لواء طبيب  /محمد رضا عوض
مدير مركز القوات المسلحه للطب العالجى
المؤهالت العلميه :
*بكالريوس الطب والجراحه – جيد جدا مع مرتبه الشرف كليه الطب جامعه عين شمس
*دبلوم االمراض الباطنيه – كليه الطب جامعه القاهره
*دبلوم الطب الطبيعى – جامعه القاهره
*دكتوراه الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل – جامعه القاهره
الوظيفه :
*استاذ الروماتيزم والطب الطبيعى كليه الطب – جامعه االزهر
*استاذ باالكاديميه الطبيه العسكريه
*لواء طبيب مدير مركز القوات المسلحه للطب الطبيعى والتأهيلى وعالج الروماتيزم
*عضو اللجنه الدائمه لترقى االساتهه بطب االزهر
األسهامات والنشاط العلمى :
*قام بعده زيارات علميه وتدريبيه الى الواليات المتحده االمريكيه والمانيا وروسيا ويوغوسالفيا (صربيا – كورواتيا – البوسنه) والمملكه
المتحده وسويسرا ودوله الصين
*شارك بعده مؤتمرات دوليه بتقديم ابحاث وبالمناقشه فى عده دول منها :
انجاترا – فرنسا – السويد – الواليات المتحده االمريكيه – روسيا – تايالند – استراليا – اليونان – اسبانيا – البازيل وعده دول اخرى
*رئيسا لعده مؤتمرات محليه بالقاهره بصفته رئيسا للجمعيه المصريه المراض المفلصل والروماتيزم من 2001 – 1995
*رئيس المؤتمر الدولى لرعايه المعوقين عام 2000
*رئيس المؤتمر العربى المصرى الالم أسفل الظهر الهى يعقد سنويا بالقاهره
*رئيس المؤتمر االفريقى العربى األول لرعايه المعوقين
*من اعماله األنشائيه تطوير مركز القوات المسلحه للطب الطبيعى والتأهيلى وعالج الروماتيزم
*انشاء وحده تأهيل االطفال المعوقين ذوى األحتياجات الخاصه وانشاء مدرسه لتعليم االطفال المعوقين ذهنيا
*إنشاء قسم للطب الطبيعى والتأهيل لعده مستشفيات ومنها :
مستشفى القوات الجويه – مستشفى وادى النيل للمخابرات – مستشفى مصر للطيران – مستشفى ابن سيناء – مستشفى الفيروز – مستشفى
دار الشفاء – مستشفى الشرطه
*له عده كتيبات ونشرات تعليميه فى مجال تخصصه
*عضويه الجمعيات العلميه والمهنيه المحليه والدوليه
*رئيس الجمعيه المصريه ألمراض المفاصل والروماتيزم
*رئيس الرابطه االفريقيه لرعايه المعوقين
*رئيس الجمعيه العربيه الالم الظهر
*عضو الجمعيه البريطانيه للروماتيزم
*عضو الجمعيه االمريكيه للروماتيزم والطب الطبيعى والتأهيل
*نائب رئيس االتحاد المصرى لرياضه المعوقين
الجوائز والعلميه واالوسمه :
*جائزه المرحوم اللواء طبيب  /مرتجى عن احسن بحث فى مجال العلوم الطبيه واإلكلينيكيه عام  1987من االكاديميه العسكريه – وزاره الفاع
*جائزه اإلبداع العلمى من وزاره التعليم العالى (أكاديميه البحث العلمى) عام 2007
*وسام الجمهوريه
*نوط الواجب للخدمه الطويله
*ميداليه  6اكتوبر
*وسام الميداليه الفضيه لحرب اكتوبر
*الميداليه الههبيه لثوره يوليو
*وسام الشرف لالتحاد العربى تقديرا للجهود واألعمال الجليله من أجل المحاربين القدماء

