
  الويب هندسة لتخصص الخاص االعتماد على تحصل فيالدلفيا

 2017/2018 الجامعي للعام األول الفصل من اعتبارا

 

 الفصل من اعتبارا الويب هندسة لتخصص الخاص االعتماد على فيالدلفيا جامعة حصلت
 التعلةي  مؤسسةا  اعتمةاد هيئةة موافقةة بموجب وذلك 2017/2018 الجامعي للعام األول
 السةتقبال جةاهة  أصةبتت المعلومةا  تكنولوجيةا كلية فان عليه بناء و األردنية، العالي
 مةةن اعتبةةارا ذلةةك و الويةةب هندسةةة تخصةةص بدراسةةة الةةغايبين الطلبةةة مةةن األول الفةةو 
 .2017/2018 الجامعي للعام األول الفصل

 فةةي سةةباقة تةةةل ال و فيالدلفيةةا جامعةةة فةةي المعلومةةا  تكنولوجيةةا كليةةة كانةةت وقةةد
 و المتلةةي السةةو  احتياجةةا  و تتناسةةب رائةةد  و متخصصةةة أكاديميةةة بةةغام  اسةةتتدا 
 2000 العةةام فةةي اسةةتتد ت التةةي األردن فةةي األولةةى الجامعةةة كانةةت حيةة  اإلقليمةةي،
 هةةي وهةةا الخاصةةة، و التكوميةةة الجامعةةا  مسةةتو  علةةى البغمجيةةا  هندسةةة تخصةةص
 .الويب هندسة تخصص بكالوريوس بغنام  تستتد  و التديثة التطورا  تواكب

 بشةةتى اسةةتخدام ا يةةت  التةةي االنتغنةةت لشةةبكة التطبيقةةا  أهةة  مةةن الويةةب تعتبةةغ و
 حتةى و لوحيةه أج ةة  و ذكيةة هواتة  و شخصةية حواسةيب مةن التكنولوجيةة الوسةائل
 و الكتغونية التجار  إلى المعلوما  عن البت  فمن .األهداف لشتى و الذكية الساعا 



 القيةةةام و البنكيةةةة بالمعةةةامال  القيةةةام و الفةةةواتيغ دفةةة  و التكوميةةةة المعةةةامال  انجةةةا 
 و األخبةةار متابعةةة و التديثةةة االجتمةةاعي التواصةةل وسةةائل بشةةتى بعةةد عةةن بالمغاسةةال 
 يسةةتخدم العشةةغين و الواحةةد القةةغن فةةي نفسةةه الشةةخص يجةةد الكثيةةغ، ييغهةةا و الغياضةةة
 .االستخداما  لكافة و األوقا  معظ  في الويب تطبيقا  و نظ 

 عةدد اكبةغ إلةى الوصةول فةي الويةب تطبيقا  من تطبيق أي نجاح إن فيه شك ال مما و
 ال ألجل ةةا تصةةميمه تةة  التةةي الم مةةة و الخدمةةة انجةةا  فةةي النجةةاح و المسةةتخدمين مةةن

 األسةةةلو  تتبةةة  مدروسةةةة علميةةةة بطغيقةةةة التطبيةةةق هةةةذا بنةةةاء طغيةةةق عةةةن إال يتةةة تى
 و تصةةميم ا و نمةةذجت ا و تتليل ةةا و الويةةب نظةةام متطلبةةا  دراسةةة فةةي ال ندسةةي
 متطلبةةا  تلبيةةة تضةةمن عاليةةه كفةةاء  و جةةود  ذي منةةت  إلةةى الوصةةول لضةةمان اختبارهةةا

 و كلةه، ل ةذا .معامالته و معلوماته سغية تضمن فعالة بطغيقة و التطبيق مستخدمي
 منةاه  بنةاء و تصمي  في دولية منظما  توصيا  على استند  مستفيضة دراسة بعد
 فةي المعلومةا  تكنولوجيةا كليةة قامةت (ACM/IEEE) مثةل المعلومةا  تكنولوجيا بغام 
 للسةةو  المتةايةةد  التاجةةة لتلبةةي الويةةب هندسةةة تخصةةص باسةةتتدا  فيالدلفيةةا جامعةةة
 علةةى سيشةغف و .المجةال هةةذا فةي مةؤهلين و مةةدربين لمختصةين اإلقليمةي و المتلةي
 كبيغ  عملية و أكاديمية بخبغ  مسلتون و مختصون تدريسية هيئة أعضاء البغنام  هذا

 هندسةة فةي السةو  لةه توصةل مةا احةد  التخصةص هةذا في الطلبة ينال أن يتطلعون
 و المتلةي السةو  في مغموقة وظائ  على التصول من تخغج   بعد ليتمكنوا الويب

 .اإلقليمي


