
 األنشطة العلمية:

 :2017/2018خالل عام 

 بيان بالمؤتمرات:

. بفندوق رويال توليب 2018مايو  11و  10تم عقد مؤتمر القسم السنوى لألمراض الروماتيزمية يوم 

 برشدى باألسكندرية.

 بيان بوؤرش العمل:

 المكان اسم الدورة أو ورشة العمل التاريخ

8/5/2018  Local intra-articular and soft tissue injection 

workshop 

 

الحقن الموضعى داخل المفصل و األنسجة الرخوةدورة   

Physical Medicine, Rheumatology 

and Rehabilitation department in 

collaboration with Clinical and 

Chemical Pathology department- 

Faculty of Medicine- Alexandria 

University 

الطمما الطعىعمممى و الروممم اىت  و الا  ىمممل قسمم  

ع لاعممم ون مممما قسممم  الع إلولوجىممم  ا   ىنى ىمممة و 

ج معة األس ندرىة   –  ىة الطا  –ال ىمى ئىة   

9/5/2018  Musculoskeletal ultrasonography in women – the 

next step 

الخطموة  –الموج ت فوق الصمواىة العضم ىة الكى  ىمة فمى السمىدات 

 الا لىة

Physical Medicine, Rheumatology 

and Rehabilitation department- 

Faculty of Medicine- Alexandria 

University in collaboration with 

Alexandria Regional Center for 

Women’s Health and Development- 

Ministry of Health and Population - 

Alexandria- Egypt  

 –عىعمى و الرومم اىت  و الا  ىمل قس  الطا الط

ج معمة األسم ندرىة ع لاعم ون مما  –  ىة الطما 

مر مممت األسممم ندرىة ا ق ىممممى لصمممحة و انمىمممة 

وتارة الصحة و السم  ن ع ألسم ندرىة  –المرأة 

مصر  -  

 

 :2018/2019خالل عام 

 بيان بالمؤتمرات:

بفندوق رويال  2018أكتوربر  26و  25ى يومللتشخيص الكهروفسيولوجى تم عقد مؤتمر القسم السنوى 

 توليب برشدى باألسكندرية.



 

 ورش العمل

 انعقاد الورشة مكانالجهة المنظمة و  اسم الدورة أو ورشة العمل التاريخ

21/10/2018  Pelvic Floor Rehabilitation: 

biofeedback and neuromodulation 

workshop 

 

دورة تأهيللأ أرةللية ال للوضذ التلريللة الراج للة 

 ال يوية و التكيف ال صبى. 

Egyptian Society of Electrodiagnosis 

Medicine and Clinical Neurophysiology 

in collaboration with Physical Medicine, 

Rheumatology and Rehabilitation 

department - 

 Faculty of Medicine- Alexandria 

University 

الجم ية المصرية لطب التشلخيص الكهروفسليولوجى 

قسللم و الفسليولوجيا ال صللبية ايكلينيكيللة بالت لاو  ملل  

كليلة الطلب  –الطب الطبي ى و الروملاتيزم و التأهيلأ 

 جام ة األسكندرية   –

22/10/2018  Evoked potentials workshop 

 

 دورة الجهود المست ثة.

Egyptian Society of Electrodiagnosis 

Medicine and Clinical Neurophysiology 

in collaboration with Physical Medicine, 

Rheumatology and Rehabilitation 

department - 

 Faculty of Medicine- Alexandria 

University 

الجم ية المصرية لطب التشلخيص الكهروفسليولوجى 

قسللم لوجيا ال صللبية ايكلينيكيللة بالت لاو  ملل  و الفسليو

كليلة الطلب  –الطب الطبي ى و الروملاتيزم و التأهيلأ 

 جام ة األسكندرية   –

23/10/2018  Electrodiagnostic data interpretation 

workshop 

 

دورة تقيللللللللللللللليم و ت ليلللللللللللللللأ الم لوملللللللللللللللا  

 الكهروفسيولوجية.

Egyptian Society of Electrodiagnosis 

Medicine and Clinical Neurophysiology 

in collaboration with Physical Medicine, 

Rheumatology and Rehabilitation 

department - 

 Faculty of Medicine- Alexandria 

University 

الجم ية المصرية لطب التشلخيص الكهروفسليولوجى 

قسللم   و الفسليولوجيا ال صللبية ايكلينيكيللة بالت لاو  ملل

كليلة الطلب  –الطب الطبي ى و الروملاتيزم و التأهيلأ 



 جام ة األسكندرية   –

24/10/2018  Integrating electrodiagnosis and 

clinical data workshop 

 

دورة التكامللأ بلليف الف للص الكهروفسلليولوجى و 

 الم لوما  ايكلينيكية.

Egyptian Society of Electrodiagnosis 

Medicine and Clinical Neurophysiology 

in collaboration with Physical Medicine, 

Rheumatology and Rehabilitation 

department - 

 Faculty of Medicine- Alexandria 

University 

الجم ية المصرية لطب التشلخيص الكهروفسليولوجى 

قسللم   و الفسليولوجيا ال صللبية ايكلينيكيللة بالت لاو  ملل

كليلة الطلب  –الطب الطبي ى و الروملاتيزم و التأهيلأ 

 جام ة األسكندرية   –

19-

20/12/2018  

Basic electrophysiology workshop 

 

 دورة أساسيا  الكهروفسيولوجية. 

Egyptian Society of Electrodiagnosis 

Medicine and Clinical Neurophysiology 

in collaboration with Alexandria 

Regional Center for Women’s Health 

and Development- Ministry of Health 

and Population - Alexandria- Egypt  

الجم ية المصرية لطب التشلخيص الكهروفسليولوجى 

مركلز و الفسيولوجيا ال صبية ايكلينيكية بالت او  م  

وزارة  –األسللكندرية ايقليمللى لصلل ة و تنميللة المللرأة 

 مصر   -الص ة و السكا  باألسكندرية 

13/3/2019  Basic EMG techniques and 

interpretation workshop 

 

دورة أساسيا  طرق تخطيط ال ضال  

 الكهروفسيولوجية و تقييمها.

Egyptian Society of Electrodiagnosis 

Medicine and Clinical Neurophysiology 

in collaboration with Rheumatology, 

Rehabilitation and Physical Medicine, 

department - 

 Faculty of Medicine- Minia University 

الجم ية المصرية لطب التشلخيص الكهروفسليولوجى 

قسللم و الفسليولوجيا ال صللبية ايكلينيكيللة بالت لاو  ملل  

كليلة الطلب  –الروماتيزم و التأهيأ و الطلب الطبي لى 

 جام ة المنيا   –

 

 :2019/2020خالل عام 

 المؤتمرات:



 ىة الطا ج معة األس ندرىة: أقى  فى فندق اولىا  -قس  الطا الطعىعى و الروم اىت  و الا  ىلالمؤامر السنوى ل روم اىت  ل  

ىرشدى األس ندرىة.   ن موضوع المؤامر: الجدىد فى األمراض الروم اىتمىة فى مج ل الاشخىص و العالج. و ذلك فى شكر 

 .2019(  25و  24)أى    أ اوعر 

  قس  لطا الاشخىص ال كروفسىولوجى و الفسىولوجى  العصعىة ا   ىنى ىة ع لاع ون ما المؤامر السنوى ل جمعىة المصرىة

 26و  25  ىة الطا ج معة األس ندرىة: أقى  فى فندق اولىا ىرشدى األس ندرىة أى    -الطا الطعىعى و الروم اىت  و الا  ىل

  ىنى ىة و سساخدام ت ال كروفسىولوجى  ا   ىنى ىة  .   ن موضوع المؤامر: الجدىد فى مج ل ال كروفسىولوجى  ا 2019أ اوعر 

أإلن ء العم ى ت الجراحىة  وسى ة وق ئىة من المض عف ت الجراحىة العصعىة. حضره عدد من الخعراء األج نا من  ل من 

 .2019( 26) ىو  الوالى ت الماحدة األمرى ىة و من المم  ة الماحدة )عرىط نى (. و ذلك فى شكر أ اوعر 

 العمل: ورش

 انعقاد الورشة مكانالمنظمين و  اسم الدورة أو ورشة العمل التاريخ

22/10/2019 Local soft tissue and intra-

acticular injection  

الجم ية المصرية لطب التشخيص الكهروفسيولوجى و 

قسم الطب الفسيولوجيا ال صبية ايكلينيكية بالت او  م  

المستشفى الرئيسى  -التأهيأالطبي ى و الروماتيزم و 

 كلية الطب جام ة األسكندرية -الجام ى

22/10/2019 EMG guided botulinum toxin 

injection in adults and children 

الجم ية المصرية لطب التشخيص الكهروفسيولوجى و 

قسم الطب الفسيولوجيا ال صبية ايكلينيكية بالت او  م  

المستشفى الرئيسى  -التأهيأالطبي ى و الروماتيزم و 

 كلية الطب جام ة األسكندرية -الجام ى

23/10/2019 Electrophysiological of 

unusual nerves: indication, 

technical considerations with 

demonstration  

الجم ية المصرية لطب التشخيص الكهروفسيولوجى و 

قسم الطب الفسيولوجيا ال صبية ايكلينيكية بالت او  م  

المستشفى الرئيسى  -الطبي ى و الروماتيزم و التأهيأ

 كلية الطب جام ة األسكندرية -الجام ى

23/10/2019 Basics of neurophysiological 

intraoperative monitoring. 

الجم ية المصرية لطب التشخيص الكهروفسيولوجى و 

قسم الطب الفسيولوجيا ال صبية ايكلينيكية بالت او  م  

المستشفى الرئيسى  -الطبي ى و الروماتيزم و التأهيأ

 كلية الطب جام ة األسكندرية  -الجام ى

 ذ2019/2020خالل النصف الثانى مف ال ام الجام ى 

بخالف ايجتماع ال لمى األسبوعى للقسم أيام األثنيف مف كأ أسبوع خالل  لم يتم عمأ أى أنشطة علمية

 . و ب د ذلك كأ األنشطة ال لمية توقفت بسبب انتشار جائ ة كورونا.2020شهرى فبراير و و أول مارس 

 

 :2020/2021 خالل عام

 .عمأ ايجتماع ال لمى األسبوعى للقسم عف طريق تقنية الزروم 

  2021يونيو  26و  25الموجا  فوق الصوتية للجهاز ال ركة فى عمأ ورشة عمأ عف. 

  عمأ لقاء علمى عف األمراض الروماتيزمية فى القاعة الصلرى فى مركز المؤتمرا  بكلية الطب

 باألزاريطة.



 


