
  المجلة الدولية اتصاالت مجتمع الحاسب العربي

  نداء لورقات علمية

  في العدد الخاص

  االتصاالت والشبكات الالسلكية

  األهداف والمجال

من المكونات األساسية في الحياة في الوقت الحاضروقد شهدت تقنيات تعتبر االتصاالت والشبكات الالسلكية 
وقد تّم تطوير العديد من أنظمة االتصاالت الالسلكية . عقد األخيراالتصاالت الالسلكية تطورا آبيرا في ال

والعديد من المعايير الدولية الالسلكية التي تم تسويقها لكثير من الشبكات الالسلكية مثل شبكات المنطقة 
المحلية، وشبكات المنطقة الشخصية، وشبكات الحساسات الالسلكية، والنظم المدمجة، وأنظمة التعرف 

  .يوي، وشبكات االتصاالت، والشبكات الصناعيةالراد

لألسف، المراجع العربية في هذه المجال نادرة جّدا وتكاد تكون منعدمة، بالرغم من انتشارها وتوافرها بلغات 
ولهذا السبب، هناك حاجة ملحة إلى إنتاج ورقات علمية ذات جودة عالية ومستوى علمي متميز لسّد . أخرى

  .ل باللغة العربية، وإثراء المراجع العلمية المتعلقة بهاالحاجة في هذا المجا

في هذا العدد الخاص، ندعو الباحثين الناطقين باللغة العربية إلى تقديم ورقات علمية، ورقات استطالعية، أو 
ة لكن، تقبل الورقات العلمية باللغة االنجليزي. دروس في مجال االتصاالت والشبكات الالسلكية باللغة العربية

تترآز محاور العدد الخاص، دون أن تكون محدودة عليها، فيما . أيضا مع اإلذن بالترجمة إلى اللغة العربية
  :يلي

النظم المدمجة الالسلكية: المحور األول  1. 
الشبكات الالسلكية: المحور الثاني  2. 

شبكات االتصاالت : المحور الثالث  3. 
معالجة اإلشارات الالسلكية: المحور الرابع  4. 

كية والذآاء االصطناعيلالشبكات الالس: الخامسالمحور   5. 

مواعيد هامة 

2010 أبريل 1: إرسال الملخصات  • 
2010 أغسطس 1: إرسال الورقات العليمة الكاملة  • 
2010 أآتوبر 15: إشعار المؤلفين بنتائج التحكيم  • 
2010 نوفمبر 15 : إرسال النسخة المعّدلة للنشر  • 

 • .2010ديسمبر : نشر الورقات العلمية 



  رؤساء التحرير الضيوف

الفريق البحثي / لمملكة العربية السعودية، اجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية(أنيس قوبعة . د •
CISTERالبرتغال ،( 

aska@isep.ipp.pt: البريد االلكتروني
 )جامعة القاهرة، مصر(ربيع رمضان . د •

rabie@rabieramadan.org: ونيالبريد االلكتر

  التحكيم

والهدف من التحكيم توفير . سوف يتم تحكيم الورقات العلمية من قبل ثالثة محكمين مختصين على األقل
يمكن .  عاليةمالحظات علمية بناءة للمؤلفين من أجل تحسين المحتوى العلمي لنشر ورقات علمية ذات جودة

  . لرؤساء التحرير طلب تحسين الورقات العلمية من المؤلفين قبل استحقاقها للنشر في المجلة

  إجراءات تقديم الورقات

 االلكترونيندعو المؤلفين إلى إرسال ملخصات الورقات العلمية إلى رؤساء التحرير الضيوف إلى البريد 
ستم إبالغ المؤلفين في . 2010 أبريل 1 قبل rabie@rabieramadan.org و aska@isep.ipp.ptالتالي 

  . وقت قصير حول قبول الملخص

. 2010 أغسطس 1في حالة قبول الملخص، يدعى المؤلفون إلى إرسال النسخ الكاملة للورقات العلمية قبل 
  :المتاحة على الرابط التاليى الرجوع إلى اآلليات المساعدة للمؤلفين يرج

http://comm.arabcomputersociety.org/index.php?journal=ACS&page=information&op=authors   

  .لحصول على التعليمات المتعلقة إعداد الورقات العلميةل

  نرجو من الباحثين إرسال الورقات العلمية الكاملة عن طريق النظام اآللي للمجلة

http://comm.arabcomputersociety.org/index.php?journal=ACS

  .آنوع للورقة المقدمة Special issue: WCN-ACS 2010واختيار العدد الخاص 

.إذا لم تكن مسجال من قبل في النظام، فيرجى إنشاء حساب جديد قبل تقديم الورقة العلمية
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(ACS) 
 

Special Issue on 
 Wireless Communications and Networks (WCN-ACS 2010) 

Aims and Scope 

Wireless communications and networks are key components in nowadays life and there has been a 
tremendous evolution and development of Wireless technologies. A lot of wireless communication 
systems and networks have evolved and a lot of wireless standards have been proposed and 
commercialized for different wireless networks such as WLANs, WPANs, Wireless Sensor Networks, 
Embedded Systems, RFID systems, Telecommunications, Industrial networks, etc. 
Unfortunately, Arabic references in these areas are very scarce despite they are widely spread in other 
languages. There is an increasing need to produce high-level and high-quality papers in Arabic language 
to fix the gap. In this special issue, we invite Arabic-speaking researchers to submit research papers, 
surveys, tutorials in wireless communications and networks in Arabic; however, papers written in English 
are also accepted with permission of translation to Arabic. Areas of interest include, but are not limited to: 
 

• Track 1: Wireless Embedded Systems 
- Wireless Sensor Networks 
- Wireless PANs 
- Wireless Industrial Systems 
- Cyber-Physical Systems 
- Standards: IEEE802.15.14/ZigBee, WirelessHart, 6lowpan, Ultra Wide Band. 
- Localization and Tracking 
- Wireless/Mobile applications (home automation, transportation systems, healthcare, 

environment monitoring).  
• Track 2: Wireless Networks 

- Wireless Local Area Networks 
- MAC Protocols 
- Routing Protocols 
- Mobile and Wireless IP 
- Wireless Standards (IEEE 800.11e, IEEE 800.11g, IEEE 800.11n) 
- Wireless Security 
- Energy efficiency 

• Track 3: Telecommunication Networks 
- Telecommunication standards (GSM, GPRS, 3G, 3.5G,4G, WiMAX)  
- Frequency allocation 
- Telecommunication services 
- Multimedia QoS and Traffic Management 
- Network planning 
- Broadband services 

• Track 4: Wireless Signal Processing 



- Physical Layer modeling  
- Information theoretic aspect of wireless communications 
- Wireless coding/decoding 
- Cognitive radios 
- Wireless Modulation/Demodulation 
- Ultra-Wide Bandwidth Theory 
- OFDM, CDMA, Spread Spectrum 
- Interference cancellation 
- Wireless propagation 
- Synchronization 

• Track 5:  Wireless Networks and Computational Intelligence 
- Smart Environments  
- Wireless Networks and Genetic Algorithms  
- Wireless Networks and Fuzzy Controllers 
- Cognitive Wireless Networks  
-  Wireless Networks and Swarm Intelligence  
- Robotics 

 
Guest Editors 

• Dr. Anis Koubaa (Al-Imam University, KSA/CISTER research Unit, Portugal) 
e-mail: aska@isep.ipp.pt  

• Dr. Rabie Ramadan (Cairo University, Cairo,  Egypt) 
e-mail: rabie@rabieramadan.org  
 

Important Dates 
• Abstract submission: 1 April 2010 
• Paper submission: 1 August 2010 
• Authors notification: 15 October 2010 
• Camera-ready paper: 15 November  
• Publication: December 2010 

 
Submission guidelines 
Interested authors should submit an abstract to the guest editors to the following emails aska@isep.ipp.pt 
and rabie@rabieramadan.org by 1 April 2010. A notification of abstract acceptance will be sent shortly. 
Authors should consult the "Guide for Authors", available online, at 
http://comm.arabcomputersociety.org/index.php?journal=ACS&page=information&op=authors for 
information about the preparation of their manuscripts.  Authors with accepted abstract please submit 
your paper via http://comm.arabcomputersociety.org/index.php?journal=ACS , choosing “Special issue: 
WCN-ACS 2010” as the Article Type. If you are a first time user of the system, please register yourself as 
an author. 
 
Review Process 

Full papers will be reviewed by at least three reviewers. The objective is to provide detailed, constructive 
feedback on submitted papers and publish high quality papers. You may be requested by the Editors to 
submit a revision before the official publication.  
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