
رلى  ربرَخ انًُخ انزظُُف انذونٍ اضى االخزراع اضى انًخزرع /ػُىاَه أضى طبدت انجراءح

 انجراءح

 د

 ا.د.كبظى كبيم رضٍ انًخزرػىٌ اَفطهى

 ا.و.د.رػذ يسادى فُجبٌ

 و.أدًذ كبظى يذًذ

انجبيؼخ انًطزُظرَخ /كهُخ انهُذضخ /لطى 

 هُذضخ انًىاد

 اَِطخ الرا ػًبد َىضف

/دور َىاة انؼجبؽ/و ثغذاد/انذرَخ 

 11/ د8/ز424

رظًُى ورظُُغ لذو طُبػٍ 

نذائٍُ غُر يفظهٍ نهًجزىرح 

 اؽرافهى انطفهً ثؤضزخذاو

 ؽبثؼخ صالصُخ االثؼبد .

A61F2/50      

A61F2/28 
 

3/3/2221 

 

6584 1 

 ا.د. خبنذ جىاد انؼبدنٍ انًخزرػىٌ اَفطهى

 جبيؼخ انمبدضُخ /كهُخ انؼهىو /لطى انكًُُبء

 ضبرح رَبع دطٍو.و. 

وزارح انزرثُخ /انًذَرَخ انؼبيخ نزرثُخ 

 يذبفظخ انمبدضُخ

ؽرَمخ يجزكرح أليكبَُخ أضزخذاو 

( ويؼمذهب  LHازو لبػذح شف) 

 يغ أَىٌ انكىثهذ

 (III  ٌكؤدوَخ يؼبدح نطرؽب)

 انضذٌ.

A61K31/74 

A61P35/04 
 

3/3/2221 6585 2 

وزارح انظُبػخ 

وانًؼبدٌ /هُؤح 

وانزطىَر انجذش 

 انظُبػٍ

 

 ر. يهُذضٍُ ألذو ػالء دًسح ضهىو

 و.ر. يهُذضٍُ ثبٌ دمٍ أضًبػُم

وزارح انظُبػخ وانًؼبدٌ /هُؤح انجذش 

 وانزطىَر انظُبػٍ

 يذَر فٍُ ألذو دمٍ أضًبػُم يذًىد

 15/د/22/ ز228انجؼُفر /و 

 و.يذَر فٍُ دُذر ضبفخ دطٍُ

وزارح انظُبػخ وانًؼبدٌ /هُؤح انجذش 

 انظُبػٍ وانزطىَر

 

 

 

رظًُى ورظُُغ دبػُخ يخزجرَخ 

رؼًم ثبنطبلخ انشًطُخ وثُظبو 

 انزجرَذ انؼكطٍ .

H02J7/35 

F25B21/04 
 

3/3/2221 6586 3 



رلى  ربرَخ انًُخ انزظُُف انذونٍ اضى االخزراع اضى انًخزرع /ػُىاَه أضى طبدت انجراءح

 انجراءح

 د

 ا.د. خبنذ جىاد انؼبدنٍ انًخزرػىٌ اَفطهى

 جبيؼخ انمبدضُخ / كهُخ انؼهىو /لطى انكًُُبء

 و. أزل شبكر وهُت

 جبيؼخ انًضًُ /كهُخ انؼهىو /لطى انكًُُبء

 

ؽرَمخ يجزكرح رىفر أيكبَُخ 

أضزخذاو يشزك انضُبزونُم أزو 

(DMETAMP  )ويؼمذ 

( كؤوَخ  IIيغ أَىٌ انًُغُُس ) 

 يؼبدح نطرؽبٌ انمىنىٌ .

B01J2531/001 

A61P35/04 

 

8/3/2221 6586 4 

 ا.و.د.رػذ زػالٌ دًىد انًخزرػىٌ اَفطهى

جبيؼخ انجظرح نهُفؾ وانغبز /كهُخ هُذضخ 

 انُفؾ وانغبز /لطى هُذضخ انُفؾ وانغبز

 َظبر ػجذا.و.د. دُذر ججبر

جبيؼخ ثبثم /كهُخ انهُذضخ /لطى انهُذضخ 

 انكهرثبئُخ

 د . دطٍُ ؽىكبٌ ػجذهللا

/لطى هُذضخ جبيؼخ رٌ لبر /كهُخ انهُذضخ 

 انطت انذُبرٍ

جهبز رذذَذ أجهسح انزذفئخ 

وانزكُُف ثؤػطبء يىاطفبد 

 انًجًُ انًراد ركُُفخ .

F25B2600/251 

F25B2600/13 

F25B2600/2505 

F25B2700/21 

 

8/3/2221 6588 5 

 د. رُطُر ضًُر جؼبز انًخزرػىٌ اَفطهى

جبيؼخ انفراد االوضؾ انزمُُخ /ثبثم /انكهُخ انزمُُخ 

 انًطُت /لطى انجُبء واالَشبءاد

 ا.د. ادًذ ػجذااليُر دطٍُ

انجبيؼخ انزكُىنىجُخ /يركس ركُىنىجُب انطبلخ 

 وانطبلبد انًزجذدح

 انجبدضخ نُُب يذًذ انًزىنٍ

 18/د 62/ ز821ثغذاد/انطُذَخ /و 

 و.و. ؽبنت كبيم ػجذ

 انجبيؼخ انُكُىنىجُب /يركس ثذىس انجُئخ

 ا.و.د.خبنذح فردبٌ ضهُم

 انجبيؼخ انزكُىنىجُخ /لطى انؼهىو انزطجُمُخ

 ا.و.د.ضجً طبنخ ججبر انطىَم

 جبيؼخ انمبدضُخ /كهُخ انؼهىو / لطى انكًُُبء

رذؼُر ؽالء رخُض انضًٍ 

وػبنٍ انكفبءح نزضجُؾ انزبكم 

 نهًؼبدٌ ثبضزخذاو دبيغ

انجُسوَك انظذَك نهجُئخ كًبدح 

 اضبش .

C09D5/08 11/3/2221 6582 6 



انجراءحأضى طبدت  رلى  ربرَخ انًُخ انزظُُف انذونٍ اضى االخزراع اضى انًخزرع /ػُىاَه 

 انجراءح

 د

 ذ ؽبنت رشُذشاا.د. ر انًخزرػىٌ اَفطهى

 و. هذَم طالح يُظىر

 انجبيؼخ انزكُىنىجُخ /لطى انؼهىو انزطجُمُخ

 انجبدضخ رشب رشبد اثراهُى

 24/ د22/ز  826ثغذاد / انطُذَخ /و 

 يُظىرد. اضُم طالح 

 كهُخ انرشُذ انجبيؼخ /لطى انظُذنخ

 

ؽرَمخ جذَذح نزمذَر فؼبنُخ اَسَى 

االضزُم كىنٍُ اضزرَس ثبضزخذاو 

 انُبَىَخ  V2O5يبدح 

 نالَسَى . كًمهذح 

C12N9/16 

C01G31/02 

 

11/3/2221 6522 6 

 د.يذًذ أثراهُى يسػم انًخزرػىٌ اَفطهى

انؼهًٍ/انجًؼُخ وزارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجذش 

 انؼرالُخ نهجبَهىجٍ انجسَئٍ وانىراصخ

 اَِطخ جىاَب يذًذ أثراهُى

/شمخ 2/ؽبثك  61/ػًبرح 212انجؼُفر /و 

3 

 

رطىَر ػذح نهكشف انًجكر ػٍ 

أخطر االطبثبد انفبَروضُخ 

Coxsackie  B virus 

أدذي انًطججبد نألزيبد انمهجُخ 

 ودبالد انىفبح انًفبجؤح .

A61K39/215 15/3/2221 6521 8 

و. طفبء َؼًذ 

 دطٍُ

 

 و. طفبء َؼًذ دطٍُ

انجبيؼخ انًطزُظرَخ / كهُخ انهُذضخ / لطى 

 هُذضخ انجُئخ

 

 Entrobacterدور ثكزرَب 

asburiae   فٍ يكبفذخ

 انفطرَبد انًًرػخ انًطزىؽُخ

 ٍ انزرثخ .ف

A01N63/00 

A01N3/00 

A01G13/00 

15/3/2221 6522 2 

 و.د. يظفر كرَى دًُذٌ انًخزرػىٌ اَفطهى

 ا.د. يذًذ َىضف فزبح

 انجبيؼخ انزكُىنىجُب /لطى انهُذضخ انًذَُخ

 ا.د. رائذ ريسٌ طذَك انؼًرٌ

 كهُخ انفبراثٍ انجبيؼخ /لطى انهُذضخ انًذَُخ

 

 

جهبز يطىر نفذض االَظًبو 

 وانسدف فٍ انزرثخ .

E02D1/025 

E02D1/027 

 

22/3/2221 6523 12 



رلى  ربرَخ انًُخ انزظُُف انذونٍ اضى االخزراع اضى انًخزرع /ػُىاَه أضى طبدت انجراءح

 انجراءح

 د

 د. يذًذ َبضٍُ أدًذ انًخزرػىٌ اَفطهى

 61/ د 13/ ز  828ثغذاد/انذورح /و

 ا.د. يذًذ ػىدح ضهًبٌ

جبيؼخ انُهرٍَ /انًؼهذ انؼبنٍ نزشخُض 

 انؼمى وانزمُُبد انًطبػذح ػهً االَجبة

 َبضٍُ يذًذ َبضٍُانًهُذش انًؼًبرٌ 

 61/ د 13/ ز  828ثغذاد/انذورح /و

رظًُى جهبز انرإَخ انرلًُخ 

نفبلذٌ انجظر انًظبثٍُ ثبنؼرر 

 انزبو نهؼٍُُُ يؼب .

G02B2027/0178 22/3/2221 6524 11 

انًهُذش ػهٍ ػُبد 

 يذُطٍ

 

 انًهُذش ػهٍ ػُبد يذُطٍ

 /د 4/ ز 458ثغذاد/انشؼهخ / و 

انًُظىيخ انظُبػُخ 

انكهرويغُبؽُطُخ ألَزبط انججص 

 ثذوٌ ولىد َفطٍ .

B28B11/24 

C04B11/02 

 

22/3/2221 6525 12 

 ا.د. ػظبو فبػم ػهىاٌ انجًُهٍ انًخزرػىٌ اَفطهى

جبيؼخ ثغذاد/يؼهذ انهُذضخ انىراصُخ 

 وانزمُُبد األدُبئُخ نهذراضبد انؼهُب

 ا.و.د. ػهٍ ػجذ انذطٍُ يهذٌ

/كهُخ انزمُُبد انجبيؼخ انزمُُخ انىضطً 

 ثغذاد–انظذُخ وانطجُخ 

 انطُذح ثشري ػجذانهبدٌ جطبو

 33/ د 48/ ز626ثغذاد انًؤيىٌ /و 

 

ػذح رشخُظُخ جذَذح نهكشف 

ػٍ يرع االػذاد نًطزمجالد 

 هريىٌ االضزروجٍُ .

C07K14/72 

G01N33/569 

 

22/3/2221 6526 13 

 ا.و. زَُت جًؼخ جؼفر انًخزرػىٌ اَفطهى

 دطٍ ػجذ انهطُف و.و. َىر يذًذ

جبيؼخ ثغذاد/كهُخ ؽت االضُبٌ /فرع ؽت 

 االضُبٌ انىلبئٍ واالؽفبل

 ا. يذًذ دطٍ ػت انهطُف

 42/ د18/ ز 332ثغذاد /دٍ رىَص /و 

فؼبنُخ انُبَى هُذروكطٍ أثبربَذ 

ػهً ضطخ يُُب االضُبٌ انهجُُخ 

 ثؼذ انزؼرع نألدوَخ

انطبئهخ ثبنًمبرَخ يغ فهىرَذ 

 انظىدَىو .

A61K6/00 

A61K6/838 

A61K33/42 

 

32/3/2221 6526 14 



رلى  ربرَخ انًُخ انزظُُف انذونٍ اضى االخزراع اضى انًخزرع /ػُىاَه أضى طبدت انجراءح

 انجراءح

 د

 انطُذ يظطفً يىنىد شهبة انًخزرػىٌ اَفطهى

/ز  623ثغذاد/ثغذاد انجذَذح /انُؼُرَخ /و 

 26/د 12

 ا.د.يذًذ رفؼذ أدًذ

 ثغذاد /كهُخ انؼهىو /لطى انكًُُبءجبيؼخ 

رذؼُر ورشخُض ورمُُى ثؼغ 

-4،3،1،  أيُُى  -5 يشزمبد 

صبَىل انجذَذح -2-صبَبداَبزول 

                                    نزآكم دذَذ  كًضجطبد 

 انفىالر فٍ وضؾ يذهٍ .

C23F11/00 32/3/2221 6528 15 

 يذًذ ا.د.ضًُر جبضى انًخزرػىٌ اَفطهى

 ا.د.نُش ػهٍ ػجذانردُى

جبيؼخ ثبثم /كهُخ انهُذضخ /لطى انهُذضخ 

 انكهرثبئُخ

 انطُذ دطٍُ ػالء دًىدٌ انًهُب

/  1/ ز12كرثالء /انهُذَخ /دٍ انًظطفً /و

 1د 

رظًُى دائرح كهرثبئُخ جذَذح 

نهُظبو انزشغُم اِنٍ نهًُسل ػٍ 

 و GSMثؼذ يجًُ ثزمُُخ 

GPRS  . 

H04Q9/00 

H04Q9/00 

 

32/3/2221 6522 16 

 انطُذ أكرو دبكى جبثر انًخزرػىٌ اَفطهى

وزارح انزرثُخ /انًذَرَخ انؼبيخ نزرثُخ 

 انمبدضُخ /يزىضطخ انًطبر انًخزهطخ

 ا.د. أدًذ ػجذانسهرح ػجذهللا

 ا.د. أضؼذ ػذَبٌ ػسَس

جبيؼخ انمبدضُخ /كهُخ انزرثُخ انجذَُخ وػهىو 

 انرَبػخ

نذكبو جهبز انظبفرح االنكزروَُخ 

 ذو نهظبالد .مكرح ان

A63B71/0605 

A63B69/002 

 

32/3/2221 6622 16 

جذ ػانظُذالٍَ االخزظبص أدًذ فبرش  انًخزرػىٌ اَفطهى

 يُظىر

يذبفظخ انًضًُ /دائرح طذخ انًضًُ 

 /يطزشفً انذطٍُ

 ا.د. ػجذ انكرَى دًُذ ػجذ

 ا.و.د. يذًذ ػجذ انججبر دًىدٌ انذثبؽ

 تانطجبيؼخ انُهرٍَ  /كهُخ 

انزؤصُرانًىػؼٍ  نزركُجخ 

انفُُُزىٍَ وانكُزىضبٌ كال ػهً 

دذح وفٍ دبنخ انجًغ كًركت                                                       

وادذ ػهً انذروق انًذذصخ 

 رجرَجُب فٍ االراَت

A61K15/16 

A61K15/28 

A61K3110 

A61K31/63 

 

31/3/2221 6621 18 



 


