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أسماء شوت 

وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

تقدم خدمات التصوير للعرائس واألطفال والمنتجات، باإلضافة إلى طباعة الصور في ألبوم احترافي. •

تصوير العرائس واألطفال والمنتجات.•
طباعة الصور في ألبوم.•

المجال: التصوير الفوتوغرافي•

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: أسماء بنت حمد المقرشية•
المؤهل الدراسي: بكالوريوس موارد بشرية•
المحافظة / الوالية: الظاهرة / عبري•

العرائس واألطفال وأصحاب المنتجات •

رقم الهاتف: 99296938•
•  Asma.Al.moqrashia@gmail.com :البريد اإللكتروني
•Asma.shot :االستجرام



كاميرة اريكاشكا

وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

مؤسسة كاميرة اريكاشكا للتصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي والمونتاج، نطمح إلى تنفيذ أعمالنا مع مصورين محترفين •
عالمييا للوصول إلى قاعدة عمالء أوسع.

تصوير فوتوغرافي وفيديوغرافي•
تصوير المنتجات•

المجال: التصوير الفوتوغرافي•

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: سارة بنت خلفان الزعابي•
التخصص العلمي: إدارة األعمال (الموارد البشرية)•
المحافظة / الوالية: شمال الباطنة / والية شناص•

جميع الفئات•
المشاريع  التجارية (تصوير المنتجات)•

رقم الهاتف: 94577749•
•sara.alzaabi73@gmail.com :البريد اإللكتروني
•aricashka: االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

ميانا فوتو

ُوجدت MAIANA PHOTO  لتقدم خدمات التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي بأسلوب مختلف يهدف إلى رفع المؤسسات •
إلى مستوى متقدم من االحترافية، ويقدم منتجات المشاريع للعالم بأسلوب مبتكر مع المحافظة على أثمن الذكريات لألفراد.. 

تصوير األطعمة والمنتجات •
تصوير وتوثيق المناسبات•
طباعة الصور•

المجال: التصوير  الفوتوغرافي•

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: مي بنت هالل الشقصي •
التخصص العلمي: بكالوريوس اإلحصاء والرياضيات•
المحافظة / الوالية: شمال الباطنة/ السويق•

المطاعم والمقاهي والمحالت التجارية والمشاريع المنزلية •
المؤسسات الحكومية والخاصة•
األفراد بجميع فئاتهم العمرية•

رقم الهاتف: 90693593•
•maiana.photo@gmail.com :البريد اإللكتروني
•maiana_pho/ maiana_pho2 : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

زاء فوتوغرافي 

تختص زاء في تصوير المنتجات والمطاعم لغرض الترويج التجاري، بجانب تصوير وتوثيق المناسبات بكافة أنواعها لحفظ أهم •
الذكريات، وإخراجها بشكل احترافي. كما تعمل في تصوير الطبيعة إلبراز األماكن األثرية والتاريخية والسياحية في سلطنة عمان.

تصوير منتجات•
تصوير مناسبات•
تصوير األطعمة•

المجال: التصوير الفوتوغرافي•

بيانات صاحب المشروع •
االسم الثالثي: زينب بنت سعيد البلوشي •
التخصص العلمي:دبلوم عام •
المحافظة / الوالية: الباطنة شمال / السويق•

المشاريع المنزلية•
المطاعم والمقاهي•
المناسبات(األعراس – أعياد ميالد –المناسبات الوطنية)•
األفراد بجميع فئاتهم العمرية•

رقم الهاتف: 91997155•
•zsa.albalushia11@gmail.com :البريد االلكتروني
•zs.11_ : االستجرام



عين استوديو

يختص عين استوديو في تصوير كافة المناسبات، والمنتجات، بجانب خدمة طباعة الصور بجودة عالية. •

تصوير فوتوغرافي•
طباعة ألبومات ديجيتال وتغليفه•

المجال: التصوير الفوتوغرافي•

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: عائشة بنت سعيد الروشدي•
التخصص العلمي: بكالوريوس إدارة اللوجستيات والنقل •
المحافظة / الوالية: شمال الباطنة / صحـار•

األطفال - النساء •
الشركات والمحالت التجارية •
المؤسسات الحكومية •

رقم الهاتف : 97001985•
•aishaalrushdi00@gmail.com : البريد اإللكتروني
•3ain_studio : االستجرام

وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

الياسمين للتصوير 

تختص الياسمين للتصوير في خدمة التصوير الفوتوغرافي للمنتجات واألطعمة بأسلوب يبرز تفاصيل المنتج مما يساهم •
في الترويج والتسويق له.

المجال: التصوير الفوتوغرافي•التصوير الفوتوغرافي•

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي:عبير علي البادي •
 التخصص العلمي: بكالوريوس لغة إنجليزية وآدابها •
المحافظة / الوالية: الظاهرة /ينقل•

المشاريع المنزلية•
المحالت التجارية •
الشركات والمؤسسات •

رقم الهاتف :96067793•
•aalyasmeen96@gmail.com : البريد اإللكتروني
•A.ALYASMEEN96: االنستجرام



هاجر فوتوغرافي  

تتقدم هاجر فوتوغرافي خدمات تصوير المنتجات باحترافية وجودة عالية الستخدامها في التسويق التجاري للمنتجات، •
وبجودة تتناسب مع نشرها عبر منصات التواصل االجتماعي. بجانب تصوير األزياء بالتعاون مع عارضات محترفات مما 

يبرز جمال التصاميم بشكل واضح.

تصوير المشاريع التجارية.•
المجال: التصوير الفوتوغرافي•تصوير األزياء بالتعاون مع عارضات مختصات.•

بيانات صاحب المشروع :•
االسم الثالثي: هاجر بنت سالم السعيدي•
التخصص العلمي: دبلوم التصميم الداخلي •
المحافظة / الوالية: شمال الباطنة / الخابورة •

المشاريع التجارية بكافة أنواعها(ذكور- إناث)•
مشاريع تصميم األزياء (إناث)•

رقم الهاتف:  96730567•
•omanfda92@gmail.com  :البريد اإللكتروني
• h3que   : االستجرام

وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل
ـــ



Swan Gifts

يختص swan gifts في تصميم الدعوات اإللكترونية والمطبوعة، وتنسيق الهدايا والتوزيعات بتصميم أنيق، مع الحرص •
على تنويع التصاميم لتمييز العمالء. ونحرص على إتمام أعمالنا بجودة عالية بجانب تنفيذ ابتكارات حصرية وجديدة تناسب 

أذواق الجميع لتكون ذكرى جميلة لمن تحب. 

تصميم دعوات إلكترونية (فيديو)•
تصميم دعوات إلكترونية ومطبوعة (بطاقات)•
تنسيق توزيعاتللمناسبات بتصميم متكامل•
تنسيق هدايا متكاملة•

المجال: التصميم الجرافيكي •

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: أروى بنت سالم البلوشي•
التخصص العلمي: دبلوم تصميم ويب وأمن المعلومات•
المحافظة / الوالية: شمال الباطنة / والية الخابورة•

أفراد المجتمع (ذكور / اناث)•
المؤسسات والمراكز (مؤسسات حكومية مدارس بلديات...)•
الشركات•

رقم الهاتف: 93397408•
•arwasalim1999@gmail.com :البريد اإللكتروني
•swan._gifts : االستجرام

وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

فا ديزاين 

تختص فا ديزاين في تنفيذ تصاميم متنوعة وجميلة، وبأفكار جديدة باستخدام برامج ذات جودة عالية. نقدم خدمات تصميم •
الشعارات وبطاقات بشارات مواليد ودعوات األعراس، والمنشورات باللغتين العربية واإلنجليزية.  

تصميم ورسم خرائط•
تصميم شعارات•
تصميم منشورات•
تصميم فيديوهات وصور (بشارات مواليد وأعراس)•

المجال:التصميم الجرافيكي•

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: فاطمة بنت عبيد المعمري•
التخصص العلمي: دبلوم تصميم الداخلي•
المحافظة / الوالية: شمال الباطنة \ صحار•

تصميم الداخلي (يستهدف اإلناث\ الذكور )•
تصميم جرافيك الرقمي (يســـتهدف األطفال\اإلناث\الذكور)•

رقم الهاتف: 95195331•
•fatooalmamari1999@gmail.com :البريد اإللكتروني
•fa____design9 : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

Miami Design Services

ميامي لخدمات التصميم  تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات في مجال التصميم الجرافيكي للمنشورات والمناسبات •
والدعوات اإللكترونية

تصميم منشورات•
تصاميم توزيعات لمختلف المناسبات باألسلوب المختار•
بشارات مواليد وخطوبة، ودعوات الزفاف ، وباقات  العروس.•
الشعارات•
قائمة أطعمة ومشروبات المطاعم•

المجال: التصميم الجرافيكي •

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: مروى بنت علي السيابية•
التخصص العلمي: دبلوم عمل اجتماعي•
المحافظة / الوالية: الباطنة شمال / صحم •

كافة أفراد المجتمع•
المؤسسات الحكومية والخاصة•

رقم الهاتف :94407855•
•marwaalsiyabi70@gmail.com: البريد االلكتروني
•miami.des: االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

جـوديز للتصميم 

في مؤسسة جوديز للتصميم نختص بتقديم خدمات عالية الجودة تتضمن التصميم الجرافيكي لجميع المناسبات ( إعالنات •
، منشورات، ملصقات إعالنية،، شعارات)، ونفخر بتميزنا في دقة العمل، واستخدام تطبيقات عالية الجودة إلنجاز األعمال.

تصميم الملصقات والمنشورات والشعارات •
تصميم صور بكافة أنواعها ( زفاف ، أعياد الميالد  ، تخرج ،. ) •
تصميم فيديوهات •
تصميم إعالنات •

المجال: التصميم الجرافيكي •

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: ميعاد بنت عبدالله الشافعي•
التخصص العلمي: بكالوريوس إدارة أعمال •
المحافظة / الوالية: شمال الباطنة / صحـار•

جميع األفراد من عمر 18 عاما وأكثر. •
المؤسسات الحكومية  والخاصة.•

رقم الهاتف: 94837808•
• meaad.abdullah95@gmail.com :البريد اإللكتروني
•joodez_des / @joodez_95@ :االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

Swear Queen Design

تصميم دعوات إلكترونية وفيديوهات لمختلف المناسبات، وتصميم المنشورات والملصقات اإلعالنية، وبطاقات األعمال، •
والهويات البصرية.

دعوات إلكترونية •
منشورات وملصقات•
شعارات •
تصاميم متكاملة للمناسبات•

المجال:التصميم الجرافيكي•

بيانات صاحب المشروع:•
االسم الثالثي: سارة مبارك حمدان الفهدي•
التخصص العلمي: بكالوريوس هندسة مسح الكميات •
المحافظة / الوالية: جنوب الباطنة / الرستاق•

األفراد •
المؤسسات الحكومية والخاصة•

رقم الهاتف: 93935981 •
• alfahdi94@hotmail.com :البريد اإللكتروني

•swq_des944 :االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

فكرة و ذكرى

نختص في فكرة وذكرى على عمل تصاميم احترافية ومتميزة وبدقة عالية في تصميم الُهوية البصرية وأغلفة الكتب، •
وتصميم  الشعارات والمنشورات والملصقات اإلعالنية.

تصميم ُهوية بصرية •
تصميم شعارات ومنشورات وملصقات إعالنية•
تصميم مطبوعات•

المجال: التصميم الجرافيكي •

بيانات صاحب المشروع :•
االسم الثالثي: أفراح شنين محمد القرطوبية •
التخصص العلمي: بكالوريوس تصميم جرافيك •
المحافظة / الوالية: شمال الباطنة / صحم•

جميع الفئات (خاصة النساء)•
المؤسسات الحكومية والخاصة•

رقم الهاتف: 97133762•
•313afrah@gmail.com :البريد اإللكتروني
•designer_afrah : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

دينا ديزاين 

تختص دينا ديزاين في التصميم باستخدام مجموعة أدوبي، حيث نعمل على تصميم الشعارات والبطاقات، •
والملصقات، والسيرة الذاتية بجودة عالية.

تصميم الهوية البصرية.•
المجال: التصميم الجرافيكي •الشعارات والبطاقات والملصقات اإلعالنية.•

بيانات صاحب المشروع: •
االسم الثالثي: دينـــــــه بنت عبدالله الفارسية•
التخصص العلمي:بكالوريوس تصميم جرافيك •
المحافظة / الوالية: الظاهرة /عبري•

أصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة•
المؤسسات الحكومية والخاصة.•

رقم الهاتف: 79002671•
•dinaaalfarsi1999@gmail.com :البريد اإللكتروني
•3desgin : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

أش ديزاين 

تختص آش ديزاين في تصميم المنشورات والملصقات والصور المتحركة والفيديوهات بجودة عالية•

تصميم المنشورات والملصقات•
تصميم ثيمات•
تصميم صور متحركة والفيديوهات•

المجال:التصميم الجرافيكي•

بيانات صاحب المشروع :•
االسم الثالثي: شريفة بنت مرهون الشكيلي •
التخصص العلمي:نظم المعلومات اإلدارية•
المحافظة / الوالية: جنوب الباطنة / الرستاق•

جميع الفئات أكبر من 18 عاما•
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة•
الجهات الحكومية و الخاصة•

رقم الهاتف: 98120241•
•alshekaili111195@gmail.com :البريد اإللكتروني
•Sh_designer.9 : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

جاور ديزاين

تختص جاور ديزاين في تصميم الهوية البصرية باحترافية وبشكل مبتكر، وتصميم المنشورات بجودة عالية ليتمكن العميل •
من استخدامها في مواقع التواصل االجتماعي واإلعالنات واألقمشة واألكياس .

هوية بصرية•
بوسترات و كارد •
بطاقة (زفاف, مواليد)•
بطاقة السيرة الذاتية•

المجال: التصميم الجرافيكي •

بيانات صاحب المشروع: •
االسم الثالثي: جواهر سالم عبدالله المقبالي •
التخصص العلمي: التصميم الداخلي•
المحافظة / الوالية: شمال الباطنة / صحار•

صحاب المشاريع التجارية (أفراد ، شركات)•

رقم الهاتف:  97861609•
•almqbalyjwahr014@gmail.com  :البريد اإللكتروني
•gawr.des : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

Harmony Design

مشروع في بداية طريقه نحو االحترافية، رؤيتنا التميز واإلبداع محليا وعربيا و تقديم خدمات تصميم احترافية متميزة وراقية •
ترضي مختلف العمالء و تجذب الكثير من الشركات والقطاعات الحكومية وأصحاب المشاريع.

تصميم عالمة تجارية.•
تصميم بوستر إعالني.•
تصميم منشورات  لمواقع التواصل االجتماعي•

المجال: التصميم الجرافيكي •

 بيانات صاحب المشروع :•
االسم الثالثي:  إيمان صالح محمد العطاس.•
التخصص العلمي: بكالوريوس نظم معلومات.•
المحافظة / الوالية: ظفار / صاللة.•

المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات.•

رقم الهاتف: 91968253•
•business369mail@gmail.com:البريد اإللكتروني
•Hrmony.Design : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

Your Application For Technology

مشروع مختص في بناء وبرمجة التطبيقات والحاسب اآللي.•

برمجة تطبيقات الهاتف النقال•
تنصيب أنظمة التشغيل في أجهزة الكمبيوتر •
المجال:البرمجة•صيانة الحاسب اآللي •

بيانات صاحب المشروع:•
االسم الثالثي: مروان بن علي الريامي•
التخصص العلمي: بكالوريوس علوم الحاسب اآللي•
المحافظة / الوالية: الداخلية / نزوى•

طالب الكليات والجامعات•
الشركات والمؤسسات•
المتاجر •

رقم الهاتف: 96060208•
•Al-Riyami_150@hotmail.com :البريد اإللكتروني

Farq_rocks :االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

تطبيقك للتقنية  

مشروع يختص بإنشاء وبرمجة  تطبيقات الهاتف النقال يتميز المشروع بأسعاره المناسبة مقارنة بأسعار شركات البرمجة •
األخرى كما يتميز بجودة التطبيق.

برمجة تطبيقات الهاتف النقال•
تنصيب أنظمة التشغيل في أجهزة الكمبيوتر•
حل المشكالت البرمجية لطالب الكليات والجامعات•

المجال: البرمجة •

بيانات صاحب المشروع :•
االسم الثالثي: ردينة بنت سعيد الردينية•
التخصص العلمي:علوم الحاسب اآللي•
المحافظة / الوالية: شمال الباطنة/ السويق •

طالب الكليات والجامعات•
الشركات والمؤسسات•
المتاجر •

رقم الهاتف: 94195345•
•rudainasaid551@gmail.com :البريد اإللكتروني
•your_application : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

راء ميكب

مشروع  Ra makeup مشروع قائم في المنزل يوفر خدمة وضع مكياج لألعراس والحفالت وعمل تصفيف الشعر لجميع •
المناسبات تتميز الخدمة بتنوع والتجديد وكذلك ميزة تصوير الزبائن وتقديم الخدمة في منزل الزبون وأيضا السعر المناسب.

خدمة مكياج ( لجميع المناسبات ) •
تصفيف الشعر •

المجال: تصفيف الشعر والتجميل•

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: رشاء بنت نقي الحجري •
التخصص العلمي: بكالوريوس حقوق •
المحافظة / الوالية: شمال الشرقية / بدية•

النساء•

رقم الهاتف:72683290 •
•alhjryrsha@gmail.com :البريد اإللكتروني
•r.makeup.artist7 : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

آفاق ميكب ارتست

تجميل وتجهيز النساء من خالل الخدمات التي أقدمها والعمل باتقان واستخدام منتجات ذات جودة ممتازة•

المكياج•
العناية باألظافر (بدكير و منكير) •
أكريليك و اكستنشن األظافر •

المجال: تصفيف الشعر والتجميل •

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: آفاق عبيد الحمداني•
التخصص العلمي: بكالوريوس في إدارة األعمال (الموارد •

البشرية)
المحافظة / الوالية: جنوب الباطنة / الرستاق•

النساء  من عمر (10 الى 60)•

رقم الهاتف: 79992953•
•aafaq.alhamadani@gmail.com :البريد اإللكتروني
_aq.makeupاالستجرام:•



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

أي ميكب

أقدم العديد من الخدمات التي تهدف إلى ظهور العميل بصورة جمالية بسيطة تبث في نفسه الثقة والرضا وفي الوقت •
ذاته نستخدم أجود األدوات والمنتجات التي ال تضر بالبشرة وتحافظ عليها.

مكياج العرائس•
مكياج سهرات •
تصفيف الشعر•

المجال: تصفيف الشعر والتجميل •

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: عزاء بنت سلطان النبهاني•
التخصص العلمي: بكالوريوس في إدارة األعمال•
المحافظة / الوالية: محافظة الداخلية / نزوى•

النساء  من عمر 14 فما فوق •

رقم الهاتف: 72303232•
•uofn.edu.om@15393205:البريد اإللكتروني
•1a_makeup : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

Al Reem interior design

تقديم خدمات تصميم الديكور الداخلي وتوزيع أماكن اإلنارة بالشكل األنسب للمبنى، باإلضافة إلى تقديم غيرها من •
الخدمات والمستلزمات التي يحتاج إليها العمالء لمساكنهم أو عقاراتهم. ,ما يميز  المشروع هو تقديم االستشارات 

والتصاميم و األفكار عن ُبعد، و بسعر مناسب.

تصميم حدائق  منزلية•
ألوان الطالء•
إعادة تصميم الديكور الداخلي•
رسم وتصميم الخرائط البدائية للمشاريع المنزلية •

المجال: التصميم الداخلي •

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: ريم بنت عبدالله المعمري•
التخصص العلمي:دبلوم التصميم الداخلي•
المحافظة / الوالية: شمال الباطنة/ لوى•

أصحاب المساكن والعقارات•
شركات المقاوالت•

رقم الهاتف: 91344099•
•reemalmama@gmail.com :البريد اإللكتروني
•rem3rt : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

التسويق اإللكتروني 

يختص المشروع في التسويق الرقمي في وسائل التواصل االجتماعي، بجانب بناء خطط تسويقية وحمالت مدفوعة في •
وسائل التواصل االجتماعي لتسهيل وصول الجمهور للمشاريع، كما نقدم خدمة صناعة المحتوى. 

صناعة المحتوى•
خطط تسويقية•
حمالت مدفوعة•
•SEO جعل موقعك في أول محركات البحث

المجال:التسويق الرقمي•

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: عمر بن عبدالله الكعبي •
التخصص العلمي:بكالوريوس هندسة البرمجيات•
المحافظة / الوالية: البريمي/محضة•

المشاريع المنزلية•
الشركات •
المتاجر اإللكتروني•

رقم الهاتف: 96136577•
•alkaabiomer334@gmail.com :البريد اإللكتروني
•alkaabi19000: االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

EN :SHAMMA AL BADI

يهدف المشروع إلى تطوير الجانب العمراني والثقافة العمرانية من خالل برامج التصميم المعماري وعمل نماذج مدروسة •
قبل البدء في أي مشروع. كما نقدم خدمات تدريب الطالب المعماريين على البرامج المختصة،  وبناء مجسمات المباني 

باإلضافة إلى تصميم الخرائط المعمارية واإلشراف على المباني والترميم وتصميم 3D للمباني واالستشارات الهندسية .

تدريب الطالب\المهندسين على برامج التصميم المعماري•
• 3D تصميم الخرائط المعمارية باإلضافة إلى
•(models) عمل نماذج ملموسة للمباني
اإلشراف على المباني \الترميم •

المجال:•
رسم معماري •
تدريب المهندسين /الطالب•
تصميم 3D/وعمل مجسمات•
 متابعة واإلشراف على المباني•

بيانات صاحب المشروع•
االسم الثالثي: شما بنت عبيد البادي •
التخصص العلمي: بكالوريوس الهندسة المعمارية•
المحافظة / الوالية: البريمي•

الشركات الحكومية والخاصة•
األفراد •

رقم الهاتف: 98875846•
•shammaalbadi0@gmail.com :البريد اإللكتروني
•arch_shamma : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

اإللهام للتدريب

تقديم دورات تدريبية في مختلف المجاالت منها الصحة والسالمة والهندسة الكيميائية والمعالجة التحويلية، ومجاالت •
تطوير الذات منها الذكاء العاطفي وكيف تصبح قائدا وغيرها

دورات تدريبية للطلبة•
دورات تدريبية للشركات والمؤسسات•
دورات تدريبية للباحثين عن عمل•

المجال: التدريب•

بيانات صاحب المشروع •
االسم الثالثي: عزيزة سيف سالم السيابية•
التخصص العلمي: بكالوريوس هندسة كيميائية ومعالجة تحويلية•
المحافظة / الوالية: الداخلية/بدبد•

طلبة المدارس والكليات•
المؤسسات الحكومية والخاصة•
الباحثين عن عمل•

رقم الهاتف: 93514079•
•azizaalsiyabi14@gmail.com :البريد اإللكتروني
• traineraz : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

مركز التدريب

تقديم خدمات التدريب للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بهدف تأهيل وتعزيز وصقل مهارات  المتدرب وإكسابهم •
قدرات ذاتية وخبرات مما يضاعف من فرص التوظيف واإلنتاج, بجانب تقديم الدورات التدريبية بأسعار تنافسية لكثير من 

المجاالت في اإلدارية لمواكبة التغيرات والَتَطورات العالمية الُمعاصرة لتحقيق التقدم واالرتقاء للفرد والمجتمع.

تقديم البرامج التدريبية •
ورش تعليمية •
تدريب األفراد وتنمية مهاراتهم •

المجال: التدريب •

بيانات صاحب المشروع •
االسم الثالثي: عادلة بنت خميس بن حيدر الزدجالية •
التخصص العلمي:ماجستير إدارة األعمال •
المحافظة / الوالية: مسقط/ موالح الجنوبية •

موظفو القطاع الخاص•
موظفو القطاع الحكومي•

رقم الهاتف: 92634473•
•adilaalzadjali1@gmail.com :البريد االلكتروني
•zadjaliadilaal : االستجرام 



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

SHAHAD ART

رسم شخصيات بالرصاص و لوحات جدارية.•

 رسم األشخاص بالرصاص.•
رسم اللوحات الجدارية.•

المجال:رسم الشخصيات و الجداريات •

بيانات صاحب المشروع •
االسم الثالثي: شهد بنت جمعة المجيني•
المحافظة / الوالية: جنوب الباطنة – المصنعة.•

الشركات.•
األفراد.•

رقم الهاتف: 94480428•
•shahadmuj257@gmail.com :البريد االلكتروني
•shahad_art8 : االستجرام 



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

ART فلورا

تقديم منتجات مختلفة من متجر عالم الرسم ( فلورا art) مثل خدمات رسم  فواصل الكتب، والرسم على األغلفة، ورسم اللوحات. •

رسم شخصيات بالرصاص على لوحات كانفس •
الرسم على الكفرات و الكتابة •
الرسم على الخشب والكتابة •
فواصل كتب (رسم)•
الرسم على األواني •

المجال: الرسم •

بيانات صاحب المشروع •
االسم الثالثي: تيمورة بنت خلفان المياحي •
التخصص العلمي:بكالوريوس هندسة معمارية•
المحافظة / الوالية:جنوب الباطنة / الرستاق •

جميع الفئات العمرية•
الشركات والوزارات •
المكاتب والمحالت•

رقم الهاتف: 91229647•
•taymoura135t@gmail.com:البريد االلكتروني
•f_____.art : االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

كفوف الحناء

يتمحور مشروع كفوف الحناء في بلورة نسيج من أنسجة التراث العماني المحلي المعاصر في المنطقة السيما وأنه ُيَحّيي أحد •
أهم مالمح الجمال والزينة التقليدية للمرأة العمانية ، فمن خالل كفوف الحناء التترد النساء في إيجاد النقوشات التقليدية 

والمعاصرة المختلفة على شكل ملصقات جاهزة سهلة وسريعة االستخدام سواء للفتاة العمانية أو الفتاة األجنبية من الثقافات 
األخرى 

ملصقات حناء•
مخاريط حناء ( معاصير )•
الكتابة على الخامات المختلفة والقرطاسيات  باستخدام الفينيل.•

المجال: استكرات الحناء•

بيانات صاحب المشروع •
االسم الثالثي: حمدة بنت راشد بن سالم المعمري •
التخصص العلمي:بكالوريوس إدارة اللوجستيات والنقل•
المحافظة / الوالية: شمال الباطنة/ صحار•

النساء من عمر(10-60 سنة)•
األطفال من عمر(1-9سنوات)•

رقم الهاتف: 97933122•
•kufuf_alhenna :االستجرام



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

ميتو ويب 

فحص مواقع الويب للشركات و المؤسسات من بعض المشكالت الرقمية مثل الثغرات التي قد تحدث أعطاال فيها..•

فحص مواقع الويب•
دورات في الهكر األخالقي•
صيانة األجهزة اإللكترونية•

المجال: األمن السيبراني•

بيانات صاحب المشروع :•
االسم الثالثي: مبارك سالم المقبالي•
التخصص العلمي:األمن السيبراني•
المحافظة / الوالية: شمال صحار / الطريف•

الشركات•
المؤسسات•
األفراد•

رقم الهاتف: 96564434•
•Toopmoove123@gmail.com :البريد االلكتروني



وصف المشروع 

الخدمات المقدمة

العمالء المستهدفين

بيانات التواصل

منصة شارك

منصة متميزة لصناعة ونشر المحتوى اإلخباري والمعرفي واألدبي واإلعالنات  بأسلوب متفرد•

نشر االخبار  والمحتوى الفكري واألبداعي•
الترويج واإلعالن•
عمل بودكاست •

المجال: صناعة محتوى•

بيانات صاحب المشروع :•
االسم الثالثي: هالة حمدان السعيدية•
التخصص العلمي: بكالوريوس  موارد بشرية•

المحافظة / الوالية: شمال الباطنة / صحم

أصحاب المشاريع التجارية والمؤسسات اإلعالمية•
جميع فئات المجتمع•

رقم الهاتف:  79996760•
• hamdanhala133@gmail.com   .:البريد االلكتروني
• oman__share:االنستجرام


