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انهجُح انؼهًُح

انهجُح انرذضُشَح
أ .د .ػثذ انشعىل ػثذ جاعى

سئُغا

أ .د .ػثذانشعىل ػثذ جاعى

سئُغا

أ .و .د .ػثذانغراس شاكش عهًاٌ
د .ونُذ دُا لشيا
د .يذًذ ػثذانكشَى ػثذانىهاب
د .يذًىد شكش يذًىد

ػضىا
ػضىا
ػضىا
ػضىا

أ .د .ػًاد دغٍُ انذغٍُُ
أ .د .ػثذ انصادة َجى ػثذ
أ .د .ونُذ أيٍُ جىهش
أ .د .ػهٍ كاظى انشفُؼٍ
أ .د .ػضَض َىعف انًطهثٍ
أ .د .هاٍَ يذًذ فهًٍ
أ .و .دَ .صش َافغ خًُظ

ػضىا
ػضىا
ػضىا
ػضىا
ػضىا
ػضىا
ػضىا

أ .و .د .دُذس َؼًح غانٍ

ػضىا

أ .و .د .عؼُذ ػثُذ ػثذ األيُش

ػضىا

أ .و .د .يذدد كاظى انمشَشٍ

ػضىا

أ .و .د .لُظ جًال انذٍَ يذًذ

ػضىا

يمشسَح انًإذًش
أ .د .ػثذانشعىل ػثذ جاعى
أ.و.د .ػثذ انغراس شاكش عهًاٌ
د .ونُـــــذ دُــــــا لشيـــــــا
انغُذ دغٍُ جىاد انًؼًاس

عكشذاسَح انًإذًش
انغُذج االء دكًح ػثذانغراس
انغُذج عهُش تشُش اتشاهى
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انجهغــــح انصاَُــــح
انـغثد 2013 /5 /4
لـاػح سلى ()1
يـــٍ انغـــــــاػح 2.30 -1.00
سئُظ انجهغح :أ .و .د .صالح انذٍَ االياو
انًمشس :أ .و .د .دغٍُ ػجالٌ دغٍ
 .1خطش انًىاد انًخذسج ويكافذرها يٍ خالل ذفؼُم انرششَغ
وانمضاء.

أ .و .د .ساعى يغُش انشًشٌ

ػًُذ كهُح انذكًح انجايؼح

The Strangest Novels A Girl in the Head .2
أ .د .ػضَض َىعف انًطهثٍ

كهُح انًُصىس انجايؼح /لغى انهغح االَكهُضَح

 .3االطاس انماَىٍَ نجشًَح ذؼاطٍ انًخذساخ.

د .داذى يذًذ صانخ

كهُح انًُصىس انجايؼح /لغى انماَىٌ

 .4يذي اعرجاتح انمىاٍَُ انؼشالُح نًرطهثاخ االذفالاخ انذونُح
نًكافذح جشًَح انًخذساخ.

د .ػهٍ غٍُ ػثاط
د .روانفماس ػهٍ سعٍ

كهُح انًُصىس انجايؼح /لغى انماَىٌ
وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثذس انؼهًٍ

 .5جشائى انًخذساخ يٍ وجهح َظش انماَىٌ وانصمافح وانًجرًغ.

د .جىدخ دغٍ انغاػذٌ

كهُح انذكًح انجايؼح

 .6ذأشُش اداسج انرغُُش ػهً اػادج انهُكهُح انرُظًُُح -يُظىس
اعرشاذُجٍ.

د .عىعٍ جاعى يذًذ

كهُح انًُصىس انجايؼح /لغى اداسج االػًال

َ .7ظاو انمُذ تانًصفىفح وانُظى انذاعىتُح االنكرشوَُح.
و .يانك دغٍُ انذافع

كهُح انًُصىس انجايؼح /لغى اداسج االػًال
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ذـىلُرـاخ انًـإذًـش
انغثد 2013 /5 /4
انغاػح 9.30 -8.30

انرغجُم

انغاػح 11.00 -9.30

افرراح انًإذًش

انغاػح 11.30 -11.00

اعرشادح

انغاػح 2.30 -11.30

جهغاخ انًإذًش

انغاػح 3.30 – 2.30

وجثح غذاء

انغاػح 4.00 – 3.30

انجهغح انخرايُح:
 انثُاٌ انخرايٍ انرماط صىس ذزكاسَح انركشَى وذىصَغ شهاداخانًشاسكح
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انجهغــح األفررادُــح
لـــــــاػح انًُصـــــــىس نهًــــإذًــــشاخ
انــغثــد 2013 /5 /4
انغــــــــــاػح

انفمـــــشاخ

11.00 -9.30

ذالوج اَاخ يٍ انزكش انذكُى
ولشاءج عىسج انفاذذح
كهًح سئُظ انهجُح انرذضُشَح
ػًُذ كهُح انًُصىس انجايؼح

كهًح يؼانٍ وصَش انرؼهُى انؼانٍ وانثذس
انؼهًٍ ساػٍ انًإذًش
يذاضشج األفرراح
األعرار انذكرىس ػثذ انشعىل ػثذ جاعى

11.30 -11.00

فرشج األعرشادح
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انجهغـح األونـً
انـغثد 2013 /5 /4
لـاػح سلى ()1

يــــٍ انغــــــــاػح 1.00 -11.30

سئُظ انجهغح  :أ .و .د .ساعى يغُش انشًشٌ
 :د .داذى يذًذ صانخ
انًمشس
 .1انغُاعح انجُائُح انؼشالُح نًكافذح االعرؼًال غُش انًششوع
نهًخذساخ وانًإششاخ انؼمهُح.
أ .و .د .ػالء دغٍُ يطهك انرًًٍُ

جايؼح جُهاٌ /كهُح انماَىٌ وانؼاللاخ انذونُح

 .2ذفؼُم انطالاخ االَراجُح انًؼطهح فٍ االلرصاد انؼشالٍ
انضشوساخ وانرذذَاخ.
كهُح انًُصىس انجايؼح /لغى اداسج االػًال

أ .و .د .دغٍُ ػجالٌ

 .3انًخذساخ تىاتح انجشائى يا انغثُم نىصذها .

د .ػثذانغراس عانى انكثُغٍ

كهُح انذكًح انجايؼح

 .4ظاهشج اَرشاس انًخذساخ وطشق يؼانجرها.
أ .و .د .طه جغاو يذًذ

جايؼح دَانً /كهُح انماَىٌ

 .5دوس انثذس انؼهًٍ فٍ انرًُُح انًغرذايح.

و .أصذاء ػثذانًجُذ
وَ .غًح يؼٍ يذًذ
و .يها أكشو عؼذهللا

جايؼح انًىصم  /كهُح انهُذعح -لغى انهُذعح انًؼًاسَح
جايؼح انًىصم  /كهُح انهُذعح -لغى انهُذعح انًؼًاسَح
جايؼح انًىصم  /كهُح انهُذعح -لغى انهُذعح انًؼًاسَح

Trafficking of African People in Alex Haley's Novel Roots .6

و .و .فىصَح يىعً غاَى

جايؼح تغذاد /كهُح انهغاخ
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انًذــىس انصـاٍَ
يذىس انؼهـىو اإلداسَـح
واأللرصادَـح وانمـــاَــىٌ
وانهغح االَكهُضَح
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انًذـىس األول
انًذىس انهُذعـٍ
وانذـاعــىتٍ
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انجهغـح األونـً
انـغثد 2013 /5 /4
لـاػح انًإذًشاخ
يــــٍ انغــــــــاػح 1.00 -11.30
سئُظ انجهغح  :أ .و .د .وَ .صش َافغ خًُظ
 :أ .و .د .ػًاد ػثاط كىفٍ
انًمشس
1. Punching Shear Resistance of Reactive Powder Concrete
Flat Slabs.
انجايؼح انركُىنىجُح /لغى هُذعح انثُاء واالَشاءاخ
انجايؼح انًغرُصشَح /كهُح انهُذعح -لغى انهُذعح انًذَُح

أ .د .لُظ فإاد عشعى
د .دغٍ فالح دغٍ

2. Building Safety System Using LASER Sensors
جايؼح االَثاس /كهُح انذاعىب
جايؼح االَثاس /كهُح انذاعىب
جايؼح االَثاس /كهُح انذاعىب

أ .و .د .ػهٍ يكٍ صغُش
و .و .دغٍُ ػهٍ دغٍُ
و .و .فشاط يذًذ خهف

3. Performance Evaluation of Asynchonous SDMA-CDMA for
أ .و .د .لُذاس يجُذ لثغ
د .ػثذانغراس يذًذ ادًذ
انثادصح سَى تاعم عؼذهللا

جايؼح انًىصم /كهُح انهُذعح
كهُح انذذتاء انجايؼح /انًىصم
جايؼح انًىصم /كهُح انهُذعح

Mobile Cellular

4. Distributed Data Security and Privacy in WBAN-Related
e-Health System

جايؼح االَثاس /كهُح انذاعىب
جايؼح االَثاس /كهُح انذاعىب
جايؼح االَثاس /كهُح انذاعىب

أ .و .د .عفُاٌ ذاَه فشض
د .ػهٍ جثُش داود
انثادصح ػثُش داود عهًاٌ

5. Comparison between Silica Fume and Wood Ash Used for
د .اَصاس رَىٌ داؤد

the Production of High Performance Mortar

انكهُح انرمُُح فٍ انًىصم /لغى هُذعح ذمُُاخ انثُاء واالَشاءاخ

6. Enriching Web Requirement Analysis Adding AStyle into
UML.
د .صَُة يذًذ دغٍُ
انثادس يذًذ لاعى شىكد

كهُح انًُصىس انجايؼح /لغى هُذعح انثشايجُاخ
ششكح صٍَ االذصاالخ
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انجهغــــح انصاَُــــح
انـغثد 2013 /5 /4
لـاػح انًإذًشاخ
يـــٍ انغـــــــاػح 2.30 -1.00
سئُظ انجهغح :أ .و .د .جٍُ جهُم اعطُفاٌ
انًمشس :د .دُذس عراس جثاس
1. Behavior of Reactive Powder Concrete Deep Beams.
أ .د .هاٍَ يذًذ فهًٍ
د .ادغاٌ ػهٍ صائة انشؼشتاف
انثادس ػثذهللا عُاٌ ادًذ

كهُح انًُصىس انجايؼح /لغى انهُذعح انًذَُح
جايؼح انُهشٍَ
جايؼح انُهشٍَ

2. High Performance Lightweight Concrete Reinforced with
Glass Fibers

د .اَصاس رَىٌ داؤد
انثادس ػهٍ جهاد دًذ

انكهُح انرمُُح فٍ انًىصم /لغى هُذعح ذمُُاخ انثُاء واالَشاءاخ
انكهُح انرمُُح فٍ انًىصم /لغى هُذعح ذمُُاخ انثُاء واالَشاءاخ

3. Testing the Randomness and Using the Digital Sequences
of GF (5) in Cryptography.
د .اَاد غاصٌ َاصش

وصاسج انرشتُح /انًذَشَح انؼايح نهرؼهُى انًهٍُ

4. Arabic Stego_ System Based on Arabic Language tructure
and Pronunciation.

وَ .اجٍ يطش عذُة
و.و .اعًاػُم ػثذانغراس جثاس

جايؼح دَانً /كهُح انؼهىو
انجايؼح انًغرُصشَح /كهُح انؼهىو

4. Effect of Kerosene and Fuel oil on Compressive Strength
of Reactive Powder Concrete.

و .و .عُا طه ػثذانذغٍُ

انجايؼح انًغرُصشَح /كهُح انهُذعح -لغى انهُذعح انًذَُح

5. A Modification on Rivest Cipher (RC4) Algorithm Against
FMS Wired Equivalent Privacy (WEP) Attack

و .و .يذًذ ػثذهللا َؼًاٌ
و .و .دَُا داسز شاكش
انثادس االلذو يٍ صثشٌ يذًذ

انجايؼح انركُىنىجُح
انجايؼح انركُىنىجُح
انجايؼح انركُىنىجُح

6. Efficient DSP Receiver Architecture for Underwater
Acoustic Communications.

د .ػًاس ػثذانًهك ػثذانكشَى

جايؼح ذكشَد

