االسم  :د.محمد عماد الدروبي
مواليد  1959-4-1حمص – سورية
www.droubident.com
االقامة :دبي – هاتف 00971553167052
---------------------------------------------------------------

بكالوريوس علوم
بكالوريوس طب أسنان
 380ساعة جامعية في زراعة األسنان – جامعة طنطا \ مصر
 240ساعة جامعية في زراعة األسنان – جامعة عين شمس \ مصر
 1000ساعة في المركز الدولي لطب وتجميل األسنان \ اإلسكندرية
 100ساعة في أكاديمية زراعة األسنان  -ساو باولو – البرازيل
 200ساعة في مركز تدريب  – SBIديجون – كوريا الجنوبية
 300ساعة من مركز  - CSMدييغو –كوريا الجنوبية
----------------------------------------------------------محاضر في دورات زرع األسنان في جامعة عين شمس وجامعة طنطا ,جامعة تشرين
محاضر في دورات زرع األسنان في سورية – اليمن – المغرب – قطر – مصر -موريتانيا -
السودان – الجزائر -اإلمارات –تونس – روسيا -الهند – ماليزيا – أرمينيا – أوكرانيا  -كوريا
الجنوبية – البرازيل – تركيا –العراق -ألبانيا .

دكتوراة فخرية من جامعة جنيسز 2014
عضو جمعية اإلسكندرية لزراعة األسنان
عضو في مجلس رجال األعمال السوري.
رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين السوريين .
عضو الجمعية السورية لحماية الملكية الفكرية ومدير العالقات الدولية فيها.
محاضر معتمد في زراعة األسنان على نظام  CSMالكوري
محاضر معتمد في زراعة األسنان على نظام  IBSالكوري

حائز على :
براءة اختراع رقم  : 5361الموسعات غير الراضة إلدخال زرعة األسنان
براءة اختراع رقم  : 5700الشبكات التيتانية لتعويض فقد العظم في زراعة األسنان
إيداع براءة اختراع رقم  : 8175الدعامة متبدلة االتجاه للزرعة السنية
ايداع براءة الدعامة السيلكونية في زراعة األسنان 8863
حائز على :
-

الميدالية الذهبية منظمة الوايبو – االمم المتحدة

-

الميدالية الذهبية عن المجموعه الكاملة لزراعة االسنان سيئول الدولي siif2015
الميدالية الذهبية ألفضل اختراع من الجمعية األلمانية 2015 - HAG
الميدالية الذهبية ألفضل اختراع من نقابة مخترعين تايوان 2015-
الميدالية الذهبية ألفضل اختراع من مملكة تايلند 2015 - NRCT

-

الميدالية الذهبية عن الموسعات في معرض  SIIf2014كوريا الجنوبية
الميدالية الفضبة عن الموسعات الخاصة بالفك العلوي في SIIF2014
الجائزة الخاصة ألفضل اختراع من جمعية المخترعين البولندية 2014

-

-

الميدالية الذهبية عن الموسعات في معرض  2012-2013- SIIfكوريا
الجنوبية
الميدالية الذهبية عن دعامة السيلكون في معرض SIIf2012كوريا الجنوبية
المركز األول والجائزة الخاصة لمعرض سيئول الدولي 2010
ميداليتين ذهبيتين وفضية لثالث اختراعات مقدمة في معرض سيئول
الدولي  2010بمشاركة  650مخترع من  36دولة .
ذهبية معرض جنيف الدولي في سويسرا . 2010
ذهبية معرض مصر الدولي 2010
ذهبية معرض الشرق األوسط في الكويت 2010
الميدالية الذهبية الروسية عن أفضل اختراع طبي عالمي 2010

جائزة منظمة االيفيا الذهبية ألفضل مخترع في معرض الباسل 2009

-

درع جمعية المخترعين اإليرانيين  -معرض الباسل 2009

-

الميدالية الذهبية في معرض الباسل - 2009

-

كأس المركز األول في مسابقة الجنيس – أوروبا  – 2009بودابست 2009
درع أركا البالكيتا (الجائزة الخاصة) –معرض زغرب لالختراع – كرواتيا 2009
 اختير كواحد من أفضل  10مشاريع جاهزة لالستثمار في الوطن العربي(مسابقة االستثمار في التكنولوجيا ) المؤسسة العربية للعلوم
والتكنولوجيا – القاهرة 2009

-

-

الميدالية الذهبية في معرض سيئول الدولي لموضوع الموسعات في زراعة
األسنان - 2008
الميدالية الذهبية في معرض سيئول الدولي لموضوع الشبكات التيتانية
لمعالجة نقص العظم الفكي في حال زراعة األسنان 2008
الجائزة الخاصة(الكيبز) لمعرض سيئول المقدمة من المنظمة الكورية دعم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة لموضوع الموسعات 2008
المركز الثاني لفئة المحترفين في تصفيات صنع في الوطن العربي في التصفيات
التي شارك فيه  370مخترع في كافة فروع العلم من  11دولة عربية والتي أقامتها
المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية الجامعة العربية في  4-3تشرين
الثاني نوفمبر . 2007وأوال" على مستوى االختراعات الطبية ..
المركز الثالث ألفضل خطة عمل في مؤتمر فاس لألعمال التكنولوجية
وممثل لمخترعين العالم العربي في مؤتمر سان فرانسيسكو – الواليات
المتحدة األمريكية .
 المركز ا ألول والميدالية الذهبية في معرض اإلبداع واالبتكار الذيعقد في الخرطوم – السودان برعاية الجامعة العربية في 12-10
تشرين الثاني –نوفمبر  .. 2007بمشاركة  134مخترع عربي ..

-

حتى  30نوفمبر  2015تجاوز عدد زرعات المزروعة بواسطة د.محمد عماد الدروبي
 35000زرعة  20...عملية زيغوما  25..عملية شبكات تيتانية

Courses attended:
Paragon implant system course - USA
Bran mark implant system course – Sweden
Friedent implant system course - Germany
CSM implant system course – Korea
IBS implant system course – Korea
SIP implant system course – Sweden
Zygomatic Implant Course – Nobel care - Sweden
Zygomatic Implant Course – Dentoflex - Brazil
:محمد عماد الدروبي.روابط حول د
www.youtube.com من موقع
زراعه األسنان بطريقة نظام الدروبي بدون جراحه
2016 اذار1  التركيTRT تلفزيون
https://www.youtube.com/channel/UCUwhiTiqIOmpStofwW -HEvw/videos

محمد عماد الدروبي. د: يرجى الدخول الى الغوغل
http://sana.sy/?p=304834
v=CnEOGVxEHZs?https://www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch?v=YSddDSDOGEs
www.youtube.com/watch?v=T-gwxRLcfuI
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=93105

http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?l=1&articleId=50000
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=65075
http://www.barasy.com/index.php?name=News&op=article&sid=4051
http://www.mezansy.com/faan/article99.html
http://www.alboraq-holding.com/documents/71.html

http://www.esyria.sy/ehoms/index.php?p=stories&category=face&filename=2009022214050
12
http://alkarameh.com/forum/showthread.php?t=41097
http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=4294
http://www.arab-eng.org/vb/t131076.html
http://www.elkawader-dz.com/home/modules.php?name=News&file=article&sid=276
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=65075
http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=123943

http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=123943
عملية الموسعات في زراعة االسنان
http://www.youtube.com/watch?v=HHRcZDDJqI4&feature=email&email=comment
_received
: تلفزيون تونس
https://www.youtube.com/watch?v=T-gwxRLcfuI
: تلفزيون النهار الجزائري
https://www.youtube.com/watch?v=YSddDSDOGEs
تلفزيون اليمن
http://www.youtube.com/watch?v=HzmhuqxF3LI
: 2 تلفزيون الجزائر
https://www.youtube.com/watch?v=nFS-nS7O_Bc
مقدمة الدنيا
http://www.youtube.com/watch?v=B0V8uRkE7MQ
:2010 تلفزيون سوريا
https://www.youtube.com/watch?v=UIjyMDXwBYc
:2009 تلفزيون سوريا
https://www.youtube.com/watch?v=W72K5GrvSF4
تلفزيون النيل – مصر
https://www.youtube.com/watch?v=iiuEtak9A-E
: 2009 تسليم كأس جنيس أوروبا
https://www.youtube.com/watch?v=mbCYS6DTGpA
البرازيل

http://www.youtube.com/watch?v=eCB5FViGZFE

