

1550 1000 1000

1550

1550
Exhibitions & Event Supplements

/ Arab Health. 29th January 2017 to 2nd February 2017 incl. AED 300
/ Gulf Food. 26th February 2017 to 2nd March 2017 incl. AED 200
/ Second Saudi School Holidays. 30th March 2017 to 7th April 2017 incl. AED 200 
/ Eid Al Fitr. 26th June 2017 to 28th June 2017 incl. AED 100 
/ Eid Al Adha. 31st August 2017 to 4th September 2017 incl. AED 200
/ GITEX. 8th October 2017 to 12th October 2017 incl. AED 200
/ Airshow. 12th November 2017 to 16th November 2017 incl. AED 200
/ November Saudi Holidays. Dates TBC AED 200
/ New Year – 29th December 2017 to 1st January 2018 incl. AED 500

Exhibitions & Event Supplements

/ Arab Health. 29th January 2017 to 2nd February 2017 incl. AED 150
/ Gulf Food. 26th February 2017 to 2nd March 2017 incl. AED 150
/ Second Saudi School Holidays. 30th March 2017 to 7th April 2017 incl. AED 150 
/ Eid Al Adha. 31st August 2017 to 4th September 2017 incl. AED 150
/ November Saudi Holidays. Dates TBC AED 150
/ New Year – 29th December 2017 to 1st January 2018 incl. AED 500

Exhibitions & Event Supplements

/ Gulf Food. 26th February 2017 to 2nd March 2017 incl. AED 150
/ Second Saudi School Holidays. 30th March 2017 to 7th April 2017 incl. AED 150 
/ Eid Al Adha. 31st August 2017 to 4th September 2017 incl. AED 150
/ GITEX. 8th October 2017 to 12th October 2017 incl. AED 150
/ New Year – 29th December 2017 to 1st January 2018 incl. AED 500

Our Bank Information - Rove Downtown Dubai
• Payments can also be made through our bank account,

with details as follows:

Bank Name:
Emirates NBD PJSC

Bank Account No:
 1014914249505

Bank Address:
P.O. BOX 777, Dubai, UAE

IBAN Code:
AE540260001014914249505

Our Bank Information - Rove City Centre
• Payments can also be made through our bank account,

with details as follows:

Bank Name:
Emirates NBD PJSC

Bank Account No:
 1014914249507

Bank Address:
P.O. BOX 777, Dubai, UAE

IBAN Code:
AE970260001014914249507

Our Bank Information - Rove Healthcare City
• Payments can also be made through our bank account,

with details as follows:

Bank Name:
Emirates NBD PJSC

Bank Account No:
 1014914249506

Bank Address:
P.O. BOX 777, Dubai, UAE

IBAN Code:
AE270260001014914249506

Terms & Conditions

/ The above rates are exclusive of breakfast
/ Breakfast can be availed at The Daily restaurant at additional
  AED 55 per person
/ The above rates are subject to 10% service charge and
  10% municipality fee.

/ The above rates are exclusive of the United Arab Emirates
  Tourism Dirham Fee of AED 10 per night
/ Rates are non-commissionable
/ A maximum of 3 persons (2 adults and 1 child) can be
  accommodated

400 300 300
450

350 250 250
400

Rove Hotels is simple yet inspirational, it is forever true to its multicultural 
Dubai roots and by mirroring the evolution of Dubai we are here to inspire, 
here to advance, here to stay. 
We provide a social and cultural hub for international explorers. Efficiency 
and relevance are at the heart of our offering. We are contemporary 
and stylish – a hotel for the modern, attentive, value conscious, socially 
connected generation. Rove Hotels provides any community with a true 
value hospitality experience.

Similarly, Rove Hotels represents a global travellers’ basecamp, providing 
the opportunity to explore, wander or traverse the world. Our décor, 
amenities and service transcends mid-market hospitality norms, fusing 21st 
century innovation with sophistication and historical enrichment to deliver 
an experience like no other.

To stay at Rove Hotels is to stay at the very heartbeat of the city.

At Rove Hotels we like to refer to the unique, independent, creative modern 
travellers who stay with us as Rovers. We know that they will demand 
authentic experiences that deepen their character, enrich their memories 
and help them rise to  
new heights.

We can appreciate this and are geared up to help our Rovers venture away 
from the mainstream and explore as a local does, absorbing the deep-
rooted culture of the city. At Rove Hotels, we are attuned to this spirit of 
adventure, but we never forget our roots.

WHO WE ARE

WHERE WE COME FROM

• Spacious rooms at 26 square metres 

• Fully integrated 48” television screen

• Media hub for every entertainment need

• Designer mattresses for a good night’s sleep

• Ultra-modern bathrooms with power rain showers

MORE COMFORT

WHAT WE OFFER
REAL SOCIAL HUB 

• The Daily, an all-day neighbourhood hangout

• 24-hour gym to stay in shape

• Pool and sun deck to relax and unwind

CONNECTED LOCATIONS

• Hotels in strategic locations, with easy access to public 
transportation 

• Spoilt for choice - metro, tram or bus

SELF-SERVICE LAUNDROMAT

• 24-hour laundromat, for any schedule
EFFICIENCY

• Rove App – personal stay manager
LOCAL ART

• Hotels showcasing local art scenes

• Supporting emerging local talent through active art programmes

BOUTIQUE SHOPPING

• 24-hour boutique convenience store

MEETINGS AND EVENTS

• Comfortable yet functional spaces for events

• Flexible setups in well-connected meeting rooms

• Space for meetings, digital hangouts, networking events and more

FLEXIBILITY

• Unique check-in time at 4.00pm and late check-out time at 2.00pm

FAMILY FRIENDLY

• 30% of rooms are interconnecting for more family time



2018

اإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم

الشركات الراغبة في االنضمام لبرنامج تقدير
يرجى التواصل مع

عبدالعزيز المقحم
مدير برنامج تقدير

مدير العالقات المجتمعية والدولية
بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 

جوال: ٥٥٥٥٥9290  9٦٦ +

فهد الدرع
مشرف برنامج تقدير 

جوال: ٥٦7707877  9٦٦ +

أو البريد اإللكتروني
taqdeer@ksau-hs.edu.sa



2018

اإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم

الشركات الراغبة في االنضمام لبرنامج تقدير
يرجى التواصل مع

عبدالعزيز المقحم
مدير برنامج تقدير

مدير العالقات المجتمعية والدولية
بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 

جوال: ٥٥٥٥٥9290  9٦٦ +

فهد الدرع
مشرف برنامج تقدير 

جوال: ٥٦7707877  9٦٦ +

أو البريد اإللكتروني
taqdeer@ksau-hs.edu.sa




