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ي 
 دولة الكويت-بنك االئتمان الكويت 

وع تصوير وتكشيف وفهرسة ملفات القروض العقارية )  •  مليون صفحة( 12مشر

وع تصوير وتكشيف وفهرسة ملفات القروض العقارية )   •  مليون مايكروفيلم(   2 –مليون ونصف صورة رقمية  3مشر

 دولة الكويت - بلدية الكويت 

وع تطوير أرشيف البلدية )  • يحة مايكروفيش( 50  –ألف مخطط  500 –مليون صفحة  40مشر  ألف شر

 دولة الكويت -وزارة العدل  

وع تصوير وتكشيف وفهرسة ) •  السجالت العقارية –مليون صورة رقمية(  3مشر

ي متكامل )مليون وخمسمائة ألف وثيقة(  •
ون  وع ترميم الوثائق الهجرية والعدسانية وحفظها بأرشيف إلكت   مشر

   دولة الكويت-مركز الدراسات والبحوث الكويتية 

ي صندوق الكويت  •
ون   تطبيق نظام األرشيف اإللكت 

ي ال •
ون   حكومة الكويتية تطبيق نظام األرشيف اإللكت 

ونية •  تطبيق نظام أرشيف الوثائق اإللكت 

وع تصوير وتكشيف وفهرسة ) •  ( 1995-1950وثائق صندوق الكويت ) -مليون ونصف صورة رقمية(  3مشر

وع تصوير وتكشيف وفهرسة ) •  ( 1990-1950وثائق حكومة الكويت ) -مليون ونصف صورة رقمية(  6مشر

 دولة الكويت   – الهيئة العامة للصناعة 

ي متكامل   •
ون  وع ميكنة جريدة الكويت اليوم الرسمية وحفظها بأرشيف إلكت   مشر

وع تصوير وتكشيف وفهرسة جريدة الكويت اليوم ) •  مليون ونصف صورة رقمية( 3مشر

 دولة الكويت  –الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

ي  •
ون    ذاكرة الكويت تطبيق نظام األرشيف اإللكت 

وع ميكنة الصحف وإنشاء قاعدة معلومات وطنية منذ اإلصدار األول لكل جريدة ) •  مليون صورة رقمية(    15مشر

   دولة الكويت -مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

وع تصوير وتكشيف وفهرسة ) •  ألف صفحة( 500مشر

ي للثقافة والفنون واآلداب  
 دولة الكويت  - المجلس الوطت 

وع تصوي •  ر وتكشيف وفهرسة )مليون صورة رقمية(مشر

وع تصوير وتكشيف وفهرسة ) • ي للثقافة والفنون        -ملف فيديو(   1500مشر
 أحداث المجلس الوطت 
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ي تم تنفيذ
 هالقطات من بعض المشاري    ع الت 
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اكممقاطع فيديو مصورة لتنفيذ مشاري    ع التحويل الرقمي   للكم المت 

YouTube Gallery  

Roll Drawings Scanning https://youtu.be/nwaDTnJC4BA 

InfoGlobe Digitizing Team at work https://youtu.be/B__gwa1ZHik 

Digitizing Files and Documents-2 https://youtu.be/BdPdMARNQ38 

Roll Drawings Scan https://youtu.be/y4DYGWhcdqA 

Large Format Drawing Scan https://youtu.be/NK17giEFFv8 
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ي 
   المناظت  استشاري جراحات السمنة والسكر وجراحات   –الدكتور إبراهيم الوردان 

ي  
ون   WordPress  -الموقع اإللكت 

  لاإلسماعيالكاتب خليفة إسماعيل  

ي للكاتب خليفة اإلسماعيل  
ون  ونية والمتجر اإللكت   إنشاء البوابة اإللكت 

 مصلحة الكمياء 

ي 
ون   نظام إدارة المهام والتكليفات  –نظام إدارة الصادر والوارد  –نظام األرشيف اإللكت 

ية   المطابع االمت 

ي 
ون   نظام إدارة المهام والتكليفات  –الصادر والوارد نظام إدارة  –نظام األرشيف اإللكت 

 التنمية الصناعية 

ي 
ون   نظام إدارة المهام والتكليفات  –نظام إدارة الصادر والوارد  –نظام األرشيف اإللكت 

 المعهد القومي للجودة 

ي 
ون   نظام إدارة المهام والتكليفات  –نظام إدارة الصادر والوارد  –نظام األرشيف اإللكت 

 الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

ي 
ون   نظام إدارة المهام والتكليفات  –نظام إدارة الصادر والوارد  –نظام األرشيف اإللكت 

 الهيئة العامة للمواصفات والجودة

ي 
ون   نظام إدارة المهام والتكليفات  –نظام إدارة الصادر والوارد  –تطبيق وتثبيت نظام األرشيف اإللكت 

كة مراح  ل للمقاوالت شر

ي  •
ون   إنشاء وتصميم الموقع اإللكت 

 لوحة تحكم إلدخال المحتوي   •

 (2020- 2014جمهورية مرص العربية )- وزارة الصناعة والتجارة 

ي  تطوير  •
ون   (2020- 2018)مرحلة ثالثة( )-إدارة المهام والتكليفات –إدارة الصادر والوارد  - نظام األرشيف اإللكت 

ي )أ •
ون   ( 2017-2016)مرحلة ثانية( )-رشفة قرارات الوزير( نظام األرشيف اإللكت 

ي  •
ون   ( 2015-2014نظام إدارة المهام والتكليفات )مرحلة أوىل( ) –نظام إدارة الصادر والوارد  –نظام األرشيف اإللكت 

 ( 2019 –  2016جمهورية مرص العربية )- وزارة الثقافة المرصية –مكتب وزير الثقافة 

 نظام إدارة المراسالت "راسل" –المراسالت اإلدارية ميكنة وإدارة 
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 جمهورية مرص العربية  - وزارة الزراعة المرصية  – معهد بحوث صحة الحيوان 

يات والمخازن  نظام إدارة المشت 

 الهيئة المص رية العامة للمعارض والمؤتمرات

ي 
ون   رة المهام والتكليفاتنظام إدا –نظام إدارة الصادر والوارد  –نظام األرشيف اإللكت 

 ( 2019-2002دولة الكويت ) –الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

ي الخاص بالصحف وإنشاء قاعدة معلومات وطنية منذ اإلصدار األول لكل جريدة  
ون  ي إلدارة األرشيف اإللكت 

ون   إنشاء نظام إلكت 

وة السمكية   ( 2018 –  2008الكويت )دولة  – الهيئة العامة لشئون الزراعة والتر

ونية( • ي )مليون وثالثمائة ألف رقاقة إلكت 
ون  ي تحصي   وترقيم الحيوانات اإللكت 

وع الوطت   المشر

ي الحيوانات  • وع الكروت الذكية لرصف الدعم لمرن   أفرع للهيئة عىل مستوى الدولة  7نظام مركزي إلدارة  -مشر

وسيال  • ي السل والت 
ي لمرض 

 نظام التقصي الوبان 

كة   جمهورية مرص العربية   –أيمدج لألثاث شر

ونية    إنشاء وتصميم البوابة اإللكت 

 جمهورية مرص العربية  –مؤسسة قادمون التعليمية  

ي  •
ون   تصميم وتطوير الموقع اإللكت 

•  ) ي تعليمي  النظام اإلداري للمؤسسة )إدارة مركز تدريت 

 جمهورية مرص العربية   –وزارة التنمية اإلدارية 

وع تقييم ال (  مشر ي )جائزة أفضل موقع حكومي
ون   2010موقع حكومي مرصي لعام    600تقييم -مواقع الحكومية اإللكت 

 دولة الكويت -وزارة العدل  

 نظام إدارة ملفات الشئون القانونية 

كة األطباء المتحدون(  وعات شر  جمهورية مرص العربية -مستشف  الجزيرة )احدى مشر

 نظام إدارة مستشفيات

كة )  رية مرص العربيةجمهو  –( MCVشر

وع ميكنة ملفات عقود الصيانة وقطع الغيار  مشر
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 جمهورية مرص العربية

 

ي  2 ي   –شارع عبد الرحيم صت 
 
ة -الدق  الجت  

ي -الزيات شارع أحمد   30
 
ة-  الدق  الجت  

 

3761423800202الفاكس:        0020233356675الهاتف:   

Email: info@infoglobe.eg                website: www.infoglobe.eg 

 

ة  162817سجل تجاري رقم:   جمهورية مرص العربية –الجت  

يبية رقم:  ي   338- 039-066بطاقة ض 
 
ة  –الدق  جمهورية مرص العربية  – الجت  

 

كة   فروع الشر

 

 دولة الكويت
 

 
كة انفوجلوب الكويت   شر

 مجمع الدولية   - شارع فهد السالم  -القبلة   - العاصمة 
 22مكتب    -الدور الرابع 

 0096551306333الهاتف: 
Email:  info@infoglobe.com.kw   

website: www.infoglobe.com.kw 

 اإلمارات دولة 
 

 
كة انفوجلوب لتقنية  ت المعلوماشر  

ي  6393ص.ب.:   اإلمارات العربية – دن 
 00971585910561الهاتف: 
            00971585750097 

Email: info@InfoGlobe.ae 
website: www.InfoGlobe.ae 
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