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 المملكة األردنية الهاشمية
 اجلهة املسئولة اسم االخرتاع الربيد االلكرتوني رقم اهلاتف أسم املخرتع
نموذج النتاج مواد   5355000 هانى خورى

 المبلمرات الجيولوجية
  الجامعة االردنية

نموذج النتاج مواد لمبلمرات   5355000 هوبيرت راييه

 الجيولوجية

  نعما – الجامعة االردنية

مشتقات جديدة من   5355000 طارق القرم

 البينزوفيوران

 جامعة الزيتونة

 h1مشتقات جديدة من   5355000 يوسف الحيارى

 واستعمالها كمركبات خافضة

 الجامعة األردنية
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 h1مشتقات جديدة من   4291511 غسان شتات

 واستعمالها كمركبات خافضة
 جامعة الزيتونة

واستعمالها  h1تقات جديدة من مش  4291511 كمال سويدان

 كمركبات خافضة
 جامعة الزيتونة

 h1مشتقات جديدة من   4291511 غسان ابو شيخة

 واستعمالها كمركبات خافضة
 جامعة الزيتونة

تخطيط المسارات بمساعدة   5355000 محمد فايق حوا

 الضوء

 الجامعة االردنية

ة خالي ميزان تسوية يعمل بالجاذبي   سعيد احمد ابراهيم

 من السوائل
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الطريقة المتربة لربط خشب الطوبار    فيصل احمد المبيضين

 بقشيه 

 

    658524000 صفوان محمد الحسيني

 جامعة الزيتونة   4291511 مؤيد شهوان

    65672276 احمد خالد بدر

    0777107517 رفيق احمد الخزاعي

    06441606 فايز محمد عبود ضمرة

صالح  عصمت فرزات
 الحمورى

216209    

    02753418 صالح محمد محمود عبيدات

    5238116امنة كامل عبد المعطى 
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 حمدان
     زيد عبد اهلل ابراهيم الصمادى

    5655397 رياض ممتاز محمد عونى

    0777476785 عمار احمد الروسان

خالد نجيب عبد القادر 
 الشريدة

0096265535696    

     محمد ملكاوى حنان عيسى

 الجامعة االردنية   5355000 مازن الشاعر

 الجامعة االردنية   5355000 مؤيد اسعيفان

 الجامعة االردنية   5355000 هاني خوري 

 الجامعة االردنية   5355000 هوبيرت راييه

    0096265535696 حنان عيسى محمد ملكاوى
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منى رشدى عبد الحافظ 
 حسونة

0096265535696    

     موسى عيسى

     موسى العامرى

    077502360 كاظم اسعد محمد شاور

     ادهم فريد سبع العيش

محمود فوزي محمد ابو 
 حنتش

    

    032277101 محمد ضيف اهلل العويرات

     رياض محمد امين الحمامي

     طارق نايف منور الحديد
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انتصار حسن عبد القادر 
 بطاينة

 معية العلمية الملكيةالج   

 الجمعية العلمية الملكية    عدنان صقر حسين الخصاونة

     خليل صالح عودة الجعبري 

     سمير عيسى عبد اهلل حمتينى 

     هانى احمد ابو ناعمه

عالء الدين محمد عبد اله 
 البارودى

    

     محمود سعيد محمود العامرية

 الجامعة االردنية    عبد القادر سعيد على النجمى
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 الجامعة االردنية   5355000 جالل احمد زهرة

 الجامعة االردنية   5355000 رائد عبد اهلل القواسمة

 الجامعة االردنية   5355000 مصطفى محمد العبادلة

 الجامعة االردنية   5355000 صالح عبد الرحمن الطراونة

محمد عبد الهادي عوض 
 العمري

    

المركز الوطني للبحث    064725071 فى حسن القرعانعماد مصط

 واالرشاد
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 الجامعة االردنية   5355000 عيسى عواد عودة قوه

 الجامعة االردنية   5355000 مروان راسم كمال 

      جميل سامى صالح حداد

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 سئولةاجلهة امل  الربيد االلكرتوني رقم اهلاتف اسم املخرتع

خلفان عبد اهلل سلطان عبد 
 اهلل الحمادي

    

 ايمان اسعد 

القيادة العامة لشرطة    
 253ابو ظبي ص . ب 

ابوظبي االمارات 
 العربية املتحدة
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املعهد البرتويل ص ب   المعهد البترولي  المعهد البترولي 
 ابو ظبي االمارات 2533

، الشارقة  23467ص ب     وليد ابراهيم مزين 
 االمارات العربية املتحدة

 ابو ظبي  7358ص ب     صنعا درويش احمد الكتبي 
 االمارات     احمد المزروعى 

 العامري موسى عيسى 
مكتب العامري    

للمحاماة واالستشارات 
 القانونية

دولة االمارات العربية     حمدان محمد سعيد العريانى 
 املتحدة 

 –فاطمة محمد على الكعبي 
 شدية على الزيودى ر 

  العني –االمارات    
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 دولة االمارات    عبد اهلل حمد الجيني
خلفية احمد موسى خادم على 

 الظاهري 
االمارات العربية املتحدة    

 1140عجمان ص ب 
 –اياد على محمد القلقيلى 

 باسل نصري توفيق مشتهي 
 الشارقة 3540ص ب رقم    

صالح مشبب فاضل محمد 
  العتيبي

العني ، ابو  1973ص ب    
ظبي االمارات العربية 

 املتحدة 

جامعة االمارات العربية 
 المتحدة 

ادارة االحباث ص ب    
ابو  –، العني  17551

 ظبي

 2776عجمان ص ب     خالد محمود محمد بشير 
 06446066فاكس 
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مطر حمد حميد عية 
 الشامسي 

 دولة االمارات   

 جامعة االمارات العربية
 المتحدة 

 االمارات العربية املتحدة    

 12127صندوق بريد     احمد على ابراهيم الشحي 
 الرويس ابو ظبي 

 االمارات العربية املتحدة     نورة سعيد محمد الشحي 
سعيد خلف يوسف عبد اهلل 

 بحري  الحمادي 
 ابو ظبي  77191ص ب    

محمد حسن عبد الرحمن عبد 
 – على على عبد اهلل –اهلل 

 محمد بن شيبان المهيري 

 113636ابو ظبي ص ب    
 االمارات العربية املتحدة 

شارع الوحدة دبي ديره     عبد اهلل على محمد 
 85608ص ب 
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 عبيد مبارك عبيد مبارك 

(  13( و) 12سويت  )   
برج الشذى  35الطابق 

شارع الشيخ زايد ص ب 
 دبي 62639

إلمارات املتحدة ابو ا    عالء الدين بشير صالح 
 70732ظبي ص ب 

المركز العلمى للبحوث 
 واالستشارات البيئية 

االمارات العربية املتحدة    
 70732ابو ظبي ص ب 

دبي  233611ص ب     فاطمة احمد محمد سلطان
 اإلمارات العربية املتحدة

االمارات  505016ص ب     تحسين الوهب 
 العربية املتحدة دبي

برج اتصاالت ص ب     مارات لالتصاالت مؤسسة اإل
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 أبو ظبي  3838
د . محمد حمدان عبد اهلل 

 الشامسي 
 25969دبي ص ب    

 االمارات العربية املتحدة
 27711االمارات ص ب     محمد ابراهيم محمد العامري 

 1114العني ص ب     مبارك هالل خادم 

 -ايران 2املبىن رقم     كمال عمر الرشواني 

 ملدينة العاملية دبيا

المؤسسة العربية للعلوم 
 والتكنولوجيا 

الشارقة  27272ص ب    
 االمارات العربية املتحدة 

 موسى عيسى موسى العامري 
مكتب العامري    

للمحاماة واالستشارات 
 القانونية 

القيادة العامة لشرطة     اسامة احمد اسماعيل 
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ابو  253ابو ظبي ص ب 
 ظبي االمارات

عبد السالم خميس سالم 
 محمد المطوع 

االمارات العربية املتحدة    
 75578دبي ص ب 

االمارات العربية املتحدة     دانة عبد اهلل الخياط 
 2099دبي ص ب 

صالح مشب فاضل محمد 
 العيبي 

العني ابو  1973ص ب    
ظبي االمارات العربية 

 املتحدة 

 العامري موسى عيسي 
 مكتب العامري   

للمحاماة واالستشارات 
 القانونية 

محمد حمدان عبد اهلل 
 الشامسي 

االمارات العربية املتحدة    
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 25969دبي ص ب 

شركة الخليج للسحب ذ . م . 
 م 

منطقة جبل على    
الصناعية دبي االمارات 

 العربية املتحدة 
المؤسسة العربية للعلوم 

 والتكنولوجيا 
الشارقة ،  27272ص ب    

 ارات العربية املتحدةاالم

 40165الشارقة ص ب     خالد رائد احمد الصادق 
 االمارات العربية املتحدة 

االمارات العربية املتحدة     راشد حمد عبد اهلل العويس 
 الشارقة شارع امليناء

عجمان ، االمارات     احمد سعيد المزي 
 العربية املتحدة

قة ، ص االمارات ، الشار    سعد يحي صالح 
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 26906ب 

 موسى عيسي العامري
برج اتصاالت ص ب    

ابو ظبي االمارات  3838
 العربية املتحدة 

برج اتصاالت ص ب     مؤسسة االمارات االتصاالت 
 ابو ظبي  3838

برج اتصاالت ص ب     مؤسسة االمارات لالتصاالت 
 ابو ظبي 3838

 موسى عيسى موسى العامري 
مكتب العامري    

اماة واالستشارات للمح
 القانونية

حول البحار السبع للتجارة 
 العامة 

دبي  4782ص ب    
 االمارات العربية املتحدة
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 9915الشارقة ص ب     سعيد محمد سالم المزروع 

 81370العني ص ب     جمال محمد سالم فارع 
 دولة االمارات املتحدة

شركة الخليج للصناعات 
 الدوائية جلفار 

اقة شارع املطار الدقد   
فاكس  997صندوق بريد 

هاتف  07441465
 راس اخليمة 07441441

االمارات ، دبي ، ص ب     احمد عبد اهلل مجان 
14192 

 انفاك الشرق االوسط م م ح
 18053صندوق بريد    

جبل على ، دبي ، 
 االمارات 

الشارقة  23263ص ب     ذ م م  –انظمة يولو 
 دولة اإلمارات املتحدة
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اوفرسيس للحاويات والعبوات 
 المحدودة 

الشارقة  40482ص ب    
دولة االمارات العربية 

 املتحدة
     ناصر احمد ابراهيم الزعابي 

عبد اهلل محمد المسعود 
 المحيربي 

 ابو ظبي  322ص ب    

حسين عبد الرضا حسن 
 سلمان ال درويش 

دبي شعبية الوصل    
خلف حمطة اينوك 

 رقم  االبراج منزل

 سعيد راشد الشهالي 
املنزل للبيوت واالرصفة    

ام  2281العائمة ص ب 
 القيوين

 ابو ظبي  44007ص ب     على ابراهيم سعد البطيح 
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دبي ، دولة  1426ص ب     هنى توفيق غريب 
 االمارات

منطقة  44440ص ب     عمران سلطان مطر الحالمي 
 املشرف ، ابو ظبي 

الفجرية  12221ص ب     القالف  حسن يوسف ابراهيم
 االمارات

شما حسن عمر عبد اله 
 باسويد

االمارات العربية املتحدة    
 ابو ظبي 163ص ب 

محمد احمد محمد عبيد بطى 
 الشامسي 

االمارات العربية املتحدة    
 ابو ظبي 163ص ب 

 بني ياس ، ابو ظبي     عمر ابو بكر محمد الجعيدي 
دمات المركز الحديث للخ

 الميكانيكية 
شارع الشيخ زايد منطقة    

 القوز الصناعية
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 العني    وحيد محمد حمد المعمري 

النادي السياحي بناية     وليد خليل حمد العمري 
 603شقة 2155

 محمد سمير احمد
مركز الدانة  408مكتب    

، شارع الشيخ مكتوم 
 دبي

 جزيرة دملا     سمير عبد المجيد حويت 
 دبي  72627ص ب     ه الزيود  ايمن

محمد ود السيد ابراهيم 
 الهاشمي 

 دبي    

 باهر سعيد االبلسي 
مبىن صحاري  226رقم    

شارع النهدة القصيص 
 دبي 
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االمارات العربية املتحدة     هاشم انور داوود حسن 
 1518العني ص ب 

 القوز الصناعية دبي     سامر نصري 
م محمد عبد الحميد عبد الرحي

 باوزير 
ابو ظبي ت  665ص ب    

0506261994 

 دوماك للصناعات 
االمارات العربية املتحدة    

القوز  34933دبي ص ب 
 الصناعية

 ابو ظبي شارع املطار    عمر ابو بكر محمد الجعيدي 

وايت كراون بلدينغ     عقاد عثمان 
 شارع الشيخ زايد دبي 

 دبي  56080ص ب     امنة طالب حسن محمد
االمارات العربية املتحدة     محمد سيف الشامسي 
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 66166دبي ص ب 
 االمارات العربية املتحدة     عبد اهلل حامد سعيد الجنيبي

شبكة الشرق االوسط 
 المحدودة 

املنطقة احلرة دبي    
 16846االمارات ص ب 
 جبل على

 العني  64183ص ب     على محسن الموسطى 
يد سلطان حميد سلطان سع

 دلموك 
 االمارات العربية املتحدة   

 مبارك هالل الحميري 
 86463العني ص ب    

االمارات العربية املتحدة 
025126812 

 29الشارقة ص ب     القيادة العامة لشرطة الشارقة 
 االمارات العربية املتحدة

 144435ابو ظبي ص ب    خليفة محمد خليفة احمد 
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 العربية املتحدةاالمارات  الزعابي 

محمد احمد خميس محمد 
 اليماحي 

االمارات العربية املتحدة    
املدينة الفجرية الطويني 

 30108ص ب 
 االمارات العربية املتحدة    مطر خليفة فاضل المزروعى 

 االمارات العربية املتحدة    خليل ابراهيم عبد اهلل الحمادي 
على سالم على سعيد 

 المزروعي
 مارات العربية املتحدةاال   

 االمارات العربية املتحدة    محمد سليمان على البلوشي

االمارات العربية املتحدة     مطر فاضل المزروعي 
 دبي

 االمارات العربية املتحدة    مطر فاضل المزروعي
 االمارات العربية املتحدة    مطر فاضل المزروعي
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 لعربية املتحدةاالمارات ا    نورة على محمد السعدي

ديره  303برج الريم     موسى عيسى موسى العامري 
 دبي 

عبد الجبار عبد اهلل على 
 قرقاش 

االمارات العربية املتحدة    
املدينة دبي ص ب 

184011 

 محمد مهير محمد الكتبي 
العني ابو ظبي االمارات    

 العربية املتحدة

وفاء عبد اهلل سبيل محمد 
 البلوشي 

مارات العربية املتحدة اال   
 33699دبي ص ب 

دبي  51988ص ب     نجمة االمارات للتجارة العامة 
 االمارات العربية املتحدة

 043241025االمارات     على ناصر عبد اهلل العويس 
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احمد على مال بخش غالم 
 محمد 

 23799العني ص ب    
 009719299094العني 

احمد عبد اهلل احمد محمد 
 ليماحي الضب ا

االمارات العربية دبا    
ص  0554282224هاتف 

 13773ب 
 دولة االمارات    على ناصر عبد اهلل الغواص
مبارك جاسم مبارك عثمان 

 الزعابي 
االمارات العربية املتحدة    

 7442ابو ظبي ص ب 
سالم احمد سالم عبيد محمد 

 الكعبي 
االمارات العربية املتحدة    

 دبي 
ة سيف خليفة عبيد خليف

 الرويمه المهيري
االمارات العربية    

 املتحدةدبي
االمارات العربية املتحدة    مسلم سالم محمد على 
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 ابو ظبي الكثيري 
خلفان سعيد خلفان سالم 
 محمد الصميخ المسماري 

االمارات العربية املتحدة    
 دبي

ماهر عبد اهلل بن حيدر 
 الحارثي 

تحدة االمارات العربية امل   
 دبي

ماهر عبد اهلل بن حيدر 
 الحارثي

االمارات العربية املتحدة    
 دبي

دبي  211707ص ب     ان اس في للتجارة ش ذ م م 
 االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة     ناصر على راشد على اليماحي 
 الفجرية

 مروان عبد الرحمن الشامسي 
 36شارع 214فيال    

هية ابو ظبي البا
2959650  
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محمد احمد عبد اهلل احمد 
 البلوشي 

اإلمارات العربية املتحدة    
 العني

     

     

     

  مملكة البحرين
  الجمهورية التونسية  

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  جمهورية جيبوتي

  المملكة العربية السعودية
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 اجلهة املسئولة  الربيد االلكرتوني رقم اهلاتف أسم املخرتع            
 محمد مناحي مفرج الدوسري

    

  جمهورية السودان
 اجلهة املسئولة  الربيد االلكرتوني رقم اهلاتف أسم املخرتع            

duhastamps@gmail.co 00249912218665 عادل دفع اهلل جابر بشير

m 
الهيئة العامة للمخترعين  

 ينالسوداني
مجدالدين عبد العظيم محمد 

  ابراهيم
00249912313726 magdeldin3333@yahoo.

com 
  

  الجمهورية العربية السورية
 اجلهة املسئولة  الربيد االلكرتوني رقم اهلاتف أسم املخرتع

.nabilalkhalil@hotmail  نبيل داود الخليل

com 
  

  جمهورية الصومال
 اجلهة املسئولة  ربيد االلكرتونيال رقم اهلاتف أسم املخرتع
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-sharmarke  حسين محمد   نشارما رك

85@hotmail.com   

  جمهورية العراق
 اجلهة املسئولة  الربيد االلكرتوني رقم اهلاتف أسم املخرتع

   Prof.hazimaldaraji@yahoo.com 009647901602611 حازم جابر الدارجي
    5355000 مازن الشاعر

   Moayad_khalaf@yahoo.com 5355000 عيفانمؤيد اس
    5355000 هاني خوري
    5355000 هوبيرت رابيه
    4291511 طارق القرم

    4291511 يوسف الحياري
    4291511 عسان شتات
    4291511 كمال سويدان

    4291511 غسان ابو شيخة
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    5355000 محمد فايق حوا
     سعيد احمد ابراهيم

     فيصل احمد المبيضين
    5668202 صالح محمد بنى احمد
    4626165 رائد فايز يعقوب صادق

    5355000 سعيد اسماعيل
    5355000 معتصم حوامدة
    5355000 ولهان الشاعر

     محمود انس السهيلي
    65852400 صفوان محمد الحسيني

    4291511 مؤيد شهوان
    65672276 احمد خالد بدر

    0777107517 رفيق احمد الخزاعي
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    64741606 فايز محمد عبود ضمرة
عصمت فرزات صالح 

 الحموري
216209    

    0795567845 صالح محمد محمود عبيدات
امنة كامل عبد المعطى 

 حمدان
5238116    

     زيد عبد اهلل ابراهيم الصمادي
    5655397 رياض ممتاز محمد عوني

    0777476785 عمار احمد الروسان
خالد نجيب عبد القادر 

 الشريدة
0096265535696    

    0096265535696 حنان عيسى محمد ملكاوى
منى رشدى عبد الحافظ 

 حسونة
0096265535696    
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     موسى عيسى موسى العامري
     كاظم اسعد محمد شاور
     ادهم فريد سبع العيش

حمد ابو محمود فوزي م
 حنتش

    

     محمد ضيف اهلل العويرات
     رياض محمد امين الحمامي
     طارق نايف منور الحديد
انتصار حسن عبد القادر 

 بطاينة
    

     عدنان صقر حسن الخصاونة
     خليل صالح عودة الجعبري

     سمير عيسى عبد اهلل حمتينى
     هانى احمد ابو ناعمة
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ن محمد عبداهلل عالء الدي
 البارودى

    

     محمود سعيد محمود العامرية
     عبد القادر سعيد على النجمى

     جالل احمد زهرة
     رائد عبد اهلل القواسمة
     مصطفى محمد العبادلة

     صالح عبد الرحمن الطراونة
محمد عبد الهادي عوض 

 العمري
    

     عماد مصطفى حسن القرعان
     يسى عواد عودة قموهع

     مروان راسم كمال
     جميل سامي صالح
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     حيدر اسماعيل
Moayad_khalaf@yahoo 009647801042860 مؤيد نعيم خلف

.com 
 جامعة البصرة 

 جامعة االنبار  Laith21973@yahoo.com 009647704844402 عمر حمد شهاب العبيدى
haidar9980@yahoo.co 00964-713426253 الخزرجي اسماعيل محمد حيدر

m 
  

mamqupa@uomosul.ed 0096460810441 محمد عدنان على قبع

u.iq 
 جامعة الموصل 

Dr.hayderhamed@yah 0096407901718188 حيدر حميد عبد محسن

oo.com 
 الجامعة المستنصرية 

 .Prof 009647901601611 حازم جابر الدارجي

hazimaldaraji@yahoo.com  معة بغدادجا 
     مازن الشاعر
     مؤيد اسعيفان
     هاني خوري
     هوبيرت رابيه
     طارق القرم
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     يوسف الحياري
     عسان شتات
     كمال سويدان

     غسان ابو شيخة
     محمد فايق حوا

     سعيد احمد ابراهيم
     فيصل احمد المبيضين
     صالح محمد بنى احمد

مد عبد الهادي عوض مح
 العمري

    

     عماد مصطفى حسن القرعان
     عيسى عواد عودة قموه

     مروان راسم كمال
     جميل سامي صالح
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     حيدر إسماعيل
     زينة ميسر عيد

Omermaster86@yahoo.co 0019083948173 عمر صالح الدين ذنون

m 

  

     وليد جالل على
ارس فارس صالح مهدي ف

 الشيخلي
9647708955130+ falshaikhly@yahoo.com   

   Hosam.naif@gmail.com 009647702037423 حسين حسام نايف

عبد القادر اسماعيل عبد 
 الوهاب الحديثى

009647710007876 al-hadithi2000@yahoo.com  جامعة االنبار 

 ة العلوم والتكنولوجياوزار   Hams_63@gmail.com 009647704560125 سندس حميد احمد

 جامعة الموصل  farisabachi@yahoo.com 009647703336180 فارس ذنون حامد العباجى

 جامعة تكريت Haider.aljuboori@yahoo.c 009647712199996 حيدر مهدى داود الجبوري
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om 

 وزارة الصناعة والمعادن   Jasim_63@yahoo.com 009647711426251 جاسم محمد سليمان
 شركة الكرامة العامة

عبد الرحيم ابراهيم جاسم 
 الحديدى

009647709911490 abd_et76@yahoo.com  جامعة الموصل 

   Jwd_ks@yahoo.com 07801214977 قيس جواد فريح

كلية التقنيات الصحية   mmradhi@yahoo.com 07901302475 محمد مزهر راضى
 والطبية

 الجامعة التكنولوجية  Saadfaik231@yahoo.com 009647804067050 سعد فايق عباس الوكيل

   Mahir_bio@yahoo.com 07705551446 عباس جمعة سلطان

 7702875430 00964 محمد كامل حسين فؤاد

 

fhkamel2013@yahoo.com 

 

 اربيل -المعهد الطبي 

 التكنولوجياوزارة العلوم و   iktefiabd@yahoo.com 07714281592 اكتفاء مزهر عبد الحسناوى
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عبد القادراسماعيل عبد 
 الوهاب

009647710007876 al_hadithi2000@yahoo.co

m 

جامعة  –كلية الهندسة  
 االنبار

 وزارة العلوم والتكنولوجيا  Mon_naieb@yahoo.com 009647702532960 منجد عبد الباقي عمر النائب

الشركة العامة لسكك الحديد   Odayha7713@yahoo.com 07814105321 عدى حسن علوان الخفاجى
 العراقية

Misto_8304@yahoo.co 009647901671884 مصطفى مكى محمد على

m 
  

Dr.hayerhamed@yahoo 0096407901718188 حيدر حميد عبد محسن

.com 
  

mamqupa@uomosul.ed 0096460810441 محمد عدنان على قبع

u.iq 
  

haidar9980@yahoo.co 00964-713426253 الخزرجي اسماعيل محمد حيدر

m 
  

   Laith21973@yahoo.com 009647704844402 عمر حمد شهاب العبيدى
   Moayad_khalaf@yahoo.com 009647801042860 مؤيد نعيم خلف

 ة العلوم والتكنولوجياوزار   sahansahan68@gmail.com 009647903395207:  قاسم محمد صحن

mailto:sahansahan68@gmail.com
mailto:sahansahan68@gmail.com
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 جامعة ديالي  Ghassan_immune@yahoo.com 07906330034 غسان حمدان جميل

  سلطنة عمان
  دولة فلسطين

 اجلهة املسئولة  الربيد االلكرتوني رقم اهلاتف أسم املخرتع
شااااادي حسااااني عبااااد الاااارحمن 

 صوالحة 
0599674156 

 
sawalhashadi@gmail.co

m 
 

 -جامعة النجاح الوطنية  
 نابلس

رشااااااد حساااااين حسااااان جباااااار 
 البرغوثي   

    

   Alaa_sablan@yahoo.com 01110903208 عالء سبالن
  دولة  قطر

 اجلهة املسئولة  الربيد االلكرتوني رقم اهلاتف أسم املخرتع
 رعبد الجبا رجاسم عبد النو 

 سيف الدين
 noorco.steel@yahoo.co

m 
  

mailto:sawalhashadi@gmail.com
mailto:sawalhashadi@gmail.com
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جاسم عبداهلل جاسم فرج 
 الخنجي

 jajassim@hotmail.com   

   kalansari.g@gmail.com  خالد علي االنصاري
ammarii@mmaa.gov.q (00974) 55948993 خلف عجالن العنزي

a 
  

     سالم العرابيد الشهواني
 s.ghani@qu.edu.com  عيسى سعد ربيعة الكواري

 
  

ta33abt111@hotmail.co  ناصر محمد المري

m 
 

  

عبدالجبار عبدالنور سيف 
 الدين  

55872153(00974) 

 

www.bonfire-

shield.com 
  

   qatar161@hotmail.com   محمد ربيعة المطاوعة الكواري
   qnz2009@hotmail.com  النعيمي منى محمد فضل

mailto:s.ghani@qu.edu.com
mailto:s.ghani@qu.edu.com
mailto:ta33abt111@hotmail.com
mailto:ta33abt111@hotmail.com
mailto:qatar161@hotmail.com
mailto:qatar161@hotmail.com
mailto:qnz2009@hotmail.com
mailto:qnz2009@hotmail.com
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noorco.steel@yahoo.co  رجاسم عبدا لنو 

m 
 55948993 (00974) 

   m-o-k-5@hotmail.com  محمد اسامه محمد
   qtr22qtr@hotmail.com  صالح حمد المري                                                                

  جمهورية جزر القمر
  دولة الكويت

 ةاجلهة املسئول  الربيد االلكرتوني رقم اهلاتف أسم املخرتع
Kuwait_endurance@ho 99433453 احمد على عبد اهلل 

tmail.com 
  

-Eng 66017516 احمد ابراهيم الجعفر

ahmedsafar@yahoo.co

m 
  

Shamlan1@hotmail.co 97121237 على عبد الكريم شهوه

m 
  

   Ajimi70@hotmail.com 99633377 على فالح العجيمي 
amieralali@hotmail.co 66206696 امير ياسين العلى 

m 
  

mailto:noorco.steel@yahoo.com
mailto:noorco.steel@yahoo.com
mailto:qtr22qtr@hotmail.com
mailto:qtr22qtr@hotmail.com
mailto:Shamlan1@hotmail.com
mailto:Shamlan1@hotmail.com
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    66701411 أمنة عبد الرحمن العوهلي
    66780097 عارف غريب العنزي
   Dr.bader@ku.edu.kw 97885589 بدر شفاقة العنزى 

   b-al- rujaib@hotmail.com 55020828 بسام الرحيب
   alroban_786@yahoo.com 99455182 داود الصقعى 

   fyonna@hotmail.com 99737967 ضياء على الفايز
-Electronic 50723777 حمد الحزبي

hamad@hotmail.com 
  

   Arjani454@yahoo.com 55551534 عيد العازمى 
   Arjani454@yahoo.com 99888310 طالل العتيبي 

   Arjani454@yahoo.com 99089898 مشعل العجمى 
Hardman_7777@hotm 99122544 فهد محمد الهويشل

ail.com 
  

   Huny98@yahoo.com 97192738 فهد عيد العازمي 
   fahad@ropme.org 99966281 فهد العوضى
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-Al 99610906 فيصل عبد العزيز العصفور

muniar@hotmail.com 
  

-Al 99720876 فاطمة الثالب 

thallab2005@yahoo.co

m 
  

   obannai@yahoo.com 69977268 عمر عبد الخالق البناي 
    66629555 فوزي قاسم بهبانى

   Bold25@live.com 55960555 هادي عبد اهلل العازمي 
   Hafez_6@hotmail.com 66255130 حافظ الرشيد 

hasanalshemari@hotm 55120107 حسن الشمري 

ail.com 
  

   Dorar_7@hotmail.com 97997759 هناء السالطين
-h 60718887 حسين فريدون 

faridoon@hotmail.com 
  

   smboso@hotmail.com 55384319 حسين محمد بوجداد
hmothaffar@yahoo.co 99701714 حسين يونس مظفر

m 
  

mailto:Al-thallab2005@yahoo.com
mailto:Al-thallab2005@yahoo.com
mailto:Al-thallab2005@yahoo.com
mailto:Al-thallab2005@yahoo.com
mailto:Dorar_7@hotmail.com
mailto:Dorar_7@hotmail.com
mailto:h-faridoon@hotmail.com
mailto:h-faridoon@hotmail.com
mailto:smboso@hotmail.com
mailto:smboso@hotmail.com
mailto:hmothaffar@yahoo.com
mailto:hmothaffar@yahoo.com
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   ialrashdan@yahoo.com 99851931 إبراهيم راشد الرشدان 
   alassayel@yahoo.com 99343585 ابتسام مصطفى

.info@jamalalq@bandi 99747785 جمال عبد اهلل القبنية

com 
  

Jarrah916@hotmail.co 55575526 جراح عبد اهلل جدعان 

m 
  

   Ajassem3@yahoo.com 97849855 جاسم القناعى
-Jasseem 99468366 جاسم محمد العنزي

83@hotmail.com 
  

   Al-hasank@yahoo.com 99748736 خالد جعفر الحسنى
-Khalid 99871635 خالد احمد األحمد 

alahmed@hotmail.com 
  

    99812999 خالد أحمد الجاسم
   hkalidsabti@gmail.com 99398487 خالد السبتى

Alser_almobah@hotma 99938800 المهناخالد عبد اهلل 

il.com 
  

   babazeen@yahoo.com 55543327 محمود ابراهيم المطوع 

mailto:ialrashdan@yahoo.com
mailto:ialrashdan@yahoo.com
mailto:alassayel@yahoo.com
mailto:alassayel@yahoo.com
mailto:Jarrah916@hotmail.com
mailto:Jarrah916@hotmail.com
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    99840683 منصور عبد اهلل المطيري
-Alfajer 66670043 مريم جابر الحسن 

aljadid@hotmail.com 
  

-Cigar25-m 99549528 سعيدمسعود مطلق ال

m@hotmail.com 
  

   Mm7ku@yahoo.com 99906600 مشاري عبد الرحمن البعيجان
Al.frasha75@hotmail.co 97527544 وسيمة العازمي

m 
  

   Osemi977@hotmail.com 99771163 ظافر العصيمي
-R 99779372 احمد عبد العزيز الحشاش

ahmed74@hotmail.com 
  

   hotmail.com@98.1967 55554302 عادل ياسين العريعر
   Aaabw1@yahoo.com 60024746 عادل محمد عبد اهلل
   Zafeer97@hotmail.com 90960078 عادل جمعة عابدين

-Adelal 99164222 عادل عبد المحسن الوصيص

wasisa@yahoo.com 
  

  Adel.alkandri@hotmail.c 99646488 عادل احمد الكندري

mailto:Alfajer-aljadid@hotmail.com
mailto:Alfajer-aljadid@hotmail.com
mailto:Al.frasha75@hotmail.com
mailto:Al.frasha75@hotmail.com
mailto:Osemi977@hotmail.com
mailto:Osemi977@hotmail.com
mailto:R-ahmed74@hotmail.com
mailto:R-ahmed74@hotmail.com
mailto:98.1967@hotmail.com
mailto:98.1967@hotmail.com
mailto:Aaabw1@yahoo.com
mailto:Aaabw1@yahoo.com
mailto:Zafeer97@hotmail.com
mailto:Zafeer97@hotmail.com
mailto:Adel.alkandri@hotmail.com
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om 

عبد الرضا عبد الرسول 
 الصفار

66599860 alsafarlo@hotmail.com   

a.alheraibi@hotmail.co 66333822 عبد الرحمن صالح الحريبي

m 
  

   Bannai2000@gmail.com 99794050 عبد الرحمن البناي
-Qader 94408878 عبد القادر حبيب أبل

abul2@hotmail.com 
  

Kader34985@hotmail.co 99809731 عبد القادر على المال

m 
  

   98ent@hotmail.com 99000436 عبد المحسن التركي
   whitecct@yahoo.com 66596973 عبد المحسن المؤمن

   Carna5@hotmail.com 99785117 عبد اهلل اليتيم
 Abdulla 99040646 عبد اهلل احمد الحشاش

ah.alhashash@gmail.co

m 

  

   aleidan@qualitynet.net 99683268 عبد اهلل احمد العيدان

mailto:Adel.alkandri@hotmail.com
mailto:Adel.alkandri@hotmail.com
mailto:alsafarlo@hotmail.com
mailto:alsafarlo@hotmail.com
mailto:Bannai2000@gmail.com
mailto:Bannai2000@gmail.com
mailto:Qader-abul2@hotmail.com
mailto:Qader-abul2@hotmail.com
mailto:Kader34985@hotmail.com
mailto:Kader34985@hotmail.com
mailto:98ent@hotmail.com
mailto:98ent@hotmail.com
mailto:whitecct@yahoo.com
mailto:whitecct@yahoo.com
mailto:Carna5@hotmail.com
mailto:Carna5@hotmail.com
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Skinny_kid1@hotmail.c 99802472 عبد العزيز خلف اعريعر

om 
  

     الشيخ صباح ناصر الصباح
Engamajed2@hotmail.co 66087471 شيخة انوار الماجد

m 
  

     شافى الدوسري
    99514100 سعود المطيري

     سعود محمد العبيدي
    97571987 سامى حزام المطيري

   salaldashti@hotmail.com 66269090 سليمان الدشتى
salmarclub@hotmail.co 99808858 سليمان العتيبي

m 
  

s.alqassem@hotmail.co 99101332 صادق احمد القاسم

m 
  

   drsalali@yahoo.com 99887762 صالح عبد اهلل العلى
   a-alsalem@hotmail.com 97552770 سالم السالم

mailto:Skinny_kid1@hotmail.com
mailto:Skinny_kid1@hotmail.com
mailto:Engamajed2@hotmail.com
mailto:Engamajed2@hotmail.com
mailto:salaldashti@hotmail.com
mailto:salaldashti@hotmail.com
mailto:salmarclub@hotmail.com
mailto:salmarclub@hotmail.com
mailto:a-alsalem@hotmail.com
mailto:a-alsalem@hotmail.com
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salimalayoab@gmail.co 99876569 سالم ابراهيم اليعقوب

m 
  

     محمد عيد الشنفا
     لقادرجعفر عبد اهلل عبد ا
     جاسم محمد الحسن
     محمد على عبد اهلل

   Shkan1100@yahoo.com 97445806 محمد اسماعيل البناي
     محمد مرزوق المطيري

   yahoo.com@70_98 94474113 محمد سعد العازمي
   m.dmhs@hotmail.com 55550355 مبارك دخيل الهرشاني
   Bonia.@hotmail.com 99360503 منيرة عبد اهلل الهاجري

   mm7ku@yahoo.com 99906600 مشاري عبد الرحمن البعجان
-Mr 99796659 عبد اهلل محمد على

moka@hotmail.com 
  

   Shkan1100@yahoo.com 99538780 محمد اسماعيل البناي

mailto:salimalayoab@gmail.com
mailto:salimalayoab@gmail.com
mailto:Shkan1100@yahoo.com
mailto:Shkan1100@yahoo.com
mailto:98_70@yahoo.com
mailto:98_70@yahoo.com
mailto:m.dmhs@hotmail.com
mailto:m.dmhs@hotmail.com
mailto:Bonia.@hotmail.com
mailto:Bonia.@hotmail.com
mailto:Shkan1100@yahoo.com
mailto:Shkan1100@yahoo.com
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-M7mad 50717119 محمد مرزوق المطيري

66@hotmail.com 
  

   yahoo.com@70-98 66881014 محمد سعد العازمي
   Bonia-@hotmail.com 99360503 منيرة عبد اهلل الهاجري
   Jarrah5@hotmail.com 99453095 مصطفى حسن القبندى

malmatairi@auk.edu.k 99957776 مطلق المطيري

w 
  

     فالح مطر الرشيدي
     احمد الفى المطيري

    25342211 هاشم الرفاعي
     طيفة الصباحالشيخة / ل

Armnya_909@q8mail.u 66622484 سليمان لخطاف

s 
  

   toalbahri@gmail.com 66640663 طارق البحري
   tnsdar@yahoo.com 99638983 طارق البعيجان

mailto:M7mad-66@hotmail.com
mailto:M7mad-66@hotmail.com
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    99793990 وفاء الكاظمى
   qalqaffas@yahoo.com 66678558 قاسم عوض القفاص
   Sosta707@hotmail.com 66634222 صبيح قاسم بهبهاني

osamah@kucoi.kuniv.ed 99689569 اسامة الحواج

u.kw 
  

     نهاد جواد بهبهاني
     مطلق المطيري

Neda12345@hotmail.co 66616778 ندا العنزي

m 
  

   Nadia66@hotmail.com 99690098 نادية السيف
   Jarrah5@hotmail.com 99453095 مصطفى حسن القبندى

  

 اجلهة املسئولة  الربيد االلكرتوني رقم اهلاتف 
     

  

mailto:Sosta707@hotmail.com
mailto:Sosta707@hotmail.com
mailto:osamah@kucoi.kuniv.edu.kw
mailto:osamah@kucoi.kuniv.edu.kw
mailto:Neda12345@hotmail.com
mailto:Neda12345@hotmail.com
mailto:Nadia66@hotmail.com
mailto:Nadia66@hotmail.com
mailto:Jarrah5@hotmail.com
mailto:Jarrah5@hotmail.com
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  جمهورية مصر العربية
 اجلهة املسئولة  الربيد االلكرتوني رقم اهلاتف أسم املخرتع

wafaa10m@hotmail.co 00201001162641 وفاء محمدعبدالرحيم حسن

m 
 المركز القومى للبحوث 

info@mohamedabla.co 01148146518 محمد عبلة 

m 
  

 00201001162641 حمدى على ابراهيم
01002709641 

 
Info@mohamedabla.co

m 

مكتب براءة االختراع  مرشد استخدام المياه
 المصري

محمد اسماعيل عباد المقصاود 
 العربى

نظام ميكانيكى لشحن وتفريغ   

حموالت عربات ومقطورات 

 النقل
 

فذة تسمح بمرور الضوء نا   عمرو حلمى أحمد عبد المجيد

  والهواء حاجبة للرؤية
نظام لحصد الطحالب من المياه    السيد السيد حافظ-

  بغرض انتاج الديزل الحيوى
نظام لحصد الطحالب من المياه    السيد ابراهيم جمعة احمد

  بغرض انتاج الديزل الحيوى
نظام لحصد الطحالب من المياه    رحاب يس

  الحيوىبغرض انتاج الديزل 

mailto:wafaa10m@hotmail.com
mailto:wafaa10m@hotmail.com
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نظام لحصد الطحالب من المياه    احمد خلف رياض رسالن

  بغرض انتاج الديزل الحيوى
محماااود عباااد اللطياااف محماااود 

 محمد 
جهاز بماسورة واحدة لشحن   

وتفريغ خزان المياه او اى 

سوائل اخرى ويعمل بدون 

 عوامه

 

عباااااااد اهلل محماااااااد مصااااااايلحى 
 وهدان

  شفاط تنقية الهواء  

طريقه الستخالص    لمجيد ابو زيداناديه عبد 

الفالفونيدات من نبات الكركديه 

كماده حافظه من الفساد 

 الكيماوى

 

وجهاز لتفعيل تصريف  طريفة   محمد يوسف جعفر

المياه الخاصة بالمرحاض 

باستخدام مكبس الهواء 

 الضاغط

 

طريقة لتصنيع زجاجات المياه    صفاء محمود عيسى عبده

رة واسلوب ذات االحجام الكبي

 مبتكرا لتفريغها
 

وسيله لتعليم الكفيف الكتابه    ايمن محمد عز الدين محمود

بالقلم والقراءه باللمس للغات 

 المبصر
 

جهاز حقن الصابون البودر    محمد احمد فرج يحيى

داخل ماكينات الغسيل 

 اتوماتيكيا
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انتاج عصير قصب ذو جودة    عبد العزيز ندير شحات

صحيا وذو فترة عالية وامن 

 صالحية اطول
 

انتاج عصير قصب ذو جودة    هشام امين على على عيسى

عالية وامن صحيا وذو فترة 

 صالحية اطول
 

انتاج عصير قصب ذو جودة    حاتم سالمه على

عالية وامن صحيا وذو فترة 

 صالحية اطول
 

انتاج عصير قصب ذو جودة    مصطفى طلعت رمضان

فترة عالية وامن صحيا وذو 

 صالحية اطول
 

  محبس كهربي   خالد أحمد علي يحيى
  طريقه لتحضير دواء االندرال   اميمه محمد عبد الحافظ

  خالط معدل ذات يد واحدة   جمال محمد علي ابو ريه
منبه الكترونى ضوئى و    ياسر عبد الرازق عيد السيد

  صوتى لسنارة صيد االسماك
باب شقة بااللحان جرس    احمد عمرو احمد امام

والرنات على الكهرباء مباشره 

 يعمل بنظام فصل التيار عبر

 السويتش

 

جرس باب شقة بااللحان    محمد عمرو احمد امام

والرنات على الكهرباء مباشره 

 يعمل بنظام فصل التيار عبر
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 السويتش
جرس باب شقة بااللحان    عمرو احمد امام  محمود

اشره والرنات على الكهرباء مب

 يعمل بنظام فصل التيار عبر

 السويتش

 

جرس باب شقة بااللحان    محمد حمدى على-

والرنات على الكهرباء مباشره 

 يعمل بنظام فصل التيار عبر

 السويتش

 

جرس باب شقة بااللحان    دعمرو احمد امام محم

والرنات على الكهرباء مباشره 

 يعمل بنظام فصل التيار عبر

 السويتش

 

جرس باب شقة بااللحان    ريف احمدعاصم ش

والرنات على الكهرباء مباشره 

 يعمل بنظام فصل التيار عبر

 السويتش

 

جرس باب شقة بااللحان    خالد احمد امام

والرنات على الكهرباء مباشره 

 يعمل بنظام فصل التيار عبر

 السويتش

 

عااازة عباااد المااانعم علاااى حسااان 
 السجاعى

درع دقيق الثقوب لنوافذ   

  حافالت والسياراتال

  نظام الدفع بالماء   تامر عبد الرحمن باشا
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المبانى المعلقه للوقايه من    محمود جالل يحيى كامل احمد

  الزالزل واالرهاب
منااى عباااد العزياااز محماااد عباااد 

 الكريم
طريقه لنقل الجين فى خاليا   

القمح باستخدام شعاع الليزر 

 النبضى
 

قه لنقل الجين فى خاليا طري   احمد بهى الدين محمد

القمح باستخدام شعاع الليزر 

 النبضى
 

طريقه لنقل الجين فى خاليا    المجد أبومحمود احمد  أيمن

القمح باستخدام شعاع الليزر 

 النبضى
 

طريقه لنقل الجين فى خاليا    محمد عادل

القمح باستخدام شعاع الليزر 

 النبضى
 

لنقل الجين فى خاليا  طريقه   يحيى عبد الحميد السيد بدر

القمح باستخدام شعاع الليزر 

 النبضى
 

طريقه لتحضير ماده ملدنه    ماجدة اميل توفيق

للمطاط )الداى بيوتيل فثاالت( 

 من مخلفات البولى ايثيلين

تيرفثاالت وتاثيرها على 

الخواص الفيزيقوميكانيكيه 

 والريولوجيه للمطاط فى وجود

 ئهالجنين( قش االرز كماده مال)

 

طريقه لتحضير ماده ملدنه    جالل عبد المعين محمد نوار

للمطاط )الداى بيوتيل فثاالت( 

 من مخلفات البولى ايثيلين
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تيرفثاالت وتاثيرها على  

الخواص الفيزيقوميكانيكيه 

 والريولوجيه للمطاط فى وجود

 الجنين( قش االرز كماده مالئه)
ده ملدنه طريقه لتحضير ما   سلوى حسن حسن الصباغ

للمطاط )الداى بيوتيل فثاالت( 

 من مخلفات البولى ايثيلين

تيرفثاالت وتاثيرها على 

الخواص الفيزيقوميكانيكيه 

 والريولوجيه للمطاط فى وجود

 الجنين( قش االرز كماده مالئه)

 

  العربة السداسية   محمد عامر محمود هاللى
قلب صناعى كامل )مثبت    ايهاب داود حنا

لقلب ( لمرضى هبوط داخل ا

 وضعف عضلة القلب
 

  مقعد الدراجه ثنائى اإلتجاه   عماد الدين عبد القادر محمود
  القبضة المرنة   بسام أحمد أحمد بدوى زايد

طريقه لتحسين اداء الراتنج    حسنى السيد محمد على

اليوريافورمالدهيد كماده الصقه 

االسود  للخشب باضافه السائل

 بيب قش االرزالمتخلف من تل

 

طريقه لتحسين اداء الراتنج    الطاف حليم بسطا

اليوريافورمالدهيد كماده الصقه 

االسود  للخشب باضافه السائل

 المتخلف من تلبيب قش االرز
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مجااااااادى محماااااااود مصاااااااطفى 
 النشار

مركب معالج من االلجينات   

إلستخدامه كمادة حاملة 

 للبروتينات
 

نتاج اقمشه تستخدم طريقه ال   حسن محمد البحيري

فى جراحات القلب الترقيعيه 

 وكأوعيه دمويه بديله
 

طريقه النتاج اقمشه تستخدم    شريف عبد الهادى

فى جراحات القلب الترقيعيه 

 وكأوعيه دمويه بديله

 

طريقه النتاج اقمشه تستخدم    غالية الشناوى ابراهيم

فى جراحات القلب الترقيعيه 

 وكأوعيه دمويه بديله

 

طريقه النتاج اقمشه تستخدم    اسماعيل ابراهيم محمود/

فى جراحات القلب الترقيعيه 

 وكأوعيه دمويه بديله

 

طريقه النتاج اقمشه تستخدم    عبدالمنعم محمد صبري

فى جراحات القلب الترقيعيه 

 وكأوعيه دمويه بديله

 

نظام التحكم التكنولوجى    محمد على حسن احمد

اه الشرب الحديث فى لوازم مي

والصرف الصحى المصنع 

 البالستيك ماده من

 

جهاز لنقش المعادن بطريقه    سماح محمد حسن محمد على

  ميكانيكيه
طريقه لزياده معدل حالوه    منى ابراهيم مسعود حسن

السكروز باضافه محليات 
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 االستيفيا الطبيعيه
دعاااء عبااد النبااى عبااد العزيااز 

 اسماعيل
كية تحضير اجسام سيرامي  

 -كهربية من تيتانات باريوم

زنك المستخدمة  -استرنشيوم

االجهزه االلكترونيه ذات  فى

 التردد العالى

 

تحضير اجسام سيراميكية    وجدى مختار نجيب نور

 -كهربية من تيتانات باريوم

زنك المستخدمة  -استرنشيوم

االجهزه االلكترونيه ذات  فى

 التردد العالى

 

ابر عائشااة عااز الاادين رضااا جاا
 محمد

تحضير اجسام سيراميكية   

 -كهربية من تيتانات باريوم

زنك المستخدمة  -استرنشيوم

االجهزه االلكترونيه ذات  فى

 التردد العالى

 

سمير عبد الباسط عباداهلل اباو 
 حشيش

العداد االستنتاجى احادى الوجه   

  مسبوق الدفع

طريقه لتحضير مستحضر    احمد عاطف جمعه مراد

ج الجروح من طبى لعال

مستخلص شرش جبن لبن 

 الجاموس

 

طريقه لتحضير مستحضر    امل جالل احمد ابو العال

طبى لعالج الجروح من 

مستخلص شرش جبن لبن 

 الجاموس
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طريقه لتحضير مستحضر    حسن عبدالرحمن عبدالرحمن

طبى لعالج الجروح من 

مستخلص شرش جبن لبن 

 الجاموس

 

  84قنابل اإلطفاء ب    بسام أحمد أحمد بدوى زايد
  انظمة لتوصيل عقار   نازك عبد اللطيف الجندى

  التستوستيرون عن طريق الجلد   عادل محمد مطاوع
  التستوستيرون عن طريق الجلد   وائل محمود سامى ابو الفتوح

  التستوستيرون عن طريق الجلد   محمد عادل العجاقى
ط من مواد ذات تحضير خلي   أحمد محمد أحمد الصباغ-

نشاط سطحي غير ايونية 

صديقة للبيئة كمشتت لبقع 

المياه الملوثة  الزيت في

 بالبترول

 

تحضير خليط من مواد ذات    صالح الدين أحمد خليل

نشاط سطحي غير ايونية 

صديقة للبيئة كمشتت لبقع 

المياه الملوثة  الزيت في

 بالبترول

 

محماااااود ريااااااض ناااااور الااااادين 
 محمود

ليط من مواد ذات تحضير خ  

نشاط سطحي غير ايونية 

صديقة للبيئة كمشتت لبقع 

المياه الملوثة  الزيت في
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 بالبترول
طريقه لتحسين مواصفات    ايمن محمدى السيد عطا

البولى ايثيلين عالى الكثافة 

 لتغليف مواسير نقل الغاز

 والبترول

 

طريقه لتحسين مواصفات    اسامه فريد محمود قنديل

ايثيلين عالى الكثافة البولى 

 لتغليف مواسير نقل الغاز

 والبترول

 

طريقه لتحسين مواصفات    ماهر عباس امين السكرى

البولى ايثيلين عالى الكثافة 

 لتغليف مواسير نقل الغاز

 والبترول

 

معالجه البنتونيت المصري    أحمد مجدي حسين مطاوع

لتطويره الى بنتونيت عضوى 

 مصرى نانونى
 

معالجه البنتونيت المصري    ولي بدرمجد مت

لتطويره الى بنتونيت عضوى 

 مصرى نانونى
 

معالجه البنتونيت المصري    داليا الصاوي أبو اليزيد

لتطويره الى بنتونيت عضوى 

 مصرى نانونى
 

معالجه البنتونيت المصري    دعاء عبد الوارث الكومي

لتطويره الى بنتونيت عضوى 

 مصرى نانونى
 

طريقه لمعالجه مياه الصرف   د الاارحيم محمااد علااي علااي عباا

الصحى باضافه مسحوق 
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 الهيماتيت كخامه طبيعيه أبو سديرة

  شيشة االكسجين   محمد دويدار أحمد عطيه
مجااااااادى محماااااااود مصاااااااطفى 

 النشار
طريقة لمعالجة بعض   

البوليمرات الحيوية لتحميل 

 وإعادة إستخدام اإلنزيمات
 

تحضير هالم )جل( لبناء    ق محمدتوحيد هاشم عبد الراز

العظام باقل قدر من التدخل 

الجراحى من البوليمر/ فوسفات 

 قدره على البثق ذى

 

  ترشيد استهالك المياه   حمد احمد محمد احمد
  النتروكربنة الصلبة للصلب   ابراهيم عبده محمد حبيب
  النتروكربنة الصلبة للصلب   عالء توفيق حسين غبور

  النتروكربنة الصلبة للصلب   احمد ابراهيم خليلانور 
طريقه لتسريع تفاعل التعدد    خضرة انور عبادى

  لعديد الميثيلين يوريا
رناااااادا محمااااااد عبااااااد الاااااارحمن 

 محمود
طريقة إلنتاج النيماتودا   

  الممرضة للحشرات

جهازمعالجة انسداد عنق الرحم   علااي محمااود محمااد مصااطفي 

  ر البطنبمساعدة منظا
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 السمان
جهازمعالجة انسداد عنق الرحم    احمد على محمود السمان

  بمساعدة منظار البطن
جهازمعالجة انسداد عنق الرحم    محمد على محمود السمان

  بمساعدة منظار البطن
قطرة للعين تحتوى على    حبيب حكيم أديبجميل 

  كلوريد الزئبق
نبيااااال صاااااابر محماااااد محماااااود 

 المصري
امات جديدة في فن استخدام خ  

  الدعاية واالعالن

التهامى أباو زياد التهاامى عباد 
 اهلل

طريقة وتقنية لتصنيع حوائط   

خرسانية خفيفة سابقة الصب 

 صديقة للبيئة ولها خواص

 ميكانيكية جيدة

 

روال سااااااامير عباااااااد الااااااارحمن 
 عفيفى

    

طريقة ووسيلة لتصنيع غطاء    صفاء محمود عيسى عبده

انى او مواسيرها المواسير بالمب

 للحماية من السرق
 

  أنبوب قصبة هوائية متحملة   أسامة عبد الجواد نصر نوفل
صمام األمان الحلقى آلبار    حسين على محمد عبداهلل

  الغاز
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طريقة لتحسين درجة ثبات    فاروق جندي معوض

الزيوت النباتية لألكسدة 

بإستخدام مضادات أكسدة 

 طبيعية

 

طريقة لتحسين درجة ثبات    ثمانيق عمجدي فؤاد توف

الزيوت النباتية لألكسدة 

بإستخدام مضادات أكسدة 

 طبيعية

 

طريقة تحضير تركيبه من      نورالهدى عباس محمد

الريزول وهيدروكلوريد البولى 

 انيلين كمادة الصقة ذات كفاءة

 عالية

 

طريقة تحضير تركيبه من    احمد محمود احمد غنيم

وكلوريد البولى الريزول وهيدر

 انيلين كمادة الصقة ذات كفاءة

 عالية

 

طريقة تحضير تركيبه من    محمود احمد عبدالغفار

الريزول وهيدروكلوريد البولى 

 انيلين كمادة الصقة ذات كفاءة

 عالية

 

طريقة لتغليف السبائك الطبية    وفاء اسماعيل عبد الفتاح

  بالتحفيز الذاتى والشبه حيوى
محمااد مصااطفي علااي محمااود 

 السمان
مخثر كهربائى لبطانة الرحم   

  تحت حس اللمس

التنقية الكهربية لرايش خردة   عاشاااااور عبااااد المجياااااد علاااااى 

النحاس إلنتاج بودرة النحاس 
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 اإللكترونى عوياس

تركيبة بودرة أسمنت فوسفات    انجى محمد مصطفى صفوت

الزنك كطبقة عازلة أسفل 

 تالحشوات المعدنية ولتثبي

 التركيبات بالفم

 

تركيبة بودرة أسمنت فوسفات    سنيورسيد حسين سيد 

الزنك كطبقة عازلة أسفل 

 الحشوات المعدنية ولتثبيت

 التركيبات بالفم

 

تركيبة بودرة أسمنت فوسفات    عصام عبد العزيز كيشار

الزنك كطبقة عازلة أسفل 

 الحشوات المعدنية ولتثبيت

 التركيبات بالفم

 

تركيبة بودرة أسمنت فوسفات    حيى إبراهيمداليا ي

الزنك كطبقة عازلة أسفل 

 الحشوات المعدنية ولتثبيت

 التركيبات بالفم

 

تركيبة بودرة أسمنت فوسفات    منى محمود ابو بكر

الزنك كطبقة عازلة أسفل 

 الحشوات المعدنية ولتثبيت

 التركيبات بالفم

 

  دليل الغاطس   رضا محمد محمد السلسلى
  جهاز المناور المهبلى   رينالدو يوسف منصور عيد

فلتر لمعالجة االنبعاثات    عادل شعبان على شعبان

  الصناعية



 65 

 
 بسام أحمد أحمد بدوى زايد

  نظام مغلق لالمداد بالماء  

شرائح مفصليه قطاعيه    حازم بيومى السباعى

مترابطه لتثبيت الفقرات 

وتصليح اعوجاج العمود 

  الفقرى

 

شرائح مفصليه قطاعيه    محمد حمزه هاللى

مترابطه لتثبيت الفقرات 

وتصليح اعوجاج العمود 

  الفقرى

 

كاشف حيوي مهندس وراثيا    دسوقي احمد محمد عبد

لرصد سمية الملوثات الكيمائية 

 في السوائل
 

كاشف حيوي مهندس وراثيا    سحر عبد الفتاح زكي

لرصد سمية الملوثات الكيمائية 

 لسوائلفي ا

 

كاشف حيوي مهندس وراثيا    جادهللا منصور سعدهللا

لرصد سمية الملوثات الكيمائية 

 في السوائل

 

أحمااد يحيااى الحساايني محمااود 
 رزق

 تجميعه من قفص قابل للتوسعه  

وشريحه تستخدم كبديل لفقرات 

 العمود الفقرى
 

  رافعة )كوريك( فيسبا   االصيلي اسماعيل ابو اليزيد
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و اليزياااد أحماااد عباااد حماااد اباااا
 الحافظ

تحسين كفاءة استخدام صخر   

الفوسفات كمصدر للتسميد 

الفوسفاتى باضافة احدى 

الفوسفور الحيوية  ميسيرات

 Bacillus Spp) بكتريا

 

جهاز لتبريد المياه وموفر    نصر قاسم احمد دياب

  للطاقة
طريقة لتحضير مبيد حيوى من    الرحمن إسماعيل عبد

تكاملتين للقضاء تركيبتين م

 على البكتريا المختزلة

 للكبريتات فى حقول البترول

 

طريقه لتحويل الصلب المسطح    رزق السيد حسن رزق

  مم 50×50الى مربعات 
طريقه النشاء اسقف سريعه    فهمي علي فتح الباب

  التركيب لكافه انواع المبانى
يكى عشارى المقاومه االوتومات   محمد حلمي عبد الرءوف

ذو خرج يساوى خمسة عشره 

 قيمه
 

تهويه راسيه باستغالل ضغط    احمد عبد الوهاب

الرياح و ميكانيكيه بانابيب 

 معدنيه تحت سطح االرض بها

شفاطات سحب و اخرى طرد 

في اسقف المباني المكيفه و 

 المغلقه

 

يسري جرجس مسيحه رزق 
 اهلل

طريقه للتخلص من مياه   

االمطار من على زجاج 

 لمركباتا
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جهاز مبسط الختراق وازالة    مجدي احمد بيومي

السدد داخل مواسير الصرف 

 الحقلي والصحي
 

جهاز مبسط الختراق وازالة    عاطف حافظ عبد الوهاب علي

السدد داخل مواسير الصرف 

 الحقلي والصحي
 

  جهازللحفاظ على البيئه   عاطف السيد عبد اللطيف
  سريان هواء مذبذب   عارف محمد السيد

جهاز كهربائى للشد على    باسم عبد الفتاح الجزار

  الفقرات العنقيه
رندا محمد عبد الرحمن 

 محمود
  تركيبه مبيده لالفات  

وحدة تحكم روبوتية قابلة    شريف احمد احمد فريد

  للبرمجة و متعددة االغراض
  تكييف يعمل ببخار الماء   محمود ابراهيم احمد محمد

Hebatalrahman11@yah 01226020076 ة الرحمن احمد حافظهب

oo.com 
  

  الجمهورية الموريتانية االسالمية
  الجمهورية اليمنية
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 اجلهة املسئولة  الربيد االلكرتوني رقم اهلاتف أسم املخرتع
 احمد محسن قاسم قحطان

 
00967736213885 

 
Maisara_qd5@hotmail.c

m 
 

  

   776494277 دينا سيف المشهرى
776494277 

dina_9090@yahoo.com   

محمدعامرمحمدعبااااااااد الاااااااارب 
 االغبري

 

777320746 
 

Yemenbook2012@yaho

o.com 

 

  

 جمال محمد صالح الشريف
 
 

00967-777207713 
 

jama777207713@gmail.

com 
 

 جامعة صنعاء 

 على عبدو رجب غالب
 

00967712830171 
 

almagidi20@hotmail.co

m 
 

  

 00967771816569 ماجد رجب يادين
 

mrny2003@hotmail.com 
 

مركز خبراء االرض لحماية  

mailto:Maisara_qd5@hotmail.cm
mailto:Maisara_qd5@hotmail.cm
mailto:dina_9090@yahoo.com
mailto:dina_9090@yahoo.com
mailto:jama777207713@gmail.com
mailto:jama777207713@gmail.com
mailto:almagidi20@hotmail.com
mailto:almagidi20@hotmail.com
mailto:mrny2003@hotmail.com
mailto:mrny2003@hotmail.com
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 البيئة
عبد الرقيب غالب حسن سايف 

    المجيدي
 

00967712830171 
 

almagidi20@hotmail.co

m 
 

  

 

mailto:almagidi20@hotmail.com
mailto:almagidi20@hotmail.com

