
أعى صبدت 

 انجشاءح

سقى  تبسٌخ انًُخ انتصٍُف انذٔنً اعى االختشاع اعى انًختشع /ػُٕاَّ

 انجشاءح

 د

انًختشػٌٕ 

 اَفغٓى

 ْذٌم جًٍم ػًشاٌانجبدخخ 

 دٌبنى /ثهذسٔص/ قضاٍَخ

 و.د. كبظى ػجذ ججٍتش.ا

انجبيؼخ انتكُٕنٕجٍخ/قغى ُْذعخ انهٍضس ٔاالنكتشٍَٔبد 

 انجصشٌخ

 دغٍٍ انخفبجًا.و.د. يُٓذ يذًذ 

 انجبيؼخ انتكُٕنٕجٍخ /قغى ُْذعخ االَتبد ٔانًؼبدٌ

 

 

 

نهُقؼ ػهى أنٕاح انججظ  طشٌقخ

  .ثأعتخذاو انهٍضس

B41M5/24        

   B41M5/262 

Y10S430/148 

B23K26/088 

 

2/5/2222  5552 2 

أ.و.د. صبدق ػجذ 

 انشضب كبطغ

                                         أ.و.د. صبدق ػجذ انشضب كبطغ                       

 انجبيؼخ انًغتُصشٌخ/ كهٍخ انؼهٕو/ قغى ػهٕو انذٍبح

 

 

 

 

تطٌٕش يغتذضش خهٍظ ػبحً 

أدبدي انتكبفؤ   ٔيتؼذد انتكبفؤ 

 تجبِ انًغججبد انًشضٍخ

غ . ضَّ  انجكتٍشٌخ إلَتبٌ انشُّ

A61K35/76 2/5/2222  5552 2 

انًختشػٌٕ 

 اَفغٓى

 آالء صايم دْؼاقذو  يُٓذط 

ٔصاسح انًٕاسد انًبئٍخ انٍٓئخ انؼبيخ نصٍبَخ يؾبسٌغ انشي 

 ٔانجضل

 ا.و.د. فشْبد يذًذ ػخًبٌ

 أالء ػالء انذٌٍ ػجذ انذًٍذا.و.د. 

 انجبيؼخ انتكُٕنٕجٍخ /قغى ُْذعخ انًٕاد

 

 

 

ZnO    تصٍُغ كجغٕالد  

ٔاعتخذايٓب  كؼالد راتً انذقٍقخ 

 نهخشعبَخ انكتهٍخ.

B01J13/0047       

C04B22/006 

5/5/2222  5556 6 



أعى صبدت 

 انجشاءح

سقى  تبسٌخ انًُخ انتصٍُف انذٔنً اعى االختشاع اعى انًختشع /ػُٕاَّ

 انجشاءح

 د

انًختشػٌٕ 

 اَفغٓى

 انغٍذ دٍذس ػجذ انهطٍف ؽٓبة

 22/ د 26/ ص885ثغذاد/ دً انجٓبد/و

 يذًذ فٕصي دًضحد.

 و.و.جًبل ٔنٍذ يذًٕد

 جبيؼخ ثغذاد / كهٍخ انضساػخ /قغى انًذبصٍم انذقهٍخ

 

ً فً ئتقٍٍُ االعتؼًبل انًب

اإلَتبد انضساػً  ثبعتخذاو َظبو 

ًّ انتذكى ثبالػتًبد  انشي انزات

 ػهى تقٍُخ انًغتؾؼشاد.

A01G25/02 

A01G23/042 

 

2222/5/5 5556 6 

انًختشػٌٕ 

 اَفغٓى

 و.د. أيٍش يضْش ْبدي

جبيؼخ ثبثم /يشكض أثذبث انذًض انُٕٔي                                    

 ا.د ؽبكش دًبد يذًذ

 كهٍخ انؼهٕو جبيؼخ ثبثم /

 أ.و. د صٌتٌٕ ػجذ انشضب كذٍٕػ

 جبيؼخ ثبثم/ كهٍخ انطت

 

اعتخذاو انًًُغ انجشٔتًٍُ 

 ICP34.5 انفبٌشٔعً  

 2نفبٌشٔط انذأل انجغٍظ ًَظ 

 يضبد نهغشطبٌ . كؼالد

 

A61K35/763     

A61K39/39558 

5/5/2222  5555 5 

انًختشػٌٕ 

 اَفغٓى

 و.د.يذًذ ػجذ انًُؼى ػجذ انذًٍذ             

كهٍخ انُٓذعخ/قغى/ُْذعخ َفظ                                            \ جبيؼّ كشثالء

 و.د. دال ػجذ انكشٌى سؽٍذ

 و.د. سؽب ػجذ ػهً انخبنذي          

 و.د. عٓبد عؼذ يذًٕد      

 و.د. سؽب طبنت ػجذهللا      

 جبيؼّ ثغذاد / كهٍّ انؼهٕو/ قغى انتقٍُبد االدٍبئٍّ

 و. يذًذ حبيش جؼفش

 جبيؼّ كشثالء /كهٍخ انُٓذعّ/ قغى ُْذعّ انُفظ

 قغى ُْذعّ انُفظ\دعّ 

 

 

ّ راد تصٍُغ  تصٍُغ ّ يجٕف اغؾٍ

كهفّ  يُخفضّ يٍ طٍٍ انكبٔنٍٍ 

انؼشاقً   العتؼًبنّ فً تُقٍّ 

انغبص انطجٍؼً.                        

                                         

            

E21B43/24       

F25J1/00 

5/5/2222  

                  

                  

                  

                  

                  

         

5555 5 



أعى صبدت 

 انجشاءح

سقى  تبسٌخ انًُخ انتصٍُف انذٔنً اعى االختشاع اعى انًختشع /ػُٕاَّ

 انجشاءح

 د

انًختشػٌٕ 

 اَفغٓى

 اَغبو دبصو دغٍٍ  انغٍذح

 2دهخ/دً االيٍش/

 أ . د . دٍذس يذًذ ػجذ انجهٍم

 /قغى انفٍضٌبءجبيؼخ ثبثم / كهٍخ انؼهٕو 

 أ . و . د. ادًذ ْبؽى يذٍغٍ

 جبيؼخ ثبثم / كهٍخ انتشثٍخ نهؼهٕو انصشفخ /قغى انفٍضٌبء

 

اثتكبس َٕػٍٍ جذٌذٌٍ يٍ انًٕاد 

حالحٍخ  انتشكٍت تغتؼًم فً 

انتطجٍقبد انطجٍخ ٔانصُبػٍخ 

     ٔكهفخ  انذذٌخخ ثفؼبنٍخ ػبنٍخ 

 قهٍهخ.                                

C09D7/68            

C08K2201/011 

22/5/2222         5556 6 

ٔصاسح 

انُفظ/يشكضانجذج 

ٔانتطٌٕش انُفطً  

52% 

انًختشػٌٕ 

%52اَفغٓى  

 و.و. اًٌبٌ ْبؽى خضش

 أ. د. حبيش يذًذ جبعى

 انجبيؼخ انتكُٕنٕجٍخ/ قغى انُٓذعخ انكًٍٍبٌٔخ

 

اعتخذاو ثزٔس انفجم ٔانجبرَجبٌ 

ٔانذًص   كًٕاد يخخشح نًؼبنجخ 

انًٍبح انًهٕحخ.                        

                 

C02F1/56         

  C02F1/54 

B01D21/01 

 

22/5/2222 

  

5552 8 

انًختشػٌٕ 

 اَفغٓى

                                  خبنذ ػجذهللا عٓش                                                                                                     د.ا.

                                                                               جبيؼخ عبيشاء/ ػًٍذ كهٍخ انضساػخ/ قغى انجغتُخ                 

 د.يبجذ دغٍ يذًذ

 يذبفظخ صالح انذٌٍ/ يذٌشٌخ صساػخ صالح انذٌٍ

 

طشٌقخ جذٌذح الضبفخ انذذٌذ 

انُبَٕي ٔيغتخهص  انطذبنت 

 انجذشٌخ نؾتالد  انضٌتٌٕ

 انًضسٔػخ فً انتشة انججغٍخ.

A01C21/00      

   A01C21/007 

C05F11/08 

A01C21/005 

 

22/5/2222  5552 2 

انًختشػٌٕ 

 اَفغٓى

                                  خبنذ ػجذهللا عٓش                                                                                                     د.ا.

                                                                               جبيؼخ عبيشاء/ ػًٍذ كهٍخ انضساػخ/ قغى انجغتُخ                 

 د.يبجذ دغٍ يذًذ

 يذبفظخ صالح انذٌٍ/ يذٌشٌخ صساػخ صالح انذٌٍ

 

 

 

طشٌقخ جذٌذح الضبفخ انذذٌذ 

انُبَٕي ٔيغتخهص  انطذبنت 

 انجذشٌخ نؾتالد  انضٌتٌٕ

 انًضسٔػخ فً انتشة انججغٍخ.

A01C21/00 2   

    A01C21/007 

C05F11/08 

A01C21/005 

 

22/5/2222  5552 22 



 

أعى صبدت 

 انجشاءح

سقى  تبسٌخ انًُخ انتصٍُف انذٔنً اعى االختشاع اعى انًختشع /ػُٕاَّ

 انجشاءح

 د

انًُٓذط عالو 

 ؽٍٓذ ؽكش

                                   انًُٓذط عالو ؽٍٓذ ؽكش                                                                                         

ٔصاسح انُقم /انؾشكخ انؼبيخ نًٕاَئ انؼشاق /قغى انذفش 

 انجذشي

 

أنٍخ فصم قؾٕس انجٕص ٔانهٕص 

 ػٍ انهت ثؼذ  انتكغٍش .

A23N4/02 26/5/2222  5552 22 

انًختشػٌٕ 

 اَفغٓى

                           انغٍذ  يصطفى يذًٕد ؽشٌف انؼبًَ                                                                                               

 26/د25/ص 556ثغذاد/ انغضانٍخ /و

 

الَتبد انًُظفبد انتً  ػًهٍخ

 .تذٕي اٌخبَٕل فً تشكٍجٓب

C11D1/66        

   C11D3/43 

C11D3/16 

 

26/5/2222  5552 22 


