
 

 مركز احلاسوب  -جامعة فيالدلفيا 

 رسالة مركز احلاسوب:

 .وخدمة المجتمع المحليوالبحثية بجميع النواحي التعليمية  لالرتقاءتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية واإللكترونية 

 رؤية مركز احلاسوب:

 .تطلبات العصرنة والحداثة والتقانةم مواكبة و واالتصاالتفي مجاالت تكنولوجيا المعلومات وتطويرها المحوسبة الخدمات تقديم 

 أهداف مركز احلاسوب: يقوم مركز احلاسوب على حتقيق االهداف التالية

  الدقة في ايصال المعلومات الى جميع اركان االدارة في الجامعة على مختلف المستويات من خالل البرامج واالنظمة

 المختلفة.

 مزمة للطلبة والعاملين والباحثين في الجامعة من خالل توفير فر  تدريبية على تقديم الخدمات الحاسوبية الممكنة الال

 تطبيقات الحاسوب او عقد دورات تدريبية خاصة بالعاملين في الجامعة.

 .تقديم االستشارات والخدمات العامة باستخدام الحاسوب للمؤسسات العامة والخاصة وتنظيمها وإدارتها وتنفيذها ومتابعتها 

 تطوير موقع الجامعة اإللكتروني.تنظيم و 

 .بناء شبكات تكنولوجيا المعلومات في الجامعة وربطها ببعضها البعض وبالشبكة العالمية 

 .المساهمة في خدمة المجتمع عن طريق التدريب وبناء الشبكات المحلية 

 .تطوير المواصفات والشروط الفنية المطلوب توافرها في انظمة المعلومات واالجهمزة 

 وإجنازات مركز احلاسوب: تتلخص مهام وإجنازات املركز مبا يلي مهام

 متابعة التسجيل اإللكتروني للطلبة 

 تطوير وصيانة شبكة االنترنت في الجامعة 

  البياناتإنشاء مستودعات 

 صيانة الحواسيب والبرامج 

 توفير خدمة البريد اإللكتروني 

 تطوير موقع الجامعة اإللكتروني 

 اإلشراف على أنظمة الحماية وكاميرات المراقبة 

  خادمات التعلم عن بعداإلشراف على 

 اإلشراف على شبكة اإلتصاالت الالسلكية 

 إجنازات مركز احلاسوب: قام املركز ببناء وتطوير األنظمة التالية

 نظام االمتحان المحوسب 

 حانات المستوىنظام امت 

 نظام دليل الهاتف 

 نظام تقييم الخريجين العضاء الهئية التدريسية 

  نظام تقييم الطلبة العضاء الهئية التدريسية

 والمساقات

 نظام إدارة المستودعات واللوامزم والباصات 

 نظام الرواتب 

 نظام شؤون الموظفين 

 نظام إدارة مصاريف الباصات 

 نظام الخـريجين 

 امعيةنظام البطاقة الج 

 نظام اإلرشاد األكاديمي 

 نظام الموامزنة العامة 

 نظام التسجيل 

 نظام التسجيل عن بعد 

 نظام محاسبة الطلبة 

  تطوير الموقع االلكتروني للجامعة وإستحداث

 خدمات الكترونية متعددة

 نظام الصيانة الخا  بمركمز الحاسوب 

 نظام الوافدين 

 نظام مراقبة الدوام 

  االلكترونينظام انجامزات الطلبة 

 نظام أرشفة الملفات

 


