تعليمات مركز الحاسوب في جامعة فيالدلفيا
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات مركز الحاسوب يوج مامعوي ييفيل يوا لسو ي  "2004ويُعمو هاوا مو
تاريخ.2018/9/18

المادة ( :)2يكبن للكلمات التاليي حيثما وريت يج هذه التعليمات المعانج المخصصي لاا أيناه ما لم تدل القري وي
على غير ذلك:
مامعي ييفيل يا.
الجامعي:
مركز الحاسب .
المركز:
رئيس الجامعي.
الرئيس:
مجلس المركز.
المجلس:
مدير المركز.
المدير:
الخدمات التج يقدماا المركز.
الخدمات:
المادة ( :)3يعتبر المركز وحدة م وحدات الجامعي ،ويرتبط إياريا ً هالرئيس.
المادة ( :)4يادف المركز إلى تحقيق األهداف التاليي م خفل إستخدام الحاسب :
أ -تقديم الخدمات الحاسبهيي الممك ي الفزموي لللبوي الجامعوي وأع واه الاي توي التدريسويي وا ياريوي وذلوك
م خفل تبيير األمازة وتلبير البرامج ولبازم التشغي المختل ي وصيانتاا.
 تقديم الخدمات الحاسبهيي الممك ي للباحثي يج الجامعوي هتوبيير األماوزة والبرمجيوات الفزموي والتودريعلى إستخداماا خدمي للبحث العلمج والدراسات العليا.
ت -تقديم الخدمات الخاصي هإيخال الحاسب يج العمليي ا ياريي يج كليات الجامعي ومراكزها ويوائرها.
ث -تووبيير يوورت التوودري علووى تلبيقووات الحاسووب وإسووتعماهتل لريووراي ياخ و الجامعووي وخارماووا ويووق
تعليمات ي عاا المجلس.
ج -تقووديم اهستشووارات والخوودمات العامووي هاسووتخدام الحاسووب للم سسووات العامووي والخاصووي وت وويم هووذه
الخوودمات وإيارتاووا وت يووذها ومتاهعتاووا مقاه و أم وبر يحووديها الوورئيس هت سووي م و المجلووس علووى أن ه
يتعارض ذلك مع أعمال المركز ال يي والدراسات.
ح -ا شراف ومتاهعي مميع المشاريع المتعلقي هتك بلبميا المعلبمات والتج تتعاقد الجامعي مع ماات أخور
لت يذها.
خ -ا شراف على ت يم وتلبير مبقع الجامعي على شبكي ا نترنت.
المادة ( :)5يقبم المركز م أم تحقيق أهدايل هماام وأعمال مختل ي يحديها المدير يج ضبه إحتيامات الجامعي
والمجتمع األرينج.
المادة ( :)6يكبن للمركز مجلس يسمى (مجلس المركز) ويشك م خمسي أشخات يعي ام مجلوس العموداه لمودة
س تي قاهلي للتجديد ،ويختار مجلس العمداه م هي ام رئيساً.
*المادة ( :)7يتبلى المجلس الصفحيات التاليي:
أ -الت سي للرئيس هتعيي العاملي يج المركز.
 الت سي هاعتماي مبازني المركز وريعاا إلى الرئيس قرارها حس اهصبل.ت -إعاية ال ر يج الايك الت يمج للمركز ع د الحامي والت سي للرئيس قراره ضم الق بات الرسميي.
ث -الت سي هإعتماي خلي عم المركز الس بيي وعرضاا على الرئيس للمبايقي.
ج -يراسووي الخلووط واهسووتراتيجيات الخاصووي هاتمتووي اهعمووال وا مووراهات البرقيووي يووج الجامعووي إلكترونيووا
والمقدمي م المدير قرارها.
ح -متاهعي أياه المركز يج ت يذ الخلط والمشاريع التج يتم تكلي ل هاا م خفل التقرير السو ب الوذ يعوده
المركز وريعل إلى الرئيس.
خ -إهداه الرأ يج المباضيع األخر التج لاا صلي هأهداف المركز والتج يعرضاا عليل المدير.

1

*المادة (:)8
للمركز مدير يعي ل الرئيس ويتبلى المدير مس وليي إيارة ش ون المركز هما ي م حس سير العم ييل وويقا ً
ألن مي الجامعي وتعليماتاا وتعليمات المركز ،وهصبرة خاصي:
أ-
ب-
ت-
ث-

اقتراح هرامج عم المركز.
تقديم المبازني للمجلس.
ريع تقارير يوريي وس بيي إلى المجلس ع نشاطات المركز وإنجازاتل.
أيي أمبر أخر يكل ل هاا المجلس.

المادة ( :)9تخ ع تعيي ات العاملي يج المركز ألن مي الجامعي وتعليماتاا.
المادة ( :)10يتبلى القيام هأعمال المركز:
أ -مبظ بن م ذو اهختصات يج التحلي والبرمجي وأعمال التشغي .
 أع وواه هي ووي التوودريس ومسوواعدو البحووث والمحاضووري المت وورغي الووذي يكل ووبن هالعم و يووج المركووزهصبرة مستمرة أو هعم مزئج.
ت -أيي ك اهات وخبرات أخر م الخارج ير المركز حامي إلى التعاقد معاا مزئيا ً أو كلياً.
*المادة (:)11الرئيس والمدير مس وهن ع ت يذ هذه التعليمات.
*عدلت هقرار مجلس العمداه رقم  2018/43تاريخ. 2018/9/18:
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