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ون    منذ أكثر من ي من بيع منتجات   عـام عشر ي تغيثر شكل القطاع التكنولوجر
 
ة عدة ومع حلم ف ومع سنوات خثر

ي السوق  
 
ي متطلبات المستخدم وتحقق طموحه وتستطيع أن تنمو وتتطور معه وتحقق له المنافسة ف إىل بيع حلول خدمية تلبر

 .  العالمي

 

ي 
 
اتنا ف ي تطويــــع خثر

 
ي تطوي  القطاع وف

 
ــع  تأســــــســــــم اهمو لوي تمســــــاامة ف ي تغيثر حياة عمنضها لن ـــ

 
مجاالت مختلمة للمســــــاامة ف

ي االهتقـال من مج م مقـدبي ب امم لمقـدبي خـدمـات لنكتـج ح ــــــــــــــي هجـا  مع عمنلنـا ليتغثر شــــــــــــــكـل  ر تنـا لت ــــــــــــــب  
 
اللبنـة اووىل ف

ك تأساس تبب  عليه عنحتنا الماضية والحالية والمستقبلية  مجتمع حالم عىل التكامل والنجا  المشثر

 

ي   منــــــــــــــــها لدينا عدة أاداف أامها   تاهم
 
ي وتهي ة المجتمع لتقبل التحول إىل ال حميةو وف

ي والتقب 
ي لالتطور المعلوماير

 
 الو ي الاقاف

نشــر

 الحكوبي والخا  وتعاملنا مع عدة 
ســــــعينا لهذا الهدف حمنا لعدة مراســــــات ميداهية لقطاعات مختلمة وحمنا لاســــــتهداف القطاع ر 

 مؤسسات واي ات. 

 

ي التحول إىل ال حمية من ــــــــــــوعوام أصبحم أادافنا أكثر من مج م نشر الاقمع م ور ا
 
ايد ف ي االستمامة من الو ي المثر 

 
افة ولكن لدأها ف

ي وتطوي  النســــــــان ل ي ي ســــــــب  له 
ي المال ب ر  التطوي  التقب 

 
خنل تنميذ عدة مشــــــــاريــــع وتطبيقات وهام معلوماتية مع المســــــــاعدة ف

 ن من تطوي  أمواته ليبدع ويبتك . مواكبة التغيثر المستم  ليتمك

 

و مع معم وتعميم  ي
ي معم القدرات التنافســــية للقطاع الخا  من خنل ب امم الصــــن  المارم والتقب 

 
 ذلك ســــاعدت اهمو لوي ف

 التجاري اللداعية والعمل عىل تطوي  الممارسات النا حة
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” هي وســـــــــــيلة فعالة ومنتجة لتخاين المســـــــــــ ندات الخاصـــــــــــة لكو وتقوم بتوفثر وســـــــــــيلة أكثر أمنا الن أوراق“

ي  
 
ار والخســــال . وتســــاام ف م  اية وفعالية من حيث التكلمة والتأم ر  لتخاين المســــ ندات واورشــــيب الخا  لك مع الحد من اوخ 

 المعلومة وال م  اية الوصول إليها

 

ي عدم من مش
 
وهية فيما شار م اهمو لوي ف اريــــع تحويل الملمات لل يغة اللكثر

ي ل ســــــــــــهيل الوصــــــــــــول إىل 
وي  ي هاام إلكثر

 
وهية وتخاينها ف يع ف لاورشــــــــــــمة اللكثر

الخاصـــــــــــة وت ســـــــــــثر عمليات البحث  الببليو  افيةالملمات عن طريق المعلومات  

ي زيامة الكماءة  
 
ماخل اورشيبو مع تطبيق معايثر اومن والجومة وتل اذا ي ج ف

 هتا ية مع عدم تقيد المس ند لالمنطقة الجغ افيةوال 

 

ي اهمو لوي لم
 
ة حيث هقوم لاستخدام أحدث التقنيـداثة والخـال عنرصم الحـهقوم ف ة سنوات لتحويل ـثر ات  نبا إىل  نج مع خثر

ي حالم ومع 
وي  ي يمكنها التكامل مع أم هاام أرشيب إلكثر

ي المس ندات إىل ملمات رحميةو والبر
وي   ب هامجنا الحافظ اللكثر

 اإللكرتونية املسح الضوئي واألرشفة

ة من المســ ندات اورشــيمية عىل تنوعها  ة و ذلك القدرة عىل تحويل تميات  بثر ي اهمو لوي لمريق عملنا ذو المع فة والخثر
 
هتمثر  ف

اا  من أوراق مخطوطات  تج ملمات سمعية وبرصية وغثر

 

 : األرشفةمتاحة خالل تنفيذ خدماتنا 

ي )إزالة الدلاب سو ضبط الورق وف م زوايا الورقو الخ(    •
 تح ثر الوثالق للمس  ال وي 

اا ول ل منها معايثر يتم  • ضـــــــبط الملمات بناء عىل متطلبات العميل ســـــــواء تاهم مســـــــ ندات ورحية أو صـــــــوتية أو غثر

  االتماق مع العميل عليها   

 مجموعة شاملة من الخيارات لتنسيق الملمات ال حمية  •

ي الخاصة لالعميل •
وي   تحميل البياهات إىل أهامة اورشيب اللكثر

 

 

ي 
 
 إهتال ال ور عالية الجومة من الكتج وال حب اهمو لوي متخ  ة ف

اا من الموام الحساسة مال الوثالق التاريخية والخ الط   وغثر
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مجيات مكون أســا ي من مكوهات حلول اوعمال والتطوي  المارم والم مجيات ــــــــــــــــتعتثر الثر و وون الثر ؤســ،ــي

مجيـات بنـاء عىل متطلبـات واحتيـا ـات العميـل الحـاليـة مع حـدرتهـا عىل النمو تعتثر تـالن حـالـل للنمو فـ هنـا هقوم بت ــــــــــــــميم وتنميـذ   الثر

مجيات المتاحة  والتطور مع حجم اوعمال المستقبىلي و ذلك إمكاهية التأحلم مع مختلب بي ات الثر

 

 تطوير النظم السحابية

مجيات بناء عىل متطلبات العميل   تقديم  يمكن و ذلك يتم تطوي  الثر

مجيات  خدمة أو  توف  اذه الطريقة سهولة ت ميم   . SaaSالثر

 وايكلة الناام للمتطلبات الحالية مع م اعاة المتطلبات المستقبلية 

 وتوف  تطبيقات الويج والنام السحابية فعالية أكثر لتماميـها 

ي 
ي والمكاي 

 البعدين الزماي 

 تطوير البوابات واملواقع اإللكرتونية

 من مج م موحع فيتم ربطها لالناام المارم إن و دو مع توفثر 
وهية لحيث تكون أكثر هقوم بت ميم وب مجة المواحع اللكثر

 ق ف   لع ض المحتوى بشكل تماعىلي بناء عىل احتيا ات العميلتطبيقات إمارة المحتوى وخل
 

 نقل قواعد البيانات والتكامل

يتم النقل ب ر  حواعد البياهات المختلمة مع المحافاة عىل تافة التماصيل المتعلقة بها من محتوى ووظالب. ويمكن العمل 

  التطبيقات المختلمةعىل خلق حنوات ات ال ب ر  القواعد لتاحة التكامل ب ر  

 

  برجميات انفوجلوبمزايا متاحة يف 

  (                       Cloud/Web-Applicationsالنام حالمة عىل تقنية تطبيقات الويج والنام السحابية ) •

  (Audit Trailهاام م ا عة ومتالعة العمليات ) •

همإمكاهية إتاحتها عن طريق  • اهم  أو تطبيقها عىل الشبكات الداخلية الهثر  اوهثر

 عدة طبقات من اومن وتشمثر البياهات •

 تطبيق معايثر ال ناعة الخاصة لالعميل •

  يمكن تغيثر لغة وا هة المستخدم للغات متعدمة  •

ي معم الق ارات  •
 
  تقاري  تحليلية يمكن استخدامها ف
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و العلمي والعمىلي م ســــــــــــــقـــة مع العلوم الحـــدياـــة وهاريـــات هقـــدم حلول إلـــداعيـــة تجمع ب ر  الجـــاهـــج   الجمـــاىلي

ي وعلوم البرصيات. هقوم لالعمل مع عمنلنا لمهم ال ورة الذاني
ال رسالة وصنع ـــــــــــــــة الم ام خلقها وإي ـــــــــــــــاالت ال والتماعل النساي 

ي مختلب مجاالت الت ميم. ـتو 
 
 ه من خنل عملنا ف

 

 - Branding-التجاري  اإليام

ال ــورة المتكاملة للـشـر ة لدء من الشــعار التجارم م ورا بوســالل الدعاية ت ــميم  

ــالـل العنهيـة المختلمـة عثر مختلب    ةالمســــــــــــــتخـدمـ والمطبوعـات و ـذلـك ال ســــــــــــ

 وسالل الدعاية وال سويق

 

 واجهات املستخدم

 هي وسيلة التماعل ب ر  المستخدم والناام يجج أن تتمثر  لالسهولة والوضو  وتكون مألوفة للمستخدمو وذلك ل سهيل  

ي تنميذ اوعمال والتماعل معها والتدريج عليها بشكل أكثر  عة وفعالية
 
 استخدامها ف

 

 املطبوعات الدعائية

ة مطبوعاتك هي  زء من خطة ال سويق فمطبوعاتك تساف  وت ل إ ىل أماكن متنوعة فتعمل عىل تحقيق معاية غثر مبا ر

ي اوماكن المختلمة
 
 وتكون هي رسولك ف

 

  - Logo –الشعار التجاري 

او التماعل اوول بينك وب ر  العميل ولذلك يكون ممثر  وسهل الق اءة ويعثر عن شخ يتك.  لشر تك -لو و ال–الشعار التجارم 

ي مختلب الوسالل المختلمة المطبوعة والم لية
 
ي الت ميم تنميذ الشعار ل ستخدم ف

 
 ه ا ي ف

 

 جتارب املستخدم

ي وحتخطيط ل حلة العميل خنل موحعك أو هاامك هي ضماهة لتحقيق الهدف من زيارته 
م ـلموحعك وتجعل عميلك يقض 

ي الوحم ذاته 
 
 مام  وممتع ف
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م المؤال وحا ة الهي ات والمؤســســات إىل التطوي  المســتم  تدرس االحتيا ات  ها ا وامية العنرصــ الرشــر

  . ي التنايم المؤس،ي
 
ي لتعايم االستمامة من اذا العنرص  وحدة بناء ف  التدريبية من ب امم تدريبية وأف ل شكل تدريبر

ة التدريبية الم ـحوبة   ي المجاالت المختلمة مما يسـاعد المتدرب ر  عىل الوصـول إىل مالما يتم تقديم أصـحاي الخثر
 
ة العملية ف لالخثر

 أف ل النتالم. 

 

 احملاضرات

ات المتنوعة الموضــــــــوع   تقوم اهمو لوي بإحامة عدم من المحاخ 

تـــــــاريخيـــــــة  معلومـــــــات  من  التم ــــــــــــــيليـــــــة  المعلومـــــــات  ويتم ع ض 

وهاريـات و ـذلـك الجـاهـج العمىلي للموضــــــــــــــوع المط و  ويتـا  من 

ات المناحشات الممتوحةخن  ل المحاخ 

 الدورات التدريبية

ي يتم خنلها تغطية الجاهج 
يتم من خنل الدورات التدريبية طر  مهارة محدمة يتم ط حها من خنل ســـــــــلســـــــــلة من الجلســـــــــات البر

 النا م والعمىلي للمهارة المط وحة وتخدم تل مورة ف ة محدمة يتم ت ميم وتنميذ الدورة لها. 

 

 العملورش 

 تقوم اهمو لوي بتقديم هو ي ورش العمل

 متاحة لمجموعة متنوعة من المتدرب ر   : ورش عمل عامة •

 عمل خاصة: يتم ت ميم ورشة العمل بشكل خا  لمجموعة محدمة لتنميذ خطة تدريبية من خنل الورشةورش  •

 ق المهارات المط وحة من خنل الورشوتكون ورش العمل تماعلية حيث يقوم المتدربون ب نميذ عدة أنشطة تدريبية وتطبي 

 اإلنرتنتدروات عرب 

امم التدريبية من خنل  ي الوصول إىل المتدرب ر  عن طريق لث الثر
 
هماهمو لوي تساعد المدرب ر  ف ويمكن أن يتم لث   الهثر

 مختلب أهواع التدريج 
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ات الماريـة  ي  حـامـم اهمو لوي لـاســــــــــــــتقطـاي العـديـد من الخثر ي مجـال التطوي  المارم والتكنولوجر
 
والمـاليـة ف

اء  ي عدة مجاالت لتنميذ العديد من االســـــــ شـــــــارات المارية المتخ ـــــــ ـــــــة وتوفثر الخثر
 
اكمة اوربع ر  عاما ف

اتها المثر ي تتعدى خثر
والبر

ات لــــدا ي الخثر
 
تــــات للعمــــل عىل إضــــــــــــــمــــاء مناور  ــــديــــد ومختلب أو تطوي  وتقــــديم الحلول وعبور الاغ ات والنقي ف خــــل الـشـــــــــــــر

 والمؤسسات

 

 تطوير املوارد البشرية 

 إعامة اندسة الوظالب •

ي للمؤسسات • اتيجر
 التخطيط االسثر

 التنافسية •

تات العاللية •  الشر

 تحديد االحتيا ات التدريبية •

 وضع الخطط التدريبية للموظم ر   •

 االستشارات اإلدارية

 ال حمية إىلوعات ال حمية والتحول إمارة المشر  •

وهية ومماايمها          •   اورشمة اللكثر

 إعامة الهيكلة المارية                            •

ي  •
وي  اتيجيات الدفاع اللكثر  أمن المعلومات واسثر

 تطوي  اللوال  والنام الداخلية واتساحها مع ال والط القاهوهية المنامة للدولة •

 البنية التحتية الرقمية

وهيةعامة اندسة إ •  النام اللكثر

ي       •
وي  اتيجيات الدفاع اللكثر   أمن المعلومات واسثر

  ت ميم وتنميذ أعمال الشبكات          •

  هام الم احبة واومن •

 دراسات اجلدوى وتقييم املشاريع

تعتثر مراســـــــة الجدوى هي المحدم اوســـــــا ي وخذ الق ار ب نميذ المشـــــــاريــــع الجديدةو يقوم مجموعة مســـــــ شـــــــارم اهمو لوي لكافة 

  .  واهج مراســــات الجدوى من مراســــة تســــويقيةو مراســــة فنيةو مراســــة تمويلية والتقييم الماىلي والجدوى االحت ــــامية لتقدي  الربجي

 والتوحعات المستقبلية للسوق والخدمة أو المنتم محل الدراسة  ويتم تسليم الدراسة لكافة تماصيلها 
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  مهورية مرص العربية

 

م  2 ي   –شارع عبد ال حيم صثر
ر
ة -الدف  الجثر 

ي -الايات شارع أحمد   30
ر
ة-  الدف  الجثر 

 

3761423800202الماكس:        0020233356675الهاتب:   

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

 

ة  162817سجل تجارم رحم:    مهورية مرص العربية –الجثر 

يبية رحم:  ي   338- 039-066لطاحة خ 
ر
ة  –الدف   مهورية مرص العربية  – الجثر 

 

 ف وع الشر ة 

 

 مولة الكويم
 

 
  ر ة اهمو لوي الكويم 

 مجمع الدولية   - شارع فهد السالم  -القبلة   - العاصمة 
 22مكتج    -الدور ال ابع 

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

website: www.infoglobe.com.kw 

 المارات مولة 
 

 
ت المعلوما ر ة اهمو لوي لتقنية   

ي  6393 .ي.:   المارات العربية – مير
 00971585910561الهاتب: 
            00971585750097 

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

 

mailto:info@infoglobe.eg
http://www.infoglobe.eg/
http://www.infoglobe.eg/
mailto:info@infoglobe.com.kw
http://www.infoglobe.com.kw/
mailto:info@InfoGlobe.ae
http://www.infoglobe.ae/

