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 )الدولیة اإلربا( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةل) 66تقریر عن اجتماع المجلس التنفیذي رقم (   

 مایو) 11-10( الفترة خالل) 66( رقم اجتماعه اإلشعاعیة للوقایة الدولیة للرابطة) EC( التنفیذي المجلس دعق     

 االجتماع، في التنفیذي المجلس من أعضاء تسعة شارك وقد. الجمیلة المالیزیة كوااللمبور بمدینة) 2014( الحالي للعام

 القادم، بعد العام یوافق والذي للرابطة، الخمسیني بالعید لالحتفال المفترضة التحضیرات التسعة األعضاء فیه ناقش الذي

 كیب مدینة في) 2016( سنة عقده یتم سوف والذي للرابطة، عشر الرابع الدولي المؤتمر في به لالحتفال التخطیط ویتم

 تلو دولة لرابطةا في األعضاء للدول الحالي الوضع األعضاء السادة استعرض وقد. الساحرة إفریقیة الجنوب تاون

 قد الجدیدة السیفرت جوائز لجنة أن) كوتس روجر( السید الرئیس نائب ذكر التنفیذي المجلس انعقاد خالل وفى. األخرى

 الخصوص بهذا تذكیر) جوین لي برنارد( التنفیذي المسئول أرسل الشأن نفس وفى. الجائزة لتلك ترشیحات ثالثة تلقت

 إرسال یتم ولن نهائیة؛ القائمة هذه أن مباشر تأكید على الحصول بهدف رابطة؛لل المنتسبة الجمعیات جمیع إلى

 موقع لتطویر تمت التي التحدیثات آخر) كلیمنت كریس( السید النشر مدیر عرض آخر اتجاه وفى. أخرى ترشیحات

 .اإللیكتروني) IRPA( رابطة

 رینات( السید الرابطة رئیس أن بالذكر جدیر هو ومما. الماضیة العمل وورش االجتماعات عن الناجمة واألصداء األفعال ردود) EC( التنفیذي المجلس استعرض وقد     

 من الفترة خالل العالمیة الصحة بمنظمة عقدت التي المقابلة في ،)ریمبان( الطبیة اإلشعاعیة للطوارئ واالستعداد التأهب شبكة اجتماع في الرابطة محاضرة ألقى) سیزاروینسكى

 من فائقا وتقدیرا بالغا ثناء المحاضرة والقت. المستوى رفیعة واألبحاث المجید التاریخ ذات الشهیرة الجامعة بها التي المدینة تلك بألمانیا، فورتسبورغ في الحالي العام مایو )7-9(

 المؤتمر في اإلشعاعیة للوقایة اآلسیویة الرابطة أعضاء أهم أمام ةخاص محاضرة) جوین لي برنارد( التنفیذي المسئول عرض وبالمثل). REMPAN - ریمبان( ال أعضاء السادة

 بغرض ؛)IOMP - أویمب( الطبیة للفیزیاء الدولیة والمنظمة )الدولیة اإلربا( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةا بین تعاون إنشاء یتم أن فیها واقترح اآلسیویة، اإلربا برابطة الخاص

 قام بینما هذا. الحاضرین من جیدا قبوال االقتراح والقى األمان، وثقافة اإلشعاعیة الوقایة في الدولیة اإلربا مطبوعات سلسلة من كجزء الجدیدة اإلرشادیة للمبادئ المشترك التطویر

 الرابطة، ومؤتمرات مجالس تطویر إلى باإلضافة هذا الدولیة، اإلربا مؤتمرات وكذا المقبلة، اإلقلیمیة المؤتمرات عن المعلومات أحدث بتقدیم) توهى دیك( الدولیة اإلربا صندوق أمین

 مهام أو عمل مجموعات إنشاء على العمل – أیضا – عرضها تم التي الهامة األمور ومن. األمریكیة المتحدة الوالیات في) 2024( عام ضخم مؤتمر في تتم أن لها والمقترح

 . بها منوطة أعمال من حققته بما تقاریر مجموعة كل تقدم أن على خاصة،

 بیان اعتماد یقترح أن إلى الرئیس دعي مما عظیما؛ شأوا وحقق أوجه،) IRPA( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة والرابطة) ICRP( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة بین التعاون بلغ     

 لجمع حملة أطلقت الدولیة اللجنة أن إلى كلیمنت كریس وأشار. التنفیذي المجلس قبل من عباإلجما علیه الموافقة تمت والتي سنوات،) 5( مدى على المستمر الدعم على ینص

 الدولیة اإلربا دعم ویعتبر. مستدیمة مستقبلیة رؤیة مع أطول، مدى على أو المحددة، سنوات) 5( ال فترة مدى على المالي الدعم على الحصول بهدف سنوات) 5( لفترة التبرعات

 األخیرة من الدعم تقدیم لتسهیل الدولیة؛ واإلربا الدولیة اللجنة بین) MOU - مو( تفاهم مذكرة بإعداد قرار اتخاذ وتم. الدولیة للجنة تُقدم التي والمساهمة الدعم واعأن أعلى من حالیا

 عن المعبر الصوت تكون أن الدولیة اإلربا أرادت إذا أنه المالحظ مرواأل. المنظمتین بین التعاون عجلة نمو المتوقع من فإنه المعطیات تلك على وبناء. الطویل المدى على لألولى

 جمیع من فعالة بمساهمة إال ذلك یتسنى ولن بعیدة، آفاق إلى به واالرتقاء بل التعاون، من النوع هذا مثل إنشاء الضروري فمن اإلشعاعیة الوقایة مجال في العاملین المهنیین

  . لمالعا في اإلشعاعیة الوقایة أعضاء

 الفترة خالل عقده المزمع األرجنتیني المؤتمر في للمشاركة الدولیة لإلربا التنفیذي المجلس دعوة تضمنت AS(( األرجنتینیة الرابطة من رسالة الدولیة اإلربا رئیس استقبل وقد     

  .باإلجماع الدعوة قبول تم وقد الفترة، ذات في 67(( رقم التنفیذي المجلس اجتماع ُیعقد أن على ،)2015 أبریل 12-17(

  )جوین لي برنارد(                                                                                                                                                     

الدولیة لإلربا التنفیذي المسئول  

  )IRPA( الرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیةمواقع 
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یجتمعون سویا في  البریطانیة اإلربا السابقین لرابطة رئیس )23ال (

 ).2013 مایو هاروغیت،() 50رقم ( السنوي المؤتمر

 

 البریطانیة اإلربا رابطة مؤتمر ضمن المدارس لتالمیذ تجمع أول

 ).2012 مایو جالسكو(

 

 2014 یونیو )2رقم (

  البریطانيمجتمع الوقایة اإلشعاعیة 

  رابطة اإلربا البریطانیة

وقد عقدت  (www.srp-uk.org)في األصل كفرع من جمعیة الفیزیاء الصحیة األمریكیة  البریطانيبدأ مجتمع الوقایة اإلشعاعیة      

من بین أفضل  –باستمرار  -) في كلیة امبلایر اللندنیة، والتي تصنف 1963اجتماعها االفتتاحي في الثامن من مایو عام (الرابطة 

ة؛ حیث الجامعات في العالم، وهى مؤسسة قائمة على العلم، وذات سمعة متمیزة في التدریس والبحث. وقد نمت الرابطة بسرعة مدهش

) مما یجعلها ثاني أكبر مجتمع وقایة إشعاعیة 2200) عضو وصل عددهم حالیا إلى ما یزید عن (64بلغ عدد األعضاء في البدایة (

  .إلربا الدولیةتابع ل

نجاحا؛ هما  )الدولیة اإلربا( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةاوٕاننا نشعر الفخر كوننا قمنا باستضافة اثنین من أكثر مؤتمرات      

) تلك المدینة التي تقع في إقلیم شرق ساسكس في جنوب شرق Brighton –) في (برایتون 1972مؤتمر اإلربا الثاني الذي عقد عام (

) والذي استضافته مدینة جالسكو؛ كبرى مدن إسكتلندا سكانا، وٕاحدى مراكز 2012بریطانیا. والمؤتمر الثالث عشر منذ عامین فقط (

ناء السفن البارزة في العالم. كان المحور الرئیسي لمؤتمر جالسكو "التواصل مع المجتمع". وبالفعل تمكنا من فعل ذلك بإدارة الهندسة وب

) مدرسة، حیث تمت 1200جیدة، شعر بأثرها السادة المشاركون، ونتج عنها مشاركة مكثفة من أطفال مدارس محلیة، بلغ عددها (

واحد ألطفال تلك المدارس، وارتكزت في محورها الرئیسي على إلقاء محاضرة یومیة، برز من خالل االستضافة على طریقة الیوم ال

نتظمة مناقشاتها الممیزین من تالمیذ هذه المدارس. وفي حقیقة األمر كان لهذا الفعل تأثیره البالغ؛ لدرجة أنه أمسى تقلیدا ثابتا، ذا سمة م

یعنى أنه قد تم إضافة جمهور جدید إلى مجتمع الوقایة اإلشعاعیة، من جمیع أنحاء البالد،  في المؤتمر السنوي الرئیسي كل عام، وهذا

وهذا یتماشى مع األهداف الخیریة الرئیسیة للرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة. ویمكن لجمیع أعضائنا األفاضل الحصول على نسخة 

)http://iopscience.iop.org/0952-لیكتروني الخاص بنا وهو سوفت من مجلة الوقایة اإلشعاعیة المتاحة على الموقع اإل

) كمنشور دولي 1981وذلك كجزء من ممیزات االشتراك فیها. ومن المعلوم أنه تم إطالق الصحیفة اإللیكترونیة في عام ( /4746(

موقع دینامیكي  - كذلك  –اق واسع، من حیث عدد المشتركین في جمیع أنحاء العالم. ولدینا رفیع المستوى، ذا صدى إیجابي على نط

  حیوي على شبكة االنترنت، یعمل على دعم احتیاجات األعضاء، جنبا إلى جنب مع تحدیث أسبوعي منتظم لنظام البرید اإللكتروني. 

). والمیثاق 2007رة هي حصولها على (المیثاق الملكي)، وذلك عام (وٕاحدى أبرز المنح التي نالتها الرابطة في السنوات األخی     

عبارة وثیقة رسمیة صادرة عن الملكة، تمنح بها السلطة لفرد أو جهة اعتباریة كي یصبح له الحق في منح  هو-لمن ال یعلم  –الملكي 

إلنشاء منظمات كبیرة، مثل المدن أو الجامعات،  ستخدمی -وما زال  -ألقاب أو شهادات ذات صلة بمجال العمل. والمیثاق الملكي كان 

وهو یمثل أعلى مستوى من االعتراف ألي هیئة مهنیة في المملكة المتحدة؛ مما یعنى عظیم الشرف للرابطة وأعضاءها األفاضل، وكل 

هیئة مهنیة حازت (المیثاق  المهنیین المختصین في مجال الوقایة اإلشعاعیة. وتحوز الرابطة شرفا ال یدانى وصكا عالیا بموجب أنها

  الملكي)؛ مما یتیح لها اآلن أن تمنح لقب (حائز على المیثاق الملكي) لألعضاء المؤهلین في مجال الوقایة اإلشعاعیة. 

اك ). وهن14، والذي یتكون حالیا من عدد من األمناء یبلغ عددهم (المجلس التنفیذيتتكون الهیئة اإلداریة الرئیسیة للرابطة من      

) لجنة تقوم بمهام ترتكز على مختلف األنشطة والقطاعات المنتسبة للجمعیة. وتنظم الجمعیة سنویا عدد من 20أیضا أكثر من (

) أیام، تشمل دمج ما 3) أحداث كل عام مع اجتماع الربیع السنوي النابض، والذي تستمر مقابلته لمدة (10-6األحداث في المدى من (

  عادیة والعشاء السنوي، كونه یصادف تاریخ الجریدة الرئیسیة. بین الجمعیة العامة ال

تتكون اللجنة الدولیة البریطانیة من عدد أعضاء ما بین جمعیات الوقایة اإلشعاعیة، وجمعیات المملكة المتحدة المشاركة، وهي      

(رابطة ضباط الوقایة اإلشعاعیة بالجامعة، المعهد البریطاني للتصویر اإلشعاعي، وجمعیة الطب النووي البریطانیة، ومعهد الفیزیاء 

طب، باإلضافة إلى الكلیة الملكیة ألطباء األشعة والمجتمع، وأخیرا كلیة المصورین اإلشعاعیین). وتوفر اللجنة تقنیة تتیح والهندسة في ال

ألعضاء هذه الجمعیات باالنضمام إلى الرابطة، وبالتالي تعتبر بمثابة منتدى للتعاون لتطویر المدخالت، ودراسة ردود األفعال، ومتابعة 

  لها بالمملكة المتحدة، وعالقاتها بالرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة، واألنشطة الدولیة المرتبطة بها. األصداء المالزمة 

وٕاذا كنا اآلن في بدایت النصف الثاني من قرن زمني من المشاركة مع اإلربا الدولیة فإننا قد نجحنا في إتاحة التاریخ الكامل لفترة      

. ومما هو بدیهي أن أي )www.irpa.net/page.asp?id=54565(موقع اإللیكتروني التالي: ) عاما المنصرمة على ال50ال (

إلى  استفسارات حول أنشطتنا من زمالئنا ومتابعینا في جمیع أنحاء العالم یتم قبولها والترحیب بها، والرد علیها بال أدنى تسویف. ونتطلع

  لقائكم في المناسبات المختلفة الخاصة باإلربا الدولیة. 

  البروفیسور بیتر مارسدن                   

  CRadP)رئیس هیئة مهني الوقایة اإلشعاعیة المانحة للقب (المیثاق الملكي) (

  uk.org-ppresident@srالبرید اإللیكتروني:          

  اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةل نيالعدد الفصلي الثا

Translated by: S.Salama-EAEA-EGYPT 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشعاعیة الوقایة ثقافة إلنشاء اإلرشادیة) الدولیة اإلربا( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة الرابطة مبادئ

 من النهائي اإلصدار الدولیة اإلربا نشرت) 2014( العام هذا یونیو ففي ؛)الدولیة اإلربا( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةل التهانئ أجمل     

 الوقایة؛ مجال في العاملین على بالغ تأثیر لها یكون سوف الطریق، على جدا هامة خطوة وهو اإلشعاعیة، الوقایة ثقافة إلنشاء اإلرشادیة ادئهامب

 .المجال في للمختصین العملیة، التوصیات من نابع إیجابي، مردود من لها بما

الطریق األكثر فعالیة لتقدیم األداء الذي ننشده جمیعا؛ حیث ینهج نحو المثالیة  -إلى حد بعید  -وى الثقافي داخل الهیئة هو إن تضمین الوقایة اإلشعاعیة على المست     

فات جمة بین القطاعات باألفكار والمعتقدات والعادات التي یتم مشاركتها وقبولها من قبل أفراد المجتمع. وال توجد اختال - عامة  –المطلوبة في األداء. یرتبط مفهوم الثقافة 

سبة من الوقایة اإلشعاعیة في جمیع المختلفة العاملة (الطبیة، والنوویة، والصناعیة)، حیث یمكن فهم ثقافة الوقایة اإلشعاعیة كمزیج من العادات المألوفة والمعارف المكت

اإلشعاعي الناجمة عن أداء الممارسات والتدخالت، وذلك بالجمع بین األبعاد العلمیة جوانبها، التي تتضمن العاملین والمرضى والسكان والبیئة. وفي جمیع حاالت التعرض 

  لتحقیقها على كافة مستویات روابط الوقایة اإلشعاعیة المختلفة. )الدولیة اإلربا( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةاوهذا الهدف أحد األهداف األساسیة التي تسعى واالجتماعیة. 

للنمو؛ أولها االمتثال لعدید من مراحل التطور المحتمل لثقافة الوقایة اإلشعاعیة. حیث یمكن القول بأن إحدى هذه النماذج المحتملة تشمل ثالثة مراحل رئیسیة وهناك ا     

الذكر أن الهدف من أي برنامج تطویر ثقافي هو األساسي، وثانیها االمتثال الذاتي لألمان المباشر، والمرحلة الثالثة سلوك منظومة األمان اإلشعاعي. ومما هو جدیر ب

  االرتقاء بالسلوكیات التنظیمیة والفردیة نحو مستویات أعلى. 

مج رأس اإلدارة، وتوافر برنا ومن العوامل ذات التأثیر البین على إدراج ثقافة الوقایة اإلشعاعیة كنهج اعتیادي ویومي بین العاملین في المجال وجود قیادة قویة على     

الذي سوف یكون له تأثیر أكید متطور في مجال التعلیم والتدریب، وٕانشاء السلوك اإلیجابي في مكان العمل، ناهیك عن التواصل السلیم بین جمیع الممارسین الوقائیین، و 

طة، واالستفادة من دروس الحوادث الكبیرة، بسبب أخطاء في النهوض بمستوى ثقافة الوقایة اإلشعاعیة. وبالمثل فإن التعلم من الحوادث الصغیرة الناتجة عن أخطاء بسی

  من اإلخفاقات التي حدثت؛ فأحدثت أضرار، لهو جزء مهم من سبل التنمیة الثقافیة الوقائیة المعنیة.  -المكاني  -في التشغیل، أو خلل في المعدات، وكذا قرب األشخاص 

ه مطلوب تحدید مجموعة من األدوات المثلى، وتوافرها؛ لیس فقط لقیاس المعاییر المحددة للنجاح؛ ولكن أیضا لتحفیز لتقییم مستوى ونوعیة ثقافة الوقایة اإلشعاعیة فإن     

  األحكام المرتبطة، وحث المالحظات النهائیة، حول كون االتجاهات العامة إیجابیة أو سلبیة. 

ختصة القیام بأداء دور محوري في دعم اإلدارة؛ لدفع وترسیخ ثقافة الوقایة اإلشعاعیة في جمیع ویجب على المهنیین في مجال الوقایة اإلشعاعیة داخل الهیئة الم     

یة اإلشعاعیة علم كاف بأن أنحاء هذه الهیئة. وكي یتمكن هؤالء المهنیین من التصدي للمسئولیات المنوطین بها في هذا االتجاه فإنه یجب أن یكون لدى ممارسي الوقا

  أصحاب المصلحة على نطاق أوسع یمكن أن یساعد في تطویر وتطبیق ثقافة الوقایة اإلشعاعیة في مكان العمل وبیئاته المختلفة.  مزید من التفاعل مع

ثابة الخط األمامي في ، ألنهم بموعلى جمعیات الوقایة اإلشعاعیة المنطویة تحت لواء اإلربا الدولیة دورا رئیسیا في دعم المهنیین العاملین في مجال الوقایة اإلشعاعیة     

  تعزیز ثقافة الوقایة اإلشعاعیة، ویعملون على نشرها على مدى واسع، ومن ثم یتم تفعیلها على مستوى النطاق المنشود. 

التزام ضمني من جمیع الموظفین وبالطبع فإن تطویر "الثقافة المیدانیة" باإلضافة إلى العلوم والهندسة أو الثقافة الطبیة هو وسیلة لتوقع المشاكل، والحصول على      

ع الحیاة وخبرات المختصین فیها. بعدم حدوثها، أو تقلیها للحد األدنى. ویمكن القول إن ثقافة الوقایة اإلشعاعیة هي وسیلة تعلیمیة للحیاة قاطبة، تم استنباطها من واق

   :ولمزید من التفاصیل حول هذه الجزئیة یرجى زیارة الموقع اإللیكتروني التالي

http://www.irpa.net/page.asp؟id=179 
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 واإللمام المختلفة، باآلراء اإلحاطة هو"  اإلشعاعیة الوقایة ثقافة إلنشاء اإلرشادیة الدولیة اإلربا مبادئ"  المعنونة المطبوعة إصدار من الرئیسي الغرض إن     

 وضع تم ولقد. اإلشعاعیة الوقایة ثقافة إلنشاء المطلوبة األساسیة المكونات بشأن بها؛ العمل في تمرسا واألكثر الوقایة، مجال في للمحترفین المتباینة رالنظ بوجهات

 وتوفیر الثقافي، النهج جاحبن االعتقاد تعزیز إلى المستند هذا ویهدف. المستهدفین المصلحة أصحاب جمیع إشراك یتضمن شامل منهجي إطار في المبادئ هذه

 التي العمل وأماكن المؤسسات في ناجحة اإلشعاعیة الوقایة ثقافة نجاح یعزز مما اإلشعاعیة؛ الوقایة مجال في العاملین المهنیین إعداد في للمساعدة الالزم التوجیه

 بما العملیة، التوصیات وتطویر ومراجعة بهم، خاصة توجیهیة مبادئ وضع في اإلشعاعیة الوقایة ممارسي اإلرشادیة المبادئ تلك تساعد أن وینبغي. بها یعملون

 .المعنیة الهیئات في إداري مستوى أعلى على لمتابعة تخضع أن ینبغي كما. بها الخاصة القضایا مع یتناسب

  اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةل العدد الفصلي الثاني
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  ) مصر إربا( اإلشعاعیة للوقایة مصریةال الرابطة

 في الدولیة اإلربا بأسرة) مصر إربا( اإلشعاعیة للوقایة المصریة الرابطة التحقت     

 جمعة، محمود أحمد محمد/ د. أ السید هو الحالي مصر إربا ورئیس). 1992( عام

 خبراء مصر إربا وتضم. الشناوي كامل محمد رفعت/ د. أ السید هو السكرتیر بینما

  .المتخصصة المراكز وباقي المصریة الذریة الطاقة بهیئة الوقایة ومسئولي

  :)مصر إربا( اإلشعاعیة للوقایة المصریة لرابطةلالنشاط الدولي 

  2003(أفریقیا عام الحضور المؤثر في المؤتمر اإلفریقي األول بجنوب.(  

  2007(مصر عام  - تنظیم المؤتمر اإلفریقي الثاني باإلسماعیلیة.(  

  2010(حضور منظم في المؤتمر اإلفریقي الثالث بكینیا عام.(  

  2014(المشاركة الفعالة في المؤتمر اإلفریقي الرابع بالمغرب.(  

  2016(فریقیا عام أعقدة بجنوب التخطیط الجاد للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع عشر المقرر.(  

 

  : )مصر إربا( اإلشعاعیة للوقایة المصریة للرابطةالنشاط المحلى 

  وٕالى اآلن.1992منذ عام ( -كل سنتین  -تنظیم احترافي لمؤتمرات فیزیاء االشعاع والوقایة بصفة دوریة (  

 2014ر (جارى تنظیم المؤتمر الثاني عشر المقرر عقده في قنا/ األقصر في نوفمب.( 

  :هیئة الطاقة الذریة العربیة  - مركز الشرق األوسط اإلقلیمي للنظائر المشعة للدوال العربیة - هیئة الطاقة الذریة(المشاركة بصفة أساسیة في تنفیذ الدورات التدریبیة التي تعقدها كل من  

 لذریة لخدمة الشركات والهیئات والجهات المختلفة التي تتعامل مع اإلشعاع بمصادره المختلفة.تنفیذ مشروع االستشارات والخدمات الوقائیة؛ وهو أحد مشاریع هیئة الطاقة ا  

 

  : )مصر إربا( اإلشعاعیة للوقایة المصریة للرابطة أخرى أنشطة

تعقد في مجاالت الوقایة اإلشعاعیة المختلفة بمصر.  وترجمة العدید من اإلصدارات الهامة للجنة  اإلشراف على الدورات التدریبیة التي )مصر إربا( اإلشعاعیة للوقایة المصریة للرابطةهذا وتشمل األنشطة األخرى      

إلى اللغة العربیة بشكل نال استحسان ) IRPA) التي أصدرتها الرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة (1. كما تم ترجمة النشرة رقم (، ونشرها على الموقع الرسمي للجنة) إلى اللغة العربیةICRPالدولیة للوقایة اإلشعاعیة (

أو أقسام للطب النووي، باإلضافة إلى خدمات أخرى متعددة، ومتطورة  اإلشعاعيعالج المراقبین والمتابعین. كما تقدم إربا مصر كافة الخدمات الوقائیة للهیئات المتخصصة والشركات العاملة والمستشفیات التي بها أقسام لل

  egypt.com-http://www.irpa اإللیكترونيزیارة الموقع  المعلومات یرجىوللحصول على مزید من  یة المتنامیة.تبعا لألغراض اإلشعاع

 العمل ورش ضمن ،)2010( عام بالقاهرة المصریة الذریة الطاقة هیئة رئاسة بمقر ُعقدت اإلشعاعیة، الوقایة في عمل ورشة من :المقالة صورة

 .مصر إربا رئیس جمعة محمد الدكتور األستاذ السید المصاحبة والصورة المقالة هذه قدم وقد. دوریة بصفة مصر إربا تنظمها التي العدیدة
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