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Conference Goals 

This conference on advanced science is aimed to 
gather scientists, engineers, academicians and 
industry personnel to discuss on various topics 
ranging from Information Technology, Computer 
Networks, Communication technologies, artificial 
intelligence, robotics, mobile communications, and 
internet of things. All accepted and presented 
papers will be submitted and published in the very 
good journals which have a good cite score in the 
Scopus database. Technologists, Scientists, Industry 
Professionals and Research Scholars from Regional, 
National and International levels are invited to 
present their original unpublished work in this 
conference. ICCSTIT 2022 intends to provide a 
platform to present, share and exchange results, 
ideas and views regarding their original research 
work, and also to explore scope for future 
collaboration amongst people from Academics, 
Industry, and Research Community. 

Conference topics of interest: 

● ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS 

● INTERNET OF THINGS (IOT) 

● FUTURE TRENDS IN M-TECHNOLOGIES 

● ARCHITECTURES AND INFRASTRUCTURES FOR UBIQUITOUS 

MOBILE SYSTEMS 

● SERVICES FOR MOBILE NETWORKS 

● INDUSTRIAL APPLICATIONS 

● MOBILE COMPUTING 

● ADAPTIVE AND ADAPTABLE ENVIRONMENTS USING MOBILE 

DEVICES 

● MOBILE WEB AND VIDEO CONFERENCING 

● M-LEARNING APPLICATIONS 

● M-LEARNING STANDARDS 

● LIFE-LONG M-LEARNING 

● MOBILE TECHNOLOGY SUPPORT FOR EDUCATOR AND STUDENT 

● REMOTE AND VIRTUAL LABORATORIES 

● MOBILE MEASUREMENT TECHNOLOGIES 

● MULTIMEDIA AND VIRTUAL ENVIRONMENTS 

● WIRELESS AND AD-HOC NETWORKS 

● SMART AGENT TECHNOLOGIES 

● SOCIAL IMPACT OF CURRENT AND NEXT-GENERATION MOBILE 

TECHNOLOGIES 

● FACILITATION OF MOBILE LEARNING 

● COST-EFFECTIVENESS 

● REAL WORLD EXPERIENCES 

● PILOT PROJECTS, PRODUCTS AND APPLICATIONS 

 

Conference Head 

Prof.Mazin Hasan  Jasem 

Honorary Chair 
Asst.Prof.Dr. Sinan Adnan Diwan, Dean of Computer 

College and IT 

 

Local Scientific Committee 
1- Assistant Prof.Dr.Dheyaa Shaheed Sabr/ Wasit 

University / Iraq. 

2- Assistant Prof.Dr.Saif Ali Abd Alradha Alsaidi/ Wasit 

University / Iraq. 

3- Assistant Prof.Haider Th Salim ALRikabi/ Wasit 

University / Iraq. 

4- Assistant Prof .Abdul Hadi M.Alaidi/ Wasit University 

/ Iraq. 

5- Dr.Ahmad Shaker Abdalrada / Wasit University / Iraq 

 

Submit  

All submissions must be done through email. 
iccstit2022@uowasit.edu.iq 

https://iccstit.uowasit.edu.iq/ 
All rights reserved ,ICCSTIT 2202  

All accepted and presented papers will be published in: 

1. International Journal of Interactive Mobile 
Technologies (iJIM), (ISSN: 1865-7923) (Fee of 
Publication 600$) 

2. Periodicals of Engineering and Natural Sciences 
(PEN), (ISSN: 2303-4521) (Fee of Publication 
1200$) 

3. International Journal of Nonlinear Analysis and 
Applications(ISSN:2008-6822) (Fee of Publication 
600$) 
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العراق جمهورية  
العلمي البحث و العالي التعليم وزارة  

واسط جامعة  
المعلومات تكنولوجيا و الحاسوب علوم كلية  

 

 
 

 العلمي والبحث العالي التعليم وزير معالي برعاية
كاظم نبيل الدكتور االستاذ  

واسط جامعة رئيس السيد وباشراف  
جاسم حسن مازن الدكتور االستاذ  

 المعلومات تكنولوجيا و الحاسوب علوم كلية تقيم
وبالتعاون مع قسم الحاسبات في كلية التربية للعلوم 

 و الحاسوب لعلوم الثاني الدولي مؤتمرها الصرفة
المعلومات تكنولوجيا و االتصاالت  
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 : المؤتمر اهداف
من المقرر عقد هذا المؤتمر للباحثين في مجال تكنولوجيا المعلومات 

و االتصاالت في كلية علوم الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات في 

جامعة واسط. وسيركز المؤتمر على دعوة كافة الباحثين من جميع 

انحاء العالم في مجاالت علوم الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات 

االت. الهدف من هذا المؤتمر هو تبادل وكذلك في مجال االتص

الخبرات في شتى المجاالت الحاسوبية و كذلك االتصاالت و الشبكات 

و الذكاء االصطناعي و انترنيت االشياء باالضافة الى عمل فريق 

 وبحثي متكامل قادر على مواكبة التطور المستمر في التكنولوجيا 

 البحوث المقبولة فيالمجالت المتعلقة بها. حيث سيتم نشر جيمع 

مجالت علمية رصينة مثل  ضمن قاعدة سكوباس وذات معامل تأثير 

 عالي. 

 

 المؤتمر: بها يهتم التي المواضيع
 تطبيقات الذكاء االصطناعي 

 انترنيت االشياء 

 تالمعلوما التكنولوجيا مجال في المستقبلية االتجاهات 

 النتشارا الواسعة الموبايل النطة التحتية البنى و الهيكلية 

 المحمول الهاتف شبكات خدمات 

 الصناعية التطبيقات 

 ةالمتنقل الحوسبة 

 المحمولة هزةاألج باستخدام للتكيف والقابلة التكيفية البيئة 

 المتنقلة والفيديو اإلنترنت عبر مؤتمرات عقد 

 االلي التعلم تطبيقات 

 االلي التعلم معايير 

 والطالب للمربي المتنقل التكنولوجي الدعم تقديم 

 واالفتراضية البعيدة المختبرات 

 المتنقلة القياس تكنولوجيات 

 االفتراضية والبيئات الوسائط المتعددة البيئات 

 المخصصة والشبكات الالسلكية الشبكات 

 الذكية العوامل تكنولوجيات 

 الحالية المحمول الهاتف لتكنولوجيات االجتماعي األثر 

 القادم والجيل

 المتنقل التعلم تيسير 

 التكلفة فعالية 

 الحقيقي العالم تجارب 

 والتطبيقات والمنتجات الرائدة المشاريع 

 المؤتمر رئيس
 / رئيس جامعة واسط الحسني جاسم حسن مازن.د.أ

 التحضيرية اللجنة رئيس
 الحاسوب علوم كلية عميد/  ديوان عدنان سنان. د.م.أ

المعلومات وتكنولوجيا  

 المحلية العلمية اللجنة
 

 العراق/   واسط جامعة/صبر شهيد ضياء. د.م.أ 

 العراق/ واسط جامعة/ عبدالرضا علي سيف. د.م.أ 

 العراق/  واسط جامعة/  سالم ذياب حيدر.م.أ 

 العراق/ واسط جامعة/  أدخيل محمد عبدالهادي.م.أ 

 العراق/  واسط جامعة/  عبدالرضا شاكر أحمد.د 
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