نً ١ٝاهلٓدضٚ ١تكٓ١ٝ

املتؤمس ايعًُ ٞايجاْ ٞيتكٓ١ٝ

ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعايٞ

ٚشاز ٠االتضاالت ٚتكٓ١ٝ

املعًَٛات

املعًَٛات ٚايػبهات

ٚايبشح ايعًُٞ

املعًَٛات

برعاية
ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ,ٞادتُٗٛز ١ٜاي١ُٝٓٝ
ٚشاز ٠االتضاالت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ,ادتُٗٛز ١ٜاي١ُٝٓٝ

تقيم
داَع ١األْديظ يًعًٚ ّٛايتكٓ- ١ٝصٓعاء ,ادتُٗٛز ١ٜاي١ُٝٓٝ
)
2 1

(

2017

November 1-2, 2017

ٜط س نً ١ ٝاهلٓدض ٚ ١تكٓ ١ ٝاملعً َٛات ظاَع  ١األْ ديظ يًعً ٚ ّٛايتكٓ – ١ ٝص ٓعاء ادتُٗٛز١ ٜ
اي ١ ُٝٓٝدع ٛتهِ يًُػ ازن ١يف امل تؤمس ايعًُ  ٞايج اْ ٞيف تكٓ ١ ٝاملعً َٛات ٚايػ بهاتٚ ,اي ر ٟض ٓٝعكد يف
زساب ادتاَع ١خالٍ ايفذل 1( َٔ ٠إىل ْٛ/ 2فُدل. )ّ2017/
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ٚايهً ١ ٝإذ ت ٓمِ ٖ را امل تؤمس فإْٗ ا تط ع ٢يتعص ٜص ايبش ح ايعًُ  ٞيف تكٓ ١ ٝاملعً َٛات ٚايػ بهات,
ٚتطٜٛسٖا ٚيف أْمُ ١املعً َٛاتٚ ,ايدلزت ٝاتٚ ,االتض االت ٚايػ بهاتٚ ,اذتٛض ب ١كه ٌ أغ هاهلا إض اف ١إىل
ايتكٓٝات ايرن. ١ٝ

ٚيف ايٛقت اي سأٖ ٖٓ اى اٖتُ اّ ٚاض ع يف األٚض ا األنادميٚ ١ ٝقط ا ايض ٓاعٚ ١األعُ اٍ كايبش ح
ٚايتطٜٛس يف تًو اجملاالت يتٛفرل ارتدَات يًُطتددَني سٝجُ ا ن اْٛا؛ مم ا أض فس ع ٔ تط ٜٛس ايعد ٜد
َٔ األدٗ صٚ ٠ايدلزت ٝاتٚ ,ارتٛازشَ ٝاتٚ ,ايدلٚتٛن ٛالتٚ ,طسائ ل احملان اٚ ٠األْمُ  ١ايرنٚ ١ ٝن جرلًا
َٔ ايتكٓٝات؛ يرا ٜكاّ ٖرا املتؤمس يعسض املعٛقات ايبشجٚ ١ٝن ريو األفه از املبته سَٓٚ ٠اقػ تٗاْٚ ,ت ائر
ايبش ٛخ ٚايتطبٝك ات ٚارت دلات َ ٔ شتتً

أضت اء اي ٛطٔ ض ٛاء َ ٔ ادتاَع ات اي ١ ُٝٓٝأ ٚايكطاع ات

ايضٓاعٚ ١ٝايتذاز ,١ٜفطال عٔ تطًٝط ايطٛء عً ٢األْػط ١املتعدد ٠يف اجملاالت ذات ايضً.١

ٚت دع ٛايهً ١ ٝايب اسجني ٚارت دلاء األن ادميٝني ٚاملدتض ني يف ادتاَع ات ايٚ ١ ُٝٓٝاملتؤضط ات
ٚايػ سنات ذات ايعالق  ١عٛض  ٛامل تؤمس يتك د ِٜأٚزام عًُ ١ ٝشتتض س ٠أَ ٚفض ً,)Full Papers( ١
ًَٚدض ات (ًَٚ ,)Abstractsض كات عًُٚ .)Scientific Posters( ١ ٝن ريو تػ ذع ايهً ١ ٝايط الب َ ٔ
شتتً

ادتاَع ات ٚايهً ٝات اي ١ ُٝٓٝيتك د ِٜأع اخ ايتد سز املتُ ٝص ٠اي ي  ٜتِ تصنٝتٗ ا َ ٔ قب ٌ دتٓ ١

املػازٜعٚ ,نريو طالب املادطترل ٚايدنتٛزا ٙيعسض املػانٌ ايبشجَٓٚ ١ ٝاقػ تٗا ٚ.تػ ٌُ َٛض ٛعات
امل تؤمس مج ٝع ادتٛاْ ايعًُٚ ١ ٝاهلٓدض ٚ ١ٝايتطبٝك ١ ٝيتكٓ ١ ٝاملعً َٛات ٚايػ بهات نُ ا ٖ  ٛست دد يف
زتاالت املتؤمس
ٜك اّ ٖ ر ٙامل تؤمس كسعاٚ ١ ٜشاز ٠ايتعً  ِٝايع ايٚ ٞايبش ح ايعًُ ٚ ٚ ٞشاز ٠االتض االت ٚتكٓ ١ ٝاملعً َٛات,
ٚض ٝتِ ْػ س أٚزام األعُ اٍ يف نت اب امل تؤمسٚ ,األع اخ املتُ ٝص ٠ض ٝتِ ْػ سٖا يف زتً  ١داَع  ١األْ ديظ
يًعً ّٛايتطبٝك ١ٝكعد إٔ ختطع يًتشه.ِٝ
املعًَٛات ايعاَ: )General Information( ١
ايعٓٛإ :املتؤمس ايعًُ ٞايجاْ ٞيف تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚايػبهات )(SCITN 2017

املهإ :داَع ١األْديظ يًعًٚ ّٛايتكَٓ – ١ٝبٓ ٢ادتاَع ١ادتدٜد
ايتازٜذ.ّ2017/11/2- 1 :
يغ ١املتؤمس :االصتًٝصٚ ١ٜايعسك.١ٝ
زاكط َٛقع املتؤمسhttp://scitn.andalusuniv.net :
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ايتعس ٜكاملتؤمس (: )Conference Overview
ٖ  َ ٛتؤمس عًُ  ٞيف زت اٍ اذتاض ٛب ٚتكٓ ١ ٝاملعً َٛات ٚايػ بهات ُٜعك د ض ٜٓٛاً ,ض عٝاً إىل تػ ذٝع
ايباسجني يف زتاٍ اذتاضٛب ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ياليتكاء ٚتبادٍ األفهاز ايعًُٚ ١ ٝايبشجٚ ,١ ٝخً ل دط س َ ٔ
ال عٔ َٓح فسص ١ألكٓائٓا ايطالب يعسض إكداعاتِٗ َٔ
ايتٛاصٌ كني ايباسجني ٚاملتؤضطات ذات ايعالق .١فط ً
خ الٍ ع سض أع اخ ايتد سز املتُ ٝصٚ ,٠ن ريو مي ٓح ٖ را امل تؤمس فسص  ١يط الب ايدزاض ات ايعً ٝا يع سض
َػانًِٗ ايبشج ١ٝأَاّ طتب َٔ ١ايب اسجني ٚاملتدضض ني ٔ َٚ .خ الٍ ٖ را امل تؤمس حتك ل نً ١ ٝاهلٓدض ١
ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات داْبًا َٔ أٖدافٗا َتُجالً يف تػذٝع ايبشح ايعًُ ٞيف ايهً.١ٝ
أٖداف املتؤمس (: )Goals
 .1تػ ذٝع ايب اسجني يف زت اٍ اذتاض ٛب ٚتكٓ ١ ٝاملعً َٛات َ ٔ أعط اء ٖٝئ  ١ايت دزٜظ يًك ٝاّ كاألع اخ
ايعًُ ١ٝايي ختدّ اجملتُع.
 .2خًل جتُع يًباسجني ضٓ ٟٛياليتكاء ٚتب ادٍ األفه از ايعًُٚ ١ ٝايبشج ١ ٝادتد ٜدَٓٚ ٠اقػ تٗاٚ ,ع سض
ايٓتائر ايبشجٚ ١ٝايتطبٝكات ٚارتدلات َٔ نٌ أضتاء اي.ُٔٝ
 .3تعصٜص دٚز نً ١ٝاهلٓدض ١يف داْ ايبشح ايعًُ ٞايي ختدّ اجملتُع.
 .4إظتاد ًَتك ٢يًتٛاصٌ كني ايباسجني ٚطالب ادتاَعٚ ١املتؤضطات اجملتُعٚ ١ٝاذته ١َٝٛذات ايعالق.١
زتاالت املتؤمس (: )Scope
زتاالت املتؤمس تتُجٌ يف اآلتٚ( ٞال تٓشضس فٗٝا) :
ايػبهات ايالضًه١ٝ

Wireless Networks

اْمُ ١املٛاصالت ايرن١ٝ

Intelligent transportation systems

غبهات املٛكاٌٜ

Mobile Ad hoc Networks

تساضٌ ايبٝاْات

Data Communication

غبهات املسنبات

Vehicular Networks

ايبٝاْات اهلائً١

Big data

االْمُ ١املٛشع١

Distributed Computing

اذتٛضب ١ايػبه١ٝ

Grid Computing

اذتٛضب ١ايطشاك١ٝ

Cloud Computing

سٛضب ١املٛكاٌٜ

Mobile Computing

اذتٛضب ١يف نٌ َهإ

Ubiquitous Computing
3
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اذتٛضب ١ارتطساء

Green Computing

إداز ٠ايتٓكٌ يف ايػبهات ايالضًه١ٝ

Mobility Management

ايتٓك ٝيف ايبٝاْات

Data Mining

ايتٓك ٝيف ايٜٛ

Web Mining

اي ٜٛايداليٚ ٞايتطبٝكات ايٓاغئ١

Semantic Web and Emerging Applications

آَ ١ٝاملعًَٛات ٚايػبهات

Information Security, Network Security

قٛاعد ايبباْات

Database

االْمَُ ١تعدد ٠ايٛضائط

Multimedia Systems

ٖٓدض ١ايدلزتٝات

Software Engineering

ايرناء االصطٓاعٞ

Artificial intelligent

َعادت ١ايضٛز

Image processing

اْمُ ١املعًَٛات

Information Systems

اْذلْت االغٝاء

Internet of Things
…etc

اخل ...

تعًُٝات يًُتؤي (: )Author Guidelines
األعاخ املطًٛك ٖٞ ١األعاخ األص ١ًٝايي تعسض ْت ائر عج ١ ٝيف اجمل االت احمل ددٚ ٠ته َ ٕٛهتٛك ١
كايًغ ١اإلصتًٝصٚ ,١ٜميهٔ قب ٍٛاألعاخ كايًغ ١ايعسك .١ٝتسضٌ األعاخ إىل ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيًتشه ٜٚ ,ِٝتِ
إعداد األعاخ ٚفل ايكاي ارتاص ك ٜ( IEEEسدَ ٢سادع  ١املٛق ع) ع ا ال ٜتذ اٚش مث إ أٚزامٚ ,عت دد ف٘ ٝ
املتؤيفٚ ,ٕٛاملتؤضط ١ايي ٜٓتط إيٗٝا املتؤي ٚ ,ايدلٜد اإليهذلَٚ ْٞٚعًَٛات ايتٛاصٌ.
ٜٚ

تِ إزض

اٍ األ ع

اخ إىل ايدلٜ

د اإليهذلْٚ

scitn@andalusuniv.net ٞ

أ.scitn2017@gmail.com ٚ
ض ٝتِ تك ِٝ ٝأٚزام ايبش ح املسض ً ١اعتُ اداً عً  ٢أَُٖٛ ١ ٝض  ٛايبش ح ٚاألص ايٚ ١ايٓت ائرٚ ,ن را
ٚضٛح عسض ايبشح.
طالب ادتاَعات اي ١ُٝٓٝاير ٜٔيد ِٜٗايسغب ١يف املػ ازن ٔ َ ١خ الٍ ع سض أع اخ ايتد سزٚ ,ن را
طالب املادطترل ٚايدنتٛزا ٙايساغبني كعسض املػانٌ ايبشجَٓٚ ١ٝاقػتٗا عً  ِٗٝتعبئ  ١ايُٓ ٛذز ارت اص
(عدل املٛقع االيهذلٚ )ْٞٚإزضاي٘ َع ًَ ايتٛثٝل ٚزضاي ١تغط َٔ ١ٝادتاَع  ١ا ٚايهً ١ ٝاي ي ٜٓتُ  ٕٛاي ٗٝا
إىل ايدل ٜد االيهذل SCITN@andalusuniv.net ٞ ْٚأٚ . scitnp2017@gmail.com ٚضتدط ع األع اخ
يًتك ِٝٝاألٚي َٔ ٞقبٌ دتٓ ١املػازٜع يف ايهًٚ ١ٝحتدٜد األعاخ املكبٛي.١
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تٛازٜذ َُٗ: )Important Dates( ١
آخس َٛعد يتكد ِٜاألعاخ. ّ1917/90/1 :
اإلعالّ ككب ٍٛاألعاخ ْٚتائر ايتشهّ1917/19/1 :ِٝ
اخس تازٜذ الضتالّ ايٓطذ ايٓٗائّ1917/19/11 :١ٝ
تازٜذ املتؤمسْٛ /1- 1 :فُدلّ1917 /
ايتطذ ٌٝيف املتؤمس (: )Registration
يًساغبني يف سطٛز فعايٝات املتؤمس أ ٚاملػازنٜ ١سد ٢ايتطذ َٔ( ٌٝخالٍ شٜاز ٠اي ساكط ع دل املٛق ع
االيهذلٜ )ْٞٚتطُٔ اذتطٛز :قسطاض ١ٝامل تؤمس (ٚٚ ,)Conference Kitدب  ١ايغ راء (ٚ ,)Lunchesاض ذلاس١
ايػاٚ ,)tea breaks( ٟايتٓكالت ايداخً ١ٝغرل غاًَ ١اذتذص ٚاالقاَ ١يف ايفٓدم.
ايًذٓ ١االغساف: )Steering Committee( ١ٝ
 )1ا.د /أمحد ستُد كسقعإ ,زئٝظ املتؤمس.
 )2ا .ّ.د /فهس ٟستُد اذتُٝدْ ,ٟائ زئٝظ املتؤمس
 )3أ.د /غسف امحد ايػٗازٟ
 )4ا .ّ.د  /عبداهلل عباع َٗدٟ
 )5ا .ّ.د /عت ٢ٝعبدايسشام قطسإ
 )6ا .ّ.د /عبداهلل عبدايسمحٔ كهرل
 )7د /فتؤاد عً ٞايرلميٞ
 )8د /زضٛإ عً ٞاملداليف
ايًذٓ ١ايعًُ: )Technical Committee( ١ٝ
 )1ا.د .خً ٌٝايٛد ,٘ٝقطِ تكٓ ١ٝاملعًَٛات ,داَع ١ذَاز ,اي .ُٔٝمنردٚ ١ستانا.٠

 )2ا.د .غاي ادتعفس ,ٟنً ١ٝاذتاضٛب ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ,داَع ١صٓعاء ,اي .ُٔٝذناء اصطٓاعٞ
 )3ا.ّ.د .فهس ٟاذتُٝد ,ٟنً ١ٝاهلٓدضٚ ١تكٓ ١ٝاملعًَٛات  .داَع ١األْديظ .غبهات اذتاضٛب .
 )4ا.ّ.د .أٛ ٜب اذتُ اد ,University Magdeburg ,ٟأملاْ ٝا ,ذن اء اص طٓاعَ ,ٞعادت  ١ايض ٛز ٚايتع سف
عً ٢األمنا .
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 )5ا.ّ.د .عدْإ ايطكاف ,داَع ١عدٕ ,اي .ُٔٝاتضاالت ٚغبهات ساضٛب.
 )6ا.ّ.د .غسف اذتُد ,ٟنً ١ٝاذتاضٛب ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ,داَع ١صٓعاء ,اي .ُٔٝغبهات اذتاضٛب
 )7ا.ّ.د .عً ٞايػسيف ,نً ١ٝاذتاضٛب ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ,داَع ١صٓعاء ,اي .ُٔٝغبهات اذتاضٛب
 )8ا.ّ.د .عادٍ ضالّ ,قطِ تكٓ ١ٝاملعًَٛات ,داَع ١عدٕ ,اي .ُٔٝذناء اصطٓاعٞ
 )9ا.ّ.د .فط ٌ ك اعً ,ٟٛنً ١ ٝاذتاض ٛب ٚتكٓ ١ ٝاملعً َٛات ,داَع  ١ص ٓعاء ,اي  .ُٔٝذن اء اص طٓاعٞ
ٚتٓك ٝيف اي. ٜٛ
 )10ا.ّ.دَٓ .رل ايكباط ,ٞقطِ تكٓ ١ٝاملعًَٛات  ,داَع ١ذَاز ,اي .ُٔٝأْمَُٛ ١شع.١
 )11ا.ّ.د .عب دايكادز ايعب اد ,ٟنً ١ ٝاذتاض ٛب ٚتكٓ ١ ٝاملعً َٛات ,داَع  ١ايعً ٚ ّٛايتهٓٛيٛد ٝا ,اي .ُٔٝ
ذناء اصطٓاع.ٞ
 )12ا.ّ.د .عت ٢ٝقطسإ ,نً ١ٝايذلك ,١ٝداَع ١صٓعاء ,اي .ُٔٝتهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝااليهذل.ْٞٚ
 )13د .ط٘ ايسٚساْ ,ٞداَع ١آشاٍ يًعًٚ ّٛايتكٓ ,١ٝايٖٓ .ُٔٝدض ١كسزتٝات.
 )14د .عُاز ايصٖاز ,ٟداَع ١آشاٍ يًتُٓ ١ٝايبػس ,١ٜغبهات اذتاضٛب.
 )15د .خايد ايضٛيف  ,نً ١ٝاهلٓدضٚ ١ايعُاز ,٠داَع ١إب .اي .ُٔٝغبهات اذتاضٛب.
 )16دَٓ .رل املداليف ,نً ١ٝاذتاضٛب ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ,داَع ١ضبأ ,ايٖٓ .ُٔٝدض ١كسزتٝات.
 )17دْ .ػٛإ ايرعاْ ,ٞنً ١ٝاذتاضٛب ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ,داَع ١ايعً ّٛاذتدٜج ,١اي.ُٔٝ
 )18د.إزلاع ٌ ٝاألمح د ,ٟنً ١ ٝاذتاض ٛب ٚتكٓ ١ ٝاملعً َٛات ,داَع  ١املط تكبٌ ,اي  .ُٔٝحتًٚ ٌ ٝتض ُِٝ
خٛازشَٝات.
 )19د.صاحل ايعطً ,ٞداَع ١صٓعاء  ,اي .ُٔٝأَٓ ١ٝاملعًَٛات.
 )20د.سطٔ كاضٛاد ,قطِ عً ّٛاذتاضٛب ,داَع ١سطسَٛت يًعًٚ ّٛايتكٓ ,١ٝاي.ُٔٝ
 )21د.فتؤاد ايرلمي ,ٞنً ١ٝاهلٓدضٚ ١تكٓ ١ٝاملعًَٛات  .داَع ١األْديظ .ايتٓك ٝيف ايبٝاْات.
 )22د.سطٔ ايػٝذ ,نً ١ٝاهلٓدضٚ ١تكٓ ١ٝاملعًَٛات  .داَع ١األْديظ .ذناء اصطٓاع.ٞ
 )23دْ.دلاع ايعصعص ,ٟنً ١ٝاهلٓدضٚ ١تكٓ ١ٝاملعًَٛات  .داَع ١األْديظ .غبهات اذتاضٛب.

 )24د.عبد ايسمحٔ اهل اد ,ٟنً ١ ٝاذتاض ٛب ٚتهٓٛيٛد ٝا املعً َٛات ,ادتاَع  ١اي ,١ ُٝٓٝاي  ,ُٔٝايهذل ْٚو
ٚغبهات.
 )25د .ستُد ارتٛالْ ,ٞقطِ عً ّٛاذتاضٛب ,داَع ١عُسإ ,اي .ُٔٝقٛاعد كٝاْات.
 )26د.عً ٞاذتهُ ,ٞنً ١ٝايذلك ١ٝصعد ,٠داَع ١عُسإ ,اي.ُٔٝ
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