
 

 

التصوير  "الدولية األولى حول :واملدرسة جامعة فرحات عباس سطيف تنظم الندوة  

 "اإلشعاعي 

تنظم  ،2021سبتمبر  30، إلى غاية يوم الخميس 2021سبتمبر  26خالل األيام الجارية ابتداء من  يوم األحد 

الذرية، مركز البحث النووي ببيرين، بمرافقة محافظة الطاقة و  ،ممثلة في كلية العلوم ،جامعة فرحات عباس سطيف

التصوير  "الدولية األولى حول :واملدرسة الندوة   مركز البحث النووي بالدرارية، مركز البحث النووي بالجزائر،

ه الندوة إلى معالجة إشكالية التصوير اإلشعاعي من خالل التطرق إلى املحاور األساسية هذهدف ت، حيث " اإلشعاعي

، التصوير الجزيئي التطوارات الحاصلة في طرق وأجهزة التصوير اإلشعاعي، املحاكاة في التصوير اإلشعاعيالبارزة في : 

النووي، التصوير الطبي الضوئي وثالثي األبعاد وبناء الصور، الطرق الحديثة في التصوير والذكاء االصطناعي،  والطب

 معالجة الصورة في ميدان التصوير اإلشعاعي.

مرحبا فيها   ،الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها السيد مدير الجامعة األستاذ لطرش محمد الهادي فعالياتاستهلت 

بالسادة: نواب مدير الجامعة، عميد كلية العلوم، أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية للندوة الدولية، املشاركين 

نه أخاصة و  اإلشعاعي التصوير ية والعملية ملوضوعمعربا فيها عن األهمية والقيمة العلمو املتدخلين، والحاضرين، 

 الرسمي لفعاليات هذه الندوة الدولية. االنطالق عن يستخدم طبيا ألغراض العالج، معلنا بعد ذلك

شرح ، 1من جامعة فرحات عباس سطيف مسؤول هذه التظاهرة العلمية األستاذ خرفي فيصل في كلمة قدمها

تطورات في هذا الخر آبما في ذلك  ،واملدرسة الدولية تهدف إلى عرض تقنيات التصوير االشعاعي أن هذه الندوةفيها 

امليدان بما يتضمن تحليل الصورة، استعمال الصورة خاصة في ميداني التصوير الطبي و التصوير الصناعي، حيث 

ن بينهم األستاذ الدكتور حبيب زايدي ستشهد متدخلين رفيعي املستوى من الجزائر، أملانيا، سوييسرا،سلطنة عمان، م

من املستشفى الجامعي جنيف بسويسرا، الدكتور بورخارد شيلينجر  من جامعة ميونخ بأملانيا، الدكتور ياسين بوشارب 

 النووي البحث مركز الذرية، الطاقة محافظةعدة مختصين من بمشاركة ، و من جامعة السلطان قابوس سلطنة عمان

خلين من جامعات ومراكز بحث والعديد من املتد بالجزائر، النووي البحث مركز بالدرارية، النووي البحث مركز ببيرين،

وطنية، كما أكد األستاذ خرفي فيصل أنه سيتم تنظيم مدرسة تكوينية دولية في مجال التصوير اإلشعاعي لطلبة 

 من مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية.باحث  25الدكتوراه، والباحثين الجدد ملدة ثالثة أيام، واملقدر عددهم ب 

 


