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اتركاس يقاو يىسٍقى  2014

عشتً جذٌذ يٍ فصٍهح 

 انكشد

كهٍح انفُىٌ  

 وانرصًٍى

 سكشٌح ٌاسٍٍ هٍثى انذكرىس

IMA 2014-065 

 

2014 Discovery of new 

mineral: Tululite 

 

انذكرىس هاًَ خىسي األسرار  كهٍح انعهىو

 وآخشوٌ

 

2632 

 

2013 A process for 

production of pure 

zeolite 4A from 

raw kaolinite 

2589 

 

2011 Synthesis of 

zeolite-A from 

Jordanian kaolinite 

2667 

 

2013 

 

Thermal olive cake 

fertilizer 

 األسرار انذكرىس أدًذ انًىيًُ كهٍح انضساعح

US 8412046 B2 

 

2013 In-service optical 

dispersion 

determining system 

and method 

  كهٍح انهُذسح

 انذكرىس أدًذ عطٍح وآخشوٌ

 

US7889995 B2 2011 In-service optical 

dispersion 

determining system 

and method 

US7796895 B2 2010 Method and system 

for dynamic 

dispersion 

compensation 

US7620274 B2 2009 Optical protection 

switch and method 



االختراع اسم براءة السنت رقم براءة االختراع  عضو هيئت التذريس الكليت 

for optical 

protection 

switching 

US7490998 B2 2009 Optical component 

package 

US5963567 A 2004 Multiple 

wavelength laser 

Source 

2905 

 

2011 Pipe Holding and 

Turning Device 

 

 سصانخ عكىانذكرىس  كهٍح انهُذسح

 

 

2742 

 

2011 Elliptical Anti-

Rotational Dental 

Implant Fixture 

WO2010068134 A1, 

Application no. 

PCT/RU2009/000174 

 

8002 Implant prosthesis, 

supra-alveolar 

Mechanical 

Interface (SAMI a 

new 

Implant/Abutment 

Joint Design) 

 الدكتور أمين خريسات ٌكهٍح طة األسُا

 

GB2425727 (A) 2006 Dental implant 

screw that produces 

less compressive 

stresses in 

surrounding bone 

أسايح أتى  األسرار انذكرىس كهٍح طة األسُاٌ          

 دًاد

2278 

 

2005 Arginine syrup 

with lemon flavor 

 األسرار انذكرىسج سًٌا ذٍى انضساعحكهٍح 

 



         ت ببسم الجبمعت األردنيتلالمسج االختراعبراءاث 

 المخترعون ختراععنوان اإل تبريخ الحمبيت ختراعرقم اإل رقم البراءة العذد

1 2345 

 

 

 

 

دهقاخ غٍش يرجاَسح  12/4/2005 2005

يهرذًح عهى انًىقع 

(a يٍ صُف )

 تٍشدو

 انذٍاسي.. د. ٌىسف 1

 . د. عهً انقٍسً.2

 . د. جالل صهشج.3

 . د. يُى دسىَح.4

 . د. يصطفى انعثادنح.5

 

2 2323 2005/60 12/5/2005 

انًشكثاخ يٍ صُف 

تٍشدو كىٌُىكسانٍٍ. 

 طشٌقح إصطُاعها

 . د. ٌىسف انذٍاسي.1

 . د. عهً انقٍسً.2

 . د. جالل صهشج.3

 . د. يصطفى انعثادنح4

3 2344 2005/82 5/6/2005 

انعكىب: َثاخ 

أسدًَ يأكىل 

 نًكافذح ذعقذ انجزوس

 . د. طالل أتى سجٍع.1

 . د. سنى دسوٌش.2

. د. نًا ششٌف انثُا 3

 انهىاسي.

4 2391 2005/144 11/10/2005 
د. عثذانقادس سعٍذ  Uانكاَُح: 

 انُجًً.

5 2619 2009/433 19/11/2009 

إسرخذاو 

األثىساكسًٍاٌذ فً 

 عالج انجشوح.

د. يعرصى عًش  .1

 انذىايذج.

 . دًٌا عًش عجىي.2

 . أدًذ انذٌسً.3

 . إٌاد انقٍُثً.4

6 2611 2009/206 4/6/2009 

أسرخذاو دًاو 

شًسً يعذل نرذطٍى 

 انًهىثاخ

د. يذًىد عثذانسالو 

 عالوي

7 2614 2009/321 25/8/2009 

انثٍىجىٌ ٌصذخ 

يعذالخ انكىنسرشول 

 وانذهىٌ انثالثٍح

 انذٌسً.. د. أدًذ 1

 . َىس ونٍذ انذاج تذاس.2

 . د. طالل أتى سجٍع.3

 . د. يعرصى انذىايذج.4



 العذد
رقم 

 البراءة
 المخترعون ختراععنوان اإل تبريخ الحمبيت ختراعرقم اإل

8 2620 2009/434 19/11/2009 

إسرخذاو 

انٍُُىتاستٍرال فً 

 عالج انجشوح

. د. يعرصى عًش 1

 انذىايذج.

 . دًٌا عًش عجىي.2

 . أدًذ انذٌسً.3

 . إٌاد انقًٍُُ.4

9 2590 2009/477 10/12/2009 
ذخطٍظ انًساساخ 

 تًساعذج انضىء

 د. يذًذ فائق دىا.

 

10 
2589 2009/373 11/10/2009 

ًَىرج إلَراج 

انًثهًشاخ 

 انجٍىنىجٍح

. د. ياصٌ ٌىسف 1

 انشاعش.

 . يؤٌذ دٌة انسعٍفاٌ.2

 . هاًَ َقىال خىسي.3

 . هىتٍشخ ساٌثٍه.4

11 2535 2008/505 6/11/2008 

سالسم يٍ انذًض 

انُىوي يىجه نرثثٍظ 

 األَضٌى

. د. سعٍذ إتشاهٍى 1

 إسًاعٍم.

. د. يعرصى عًش 2

 دىايذج.

. د. ونهاٌ يذًذ 3

 انشاعش.

12 2632 2009/111 19/3/2009 

طشٌقح إلَراج 

 A4صٌىالخ يٍ 

 انكاونٍٍ انخاو.

 . د. دًذهللا انهىدنً.1

 انخىسي.. هاًَ َقىال 2

13 2667 2009/3 7/1/2009 
سًاد انجفد 

 انذشاسي

 د. أدًذ يذًذ انًىيًُ

 

 


