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(i)

تصدیر

تمثــل المعلومــات التكنولوجیــة التــى تحمیهــا بــراءات االختــراع أهمیــة كبــرى ، إذ أنهــا تحتــوى علــى 

أســرار تكنولوجیــة قابلــة للتطبیــق الــصناعى ، أى أنــه یمكــن تحویــل بعــضها إلــى منــتج صــالح لالســتغالل 

اختــراع، للحفــاظ علــى تجارًیــا أو صــناعًیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات 

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنــا للواقــع االقتــصادى العــالمى الجدیــد بأبعــاده الدولیــة والمنجــزات العالمیــة والتكنولوجیــة ، تــم 

إنشاء وتشغیل الشبكة القومیة لدعم االختراعات ، وترتكز على إنـشاء نقـاط اتـصال إلكترونیـة بـین مكتـب 

االختــــراع وبــــین مراكــــز المعلومــــات العلمیــــة والتكنولوجیــــة فــــى الجامعــــات ، والمراكــــز البحثیــــة ، بــــراءات 

والشركات ، وربطها إلكترونًیا بمكتب براءات االختراع لتحقیـق التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، وربـط 

التــى تحتویهــا الجمیــع بمراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى یمكــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوجیــة

.وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة تدفع بخطة التنمیة إلى األمام

وقد شاركت أكادیمیة البحث العلمـى والتكنولوجیـا ممثلـة فـى مكتـب بـراءات االختـراع ، بفاعلیـة مـع 

والــصادر كــل األطــراف المعنیــة مــن وزارات وهیئــات بــراءات االختــراع الجــزء األول مــن الالئحــة التنفیذیــة

، وتطلــب ذلــك جهــوًدا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون ٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیجیة ألكادیمیــة البحــث العلمــى والتكنولوجیــا وهــو تــشجیع 

عـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل التطـــویر التكنولـــوجى  لالخترا

تــسویق االختراعـــات وذلـــك لخلـــق فــرص عمـــل جدیـــدة للـــشباب تــؤثر فـــى المـــستوى االجتمـــاعى للفـــرد ، 

وتـــؤدى الـــى إرســـاء قاعـــدة تكنولوجیـــة ترقـــى بـــالمجتمع بمـــا یتوافـــق مـــع عـــصر المعلوماتیـــة ، حیـــث أن 

اإلبداعیـــة واالبتكاریــــة والمحافظـــة علـــى أعمــــالهم ، مهمـــة قومیــــة رعایـــة الموهـــوبین مــــن ذوى القـــدرات 

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



ة افتتاح

المجتمع وتثر               عـا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض  حث العلمى من ًعد ال ً
ة و ة االقتصاد حق التنم حقو ن اا ولم، ة المنشودة جلوالتكنوفكره مما  ة مطلبـا اقاالهتمام  ر ة الف ًلملك

ـا من مطالب المعرفة  ة إبداعاتهم والتنمًضرور ة لحما حقو قانون قة والتى تزود المخترعین والمبدعین 

ما أنها تنظم وتحمى إبداعاتهم  ة لهؤالء المبدعین ،  ة واألدب ة الحقو المال ة والتى یترتب علیها حما ر قالف

.

احثین والعلماء والمبدعین والعمل  ا لل حث العلمى والتكنولوج ة ال م ة أكاد حـث وفى إطار رعا على ر ال

ـة بـین  ـة والتـى ترتكـز علـى إنـشاء نقـا اتـصال إلكترون ة اإللكترون الصناعة تم إنشاء وتـشغیل الـش العلمى 

ات علـى مـستو  ة فـى الجامعـات والمراكـز والـشر ة والتكنولوج تب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلم م

ع محافظات مصر لتحقی التكامل والتالحم بینه هـا جم ـة التـى تحتو ن ترجمـة المعلومـات التكنولوج م ا حتى 

ة إلى األمام  ة تدفع بخطة التنم ٠وثائ براءات االختراع إلى أصول إنتاج

ومـن هنــا جــاء االهتمـام بنــشر الــوعى وثقافــة المعلومـات المتــضمنة ببــراءات االختـراع وتــم اإلصــدار بنــشرة 

ـة الحدیثـة فـى األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف د من الضوء على االتجاهات التكنولوج إلقاء المز

ـة التـى یتـضمنها هـذا الوعـاء المعلومـاتى  انـات والمعلومـات الثر المجاالت المختلفة واالستفادة الكاملـة مـن الب

ــا  ــة التكنولوج ــة تنم رهــا ؛ ممــا یــؤد إلــى دفــع عمل ــات والعمــل علــى تطو ــى أحــدث التقن المهــم للوقــوف عل

ة ل ٠مصرنا الحبی

 ،،،ـى التوفیـوهللا ول

سر تب براءات االختراعئ م

ضة٠أ" "عادل السعید عو

(ii)



( iii )

ة انات الببلیوجراف رموز الب

الرمز ان الببلیوجرافى الب
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 م الطلب  خ تقد تار

30 ات  ق ة (األس ق ة -دولة األس ق ة –رقم األس ق خ األس ) تار

44 خ القبــول  تار

45 خ  صدور البراءةتار

51 للبراءات ىالتصنیف الدول

54 ة االختراع ةتسم ومدة الحما

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغیر( اسم الممنوح له البراءة

74 یل اسم الو



ii

( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول
CO كولومبیا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CR كوستاریكا AG أنتیجوا وبروبودا
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AM أرمینیا
DE ألمانیا AO أنجوال
DK الدنمارك AR األرجنتین
DM دومینیكا AT النمسا
DO جمھوریة الدومینیكان  AU استرالیا
DZ الجزائر AZ اذربیجان
EC أكوادور BA البوسنھ والھرسك
EE استونیا BB بربا دوس
EG جمھوریة مصر العربیة BD بنجالدیش
EP مكتب البراءات األوروبى BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ بینین
GB المملكة المتحدة BM برمودا

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY روسبال
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF جمھوریة أفریقیا الوسطى
GW غینیا بساو CG الكونغو
GY جویانا CH سویسرا
HK ھونج كونج CI ساحل العاج
HN ھندوراس CL شیلى
HR كرواتیا CM رونیكام
HU المجر CN الصین

( iv )



iii

( iv )

األعضاءرموز الدول ابعت

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
الرمز الدولة الرمز الدولة
MD جمھوریة ملدوفا ID إندونسیا
ML مالى IE أیرلندا
MN منغولیا IL إسرائیل
MR موریتانیا IN الھند
MT مالطا IQ العراق
MV جزر المالدیف IR إیران
MW مالوى IS أیسلندا
MX ماكسیكال IT إیطالیا
MY مالیزیا JO االردن
MZ موزمبیق JP الیابان
NA نامیبیا KE كینیا
NE النیجر KG كرجیزستان
NG نیجیریا KM كومورس
NI نیكاراجوا KN سانت كیتسى ونیفیز
NL ھولندا KP )شمالیة(جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
NO النیرویج KR )الجنوبیة(جمھوریة كوریا
NZ نیوزیالندا KW الكویت
OM عمان KZ كزاخستان
PA بنما LA جمھوریة الو الدیمقراطیة
PE بیرو LB لبنان
PG جمھوریة غینیا الجدیدة LC سانت لوشیا
PH الفلبین LI لیخنشتین
PK باكستان LK سیریالنكا
PL بولندا LR لیبیریا
PT البرتغال LS لیسوتو
PY بروجواى LT لتوانیا
QA قطر LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر



iv

( iv )

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
YU یوغوسلفیا RW رواندا
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا SG سنغفافورة
ZM زامبیا SI سلوفینیا
ZR زائیر SK سلوفیكیا
ZW یمبابوىز SL سیرالیون

SM سان مارینو
SN السنغال
SO الصومال
SR سورنیام
ST ساوتومى و برنسبى
SV السلفادور
SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
TD تشاد
TG جووت
TJ طاجیكستان
TH تایالند
TM نستانتركما
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VC سانت فنسنت وجرینادین
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن

( iv )



1

األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

سمبررـالل شهـخ ٢٠١٥د



٢

٠٢/٠٥/٢٠١٠
٠٧١٢/٢٠١٠

٢٠١٥مایو 
٠١/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٥٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C03C 17/34 & C23C 14/08, 14/58

(71) 1.
2.
3.

AGCFLAT GLASS NORTH AMERICA, INC (UNITED STATES OF AMERICA)
ASAHI GLASSCO., LTD (BELGIUM)
AGC FLAT GLASS EUROPE, S.A. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

CORDING, Chrisopher R.
MASUMO, Kunio
AGUSTSSON, Sveinn Otto

(73) 1.
2.

٠٢/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٩٩٦.١٤٤/٦٠:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٣/١١/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US)2008/012409(: طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

طالء من أكسید موصل شفاف لتطبیقات فلطائیة ضوئیة غشائیة رقیقة وطرق لتصنیعھا  (54)
٠٢/١١/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٣/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة (TCO)بأغشیة رقیقة من أكسید موصل شفاف یتعلق ھذا االختراع  لھ خصائص ضوئیة وكھربی
رق لت ورة وط شیة ٠صنیعھ متط اج أغ رة إلنت ات مباش راع عملی وفر االخت دا ی ر تحدی شكل أكث ًوب

ة  صائص TCOرقیق ى الخ اج ف د اإلنت ا بع سینات م ضوئیة وتح صائص ال سینات للخ سمح بتح ت
TCO٠الكھربیة لـ 

(57)

ما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، ك
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣

٠٨/٠٤/٢٠١٣
٠٦٦٤/٢٠١٣
٢٠١٥یولیھ 

٠١/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٥٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 33/50, 33/21

(71) 1.
2.
3.

VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

LARSSON, Per

(73) 1.
2.

٢١/١٠/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥١٠٩٤-٩: تحت رقمالسوید
٠٧/١٠/٢٠١١بتاریخ(PCT/SE2011/051205):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ظیف قماش ترشیح في مرشح قرصيجھاز یتضمن فوھة رش مضغوطة لتن (54)
٠٦/١٠/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٧/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ف قماش ترشیح از لتنظی راع الحالي بجھ للعنصر ترشیحیتعلق االخت ى األق د عل ح واح ي مرش ف
ین عنصري ّقرصي دوار، یتضمن أنبوب غسل واحد على األقل، یتم وضع المحور ھ ب المركزي ل

ىالمرشح الم لتوازیین المتجاورین، والذي یتضمن مخرج واحد عل دا األق ي اتجاه بعی عھ ف تم وض ًی
وھناك وصلة ٠على األقل متصلة بالمخرج المذكورعن قماش الترشیح المناظر، وفوھة رش واحدة

ذكورتمتد إلى فوھة الرش ح الم ع عنصر المرش شكل أساسي م التوازي ب رش ٠ب ة ال ضمن فوھ وتت
اش الترشیحھ زاویةتوجیقناة إعادة ي اتجاه قم حلتوزیع سائل التنظیف ف صر المرش ذكورلعن ٠الم

حیث یتم وضع فتحات في أزواج حول أنبوب الغسل المذكورویتم وضع مجموعة من فوھات الرش
سافة المخرج المناظرة لھا على مسافة من عنصر المرشح المناظر، والذي یكون أكبر من نصف الم

٠لمتوازیین المتجاورینبین عنصري المرشح ا

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤

١٢/٠٢/٢٠١٢
٠٢٢٩/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٠٢/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٥٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
علمىوزارة الدولة لشئون البحث ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 8/02 & F28D 9/00 & F28F 9/02

(71) 1.
2.
3.

METHANOL CASALE SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

RIZZI, Enrico
FILIPPI, Ermanno
TAROZZO, Mirco

(73) 1.
2.

١٣/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٦٧٨٥٦.٥: م رقتتحالمكتب األوروبى 
٠٧/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/059732: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعابراءة  (12)

مبادل حرارة لوحى لمفاعالت كیمیائیة ثابتة الحرارة  (54)
٠٦/٠٧/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٠٧/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

دفق مطمور فىقطرىلوحةبمبادل حرارىیتعلق االختراع الحال ائة الحفزیةالطبقىالت ىلمفاعل كیمی
ة ثانیةمعدنیةولى ولوحة أمعدنیةبین لوحتشتمل على مسارات مائعةلواح تبادل حرارألھ ةثابت الحرار

ا؛ وتتللوح) أ(ول أعلى سطح ةمحیطیدرذات لحامةمرتبطین بواسط اةتغذیةكون قن ائعةوقن ع لم تجمی
رار ادل الح طةتب ات معدنیةبواس رةمالئمةلوح درذات مباش ا ب م لحامھ سطحةت ل بال وح؛ ) ب(المقاب لل

٠لحام بشعاع اللیزر، مثللیھآىلحام درذةویسمح ھذا التصمیم بتصنیع اللوح بعملی

(57)

ة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجم
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٥

٠٦/٠٦/٢٠١٢
١٠٣٠/٢٠١٢
٢٠١٥یولیھ 

٠٢/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٥٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int,Cl,8 C12P 7/64

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A.    (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

D`ADDARIO, Ezio, Nicola
DE FERRA, Francesca
CAPUANO, Federico

4.     MIGLIO, Roberta
5.     BOSETTI, Aldo
6.     CARNELLI, Lino

(73) 1.
2.

٠٩/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ) MI2009A 002164: (إیطالیا تحت رقم 
٠٧/١٢/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/IB2010/003179: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
عاخترابراءة (12)

عملیة إلنتاج نفط حیوى من طحالب ضوئیة التغذیة ومتغایرة التغذیة (54)
٠٦/١٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٧/١٢/٢٠١٠من تبدأ الحمایة 

شتمل  یتعلق االختراع الحالى بعملیة إلنتاج نفط حیوى من طحالب ضوئیة التغذیة ومتغایرة التغذیة ت
د ة واح وئیة التغذی ب ض تنبات طحل ى إس ة ، عل ة التغذی وئیة ذاتی روف ض ت ظ ل ، تح ى األق عل

ى د عل ب واح تنبات طحل ة ، وإس ة الطحلبی ة الحیوی ن الكتل ائى أول م ق م ى معل صول عل للح
ة  ن الكتل انى م ائى ث ق م ى معل ة ، للحصول عل ایرة التغذی األقل متغایر التغذیة، تحت ظروف متغ

ذ ائى األول الم ق الم ریض المعل ة، وتع ة الطحلبی ز الحیوی ى تركی ة إل ة الطحلبی ة الحیوی كور للكتل
ائى األول  ق الم ج المعل ة ، ودم ة الطحلبی ة الحیوی ن الكتل ز م ائى أول مرك ق م ى معل صول عل للح
ة  ة الحیوی ن الكتل ذكور م انى الم ائى الث ق الم ع المعل ة م ة الطحلبی ة الحیوی المركز المذكور من الكتل

ن الكت ث م ائى ثال ق م ى معل صول عل ة للح ة الطحلبی ة الطحلبی ة الحیوی ق ٠ل ریض المعل وتع
ة  ن الكتل انى م ز ث ائى مرك المائى الثالث المذكور من الكتلة الحیویة الطحلبیة للحصول على معلق م

ى ٠الحیویة الطحلبیة  ة إل ة الطحلبی وتعرض المعلق المائى المركز الثانى المذكور من الكتلة الحیوی
شت ى ی ور زیت ى ط صول عل ة للح ة حراری ى معالج شتمل عل ائى ی ور م وى وط ط حی ى نف مل عل

٠مركبات عضویة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات ؛
ة بالطلبوالصور المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفق



٦

٠٥/٠٩/٢٠١١
١٤٧٧/٢٠١١
٢٠١٥یولیھ 

٠٢/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٥٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى/

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث
مكتب براءات االختراع

(51) Int,Cl,8 C02F 1/04, 3/28, 9/00, 101/32,  101/34

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A.  (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FRANZOSI, Giuliana
CESTI, Pietro
PAGLINO, Roberto

4.    CARNELLI, Lino
5.     MIGLIO, Roberta

(73) 1.
2.

٠٥/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ) MI2009A000326: (ایطالیا تحت رقم 
١٨/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/001098: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراعبراءة  (12)

تروبیش     -عملیة لتنقیة تیار مائى منبعث عن تفاعل فیشر (54)
١٧/٠٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٨/٠٢/٢٠١٠منتبدأ الحمایة 

شر ل فی ن تفاع ادم م ائى ق ار م ة تی ة لتنقی راع بعملی ق االخت ى -یتعل شتمل عل ى ت روبیش والت ت
ى  التغذیة بالتیار المائى المحتوى على منتجات ثانویة عضویة للتفاعل إلى عمود تقطیر للحصول عل

رج  ارى خ ائى -:تی ار م ود ) ١(تی ن رأس العم ا خارج م ى بكحوالت بھ ون، ٢٠-١، غن ذرة كرب
ین  ضل ب ائى ٩-١یف ار م رى ، وتی ة أخ ارة إختیاری ات طی ون ، ومركب ) ٢(ذرة كرب

ا خارج ضویة بھ ى بأحماض ع ود ، غن ین ١٠-١من قاع العم ون ، ویفضل ب ذرة ، ٦-٢ذرة كرب
ار ) ٢(وإخضاع التیار المائى المذكور  ى تی ة للحصول عل ة الھوائی ى لمعالجة حیوی ائى نق ، ) ٣(م

ن  ساعة ، ١٥حیث یتم إجراء المعالجة الحیویة الالھوائیة باستخدام زمن إحتجاز ھیدرولیكى أقل م
٠ساعات ٨و٥ساعات ، ویفضل أكثر بین ٦و٤ویفضل أن یتراوح بین 

(57)

یزیة ، كما  تمثل الرسومـات تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجل
والصور المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٧

١٥/٠٥/٢٠١٢
٠٨٨١/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٠٢/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٥٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E04G 5/00

(71) 1.
2.
3.

SIMON DOMIGUEZ, JAVIER ANTONIO (MEXICO)

(72) 1.
2.

SIMON Domiguez, Javier Antonio

(73) 1.
2.

٢٠/١١/٢٠٠٩بتاریخ   (MX/A/2009/012586) :تحت رقملمكسیك ا
١٦/١١/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/MX2010/000130: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

مد اللبادسمر أح (74)
تراعاخبراءة  (12)

والسقفاألرضیةوتقلیل وزن ھیاكل ةوجھاز لتقویةطریق (54)
١٥/١١/٢٠٣٠نتھى فى ـوت١٦/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

، حیث تتكامل والسقفةرضیألوتقلیل وزن ھیاكل اةوجھاز لتقویةبطریقیتعلق ھذا االختراع
و الكتل أقوالب الصب ة، مما یجعل من الممكن استعادة كبیرةجاالنضغاط بدرة العوارض وبالط

،التصنیعة، وعوارض سابقة جھزة أعدةتستخدم الطریق. لى تخفیف وزن الھیكلإىویؤدة بسھول
ةجھزألاتشتمل. تسلیحةعمدة أ، وعند الضرورالموقعىفةمجھزة، وخرسانة ، وشبكوقوالب صب

عمود التسلیح سوف یكون جزء. ، ومسمار صغیرمسمار تثبیت٢، ولیحجزء عمود التس: علىًساساأ
تثبیت الجھاز، ةالطریقتتضمن. یالئم العوارضىلك"U" على شكل حرفًجھاد الشد ومطویاإلمقاوما 

عندئذ یتم . ةبطول كل عارضةعدیدة جھزأ، یمكن تثبیت بالمثل. ةحول العارضةمستعرضةُّولفھ بصور
بھا، وعندئذ یتم ةللقوالب الخاصًطبقاةومنفصلة ، متوازیو الكمراتأعلى الجدران وضع العوارض 

ةمدأعاالمتدادات، وتثبیت ةمسامیر تثبیت الجھاز حتى تتم تغطیمنةجزاء البارزألاىوضع القوالب ف
عندئذ یتم . ةجھزألطراف اأبتوصیلھا بةعندئذ یتم وضع الشبك. ةعند الضرورجناب الجھازأىتسلیح ف

بمجرد شك . فوق العوارضةاالنضغاط والقنوات الموجودةن یتم ملء بالطألى ة إصب الخرسان
.سفلھاأالقوالب من ةمسامیر التثبیت واستعادةزالإتتم ،ة الخرسان

(57)

ما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، ك
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٨

١١/٠٤/٢٠١٠
٠٥٧٦/٢٠١٠
٢٠١٥إبریل 

٠٢/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٥٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 34/06, 43/12

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

XU, Yang

(73) 1.
2.

١٢/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٨٧١.٦٨٥/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٤/١٠/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/078872):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة لتقیید التدفق  (54)
٠٣/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ىأللتحكم فى التدفق الداخلى تشتمل على ةداأیتعلق ھذا االختراع ب تحكم ف ى طول جزاء لل دفق عل الت
ى جزاء التحكم فى التدفق من اتجاهأتغیر أن ویمكن ٠مسار التدفق دفق ف ائع المت ذاتى للم القصور ال
دفقویحدث التغیر فى اتجاه القصور٠مسار التدفق د الوصالت بطول مسار الت ذاتى عن ن ٠ال ویمك

دفق زاء التحكم فى التدفقجأیم متصًیضاأ سار الت ر م ضغط عب لتكوین مناطق انخفاض مفاجئ فى ال
اض ةمنطقو أانخفاض فى الضغط ةفى الضغط على منطقتشتمل مناطق االنخفاضأنویمكن  انخف

اض الضغط األةمنطقتختلف عنةفى الضغط ثانی اطق ٠ولاالنخف د من ن تولی ى ویمك اض ف االنخف
ن ةن تقوم مجموعأوفى التجسیدات ، یمكن ٠و شقأةوھفوأممر ةالضغط بواسط تحكم أم جزاء ال

دفقإالمائع فى التدفق بفصل سارین للت ن ٠لى م ث أتصمیم ًیضاأویمك دفق بحی ى الت تحكم ف جزاء ال
٠فى االنخفاض فى الضغط فى مسار التدفق كلما زاد تركیز الماء فى المائعةزیادتسبب

(57)

مطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه ال
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٩

٠٩/٠٦/٢٠١٣
٠٩٨٠/٢٠١٣

٢٠١٥ینایر 
٠٢/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٥٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 9/00

(71) 1.
2.
3.

 LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

XU, Zitao
CHAMBERS, Richard L.

(73) 1.
2.

٠٥/٠١/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/020157):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

زاحة صدعیةإطریقة ونظام لحساب  (54)
٠٤/٠١/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٥/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

طرق ن بعض التجسیمات ھيإقل فوعلي األ٠زاحة صدعیةإیتعلق االختراع الحالي بطریقة حساب 
دع تعریف منطقة مسدودة موجودة بین: رض یتضمنرض أو أفق تحت األلتحدید سطح تحت األ ص

اطع الصدع األًول وصدع ثاني، والمنطقة المسدودة ھذه ال تخترق بواسطة فتحة بئر فعلیا،أ ول ویتق
تم حساب  سطح، وی ن ال ع م ع متوق ي موق اني ف صدعإوالث دعیة لل ة ص سطح األزاح ول، وحساب ال

تخدام اإلتحت األ صدعیةرض باس ة ال ساب اإل٠زاح سطحیةوح ة ال ن زاح ضمنأیمك ساب : ن یت ح
قولي عند طرف أولي من الصدع األأعمق زائف  تخاألالزائفول، وحساب العم ة ول، باس دام قیم

ني ول، وحساب عمق زائف ثاالطرف األولي منقل تكمن عبر الصدع األعمق فعلیة واحدة علي األ
صدع األ ن ال اني م انيعند الطرف الث ن الطرف األول، والطرف الث ز ع د اإلیتمی ة ول، وتحدی زاح

٠ولي وثانیةأعماق زائف أم خداتالصدعیة باس

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٠

٠٨/١٢/٢٠٠٤
٠٥٠١/٢٠٠٤
٢٠١٥یولیھ 

٠٣/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٦٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E03B 7/00

) ر العربیةجمھوریة مص(مجد أحمد قطب عبد هللا / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مجد أحمد قطب عبد هللا / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

نظام تجمیع میاه  (54)
٠٧/١٢/٢٠٢٤وتنتھى فى ٠٨/١٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

اه یعت ع می ام تجمی راع بنظ ذا االخت ق ھ طح األرض یتعل ن س ة م ر القریب اه البخ ف می ى تكثی د عل م
ف بخار  د وتكثی دة تبری واء، وح سخین وسحب الھ دة ت سیة وھى وح س وحدات رئی ن خم ویتكون م

اء صریف الم دة ت واء، وح ول الھ دة دخ ة، وح اه المكثف ع المی دة تجمی اء، وح ام ٠الم ل النظ تم عم وی
ن بمقاسات مختلفة الصغیر منھ توضع بجوار الحقول وال تج م مزارع لالستفادة من ماء البخر الذى ین

ة النظام  واء ناحی ل الھ سحب كت ھ توضع بجوار المصانع ل التمثیل الضوئى للنباتات، والمتوسطة من
د  ا عن تفادة منھ ن االس ھ یمك رة من ات الكبی ا المقاس واء، بینم وث الھ رارى وتل اس الح ل االحتب لتقلی

ة الر ى وضعھا خارج المدن لالستفادة من طاق واء بانتظام ف راوح بوحدة دخول الھ ك الم اح وتحری ی
٠تولید الكھرباء وتجمیع المیاه

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
والصور المرفقة بالطلب



١١

٢١/٠٣/٢٠١٠
٠٤٤٩/٢٠١٠

٢٠١٥مایو 
٠٢/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٦١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B23Q 1/01, 11/00, 11/02

)جمھوریة  مصر العربیة(سامى عبد هللا نور سید احمد ٠١
٠٢
٠٣

(71)

سامى عبد هللا نور سید احمد ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اختراعبراءة  (12)

ماكینة خراطة مضاف إلیھا صندوق تروس إلنتاج أنواع اللوالب السطحیة (54)
٢٠/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢١/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

روس صندوق ھذا االختراع بیتعلق  دد ت ادة ع تعدیل ماكینة الخراطة بإضافة صندوق تروس لھا وبزی
العالمیة وستون ) IOS ( ،)ISO(إلنتاج سبعون خطوة متریة تشتمل جمیع خطوات جداول ٠التغذیة 

ة البوصة ٠خطوة خاصة  ة وعشرون خطوة خاصة وقیم ب إنجلیزی اج أربعون خطوة للوال = وإلنت
ة ٠ملیمتر بتروس الماكینة ٢٥.٣٩٩٩٧٧١٠١٩٧ وإلنتاج خمسون خطوة للمعدالت القطریة المطابق

م  ة رق فات األلمانی ارق ) ٧٨٠(للمواص ة بف ة ط مقرب روس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤-= وقیم ر بت ملیمت
ة ٠الماكینة یساوى ناقص أربعة من مائة ملیار  ة وقیم ة ط الحقیقی وإلنتاج خمسون خطوة قطریة بقیم

ة البو ة ٢٥.٣٩٩٩٧٧١٠١٩٧= ص روس الماكین ر بت یة ٠ملیمت ة والعرض ة الطولی وات التغذی وخط
ذلك لشمولیة خطوات أنواع اللوالب االسطوانیة والسطحیة وبدقة أدق من ٠ملیمتر ٠.٠٠٢٦تبدأ من 

.الدقة العالمیة الحالیة وأعلى دقة ونعومة ألسطح المشغوالت وبایدى تعشیق أى بدون تروس تغییر 

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



١٢

٢٨/٠٤/٢٠١١
٠٦٦٠/٢٠١١

٢٠١٥أغسطس 
٠٢/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٦٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمی
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C 25/00 & C08J 5/00

) جمھوریة مصر العربیة(ھبة الرحمن أحمد / دكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھبة الرحمن أحمد / دكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

ماكینة وطریقة لتدعیم المواد المركبة بالخیوط الطبیعیة  (54)
٢٧/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٨/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

وط والغزل مزودة بعنصر  ة الخی ة بواسطة معالج واد المركب دعیم الم یتعلق ھذا االختراع بماكینة ت
تم تعریض تمشیط إلزالة التشابك من الغزل ویمرر الغزل على بكرات است ھ وی عدال للتحكم فى كثافت

ن  ة م الغزل ألشعة اللیزر لقتل البكتریا وتحسین الخواص المیكانیكیة والماكینة مزودة بقواطع حراری
ع  دریج وتتجم ق ت ن طری ى طول الغزل ع تحكم ف راء، لل زر أشعة تحت الحم مصدر حرارى أو لی

وط الم٠الخیوط المقطوعة فى مستوى تجمیع الغزل دمج الخی ث ت ة حی واد المركب صنیع الم ة لت تجمع
ت  ى كسر البازل یتم إضافة مواد كربونیة للعمل على تحسین خواص التوصیل الحرارى باإلضافة إل

٠یتم خلط المكونات خلطا جافا وتصنیعھ مع نوع المادة الضامة المالئمة٠والبازلت المصھور

(57)

وتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات تمثل الرسومات والصور الف
والصور المرفقة بالطلب



١٣

١٠/٠٨/٢٠١٠
١٣٥٣/٢٠١٠

٢٠١٥مایو 
٠٦/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٦٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

لعربیةجمھوریة مصر ا
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07H 13/12 & A01N 43/40, 43/50, 43/653, 47/02, 47/18 & C07H 15/18, 15/26

(71) 1.
2.
3.

DOW AGROSCIENCES LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

CROUSE, Gary
SPARKS, Thomas
MCLEOD, CaSandra
DEMETER, David

5.
6.
7.
8.

BRYAN, Kristy
BROWN, Annette
DENT, William
CUDWORTH, Denise

9.
10.
11.

NUGENT, Jaime
HUNTER, Ricky
SAMARITONI, Jack

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٦٥.٤٧٥/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١١/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/033711): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبات مبیدة لآلفات  (54)
١٠/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١١/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

اتیتعلق االختراع ال ى اآلف تحكم ف ات واستخدامھا لل دات اآلف ح المركب ٠حالى بمجال مبی د وض وق
: الذى لھ التركیب اآلتى

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٤

٠٤/٠٢/٢٠١٣
١٨٦/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٠٦/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٦٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E01F 8/00 & E04H 17/20

(71) 1.
2.
3.

URBANTECH S.R.L. (ITALY)

(72) 1.
2.

TIZZONI, Giampaolo

(73) 1.
2.

٠٦/٠٨/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/IT2010/000359: (طلب البراءة الدولي  رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

تحسین ھیكل دعم لحاجز مضاد للضوضاء حیث األساسات وقائم الرفع متحققة فى عنصر واحد و 
طریقة التجمیع 

(54)

٠٥/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٦/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ل  الى بھیك راع الح ق االخت م لحیتعل لة دع ع ذات ص ة تجمی ضوضاء و طریق ضاد لل ا . اجز م ًوفق

تشمل . ُلالختراع ، تعد األساسات و القائم الھیكلى للحاجز قطعة واحدة متصلة فى شكل ركیزة لوح 
انى بطول ى ركیزة اللوح جزء أول و جزء ث انى ف سبب الجزء الث د االستخدام ، یت ھ ، عن ث أن بحی

سبب  سیاق ، الجزء األول یت ى ذات ال ا ، ف إحداث قابلیة لإلدخال فى األرض لتحقیق األساس ، بینم
بجانب ھذا ، یتم تزوید الجزء األول من ركیزة اللوح بوسیلة وصل . فى الصعود من األرض ألعلى 

ع یمكن من خاللھا التمكن من االتصا ا القواطی ستند علیھ ل بالقواطیع الممتصة للصوت وبصفیحة ت
ة واحدة  ى مرحل ق ف ة للتحق ى قابل ائم الھیكل نفسھا بحیث تصبح الترتیبة على أرضیة األساس والق

. كى تنتقل بعد ذلك للمرحلة الثانیة من وضع القواطیع 

(57)

ة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدم
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٥

١٢/٠٢/٢٠١٢
٠٢٢٧/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٠٦/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٦٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
ة لشئون البحث العلمىوزارة الدول

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D02G 3/44

(71) 1.
2.
3.

MONTFORT SERVICES SDN. BHD. (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

STURMAN, Richard

(73) 1.
2.

١٢/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٤٠٤٦.٨: الرقمین تحت المتحدة المملكة
٠٢/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ١٠٠٣٤٤١.١

١٢/٠٨/٢٠١٠بتاریخ(PCT/GB2010/001527):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةقمشتتعلق بتجھیزات وصل لألتحسینات  (54)
١١/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٢/٠٨/٢٠١٠مایة من تبدأ الح

الي  راع الح ق االخت ھیتعل زات وصل األبأن ي مجال تجھی شف اك حاجةقم ون ھن ث تك لوصلةحی
ى المرونآعنصر قماش بعنصر  اظ عل ع الحف وین وصل٠لكل عنصرةصلأالمتةخر م شتمل تك ی

طةمتكونقماشةلى بنیعة قمشاأل سلةبواس راوى المتةسل ن الع یط ة شابكم ن خ شتمل ٠ولأم ا ت كم
ولةبنی ل مط صر وص ى عن اش عل عالقم یط األتوض ن الخ القرب م صر ٠ولب ع عن اوت وض یتف

٠ولعلى امتداد ذلك الخیط األولللخیط األة الخارجیحول الحدود الوصل

(57)

زیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلی
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٦

٢١/٠٩/٢٠١١
١٥٧٨/٢٠١١

٢٠١٥أغسطس 
٠٦/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٦٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C09K 8/03, 8/36

(71) 1.
2.
3.

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ZHANG, Ying

(73) 1.
2.

٢٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٤٠٩.٢٤٠/١٢: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٦/٠٣/٢٠١٠بتاریخ PCT/GB)2010/000469(: رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللباد سمر (74)
براءة اختراع   (12)

مرتفعة األداء بھا جسیمات حجمھا أقل من المیكرون بإعتبارھا عامل التثقیلموائع حفر (54)
١٥/٠٣/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٦/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ن باالختراعیتعلق ھذا  ل م م أق ت مترسب بحج طرق وتركیبات تستخدم مائع حفر یشتمل على باری
وزن ى أساس ال در عل سیم مق ط قطر ج ھ متوس والى المیكرون ل ن ح ل م ضمن ٠میكرون ١أق تت

ى  ر عل ائع الحف شتمل م ث ی ر ، حی رة بئ ى حف ر ف ائع حف دویر م ائع : الطرق طریقة تشتمل على ت م
ھ متوسط قطر جسیم  ن المیكرون ل ل م ھ أق حامل ؛ وعامل تثقیل یشتمل على باریت مترسب حجم

والى  ل من ح وزن أق اذج ، ی٠میكرون ١مقدر على أساس ال ى بعض النم ائع ف شتمل م ن أن ی مك
ن ٠الحفر على مستحلب عكسى  ل م ھ أق ذى حجم ت المترسب ال اذج ، یكون للباری ى بعض النم ف

سبة  ون لن ث یك سیم بحی م ج ع حج رون توزی ت % ١٠المیك ى الباری سیمات ف ن الج ل م ى األق عل
ن حوالى  ل م ن المیكرون قطر أق ل م سبة ٠.٢المترسب الذى حجمھ أق % ٥٠میكرون ، یكون لن

ن حوالى على ل م األقل من الجسیمات فى الباریت المترسب الذى حجمھ أقل من المیكرون قطر أق
ل % ٩٠میكرون ویكون لنسبة ٠.٣ ھ أق ذى حجم على األقل من الجسیمات فى الباریت المترسب ال

٠میكرون  ٠.٥من المیكرون قطر أقل من حوالى 

(57)

راءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب ب
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٧

٢٦/٠٦/٢٠١٣
١١٢٥/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٠٦/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٦٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B03C 3/014, 3/16 & B01D 47/06, 50/00

(71) 1.
2.
3.

AAVI TECHNOLOGIES OY  (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

ILMASTI, Veikko, Ilmari

(73) 1.
2.

١٢/٠١/٢٠١١بتاریخ  ٢٠١١٠٠٠٧:تحت رقمفلندا
١٤/٠٧/٢٠١١بتاریخ ) PCT/FI2011/000037(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

الھواء من المكونات غیر المرغوبة وللتخلص من تلك المكوناتجھاز وطریقة لتنقیة (54)
١٣/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ١٤/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة وحدات  یتعلق ھذا االختراع بجھاز لتنقیة الھواء من الغازات والجسیمات غیر المرغوبة ، وفى حال
شعة و سیمات الم ن الج واء م ة الھ تم تنقی ة ت ة النووی ضا الطاق تخلص أی ع ال ازى ، م ود الغ ن الی م

واء  ن الھ ا م ة وإزالتھ واء ٠من الكائنات الدقیق ا الھ دفق خاللھ ة یت ة للتنقی ى غرف از عل شتمل الجھ وی
اء ٠المراد تنقیتھ  ى بخار الم أین إل واء المت ھ الھ تم توجی ًوفى غرفة التنقیة المتصلة ھیكلیا باألرض ی

سدتھ ع ن أك ث یمك اء ، حی الل أو زذاذ الم ن خ دروجین وم سید الھی طة بیروك ال بواس بیل المث ى س ل
اج األوزون  أین إلنت ة الت ستوى فلطی ادة م ل ٠زی وائى محم ار ھ ى تی ضا إل واء أی ھ الھ ن توجی ویمك

ث  ع حی باآلیونات تحت فلطائیة عالیة إلنتاج تیار آیونى نفاث متواصل یتم توجیھھ نحو أسطح التجمی
ا تؤخذ معھ كل من المواد الحبیبی صلة بھم ة المت ات الغازی ة والمكون واء ٠ة والدقائقی م الھ دد حج ویح

ا ٠المراد تنقیتھ شكل وحجم التنقیة  وعند االستخدام تزید بدرجة ھائلة كمیة الطاقة التى یمكن توفیرھ
٠مقارنة بھا فى عملیات الترشیح باأللیاف 

(57)

براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب 
المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٨

٠٣/٠٣/٢٠١٠
2010/0349D4

٢٠١٥یولیھ 
٠٦/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٦٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

اءات االختراعمكتب بر

(51) Int. Cl.8 A61F 13/15, 13/49, 13/496

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TAKINO, Shunsuke
MAEDA, Yuki
TANJI, Hiroyuki

(73) 1.
2.

٠٥/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٢٣٠٦٣٩: األرقام تحت الیابان
٠٥/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٢٣٠٦٤٠
٠٥/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٢٣٠٧٠٩
٠٥/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٢٣٠٧١٠
٠٦/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٢٣٢٠١٥

٠٣/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/JP2008/065904):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

لتخفیف الشعور بالرطوبة أثناء االرتداء منتج ماص (54)
٠٢/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٣/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

اف متولد فيیتعلق االختراع الحالي بتوفیر منتج ماص یتیح توجیھ كمیة من البخار ال شكل ك ٍالمنتج ب
یتعلق ٠یشعر بھا مرتدي المنتجًمن المنتج إلى الخارج وذلك لتخفیف الشعور بالرطوبة التي عادة ما

ى أعضاء شتمل عل تج ماص ی وفیر من راع الحالي بت ة خصر حزاماالخت ب منطق ى الترتی تحدد عل
ة ةأمامی صر خلفی ة خ سوائلومنطق ة لل ة ماص ا بوبنی ة م دد منطق رجلینتح د ین ال تم تزوی ث ی حی

زام ة محیطةأعضاء الح ذكورةبالخصربأعضاء مرن ف أعضاء الحزام الم ى تحری ي تعمل عل لك
داخل على طرف أولتشتمل البنیة الماصة للسوائل٠تنكمش في اتجاه محیطي ث یت ان حی ٍوطرف ث

ارجي طح خ رف األولس ة تللط د منطق امي لتحدی زام األم زء الح ي لج طح داخل ىمع س داخل أول
اني يویتداخل سطح خارجي للطرف الث ي لجزء الحزام الخلف طح داخل ةمع س د منطق داخل لتحدی ت

ى والخلفیةبقطاعات الحزام األمامیةویتم ربط البنیة الماصة للسوائل٠ثانیة في مناطق التداخل األول
اعتمتدبواسطة مناطق ربطوالثانیة ي اتجاه االرتف شكل متقطف تم وضعھا ب ي اتجاه محیطيوی ع ف

ى اطق األول دد المن التوتح ن الوص ة م اورةالخالی ربط المج اطق ال ن من ل زوج م ین ك ددة ب المح
رجلینقنوات تھویة ین ال ا ب ة م یح باتصال منطق اطق الخصرمما یت ائع بمن ق الم ة عن طری األمامی

٠والخلفیة

(57)

ختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة اال
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٩

٠٢/٠٥/٢٠٠٧
٠٢١٧/٢٠٠٧

٢٠١٥مایو 
٠٧/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٦٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 38/00,39/00

) جمھوریة مصر العربیة(عادل خلیل ابراھیم خلیل / دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عادل خلیل ابراھیم خلیل/ دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

لمواد التشخیصیة طریقة إلنتاج انتیجینات الفاشیوال المستخدمة فى إنتاج اللقاحات وا
باالعتماد على بروتوكوالت الزرع النسیجى المالئمة

(54)

٠١/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٢/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من
راع  ذا االخت ق ھ ات بیتعل اج اللقاح ى إنت ستخدمة ف یوال الم ات الفاش اج انتیجین ة إلنت طریق

صیة  واد التشخی ةوالم سیجى المالئم زرع الن والت ال ى بروتوك اد عل رة باالعتم د فك ث تعتم ، حی
ا  ى خالی اء عل ع اإلبق ة م دودة الكامل ن ال صة م ا مستخل سیجى لخالی ضیر زرع ن ى تح ل عل العم

ة  ة ممكن رة زمنی ول فت ة الط ة وفعال دان حی ا ٠الدی یوال وتركھ ا الفاش ى خالی صول عل د الح وبع
سجة ال ة مع وسائط زراعة االن ن إعادة زراع ا أمك د كم شكل جی ا نمت ب ذه الخالی ة وجد أن ھ تقلیدی

ا  ة إنتاجھ دى حیوی ھ وم ن فاعلیت د م رات للتأك دة م ا ع ذه الخالی ار ھ ع اختب ا م ذه الخالی ٠ھ
د  د أن العدی سیجى وج زرع الن سائل ال ا ول وى الخالی ى لمحت د كھرب ار تفری راء اختب م إج د ت وق

ابع الم ات ذات الط ن البروتین ائل م ى س ا أو ف وى الخالی ى محت واء ف ا س م إنتاجھ د ت یوال ق ز للفاش می
ى  وزن الجزیئ ث ال ن حی ة م رة ومطابق ات كبی ودة بكمی ات موج ذه البروتین سیجى وأن ھ زرع الن ال
ار  ى االختب تخدام ف ن االس ن الممك ذلك م یوال ل ن الفاش ضرة م ات المح ى االنتجین ود ف و موج ا ھ لم

٠االلیزا والتجمع الدموى السلبى لالنتشار المناعى فى الجیل و

(57)



٢٠

١١/٠٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000151

٢٠١٥أغسطس 
٠٧/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٧٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 37/20, 43/08 & C07D 333/38, 233/87, 333/40

(71) 1.
2.
3.

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

NAKAMURA, Yuji
MITANI, Shigeru
YONEDA, Tetsuo

(73) 1.
2.

١٢/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٢٠٠٤-٢٣٥٦٣٤: الرقمین تحت الیابان
١٧/٠٦/٢٠٠٥ریخ بتا٢٠٠٥-١٧٨٦١٤

١٠/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ(PCT/JP2005/014970): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع (12)

تركیب مبید للفطریات محتوى مشتق حامض األمید (54)
٠٩/٠٨/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٠/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

وى مشتق حامض األلحالى بتركیب میمدنا االختراع ا صیغةبید للفطریات محت د ذو ال ح (I) می أو مل
نفثیل , الذى قد یتم استبدالھبنزیل, تكون فینیل الذى قد یتم استبدالھAحیث فیھ, كجزء مقوم فعال, لھ

تم, الذى قد یتم استبدالھ ة ھیتروسیكلیك مدمجة وال, استبدالھاحلقة ھیتروسیكلیك التى قد ی د حلق ى ق ت
تبدالھاتكون٠Bو ما یماثلھأ, یتم استبدالھا تم اس د ی ة ھیتروسیكلیك , حلقة ھیتروسیكلیك والتى ق حلق

باستقالال واحدة عنR1 ،R2وكل من٠استبدالھاأو نفثیل التى قد یتم, استبدالھامدمجة والتى قد یتم
باستقالال W1 ،W2وكل من, اثلھأو ما یم, تكون ھیدروجینR3 ٠و ما یماثلھأ, لكیلأخرى تكون األ

٠كسجین أو كبریتأخرى تكونواحدة عن األ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢١

١٤/٠٩/٢٠١١
١٥٢٦/٢٠١١

٢٠١٥أغسطس 
٠٧/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٧١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 43/90

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA LIMITED (UNTIED KINGDOM)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

HEMING, Alexander Mark
PIERCE, Andrew James
WILLIAMS, Johanna Martina

(73) 1.
2.

١٨/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٤٦٥٩.٠:تحت رقمالمملكة المتحدة
١٢/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/GB2010/000464): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
اءة اختراعبر (12)

ضوئى -تركیب للتحكم فى أو مكافحة اآلفات، یحتوى مبید لآلفات وعامل حمایة (54)
١١/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٢/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

د  ن مبی ة تتكون م ة ) أ(یتعلق االختراع الحالى بتركیب ادة حمای ع م رمیكتین م ات األفی و من مركب وھ
ة ١٠٠إلى ٠,١بین ) أ(وسط قطر جزیئات المبید ضوئیة یتراوح فیھا مت ر وال تتجاوز كمی میكرومت

٠زائد المادة) أ(من إجمالى وزن جزیئات المبید % ٢٠مادة الحمایة الضوئیة فى التركیبة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٢

١٩/١٢/٢٠١١
٢١٢٦/٢٠١١

٢٠١٥أغسطس 
٠٧/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٧٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 43/36, 43/40, 43/80 & C07D 207/20, 401/04, 403/04, 409/12, 409/14, 413/12, 413/14,
417/14

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)
SYNGENTA LIMITED (UNTIED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

RENOLD, Peter
CASSAYRE, Jérôme Yves
EL QACEMI, Myriem

4.
5.
6.

PABBA, Jagadish
PITTERNA, Thomas

(73) 1.
2.

٢٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٠٧٦٨.١:ینرقمالتحت المملكة المتحدة
٢٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٠٧٦٧.٣

١٧/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٥٣٨١٠.٦: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٤/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/059563): ىطلب البراءة الدولى رقم

(PCT/EP2010/058207) ١١/٠٦/٢٠١٠بتاریخ

٠١

٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع (12)

مركبات مبیدة لآلفات مشتقة من داى ھیدروبیرول  (54)
٢٣/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

صیغھ ا ال ات لھ راع بمركب ذا االخت ث تكون(I) یتعلق ھ ، A1 ،A2 ،A3 ،A4 ،G ،R1 ،R2، R3 حی
ح أو)١(ةكما ھو محدد في عنصر الحمایR4و ھN-؛ أو مل سید من ذا٠أك ق ھ ذلك یتعل راع ك االخت

صیغةبعملیات ومركبات وسیط ا ال ات لھ دات(I) ة لتحضیر مركب ات مبی دات وةحشری، وتركیب مبی
ا اومبیدات قواقع ةعناكب ومبیدات دیدان خیطی ات لھ ى ب صیغتشتمل عل ، وبطرق الستخدام (I) ة ل

صیغھ ا ال ات لھ سیطر(I) مركب ي ال ب،ةف شرات، والعناك ى الح دان الخیطیعل ع ةوالدی ، والقواق
٠ةالضار

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٣

٢٢/٠١/٢٠١٢
٠١١٧/٢٠١٢

٢٠١٥أغسطس 
٠٧/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٧٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 231/12, 401/04, 401/06, 401/12, 401/14 & A01N 25/02

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

SULZER-MOSSE, Sarah
LAMBERTH, Clemens
QUARANTA, Laura

4. RESPONDEK, Mathias, Stephan

(73) 1.
2.

١٢/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٦٧٧٤١.٩:رقم مكتب البراءات األوروبى تحت
٠٦/٠٨/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/061464): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع (12)

ھیتروسیكالت مبیدة للمیكروبات (54)
٠٥/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٦/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق االخت الىیتعل صیغراع الح یكلیك ذات ال رو س ات ھیت د(I) ةبمركب شاط مبی ا ن ى لھ ات الت للكائن
د لآلة، بخاصةالدقیق شاط مبی ات، ون ات ذاتًیضاأف ى (I) ةالصیغطرق الستخدام المركب تحكم ف لل

ونAحیث: المیكروبات ، -x-C(R10R11)-C(=O)-،x-C(R12R13)-C(=S)-،x-O-C(=O)تك
x-O-C(=S)- ،x-N(R14)-C(=O)- ،x-N(R15)-C(=S)-،x-C(R16R17)-SO2-وأ

 X-N=C(R30)- ،ةفى كل حال xى الرابط دل عل ـةت رن ب ى تقت ونT ؛R1 الت ؛N وأCR18 تك
Y1 ،Y2 ،Y3و Y4تكون باستقالال CR19وأ N؛ Qتكون Oوأ S؛ nون ١تكون p ؛٢و أ١تك

دیل، فینیل،تكونR1 ١تكون p، ٢تكون n نھ عندماأ، بشرط ٢و أ دازویل، إبیری ل؛ و بیروأیمی زی
ستبدلیمیدازویل، والبیروزیحیث الفینیل، البیریدیل، اإل طةل تكون كال منھا اختیاریا م مستبدل ةبواس

ن مستبدالت٣لى إواحد  ا م تم اختیارھ لأباستقالال ی الو C1-C4 لكی لأ، ھ الوجین، C1-C4لكی ، ھ
یانو، سى وس و؛أھیدروك ,R2 ،R3 ،R4 ،R5 ،R6 ،R7 ،R10 ،R11مین  R12 ،R13 ،R16 ،

R17،R18 ،R19و ،R30 ،الوجین، سیانو دروجین، ھ لأكال باستقالال تكون ھی الو وأ، C1-C4 لكی ھ
لأ لR15وR8 ،R14 ؛C1-C4 لكی دروجین او الكی ون ھی تكون R9 ؛ وC1-C4 كال باستقالال تك

اره مستبدالت٣الى ١مع ةا مستبدلتكون كال اختیاری(a) فینیل، بنزیل ومجموعھ تم اختی باستقالال ی
ن  لأم الو C1-C4 لكی لأ، ھ یانو،C1-C4 لكی الوجین، س سى و، ھ و ؛ أھیدروك ھ أمین ح ل و مل

٠كسید لھأ-N وأ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٢٤

٢٤/٠٩/٢٠٠٣
٠٩٤٧/٢٠٠٣
٢٠١٥یونیھ 

٠٩/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٧٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
ا حث العلمى والتكنولوج ة ال م أكاد

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 2/06

)عربیةجمھوریة  مصر ال(ائل دمحم نبیل لطفىو/ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ائل دمحم نبیل لطفىو/ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

دعامة مبطنة بالونیة (54)
٢٣/٠٩/٢٠٢٣وتنتھى فى ٢٤/٠٩/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

الدعامة ممكن توسیعھا والبطانة (خھا أو توسیعھا یتعلق ھذا االختراع بدعامة مبطنة بالونیة ممكن نف
عن طریق للتحكم فى تدفق الدم) وعاء دموى مثال(یتم إدخالھا داخل وعاء ) نفخھا أو توسیعھاممكن

.القسطرة التداخلیة

(57)

ى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیل



٢٥

١٦/٠٢/٢٠١١
٠٢٦٢/٢٠١١

٢٠١٥أغسطس 
٠٩/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٧٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 43/50, 25/22

(71) 1.
2.
3.

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SHINDO, Takeshi
OHNO, Hiromi
ISHIBASHI, Yutaka

(73) 1.
2.

١٩/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٢١١٠٥٤:تحت رقمالیابان
١٩/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/JP2009/064811): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

عال كیمیائى زراعى طریقة للتحكم فى تحلل مكون ف (54)
١٨/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ض  ى بع یازوفامید ف ل س تم تحل ة، فی یاغة تقلیدی ة ص ا لطریق یازوفامید وفق یاغة س تم ص دما ت عن
ى ٠الحاالت تحكم ف ق ال ن طری صیغة ع ات تخزین ال یقوم االختراع الحالى بحل المشكلة بتحسین ثب

سیازوف ل ال ىتحل ائى زراع ال كیمی ون فع ل ٠امید كمك ى تحل تحكم ف ة لل راع الحالى طریق دم االخت یق
تم اختیاره من على األقل شتمل على استخدام مثبت واحد تمكون فعال كیمیائى زراعى، سیازوفامید، 

سید ھ باإلیبوك وانى تمت معالجت ت حی ن زی اتىأو /والمجموعة المتكونة م ت نب ة ، زی عامل ذو فعالی
أینسطحیة غ ین، یر مت ولى أوكسى إیثیل ونى للب ة سطحیة أنی ل ذو فعالی ین، عام ولى أوكسى إیثیل للب

٠متعدد الھیدروكسیل ومادة قاعدیةكحول 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٦

٠٩/١٠/٢٠١١
١٦٨٦/٢٠١١

٢٠١٥أغسطس 
١٣/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٧٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C10G 1/27, 25/00 & C07D 233/00 & C10L 3/10 & C07C 211/00

(71) 1.
2.
3.

PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) (MALAYSIA)

(72) 1.
2.
3.

ROGERS, Robin, Don
HOLBREY, John
RODRIGUEZ, Hector

(73) 1.
2.

٠٦/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٥٨٩٦.٧: تحت رقم المملكة المتحدة
٣٠/٠٣/٢٠١٠بتاریخ PCT/GB)2010/050549(: طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلزالة الفلزات من الھیدروكربونات  (54)
٢٩/٠٣/٢٠٣٠فى وتنتھى ٣٠/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

دركربون یتعلق ھذا االختراع  ارات ھی ن تی ق م ھ الخصوص الزئب بعملیة إلزالة الفلزات ، على وج
ونى باس ائل أی ع س ز م ضمن فل دروكربون المت ار الھی س تی ھ تالم تم فی ث ی ونى ، حی ائل أی تخدام س

.إلنتاج تیار ھیدركربون ناتج بھ محتوى منخفض من الزئبق 

(57)

لمرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور ا
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٧

٣٠/٠٩/٢٠١٢
١٦٨٣/٢٠١٢
٢٠١٥یولیھ 

١٣/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٧٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01F 11/18

(71) 1.
2.
3.

OMYA INTERNATIONAL AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

POHL, Michael
RAINER, Christian
PRIMOSCH, Gernot

(73) 1.
2.

٠١/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ١٠٠٠٣٦٦٥.٦: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠٨/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٣٤٢.٠١٧/٦١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

٣١/٠٣/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/054994): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللباد سمر  (74)
براءة اختراع (12)

عملیة للحصول على كربونات كالسیوم مترسبة (54)
٣٠/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ٣١/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

الي بعملی راع الح ق االخت بةیتعل سیوم مترس ات كال تج كربون ضیر من شتمل العملی٠لتح ى ةت عل
ن  ائي م ق م ضیر معل وات تح وینأخط ات تك ورساس بالبل سیوم المترس ات الكال ن كربون ن ةات م م

نةخالل كربن ق م ي وجودCa(OH)2 معل ى إ٠,٠٠٥ف ن٠,٠٣٠ل ور، Sr مول م ي ص ةف
Sr(OH)2 ى والتأ، عل اس م ل Ca(OH)2 س اء الكربنأو أقب نةثن ائي م ق م وین معل تج ؛ تك من

ب سیوم المترس ات الكال الل كربنةكربون ن خ نةم الط م ودCa(OH)2م ي وج ى إ٠,٥ف % ٥ل
وي ةات من كربونات الكالسیوم المترسبساسات تكوین البلورأبالوزن الجاف من  ساسات أ، حیث تحت

ل منD50 علىةرسبتكوین البلورات من كربونات الكالسیوم المت سیوم D50 اق ات الكال تج كربون لمن
وي ةالمترسب ورأوتحت وین البل سیوم المترسبساسات تك ات الكال دد عةات من كربون وى متع ى محت ل

٠ةمنتج كربونات الكالسیوم المترسبو یساويأكبر من أراجونیت شكال من األاأل

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٨

٢٢/٠١/٢٠١٣
٠١٢٠/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

١٤/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٧٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23C 9/12, 9/142

(71) 1.
2.
3.

ARLA FOODS AMBA (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

HOLST, Hans Henrik
SUNDGREN, Anja
RAUH, Valentin

(73) 1.
2.

٢٣/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ٣٦٧.١٣١/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٠/١٢/٢٠١٠بتاریخ (PA 2010 70540): الدنمارك تحت رقم 

٢٢/٠٧/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/062663):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة ویمثلھا ھالة وحید دمحم أحمد  (74)
براءة اختراع   (12)

َّمنتج أساسھ حلیب مخفض الالكتوز، وعملیة ووحدة لمعالجة الحلیب لتصنیعھ (54)
٢١/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٢/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ذا ة منتجات من ھ وز، وبخاص ض الالكت ل َّیتعلق االختراع الراھن بمنتجات أساسھا حلیب مخف القبی
ل اج منتجات من٠ذات عمر تخزین طوی ة إلنت راع بطریق ق االخت شكل إضافي، یتعل ل وب ذا القبی ھ

٠ووحدة لمعالجة الحلیب لتنفیذ الطریقة

(57)

طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٩

٠٣/٠٥/٢٠١١
٠٦٨٧/٢٠١١

٢٠١٥أغسطس 
١٥/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٧٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C04B 38/00

) جمھوریة مصر العربیة(صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ألطاف حلیم بسطا/ ستاذ دكتور أ
حسنى السید دمحم على / أستاذ دكتور 

فیفیان فایز لطفى / كیمیائى 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مروة عالء الدین عبد المجید (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة إلنتاج متراكبات لجنوسیلیلوزیة  من قش األرز  (54)
٠٢/٠٥/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٣/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من

راع ب ذا االخت ق ھ ش األرزیتعل ن ق یلیلوزیة  م ات لجنوس اج متراكب ة إلنت ة و٠طریق د الطریق تعتم
دة الكحوالت  ة وصناعیة عدی ن بلمرات طبیعی م تحضیره م ة ت ن للبیئ على إستخدام نظام الصق آم

شا ا(  ول ن سلدھید ) ألذرة ، والمفی تر + والسلی ولى أس صاقھ ٠ب وة إلت یة ق ز بخاص ث یتمی حی
م٩٦ م/كج د ٢س صاق الیوریافورمالدھی وة ألت ن ق ر م ة أكب ذه القیم م ٨٥( ، وھ م/ كج ٠) ٢س

ر  الین الح سبة الفورم ق % ٠.٠٥٦، ٠.١ون شبیة تتواف واح خ صنیع أل وب لت ع المطل ق م أى تتواف
٠% ٠.٤، بینما تصل فى الیوریا فورمالید إلى E1-E0ة من نوع مع متطلبات البیئ

الق  ل أنف م معام شبى ل تج خ ى من ل إل م التوص ة ت ذه الطریق تخدام ھ وتن ٣٢وبإس م/ نی ٢م
اف  رابط األلی وة ت اء ٠.٤٣وق ل الم سمك بفع اخ ال ل إنتف كال ، ومعام ا باس ٠% ٢٠میج

ة الخشب ANSIریكیة وھذه القیمة مطابقة للمطلوب فى المواصفة األم والمواصفة المصریة لنوعی
٠ًبجانب أن المنتج الخشبى أمن بیئیا ٠الحبیبى 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٣٠

٢٠/٠٣/٢٠١٢
٠٤٨٦/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

١٦/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٨٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

وریة مصر العربیةجمھ
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 D21H 17/67. 17/68. 19/38. 19/40. 21/52 & C01F 11/18 & 1/02

(71) 1.
2.
3.

OMYA INTERNATIONAL AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

BLUVOL. Guillermo
KASSBERGER. Michael
GANE. Patrick A.C.

(73) 1.
2.

٢١/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٧٠٨٦٤.٤: مكتب البراءات األروبى تحت رقم 
١١/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ٣٤٠.٠٦١/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

٢١/٠٩/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP) (2010/063866: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

إضافة صبغ خشن ومالط ذو محتوى مرتفع من المواد الصلبة 
للحصول على تركیزات أعلى للون الطالء

(54)

٢٠/٠٩/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢١/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
سبة بمالط مائى یشتمل على كربونات كااالختراعیتعلق ھذا  الوزن P5لسیوم أرضیة طبیعیة لھا ن ب

ن  ل م ر أق سیمات ذات قط ن الج ن ٥م راوح م سبة تت ر بن ى % ٩٨.٥میكرومت ٠% ٩٠ال
ن P2ونسبة  ل م ن ٢بالوزن من الجسیمات ذات قطر أق راوح م ر تت ى % ٩٦میكرو مت ، % ٨٠ال

سبة  راوح ن ث تت ن P2/P5حی ى ٠.٩٨م صلب٠.٨٥ال واد ال وى الم ون محت ث یك ة ، وحی
٠بالوزن % ٧٨فى المالط أكثر من 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣١

٣١/٠٧/٢٠١١
١٢٧٨/٢٠١١
٢٠١٥یولیھ 

٢١/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٨١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 1/16

(71) 1.
2.
3.

GECO TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

WESTERNGECO , L.L.C.
GOUJON, Nicolas

(73) 1.
2.

٠٥/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٣٦٦.٢٩٧/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٣/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/023084):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
براءة اختراع   (12)

قیاس مجس زلزالى متعدد المحاورةى وحدالمیل فةمصححةاستخالص معلومات زلزالی (54)
٠٢/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٣/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

اس محبس ةیتعلق ھذا االختراع بوحد ى عناصر حبس منظمقی شتمل عل ى ت ى مجموعةزلزال ةف
اظرةفى عدةشارات زلزالیإمحاور للكشف عن  از معالج، وةاتجاھات من ن الستقبالةجھ ات م بیان

ینإةالمحاور بالنسبعناصر الجس ولتحدید میول  ى اتجاه مع ستخدم٠ل ددوت ول المح عةالمی ى جم ف
ات زلزالیمن عنةالبیانات المستقبل صممةاصر الجس الستخالص بیان ق باالتجاه ةم ا یتعل ل فیم المی

٠المعین

(57)

اع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختر
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٢

١٣/٠٢/٢٠١٣
٠٢٣٦/٢٠١٣

٢٠١٥ولیھ ی
٢١/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٨٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C04B 1/00

(71) 1.
2.
3.

SHANDONG COKING GROUP CO., LTD. (CHINA)

(72) 1.
2.
3.
4.

WANG, Qingtao
YU, Xianjin
ZHAO, Xin
GONG, Benkui

5.
6.
7.

WEI, Zhenxia
LI, Yueyun
MING, Jun

(73) 1.
2.

٢٧/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠١٠٢٩٣٠٤٨.٨:تحت رقمالصین
٢٠/٠٩/٢٠١١بتاریخ(PCT/CN2011/079894): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتصنیع مادة حجریة باستخدام معدن خام مصھور (54)
١٩/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٠/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

وین  ادة التك ة مع ادة خام حجری ة لتصنیع م دن اباستخدامطریق صھور والمع ام الم شملخ تحكم :لت ال
وین جراءإوةدرجھ سیلیزی١٥٠٠لى إ١٤٠٠بدرجة حرارة المعدن الخام المصھور عند  ھ تك عملی

بإقالب للمعدن الخام المصھور و ى شكل قال د درجة حربقاء المعدن الخام المصھور عل ن عن ارة م
ى ٨٠٠ یلیزی١٠٠٠ال ة س دة ةدرج ى إ١لم ر٥ل وى غی الف ج ى غ اعات ف د س م التبری زل ث مخت

ین  ا ب ة م ى ٢تدریجیا لقالب المعدن الخام فى درجة حرارة الغرف ادة ٥ال ى الم ساعات للحصول عل
ة و ھ المةفعالالخام الحجریھ معادة التكوین وكطریقة موفرة للطاق نفخ فی ذى ی رن ال دن عباستخدام الف

ادة الحجریو٠المصھور الخام ا بعض االخامةالم وین لھ ادة التك ة مع ون مقاوم ات الل زات كثب لممی
٠قلأقل ونسبة انكماش أعامل تمدد , التجرح مقاومة الضغط قوة التالصق

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٣

٠٩/٠٢/٢٠١٢
٠٢٢٣/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٢١/١٢/٢٠١٥
٨٣٢٧٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int,Cl,8 E21B  21/00

(71) 1.
2.
3.

BP CORPORATION  NORTH  AMERICAN  INC.    (UNITED STATES  OF AMIRICA)

(72) 1.
2.
3.

HEIRONIMUS, Mark,

(73) 1.
2.

١٢/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٢٢٣,٣٩٧/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٣/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/US 2010/041837: (طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

یةعبد الھادى للملكیة الفكر (74)
براءة اختراع   (12)

أنظمة وطرق  لمد غالف إلى آبار محفورة بأنظمة طین مائلة ثنائیة      (54)
١٢/٠٧/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٣/٠٧/٢٠١٠من تبدأ الحمایة 

آبار محفورة بأنظمة طین مائلة ثنائیة إلى غالف وتدعیم أنظمة وطرق  لمد بیتعلق االختراع الحالى 
اھض تتضمن م ى ن ل إل ر موص ت سطح البح ر تح رة بئ ى حف الف إل ائم(د غ الف ) ق رى ، الغ بح

ر  دى الغالف األخی ى م زال إل سق إن لء ، ویوصل ن ة الم ة آلی ة طافی ھ یاق و ٠سیكون ل سق الرس ن
سطحیة  سیطرة ال ت ال ع تح مام واق ضمن ص طحیة SCV)(یت یطرة س ت س ة تح تدارة فرعی وإس

)PCS(ـ ٠ ـ  SCVال ستخPCSوال ستعمل(دم ت الف ) ت د الغ د م ة عن سب  الحاج سل ٠ح یغ
ة ) یطلى( ى ھیئ ین مختلط Uإلى أسفل بینما یمنع أنابیب عل ة ط دعیم إلزاح ل الت د التوصیل وقب عن

أثیر  ى ت ذا یبق شر أسفل خط الطین ھك ل الن ة قب ل الكثاف ستبدلھ بطین ثقی الكثافة من نسق اإلنزال وی
٠المیل الثنائى 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات ؛
والصور المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٤

٢٨/٠٢/٢٠١٣
٠٣٤٠/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٢١/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٨٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C 3/087

(71) 1.
2.
3.

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SHELESTAK, Larry J.

(73) 1.
2.

٠٣/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ٣٧٩.٧٧٢/٦١: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
٣١/٠٨/٢٠١١بتاریخ ٢٢٢.٠٧٥/١٣

٠١/٠٩/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/050160):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
براءة اختراع   (12)

إنفاذیة عالیةىزجاج ذ (54)
٣١/٠٨/٢٠٣١وتنتھى فى ٠١/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة ة العالی ن SiO2 :یتضمن الزجاج ذي اإلنفاذی ي النطاق م ى ٦٥ف الوزن؛% ٧٥إل فيNa2O ب
ن CaO بالوزن؛% ٢٠إلى ١٠من النطاق ى ٥في النطاق م الوزن؛% ١٥إل ي النطاق MgO ب ف

ى Al2O3 بالوزن؛% ٥صفر إلى من ن صفر إل ي النطاق م الوزن؛% ٥ف ن K2O ب ي النطاق م ف
ى ٠,٠٣٥في النطاق من MnO2 بالوزن؛% ٥إلى صفر الوزن؛% ٠,٦إل ن FeO ب ي النطاق م ف

ن ) الحدید الكلي(Fe2O3بالوزن؛ و% ٠,٠٠٣٠إلى ٠,٠٠١٠ ى ٠,٠٠١في النطاق م % ٠,٠٣إل
٠,٤إلى ٠,١یشتمل الزجاج على معدل أكسدة واختزال في النطاق من ٠بالوزن

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف 



٣٥

٠٩/٠٩/٢٠١٢
١٥٢٧/٢٠١٢
٢٠١٥یولیھ 

٢١/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٨٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B65D 85/76

(71) 1.
2.
3.

BONGRAIN S.A. (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BONNIN, Yves
RAVELET, Sébastien

(73) 1.
2.

٠٩/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ١٠٠٠٩٣٩: مقرتحتفرنسا
٠٧/٠٣/٢٠١١بتاریخ ) PCT/FR2011/000120: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
ختراعابراءة  (12)

غذائى یمكن أن تقسم إلى أجزاء عبوة لمنتج (54)
٠٦/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٧/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

تحتاج مكان صغیر بعد االستخدام وھى عبوة لمنتج غذائى یمكن أن تقسم إلى أجزاء باالختراع یتعلق ھذا 
. المنتج المستخدم خالل الفتح وعند سحبصابعأن تتسخ أجنب تاقتصادیة وعملیة لالستخدام وت

جزاء صغیرة وتشمل بالنسبة للعبوةألى إن تقسم أھو عبوة لمنتج غذائى یمكن وموضوع ھذا االختراع
: المجمعة 

طیة من أجل تكوین وأ/قل انحناء وألبطرفین وبھ على اطولیین متصلیننشریط جانبى لھ حدی-
فراغ للتخزین للمنتج الغذائى ؛ 

مع المنتج ومتصل بخط الطیة بإطار جانبى الذى یتعامد سلوحتین كل منھما لھ وجھ لیتالم-
؛ على الوجھًتقریبا

ى فراغـــذائى فـوائم المنتج الغـار جانبى لیـة للنزع باأللواح بإطــط بطریقة قابلــــالشریویثبت -
.التخزین

(57)

قدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع الم
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٦

١٤/٠١/٢٠١٣
٧٧/٢٠١٣

٢٠١٥اغسطس 
٢١/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٨٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E21B 23/00

(71) 1.
2.
3.

SUNSTONE TECHNOLOGIES, LLC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HUGHES, William James
LANE, Bryan
BRIGGS, Gary Marshall

(73) 1.
2.

١٦/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ١٢٠,٣٦٥/٦١: الطلب األمریكي  تحت رقم 
٠٧/٠٧/٢٠١١بتاریخ (PCT/IB2011/053036): طلب البراءة الدولي رقم 

١ .
٢.
٣.

(30)

سمرأحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

أسالك كھربیة لماسورة وغالف وأنبوب حفرشبكة (54)
٠٦/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٧/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من

را ق االخت سمار یتعل ى م شتمل عل از ی الي بجھ انيأع الح سمار ث سمار األ. ول وم شتمل الم ى ولی عل
شت. ولأمقطع اتصال  ع االتصال األوی وب مل مقط ى ثق ى طول مقطعأول عل د عل ى تمت صال ول االت

ل مسبق األ ھ تحمی د وج ى مقطع اتصال. ولأول وتنتھي عن اني عل شتمل المسمار الث انيی شتمل . ث وی
ل مقطع االتصال الثاني على ثقوب ثانیھ تمتد على طول مقطع االتصال االول ھ تحمی د وج وتنتھي عن

اني الستقبال مقطع. مسبق ثاني وب األاالتصال االول وتتوتتم تھیئھ مقطع االتصال الث ق الثق ى واف ول
.والمسمار الثانيولقران المسمار األإمع الثقوب الثانیھ عند 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
ر الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصو



٣٧

٢٥/٠٧/٢٠١١
١٢٣٤/٢٠١١
٢٠١٥یولیھ 

٢١/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٨٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C02F 1/14, 1/18 & B01D 1/00 & F24J 2/00

(71) 1.
2.
3.

4ELEMENTS INVENT LTD (MALTA)

(72) 1.
2.
3.

KERSCHGENS, Daniel
SUSTR, Norbert
WALDSTEIN-WARTENBERG, Karl Albrecht

4.    GABLER-FRITZ, Franz

(73) 1.
2.

٢٦/٠١/٢٠٠٩بتاریخ (A129/2009):تحت رقم النمسا
٢٢/٠١/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP)2010/050718(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

د سمر أحمد اللبا (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز حرارى شمسى إلنتاج الماء العذب  (54)
٢١/٠١/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٢/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

یتعلــ هــذا االختــراع بجهــاز حــرار شمــسى محمــول إلنتــاج المــاء العــذب مــن مــاء الــصرف أو المــاء 

احتوائــه علــى دائــرة مــائع مغل. المــالح  ــة یتمیــز الجهــاز  قــة مــصنوعة مــن أنبــوب أو عناصــر خرطوم

مــورد إمــداد مــاء صــرف وتــدف خــارجى للمــاء العــذب مــع احتــواء دائــرة المــائع علــى قــاطع  متــصلة 

ل أساســـى لــشعاع الــشمس  ــش ٍتــسخین مائــل محـــاذ وعمــود  ٍ(S) لتـــسخین وتبخیــر مــاء الـــصرف .

ل أساســى لتكثیــف  ــش ا  تــصل بهــذا القطــاع قطــاع تكثیــف محــاذ رأســ المــاء العــذب وتــسخین مــاء ًو

ثــف  ــة للمــاء العـــذب الم یتمیــز قطـــاع . الــصرف ، وقطــاع تخــزن مـــصمم فــى صــورة مـــساحة قاعد

یــز الطاقـــة الحرارــة لــشعاع الـــشمس  ة لتر مجمــع طاقـــة شمــس (S)التــسخین الخــاص بـــدائرة المــائع 

.على مساحة تبخیر داخل قطاع التسخین 

(57)

عة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبو
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٨

٢٠/١٠/٢٠١١
١٧٦٦/٢٠١١
٢٠١٥یولیو 

٢٤/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٨٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 D06F 75/12, 75/38

(71) 1.
2.
3.

EKSEN Makine Sanayi ve Ticaret A.S. (TURKEY)

(72) 1.
2.
3.

TAHINCIOGLU, Besim

(73) 1.
2.

٢٢/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥٨٥١١.٧: وروبى تحت رقم البراءات األالمكتب 
٢٢/٠٤/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP)2010/055403: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

مكواة ذات خزان ماء خارجى (54)
٢١/٠٤/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٢/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق  ذا یتعل راع ھ ى االخت زود إل ارجى م اء خ زان م ھ خ واة ل از مك د جھ ى وبالتحدی از منزل بجھ
ق  ن طری الل ع از خ ة"جھ وب تغذی ى ٠" أنب رة إل ضع مباش وى یخ دة الك ى وح ول إل اء المحم الم

ل  رة ویحم ار مباش تج البخ ث ین ستقل حی سخین م وح ت ل"ل د" ینق وح القاع ى ل ضبط إل ذى ت ة ال
ر  وق اآلخ د ف ة واح م التغطی ن أطق ى زوج م شتمل عل ستقل ی شكل م ھ ب ة حرارت ستقبل ٠درج ی

ستقر  انى ی اء الث ھ والغط ھ وقنوات الل فتحات اء خ اء األول الم دد"الغط اء " یم فل الغط ضبط أس بال
اج البخار  وح إنت ى ل اء إل ل الم سماح بنق و٠األول لتعریف فراغ داخلى لل ى ل م یصل إل دة ث ح القاع

٠للتطبیق على المالبس التى ستكوى

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٩

٢٨/٠٨/٢٠١١
١٤٣٩/٢٠١١
٢٠١٥یولیھ 

٢٤/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٨٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

ربیةجمھوریة مصر الع
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 41/00

(71) 1.
2.
3.

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CROW, Walter
DODDS, Kevin
RIESE, Walter, C.

4.
5.
6.

LITTLE, Chester

(73) 1.
2.

٠٦/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٣٩٩.٠٦١/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٧/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/024369):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
براءة اختراع   (12)

كامل النظام الحاجزتلحساس السلكى لرصد ةجھاز و طریق (54)
١٦/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٧/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

لةلق االختراع الحالى بجھاز و طریقیتع ستخدم لحساس السلكى لرصد تكامل نظام الحاجز ، مث الم
ستعأ صوب الزراعیو ی ازات ال ز غ الل حج د٠ةمل خ از للرص راع جھ شمل االخت ل المتكوی ام

ف المناس صوب الزراعیللتجوی ى ال ازات ف ز الغ د ٠ةب لحج از واح شمل الجھ ن أو أكثوی ر م
وةللحركةداألرصد التجویف وةلوضعھا خارج العبوالحساسات  ى العب شغیلةف د لت واستجواب واح

ساساتأو أ ن الح ر م الى طریق٠كث راع الح شمل االخت لةی د تكام ف المناسلرص ز التجوی ب لحج
واع أو أةالصوب الزراعیالغازات فى شمل٠خرى التجاویفأن وةالطریقوت د ةخط و أوضع واح

وكثر من الحسأ ووةاسات خارج العب د ةخط شغیل واح رأو أت وةداأمن الحساسات بكث ٠ةداخل العب
شمل الطریقو وًیضاأةت د ةخط ر منأو أاستجواب واح د تجویف ھندسى ةداأالحساسات بكث لرص
٠بیعىو خاتم كابروك طأ/و

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٠

٠٧/٠٢/٢٠١١
٠٢١٤/٢٠١١
٢٠١٥یولیھ 

٢٤/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٩٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

دیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D06F 69/02, 89/02 & A41D 27/20

(71) 1.
2.
3.

VI .BE. MAC. S.p.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

Guerreschi, Carlo

(73) 1.
2.

١٩/٠٢/٢٠١٠بتاریخ (VR 2010A000032): تحت رقمإیطالیا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

قطع القماشوكى طى ة للــآ (54)
٠٦/٠٢/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٧/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

: یتعلق ھذا االختراع بآلة لتشكیل وكى طیات فى قطع قماش، تشمل إطار لوحة مثبت علیھا
وضغط قالب الذى توضع فیھ قطعة القماش المستخدمة فى العمل،نظام ضغط ودعم لدعم-
نظام متحرك لنقل لوح عائق الذى یعیق قطعة القماش المستخدمة فى العمل بضرب القالب، -
نظام دلیل لتوجیھ على األقل عنصر طى الذى یطوى الحافات الخارجیة لقطعة القماش، -
ى ق- ع عل ذى یوض ك، ال ائل تحری ى بوس وح ك ى ل ة لك ة مطوی ات خارجی ھ حاف اش ول ة القم طع

٠تكوى الحافات المذكورة فى موضعھا
ل  ذى ینتق ل ال ل ذراع نق ى األق نظام الدلیل یشمل على األقل مظھر دلیل مثبت على إطار اللوح، وعل
ون  طبقا لالتجاه الطولى بالوسائل المؤثرة، ویشمل بكرة وعنصر طى، على األقل الذراع المذكور یك

ى على األ قل تحت ضغط نحو مظھر الدلیل خالل وسائل ضغط، بحیث أن البكرة تضرب وتنزلق عل
ا ٠طول على األقل حافة مظھر الدلیل بھذه الطریقة، عنصر الطى یتبع على األقل حركة الذراع طبق

٠لحدود حافة مظھر الدلیل ویتحرك طبقا التجاه طولى واتجاه مستعرض

(57)

عة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبو
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤١

٢٣/٠٢/٢٠١١
٠٢٩٩/٢٠١١
٢٠١٥یولیھ 

٢٤/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٩١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C08K (5/07, 5/17)& H01B 3/44

(71) 1.
2.
3.

BOREALIS AG (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

HJERTBERG, Thomas
ENGLUND, Villgot

(73) 1.
2.

٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠١٥٨٦٩.٤: تحت رقم مكتب البراءات األوروبى 
٣٠/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)2009/005557(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
ءة اختراع  برا (12)

فائقة الجھد / عالیة / تركیب بولى أولیفین لعزل كابالت متوسطة  (54)
٢٩/٠٧/٢٠٢٩فى وتنتھى ٣٠/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ین باالخت ولى أولیف ب ب شتمل تركی ین (i)ی ولى أولیف شتق (ii)، (A)ب م
ون  ن (B)بنزوفین ون م ضل یتك ن المف شمل ، م صیغة ی ا لل ة طبق دة ھیكلی ة (I)ً، وح : التالی

ا  ا بقای ى تتصل بھ ل الت ات الفینی ى حلق ون ف ن ذرات الكرب ، R9 ،R8 ،R7حیث واحد او أكثر م
R6 ،R5 ،R4 ،R3 ،R2 ،R1 أوR10 ل ایرة ، مث ضا ذرو مغ ون أی ن أن تك ، Nًیمك

R10أو R9 ،R8 ،R7 ،R6 ،R5 ،R4 ،R3 ،R2 ،R1فى ھذه الحالة ھذه البقیة الخاصة 
ودة ،  ر موج ون غی ون R10أو R9 ،R8 ،R7 ،R6 ،R5 ،R4 ،R3 ،R2 ،R1تك تك

سة ( بشكل مستقل ھیدروجین ، أو مجموعة ھیدروكابیل التى قد تحتوى ذرات مغایرة  ر متجان ل ) غی ى األق ، أو عل
ن  ان م ع R10و أR9 ،R8 ،R7 ،R6 ،R5 ،R4 ،R3 ،R2 ،R1أثن ویة م ذكورة س الم

المرتبطین بھا ، تشكل أكثر حلقة عطریة أو غیر عطریة (I)ذرات حلقة من حلقة من نظام الصیغة 
صیغة حلقة نظام ، وحیث (I)نظام الصیغة مندمجة إلى حلقة  ة أخرى مذكورة (I)ال ل حلق ى األق ع عل م

التى یختار كل منھا بشكل مستقل من 'R8إلى 'R1 مندمجة واحدة قد تحمل أكثر من واحد إلى ثمانبة مستبدالت،
ـ  سھا ك ذكورة نف ى R1المجموعات الم ى إلىn=1و R1Oإل ع شرط أن 10إل ل واحد من (i)م ى االق ، R9عل

R8 ،R7 ،R6 ،R5 ،R4 ،R3 ،R2 ،R1 أوR10 ى ًالمذكورین ، أو إذا كان موجودا ، عل
ایرة المذكورة ، تR8إلى R1األقل واحد من  وى ذرات مغ د تحت كون مجموعة ھیدروكربیل التى ق

٠والتى تحتوى مجموعة أمین 

(57)



٤٢

١٧/٠٣/٢٠١٣
٠٤٢٦/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
٢٧/١٢/٢٠١٥

٢٧٣٩٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L 1/00 & A23D 7/005

) جمھوریة مصر العربیة(نعمات إبراھیم دمحم على بسیونى/ تورة الدك ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نعمات إبراھیم دمحم على بسیونى/ الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  / (12)

عیةیمخلوط عصیر النباتات الطب (54)
١٦/٠٣/٢٠٣٣نتھى فىوت١٧/٠٣/٢٠١٣تبدأ الحمایة من

ھ ت٠مونیمخلوط عصیر النبتات الطبعیھ یتكون من الثوم و البصل واللیتعلق ھذا االختراع ب ثیرأھذا المخلوط ل
از٠ةعلى تثبیط نمو معظم مكروبات التسمم الغذائى الضار وان وكذلك یعمل على تحفیز الجھ د الحی اعى عن المن

ون ٠ةمناسبةبكمیCفیتامینةعن طریق زیاد ىإیؤدى ھذا المك ادل اءةزی سبةكف ذائى بن ل الغ ات التحوی ة عملی
ھةالتى لھا القدرةالطبعیةغذیالبصل والثوم من األویعد ٠للعجول% ٤,٥ وع micro phages على تنبی وھو ن

ستحبةالتى تعمل على تنقیالدم البیضاءةمن خالی ر الم واد غی دم الةمجرى الدم من الم ا ال وین خالی دوتك ةجدی
٠ویساعد على الھضمةالقلبیزماتباألةصابومانع للتجلط ویقلل اإلةوتقلیل الكولیستول وتثبیط الخالیا السرطانی

سالمونیال الكامبیلو(بـ للتسمم الغذائى ةالمسببثیر ھام كمطھر ومثبط للفطریات والبكتیریاأالبصل لھ تف باكتیر وال
رأتةالثوم فعال جدا فى معادلو٠)ة الذھبیةبات العنقودیوللیستیریا والمیكرووبكتیریا القولون شقوق الح ة، ثیر ال

اةن احتواء الثوم والبصل على الكبریت العضوى لھما خصائص مضادأكما  اتللبكتیری ات والفطری ٠والفیروس
ضا  صیر ًوأی وى ع ى كمییللایحت ون عل زةم امینةمرك ن فیت ھ خواصCم ذى ل ضادال یص ةم ا وتخل للبكتیری

ىاألةلجھاز المناعى من السموم و معادلا دروجینى ف ضم وتقویس الھی ى الھ ساعد عل ذى ی ون ال از ةالقول الجھ
وینCن فیتامین أكما ٠والحمىةمراض التنفسیاألةااللتھابات ومعالجالمناعى وتحفیز الكبد وتقلیل ى تك ھام ف

ون  والجین وبروتیوجالیك ون األ(الك ضاریفالمك ى للغ ل ك) ساس ضاد لألویعم سدم ذا ال٠ةك ن وھ وط یمك مخل
تفاد ھ كةاالس افات لألإمن الف المتناولض وان ةع كأللحی شرب وذل اه ال سبو می رةبالن ات الكبی ار األ(ةللحیوان بق

ن ةیبثار جانآلیس لھا ةعیینباتات طبوالمخلوط متكون من٠)ةوالجاموس والطیور الداجن د م على الحیوان وتزی
صادیةنتاجیاإلةوزیادةلییالتحوءةویحسن من الكفا٠اضمرخصوبتھ وتحمیھ من األ ر ةاالقت ذلك یعتب ى ل للمرب

ھ األأالمخلوط مما یطلق علیھ ھذا وانغذی وى للحی ان الحی ة ٠م اث الحدیث ات واألبح ت الدراس د أثبت رة وق أن كث
ى  ة سواء عل ور استخدام المضادات الحیویة بما لھا من محاسن وعلیھا من أضرار وآثار جانبی ات والطی الحیوان

واد  ك الم ات تل ومنتجاتھا سواء كانت تستخدم فى الحدود المسموح بھا أو ال ورغم ھذا یتبقى جزء كبیر من متبقی
بن(الكیمیائیة بـ  ك ) اللحم، البیض، الل ائى لتل ستھلك النھ ر الم ذى یعتب سان وال حة اإلن ى ص لبا عل ؤثر س ى ت والت

ة المنتجات مسببة لھ العدید من األمراض سرطانات(المزمن دى وال وى والكب شل الكل ھر المضادات ) الف ن أش وم
واق  ى األس داوال ف شتقاتھم(ت ین وم ك باستراس سین، الزن یكلین، ستربتومای سین، التتراس د ) الفرجینیامی ذلك فق ل

٠اتجھنا لمحاولة التقلیل من استخدام ھذه المواد واستبدالھا بمواد طبیعیة وآمنة بیئیا

(57)



٤٣

٠٣/٠٤/٢٠١٣
٠٥٥٤/٢٠١٣
٢٠١٥یولیھ 

٢٨/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٩٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E21B 33/038, 36/00, 43,013 & E02D 27/04

(71) 1.
2.

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC. (UNITED STATES OF AMERICA)
BP EXPLORATION OBERATING COMPANY LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SHILLING, Roy
GULGOWSKI, Paul, W.
MAULE, Philip, D.
KENNELLEY, Kevin
GREENE, Walter
FRANKLIN, Robert, W.
CORSO, Vicki

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OLDFIELD, Tony
BALLARD, Adam, L.
STEELE, Graeme
WILKINSON, David
THETHI, Ricky
NGUYEN, Chau
HATTON, Steve

(73) 1.
١٢/١٠/٢٠١٠بتاریخ ٣٩٢.٤٤٣/٦١:األرقام الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 

١٣/١٠/٢٠١٠بتاریخ ٣٩٢.٨٩٩/٦١
٠٨/٠٦/٢٠١١بتاریخ ١٥٦.٢٢٤/١٣

١١/١٠/٢٠١١بتاریخ ) PCT/US2011/055695: (رقم ى ب البراءة الدوللط

١·
٢·
٣·
٤.

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة      (74)
اختراع براءة  (12)

نظام وطریقة ماسورة صاعدة تحت الماء (54)
١٠/١٠/٢٠٣١وتنتھى فى ١١/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ةالماءتحتًمصدرایصلصاعدةماسورةبنظاماالختراع یتعلق ھذا  ىببنی سطحعل النظامویتضمنال
اًحیزاتحددانوخارجیةداخلیةماسورتینتتضمنالمحورمتحدةصاعدةماسورة اًحلقی ویتصل، بینھم
قعنللماسورةسفلىطرف ائعطری ودبالمصدرم اءتحتالموج قعنالم ةطری ماسورةمجموع
اءتحترنةمأنابیبمناكثرأووواحدةسفلیةصاعدة وىطرفویتصل. الم ةللماسورةعل بمجموع

و ةطف ودةوالبنی ىالموج سطحعل قعنال ةطری ةصاعدةماسورةمجموع دةعلوی رأووواح مناكث
أعلىإلىًمتجھاًضغطاتولدطفوبمجموعةًمیكانیكیاالصاعدةالماسورةتتصلكما، علویةمرنةأنابیب

مانبمائعإماوذلك، التدفقلضمانالصاعدةالماسورةعزلویمكن. الصاعدةالماسورةعلى دفقض ت
ى زف ىالحی سطحبعزلأو، الحلق صاعدةللماسورةالخارجىال ةال اأو، الخارجی ابھم نًمع نأویمك

اءًمانعاًنظاماالنظامیتضمن اوأ/وللم شتتاًنظام اءتحتًم ن، الم تویمك ةتثبی ىالبنی ىالت سطحعل ال
.ًیادینامیك

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٤

٢٤/٠٢/٢٠١٠
٠٣١٢/٢٠١٠
٢٠١٥یولیو 

٣٠/١٢/٢٠١٥
٢٧٣٩٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F24J 2/54 & E04B 1/19

(71) 1.
2.
3.

SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA CATALANO  (SPAIN)

(72) 1.
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