كلية تكنولوجيا المعلومات
قسم هندسة الويب
برنامج البكالوريوس

قسم هندسة الويب
تم استحداث قسم هندسة الويب في العام الجامعي 2018/2017
لمواكبة التطورات المتسارعة في المنهجيات والطرق واألدوات
المستخدمة في بناء نظم وتطبيقات الويب .وقد كانت كلية تكنولوجيا
المعلومات في جامعة فيالدلفيا وال تزال سباقة في استحداث برامج
أكاديمية متخصصة ورائدة تتناسب واحتياجات السوق المحلي
واإلقليمي ،حيث كانت الجامعة األولى في األردن التي استحدثت في
العام الجامعي  2001/2000تخصص هندسة البرمجيات على
مستوى الجامعات الحكومية والخاصة ،وها هي تواكب التطورات
الحديثة وتستحدث برنامج بكالوريوس تخصص هندسة الويب.
تم إعداد برنامج البكالوريوس في هندسة الويب وفق احدث
التوصيات للمنظمات العالمية مثل  ACM/IEEEفي تصميم وبناء
مناهج برامج تكنولوجيا المعلومات وبعد دراسة مستفيضة الحتياجات
السوق .ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلبة المهارات الالزمة
لتمكينهم من تطوير نظم وتطبيقات ويب باتباع األسلوب الهندسي في
دراسة متطلبات نظم الويب وتحليلها ونمذجتها وتصميمها واختبارها
لضمان الوصول لمنتج ذي كفاءة عالية تضمن تلبية متطلبات
مستخدمي النظم بطريقة فعالة تضمن سرية معامالته ومعلوماته.
يرحب قسم هندسة الويب بالطلبة الذين يودون العمل في مجال
تصميم وتطوير نظم وتطبيقات وخدمات الويب في كافة المجاالت
ويتمتعون بإمكانيات جيدة في التحليل والتصميم والتطوير ولديهم
القدرة على العمل الجماعي ضمن فرق العمل المتخصصة في نظم
وتطبيقات الويب.
رؤية القسم
أن يتميز قسم هندسة الويب  -كلية تكنولوجيا المعلومات في التعليم
والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية .
رسالة القسم
يسعى قسم هندسة الويب في كلية تكنولوجيا المعلومات إلى:
 .1اعداد خريجين في تخصص هندسة الويب مزودين بالمعرفة
ي ودولي ،ولديهم
ي وإقليم ٌ
والمهارات والقيم ،ولهم حضور محل ٌ
الدافع للتعلم مدى الحياة والقدرة على مواكبة متطلبات العصر.
 .2االرتقاء بالبحث العلمي والدراسات العليا في تخصص هندسة
الويب وتحفيز برامج اإلبداع وفقا ً للمعايير العالمية.

 .3بناء شراكة مثمرة مع المجتمع.





غايات القسم
أن يصل القسم إلى مكانة مرموقة محليا ً وإقليميا ً وعالميا ً
تعميق المعرفة وتطوير عمليتي التعليم والتعلم وتعزيزهما.
تعميق البحث العلمي في موضوعات هندسة الويب واالرتقاء به
وبنتائجه وتسويقها مع التأكيد على البحث العلمي األصيل.
تعميق خدمة المجتمع المحلي وتنميته
قيم القسم
 .1العدالة :التعامل باإلنصاف مع الجميع واحترام قيمة الفرد
وكرامته وحريته المشروعة.
 .2الشفافية :التعامل بوضوح في جميع عمليات القسم مع الطلبة
وهيئة التدريس والموظفين.
 .3النزاهة :االلتزام التام باآلداب واألخالقيات المهنية في إطار من
الثقة واألمانة واإلخالص.
 .4االنتماء :الشعور بالمسؤولية والوفاء للجامعة والمجتمع
والوطن.
 .5التعاون :العمل الجماعي بين العاملين في القسم في جميع
عملياتها وكذلك الحال مع الطلبة.
 .6اإلبداع :استيعاب األفكار والحلول االبتكارية وتشجيعها
ورعايتها في مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي بالتركيز
على وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصال.
 .7المهنية :القدرة على إظهار المعرفة والمهارة والكفاية في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصال.
لماذا قسم هندسة الويب؟
تعتبر الويب من أهم التطبيقات لشبكة اإلنترنت التي يتم استخدامها
بشتى الوسائل التكنولوجية من حواسيب شخصية وهواتف ذكية
وأجهزة لوحيه وحتى الساعات الذكية ولشتى األهداف .فمن البحث
عن المعلومات إلى التجارة إلكترونية وإنجاز المعامالت الحكومية
ودفع الفواتير والقيام بالمعامالت البنكية والقيام بالمراسالت عن بعد
بشتى وسائل التواصل االجتماعي الحديثة ومتابعة األخبار والرياضة
وغيرها الكثير من تطبيقات الويب لكافة االستخدامات.

وعلى ضوء هذه المعطيات ،فإن تخصص هندسة الويب يعمل على
تنمية الجانب الحرفي للطالب ويضع أسس رصينة لتهيئة خريجين
لهم القدرة على توظيف واستخدام أدوات وتقنيات مختلفة مثل تقنيات
جهة الخادم والعميل والحوسبة السحابية وقواعد البيانات واسترجاع
البيانات وخدمات الويب والويب الداللي في بناء تطبيقات الحكومة
والتجارة اإللكترونية واإلعمال اإللكترونية والتعليم اإللكتروني
والمعامالت البنكية .

أهداف تخصص هندسة الويب
 .1تمكين الطلبة من فهم المعارف العامة في تكنولوجيا
المعلومات والجوانب األساسية لمكونات نظم وتطبيقات
وخدمات الويب.
 .2إكساب الطلبة المهارات الالزمة لتمكينهم من تطوير نظم
وتطبيقات ويب بإتباع األسلوب الهندسي في دراسة
متطلبات نظم الويب وتحليلها ونمذجتها وتصميمها
واختبارها لضمان الوصول لمنتج ذي كفاءة عالية تضمن
تلبية متطلبات مستخدمي النظم وبطريقة فعالة تضمن
سرية معامالته ومعلوماته.
 .3تزويد الطلبة بالمعرفة العملية التطبيقية في األدوات
والتقنيات الالزمة لتصميم وتطوير نظم الويب.
 .4تمكين الطلبة من القدرة على بناء تطبيقات الحكومة
والتجارة اإللكترونية واإلعمال اإللكترونية والتعليم
اإللكتروني.
 .5تمكين الطلبة من القدرة على إدارة مشاريع الويب وقيادة
فرق العمل وتنظيم الوقت وتوفير الموارد الالزمة لتلك
المشاريع.

 .6تهيئة الطلبة إلى مهنة ناجحة ومنتجة كمهندس ويب لتلبية
حاجة المؤسسات العامة والخاصة بصورة كفؤة ومهنية.
فرص العمل للخريجين
باإلضافة للوظائف التقليدية في تكنولوجيا المعلومات ،يهيئ برنامج
البكالوريوس خريجيه لوظائف عديدة تشمل ،وال تقتصر على
الوظائف التالية :مصمم ومطور نظم وتطبيقات الويب ،مهندس/مدير
نظم الويب ،مطور نظم الهواتف المتنقلة ،مطور تقنيات جهة العميل
والخادم ،مطور خدمات الويب ،مطور نظم التجارة اإللكترونية
والحكومة اإللكترونية ،ومصمم تطبيقات الحوسبة السحابية.
التدريس
يزود القسم الخريجين بالمؤهالت العالية من خالل اإلتقان العالي
لمهارات تصميم وتطوير نظم وتطبيقات الويب باستخدام احدث
التقنيات واألدوات البرمجية المتوفرة  .حيث يمتلك القسم هيكال
تنظيميا ممتازا يتضمن الهيئة التدريسية والفنية واإلدارية ويستند على
افضل واحدث المناهج واكثر المختبرات تطورا مثل مختبرات
البرمجة والوسائط المتعددة ومختبرات اإلنترنت وغيرها ،باإلضافة
إلى وجود بيئة إيجابية لإلسهام الفعال في دعم عملية التدريس وتنفيذ
الواجبات العملية باستخدام قدرات تقنية عالية لتحقيق مخرجات التعلم
مما ينعكس على مستوى وقدرات خريجي التخصص.

الهيئة التدريسية والطلبة

يوجد في القسم أعضاء هيئة التدريس كفؤين ومتخصصين في هندسة
الويب باإلضافة إلى اإلداريين والفنيين و مشرفي المختبرات.
إن التدريس هو االهتمام األول ألعضاء هيئة التدريس ،حيث يمتلك
هؤالء المدرسون األسس الرصينة في دعم الطلبة أثناء الدراسة وفي
سوق العمل بعد التخرج وان معظم أعضاء هيئة التدريس حاصلون
على درجاتهم العلمية من جامعات مرموقة.
يشجع قسم هندسة الويب على استقطاب أعضاء هيئة تدريس زائرين
من الجامعات األخرى وهذا يساهم وبشكل فعال في زيادة الوعي
الفكري واالجتماعي في القسم من خالل التبادل المعرفي بين
الخبرات المتجددة.
يحرص القسم على إضفاء جو عائلي واجتماعي مفعم بالحيوية يضم
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ويتبنى ويدعم وجود بيئة نشطة للتعليم
والتعلم.
التدريب العملي
باعتباره من األقسام التطبيقية التي تهدف إلى تصميم وتطوير نظم
وتطبيقات الويب ،يولي قسم هندسة الويب أهمية خاصة لمادة
التدريب العملي ،فباإلضافة إلى احتواء معظم مواد التخصص على
جانب عملي أو تطبيقي ففي السنة الدراسية الثالثة وبعد أن يحصل
الطالب على المهارات األساسية والمفاهيم المطلوبة لهندسة الويب
والمجاالت المختلفة يوجه إلى سوق العمل المتخصص لغرض
التدريب واالطالع على متطلبات سوق العمل وآلية العمل فيه
واالستفادة من الخبرات العملية والتطبيقية المتوفرة في سوق العمل.
ويتطلع القسم إلى إقامة شراكات وعالقات واسعة مع سوق العمل من
مؤسسات رسمية وخاصة ذات االهتمام الخاص بتكنولوجيا
المعلومات عموما ً ونظم و تطبيقات الويب خصوصا ً حيث يتم حث
الطلبة إلى االستفادة القصوى من فترة التدريب العملي من خالل
التفرغ الجزئي للعمل في المؤسسات المعنية .كما وتؤهل مادة
التدريب العملي الطالب على سالمة اختيار مشروع البحث في السنة
التالية وبما يتالءم مع مهاراته ومتطلبات سوق العمل.
لبحث العلمي
انطالقا ً من رسالة جامعة فيالدلفياا فاي النهاوض بالبحاث العلماي ،فاأن
قساام هندسااة الويااب يشااجع البحااث العلمااي المتميااز حيااث إن الساامات
النظريااة والتطبيقيااة للبحااوث هااي الصاافة الممياازة للبحااث العلمااي فااي
القسااام مااان خاااالل المجااااالت التالياااة :الحوسااابة الساااحابية ،اساااترجاع
البيانات و المعلومات ،أمن الويب ،الوياب الاداللي ،محركاات البحاث،
خدمات الويب و تطبيقات الويب ،قواعد البيانات وشبكات الحاسوب،
ومواضااايع أخااارى فاااي مجاااال تكنولوجياااا المعلوماااات .إن االهتماااام
بالبحث العلمي يساعد وبشكل كبير على دعم مخرجات التعلم.

يساااعد قساام هندسااة الويااب الباااحثين فااي الحصااول علااى دعاام مااالي
لغااارض النشااار ويسااامي ألعضااااء هيئاااة التااادريس بالمشااااركة فاااي أو
حضااور المااؤتمرات والناادوات المحليااة والدوليااة حيااث أن  %5ماان
ميزانيااة الجامعااة الساانوية مخصصااة باتجاااه دعاام الباااحثين ماان خااالل
صرف نفقات السفر والنشر و المراجع والمتطلبات األخارى .و إقاماة
معارض مشاريع الطلبة.
برنامج درجة البكالوريوس
يخضع الطالب الذي يروم االلتحاق بالبرنامج الدراسي الخاص
بقسم هندسة الويب للقوانين واألنظمة المعتمدة من قبل التعليم العالي
والخاص بالجامعات الخاصة ،حيث يقبل الطالب الحاصل على معدل
( %60كحد أدنى) في التوجيهي لجميع الفروع ما عدا األدبي.
نظام برنامج درجة البكالوريوس
يعتمد النظام الدراسي في قسم هندسة الويب على الساعات المعتمدة
حيث أن كل سنة دراسية تتكون من فصلين دراسيين ولمدة ثالث
سنوات (كحد أدنى) حيث تغطي المادة الدراسية الجانبين العملي
والنظري من خالل إعطاء محاضرات نظرية وعملية .و البرنامج
الدراسي يؤهل الطالب للمباشرة بالتدريب العملي في السنة الدراسية
الثالثة ومشروع البحث في السنة النهائية.
السنة األولى
تغطي السنة الدراسية األولى مواد دراسية تمهيدية ال تحتاج إلى
معرفة أو خبرة سابقة في هندسة الويب ،حيث تعتبر هذه المواد
مدخالً وأساسا ً لهذا التخصص الدراسي .تعطى المادة العلمية على
شكل محاضرات وتمارين ومناقشه بحثية على شكل مجموعات أو
فرادا.
السنة الثانية
يتعلم الطلبة في السنة الثانية لغات برمجة مختلفة واستخدام بعض
البرمجيات المفيدة ويمكن اعتبار السنتين الدراسيتين األولى والثانية
مرحلة تمهيدية لدراسة تخصص هندسة الويب.
السنة الثالثة
تتوسع مدارك الطالب في السنة الثالثة لتشمل مواد تدريبية
متخصصة في المجال الدراسي حيث تعتبر مرحلة وسطية في دراسة
االختصاص.
السنة الرابعة
في السنة الرابعة يقوم الطالب باختيار مواد دراسية تؤهله في تحديد
مستقبله العملي إضافة إلى المواد اإلجبارية .كما يجب أن توسع
مدارك الطالب ومهاراته لتؤهله إلى تثبيت حضور مميز في محيط
العمل.
مشروع البحث

توجه مشاريع البحث الخاصة بالقسم باالتجاه الذي يخدم أهداف القسم
من خالل تطبيق المهارات المعرفية النظرية والتحليلية والتطبيقية
في مجاالت التخصص لدراسة متطلبات نظم الويب وتحليلها
ونمذجتها وتصميمها واختبارها لضمان الوصول لمنتج ذي كفاءة
عالية في مجاالت الحكومة والتجارة اإللكترونية واإلعمال
اإللكترونية والتعليم اإللكتروني والمعامالت البنكية .
التقييم:
يتبع القسم طرقا ً عديدة لتقييم أداء الطالب يتم إعالنها للطلبة في بداية
الفصل الدراسي من خالل وصف المادة التفصيلي .إن أسلوب تقييم
المواد الدراسية ينبع من خالل مستوى المادة ومواصفاتها ،وعليه فإن
أنواع التقييم تأخذ األشكال التالية:
 -1االمتحان التقليدي (الكتابي).
 -2األعمال الصفية للمادة.
 -3االختبارات الشفهية.
 -4االختبارات السريعة.
المواد الدراسية في القسم تتضمن التقارير المطلوبة من الطلبة
وإجراء التقييم الجماعي متمثل بمشروع البحث من خالل العمل
كفريق واحد ألكثر من طالب بهدف إنجاز مشروع متكامل.

التواصل مع القسم:
يمكن إدارة كافة أمور الطلبة من خالل الدخول إلى صفحة القسم من
خالل الموقع اإللكتروني للجامعة ،كما ويمكن الرجوع إلى دليل
الطالب وكذلك مراجعة المرشد األكاديمي للطالب أو رئيس القسم
للحصول على تفاصيل إضافية فيما يخص تدريس البرامج ،ويمكن
استخدام البريد اإللكتروني في إرسال أي استفسارات مطلوبة على
العنوان:
we@philadelphia.edu.jo
أو زيارة الموقع اإللكتروني:

http://www.philadelphia.edu.jo/faculties/faculty-ofinformation-technology/web-engineering

