
 
 
 
 

 

 

 

 العرض تفاصيل

 :الزيارات المنزلية 

 

 

 

 

 

 

 

 :مركز نسيم الربيع بريميوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لخدمة ا السعر بعد الخصم  

لاير  750 ممرضة 1طبيب، 1 :زيارة منزلية   
لاير 5500  1زيارة للممرضة،  26زيارات للطبيب،  3: األولى باقة الزيارات الشهرية 

 فحص طبي أساسي
لاير 7500 ، زيارة للممرضة 26، زيارات للطبيب 4الثانية:  الشهرية باقة الزيارات الطبية 

فحص طبي عام. 2  

 لخدمة ا السعر بعد الخصم

 فحص جلدية أو فحص أسنان (لمرة واحدةمجاناً )
 كشف عيادة النساء والوالدة لاير 200

 الجلدية  عيادة كشف لاير 150

 كشف عيادة األطفال لاير 150

 اري األسنانشكشف است لاير 150

 (GPكشف عيادة األسنان ) لاير 100

 الشعر بالليزر و الباقات التجميلية  إزالة %20خصم 

 البتوكس والفيلر %20خصم 

 زراعات وعالجات األسنان  %20خصم 

 عالجات التجميل %20خصم 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ( الطريق الدائري الثالثمركز نسيم الربيع): 

 

 

 444655151 – 444652121للحجز واالستعالم 

 33300114الخط الساخن 

 لخدمة ا السعر بعد الخصم

 االستشارات المتميزة

 استشارات القلب أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  100

 الجهاز الهضمياستشارات  أيام( 10)إعادة كشف خالل  لاير 200

  استشارات المسالك البولية أيام( 10)إعادة كشف خالل  لاير 200

 استشارات الخصوبة والعقم  أيام( 10)إعادة كشف خالل  لاير 200

 االستشارات

 الستشارات العامة ا أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  30

 استشارات الباطنة  أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات الجلدية أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات األنف و األذن و الحنجرة  أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات النساء والوالدة أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات طب األطفال أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات العيون أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات العظام أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات األسنان

 (GPاستشارات األسنان ) أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  30

 استشارات تركيبات األسنان أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات عالجات اللثة أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات تقويم األسنان أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات حشوات األسنان أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 األسنانعالجات  –األشعة  -المختبر

 المختبر %25خصم 

 األشعة %25خصم 

 عالجات وجراحات األسنان %15خصم 



 
 
 
 

 

 

 

 

 ( الريانمركز نسيم الربيع): 

 

 

 44440726 - 44440725للحجز واالستعالم 

 33133275الخط الساخن 

 

 

 

 

 

 

 

 لخدمة ا السعر بعد الخصم

 االستشارات

 الستشارات العامة ا أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  30

 استشارات الباطنة  أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات الجلدية أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات األنف و األذن و الحنجرة  أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات النساء والوالدة أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات طب األطفال أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات العيون أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات العظام أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات األسنان

 (GPاستشارات األسنان ) أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  30

 استشارات تركيبات األسنان أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات عالجات اللثة أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات تقويم األسنان أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 األسنانعالجات  –األشعة  -المختبر

 المختبر %25خصم 

 األشعة %25خصم 

 عالجات وجراحات األسنان %15خصم 



 
 
 
 

 

 

 

 (المنتزه) لألسنان مركز نسيم الربيع: 

 

 

 33324444للحجز واالستعالم 

 33300115الخط الساخن 

 

 (العزيزية) لألسنان مركز نسيم الربيع: 
 

 لخدمة ا السعر بعد الخصم

 استشارات األسنان

 (GPاستشارات األسنان ) أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  30

 استشارات تركيبات األسنان أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات عالجات اللثة أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات تقويم األسنان أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 جراحات األسناناستشارات  أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 األسنانعالجات  –األشعة 

 األشعة %25خصم 

 عالجات وجراحات األسنان %15خصم 

 لخدمة ا السعر بعد الخصم

 استشارات األسنان

 (GPاستشارات األسنان ) أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  30

 استشارات تركيبات األسنان أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات عالجات اللثة أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات تقويم األسنان أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 جراحات األسناناستشارات  أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 استشارات حشوات األسنان أيام( 10لاير )إعادة كشف خالل  40

 األسنانعالجات  –األشعة 

 األشعة %25خصم 

 عالجات وجراحات األسنان %15خصم 



33324444للحجز واالستعالم 

 66292974الخط الساخن 

 للمتقاعدين الحاملين لبطاقات التقاعد من الهيئة العامة للتقاعد، أو وزارة التنمية  تسري هذه العروض

اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة، أو لجنة التقاعد العسكري وأفراد أسرھم القصر.


