
 انشطة ومؤتمرات القسم:  -

 التدريس لطلبة الفرقة االولى وكذلك الفرقة الخامسة باستخدام طرق التعليم الهجين المختلفة. القسم بيقوم  -

تلفة باستخدام طرق التعليم الهجين المختلفة واستخدام  يقوم القسم بالتدريس لطلبة الدراسات العليا المخ  -

 احدث معايير الجودة وطرق التدريس والتقييم. 

كل منتظم وشهري ويقوم منها بتقديم شباب العلماء باالضافة  ات عمل وايام علمية بشيقوم القسم بعمل ورش  -

 الى االساتذة االجالء. 

للقسم والذي يشارك فية اساتذة من مختلف جامعات مصر ومن  يقوم القسم سنويا بعمل المؤتمر السنوي  -

 الم. مختلف اقسام جامعة عين شمس باالضافة لمشاركة اساتذة من مختلف دول الع

العضاء القسم نشاط علمي ملحوظ سواء باالشراف على الرسائل العلمية داخل جامعه عين شمس او   -

 المحلية والدولية. بالجامعات المختلفة وكذلك االشتراك بالمؤتمرات 

 المؤتمر السنوي للقسم:

  2020يسمبر  من شهر د  5  – 2الفترة من  في  15دورتة ال  في عن بعد عقد المؤتمر السنوي للقسم  تم   -

حضور كل  عن بعد وشهدت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر  . (Zoom meetingوذلك باستخدام تطبيق زوم )

)عميد كلية الطب جامعة عين شمس(،   أ.د. اشرف عمر ،عين شمس(من ا.د. محمود المتيني )رئيس جامعه  

باالضافة الى ا.د. منى السباعي    بهاء الدين زيدان )رئيس هيئة التموين الطبي والشراء الموحد( لواء طبيب  

)رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس(, ا.د. محمود الطيب )رئيس جامعة  

)منسق المؤتمر واستاذ    نوران اباظةو استاذ الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم( و ا.د.  حلوان سابقا 

ضافة لعدد كبير جدا من الحضور من اساتذة واعضاء القسم  الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم(. باال

قاليم والمستشفيات  قسام بالجامعات المختلفة ومن الزمالء والطلبة سواء من القاهرة او من االواساتذة اال

 الجامعية والتعليمية.  

اربع ايام  طبيب وخبير اجنبي على مدار  22ويتميز المؤتمر في دورتة لهذا العام بانة يحاضر به عدد  -

 من االميريكان بورد.  CMEساعة   38وايضا تم اعتماد المؤتمر دوليا بحصولة على 

داخل مصر ومن خارج مصر ومن  عدد كبير من الحضور من  ربع ايام وقد حضر المؤتمر على مدار اال -

 مختلف الجامعات ومن مستشفيات الصحة ومستشفيات الجيش والشرطة.  

 من االطباء االجانب: باالضافة الى ضيوف المؤتمر 

- Prof. Dr. George Bruyn 

(Netherlands, Professor Head of 

department Leyland Rheumatology 

institute Netherlands, EULAR Faculty 

member) 



- Prof. Maria Antonietta D’Agostino  

(France, Professor Universite` de 

Versailles, EULAR Faculty member)  

- Prof. Nemanja Damjanov (Serbia, 

Professor University of Belgrade 

Croatia, EULAR Faculty member) 

- Prof. Richard Wakefield (UK, 

Professor Leeds University UK, EULAR 

Faculty member) 

- Prof. Laure Gossec (France) 

- Prof. Loreto Carmona (Spain) 

- Prof. Michelle Petri (USA) 

- Prof. Chris Scott (South Africa) 

- Prof. Sulaiman A- Mayouf (Saudi 

Arabia)  

- Prof. Angela Migowa (Kenya) 

- Prof. Xenofon Baraliakos (Germany) 

- Prof. Uta Kiltz (Germany) 

- Prof. John Kanis (UK) 

- Prof. Gemma Adib (Germany) 

- Prof. Serge Ferrari (Switzerland) 

- Prof. Chris Edward (UK) 

- Prof. Francis Walker (USA) 

- Prof. Devon Rubin (USA) 

- Prof. Michael Andary (USA) 

- Dr. Mari Nakao (Japan) 

- Dr. Begad M. Abbas (UAE) 

- Dr. Sebastian Giede (UAE) 

- Prof. Shin-ichi Izumi (Head of 

Physical medicine  & Rehabilitation 

department, Tohoku University, 

Japan)  

 ,Janssen, ABTEC, Roche, hikma, Pfizerالمؤتمر كانت تحت رعاية العديد من الشركات ) . 

Novartis, Amgen, Abbvie company, وتحت تنظيم شركة )Misr 2000  . 



 

 النشاط العلمي لقسم الطب الطبيعي في فترة جائحة كورونا: 

 (: Scientific daysاوال: االيام العلمية )

• New challenges for Rheumatologists in 2020 –PART 1 

  5ساعات من الساعه   3والذي امتدد ( Zoom meetingعلى تطبيق زوم ) 6/2020/ 16يوم الثالثاء 

 مساء  



 

 تضمن المحاضرات التالية: 

- COVID-19: the main challenge for 

Rheumatologists in 2020  

 ا.د. منى السباعي 

- Overview on immunopathogenesis 

of Ankylosing spondylitis   

 ا.د. نادية كامل 

- Eular recommendations on the 

management of Psoraiticarthritis 

 ا.د. نوران اباظة 

- Updates in the management of 

Ankylosing Spondylitis 

 د. شيريهان مهدي 

- Case presentation challenge 

 ا.م. ريم المالح 

 

• New challenges for Rheumatologists in 2020 –PART 2: Osteoporosis 

  5ساعات من الساعه   3والذي امتدد  (Zoom meetingعلى تطبيق زوم ) 6/2020/ 23يوم الثالثاء 

 مساء  

 

 تضمن المحاضرات التالية: 

- Challenges in the management of 

Osteoporosis  

 ا.د. نجالء علي 

- Bone fragility in chronic renal 

disease 

 ا.د. ايمان ابو بكر   

- Assessment of Osteoporosis:  

When to start? How to  proceed? 

 د. يوسي سعيد 

- Rehabilitation tips in Osteoporosis 

 ا.م. منار عزب 



 

• New challenges for Rheumatologists 2020 –III: Vasculitis review & updates 

ساعات من   3والذي امتدد  (Microsoft teamsعلى تطبيق مايكروسوفت )   2020/ 7/ 1اء االربعيوم 

 مساء   5الساعه  

 

 تضمن المحاضرات التالية: 

- Spotlights on ANCA associated 

vasculitis  

 ا.د. نادية كامل  

- Medium vessel vasculitis   

 ا.د. سحر فتحي  

- Large vessels vasculitis 

 عيد  د. يوسي س

- Clinical cases 

 ا.د. نوران اباظة  

 

 

• Cardiopulmonary Rehabilitation 

ساعات من   3والذي امتدد (  Microsoft teamsعلى تطبيق مايكروسوفت )  2020/ 7/7ثالثاء يوم ال

 مساء   4الساعه  



 

 التالية: تضمن المحاضرات 

- General outlines of cardiac 

rehabilitation 

 ثمان  منال ع ا.د. 

- Tailoring exercise program after 

CABG 

   حسام صالح د. 

- Pulmonary rehabilitation in 

rheumatic diseases  

 م.م. سالي صابر  

• New challenges for Rheumatologists 2020 –IV: Lupus review & updates 

ساعات من   3والذي امتدد  (Microsoft teamsعلى تطبيق مايكروسوفت )  2020/ 7/ 8يوم االربعاء 

 مساء   5الساعه  

 

 تضمن المحاضرات التالية: 

- Insight into non-renal Lupus 

 حنان السباعي  ا.د. 

- Changes in ISN/RPS classification of 

Lupus nephritis 

   ميريام رأفت  د. 

- Biologics in SLE 

 ا.د. سحر فتحي   

- Guidelines for different APS scenarios 

 د. سلوى جالل  

•  New challenges for Rheumatologists 2020 –Part (V): Spondylo-arthritis 

review & updates 

 مساء   4ساعات من الساعه   3والذي امتدد Novartis بالتعاون مع شركة  7/2020/ 14ثالثاء يوم ال



 

 تضمن المحاضرات التالية: 

-  SpA Overview 

 ي  منى السباعا.د. 

- Dysregulated bone remodeling in 

SpA  

 هبة الشامي  د.  ا.

-  Assessment tools in Ankylosing 

Spondylitis 

 د. رحاب علي    

-  Clinical scenarios in SpA 

 ا.د. نوران اباظة 

- Novartis symposium: Role of 

Cosentyx in Axial SpA 

  د. مصطفى حمدهللا

• New challenges for Rheumatologists 2020 –Part (VI): Osteoarthritisreview & 

updates  

ساعات من   3امتدد والذي  (Microsoft teamsعلى تطبيق مايكروسوفت )   2020/ 15/7ربعاء يوم اال

 مساء   5الساعه  

 

 تضمن المحاضرات التالية: 

- Truth and Myth in OA 

 محمد علوي  ا.د. 

- Intraarticular  injection in OA 

 نجالء علي  د.  ا.

- Dealing with Osteoarthritic cases 

 ا.م. منار عزب   

-  Osteochondritis 

 ا.م. دينا ابو بكر  

• New challenges for Rheumatologists 2020 –VII: Crystal induced & reactive 

arthritis review & updates 

 مساء   5ساعات من الساعه   3والذي امتدد    Hikmaبالتعاون مع شركة   7/2020/ 21ثالثاء يوم ال



 

 تضمن المحاضرات التالية: 

- Hyperuricemia and comorbidities 

 منى السباعي  ا.د. 

- CPPD: Is it only pseudogout?  

 نيفين فودة  د.  ا.

- Cardiovascular disease risk in 

rheumatic diseases 

 ا.م. مهجه احمد    

- Always think of mimics: clinical case  

 د. رحاب علي  

- Hikma symposium 

 د. محمد مرغني  

 

 

 

• Integrated muscular rehabilitation program from acute to rehabilitation 

phase  

  Fremslife trcnology for healthو شركة    Abtecبالتعاون مع شركة   7/2020/ 27ثنين  يوم اال

 صباحا. والذي القاة د نيكوالس فورتس  11.30ات من الساعه ساع   3والذي امتدد  

 

• New challenges for Rheumatologists 2020- VIII: Miscellaneous topics in 

Rheumatology 

ساعات من الساعه   3والذي امتدد Zoom على تطبيق   Janssenبالتعاون مع شركة  2020/ 8/ 9حد  يوم اال

 مساء   5

 



 
 

 

 

 ات التالية: تضمن المحاضر

-  What is new in EULAR 2020 recommendations of RA? 

 منى السباعي  ا.د. 

- Intra-articular injection  

 نجالء علي  د.  ا.

-  Innate immunity dysregulation: a key player in the pathogenesis of rheumatic 

diseases 

 ا.د. نادية كامل    

- Far from the beaten track  

 فاروق د. مي 



 :المحاضرات عن بعد لطلبة الدراسات العليا: ثانيا

علي جروب طلبة الدراسات العليا  مارس 17تم رفع المحاضرات النظرية من تاريخ   •

رفع  ايضا تم و  الخاص بالقسم لكل مواد الجزء الثاني )روماتيزم, تأهيل و كهرباء طبية(

 ا. مع نماذج االجابة له MCQعدد من اسئلة 

 .  PowerPoint, audio PowerPointالمحاضرات كانت على صورة  •

عن   6/2020/ 16تم البدء بعمل مراجعه شاملة لكل مواد الجزء الثاني من يوم الثالثاء  •

 (. zoom meeting or Microsoft meetingطريق التدريس عن بعد )

  ”Zoom Meeting“تم عمل شرح مفصل لمقرر الكهرباء التشخيصية عن طريق تطبيق   •

 ابريل.  23ابريل يوميا وحتى  4من تاريخ   ”Video power point“او 

تم البدء في رفع المحاضرات على موقع الكلية للدراسات العليا   •

(https://smartlearning2.med.asu.edu.eg/postgraduate/ .) 

 المحاضرات عن بعد لطلبة البكالوريوس:  :ثالثا

رفع   • لتم  )فيديوهات  االولى  السنة  لطلبة  والعملية  النظرية   Locomotorلمحاضرات 

system module)  مارس 14ريخ  من تا . 

قديم ونظام   • نظام  )خامسة  الخامسة  السنة  لطلبة  النظرية  المحاضرات  تم تسجيل جميع 

للجزء الخاص بقسم الطب   EMPدسة  ساة  ( باالضافة الى طلبة سنEMPحديث وخامسة  

 مارس وحتى تاريخه.   14الطبيعي والروماتيزم والتأهيل من تاريخ  

وتم رفعها وجزء    ”Audio PowerPoint“في صورة    كانت   جميع المحاضرات النظرية  •

موقع   على  فيديوهات  صورة  في  العملي  .  E-learning.med.asu.edu.egمن 

 في استيعاب المحاضرات.  جدوا صعوبة وباستبيان مجموعه من الطلبة لم ي

  2020/ 3/ 15كما تم تسجيل اعمال السنة لطلبة السنة الخامسة لكل المجموعات السابقة ل   •

 شاملة درجات الطلبة الماليزيين ونظام خامسة قديم. 

 :جائحة كورونا العلمي لقسم الطب الطبيعي قبلالنشاط 

  هيلتون هليوبلس في الفترة من  دق  بفن 14تم عمل المؤتمر الخاص بالقسم في دورتة ال

وشهدت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر حضور كل من ا.د. محمود المتيني    .1/2020/ 16- 15

)رئيس جامعه عين شمس(, لواء طبيب رضا عوض )مستشار وزيرة الصحة لشؤون الطب  

, لواء  هر( الطبيعي والتأهيل واستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل كلية الطب جامعة االز

طبيب/ ايهاب عبد العزيز )مستشار الروماتيزم والتأهيل بالقوات المسلحة و مدير مركز الطب  

التأهيلي في مستشفى الحلمية العسكري(, ا.د. اسامة منصور )وكيل كلية الطب للدراسات 

https://smartlearning2.med.asu.edu.eg/postgraduate/


العليا(, باالضافة الى ا.د. منى السباعي )رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  

معة عين شمس(, ا.د. محمود الطيب )رئيس جامعة حلوان سابقا و استاذ الطب الطبيعي  بجا

والتأهيل والروماتيزم( و ا.د. هيناز فاروق )منسق المؤتمر واستاذ الطب الطبيعي والتأهيل  

والروماتيزم(. باالضافة لعدد كبير جدا من الحضور من اساتذة واعضاء القسم واساتذة االقسام  

المختلفة ومن الزمالء والطلبة سواء من القاهرة او من االقاليم والمستشفيات ات بالجامع

 الجامعية والتعليمية.  

وقد حضر المؤتمر على مدار اليومين عدد كبير من الحضور من مختلف الجامعات ومن  

طبيب.   400-300مستشفيات الصحة ومستشفيات الجيش والشرطة. تراوح عدد الحضور من 

 يوف المؤتمر من االطباء االجانب: ى ض باالضافة ال

- Prof. Dr. George Bruyn (Professor Head of department Leyland 

Rheumatology institute Netherlands, Eular Faculty member) 

- Maria Antonietta D’Agostino  (Professor Universite` de 

Versailles, Eular Faculty member)  

- Nemanja Damjanov (Professor University of Belgrade Croatia, , 

Eular Faculty member) 

- Richard Wakefiald (Professor Leeds University UK, , Eular Faculty 

member) 

- Prof. Shin-ichi Izumi (Head of Physical medicine  & Rehabilitation 

department, Tohoku University, Japan)  

 ABTEC company, Novartisتمر كانت تحت رعاية العديد من الشركات )المؤ

company, Amgen company, Abbvie company, Enraf company, Phoenix 

Egypt company  تنظيم شركة ( وتحتIris Event Management.   

وقد سبقت فعاليات المؤتمر عدد من ورش العمل التي اشترك فيها عدد كبير من االطباء  

 بمختلف االعمار والدرجات العلمية؛ 

 ورشة عمل بعنوان:   2020/ 1/ 12يوم االحد   -

Integrated Neuromuscular Ultrasound and Electrodiagnosis- Hands on 

Workshop    

ذ الطب الطبيعي والـتأهيل والروماتيزم، عين شمس( و ا.م.  تحت اشراف ا.د. نجالء علي )استا

ايمان توفيق )استاذ مساعد الطب الطبيعي والـتأهيل والروماتيزم، عين شمس و عضو جمعية  

NMUS, USA   .) 

دد الحضور  في مركز التدريب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء. وكان ع

 مشترك.  11

 ورشة عمل بعنوان:  1/2020/ 13يوم االثنين   -

Basic MSUS level: Hands & Wrists, Ankle & Foot and Knee joints    

نوران اباظة )استاذ الطب الطبيعي والـتأهيل والروماتيزم، عين شمس( و ا.م.   تحت اشراف ا.د.

 .Prof. Drوالروماتيزم، عين شمس( و ريم المالح )استاذ مساعد الطب الطبيعي والتأاهيل 



George Bruyn (Professor Head of department Leyland Rheumatology 

institute Netherlands, Eular Faculty member)   وMaria Antonietta 

D’Agostino  (Professor Universite` de Versailles, Eular Faculty member  )  و

Nemanja Damjanov (Professor University of Belgrade Croatia, , Eular 

Faculty member )    وRichard Wakefiald Professor Leeds University UK, , 

Eular Faculty member) . 

في فندق هيلتون رمسيس من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء. وكان عدد  

 مشترك.  25الحضور  

 ورشة عمل بعنوان:  1/2020/ 14الثالثاء يوم  -

Intermediate level: special emphasis on Doppler in Hands & Wrists, 

Ankle & Foot and Knee joints    

نوران اباظة )استاذ الطب الطبيعي والـتأهيل والروماتيزم، عين شمس،   تحت اشراف ا.د.

Eular Certified MSUS trainerمالح )استاذ مساعد الطب الطبيعي والـتأهيل  ( و ا.م. ريم ال

 Prof. Dr. George( وEular Certified MSUS trainerزم، عين شمس، والروماتي

Bruyn (Professor Head of department Leyland Rheumatology institute 

Netherlands, Eular Faculty member )  وMaria Antonietta D’Agostino  

(Professor Universite` de Versailles, Eular Faculty member  )  وNemanja 

Damjanov (Professor University of Belgrade Croatia, , Eular Faculty 

member)    وRichard Wakefiald (Professor Leeds University UK, , Eular 

Faculty member )    . 

ا وحتى الساعة السابعة مساء. وكان عدد  في فندق هيلتون رمسيس من الساعة السابعة صباح

 رك. مشت 25الحضور  

 ورشة عمل بعنوان:  1/2020/ 14يوم الثالثاء  -

 Intra & Extra Articular Injection- Hands on    

تحت اشراف ا.د. محمد رجائي )استاذ الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم، عين شمس( و د.  

ي والتأهيل والروماتيزم، عين شمس( و د. هالة عبد  بيجاد محمد سامي )مدرس الطب الطبيع 

    .بور )مدرس الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم، عين شمس(الص

في مركز التدريب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء. وكان عدد الحضور  

 مشترك.  35

 بعنوان:   2020/ 1/ 17  وقد الحق المؤتمر بعد انتهاء فعالياته بورشة عمل يوم الجمعة

 Non Invasive Brain Stimulation in Neuro-Rehabilitation   

 & Prof. Shin-ichi Izumi (Head of Physical Medicineتحت اشراف 

Rehabilitation department, Tohoku University, Japan)   و د. شيرين فواز    

    .)مدرس الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم، عين شمس

حتى الساعة السادسة مساء. وكان عدد  في فندق هيلتون رمسيس من الساعة التاسعة صباحا و 

 مشترك.  20الحضور  



  

 
 

  العسكري    تم بالحلمية  والتأهيلي  العالجي  الطبي  بالمركز  العلمي  اليوم  في  المشاركة 

القسم. وقد القت أ.د. رنا الهاللي عن تأهيل حاالت البتر تحت الركبة  بمشاركة عدد من اساتذة  

 . 20202/ 10/2ة الحاالت, يوم االتنين الموافق وتقييم وتوصيف االطراف الصناعية لهذ 

 ( تم المشاركة في مؤتمر قسم القلبCardiology Egypt 2020  .بمحاضرتين من د )

 , بعنوان: 26/2/2020يوم االربعاء   حسام صالح الدين وتحت اشراف ا.د. منى السباعي

- Physical inactivity. Assessment and advices (Insights from HYNT 20 

years results). 

- Aerobic and resistance training  

  2020/ 2/ 27عمل يوم علمي للقسم بمركز التدريب يوم الخميس الموافق  

Management of Spasticity "A Practicle Guide"    براعية Allergan 

company   من داخل القسم ومن الزمالء والطلبة من   150-100وقد تراوح عدد الحضور

طب الطبيعي ومن تخصص جراحة المخ واالعصاب سواء من القاهرة او من  تخصص ال

االقاليم والمستشفيات الجامعية والتعليمية. والحق ذلك بثالث جلسات عملية على المرضى  

 الء علي و ا.م. ايمان توفيق باستخدام الموجات الصوتية ورسم العضالت. باشراف ا.د. نج



 

 

 

 بعنوان  2019/ 12/ 26ركز التدريب يوم  عمل يوم علمي للقسم بمPearls of 

Osteoporosis  برعايةAmgen من داخل القسم ومن   150-100. وقد تراوح عدد الحضور

 الزمالء والطلبة سواء من القاهرة او من االقاليم والمستشفيات الجامعية والتعليمية. 

 



  
 

 
 

 

 

 تم عمل محاضرة مقدمة من شركةABTEC company   يوم االحد الموافق

 بخصوص اجهزة عالجية وتشخيصية حديثة بعنوان:    2019/ 11/ 3

1- Electroceuticals and Bioelectronic medicine (a new approach 

toreduce pain and manage conditions as diabetic neuropathy) 

2- Wireless freedom truly mobile ultrasound imaging 

 بعنوان  2019/ 11/ 14قسم بمركز التدريب يوم  عمل يوم علمي للEagle Eye on 

ObesityبرعايةEvacompany  من داخل القسم ومن   150- 100. وقد تراوح عدد الحضور

 الزمالء والطلبة سواء من القاهرة او من االقاليم والمستشفيات الجامعية والتعليمية. 

 



 
 

 

 

 

 بعنوان  2019/ 10/ 17  عمل يوم علمي للقسم بمركز التدريب يوم Updates in 

seronegative arthropathy    برعايةNOVARTIS company    وقد تراوح عدد

من داخل القسم ومن الزمالء والطلبة سواء من القاهرة او من االقاليم   150- 100الحضور  

 والمستشفيات الجامعية والتعليمية. 

 



 
 

 

 

  

 

 

 


