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  عضوا

  عضوا  د محمود كريم الشمري.م ∗
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  رئيسا  هالل هادي القريشي. د.أ ∗
  عضوا  عماد كاظم جبار. د.م.أ ∗
  عضوا  يسرى حسين علي.د.م ∗
 عضوا  رنا فريد غني.د.م ∗
 عضوا  مازن سمير علي.د.م ∗
 عضوا  اهللاحسنين سمير عبد .د .م ∗
 عضوا  عالء كاظم فرحان. د.م ∗
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  رئيسا  وليد أمين الجوهر. د.أ ∗
  عضوا  عبد المنعم صالح ابو طبيخ. د.أ ∗
  عضوا  صالح  مهدي القرعاوي.د. م.أ ∗
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  رئيسا  كمال داليا نبيل. م ∗
  عضوا  م خليل ابراهيم غثوان.م ∗
  عضوا  بشار سعدون مهدي.م.م ∗
 عضوا  نهى جميل ابراهيم.م.م ∗
 عضوا  باحث سجا صبيح عزيز.م ∗
 عضوا  باحث فرح معاذ جاسم.م ∗
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  برمجيات النظم  المحور االول ∗
  نظم المعلومات  المحور الثاني ∗
  الذكاء االصطناعي  المحور الثالث ∗
 أمنية الحاسوب  محور الرابع ال ∗
 سوباشبكات الح  المحور الخامس ∗
 التعليم االلكتروني  المحور السادس ∗
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  قاعة مسرح الجامعة 
  ٢٠١٠ - شباط- ١٠االربعاء 

 الوقت فقراتال

 ١٠.٠٠-٩.٠٠ التسجيل

  تالوة القرأن الكريم
  النشيد الوطني

تعليم العالي والبحث العلمي كلمة راعي الحفل معالي وزير ال
  المحترم

  )رئيس اللجنة المشرفة(كلمة السيد رئيس الجامعة 
  )رئيس اللجنة التحضيرية( كلمة السيد رئيس القسم 

 - عميد كلية الهندسة -محاضرة  للدكتور نصر نافع خميس

١١.٥٠- ١٠.٠٠ 

١٢.٣٠- ١١.٥٠ ضيافة  
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  نصر نافع خميس. د.م.أ: جلسةرئيس ال                                           الجلسة االولى
 د يسرى حسين علي.م: مقرر الجلسة                             ٢٠١٠ - شباط- ١٠االربعاء 

  اتقاعة المؤتمر

 المحور  التسلسل عنوان البحث اسم الباحث

  عبد االمير عبد اهللا كريم.د. م
 رنا فريد غني. د.م

Panoramic image construction using edge 
pixels connectivity. 

١ 

 برمجيات النظم

  عبد المنعم صالح ابو طبيخ. د.ا
 م نور مشرق عبد الحميد.م

A comparative study for object tracking 
techniques with new suggested method. 

٢ 

  وليد أمين الجوهر. د.أ
  ابوطالب هيثم

  ناصرمروان 

Texture classification using mixed transform.  ٣ 

  هديل نصرت عبد اهللا.د
 سلوى عادل عبد الحميد

SAR image compression and denoising based 
on double density dual- tree DWT. 

٤ 

 Proposed frame work for medical image سكينة حسن هاشم.د
processing. 

٥ 

 The effect of tangent line in the edge لمى فايق جليل.د
detection for ٣D rendered Image. 

٦ 

 A method of contour positioning of image based on عدي جاسم محمد
their multi resolution representation. 

٧ 
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  القد توفيق عبد الخ.أ : جلسةرئيس ال                                           الثانيةالجلسة 
 سعد طالبد .م.أ:مقرر الجلسة                             ٢٠١٠ - شباط- ١٠االربعاء 

  االجتماعاتقاعة 

 المحور  التسلسل عنوان البحث اسم الباحث

عبد المحسن جابر عبد .د. م
 الحسين

Proposed an Algorithm to improve the 
Time of Cubic Bezier Curves  

 

١ 

 نظم المعلومات

 Modify frequent item set discovery in huge م اخالص خلف كباشي.م
data base. 

٢ 

 ٣ .A proposal optimizes video retrieval م عالء عبد الحسين هاشم.م

 ٤ .Application for protection the data base باحث مي صبري محمد

 ٥ .Anti web site defacement system (AWDS) د مازن سمير علي.م

 Proposal for secure mining process over م ايمان شاكر محمود.م
multidimensional data base 

٦ 

 Proposed hybrid HMAC and block cipher م بشار سعدون مهدي.م
techniques for hiding secret message in 

cipher text. 

٧ 
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  رعد سامي فياض. د.أ: جلسةرئيس ال                                           الثالثةالجلسة 
 حسنين سمير عبد اهللاد .م: مقرر الجلسة                             ٢٠١٠ - شباط- ١٠االربعاء 

  الدراسات العلياقاعة 

 المحور  التسلسل عنوان البحث اسم الباحث

  وليد أمين الجوهر. د.أ
 امامة رزاق مسلم

Speech recognition using a novel ٣D neural 
network structure. 

١ 

 الذكاء االصطناعي

  احمد طارق صادق. د.م.أ
  د حسنين سمير عبد اهللا.م

 لضم محمد ناطق فا.م

Proposal of tabu DNA computing algorithm 
to solve N-Queens problem. 

٢ 

  احمد طارق صادق. د.م.أ
 آشتي مهدي

An enhanced Ant net based on 
backtracking technique. 

٣ 

  د علياء كريم عبد الحسن.م.أ
 م اقباس عز الدين علي.م

Proposed motion planning method using 
Petri net T-invariant for single mobile 

robot. 

٤ 

  احمد طارق صادق. د.م.أ
 م ايناس طارق خضير.م

English text summarization using Statistical, 
Linguistic, Heuristics and machine learning 

techniques. 

٥ 

 Data modification based on monocular طارق محمد سلمان
Optar model. 

٦ 

  باسل محمد سعيد. د
 سنان محمد بشير
  رشا الهام مجيد

Speed control of dc motor based on 
hardware neural network. 

٧ 
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  وليد امين الجوهر. د.أ: جلسةرئيس ال                                          الرابعةالجلسة 
 عبد االمير عبد اهللا كريمد .م: مقرر الجلسة                          ٢٠١٠ -شباط- ١١ لخميسا

  اتقاعة المؤتمر

 المحور  التسلسل عنوان البحث اسم الباحث
  ابو طبيخعبد المنعم صالح . د.أ

 م عبير طارق مولود.م
Improving the Diffie-hellmen key Exchange in E-

commerce By using Truncated polynomial 
١ 

 أمنية الحاسوب
 

  رفعت طالب حسين .د
 عواطف علي جعفر

Imperceptible image steganography system with 
turbo code and wavelet based function 

٢ 

  د نداء فليح حسن.م
 زياد عماد رشيد

Analysis and detection optimal Block for hiding 
in compressed files 

٣ 

 

  مصعب رياض عبد الرزاق
 دينا رياض عبد الرزاق

Video watermarking scheme based on seenc 
change detection 

٤ 

  د رحاب فليح حسن.م
 د عالء كاظم فرحا ن.م

New approach for modifying DES algorithm by 
using multiple keys 

٥ 

  هالة بهجت عبد الوهاب. د.م.أ
 داليا نبيل كمال. م

Modify Blowfish algorithm by increase the 
randomness for S- box 

٦ 

  م اخالص فالح ناصر.م
 نسرين نجم عبد الوهاب

Analysis study and application for steganography 
in digital image to reached for best method for 

data hiding 

٧ 



  جمهورية العراق
  والبحث العلميوزارة التعليم العالي 
  الجامعة التكنولوجية

  وبقسم علوم الحاس
                                              المؤتمر العلمي االول لعلوم الحاسوب

  ٢٠١٠ - باطش - ١١- ١٠
  

١٢ 
  

 

   احمد طارق صادقد .م.أ : الجلسة  رئيس                                       الخامسةالجلسة 
  رحاب فليح حسن. د.م : مقرر الجلسة                          ٢٠١٠ - شباط- ١١  لخميسا

  جتماعاتاالقاعة 

 المحور  التسلسل عنوان البحث اسم الباحث

 Securing Sensitive Messages over Mobile ad هالل هادي القريشي. د.أ
hoc networks 

١ 

 شبكات الحاسوب

 Advanced mobile wireless Networking م اسراء عبد االمير عبد الجبار.م
Security  

٢ 

  هالل هادي القريشي. د.أ
 ريم جعفر اسماعيلم .م

Improving DSR protocol for Multi-hop 
wireless ad Hoc Network  

٣ 

 

 A Modified Method for parallel processing د شانت كرنيك كريكور.م
based on computer network   

٤ 

  د هناء محسن سلمان.م
 ليلى حاتم عبود

ِA use of Ridgelet transform as a speech 
scrambling Means 

٥ 

 A proposed algorithm for image hiding م ياسر منذر اسماعيل.م
using ٣D geometrical object 

٦ 

  شواق طالب هاشم
  سيروان جرجس
 سوزان صباح غزول

VHDL implementation of an improvement 
of Blowfish Encryption algorithm 

٧ 
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  عامرصديق المالح. د.مأ: جلسةرئيس ال                                        السادسةالجلسة 
 رنا فريد غنيد .م: مقرر الجلسة                              ٢٠١٠  - شباط- ١١  لخميسا

  الدراسات العلياقاعة 
 المحور  التسلسل عنوان البحث اسم الباحث

   جوادمنى محمد .د
  سرمد فؤاد ياسين

 لمنعم صالحمريم عبد ا

Design a prototype Fuzzy E-Learning Management system  ١ 

 التعليم االلكتروني

  علي فوزي نجم 
 مؤيد فاضل.د
  فارس مهدي  . د

 

Design and implementation of headset Audio stream 
controller interface to PC used for assistive listening system 

in sound field  

٢  

  فاتن حسن محمد.د
  موفق يحيى

 نفارت الياس يوسف 

A study on the possibility of applying electronic learning in 
the scientific departments of the colledges  and institutes in 

foundationas of technical education    

٣ 

 Toward eradicating digital illiteracy in Iraq  manipulating مشتاق عباس معن.د
the pedagogical change  

٤ 

  هالل هادي القريشي. د.ا
  د عالء كاظم فرحان .م
 م اياد روضان عباس.م

Personalized SCORM learning Experience based on Partial 
credit Model 

٥ 

  د دينا ادريس محمد
 محمد صباح جرجيس

Design and implement of computerized light Microscope  ٦ 

  اشواق طالب هاشم 
  د يسرى حسين علي.م

 

Proposed cascade Design of ٦٤٠-bit RC٦ Block cipher  ٧ 
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١٤ 
  

  

  رقم الصفحة  الموضوع  
  ١  اللجنة المشرفة ∗
  ٢  اللجنة التحضيرية ∗
  ٣  اللجنة العلمية ∗
  ٤  سكرتارية المؤتمر ∗
  ٥  محاور المؤتمر ∗
  ٦  منهاج الجلسات ∗
  ٧  منهاج الجلسة االفتتاحية ∗
  ٨  منهاج الجلسة االولى ∗
  ٩  لثانيةمنهاج الجلسة ا ∗
  ١٠  لثالثةمنهاج الجلسة ا ∗
  ١١  رابعةمنهاج الجلسة ال ∗
  ١٢  خامسةمنهاج الجلسة ال ∗
  ١٣  لسادسةمنهاج الجلسة ا ∗

  


