
  

   دمحم مصطفى الديب/ د.ا                                                                                      مهاب موسى/ د.م.ا     
 
 

 الجامعى األداءمدير مركز تطوير                                                                     مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا   

 ( صادرة ) اختراع شهادات براءات

 تاري    خ اإليداع رقم اإليداع مسلسل
رقم 

 الشهادة
تاري    خ صدور 

 القرار
اع عون اسم االختر  الكلية المختر

1 223/2015 9/2/2015 29894 30/8/2020 
طريقة ووسيلة لتدريب وقياس بعض 

 القدرات التوافقية لالعبين
 التربية الرياضية محمد رضا موسىمهاب / د.م.ا

2 2017/491 20/3/2017 30401 14/9/2021 

نقيه سريعه وبكميه كبيره لمعلق 

رقائق اكسيد الجرانيت المتناهية 

الصغر وللمتعلقات االخرى بإستخدام 

 نظام يحتوى على مرشحات األلياف

 –على طه على عبد المتجلى /د

 –محمد محمود حمدى خضر /د.ا

 –على احمد فرغلى احمد /د.ا

 –سماء امام محمود الدق /د.ا

وليد محمد على محمد الروبى /د.م.ا

 ابراهيم محمد الشربينى/د.ا –

الدراسات العليا 

 للعلوم المتقدمة

 غاليه المياة المنولية 3/12/2020 30037 10/4/2014 577/2014 3

محمد عبد  -عمانوئيل بشاره ميالد 

 محمد سالمه عبد -الحليم محمد 

 الهادى

تعليم صناعى و 

 هندسة

4 263/2016 21/2/2016 30456 8/11/2021 

طريقة لتحويل مخلفات األلومنيوم 

والمياة المالحة إلى مياه عذبة 

 وكهرباء

 ايمن حسن زكى احمد/ د.م.أ
الدراسات العليا 

 للعلوم المتقدمة

5 264/2016 21/2/2016 30457 8/11/2021 

تحضير جزيئات أكسيد الحديد 

النانومترية من مخلفات دماء 

الحيوانات التي تحتوى على 

 الهيموجلوبين

/ ايمن حسن زكى احمد ، د/ د.م.أ

 أحمد عويس محمد احمد

الدراسات العليا 

 للعلوم المتقدمة

  



  

   دمحم مصطفى الديب/ د.ا                                                                                      مهاب موسى/ د.م.ا     
 
 

 الجامعى األداءمدير مركز تطوير                                                                     مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا   

 بمكتب براءات االختراع المصرى( جارى الفحص ) للحصول على براءة اختراع ( مسجلة) طلبات إيداع 

مسلس
 ل

اع تاري    خ اإليداع اإليداعرقم  عون اسم االختر  الكلية المختر

24 316/2020 18/2/2020 
ات المانعة لجزيئات الفضة النانونية للخس البحري علي  التأثتر

ي  اصابات الكبد والكلي 
ن

ن ف والقلب المستحثة بالدكسوربيسير
 الجرذان الويستر 

 -ابراهيم برعي  -حنان عبدالحميد 
 -أسامة دمحم أحمد  -بسنت محمود 

 أسماء دمحم محمود
 علوم

25 317/2020 18/2/2020 
ن والخاليا الجذعية الوسيطية المشتقة من  تير ات الهيستر تأثتر

بمرض السكري نخاع العظام علي الجرذان الويستر المصابة 
 المستحدث

أسامة دمحم   -عبلة سعيد صالح 
 دمحم عبدالجبار حسن -أحمد 

 علوم

26 2143/2020 30/12/2020 
ات المواد النانوية القائمة علي الطحالب البحرية  تقييم تأثتر

ي معالجة المياه وفحص انشطتها البيولوجية
ن

ة ف  الكبتر
خالد ناجح دمحم   -اسامه دمحم احمد 

 حي عبدالعظيممنال نص -
 علوم

27 2156/2020  31/12/2020 
ية مبنيه علي اساس  التطبيقات البيولوجية لمواد بوليمتر
الشيتوزان وامينوثيوفينول ومحمله علي جزيئات الفضة 

ية  النانوميتر

ي محمود  -ايمان دمحم كامل 
حنفن

 اسامه دمحم احمد -عبدالسالم 
 علوم

28 486/2021 30/3/2021 
فوسفات االمونيوم كوقود جديد لتطبيقات خاليا استخدام 

 الوقود
ايمن حسن زكي   -أحمد علي فرغلي 

 ايناس أحمد فتحي  -
الدراسات العليا 
 للعلوم المتقدمة

29 2028/2021 19/12/2021 
ن عل الترسطن الكبدى المستحث  ات المانعة لمادة ايزاتير التأثتر

ن وأستيل  أمينوفلورين  وزأمير ي الجرذان الويستر بداي إثيل نيتر
ن

 ف

أسامة دمحم  -نجوى جودة توفيق 
حنان سيد  -وفاء ربيع دمحم  -أحمد 

 محمود
 علوم

 


