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نسبة الهيموجلوبين بدون سحب عينة الدمقياس . 1 االختراعمسمى 

ق تقددير كميدة وذلك عن طري, دميتعلق االختراع الحالي بطريقة لتقدير تركيز الهيموجلوبين وترسب خاليا الدم الحمراء دون سحب عينة 

مشدبك لصبدبا مكدون مدن جدزء سدضلي يتددمن مبددرين ددو يين ( 1علد  حيد  تشدتما الطريقدة . األشعة المخترقة ألنسدجة صبدبا اليدد

جدزء علدوي يتددمن , ندانومتر للمبددر الددو ي اليداني 910ندانومتر للمبددر الددو ي األوا و 670مستقلين أحاديي الطوا الموجي 

لعمليدة أطدالا الشدعاع الددو ي أحدادي الطدوا ( مؤقد  زمندي)مدنمم ( 2. حساس ددو ي السدتقباا األشدعة المخترقدة ألنسدجة صبدبا اليدد

لتقددير , معالج مركزي يحتوي علد  مدنمم ومعدالج وعدارش لإلشدار ( 4. مدخم لإلشارا  الدو ية( 3. الموجي المنبع  من المبدرين

وقد  كمدا تقدوم الطريقدة بقيداس متوسدط جسديما  كريدا  الددم الحمدراء ودرجدة ترسدب خاليدا الددم  دي. كمية األشدعة المخترقدة لصنسدجة

.متزامن
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خابة لعما الشروخ  ي أنممة مواسير المياه والغاز الطبيعيماكينة . 2

2. Special Pre-cracking Machine for Water and Natural Gas Piping Systems
االختراعمسمى 

اندة الكسدر خابدة لعمدا الشدروخ  دي أنممدة مواسدير الميداه والغداز الطبيعدي المبدنعة مدن المدواد البوليميريدة لتحديدد متيتعلق االختدراع بماكيندة 
 ,American Society for Testing and Materialsوذلدك طبقدا للموابدضا  القياسدية األمريكيدة  ...Fracture Toughnessالميكدانيكي 

ASTM  والموابدضا  القياسدية العالميدةInternational Organization for Standardization, ISO   التدي توبد  بطريقدة تجهيدز الشدرخ

الماكيندة بعمدا وتتميدز. باستخدام الحد القاطا عن طريق الدغط بسرعة يابتة عل  حسب نوع الماد  البوليميرية المستخدمة  ي أنممة المواسير

روخ علد  حسدب باإلددا ة الد  الدقدة العاليدة والدتحكم  دي سدرعة عمدا الشد... شروخ تحاك  الشروخ الضعلية التي تنتج أيناء التبنيا أو التشغيا

ر الميكدانيكي وأيدا تتميز بأنها تقوم بتهي ة الشدرخ لجميدا أشدكاا عيندا  الكسد... نوع ماد  الماسور  أو الماد  المراد تحديد قيم متانة الكسر لها

ه الكسدور يجدب ولكد  يتال د  مبدنعو  دذا الندوع مدن المواسدير ميدا  دذ...التي توب  بها الموابضا  القياسية  ي تحديد متانة الكسر الميكانيكي

شدروخ التدي تتعدرش عليهم معر ة القيم البحيحة لمتانة الكسر الميكانيكي تح  مروف التشغيا والتبنيا المختلضة التدي يندتج عنهدا كييدر مدن ال

ا يودح رسم ياليي األبعاد لماكينة عما الشروخ  ي أنممة مواسير الميداه والغداز الطبيعدي مد1شكا... لها خطوط مواسير المياه والغاز الطبيعي
..أدا ة عينة ين  منحنية ذا  يال  نقاط ارتكاز لتهي ة شرخ بها طبقا للموابضا  القياسية األمريكية
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جامعة المجمعة

حقنة الدغط السلبي . 3

الجامعة

االختراعمسمى 

علد  2بحي  يودا الكوب جزء رقدم 4رقم جزء و تحة أ قية 5لديه  تحة عمودية جزء رقم 2عن كوب جزء رقم االختراع عبار  

, 5بالضتحة العمودية جزء رقدم 3وأيداً توبا الحقنة جزء رقم 4بالضتحة األ قية جزء رقم 1الجلد يم يوبا جهاز الشضط جزء رقم 

بشضط الهدواء الموجدود داخدا الكدوب , ويرتضدا الجلدد جدزء 1ويكون صدخاا الحقنة ليس بشكا كاما , وبعد ذلك يقوم جهاز الشضط رقم 

مرتضعداً لصعلد  بعدد خدرو  7, ويبقد  الجلدد جدزء رقدم 4لصعل  بسبب تضريغ الهواء مدن الكدوب ويدم صزالدة جهداز الشدضط رقدم 7رقم 

4ال يسدمح بخدرو  الهدواء , بعدد يدوانو معددود  يدتم  دتح البدمام جدزء رقدم 4بسدبب أن البدمام جدزء رقدم 1جهاز الشضط جزء رقدم 

بشدكا 3لودعه الطبيعي يم يتم صدخداا الحقندة جدزء رقدم المشضوط, وبعد ذلك يرجا الجلد 2والسماح بدخوا الهواء للكوب جزء رقم 

ومن يدم , وبعد ذلك يتم صعطاء محتوى الحقنة , 7الجلد جزء رقم 6حت  تخرا صبر  الحقنة جزء رقم 2كاما داخا الكوب جزء رقم 

.صزالة حقنة الدغط السلبي من الجلد 
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جامعة المجمعة

.نويةنسبة تركيز الكولستروا  ي الدم باستخدام حساس حيوي مغلف بجزي ا  أكسيد التيتانيوم الناتقدير . 4

الجامعة

ا  اكسديد التيتدانيوم بطريقة لتقدير تركيز نسبة الكولستروا بالدم باستخدام حساس حيوي والذي  يعتمد عل  جزي (* نانوالكولي*)يتعلق االختراع 
( Ascorbic Acidاألسدكوربيكحمدش )التدي ال تتدأير بمكوندا  الددم االخدرى ميدا  يتدامين   (Titanium dioxide nanoparticles)النانونية

يقدة وتشدما الطر. وتطبيق خوارزميدا  حاسدوبية متقدمدة لتحديدد كميدة الكولسدتروا بالددم بشدكا دقيدق( uric acidاليوريكحمش )وحمش البوا 

نمدام ( 3)نمدام اسدتخالا البياندا  ( Cholesterol Oxidase (CHOX)( )2)اكسدد  الكولسدتروابداالنزيممغطد  ندانويقطدب بالتيندي ( 1)عل  

وحد  استقباا البيانا ( 6)وحد  نقا البيانا  ( 5)وحد  العرش ( 4)معالجة البيانا  

االختراعمسمى 
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اجسام مداد  مخلقة من البروتين التضاعلي االحادي التركيب لعال  مرش الخرفانتا  . 5 االختراعمسمى 

-Reduced Modified C)المعدددا سدد مختددزا البددروتين التضدداعلي ( RmCRP-1)االختددراع  ددو عبددار  عددن تشددييد منددتج حيددوي جديددد يسددم 
reactive protein) المنتج من اجسام مداد  وحيد  النسيلة عالية الدقة معدلة تحدد المنطقة الجزي ة  ي , يتكونss( يندا ي الرابطدة الكبريتيدة

تم تبدميمها علد  النحدو الت ( 47-35)للبروتين التضاعلي االحادي مخلق التركيب المرتبط بالكوليستروا  ي منطقة الترسيب (  البروتينلجزيئ
–سديرين -نليوسدي-الجالتامدكحدامش -ييدرونين-تيدوزين- ينيدا االندين- يسدتدين-ليوسدين-سيتوسدين- دالين( ) VCKHFYTEKSSTR)التدالي

لددددده دورا مباشدددددر  دددددي مهدددددور اعدددددراش (  mCRP)ان البدددددروتين التضددددداعلي االحدددددادي التركيدددددب وحيددددد  (. ارجدددددونين -ييدددددرونين-سددددديرين

صن . المد علد  المكوندا  الخارجيدة للخاليدا العبدبية  دي المنداطق المبدابة بالجلطدة الدما يدة  دي  (mCRP)حي  يترسدب( Dementia)الخرف

ادي ن االحدالهدف و االستعماا الر يس من المنتج الحالي  و انتا   اجسام مداد  وحيد  النسيلة عاليدة الدقدة لهدا القددر  علد  االرتبداط بدالبروتي
وبالتدالي  دان . علد  التدراكم و الترسدب  دي الخاليدا العبدبية  دي الددما mCRPلتغيير محتواه و بالتالي عدم قدر  البروتين mCRPالتضاعلي الـ 

ريد  المنتج من جزي ا   ويتكون . الدما يةبعد االبابة بالسكتة ( الز ايمر)تعما عل  الوقاية من مرش الخرف( RmCRP-1)االجسام المداد  

.المداد و ي الجزء االساسي  ي االجسام YTELSSTR-ِ(Ahx)-(C): تم تشييد ا و ي 
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جامعة المجمعة

مراقبة وسالمة األ راد  ي المركبا  والمؤسسا وساد  . 6

الجامعة

االختراعمسمى 

كبدا  ويأتي  ذا االختراع لحا عد  مشاكا مجتمعية حدي  خالا األعوام السابقة , تكرر خاللها حدو  حاال  نسيان الطدالب  دي عدد  مر

جدود أو بعد عدودتهم , ممدا ندتج عنده حداال  اختنداا وو دا  , وذلدك بسدبب عددم ربدد وتنبده السدا ق لووحا ال  أيناء ذ ابهم للمدرسة

مشدي ة ب-الطالب , مما دع  الحاجة الملحة صل  وجود ابتكار ينهي  ذه المشاكا باختراع وساد  لمراقبة وسالمة األ راد , والتي تدمن 

بدد تطبيق أعلد  درجدا  الحمايدة واألمدان بابتكدار قداري حدراري برمدوز محددد  مرتبطدة بنمدام مراقبدة شداما ودقيدق والسدلكي تر-هللا 

ر دم الضريق البحيدي عدد  أكداديميين مدن جامعدة المجمعدة ومدن خارجهدا بر اسدة وكيدا الجامعدة الددكتووقد . عدمهتواجد األشخاا من 

لدذي مسلّم بدن محمدد الدوسدري , و دي اإلطدار ذاتده سديميا  دذا االختدراع نقلدة علميدة  دي تطبيقده علد  عدد  حدا ال  كنمدوذ  أولدي , وا

قطداع النقدا سيعتمد مستقبالً  ي نمام السالمة  ي وزار  التعلديم , باإلددا ة صلد  عردده علد  عدد  جهدا  لالسدتضاد  منده ميدا المدرور و

سدية لعردده بالذكر أنه تم اعتماد نموذ  حقيقي لالبتكار  ي الجامعة مميالً  ي مراقبة أربعدة مقاعدد مدا وحدد  مراقبدة ر يالجدير . العام 

. ي عد  مؤتمرا  ومعارش علمية محلياً وصقليمياً ودولياً 
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"العينقاري ايماءا  ” القاري الببري. 7 االختراعمسمى 

ّ مدن العدين والحاجداالختراع يتعلق  ب باالعتمداد علد  بعملية تحديد صيماء  الحاجب المرتضا القيام بقياس مبني علد  متوسدط المسدا ة بدين كداو

ّ من العدين والحاجدب علد  المسدا ة بدين نقطدة بدارز  أولد  تقابدا العدين, ونق طدة بدارز  مجموعة من صطارا  البور, وتعتمد المسا ة بين كاو

عين, والتدي يمكدن أنيانية تقابا الحاجب, و ذا يو ر قياسا بسيطا مستخدما نقاَط التعرف البدارز  التدي تحدِدّد مسدا ة الحاجدب  يمدا يتعلدق بدال

الم البدارز  يمكن أن تكون المسا ة بين العين والحاجب متوسطة لعد  مسا ا  بين مجموعة أزوا  لنقداط المعدكما . الحاجبتقابا عملية ر ا 

ّ مددن العددين والحاجددب, وعليدده يمكددن صجددراء تحديددد أكيددر دقددة للحاجددب قيددد االرتضدداع, وطبقددا للنمددوذ  المبتكددر الحددالي لددو تعددد  ا لمسددا ة لكدداو

  يدتم  دذا النمدوذو دي . عدينالمحدد  سدلضا  مدن المحتمدا أن يدحددد الحاجدب المرتضدا علد  أنده صيمداء  ( الحد الضابا)المتوسطة قيمة معينة 

لمسدا ة  دي أوا تحديد متوسط المسا ة بين نقاط العين اليمن  واليسرى طبقا لمجموعة من اإلطارا  مرتين, ويدسدتخدم الضدرا بدين متوسدط ا

ين متوسدط , و ي  ذا النموذ  يمكن تعديا  ذه القيمة عن طريق درب  ذه القيمة  دي الضدرا بد(الحد الضابا)وياني مر  لتعديا تلك القيمة 

ّ من أوا وياني مر , وطبقا لهذا النموذ  لو أشار الضرا صل  زيداد   دي( أخذه كنسبة م وية: عل  سبيا المياا)المسا ة  المسدا ة  د ن بين كاو

لجهاز الدذي يلدتقط القيمة المحدد  مسبقًا تزداد أيدا والعكس بحيح, ولذلك عليك أن تدا بالحسبان أي تغيرا   ي المسا ة الهندسية بين ا

اجدب, علد  البور والمستخدمين خالا عملية تحديد الحاجب قيد االرتضاع, و ذا يعني أنه من المحتما تخطدي االسدتجابا  الخاط دة لر دا الح

ّ مدن العدين  النمدوذ   دي و. والحاجدبسبيا المياا لو حرك المستخدم الجهاز لصمام مداعضا المسا ة  ي البور  بين معالم النقاط البارز  لكاو

واجهددة الحددالي تتدددمن الطريقددة تددو يَر واجهددة مسددتخدم للتطبيددق علدد  الجهدداز, حيدد  يتدددمن اإلجددراء المتخددذ الددتحكم  ددي أحددد العنابددر ب

ف الدذكي أو المستخدم, عل  سبيا المياا يمكن تو ير واجهة المستخدم عن طريق نمام تشغيا أو تطبيق يعمدا علد  جهداز صلكتروندي, كالهدات

لهددذا النمددوذ   دد ن اسددتخدام واجهددة المسددتخدم يكددون إلدخدداا الددنا, ومددن خددالا تددو ير وسدديلة إلدخدداا الددنا يددزودوطبقددا . اللددوحيالجهدداز 

لمؤشدر, المستخدم المعاا بوسيلة تساعده عل  التوابا ما اآلخرين باللغة المقبود , مدن المحتمدا أن يشدما اإلجدراء الدتحكم  دي موددا ا

اسدبة لتعدديا موقدا عل  سبيا المياا يمكن أن تقوم  مدة من العين اليمن  بتحريك المؤشر يميناً والعكس بحيح, لذلك تم تو ير طريقدة من

ا الميداا المؤشر خالا عملية تعديا النا, و ي النموذ  الحدالي يتوا دق موقدا المؤشدر مدا تحديدد صحددى العنابدر علد  الشاشدة, علد  سدبي

قة مناسبة يمكن النموذ  الحالي يتدمن اإلجراء تأكيدا لتحديد عنبر ما, وبناًء عليه   نه بطريو ي . الناتحديد حرف أو كلمة خالا كتابة 

 دذا العنبدر اختيار أحد العنابر التي تم تحديد ا عن طريق تحريك المؤشر و قدا إليمداء  مسدبقة للعدين, علد  سدبيا الميداا يمكدن أن يكدون

وع صلد  للنموذ  الحالي   ن ذلك اإلجراء يمكن أن يكون صجدراًء للرجدوو قا . المستخدمليتم صدخالها بواجهة ( كحرف أو كلمة)جزًءا من نا 

ين للرجدوع مدر  الشاشة الر يسية  ي واجهة المستخدم, مما يو ر للمستخدم وسيلةً سهلة للتوابا ما الجهاز مستخدماً  ي ذلك صيماءا  الع
.المستخدمأخرى صل  الشاشة الر يسية  ي واجهة 
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اختراقية ي الدم بطريقة  ير البيليروبينقياس مستوى . 8 االختراعمسمى 

ا كميدة الطيدف وذلدك عدن طريدق تحليد. دون سحب عيندة دم بطريقدة  يدر اختراقيدةالبيليروبينيتعلق االختراع الحالي بجهاز لقياس نسبة 

البلدروبننسبة لمعالجة كمية الطيف األبضر بالعين المتعلقة بكابتشرالبلي جهاز يسمي  ي بياش العين ومن يم صدخاله  ي 7األبضر رقم 

( مؤقد  زمندي)مدنمم ( 2(. موابدضاتها)عدسدة كداميرا ( 1حيد  يشدتما الجهداز علد  . بالدم عدن طريدق معدادال  رياددية داخدا الجهداز  

كمددا يقددوم الجهدداز  بقيدداس متوسددط نسددبة . البليددروبنمعددالج مركددزي لتقدددير كميددة ( 4. جهدداز معالجددة البددور ( 3لعمليددة أطددالا البددور  

 ي وق  متزامنالبلروبن

الوصف

يةالتطبيقا  الطبية والهندس المجال
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المخبريةالجهاز الطبي لتجضيف وتيبي  األنسجة عل  الشرا ح الطبية . 9 االختراعمسمى 

ميبتددة علدد  يتعلدق االختددراع بعمدا نمددوذ  بدناعي لجهدداز طبدي يعمددا بنمددام وبأليدة التسددخين الميدالي علدد  الشدرا ج الطبيددة المخبريدة ال

را ح ومنهدا الشمعي والتي تتطلب حرار  دقيقة موحد  لغرش تيبيد  األنسدجة خدالا عمدا التجدارب المخبريدة علد  الشدالبرا ينأنسجة 

ة صلد  دبط درجة الحرار  الرقمية ألجهز  تسخين الشرا ح المزود  بشاشة رقميدة مدن درجدة حدرار  الغر ديمكن . عليهاعما الببغا  

9× 25وقددد تددم تبددميم سددطح الجهدداز الددداخلي مددن األلومنيددوم المددؤين بددالحرار  مقدداس .(درجددة  هرنهايدد 167)درجددة م ويددة 75

وكمدا تحتدوي  دذه الوحدد  علد  زر ددبط صددا ي يتديح لدك التبدديا .بوبا  لنقا الحرار  بشكا ياب  وتجضيف الشرا ح بشكا متجدانس

ي تددم تزويددد الجهدداز بسداعة رقميددة وموقدد  زمنددكمدا . الوقدد بدين رؤيددة درجددة الحدرار  المدددبوطة ودرجددا  الحددرار  الضعليدة  ددي نضددس 

يتميدز . حالشدرا وقد تم دعم الجهاز بمروحة  والذية تقدوم بتوزيدا الحدرار  بشدكا متناسدق ومدوزون بدين جميدا . لمعر ة وق  التجارب

ا الحدرار  ما ألمنيوم لدمان عما التد  ة الحرارية المتوازنة ونقالمدمجة الضايبرالنموذ  البناعي من  يكا خضيف مبنوع من ماد  

واط يمنحدك القددر  علد  200بسرعة وبمعدا متناسق ما نوعية األنسجة المدراد تيبيتهدا وقابدا للدتحكم علدي شدكا لدوب تسدخين بقدو  

  حتد  ندتمكن مدن نقدا الحدرار  لتجضيدف وتيبد( درجدة  هرنهايد  تقريبًدا167)درجدة م ويدة 75التسخين من درجة حرار  الغر ة صل  

جميددا األنسددجة والخاليددا علددي شددرا ح متجددانس بشددكا ميددالي لالسددتخدام  ددي جميددا التجددارب المختبددة علددي  الخاليددا واألنسددجة وعلددي

.األمراش النسيجية الطبية لتشخيبها

الوصف
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الجهدددددددداز الطبددددددددي . 9

لتجضيددددددددددف وتيبيدددددددددد  

ح األنسجة عل  الشدرا 

المخبريةالطبية 
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جامعة المجمعة

القدددم ر  بددناعة وااو لسدداا العددب كدد) يكددا العمددام بالشددكا الهندسددي وتبددنيعه باسددتخدام الطابعددة اليالييددة الحيويددة بددناعة . 10
(الطابعة اليالييةباستخدام 

الجامعة

االختراعمسمى 

جزءاليشتما.مستطياشكالهبلبأسطوانيجزءمنويتكونالطبيعيةالعمامالستبدااابطناعيعممي يكاعنعبار  و

ووحد أول سداسيةوحد منبناعيعممكاويتكوناالبطناعيةالعماممنمجموعةمنمساعد بنيةعل البلباألسطواني

عممينالتعددمناليانياالبطناعيوالعمماألوااالبطناعيالعممتوبيايتم,ذلكعل عالو .مقابلةحوافلهايانيةسداسية

مموالعاألوااالبطناعيالعمممنلكامركزيمحوروحوايال بناعيعممكاحا ةباستخدامالبعشببعدهمااالبطناعيين

اخادودعهيتم,مستطياشكالهمجوفأسطوانيجزءعل االبطناعيالعممنموذ تشتما,ذلكعل عالو .اليانيالبناعي

. يهبناعيعممنخاعمنمكونالمجوفاألسطوانيالجزء.ومركزهالبلباألسطوانيالجزء

الوصف
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10
عدد براءا  االختراع 

المسجلة بالجامعة



 يكدددا العمدددام بدددناعة . 10

عه بالشدددكا الهندسدددي وتبدددني

ة باسدددتخدام الطابعدددة اليالييدددد

اا بدناعة وااو لسد)الحيوية 

القددددم باسدددتخدام العدددب كدددر  
(الطابعة الياليية

االختراعمسمى 
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