
Student Housing Complex

مجمع سكني طالبي



ABOUTTHE MYRIAD, MUSCAT

The Myriad, Muscat aims to bring in a fresh concept to off-campus

student housing in the Sultanate of Oman. The facility is set to offer

over 2,600 students the chance to live in close proximity to their

University. Students will have the freedom of choice that best suits

their needs as we provide them with modern, practical and affordable

single, double and triple occupancy rooms.

We understand that living away from home can be challenging, which

is why we take care of providing students with an environment that is

safe, secure, clean, friendly and inspiring.

Not only will we be providing students with a place to live, but we will

also ensure a convenient day-to-day experience with two floors of

retail space and recreational facilities; this includes a mix of restaurants,

cafes, shopping stores, cinema, sports club, gym, gaming,

supermarket, personal services and a lounge area on every floor.

Access to all three blocks to the residential level will have separate

entrances from the mall with dedicated reception areas ensuring

secure entrance. On each reception there will be 24 hours security

personnel and only the residents with access card can enter. All

entrances and common areas will be monitored by cctv cameras.
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. سلطنةيهدف ميرياد مسقط لنشر مفهوم جديد حول السكن الطالبي في ال

2600إن فكرة إنشاء ميرياد مسقط جاءت إلتاحة الفرصة أمام أكثر من 

ية إذ تقدم ميرياد للطلبة حر. طالب للعيش على مقربة من جامعاتهم

لي و اختيار السكن في غرف فردية أو مشتركة ذات تصميم مميز و عم
.بأسعار معقولة

را أمام نحن نعي جيدا أن العيش بعيدا عن المنزل قد يشكل تحديا كبي

ظيفة عددا من الطلبة ، ولهذا السبب نحرص دوما على إيجاد بيئة آمنة  ون

حرص نحن ال نوفر للطالب مساحة معيشية فقط ، بل ن. و ملهمة للطالب

ت على ضمان تجربة مريحة وذلك من خالل توفير طابقيين من محال

اهي التسوق و المرافق الترفيهية ، ويشمل هذا مزيجا من المطاعم والمق

سلية ومحالت التسوق ومسرح والصاالت الرياضية  وصاالت ألعاب الت
.والخدمات الشخصية باإلضافة لصاالت جلوس في كل طابق

ول إليها للمباني الثالثة مداخل منفصلة عن مراكز التسوق تسهل الوص

اقم سيتم تشكيل ط. مع تخصيص مساحات استقبال لضمان دخول آمن

ساعة و لن يسمح بدخول غير الطالب المصرح لهم 24آمني للعمل 

ميرات بذلك ، كما سيتم مراقبة جميع المداخل و الصاالت المشتركة بكا
.المراقبة

رياد ، مسقطيم





2 floors parking

6 floors student rooms

2 floors shopping & sports

1 km from Sultan Qaboos University

طابقان مخصصان كمواقف للسيارات

طوابق لغرف الطالب6

طابقان لمراكز التسوق والمرافق الترفيهية

كم من جامعة السلطان قابوس1





LOCATION

PLOT N. 3405 - AL SEEB - AL KHOUDH- MUSCAT

Total Land Area : 14 461 Sq.m.
Buildable Area : 11 117 Sq.m.
Floors: Ground floor + 6 + Penthouse
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الموقع

مسقط–الخوض –السيب –3405–قطعة أرض رقم 

مترا مربعا14462: إجمالي مساحة األرض

مترا مربعا11117: المساحة القابلة للبناء

السطح+ 6+ دور أرضي : الطوابق



THE MYRIAD, MUSCAT – GROUND FLOOR الطابق األرضي–ميرياد مسقط 
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THEالطابق األرضي–ميرياد مسقط  MYRIAD, MUSCAT – GROUND FLOOR



THE MYRIAD, MUSCAT –1st FLOOR الطابق األول–ميرياد مسقط 
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THEالطابق األول–ميرياد مسقط  MYRIAD, MUSCAT – 1st FLOOR



THE MYRIAD, MUSCAT – TYPICAL FLOOR الطابق النموذجي-ميرياد مسقط 
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THEالطابق النموذجي-ميرياد مسقط  MYRIAD, MUSCAT – TYPICAL FLOOR
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STUDENT ROOMS

The three blocks combined will have 1,584 rooms and 

approximately 2,658  beds consisting of a mix of single and 

multi-occupancy rooms depending on the room size.

The rooms according to its type will offer some of the
following :

• En-suite bathrooms

• Storage (cupboard and under bed storage)

• A single room will have a queen size bed with side tables and
lampshades

• A multiple occupancy room will have single beds
• Bed linen and towels

• Study desk, desk lamp and chair

• Kettle, coffee machine and fridge

• Television

• Carpet / rug

• Housekeeping and room cleaning services

Common areas:

• Common kitchen and lounges
• Kitchen equipped with oven, hob, fridges, dishwasher,

kettle, storage,  and tableware, running water, tables,

chairs, TV and sofas.

• Laundry room 2525

الغرف من ختلف سرير و ت2.685غرفة و ما يقارب 1.584المباني الثالثة من تتكون 

.فتجد بعضها يتسع لسرير واحد و أخرى ألكثر من ذلك،حيث الحجم

:التالية وفقا لنوعهازايايتوفر في الغرف بعض الم

دورات مياه 

(تخزين تحت السريرمكان للوصغيرةخزانة)التخزين

.مع طاولة جانبية وأباجورةملكي ضخمسريرتتميزالغرف األحادية ب

.  تحتوي الغرف المشتركة على أسرة منفصلة

.والمناشفاألسرةأغطية 

.مكتب للدراسة ، مصباح مكتبي وكرسي

القهوة وثالجة صنع ، آلة غالية مياه كهربائية 

تلفزيون

سجادة 

.خدمات التنظيفوالتدبيرالمنزلي خدمات 

:  المشتركةرافقالم

المطبخ والصاالت

احات مسومياه كهربائيةغاليةو صحون للغسالة و فرن وثالجات بمطبخ تم تجهيز ال

.األرائكووالطاوالت والكراسي  والتلفزيون و صنابير المياه  لتخزين وأدوات المائدةل

المالبسغسيلغرفة 

البغرف الط





حول ميرياد

يعد مشغل ويدار منمجمع سكني طالبيميرياد 

كونها بفخروعة استرتيجك هاوسنج التي تمجمقبّل

المجمعات وتديرتطوير الولالستثمار ردصم

من كلالسكنية الطالبية  تجاريا واجتماعيا في 

.الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا

شراكة مع استرتيجيك هاوسنجمجموعة جمعت

اعد و تعد الذراع المساست كامبس الشركة العالمية 

البي للشركة التي تمثل أضخم شركة لإلسكان الط

30في الواليات المتحدة بخبرة تمتد ألكثر من 

ة  يقع مقر الشركة العالمي. عاما في نفس المجال

في الواليات المتحدة و تعمل علىآست كامبس 

.طالب 115.000إدارة أكثر من 

The Myriad is a dedicated student-housing property

operator and manager. It is a member of Strategic

Housing Group (SHG), a company that prides itself for

sourcing, investing, developing and managing

commercially and socially rewarding student housing

complexes in the Middle East, Africa and Asia

SHG is a partner of Asset Campus International (ACI),

the international arm of Asset Campus Housing (ACH),

the largest student housing company in the United

States with over 30 years of experience in student-

housing management. ACI is headquartered in the

United States and has over 115,000 student beds

under management.

ABOUT THE MYRIAD


