
يبقــى للجمــــال تفــــاصيل أخـــرى
في معرض الجمال والصحة

كتالوج المعرض



أهاًل بكمأهاًل بكم
في ملتقى الكـوادر
والخبرات واإلنجازات

إليه ماتوصل  ألحدث  ملتقى  يكون  أن  المعرض  هذا  إقامة  من  الرئيسي  الهدف   إن 
على ساعدت  التي  العالمية  الطبية  والتقنيات  والتجميل  الصحة   جانب  في   العلم 
الشرق أهم مناطق  أصبحت  السعودية حتى  العربية  المملكة   انتشاره وتطوره في 
إنجازات وأبحاث المجال، كذلك لما حققه األطباء السعوديين من    األوسط في هذا 

  جعلتهم في مقدمة  األطباء حول العالم
  كما أن كورونا وفترة الجائحة كانت طويلة اذ مضى عاميين،

 فقررنا من خالل الهدف الذهبي مؤسسة  متخصصة في ادارة الفعاليات والمناسبات
وتسويقها   وتنظيمها 

 اقامة معرض كوزومو للجمال والصحة لتعريف مجددًا بما وصل اليه الطب والتجميل
المعرض خالل  من  للمجتمع  والتثقيفية  التعريفية  الندوات  وتقديم  العالم    حول 

أيام متتالية يحضرها مختصون وأطباء وباحثين ولمدة ثالثة 



 ال يمكن الحديث عن واقع أي صناعة أو أي قطاع حاليًا، دون ربطه تلقائيًا بتأثير جائحة كورونا على تطور
االستمرارية على  القدرة  التام وعدم  االنهيار  إلى  ببعضها  تؤدي  كادت  والتي  القطاعات،   وإنتاجية هذه 

 والصمود
 وانطالقًا من ذلك، نعتز ونفتخر بالقرارات المتزنة واإلجراءات الحازمة التي اتخذتها قيادتنا الحكيمة، وتمكنت

 بفعلها المملكة من تخطي صعاب تلك المرحلة والصمود بوجه الجائحة والخروج بأقل خسائر ممكنة
 ويأتي كوزمو كتأكيد على أهمية عودة الحياة إلى طبيعتها وبأجمل تفاصيلها، كونه يرتكز على

 قطاعين مهمين أساسيين، هما التجميل والصحة 

 كل دقيقة في كوزمو تستحق التركيز واالهتمام، فهو وإن ُصمم ليكون معرضًا تجاريًا، لكنه إلى جانب ذلك
 يقدم برنامجًا متكاماًل من ورش العمل والندوات وعرض لإلنجازات وتبادل للخبرات المحلية والعالمية

 وال بد هنا من أن نشكر شركاءنا، الذين لم يألوا جهدًا في سبيل أن يكون كوزمو بصمة متميزة في مجاله،
 وأن يستقطب جمهورًا واسعًا يكون لهم بمثابة منصة لإلطالع على أحدث التقنيات وأنجح البرامج التجميلية

والصحية في العالم

نشكر اهتمامكم، ونتمنى لكم وقتًا مثمرًا وممتعًا بين أرجاء كوزمو 2021

  ceo - ريم الصراري 

٢٠١٤

TO BE YOUR FIRST CHOICE

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

إدارة حسابــات التسويق الرقمي
السوشال ميديا

بناء الهوية
التجارية

بناء وتنفيذ 
المعارض

اإلنتاج اإلعالمي
والتوثيـــــق

االستشارات
واالفكار التسويقية

تنظيم المعارض
والمؤتمرات
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راعي بالتيني

تمتلك دله خبرة واسعة تمتّد �كثر من 
٣٠ عام�، مما يجعلها واحدة من أفضل 

مقدمي خدمات الرعاية الصحية 
الموثوقين في المملكة العربية 

السعودية.

تقدم دله خدماتها الرائدة في مجال 
الرعاية الصحية الشخصية على يد 

أفضل الخبراء الطبيين وباستخدام 
أحدث التقنيات في مختلف 

التخصصات الطبية.

تــواصــلــوا مـــــــــــــــــــــعنا 

راعي بالتيني



تــواصــلــوا مـــــــــعنا 

الرؤية
أن تكون دله فارما رائدة في مجال الصيدلة والمعدات الطبية بتقديم 

أفضل الخدمات للعمالء والمرضى، وإعانة الممارسين الصحيين 
لمساعدة المرضى لجودة حياة أفضل.

الرسالة
تلتزم دله فارما بتقديم وتسويق أعلى جودة في مجاالت الصيدلة 

والمعدات الطبية لتكون الخيار ا�ول للعمالء والموردين، يتشارك فيها 
الموظفين والشركاء ومالك الحصص بالعوائد المستدامة الستثماراتهم.

راعي بالتيني راعي بالتيني



تلتزم دله فارما بتقديم 
وتسويق أعلى المنتجات 

جودة في مجاالت الصيدلة 
والمعدات الطبية لتكون 

الخيار ا�ول للعمالء 
والموردين.

- مِؤسسة و صاحبة صالونات زوز الشز اشتهرت بإسم زوز  
- مستثمره في عدة شركات و مدربه معتمده في مجال 

التجميل
لها عدها انجازات ومنها:

- حاصلة على شهاده ماجستير في االداره و القياده في 
الموارد بشرية في جامعه الفيرن في امريكا 

- حاصله على عده شهادات عالميه مختصه في مجال التجميل
- أول سعوديه تخصصت في مجال تجميل الرموش و الحواجب  

-كانت اول انطالقه لها بدأت في ٢٠١٤ في السعوديه كأول 
مؤسسه لصالون مختص في الرموش و الحواجب، و حاليًا  

تملك ٤  فروع  في المملكه العربية السعوديه و القادم اكثر

عن الماستر زينب آل خليفة

راعي بالتيني راعي بالتيني



الموارد  الماجستير في  درجة  الخليفة عل  زينب  حصلت 
على  حصلت  الوقت  نفس  في  أمريكا،  من  البشرية 
شهادة تركيب الرموش و تقنية المايكروبليدنج الحديثة 
والتي كانت شيء جديد في عالم المكياج الشبه دائم 
في المملكة العربية السعودية. شغفها الكبير بالجمال 

أخذها لمنحنى آخر بعيدا عن مجال الدراسة.

شارع  الرياض  مدينة  في  آخر  فرعا  افتتحت 
حي  جدة  مدينة  في  آخر  وفرع  التخصصي، 
بإضافة  الجمال  دائرة  توسعت  المحمدية. 

خدمات جديد مثل العناية بالشعر والمكياج.

مدينة  في  أكبر  آخر  فرعًا  افتتحت  فخر  كل 
الرياض بديل لفرع في النزهة ليشمل خدمات 
أكثر، مثل تنظيف البشرة والعناية باالظافر. 
عالية  كفائة  ذو  أخصائيات  استقطاب  تم 

وخبرة تمتد الى٢٠ سنة في مجال التجميل.

رحلة زوزالشـــز

الخاص  عملها  ممارسة  الخليفة  زينب  بدأت 
من  ودقة  شغف  بكل  والحواجب  بالرموش 

المنزل، وأطلقت عالمتها التجارية "زوزالشز"

النزهة،  في  في  لها  صالون  أول  أفتتحت 
تميزت بأداءها المتقن والذي انتشر صيته بين 

الناس.

Lushesbyzoz Lashesbyzoz Jeddah : 053 093 5500 - Riyadh : 055 233 1433 & 054 496 551
المملكة العربية السعودية - الرياض  - طريق الملك فهد - مخرج االمام فيصل بن تركي

إنطلق مستوصف دار الشفاء كأول مستوصف خاص بمدينة الرياض قبل أكثر من ٤٠ عاما ثم تحول بمباركة من خادم الحرمين  
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يرعاه ا¡ عندما كان أمير� لمنطقة الرياض إلى مستشفى عام.

بفضل من ا¡ ثم عزم القيادة على التطوير تم تدشين توسعة المستشفى إلى برج طبي بتشريف صاحب السمو الملكي ا¥مير 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

نطمح ¥ن نكون القادة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية.

مستشفى دار الشفاء
إسم له داللة

و  للمرضى  ا¥ول  ا°ختيار  لنصبح  نهدف 
للمراجعين لتقديم ثقافة و رعاية صحية 
صديقة  بيئة  في  متكاملة  و  متقدمة 
تضمن الحصول على أفضل عالج ممكن

���������
wwww.daralshefa.com

راعي ماسي راعي بالتيني



مستشفى دار الشفاء حاصل على 

أكثر من ٥٠ عيادة لمختلف التخصصات الطبية و الذي يحتوي على ١٤ دور بواجهات زجاجية تحتوي على 
أكبر و أهم ا�قسام الطبية و المتخصصة على أجهزة تنويم فاخرة تلبي راحة وإحتياجات المرضى.

���������
wwww.daralshefa.comالمملكة العربية السعودية - الرياض  - طريق الملك فهد - مخرج االمام فيصل بن تركي

  JCI ا¢عتماد الدولي CBAHI شهادة ا�وشاا¢عتماد الوطني شهادة ا¢يزو 

النساء و الوالدة
ا�طفال

الباطنية  (الجهاز الهضمي)
القلب و ا�وعية الدموية 

الصدر و الحساسية ووظائف التنفس 
أمراض ا�عصاب

جراحة المخ و ا�عصاب

النفسية  و العصبية 
التغذية العالجية و الحمية 

الطب العام 
طب ا�سرة 

الجراحة العامة و المناظير
 جراحة الجلد و التجميل 

جراحة العظام و العامود الفقري 

جراحة  المسالك  البولية 
الذكورة و العقم

جراحة  العيون
جراحة ا�نف و ا�ذن و الحنجرة

ا�سنان
وحدة غسيل  الكلى 

 وحدة الرعاية الممتدة

راعي ذهبيراعي ماسي



راعي ذهبي راعي ذهبي



عيادات د. إيمان العبرة
�����������������نساء - تجميل - جلدية- ليزر- أسنان�������

عيادة النساء

الخدمات
المقدمة

األطباء

- عمليات تجميل و ترميم  المهبل
- جراحات تضييق المهبل

عمليات تجميل الشفـرات الخارجية و الداخلية

د. إيمان العبرة   استشارية أمراض نساء و والدة

-  عمليات رفع هبوط المهبل و التوسع،
الرحم و المثانة و المستقيم

- عالج سلسل البول

أخصائية األمراض الجلدية و التجميل و الليزر    
من أشهر و أمهر األطباء في الجلدية و الحقن التجميلي

و عالج البشرة خبرة أكثر من 12 عام

د. إيمان العبرة
- استشارية أمراض نساء و والدة

- من أوائل االطباء في التجميل النسائي
 - خبرة في عمليات التجميل النسائي

- استشارية أمراض وجراحة النساء والوالدة
- عضـــو فــــي الجمعية األمريكيـــة لجراحة

الليزر التجميلية النسائية فــي لــوس أنجلــوس

د. إيمان صديق

العيادات

أطبائنا

راعي ذهبي راعي ذهبي



عيادة التجميل
و الجلدية

الخدمات
المقدمة

األطباء

- فيلر
- بوتوكس
- ازالة التاتو

 د. إيمان صديق
أخصائية األمراض الجلدية

و التجميل و الليزر

-  خيوط الشد
- شد الوجة بجهاز األلثيرا

عيادة الليزر
الخدماتو العناية بالبشرة

المقدمة

أجهزتنا

- تنظيف بشرة بالهيدرافيشل
- ميزو ثيرابي

- تفتيح و تقشير المناطق الحساسة
- تشقير الشعر (الحواجب-الوجة-الجسم)

- جهاز الجنتل برو
- جهاز سبليندور(دويتو)

- جهاز السيكرت

عيادة
األسنان

الخدمات
المقدمة

األطباء

- قص وتوريد اللثة
- إزالة عدسات األسنان بالليزر

- تنظيف و تبييض األسنان  بتقنية الزووم 
- عالج العصب

د. وسام السيد    طبيبة أسنان

Q SWITCH            
- جهاز الفوتونا

- جهاز الديكا

 - جهاز

د. عمرو تميم
طبيب األمراض الجلدية

و التجميل

- ديرمـــــــا بن
- ليزر كربوني

- جلسات نضارة 

للتواصل

PiQ4        جهاز - 

- بالزما 
- تقشير
- ريجنيرا

العيادات
دقائق

سنة6باليوم
2ضمان أحدث تقنية في العالم

�عادة إنبات الشعر

كابيالس جهاز إعادة إنبات الشعر
بتقنية الليزر البارد

capillus_sa @capillussa www.capillus.com

راعي ذهبي راعي ذهبي



beurer_sa @beurersa www.beurer.com

ــ صح#عيشها

راعي ذهبي راعي ذهبي



من نحن

SP7 زورونا في جناح رقم

مركــــــــــز طبــي متخصص في مجالـــــــــــــي 
طب األسنــــــان والجلديـــــــة يقدم خدمـــات 
مختلفـــــــة في كال المجاليــن، يضم نخبـــــة 
من األطباء المتخصصين من ذوي الخبرة،

كمـــا يتميز المركز بإقتناء أحدث األجهـــــزة 
والتقنيات في مجال األسنان والجلدية.

december.salon

مايكروبليدنقامليك ابالتساريح

توريد شفايف

رموش دائمة

صبغات قصاكستنشن

صالون ديسم� يُعت� أول صالون نسائي يقدم جميع اخلدمات التجميلية 
املواكبه ،لديه جميع اخصائيات البشرة و الشعر و ا�ظافر

ويقدم عدة خدمات متنوعة مثل:

يعت� صالون ديسم� من الصالونات العاملية احلاصلة على شهادة
����إكس�ت لعام 

 متيز صالون ديسم� باستخدامه املنتجات واملستحضرات العامليه
املميزه � جميع اخلدمات

راعي فضي راعي فضي



december.salon

من هي                          ؟من هي                          ؟

دخلت عا	 تصميم ا�زياء � عمر ١٧
وانعرضت تصاميمها � أشهر عروض

االزياء النسائية بالسعودية

فتاة سعودية من مواليد ١٩٩٥،
بدأت مشوارها من عمر ١٥ سنه

كهاوية تصوير

تخصصت � علم النفس و 	 متنعها
دراستها من إكمال أعمالها

كرائدة أعمال شابة

بعد املمــارسة والتطوير املستمر، ُعرفت باملايكروبليدنق
واملكياج الشبه دائم، و�نها دائما تفكر باخلطوة القادمة،

أفتتحت أول فرع لصالون ديسمª حيث جمعت فيه
كـــل خدمات التجميــــــل التي اكتسبتها من الصغر

افتتـــح صالون ديسمـــª � وقت اجلائحة و� ظل أصعـــب ظروف
مير بها أي رائد أعمال، ولكن الصـالون فاق التوقعات وجنح جنــاح
باهر وأصبح اخليار ا�ول جلميع خدمات التجميل والعناية بالشعر

والصبغات خالل سنة بسبب توفيق اÁ وثم ثقة زبايننا � غادة الطخيم

خالل سنتني بدأت إقامة أكª الدورات التدريبية املعتمدة 
بهـــدف إيـصال ماتعلم،،ته للشابـــات من فتيـــات الوطــــن
وانشهرت بدوراتها لطريقتها املميزة بإيصال املعلومة

باËضافة لعدم حتفظها على أي جزء من املعلومات
التي اكتسبتها 

	 تتوقف أبدÌ وقررت تعلم املايكروبليدينق
واملكيــــاج الدائم وحصلت على شهادة من

اكادميية Phibrows العاملية � لندن

متيزت � تغيÎ أبعاد ومالمح الوجه،
كل هذا من خالل عملها من املنزل

� عمر ال٢٠ بدأت اكتشاف موهبتها
باملكياج فاقتحمت هذا العا	 بقوة

واكتسبت ثقة الزبائن

كان هدفها مساعدة فتيات الوطن للنجاح
واالعتمــــاد على أنفسهن وحققت جناحـها
وهي ترى خبÎات جتميل يشتهرن وينجحن

بعد دوراتها

راعي فضي راعي فضي



خدمات الجلدية

انواع العمليات

• عمليات  الذقن • إزالة دهون الخد • الغمازات • تجميل الصدر • حقن الدهون

• البوتكس • الفيلر • البالزما الذهبية • البروفايلو • تقشير الثالثي

• بالزما فيلر • تقشير البشرة (الديرميالن - الكوزميالن) • خيوط الشد التجميلية

• بوتكس التعرق • تقطيع الندبات  • الريجينيرا • البالزما ماجيالن • ازالة تاتو 

• توريد الشفايف • ميزو ثيربي •كير قولد • كير دايموند • ديرما بين • اتقشير الكربوني

• جراحة الفك التجميلية  • تجميل الجفون • تجميل الشفة االرنبية

• شد الوجة والرقبة جراحي • تجميل االذن • تجميل االنف • عمليات الدبل تشن 

• نحت الجسم  • عمليات 360 • التجميل النسائي • ترميم المهبل

• ترميم الشفرات الداخلية والخارجية

Care_KSA www.care.sa 0558844330 0112716666

تطبيق مركز كير, 
قم بإدارة وحجز موعدك في أي وقت ومن أي مكان.حمله األن. 
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اطباء الجلدية
عبد العزيز السدحان

دالل العماري

نورة السبيت

خلود النتيفي

سليمان الفرج

نورة البابطين

سارة البابطين

فاطمة الرشيد

فجر الزامل

منى الدوسري

استشاري طب وجراحة الجلد والعالج بالليزر

طبيبة جلدية وتجميل

طبيبة جلدية وتجميل

استشارية طب وجراحة الجلد و العالج بالليزر

طبيب جلدية وتجميل والعالج بالليزر

طبيبة جلدية وتجميل و العالج بالليزر

طبيبة جلدية وتجميل و العالج بالليزر

طبيبة جلدية وتجميل و العالج بالليزر

استشارية طب وجراحة الجلد و العالج بالليزر

طبيبة جلدية و تجميل
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اطباء الجراحة

أطباء التخدير

 ريان العلوال

فالح الشهراني

اماني العبيد

سهام حسونه

نهى صالح

ياسر الكبيسي

سامي العيسى

ناصر العسيري

استشاري جراحة التجميل و الترميم و جراحة الحروق

استشاري جراحة الوجه والفكين والمفصل الفكيد

احمد نسيم

عبد الله القحطاني

استشاري تخدير والوخز التحفيزي

استشارية جراحة الوجه التجميلية و الترميمية

استشارية جراحة الحوض الترميمية و التجميل النسائي

استشارية جراحة عامة وجراحة الصدر و الغدد

استشاري جراحة انف واذن و حنجرة وتجميل الوجه

استشاري جراحة التجميل والترميم

استشاري جراحة الفم و الوجه و الفكين

استشاري تخدير و العناية المركزة

مركز عمليات
اليوم الواحد

التقنيات  أحدث  نقدم 
توفير  مع  الجراحية 
الجودة  معايير  اعلى 
الكوادر  و  االجهزة  في 
الكاملة  العناية  و 
رحلتهم  خالل  للمرضى 

العالجية .

خدماتنا اطباؤنا

استشاري تخدير و العناية المركزة

راعي فضي راعي فضي



 ،
ً
جميــع مراكــز ديفــا فتنــس  مجهــزة بأحــدث األجهــزة المتطــورة تقنيا

 التــي اخترناهــا مــن جميــع أنحــاء العالم . 
. وقــد اســتثمرنا بجميــع الجوانــب لنوفــر لمشــتركاتنا أعلــى المعاييــر  

فــي مجــال الرياضــة والترفيــه واللياقــة البدنية. 
وباإلضافــة إلــى أجهزتنــا الحديثــة، لدينــا مجموعــة مــن الموظفين 

 مــع تجربــة اســتثنايية. 
؛ لتقديــم خدمــة مثاليــة لمشــتركاتنا ، 

ً
المؤهليــن تأهيــال عاليــا

راعي فضي راعي فضي



راعي فضي راعي فضي



 حققي  اهدافك بمساعدة محترفينا
 اكس فيت فتنس

اندية نسائية
 

920018007 جودة      احترافية

مشارك راعي فضي



شريك إعالمي مشارك

الشــــــــــركة السعــــــــــودية الرائدة
لتصـــــــــــــنيع الفيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامينات و

الــــغذائيةالمكــــــــــــــــــــــــــمالت



مشاركين المعرض
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Sahm Electronic Newspaper

SAHM 

D10D11 D8D9



info@goldengoal .sa
0550204411

golden__goal15
goldengoal1

 انتظرونا بنسخة جديدة في
العـــام القـــادم


