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 ،ء الوقاية اإلشعاعيةوزمال  IRPA أعضاء  أعزاءي

تقييم أولي ألنشطة    2022مع وصولنا إلى نهاية عام     IRPA، أتيحت لي الفرصة إلجراء 

الخاصة بنا من العام الماضي. كنت سعيدًا للغاية ألننا تمكنا خالل العام الماضي من االلتقاء  

 Saintألمريكا الشمالية في    IRPAجسديًا مرة أخرى في مؤتمراتنا اإلقليمية. بدأنا بمؤتمر  

Louis  ي فبراير ، تاله المؤتمر األوروبي في  فBudapest    مايو( ، والمؤتمر األفريقي(

في أكتوبر  Santiago de Chile)أكتوبر( ، وأخيراً مؤتمر أمريكا الالتينية في  Accraفي 

الماضي. في كل حدث ، كان من دواعي سروري بشكل ال يصدق أن أتيحت لي الفرصة  

لمقابلتك  إل  ممرة أخرى  وأيًضا لمشاركة جميع الفرص   -شخصيًا    م ومناقشتك  ميك واالستماع 

 العديدة!  IRPA الـللمشاركة في إحدى مجموعات مهام 

. كان هذا واضًحا بشكل خاص في مؤتمرات على  IRPAلقد الحظت دائًما االلتزام النشط لجيل الشباب ، وهو نجاح حقيقي لـ 

العام الماضي ، حيث كان لكل منها أحداث تركز على المهنيين الشباب. تم أيًضا منح الفائزين بالعديد من الجوائز المهنية  

 لحدث.، وأنا أتطلع إلى رؤيتهم يجتمعون معًا في هذا ا 2024في عام  Orlandoفي   IRPA 16الشابة تسجيًًل مجانيًا لـ 

 

 ICRP 2021 + 1مؤتمر  لكما أنني مسرور جًدا بمشاركتنا النشطة  

. تمكنا من المشاركة في العديد من الجلسات حيث  Vancouverفي  

من اإلشعاع. كل يوم خًلل الندوة    الوقاية عملنا كصوت لمتخصصي  

اإلشعاعية ، وكيفية    الوقاية ، قدمنا آراء أعضائنا حول تحسين نظام  

  المواد المشعة الطبيعية   بدء شبكة من المهنيين الشباب وأنشطتنا على

NORM  التواصل حول  نظرنا  وجهات  مشاركة  من  أيًضا  تمكنا   .

شعاع والمخاطر ،  بشأن المخاطر ، والتزامنا تجاه الجمهور بشأن اإل

وال العملي  التطبيق  بين  الموازنة  كيفية  نفخر  تحفظ وكذلك  أن  . يجب 

   .IRPAجميعًا بهذه الجهود وبالكم الهائل من المعرفة والخبرة داخل 

 

Bernard   معAna-Maria Bomben  المديرة التنفيذية(

 في مؤتمر أمريكا الالتينية التشيليين ( مع الزمالء  IRPAلـ 

دونة الرئيس مُ   

DR. BERNARD LE GUEN 
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بالهند ، وآمل أن أرى العديد منكم هناك. سيشهد    Mumbaiفي    ألوقيانوسيا اواآلسيوي    IRPAبمؤتمر    2023سينطلق عام  

عبر الويب حيث سنقدم مزيًدا من التفاصيل حول األنشطة التي يتم االطًلع بها في العديد من    IRPAشهر يناير أيًضا ندوة  

 اإلشعاع غير المؤين.   كذاواإلشعاعية   الوقاية ونظام   (NORM  العمل الخاصة بالمواد المشعة الطبيعية )مجموعات 

 هذا يعد بأن يكون برنامًجا رائعًا! 

 ! سنة سعيدة اسمحوا لي أن أتمنى لكم عطلة رائعة وو،   2023عام   نبدئقبل أن   ،لكن يبدو أنني أستبق نفسي

 

 

 

 

 

دونة الرئيس مُ   

DR. BERNARD LE GUEN 

 في ICRP) رئيس( Werner Rühmمع  Bernardلقاء 

ICRP 2021+1   داقة طويلة واحترام كبير بين الرئيسين ص 

Sylvain Andresz, Bernard [IRPA YGN and 

Cameron Jeffries (ICRP EC)]   يقدمون ICRP 2020 + 1 

Bernard وأعضاء آخرون في مؤتمر أمريكا الالتينية 
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ثقافة  كان   "تبني  اإلقليمي   الوقايةموضوع  المؤتمر  هو موضوع  السًلمة"  وثقافة  اإلشعاع  من 

، غانا    Accraُعقد هذا المؤتمر في  حيث  .  يةاإلشعاع  للوقايةاألفريقي السادس للرابطة الدولية  

. تم تنظيمه من La Palm Royal Beachفي فندق    2022أكتوبر    13إلى    10في الفترة من  

غانا   جمعية  الدولية  GARP)  يةاإلشعاع  للوقايةقبل  الرابطة  مع  بالتعاون  اإلشعاعية  (  للوقاية 

(IRPA( والوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA ( وبرعاية منظمة الصحة العالمية ، )WHO) . 

 

  ية اإلشعاع  الوقايةهذه هي المرة األولى التي تستضيف فيها غانا المؤتمر اإلقليمي ، الذي جمع أكثر من مائة متخصص في مجال  

 كيانات والممارسات ذات الصلة. وكان من بين المشاركين باحثون ومنظمون وطًلب ومهنيون شباب وممثلون عن هيئات دولية و

المشاركين من   أفريقية أخرى. وهي  50البلدان األفريقية حيث حضر حوالي  أكاديمية. كان معظم  ٪ من غانا والباقي من دول 

هناك مشاركون آخرون   وكان.  ن ومصر)افتراضيا(والسودا  ،  كوديفوار  ،أنغوال    ،  إفريقياجنوب    ،كينيا    ،الكاميرون  ،  نيجيريا  

من فرنسا والمجر ، وكان المؤتمر مفتوًحا أيًضا ألولئك الذين يرغبون في المشاركة فعليًا. كما تم تمثيل المنظمات الدولية بشكل 

، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية  IAEA  ،WHO  ،IRPA  ،UNSCEAR  ،AFAN  ،Proman  ،ESPPجيد ، بحضور ممثلين عن  

 ألوروبا. 

كانت   مسبقًا.  والمسجلة  واالفتراضية  الشخصية  التقديمية  العروض  تضمن  الذي  العلمي  للبرنامج  هجينًا  نظاًما  المؤتمر  استخدم 

العلمي مباشرة عبر اإلنترنت  البرنامج  تم بث  للمجتمعات.  نقاش ، ومنتدى  تقديمية شفهية وملصقات ، وحلقات  هناك عروض 

 أيام. 4تمر سأطوال الجدول الرسمي للمؤتمر الذي 

 

 

 

 

 

 

 

 غانا – AFRIRPA-06 Accra - المؤتمر السادس

JOSEPH AMOAKO  

 AFRIRPA 06 مؤتمر صورة جماعية للمشاركين وكبار الشخصيات في حفل افتتاح
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 حفل االفتتاح كلمات عدة متحدثين من بينهم:  تضمن 

• Prof. Cyril Schandorf, congress chair 

• Mr. Quayson - a representative of the  

Minister for Environment, Science , 

Technology and Innovation of Ghana, 

• Dr. Bernard Le Guen, IRPA president 

• P. Johnston, IAEA representative 

• Dr. Francis C. Kasolo, WHO 

representative to Ghana 

• Prof. Samuel B. Dampare, the Director  

General of the Ghana Atomic Energy 

Commission (GAEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمؤتمر ما يلي:   الموضعيةالمجاالت  شملت

 من اإلشعاع البيئي  الوقاية •

 في الطب  يةاإلشعاع الوقاية •

 ( والرادون NORMالمواد المشعة الطبيعية )  •

 المراقبة الخارجية وتناول النويدات المشعة  •

 ثقافة السالمة  •

 اإلشعاع غير المؤين  •

 التنظيم والمعايير  •

 لمنشآت مفاعل األبحاث  يةاإلشعاع   الوقايةبرنامج  •

 غانا –AFRIRPA-06  Accra - المؤتمر السادس

JOSEPH AMOAKO  

WHO representative to Ghana - Dr. F. C. Kasolo 

مع مقطع عرضي لرؤساء الجلسات العلمية في   المؤتمررئيس 

AFRIRPA06 

 في فندق  السادس  AFRIRPAمؤتمر من جلسة 

 La Palm Royal Beach ،  أكرا ، غانا 
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تم التخطيط ألنشطة المرطبات والترفيه من أجل السماح للمشاركين بأخذ استراحة من العروض التقديمية العلمية الصارمة  

إلى   استكشافية  ورحلة   ، القهوة  لتناول  واستراحات   ، ترحيبي  استقبال  حفل  ذلك  وشمل  زمًلئهم.  مع  والتواصل  للتفاعل 

 . Accraيارة إلى وسط مدينة وزبغانا  مختبرات ومرافق هيئة الطاقة الذرية  

 

أحداث   أبرز  من  الشباب  للمهنيين  المخصصة  العلمية  الجلسة  كانت 

المؤتمر. تسعى هذه الميزة في مثل هذه المؤتمرات إلى تحديد وتشجيع  

مجال   في  الشابة  الشباب    الوقاية المواهب  المهنيين  قدم  اإلشعاع.  من 

مجاالت   في  المؤتال  المواضيعأوراقًا  من  أعمالهم.  مختلفة  لعرض  مر 

 Mbarndouka Taamtéُمنحت جائزة العالم الشاب المحترف للسيد 

Jacob  البحثية ورقته  عن  الكاميرون   Indoor radon and“من 

ambient equivalent dose rate measurements using a 

locally manufactured low-cost smart electronic device 

and validated with reference instruments”. 

 

للمشاركين فرصة فريدة للتواصل وتبادل األفكار وتسليط الضوء ومناقشة القضايا ذات الصلة المتعلقة    AFRIRPA06أتاح  

مجال   في  ممارسة    يةاإلشعاع   الوقاية بالتثقيف  تحسين  نحو  الموجهة  السًلمة  أن    يةاإلشعاع  الوقاية وثقافة  بعد  إفريقيا.  في 

بالترحيب    GARP، فإن    ينبالتعاون مع العديد من المضيف  AFRIRPA06م  نجحت في تنظي  ممتنة للفرصة التي أتيحت لها 

  ية اإلشعاع  للوقاية بالمشاركين في غانا وتتمنى لنيجيريا والكاميرون كل التوفيق في محاولة استضافة المؤتمر اإلقليمي القادم  

في المستقبل هو زيادة التعاون    AFRIRPA06لموروثات الدائمة لـ  (. من المأمول أن يكون أحد اAFRIRPA07في إفريقيا )

 من اإلشعاع في القارة األفريقية لصالح البشرية والمجتمع.  الوقايةوتبادل الخبرات في مجال التعليم وممارسة 

 

 

 

 

 

 

 

 غانا – AFRIRPA-06  Accra - المؤتمر السادس

JOSEPH AMOAKO  
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حول    2022أكتوبر    27في   اآلراء  لتبادل  مشتركة  عمل  ورشة  والصين  واليابان  كوريا  من  شباب  متخصصون  عقد   ،

شباب ومهندسون وطًلب من  ال  الوقاية االشعاعية شخًصا ، بما في ذلك باحثو    30األنشطة البحثية األخيرة. شارك أكثر من  

عروض بحثية شيقة حول الموضوعات التالية ، تلتها مناقشات محفزة ساهمت في تجربة    5أخرى. كان هناك  دول آسيوية  

 جميع المشاركين الشباب. 

Topic Speaker 

Development of Neutron and Gamma Radiation Detection Chip Yang Liu(CIAE, China) 

Progress on ICRP Task Group 113: Reference Dose Coefficients for Common 
Diagnostic X-ray Imaging Examinations 

Yeon Soo Yeom (Yonsei Univ., 
Korea) 

Establishment and First Application of 4D Dose Calculation in China Ri Zhao (CIRP, China) 

A Field Experiment of Accident Dosimetry for Interlaboratory  
Comparison in Korean Retrospective Dosimetry Network 

Hyoungtaek Kim (KAERI, Korea) 

Solid Cancer Mortality of Early Entrants in Hiroshima City After the  
Atomic Bombing: 1970-2015 

Seiko Hirota (Hiroshima Univ., 
Japan) 

 

تعد مشاركة األفكار  واإلشعاعية يعتمد على مساهمة المهنيين الشباب.    الوقاية كانت محلية أو عالمية ، فإن مستقبل    وسواء

أن تستمر األحداث اإلقليمية أو الدولية    ونأملوالخبرات واإلنجازات وتطوير العًلقات الجيدة أمًرا حيويًا لهذا العمل. لذلك ،  

 والجمعيات المرتبطة بها.   IRPAمثل هذه في المستقبل ، بدعم من  

 (YGN) شبكة الجيل الشاب KARP - JHPS - CARP  ةالمشترك لعمالورشة 

TAKAHIKO KONO, KAZUJI MIWA, RUI QIU, YEON SOO YEOM 
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اإلقليمي   والمؤتمر  الًلتينية  ألمريكا  عشر  الثاني  اإلقليمي  المؤتمر  ُعقد 

  2022أكتوبر    27إلى    23في الفترة من    IRPAالعاشر ألمريكا الًلتينية  

التشيلية  .  Santiago (Chile)في   الجمعية  قبل  من  المؤتمر  تنظيم  تم 

  https://www.sochipra.cl/ -(SOCHIPRA(  يةاإلشعاع للوقاية 

 
 

مثل    وبرعاية  الدولية  لجنة  ،    IRPA    ،IAEA    ،PAHO-WHO    ، FORO    ،FRALCالمنظمات  مثل  الشيلية  والمنظمات 

( التشيلية  النووية  الكاثوليكية   وكان (.  CCHENالطاقة  البابوية  جامعة  هو  المؤتمر  انعقاد   Pontifical Catholic)  مكان 

University )  في تشيلي ، وهو مبنى تاريخي في وسط مدينةSantiago . 

واالبتكار والتكنولوجيا    االمان ، وثقافة    ي اإلشعاع  االمان ، و  ية اإلشعاع   الوقاية موضوعات رئيسية:    4تضمن برنامج المؤتمر  

 من اإلشعاع: التكيف مع السيناريوهات الجديدة".  الوقاية وحول الموضوع الرئيسي " 

 باألرقام:  االجتماع

يقود فريقًا من الزمًلء التشيليين. وشكل اللجنة الدولية مهنيون    Pablo del Río Lópezكان رئيس اللجنة المنظمة المحلية  

اللجنة    ية اإلشعاع   الوقاية دولة وممثلون عن جمعيات    16من   المؤتمر. صممت  التي رعت  الدولية  المنطقة والمنظمات  في 

 العلمية األساسية البرنامج وعملت مع خمسين متخصًصا من مختلف البلدان لمراجعة الملخصات. 

)األرجنتين    21مشارًكا من    296 جمهورية  ،  كوبا  ،  كوستاريكا  ،  كولومبيا  ،  شيلي  ،  البرازيل  ،  بوليفيا  ،  النمسا  ،  دولة 

،  أوروغواي  ،  إسبانيا  ،  بيرو  ،  باراغواي  ،  بنما  ،  نيكاراغوا  ،  المكسيك  ،  غواتيماال  ،  فرنسا  ،  اإلكوادور  ،  لدومينيكان  ا

 جمعية للوقاية من اإلشعاع شاركوا في المؤتمر.  15وفنزويًل ( ورؤساء و / أو ممثلون من ،  الواليات المتحدة 

عروض شفهية    103جلسة علمية مع    27، و    حلقات   10لسات فنية ، و  ج  10جلسات عامة ، و    8تألف المؤتمر نفسه من  

ملصق وكنشاط أول لكل منها تم    48جلسات ملصقات إلكترونية مع    6٪ من المقدمين كانوا من النساء( ، و  51لألوراق )

 دورات تنشيطية في الصباح.  9تقديم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SANTIAGO (CHILE) المؤتمر اإلقليمي ألمريكا الالتينيةملخص عن 

ANA MARIA BOMBEN 

اإلقليمي   المؤتمر  في  المشاركون 
IRPA    دولة  21ألمريكا الًلتينية من 

 

https://www.sochipra.cl/
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علم   أنشطة    IRPAلوح  من  العديد  رئيس  Bernard Le Guenعبر    المؤتمر في   ،IRPA    ،Ana María Bomben  ،

لـ   التنفيذية  أمام الجمهور في حفل االفتتاح    Bernard Le Guenدعوة    وتمت .  IRPAالمديرة  في الحفل    كذاو إللقاء كلمة 

نظام   "استعراض  حول  عرًضا  قدم  كما  الجمعيات    الوقايةالختامي.  لمنتدى  رئيًسا  وكان   ، عامة  جلسة  في  اإلشعاع"  من 
مناقشة  ل(  ىةوالنوو  ةاإلشعاعي   ات األمريكي لوكاالت التنظيم  Iberoمنتدى  )  FOROالمنتسبة وشارك في اجتماع مع ممثلي  

 الموضوعات ذات االهتمام المشترك. 

 

عاًما(   35، من خًلل صندوق مونتلاير ، دعًما ماليًا جزئيًا للمشاركة في المؤتمر لثمانية مهنيين شباب )أقل من  IRPAقدمت 

كانوا المؤلفين الرئيسيين لألوراق التي قبلتها بالفعل اللجنة العلمية للعروض التقديمية الشفوية. المهنيين الشباب الثمانية الذين  
 غواتيماال.   ،كوبا  ، كولومبيا   ، البرازيل ،بوليفيا  ، تم اختيارهم من األرجنتين 

لـ   الشباب  المحترفين  جائزة  منح  تم   ، المؤتمر  من    12خًلل  )األرجنتين    8مشارًكا  ،  شيلي  ،  البرازيل  ،  بوليفيا  ،  دول 

، رشحتهم جمعيات  الدومنيكيةالجمهورية  ، وغواتيماال  ،  كوبا  ،  كولومبيا   بلدانهم.    ية اإلشعاع   الوقاية (  المحكمين    وقام في 
األولى:   التالية:  الجوائز  باإلجماع  وقرروا  للمشاركين  الشفوية  التقديمية  والعروض  المكتوبة  األوراق   Fiorelaبتقييم 

Merma   :األرجنتين( ، الثانية(Ignacio López   :والثالثة )تشيلي(Arismendy Portorreal   .)جمهورية الدومينيكان( 

 

 

 

 

 

 

 

 SANTIAGO (CHILE) ملخص عن المؤتمر اإلقليمي ألمريكا الالتينية

ANA MARIA BOMBEN 

Bernard Le Guen    رئيس(IRPA  )  ،Ana María 

Bomben    المسؤولة التنفيذية في(IRPA في وسط الصورة )

)ممثل    Raúl Ramirez  ،المؤتمرمع اللجنة المحلية المنظمة  

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الثالث من اليمين( 

مع   الشباب  المحترفين  جائزة  في   محكمين الالمشاركون 

 Ana(  SOCHIPRA)رئيس    Enrique Viverosاألربعة:  

María Bomben  (IRPA)  ،  Pablo Jiménez  (PAHO )  

، Juan Carlos Mora (IAEA.) 

 

األولى   Bernard Le Guenيقدم   الشباب  المحترفين  جائزة 

Fiorella Merma )األرجنتين( 
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لـ   ودولي  إقليمي  مؤتمر  كل  في  جًدا  المهمة  األنشطة  الم  IRPAمن  الجمعيات  منتدى  ) شاركهو  لـ  ASFة  التابع   )IRPA  .

دولة ،    16مشارًكا من    45استضاف المؤتمر اإلقليمي ألمريكا الًلتينية منتدى آسيا والمحيط الهادئ في وضع مختلط ، مع  

الجمعية    الوقايةبما في ذلك رؤساء وممثلي جمعيات   الكاريبي. تمت دعوة  البحر  الًلتينية ومنطقة  من اإلشعاع في أمريكا 

 ، إسبانيا.  Valencia( في 2028) IRPA17ألنها ستستضيف  أيًضا  يةاإلشعاع  للوقاية اإلسبانية 

 Marina. قامت  IRPA 2021-2024وعرضه التقديمي حول الخطة اإلستراتيجية    Bernard Le Guenترحيب  ال  ASFبدأ  

Saez Muñoz    سكرتيرة(IRPA YGN  بتمثيل شبكة )IRPA  ( للجيل الشابYGN  التي قدمت أجندة ، )YGN    اإلستراتيجية

تقديمية حول    2022-2024 هناك عروض  كانت  تقريبًا.  إسبانيا  في  IRPA16   (2024من   )Orlando    المتحدة بالواليات 

، قدمته رئيسة مجموعة    نوعيمنظور    -(  WiRحول النساء في اإلشعاع )  IRPAاألمريكية وعرض موجز لمجموعة مهام  

 . Marina Di Giorgioالمهام ، 

نهاية   قدمت    ASFفي   ،Carolina Viloria Barragan    رئيس ،ACPR    الكولومبية اقتراح  يةاإلشعاع  للوقاية)الجمعية   )

ACRP   الستضافة المؤتمر اإلقليمي القادم ألمريكا الًلتينية التابع لـIRPA  في ،Medellín   2026)كولومبيا( في عام. 

في المنظمات والمرافق    مان، من كوبا ، "ثقافة اال  Rubén Ferroث قدم  افتتح اليوم األخير من المؤتمر بجلسة عامة حي

واألنشطة مع مصادر اإلشعاع المؤين: كيفية تنفيذها". بعد ذلك ، أقيم الحفل الختامي الذي تضمن تقديم جوائز ألفضل ملصق  

، الذي حصل أيًضا على تسجيل    عاًما والفائز بجائزة المحترف الشاب   35وأفضل ورقة للمؤلفين الذين تزيد أعمارهم عن  

 . IRPA16من قبل اللجنة المنظمة لـ  IRPA16مجاني للمشاركة في  

الًلتينية  لعلم   ألمريكا  اإلقليمي  المؤتمر  للغاية    IRPAكان  ناجًحا 

أمريكا   منطقة  دول  جميع  من  القادمين  المشاركين  لعدد  نظًرا 

تناولت   التي  التقديمية  العروض  جودة  بسبب  وكذلك   ، الًلتينية 

الحالية   القضايا  ،    للوقايةجميع  اإلشعاع  المنظمات  وبمن  مشاركة 

  ، المشاركين  بين  والمعلومات  الخبرات  تبادل  أجل  من   ، الدولية 

كل شيء ،    وقبل  المؤتمر  منظمي  ودية وكرم ضيافة  أجل  من   ،

 . SOCHIPRA – يةاإلشعاع للوقاية الجمعية التشيلية 

 

 

 

 

 

 SANTIAGO (CHILE) ملخص عن المؤتمر اإلقليمي ألمريكا الالتينية

ANA MARIA BOMBEN 

Bernard Le Guen    ،Ana María Bomben  

قبل   من  المدعومين  الشباب  المهنيين    IRPAمع 

 للمشاركة في المؤتمر ، من خالل صندوق مونتاير 
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ETRAP 2023 – GRONINGEN, THE NETHERLANDS 

بهولندا في الفترة من    Groningen( في  ETRAP) يةاإلشعاع الوقاية سيعقد المؤتمر الدولي الثامن للتعليم والتدريب في مجال  

 . 2023يونيو   30إلى  27

في    ساكًليمن اإلشعاع. ُعقدت النسخة األولى في    الوقايةحدثًا راسًخا في التعليم والتدريب في مجال    ETRAPيعد مؤتمر  

  (2017فالنسيا )،    ( 2013فيينا )،    (2009لشبونة ) ،    (2005بروكسل )،  (  2003، تلتها اجتماعات في مدريد )  1999عام  

 . 2021اجتماع عبر اإلنترنت في عام ، 

من اإلشعاع    الوقايةالجمع بين مقدمي التدريب واألكاديميين وصانعي السياسات والمتخصصين في    ETRAP 2023تعتزم  

يوفر فرصة للتعلم  حيث  .  ية اإلشعاع  الوقاية والهيئات التنظيمية والسلطات والمستخدمين النهائيين للتعليم والتدريب في مجال  

من اإلشعاع ويسهل التواصل بين مختلف    الوقاية يب في مجال  والمناقشة حول أحدث النتائج والتطورات في التعليم والتدر

 هي:  ETRAP 2023أصحاب المصلحة. الموضوعات الرئيسية لبرنامج 

 معايير الكفاءة للمدربين  •

 التعلم عبر اإلنترنت والمختلط: االبتكار والخبرات المكتسبة  •

 التأهيل األنظمة القائمة على الكفاءة مقابل األنظمة القائمة على  •

 استقطاب القوى العاملة المختصة والمحافظة عليها  •

 تكامل العلوم االجتماعية واإلنسانية والمشاركة العامة  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETRAP –المؤتمر الدولي للتعليم والتدريب في الوقاية اإلشعاعية  

HIELKE FREERK BOERSMA, UNIVERSITY OF GRONINGEN 

 Silvio Zangeriniتصوير  - UG © UGمبنى األكاديمية 

https://www.etrap.net/etrap-2005
https://www.etrap.net/etrap-2013
https://www.etrap.net/etrap-2017
https://www.etrap.net/etrap-2017
https://www.etrap.net/etrap-2021
https://www.etrap.net/etrap-2021
https://www.etrap.net/etrap-2021
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المؤتمر    يةاإلشعاع   وقايةلل  Groningenستستضيف أكاديمية 

جامعة    ETRAPالثامن   أكاديمية  مبنى  في    Groningenفي 

قبل   من  المؤتمر  هذا  تنظيم  يتم  للمدينة.  التاريخي  المركز 

مع    Groningen  ،  SCK CENجامعة     ،   IAEAبالتعاون 

EUTERP  ، IRPA.  

 www.etrap.netعبر  2023يناير  31لهذا المؤتمر في موعد أقصاه  ملتقديم الملخص الخاص بك مندعوك

 

 

للتدريب   التاسعة  األوروبية  العمل  ورشة  أن  نًلحظ   ، أخيًرا 

مجال   في  )   الوقاية والتعليم  اإلشعاع  ستسبق  EUTERPمن   )

عمل   ورشة  و    26يومي    Groningenفي    ETRAPمباشرة 

العمل  2023يونيو    27 ورشة  حول  تفاصيل  على  للحصول   .

 . www.euterp.euهذه ، تفضل بزيارة 

اآلن من    سجل  واستفد  الحدثين  التسجيل  رسوم  تخفيض  لكًل 

 في يونيو القادم!  Groningenمقابلتك في . نتطلع إلى المبكر

 

-Hielke Freerk Boersma  )رئيس لجنة التنظيم المحلية(  

 ETRAP –المؤتمر الدولي للتعليم والتدريب في الوقاية اإلشعاعية  

HIELKE FREERK BOERSMA, UNIVERSITY OF GRONINGEN 

 غرفة المحاضرة الرئيسية

Groninger Museum Lage der A - Groningen 

http://www.etrap.net/
http://www.euterp.eu/
https://www.etrap.net/registration
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نوفمبر   عقدت  2022في  الفيزياء  ،  الطاقة    ، اإلشعاعيةندوة  هيئة  رئيس   ، علي  الحاج  الدكتور عمرو  األستاذ  تحت رعاية 

الرئيسي  EAEAالذرية المصرية )  المبنى  الندوة من    EAEA  للهيئة( في  تألفت  القاهرة.  جلسات علمية    8في مدينة نصر ، 

 موزعة على يومين. 

الثًلثي  بالذكرى  االحتفال  للندوة  األول  الهدف  نوفمبر  وكان  في  عقد  الذي  األول  اإلشعاع  فيزياء  لمؤتمر  كلية    1992ن  في 

كم من األقصر الشهيرة(. وقد حظي المؤتمر بدعم من الجمعية    80كم جنوب القاهرة و    800العلوم بمدينة قنا. )مدينة قنا  

 قنا.  -، وفرع جامعة أسيوط  EAEAالدولية للفيزياء اإلشعاعية ، و 

من اإلشعاع إما بين فيزياء الصحة أو فيزياء اإلشعاع. نُشر    الوقاية، تم نشر أنشطة    1992  حتى في وقت مبكر من عام

  عمل  ( ، والتي  اإلشعاع  وكمياءفي المجلة العلمية المعروفة )فيزياء   1994المؤتمر األول للفيزياء اإلشعاعية في عام    اعمال

الراحل   تم اعتبار حوالي  وفيزياء اإلشعاع.  كرئيس تحرير لفرع  John Hubble   (OF NBST  )المحترم  الوقت ،  في هذا 

 . ية اإلشعاع الوقاية٪ من األعمال المنشورة في هذه المجلة بمثابة أنشطة 50

 

 

تقديم أنشطتهم البحثية الحالية والتعلم بدورهم من العروض التي  كان الهدف الثاني من الندوة هو تشجيع العلماء الشباب على  

حول المشكًلت التي  نقاشة      حلقة   وتلتها في نهاية الندوة ،  العلماء    قُدمت عروض شباب  حيث      قدمها المتحدثون المدعوون. 

اع والفيزياء النووية والطبية ،  اليوم. وشمل ذلك نصائح مثل روابط للبرمجيات المجانية الخاصة باإلشعالعلماء    تواجه شباب  

الجمعيات   في  عضًوا  تصبح  أن  وأهمية   ، المماثلة  والمؤسسات  المكتبات  في  المتاحة  الموارد  من  الكاملة  االستفادة  وكيفية 

 العلمية والمهنية. 

 . 2023القادمة في القاهرة ، مصر عام  يةاإلشعاع الوقايةستعقد ندوة 

 أنشطة الوقاية اإلشعاعية من خالل الندوة المصرية  

 RAD-PHYS-2022فيزياء اإلشعاع 

MOHAMED AHMED MAHMOUD GOMAA 

Photos {The 1992 1st RAD PHYS Conference , J. RP&C, volume 44,1994} 
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بعد الحرب العالمية الثانية ، حول العلماء النوويون في أوروبا اهتمامهم العلمي إلى الفيزياء اإلشعاعية أو الفيزياء  و   وللعلم 

من    الوقاية حصلت على درجة الدكتوراه في الفيزياء اإلشعاعية من جامعة لندن في مجال    1968عام  من    يناير الطبية. في  

من اإلشعاع ،    الوقاية تم تقديم العديد من العروض التقديمية بشكل رئيسي في مجال    الندوة    هذه  فيالنيوترونات. وبالمثل ،

 مثل: 

1.  ، السيكلوترون  مثل  وحساب    معايرة ووالكواشف    المصادر:   ، الطيفية  والتصوير  جرعات  جاما   ، بالكامل  الجسم 

 المقطعي المحوسب للنظائر االنتقائية. 

ا .2 والقياسات حول  الحسابات  مثل  الجرعات:  باستخدام  قياس  باليود  الملوثة  الحرارية  والنيوترونية  الفردية  لجرعات 

 النووي ، واستجابة نظام زجاجي جديد للعًلج بالبروتونات ، وتقييم الجرعات لمواد البناء.  األثركاشف 

مثل  واالمان     األمن .3 إلى    NMR  امان  :  والحاجة  ،    الوقاية ،  األرضي  اإلشعاع  وأمن    امانبين    ت تداخًلوالمن 

 المنشآت اإلشعاعية. 

 . شعاعاإل  للوقاية من عي درالتوأخرى: تكنولوجيا النانو  مجاالت  .4

  الوقاية لمهنيصيحة )ن  بعنوان و ،  2022لشهر سبتمبر     - 35IRPA Bulletin  مساهمتي الخاصة في نشرة   عرض كما تم 

 الندوة. ضمن اعمال ،  ( الشباب اد ومن الر

 أنشطة الوقاية اإلشعاعية من خالل الندوة المصرية  

 RAD-PHYS-2022فيزياء اإلشعاع 

MOHAMED AHMED MAHMOUD GOMAA 

 ( NNRPالمصرية للفيزياء اإلشعاعية ) قوميةتم تنظيم الندوة من قبل الشبكة ال

 مشاركا.  70الندوة  وحضر. EAEA الطاقة الذرية المصريةللهيئة وهي لجنة تابعة 
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لباحثين عن عروضهم التقديمية لعملهم  شباب    ابعد توزيع شهادات الندوة على جميع المشاركين ، تم منح جوائز خاصة ل

 . NNRPالحالي. تظهر الصور أدناه العلماء الشباب الذين حصلوا على ميدالية  

 

 

 

 

 

 

 

 من مختلف الجامعات والمراكز المصرية NNRPيحصلون على ميداليات  العلماء شباب

Mohamed Mitwalli  

 (Mansoura University) 

Yasmeen AbdelBaset  

(South Valley University) 

Khaled Aly  

(South Valley University) 

Dina AbdekFattah  

(ENPPA) 

 أنشطة الوقاية اإلشعاعية من خالل الندوة المصرية  

 RAD-PHYS-2022فيزياء اإلشعاع 

MOHAMED AHMED MAHMOUD GOMAA 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفاعليات القادمة 
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للمشاركةلديكم  كان    إذا أرسلاخبار    نشروسن،  cop@irpa.netى  إل  ذلك  ؟ 

عادة    ب تكت  لنشر اقصص    مع العلم بان     IRPA .ونشرة  IRPA عبر أخبار  ك مشاركت

 .كلمة باإلضافة إلى الصور  300إلى  200من 

لدينا من أجل تسليط الضوء    شاركةتحديثات من الجمعيات المنحن نبحث دائًما عن  

.  بنشاط جديد  عرف ما كان مجتمعك على وشك القيام  نتدعنا  وعلية    على مجتمعنا.  

 دائًما باالجتماعات والمؤتمرات والمناسبات العامة أو أي أخبار جيدة!  ونرحب 

 

 

 الخاصة بك حول المطبوعات:  IRPAلجنة 

 Dave Niven : IRPAت مسؤول اتصاال

  Dave Nivenالنشرة:  محرر

 Adelene Gaw:  شاركةالماالرتباط مع الجمعيات 

 Dave Niven & Chris Malcolmsonمديرو مواقع الويب:  

 Sven Nagels & Chris Malcolmsonمواقع التواصل االجتماعي:   مديرو

 Sven Nagels, Young-Khi Lim & Hiroki Fujitaالمراجعون اإلعًلميون:  

 Haruyuki Oginoمستشار اإلجراءات:  

 

 القادمة الفاعليات  

الشباب. يمكنك العثور على مزيد من   يةاإلشعاع الوقايةدعم السفر لمحترفي  PIANFORTEتقدم شراكة 

 .  2022ديسمبر  31. الموعد النهائي المقبل لتقديم الطلبات هو PIANFORTEموقع المعلومات على 

 المرتبطة به. الحظ أن الدعم يقتصر على دول االتحاد األوروبي والدول 

mailto:cop@irpa.net
https://pianoforte-partnership.eu/calls/travel-grants-for-early-career-radiation-protection-professionals
https://pianoforte-partnership.eu/calls/travel-grants-for-early-career-radiation-protection-professionals
https://pianoforte-partnership.eu/calls/travel-grants-for-early-career-radiation-protection-professionals

