
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  )IRPA( الرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیةمواقع 

 على شبكة اإلنترنت الدولیة

   الدولیة لإلربا) 50( الخمسین بالذكرى االحتفال

 
وألهمیتها لدى المتخصصین فقد باتت . سنوات أربع كل منتظمة بصفة الدولیة اإلربا مؤتمرات ُتعقد    

 عالم في البدیهیات ومن. العالمیة عاعیةاإلش الوقایة عالم مكونات من أساسي مكونتلك المؤتمرات 

؛ لما "ُعقدت وحیثما كانت، أینما فیها والمشاركة إلیها الذهاب یجب" اإلربا مؤتمرات أن الوقایة محترفي

  . تتضمنه من حیثیة، وما تضمنه من جدیة، ومن جدید

  https://www.facebook.com/IRPA0 

  https://twitter.com/IRPA 

  www.irpa.net 

 تاریخ عنالرئیس یلقیها  موجزة لمحةالمنتظر ب الیومذاك  صباحاالحتفالیة  تبدأ وسوف. رسجالكون من األربعاء یوم لبرنامج مركزیا محورا االحتفال ویتیح     

 مجال في الرئیسیة الدولیة المنظمات مع التعاونيدور الرابطة  على الضوء سلطفیها یُ و  ها،تحقق التي واإلنجازات )،IRPA( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة الرابطة

 الماضیة،) 20( عشرینال السنوات مدى على المرموقة سیفرتال محاضرات عن الناشئة الرئیسیة القضایا یة حولنقاش حلقةتلك اللمحة  وتلي. یةاإلشعاع ایةالوق

 .الیوم في عالم علیه هي كمابالوقایة اإلشعاعیة  صلتها واستكشاف

 التحدیاتفي مواجهة  -  حكومیة غیر جمعیات بوصفها -إلیها  المنتسبة والجمعیات) IRPA( الدولیة اإلربا دور حول ةالثانی الفریق جلسة وتتمحور     

خالل و  .السواء علىذات األهمیة على األصعدة المحلیة والدولیة  القضایاالجلسة  كتل شملخطط أن تمن المو . یةاإلشعاع ایةالوق ت عملمجاال في متزایدةال

 تعزیززیادة للدیهم، و  الجماعیة الرغبة تنشیط إلعادةبالطرق المناسبة؛  الوقایة اإلشعاعیة المنتسبین إلى دنیا العاملین تحفیز إلى سعيوف یتم الس ذات الجلسة

 صوت بمثابةهؤالء العاملین  لیكوناإلربا الدولیة وجمعیات اإلربا المحلیة المنطویة تحت لواءها؛  الوقائي المختلفة، التي تغطیها العمل أماكن في المهنیة الكفاءة

  .الدولیةو  ةالوطنی المستویات ىالعاقل والحكیم عل الوقایة اإلشعاعیة مهنة

 أحرار الرسمي المجتمع مندوبي غیر من المؤتمر في الحاضرین أولئك أن حین في ة،یممو الع یةللجمع ةالرسمی ألعمالل الظهر بعد ما فترة وستخصص      

 الذكرى، بمناسبة خاص عشاء حفلُفیقام  المساء فيأما . المتعددة تاون كیب بمباهج لالستمتاع المغادرة أو ین؛ للمتابعة،مراقب بصفة االجتماع إلى االنضمام في

 موضوع تنعكس وسوف .نأمل أن یكون یوما للذكرى، یدوم لألبد والذي ،مقابل هذا العشاء الخاص جدا المؤتمر رسوم شملتوقد  ،یةالدول لإلربا) 50( الخمسین

 إلرباتحت عیون ا –مع بعضها البعض  لتقاسم ةمشاركال للجمعیات فرصةإتاحة ال ذلك في بما البرنامج، من أخرى مواضع في) 50( الخمسین الذكرى احتفالیة

من  األسبوع مدار على العلمي البرنامج في الرئیسیة العروض بالطبع لن تخلوو . التي تواجهها الخاصة والتحدیاتالتي تؤدیها،  الجیدة الممارسات -  ولیةالد

حقا؛ وذلك باإلشارة إلى  اكبیر ) 14 إربا( مؤتمر یكون أن - بناء على التخطیط المبكر والجید  –من المتوقع   .)50( الخمسین الذكرىإشارات متفاوتة تجاه 

وللمهتمین فإن  .)50( الخمسین لذكرىلباالحتفاالت الممیزة  تفوق أهمیته باقى المؤتمرات  ولكن كالمعتاد، الوقایة اإلشعاعیة القضایا من كاملة مجموعة تهغطیت

  www.irpa2016capetown.org.zaالنشرة الثانیة للمؤتمر متاحة عبر الرابط التالى: 

جمعیة من جمعیات اإلربا لكل  –األقل على  –یتواجد ممثل واحد  أن ونأمل تاون، كیب في من حضراتكم ممكن عدد أكبر رؤیة إلى نتطلع ونحن     

ینعكس عنه و  ،باالحترام یحظى مستقبل،ال إلى طریق تصمیم فيالتعاون معنا و  لإلربا الدولیة،) 50( الخمسین الذكرى احتفال في شاركتنالم) أكثر أو( الخمسین

  .یةاإلشعاع ایةالوقمجال  في المهنیین كل ثقةب جدیر صوتصدى 

  .)IRPA( الدولیة اإلربا رئیس - سیزارونسكى رینات

 

 2015 یونیو )6رقم (

  اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةل العدد الفصلي السادس

Translated by: S.Salama-EAEA-EGYPT 

  في هذا العدد:

  .الدولیة لإلربا) 50( ال بالذكرى االحتفال. 1

  .)HPS( الدولیة الصحیة الفیزیاء جمعیة. 2

 الرابع األوقیانوسى اآلسیوي المؤتمرر عن تقری. 3

  .)AOCRP-4( اإلشعاع من الوقایة في

 اإلشعاعیة الوقایة لجمعیة العاشرة الندوة. 4

  .الكرواتیة

  مسئولي اإلربا:

  كریستوفر كلیمنت الرئیس:

  برنارد لیجان نائب الرئیس:

  المحررین:

  شون شانج لي + على شون شترین

  :االتصال بالجمعیات المرتبطة

  أدلین جاو

  مدیري الموقع اإللیكتروني:

  أندى كرم + كریس مالكولم صن

  مدیري وسائل اإلعالم االجتماعیة:

  سیفین ناجلس + كریس مالكولم صن

  مراجعي الوسائل اإلعالمیة:

  میالني ریكارد

  رالف توماس

  سیفین ناجلس

  یانج كي لیم

  دونكن ماك كلوري

  داي سوكي شجي یاما

  ووي جتشان

 لكنه اإلربا، مؤتمرات كل كدیدن والمؤتمر مهم .2016 مایو) 13-9( الفترة خالل في إفریقیة، الجنوب تاون كیب في) 14 إربا( القادم ُیعقد المؤتمرو هذا     

 بطریقة بها، الحتفالل العالمي اإلشعاعیة الوقایة مجتمع یسعى ،ثقل ذات مناسبة وهي اإلربا، إلنشاء الخمسین الذكرى مع یتوافق كونه األهمیة في یفوقها

 تبرز احترافیة؛ بطریقة المؤتمر في برنامجال دمج وتم الفریدة، المناسبة بهذه لالحتفال خاص برنامج إعداد تم وقد. العریقة الدولیة للرابطة تقدیرهم مع تتناسب

     .للوقایة الدولیة الرابطة خالل من الدولي المستوى على البناء عاونوالت المستمر، والتواصل بینها، المتبادل االتصال وسبل اإلشعاعیة، الوقایة روابط وأهمیة دور



 

 

 

          

                       

  اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةل السادسالعدد الفصلي 

Translated by: S.Salama-EAEA-EGYPT 

أشهرت  واحد وبعد عام. )1955( عام یونیو في األول التنظیمي اجتماعها) HPS( الدولیة الصحیة الفیزیاء جمعیة عقدت     

جهة  أيإلى  نتميت ال أنها ؛ مما یعنى، ال تهدف للربحمستقلة ،علمیة كمنظمة األمریكیة، المتحدة الوالیات في رسمیا نفسها

 جمیع في فرع )42( عضوا، )4400( من یقرب ماع نتحدث الیومو . خاص كیان أيحتى  أو ،صناعیة مؤسسة أو ،حكومة

  ).جورجیا حظت به خراآلو  تایوان في أحدهما( باإلضافة إلى فرعین دولیین المتحدة، الوالیات أنحاء

 التي، "الصحیة یزیاءالف" بسبب متزایدة دولیةات عضویب )HPS( الدولیة الصحیة الفیزیاء جمعیة ازدانت أعوامها األولى في     

 للجمعیة األوائل القادة دفع الذيوقد یكون هذا النجاح هو . یاعلمأثبتت نفسها ، بعد أن دولیا مكانة متمیزة بالفعل حازت قد

 المملكةو  والیابان، فرنسا، فيت حتى كانت فروع الجمعیة قد تولد تبدأالستینات ولم تكد . أخرى بلدان في إنشاء فروع لها لتشجیع

الجمعیة  أن الواضح من أصبح دولة )70الممیزین على مستوى ( العلماء من )1000( من یقرب ما إلى الوصول بعدو . المتحدة

كتداع و . مجالها فيالمفضلة بل و  ،ذات الصیت، وصارت ةمهنال لتمثیلذات ثقل ومكانة مرموقة  دولیة هیئةالناشئة قد أمست 

 تزدهر ا - جمیعا نعلم وكما - والتي)، 1965( عام )IRPA( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة الرابطة تشكیل تم لهذا التمیز طبیعي

  .شتى بقاع العالم فيتتبعها،  التي الزمیلة جمعیاتال ) من50( الیوملها حتى أصبح 

، الدوليلجنة دائمة للتعاون  )HPS( الدولیة الصحیة الفیزیاء جمعیةتها أنشأت نشطأ في دولیةال مشاركةزیادة ال على عیشجوللت  

. تنظیمالو  تخطیطال فيوبالذات  ،األخرى الدول فيمنظمات الوقایة اإلشعاعیة  إلى المساعدة تقدمب -  االقتضاء عند - تقوم

  .إلى اإلربا الدولیة الزمیلة لجمعیاتا انتمائهم وتعزیز تشجیعو  ،الدولیة الفروع دعم في لتلك اللجنة النهائي الهدفویكمن 

، الیینالح الطالب من تتكون التيو  ،الطالب دعم لجنة هي الذكر تستحق التي الصحیة الفیزیاء جمعیةلدى  ىخر األ واللجنة    

 وتسهیل ،الدائمین لهم واإلرشاد النصح میقدوت ،فیها الدائمةم عضویتهمن خالل  همرباتج تعزیز إلى وتهدف ،التخرج حدیثيأو 

 اللجنة هذه من واحد عضو طالبویتم االستقرار على . الصحیة الفیزیاء جمعیةل خرىاأل نشطةاأل فيهؤالء وأولئك  مشاركة

 وٕادراكا. المجلس اجتماعات كل في ویساهم یحضر ؛ حیثجمعیةلل اإلداریة الهیئة وهي ،اإلدارة مجلسل مستشار بمثابةلیكون 

  .هااجتماعات حضور من یتمكنوا حتى للطالب عام كل السفر منح من كبیرا عددا الجمعیة توفر الشباب المهنیین كةمشار  ألهمیة

نصف  االجتماع الصیف، فصل خالل عقدُوی السنوي االجتماعكبیرین سنویا؛  اجتماعین تعقد الجمعیةومن المعروف أن      

 – 2015یولیو  –هذا العام  بولیس ندیاناإ في السنوي اجتماعها في الجمعیة تحتفل هذا وسوف .الشتاء في عقدُوی السنوي

 إلى جنبا، ویسیر معها االجتماعات ع هذام اجتماعا لها، یتزامن) PDS( المهنیة التنمیة مدرسة قدعوتالسیتینیة لها. بالذكرى 

تنظیمه  علىیحرص القائمین و  ،یةاإلشعاع ایةالوقمجاالت  من محددة مجاالت على ركز كل اجتماع للمدرسةوی. عادة جنب

 أمانو  ةیالصح الفیزیاء جلةم الجمعیة تنشركما . ینالصحی الفیزیائیین لجمیع التعلیم مواصلة عن متقدمة موضوعات میقدعلى ت

 والترفیهیة التعلیمیة الموادب دسمة صفحة 40 نحو )الصحیة الفیزیاء أخبار( تجلب ذلك إلى باإلضافة. اإلشعاعي التشغیلي

  .تكلفة أي دون اإلربا الدولیة أعضاء لجمیع متاحة النشرة هذهو . یاشهر  لألعضاء

  ])أنصاري أرمین(الصحیة  الفیزیاء جمعیة [

) HPS(خمسة رؤساء سابقین لجمعیة الفیزیاء الصحیة (     

یغاس، بنیفادا األمریكیة، ) في الس ف1961في اجتماع عام (

أیضا  -وبینهم: لوریستون إس. تایلور (في الوسط)، وقد شغل 

في  )ICRPمنصب رئیس اللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة ( -

).  وٕالى الیمین منه كارل زید. مورجان، 1950- 1937الفترة (

 .)IRPAصاحب الدور األساسي في تعزیز إنشاء (

 عم حالیا) IRPA( الدولیة اإلربا رئیسة سیزارونسكى رینات     

 الدولیة الصحیة الفیزیاء جمعیة رئیس بوید؛ مایك السید

)HPS(، الذى الدولي المؤتمر فعالیات أثناء تعاونیة لجنة في 

 عام بكالیفورنیا، ساكرامنتو، في الصحیة الفیزیاء جمعیة عقدته

)2012.( 

 معاییر إلى الوصول وحریة). ANSI( للمعاییر األمریكي الوطني المعهد مع بالتعاون وذلك واعتمادها، المرجعیة المعاییر تطویر على تعمل وهي نشطة، معاییر لجنة  - كذلك – الجمعیة ولدي          

  .ألعضائنا أخرى فائدة والمعهد الجمعیة

 شرف الصحیة الفیزیاء جمعیة كان. بالملحوظة التالیة تنتهي أن وأود ،)IRPA( الدولیة اإلرباو  )HPS( الصحیة الفیزیاء جمعیة بین التاریخیة العالقة تصف التي قصیرةال المقالة هذه بدأت لقد     

 في المتحدة الوالیات في أخرى مرة الدولیین زمالئنا استضافة شرف ننال أن نأملو . )1973( عام سبتمبر فيوذلك  ،)سي دي واشنطناألمریكیة ( العاصمة في )IRPA 3( اإلربا الثالث المؤتمر استضافة

 قدما السعيبمواصلة  أعضائنا نعد ذلك غضون فيو  على انعقاد المؤتمر األول بالوالیات. عاما )50( مسعانا فسوف یعنى هذا مرور في نجحنا وٕاذا. )2024( عام )، والمزمع عقدهIRPA 16( مؤتمرال

 .الجنوب إفریقیة تاون كیب في )2016( مؤتمر فيلى لقیاكم قبل أن نفترق نؤكد على حرصنا البالغ عو . )IRPA( الدولیة اإلربا مع تعاون البناءنحو مزید من ال

 2015 یونیو )6رقم (

 عبر الدقیقة إجاباتها على والحصول للجمهور، األسئلة طرح خدمة الصحیة الفیزیاء جمعیة التي الممیزة الخدمات ومن     

 العدید ویسهم. اإلشعاعي األمان حول الجمهور ألسئلة احترافیة إجابات نیل الخدمة تلك وتتیح ، ATE) الخبراء اسأل( خدمة

 محترفون وألننا. سؤال ألف) 11( من أكثر عن اإلجابة تمت اآلن وحتى العامة، الخدمة هذه في الجمعیة وخبراء المحررین من

 عبر المهتمین من شخص ألي مجانا متاح األرشیف هذا إلى والولوج للموضوع، طبقا واألجوبة األسئلة هذه بأرشفة نقوم فإننا

  ./http://hps.org/publicinformation/ate: الرابط

 



                                                                          

 

 

  )AOCRP-4( یةاإلشعاع الوقایة في الرابع األوقیانوسى اآلسیوي المؤتمر

 )سوجیاما دایسوكي(  

 2015 یونیو )6رقم (

  اإلشعاعیة لوقایةل الدولیة لرابطةل السادسالعدد الفصلي 

Translated by: S.Salama-EAEA-EGYPT  

 في، لمبوركواالب )PWTC( العالمیة للتجارة بوترا مركز في ،)AOCRP-4( اإلشعاعیة الوقایة في الرابع األوقیانوسى اآلسیوي المؤتمر) MARPA( ةالمالیزی اإلشعاعیة الوقایة جمعیة نظمت     

  ).MOSTI( واالبتكار والتكنولوجیا ،العلوم وزارةو  ،المالیزیة النوویة الوكالة مع بالتعاونوذلك  ،2014 مایو )16 – 12الفترة من (

 األجانب للمشاركین مالیزیا جیدة جدا لتقدیم فرصة المؤتمركان  كما. الوقایة اإلشعاعیةمجال  في إلیه توصلال تم ما آخر ، واالطالع علىالعلمیة المعارف لتبادل منصة بمثابة المؤتمروكان      

  .التخصصیة عرفةوالم المعلومات وتبادل نشر زیادة في، وتسهم العالم مستوى على والباحثین العلماء بین الروابط، تتیح مزید من یةمعلومات شبكة إنشاء عن فضالالذین ال یعرفونها إال سمعا. 

 )AOARP(الرابطة  فيولقد سبق لكبار الدول األعضاء . سنوات) 4( أربع كل )AOCRP( مؤتمر )AOARP( اإلشعاعیة لوقایةل والدول األقیانوسیة آسیا رابطة فيالدول األعضاء  متنظ     

 المؤتمر تنظیمأن تولت ) MARPA( ةالمالیزی اإلشعاعیة الوقایة جمعیةل لشرف ٕانهو ). 2010( والیابان ،)2006( والصین ،)2002( كوریاالسابقة؛ حیث استضافته  )AOARP(مؤتمرات  مینظت

  .)2002( عام تأسیسها تم وقد مالیزیا، في النوویة التكنولوجیا صناعات في العاملین جمعیة هي )MARPA(و. مالیزیا في )4الرابع (

بحثیة، عرض منها  ورقة )146وعبر أنشطة المؤتمر المختلفة تم تقدیم عدد (. الوقایة اإلشعاعیةب ، من الدول ذات االهتمامدولة )34( من مشاركا )324( المؤتمر في ینشاركبلغ عدد الم وقد     

 تلك هاشملت التيالمتنوعة من الموضوعات و . اتهخبر و  تخصصهیتناسب مع  الذي مجالال في ، كلالملصقات جلسة بوستر )81عروض شفهیة، بینما قدم الباقون ( في) محاضرة 65أصحابها (

 واللوائح المعاییر ،الطوارئ لحاالت خطیط واالستعدادالت ،المشعة المصادروأمان  أمن یة والجرعات،اإلشعاع اتقیاسال المؤین، اإلشعاع آثار AOCRP-4)( فيتلتها  التي والمناقشات العروض

 جلسات ثماني تنظیم تم وقد. النوويأخیرا األمان و  المؤینة، ة غیرشعاأل المشعة، النفایات إدارة الطبي، المجال فيالوقایة اإلشعاعیة  ،الوقایة اإلشعاعیةمجال  فيوالتدریب  التعلیم ،الوقائیة المرجعیة

 الدولیة المنظمة مشتركة بین خاصة جلسةو  ،)AOARP( اإلشعاعیة لوقایةل والدول األقیانوسیة آسیا رابطةب الخاصة الجلسة ،)IAEAبالوكالة الدولیة للطاقة الذریة ( الخاصة الجلسة :وهي؛ خاصة

مشتركة نظمتها  ثالثیة جلسةو  ،)ICRP( اإلشعاعیة للوقایة الدولیةوأخرى ُخصصت للجنة  ،)IRPA( الدولیة اإلرباب خاصة جلسةو  ،)WHO( العالمیة الصحة منظمةو  IOMP)( الطبیة للفیزیاء

 لعلماءالخاصة با الجلسةتلك  هيتم تنظیمها خالل المؤتمر  وآخر جلسة ،(UNSCEAR-WHO-IRPA) الدولیة اإلرباو  العالمیة الصحة منظمةو  لجنة األمم المتحدة لدراسة آثار اإلشعاع المؤین

  .المؤتمر خالل نالشبا

) 2014من ( )AOARP( اإلشعاعیة لوقایةل والدول األقیانوسیة آسیا رابطةل جدیدا رئیسا) MARPA( یةاإلشعاع ایةللوق المالیزیة الجمعیة من جوريلیباى  محمد الدكتور انتخابما أثلج الصدور وم

 .MARPA)( رابطة ال رئیس قبل من رسمیةرائع بصفة  بنجاحوٕانهاء فعالیاته  المؤتمر تنظیم تم وقد. )2018وحتى (



                                                                          

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الكرواتیة اإلشعاعیة الوقایة لجمعیة العاشرة الندوة

   )برونیك كراجاكار سوٕاینی بیترینك برانكو بیتو، تومیسالف(

 

 2015 یونیو )6رقم (

  اإلشعاعیة للوقایة الدولیة بطةلرال السادسالعدد الفصلي 

Translated by: S.Salama-EAEA-EGYPT  

 شیبینیك في) 2015( أبریل )17-15( الفترة يف، عالمیة بمشاركة) CRPA( یةاإلشعاع ایةللوق الكرواتیة للجمعیة )10( العاشرة الندوة قدتعُ      

 ومكتب ،بوسكوفیتش رودر معهدو  لمهنیة،ا والصحة الطبیة البحوث معهد مع بالتعاون الكرواتیة اإلشعاعیة الوقایة جمعیة الندوة نظمتو . كرواتیاب

 والمرافق والجامعات والبحثیة العلمیة الوطنیة المؤسسات من محلي باحث) 73( م، منهبحثیة ورقة مشارك )93( قدم. النوويو  اإلشعاعيلألمن  الدولة

ال تم طباعة  .وقطر قدونیاوم وصربیا وسلوفینیا والمجر والهرسك البوسنة من نو دولیال مشارك) 20( ، بینما قدم الالخاص القطاع وشركات الصحیة،

. میلیتش ومیرتا ،نیفینكا كوبجار ،بیتو تومیسالف ،بیترینك برانكو أشرف على تحریره والذيالمؤتمر، كتاب  فيتم عرضها بالندوة  التي) محاضرة 65(

  .www.hdzz.hrوجمیع تلك المحاضرات متاحة على صفحة المؤتمر على شبكة االنترنت، وعنوانها: 

، رئیس كراجاكار إینیس هذه المحاضرة ، وعرض)2015 – 1992الفترة من ( في ،)الكرواتیة اإلشعاعیة الوقایة لجمعیة ندوات عشر(: هياألولى ، تینتمهیدی نمحاضرتیب العلمي البرنامج بدأوقد      

 دوبرافكو وألقى تلك المحاضرة" ).العالمي المناخ تغیرل ولحلإیجاد  في یةاالنشطار  النوویة الطاقة إمكانات (تطویع . بینما كان عنوان المحاضرة الثانیة:)CRPA( یةاإلشعاع ایةللوق الكرواتیة لجمعیةا

 ،اإلشعاعیة الجرعات قیاس یة،اإلشعاع ةایوالوق األشعة علم في ات عامةعو ضمو : أقسام ثمانیة إلى للندوة العلمي الجزء تقسیم تم. زغرب جامعةب والحاسبات الكهربائیة الهندسة كلیة بیفیك، من

 للندوة العلميوانقسم المحتوى . القیاس وتقنیات األجهزةأخیرا و المؤین،  غیر اإلشعاع ،اإلشعاعیة اإلیكولوجیا ،الطب في یةاإلشعاع ةایالوق لجمهور؛ل اإلشعاعیة الوقایة ،لإلشعاع البیولوجیة التأثیرات

 جائزة كانتو  مناقشات مستفیضة، بعضها كان حامى الوطیس. عن توأسفر  ،االهتمام من الكثیر تم عرضها التيمحاضرات المن  محاضرة كل تأثار ولقد . شفویة محاضرة )37و( ) بوستر،28( إلى

  .)المؤین اإلشعاع طریق عن الثقافي التراث حمایة( انهكان عنو  والذيماروزیك)،  ریناكات( بوستر من نصیب أفضل

بصحبة مرشدین سیاحیین محترفین؛ إللقاء الضوء على ، شیبینیك مدینة في میخائیل القدیس قلعة زیارةالسیاحیة إلى المواقع الشهیرة بالمدینة، ومنها  الجوالتمجموعة من  وفى النهایة تم تنظیم     

 المعرض الندوة نجاحومن عوامل . )10( العاشرة الندوة مناسبةب ،ممیزة میالد عید كعكةب المشاركون فوجئ لمؤتمر،ل الرسمي العشاء خالل. و المتى)د(إتنوالند  ىة الهامة. كما تم تنظیم زیارة إلتلك القلع

  .الواعیة الراعیة والجهاتالجمیل،  الفني

 المعرفة لتبادل صاتخصالت مختلف من والممارسین للعلماء فریدة فرصةكانت بمثابة  دولیة بمشاركةتمت  التي الكرواتیة اإلشعاعیة الوقایة لجمعیة العاشرة الندوةومما هو غنى عن الذكر أن      

  .الوقائیة الدولیة البیئة تحفیز في یة المتنوعة؛ مما كان له دور ملموساإلشعاع ایةالوق تمجاال في والخبرة


