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Abstract 
  A mobile phone allows its user to make and receive telephone calls to and 
from the public telephone network which includes other mobiles and fixed-line phones 
across the world. In addition to being a telephone modern mobile phones also support 
many additional services, and accessories. such as SMS (or text) messages, e-mail, 
Web access, gaming, Bluetooth and infrared short range wireless communication, 
camera. 
The Mobile Web refers to the use of Internet-connected applications, or browser-based 
access to the Internet from a mobile device - such as a Smartphone or tablet PC - 
connected to a wireless network. In this paper, we design and build an web application 
on the mobile devices and access to the web services to display the university of 
technology website. 
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  الموقع ا�لكتروني للجامعة التكنولوجيه بأستخدام ا�جھزة المحمولة

 الخ صة

أن  الھاتف النقال يسمح تقديم وتلقي المكالمات الھاتفية من وإلى شبكة الھاتف العامة التي 
با+ضافة إلى كون الھواتف النقالة الحديثة . تشمل أجھزة أخرى والھواتف الثابتة في جميع أنحاء العالم

الرسائل القصيرة والبريد ) أو النص(مثل الرسائل . ضا تدعم العديد من الخدمات ا+ضافيةأي
ا+لكتروني، والوصول إلى الويب، وا1لعاب، وتقنية بلوتوث وا1شعة تحت الحمراء قصيرة المدى 

رنت ، أو أن  موبايل الويب يشير إلى استخدام التطبيقات المتصلة با+نت.ا6تصا6ت ال5سلكية، وكاميرا
الھاتف الذكي أو جھاز الكمبيوتر ( الوصول استنادا إلى مستعرض ل8نترنت من جھاز محمول  مثل

إن في ھذا البحث،تم تصميم وبناء تطبيق ويب على ا1جھزة المحمولة .متص5 بشبكة 6سلكية) أللوحي
نولوجيا على أجھزة الھواتف النقالة واستخدامھا للوصول إلى خدمات والويب لعرض موقع جامعة التك
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