


  



 
 

ال ائدة في تقديم خدمات إدارة العمانية عبر الخليج لتقنية املعلومات هي الشررر  ة 

الش  ة حلوال متكاملة للمكتبات وم ا ز املعلومات  توف وتنظيم وإتاحة املع فة، 

  ومؤسسات البحث العلمي وغيرها ... واملعاهد
 

لتقنية املعلومات بخبرات  بيرة تمكنها من تقديم عبر الخليج  شررررررررر  ة  تتمتع  و 

 ،من اقتناءها والتقاطها  انطالقا ،حلول تشمل النطاق الكامل لدورة املع فة

 
 
 .وانتهاء  بإتاحتها للبحث واالستكشاف ،إدارتها وتنظيمهاب م ورا

  



 

 

  

بخدمتها مؤسسات تشرفنا   

 

مؤسسة داخل السلطنة وخارجها 1,800  أكثر من  



  
 تشمل خدمات شركة عبر الخليج لتقنية املعلومات 

املعرفة نشروالقتناء وتنظيم  النطاق الكامل  



 

 ( املقصورة)منصة  تعرف على  
املصادر الرقميةنشر املنصة الرقمية الحديثة إلدارة و   

www.Maqsurah.com 



  

  (املقصرورة)
 
 هي منصرة رقمية حديةة ت

 
علمية  ال هاإسرهامات ة من رقمنة ونشر  ن املكتبات املشرار  مك 

فك ية ضررررررررمن مسرررررررراحة  رررررررراابية خا ررررررررة رها، وتيي  لها ا سررررررررها  في بناء مع فة وطنية وع  ية الو 

 على ا نتاج الفك ي للمؤسرررررررررسرررررررررة   لباحث التع فل  تيي وحدة، رررررررررررررررررررررر انات موعاملية ضرررررررررمن قاعدة بي

 .االت املع فة البش يةفي مختلف مج

 املصادر املع فية : أنواع مختلفع ض خيارات واسعة لتوف  املنصة و 

 وغيرها...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة، ضررررمن اسررررم نطاق توف  املنصررررة واخهة خا ررررة للمؤسررررسررررة املشررررار  

مميز، وتتميز الواخهات بقابليتها للتخصرررررري  اشرررررركل  امل، من حيث 

 .األلوان والصور والخلفيات والتقسيمات املختلفة

نشررورات وط يقة ع ضررها، والفاات ال ي  املالتحكم الكامل في تيي  املنصررة للمؤسررسررات  ما 

مواد  يمكنهرا الو رررررررررررررول إلتهرا، وتحرديرد مسرررررررررررررتويرات امل موعرات املسرررررررررررررتفيردة ومرا يقرابلهرا من 

 ومصادر تالئمها.



  

للمؤسررررررسررررررات االشرررررراراا في قاعدة بياناتها  (املقصررررررورة)تيي  منصررررررة  

ضرمن ماات    ،املوحدة لتعزيز واخهتها الخا رة بالالف املواد ال قمية

املواضرررررررريع والتخصررررررررصررررررررات، وال ي تم تجهيزها رقميا وفه سررررررررتها وف   

 املعايير املتداولة عامليا.

 

خرردمررة بيع الكتررر وإدارة  املنصرررررررررررررررة  توف   مررا 

عمليرررات البيع والتحصررررررررررررريرررل املرررا ي وال ررررررررررررران  

الكاروني  الورقية من خالل متج     لإل دارات

 )خليس ي(.  م تبط رها، وهو متج   حديث

 

 
www.Jalisy.com 

 قم بزيارتنا اآلن 



  
 وحصرية  رائعةوخصائص ميــــــزات 

 



 

  

 االنضمام إلى منصة املقصورة 

املقصورة، سيع ف العالم أخمع بإسهاماتها، وسيشكل لبنة مع فية للبش ية اشكل منصة مؤسستكم في   ااراشتإن 

عا ، وللمنجز الةقافي الع بي اشكل خاص.  ما أن إ دارات مؤسستكم ستكون في متناول خميع الكليات وال امعات 

من خالل املنصة تها صعيدين ا قليمي والعاملي. ويمكن الو ول إلعلى ال)املقصورة(  ومؤسسات البحث ال ي تشارا مع 

املتاحة آلالف الطالب والباحةين، ضمن مجموع ا  دارات األخ ى املنشورة من قبل مكتبات وأف اد وناش ين من 

 داخل السلطنة وخارخها، مع حفظ تا  لاقوق النش  وامللكية الفك ية.

 تعرف على حزم االشتراك

www.maqsurah.com/inscription 
 

 اشترك اآلن واستفد من عرضنا املحدود



 

 


