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ص  ٓعاء ادتُٗٛزٜ  ١   –ايتكٓٝ  ١ ْٚ  ديظ يًعً  ّٛ  اَع  ١ األاهلٓدض  ١ ٚتكٓٝ  ١ املعًَٛ  ات ظ  ًٝ  ١س نٜط  

ِ  ايُٝٓٝ ١  ٞ  تؤمسامل   يف يًُػ ازن١  دع ٛته ٞ اي ايعًُ  ٓ  ٟٚاي ر  ,تكٓٝ ١ املعًَٛ ات ٚايػ بهات    يف ج اْ  يف عكدض ٝ

 . (2017ّ/ْٛفُدل/ 2ىل إ 1) َٔخالٍ ايفذل٠  ادتاَع١ زساب

ن١ًٝ اهلٓدض١ ٚتك١ٝٓ 

 املعًَٛات

جاْٞ يتك١ٝٓ املتؤمس ايعًُٞ اي

 املعًَٛات ٚايػبهات

ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 

 ٚايبشح ايعًُٞ

ٚشاز٠ االتضاالت ٚتك١ٝٓ 

 املعًَٛات
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ِ  إذ ٚايهًٝ ١   ,تكٓٝ ١ املعًَٛ ات ٚايػ بهات    يفايعًُ ٞ   ايبش ح  يتعصٜ ص  تط ع٢  فإْٗ ا  ا امل تؤمس ٖ ر  ت ٓم

 إىل إض اف١ غ هاهلا  ٚاذتٛض ب١ كه ٌ أ   ايػ بهات, ٚ ٚاالتض االت  ٚايدلزتٝ ات,  ,أْم١ُ املعًَٛ ات  ٚيف ٚتطٜٛسٖا

  .ايرن١ٝ ايتكٓٝات

ٔ  ايٛقت يفٚ ّ  ٖٓ اى  اي ساٖ ٍ  ايض ٓاع١  ٚقط ا   األنادميٝ ١  األٚض ا   يف ٚاض ع  اٖتُ ا  كايبش ح  ٚاألعُ ا

ٔ  أض فس  مم ا  ؛ن اْٛا  سٝجُ ا  يًُطتددَني ارتدَات يتٛفرل اجملاالت تًو يف ٚايتطٜٛس  ايعدٜ د  تط ٜٛس  ع 

ًا ن جرل ٚ ْمُ ١ ايرنٝ ١  ٚاأل احملان ا٠  ٚطسائ ل  ٚايدلٚتٛن ٛالت,  ,ٚارتٛازشَٝ ات  ٚايدلزتٝ ات,  األدٗ ص٠  َٔ

 ْٚت ائر  َٚٓاقػ تٗا,  املبته س٠  األفه از  ايبشج١ٝ ٚن ريو  املعٛقات يعسض ٜكاّ ٖرا املتؤمس يرا؛ ايتكٓٝات َٔ

ٔ  ٚارت دلات  ٚايتطبٝك ات  ايبش ٛخ  ٛطٔ ض ٛاء َ ٔ ادتاَع ات ايُٝٓٝ ١ أٚ ايكطاع ات      اي   أضت اء  شتتً    َ 

 .ايض١ً ذات اجملاالت يف املتعدد٠ األْػط١ ع٢ً ايطٛء تطًٝط عٔ فطال ,ع١ٝ ٚايتذاز١ٜايضٓا

يف ادتاَع  ات ايُٝٓٝ  ١ ٚاملتؤضط  ات    ٚاملدتض  ني األن  ادميٝني ٚارت  دلاء ايب  اسجني ٚت  دعٛ ايهًٝ  ١ 

 ,(Full Papersٚ َفض  ١ً )أ شتتض  س٠ عًُٝ  ١ أٚزام يتك  دِٜ ٚايػ  سنات ذات ايعالق  ١ عٛض  ٛ  امل  تؤمس

ايهًٝ ١ ايط الب َ ٔ     . ٚن ريو تػ ذع  (Scientific Posters) عًُٝ ١  ًَٚض كات  ,(Abstracts) ًَٚدض ات 

اي  ي ٜ  تِ تصنٝتٗ  ا َ  ٔ قب  ٌ دتٓ  ١   اَع  ات ٚايهًٝ  ات ايُٝٓٝ  ١ يتك  دِٜ أع  اخ ايتد  سز املتُٝ  ص٠   شتتً    ادت

ٌ  .يعسض املػانٌ ايبشجٝ ١ َٚٓاقػ تٗا  ٚنريو طالب املادطترل ٚايدنتٛزاٙ  ,املػازٜع  َٛض ٛعات  ٚتػ ُ

املعًَٛ ات ٚايػ بهات نُ ا ٖ ٛ ست دد يف       يتكٓٝ ١  ٚايتطبٝكٝ ١  ٚاهلٓدض ١ٝ  ايعًُٝ ١  ادتٛاْ    مجٝ ع  مل تؤمس ا

 املتؤمس زتاالت

 ّ ٞ     ٠زاٚش كسعاٜ ١  ٙ امل تؤمس ٖ ر  ٜك ا  ,ٚ ٚشاز٠ االتض االت ٚتكٓٝ ١ املعًَٛ ات    ايتعً ِٝ ايع ايٞ ٚايبش ح ايعًُ 

 ِ ٍ  أٚزام ْػ س  ٚض ٝت ُ امل تؤمس, ٚاأل  نت اب  يف األعُ ا ص٠ ض ٝتِ ْػ سٖا يف زتً ١ داَع ١ األْ ديظ      ٝ  ع اخ املت

 ٕ ختطع يًتشهِٝ.يًعًّٛ ايتطبٝك١ٝ كعد أ

 

 : (General Information) املعًَٛات ايعا١َ

 (SCITN 2017)تك١ٝٓ املعًَٛات ٚايػبهات  يف املتؤمس ايعًُٞ ايجاْٞ ايعٓٛإ:

 ادتدٜدادتاَع١ َب٢ٓ  –يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ ْديظ داَع١ األ املهإ:

 ّ.2/11/2017-1  :زٜذايتا

 .ٚايعسك١ٝ االصتًٝص١ٜ يغ١ املتؤمس:

 http://scitn.andalusuniv.net زاكط َٛقع املتؤمس:
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 : ( Overview Conference) تعسٜ  كاملتؤمساي

ىل تػ  ذٝع إ ض  عًٝا ,عك  د ض  ًٜٓٛاُٜ  اض  ٛب ٚتكٓٝ  ١ املعًَٛ  ات ٚايػ  بهات يف زت  اٍ اذت عًُ  ٞ ٖ  ٛ َ  تؤمس

َ ٔ   دط س ٚخً ل   ,ٚايبشجٝ ١  فهاز ايعًُٝ ١ ياليتكاء ٚتبادٍ األك١ٝٓ املعًَٛات ٚتايباسجني يف زتاٍ اذتاضٛب 

كداعاتِٗ َٔ ايطالب يعسض إ ٓاألكٓائَٓح فسص١  فطاًل عٔ ضطات ذات ايعالق١.ايتٛاصٌ كني ايباسجني ٚاملتؤ

ت ايعًٝ ا يع  سض  ٚن  ريو مي ٓح ٖ  را امل تؤمس فسص  ١ يط الب ايدزاض  ا    ايتد  سز املتُٝ ص٠,  ع اخ أخ الٍ ع  سض  

حتك ل نًٝ ١ اهلٓدض ١     َ ٔ خ الٍ ٖ را امل تؤمس    ٚايب اسجني ٚاملتدضض ني.    َٔ َاّ طتب١ًِٗ ايبشج١ٝ أَػان

 يف تػذٝع ايبشح ايعًُٞ يف ايه١ًٝ. َتُجاًلٖدافٗا ا َٔ أٚتك١ٝٓ املعًَٛات داًْب

 : (Goals) ٖداف املتؤمسأ

ع  اخ ًكٝ  اّ كاألئ  ١ ايت  دزٜظ يعط  اء ٖٝاٍ اذتاض  ٛب ٚتكٓٝ  ١ املعًَٛ  ات َ  ٔ أتػ ذٝع ايب  اسجني يف زت    .1

 .ايي ختدّ اجملتُع ايع١ًُٝ

ٚع سض   ,ادتدٜ د٠ َٚٓاقػ تٗا   فه از ايعًُٝ ١ ٚايبشجٝ ١   تب ادٍ األ ٚخًل جتُع يًباسجني ضٟٓٛ ياليتكاء  .2

 ضتاء ايُٝٔ.شج١ٝ ٚايتطبٝكات ٚارتدلات َٔ نٌ أايٓتائر ايب

 ١ٝ اهلٓدض١ يف داْ  ايبشح ايعًُٞ ايي ختدّ اجملتُع.تعصٜص دٚز نً .3

 ٚاملتؤضطات اجملتُع١ٝ ٚاذته١َٝٛ ذات ايعالق١. ٚطالب ادتاَع١ تك٢ يًتٛاصٌ كني ايباسجنيظتاد ًَإ .4

 

 : (Scope) زتاالت املتؤمس

 :)ٚال تٓشضس فٝٗا(  تٞاآل تتُجٌ يف زتاالت املتؤمس

 Wireless Networks ايػبهات ايالضًه١ٝ

 Intelligent transportation systems اْم١ُ املٛاصالت ايرن١ٝ

 Mobile Ad hoc Networks ات املٛكاٌٜغبه

 Data Communication تساضٌ ايبٝاْات

 Vehicular Networks غبهات املسنبات

 Big data ايبٝاْات اهلائ١ً

 Distributed Computing االْم١ُ املٛشع١

 Grid Computing اذتٛضب١ ايػبه١ٝ

 Cloud Computing اذتٛضب١ ايطشاك١ٝ

 Mobile Computing سٛضب١ املٛكاٌٜ

 Ubiquitous Computing اذتٛضب١ يف نٌ َهإ
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 Green Computing اذتٛضب١ ارتطساء

 Mobility Management إداز٠ ايتٓكٌ يف ايػبهات ايالضًه١ٝ

 Data Mining ايتٓكٝ  يف ايبٝاْات

 Web Mining ايتٓكٝ  يف ايٜٛ 

 Semantic Web and Emerging Applications ايٜٛ  ايداليٞ ٚايتطبٝكات ايٓاغئ١

 Information Security, Network Security ا١َٝٓ املعًَٛات ٚايػبهات

 Database قٛاعد ايبباْات

 Multimedia Systems االْم١ُ َتعدد٠ ايٛضائط

 Software Engineering ٖٓدض١ ايدلزتٝات

 Artificial intelligent ايرناء االصطٓاعٞ

 Image processing َعادت١ ايضٛز

 Information Systems اْم١ُ املعًَٛات

 اْذلْت االغٝاء

 اخل ...

Internet of Things 
…etc 

 

 : (Author Guidelines) تعًُٝات يًُتؤي 

جمل االت احمل دد٠ ٚته ٕٛ َهتٛك ١     ص١ًٝ ايي تعسض ْت ائر عجٝ ١ يف ا  األعاخ املطًٛك١ ٖٞ األعاخ األ

, ٜٚ تِ  ىل ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يًتشهِٝ, ٚميهٔ قبٍٛ األعاخ كايًغ١ ايعسك١ٝ. تسضٌ األعاخ إصتًٝص١ٜكايًغ١ اإل

ٕ  ال ٜتذ اٚش ع ا  )ٜسد٢ َسادع ١ املٛق ع(    IEEE  ارتاص كل ايكاي  ٚفعاخ األعداد إ ٘ عت دد  ٚ ,ٚزامأ مث ا  فٝ 

  صٌ. يهذلْٚٞ َٚعًَٛات ايتٛا, ٚايدلٜد اإليٝٗا املتؤي املتؤيفٕٛ, ٚاملتؤضط١ ايي ٜٓتط  إ

                                  scitn@andalusuniv.net يهذلْٚ                    ٞع                    اخ إىل ايدلٜ                    د اإلزض                    اٍ األإ ٜٚ                    تِ

 .scitn2017@gmail.com ٚأ

ٚ عً  ٢ أ ًاٚزام ايبش  ح املسض  ١ً اعتُ  اد ض  ٝتِ تكٝ  ِٝ أ  ٚن  را ,ايٓت  ائرُٖٝ  ١ َٛض  ٛ  ايبش  ح ٚاألص  اي١ 

 ٚضٛح عسض ايبشح. 

 ٚن را  ايتد سز,  ع اخ أيف املػ ازن١ َ ٔ خ الٍ ع سض      ايرٜٔ يدِٜٗ ايسغب١طالب ادتاَعات اي١ُٝٓٝ 

ارت اص  ايُٓ ٛذز   عً ِٝٗ تعبئ ١   طالب املادطترل ٚايدنتٛزاٙ ايساغبني كعسض املػانٌ ايبشج١ٝ َٚٓاقػتٗا

زضاي٘ َع ًَ  ايتٛثٝل ٚزضاي١ تغط١ٝ َٔ ادتاَع ١ اٚ ايهًٝ ١ اي ي ٜٓتُ ٕٛ ايٝٗ ا      إٚ (عدل املٛقع االيهذلْٚٞ)

ٞ إ  ع   اخ ضتدط   ع األٚ.  gmail.comcitnp2017s@ ٚأ SCITN@andalusuniv.net ىل ايدلٜ   د االيهذلْٚ   

 املكبٛي١. عاخدٜد األػازٜع يف ايه١ًٝ ٚحتٚيٞ َٔ قبٌ دت١ٓ املِٝٝ األًتكي
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 : (t DatesImportan) تٛازٜذ ١َُٗ

 . 1/90/1917ّ عاخ:األتكدِٜ خس َٛعد يآ

  1/19/1917ّ  :ْٚتائر ايتشهِٝ عاخاإلعالّ ككبٍٛ األ

 11/19/1917ّ :ايٓٗائ١ٝ ايٓطذ ضتالّال تازٜذاخس 

 1917ّ/ ْٛفُدل /1-1 :زٜذ املتؤمستا

 

 : (Registration) ايتطذٌٝ يف املتؤمس

ع دل املٛق ع   َٔ خالٍ شٜاز٠ اي ساكط  )ػازن١ ٜسد٢ ايتطذٌٝ ٚ املأ سطٛز فعايٝات املتؤمسيف يًساغبني 

اض ذلاس١  ٚ(, Lunches) اءٚٚدب ١ ايغ ر  (, Conference Kit) قسطاض١ٝ امل تؤمس  :اذتطٛزٜتطُٔ  (االيهذلْٚٞ

 .يف ايفٓدماذتذص ٚاالقا١َ  ١غرل غاًَٚايتٓكالت ايداخ١ًٝ  (,tea breaks) ايػاٟ

 

 : (eSteering Committe) غساف١ٝايًذ١ٓ اال

 زئٝظ املتؤمس.كسقعإ, ستُد محد أ /دا. (1

  املتؤمسئ  زئٝظ ْا, اذتُٝدٟ ستُد فهسٟ /د ا.ّ. (2

 ايػٗازٟامحد أ.د/ غسف  (3

 ا.ّ. د / عبداهلل عباع َٗدٟ (4

 قطسإعبدايسشام ا.ّ. د /عت٢ٝ  (5

 كهرلعبدايسمحٔ عبداهلل  /ا.ّ. د (6

 ايرلميٞعًٞ فتؤاد  /د (7

 املداليفعًٞ زضٛإ  /د (8

 

 : (ommitteeCechnical Tايًذ١ٓ ايع١ًُٝ )

 .ا.د. خًٌٝ ايٛدٝ٘, قطِ تك١ٝٓ املعًَٛات, داَع١ ذَاز, ايُٝٔ. منرد١ ٚستانا٠ (1

 ن١ًٝ اذتاضٛب ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, داَع١ صٓعاء, ايُٝٔ. ذناء اصطٓاعٞ ا.د. غاي  ادتعفسٟ, (2

 اضٛب . ْديظ. غبهات اذتًَٛات . داَع١ األفهسٟ اذتُٝدٟ, ن١ًٝ اهلٓدض١ ٚتك١ٝٓ املع ا.ّ.د. (3

, َعادت  ١ ايض  ٛز ٚايتع  سف ذن  اء اص  طٓاعٞ ملاْٝ  ا,أ ,University Magdeburgٜ  ٛب اذتُ  ادٟ, .د. أ.ّا (4

 .منا ع٢ً األ
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 ا.ّ.د. عدْإ ايطكاف, داَع١ عدٕ, ايُٝٔ. اتضاالت ٚغبهات ساضٛب. (5

 ا.ّ.د. غسف اذتُدٟ, ن١ًٝ اذتاضٛب ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات, داَع١ صٓعاء, ايُٝٔ. غبهات اذتاضٛب (6

  , ن١ًٝ اذتاضٛب ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, داَع١ صٓعاء, ايُٝٔ. غبهات اذتاضٛبعًٞ ايػسيف ا.ّ.د. (7

 , قطِ تك١ٝٓ املعًَٛات, داَع١ عدٕ, ايُٝٔ. ذناء اصطٓاعٞعادٍ ضالّ ا.ّ.د. (8

ذن  اء اص  طٓاعٞ  فط  ٌ ك  اعًٟٛ, نًٝ  ١ اذتاض  ٛب ٚتكٓٝ  ١ املعًَٛ  ات, داَع  ١ ص  ٓعاء, اي  ُٝٔ.         .ا.ّ.د (9

 ٚتٓكٝ  يف ايٜٛ .

 ْم١ُ َٛشع١.املعًَٛات , داَع١ ذَاز, ايُٝٔ. أ.د. َٓرل ايكباطٞ, قطِ تك١ٝٓ .ّا (10

, داَع  ١ ايعً  ّٛ  ٚايتهٓٛيٛدٝ  ا, اي  ُٝٔ.  د. عب  دايكادز ايعب  ادٟ, نًٝ  ١ اذتاض  ٛب ٚتكٓٝ  ١ املعًَٛ  ات  ا.ّ. (11

 ذناء اصطٓاعٞ.

 هذلْٚٞ.قطسإ, ن١ًٝ ايذلك١ٝ, داَع١ صٓعاء, ايُٝٔ. تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ االيا.ّ.د. عت٢ٝ  (12

  شاٍ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ, ايُٝٔ. ٖٓدض١ كسزتٝات.ط٘ ايسٚساْٞ, داَع١ آ د. (13

 غبهات اذتاضٛب. شاٍ يًت١ُٝٓ ايبػس١ٜ, ٖازٟ, داَع١ آد. عُاز ايص (14

 ب. ايُٝٔ. غبهات اذتاضٛب., ن١ًٝ اهلٓدض١ ٚايعُاز٠, داَع١ إد. خايد ايضٛيف  (15

 ٖٓدض١ كسزتٝات. , ايُٝٔ.داَع١ ضبأ ضٛب ٚتك١ٝٓ املعًَٛات,د. َٓرل املداليف, ن١ًٝ اذتا (16

  د. ْػٛإ ايرعاْٞ, ن١ًٝ اذتاضٛب ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, داَع١ ايعًّٛ اذتدٜج١, ايُٝٔ. (17

حتًٝ ٌ ٚتض  ُِٝ   مح دٟ, نًٝ  ١ اذتاض ٛب ٚتكٓٝ  ١ املعًَٛ ات, داَع  ١ املط تكبٌ, اي  ُٝٔ.    د.إزلاعٝ ٌ األ  (18

 خٛازشَٝات.

 عًَٛات.١َٝٓ امل ايعطًٞ, داَع١ صٓعاء , ايُٝٔ. أد.صاحل (19

 د.سطٔ كاضٛاد, قطِ عًّٛ اذتاضٛب, داَع١ سطسَٛت يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ, ايُٝٔ.  (20

 ايتٓكٝ  يف ايبٝاْات.  ْديظ.دض١ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات . داَع١ األد.فتؤاد ايرلميٞ, ن١ًٝ اهلٓ (21

 .ذناء اصطٓاعْٞديظ. دض١ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات . داَع١ األد.سطٔ ايػٝذ, ن١ًٝ اهلٓ (22

 .غبهات اذتاضٛب ْديظ.دض١ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات . داَع١ األ١ٝ اهلٓد.ْدلاع ايعصعصٟ, نً (23

ايسمحٔ اهل ادٟ, نًٝ ١ اذتاض ٛب ٚتهٓٛيٛدٝ ا املعًَٛ ات, ادتاَع ١ ايُٝٓٝ ١, اي ُٝٔ, ايهذلْٚ و           د.عبد (24

 ٚغبهات.

 د. ستُد ارتٛالْٞ, قطِ عًّٛ اذتاضٛب, داَع١ عُسإ, ايُٝٔ.  قٛاعد كٝاْات. (25

 عد٠, داَع١ عُسإ, ايُٝٔ.  ن١ًٝ ايذلك١ٝ صد.عًٞ اذتهُٞ,  (26


