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 8:30-9:00 تسجيل اسماء المشاركين
 00:9-0099 افتتاحية الملتقى  "Aقاعة المؤتمرات   "
 ”انا وجامعتي“الحوار المفتوح:  "Aقاعة المؤتمرات   "

 معالي الدكتور مأمون نور الدين 
 جامعة الزيتونة -نائب عميد شوون الطلبة  –المصالحة الدكتورة هيا 

0::9-09::9 

 09001-090:9 استراحة قصيرة
 General Computers and Electronics (GCE)محاضرة من القطاع التجاري  "Aقاعة المؤتمرات   "

 GCEمدير عام شركة   -المهندس عبدالرحيم ملبس - )واقع ومستقبل( -السوق المحلي لتكنولوجيا المعلومات
09:01-00:01 

 للمشاركات لفترة األولىا
 جامعة الزيتونة  -قسم نظم المعلومات الحاسوبية- محمد عبد المهدي ,  محمود هاني عطية  - A" Android Detectorقاعة المؤتمرات   "

Android – 000:1-00001 .جامعة الزيتونة االردنية –كلية العلوم  -قسم نظم المعلومات الحاسوبية -  محمود شعبان 
 جامعة الزيتونة االردنية-قسم نظم المعلومات الحاسوبية  -مراد عثمان ,  محمد خالد خالد   - B" Lab Security System"      6401قاعة 

 جامعة البترا -كلية العلوم  –مجدي محمد ,   اية بسام - A" TagTech (Interactive Book)قاعة المؤتمرات   "
عمر  -  B" Grid Computing Systems, Load Balancing Algorithms, Study and Comparisons"      6401قاعة  000:1-00011

 جامعة اربد االهلية –كلية العلوم  –االيوب 
 جامعة االسراء –كلية العلوم  -خليل هشام  -  A" Isra Community (IC)قاعة المؤتمرات   "

 مالك خضر  , حمزة مجدوب -B" Multimedia: Objectives and Future Vision"      6401قاعة  00011-01001
3D Design -   جامعة الزيتونة االردنية -كلية العلوم   -قسم الوسائط المتعددة -  مر زياداس  , يفعالء الن ,دعاء شبانة 

 الجامعة االردنية –علي حسن  -A" Game programmingقاعة المؤتمرات   "
01001-010:1 

 جامعة البترا -كلية العلوم -مجدي محمد , اية بسام   - B" I Can, U Can"      6401قاعة 
 جامعة اربد االهلية –كلية الحاسوب  –معتصم البدارنة  -  A" Windows Phone 7 Application (My Assistant)قاعة المؤتمرات   "

010:1-01011 
 الزيتونة -قسم نظم المعلومات الحاسوبية -وسام ابو حامدة  ,محمود عصام  – B" ES-Tickets"      6401قاعة 

 0011-01011 استراحة
 للمشاركات الفترة الثانية

 Microsoftمحاضرة من  "Aقاعة المؤتمرات   "
Application Life Cycle Management  in the Cloud Computing- السيد سليمان البطاط 

0:99-0::9 

 جامعة الزيتونة االردنية -كلية العلوم   -قسم الوسائط المتعددة -سارة سمير عزام  -  ?A" Why Multimediaقاعة المؤتمرات   "
قسم هندسة  – مراد العساكرة,  ديما الجماعين ,  عايشة الجماعين,  مصعب المناصير -  B" Bus Control System"      6401قاعة  10:9-1019

 جامعة الزيتونة األردنية -البرمجيات 
عبدالرحمن   - A" Advertising System for Faculty of Science and IT Using Bluetooth  Technologyقاعة المؤتمرات   "

 جامعة الزيتونة االردنية -كلية العلوم   -قسم الوسائط المتعددة -الرفاعي 
2:50-3:10 

قسم  -هبة نوفان معايعة, و محمد احمد البنا  , سمر محمد هنداوي   - B" Temporary Traffic Sign System (TTSS)"      6401قاعة 
 جامعة الزيتونة االردنية –العلوم  كلية –نظم المعلومات الحاسوبية 

 0:9:-009:  الزيتونة جامعة -قسم علم الحاسوب–محمد نجم , منذر ابو زر  -A" Interactive Program for the Disabledقاعة المؤتمرات   "
 009:-0:9: المشاركين في الملتقى( المنشورات العلمية و المسابقات باإلضافة إلى تكريم الجلسة الختامية ) "Aقاعة المؤتمرات   "

   

  
    

Pencilo ( 09-01سيتضمن الملتقى صالة عرض للشركات المشاركة بالملتقى لمدة ثالثة ايام / )0900/  0 
  )الطابق االرضي( 

 

http://www.google.jo/imgres?q=Microsoft&hl=ar&safe=active&sa=X&biw=1366&bih=622&tbm=isch&prmd=imvnsz&tbnid=MiRo0V9oQGxE8M:&imgrefurl=http://phandroid.com/2012/04/01/microsofts-smoked-by-wp7-challenge-extended-go-loot-them-phandroids/&docid=-EC9ZBrCicTXIM&imgurl=http://phandroid.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/10/microsoft_logo.jpg&w=450&h=360&ei=GIN9T5XrBMKL4gTF2NzxDA&zoom=1&iact=hc&vpx=726&vpy=144&dur=45&hovh=201&hovw=251&tx=98&ty=129&sig=114822673972433951781&page=1&tbnh=134&tbnw=168&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:65

