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تاالمحتوي

م .م.إلعالم ذللرياضة واتواصل 

الرؤية والرسالة 

األهداف والمعايير

الخدمــــات

أهم المشاريع

تواصل في صور 

قائمة العمالء

تواصل معنا



لمتحدةاالعربيةاإلمارات-دبيفي2007عامأوائلفيتواصلشركةتأسست،

تم2018وفيعماناألردنيةالعاصمةفيمكتبافتتاحتم2017عاموفي

.واإلعالمللرياضةمصرتواصلتأسيس

كبيروكادراقةعروقوةمنتملكهبماالنجاحمقوماتبكلتواصلتتمتع

رقةالشابجائزةوفازتتأسيسهامناألولىالسنةفيأثبتتهاعاليةتومؤهال

التجاريالقطاععناالقتصاديللتميز

2000:9001آيزوالعالميةالجودةشهادةعلى2008عامفيتواصلحصلت

الناشرينجمعيةفيوعضوللجودة،دبيمجموعةفيمساهمعضوأيضاوهي

.اإلماراتيين

عوتوزينشر:اإلعالممجالوالرياضيةالخدماتفيالمتميزاألساسينشاطها

اتوالفعاليالمؤتمراتتنظيمإلىباإلضافة،والكتباألدلة,والصحفالمجالت

اإلعالممجاالتمنوغيرهاواإلعالنيةاعالدو

ائرالدومعتهاالقاعتوطيدفيكثيرامهاس،تواصلشركةحققتهالذيلنجاحا

ةوالخاصةالحكوميوالشركاتالمؤسساتإلىباإلضافةالحكوميةوالمؤسسات

.والدوليالمحليالمستويينوعلى

متلتزوأنالمهنةأخالقياتعلىتحافظبأنعهدا ًتواصلقطعتذلكأجلومن

يالعربالوطنعنالمشرفةالصورةلتعكسأعمالهاكافةفيالجودةبمعايير

.منطقةالفياإلعالموالرياضةصانعيأهممنتكونوألن

www.tawasolmedia.comلمزيد من المعلومات أو لتحميل ملف الشركة 

http://www.tawasolmedia.com/


رؤيتـــــــــــــناً

.تقديمًأعمالًهادفةًبرؤيةًشاملةًوقيمًأصيلة

رسالتنـــــــــــا

عةًفيييًالسيينواتًاألخيييرةًأصييبحتًعجلييةًاالقتصييادًالعييالميًتييدورًبسيير•

.فائقة،ًويتضحًذلكًمنًخاللًالخطواتًالسريعةًللتطورًوالتنمية

اًوفيًمجالًالرياضةًواإلعالمًنحنًنواكبًهيذاًالتطيور،ًومهمتنياًوهيدفن•

فير ًاألساسيًهيوًاالشيتراكًفييًبنياقًاالقتصيادًالقيوميًالعربييًوتيوفير

.دةًعملًجديدةًوتحقيقًالرضاًلدىًالعميلًوضمانًأعلىًمستوياتًالجو

عيًوفيييًالمسييتقبلًالقريييبًتهييدفًشييركةًتواصييلًلتصييبحًميينًأهييمًصييان•

الرياضييةًواإلعييالمًفيييًالشييروًاألوسييطًوشييمالًأفريقيييا،ًأميياًفيييًالوقييت

ليهياًالحاليًفالجودةًوالثقةًورضاًالعميلًهيًأهمًالعواملًالتييًسينعتمدًع

.فيًتحقيقًأهدافنا

،ًإنًالمستقبلًمعًتواصلًالًحدودًليهًومعادليةًالنجياحًهييًرضياًالعمييل•

طيرافًجودةًالمنتج،ًزيادةًالعلمًوالمعرفةًوتحقييقًالفائيدةًالكبيرىًلكيلًاأل

فًالمتعاونةًمعناًوهذاًكلهًيؤديًإلىًاقتصادًأقوى،ًوعيًأكبر،ًإعالمًهاد

هاًوزيييادةًالتواصييلًبييينًفئيياتًالمجتمييع،ًوهييذاًهيييًالبييذورًالتيييًسن رسيي

. لتنميًسوقيًالرياضةًواإلعالمًالمحليًوالعربيًوالعالمي



أهدافنـــــــــــــــاً

علىًالشبابًا  ً لعربيتقديمًخدماتًرياضيةًعالميةًتنعكسًايجابا

تًالتميزًواإلبداعًوإصدارًكلًماًهوًراٍوًومفيدًمنًالكتبًوالمجال

...واألدلةًوغيرها

تًالمساهمةًفيًنشرًالوعيًوالثقافةًوزيادةًالتواصلًبينًفئا

المجتمع

االرتقاقًبالمهنةًوتطويرهاًوضمانًأعلىًمستوياتًالجودة

تحقيقًالرضاًللعمالقًوالقراق

االشتراكًفيًبناقًاالقتصادًالقوميًالعربي

توفيرًفر ًعملًجديدةًوخدمةًالمجتمعاتًالمحلية

معاييرنــــــــــــاً

ًالثقـــــــــــــة

رضاًالعميـــل

ةضمانًأعلىًمستوياتًالجود

الصدوًواألمانةًوااللتزام

الفائدةًللجميـــــــــــــع



:خدماتناًالرياضه

ستثمارًفيًالمشروعاتًالرياضيةًوتأسيسهاًوإدارتهااإل

ًالرياضةالفعالياتالمعارضًوتنظيمًوإدارة

رياضيةالدراساتًالستشاراتًوالا

:عالميةًخدماتناًاإل

اتنشرًوتوزيعًالصحفًوالمجالتًواألدلةًوالكتبًوالمطبوع

الدعايةًواإلعالن

تنظيمًالمؤتمراتًوالفعاليات

التسويقًوالمبيعاتًوالعالقاتًالعامة

ًتصميمًالتطبيقاتًلألجهزةًالذكية

ً3التصميمًثالثيًاألبعادDوتصميمًمواقعًاإلنترنت

تصميمًوإنتاجًالملتيميدياًوبرامجًالتواصلًاالجتماعي

اإلنتاجًالتلفزيونيًواإلذاعي

الهداياًالدعائية

التصميمًوالطباعةًوغيرها



أهمًمشاريعًالشركة



ألساطيرداوتحديدولية،اعالميةوبتغطيةالعالميةوالمنتخباتللفرقالقدمكرةمباراياتبتنظيمنقوم

الكبرى،مالعالفرقمنوغيرهمبرشلونهومدريدلايرفريقيوخصوصاالعالمانحاءمختلفمنالالعبين

أساطيرمباراةوأيضا،2017-9العراقونجومالعالمنجومواألردنونجومالعالمنجوم:ذلكمثال

2-2016بالرياضالدوليفهدالملكاستادفيمدريدلايروبرشلونة
https://www.youtube.com/watch?v=qTu9pFxM4oM

2014http://www.youtube.com/watch?v=71wbId73obM-3بشهرعمانسلطنةفيوأيضا

كرةوالالصاالت،وخارجداخلالعالميةالفرقالكبرالقدمكرةخماسياتمبارياتلتنظيمباإلضافة

.أفريقياوسياامستوىعلىالقدمبكرةالمرتبطةالفعالياتمنوغيرهاالبصرلفاقديالقدموكرةالشاطئية،
الرياضفياالساطيركالسيكواعالن

https://www.youtube.com/watch?v=LLjpA2WGFj0
التعليق والتحليل على كالسيكو االساطير في الرياض

https://www.youtube.com/watch?v=qYiDPAON490
الهولندي ادغر ديفيدز يتحدث عن كالسيكو االساطير في الرياض

https://www.youtube.com/watch?v=-YsFGKBQnxs
تتويج برشلونة الفائز في كالسيكو االساطير في الرياض

https://www.youtube.com/watch?v=6_FpCnTfvc4
احتفال برشلونة بالفوز على لاير مدريد في كالسيكو االساطير في الرياض

https://www.youtube.com/watch?v=BU35Sy1JdbM
ي الرياض

 
فيديو نادي برشلونة عن كالسيكو االساطير ف

https://www.youtube.com/watch?v=yfTsYGiq6cc

Soccer كرةًالقدم

https://www.youtube.com/watch?v=qTu9pFxM4oM
http://www.youtube.com/watch?v=71wbId73obM
https://www.youtube.com/watch?v=LLjpA2WGFj0
https://www.youtube.com/watch?v=qYiDPAON490
https://www.youtube.com/watch?v=-YsFGKBQnxs
https://www.youtube.com/watch?v=6_FpCnTfvc4
https://www.youtube.com/watch?v=BU35Sy1JdbM
https://www.youtube.com/watch?v=yfTsYGiq6cc


Freestyle Football ًالفريًستايل»مهاراتًكرةًالقدم»

(الفريًستايلً)تنظيمًبطولةًالعالمًفيًمهاراتًكرةًالقدمً
فيتحديدا  والمتحدةالعربيةاالماراتيف(ستايلفري)الفرديةالقدمكرةمهاراتفيالعالمبطولةتنظيمعلىاآلننعمل
وكنا،الرياضيةدبيقنوات،سيبياممجموعةأعمار،الرياضي،دبيمجلسمنوبدعمخليفةبرجتحت2019دبيإمارة

لفريلالدوليةالسعوديهبطولةتنظيمعلىبالعملأيضا  وسنقوم،2012-7بشهرستايلالفريفيدبيبطولةسابقا  نظمناقد
.يحالالالعاممناعتبارا  والعالميةالعربيةالدولمختلففيدوليةومحليةبطوالتعدةإلىباإلضافة2018ستايل

مختلففيولجانإتحاداتتأسيسعلىوالعملدبيفيومقرهالقدمكرةلمهاراتدوليالاالتحادلتأسيسحاليا  نسعىكذلك
فياضةالريلهذهإنطالقنقطةلتكونقارية،وإتحاداتاسيويوإتحادعربيإتحادتأسيسومنهاوالعالمية،العربيةالدول
.دبيفي(ستايلالفري)القدمكرةلمهاراتالعربيةالمنظمةبتأسيسقمنااولىوكخطوة،العربيالوطن

ستايلللفريالعربيةالمنظمةعنوالمعلوماتالصورمنالمزيدلمشاهدةاالجتماعيالتواصلمواقععلىصفحتنازيارةويرجى
http://www.facebook.com/pages/Arab-Freestyle-Football-Foundation/110052565805273?ref=tn_tnmn

وكلمة الالعب الدولي األيطالي كريستيان فيري 2013دبي ( الفري ستايل)إعالن بطولتا العرب والعالم في مهارات كرة القدم وكذلك يرجى مشاهدة  *

http://www.youtube.com/watch?v=c2HRZS3E_kk&feature=youtu.be

http://www.facebook.com/pages/Arab-Freestyle-Football-Foundation/110052565805273?ref=tn_tnmn
http://www.youtube.com/watch?v=c2HRZS3E_kk&feature=youtu.be


ي ثورةبولتيكمنتجيعتي  
 
فيهالقدمكرةعالمف الطاولةتنسشبةتطاولةعنعبارةوهو والتدريبوالير

سوبنفجدا وممتعةبسيطةوبقوانير  اربعهاو العبير  ومن(5او4حجمفيفا )عاديةقدمبكرةوتلعب
هم،الالعبير  مهاراتوتزيد جدا مفيدةالوقت القدمكرةمياتوأكاديواالنديةللمنتخباتمفيدةوهي وتركير 
فيهالرياضهولمراكز  ها العامةوالحدائقوالفنادقوالير ،وغير لوناو تصميماو ار شعأينضعانويمكنالكثير
ازيلمنتخبقبلمنوتستخدم،العميلرغبةحسب سانيسوبار وتشلسي وارسنالمدريد وريالالي 
مان دامواياكسجير هم،امسير .بولتيكلرياضةالدولي االتحاد تأسيسعىلحاليا ونعملغير

https://www.youtube.com/watch?v=_2embQz7XDk

TEQBALLبولتيك

https://www.youtube.com/watch?v=_2embQz7XDk




SNOOKBALLسنوكًبولً

دمكًالرياضةًالتيًتسمحًلكًبلعبًالبلياردوًبإستخدامًق

امنظنفسعلىوهيوممتعهجديدةعالميةرياضةهيبولسنوك-

والكراتاالعصمنبدال  القدمتستخدمولكنالبلياردولعبةوقوانين

.قدمكراتعنعبارة

منيدوتزوالهواةالمحترفينللالعبينومفيدةممتعهالرياضةهذه-

.التركيزوالمهارةالبدنيةاللياقة

أوبعضضداثنيناولوحدهواحدالعبقبلمناللعبةهذهتمارس-

.2ضد2العبيناربعه
القدمرةكوأكاديمياتواالنديةالقدمكرةمنتخباتمنها يستفيد -

فيهالرياضهولمراكز  هالعامةوالحدائقوالفنادقوالير ،ا وغير الكثير
العميلرغبةحسبلوناو تصميماو شعار أينضعانويمكن

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=OGJDHMUHVBG

https://www.youtube.com/watch?v=ogJDhMUHVBg


اولًدراجهًوجهازًمشيًبنفسًالوقتًفيًالعالمً

يالمشجهازفكرةبينيجمعرياضةأوللوبيفتتعتبر

هوائيةدراجةمعالتمارينفيالمستخدم
ور ماتعىلويحتوياألعمار كلومنللجنسير  مناسبوهو 

هالشخصيواألغراضالماءلحفظوصندوقايقافوبريك
هاالنحاءمستوىتعديلوجهاز وأمامي خلفوضوء اوغير

Treadmill Bicycleًدراجهًجهازًالمشي



Occhio ,, Smart Security Ticketsًًًاوكيوً،،ًتذاكرًأمنيهًذكيه

اوكيوً،،ًتذاكرًالكترونيةًأمنيهًلضبطًدخولًومراقبةًالجماهيرًفيًالمالعبًوالمعارضًوالمهرجانات

رة القدم أو لقد طورنا برنامج عالمي لبيع التذاكر األمنيه الذكيه سواء لمباريات ك
ؤتمراتأنواع الفعاليات والمهرجانات الرياضيه والفنيه والمعارض والملجميع 

بسهولة وأمان، والمساعدة في عودة تأمين دخول الجماهير وخروجهم وذلك 
ه حضور العائالت للمبارايات والمهرجانات، وذلك من خالل السيطرة األمني

المالعب من خالل  القدرة ىضمان عدم عوده المشاغبين العلى الجماهير و
ومنعه من حضور المبارايات للرجوع ألى مشاغب اثناء او بعد المباراة 

مستقبال

ذاكر الن التالقضاء على ظاهرة السوق السوداء ومن فوائد هذا النظام الجديد هو 
بل المروري قزدحاماألمنلتخفيفا، وكذلك يمكن إعادة بيعهاشخصية وال

.  والفعالياتوبعد المباريات 



ي دوليةأكاديمياتبتأسيسنقوم
 
بأدقنهتمثبحيالعالمية،األنديةأكي  معوبالتعاونالقدمكرةف

يكاختيار منونبداءوأستمراريتها،االكاديميةنجاحلضمانالتفاصيل العالميةاالنديةمنالمناسبالشر
ي ر الكادتوفير مع،...الخوالتدريبوالتسجيلوالتسويقالداخىلي والنظامالتصميموحتر 

واالدراي،الفت 
ي برشلونةمناسبانيولناديأكاديميةتأسيسذلكومثال

 
ي كواترو مركز ف

ي الرياض 
 
عجمانارةإمف

.االماراتية

القدمكرةأكاديمياتتأسيس



ابهو  ي شر
 عالميه،وجوائز شهاداتعىلوحائز %100وطبيعي صحي رياض 

 
ادينمعاالتفاقتموحاليا

يكيوفنتوس ي لنا كشر
 
وع،هذا ف ي الناديوشعار اسماستخداموسيتمالمشر

 
ويجيهاحمالتنا ف لير

همزايا الباألضافه ها النجوممعوالسفر الناديمبارياتجميعحضور منها كثير وهناكالمزايا،نموغير
.هموغير مدريد ريالو وبرشلونهميالنسي ايونادياسبانيا منتخبمثلجهاتعدةاتفاقات

OSONYQالرياضيالمشروب



رياضيةمجمعاتتنظيمعنعبارةوهو

ورشهثالثلمدةالصاالتداخلصيفية

مثلفةمختلودولمدنفيوأكثر،تقريبا  

ووالدوحةوالقاهرةجدهوالرياض

مالعبعلىوتحتويوغيرها،عمان

دنيةبلياقةوصالةوطائرةوسلةقدمكرة

قدمكرةصابون،مالعباجسام،وكمال

منوغيرهافوت،بلياردوالبالون،

المالعبهذهتأجيرويتمااللعاب

منعددواقامةالرعاةوجلبللجمهور

سابقاتوالمالترفيهيةواألنشطةالفعاليات

الجمهورمعوالتفاعلالمتعةلزيادة

ويحتويااليرادات،لزيادةوكذلك

وغرفةومقهىمطعمعلىأيضاالمجمع

.وغيرهاأطفالالعابمنطقةوصالة
SUMMER’S ULTIMATE INDOOR SPORTS ARENA

عالمًالرياضهً



ي للتدربوالناشئير  األشبالللالعبير  جوالت بتنظيمنقوم
 
أنديةوعدة،مدريد الريو برشلونةاتاكاديميف

يةأسبانية ها،وهولنديةوايطاليهوانجلير  اتحاداتلكلعرضنا بتقديمنقومبحيثأكي  أو اسبوعلمدةوغير
كاتالقدمكرةواكاديمياتواالنديةالعربيةالقدمكرة ها الخاصةوالشر الجهاتكتلتقومبحيثوغير

لمدةهناكواالقامةاألنديةلزيارةعمالءها لدىاو لديها (أكي  أو 10)الالعبير  منمجموعةبإرسال
ي الفكر عىلوالتعرفالعمريةفئتهممنالالعبير  معوالتدربوأكي  اسبوع

 
اف ي ظامهموناالحير التدريت 

ي المائيةااللعابومدينةبرشلونةمتحفمثلترفيهيهوجوالت لزيارةباالضافة
 
سياحيةوجولةنةالمديف

ها  ي الالعبيستفيد بحيثالنشاطاتمنوغير ي يارةالز بتلكويستمتعكبير بشكلالعرب 
ينساها،لنالتر

اتبتأمير  كذلكونقوم انوتذاكر التأشير .مناسبةوبأسعار الرحلةمستلزماتوكلالطير

فيًإسبانياًوًلايرًمدريدًبرشلونةًاتبرامجًتدريبيةًمعًأكاديمي
وغيرهاًمنًاألنديةًالعالمية



فيدموهوالعالميالرياضيداتاسبورتسبرنامج

اإلعالمووالالعبينوالمدربينواألنديةللمنتخبات

لايرمثلالعالميةاألنديةأكبروتستخدمةوغيرهم،

يلسيتشميالن،سياييونايتيد،مانشترمدريد،

صغيرجهازعنعبارةباختصاروهووغيرهم

اتالمنافساوالتماريناثناءالالعبيرتديةجدا

لجهازالالعببياناتبإرساليقومالجهازوهذا

اصيلتفويعطيهالمدربمعالموبايلأوالكمبيوتر

نظامةهووماالصحيالالعبوضععنكاملة

هيومااللعباثناءمجهودبذلوكمالغذائي

غيرهاوالتمريناثناءالالعبركضهاالتيالمسافة

العبألييمكنالوبالتاليالهامةالمعلوماتمن

ينالتمرعنويتغيباالصابةاوالتعبيدعىان

البرنامجيقدمهاكثيرةمعلوماتيوجدوكذلك

وللجهاتواالنديةالمنتخباتفيلالداريين

الجديدةاالمورمنالكثيروغيرهااالعالمية

.والمفيدة

SPORTSومنتجبرنامج DATA



االنتاجًالتلفزيونيًالرياضي

ونيةالتلفزيالبرامجبإنتاجنقوم

معنوبالتعاوالوثائقيةالرياضية

وراانجلتفيعالميةشركاتثالث

يراقوبأسلوباسبانيا،والمانيا

اجإنتعلىحاليانعملحيثوعالمي

عنمالعالفيوثائقيبرنامجاضخم

بعنوانالقدمكرةاسرار

BEYOND THE GAME

اهمعنحلقة24فيويتحدث

القدمكرةكواليسوخفايا

الدورياتأهمعنوخصوصا

ا،انجلتراسبانيا،)فيالعالمية

وبوبأسل(فرنساايطاليا،المانيا،

علىعرضهوسيتمومشوقجديد

.العالميةالرياضيةالقنواتأهم

https://youtu.be/rT7oS3zNeL8 



كير  وسنقومعالميةوبجودةانواعها بمختلفالقدمكراتوتوزي    عبإنتاجنقوم
الدعاياتىلعبالير

كاتالقدمكرةوأكاديمياتالرياضيةلألندية كةاو الناديشعار يكونبحيثوالشر الكرةىلعالشر
،بشكل ها يعتصنالمكانيةباالضافةالرياضاتلكلالكراتانواعكلتصنيعويمكنممير  منغير

اتالمالبس .الرياضيةوالتجهير 

اوالهدايالمنتجاتمنوغيرهاالقدمكرةتصنيع



وريوالدأوروبا وأممالعالمكأسمثلالقدمكرةوبطوالت مباراياتألهمVIPتذاكربيع-
  
 
ها االسبان   التنسلبطوالت VIPتذاكروكذلكالعالميةالبطوالت منوغير

األرض 
ها ونوالفورمل  ىالرياضيةالفعالياتمنغير انتذاكر وتشملالكير لفنادقواالطير
  المبارياتوحضور والضيافةوالتنقلت

 
لجدوةاعاليةوبخدماتالرسميةالمنصةف

.مناسبةوبأسعار 

ويجيةالرياضيةالعروضجلب- مثلةوتجارياقتصاديةاو رياضيةمناسبةاليالير
،ناريةدراجات،السلةكرةاكروباتالقدم،كرةمهاراتعروضمشهورين،العبير  
ها الخارقةالقوةعروض ةالعروضمنوغير .عالميةفرقمنالممير 

.االلعابلكلالرياضيةالملعبتجهير  -

ها جهاتأليالرياضيةواألحداثالفعالياتتنظيم- ةالخدماتمنوغير لفريدة،واالممير 
نش  وكذلكوالمنتخبات،الفرقوتأسيسالشاطئيةالقدمكرةونش  تنظيمعىلوالعمل
  البص لفاقديالقدمكرةرياضة

 
.الدول  االتحاد معوبالتعاوناسيا ف

  والخدميةوالتسويقيةواالدرايةالفنيةاالستشاراتتقديم-
 
فيةةالرياضمجالف والير

كاتوش  والمدارسوالجامعاتالحكوميةوالدوائر واألنديةالرياضيةللتحاداتواالعلم
.واألفرادالخاصالقطاع

اكةتعاونهنالك- كاتأكير معوش    ةواالعلميالرياضيةوالخدماتالتسويقش 
 
العالمف

متنوعةنشاطات



LUSTERالجداريةاللوحه-موزاييكمشروع
،،،الناسصورمنفسيفساءلوحة،،،

والمنتجاتللشركاتللترويجووالخاصهالوطنيهللمناسباتجميلهفكرههي

كأنهايرهكبجداريهصورهايتنفيذيمكنالعميل#هاشتاقباستخدامألشخاصصورمجموعهمنف

وفيصورهبكلالخاصالرقمحسباللوحهعلىلصقهيتمستكيرزبطباعهنقومحيث،فسيفساء

صورهالوهذه،الصغيرهالصورمنكبيرعددمنتكونتوالتيالكبيرهالصورهتتشكلالنهايه

علىيحتويكرتطباعهايضايتمبانهعلما،معينهشخصيهاولجهههديهتقدماوالعميليأخذها

للذكرىمعهيأخذهاوغيرهاالفعاليهواسموالتاريخالمشاركالشخصصوره

مشاريعًاالعالميةالأهمً





Ogleمشروع

المعززالواقعيسمىوعلميا  االعالم،عالمفينوعيهونقلهطفرةيعتبر(Augmented Reality)
أويدةجرأومجلةضمنإعالنفيالموجودةالعناصرأوالصورعلىتتعرفمبتكرةتقنيةوهو
رسوماتأوفيديومقاطعإلىوتحّولهاخارجيةاعالناتاوقسائمأوتذاكرأوإعالنيةنشرة

التقليدي،اإلعالنمنأشملبطريقةمعهاالتفاعلمنالمستخدمينوتمّكناألبعاد،ثالثيةمتحركة
عنه،وتمبالمعلنةالخاصبوكالفيسصفحةاوااللكترونيللموقعمباشرةينتقلالفيديوانتهاءوبعد

التاليالرابطعلىاالطالعيرجىالمعلوماتمنولمزيداتصاالتشركةمعهبالتعاون
http://www.youtube.com/watch?v=GBKy-hSedg8

آبلمتجرواتللتطبيقاتصاالتمتجرمنالذكيةالهواتفعلىللتنزيلمجانا  التطبيقيتوفر
.(iOS)وآبلأندرويدبأنظمةالعاملةاللوحيةبيللحواسألندوريد،باليوغوغلiTunesللتطبيقات

مشاريعًاالعالميةالأهمً

http://www.youtube.com/watch?v=GBKy-hSedg8


االنتاجًالتلفزيونيًواالذاعي

والثقافيةالتلفزيونيةالبرامجبإنتاجنقوم

الدعاياتوكذلكالهادفةالوثائقية

والشركاتالمؤسساتعنوالبرامج

عأربمعوبالتعاونالبرامجمنوغيرها

وراانجلتوالبرتغالفيعالميةشركات

راقيوبأسلوباسبانيا،والمانيا

إنتاجعلىحاليانعملحيثومحترف

عنحلقة30فييتحدثبرنامج

دلساالنفياالسالميةالعربيةالحضارة

لمينوالمسالعربوتاثيرالغذائيوالنظام

بعنواناالسبانيةبالحضارة

MY NAME IS PACO

هعرضوسيتموجميلمبتكروبأسلوب

.الفضائيةالقنواتأهمعلى

https://youtu.be/UsXI7zW-sOw 



لذكيةًالتصميمًوًتنفيذًالتطبيقاتًا

واقعومالذكيةاألجهزيةوللهواتفالتطبيقاتبإنتاجنقوم

3Dاالبعادثالثيالتصميموأيضااالجتماعي،التواصل

ها،وغيرالغرافيكيوالتصميماالنترنتمواقعوتصميم

قومتالشركةوهذهالبرتغال،فيعالميةشركةمعوبالتعاون

وخدماتيةالذكوالتطبيقاتوالفيديواالنترنتمواقعبتصميم

برألكوكذلكمدريدلايرلناديوغيرهااالجتماعيالتواصل

،سامسونجبوما،نايك،كوال،كوكامثلالعالميةالشركات

.وغيرهاBMWنستله،

االبعادثالثيالتصميممجالفياعمالنامنرائعهابداعيهفيديوهات
cola

http://www.youtube.com/watch?v=KspgYlSjdUs&feature=yo

utu.be

UN
http://www.youtube.com/watch?v=A21pzVEH0oI&feature=y

outu.be

http://www.youtube.com/watch?v=KspgYlSjdUs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=A21pzVEH0oI&feature=youtu.be




ورتريه،بأنواعهابجميعراقيهفنيهلوحاتتقديمخاللمنمنمميزافنياجانباتواصلشركةتضم
والشركاتهالسياحيوالمنتجعاتوالفنادقالفنيهللمعارضمناسبهوهي،،تعبيريتجريد،طبيعيه،
والقصوروالفللوالمنازل

اللوحاتًالفنية



:الفيديوكاردمشروع

يحتويالكترونيكرتعنعبارةومميز،راقيمنتجوهو

تلقائيا  والفيدييشتغلالكرتفتححالوفيعرضشاشةعلى

.والصوتبالفيديوللتحكمأزرارعدةعلىويحتوي

لبطاريةاوقوةالفيلمومدةوالشاشةالكرتبحجمالتحكمويمكن

.العميلرغبةحسبالخياراتمنوغيرها

.يجالخلجريدةمعخاصملحقوالعمرةللحجالرحمنقوافلدليل

ضاءولقومعتمرينحجاجمنالرحمنضيوفعلىالتيسيرسبيلفي
نقوموتعب،مشقةبدونوجهأكملوعلىوأمــانبسهولةمناسكهم
إلسالميةاالشؤوندائرةوترخيصوبموافقةسنويبشكلالدليلبإصدار
فيالكبرىالحكوميةوالدوائرالمؤسساتمنعددوبدعمالخيريوالعمل
الحجوشعائربمناسكخاصهوماكلالدليليتضمنحيثالدولة،

لكوكذالشائعةواألخطاءالشعائرهذهألداءالصحيحةوالطرقوالعمرة،
التيماتوالمعلوواإلرشاداتوالطبيةالدينيةوالنصائحاألدعيةمنالعديد
حجالحمالتوأرقاموعناوينأسماءإلىباإلضافةوالمعتمر،الحاجتهم

هايحتاجالتيالعناوينوأهمالمتحدةالعربيةاإلماراتبدولةوالعمرة
.المعلوماتمنوغيرهاالمقدسةاألراضيفيالمسافرون

مشاريعًاالعالميةالأهمً



دليلًأرضًالشارقة

العربيةوباللغتينالشارقةعنشاملثقافيسياحيتجاريدليلوأشملوأكبرأولهو

افيوالثقالحضاريوالتطورالشارقةعنشاملةصورةللقارئويقدمواإلنجليزية

ماكلعلىالضوءويسلطالثقافة،عاصمةبهتزخرطالماالذيوالصناعيوالتجاري

ثمانيةبرعويتناولوثقافية،وسياحيةوصناعيةتجاريةمرافقمنالشارقةتحتضنه

رفيه،والتالرياضةواالستجمام،الصحةوالسفر،التسوقالمدينة،عنمعلوماتأقسام

المعارضواألعمال،المالوالثقافة،التعليموالغاز،والنفطالصناعيةالمناطق

أهمواتفهوأرقامالمفيدةاإلرشاديةالخرائطإلىباإلضافةالحرةوالمناطقوالمناسبات،
.اإلمارةفياألماكن

العربيةالدولوباقيوقطرالسعوديةدبي،أبوظبي،منكلفيمماثلةأدلةعمليمكن-

«نهيانعذبًالبيانًفيًآلً»شعرًًديوانً

علىوالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةوانتماءووفاءوعرفانشـكررسـالةهوالديوان

هللافظهحالدولةرئيسنهيانآلسلطانبنزايدبنخليفةالشيخالسموصاحبرأسها

وإلى،نهيانآلسلطانبنزايدالشيختعالىهللابإذنلهالمغفورالوالدوإلىورعاه،

هديةوهوالكرام،نهيانآلشيوخكافةوإلىزايد،الشيخأبناءالشيوخالسموأصحاب

لسمواألصحابووافدينمواطنينمنالكبيراإلماراتيالوطنأبناءيرسلهاالقلبمن
.العظيمالبلدلهذاوانتمائهموثقتهمووالئهمحبهمعنفيهامعبرينالشيوخ

نسخة200تنفيذوتموفالشديسيعلىومسموعةمطبوعةبنسختينالديوانصدر-

الشيوخالسموألصحابلتقديمهاالفاخرالجلدمن

مشاريعًاالعالميةالأهمً



منها( يوجدًالكثيرًمنًالمشاريعًالمتميزة) المستقبليةمشاريعالأهمً

مجلةًكوووراًاليف

طاعالقيشهدهالذيوالتطويرالبناءمسيرةفيالمساهمةعلىمناحرصا

لةمجأولبإصدارنقومأنليشرفنافإنه،العربيالوطنفيالرياضي
العربيةوباللغتينUSBفالشاوديسيعلىرياضيةإلكترونية

منامةعبصفةالرياضةعشاقتمكنسالسباقةالخطوةهذهو.واإلنجليزية

القدمرةكلفريقالهامةوالمبارياتالرياضيةواألحداثاألخباركافةمتابعة

بصورةنالمفضلينجومهمومشاهدةوالدوليةوالعربيةالمحليةاأللعابوباقي

حيايخاتأرولتصبحالمبارياتكواليسخاللومنأحوالهمكافةفيمستمرة
.الهامةوالمناسباتواألحداثواالنتصاراتواأللعاباألنشطةلكافة

موسوعةًوسائلًالمواصالتًلألطفال

وسائلعنمدمجةاقراصخمسةإصدارعلىالمشروعفكرةتقوم

فن،السالقطارات،الطائرات،السيارات،)اتهاوتفرعالخمسةالمواصالت

لالوسائهذهإحدىعنبياناتعلىديسيكليحتويبحيث(الدراجات

مراحل،العملوآليةفكرةالمخترع،مثلواإلنجليزيةالعربيةوباللغتين

.وغيرهاالعابصور،والبومواالستخدامات،االنواعالتطور،

ناسبةموهيوالمتعةالفائدةبينيجمعبأسلوبالمعلوماتهذهعرضويتم

.سنة18حتىسنوات3منوتحديدا  األعمارلجميع



تواصل في صور 



تواصل في صور 



تواصل في صور 



تواصل في صور 



تواصل في صور 



2017-9-7نجومًالعالمًونجومًاالردنً

https://www.youtube.com/watch?v=gdpm_xMfvc

w

https://www.youtube.com/watch?v=gdpm_xMfvcw






2017-9-9نجومًالعالمًونجومًالعراوً

https://www.youtube.com/watch?v=YWUEEgZ1gCY

https://www.youtube.com/watch?v=YWUEEgZ1gCY








 2016الرياض–كالسيكوًاألساطيرً

https://www.youtube.com/watch?v=LLjpA2WGFj0 https://www.youtube.com/watch?v=yfTsYGiq6cc

https://www.youtube.com/watch?v=LLjpA2WGFj0
https://www.youtube.com/watch?v=yfTsYGiq6cc






بطولةًدبيًللفريًستايل

http://www.youtube.com/watch?v=c2HRZS3E_kk&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=l6SjERUNuCM

http://www.youtube.com/watch?v=c2HRZS3E_kk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l6SjERUNuCM


2012صورًمنًبطولةًدبيًللفريًستايلً















https://www.youtube.com/watch?v=gBmjP8-_JlA

https://www.youtube.com/watch?v=_uuiibU9_A
I

https://www.youtube.com/watch?v=GUZ2SOqm76s

https://www.youtube.com/watch?v=gBmjP8-_JlA
https://www.youtube.com/watch?v=_uuiibU9_AI
https://www.youtube.com/watch?v=GUZ2SOqm76s


https://www.roya.tv/videos/33728

https://www.roya.tv/videos/33728






استالمًجائزةًالشارقة

منًاالقتصاديللتميز

صاحبًالسموًالشيخً

سلطانًبنًمحمدًالقاسمي،ً

وليًعهدًالشارقةً









...نفخر أن تكون أحد عمالئنا 



اتصـــــل بنــــا

Amman – Jordan 

Phone: +962 6 5690210 , Fax: +962 6 5690209

Mobile: +962772392053 ,  P.O BOX 5030, Amman 11953

Dubai - United Arab Emirates 

Phone: +9714 4325843 , Fax: +971 4 2653265 

Mobile: +971567267446 ,  P.O BOX 454421, Dubai

Tawasol Sports & Media L.L.C

info@tawasolmedia.com 
www.tawasolmedia.com 

Tawasol Egypt Sports & Media
Cairo - Egypt

Telefax  220797466 ,, Mobile: +201551878517


