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 الدكتور رشاد محمد ثابت مراد

 

 

 

 

 

 :الشهادات 

 .سورية -جامعة البعث  -كلية طب األسنان  -إجازة في طب األسنان وجراحتها  1991 -

 .جامعة دمشق  -دارة دبلوم التأهيل والتخصص باإل 1991 -

 . W.H.O في الصحة العامة من منظمة الصحة العالميةاختصاصي  1991 -

 .جامعة دمشق  -كلية الصيدلة  -إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية  1999 -

 .جامعة دمشق  -دبلوم في علم األدوية كلية الصيدلة  1001 -

 .جامعة دمشق  -كلية الصيدلة  -ماجستير في علم األدوية بدرجة امتياز  1002 -

 .جامعة دمشق  -كلية الصيدلة  - بدرجة امتياز في علم األدوية دكتوراه 1002 -

 . ICOIحائز على شهادة زمالة المجلس العالمي لزراعة األسنان  1011 -

 . ICOIحائز على شهادة دبلوم المجلس العالمي لزراعة األسنان  1012 -

 .حائز على شهادة البورد السوري في زراعة األسنان : 1012 -

 

 

 : الجوائز العلمية

من السيد الرئيس الدكتور بشار األسد والمتضمن / 1011لعام  112/مرسوم تشريعي رقم  -

 .% 10وقدرها عالوة ترفيع استثنائية 

 . 1012تموز  12من الدرجة األولى  وسام االخالصحائز على  -

 2/11/1011تاريخ / 2111/رقم ( جسر مراد في طب األسنان ) حائز على براءة اختراع  -

 . ، سورية / 1212/والمسجل لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية تحت رقم 

عالمياً في منظمة الوايبو ، جنيف ، ( جسر مراد في طب األسنان )تسجيل براءة اختراع  -

 .1012سويسرا 

 . 1001و  1999ائزتي الباسل للبحث العلمي في وزارة الصحة حائز على ج -
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 : الخبرات المهنية

 ICOIسفير الـ)في سورية  ICOIالمجلس العالمي لزراعة األسنان  رئيس:  وحتى اآلن 1011 -

 .( في سورية

في علم األدوية في كليتي الصيدلة وطب األسنان بجامعة مساعد أستاذ : وحتى اآلن  1011 -

 .دمشق 

 . رئيس فرع دمشق لنقابة أطباء األسنان: وحتى اآلن  1002 -

مجلة علمية طبية  -مجلة المستشار في طب األسنان مدير عام مؤسس و: وحتى اآلن  1011 -

 . صدر منها حتى اآلن ستة أعداد - اجتماعية نصف سنوية

 . IADRعضو الجمعية العالمية ألبحاث طب األسنان : وحتى اآلن  1012 -

 . للبحوث والدراسات االجتماعيةاألكاديمية مؤسسة الرئيس مجلس ادارة : وحتى اآلن  1012 -

 مدير عام ومالك الرعاية السنية المتطورة لمعالجة وتجميل األسنان: وحتى اآلن  1009 -

 . رئيس المجلس العلمي الختصاص الصحة الفموية في وزارة الصحة: وحتى اآلن  1002 -

 . "AACD"األكاديمية األمريكية لطب األسنان التجميلي  عضو: وحتى اآلن  1001 -

 . وزارة الصحة -مدير صحة الفم واألسنان :  1001-1010 -

 .مدير برنامج الصحة الفموية مع منظمة الصحة الفموية :  1001-1010 -

 .عضو لجان معادلة الشهادات العلمية لخارج سورية :  1001-1010 -

دمشق األسنان في جامعة  الصيدلة وطب في كليات ى رسائل ماجستير ودكتوراهمشرف عل -

 .البعث جامعة و

 

 :التنمية المهنية والمشاركة بالمؤتمرات العالمية 

 
 محاضراً في مؤتمر في استراليا  -

 “4th Asia Pacific Congress & Expo on Dental and Oral Health-2015", July 27-29, 2015 

Brisbane, Australia. 

Lecture: Factors influencing the results and success rate of Intentional Replantation 

procedures 

-  148th Annual Spring Meeting of the Ontario Dental Association (ODA), Toronto, 

Ontario, Canada from May 7th to 9th, 2015. 

 

- ICOI Symposium, Tehran, Iran 10-12 June 2015 

- ICOI Symposium , Beirut, Lebanon 17-18 April 2015 

 

 1011ألمانيا  -معرض كولن  -

 

 كيب تاون، جنوب افريقيا -   IADRمحاضراً في مؤتمر المنظمة العالمية ألبحاث طب األسنان -

 .1012حزيران 
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Evaluation of Antibiotic Sensitivity of Bacteria causing Odontogenic Abscess, 

G. WASSOUF A. MASHLAH, H. ALBISHARA, R. MURAD, I. ABOU-RABII, J Dent 

Res 93 (Spec Iss B): 1626, 2014 (www.iadr.org (.  

 

 . 1012دبروفينك ، كرواتيا أيلول   -   IADRمحاضراً في مؤتمر المنظمة العالمية ألبحاث طب األسنان -

 

 .1012طوكيو، اليابان أكتوبر  -  ICOIد والثالثون للمجلس العالمي لزراعة األسنانالمؤتمر الواح -

 

 . 1012، الس فيغاس ، الواليات المتحدة األمريكية  ICOIمؤتمر المجلس العالمي لزراعة األسنان  -

 

 . 1011معرض كولن ، ألمانيا  -

 

 . 1011األمريكية  ، الواليات المتحدة  ICOIمؤتمر المجلس العالمي لزراعة األسنان  -

 

 . 2011 كوريا سيول ،، لزراعة األسنان  الثامن والعشرون المؤتمر الدولي -

 

 . 1122لزراعة األسنان ، البرازيل  Dentoflexمؤتمر  -

 

 .وحتى اآلن  1010منذ عام  األوسط الشرق طبعةـ جادا، السوري ل التحرير فريق عضو في -
 

 . 1112، كاسكايس ، لشبونة ، البرتغال    BioHorizonsلـ  المؤتمر األوروبي -

 األلمانيةاألسنان  زراعةالملتقى السنوي الثالث لزراعة االسنان في سورية والملتقى الخامس ل -

   DGZIالعربية

 . 1009سورية ،  دمشق

 . 1002 انكلترا،  لندن جامعة، طب األسنان  مجتمع واالستطالعات في علم األوبئة -

 

 .1001، دبي ، االمارات العربية المتحدة ( خدمات صحة الفم )لوزارة الصحة زيارة اطالعية  -

 

 ، كوبنهاغن في جامعة المجتمع طب، قسم طب األسنان ، كلية  طب األسنان في مجتمع دورة تدريبية -

 .1001 الدانمارك، كوبنهاغن ، العلوم الصحية كلية 

 

 .1002المغرب ، ( خدمات صحة الفم )زيارة اطالعية لوزارة الصحة  -

 

 .1001زيوريخ ، سويسرا  -برنامج تدريبي لفلورة الملح في سورية  -

 

 .1000القاهرة ، مصر  - (برنامج الفعالية االدراية لمنظمة الصحة العالمية)برنامج بناء القدرات  -

 

 .1992المنامة ، البحرين  -برنامج  تعزيز صحة الفم  -

   :من منشوراته 

http://www.iadr.org/
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 والمناعيات الحديثالدمويات كتاب :  1012 -

  رحلة الغذاء المتوازنكتاب :  1012 -

 العالجات التطبيقية كتاب :  1011 -

 التداخالت الدوائية  كتاب:  1011 -

 .(الوقاية من السمنة وتدبيرها لدى البالغين)كتاب : 1012 -

جامعة  -وزارة التعليم العالي  - لطالب كلية طب األسنان( عملي  - األدوية معل)كتاب : 1012 -

 .دمشق

 .كتاب الممارسات الصيدالنية الجيدة: 1011 -

 - مجلة علمية طبية اجتماعية نصف سنوية -مجلة المستشار في طب األسنان : وحتى اآلن  1011 -

 . صدر منها حتى اآلن ستة أعداد

 .منشورات جامعة دمشق وزارة التعليم العالي ، ( علم األدوية في طب األسنان )كتاب :  1011 -

 .يم العالي ، منشورات جامعة حلب وزارة التعل( علم األدوية واألمراض الباطنة )كتاب :  1011 -

 ( .عالم طب األسنان )كتاب  : 1011 -

 ( .لقاح انفلونزا الخنازير بين الحقيقة والوهم ) كتاب :  1010 -

 ( .الدليل المساعد في علم األدوية ) كتاب :  1002 -

 

 

 :معلومات شخصية

 12العمارة أمونة وعداس خـ  -دمشق  :النفوس - 12/11/1910الرياض : مواليد 

 متزوج ولديه أربعة أوالد ذكور  :الحالة االجتماعية 

 (سنوات  9شهير  -سنة  11عبد المجيد  -سنة  11عبد الرحمن  -سنة  11محمد ثابت ) 

 2بناء التكريتي طابق  -ة المدنية مقابل كلية الهندس -برامكة  -دمشق  :مكان االقامة  

 1121110هاتف 

 دوار الفحامة  -دمشق  -الرعاية السنية المتطورة لمعالجة وتجميل األسنان  :مكان العمل- 

 1111111فوق صيدلية داود هاتف 

  1999عضو عامل في حزب البعث العربي االشتراكي منذ 

  بصفته رئيس فرع  1002منذ عضو مؤتمر فرع دمشق لحزب البعث العربي االشتراكي

 دمشق لنقابة أطباء األسنان

  بصفته رئيس فرع دمشق لنقابة أطباء  1002عضو لمجلس محافظة دمشق العام منذ

 األسنان

Cell phone: +963 933611585 

Email: muraddentalcenter@yahoo.com  

Facebook: http://www.facebook.com/muraddentalcenter 

Facebook: http://www.facebook.com/Prof.Dr.Rashad.Murad 

Twitter: http://twitter.com/RashadMurad 

mailto:muraddentalcenter@yahoo.com
http://www.facebook.com/muraddentalcenter
http://www.facebook.com/Prof.Dr.Rashad.Murad
http://twitter.com/RashadMurad
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YouTube: http://www.youtube.com/user/drrashadmurad  

http://www.youtube.com/user/drrashadmurad

