رسالة مركز الحاسوب
تقديم أفضل الخدمات التكنونولنو ن نة
واإللكترون ة لالرتقاء بجم ن النونوا ن
التعل م ة والبحث ة وخدمة النمنجنتنمن
المحل .
انشئ مركز الحاسوب ف الجامعة بغرض تنوين نف

مركز الحاسوب

تكوولو ا المعلومات لدعم االنشطة ف النجنامنعنة

رؤية مركز الحاسوب

والمسنا مة ف تحق ق مكاننة عال ننة لن نا بن ن
المؤسنسات التعل م ة.

تقديم الخدمات المحوسبة وتطنوينر نا

ويعتبر المركز المحور االساس والرئ س ف منجنا

ف مجاالت تكوولو ن نا النمنعنلنومنات

استخدام تقو ة المعلومات الحندينثنة فن

نامنعنة

ف الدلف ا.
ث يعمل المركز على مواكبة التطور السري فن
مجا تكوولو ا المعلومات ووض الجامعة ف مسار
مواكبة ذا التطور ،وتك فا من تو

ات الجامعة.

امعة ف الدلف ا
عمان  -االردن
طريق رش عمان
ص .ب 1 .امعة ف الدلف ا 19391
اتف )901( 00099666 :فرع 1063
فاكس)901( 00099606 :
البريد االلكترون :
info@philadelphia.edu.jo

واالتصاالت ومواكبة متطلبات العصرنة
والحداثة والتقانة.

إنجامات مركز الحاسوب

م ام وإنجامات مركز الحاسوب

قام المركز ببواء وتطوير األن مة التال ة:

تتلخص م ام وإنجامات المركز بما يل :

االمتحان المحوسب
امتحانات المستوى
دل ل ال اتف
تق م الخريج



متابعة التسج ل اإللكترون للطلبة



تطوير و انة شبكة االنترنت ف
الجامعة

العضاء ال ئ ة التدريس ة

تق م الطلبة العضاء ال ئ ة التدريس ة والمساقات



إنشاء مستودعات الب انات



انة الحواس ب والبراما



توف ر خدمة البريد اإللكترون

إدارة مصاريف البا ات



تطوير موق الجامعة اإللكترون

الخنريج



اإلشراف على أن مة الحماية وكام رات

إدارة المستودعات واللوامم والبا ات
الرواتب
شؤون المويف

البطاقة الجامع ة
اإلرشاد األكاديم
الموامنة العامة
التسج ل
التسج ل ع بعد
محاسبة الطلبة

أ داف مركز الحاسوب
يقوم المركز على تحق ق اال داف التال ة:



اركان االدارة ف الجامعة عنلنى منخنتنلنف
المستويات م خال



انجامات الطلبة االلكترون

تقديم الخدمات الحاسوب ة الممكوة النالممنة

المراقبة

للطلبة والعامل



اإلشراف على خادمات التعلم ع بعد

خال توف ر فرص تدريب ة على تطنبن نقنات



اإلشراف على شبكة اإلتصاالت الالسلك ة

الحاسوب او عقد دورات تندرينبن نة خنا نة
بالعامل



والبا ث

ف الجامعة من

ف الجامعة.

تقديم االستنشنارات والنخندمنات النعنامنة
باستخدام الحاسوب للنمنؤسنسنات النعنامنة
والخا ة وتو م ا وإدارت ا وتنونفن نذ نا

الص انة الخاص بمركز الحاسوب
مراقبة الدوام

النبنرامنا واالنن نمنة

المختلفة.

الموق االلكترون للجامعة
الوافدي

الدقة ف ايصا المعلنومنات النى نمن ن

ومتابعت ا.




تو م وتطوير موق الجامعة اإللكترون .
بواء شبكات تكوولو ا النمنعنلنومنات فن
الجامعة وربط ا ببعض ا البعض وبالشبكنة

أرشفة الملفات

العالم ة.



المسا مة ف خدمة المجتم عن

طنرينق

التدريب وبواء الشبكات المحل ة.



تطوير النمنوا نفنات والشنرون النفنون نة
المطلوب توافر ا ف ان مة النمنعنلنومنات
واال

زة.

