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  االختراعرئيس مكتب براءات             القائم بأعمال    عادل السعيد عويضة   /أ

 
 مكتب براءات االختراع: ر الناشــ



قائـمة المحتـویـات

( i ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصدیـر -
( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-
( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء -

)١( راءات- صرة للب اف المخت صادراألوص ـًا باللغة العربیة ٢٠١٠دیسمبرخالل شھرةال طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٤٨٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٤٨٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٤٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٤٨٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٤٨٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٤٨٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٤٨٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٤٨٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٤٨٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٤٨٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٤٨٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٤٨٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٤٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٤٨٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٤٨٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٤٨٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٤٨٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٤٨٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٠( ٢٤٨٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢١( ٢٤٨٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٤٨٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢٣( ٢٤٨٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٤٩٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٤٩٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٤٩٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٤٩٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٤٩٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٤٩٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٤٩٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٤٩٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اءة رقـم بر

)٣٣( ٢٤٩٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٤٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٤٩١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٤٩١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة 

)٣٧( ٢٤٩١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٤٩١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٤٩١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٤٩١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم

)٤١( ٢٤٩١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٤٩١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٤٩١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٤٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٥( ٢٤٩٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٤٩٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٤٩٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٤٩٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٩( ٢٤٩٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات               

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

ـًا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى                               يعد البحث العلمى منبع

لملكية الفكرية  ااالهتمام بحقوق   ن  كاا  ولم،  ية المنشودة   جلوالتكنوفكره مما يحقق التنمية االقتصادية و      

ـًا من مطالب المعرفة       ـًا ضروري ة والتى تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية        والتنميمطلب

إبداعاتهم الفكرية والتى يترتب عليها حماية الحقوق المالية واألدبية لهؤالء المبدعين ، كما أنها تنظم                  

.وتحمى إبداعاتهم 

على ربط  وفـى إطار رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للباحثين والعلماء والمبدعين والعمل             

الـبحث العلمـى بالـصناعة تـم إنـشاء وتشغيل الشبكة اإللكترونية والتى ترتكز على إنشاء نقاط اتصال        

إلكتـرونية بـين مكـتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات والمراكز          

ا حتى يمكن ترجمة المعلومات     والشركات على مستوى جميع محافظات مصر لتحقيق التكامل والتالحم بينه         

٠التكنولوجية التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام 

ومن هنا جاء االهتمام بنشر الوعى وثقافة المعلومات المتضمنة ببراءات االختراع وتم اإلصدار بنشرة              

إلقاء المزيد من الضوء على االتجاهات التكنولوجية الحديثة         األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف    

فـى المجـاالت المخـتلفة واالسـتفادة الكاملة من البيانات والمعلومات الثرية التى يتضمنها هذا الوعاء                 

المعلوماتـى المهـم للوقوف على أحدث التقنيات والعمل على تطويرها ؛ مما يؤدى إلى دفع عملية تنمية                  

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاريخ تقديم الطلب 

30 ) تاريخ األسبقية –رقم األسبقية -دولة األسبقية (األسبقيات 

44 تاريخ القبــول 

45 صدور البراءةتاريخ 

51 للبراءات ىالتصنيف الدول

54 ومدة الحمايةتسمية االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغير( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكيل



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 )



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 األوصاف المختصرة

  للبراءات الصادرة
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 ٢٠١٠رديسمب رـالل شهـ



٢

٢٥/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000775

٢٠١٠یونیة 
٠١/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٧٨

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

جمھوریة مصر العربیة
لة لشئون البحث العلمىوزارة الدو

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B01J19/24

(71) 1.
2.
3.

COMPACTGTL PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

LEE-TUFFNELL , CLIVE DEREK

(73) 1.
2.

٣١/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠١٧٣١.٤:المملكة المتحدة تحت رقم
١٨/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/GB2006/050011( :رقمتحتب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

ىزـل حفـاعـمف (54)
١٧/٠١/٢٠٢٦نتھى فى ـوت١٨/٠١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

تروبش یحدد مجموعة من -فیشرطریقةلعملیة التخلیق بىانضغاطىبمفاعل حفزختراعالیتعلق ھذا ا
تخلیق الذى یخضع ل، لحمل خلیط الغاز المفاعلىفىالتدفق األولى والثانیة المرتبة بشكل تبادلقنوات
غاز للمحفز منفذة تحتوي كل قناة تدفق أولى على بنیة.  ، على الترتیب، ومائع تبریدتروبش–فیشر 

، والجزء المتعددة عبر بنیة المحفزیتم تحدید مسارات التدفق.  فلزیةعلى ركیزةل شتمقابلة لإلزالة ت
بقناة التدفق األولى المتكونة من خالل تعدد أن نسبة منطقة القطاع العرضي الخاصى، أالفارغ

، ذلك إلى توازن أمثل بین اإلنتاجیة واالنتقائیةىیؤد.%٧٥و%  ٢٥، تتراوح بین مسارات التدفق
.المفاعل باالقتصادیة مع إمكانیة التحكم فیھوبذلك یتمیز تشغیل

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
وتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الف



٣

٠١/٠٨/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000721

٢٠١٠مایو
٠١/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٧٩

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

تراعمكتب براءات االخ

(51) Int. Cl.8 G01N 33/80, B01L 11/00

(71) 1.
2.
3.

PRISMA DIAGNOSTIKA GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHWIND ,  PETER

(73) 1.
2.

MEDION DIAGNOTICS AG (SWITZERLAND )

٠٢/٠٢/٢٠٠٤بتاریخ   ١٠٢٠٠٤٠٠٥١٣٩,٩ :المانیا تحت رقم
٠٢/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ   PCT/EP2005/001027 : رقمتحت طلب البراءة الدولى 

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة أختراع   (12)

طریقة وعنصر إختبار إلختبار الدم (54)
٠١/٠٢/٢٠٢٥وتنتھى فى  ٠٢/٠٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

راع بطریقة وعنصر إختبار إلخت ذا االخت تعلق ھ وتستخدم إلختبارات تشخیصیة ، وبالتحدید ٠بار الدم ی
ھ  بل نقل دم ق بار ال ى وحدتى اختبار على األقل إلجراء اختباریـن ٠إلخت بار عل شمل عنصر االخت حیث ی

٠حیث یشمل عنصر اإلختبار علـى وسائل تثبیت لتثبیتـھ ٠على األقـل 

(57)

رجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات والصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ت
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤

١٥/٠٩/٢٠٠٨
١٥٣٥/٢٠٠٨

٢٠١٠یونیھ
٠١/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٨٠

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01G 25/00

(71) 1.
2.
3.

DESIGN TECHNOLOGY AND INNOVATION LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

TONKIN, MARK

(73) 1.
2.

١٦/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٥٣٢٢.٧: تحت رقمالمملكة المتحدة
١٦/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/GB2007/000953):رقمتحتطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز رى (54)
١٥/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٦/٠٣/٢٠٠٧الحمایة من تبدأ 

ة  ط زراع رى وس ة رى ل راع بأنظم ذا االخت تعلق ھ ى غشاء آلیف للماء ٠ی ة عل ذه األنظم شتمل ھ ت
ى مموج  ى أو أنبوب ى حلزون كما یتعلق ھذا االختراع بطرق لرى وسط زراعة وأغشیة آلیفة ٠أنبوب

٠لرى للماء أنبوبیة حلزونیة لالستخدام فى نظام 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



٥

٢٥/٠٢/٢٠٠٨
٠٣١٨/٢٠٠٨

٢٠١٠یونیھ
٠١/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٨١

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L 1/39, 1/04, 1/05, 1/054

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

ACHTERKAMP, GEORG
ACKERMANN, DIETER, K, K,
INOUE, CHIHARU

4.
5.
6.

KOHLUS, REINHARD
KUHN, MATTHIAS

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٠٠٢٥.٩: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد عبد الھادى ھدى / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

مركز معبأ لتحضیر مرق، حساء، صلصة، صلصة مرق اللحم أو لالستخدام كتابل ویحتوى المركز 
زانثان وصمغ الكاسیا 

(54)

٢٤/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
راع بمركزات معبأة فى صورة جیلى لتحضیر ذا االخت تعلق ھ مرق، حساء، صلصة، صلصة مرق ی

تابل، ویحتوى المركز  اء، % ٨٠-٢٠اللحم او لالستخدام ك ونات إضافة النكھة، % ٦٠-٠.٥م مك
٠یشمل زانثان وصمغ الكاسیا ) ھالم(ملح وعامل تكوین جیلى % ٤٠-١٥

(57)

ءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب برا



٦

١٩/٠٤/٢٠٠٣
٠٣٥١/٢٠٠٣

٢٠١٠مایو 
٠١/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٨٢

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

مجهورية مصر العربية

وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A61K 31/56

(71) 1.
2.
3.

BENTLEY PHARMACEUTICALS, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

GYURIK ROBERT

(73) 1.
2.

CPEX PHARMACEUTI CALS, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

١٩/٠٤/٢٠٠٢بتاریخ ٣٧٤.١٠٣/٦٠:مالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادي /األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة صیدلیة لتوصیل أندروجین (54)
١٨/٠٤/٢٠٢٣تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة  وتنتھي فى 

لتوصیل األندروجین وتشتمل على أندروجین و معزز حلقي من یتعلق ھذا االختراع بتركیبة صیدلیة 
٥.٠٢٣.٢٥٢النوع المستعمل في التركیبات والطرق الواردة في عناصر حمایة البراءة األمریكیة رقم 

الصادرة باسم ھسیاه ؛ و عامل تغلیظ ؛ یتضمن ، على سبیل المثال ، تركیبة حیث یكون المعزز الحلقى 
كیتون ماكرو حلقي ؛ واستعمال التركیب لعالج حالة مرضیة مثل قصور ھو استر ماكرو حلقي أو

وظیفة الغدة التناسلیة عند الذكور وذلك في مریض باستعمال التركیب فوق غشاء المریض ؛ وطریقة 
.    لعمل التركیب 

(57)

ثل الرسومات والصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما تم
ور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والص



٧

٢٥/٠٢/٢٠٠٨
٠٣٢٢/٢٠٠٨

٢٠١٠یونیھ
٠١/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٨٣

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

براءات االختراعمكتب 

(51) Int. Cl.8 A23L 1/39, 1/40, 1/0528, 1/05

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

INOUE, CHIHARU
SUENRAM, WIEBKE

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٠٠٢٦.٧:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / تاذة األس (74)
براءة اختراع (12)

مركز معبأ لتحضیر مرق، حساء، صلصة ، صلصة مرق اللحم أو لالستخدام كتابل ویحتوى المركز 
كونجاك مانان 

(54)

٢٤/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من
ى بمركزات معبأة فى صورة جیل راع الحال تعلق االخت ى لتحضیر مرق، حساء رقیق، حساء سمیك،  ی

ى  زات عل توى المرك تابل، وتح تخدام ك م أو لالس رق اللح صة م صة، صل اء،% ٨٠-٢٠صل م
نكھة، % ٦٠-٠.٥ افة ال ونات إض ى % ٤٠-١٥مك وین جیل ل تك ح وعام الم(مل ونجاك ) ھ شمل ك ی

٠مانان 

(57)

اع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختر



٨

٢٩/٠٤/٢٠٠٣
٠٤١٢/٢٠٠٣
٢٠١٠یونیھ 

٠٥/١٢/٢٠١٠
٢٤٨٨٤

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61J 1/10

(71) 1.
2.
3.

 OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY INC ( JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

NAGAO. KATSUYOSHI
YOKOYAMA, TOSHIHARU
KAWAKAMI, KEIICHI

(73) 1.
2.

٣٠/٠٤/٢٠٠٢بتاریخ ٢٠٠٢-١٢٨٣٣٦:المكتب الیابانى تحت رقم
٠٧/٠٨/٢٠٠٢بتاریخ ٢٠٠٢-٢٢٩٧٠٤:المكتب الیابانى تحت رقم
١٧/٠٢/٢٠٠٣بتاریخ ٢٠٠٣-٣٨٩٢٧:المكتب الیابانى تحت رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

تعددة الغرف وكیس الحتوائھا حاویة طبیھ م (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٣فىوتنتھى٢٩/٠٤/٢٠٠٣من تاریخ  تبدأ الحمایة 

ة طبیھ متعددة الغرف وكیس الحتوائھا تشتمل على جسم حاویة بھ غرفتان  راع بحاوی ذا االخت تعلق ھ ی
سیم لفصل ـ الغرفتین عن بع ام ضعیف للتق داخلھما وجزء احك ة ب تواء ادوی یتصل . ضھما البعضوالح

رفتین من خاللھ وتوجد حاویة صغیرة قابلة للفتح  ن الغ ریعھا م ة لتف م الحاوی ة بحج جزء خروج االدوی
داخلھا ى دواء ب ى وتحتوى عل رفة االول ى الغ ویكون جزء االحكام الخاص بالتقسیم قابال للفتح وذلك . ف

بعض لیتم استخدامھا رفتان ببعضھما ال فتح الحاویة الصغیرة عن طریق فتح ویمكن ان یتم. لتتصل الغ
.جزء االحكام الضعیف الخاص بالتقسیم

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٩

١٢/٠٤/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000131

٢٠١٠أبریل 
٠٦/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٨٥

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. C07D 233/92 , 233/94   ( 2006. 01)

(71) 1.
2.
3.

OTSUKA PHARMACEUTICAL,COMPANY, LIMITED ( JAPAN )

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

GOTO FUMITAKA
TAKEMURA NORIAKI
TADAAKI OTANI
HASEGAWA TAKESHI
TSUBOUCHI  HIDETSUGU

6.
7.
8.
9.
10.

UTSUMI   NAOTO
FUJITA   SHIGEKAZU
 KURODA   HIDEAKI
SHITSUTA   TAKUYA
SASAKI    HIROFUMI

(73) 1.
2.

١٥/١٠/٢٠٠٢بتاریخ ٢٠٠٢-٢٩٩٨٩٦: م ـالیابان  تحت رق
١٧/٠٢/٢٠٠بتاریخ ٢٠٠٣-٣٧٩١٤:م ـالیابان  تحت رق

(–١٤/١٠/٢٠٠٣ PCT/JP2003/013134) :  الدولى تحت رقمالبراءة طلب 

.١

.٢

.٣

(30)

محمد محمد بكیر / األستاذ  (74)
براءة اختراع  (12)

حضیره نیترو ایمیدازول وطریقة ت-٤–مستبدل -١مركب  (54)
١٣/١٠/٢٠٢٣تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى 

ركب  راع بم ذا االخت تعلق ھ ستبدل -١ی ضیره -٤–م ریقة تح یدازول وط رو ایم ھ ٠نیت ركب ل ذا الم ھ
ة  صیغة العام یث ) I( ال نھ ح ح م ستبدلة Rأو مل نخفض م یل م وعة ألك ین ، مجم ثل ذرة ھیدروج تم

سى م وعة ألكوك یل ، بمجم نخفض فین سى م ستبدلة بمجموعة ألكوك نخفض م یل م نخفض ، مجموعة ألك
نخفض  یل م وعة ألك سیانو،  مجم ستبدلة ب نخفض م یل م وعة ألك ا -مجم ون بھ ن أن یك ى یمك یل الت فن

یل أو مجموعة لھا الصیغة  ة الفن ى حلق بدائل ف نخفض ك X، التى فیھا CH2RAمجموعات ألكوكسى م
ثل ذرة ھالوجین أو مجم كما تتمیز المركبات ٠وطریقة لتحضیرھا ) –S(O)n-R1وعة لھا الصیغة  تم

صیغة  واد كیماویة  صیدلیة وزراعیة مختلفة وباألخص ) I( ذات ال یق م یدة كمركب وسط لتخل ا مف بأنھ
٠كأوساط لعوامل مضادة للتدرن 

(57)

الختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة ا



١٠

١٠/٠٤/٢٠٠٧
٠١٦٥/٢٠٠٧

٢٠١٠یولیھ
١٢/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٨٦

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

مجهورية مصر العربية

وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01C 11/02 & A01G 29/00

) جمھوریة مصر العربیة(یسرى محمد محمود إبراھیم / االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

یسرى محمد محمود إبراھیم/ االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد فیصل / االستاذ  (74)
براءة اختراع   (12)

التربة pHتركیبة إلمداد النباتات بالعناصر الغذائیة ومقاومة األمراض وضبط  (54)
٠٩/٠٤/٢٠٢٧ىوتنتھى ف١٠/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راض  ة األم یة ومقاوم ر الغذائ باتات بالعناص داد الن ركیبة إلم راع بت ذا االخت تعلق ھ ی
ربة pHوضبط  ى عشر عنصرا لمعالجة التربة والنباتات وتشمل الطریقة معالجة ٠الت تحتوى ثمان

دیم وسیلة  ضا تق شمل الطریقة أی زراعة وت باتات بواسطة ترسیب المركب عند موضع ال طبیعیة الن
ى  تحكم ف ربة ومقاومة األمراض النباتیة عن طریق إتاحة العناصر وتیسیرھا فى التربة من pHلل الت

٠للعناصر ئخالل عملیات التحلل المبط

(57)



١١

١٢/٠٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000165

٢٠١٠مایو
١٢/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٨٧

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

تب براءات االختراعمك

(51) Int. Cl.8 A23L 1/06, 1/09, 1/308, 1/318

(71) 1.
2.
3.

FIRST-TO-MARKET N.V (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

DE BAETS, SOPHIE

(73) 1.
2.

SWEETWELL N.V (BELGIUM)

١٢/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤١٠٣٨٨٩.٤: مكتب البراءات األوروبى تحت الرقمین
٢٤/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٤٤٧٢٩٧.٥

١٢/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP2005/008810):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

بدیل وظیفى للسكر  (54)
١١/٠٨/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٢/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

تعلق ھذا االختراع ببدیل وظیفى للسكر  /١وھو مكون غذائى وظیفى، یستبدل السكر على أساس ٠ی
وزن و١ أو بالحجم فى الوصفات الغذائیة التى تحتوى على سكروز، بنسبة محدودة من السعرات /بال

راریة  ل وظ٠الح سب، ب ون فح رد مك باره مج ب اعت ض وال یج ى بع شتمل عل ھ ی ضا، إذ أن ى أی یف
صحیة  ز ال رات التعزی ى ٠مؤث ى، عل راع الحال ا لالخت سكروز، وفق ى لل ذاء الوظیف دیل الغ شتمل ب ی

بل حیویة، وربما ألیاف، ومعادن، وفیتامینات وسالالت قبل حیویة أخرى غیر  یة ق واد تحل یاف وم أل
٠منتقاة 

(57)

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



١٢

٢٥/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001463

٢٠١٠یولیھ 
١٣/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٨٨

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

جمھوریة مصر العربیة
ارة الدولة لشئون البحث العلمىوز

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B21C 37/04 & B21B 1/08

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG. ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

KOPP, REINER
RICHTER, HANS-PETER
RŐSE, HEINRICH

(73) 1.
2.

٢٧/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ -١٠-٢٠٠٦-٢,٠٢٤٧٧٥:ت رقم ألمانیا تح
٠٢/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/003832): رقم تحت طلب البراءة الدولى 

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز/األستاذ (74)
اختراعبراءة  (12)

قاعدة دلفنة وسلسلة أسطوانات الدلفنة وطریقة لدلفنة شریط معدنى (54)
٠١/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٢/٠٥/٢٠٠٧مایة منتبدأ الح

یتعلق ھذا االختراع بقاعدة دلفنة وسلسلة أسطوانات الدلفنة وطریقة لدلفنة شریط معدنى وھذا الشریط 
، ولضمان أن الشریط المعدنى یكون خالیًا من التموج فى إتجاھھ الطولى ،  مدرج مشكل جانبیًا من قبل 

من التدریجات یقترح االختراع أن إختزال السمك یجرى على أساس حتى بعد إختزال السمك المنفرد
:محدد التدرج وفقًا للعالقة الریاضیة التالیة 

ε  =hi+1  /∆hi+1  =hi  /∆hi= حیث ،  ثابت∆hi تمثل كمیة إختزال السمك فى منطقة الدرجةith ،
hi طقة الدرجة بعد الدلفنة فى من٢٠٠یمثل قیمة السمك الناتج للشریط المعدنىith٠

(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



١٣

٠٦/٠٥/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000451

٢٠١٠یولیة 
١٣/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٨٩

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 19/24& B01F 3/04, 5/04

(71) 1.
2.
3.

SOLVAY (SOCIETE ANONYME) (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

STREBELLE, MICHEL
LEMPEREUR, MICHEL

(73) 1.
2.

١٩/١١/٢٠٠٤بتاریخ ١٢٣١١/٠٤:تحت رقمفرنسا
١٨/١١/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP2005/056055):رقمتحت طلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز/ ذاألستا (74)
براءة اختراع (12)

مفاعل وطریقة لتفاعل على األقل غازین بوجود طور سائل (54)
١٧/١١/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٨/١١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت تعلق ھ ائل بی ور س ود ط ازین بوج ل غ ى األق تفاعل عل ریقة ل ل وط ٠مفاع
از لت ل بجھ زوید المفاع تم ت یث ی دة ح نة واح ضمن محق ا یت یاً كم سائل خارج ور ال سییر الط

ازین والطور السائل المسیر خارجیاً ، وتتضمن المحقنة المذكورة ثالث فوھات  ن الغ ل لحق ى األق عل
دة  ى ح ل عل ازین ك یاً وللغ سیر خارج سائل الم ور ال صل للط ن المنف ل الحق ن أج ل م ى األق عل

٠الطور السائل المسیر خارجیاً فقط عند مخرج المحقنة وبھذا یبدأ خلط الغازین مع بعضھما ومع 

(57)

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



١٤

١٨/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001112

٢٠١٠یولیھ
١٣/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٩٠

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F23D 14/06

(71) 1.
2.
3.

SO.M.I. PRESS - SOCIETA' METALLI INIETTATI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ARMANNI, PIERO

(73) 1.
2.

٢٩/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ (MC2005A000036):ایطالیا تحت رقم
٢٠/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/IT2006/000265):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز  / األستاذ  (74)
براءة اختراع   (12)

شعلة مزدوجة ذات طاقة عالیة لمواقد الغاز بھا رؤوس لھب متعددة مركزیة  (54)
١٩/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٠/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ا رؤوس  از بھ واقد الغ شعلة مزدوجة لم راع ب ذا االخت تعلق ھ لھب مركزیة متعددة، وتتمیز بطاقتھا ی
ضغوط  ا الم یة وارتفاعھ زیة ٠العال رفة مرك ى غ تورى بمعن ط فین رف خل س غ ى خم ضمن عل وتت

تظام ذات  باعدة بان رف مت ع غ م أرب زیة ث شعلة المرك ة ال ى تغذی ل عل ى تعم ور رأس دة ذات مح واح
٠محور مائل تعمل على تغذیة الشعلة الدائریة الخارجیة 

(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



١٥

١١/١١/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/001219

٢٠١٠یولیھ 
١٣/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٩١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B21B 3/00

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

RICHTER, HANS-PETER
WEINGARTEN, LUDWIG
PAWELSKI, HARTMUT

4.
5.

LINK, RAINER
MULLER, WOLFHEINRICH

(73) 1.
2.

٠٧/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٠١٠٢٠٠٥٠٣١٨٠٥.٣تحت رقمألمانیا  
٠٦/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP 2006/006590 ( رقم ىطلب البراءة الدول

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز/ األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

طریقة وخط إنتاج لصناعة شریحة معدنیة من النحاس أو سبائك النحاس (54)
٠٥/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٦/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

طریقة وخط إنتاج لصناعة شرائح معدنیة مصنوعة من النحاس أو سبائك النحاس بیتعلق ھذا االختراع
تم فى ، یأجل العمل على خفض التكلفة اإلستثماریة ومصاریف التشغیلومن .  السبك والدلفنةبواسطة

أو/على شكل شریحة من النحاس بطریقة سبك لشریحة مستمرة رأسیة وةالمنصھرإطار ھذه الطریقة 
ثم تعرض لعملیة دلفنة ، منھ ىوالسفلىوتنظف شریحة النحاس ساخنة بواسطة صقل الوجھ العلوأفقیة

تجھز للشحن بعد التلدین ، الشطف بمحلول حامضي ، ، أو تعرض للفحص ثمللشحنعلى البارد وتجھز 
.إختیاریاً تدلفن إلكسابھا درجة الصالبةثم، الغسیل ، التجفیف 

(57)

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



١٦

٠٧/٠٧/٢٠٠٨
٠٠١١٤٦/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیھ 
١٣/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٩٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B22D 11/124

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

PLOCIENNIK UWE
KEMPKEN JENS
JONEN PETER

4.
5.

SCHUSTER INGO
BÖCHER TILMANN

(73) 1.
2.

١١/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٠١٤٦٤.٢:ین رقمألمانیا تحت ال
٣٠/١١/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٥٦٦٨٣.١

٢٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/012560( : رقم تحت ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز /  األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

ستمر ملصب الطریقة وجھاز ل (54)
٢٧/١٢/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٨/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

مقطع أوكتلة حدید مطرقةأوبالطة رقیقأوللصب المستمر لبالطةوجھاز بطریقة یتعلق ھذا االختراع
معمل صب ىأو قضبان حدیدیة ، وما شابھ من معدن سائل فىقطع أنبوب، مدائرةمقطعى أوتمھید

شریط المعدن بھ یتوجھ بعد ھذاىألسفل من القالب ، والذىیفرغ بھ المعدن بشكل عمودىوالذمستمر
بھا ینحرف شریط المعدن بعد ىوالت،العملیةىویبرد فىرأسیاً ألسفل على طول دلیل المعدن العمود

ىیتأثر بھا القالب المیكاینكي لشریط المعدن فىوالت(H) إلى اإلتجاه األفقي(V) ى جاه الرأسھذا من اإلت
للحصول . (H)نحراف إلى اإلتجاه األفقىإلأو بعد ا(H) ىاإلتجاه األفقىاإلنحراف فىفالمنطقة النھائیة
اً لالختراع بمعامل إنتقال ، بتوفیر تبرید لشریط المعدن طبقبھ تدریج قلیل كلما أمكنىعلى سطح والذ

شریط المعدن (F) إتجاه تفریغىاألول فالمقطعىف)  كلفن٢م/ (وات٢٠٠٠٠و ٢٥٠٠ما بین ىحرار
بھ یسخن سطح شریط المعدن إلى درجة حرارةىأو الذىإتجاه القالب المیكانیكإتجاه القالب وعكسىف

شریط ىفىبالتعویض الحرارىبرید المقطع الثانإتجاه تىف(F) إتجاه التفریغىفAr3 أوAc3 أعلى من
المقطع الثالث یتأثر القالب ى، فبعد ھذا، المعدن بدون أو بالتبرید المختزل لسطح شریط المعدن

.، األخص إلجراء ھذه الطریقةأیضاً بمعمل للصب المستمراالختراعھذا یتعلق . ى المیكانیك

(57)

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



١٧

١٤/٠٩/٢٠٠٨
٠٠١٥٢٢/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیھ 
١٣/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٩٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B23K 37/04

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

SOHL RALF-HARTMUT
DE KOCK PETER
TOMZIG MICHAEL

(73) 1.
2.

٢٧/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٢٠٢٧٢.٤: ین رقمالألمانیا تحت 
٣٠/١١/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٥٦٤٨١.٢

٢٠/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/003456( : رقم تحتب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز /  األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

طـرائـط الشـربـاز لــجھ (54)
١٩/٠٤/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٠/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا ا تعلق ھ راعإلی ربطبخت ریقة ل از وط عجھ ستمر، قط ریط م ى ش صول عل شرائط للح یل ال . ، وتوص
از ضمن الجھ ورویت یل المذك از توص ع ، وجھ از قط ط ، جھ از رب ربط. جھ از ال رن جھ از ،ویق جھ

.مع اآلخر، وجھاز التوصیل حركیاً كالً القطع

(57)

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



١٨

١٠/٠١/٢٠٠٨
٠٠٠٠٤٦/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیھ 
١٣/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٩٤

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

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

تب براءات االختراعمك

(51) Int. Cl.8 B21B 37/44

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

PAWELSKI HARTMUT
WEINGARTEN LUDWIG
GIESELER FRIEDHELM

4.
5.

JOLLET PETER
RICHTER HANS-PETER

(73) 1.
2.

٠٢/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠٤٢٠٢٠.٦: رقمألمانیا تحت 
٢٥/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/008359( :رقمتحت ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز /  األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

على الدلفنة سطوانات وشرائط معدنیة أوتبرید ) أو تشحیم(طریقة لتزلیق 
على البارد للشرائط المعدنیةةنوباألخص الدلف

(54)

٢٤/٠٨/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٥/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ذا ا تعلق ھ راعإلی زلیق بخت ریقة لت شحیم(ط رید ) أو ت ىأوتب یة عل رائط معدن طوانات وش نة س الدلف

ى البارد للشرائط المعدنیة ، وفیھا نة عل األخص، الدلف لى جانب المدخل تزود كمیة ضئیلة من مادة ، عوب
سبة ماء عالیة باستمرار بطریقة دون ن یة ب شحیم نق متحكم لھ لزوجة وتزلق فیھا بشكل مباشرحكمیتم التت

یھما  ومقاییس على ویتم كذلك إستخدام بواسطة نموذج كمبیوتر فمعتمد على عدد مقاییس بیانات الطریقةف
.على بنموذج الكمبیوتر الفبشكل مباشر المخرج انببیانات الطریقة المكافئة من ج

(57)

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



١٩

١٨/٠١/٢٠٠٤
٠٠٣٥/٢٠٠٤
٢٠١٠یولیھ 

١٣/١٢/٢٠١٠
٢٤٨٩٥

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01D 61/06 & C02F 1/44

(71) 1.
2.
3.

MANTH THOMAS (GERMANY)
WOLFGANG (GERMANY)DÜCHTING,

OKLEJAS, ELI (UNITED STATES OF AMERICA)
(72) 1.

2.
3.

MANTH, THOMAS
OKLEJAS, ELI
DÜCHTING, WOLFGANG

4.       GABOR, MICHAEL

(73) 1.
2.

٢٢/٠١/٢٠٠٣بتاریخ (PCT/EP2003/00602):رقمىطلب البراءة الدول
٢٣/٠٥/٢٠٠٣بتاریخ (PCT/EP2003/05390):رقمىطلب البراءة الدول

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة وطریقة إلزالة ملوحة الماء باستخدام االنتشار الغشائى العكسى (54)
١٧/٠١/٢٠٢٤فى وتنتھى ١٨/٠١/٢٠٠٤یة من تبدأ الحما

ذا  تعلق ھ راع ی سىاالخت شائى العك شار الغ تخدام االنت اء باس وحة الم ة مل ریقة إلزال وحدة وط ٠ب
ام ،  اء خ ة م ط تغذی یلھا بخ تم توص ل ی ى األق دة عل شیة واح دة أغ ى وح وحدة عل ذه ال توى ھ تح

یة  ضخة عال اء الخام بواسطة م داد الم تم عن طریقھ إم ذ یتم عن طریقھ ی اتج ناف ط ن ضغط ، وخ ال
ز  الح المرك اء الم ریغ الم ریقھ تف ن ط تم ع ز ، ی اتج تركی ط ن تھ ، وخ زال ملوح اء الم ریغ الم ٠تف

اء  رارة الم ة ح ح ودرج توى المل سبة لمح ام بالن اء الخ ة الم ط تغذی ى خ ضغط ف ئة ال تم تھی ى ی ولك
س ى نف ة ف اءة الطاق زیادة كف تھ ، ول ة ملوح راد إزال ذه ، الم ثل ھ اء م وحة م ة مل وحدة إزال وقت ل ال

دة  رك مع شغلة بمح غط م ر ض ضخة تكبی ى م توى عل ة تح تعادة طاق وحدة اس زوید ب تم الت ی
یة الضغط ووحدة  ین المضخة عال یة الضغط أو ب بل المضخة عال ا ق ام إم اء الخ ة الم ى خط تغذی ف

٠كیاً مع مضخة تكبیر الضغط األغشیة ، وتربین یتم تجھیزه فى خط ناتج التركیز ویقرن میكانی

(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



٢٠

٢٣/١١/٢٠٠٨
٠٠١٨٩٩/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیھ 
١٣/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٩٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65D 81/127

(71) 1.
2.
3.

SYSTEM S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

TORO ANDREA

(73) 1.
2.

٢٠/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ  ( MO2006A000200 ) : إیطالیا تحت رقم
٢٣/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IB2007/001580( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

مواد مستویة بصورة أساسیة وطریقة وجھاز لصنعھاقطعة معدنیة معدة للتشكیل لتعبئة (54)
٢٢/٠٥/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٣/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یتم تشكیل القطعة المعدنیة.  بقطعة معدنیة معدة للتشكیل وطریقة وجھاز لصنعھا یتعلق ھذا االختراع
واحد أو أكثر من مواد ھ حولتشكل ھیكل أو إطار یمكن طیىلكىالتوالىتتحد علبأربعة أطوال

تصنیع القطع المعدنیة اإلمداد بلوحات متماثلة من ویتضمن جھاز وطریقة.  مستویة أو بالط یمكن تعبئتھ
ویتحد كل .  ذلك لیناظر أطوال جوانب البالطیتم قطعھ بعدىمتواصل الذالكرتون تتحد لتشكل شریط

.طول تال عن طریق رواسب من الغراءطول مع

(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



٢١

٠٧/٠٢/٢٠٠٨
٠٠٠٢٣٢/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیھ 
١٣/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٩٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 1/28

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT N. V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

SAYERS COLIN M.
BIRCHWOOD RICHARD A

(73) 1.
2.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (BRITISH VIRGIN ISLANDS)

٠٨/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ (60/595.814): ین رقمالتحت الوالیات المتحدة األمریكیة 
٠٧/٠٨/٢٠٠٦ریخ بتا(11/499.931)

٠٨/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/030885( :رقمتحت ب الدولى لالط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

طریقة ونظام لتوقع ضغط فتحة قبل الحفر (54)
٠٧/٠٨/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠٨/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

تشتمل ٠طریقة لتوقع ضغط فتحة ٠طریقة ونظام لتوقع ضغط فتحة قبل الحفربراعیتعلق ھذا االخت
الطریقة على الحصول على معامل حساسیة اإلجھاد والحصول على سرعة الموجة الضاغطة وسرعة 

كما تشتمل الطریقة أیضـًا ٠موجة القص لموقع ما قبل الحفر والحصول على توقع أول لضغط الفتحة 
ارى لقیمة إجھاد كلیة مرتبطة بموقع ما قبل الحفر باستخدام ضغط الفتحة قبل الحفر على حساب تكر

المرتبط بموقع ما قبل الحفر وحساب ضغط الفتحة المتوقع الثانى المرتبط بموقع ما قبل الحفر باستخدام 
عیة معادلة عالقة اإلجھاد بالضغط ومعادلة عالقة اإلجھاد بالسرعة ومعامل حساسیة اإلجھاد ومرج

وموقع ما قبل s-وسرعـة الموجـة p-الموقع وواحد على األقل من مجموعة تتكون من سرعة الموجة 
٠الحفر وتعدیل تشغیل الحفر المرتبط بموقع ما قبل الحفر بناء على ضغط الفتحة المتوقع الثانى 

(57)

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



٢٢

٣٠/٠٧/٢٠٠٨
٠٠١٢٩٥/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیھ 
١٤/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٩٨

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

ةجمھوریة مصر العربی
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H02B 1/06

(71) 1.
2.
3.

BTICINO S. P. A ( ITALY )

(72) 1.
2.
3.

FABRIZI FABRIZIO

(73) 1.
2.

٠٩/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ  ( RM 2006 A 000123 ) :حت رقمتایطالیا 
٢٣/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IT 2007/000127( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

موریس وھبة موسى/ األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

معدات كھربائیة بھا جزء أمامى متناسق معھ فى الشكل  (54)
٢٢/٠٢/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٣/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

حیث یتعلق االختراع .  بمعدات كھربائیة بھا جزء أمامى متناسق معھ فى الشكل تعلق ھذا االختراعی
. بمعدات كھربائیة یتم إدخالھا فى لوحة مفاتیح كھربائیة مزودة بلوحة فیھا فتحة مربعة الزوایا والجوانب 

ى یبرز من واجھة والمعدات الكھربائیة تشمل على جسم رئیسى على شكل صندوق بھ الجزء األمام
الجسم المذكور ولھ بعد أول مشابھ أساساً لجانب النافذة أو الفتحة المربعة الزوایا والجوانب بحیث أن 
الجزء األمامى المذكور یمكن استقبالھ داخل الفتحة أو النافذة المذكورة ، ویتمیز بأن الجزء األمامى 

ة المذكورة للجسم الشبیھ بالصندوق وذلك یشمل على عنصر تثبیت یمكن تركیبھ متحركاً مع الواجھ
٠لیتوافق فى الشكل مع الجزء األمامى بواسطة تغییر البعد األمامى األول المذكور 

(57)

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



٢٣

٠٨/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001075

٢٠١٠یولیھ 
١٤/١٢/٢٠١٠

٢٤٨٩٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنو
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01H 13/14 , 13/60 , 13/02

(71) 1.
2.
3.

BTICINO S. P. A ( ITALY )

(72) 1.
2.
3.

CALDERARA ENNIO

(73) 1.
2.

٠٧/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ   RM ٢٠٠٥ A ٠٠٠١٦٣:تحت رقمإیطالیا 
٠٣/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IT 2006/000218( : تحت رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

موریس وھبھ موسى/ األستاذ (74)
براءة إختراع (12)

زر ضغط للتحویل (54)
٠٢/٠٤/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠٣/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

توى یح٠یتكون من ھیكل دعم أشبھ بالعلبة یشكل غرفة داخلیة بزر ضغط للتحویلیتعلق ھذا االختراع
وزر )  Z-Z(الھیكل الشبیھ بالعلبة على األقل على فتحة واحدة تتصل بالغرفة الداخلیة ولھا محور على 

لیتطابق مع ھیكل الدعم عند الفتحة المذكورة ، وسائل اإلقران المیكانیكى إلقران وزر الضغط ٠ضغط 
ك بالنسبة لھ فى اتجاه بالھیكل المذكور ، بحیث یمكن تثبیت زر الضغط بھیكل الدعم مع كونھ متحر

یتصف مفتاح زر الضغط بأن وسائل اإلقران ٠)  Z-Z(موازى بصورة ملحوظة لمحور الفتحة 
المیكانیكى تتضمن وحدة قبض وإطار دلیلى لزر الضغط ، حیث أنھ من الممكن تثبیتھ فى ھیكل الدعم 

٠ومن الممكن أن یتوسط زر الضغط والھیكل 

(57)

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



٢٤

٢٧/٠٨/٢٠٠٨
٠٠١٤٤٤/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیھ 
١٤/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٠٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F02D 45/00

(71) 1.
2.
3.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD ( JAPAN )

(72) 1.
2.
3.

SUZUKI, HAJIME
SAEKI ,YASUHIRO
ISHIDA, ICHIROU

(73) 1.
2.

٢٩/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦–٢٦٧٣٦١:الیابان تحت رقم
٢٦/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/JP2007/069325( : رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
اختراعبراءة (12)

التشغیلىووحدة تحكم فىق غیر العادحرك أثناء االحترامطریقة تشغیل  (54)
٢٥/٠٩/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٦/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

یتم فى . ى ووحدة تحكم فى التشغیل حرك أثناء االحتراق غیر العادمتشغیل لبطریقة یتعلق ھذا االختراع
بالوقود بأسطوانة مصابة المحرك بشكل مناسب بعد إنقطاع اإلمدادتشغیلىالتحكم فإطار ھذه الطریقة

ویتم أیضاً توفیر وحدة .  إیقاف المحرك بسرعة عند إكتشاف حدوث الخبط الشدیدبالخبط الشدید بدون
ىالذىالعادوطریقة التشغیل للمحرك أثناء االحتراق غیر.  ىالتشغیل أثناء االحتراق غیر العادىتحكم ف

محرك بھ ىفىغیر العادلخرج عند حدوث االحتراقیتم إجراء تشغیل محدود ایتم بھ إیقاف المحرك أو
بالتدریج أو باستمرار بتنظیم الوقود بما مجموعة من االسطوانات القادرة على تصحیح حالة االحتراق

یتم الحصول علیھا بحساب ىالتىمحاكاة االحتراق غیر العادذلك إنقطاع الوقود تتمیز بأن إشارةىف
، وتتم مقارنة إشارة كشف حالة االحتراق ى محرك توجد بشكل محاكللى حالة االحتراق غیر العاد
ىبین مجموعة االسطوانات بإشارة محاكاة االحتراق غیر العادنمتعاقب مالسطوانة مختارة بشكل

إلى االسطوانة المختارة ویتم بعد ذلك إنقطاع اإلمداد بالوقودىفىاالحتراق غیر العادلتقدیر حدوث
.رةاالسطوانة المختا

(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



٢٥

٠٨/٠١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000012

٢٠١٠ولیھ ی
١٤/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٠١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A47G 1/14

(71) 1.
2.
3.

MAINETTI S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MAINETTI , MARIO

(73) 1.
2.

٠٩/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ  ( V1 2004 A 000168 ) : إیطالیا تحت الرقمین 
( V1 2005 A 000007 ) ١٤/٠١/٢٠٠٥بتاریخ

٠٩/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/EP2005/007172( : رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

اللبادسمر أحمد / األستاذة  (74)
نموذج منفعة (12)

محدد حجم تاجى (54)
٠٨/٠٧/٢٠١٢نتھى فى ـوت٠٩/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ىوجھ التحدید على، وعلاألشیاء لتحدیدھاىلالستخدام علىمحدد حجم تاجبیتعلق ھذا االختراع
خطاف للشماعات المذكورة ثمىیتم تجمیعھ بواسطة إدخالھ على، من النوع الذشابھ ذلكشماعات وما

. للخطافتكون قاعدة تعزیزى، بارزة من البنیة المقوسة للشماعة والتمع سقاطةىوضعھ بشكل محور
ى، فى داخلیاً والتبأنھ یتوقع وجود واحد أو أكثر من البروزات المرنةىویتمیز محدد الحجم التاج

المقوسة لتكوین وصلة مشبك لمحدد ل جسم البنیة، تنفذ داخل سقاطة الخطاف أو داخمرحلة االستعمال
.المذكورىالحجم التاج

(57)

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



٢٦

١٠/١١/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000714

٢٠١٠یولیھ 
١٤/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٠٢

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى وا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N43/54 & C07D239/02

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,LIMITED (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MIZUNO ,HAJIME
MANABE ,AKIO

(73) 1.
2.

١٢/٠٥/٢٠٠٣بتاریخ ٢٠٠٣-١٣٢٦٦٣:الیابان تحت رقمى 
٠٣/١٢/٢٠٠٣بتاریخ ٢٠٠٣-٤٠٤٢٣٠

١٠/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ PCT/JP2004/006586)(:طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

مركبات بیریمیدین و تركیبة مكافحة حشرات تحتوى علیھا  (54)
٠٩/٠٥/٢٠٢٤وتنتھي في ١٠/٠٥/٢٠٠٤دأ الحمایة من تب

صیغة  ریمیدین من ال ي بمركب بی راع الحال تعلق االخت ثل ذرة ھیدروجین أو ذرة R1حیث ): I(ی تم
یل ، و C1-C4ھالوجین أو  تمثل ذرة ھیدروجین أو ذرة R3ألكینیل أوكسي؛ و C3-C7تمثل R2ألك
بواسطة CH2-CH2 بولي میثیلین، قد یتم فیھا إحاللC4-C7تمثل xألكیل، و C1-C3ھالوجین أو 
CH=CH یاري بواسطة مجموعة إستبدال واحدة على األقل مختارة من المجموعة تبدال إخت ا إس بھ

ن ذرات ھالوجین و تراى فلورو میثیل و مركبات  ونة م لمركب البیریمیدین ھذا . ألكیل C1-C4المك
.  نشاط ممتاز في مكافحة الحشرات

(57)

بدون لوحاتتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٢٧

٠١/٠٦/٢٠٠٨
٠٩١٣/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیھ
١٥/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٠٣

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

مجهورية مصر العربية
دولة لشئون البحث العلمىوزارة ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01C 1/04

(71) 1.
2.
3.

BENTLE PRODUCTS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

AHM, POUL, HENRIK

(73) 1.
2.

٠٦/١٢/٢٠٠٥بتاریخ PA200501727:الدنمارك تحت رقم 
٠٦/١٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/DK2006/000691):رقمتحت طلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نزیھ اخنوخ صادق إلیاس  / األستاذ  (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة استنبات وشریط بذور یتضمن العدید من وحدات االستنبات المرتبة مع بعضھا بطریقة تتابعیة  (54)
٠٥/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٦/١٢/٢٠٠٦ن تبدأ الحمایة م

وحدة استنبات  راع ب ذا االخت تعلق ھ ذرة واحدة على األقل وكذلك مواد إضافیة ٠ی وحدة ب تتضمن ال
راقھا بواسطة طرف الجذر و ن اخت ة یمك ادة حامل ى م تنبات عل شمل وحدة االس أو طرف البرعم /وت

بذرة  ن ال تد م بت ت٠المم ة أن تث ادة الحامل ن للم بذرة ویمك ویمكن ربط العدید من وحدات ٠مركز ال
ذور  تنبات أن تكون شریط ب ا أن ٠االس ى، كم سیج طول ى ن بذور عل شمل شریط ال ادة وی أجزاء الم

ة  ذورھا المناظرة ) ج٣ب، ٣أ، ٣(الحامل ندما تدخل ٠) ج٣ب، ٣أ، ٣(تغطى او تحوى ب البذرة وع
بذور( ى المادة الحاملة من خالل قطع فى تلك الم) ال ادة الحاملة المذكورة أو من خالل إدخال أنبوبة ف

بذرة أو البذور المذكورة تحافظ على وضعھا بالنسبة لوحدة االستنبات ألن المادة الحاملة  إن ال یھا، ف ف
٠المذكورة ) البذور(أو البقاء على البذرة /المذكورة تعمل على عصر و

(57)

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



٢٨

١٤/٠٩/٢٠٠٨
٠٠١٥٢٩/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیھ 
١٥/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٠٤

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

عربیةجمھوریة مصر ال
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G01R 29/12 & G01V 1/38

(71) 1.
2.
3.

ADVANCED HYDROCARBON MAPPING AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

FAINBERG, EDUARD, B.
BARSUKOV , PAVEL
SINGER , BENSION, SH

(73) 1.
2.

١٥/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦١٢٢٠:تحت رقمالنرویج
١٢/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/NO2007 /000095( : رقم تحتىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

نزیھ اخنوخ صادق ألیاس / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

مجس مجال كھربى لبیئات مالحیة (54)
١١/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٢/٠٣/٢٠٠٧أ الحمایة من تبد

قل ووسیلةألاىقطبین علىعلى، ویحتوالبحارىفىمجس لقیاس المجال الكھربائبیتعلق ھذا االختراع
ىشارة ، وحاویتان علإلاوحدة معالجةىلإتم قیاسھا من المجسىشارات التإلرسال اة إلشارإرسال إ
قل ألاىیوجد اثنین علـًایضأوویتم ملؤھا بااللكترولیتا من مادة غیر موصلةقل مغلفتین یتم تشكیلھمألا

، ویوصل من خالل توصیلة مانع مع كل حاویة من الخراطیم المرنة من مادة غیر موصلة للكھرباء
موضع طرف الخرطوم ل لتحدیدائیفتح ویوصل بوسى ول وطرف الخرطوم الثانأواحد طرف خرطوم

ا مبنفس الترتیب لیتم غمرھومن نفس نوع مثل المجس مین یرتبان لیتم ملؤھما بوسط، والخرطوى الثان
ـًاموضع متقارب نسبیىیكونان زوج من الحاویات، وتكون الحاویتان ف، والحاویتانحالة التشغیلىف

.التطابقنفس الظروف الحراریة والضغط والحالة الكیمیائیة تصل لحدىفـًا، تقریببعضھمامع

(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



٢٩

١٣/٠٥/٢٠٠٨
٠٠٠٧٨٤/٢٠٠٨

٢٠١٠مایو 
١٥/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٠٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F03G 3/00

(71) 1.
2.
3.

SU WEIXING ( CHINA )

(72) 1.
2.
3.

SU WEIXING

(73) 1.
2.

١٦/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥١٠١٢٥٢١١.٩:تحت رقمالصین 
١٤/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/CN2006/002397( :رقمتحت ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محسن أنور حسن / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

مولد لھ وحدتى تشغیل (54)
١٣/٠٩/٢٠٢٦نتھى فى ـوت١٤/٠٩/٢٠٠٦الحمایة منتبدأ

طار ، إلا، وفیھ یوجد كتف تدعیم ، یركب علیھوحدتى تشغیلمزود بمولد بیتعلق ھذا االختراع
ونظام واقى ؛ علیھ المولد ، ونظام تحكم ، ونظام لضبط االتجاه ، ومحرك لضبط االتجاه ،حیث یوجد
) وآلیات دوران(  الھیدرولیكى ، وآلیات تغییر السرعةیقاف تحكم بالضغطإناقلة ، وآلیات لیة آكما توجد 

ویتم تركیبھا مع أجزاء ومكونات كھربائیة عن طریق توصیل؛من طرفى المولدمنفصلة على كل
.ا للحاجةًـ التجھیزات وفق

(57)

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



٣٠

٠٤/٠٦/٢٠٠٨
٠٠٠٩٣٠/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیھ 
١٥/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٠٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B28B 21/52

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GUERRINI GIAN LUCA
ALFANI ROBERTA

(73) 1.
2.

٠٩/١٢/٢٠٠٥بتاریخ  ( MI2005A002356 ) :إیطالیا تحت رقم
٠٦/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/011809( : رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

عملیة إلنتاج أنبوب مصنوع من مادة أسمنتیة وذو قطاع دائرى الشكل (54)
٠٥/١٢/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠٦/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

یتم فى .   بعملیة إلنتاج أنبوب مصنوع من مادة أسمنتیة وذو قطاع دائرى الشكلیتعلق ھذا االختراع
، ، وذو سمك رقیققطاع دائرى الشكل، ویكون ذوالتشكیل بالبثق من مادة أسمنتیةإطار ھذه الطریقة 

للسوائل والغازات تحت ضغط تشغیل مساوى )  ىارمج(كما أنھ یكون مناسباً للعمل فى صورة قنوات
.للضغط الجوى أو أعلى منھ بدرجة طفیفة

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
رسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من ال



٣١

٢١/٠٢/٢٠٠٨
٠٠٠٣٠٢/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیھ 
١٥/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٠٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B04C 5/15 & B01D 17/00

(71) 1.
2.
3.

TYPHONIX AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

HUSVEG , TRYGVE

(73) 1.
2.

٢٣/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٣٩٣٠:تحت رقمالنرویج
١٤/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/NO2006 /000294( :رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

أحمد اللباد سمر/ ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

جھاز صمام خنق (54)
١٣/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٤/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

یتسبب تدفق السائل عبر .  ضغط ومعدل تدفق السائل ىللتحكم فجھاز صمام خنقبیتعلق ھذا االختراع
بضغط مخفض أو ، وذلك بل السائلقىدوران یقارب محور تدفق رئیسىالتحكم فصماملىالمدخل إ

یتواصل منفذ مدخل ویتدفق بالمرور عبر فتحة مخرج من صمام التحكم وحیث. األقل ىسرعة علطاقة
مدخل لحجرة تقلیص السرعة الجزء ىبالنسبة إلتزویده تماسیاىاألقل مع المدخل الجارىواحد عل

رعة المزودة بمركز متحد بدرجة كبیرة مع حیث تشتت حجرة تقلیص الس، الموجودة في صمام التحكم 
.ىاألقل لوجھة التدفق الرئیسىالجزء األول علىعلىالرئیسمحور التدفق

(57)

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



٣٢

١٥/١٠/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000981

٢٠١٠یولیھ 
١٥/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٠٨

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H04B 1/38

(71) 1.
2.
3.

 FLARION TECHNOLOGIES, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LAROIA, RAJIV
LI,  JUNYI
LANE, FRANK, A.

(73) 1.
2.

QUALCOMM INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

١٥/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ ٥٦٢.٩٠٠/٦٠:  الوالیات المتحدة االمریكیة تحت االرقام 
٢١/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٨٧٢.٦٧٤/١٠
١٤/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ٩٦٤.٩٤٦/١٠

١٥/١٠/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/US2004/034226):  طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

سمر احمد اللباد / األستاذة (74)
براءة اختراع   (12)

طرق وجھاز لالختیار فیما بین موجات ناقلة متعددة بناء على قیاسات طاقة اإلشارة   (54)
١٤/١٠/٢٠٢٤وتنتھى فى  ١٥/١٠/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

یما بین موجات ناقلة متعددة بناء على قیاسات طاقة اإلشارة از ف ى بطرق وجھ راع الحال تعلق االخت ٠ی
راع أیضا باختیار تردد موجة حاملة وطرق بدء رفع السماعة فى أنظمة اتصاالت السلكیة  تعلق االخت ی

تعددة ة م رددات موجة حامل ستخدم ت رغم. ت ى نطاق تردد واحد، باالعتماد بال ستقبل عل یف الم ن تول م
یا  ستخدمة حال ة الم وجة الحامل رة للم ر مناظ دة أو أكث نارة واح ارة م ونات إش سبیة لمك ة الن ى الطاق عل
یار الموجة الحاملة  تم اخت ذلك ی ة، وب ة بدیل ر مناظرة لموجھ حامل دة أو أكث نارة واح ونات إشارة م ومك

سماعة ع ال س. ورف ن أن ت سلة یمك نقلة سل د المت ح RFتخدم العق ا مرش دة بھ یھ RFواح تحكم ف ن ال یمك
ونات من مرسالت مختلفة  ى مك شتمل عل تقاة ت ى من ة اول ة اإلشارة داخل موجة حامل الستقبال ومعالج
یا ومكون إشارة ثان معرف  ردد أول مختار حال ریفھا بواسطة نطاق ت تم تع ى ی ثل مكون إشارة أول م

دی ردد ب انبواسطة نطاق ت ن . ل ث نارة م ونات إشارة م ثل مك ونات اإلشارة م ى مك یمكن الحصول عل
تعددة وز م ال رم رات إرس رة لفت ارة مناظ ن إش تلفة م الت مخ ارة . مرس ة إش ات طاق راء قیاس تم إج ی

یة ى والثان ارة األول ونات اإلش ى مك صلة عل تحدید . منف ل ال تم عم ارة، وی ون اإلش ة مك ة طاق تم مقارن ت
٠یجب بدء رفع السماعةلتقریر ما إذا كان 

(57)

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



٣٣

٢٤/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001257

٢٠١٠یولیھ 
١٥/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٠٩

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

جمھوریة مصر العربیة
ولة لشئون البحث العلمىوزارة الد

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B  43/08

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV ( NETHERLANDS )

(73) 1.
2.
3.

BAAIJENS, MATHEUS NORBERTUS
CORNELISSENE, ERIK KERST

٢٥/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٢٥٣٨٢١.٥:المكتب األوروبي تحت رقم
٢٣/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ( PCT/EP2005/052947 ):رقمتحتطلب البراءة  الدولي

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

مصفاة للتحكم فى تدفق من جسیمات صلبة  داخل حفرة بئر (54)
٢٢/٠٦/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٣/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

تم توفیرھا للتحكم فى تدفق من جسیمات صلبة داخل حفرة  ر ی رة بئ راع بمصفاة حف ذا االخت تعلق ھ ی
.بئر 

ق  یل تدف ح لتقل ى مرش شتمل عل یة ت بقة خارج ع ، وط نقل مائ رى ل ى مج ر عل صفاة البئ شتمل م ت
صلبة داخل الم تد الطبقة الخارجیة حول المجرى وتكون قابلة للتمدد الجسیمات ال جرى ، وبحیث تم

. قطریاً مقابل جدار حفرة البئر ، ووسیلة انتفاخ مرتبة فى المجرى والطبقة الخارجیة 
وتكون وسیلة االنتفاخ قابلة لالنتفاخ عند مالمسة مائع منتقى لكى تقوم بتمدید الطبقة الخارجیة قطریًا 

.ر مقابل جدار البئ

(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



٣٤

٢٥/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001268

٢٠١٠یھیول
١٩/١٢/٢٠١٠

٢٤٩١٠

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08F 10/02 & B01J 12/21, 31/16

(71) 1.
2.
3.

CHEVERON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

JENSEN, MICHAEL
MARTIN, JOEL L.
MCDANIEL, MAX P.

4.
5.
6.

ROLFING, DAVID C
YANG, QING
THORN, MATTHEW G.

7.
8.
9.

SUKHADIA, ASHISH
YU, YOULU
LANIER, JERRY T.

(73) 1.
2.

٢٥/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٨٧٦٩٣٠/١٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٧/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/US2005/022998): طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

منخفضة لتفرع سلسلة طویلةمحفزات بلمرة إلنتاج بولیمرات بمستویات (54)
٢٦/٠٦/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٧/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

سلة  رع سل ضة لتف ستویات منخف رات بم تاج بولیم رة إلن زات بلم راع بمحف ذا االخت تعلق ھ ی
ویلة  وعة ٠ط ین المجم شمل میتالوس رات ت رق وبولیم ز، ط ركیبات محف راع بت تعلق االخت ا ی ٤كم

صورة ج رتبط ب نوعت ن ال یة م وعات إرتباط از -h5-سریة بمجم ع حف اد م ى، باالتح یل حلق بنتاداین
ة شترك ودعام شط -م ل من راع ٠عام ذا االخت ى ھ نھا ف صح ع رق المف ركبات والط ن الم تج ع وین

٠بولیمرات إیثیلین بمستویات منخفضة لتفرع سلسلة طویلة 

(57)

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



٣٥

١٣/١١/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001086

٢٠١٠یولیو 
١٩/١٢/٢٠١٠

٢٤٩١١

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

العربیةجمھوریة مصر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65D 8/18

(71) 1.
2.
3.

REXAM BEVERAGE CAN COMPANY ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

TURNER , TIMOTHY
FORREST , RANDALL G
GOPALASWAMY, RAJESH

(73) 1.
2.

١٤/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ٨٤٦.٢٥٩/١٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٢/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/US2005/016546( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

الجزء الطرفى لعلبة (54)
١١/٠٥/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٢/٠٥/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ھذا الجزء ذو لوح مركزى وجدار طرفى محیطى وجدار ٠بالجزء الطرفى لعلبة یتعلق ھذا االختراع
٠یوجد اللوح المركزى فى موضع مركزى بالنسبة لحامل طولى ویكون لھ حافة خارجیة ٠تحولى 

للجزء المتدرج ٠تدرج موضوع قطریــًا إلى الخارج من المحور الطولى للوحة المركزیة أیضــًا جزء م
جزء محدب حلقى متصل بجزء ارتكاز حلقى یحل محل جزًءا على األقل من اللوح المركزى رأسیــًا  

یمتد الجدار ٠یحدد االلتفاف المحیط الخارجى للجزء الطرفى ٠فى اتجاه موازى للمحور الطولى 
یربط الجدار التحولى الجدار الطرفى ٠الخارج من االلتفاف إلى الجدار التحولى الطرفى المحیطى إلى

للجزء المطوى ساق ٠یشتمل الجدار التحولى على جزء مطوى ٠بالحافة الخارجیة للوح المركزى 
تتصل الساق األولى مباشرة بالجدار الطرفى وترتبط بالساق الثانیة ٠أولى وساق ثانیة وساق ثالثة 

تتصل الساق الثانیة بساق ثالثة بواسطة جزء محدب حلقى ، وتتصل الساق ٠ة جزء ارتكاز حلقى بواسط
٠بوصة ٠.٠٠٢للجزء الحلقى المحدب نصف قطر منحنى یزید عن ٠الثالثة باللوح المركزى 

(57)

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



٣٦

٢٧/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001277

٢٠١٠یولیة 
١٩/١٢/٢٠١٠

٢٤٩١٢

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

رية مصر العربيةمجهو
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 8/02

(71) 1.
2.
3.

METHANOL CASALE S.A (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FILIPPI, ERMANNO
RIZZI, ENRICO
TAROZZO, MIRCO

(73) 1.
2.

٢٨/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠١٥١٣٩.١:تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
١٠/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP2005/006256):رقمتحت طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة (74)
براءة اختراع (12)

رارةطریقة للتحكم فى درجة حرارة تفاعالت حفزیة طاردة للح (54)
٠٩/٠٦/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٠/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی رارة باالخت اردة للح زیة ط اعالت حف رارة تف ة ح ى درج تحكم ف ریقة لل ٠ط
ذه اء وھ یھ الم ر ف رارى یم بادل ح تخدام م اس اس ى أس بخار عل زامن لل تاج مت ر إن ریقة توف الط

تد ى ، ویم ر داخل تداد مم ى ام ى عل رج المغل تحة مخ ى ، وف اء المغل دخل للم تحة م ین ف ٠ب
رارة  ة ح ھ درج افى ل اء إض ور بم رارى المذك بادل الح ة الم تم تغذی ھ ی ریقة بأن ذه الط ز ھ وتتمی

٠وبھذا یمكن التحكم فى درجة حرارة التفاعل ٠أقل من درجة حرارة الماء المغلى المذكور 

(57)

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



٣٧

٠٨/٠٤/٢٠٠٣
٠٣٢٧/٢٠٠٣
٢٠١٠یولیھ 

١٩/١٢/٢٠١٠
٢٤٩١٣

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

ھوریة مصر العربیةجم
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F03B 13/08

(71) 1.
2.
3.

VA TECH HYDRO GMBH & CO ( AUSTRIA )

(72) 1.
2.
3.

NICHTAWITZ  ALOIS

(73) 1.
2.

١·
٢·
٣·

(30)

سمر احمد اللباد/ تاذة األس (74)
براءة إختراع (12)

توربین متصل بأنبوب سحب خلفى (54)
٠٧/٠٤/٢٠٢٣وتنتھى فى ٠٨/٠٤/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

یتم فى إطار ھذا االختراع تزوید توربین أو ٠یتعلق ھذا االختراع بتوربین متصل بأنبوب سحب خلفى 
ت بأنبوب یعمل على منع انقطاع تدفق الماء باألنبوب أو انسدادھا مولدا/  مجموعة من وحدات توربین 

وذلك عند التشغیل بمستوى ماء منخفض أو منعدم خلف السد األمر الذى یؤدى إلى كفاءة عملیة تشغیل 
التوربین حتى فى حالة حدوث فتح جزئى لألنبوب إلى الماء الموجود خلف السد أو فتحھ بالكامل فى 

٠الھواء الطلق 

(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



٣٨

١٣/٠١/٢٠٠٨
٠٠٠٠٦٤/٢٠٠٨

٢٠١٠یونیھ 
٢١/١٢/٢٠١٠

٢٤٩١٤

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61F 13/532 & 13/15

(71) 1.
2.
3.

SCA HYGIENE PRODUCTS AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

WALLSTRÖM LEIF
ELFSBERG CAMILLA

(73) 1.
2.

١٣/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ PCT/SE)(2005/001150:رقمتحت مكتب البراءت الدولى  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

منتج ماص ذو إحكام محسن  (54)
١٢/٠٧/٢٠٢٥فى وتنتھى ١٣/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی ى االخت زء خلف شعب وج زء من ى وج زء أمام ھ ج اص ل تج م ٠بمن
ثافة ،  تظم الك دة ومن ركیبة واح ن ت ون م اص مك ب م ى قل اص عل تج الم شتمل المن وی

واف الع ن الح تقابلة وزوج م یة الم واف الطول ن الح طة زوج م تحدد بواس تقابلة ی یة الم ٠رض
ب الماص نطاق أول ونطاق ثان على األقل ، ویكون السمك المتوسط للقلب الماص  ى القل وجد ف وی
ب الماص المحیط بھذین النطاقین ،  سمك المتوسط للقل ن ال ل م ى أق ین األول والثان ذین النطاق ى ھ ف

تماث ریقة م ل بط مك أق ا س ذان لھم ى الل نطاقان األول والثان ذان ال ع ھ ز ویوض ط المرك ول خ لة ح
ة  ى الحاف ل إل مك أق ا س ذین لھم ى  الل ین األول والثان ن النطاق ل م تد ك یث یم تج ، بح ى للمن الطول

اص  ب الم رة للقل یة المناظ ى ٠الطول ورین األول والثان ین المذك ین النطاق سافة ب ر الم وتتغی
تج  ى للمن اه الطول ر االتج ى عب اه العرض ى االتج ل ف مك أق ا س ذین لھم سافة و٠الل وجد م ت

ى اه العرض ى االتج ل ف مك أق ا س ذین لھم ى الل ورین األول والثان ین المذك ین النطاق یا ب دن
ى  زء األمام شعب والج زء المن ین الج ل ب ى األق یة عل نطقة االنتقال ى الم ًا ٠ف تج إحكام ر المن ویوف

٠جیداً وآمناً وقدراً أكبر من الراحة للمستخدم 

(57)

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



٣٩

٢٢/٠٦/٢٠٠٨
٠٠١٠٥٨/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیة 
٢٢/١٢/٢٠١٠

٢٤٩١٥

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65H 18/28

(71) 1.
2.
3.

POLY-GRAPHIC HOLDING B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

SIJMONS, JOHAN, MARCEL

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥١١٢٧١٨.١:المكتب األوروبى تحت رقم
٢٠/١٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/EP 2006/070019):تحت رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

الدوارة لبطاقات الصقة للمنتجات النسیجیة أسطوانات للتغذیة  (54)
١٩/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٠/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت تعلق ھ ٠أسـطوانات للـتغذية الـدوارة لـبطاقات الصـقة للمنـتجات النــسيجية      ی
قة  بطاقات الالص ن ال وعة م ى مجم طوانة عل شتمل األس صقات(ت ریط ) المل ل ش شتمل ك ، وی

ى  شریط عل ریط ب ل ش صل ك یث یت فافة ، بح دة ش شریط قاع صلة ب صقات مت ن المل سلة م سل
ة  لة محكم ریق وص ن ط اور ع صناعة ٠مج ریقة ل ضاً بط ى أی راع الحال تعلق االخت ا ی كم

٠ھذه األسطوانات 

(57)

یزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجل



٤٠

٢٠/٠٨/٢٠٠٨
٠٠١٤٠٤/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیھ 
٢٢/١٢/٢٠١٠

٢٤٩١٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 A47D 15/00

(71) 1.
2.
3.

PETER OPSVIK AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

OPSVIK PETER A

(73) 1.
2.

٢٤/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٠٩٢٠:تحت رقمالنرویج
٢٣/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/NO2007 /000071( : رقم تحتىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

ھدى أنیس سراج الدین / ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

أطفالثبیت لكرسىأكتاف ت (54)
٢٢/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٣/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یكون للوحولوح للجلوس یتكون ھذا الكرسى من .  أكتاف تثبیت لكرسى األطفالبیتعلق ھذا االختراع
لوضعھ على الجانب السفلى إطـار بھ فتحة أولـى رأسیة ،:  یتمیز بأنھ یتضمن كما الجلوس فتحة رأسیة 

تثبیت رأسیین متوازیین إلدخالھما فى فتحة لوح ن لوح الجلوس ، ومشابك تبطین تتضمن خابورىم
عند الطرف األول بواسطة فلنشة ویكـون لكلیتصل خابورى التثبیت معاً الجلوس مـن أعلى ، حیث

مساحة أكبر من فتحة أفقیة فـى الطرف اآلخر ، حیث یكون للفلنشة جـزء ممتدأفقى یكونلسان تثبیت
خابورى التثبیت ومسمار التثبیت الذى یتضمنبینالفتحة فى لوح الجلوس وتتضمن فتحة داخلیة رأسیة

الفتحات فى مشابك التبطین حیث یتصل الذراعان مع جزء المسمارفىذراعان إلدخالھماعلى األقل 
.عدة الوإستخدام األكتاف ومجموعـةالعدةا بمجموعة ًـ ویتعلق االختراع أیض. العرضى 

(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



٤١

١٦/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001424

٢٠١٠یھ یول
٢٢/١٢/٢٠١٠

٢٤٩١٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F25J 3/00

(71) 1.
2.
3.

ORTLOFF ENGINEERS LTD ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

PITMAN , RICHARD N.
WILKINSON , JOHN D.
LYNCH , JOE T.

4.
5.
6.

HUDSON, HANK M.
CUELLAR , KYLE T.
MARTINEZ , TONY L.

(73) 1.
2.

٢٠/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ٦٩٢.١٢٦/٦٠: ین رقمالالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٠٩/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٤٣٠.٤١٢/١١

١٧/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US 2006/18932( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

عملیة معالجة غاز الھیدروكربون (54)
١٦/٠٥/٢٠٢٦نتھى فى ـوت١٧/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

عملیة إستعاده اإلیثان ، اإلیثلین ، بروبان ، بروبلین ومكونات الھیدروكربون الثقیلة بیتعلق ھذا االختراع
یتم توریده إلى برج . یبرد التیار ویمدد بعد ذلك حتى ضغط برج التجزئ ٠من تیار غاز الھیدروكربون 

یسحب تیار التقطیر من العمود اسفل نقطة تغذیة ٠مود التجزئ عند موضع منخفض لتغذیة نصف الع
التیار ویتم توجیھ بعد ذلك إلى المبادل الحرارى المتعلق بتیار البخار العلوى للبرج لتبرید تیار التقطیر 

یتم توجیھ جزء على األقل من التیار المكثف ٠وتكثیف جزء منھ على األقل ، مشكًال بذلك تیار مكثف 
یسحب تیار إعادة التدویر من فوق البرج بعد ٠عند أعلى موضع لتغذیة نصف العمود إلى برج التجزئ
. یبرد تیار إعادة التدویر المضغوط بشكل كاف لتكثیفھ بشكل فعلى، ویتمدد بعد ذلك ٠التدفئة والضغط 

(57)

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



٤٢

٢٨/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000936

٢٠١٠یولیھ 
٢٢/١٢/٢٠١٠

٢٤٩١٨

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

مجهورية مصر العربية

وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B28B 11/00

(71) 1.
2.
3.

 AFFIVAL INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SCHWADRON JAMES THIMOTHY
NIEMI, LESLIE WADE
MARZEC, GREGORY

(73) 1.
2.

٠٤/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٦٥٨٦٦٠/٦٠:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٤/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ) (PCT/US2006/007718:طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى انیس سراج الدین / األستاذة (74)
براءة اختراع   (12)

جزء طرفى فى انبوبة توجیھ طریقة ومجموعة (54)
٠٣/٠٣/٢٠٢٦وتنتھى فى  ٠٤/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ى انبوبة توجیھ ى ف زء طرف وعة ج راع بطریقة ومجم ذا االخت تعلق ھ ویمكن ان یكون لمثل ھذا الجزء . ی
زالق ة لالن بة قابل تة او جل نة ثاب بة متی ى جل بة الق. الطرف ون للجل ا ویك ر خاللھ رى تم زالق مج ة لإلن ابل

ا بت معھ تة ویمكن ان تث بة الثاب ى الجل تحة ف ى ف زالق ف ة لإلن بة القابل ركب ا لجل . االضافات ویمكن ان ت
دن  نع المع ى تم صھر وبالتال رق او تن ا تحت زلقة فإنھ بة المن ع الجل صھر م دن المن تالمس المع ندما ی وع

. مما یمنع بدوره تجمع المعدن والخبثالمنصھور الخبث من االلتصاق فى الجزء الطرفى

(57)

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



٤٣

١/٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000110

٢٠١٠یولیھ 
٢٢/١٢/٢٠١٠

٢٤٩١٩

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl 8. A01N25/00,25/08,25/10,25/12,43/50,47/30,47/44

(71) 1.
2.
3.
4.

NIPPON SODA CO,LTD.  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MAEKAWA YUICHI
ENDO YOSHIHISA
ENOMOTO YOSHIHIRO

(73) 1.
2.

٠٦/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ  ٢٠٠٤-٢٣١٤٠٣:الیابان تحت رقمى  
٢٥/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ   ٢٠٠٥-٠٥٠٨٥٧

٠٥/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ )PCT/JP2005/014422(:  رقم تحت طلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

كیمیائیة فعالة منھ مستحضر كیمیائي زراعي یمكن التحكم فى إطالق مكونات زراعیة  (54)
٤/٨/٢٠٢٥وتنتھي في ٥/٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا اإلختراع بمستحضر زراعي كیمیائي یمكن التحكم فى إطالق مادة زراعیة كیمیائیة فعالة  تعلق ھ ی
نھ  ھ یتضمن تركیب یشتمل على مكون زراعي . م ي بأن ك المستحضر الزراعي الكیمیائ ز ذل و یتمی

ا ى فع ستیرین كیمیائ ن ال ساھمي م ر ت وط بولیم ا مخل ون إم ع / ل یك نھا م وط م یك أو مخل د مال أندری
شتق من الراتنج أو مشتق الراتنج أو مشتق حمض سالیسیلیك و حمض  ھ وحدات متكررة ت ر ل بولیم

ى اإلنطالق  تحكم ف ل لل سیلیك و عام بولیمر قابل للذوبان فى الماء، أكسید السیلیكون ، أو مادة ( سالی
.، و یكون التركیب فى حالة متوائمة أو على شكل مادة غشائیة غلیظة) ة لتوتر السطحي خافض

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٤٤

٠٦/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001164

٢٠١٠یولیھ
٢٢/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٢٠

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C13D 1/08

(71) 1.
2.
3.

SUDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM/ OCHSENFURT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

JOCHEN, ARNOLD
FRENZEL, STEFAN
MICHELBERGER, THOMAS

4.
5.
6.

SCHEUER, TIMO

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ 782.1 28 20040 10: ألمانیا تحت رقم 
٠٣/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP2005/004769):طلب البراءة الدولى تحت رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  / اذة األست (74)
براءة اختراع   (12)

استخالص مكونات من شرائح بنجر السكر  (54)
٠٢/٠٥/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٣/٠٥/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

راحل  ضمنة الم سكر مت ر ال رائح بنج ن ش ونات م تخالص مك ریقة الس ى بط راع الحال تعلق االخت ی
: التالیة

سكر یت بنجر ال یت بنجر السكر إلى رقائق بنجر سكر تفت از لتفت سكرفى جھ ق من بنجر ال ى رقائ إل
اء لخلیط  ام أو م ك إضافة عصارة خ د ذل رقاقة، بع ن العصارة وال یط م ى خل تم الحصول عل نما ی بی
ة بتوصیلیة قدرھا  ن عصارة ورقاق م تحضیره م یط ت ى خل ناتجھ للحصول عل رقائق ال العصارة وال

ى / م ث٢.٦ م إل ین / ثم ١٠س ى ب سكر إل ر ال یة لبنج ثافة الحجم بط الك م وض م٤٠٠س ٣م/ كج

م٨٠٠و ى ٣م/ كج الج ف رقاقة المع صارة وال یط الع ى خل رباء(ف ل الكھ از نق بعا )جھ ، مت
ى( بض الكھرب یة بالن ى خل ومات إل رباء كروموس ال الكھ نقل بإدخ ن ) ی ضیره م م تح ذى ت یط ال للخل

ى المرحلة  ناتجة ف رقائق ال ذلك االستخالص فى مستخلص الخلیط الذى تم تحضیره من وبعد) جـ(ال
٠العصارة والرقاقة والذى تم نقلھ كھربیا 

(57)

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



٤٥

١٧/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/001217

٢٠١٠یولیھ 
٢٢/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٢١

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
اأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجی

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61F 13/15

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBEL COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LAVON, GARY, DEAN

(73) 1.
2.

٢٩/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٨٨٠.١٢٨/١٠:متحت رقاألمریكیةالوالیات المتحدة 
٢٩/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ )2005/023180PCT/US(:رقمتحت ىطلب البراءة الدول

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة ماصة لالستخدام مرة واحدة لھا شرائط یدویة حاجزة (54)
٢٨/٠٦/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢٩/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی زةاالخت ة حاج رائط یدوی ا ش دة لھ رة واح تخدام م ة لالس یلة ماص شتمل ٠بوس ت
تدان طولیا ویتصالن بالسطح الداخلى لمجموعة  ین یم ین متقابل ین جانبی ى حاجزین شریطین یدوی عل

تقابلة  یة م صال جانب ناطق ات ى م صاص ف ز ٠االمت دوى حاج ریط ی ل ش شتمل ك ن أن ی ویمك
ن أ اء ویمك نفذة للم ر م بقة غی ى ط تداد عل ل لالم ون قاب تد ٠ن یك رن یم ع م زء جام صل ج ویت

ریب  رفھا الق اور لح ز مج دوى حاج ریط ی ل ش یاً بك زء ٠طول إن الج یلة ف داء الوس تم ارت ندما ی وع
شرائ رفع ال نكمش وی ع المرن ی یة طالجام تكوین حواجز جانب یدویة الحاجزة ل وتشتمل مجموعة ٠ال

ب ماص یمكن أن یحتوى على ى قل ٠جسیمات فائقة االمتصاص توجد داخل جیوب االمتصاص عل
شریط  صال ال ناطق ات ین م ع ب ذى یق زء ال ثل الج ة م وعة الماص ن المجم زء م ون ج ن أن یك ویمك

اء  نفذة للم ر م بقة غی ى ط شتمل عل ن أن ی تداد ویمك ابًال لالم ز ، ق یدوى الحاج ل ٠ال ن أن تعم ویمك
٠تدفق الجانبى لمخلفات الجسم السائلة مناطق االتصال الجانبیة المتقابلة كحواجز تمنع ال

(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



٤٦

٠٣/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001048

٢٠١٠یولیھ 
٢٢/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٢٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H01F 30/14 , H01F 41/12

(71) 1.
2.
3.

VICENTE ARTURO MENDOZA CEBALLOS (MEXICO)

(72) 1.
2.

MENDOZA, CEBALLOS ,VICENTE ARTURO

(73) 1.
2.

٢٣/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ   PA/A ٠٠٥٧٧٠/٢٠٠٥:تحت رقملمكسیك ا
٢٢/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/MX2004/000039( :رقمى تحت ب البراءة الدوللط

١·
٢·
٣·

(30)

لد مجدى حمادة خا/ األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

إلنتاج تیار كھربائى النوع ىمنشورىمحول كھربائ
المحولنتاجإوطریقةهوتوفیرونقلھ وتوزیعھ 

(54)

٢١/٠٥/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٢/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
هوتوفیرى ونقلھ وتوزیعھ إلنتاج التیار الكھربائالنوع ىمنشورىمحول كھربائبیتعلق ھذا االختراع

یشمل المحول أساسـًا نظامین ، النظام المغناطیسى والنظام الكھربائى ، .  المحول نتاجإوطریقة
تشكل ٠ولذلك فإن المحول لھ جانب ثالثى األطوار ٠باإلضافة إلى التحكم الحرارى أو نظام التبرید 

یتكون الجانب ثنائى األطوار على الدوائر ٠نطة الدائرة الممغنطة ثالثیة األطوار قاعدة الدائرة الممغ
وبشكل أكثر توضیحـًا ، فإن المحول موضوع االختراع یشتمل على قلب مركزى من ٠الثالث الممغنطة 

صلب السیلیكون الممغنط ، والذى یمكن أن یأخذ شكل أعمدة حلزونیة مقطوعة أو مستمرة ، بھا جزء 
وھو محول من النوع الحلزونى Evans، أو محول من نوع إلخ ...  دائرى بیضاوى متقاطع الشكل 

یعتمد تشغیل المحول محل االختراع على .  أو ملفوف بوصلة Wescordالمقطوع أو محول من نوع 
النظام األكثر شیوعـًا ، والذى یشمل مجموع المتجھات للطورین القائمین مثل إنتاج الطور الثالث ، ولكنھ 

ETO - 240 - 2/3و ETO - 120 - 2/3تستخدم توصیالت المنشور ٠وار أط٦–٢یمكن أن یمتد من 
، ٢و أ١كمرجع والذى یشیر إلى أن الطور المفقود یتكون من طورین لإلمداد أى أن الطور أ فى القسم أ

، والتى یمكن من خاللھا تولید أى طور ٢و ج١، الطور ج فى القسم ج٢و ب١والطور ب فى القسم ب
ولذلك ، فى حالة وجود الطوریین أ و ب ، یكون الطور ج ھو المفقود ، .  لى أطوار اإلمداد إعتماداً ع

وفى حالة وجود الطورین ب و ج فإن الطور أ ھو المفقود ، وفى حالة وجود الطوریین أ و ج فإن الطور 
.   ب ھو المفقود ، وذلك إلنتاج الطور غیر الموجود بالفعل 

(57)

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



٤٧

٠١/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000683

٢٠١٠یولیة 
٢٢/١٢/٢٠١٠

٢٤٩٢٣

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 G06F 3/033

(71) 1.
2.
3.

AHN. JAEWOO (KOREA)

(72) 1.
2.
3.

AHN. JAEWOO

(73) 1.
2.

،٠٥/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٠٠٠٧١٢/٢٠٠٥/١٠:مارقاألتحت یاكور
،٢٧/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ١٣٠١٨٤/٢٠٠٥/١٠
٠٥/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٠٠١٢٧٢/٢٠٠٦/١٠

٠٥/٠١/٢٠٠٦اریخ بتPCT/KR)(2006/00046:رقمتحتلىطلب البراءة الدو

٠١
٠٢

٠٣

(30)

خالد مجدى حمادة / األستاذ  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وأداة إلدخال الحروف من خالل جھاز تأشیر  (54)
٠٤/٠١/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٥/٠١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی یر االخت از تأش الل جھ ن خ روف م ال ح ریقة وأداة إلدخ شة ٠بط ثل المنق از م ذا الجھ ھ
:أو الفأرة الطریقة تتضمن 

تقسیم منطقة اإلدخال لجھاز التأشیر إلى عدة مناطق فرعیة وتحدید عدد من الحروف شاملة مجموعة     -
٠حروف لنظام الحروف الحالى لكل منطقة فرعیة 

تارة ، رعیة المخ نطقة الف ى الم یر ف از التأش الل جھ ن خ صمیم م ال ت دة وإدخ رجات واح یار مخ واخت
ة  و نقط دخل ھ صمیم الم ان الت ع إذا ك تفقة م تارة م رعیة المخ نطقة الف ددة للم روف المح ن الح م
ة  ن زاوی ر م سبقاً بأكث دد م رات مح دة م ى ع ط منحن سبقاً ، أو خ دد م ول مح ن ط ر م ھ أكث ط ل أو خ

٠محددة مسبقاً ولھ أكثر من طول محدد مسبقاً ، أو شكل دائرى 

(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



٤٨

٠٣/٠٤/٢٠٠٨
٠٥٧٦/٢٠٠٨
٢٠١٠مایو 
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(30)

محمد كامل مصطفى/ دكتور  (74)
براءة إختراع (12)

نظمة التصویر الزلزالى المنتشرطرق وأ (54)
٠٢/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٣/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

إنشاء صور تحت حیث یتعلق االختراع ب. نظمة التصویر الزلزالى المنتشرطرق وأبیتعلق ھذا االختراع
وتتضمن النماذج المختلفة للمنظومة التى تم الكشف .  من طاقة زلزالیة منتشرة )أى جوفیة(  سطحیة 

المستقبلة إلى واحدة أو أكثر من عنھا عدة مجسات زلزلزالیة حیث یقوم كل منھا بتحویل الطاقة الزلزالیة 
وتقوم واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة أى المعالجات بتجمیع اإلشارات .  اإلشارات الزلزالیة 

وحدات /  ، تقوم وحدة وكجزء من تحدید الخریطة.  الزلزالیة لتحدید خریطة تحت سطحیة أى جوفیة 
مجسات الزلزالیة على كل خانة فى الحجم تحت المعالجة وبشكل نظامى بتركیز المجموعة المرتبة من ال

ولكل .  وبھذه الكیفیة تصبح كل خانھ عبارة عن نقطة بؤریة للمجموعة المرتبة .  السطحى ذى االھتمام 
وحدات المعالجة بتحلیل زمن انتقال الموجة الزلزالیة إلى كل مجس زلزالى /  خانة ، تقوم وحدة 

ویتم بعد ذلك تجمیع .  اإلشارات الزلزالیة بزمن انتقال منتظم واستخدام إزاحة زمنیة مناظرة لمحاذاة 
وعندئذ .  اإلشارات الزلزالیة المزاحة زمنیاً لتحدید قیمة شدة للطاقة الزلزالیة المشعة من النقطة البؤریة 

.یمكن اشتقاق خریطة تحت سطحیة أى جوفیة من قیمة الشدة كدالة للموضع 

(57)

المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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) جمھوریة مصر العربیة(أحمد إبراھیم محمد حسب / األستاذ 
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(71)

محمد إبراھیم عبد الجواد حنیش / مھندس زراعى 
أحمد إبراھیم محمد حسب/ األستاذ 

٠١
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(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
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(30)

أحمد إبراھیم محمد حسب/ األستاذ  (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة سحب مستخلص عجینة التربة المشبعة ومصیدة الفواقد  (54)
٠٢/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى٠٣/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

تعلق ھذا االختراع بوحدة سحب مستخلص عجینة التربة المشبعة ومصیدة الفواقد حیث تتركب ھذه  ی
ن داخل المنظومة  واء م ى سحب الھ ل عل ور سحب یعم ن موت وحدة م فیؤدى إلى ) دة السحبوح(ال

ر  اء مقط شبعة بم ربة الم نة الت ا عجی وجد بھ ى ی اع الت ین األقم واقعة ب نقطة ال ى ال وحدة ف ة ال خلخل
بوات  ستقبالت(وع ستقبالت )الم ل الم ستخلص داخ قوط الم صاصھا وس تم امت ذا ٠، وی ؤخذ ھ ی

ن أى عد وحدة م تكون ال ربة، وت د عناصر الت رفة وتحدی یل لمع ى التحل د من الوحدات المستخلص إل
ى  دة ٢٠وتصل إل ، كل (U)أو (L)على أشكال مختلفة، إما فى خط مستقیم أو على شكل حرف وح

للعینة ) المستقبالت(ضمن المنظومة تتكون من قمع ترشیح ومحبس وعبوة تجمیع للمستخلص وحدة
دة واحدة موضوع الطلب وبداخل الوحدات الفرعیة یوجد موح ون وح ضھا تك ع بع وحدات م دات وال

ضغط عبارة عن فوانى بأقطار مختلفة یمكن تغییرھا حسب عدد الوحدات، یوجد فى مقدمة الوحدة  لل
ة الموتور وأیضا فى نھایة المنظومة  سخان لحمایة الموتور أیضا والسخان ) الوحدات(مصیدة لحمای

ى الضغط الداخلى داخل المنظومة وا اد ف ن االجھ ور م ة الموت ى حمای لتخلص والمصیدة یعمالن عل
٠من فواقد العینات من ذرات میاه وأتربة إلى داخل الموتور وإھالكھ 

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
والصور المرفقة بالطلب
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  االختراعرئيس مكتب براءات             القائم بأعمال    عادل السعيد عويضة   /أ

 
 مكتب براءات االختراع: ر الناشــ



قائـمة المحتـویـات

( i ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصدیـر -
( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-
( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء -

)١( راءات- صرة للب اف المخت صادراألوص ھرةال الل ش رخ ربیة ٢٠١١ینای ة الع ـًا باللغ بق ط
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٤٩٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٤٩٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٤٩٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٤٩٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٤٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٤٩٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٤٩٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٤٩٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٤٩٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٤٩٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٤٩٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٤٩٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٤٩٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٤٩٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٤٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٤٩٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٤٩٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٤٩٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٠( ٢٤٩٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢٥( ٢٤٩٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٤٩٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٤٩٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٤٩٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٤٩٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٤٩٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٤٩٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٤٩٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٤٩٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٤٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٤٩١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٤٩١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٧( ٢٤٩١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٤٩١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٤٩١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٤٩١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤١( ٢٤٩١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٤٩١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٤٩١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٤٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٥( ٢٤٩٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٤٩٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٤٩٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٤٩٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ءة رقـم برا

)٤٩( ٢٤٩٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات               

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

ـًا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى                               يعد البحث العلمى منبع

لملكية الفكرية  ااالهتمام بحقوق   ن  كاا  ولم،  ية المنشودة   جلوالتكنوفكره مما يحقق التنمية االقتصادية و      

ـًا من مطالب المعرفة       ـًا ضروري ة والتى تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية        والتنميمطلب

إبداعاتهم الفكرية والتى يترتب عليها حماية الحقوق المالية واألدبية لهؤالء المبدعين ، كما أنها تنظم                  

.وتحمى إبداعاتهم 

على ربط  وفـى إطار رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للباحثين والعلماء والمبدعين والعمل             

الـبحث العلمـى بالـصناعة تـم إنـشاء وتشغيل الشبكة اإللكترونية والتى ترتكز على إنشاء نقاط اتصال        

إلكتـرونية بـين مكـتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات والمراكز          

ا حتى يمكن ترجمة المعلومات     والشركات على مستوى جميع محافظات مصر لتحقيق التكامل والتالحم بينه         

٠التكنولوجية التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام 

ومن هنا جاء االهتمام بنشر الوعى وثقافة المعلومات المتضمنة ببراءات االختراع وتم اإلصدار بنشرة              

إلقاء المزيد من الضوء على االتجاهات التكنولوجية الحديثة         األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف    

فـى المجـاالت المخـتلفة واالسـتفادة الكاملة من البيانات والمعلومات الثرية التى يتضمنها هذا الوعاء                 

المعلوماتـى المهـم للوقوف على أحدث التقنيات والعمل على تطويرها ؛ مما يؤدى إلى دفع عملية تنمية                  

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاريخ تقديم الطلب 

30 ) تاريخ األسبقية –رقم األسبقية -دولة األسبقية (األسبقيات 

44 تاريخ القبــول 

45 صدور البراءةتاريخ 

51 للبراءات ىالتصنيف الدول

54 ومدة الحمايةتسمية االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغير( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكيل
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( 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 )
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( 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 )
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  للبراءات الصادرة
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 ٢٠١١نايري رـالل شهـ



٢

١٥/٠٤/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000370

٢٠١٠یولیة 
٠٢/٠١/٢٠١١

٢٤٩٢٦

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61M 15/00

(71) 1.
2.
3.

CIPLA LIMITED (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

LULLA, AMAR
RAO, XERXES

(73) 1.
2.

١٥/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ٢٠٠٤  /MUM/ ١١١٣:الھند تحت رقم 
١٧/١٠/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/GB2005/003984): رقم تحتطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة (74)
وزارة الصحة–براءة اختراع  (12)

جھاز محسن فاصل للجرعات (54)
١٦/١٠/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٧/١٠/٢٠٠٥من تبدأ الحمایة 

ذا  تعلق ھ رعات ی ل للج سن فاص از مح راع بجھ توى ٠االخت ر یح ط متطای اء وس ك إلعط وذل
ن طریق الفم  ى دواء ع ویتكون ھذا الجھاز من حجیرة لھا مدخل للسماح بدخول جرعة معایرة ٠عل

رعة  نظم الج شتمل م یث ی الفم ، ح ھ ب تم إدخال رج ی دواء ، ومخ ن ال شكل م ى ال مام فراش ى ص ٠عل
شكل  اً ب یعھما مع تم تجم ین ی روطیین مقطوع زاین مخ ى ج رة عل شتمل الحجی ضل أن ت ویف

یدین  تواجد المدخل المذكور والمخرج المذكور على التوالى ٠مشترك المحور عند طرفیھما البع وی
٠عند النھایتین المعارضتین المتقاربتین 

(57)

ه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذ



٣

٢٧/٠٩/٢٠٠٤
PCT/NA 2004/000094

٢٠١٠یولیة 
٠٢/٠١/٢٠١١

٢٤٩٢٧

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 295/14

(71) 1.
2.
3.

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

MIDHA, AJAY, SOHANLAL
CHOKSHI, HEMANT, ASHVINBHAI
CHITTURI, TRINADHA, RAO

4. THENNATI, RAJAMANNAR

(73) 1.
2.

٢٧/٠٣/٢٠٠٢بتاریخ٣٠٢  -MUM -٢٠٠٢:الھند تحت رقم 
٢٧/٠٣/٢٠٠٣بتاریخ (PCT/IN 03/00089): تحت رقم الدولى طلب البراءة 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
وزارة الصحة–براءة اختراع  (12)

بيربازينيل-١-) داى أريل ميثيل( -٤مشتقات  (54)

٢٦/٠٣/٢٠٢٣وتنتھى فى تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة 
٠بیبرازینیل-١-)داى أریل میثیل( -٤ت مشتقایتعلق ھذا االختراع 

یدروجین وھالوجین ومجموعة ألكیل بھا استبدال أو لیس بھا من ھ'Yو 'Xو Yو Xحیث یتم اختیار حیث یتم
تبدال  یة(اس رعة أو حلق ستقیمة أو متف یل ، ) م و ألك وعة ھال سى ومجم یل أوك وعة ألك ل ومجم وعة أری ومجم

یار تم اخت یل  R4و R3و R2و R1وی وعة ألك ین أو مجم ن ھیدروج یة(م رعة أو حلق ستقیمة أو متف ) م
یس بھ تبدال أو ل ا اس ات بھ یل أو حلق وعات أر ألك تجانس أو مجم ر م ل غی ل أو أری وعات أری تبدال أو مجم ا اس

ر متجانسة  یل اناینیل أو الكیمجموعات ألكأو O, S, N)بمعنى (واحدة أو أكثر تحتوى على ذرة غیر متجانسة غی
ربون  ذرات ك تبدال ل ا اس یس بھ ا استبدال أو ل ى ٢بھ یث تكون مجموعات االستبدال٦إل على شق R2و R1، ح

بصورة اختیاریة سویا مع R4و R3البیبرازینیل إما معاً فى نفس الوقت أو متضادتین مع بعضھما البعض وتشكل 
ذرات الكربون التى یتم توصیلھما إلیھا حلقة أحادیة مشبعة أو حلقة أریل أو حلقة أریل بھا استبدال أو حلقة أریل 

و أكثر مختارة من أا استبدال تحتوى على ذرة أو غیر متجانسة واحدة غیر متجانس أو حلقة أریل غیر متجانس بھ
NوS وO راوح من ة یت سویاً جزء من حلقة فإنھا قد R4و R3، بشرط أنھ عندما ال تشكل ٦إلى ٣بحجم حلق

وجد كلت ى ش ا ف كل Eإم نR5 و،Zأو ش بارة ع ون n-O-CH2-CO-Z(CH2)ع یث تك بارة n، ح ع
یتم اختیار ، وحیث'N(R)-N(R)Rو 'N(OR)Rو 'NRRو ORو OHمن Zتم اختیار ، وی٦إلى ١عن 

R وR' تبدال ا اس یس بھ تبدال و ل ا اس یل بھ وعات ألك ین أو مجم ستقیمة(من ھیدروج یةم رعة أو حلق )أو متف
حدة أو أكثرمتجانسة  تحتوى على ذرة غیر متجانسة وامتجانس أو ار ألكیل أو أو مجموعة أریل ، أو أریل غیر 

ى( یل أو الكیأو مجموعات ألكO, S, N)بمعن ، ٦إلى ٢یل بھا استبدال أو لیس بھا استبدال لذرات كربون اناین
یار  تم اخت ن Bوی نn-)n(CH2) -م بارة ع ى ١ع ون x-D-(CH2)y(CH2)و) ٦إل یث تك نDح بارة ع ع

O أوNR أوS أوSO2 ون ى ١بصورة مستقلة عبارة عن yو x، وتك یار ٦إل تم اخت ن mوی ، ٦إلى ١م
٠وأمالحھ المقبولة صیدلیاً 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤

١٨/٠٥/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000472

٢٠١٠یولیھ
٠٢/٠١/٢٠١١

٢٤٩٢٨

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 401/06, 213/80

(71) 1.
2.
3.

ARRAY BIOPHARMA INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MARLOW, ALLISON, L.
WALLACE, ELI
SEO, JEONGBEOB

4.
5.
6.

 LYSSIKATOS, JOSEPH, P.
YANG, HONG, WOON
BLAKE, JIM

(73) 1.
2.

١٩/١١/٢٠٠٣بتاریخ ٥٢٣.٢٧٠/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٨/١١/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/US2004/039060):رقمتحتطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ر أحمد اللباد  سم/ األستاذة  (74)
وزارة الصحة -براءة اختراع (12)

وطرق استخدامها(MEK)مثبطات حلقية غري متجانسة لـ (54)
١٧/١١/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٨/١١/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

سة لـ ر متجان یة غی بطات حلق راع بمث ذا االخت تعلق ھ وطرق استخدامھا لھا الصیغة العامة (MEK)ی
، R1 ،R2 ،R7 ،R8وبأمالحھا وعقاقیرھا األولیة المقبولة صیدالنیا، حیث تكون فیھا كل من (I)رقم 
R9 ،W ،X ،Y ى المواصفات نھا ف م تعریف كل م سبما ت تكون مثل ھذه المركبات عبارة عن ٠ح

ـ بطات ل ثل السرطان وااللتھابات، فى (MEK)مث رطة م ریة المف ى عالج األمراض التكاث یدة ف ومف
یات یة الثدی یة االلتھاب االت المرض الج الح ى ع رق ٠، وف ضا بط ى أی راع الحال تعلق االخت ا ی كم

ى عالج األمراض التكاثریة المفرطة فى الثدییات، وطرق الستخدام  ذه المركبات ف ثل ھ الستخدام م
٠التركیبات الصیدالنیة المحتویة على مثل ھذه المركبات 

(57)

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



٥

٢١/١٢/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000854

٢٠١٠یولیھ 
٠٥/٠١/٢٠١١

٢٤٩٢٩

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

رية مصر العربيةمجهو

وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A61K 31/496 & C07D 413/06

(71) 1.
2.
3.

GLAXO GROUP LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

LIDDLE, JOHN

(73) 1.
2.

٢٤/٠٦/٢٠٠٣بتاریخ ٦,٠٣١٤٧٣٨:المملكة المتحدة تحت رقم
٢٢/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ PCT/EP2004/006814 :رقمتحتطلب البراءة الدولي

٠١
٢   .

٣.

(30)

ھدى أنیس سراج الدین /األستاذة  (74)
وزارة الصحة-براءة اختراع   (12)

ثنائي كیتو بیبرازینات مستبدلة واستخدامھا كمضادات أوكسیتوسین (54)
٢١/٠٦/٢٠٢٤وتنتھي في ٢٢/٠٦/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

صیغة  ا ال راع بمركبات لھ ذا االخت تعلق ھ ثل R1 حیث)١( ی یل ، –٢تم ثل R2 إندان یل –١تم مث
روبیل ، و ثل R3 ب یل –٢تم ل و–٤–أوكسازول –٣، ١–مث اR5 وR4 ی ثالن مع ع ذرة تم م

تعلق بطریقة لتحضیرھا  ا ی نو ، كم ا مورفولی رتبطان بھ ي ت روجین الت ركیبات صیدلیة تحتوي ،النیت ت
.علیھا واستخدامھا في الطب 

(57)

ختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیةمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االت



٦

٠٦/٠٦/٢٠٠٤
PCT/NA 2004/000039

٢٠١٠یونیھ 
١١/٠١/٢٠١١

٢٤٩٣٠

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 239/48, 403/12 & A61K 31/505 & A61P 35/00

(71) 1.
2.
3.

ASTRAZENECA AB ( SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

BARLAAM , BERNARD
PAPE , ANDREW
THOMAS , ANDREW

(73) 1.
2.

٠٧/١٢/٢٠٠١بتاریخ ٠١٠٤١٤٠.٩: السوید تحت رقم 
٠٣/١٢/٢٠٠٢بتاریخ ( PCT/SE 02/02221) : طلب البراءة  الدولى تحت رقم

.١

.٢

.٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

شبھ األنسولین ١–مشتقات بیریمیدین كمنغمات لمستقبل عامل النمو  (54)
٠٢/١٢/٢٠٢٢تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى 

: یتعلق االختراع الحالى بمركبات بالصیغة 

یھا  ى ف ددة فى الوR4, R3 , R2 , R1والت ى المح ا المعان صف ، وعملیات لتحضیرھا ، وتركیبات لھ
٠تحتوى علیھا ، وعملیة لتحضیر التركیبات الصیدلیة واستخدامھا فى العالج 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٧

٢١/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/001248

٢٠١٠یولیة 
١١/٠١/٢٠١١

٢٤٩٣١

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكاد
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F25J 1/00, 3/00
(71) 1.

2.
3.

CONOCOPHILLIPS COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

EATON ANTHONY P.
MARTINEZ BOBBY D.
YAO JAME

(73) 1.
2.

٢٤/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٨٧٥٧٣٤/١٠:حت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة ت
١٧/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ 2005/021432PCT/US:رقمتحت طلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وجھاز إلسالة الغاز الطبیعى مزود بعمود إزالة لمتكثفات االرتجاع الثقیلة 
بواسطة تكثیف علوى

(54)

١٦/٠٦/٢٠٢٥فى وتنتھى ١٧/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 
ثفات  ة لمتك ود إزال زود بعم ى م از الطبیع الة الغ از إلس ریقة وجھ راع بط ذا االخت تعلق ھ ی

وى  اع عل یف وارتج طة تكث یلة بواس اع الثق ى ٠االرتج یار غن إطالق ت اص ب شكل خ تعلق ب وی
ثان خارج من دورة م یف جزء على األقل بالمی یلة وتكث ثفات الثق ة المك ود إزال ى عم روبان إل رد ب ب

اع  سائل كارتج زء ال ر الج بخار وتوفی ن ال یة م ود والخال ن العم ة م یلة الخارج واد الثق ن الم م
٠إلى عمود إزالة المتكثفات الثقیلة 

(57)

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



٨

١٤/٩/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000865

٢٠١٠یولیھ 
١١/٠١/٢٠١١

٢٤٩٣٢

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

هورية مصر العربيةمج
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl 8 A01C 1/60 & A01N 43/90, 25/30

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (Switzerland)

(72) 1.
2.
3.

HAULSEE، LEAR ،MICHAEL
LOPEZ، HUMBERTO، B.

(73) 1.
2.

١٦/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ ٥٥٣.٤٩٥/٦٠: رقم الوالیات المتحدة االمریكیة تحت 
٠٢/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠١٢٩٦٠.٣:تحت رقم المكتب االوروبى 

١٥/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ )PCT/EP2005/002754(:طلب البراءة الدولى تحت رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

د عبد الھادىھدى احم/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة مبیدة لآلفات  لمعالجة البذرة  (54)
١٤/٠٣/٢٠٢٥وتنتھي في ١٥/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ید حشرى و ى لمب ركیب مائ راع بت ذا االخت تعلق ھ ى صورة معلق /ی ذرة ف ة ب ید خیطى لمعالج أو مب
ید واحد للحشرات و ل مب ى األق ل أو /یتضمن عل ى األق یة عل ى كم ، اعتمادا %وزن ٣للخیطیات ف

شطة حیث یكون واحد  سطحیة الن ركبات ال ن الم ین م ل اثن ى األق ركیب، و عل ى للت وزن الكل ى ال عل
ل مركب من نوع فوسفات انیونى، و واحد على األقل ھو فینول تمت إضافة الكوكسي غیر  ى األق عل

ھ ى ل ر. ایون ركیبات أداء تطای ذه الت ثل ھ ین م ادة تع تخدام لم ین االس سن ح بار مح ئة غ ى ھی عل
.تكاثرنبات، على سبیل المثال البذور

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة بدون رسومات



٩

٢١/١١/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/001275

٢٠١٠یولیھ 
١١/٠١/٢٠١١

٢٤٩٣٣

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

جمھوریة مصر العربیة
ة لشئون البحث العلمىوزارة الدول

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H02G 15/117

(71) 1.
2.
3.

3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

REBERS , KENNETH D.
DODGEN , CHARLES H.
ALARCON , SERGIO A.

4.
5.

MARKOS , LASZLO
MIKLOS , RICHARD L.

(73) 1.
2.

٠٣/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ١٤٥.٠٧٩/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٣/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/017102( : تحت رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى/ األستاذة  (74)
إختراعبراءة  (12)

صندوق نھایة طرفیة (54)
٠٢/٠٥/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠٣/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

مع خطوط االتصاالت ، یحتوى صندوق النھایة لالستخدامصندوق نھایة طرفیة بیتعلق ھذا االختراع
. كبیرةبدرجةمفرغ وغطاء القاعدة عبارة عن جدار مصبوب ثنائى یكون قلبعلى قاعـدةالطرفیة

ممتد بین الجدران وجدار خلفىوجدران طرفیة متقابلةعلى جدران علیا وسفلى متواجھةتحتوى القاعدة
جزء على األقل حددی.  ى وعللالجدار امعةحركالقابل للیرتبط الغطاء طرفیة جدران الالوالعلیا ویةالسفل

.بوابة خط اتصالاً كونممضغوط الثنائى الجدارالالمتقابلة منطقة الطرفیة من الجدران 

(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



١٠

٢٥/٠٢/٢٠٠٨
٠٣٢٣/٢٠٠٨
٢٠١٠یولیھ 

١١/٠١/٢٠١١
٢٤٩٣٤

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L 1/00, 1/40

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

ACHTERKAMP, GEORG
ACKERMANN, DIETER, KURT, KARL
INOUE, CHIHARU

4.
5.
6.

KOHLUS, REINHARD
KUHN, MATTHIAS

(73) 1.
2.

٠٧/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٥٠٩٣.٤:المكتب األوروبى تحت الرقمین
١٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٥٠٧٧٨٤٢.٢

٠٧/١٢/٢٠٠٦بتاریخ بتاریخ (PCT/EP2006/012060):رقمتحت طلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

صلصة مرق اللحم أو لالستخدام كتابل ویحتوى على مركز معبأ لتحضیر مرق حساء، صلصة،
جیالتین ونشا 

(54)

٠٦/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٧/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ز معبأ لتحضیر مرق، حساء، صلصة، صلصة مرق اللحم أو لالتستخدام  راع بمرك ذا االخت تعلق ھ ی

شا یكون فى صورة جیلى  ین ون ى جیالت تابل ویحتوى عل ماء، % ٨٠-٢٠المركز على یحتوى ٠ك
نكة، % ٦٠-٠.٥ افیة ال ونات إض ى % ٣٠-١٥مك وین جیل ل تك ح وعام الم(مل ین ) ھ شمل جیالت ی

ى غیاب  شا ف ن األعشاب، الخضروات، الفواكھ، اللحم، السمك، القشریات % ٦٠-٠.٥ون وزن م بال
٠أو جزیئاتھا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



١١

٠٤/٠٥/٢٠٠٨
PCT/NA2008/000718

٢٠١٠یولیھ 
١١/٠١/٢٠١١

٢٤٩٣٥

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01B 11/02

(71) 1.
2.
3.

AKZO NOBEL N. V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

WOODRUFF, THOMAS, E.
BURKE, MICHAEL
CHARLES, GARY, A.

4.
5.
6.

BRYANT, PATRICK, S.
MOLES, DONALD, FITZGERALD

(73) 1.
2.

١٠/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٧٣٥١٩٢/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٧/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٦/٠٥١١١٨٠١: المكتب االروبى تحت رقم

١٠/١٠/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/SE2006/050393):طلب البراءة الدولى تحت رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج ثانى أكسید كلورین  (54)
٠٩/١٠/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٠/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ورین والع سید الكل ى أك تاج ثان یة إلن راع بعمل ذا االخت تعلق ھ ورة تتضمن ھذه الخطوات ی یة المذك مل
٠المتواصلة المتتابعة 

تغذیة لمفاعل ) أ 
كلورات ومادة قلویة فلزیة وعامل اختزال ) ١
تفاعل الكلورات مع المادة القلویة الفلزیة وعامل االختزال لیشكل تیار منتج ) ب
بالحمض تشكیل ثانى أكسید الكلورین وملح المادة القلویة الفلزیة الخاصة ) ٢
نقل تیار المنتج من المفاعل للمستخلص ) ج
ومزجھا بحافز مانع للتغذیة ) ٣
فى المستخلص وسیكون تیار المنتج مخفف ) ٤
نقل تیار المنتج المخفف إلى جھاز فصل الغاز عن السائل ) ٥
حیث یفصل الغاز عن السائل ) ٦
سحب تیار المنتج الغازى ) د
٠ین مع غاز خامل من جھاز وصل الغاز عن السائل المذكور تشكیل ثانى أكسید الكلور) ٧
وسحب طور السائل من جھاز فصل الغاز السائل ) ٨

٠یتعلق االختراع أیضا بوحدة إنتاج إلنتاج ثانى أكسید الكلورین 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



١٢

٠١/١٢/٢٠٠٢
١٢٩٧/٢٠٠٢

٢٠١٠یونیھ
١١/٠١/٢٠١١

٢٤٩٣٦

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

دیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A61K 31/4709, 31/404 & A61P 25/00 & C07D 209/32, 405/06, 405/12, 209/08, 209/44 &
C07C 271/16, 233/23, 271/24 & C07D 215/20

(71) 1.
2.
3.

NOVARTIS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

GASPARINI, FABRIZIO
AUBERSON, YVES
OFNER, SILVIO

(73) 1.
2.

٠٤/١٢/٢٠٠١بتاریخ ٠١٢٨٩٩٦.٦:المملكة المتحدة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

(MGLUR5)مشتقات أستلین ذات مفعول مضاد لمستقبالت التجاذب األیضى للجلوتامات (54)
٣٠/١١/٢٠٢٢وتنتھى فى تاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من

): ١(یتعلق ھذا االختراع بمركبات بالصیغة 

ل Y, X, Ro, R", R', R, A, n, mحیث  ف الكام ى الوص یھا ف ى المنصوص عل ا المعان لھ
٠تفید لالستعمال كعقاقیر دوائیة ) ١(والمركبات بالصیغة ٠لالختراع وكیفیة تحضیرھا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٣

٠٥/٠٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000132

٢٠١٠یولیھ 
١٢/٠١/٢٠١١

٢٤٩٣٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F01N 1/02, 1/00, 7/02

(71) 1.
2.
3.

BAJAJ AUTO LIMTED ( INDIA )

(72) 1.
2.
3.

ABRAHAM, JOSEPH

(73) 1.
2.

٠٦/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ MUM/2004/851:الھند تحت رقم
٠٣/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/IN2005/000254):رقم تحتطلب البراءة الدولى

١·
٢·
٣·

(30)

سھیر میخائیل رزق/األستاذة (74)
اختراعبراءة  (12)

حسن ألسطوانة مفردة لمحرك إلیقاد شوط اإلشعالنظام عادم م (54)
٠٢/٠٨/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٣/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

، یتعلق ھذا االختراع بنظام عادم لتحسین خصائص عزم التدویر ألسطوانة مفردة إلیقاد شرارة محرك 
أنبوبة ،  واحدة بشفة العادم نھایة ،  وكاتم صوت ،  تجویف ،  الذى فیھ نظام العادم یحتوى أنبوبة رفع 

الرفع المذكورة تم تجھیزھا لالتصال بفتحة عادم المحرك والنھایة األخرى متصلة مع كاتم الصوت 
السابق والحجرة المذكورة تكون متصلة بین طول أنبوبة الرفع من وجھ شفة العادم السابقة بموازاة 

٠الطول ألنبوبة الرفع السابقة 

(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



١٤

٠٢/٠٤/٢٠٠٨
٠٠٠٥٦٤/٢٠٠٨

٢٠١٠یولیة 
١٢/٠١/٢٠١١

٢٤٩٣٨

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

عربيةمجهورية مصر ال
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B42D 1/08

(71) 1.
2.
3.

UNIBIND LIMITED (CYPRUS)

(72) 1.
2.
3.

PELEMAN , GUIDO

(73) 1.
2.

٠٣/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٠٤٧٧/٢٠٠٥: مارقاألتحت بلجیكا
٠٦/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٠٤٨٩/٢٠٠٥
١٧/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٨/٢٠٠٥
٠٦/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٠٢١٦/٢٠٠٦

٠٢/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IB2006 /002737( : رقم ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.
٤.
٥.

(30)

سھیر میخائیل رزق/ ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

تطبیقىوراق الطلیقة أو ماشابھ ذلك وتغلیف عنصر نھایة ورقة أو غطاءألطریقة لتغلیف حزمة ا (54)
٠١/١٠/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٢/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

تمیزت،  و ما شابھ ذلك فى غطاء مع ظھر الطلیقة أاألوراقبطریقة لتغلیف حزمة یتعلق ھذا االختراع
، وراق الطلیقة أللعالهأتغلیف یحرر حافة الحزمة المذكورة :  نھ یشمل الخطوات التالیة بشكل رئیسىبأ

.ویثبت ھذه الحزمة فى الغطاء ، الغطاء ، وراق بحافة حدھا فى الظھر ألیزود حزمة ا

(57)

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



١٥

٢٠/٠٨/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000786

٢٠١٠إبریل
١٧/٠١/٢٠١١

٢٤٩٣٩

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 2/32, 2/30

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KNUDSEN, RONALD, D.
KREISCHER, BRUCE, E.
ABBOTT, RONALD, G.

4.
5.
6.

BRIDGES, STEVEN, D.
BARALT, EDUARDO, J.

(73) 1.
2.

٢٠/٠٢/٢٠٠٤بتاریخ ٧٨٣.٤٢٩/١٠:الرقمینالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٢٠/٠٢/٢٠٠٤بتاریخ ٧٨٣.٧٣٧/١٠

١٨/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/US2005/005416): طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

وین أولیجومر من أولیفینطرق لتحضیر محفز یستخدم لتك (54)
١٧/٠٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٨/٠٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

راع بطریقة لتحضیر محفز یستخدم فى تكوین أولیجومر من أولیفین  ذا االخت تعلق ھ یحتوى على ٠ی
ید  ى ھال توى عل ركب یح ز وم یل فل رول والك ى بی توى عل ركب یح روم وم ى ك توى عل ركب یح م

ذیب یاریا م ى المركب المحتوى على كروم واخت شتمل عل ركیبة ت س ت ضمن الطریقة تالم ، حیث تت
ز، حیث تتم إضافة التركیبة التى تشتمل على المركب المحتوى على  یل الفل ى الك شتمل عل ركیبة ت وت

٠كروم إلى التركیبة التى تحتوى على الكیل الفلز 

(57)

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



١٦

٢٩/١٢/٢٠٠٣
١١١٥/٢٠٠٣
٢٠١٠یولیة 

١٩/٠١/٢٠١١
٢٤٩٤٠

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F27B 7/04 & C04B 11/036, 11/05

(71) 1.
2.
3.

 TALLERES A. MONTERDE, S. A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

RONDAN AGUESY JOSEP
LÓPEZ MERCADÉ JOAN

(73) 1.
2.

٣٠/١٢/٢٠٠٢بتاریخ : P200203029تحت رقم أسبانیا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

IIتحسینات مدخلة فى فرن دوار بأداء حرارى عالى لتصنیع نصف ھیدرات وانھیدریت  (54)
٢٨/١٢/٢٠٢٣فى وتنتھى ٢٩/١٢/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی صف بتاالخت صنیع ن ى لت رارى عال أداء ح رن دوار ب ى ف ة ف سینات مدخل ح
یدریت  یدرات وانھ طح المادة المقاومة للصھر II٠ھ وق س سلة من شفرات ف رن بسل زوید الف تم ت ی

زویدھا عند جزئھا الخل تم ت ى ، وی ى الداخل ى الجسم األنبوب تقبال وتوصیلھا إل یأة الس ى بغرفة مھ ف
ى مصفاة مرشح النظام ، وأیضاً العدید من الحوامل المنزلقة  بل ف ن ق ھ م م استخالص غبار جصى ت
تحدة المحور المكونة للفرن ،  تلفة الم یة المخ ین األجسام األنبوب یما ب سمح بالحركة الخطیة ف ى ت الت

ر دة أو أكث تجاز واح ة اح وقد ، وحلق ل الم ة لحام رة نقال تحات ، وبمجم الل ف ھ خ ركبة ب ، م
رعة  یم س ا وتنظ شتعلة خاللھ ادة الم رور الم دد م ى تح یة الت طوانة الداخل سم االس ى ج لة إل وموص
الل  رورھا خ نظمة لم ادة م تجاز الم سبب اح زونیة ت ویة حل الع تق ورة ، بأض ادة المذك دم الم تق

ى ا یكل المعدن ى الھ ل إل اء موص م للم روج ، وبغطاء محك تحة الخ وب ف تحة ثق ھ ف ركب ب دوار وم ل
٠خروج بخار یتم توصیلھا بأنبوب مأخذ غاز ، وباب ألخذ العینات وحامل لوسائل االستشعار 

(57)

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



١٧

٠٤/٠٨/٢٠٠٨
١٣١٨/٢٠٠٨
٢٠١٠یولیھ 

١٩/٠١/٢٠١١
٢٤٩٤١

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

عمكتب براءات االخترا

(51) Int. Cl. 8 B65D 83/00

(71) 1.
2.
3.

RAWLPLUG LIMITED ( UNITED KINGDOM )

(72) 1.
2.
3.

CADDEN , STEPHEN

(73) 1.
2.

٠٧/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٢٣٤٠.٢:رقمالمتحدة تحتمملكة ال
٠٧/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/000439(: قمرتحت ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

أحمد اللباد سمر / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

ة على خرطوشةأأو وحدة مھی/فوھة و (54)
٠٦/٠٢/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٧/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ھیأه حیث تشتمل الفوھة أو وحدة المھایأة أو وحدة م/خرطوشة مثبتة إما بفوھة وبیتعلق ھذا االختراع
على جزء حلقى إلى حد كبیر مھیأ لتركیبھ بالتحاضن حول أحد أطراف الخرطوشة حیث یعمل الجزء 

٠الحلقى إلى حد كبیر كمانع للتسرب یمنع أى تسرب من الخرطوشة 

(57)

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



١٨

٢٦/٠٧/٢٠٠٦
٠٣٥٧/٢٠٠٦

٢٠١٠أغسطس 
٢٤/٠١/٢٠١١

٢٤٩٤٢

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C12N 1/00 & C12N 9/00 & D06M 19/00

) جمھوریة مصر العربیة ( الھیئة العامة لمدینة مبارك لالبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ایھاب عبد الرؤوف اسماعیل سرور/ دكتور 
عمرو عبد الفتاح عمارة / ردكتو

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود السید عبد اللطیف/ تفویض االستاذ (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة بیولوجیة لمعالجة مخلفات الریش الناتج من مجازر الدواجن النتاج احماض امینیة وانزیمات  (54)
٢٥/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى  ٢٦/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من  

تاج  دواجن الن ازر ال ن مج ناتج م ریش ال ات ال ة مخلف یة لمعالج ریقة بیولوج راع بط ذا االخت تعلق ھ ی
زیمات یة وان م مخلفات الصناعات المتعلقة بالطیور وھو عبارة . احماض امین ن اھ ریش واحد م ان ال

ى االحماض االم ى ف ر وغن ى للطائ ع المحتوى البروتین . ینیة المحتویة على السلفر كالسیستینعن رب
ریش بواسطة ساللتین معزولتین من البیئة المصریة ھما عبارة عن  سیر ال ى تك الطریقة اشتملت عل

Geobacillus stearothermophilus  and Bacillus thermoterrestris. ة ٦٥عند درج
یة یمكن االستفادة منھا فى العدید من ال ى احماض امین ئویة ال منتجات الطبیة والصناعیة وفى تغذیة م

یوان ذلك على اسلوب یعتمد على التكسیر المكثف للریش عن طریق استخدام . الح اشتملت الطریقة ك
زامنة وذلك للتخلص السریع من المخلفات مما یؤدى الى الحفاظ على البیئة  روبیة المت سالالت المیك ال

. من ناتج اعدام الریش

(57)

الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل
والصور المرفقة بالطلب



١٩

٠٥/٠٩/٢٠٠٦
٠٤٧٥/٢٠٠٦

٢٠١٠أغسطس 
٢٠١١/ ٠١/ ٢٦

٢٤٩٤٣

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 53/14

)مصر العربیةجمھوریة( مركز البحوث الزراعیة   ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أمل صابر محمد محمود / دكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة نموذج منفعة   (12)

جھاز كھربائى معدل لالستخالص والفصل بتحكم حرارى دقیق  (54)
٠٤/٠٩/٢٠١٣وتنتھى فى  ٠٥/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ى لمركبات كیمیائیة مختلفة  از استخالص وفصل كیمیائ راع  بجھ ذا االخت تعلق ھ عضویة وغیر ( ی
یسمح بالفصل واالستخالص بدرجة نقاء ٠باستخدام نظام جدید للتحكم فى التسخین بدقة ) عضویة 

ى خطوة واحدة ، مما یؤدى إلى توفیر الوقت والطاقة وا رتفعة ف من جھة أخرى ، ٠لتكلفة والجھد م
دل باستخدام مواد عازلة  ر مع از غی ى جھ ر نظام العزل ف از بإضافة وتغیی ذا الجھ ؤدى تصمیم ھ ی

وحدات  ین ال رارة ب ل الح رباء ونق ى عزل الكھ ساعد عل دة ت ة ٠جدی ى درج دل ف از المع ل الجھ یعم
ن  راواح م ى ٣٠حرارة تت ى ٥١١٠إل یة تصل إل ة عال كن استخدام الجھاز المعملى یم٠م ٥١م ، بدق

٠المعدل الجدید فى استخالص وفصل المركبات الكیمیائیة بدقة عالیة 

(57)

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



٢٠

٢٦/٠٢/٢٠٠٨
٠٣٣٣/٢٠٠٨
٢٠١٠یولیھ 

٢٧/٠١/٢٠١١
٢٤٩٤٤

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G01V 1/00

(71) 1.
2.
3.

CGG SERVICES (FRANCE )

(72) 1.
2.
3.

MEUNIER JULIEN

(73) 1.
2.

٠١/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ٠٥٠٨٩٦٥:تحت رقمفرنسا 
٢٥/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/FR2006/065670(: رقم تحت ىطلب البراءة الدول

١·
٢·
٣·

(30)

شادى فاروق مبارك/ األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

طریقة وجھاز الكتساب بیانات زلزالیة (54)
٢٤/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٥/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

نتاج ى إبطریقة الكتساب بیانات أو معلومات زلزالیة تستخدم مصادر قادرة علراعختإلیتعلق ھذا ا
. ، لھ فترة محددة مسبقـًا من النوع الكاسحرصدا لتتابع ًـ طبق)  عندما یكون فى محطة(زلزالیة ھزات
لرصد، كما یجیز اجھاز التسجیل تكون متزامنة، نجد أن المصدر وساعاتا لھذه الطریقةًـ وطبق

،   ھى رقم مصدر معینk وتكون، tk,n سبق تحدیدھارصد أزمنة لمصادر عند مجموعة أو سلسلة منل
n ورقم المصادر،١ھى رقم مصدر ما بینNsىویتم ھذا بشرط أن المصدر یكون فى حالة معینة لیعط

. )ریسیفر(جھزة استقبالأشارات الناتجة بواسطة إلوتسجل باستمرار اtk,n الوقتاھتزازات فى ذلك
.الطریقةنظام الكتساب بیانات زلزالیة تقوم بتنفیذ ھذهبا ًـ یضأیتعلق االختراع كما

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة 
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  االختراعرئيس مكتب براءات             القائم بأعمال    عادل السعيد عويضة   /أ

 
 مكتب براءات االختراع: ر الناشــ



 
 قائـمة المحتـويـات

 
( i ) - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  تصديـر  

 

( ii ) 
 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ افتتاحيــة -

( iii ) - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رموز البيانات الببليوجرافية 
( iv ) 

 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ منظمة العالمية للملكية الفكريةبالرموز الدول األعضاء  -

راءات - )١( صرة للب صادراألوصاف المخت ھرة ال الل ش ر خ ربية  ٢٠١١ فبراي ة الع بقـًا باللغ ط
 ألرقام إصدار البراءات  

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٤٥  براءة رقـم  )٢(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٤٦  براءة رقـم  )٣(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٤٧ م  براءة رقـ )٤(

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤٩٤٨  براءة رقـم  )٥(

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤٩٤٩  براءة رقـم  )٦(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٥٠  براءة رقـم  )٧(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٥١  براءة رقـم  )٨(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٥٢  براءة رقـم  )٩(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٥٣  براءة رقـم  )١٠(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٥٤  براءة رقـم  )١١(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٥٥  براءة رقـم  )١٢(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٥٦  براءة رقـم  )١٣(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٥٧  براءة رقـم  )١٤(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٥٨  براءة رقـم  )١٥(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٥٩  براءة رقـم  )١٦(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٦٠  براءة رقـم  )١٧(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٦١  براءة رقـم  )١٨(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٦٢  براءة رقـم  )١٩(
  
  
  
  



  
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠١  براءة رقـم  )٢٥(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٢  براءة رقـم  )٢٦(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٣  براءة رقـم  )٢٧(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٤  براءة رقـم  )٢٨(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٥  براءة رقـم  )٢٩(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٦  براءة رقـم  )٣٠(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٧  براءة رقـم  )٣١(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٨  براءة رقـم  )٣٢(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٩  براءة رقـم  )٣٣(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٠  براءة رقـم  )٣٤(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١١  براءة رقـم  )٣٥(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٢  براءة رقـم  )٣٦(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٣  براءة رقـم  )٣٧(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٤  براءة رقـم  )٣٨(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٥  براءة رقـم  )٣٩(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٦  براءة رقـم  )٤٠(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٧  براءة رقـم  )٤١(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٨  براءة رقـم  )٤٢(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٩  براءة رقـم  )٤٣(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٢٠  براءة رقـم  )٤٤(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٢١  براءة رقـم  )٤٥(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٢٢  براءة رقـم  )٤٦(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٢٣  براءة رقـم  )٤٧(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٢٤  براءة رقـم  )٤٨(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٢٥براءة رقـم    )٤٩(
 
 
 
 



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات               

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

ـًا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى                               يعد البحث العلمى منبع

لملكية الفكرية  ااالهتمام بحقوق   ن  كاا  ولم،  ية المنشودة   جلوالتكنوفكره مما يحقق التنمية االقتصادية و      

ـًا من مطالب المعرفة       ـًا ضروري ة والتى تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية        والتنميمطلب

إبداعاتهم الفكرية والتى يترتب عليها حماية الحقوق المالية واألدبية لهؤالء المبدعين ، كما أنها تنظم                  

.وتحمى إبداعاتهم 

على ربط  وفـى إطار رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للباحثين والعلماء والمبدعين والعمل             

الـبحث العلمـى بالـصناعة تـم إنـشاء وتشغيل الشبكة اإللكترونية والتى ترتكز على إنشاء نقاط اتصال        

إلكتـرونية بـين مكـتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات والمراكز          

ا حتى يمكن ترجمة المعلومات     والشركات على مستوى جميع محافظات مصر لتحقيق التكامل والتالحم بينه         

٠التكنولوجية التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام 

ومن هنا جاء االهتمام بنشر الوعى وثقافة المعلومات المتضمنة ببراءات االختراع وتم اإلصدار بنشرة              

إلقاء المزيد من الضوء على االتجاهات التكنولوجية الحديثة         األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف    

فـى المجـاالت المخـتلفة واالسـتفادة الكاملة من البيانات والمعلومات الثرية التى يتضمنها هذا الوعاء                 

المعلوماتـى المهـم للوقوف على أحدث التقنيات والعمل على تطويرها ؛ مما يؤدى إلى دفع عملية تنمية                  

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاريخ تقديم الطلب 

30 ) تاريخ األسبقية –رقم األسبقية -دولة األسبقية (األسبقيات 

44 تاريخ القبــول 

45 صدور البراءةتاريخ 

51 للبراءات ىالتصنيف الدول

54 ومدة الحمايةتسمية االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغير( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكيل
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( 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 )
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( 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
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( 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 )
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 ٢٠١١ فبرايررـالل شهـ



٢

٢٣/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٩٤/٢٠٠٨

٢٠١٠أغسطس 
٠٨/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٤٥

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E04B 1/343 & H02B 1/30 & H05K 7/18 , 5/02

(71) 1.
2.
3.

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS ( FRANCE )

(72) 1.
2.
3.

FREDERIC WATERLOT
EMMANUEL GUILLON
FENGQUAN SONG

4.
5.

TING ZHANG
XUN CHEN

(73) 1.
2.

٢٢/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٢٠٧٣:تحت رقمفرنسا  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
نموذج منفعة (12)

عمود مقوى مفتوح لغرفة كھربیة (54)
٢٢/٠٣/٢٠١٥وتنتھى فى ٢٣/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

تعلق راع إلای وى مبخت ود مق ربیة عم رفة كھ توح لغ ع لف ربائیة م رفة كھ دة لغ صنیع األعم سھیل ت ت
، ویتم طلوبة المعلى المقاومة لحصولمن المادة المطلوبة لمثلى نفس الوقت على كمیة ىالحصول ف

ود  مغلق موضعیاً بواسطة عنصر تعزیز U على شكل حرفتصمیم لالختراع من اًـ وفقتصنیع العام
ر د . ملحوم أو أكث تم تحدی شكل الھندسی ثل لعناصر التعزیز وكذلك شكلىال ع األم ، العمودوالموض

.بنفس األعمدةIP54 أوIP30 بحیث یمكن تصنیع غرف معایرة

(57)

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



٣

١٢/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001193

٢٠١٠أغسطس 
٠٨/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٤٦

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

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

براءات االختراعمكتب 

(51) Int. Cl. 8 C08K 3/00 & C09J 11/04  ,  123/28

(71) 1.
2.
3.

LORD CORPORATION ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

GREEN, CHRISTIAN, C.
TALLMADGE, JACK, N.

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٤تاریخ ب٥٨٠.٣٠٦/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٦/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ( PCT/US2005/021520 ):رقمتحتالطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة الصقة للصقھا على سطح معدنى ومطاط للمعدن الالصق (54)
١٥/٠٦/٢٠٢٥ى فى وتنتھ١٦/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ى ومطاط للمعدن الالصق وھو على  ى سطح معدن صقھا عل ركیبة الصقة لل راع بت ذا األخت تعلق ھ ی
شتت فى حامل سائل متطایر ، مع مادة مطحونة صبغیة ویمكن رشھا على  ة للت ادة صلبة قابل ئة م ھی

ى أسطح معدنیة على محتوى صلب  توحدة عل یقة م ة رق ولزوجة تتراوح نسبة بالوزن٢±٢٥أغلف
ن  ى ٥٠م واز ٥٠٠إل ادة Brookfield LVT 2 & commat; 30 rpm )( سنتى ب شتمل الم ت

الج  ین مع ى أولف روزو ، وبول ركب نیت ى م شتمل عل ى ت صلبة الت زیئات ال شتیت الج ى ت قة عل الالص
نسبة بالوزن من جزیئات خاملة غیر % ٣٥إلى % ٥بالھالوجین ، ومستقبل حمضى وما یتراوح من 

ة للضغط كرویة بھا مساحة سطح  % ٥٠جم ونسبة قطر / ٢متر١٠إلى ٠.١تتراوح من BETقابل
. میكرومتر ٢٥إلى ٥من الجسیمات یتراوح من 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٤

١٠/٠٩/٢٠٠٥
PCT/NA2006/000523

٢٠١٠یولیھ 
١٣/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٤٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C07C  7/10 & C10G 21/02

(71) 1.
2.
3.

SASOL TECHNOLOGY (BROBBARITARY) LIMITED (SOUTH AFRICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

DE WET, JOHAN, PIETER
JANSEN,WILHELMINA
JACOBSON,PAUL

١٠/٠٣/٢٠٠٣بتاریخ ٤٥٣.٤١٨/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٠/٠٣/٢٠٠٣بتاریخ ١٩٣٧/٢٠٠٣:جنوب أفریقیا تحت رقم
٢٠٠٣/ ٢١/٠٨بتاریخ ٤٩٦.٨١٦/٦٠:یكیة تحت رقمالوالیات المتحدة األمر

٢١/٠٨/٢٠٠٣بتاریخ ٦٥٢٤/٢٠٠٣:جنوب أفریقیا تحت رقم 
PCT / IB2004/000656 ): رقم طلب البراءة  الدولي ١٠/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ ( 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

(30)

محمود رجـائى الـدقى/ األستاذ  (74)
براءة اختراع (12)

كربونوجات االكسجة من تیار ھیدراستخالص منت (54)
٠٩/٠٣/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٠/٠٣/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

تعلق ھذا االختراع بعملیة الستخالص منتجات  األكسجة من تیار ھیدروكربونات ، ونموذجیا جزء  ی
ج التكثیف  تروبش مع الحفاظ على محتوى األولیفین الموجود فى منت–من منتج تكثیف تفاعل فیشر 

ائل  تخالص س یة اس سجة عمل تجات األك تخالص من یة اس ثل عمل ود –تم ى عم رى ف ائل تج س
ذیب حیث یرسل ناتج االستخالص من  اء بوصفھ الم ثانول والم ن المی استخالص باستعمال مزیج م

یة استخالص سائل  ر المنتجات العلویة و –عمل اد تدوی نھ یع ذیب وم ود استرجاع الم ى عم ائل إل س
شمل  ر المنتجات ت اد تدوی نھ یع ذیب وم ود استرجاع الم ى عم نات إل نات والبارافی ثانول واألولیفی المی

ز  ن تعزی ذلك یمك تخالص وب ود االس ى عم نات إل نات والبارافی ثانول واألولیفی شمل المی ویة و ت العل
.  االستخالص الكلى لالولیفینات والبارافینات 

(57)

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



٥

٠٢/٠١/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000002

٢٠١٠یولیھ
١٣/٠٢/٢٠١٠

٢٤٩٤٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

میة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادی
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B41C 1/04 & B41M 1/42 & B41M 3/14 & B42D 15/00

(71) 1.
2.
3.

SICPA HOLDING S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.
4.

JUNOD, NATHALIE
DESPLAND, CLAUDE-ALAIN
DEGOTT, PIERRE
MÜLLER, EDGAR

(73) 1.
2.

٠٣/٠٧/٢٠٠٣بتاریخ  ٨,٠٣٠١٥٠٩٠:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٩/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ PCT/EP2004/007028 :رقم طلب البراءة الدولى تحت

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة (74)
اختراع براءة  (12)

تصمیم مستحث مغناطیسیا فى غالف یحتوى على جسیمات مغناطیسیةطریقة ووسیلة إلنتاج  (54)
٢٨/٠٦/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٩/٠٦/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

یتعلق ھذا االختراع بجھاز وطریقة لنقل تصمیم مغناطیسى عالى التحلیل یمكن تحدیده مسبقاً على مستند 
ویشتمل الجھاز على جسم ٠یر ضوئیًا مطبوع بحبر مغناطیسى ، وبصفة خاصة حبر مغناطیسى متغ

لمادة مركبة لمغناطیس دائم ، لھ على األقل سطح مستو أو مقوس منقوش بعالمات تناظر التصمیم المراد 
نقلھ ، حیث تكون بھ المادة المغناطیسیة المذكورة ممغنطة بصورة دائمة ، ویفضل فى اتجاه عمودى 

طریقة على طبع أو تغطیة سطح أول من لوح رقیق وتشتمل ال٠بصفة أساسیة على السطح المذكور
أو نسیج بحبر مغناطیسى أو تركیبة تغطیة ، وتقریب اللوح الرقیق أو النسیج المطبوع إلى السطح 
المنقوش من جسم المادة المركبة للمغناطیس دائم المغنطة بینما یكون الحبر رطباً ، متبوعاً بتجفیف 

٠الحبر 

(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



٦

١٠/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000557

٢٠١٠یولیھ 
١٣/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٤٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B42D 15/00

(71) 1.
2.
3.

SICPA HOLDING S.A (SWIZERLAND)

(72) 1.
2.
3.
4.

SCHMID, MATHIEU
DESPLAND, CLAUDE-ALAIN
DEGOTT, PIERRE
MULLER, EDGAR

(73) 1.
2.

٠٩/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠٢٩١٧٠.٠:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٠/١١/٢٠٠٥بتاریخ  (PCT/EP2005/055884):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

ر أحمد اللبادسم٠أ (74)
اختراعبراءة  (12)

عنصر أمان بھ جانب یتصف باالعتماد على زاویة الرؤیة (54)
٠٩/١١/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٠/١١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

یتعلق ھذا االختراع بعنصر أمان ذو جانب یتصف باالعتماد على زاویة الرؤیة ، التى یمكن من خاللھا 
كما یتم الكشف عن  ٠من الزوایا األخرى ةساسیة ، بحیث تظل الرؤیة معتمرؤیة المعلومات األ

مستندات القیمة ، أو الحقوق ، أو ملصقات األمان أو عالمات السلع التجاریة التى تشتمل على عنصر 
یمكن استخدام أسطح الطبقات التحتیة ، ٠األمان المذكور ، وكذلك طریقة إلنتاج عنصر األمان المذكور 

٠متغیرة ضوئیاً والتأثیرات المرئیة التى تعتمد على زاویة الرؤیة بصورة أو بأخرى استخداماً مناسبًا ال

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
یلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفص



٧

٢٦/٠٦/٢٠٠٤
٠٢٨٠/٢٠٠٤

٢٠١٠سبتمبر 
١٧/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٥٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23K 1/00 & A23L 1/09 & C08B 30/12

) جمھوریة مصر العربیة(سومیة محمد إبراھیم درویش / الدكتورة ٠١
٠٢
٠٣

(71)

سومیة محمد إبراھیم درویش/ الدكتورة ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد فاروق محمد/ ذجامعة أسیوط ویمثیلھا األستا–نفطة االتصال بمكتب براءات االختراع  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إلنتاج الجل النباتى من مخلفات مصانع البطاطس  (54)
٢٥/٠٦/٢٠٢٤وتنتھى فى٢٦/٠٦/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

بطاطس  صانع ال ات م ن مخلف ى م ل النبات تاج الج ریقة إلن راع بط ذا االخت تعلق ھ رت ٠ی یث أظھ ح
ض األمینیة لبروتین البطاطس وجود نسبة عالیة من الحامض األمینى اللیسین، دراسة تركیب األحما

دل على أن بروتین البطاطس مناسب لعمل ترابط مستعرض بواسطة إنزیم الترانسجلوتامینیز  ذا ی وھ
ثل زلة م وامل المخت ود الع ع وج ى، م ل البروتین ى الج صول عل دف الح ى بھ المیكروب

(DTT) 1, 2- dithioerythritolثانول، -٢و ركابتو إی زلة می وامل المخت ذه الع راعاة أن ھ ع م وم
روتین كغذاء آدمى، ولحل ھذه المشكلة تم الحصول على ترابط مستعرض  ر مناسبة الستخدام الب غی
ین القمح المحلل كمادة  تخدام جلوت ن طریق اس ك ع یھا وذل دون اإلضافات المرغوب ف زیم ب ع اإلن م

ذه ا زیم حیث تضاف ھ ة لإلن روتین البطاطس بالتركیزات المطلوبة للحصول فعال ز ب ى مرك ادة إل لم
٠على شبكة البروتین المناسبة لعمل الجل 

(57)



٨

٢٢/١١/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001118

٢٠١٠یولیھ 
٢١/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٥١

(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 43/60, A01N 47/20, A01N 47/30 & C07D 295/00, C07D 401/00

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG ( SWITZER LAND )

(72) 1.
2.
3.

CASSAYRE, JEROME
MOLLEYRES, LOUIS-PIERRE
MAIENFISCH, PERTER

4.     CEDERBAUM, FREDRIK
5.     CORSI, CAMILLA
6.      PITTERNA, THOMAS

(73) 1.
2.

٢٨/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤١٢٠٧٢.١:متحت رقالمملكة المتحدة
١٠/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ ) PCT/EP2004/010132( : الطلب الدولى تحت رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

سھیر میخائیل رزق/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

مشتقات بیبرازین لمكافحة اآلفات (54)
٠٩/٠٩/٢٠٢٤وتنتھى فى١٠/٠٩/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

تكون Yحیث (I)ة بمشتقات بیبرازین لمكافحة اآلفات استخدام المركب ذو الصیغیتعلق ھذا االختراع 
أضالع ٦والحلقة تكون أروماتیة ذات ٢أو ١تكون صفر mحیث S(O)mأو ,C=O,C=Sأحادیة 

تكون مجموعات عضویة R8و Ra,R1,R2,R4أضالع ٦أو ٥أو حلقة أروماتیة غیر متجانسة 
,n;معینة   p أو أمالحھ أو ٤-باستقالال من صفر ،N-یھا فى مكافحة أكاسید لھ أو تركیبات تحتو

٠اآلفات ، القرادیات ، النیماتودا ، أو الرخویات 
٠ویمدنا االختراع أیضاً بمركبات جدیدة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٩

٢١/١١/٢٠٠٦
٠٦٠٥/٢٠٠٦

٢٠١٠أغسطس 
٢١/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٥٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A01N  1/100, 25/00,65/00

) جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد ضیاء الدین حسنین على / االستاذ الدكتور
مختار محمد عبد القادر / االستاذ الدكتور

نھال سامى احمد فتحى الموجى / الدكتورة 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

حسنین على حمد ضیاء الدینم. د.أ: تفویض (74)
براءة اختراع  (12)

ئىمیایطریقة لمقاومة االمراض التى تصیب جذور النباتات عن طریق البذور او الشتالت بمخلوط ك
قبل الزراعة

(54)

٢٠/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى  ٢١/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من  
ى تصیب جذور النباتات عن طریق البذور او یتعلق ھذا االختراع بطریقة لمقاومة االمراض الت

یھدف الطلب الى الحصول على حمایة صیغة كیمیائیة مكونة . الشتالت بصیغة كیمیائیة قبل الزراعة 
:من ثالثة مواد كیماویة وھى

كلوروھكسیدین داى جلوكاننیت ) ١(
كلوروسریسول ) ٢(
. ھكسامیدین داى ـ ایزوسیانیت) ٣(

لى تثبیط نمو الفطریات الممرضة للنبات والمسبببة المراض اعفان وقد اثبتت ھذه المركبات قدرتھا ع
ك تحت ظروف المعمل صادیة وذل ن المحاصیل االقت د م ى تصیب العدی ول الت كما تم .. الجذور والذب

شتالت قبل الزراعة فى مقاومة حدوث االصابات  بذور او ال ة لل وط كمعامل ذا المخل یق استخدام ھ تطب
ذور  ى تصیب ج لالمرضیة الت باتات تحت ظروف الصوبة والحق ز المخلوط المستخدم بانھ . الن یتمی

سان  صحة االن ارة ب یة ض ار متبق نھا آث تج ع تخدام ال ین ھلة االس صة، س نة، رخی واد آم ن م ون م مك
د غزو الكائنات المسببة  ة للمحصول الزراعى المعامل ض ر حمای ى توفی ا تعمل عل ا انھ ئة، كم والبی

.رالمراض الذبول وعفن الجذو

(57)



١٠

١٥/٠١/٢٠٠٨
٠٠٧٣/٢٠٠٨

٢٠١٠أغسطس 
٢١/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٥٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

كادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأ
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61C 13/01 & C08L 39/06 & C08F 20/06

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث ٠١
٠٢
٠٣

(71)

منزه جمال الدین محمد السید خفاجى/دكتور 
نھال لطفى ابو ریا/ دكتور 

نادیة أمین بدر/ األستاذ الدكتور 
عادل محى الدین الخضرى/ األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

٤.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید/ األستاذة المركز القومى للبحوث ویمثلھا–وحدة حمایة الملكیة الفكریة –نقطة االتصال بمكتب البراءات  (74)
براءة اختراع  (12)

لتصنیع مادة جدیدة كبطانة رخوة ألطقم األسنان لمواجھة القرح وااللتھابات الفمیةطریقة  (54)
١٤/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٥/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ى راع الحال تعلق االخت واجھةی نان لم م األس وة ألطق بطانة رخ دة ك ادة جدی صنیع م ریقة لت بط
رح و یةالق تھابات الفم ى وسط رطب كالتجویف ٠االل وناتھا عند االستخدام ف د بعض مك نھا تفق ولك

افة  وقت باإلض رور ال ع م ستخدمیھا م ى م ار عل ر ض ا تأثی ونات لھ ذه المك ى وھ الفم
تكاك  یجة االح شیة نت ضارة باألغ صالبة ال ن ال ة م ى درج تحول إل یونة وال د الل ى فق ٠إل

ة ذه الدراس ریت ھ ط أج ذلك فق سجة ول ى األن ار عل ر ض ھ تأثی یس ل ر ل ركب متبلم ى م صول عل للح
م األسنان  ادة ألطق یویة كم بار ھذا المركب بناء على المواصفات القیاسیة المطلوبة ٠الح م اخت د ت وق

نان  ب األس ال ط ى مج تخدامھا ف ند اس واد ع ذه الم تخدام ٠لھ ب لالس ركب مناس ذا الم د أن ھ ووج
األ صق ب ھ یلت م ألن ادة لألطق ة كم ادة قابل ھ م د أن افیة ووج قة إض ادة الص تخدام م طقم دون اس

ھ  ا یجعل اء مم تص الم نھ یم ى ولك ط المائ ى الوس ذوب ف زمن وال ی ن ال یة م دة كاف شكیل لم للت
الدة طوال فترة استخدامھ  ة ص ساب أى درج تھ دون اكت سجة ویحتفظ بلیون بطانة رخوة لألن ل ك یعم

و سمح بال وناتھ ، لی ن مك سرب أى م دم ت تفوق لع ذلك ت صابة ، وك شیة الم شفاء األغ ى ل قت الكاف
ذه المادة عن مثیالتھا من المواد المتاحة بإمكانیة استخدامھا كمادة حاملة للعقاقیر الطبیة المستخدمة  ھ

٠فى عالج االلتھابات البكتریة والفطري 

(57)

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



١١

٠٧/١٠/٢٠٠٣
٠٩٦٦/٢٠٠٣

٢٠١٠سبتمبر 
٢١/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٥٤

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

ة مصر العربیةجمھوری
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
براءات االختراعمكتب

(51) Int. Cl. 8
B29C 39/04

)جمھوریة  مصر العربیة ( أحمد السید یونس درویش / دكتور مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد السید یونس درویش / دكتور مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢
٠٣

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
إختراع براءة (12)

بـخشالقیقدماكینة الطحن المستمر ل (54)
٠٦/١٠/٢٠٢٣نتھى فى ـوت٠٧/١٠/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

الخشب حتى یصنع دقیق خشب مقاس ةلخشب ونشارالمستمر لطحن بعملیة الیتعلق ھذا االختراع 
٠وھو یحدد عدد الفتحات فى البوصة الطولیة ) وھو مقیاس لوحدات المناخل(مش١٠٠٠-٨٠

عملیة شتعال قبل إللیستخدم عند طحن الخشب ضخ طاقة فى الخشب الجاف والذى یكون عرضھ 
تحكم البطحن ذا تقوم ماكینة الطحن المستمر بمنع عملیة اإلحتراق التى قد تنتج أثناء عملیة اللوالطحن 

٠الحرارة فى درجة 

(57)

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



١٢

٢٩/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000921

٢٠١٠أغسطس 
٢١/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٥٥

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

جمھوریة مصر العربیة
حث العلمىوزارة الدولة لشئون الب

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 3/386, 3/395, 3/39

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LANT, NEIL, JOSEPH

(73) 1.
2.

٠٣/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٢٥١٢٦٩.٦:رقمتحت المكتب األوروبى 
٠٢/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/007733):رقمتحتطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبات منظفات صناعیة  (54)
٠١/٠٣/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٢/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

تع نظفات صناعیة ی ركیبات م راع بت ذا االخت ى إنزیمات لیباز عالیة الكفاءة وصیغ ٠لق ھ تحتوى عل
نظفات صناعیة معینة  وعامل تبییض یتضمن مصدر ٦.٥تتضمن مخزون قلوى عالى أعلى من ٠م

سبة  ون ن یث تك ة بح شكیل بادئ ادة ت ض أو م وق حم ین أو ف سید الھیدروج وق أك وق Avoxلف ى ف إل
ض  ى إ١: ١الحم وتتضمن الصیغ ٠، حیث تسمح بالتحكم فى تكوین فوق أكسید ثانى أسیل ١: ٣٥ل

یل باالشترك مع ألكیل  زین ألك لفونات بن ن س یارھا م تم اخت سطحى ی ر ال واد خافضة للتوت المفضلة م
٠أو مواد خافضة للتوتر السطحى غیر أیونیة MESكبریتات إیثوكسیلیة أو 

(57)

رجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ت



١٣

٠٢/٠٨/٢٠٠٣
٠٧٤٧/٢٠٠٣

٢٠١٠أغسطس 
٢٨/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٥٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

جیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولو
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C03B 5/235

(71) 1.
2.
3.

SAINT GOBAIN GLASS FRANCE ( FRANCE )

(72) 1.
2.
3.

JACQUES , REMI
JEANVOINE , PIERRE
PALMIERI , BIAGIO

(73) 1.
2.

٣١/٠٧/٢٠٠٢بتاریخ ٠٩٧٢٨/٠٢:تحت رقمفرنسا  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / تاذة األس (74)
براءة أختراع (12)

فرن إلعداد تركیبات زجاج تحتوى على مستوى منخفض من جسیمات غیر منصھرة (54)
٠١/٠٨/٢٠٢٣وتنتھى فى ٠٢/٠٨/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت تعلق ھ سیلیكا ی ى ال ركیب یحتوى عل صھر المستمر لت رن لل رن . بف وریتضمن الف المذك
اال ل عنم ن الخزانین المذكورین موقداً مغموراً فى ایق ل واحد م ین ، ویضم ك لمواد خزانین متوالی

صھورة  اك.الم یلیكام ى س ركیبات تحتوى عل صنع ت یة ل راع بعمل ذا االخت تعلق ھ تخدام الفرن ، ی بأس
سیلیكا  تم وضع ال ى الخزان األول ، ویسمح ھذاوموی سیلیكا ف وین لتراع بعمل لبیدات لتاالخصھور ال

یدات  زجاج ولب الء واال یة ابلط نا عال یةإلالمی صیرة نتاج یة ق راحل انتقال ى م رارة عل ضة الح ومنخف
.الزمن

(57)

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



١٤

٣٠/٠٤/٢٠٠٥
PCT/NA 2005/000178

٢٠١٠یولیھ 
٢٨/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٥٧

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

جمھوریة مصر العربیة
بحث العلمىوزارة الدولة لشئون ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 491/04, 519/00 & A61K 31/517

(71) 1.
2.
3.

ASTRA ZENECA AB ( SWEDEN )

(72) 1.
2.
3.

PLE, PATRICK

(73) 1.
2.

٠٤/١١/٢٠٠٢بتاریخ ٠٢٢٩٢٧٣٦.٢:تحت رقمالبراءات األوروبى  مكتب 
١٠/٠٤/٢٠٠٣بتاریخ ٠٣٢٩٠٩٠٠.٤:تحت رقمالبراءات األوروبىمكتب

٢٩/١٠/٢٠٠٣بتاریخ (PCT/GB 2003/0040703):رقمتحت طلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع  (12)

SRCن مشتقات كینازولین كمثبطات كیناز تیروسی (54)
٢٨/١٠/٢٠٢٣وتنتھى فى ٢٩/١٠/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

راع  تعلق االخت ین بی شتقات كینازول صیغة م ین (I)بال ناز تیروس بطات كی SRC٠كمث
یث  ن Zح بارة ع ون NH ،mع وعة ٢أو ١تك ل مجم سى R1، وك ن ألكوك تار م (C1-6)تخ

فر أو nو ن ص بارة ع وعة ١ع ل مجم نR3، وك تار م یل تخ نو ، ألك ، (C1-8)ھالوجی
سى  نھا (C1-6)ألكوك یدلیاً م بول ص ح مق یانو ، أو مل سى وس یل وھیدروك ورو میث ى فل ، ثالث

تواء و ى اح زو ف ضاد للغ ل م تخدام كعام یھا لالس توى عل یدلیة تح ركیبة ص راض /وت ة أم أو معالج
٠األورام الصلبة 

(57)

طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق



١٥

١٨/٠٦/٢٠٠٥
PCT/NA 2005/000309

٢٠١٠إبریل 
٢٠١١/ ٠٢/ ٢٨

٢٤٩٥٨

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

یةجمھوریة مصر العرب
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 215/38 , 401/12, 405/12 , 409/12 , 409/14, 413/12 & A61K  41/47`

(71) 1.
2.
3.

AKZO NOBEL  N٠ V ٠  (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

TIMMERS,   CORNEILS ,   MARIUS
KARSTENS, WILLEM, FREDRIK, JOHAN

(73) 1.
2.

N   V    ORGANON  (NETHERLANDS)

٢٠/١٢/٢٠٠٢بتاریخ ٠٢١٠٢٨٦٦.٧:مكتب البراءات األوربى تحت رقم
٢٠/١٢/٢٠٠٢بتاریخ ٤٣٥٠٤٠/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

١٦/١٢/٢٠٠٣بتاریخ  )  PCT/EP 2003/ 051025) : رقمتحت البراءة الدولىطلب

.١

.٢

.٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
وزارة الصحة--براءة أختراع (12)

مشتقات رباعى ھیدروكینولین  (54)
١٥/١٢/٢٠٢٣وتنتھى فى ١٦/١٢/٢٠٠٣عشرون عاما تبدأ من 
راع بمشتقات رباعى ھی ذا االخت تعلق ھ و R1أو ملح مقبول صیدلیا منھا حیث Iدروكینولین لھا الصیغة ی

R2 ونان سى ، Hتكون R3؛ Meأو Hتك سى ، ) 4C-1( ، ھیدروك ألكیل ) 4C-1) ( ثنائى ( ألكوك
نو  سى أو ) 4C-2( أمی ى غیر متجانس ) 6C-2( ألكوك یل حلق ،Hتكون R4 ألكوكسى ؛ ) 4C-2( ألك
OH ، )1-4C ( سى سى أو ) H ، )1-4Cتكون R5؛R7أو ألكوك ھ إذا كانت R7ألكوك ؛ شریطة  أن
R4H إن ون R5، فـ ت ) H ،OH ، )1-4Cال تك سى وإذا كان إن R5Hألكوك ون R4، فـ ، Hال تك

OH 4-1( أوC ( سى ؛ تجانس ، ) R6 )2-5Cألكوك ر م ل غی ل ، ) 6C( أری یل ) 8C-3( أری ألك
ى ،  ) 4C-1) ( ثنائى ( تكون أمینو ، R7ألكیل ؛ ) 6C-1( لقى غیر متجانس أو أریل ح) 6C-2( حلق

یل أمینو ،  أریل غیر متجانس ) 5C-2( أریل كربونیلوكسى ، ) 6C( أریل كربونیل أمینو ، ) 6C( ألك
نو ،  ربونیل أمی سى ، ) 5C-2( ك تجانس كربونیلوك ر م ل غی نو ، ) R8– )2-4Cأری یل أمی –R8ألك

)2-4C ( ، سى یل أمینو أو -R9ألكوك ) 4C-1( تكون ھیدروكسى ، أمینو ، R8میثوكسى ، -R9مث
سى ،  ى ( ألكوك نو ، ) 4C-1) ( ثنائ یل أمی تجانس ، ) 6C-2( ألك ر م ى غی یل حلق یل ) 6C-2( ألك ألك

نو،  ربونیل أمی تجانس ك ر م ى غی ى ( حلق نو ،) 4C-1) ( ثنائ ربونیل أمی نو ك یل أمی ) 4C-1( ألك
نو و  ربونیل أمی سى ك ربونیل ، R9ألكوك نو ك ون أمی ى ( تك ربونیل ،         ) 4C-1) ( ثنائ نو ك یل أمی ألك

 )2-5C ( ، تجانس ر م ل غی ل ) 6C( أری شتقات ٠أری ذه الم شمل ھ یدلیة ت ركیبات ص تعلق بت ا ی كم
٠وباستخدام ھذه المشتقات فى تنظیم الخصوبة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٦

٠٤/٠٥/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000193

٢٠١٠یولیھ 
١٨/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٥٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 209/30, 401/06, 405/06, 413/06, 401/12, 417/06, 409/12, 405/12, 403/12, 303/06 &
A61K 31/404 & A61P 5/24

(71) 1.
2.
3.

AKZO NOBEL N.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

HERMKENS, PEDRO, HAROLD, HAN
STOCK, HERMAN, THIJS
TEERHUIS, NEELTJE, MIRANDA

4.  LOMMERSE, JOHANNES PETRUS,  MARIA
5.  VANDER LOUW, JAAP

(73) 1.
2.

N.V. ORGANON (NETHERLANDS)

٠٧/١١/٢٠٠٢بتاریخ ٠٢٠٧٩٦٤٨.٨:كتب البراءات األوروبى  تحت رقمم
٠٧/١١/٢٠٠٢بتاریخ ٤٢٤.٥٧٩/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

٠٣/١١/٢٠٠٣بتاریخ PCT/EP2003/050783)(: رقم تحت طلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
تراع براءة اخ (12)

اندوالت تفید فى معالجة أمراض تتعلق بمستقبالت أندروجین (54)
٠٢/١١/٢٠٢٣وتنتھى فى ٠٣/١١/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

(I)وتتمیز ھذه المركبات بتركیب لھ الصیغة ٠یتعلق ھذا االختراع باندوالت تفید فى معالجة أمراض تتعلق بمستقبالت أندروجین 

ثل X حیث  تجانس SO2،R1، أو S ،SOتم ر م تجانس أو غی شبع ، م شبع  أو م ر م ى غی ركیب حلق ثل ت تم
ن  تكون م ة ی نھا -٦أو -٥الحلق یار أى م تم اخت ستبدالت ی ن م ر م د أو أكث طة واح یاریاً بواس ستبدل اخت ضاء ی أع

ین ،  ن ھالوج تكون م وعة ت ن مجم یل CNم ورو ألك یل (C1-4)، فل رو ، ألك سى (C1-4)، نیت (C1-4)، الكوك
سى  ورو ألكوك ثل R2،  (C1-4)أو فل فینیل ، بیریدین –ھیدروكسى میثیل -٢سیانوفینیل ، -٢نیتروفینیل ، -٢تم

ریدین -٢- ل ، بی ل -٢-ی سید ، -N-ی ض -٢أك یل حم تر میث زامید ، إس زویك -٢بن بن
یل ،-٢أو  سى فین ثل 3Rمیثوك یلHتم ین أو الك ثل R4،(C1-4)، ھالوج سى H ،OHتم ،(C1-4)، الكوك

ثل R5أو ھالوجین ،  ، NO2، (C1-4)، ھالوجین ، فلورو ألكیلCH, NH2، (C1-4)، الكوكسى H ،OHتم

أسيل مستبدل (C1-6)متثلR6حيث  NHR6٠متثل   R5ألكيل ، أو     CO2H   ،(C1-6)CO2ألكيل ،    (C1-4)هيدروكـسى   

(C1-4)مستبدل اختيارياً بواسطة ألكيل      S(O)2، أو أريل     S(O)2(C1-4)هلالوجينات ، ألكيل    اختـيارياً بـواحد أو أكثـر من ا        

ألكيل حلقى ،    H   ،(C3-6)ميثل أى منهما بشكل مستقل       N(R8R9)(O)متثل   R5أو واحـد أو أكثـر من اهلالوجينات ، أو           
(C1-4)ألكيل ، أستر ألكيل    (C1-3)كسى  ، هيدرو  (C1-5)، ألكينيل    (C1-5)، ألكيل    Hمتـثل    R10، حـيث     CH2R10أو  

أمينو ميثيل ، ) ألكيل(C1-4)أحـادى أو ثنائى  ((C1-3)ألكوكـسى  (C1-3)ألكـيل ، ألكـيل      (C1-4)ملـركب كربوكـسى     

حلقة غريأعضاء ،-٦أو -٥، -٤، -٣أميـنو كربونيل ، أو حلقة واحدة تتكون من  ) ألكـيل (C1-4)أو ثنائـى   –أحـادى   (
المتصلة بھما حلقة غیر مشبعة أو nیشكالن مع ذرة النیتروجین R9,R8متجانسة أو غیر متجانسة ، أو أروماتیة ،

تكون من مشبعة  سة ت ر متجان یل -٦أو -٥غی یاریاً بواسطة ألك ستبدلة اخت ، أو ملح أو ھیدرات(C1-4)أعضاء م
٠منھ

(57)

تراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االخ



١٧

١٩/٠٩/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000882

٢٠١٠یولیھ 
٢٨/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٦٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8   H04L 12/28, 12/56

(71) 1.
2.
3.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

HABETHA JOERG
DEL PRADO PAVON JAVIER

(73) 1.
2.

٢٤/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ ٩١٥,٥٥٥/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت الرقمین
٢٠/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ ٣٥٨,٥٨٩/٦٠

٢١/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ )PCT/IB2005/050965(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى/ األستاذة  (74)
براءة اختراع  (12)

فترات إشارات تنبیھ موزعة لشبكات األغراض المحددة (54)
٢٠/٠٣/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢١/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

رات إشارات تنبیھ موزعة  راع بفت ذا االخت تعلق ھ لشبكات األغراض المحددة من خالل بروتوكول ی
MAC ھ إطار كبیر ذو شقوق زمنیة، ویتألف من فترة إشارة تنبیھ بشق زمنى واحد ذى ل الموزع ال

یانات ل الب بھا نق ل ویعق ى األق نظام وطریقة یتم إتاحتھا لخلق وبقاء عدة فترات إلشارات التنبیھ ٠عل
تلفة فى اإلطار الكبیر اإلرتباط بالشبكة، یوجد جھاز إما أن ینضم لفترة إشارة عند٠عند مواضع مخ

تكوین فترة إشارة تنبیھ جدیدة عند موضع في اإلطار الكبیر والذي  وم ب ل أو یق یھ الموجودة بالفع التنب
یھ الموجودة رات إشارة التنب ع فت تقاطع م بعض سویاً عن ٠ال ی ة بعضھا ال وم بحمای یھ تق إشارة التنب

٠ات إشارة التنبیھ المجاورة في إشارات التنبیھ الخاصة بھمطریق أجھزة تعلن فتر

(57)

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



١٨

١٣/١١/٢٠٠٨
١٨٥٦/٢٠٠٨

٢٠١٠سبتمبر 
٢٨/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٦١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H01H 83/14

(71) 1.
2.
3.

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS ( FRANCE )

(72) 1.
2.
3.

PREVIEUX LAURENT
BRUNE YVES
BURNOT CLAUDE

4. MASNADA ROLAND

(73) 1.
2.

١٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٨٠٤٥/٠٧:تحت رقمفرنسا  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة أختراع (12)

وحدة مفاتیح كھربیة (54)
١٢/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٣/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ذا االختراع ب تعلق ھ ، تشتمل الوحدة المذكورة على مالمسات صندوقىوحدة مفاتیح كھربیة مبیتة فی
تة ، ودثاب ة بعم ركة مدعم سات متح تحة تالمس وومالم على واحدىأو آلیة إغالق ومجرى قوس/، ف
ل  یلة بأنھ. األق ذه الوس ز ھ ة قابلةتتمی دة قطع أحادی ى وح شتمل عل ىللفك تشتمل على مجرى قوسا ت

ى األقل ، وتدعم الوحدة المذكورة یدعم المالمسات المتحركة بطریقة یمكن فیھا ىالعمود الذواحد عل
.القوسیة المذكورةىوحده إغالق المجارللعمود المذكور

(57)

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



١٩

١٣/١١/٢٠٠٨
١٨٥٤/٢٠٠٨

٢٠١٠سبتمبر 
٢٨/٠٢/٢٠١١

٢٤٩٦٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H01H 1/22

(71) 1.
2.
3.

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS  ( FRANCE )

(72) 1.
2.
3.

PREVIEUX , LAURENT
BRUNE , YVES
BURNOT , CLAUDE

4. MASNADA , ROLAND

(73) 1.
2.

١٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٨٠٤٧/٠٧:تحت رقمفرنسا  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة أختراع (12)

وحدة مجموعة مفاتیح كھربائیة ذات تالمسات دوارة قابلة للحركة (54)
١٢/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٣/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت تعلق ھ ربی یح كھ وحدة مجموعة مفات یت عازلىموجودة فائیةب وتشتمل على حامل مب
سات للحركة  أو كل تالمس قابلى، وأیحمل تالمس واحد على األقل یسمى تالمساً قابل للحركةتالم

ت  سمى تالمس ثاب ل ی ى األق د عل تالمس واح ابًال ل عھ مق تم وض ذه. ی ز ھ أن التالمسات تتمی وحدة ب ال
ا ف تم إدخالھ ركة ی ة للح ل ىالقابل وامل(الحام رةأو الح ل ) المناظ سمى بالحام وامل(الم ، ى الثان) الح

یة المذكورة یتم ، وأنھا تشتمل على وسیلة لتوفیر تركیبھا مفصلیاً بالنسبة للحامل األولوالحوامل الثان
.بین التالمسات القابلة للحركة والتالمسات الثابتةىتالمسضغط

(57)

ة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوع
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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                جمھورية مصر العربية
 ى     وزارة الدولة للبحث العلم

  والتكنولوجياىأكاديمية البحث العلم

 ١٧٩دد ــ  الع                                                    ٢٠١١  ابريلددــع



 
 

 
 
  
  

إعــــداد                            إعــــداد            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
مـراجعـة  مـراجعـة

  
 عزة عبد اهللا أبو النجا/                           االستاذة                              

 
 
 

  
يم رفت توفيق عبد اللــه أ ٠

أ ٠ هدى جالل عبده
  

 

 مجدى حسن مدبولى/     األستاذ 
 
 
 

  
  

إشــراف  إشــراف    
 
 

 
 

 

  االختراعرئيس مكتب براءات             القائم بأعمال    عادل السعيد عويضة   /أ

 
 مكتب براءات االختراع: ر الناشــ



 
 قائـمة المحتـويـات

 
( i ) - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  تصديـر  

 

( ii ) 
 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ افتتاحيــة -

( iii ) - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رموز البيانات الببليوجرافية 
( iv ) 

 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ منظمة العالمية للملكية الفكريةبالرموز الدول األعضاء  -

راءات - )١( صرة للب صادراألوصاف المخت ھرة ال الل ش ارس خ ربية  ٢٠١١ م ة الع بقـًا باللغ ط
 ألرقام إصدار البراءات  

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٦٣  براءة رقـم  )٢(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٦٤  براءة رقـم  )٣(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٦٥ م  براءة رقـ )٤(

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤٩٦٦  براءة رقـم  )٥(

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤٩٦٧  براءة رقـم  )٦(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٦٨  براءة رقـم  )٧(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٦٩  براءة رقـم  )٨(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٧٠  براءة رقـم  )٩(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٧١  براءة رقـم  )١٠(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٧٢  براءة رقـم  )١١(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٧٣  براءة رقـم  )١٢(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٧٤  براءة رقـم  )١٣(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٧٥  براءة رقـم  )١٤(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٧٦  براءة رقـم  )١٥(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٧٧  براءة رقـم  )١٦(
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠١  براءة رقـم  )٢٥(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٢  براءة رقـم  )٢٦(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٣  براءة رقـم  )٢٧(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٤  براءة رقـم  )٢٨(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٥  براءة رقـم  )٢٩(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٦  براءة رقـم  )٣٠(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٧  براءة رقـم  )٣١(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٨  براءة رقـم  )٣٢(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٠٩  براءة رقـم  )٣٣(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٠  براءة رقـم  )٣٤(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١١  براءة رقـم  )٣٥(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٢  براءة رقـم  )٣٦(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٣  براءة رقـم  )٣٧(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٤  براءة رقـم  )٣٨(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٥  براءة رقـم  )٣٩(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٦  براءة رقـم  )٤٠(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٧  براءة رقـم  )٤١(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٨  براءة رقـم  )٤٢(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩١٩  براءة رقـم  )٤٣(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٢٠  براءة رقـم  )٤٤(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٢١  براءة رقـم  )٤٥(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٢٢  براءة رقـم  )٤٦(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٢٣  براءة رقـم  )٤٧(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٢٤  براءة رقـم  )٤٨(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٤٩٢٥  براءة رقـم  )٤٩(
 
 
 
 
 



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات               

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

ـًا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى                               يعد البحث العلمى منبع

لملكية الفكرية  ااالهتمام بحقوق   ن  كاا  ولم،  ية المنشودة   جلوالتكنوفكره مما يحقق التنمية االقتصادية و      

ـًا من مطالب المعرفة       ـًا ضروري ة والتى تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية        والتنميمطلب

إبداعاتهم الفكرية والتى يترتب عليها حماية الحقوق المالية واألدبية لهؤالء المبدعين ، كما أنها تنظم                  

.وتحمى إبداعاتهم 

على ربط  وفـى إطار رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للباحثين والعلماء والمبدعين والعمل             

الـبحث العلمـى بالـصناعة تـم إنـشاء وتشغيل الشبكة اإللكترونية والتى ترتكز على إنشاء نقاط اتصال        

إلكتـرونية بـين مكـتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات والمراكز          

ا حتى يمكن ترجمة المعلومات     والشركات على مستوى جميع محافظات مصر لتحقيق التكامل والتالحم بينه         

٠التكنولوجية التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام 

ومن هنا جاء االهتمام بنشر الوعى وثقافة المعلومات المتضمنة ببراءات االختراع وتم اإلصدار بنشرة              

إلقاء المزيد من الضوء على االتجاهات التكنولوجية الحديثة         األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف    

فـى المجـاالت المخـتلفة واالسـتفادة الكاملة من البيانات والمعلومات الثرية التى يتضمنها هذا الوعاء                 

المعلوماتـى المهـم للوقوف على أحدث التقنيات والعمل على تطويرها ؛ مما يؤدى إلى دفع عملية تنمية                  

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاريخ تقديم الطلب 

30 ) تاريخ األسبقية –رقم األسبقية -دولة األسبقية (األسبقيات 

44 تاريخ القبــول 

45 صدور البراءةتاريخ 

51 للبراءات ىالتصنيف الدول

54 ومدة الحمايةتسمية االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغير( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكيل
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( 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 )
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( 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
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( 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 )
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 ٢٠١١ مارسرـالل شهـ



٢

٢٩/١٠/٢٠٠٦
٠٥٦٤/٢٠٠٦

٢٠١٠سبتمبر 
٠١/٠٣/٢٠١١

٢٤٩٦٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 BO3C 3/00

(71) 1.
2.
3.

TING CHOON MENG ( SINGAPORE )
MAK  KOON  HOU     ( SINGAPORE )

(72) 1.
2.
3.

TING CHOON MENG
MAK  KOON  HOU

(73) 1.
2.

٢٩/٩/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦١٠١٤١٥٢٤.٨:الصین تحت رقم  ١·
٢·
٣·

(30)

اللبادأحمد سمر/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

مركبة إنقاذ (54)
٢٨/١٠/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٩/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

وتكون الحجرة ٠یتعلق ھذا االختراع بمركبة إنقاذ تشتمل على مركبة سیر وحجرة تحملھا المركبة 
تحتوى الحجرة على تركیبة ثابتة ٠بصفة عامة على شكل صندوق وتستوعب إمدادات ومعدات طبیة 

كون متحرًكا بالنسبة للتركیبة الثابتة بین وضع غلق جانب من وعلى لوح واحد صلب على األقل ی
الحجرة حیث یحدد اللوح جزًءا على األقل من جدار جانبى ووضع منصوب حیث یكون اللوح فى وضع 

یكون اللوح متحرًكا بطریقة تدور حول محور ارتكاز ٠أفقى إلى حد كبیر أو قریب منھ لتكوین فتحة 
للتمدید نحو الخارج من التجھیزة وفوق الفتحة لتوفیر منطقة مغطاة من أعلى بالنسبة للتركیبة الثابتة

وحیث یتم توفیر المستلزمات الطبیة المنتقاة من واحد أو أكثر ٠لشخص موجود بجوار جانب المركبة 
من ھواء مضغوط ، وجھاز امتصاص ، وماء ، وأكسجین ، بشكل یمكن للمستخدم الوصول إلیھا من 

ى المتجھ نحو األسفل من لوح واحد على األقل عندما یكون فى وضع منصوب ألغراض السطح الرئیس
٠المساعدة فى عالج المرضى الموجودین أسفل اللوح 

(57)

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



٣

٠٨/٠٩/٢٠٠٥
٠٤٠٧/٢٠٠٥
٢٠١٠سبتمبر

٠١/٠٣/٢٠١١
٢٤٩٦٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 273/12, 273/04

(71) 1.
2.
3.

UREA CASALE S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

PORRO, LINO

(73) 1.
2.

٠٩/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠٢١٤٥٥.٣: تحت رقمالمكتب األوروبى ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

میالمین ووحدة لتصنیعھا / عملیة متكاملة إلنتاج الیوریا (54)
٠٧/٠٩/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٨/٠٩/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

یوریا تاج ال تكاملة إلن یة م ى بعمل راع الحال تعلق االخت ین ووحدة لتصنیعھا / ی تشتمل ٠میالم
: خطوات التشغیل 

سید ا) أ( ى أك یا وثان یوریا من األمون یق ال ربون للحصول على یوریا منصھرة وخلیط تخل لك
غازى یشتمل على بخار ماء وأمونیا، 

یا للحصول على ) ب( اء وأمون ى بخار م شتمل عل ازى المذكور، حیث ی یط الغ یف الخل تكث
محلول أمونیا مائى بارد، 

ـ( تخلیق المیالمین من الیوریا مع تكون غازات منصرفة تشتمل على أمونیا وثانى أكسید ) ج
ربون، الك

ى ) د( یا المائ ول األمون ن محل ل م ى األق د عل زء واح ى ج صرفة ف ازات المن صاص الغ امت
، مع تشكیل محلول كربامات مائى، )ب(البارد الذى تم الحصول علیھ فى الخطوة 

سید الكربون وبخار ) و( ى أك یا، وثان ى أمون ى والحصول عل ربامات المائ ول الك تفكك محل
متبقى، ماء، ومحلول أمونیا مائى 

ـ( ذى تم الحصول علیھما فى الخطوة ) ھ ربون ال سید الك ى أك یا وثان ر األمون ادة تدوی ) و(إع
لتخلیق الیوریا، 

وة ) ز( ى الخط یھ ف صول عل م الح ذى ت ى ال یا المتبق ول األمون ة محل تعادة ال) و(معالج س
٠ق الیوریایاألمونیا وثانى أكسید الكربون منھ لتخل

(57)

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



٤

٢٠٠٢/ ٢٨/٠٩
١٠٧٠/٢٠٠٢
٢٠١٠سبتمبر

٠٧/٠٣/٢٠١١
٢٤٩٦٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A61K 9/08. 31/18. 31/194.31/315.33/02.33/14.33/30.47/18

)جمھوریة مصر العربیة(أدیب حبیب حكیم جمیل / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جمیل أدیب حبیب حكیم      / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شیرى جمیل أدیب حبیب حكیم/ االستاذه  (74)
براءة اختراع (12)

قطرة مارى الكریمال للعین (54)
٢٧/٠٩/٢٠٢٢و تنتھى فىتاریخ منح البراءةتبدأ الحمایة من

یتعلق ھذا االختراع بقطرة لفتح فتحات الجھاز الدمعى للعین للطفل المولود حدیثا حیث أنھ أثناء 
قیقة لذلك بعد وجوده داخل الرحم یسبح فى سائل أمنیوتى مملوء بالعوالق ومواد لزجة واخرى د

فھى قطرة متخصصة فى فتح فتحات العین ،  الوالدة مباشرة یجب العمل على فتح كل فتحات جسمھ 
سواء اكانت فتحات الغدد الدمعیة او فتحتى مجلرى الدمع المسئولتان عن إخراج الدمع الزائد الى 

كبریتات الزنك ،  الخارج مارا بفتحة األنف وتتكون ھذه القطرة أساسا من حمض ستریك أستیك 
.وسلفاسیتامید 

(57)



٥

٢٢/٠٦/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000614

٢٠١٠أغسطس 
١٣/٠٣/٢٠١١

٢٤٩٦٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G06F 9/54

(71) 1.
2.
3.

NTT DOCOMO INC ( JAPAN )
APLIX CORPORATION ( JAPAN )

(72) 1.
2.
3.

MURAMATSU , NAOKI
HIRAYAMA , KEIKO
YAMADA , NOBUSHIGE

(73) 1.
2.

٢٦/١٢/٢٠٠٣بتاریخ ٢٠٠٣-٤٣٥٤٢٠:الیابان تحت رقم 
٢٢/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ) PCT/JP2004/019705( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
وزارة الدفاع–اختراع براءة  (12)

وصلة طرفیة لالتصال (54)
٢١/١٢/٢٠٢٤نتھى فى ـوت٢٢/١٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

د وصلھ اتصال وتبلغ باستالمھا حین بوصلة اتصاالت طرفیة وھى تتلقى رسالة وجویتعلق ھذا االختراع
ى تطبیق نشط غیر معالج عبر نظام التشغیل  الة موجھھ إل وتستخدم وحدة المعالجة ٠(OS)استقبال رس

شغیل  م الت رمجیات نظ د ب نقلة أح ة مت ى محط زیة ف رنامج (OS)المرك زن            JAMوب نھما مخ ال م وك
ساحة  ل م تابة داخ رة للك ر متطای رة غی ى ذاك شوائیة عل رة الع ن الذاك یة م ومات أساس (RAM)معل

یق  ین تطب ستخدمة لتعی ومات أساسیة م شغل بفعل برنامج JAVAومعل وفور استقبال رسالة KVMالم
SMS دة تب وح یق CPU، تك صة لتطب شوائیة المخص رة الع ن الذاك ساحة م ى م شغل JAVAعل الم

نما  ك حی الة وذل ذه الرس ى ھ ى تلق شیر إل ى ت ومات الت زامنا                    المعل الة مت ذه الرس توى ھ ون مح یك
٠مع المعلومات األساسیة فى المساحة المخصصة لھا 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
لى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصی



٦

٢٠٠٤/ ٢٨/٠٧
٢٠٠٤/ ٠٣٢٠

٢٠١٠أغسطس 
١٣/٠٣/٢٠١١

٢٤٩٦٧

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البح
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 277/62

(71) 1.
2.
3.

LES LABORATOIRES SERVIER ( FRANCE )

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

LECLERC, VERONIQUE
PAILLOUX ,SYLVIE
CARATO , PASCAL
INTROVIGNE, CARINE
LEBEGUE , NICOLAS

6.
7.
8.
9.
10.

BERTHELOT , PASCAL
DACQUET , CATHERINE
 BOUTIN , JEAN A, AIBERT
CAIGNARD , DANIEL, HENRT
RENARD, PIERRE

(73) 1.
2.

٢٨/٠٧/٢٠٠٣بتاریخ ٠٣٠٩٢١٤:فرنسا تحت رقم .١
.٢
.٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

متجانسة جدیدة وعملیة لتحضیرھا وتركیبات صیدالنیة تحتوى علیھامركبات أوكسیم حلقیة غیر  (54)
٢٧/٠٧/٢٠٢٤تاريخ منح البراءة  وتنتهى فى  تبدأ الحماية من 

) : I( یتعلق ھذا االختراع بمركب لھ الصیغة 

: حیث 
X  تمثل ذرة اكسجین أو كبریت ، أو مجموعةCH2 أوCH

ا
R'2

كما ھى معینة فى الوصف ،R6و R5و R4و R3و R2و R1تكون 
Aف ،تمثل سلسلـة الكیلین كما ھى معینة فى الوص
B تمثل مجموعة الكیل أو مجموعة الكینیل بھا استبدال بواسطة مجموعةR9 أو

أو R9تمثــــل مجموعـــــة Bأو 

D٠ین ، بیریمیدیـن أو بیریدازین تمثل نواة بنزین، بیریدیـن ، بیراز

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٧

١١/٠٧/٢٠٠١
٠٧٧١/٢٠٠١

٢٠١٠أغسطس 
١٤/٠٣/٢٠١١

٢٤٩٦٨

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

جمھوریة مصر العربیة
لعلمىوزارة الدولة لشئون البحث ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 213/76,  213/82, 401/04 & A61K 31/44 & A61P 25/22, 25/24

(71) 1.
2.
3.

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

HOFFMANN, TORSTEN
POLI, SONIA, MARIA
SCHNIDER, PATRICK

4.  SLEIGHT, ANDREW

(73) 1.
2.

١٤/٠٧/٢٠٠٠بتاریخ ٠٠١١٥٢٨٧.٥:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
وزارة الصحة–براءة اختراع (12)

فنیل بیریدین-٤عقاقیر مصدریة من مشتقات  (54)
١٠/٠٧/٢٠٢١وتنتھى فى ن تاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة م

:(I)لھا الصیغة فنیل بیریدین-٤من مشتقات مصدریةاالختراع بعقاقیر یتعلق ھذا 

ورو مثیل ، Rحیث  ى فل ى أو ثالث سى أدن ى ، ألكوك یل أدن ھى ھیدروجینR1ھى ھیدروجین ، ألك
ین ، أو  رR1وRأو ھالوج ع ذرات ك اً م ونان مع د یك اق رتبطین معھ ة الم بون الحلق

--CH=CH-CH=CH ،R2وR2' ورو ى فل ین ، ثالث ین ، ھالوج دة ھیدروج ى ح الً عل ا ك ھم
یانو ، أو  ى أو س سى أدن یل ، ألكوك ًا 'R2وR2مث ونان مع ستبدل CH=CH-CH=CH--یك م

ى ،  سى أدن ى ، أو ألكوك یل أدن ن ألك تار م ستبدلین یخ ستبدل أو م یاریاً بم ًال 'R3وR3اخت ا ك ھم
ى ،  یل حلق ى ، أو ألك یل أدن دة ألك ى ح دة 'R4وR4عل ى ح ًال عل ا ك یل mOR6(CH2)–ھم أو ألك

یكونان معاً مع ذرة النیتروجین المرتبطین بھا أمین ثالثى حلقى من المجموعة 'R4وR4أدنى أو 
(II) ،R5 ، ى سى أدن ى ، ألكوك یل أدن سى ، ألك ین ، ھیدروك ى ھیدروج ،mOH(CH2)-ھ

COOR3 ،-CON(R3)2 ى یل أدن ھى ھیدروجین ، C(O)R3- ،R6، أو -N(R3)CO–، ألك
یل ،  ى أو فن یل أدن ى Xألك ، O(CH2)m، أو -C(O)N(R6) ،-N(R6)C(O) ،-(CH2)mO–ھ

n ، و ٤، ٣، ٢، ١ھى صفرm ٠أو أمالحاً مضافة لحمض مقبول دوائیاً منھا ٣أو ٢، ١ھى

(57)

مطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه ال



٨

٠٨/٠٨/٢٠٠٧
٠٤١٥/٢٠٠٧

٢٠١٠برسبتم
١٤/٠٣/٢٠١١

٢٤٩٦٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23G 1/00, 3/00 & C11C 3/00

) جمھوریة مصر العربیة(كز القومى للبحوث المر ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد العزیز ندیر شحاتھ/ األستاذ الدكتور 
وفاء محمد محمد أبو زید / الدكتورة األستاذة 

أحمد محمد إھاب إبراھیم حجازى/ األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع -یدماجدة محسب الس/ األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لصناعة الشیكوالتھ من نبات حب العزیز كبدیل للكاكاو (54)
٠٧/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى٠٨/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

ز كبدیل للكاكا بات حب العزی ن ن شیكوالتھ م صناعة ال راع بطریقة ل ذا االخت تعلق ھ و وذلك بتنبیت ی
ز لمدة  ساعة على درجة حرارة الغرفة ثم التجفیف فى الھواء لتخفیض نسبة الرطوبة ٤٨حب العزی

ى  یض حجم الحبیبات إلى % ١٠إل ى لتخف تج النھائ م یجرى طحن جاف للمن كرون  یم٢٠٠-١٥٠ث
ك لرفع الرطوبة للمطحون  ب وذل ن رط م طح إضافة ثم ب) ٧.٧-٧.٥(إلى pHتعدیل الـ% ٣٠إلى ث

سبة  ز بن زیم البروتی افة إن صودیوم وإض ربونات ال ع ١٠بیك سكروز م ط ال م خل اء ث ر م دات للت وح
رارة ة ح ى درج ل عل تج بالكام یص للمن م التحم رطب ث ن ال ناء الطح اله أث ور أع توى المذك المح

دة ١٨٠ ئویة لم ة م ار اللون والطعم المرغوب ثم یجرى طحن ٢درج رملة إلظھ ساعة إلحداث الك
مرة أخرى لزیادة التنعیم ثم تجرى خطوة كبس وذلك الستخراج الزیت من حب العزیز إلنتاج رطب 

یث  شیكوالتھ ح ناعة ال ى ص ذلك استخدامھا ف ن ب ى یمك او والت بودرة الكاك دیل ل ز ب ودر حب العزی ب
ع اللبن واللیسیثین والفانیلیا ویعجن حتى یصبح متجانس ویخزن فى صھاریج  ط م بودر ویخل ؤخذ ال ی

٠نة ثم یصب فى قوالب ویبرد ویغلف ساخ

(57)



٩

١٣/٠٥/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000469

٢٠١٠اغسطس 
٢٣/٠٣/٢٠١١

٢٤٩٧٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیم
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61M35/00

(71) 1.
2.
3.

 OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL,INC ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

LEWKOWICZ, HENRY, L .
VANEK , PATRICK, P.

(73) 1.
2.

٢٠٠٤/ ١٧/١١بتاریخ  US60/629,173 :الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٠٠٥/ ١٤/١١بتاریخ  PCT/US2005/040808 : طلب البراءة الدولى رقم

.١

.٢

.٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین / األستاذة  (74)
براءة أختراع  (12)

طریقة وأداة الستخدام الموائع  (54)
١٣/١١/٢٠٢٥تھى فى  وتن١٤/١١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

تعلق  ذا ی راع بوسیلـة الستخدام الموائـع ھ تشتمل وسیلة الستخدام مائع على مقبض مشتمل على ٠االخت
بض ؛ ومادة رغویة آلفة للماء بدرجة  ریب للمق رنة بالطرف الق ید ؛ وقاعدة مقت ریب وطرف بع طرف ق

٠لفة للماء بدرجة كبیرة الستقبال المائع كبیرة مقترنة بالقاعدة ، حیث تتشكل المادة الرغویة اآل

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات والصور المرفقة 
طلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بال



١٠

٠٣/٠١/٢٠٠٨
٠٠٠٧/٢٠٠٨

٢٠١٠أغسطس 
٢٣/٠٣/٢٠١١

٢٤٩٧١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F02B 75/32 & F16H 21/16

(71) 1.
2.
3.

CHIO CHUY – NAN ( TAIWAN )

(72) 1.
2.
3.

CHIO Chuy – NAN

(73) 1.
2.

٠٧/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/CN2005/000992( :رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

نور حسن أمحسن / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

لتولید طاقة حركیةجھاز  (54)
٠٦/٠٧/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٧/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

تضمن غـالف بھ ترس ثابت یوضع عند إطار داخلى ی.لتولید طاقة حركیة بجھازختراع إلیتعلق ھذا ا
ا جزء لنقل الحركة لھ عمود لنقل الحركة عند وفى ھذه الحالة یوجد أیضً .  متحرك ویتعشق مع ترس

ویوضع ترس محورى متصال بالترس المتحرك بحیث یتعشق الترس المحورى مع عمود نقل .محوره 
ویوضع.افة بالترس المحورى من الخارج وتدور فى تزامن مع الترس المتحرك دوتتعشق ح.  الحركة
وتوضع كل .بالقوةإحداث ع وصالت على عمود افة وتوضدبالقوة عند أحد أطراف الحإحداث عمود 

بالقوة خالل الوصلة فإن إحداث وعندما یؤثر المكبس بضغط على عمود .  وصلة على مكبس أسطوانة 
دوران عمود نقل الحركة بواسطة افة والترس المتحرك یدوران حول الترس المحورى ویسبب ذلكدالح

.الحركة عمود نقلقوة أو طاقة بواسطة الترس المحورى حیث تخرج

(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



١١

٢٥/١١/٢٠٠٨
١٩١٠/٢٠٠٨
٢٠١٠أكتوبر 

٢٤/٠٣/٢٠١١
٢٤٩٧٢

(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 B22D 11/12

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

SEIDEL JÜRGEN
SUDAU PETER

(73) 1.
2.

٢٦/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ١٠٢٠٠٦٠٢٤٥٨٦.٥: ین رقمالتحت ألمانیا  
١٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٢٩٣٢.٣

٢٣/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP 2007/004560 ( :رقمىطلب البراءة الدول

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز/ اذ األست (74)
براءة إختراع (12)

طریقة وجھاز إلنتاج شریحة معدنیة عن طریق الصب المستمر (54)
٢٢/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٣/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ا للطریقة ًـ ، ووفقنتاج شریحة معدنیة عن طریق الصب المستمرإلطریقة بیتعلق ھذا االختراع
صورة أولیةب، عبارة عن قالب صبصفیحة رقیقةأن تكون صفیحة ، ویفضل فإن ،رةالمذكو

اتجاه ىوف(H)ىاالتجاه األفقىف(V)ى الصب وتحید الصفیحة المذكورة عن االتجاه الرأسماكینةىف
فریزتشكیل باللعملیة تالصفیحةخضعتولصفیحة الموضوعة خلف ماكینة الصب ، ل(F)نظام النقل

ن االصفیحة ، ویفضل السطحفیھا تفریز سطح واحد على األقل منیتم ىماكینة التفریز ، والتىف
محسنة عند دلفنة ىومعاییر تشغیل آلوللحصول على حیویة اقتصادیة عالیة.  ن لبعضھماالالمقاب

االتجاه ىعد حیود الصفیحة فبىالمیكانیكىأولى للتشغیل اآلل، یتم تفریز الصفیحة كخطوةالشرائح
مم على األقل والصفیحة ٥٠یقدر بـ (d)الصفیحة بمثابة قالب صب لھ سمكوتعد.  (H)ى األفق

، (dXV)، وذلك یمثل ناتج سرعة الصب وسمك الصفیحةى صب لھ تدفق كتلعبارة عن قالبتكون
نتاج شریحة معدنیة عنإلوسیلةا بًـ اع أیضخترإلویتعلق ا.  على األقل مم×  دقیقة /  م٣٥٠المقدر بـ 

.طریق الصب المستمر

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
ة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافی



١٢

٢٥/٠٩/٢٠٠٧
٠٥٠٠/٢٠٠٧

٢٠١٠أغسطس
٢٧/٠٣/٢٠١١

٢٤٩٧٣

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

جمھوریة مصر العربیة
مىوزارة الدولة لشئون البحث العل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C05G 3/00

) جمھوریة مصر العربیة(صفیة حمدى محمود شمردل الحنفى / األستاذة الدكتورة ٠١
٠٢
٠٣

(71)

صفیة حمدى محمود شمردل الحنفى/ األستاذة الدكتورة ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة سمادیة محتویة على االستروجین كمنظمات نمو بیولوجیة لتحفیز نمو نباتات الزینة  (54)
٢٤/٠٩/٢٠٢٧و تنتھى فى٢٥/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

تعلق  مادیة محتویة على االستروجین كمنظمات نمو بیولی ركیبة س راع بت ذا االخت وجیة لتحفیز نمو ھ
باتات الزینة بناء على اعتبار وجود تشابھ بین األنسجة النباتیة والحیوانیة تمت تجربة ھورمونین ٠ن

ین  سترینول(حیوانی ترادیول ولین یل إس ركیبة ) إثین ع الت رى م اء ال تلفة لم زات مخ افتھما بتركی بإض
سمادیة  روجین(٢: ٢٠: ٢٠: ٢٣ال فور: نیت یوم: فوس سی: بوتاس رات ) ومماغن بار التأثی ك الخت وذل

بوتوس وتطوره  بات ال و ن ى نم یط عل ذلك الخل تائج استجابة ٠المحتملة ل یل االحصائى للن ین التحل ب
سیقان واألوراق  فات ال ى ص بات وف ول الن ى ط ادة ف ورة زی ى ص حة ف ضل ٠واض جلت أف د س وق

ى صورة إثینیل إسترا ى االستروجین ف ركیبة المحتویة عل ع الت تائج م جزء فى ٠.١دیول بتركیز الن
یون  یة ٠المل نمو البیولوج نظمات ال ن م وعا م ثل ن ن أن یم تروجین یمك ستنتج أن االس ك ن ن ذل م

٠المحفزة لنمو نباتات الزینة 

(57)

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



١٣

١٠/٠٩/٢٠٠٦
٠٤٨٤/٢٠٠٦
٢٠١٠أكتوبر

٢٧/٠٣/٢٠١١
٢٤٩٧٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60T 1/00

) جمھوریة مصر العربیة(جمال إبراھیم على سالم / المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جمال إبراھیم على سالم/ المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

الفرملة النفاثة (54)
٠٩/٠٩/٢٠٢٦تھى فىوتن١٠/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

وة الفرملة تسمى بالفرملة النفاثة  دة لق وة جدی تم إضافة ق نفاثة حیث ی رملة ال راع بالف ذا االخت تعلق ھ ی
فكرتھا قائمة على خروج غازات ساخنة بسرعة عالیة جدا فى اتجاه حركة السیارة أثناء فترة الفرملة 

ا یولد قوة دفع مضادة تمتص جزء كبیر من طاقة حركة السیارة، أیضا إذا أنفجر إطار السیارة أو مم
یة فى انقالب أو طیران السیارة فإن الطاقة النفاثة ھى األقدر على امتصاص طاقة  وة خارج سببت ق ت

ان  سیارة بأم ركة ال بل ٠ح ركة ق ة الح ن طاق ر م زء كبی صاص ج ستطیع امت نفاثة ت ة ال ضا الطاق أی
٠یارة أثناء التصادم التصادم مباشرة مما یضمن عدم تھشم كابینة الس

(57)

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



١٤

٠٥/٠٤/٢٠٠٩
٠٤٥٤/٢٠٠٩

٢٠١٠سبتمبر 
٢٨/٠٣/٢٠١١

٢٤٩٧٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 1/00 , 1/52 & H03H 17/00 , 17/08

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS ( NORWAY )

(72) 1.
2.
3.

VAN BORSELEN G. ROALD
VAN DEN BEN BERG M. PETER
FOKKEMA T. JACOB

(73) 1.
2.

٠٨/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٢.٠٠٦/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى/ دكتور  (74)
براءة إختراع (12)

ةغیر منتظمذات مواضع مستقبالتةبحریةزلزالیةبیانات ارتال مسماعات مائیةشبحیةزالإلةطریق (54)
٠٤/٠٤/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٠٥/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

تم الحصول على البیانات الزلزالی ةالمسماعات المائیللمصدر الزلزالى الموجود فى رتلمع كل تنشیط ةی
یجرى تطبیق ، ا ًـ ساسأمتقدم مادى وباستخدام مكیف. لى نطاق طیفى إومع كل تردد بعد تحویلھ ةالبحری

تدرج ھ م رافقةخط زالیةتكراریةمت یانات الزل ى الب ولة عل اد حل مربعات صغرى لمجموعإلةالمح ةیج
ادالت من اجلةعادی لى نطاق إا ًـ ویتم تحویل الحل عكسی. من المعادالت ةمنظومة شبحیةزالإمن المع

. شبحیتھاةزالإبعد ةزلزالیزمن لتقدیم بیانات-فراغ 

(57)

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



١٥

٠٥/٠١/٢٠٠٩
٠٠١٧/٢٠٠٩

٢٠١٠سبتمبر 
٢٨/٠٣/٢٠١١

٢٤٩٧٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 1/38

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS ( NORWAY )

(72) 1.
2.
3.

TILMAN KLUVER

(73) 1.
2.

١٨/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٠٩.٤٤٠/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى/ دكتور  (74)
براءة إختراع (12)

طاقة مقطورة ثالثیة األبعاد ذاتمائیةطریقة لفصل المجال الموجى فى بیانات أرتال مسماعات 
فى إتجاه أرتال مسماعات مائیة متعارضة أو مستعرضةمعروفة أو مستعارة

(54)

٠٤/٠١/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٠٥/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
المائیة یجرى تحویل سجالت الضغط وسجالت سرعة الجسیمات الرأسیة من بیانات أرتال المسماعات

توال خطیـًا المقطورة إ دد موجى م ى نطاق ع ن مرشحات. ل سلة م تم تخصیص سل یاس لسجالت وی الق
خطیـًا حیث یتم حساب كل سلسلة سرعة الجسیمات الرأسیة المحولة عند كل عدد موجى متحاذ أو متوال

دد دى أو مجال ع ى م سبة إل ا بالن یاس بھ تحاذیة من مرشحات الق ار الم ى مجموعات من اآلث موجى وف
ى ت ا خطیةوالت زالیة بھ ع الزل ة الوقائ ریبـًا كون كاف یع الطیف الضغطى وطیف سرعة . تق ویجرى تجم

تدرجة لفصل مكونات ومركبات المجال الموجى الصاعد والھابط وتعتبر مكونات الجسیمات الرأسیة الم
.یزى الصاعد والھابط المنفصلة تحویًال عكسیـًا مقابل النطاق الزمنى الحومركبات المجال الموجى

(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



١٦

١٩/٠٢/٢٠٠٦
٠٠٦٥/٢٠٠٦

٢٠١٠أغسطس 
٢٨/٠٣/٢٠١١

٢٤٩٧٧

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

مى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العل
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01G 1/14

(71) 1.
2.
3.

PGS AMERICAS INC ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

STEVEN J. MAAS

(73) 1.
2.

٣١/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٠٩٥.٨٦٠/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى/ دكتور  (74)
براءة إختراع (12)

مقیاس التسارع البصرى ومقیاس المیل البصرى ومنظومة مجسات 
تستخدم مقیاسى التسارع والمیل المذكورینأو أجھزة إحساس مرجافیة

(54)

١٨/٠٢/٢٠٢٦نتھى فى ـوت١٩/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
راع ذا االخت تعلق ھ سبی یاس الت ساتمق نظومة مج صرى وم یل الب یاس الم صرى ومق زة ارع الب أو أجھ

ساس مرجافیة یل المذكورینإح سارع والم ستخدم مقیاسى الت شتمل . ت یاس حیث ی سارع المق بصرى الت
د تة بأح ل مثب ى األق دة عل صریة واح یفة ب ى ل ة وعل ى عارض ل عل ذى یجع شكل ال ة بال ى العارض جانب

ؤدى إلى تغییر طو ل الستشعار التغیر فى طول اللیفة ائوھناك وس. ل اللیفة البصریةإنحراف العارضة ی
تقارن وظیفیاً باللیفة وتشتمل منظومة المجسات أو أجھزة اإلحساس . الواحدة على األقل البصریة حیث ت

ى  ى المرجافیة عل ل عل سارع ومھیأة بالشكل الذى یجعل محاورھا الحساسة متراصفة ى مقیاساألق ى لعت
ل  وواألق شل ىب یًا كل جزئ تعامدة تبادل ى طول إتجاھات م ى عارضة . عل سارع عل از ت شتمل كل جھ وی

یفة ى ل ل مثبتة بواحد من جانبى العارضة لكى یؤدى إنحراف العارضة إلىوعل ى األق بصریة واحدة عل
ریة طول اللیفة البصكذلك فإن وسائل استشعار التغیر فى. تغییر طول اللیفة البصریة الواحدة على األقل 

.متقارن وظیفیاً مع لیفة واحدة على األقل بكل مقیاس تسارع 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
افیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغر



   

              
  
  
  
  
  

 א א
א  " א  "  ٢٠١١א  א א

 
 

  
  

א   א  א א  א א א א
  
 

   
 

                جمھورية مصر العربية
 ى     وزارة الدولة للبحث العلم

  والتكنولوجياىأكاديمية البحث العلم

 ١٨٠دد ــ  الع                                                    ٢٠١١  مايوددــع



 
 

 
 
  
  

إعــــداد                            إعــــداد            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
مـراجعـة  مـراجعـة

  
 عزة عبد اهللا أبو النجا/                           االستاذة                              

 
 
 

  
يم رفت توفيق عبد اللــه أ ٠

أ ٠ هدى جالل عبده
  

 

 مجدى حسن مدبولى/     األستاذ 
 
 
 

  
  

إشــراف  إشــراف    
 
 

 
 

 

  االختراعرئيس مكتب براءات             القائم بأعمال    عادل السعيد عويضة   /أ
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(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات               

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

ـًا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى                               يعد البحث العلمى منبع

لملكية الفكرية  ااالهتمام بحقوق   ن  كاا  ولم،  ية المنشودة   جلوالتكنوفكره مما يحقق التنمية االقتصادية و      

ـًا من مطالب المعرفة       ـًا ضروري ة والتى تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية        والتنميمطلب

إبداعاتهم الفكرية والتى يترتب عليها حماية الحقوق المالية واألدبية لهؤالء المبدعين ، كما أنها تنظم                  

.وتحمى إبداعاتهم 

على ربط  وفـى إطار رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للباحثين والعلماء والمبدعين والعمل             

الـبحث العلمـى بالـصناعة تـم إنـشاء وتشغيل الشبكة اإللكترونية والتى ترتكز على إنشاء نقاط اتصال        

إلكتـرونية بـين مكـتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات والمراكز          

ا حتى يمكن ترجمة المعلومات     والشركات على مستوى جميع محافظات مصر لتحقيق التكامل والتالحم بينه         

٠التكنولوجية التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام 

ومن هنا جاء االهتمام بنشر الوعى وثقافة المعلومات المتضمنة ببراءات االختراع وتم اإلصدار بنشرة              

إلقاء المزيد من الضوء على االتجاهات التكنولوجية الحديثة         األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف    

فـى المجـاالت المخـتلفة واالسـتفادة الكاملة من البيانات والمعلومات الثرية التى يتضمنها هذا الوعاء                 

المعلوماتـى المهـم للوقوف على أحدث التقنيات والعمل على تطويرها ؛ مما يؤدى إلى دفع عملية تنمية                  

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"
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رموز البيانات الببليوجرافية
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( 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 )
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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
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( 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
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ث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البح
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 209/80, 209/88 & A61K 31/403 & A61P 43/00

(71) 1.
2.
3.

MERCK FROSST CANADA & CO. (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

BERTHELETTE, CARL
LACHANCE, NICOLAS
LI, LIANHAI

4.
5.
6.

STURINO, CLAUDIO
WANG, ZHAOYIN

(73) 1.
2.

٢٤/٠١/٢٠٠٢بتاریخ ٣٥١.٣٨٤/٦٠مالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
وزارة الصحة -براءة اختراع (12)

مركبات الكانواندول حلقیة تحتوى على استبدال بمجموعة فلورو واستخدامھا كمضادات لمستقبل
D2بروستاجالندین 

(54)

٢٤/٠١/٢٠٢٣وتنتھى فى تاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من
یة تحتوى على استبدال بمجموعة فلورو واستخدامھا  واندول حلق ركبات الكان راع بم ذا االخت تعلق ھ ی

یة التى لھا الصیغةD2كمضادات لمستقبل بروستاجالندین  واندول الحلق شتقات الكان ، حیث تكون م
(I) ى استبدال بمجموعة فلورو وأمالح مقبولة صیدلیا منھا، حیث ، ١تمثل صفر أو nوالمحتویة عل

ثل mو ن R1، و٣أو ٢أ و ١تم بارة ع یل أو C1-C3أو Hع ین C1-C3ألك الج بھالوج یل مع ألك
ى، و روبیل حلق ن R2أو ب یل أو -٤عبارة ع ورو فن ى كلورو فنیل، ھى عبارة عن-٦، ٤، ٢كل ثالث

، وھى فى حد ذاتھا تكون )فئة سداسیة من األحماض الدھنیة فى الجسم(مضادات للبروستاجالندینات 
٠مفیدة فى عالج األمراض التى یسببھا البروستاجالندین 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣

١٦/١٠/٢٠٠٨
١٧٠٤/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

٠٥/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٧٩

(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 H01T 13/46

(71) 1.
2.
3.

HOSNY IBRAHIM SABRY (EGYPT)

(72) 1.
2.
3.

HOSNY IBRAHIM SABRY

(73) 1.
2.

٢٠/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ) CT/EG2006/000016(: تحت رقم ب البراءة الدولىلط ١·
٢·
٣·

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

شمعـة إشعـال (54)
١٩/٠٤/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٠/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

شرطةأقطاب متوازنة من أثالثة على شعال إلتشمل شمعة ا.  شمعـة إشعـال بیتعلق ھذا االختراع
تصف بین نفى الم)Tوھو على شكل حرف( یقع القطب الموجب .  سبائك النیكل مصنوعة منمتطابقة

رافع ملتحم بنھایة الطرف المحلزن قطاب السالبة محمول بواسطة عمود ألوكل من اقطاب السالبةألا
فقى ومسافة الثغرة بینھاألوفى نفس المستوى اىسأقطاب فى وضع رألجمیع اتكون ٠الشمعة لجسم

) ٢مم١٦(  المتقابلة قطابألن المساحة الكبیرة لكل من اإفا ًخیرأو.  شعال التقلیدیة إلشمعة اكمثلھا فى
.واكثر قوةاستدامةأكثر فى حدوث شرارة مقارنة بغیرھا من النماذج القدیمة تسھم

(57)

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



٤

٠١/٠٢/٢٠٠٧
٠٠٥٤/٢٠٠٧
٢٠١٠نوفمبر 

٠٦/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٨٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنو
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G08B 1/08, 1/100

)جمھوریة مصر العربیة(عمرو أحمد امام محمد / السید 
)جمھوریة مصر العربیة(أحمد عمرو أحمد امام محمد / السید 
)جمھوریة مصر العربیة(محمود عمرو أحمد امام / السید 
)مصر العربیةجمھوریة(محمد عمرو أحمد امام / السید 

٤٠
٥٠
٦٠

٠٧

) جمھوریة مصر العربیة(خالد أحمد إمام / ضابط طیران سابق 
)جمھوریة مصر العربیة(عاصم شریف أحمد / السید 

) جمھوریة مصر العربیة(محمد حمدى على / صیدلى 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

عمرو أحمد امام محمد/ السید 
أحمد عمرو أحمد امام محمد/ السید 

محمود عمرو أحمد امام محمد/ د السی
محمد عمرو أحمد امام محمد/ السید 

٤٠
٥٠
٦٠

٠٧

خالد أحمد إمام / ضابط طیران سابق 
عاصم شریف أحمد / السید 

محمد حمدى على / صیدلى 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

خالد أحمد إمام / ضابط طیران سابق  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتعدیل مدخل التیار الكھربائى لوحدة إرسال جرس السلكیة (54)
٣١/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠١/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ریقة  راع بط ذا االخت تعلق ھ لكیة ی رس الس ال ج وحدة إرس ى ل یار الكھربائ دخل الت تعدیل م ٠ل
اب رس ب ك لج نقل وذل رة مت رباء مباش ى الكھ لكى عل یل ، الس صمم للتوص د ، م ن بع تحكم ع ل بال یعم

ل  اص یعم ل خ رس مرس الل زر ج ن خ ى م ابس كھربائ ریق ق ن ط رباء ع ز الكھ ر برای عب
ویل  دة تح یل وح ریق تفع ن ط رة ع رباء مباش ى الكھ یك وعل ى الماج ل Ac/Dcعل داخل المرس ب

ى ا یار الكھربائ وج الت یة ول ر عمل ى وتغیی ى (L)لح یار الكھربائ ل للت وج كام ى ول (L+N)إل
٠مصدر إمداد كامل للتیار الكھربائى إلى زر الجرس لیتم تفعیل عملیة إرسال اإلشارة الھوائیة 

(57)

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



٥

٠٦/١١/٢٠٠٨
١٨٠٥/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١٠/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٨١

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

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B22D 11/12

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

SEIDEL JÜRGEN
SUDAU PETER

(73) 1.
2.

٢٦/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٢٤٥٨٦.٥:ین رقمتحت الألمانیا 
١٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٢٩٢٨.٥

٢٣/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/004578( :رقمتحت ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز  / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

الصب المستمرجھاز إلنتاج شریحة معدنیة بواسطة  (54)
٢٢/٠٥/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٣/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ىالت،ستخدم ماكینة الصبت.نتاج شریحة معدنیة بواسطة الصب المستمرإلجھاز بختراعإلیتعلق ھذا ا
یھا صفیحة ، ویفضل صفیحة رقیقة واحدة على األقل ترتب ماكینة تفریز. ، عبارة عن قالب مصبوبف

نة الصب ،ىف ف ماكی نقل للصفیحة خل ز سطح واحد على األقل من ىالتاتجاه نظام ال یھا یمكن تفری ف
سطح صفیحة ، ویفضل ال اباال از تقشیر واحد على األقل ف. لبعضھمانالن المق رتب جھ اتجاه نظام ىوی

صب  نة ال ف ماكی صفیحة خل نقل لل ة و. ال ناء معالج رارة أث ة الح دان درج ى فق اظ عل صنیعأ/وللحف و ت
.متكاملة ، یتم اشتمال ماكینة التفریز وجھاز التقشیر كوحدةالصفیحة إلى أرق طبقة

(57)

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



٦

٠٤/١١/٢٠٠٨
١٨٠٦/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١٠/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٨٢

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

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

االختراعمكتب براءات 

(51) Int. Cl.8 B22D 11/12

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

SEIDEL JÜRGEN
SUDAU PETER
MERZ JÜRGEN

4. KIPPING MATTHIAS

(73) 1.
2.

٢٦/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٢٤٥٨٦.٥:ین رقمتحت الألمانیا 
١٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٢٩٢٧.٧

٢٣/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/004598( : رقم تحت ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز  / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

إلنتاج شریحة معدنیة بواسطة الصب المستمروطریقة جھاز  (54)
٢٢/٠٥/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٣/٠٥/٢٠٠٧دأ الحمایة من تب

ذا ا تعلق ھ راعإلی از بخت ریقة إلجھ ستمروط طة الصب الم یة بواس ریحة معدن تاج ش نة ت.ن ستخدم ماكی
ون ىالت،الصب یھا تك یقةالف ترتب ماكینة . ، عبارة عن قالب مصبوبصفیحة ، ویفضل صفیحة رق
ز ل فتفری ى األق ف ماكینة الصب ،اتجاه ىواحدة عل نقل للصفیحة خل یمكن تفریز سطح واحد ونظام ال

سطح ضل ال صفیحة ، ویف ن ال ل م ى األق اباعل ضھمانالن المق ى لبع از ف ًا جھ ور ووفق ز المذك التفری
راع ،  دان درجة الحرارة لإلخت ى فق اظ عل د عند تصنیع وللحف ى ح ى أدن ، یرتب معالجة الصفیحة أو /إل

ز من  نةمقطع التفری ز ماكی ى االتجاه التفری ة لإلزاحة ف ز بالكامل ، بطریقة قابل نة التفری ، ویفضل ماكی
.ویتعلق اإلختراع أیًضا بطریقة إلنتاج شریحة معدنیة ٠العمودى على اتجاه نظام النقل للصفیحة 

(57)

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



٧

٠٨/٠١/٢٠٠٨
٠٠٤٤/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١٠/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٨٣

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

جمھوریة مصر العربیة
ث العلمىوزارة الدولة لشئون البح

اأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجی
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 A43B 9/00

(71) 1.
2.
3.

GEOX S. P. A ( ITALY  )

(72) 1.
2.
3.

POLEGATO MORETTI , MARIO

(73) 1.
2.

٢٦/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ (PD2005A000228) :إیطالیا تحت رقم
١٧/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/006989( :تحت رقمولى ب البراءة الدلط

١·
٢·
٣·

(30)

نادیة ھارون & ماجدة ھارون / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

حذاء صامد للماء ومنفذ لبخار الماء (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٧/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

سفلى الذى یشتمل على الاء ذحالللماء ومنفذ لبخار الماء یشمل جزء حذاء صامدبیتعلق ھذا االختراع
، بدورهبالقدم یشتمل، جزء علوى یحیط تماماً نحو منطقة راحة القدمءاحذثقوب نافذة من النعل ذو

یط ، غشاء صامد للماء ومنفذ لبخار الماء یح، على بطانة منفذة للبخار أو مثقبةمن الداخل إلى الخارج
، الخارجى للجزء العلوى للحذاءیتكون الجزء السفلى.وجزء علوى منفذ للبخار أو مثقب،بالقدم

تم توفیر عنصر واقى منفذ للبخار أو مثقب .، من جزء من الغشاءالراكب على منطقة النعل المثقبة
التى على اتصال مباشر المادة المنسقة تحت جزء الغشاء و.  لجزء الغشاء تحت جزء الغشاء وفوق النعل

، تم توفیر منطقة مانعة لتسرب الماء بین جزء الغشاء والنعل.  ال تحتجز السوائلأو/معھ صامدة للماء و
.، تفصل سدالت الجزء العلوى من منطقة النعل المثقبةمنطقة النعل المثقبةحول

(57)

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



٨

٢٠/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001267

٢٠١١نوفمبر
١١/٠٤/٢٠١١

٢٤٩٨٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلم
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08F 290/04, 220/18 & A61L 27/16 & G02B 1/04

(71) 1.
2.
3.

ALCON INC (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

SCHLUETER, DOUGLAS, C.
KARAKELLE, MUTLU

(73) 1.
2.

١٣/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ٦٩٠.٠٠٠/٦٠:مالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق
١٢/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/022808):طلب البراءة الدولى تحت رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس  / األستاذ  (74)
براءة اختراع (12)

مواد لعمل جھاز بصرى ولألنف واألذن والحنجرة  (54)
١١/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٢/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا االختراع بمواد جھاز دلیلى عالى االنكسار رخو لھ قوة محسنة، وھذه المواد تحتوى على  تعلق ھ ی
ریلیك نشط عطرى طرفى من األكریالت أو میثاكریالت یكونا  ریلیك أو میثاك ن أك رات م ماكرونومی

.أحادى أو ثنائى الوظیفة 

(57)

طبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه الم



٩

٢١/٠٩/٢٠٠٨
١٥٦٥/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١١/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٨٥

(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 B67D 1/08

(71) 1.
2.
3.

HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V ( NETHERLANDS )

(72) 1.
2.
3.

BAX BART JAN

(73) 1.
2.

٢٠/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٣١٤١١: تحت رقمھولندا 
١٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/NL2007/050111( : رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ة أخنوخ  صادق نزی/ األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز لعمل سدادة ذات لولبة داخلیة (54)
١٨/٠٣/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٩/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

بجھاز لعمل سدادة ذات لولبة داخلیة ، مزود بغرفة بھا رصیف لعمل سدادة ذاتیتعلق ھذا االختراع
فكھ على رصیف عمل اللولبة الداخلیة بشكل یمكنذات ، وفیھ یثبت عمود السدادة لولبة داخلیة علیھا

من ى الجانب العلوىالمبرد بفتحة ف، ویزود ذلكالسدادة ذات اللولبة الداخلیة وتصمم الغرفة كمبرد
فوقرصیف السدادة توفیر اللولبة الداخلیة وحیث یتمذات السدادةرصیف ، لخاللھا تمر علبة موصلة

ممر واحد على األقل بین العلبة الموصلةالعلبة الموصلة المذكورة ، وحیث یتضمن عمود السدادة 
حیز من الیشكلبحیث ، وكل ذلك من عمود اللولبة الداخلیةىومحبس اللولبة الداخلیة قرب طرف علو

ىالموصلة فةعلبال، یمكن إمرار خط عمل السدادة ذات اللولبة الداخلیة من خاللمن المبردىداخلال
.الممر المذكور ویمكن اقترانھا وظیفیاً بمحبس اللولبة الداخلیة

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
صلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األ



١٠

١٥/٠٧/٢٠٠٨
١١٨٧/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١١/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٨٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01J 19/24, 35/04

(71) 1.
2.
3.

INEOS EUROPE LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

WILLIAMS VAUGHAN CLIFFORD

(73) 1.
2.

٢٠/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٢٥٠٣٠٧.٣:مكتب األوروبى تحت رقمال
٢٠/١٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/GB 2006/004825): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لمالمسة ھیدروكربون وغاز یحتوى على األكسجین 
فاعل مع طبقة محفز فى م

(54)

١٩/١٢/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٠/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ذا  تعلق ھ راع ی بقةباالخت ع ط سجین م ى األك توى عل از یح ربون وغ سة ھیدروك یة لمالم عمل

على األقل ، حیث تتمیز العملیة المذكورة ١-ساعة١٠.٠٠٠بسرعة فراغیة قدرھا محفز فى مفاعل
:بما یلى 

ل مق)  أ  ون للمفاع یھ یك وجد ف ذى ت سم ال ى الق ل ف ى األق ضلع عل ى م ى داخل ع عرض ط
طبقة المحفز ،

ضلع ، ) ب كل م ات ذات ش ورة رقاق ى ص ز ف ن المحف ر م ین أو أكث ن طبقت ز م بقة المحف تألف ط ت
ویكون للرقاقات أربعة جوانب على األقل ،

ز على أربعة رقاقات على األقل تجزع بالمض) ج شتمل كل طبقة من طبقات المحف لعات الرباعیة ت
معاً لتكوین الطبقة المذكورة ، و

ندھا ) د  ى ع ى تلتق واف الت ع الح دة م بقة واح ى ط یان ف ین تلتق رقاقتین اللت واف ال تحاذى ح ال ت
٠رقاقتین فى طبقة مجاورة 

(57)

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



١١

٠٨/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٥٠/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١١/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٨٧

(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 B28B 11/24

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GUERRINI GIAN LUCA
ALFANI ROBERTA

(73) 1.
2.

٠٩/١٢/٢٠٠٥بتاریخ  ( MI2005A002359 ) : إیطالیا تحت رقم 
٠٥/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/011733( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

لحفاظ على شكلھعملیة إلنتاج منتج مشكل بالبثق مصنع من مادة أسمنتیة وا (54)
٠٤/١٢/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠٥/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ملة على تمش، مصنع من مادة أسمنتیة والحفاظ على شكلھىبعملیة إلنتاج منتج نھائیتعلق ھذا االختراع
الجدید المشكل بالبثق المصنع من مادة أسمنتیة عن طریق تعریضىسریع للمنتج النھائمرحلة تصلب

.الجدید المشكل بالبثق إلشعاع موجات قصیرة المدىىالمنتج النھائ

(57)

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



١٢

٠٧/٠٥/٢٠٠٨
٠٧٥٣/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١٢/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٨٨

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

ر العربیةجمھوریة مص
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.cl.8 B01J 19/24, 8/02

(71) 1.
2.
3.

METHANOL CASALE S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FILIPPI, ERMANNO
RIZZI, ENRICO
TAROZZO, MIRCO

(73) 1.
2.

٠٨/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٢٤٢٨٩: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٣١/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ) 2006/010445PCT/EP: (طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

مفاعل كیمیائى ثابت درجة الحرارة ظاھریاً  (54)
٣٠/١٠/٢٠٢٦فى وتنتھى ٣١/١٠/٢٠٠٦أ الحمایة من تبد

ذا  تعلق ھ راع ی ت بمفاعل االخت ى ثاب ة كیمیائ یشتمل على غالف أسطوانى ٠الحرارة ظاھریًا درج
رارى  بادل ح دة ت الف ووح ى الغ وعة ف ل موض ى األق دة عل زیة واح بقة حف ر ، وط د كبی ى ح إل

شتمل وحد ى الطبقة ، وت ل موجودة ف ى األق ة تبادل الحرارة على مجموعة من المبادالت واحدة عل
التى تأخذ شكل صندوق بصفة أساسیة ، وتكون ذات بنیة مستطیلة ومسطحة مطولة بشكل رئیسى ، 
طوانى  الف االس ور الغ وازیة لمح تقابلة م ویلة م وانب ط بادالت ج ن الم بادل م ل م ون لك ویك

الف وی ور الغ ى مح ودیاً عل تدة عم تقابلة مم صیرة م وانب ق ك وج ى ذل افة إل ل باإلض شتمل المفاع
زوید  تم ت رارى ، حیث ی بادل الح شغیل الت ع ت ا مائ ن خاللھ تدفق م صة لی یة مخص رفة داخل ى غ عل
وعة  یاً ، بمجم ورة داخل ل المذك ى األق واحدة عل بادل الحرارى ال وحدة الت ل ل ى األق د عل بادل واح م

ى ال بادل إل صیر للم ب ق ن جان تدة م لة المم ز الفاص ن الحواج ة م ى عالق ل وف صیر المقاب ب الق جان
ددة مسبقاً بالنسبة إلى األخیر ، لتحدید ممر مائع متعرج إلى حد كبیر فى الغرفة الداخلیة ، باعد مح ت

٠لھ أجزاء مرتفعة ومنخفضة على التبادل 

(57)

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



١٣

١٦/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٤٥/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١٢/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٨٩

(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 E04B 2/58 , 2/06

(71) 1.
2.
3.

DYNTEK PTE LTD (SINGAPORE)

(72) 1.
2.
3.

NG , WEE BENG
WYATT , GARY DONALD

(73) 1.
2.

١٦/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٠٥٩٥٢-٢: تحت رقم سنغافورة 
١٢/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/SG2006/000266( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

مجموعة دعم معماریة (54)
١١/٠٩/٢٠٢٦نتھى فىـوت١٢/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

من جزء دعم تتكون المجموعة حد نماذج المفضلة أبمجموعة دعم معماریة فى یتعلق ھذا االختراع
جزء الدعم الطویل لزیادة نھایة واحدة منبرتبط یفعال ، وجزء ارتباط طویل مرتب بحیث ھطویل طول

قاعدة على وسائل وصل مع تركیبة دعم ویحتوى جزء الوجزء قاعدة لیرتبط.  الطول الفعال للجزء 
.و جزء الدعم الطویل أجزء االرتباط الطویل للوصل بحریة انتقائیا مع

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
ة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صور



١٤

٢٤/٠٧/٢٠٠٨
١٢٥٠/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١٣/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٩٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

كنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والت
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F16H 1/16

(71) 1.
2.
3.

SPINCONTROL GEARING LLC ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

CARRIER ERIC D
CARRIER DAVID O

(73) 1.
2.

٢٦/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٣٤٠.٩٢٠/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٣/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/001774( : رقم تحت ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

مجموعة تروس دودیة تحتوى على مدرجة كریات مسماریة (54)
٢٢/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٣/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

تشتمل على مسمار .  مجموعة تروس دودیة تحتوى على مدرجة كریات مسماریةبتراعیتعلق ھذا االخ
ملولب دودى یحتوى على حز واحد على األقل وعجلة تحتوى على مجموعة من المسامیر القابلة للتدویر 

وتكون المسامیر قادرة على الدوران فى اتجاه آخر .  بطول محیطھا لتعشیق المسمار الملولب الدودى 
ویتم توفیر مدرجة كریات مسماریة واحدة على األقل لتالمس المسامیر التى ٠اتجاه دوران العجلة غیر 

.  ال تكون معشقة مع المسمار الملولب الدودى أثناء تشغیل المجموعة 

(57)

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



١٥

١٧/٠٩/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000993

٢٠١٠نوفمبر 
١٣/٠٤/٢٠١١

٢٤٩٩١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

دیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A47C 17/20

(71) 1.
2.
3.

WIBERG OLE (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

WIBERG , OLE

(73) 1.
2.

٢١/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ  ( A471/2005 ) : النمسا تحت الرقمین 
( A454/2006 ) ١٧/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ

٢٠/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/AT 2006/000118( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

، وغطاء للسطح الممتد لوحدة من األثاث من ھذا النوعسریرى، یمكن تحویلھ إلمقعد (54)
١٩/٠٣/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٠/٠٣/٢٠٠٦ة من تبدأ الحمای

األقلى، یوجد بھ إطار وحامل متحرك واحد علسریرى، یمكن تحویلھ إلبمقعدیتعلق ھذا االختراع
یتضمن كل من اإلطار والھیكل ، كوسیلة دعم لوسائد الجلوس . یمكن تخزینھ بالداخل وسحبھ من اإلطار 

ىتكون األلواح عل).  الھیكل(اتجاه سحب الھیكل ىجھات وممتدة فأحد الىمثبتة فأو النوم ، ألواح ،
وضع ىألواح اإلطار عندما یكون الھیكل فبین)  الھیكل(مسافات متباعدة بحیث تقع ألواح الھیكل 

. تحتھاالغطاء الخاص بوحدة األثاث من ھذا النوع مالءة وطبقة رقیقة توضعیتضمن).  الھیكل(التخزین
فوق السطح الممتد بعد طیھا مع بحیث تنبسط الطبقة ذاتیاً ىقیقة  بمرونة تقاوم الطتتمیز الطبقة الر

.ینتج عن ھذا تنسیق بسیط وسھل االستخدام. المالءة

(57)

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



١٦

٠٢/٠٣/٢٠٠٦
٠٠٨١/٢٠٠٦
٢٠١٠نوفمبر

١٤/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٩٢

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

جمھوریة مصر العربیة
مىوزارة الدولة لشئون البحث العل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 273/04 & B01J 19/24, 1/00

(71) 1.
2.
3.

UREA CASALE S.A (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

ROMITI, DOMENICO
STICCHI, PAOLO

(73) 1.
2.

٠٣/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٠٤٧٣٢.٣:تحت رقممكتب البراءات األوروبى ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج الیوریا ووحدة إنتاج متعلقة بھا  (54)
٠١/٠٣/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٢/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ن أمونیا وث یوریا م تاج ال یة إلن ى بعمل راع الحال تعلق االخت انى أكسید الكربون، تم جعلھما یتفاعالن ی
یتم الحصول على CO2وNH3فى ضغط عال سابق التحدید فى مفاعل تخلیق مالئم، من تفاعل بین

تم منھ استعادة  ى ی ول مائ ى محل یا حرة ف یوم وأمون وریا وكربونات أمون ى ی شتمل عل یط تفاعل ی خل
ك د ذل رھما بع ادة تدوی ع إع یا م یوم وأمون ربونات أمون تعادة ك دث االس یق، وتح ل التخل ى مفاع إل

ربونات األمونیوم إلى  تحلل ك ة ل تفاعل من خالل خطوات فعال یط ال CO2وNH3المذكورة من خل
ى  رھا إل ادة تدوی تم إع ى ت یوم الت ربونات أمون ى ك یفھما إل ادة تكث یة إلع ة تال وة فعال صلھما وخط وف

ور المتح تفاعل المذك یط ال تم ضخ خل یق، وی یا وثانى مفاعل التخل ین األمون تفاعل ب ن ال یھ م صل عل
٠أكسید الكربون إلى الخطوات الفعالة للتحلل والفصل 

(57)

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



١٧

٠٧/١٠/٢٠٠٨
٢٠٠٨١٠١٦٤٥

٢٠١٠نوفمبر 
١٤/٠٤/٢٠١١

٢٤٩٩٣

(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 2/06 & H01L 31/052

(71) 1.
2.
3.

SUNCYCLE INTERNATIONAL GMBH (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

BIJL, ROY
PENNING, PETER

(73) 1.
2.

٠٧/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ  NL 1031544:رقمھولندا  تحت
٠٥/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ )  PCT /NL2007/000095) : طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
اختراعبراءة  (12)

جھاز لتحویل الطاقة الشمسیة (54)
٠٤/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٥/٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

اع شمسى تشتمل یتعلق ھذا االختراع بجھاز لتحویل الطاقة الشمسیة ، یشتمل على وحدة احتجاز شع
على عدسة واحدة على األقل بھا سطح دخول لسقوط الشعاع الشمسى وسطح خروج النبعاث الشعاع 
الشمسى فى صورة منكسرة إلى وحدة تركیز شعاع شمسى تشتمل على سطح عاكس النعكاس الشعاع 

لى األقل الشمسى الساقط على السطح العاكس من سطح الخروج للعدسة إلى منطقة مستھدفة واحدة ع
لوحدة تركیز الشعاع الشمسى ، یشتمل الجھاز على وسیلة تحدید موضع لتوجیھ وحدة احتجاز الشعاع 
الشمسى ووحدة تركیز الشعاع الشمسى لبعضھا البعض من خالل الدوران حول محور واحد على األقل 

٠بشكل عمودى على مستوى تم تشكیلھ بواسطة العدسة 

(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



١٨

٠٨/٠٨/٢٠٠٧
٠٤١٦/٢٠٠٧
٢٠١٠نوفمبر 

١٤/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٩٤

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

جمھوریة مصر العربیة
مىوزارة الدولة لشئون البحث العل

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G06F 19/00

)جمھوریة مصر العربیة(محروس محمد محمد القرامیطى / مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محروس محمد محمد القرامیطى / مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
ة إختراعبراء (12)

طریقة لعمل محاكى الشبكات الكھربیة ذو الوقت الحقیقى المضبوط للدراسات العامة  (54)
٠٧/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٨/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع تی ذا اإلخت ك علق ھ یقات ، وذل تعدد التطب ى م یاس أساس ى ق یة لمحاك یقات أھم ر التطب د أكث بأح
رام دخالت وب ة فى الدقة ، تصل نسبة دقتھا إلى باستخدام م تائج غای ق ن یقة تحق ة دق % . ١٠٠ج محلل

ى نظم  خدام معامالت تصحیح مستقبلیة للتقاریر وتقریر النتائج التى تم التأكد ت، یتم اسSCADAوعل
تعدد االس بل للمحاكى القیاسى األساسى م ن ق بع م نفس األسلوب المت نھا ب للحصول على . دامات تخم

لید واألحمال والفواقد والمعامل المستخدم ومعامل الحمل أو أیة دراسات أخرى ألیة فترة دراسات التو
. SCADAبواسطة نظم ) فترة مسح البیانات(ثوان ٤زمنیة تبدأ من 

(57)

من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة
والصور المرفقة بالطلب



١٩

١٧/٠٩/٢٠٠٨
١٥٣٨/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١٩/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٩٥

(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 B42C 9/00

(71) 1.
2.
3.

UNIBIND LIMITED (CYPRUS)

(72) 1.
2.
3.

PELEMAN , GUIDO

(73) 1.
2.

٢٢/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٠١٧٩/٢٠٠٦:رقمتحتبلجیكا
١٤/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IB2007 /000636( : رقم تحت ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سھیر میخائیل رزق/ ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

وعنصر الربط المستخدمطریقة لربط حرارى لرزمة من أوراق مفصولة (54)
١٣/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٤/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

بواسطة خلفیة ربط ، تمیزت بأنھ بطریقة لربط حرارى لرزمة من أوراق مفصولةیتعلق ھذا االختراع
على حافة جانبیة للرزمة المذكورة بعالیھ والتى سیتم ربطھا تكون مزودة بشریط من غراء صھر ، وبعد 

ویتم )  انصھار(مة فى خلفیة الربط مع جعل الحافة الجانبیة مع غراء صھر ذلك یتم وضع ھذه الرز
تسخین خلفیة الربط المذكورة بحیث تجعل الشریط من غراء االنصھار ینصھر ، وبعدھا یترك غراء 

٠الصھر لیبرد وبذلك یتم ربط الرزمة من األوراق فى خلفیة الربط 

(57)

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



٢٠

٢٨/٠٥/٢٠٠٨
٠٨٩٣/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١٩/٠٤/٢٠١١
٢٤٩٩٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
یاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوج

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B65H 54/34, 67/08, 63/08

(71) 1.
2.
3.

LUNATON INDUSTRIELLE ELEKTRONIK GMBH (AUSTRIA)
BSW MACHINERY HANDELS-GMBH (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

MAIR, ALEXANDER

(73) 1.
2.

٣٠/١١/٢٠٠٥بتاریخ 1935/2005A:النمسا تحت رقم
٢٤/١١/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/AT 2006/000485):رقمتحت طلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شادى فاروق مبارك / األستاذ  (74)
براءة اختراع   (12)

بكرة وجھاز لبیان خواص مادة اللف (54)
٢٣/١١/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٤/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی رة باالخت فبك ادة الل واص م یان خ از لب تخذة ٠وجھ رة م ادة بك اء وم ا غط لھ
ل ى األق ات عل د العالم زود أح یھا ت تعددة ، وف بقات م ى ط یھا ف وف عل یط ملف ریط أو خ كل ش ش

(MA,ME) د ة الم ى زاوی ر ف ر الكبی ى التغیی ل عل صورة تعم ادة ) φ(ب واص م یان خ لب
وا یان خ از لب ضاً بجھ تعلق أی ا ی ة ، كم رة بعالم رة ، البك ك البك ى تل رة عل ادة البك ص م

سرعة  س ال ن مج ة م روج ناتج ارة خ رة ، وإش ى البك ع عل یة یوض سرعة الدوران س لل یھ مج وف
سرعة  س ال ن مج ناتجة م روج ال ارة الخ ى إش رات ف ؤدى التغی بة وت ة حاس ل آلل یة توص الدوران

ى اآل ف ف صائص الكاش یجة لخ رة ، نت ادة البك ك م ناء ف ر أث ى تظھ یة الت بة ،الدوران ة حاس ل
سرعة  ارات ال ا إش تج مقابلھ ة ، وتن ع العالم نطقة وض ى م ك ف ناء ف ة أث ارة ناتج ى إش إل
بة ،  ة حاس طة اآلل رة بواس ن البك ف م ادة الل ة لم ر معلم ناطق الغی ن الم بة م یة المناس الدوران

٠بحیث ال تنتج إشارة ناتجة نشطة 

(57)

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



٢١

٢٠/٠٢/٢٠٠٧
٠٠٩٠/٢٠٠٧

٢٠١٠وفمبر ن
١٩/٠٤/٢٠١١

٢٤٩٩٧

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

مجهورية مصر العربية

وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7  C12N 15/00
)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١

٠٢
٠٣

(71)

كمال محمد على خلیل / االستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة حمسب السيد  وأخرين / البحوث وميثلها السيدةنقطة االتصال مبكتب براءت االختراع ـ املركز القومى (74)

براءة اختراع   (12)

طريقة لعزل البالزميدات البكتريية باستخدام جمموعة تشخيصية بواسطة القلوية واحلرارة  (54)
١٩/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى  ٢٠/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من  

راع ذا االخت تعلق ھ ریقة ی ویة بط طة القل صیة بواس وعة تشخی تخدام مجم ریة باس یدات البكتی زل البالزم لع
یدات من البكتیریا باقل عدد . والحرارة ن اسرع واسھل الطرق لعزل البالزم د م صیة واح والمجموعة التشخی

تجاوز  ت ال ی ى وق ن ف وات ممك ى٢٥خط رید الكھرب از التف ى جھ یل عل زة للتحم نة جاھ تكون العی یقة ل دق
(Electrophoresis) ذه المجموعة یأخذ البالزمید صورة واحدة والتى تظھر على شكل حزمھ تخدام ھ وباس

ى مما یسھل عملیة تمیزه على االجاروز وكذلك  رید الكھرب د التف ل االجاروز بع ى ج حة وحاده عل واحدة واض
نة تحتوى على اكثر من بالزمید وتتمیز ھذه المجموعة ت العی ا كان د اذا م التشخیصیة بقدرتھا العالیة على تحدی

یة اءة عال رة وكف یة كبی ریة بكم یة البكتی ن الخل یدات م تخالص البالزم وم . اس ن الكروموس ن م در ممك ل ق وبأق
. البكتیرى كما ان التكلفة الفعلیة للعینة الواحدة فى ھذه المجموعة التشخیصیة قلیلة 

(57)

لمرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتالرسومات والصور الفوتوغرافیـة اتمثل
والصور المرفقة بالطلب



٢٢

٢٦/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001315

٢٠١٠أغسطس 
٢١/٠٤/٢٠١١

٢٤٩٩٨

(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 33/00

(71) 1.
2.
3.

BJ SERVICES COMPANY U.S.A ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

HILL ,THOMAS G., JR.
MAILAND , JASON C.
MCGAVERN , CECIL G.

4.
5.

SIDES , WINFIELD M.
BOLDING , JEFFREY L.

(73) 1.
2.

٠٥/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ٥٩٥.١٣٨/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٨/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/022264( : تحت رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

نزیھ أخنوخ صادق/ األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

طریقة وجھاز للحقن المستمر لمائع فى فتحة بئر مع اإلبقاء على تشغیل صمام األمان (54)
٠٧/٠٦/٢٠٢٦ھى فى نتـوت٠٨/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

بوحدة لتحویل صمام أمان تحت سطحى لكبل حفر یمكن استرجاعھ مع التحكم فیھ یتعلق ھذا االختراع
سطحیـًا إلى جھاز ممر لإلمرار الجانبى یسمح بحقن مائع محسن لإلنتاج فى فتحة البئر مع اإلبقاء على 

بین مھیئ علوى وآخر سفلى بالنسبة تشغیل عضو غلق یمكن أن یمتد ممر اإلمرار الجانبى خارجیـًا
لصمام األمان تحت السطحى الخاص بكبل حفر والذى یمكن استرجاعھ مع التحكم فیھ سطحیـًا لیسمح 

وحدة تعلیق للتبطین األنبوبى لعمود ٠یمكن أن تتضمن وحده التحویل .  بحقن المائع فى ممر جانبى منھ 
كما یمكن أن تتضمن صمام رافع للغاز ٠د األنابیب األنابیب لتأجیل سرعة التبطین األنبوبى لعمو

٠لعملیات رفع الغاز وماسك غالق وأنبوب تباعد أو أى منھا 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
فصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف الت



٢٣

٢٠٠٧/ ٢٤/٠١
٣٧/٢٠٠٧

٢٠١٠نوفمبر
٢٦/٠٤/٢٠١١

٢٤٩٩٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16K1/00

)                                                                                                                                                                                                  جمھوریة مصر العربیة ( محمد عبد الوھاب محمد إسماعیل  / متقاعد عمید مھندس قوات مسلحة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد عبد الوھاب محمد إسماعیل                                     / عمید مھندس قوات مسلحة متقاعد  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

فر للماءالصنبور المو (54)

٢٣/٠١/٢٠٢٧و تنتھى فى٢٤/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من
یتعلق ھذا االختراع بصنبور موفر للمیاه وھو عبارة عن الصنبور العادى المتعارف علیھ لكن تم 

تجویف غرفة إضافة مبتكرة لھ عبارة عن صمام طبقى مكون من رأس تحكم علویة تركیب داخل
تسلیم الماء لفوھة الصنبور وھى عبارة عن حلقات من الكاوتش والنحاس تتصل بذراع بندولى من 
النحاس بطول مناسب ویتدلى ھذا الذراع من مركز الفوھة ویتم تركیب ثقل معدنى أسفل ھذا الذراع 

رفق یمیناً أو یسارًا لیعمل على استقراره عمودیاً وأیضا لتحریك الذراع بمجرد لمسة بأصابع الید ب
حیث الیتم تدفق الماء من الفوھة إال عن طریق ھذه اآللیة حتى لو كان –عند طلب نزول الماء فقط 

.محبس الصنبور مفتوح آلخر مشواره 

(57)

ن ـــورة مــاالختراع  صف التفصیلى لبراءة ـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٢٤

٢٩/٠٦/٢٠٠٨
١١١٢/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

٢٧/٠٤/٢٠١١
٢٥٠٠٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

دیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F22G 3/00

(71) 1.
2.
3.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

JURETZEK UWE

(73) 1.
2.

٠٥/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ) EP06000183.1(:رقممكتب البراءات األوروبى تحت 
٠٤/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/050081( : رقم تحت ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ماجدة شحاتھ ھارون  & نادیة شحاتھ ھارون / ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

دورة بخار فى محطة طاقة (54)
٠٣/٠١/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٤/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا ا تعلق ھ راعإلی ةبخت ى محطة طاق ى األقل دورة بخار ف د عل شتمل مبخر واح وسخان فائق واحد  ٠ت
ر مجمع مكثفات وخط عودة بین السخان الفائق ومولد البخار الحتجاز المكثفات  ز بتوفی ل ، یتمی ى األق عل

٠فى السخان الفائق وإعادة المكثفات إلى المبخر 

(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



٢٥

١٢/٠٥/٢٠٠٨
٠٧٨٢/٢٠٠٨
٢٠١٠یولیھ 

٢٧/٠٤/٢٠١١
٢٥٠٠١

(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 G01N 1/22 & B08B 9/027 , 9/00

(71) 1.
2.
3.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

LONNE , ROLF
ELSEN , JAN

(73) 1.
2.

١٦/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٢٧٦٨٧.٢:رقممكتب األوروبى تحت ال
٢٦/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/067791( : رقم تحت ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

نادیة شحاتھ ھارون  & ماجدة شحاتھ ھارون /  األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

طریقة وجھاز لتنظیف مكونات محطة طاقة بحقن وسط (54)
٢٥/١٠/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٦/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

حیث یتم التمریر المستمر . نظیف مكونات محطة طاقة بحقن وسط وجھاز لتطریقة بختراعإلیتعلق ھذا ا
. لوسط من خالل مكون واحد أو أكثر من مكونات المنشأة لتنظیف دائرة كھربائیة  مغلقة 

(57)

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



٢٦

٢٥/٠٩/٢٠٠٨
١٥٩٦/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

٢٧/٠٤/٢٠١١
٢٥٠٠٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. F24J 2/14¸ 2/18¸ 2/38¸ 2/54
(71) 1.

2.
3.

CAPAN RAHMI OGUZ   (TURKEY)

(72) 1.
2.
3.

CAYLI , HŰLYA

(73) 1.
2.

٢٨/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ PCT/IB2006/050941: طلب البراءة الدولى تحت رقم  ٠١
٠٢

(30)

ھدى سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

أنظمة أحواض شمسیة على شكل قطع مكافئ بھا وسائل تتبع دوارة (54)
٢٧/٠٣/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٨/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

نظام أحواض شمسیة  تت راع  ب ذا االخت تعلق ھ ضمن عواكس متعددة على شكل قطع مكافئ ودوائر ی
تطابق مركزھا مع بؤرة العاكس وتستخدم لتدعیم العاكس ، كما توجد آلیات في القلب توضع  یم ی تدع
یات القلب ببعضھا البعض ، كما توجد وحدات  رة وآل یت تصل الدائ ر ، وأسالك تثب ز الدوائ ي مرك ف

ل دوائر التثبیت من أسطحھ یة تحم یت جانب ا الخارجیة ، ومواد مالئة خفیفة الوزن تثبیت العواكس تثب
ن أجزائھا السفلیة ، كما توجد أنابیب إستقبال حراریة تمر خالل المحور المركزى للدوائر ، وتدور  م
واكس التى على شكل قطع مكافىء حول المحور المركزى للدوائر ، والتى تعتبر بؤرتھا ، وتتجھ  الع

شمس  اه ال ى إتج ت. ف ذا ی ن الشمس فى أنابیب إستقبال وھك ة م توازیة القادم ز حزم األشعة الم م تركی
.حراریة توضع فى بؤرة العواكس 

(57)

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



٢٧

٢٩/١٠/٢٠٠٨
١٧٧٨/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

٢٧/٠٤/٢٠١١
٢٥٠٠٣

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

ھوریة مصر العربیةجم
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21D 20/00

(71) 1.
2.
3.

FORESIGHT PRODUCTS LLC ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

STAHM , WILLIAM , G.

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٢٧٠١٨٧/٢٩:ین رقمالالیات المتحدة األمریكیة تحت الو
١٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ١١٨٦٣١٣٨

١٥/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/014145( : رقم تحت ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

ج الدین ھدى أنیس سرا/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

خطاف تثبیت أرضى محسن (54)
١٤/٠٦/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٥/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

بخطاف أرضى من النوع المحورى لھ جسم أسطوانى وفتحـة مخفیة تمتد خاللھ ختراعإلیتعلق ھذا ا
طرف أمامى فى الجسم ، أمامى یبرز من سحب محورى للجسم األسطوانى وحرفلتكوین طرف

بشكل طبیعى زمیل لتسھیل نفاذه إلى األرض ، وأسطـح دلیلیة تمتد أاألمامى على شكل ویكون الحرف
حرفألالحرف األمامى ، وأمام جزء الجسم الرئیسى ، ویكون لألسطح الدلیلیة مجموعة من اعلـى

األحرف تكـونلبعض حیـثومن بعضھا اىحرف األماملاألمامیة تكون متدرجة خلف ااألزمیلیة
األسطح الدلیلیة عند الحرف عن مركز الحرف األمامى وتنتھىاألمامیة لألسطح الدلیلیة متباعدة بعیداً 

ا عن كل من األحرف األمامیة المدرجة ًـ وجانبیألمامىاا عن الحرف ًـ األمامى األخیر المتباعد محوری
دلیلیة تمتد من األحرف حواف لجسم الرئیسى ، وخلف ااًـ قطریویكون لھ على األقل جزء یمتد نصف

ا من الجسم بما ال یزید عـن أقصى ًـ الذى یبرز نصف قطریالمحورىالدلیلیة األخیرة إلى طرف السحب
.فى السطح الدلیلىأتساع لألحرف األمامیة

(57)

باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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                جمھورية مصر العربية
 ى     وزارة الدولة للبحث العلم

  والتكنولوجياىأكاديمية البحث العلم

 ١٨١دد ــ  الع                                                    ٢٠١١  يونيوددــع



 
 

 
 
  
  

إعــــداد                            إعــــداد            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
مـراجعـة  مـراجعـة

  
 عزة عبد اهللا أبو النجا/                           االستاذة                              

 
 
 

  
يم رفت توفيق عبد اللــه أ ٠

أ ٠ هدى جالل عبده
  

 

 مجدى حسن مدبولى/     األستاذ 
 
 
 

  
  

إشــراف  إشــراف    
 
 

 
 

 

  االختراعرئيس مكتب براءات             القائم بأعمال    عادل السعيد عويضة   /أ

 
 مكتب براءات االختراع: ر الناشــ



 
 قائـمة المحتـويـات

 
( i ) - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  تصديـر  

 

( ii ) 
 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ افتتاحيــة -

( iii ) - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رموز البيانات الببليوجرافية 
( iv ) 

 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ منظمة العالمية للملكية الفكريةبالرموز الدول األعضاء  -

طبقـًا ألرقام باللغة العربية  ٢٠١١ مايو خالل شھرة الصادراألوصاف المختصرة للبراءات - )١(
 إصدار البراءات  

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٤  براءة رقـم  )٢(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٥  براءة رقـم  )٣(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٦ م  براءة رقـ )٤(

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٧  براءة رقـم  )٥(

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٨  براءة رقـم  )٦(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٩  براءة رقـم  )٧(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠١٠  براءة رقـم  )٨(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠١١  براءة رقـم  )٩(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠١٢  براءة رقـم  )١٠(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠١٣  براءة رقـم  )١١(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠١٤  براءة رقـم  )١٢(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠١٥  براءة رقـم  )١٣(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠١٦  براءة رقـم  )١٤(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠١٧  براءة رقـم  )١٥(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠١٨  براءة رقـم  )١٦(
 
 



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات               

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

ـًا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى                               يعد البحث العلمى منبع

لملكية الفكرية  ااالهتمام بحقوق   ن  كاا  ولم،  ية المنشودة   جلوالتكنوفكره مما يحقق التنمية االقتصادية و      

ـًا من مطالب المعرفة       ـًا ضروري ة والتى تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية        والتنميمطلب

إبداعاتهم الفكرية والتى يترتب عليها حماية الحقوق المالية واألدبية لهؤالء المبدعين ، كما أنها تنظم                  

.وتحمى إبداعاتهم 

على ربط  وفـى إطار رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للباحثين والعلماء والمبدعين والعمل             

الـبحث العلمـى بالـصناعة تـم إنـشاء وتشغيل الشبكة اإللكترونية والتى ترتكز على إنشاء نقاط اتصال        

إلكتـرونية بـين مكـتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات والمراكز          

ا حتى يمكن ترجمة المعلومات     والشركات على مستوى جميع محافظات مصر لتحقيق التكامل والتالحم بينه         

٠التكنولوجية التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام 

ومن هنا جاء االهتمام بنشر الوعى وثقافة المعلومات المتضمنة ببراءات االختراع وتم اإلصدار بنشرة              

إلقاء المزيد من الضوء على االتجاهات التكنولوجية الحديثة         األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف    

فـى المجـاالت المخـتلفة واالسـتفادة الكاملة من البيانات والمعلومات الثرية التى يتضمنها هذا الوعاء                 

المعلوماتـى المهـم للوقوف على أحدث التقنيات والعمل على تطويرها ؛ مما يؤدى إلى دفع عملية تنمية                  

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"

(ii)
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رموز البيانات الببليوجرافية
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51 للبراءات ىالتصنيف الدول

54 ومدة الحمايةتسمية االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 
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73 )فى حالة التنازل للغير( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكيل
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( 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 )
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( 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
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( 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
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٠٤/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٣١/٢٠٠٩
٢٠١٠أكتوبر 

٠٤/٠٥/٢٠١١
٢٥٠٠٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأك
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B42F 5/00

(71) 1.
2.
3.

UNIBIND LIMITED (CYPRUS)

(72) 1.
2.
3.

PELEMAN, GUIDO

(73) 1.
2.

٠٦/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٥٤٣/٢٠٠٦:رقمتحتبلجیكا
٢٥/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IB2007 /003318( : رقم تحت ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سھیر میخائیل رزق/ ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

لتكوین البوم صور وألبوم صور مزود بھذه الورقة) جالد(ورقة كتاب  (54)
٢٤/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٥/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یستخدم .  تكوین البوم صور وألبوم صور مزود بھذه الورقةل)  جالد(بورقة كتاب یتعلق ھذا االختراع
، نیمن الجانبأىعلى على دعامة والتى تكون مزودة بطبقة من الغراء، مشتمالً لتكوین ألبوم صور

خلیط من الغراء الذاتى اللصق والذائب قلألن طبقات الغراء المذكورة فیما سبق تشمل على اأتمیزت ب
.بالحرارة

(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



٣

١٥/٠٢/٢٠٠٤

٠٠٦٧/٢٠٠٤

٢٠١٠دیسمبر 
٠٤/٠٥/٢٠١١

٢٥٠٠٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. C02F 1/42 , 1/52 , 1/62

)جمھوریة مصر العربیة(عبد الحمید محمود عثمان یوسف/  األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد الحمید محمود عثمان یوسف/  األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة أختراع (12)

اه الصرف الصناعى الناتج من وحدات الطالء الكھربى وتشغیل المعادن  طریقة لمعالجة می (54)
١٤/٠٢/٢٠٢٤وتنتھى في ١٥/٠٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

يـتعلق هذا اإلختراع بطريقة ملعاجلة مياه الصرف الصناعى الناتج من وحدات الطالء الكهرىب وتشغيل املعادن ، و     
من ماء الصرف الصناعى +Cr6و Cu+2و +Ni2سيانيد واملعادن الثقيلة مثل  ـدف هـذه التقنية إىل إزالة ال       

.الناتج عن وحدات الطالء الكهريب وتشطيب املعادن 
تعـتمد الطـريقة علـى جتميع التدفقات من محامات طالء كهرىب خمتلفة إىل صهريج جتميع جويف واحد بدالً من              

الطريقة السابقة ، مما يؤدى إىل خفض التكلفة واملساحة املطلوبة          جتمـيعها ىف ثالثـة صهاريج ، كما هو احلال ىف            
.واملواد الكيميائية املستخدمة خالل عملية املعاجلة وإىل تيسري عمليات املعاجلة واملتابعة والصيانة 

.یكون الماء المعالج بھذه الطریقة مقبوالً وفقاً لقوانین البیئة المصریة 

(57)

و الصور المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة تمثل الرسومات
المرفقة بالطلب



٤

٢٤/١٢/٢٠٠٧
٠٦٦٢/٢٠٠٧

٢٠١٠دیسمبر 
١٠/٠٥/٢٠١١

٢٥٠٠٦

(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 A61M1/14, C02F1/461, H01M4/00

)جمھوریة مصر العربیة ( عبد الحمید على محمود على شرف/ ح مھندس متقاعد .السید اللواء ا ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد الحمید على محمود على شرف/ ح مھندس متقاعد .السید اللواء ا ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
تراع براءة إخ (12)

جھاز إنتاج المیاه القلویة والحامضیة االلكترونى (54)
٢٣/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٤/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

تعلق  ذا ی راع ھ از الكترونى إلنتاج المیاه القلویة والحامضیة بكمیات یمكن التحكم فى درجة االخت بجھ
ة  نھا تحس(PH)الحموض یة وم یقات الطب شرب وذلك لتناسب التطب ى أو ال زة غسیل الكل ین أداء أجھ

بتكنولوجیا جدیدة فى تحفیز وفصل المیاه المؤینة 
: تتكون األجھزة أساساً من 

٠فلتر خاص مركب على مدخل الجھاز یحتوى على تورمالین * 
٠وحدات الكترونیة تصدر موجات رادیو متصلة بموصل خاص داخل مجرى المیاه * 
از مؤین لفصل ا*  بداخلھا اقطاب كھربائیة PVCلمیاه عن الحامضیة عبارة عن علبة أو ماسورة جھ

٠تینانیوم مغطى بالبالتین أو الرادیو 
٠دورة المیاه تعمل بواسطة مضخات تشغیل أو بدون حسب التطبیق * 

كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، 
یلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبضبالوصف التف



٥

١٨/٠٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000194

٢٠١٠اغسطس 
١٢/٠٥/٢٠١١

٢٥٠٠٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A46B 5/02, A46B 9/04

(71) 1.
2.
3.

KAYSER, STEVEN, L.  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KAYSER, STEVEN, L.

(73) 1.
2.

LOOPS, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

١٨/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٩٢٠٨٢٢/١٠: االمریكیة تحت رقمالوالیات المتحدة
١٧/٠٨/٢٠٠٥ بتاریخ  (PCT/US2005/029137) : طلب البراءة الدولى  تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد طارق ابو رجب   / األستاذ  (74)
براءة اختراع   (12)

فرشاة اسنان وطرق الصنع واالستعمال  (54)
١٦/٠٨/٢٠٢٥فىوتنتھى١٧/٠٨/٢٠٠٥من تاریخ  تبدأ الحمایة 

راع بطرق استعمال وتصنیع فرشاة اسنان تتكون من جسم محدود ، رأس الفرشاة من  ذا االخت تعلق ھ ی
شعر الغزیر القوى، وید ، والجسم یتكون من مادة خام مرنة لسھولة مسك ید الفرشاة فى ید المستعمل  ال

ى المك رن ف سم الم تعمال الج ستعمل اس ستطیع الم ة ی راض فرش تخدامات اغ وى الس صلب الق ان ال
٠االسنـان

(57)

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



٦

٢٦/١٢/٢٠٠٥
٠٥٤١/٢٠٠٥

٢٠١٠دیسمبر 
١٥/٠٥/٢٠١١

٢٥٠٠٨

(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 B65B 1/20

)جمھوریة مصر العربیة() غازتك(الشركة المصریة الدولیة لتكنولوجیا الغاز  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

إبراھیم حافظ والى / مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
ءة إختراع برا (12)

جھاز التحكم فى الموزع الخاص بشحن السیارات التى تعمل بالغاز الطبیعى (54)
٢٥/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٦/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

.         ى تعمل بالغاز الطبیعىالخاص بشحن السیارات التموزع الىجھاز التحكم فبیتعلق ھذا االختراع 
یتم شحنھا ىالتىاز الطبیعـة الغـاس كمیـوقیىیقوم بالتحكم فــىلكCNG) موزع ال(تم تصمیم نظام 

أثناء القیاس لتعویض االعتبار تأثیر درجة الحرارة على ضغط الغازىالمركبات مع الوضع فىف
مراحل حیث أنھ منقسم إلى ثالث یتم أقصى انتفاع بـخزانات الغاز یتم الشحن على ثالثىلك.الفارق

یعمل النظام على قیاس ضغط موزع بالعندما یتم توصیل المركبة.ى انات منخفض ومتوسط وعالخز
نھدف الوصول إلیھ ىبعدھا حساب الضغط المطلوب الذیتم،  الخزان داخل المركبة باستخدام خوارزم 

ىز فلو أن الضغط داخل خزان السیارة أقل من ضغط الغا.  الشحنعملیةىوسیتم استخدامھ للتحكم ف
یتم حساب معدل تدفق الغاز إلى المركبة حتى .  الشحن وفتح الصمام المنخفضى سیتم البدء فموزع ال

إلى أو تمر فترة زمنیة معینة سیتم تحویل الشحن)  القیمة الصغرى(التدفق عن قیمة معینة یقل معدل
مرور زمن معین أوالصمام المتوسط وبنفس الطریقة السابقة وصول معدل التدفق لقیمة صغرى معینة

لھ معایرة داخلیة ىالنظام اإللكترون.  حتى یكتمل الشحنىسیتم نقل الشحن إلى الصمام الثالث العال
ىھذه المعایرة تتم ف.  ھذه المعایرة تتم أثناء مرحلة االختبار وقبل الشحن.لقیاس المدخالت التماثلیة 

المعایرة یجب ھذه.  المخزنة على لوحة التحكمالمدخالت والمخرجات وعلى قیم معامالت التھیئةلوحة
.من اللوحتینىخدمة تتم على أىفحصھا بعد أ

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



٧

١٤/٠٢/٢٠٠١
٠١٣٢/٢٠٠١

٢٠١٠دیسمبر 
١٦/٠٥/٢٠١١

٢٥٠٠٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07C 235/74,235/76 & A61K31/67

(71) 1.
2.
3.

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FRIENDS, TODD JASON.
RYONO, DENNIS E.
ZHANG, MINSHENG

(73) 1.
2.

١٧/٠٢/٢٠٠٠بتاریخ ١٨٣.٢٢٣/٦٠: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى انیس سراج الدین / األستاذة (74)
براءة اختراع   (12)

لیجاندات مشتقة من انیلین لمستقبل الغدة الدرقیة   (54)
١٣/٠٢/٢٠٢١وتنتھى فى   تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة 

: یتعلق ھذا االختراع بلیجاندات مستقبل غدة درقیة جدیدة ذات الصیغة العامة 

:التى فیھا
Xتمثل :CO, CH2, S,Oأو NH,
Y تمثل ـ)CH2(n ـ حیثn أو ٥إلى ١تساوى عدد صحیح منCis ـ أوTrans ،ـ إثیلین

R1 ى فلورو مثیل، أو ألكیل بھ ثل ھالوجین، ثالث ٧إلى ٣ذرات كربون أو سیكلو ألكیل بھ ٦إلى ١تم
ربون، و ھ R3وR2ذرات ك یل ب ین، ألك ین ، ھالوج ثالن ھیدروج ین وتم ین أو مختلفت ى ١متماثلت ٤إل

یكلو ألكیل بھ  ربون أو س ال تمثل R3وR2ث واحدة على األقل من ذرات كربون ، حی٦إلى ٣ذرات ك
ین ، و نخفض،R4ھیدروج یل م ین أو ألك ثل ھیدروج نخفض، وR5تم یل م ین أو ألك ثل ھیدروج R6تم

. تمثل ھیدروجین أو ألكانویل أو أرویلR7تمثل حمض كربوكسیلیك أو إسترات أو عقاقیر أولیة ، و
باإلضافة إلى ذلك یتعلق االختراع بطریقة لمنع أو تثبیط أو عالج مرض مرتبط بضعف وظیفة األیض 

راز جین  ى إف تمد عل ى تع . منتظم ، حیث یتم تناول المركب سالف الذكر بمقدار مؤثر عالجیاT3أو الت
ین  راز ج ى إف تمد عل ى تع ك الت ض أو تل یفة األی ضعف وظ راض ب ك األم ثلة تل شمل أم تظم، مT3وت ن

دم، تصلب الشرایین ، عدم إنتظام ضربات القلب، اإلكتئاب، ھشاشة  ى ال سترول ف ادة الكولی بدانة، زی ال
دة الدرقیة ، تورم درقى ، سرطان الغدة الدرقیة عالوة على الجلوكوما، ھبوط  راز الغ العظام، نقص إف

٠القلب االحتشائى واالضطرابات الجلدیة

(57)

ئق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثا



٨

٢٠/٠٩/٢٠٠٧
٠٤٩٦/٢٠٠٧

٢٠١٠دیسمبر 
٢٤/٠٥/٢٠١١

٢٥٠١٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B28B 11/10

(71) 1.
2.
3.

SCG BUILDING MATERIALS CO. LTD (THAILAND )

(72) 1.
2.
3.

TERDWONG JAMRUSSAMEE
ARAG HIMTONG
WITTAYA CHUAJIW

4. WATTHANAKUN PHABUTTA

(73) 1.
2.

٢٢/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠١٠٠٤٦٨٣: تحت رقمتایالند  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

لباد سمر أحمد ال/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز وطریقة لتشكیل نمط بالطة أو لوح سیرامیك بالُسمك المحدد (54)
١٩/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٠/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

تعلق ع البدء من المالطإلای سیرامیك م الط ال ى ب وبة عل اط المطل شكیل األنم از لت راع بجھ ، یتمیز خت
ذا ھ یھ از بأن ا یلالجھ ى م یلة لتحضیر المالط : ى شتمل عل صھریج واحد على األقل لحفظ نوع ،وس

ى األقل من المالط  وسیلة واحدة على األقل ، على األقل لتشكیل األنماط، قالب تشكیل واحد واحد عل
ل ب ى األق واحد عل صھریج ال یل ال شكیل لتوص ب الت ىقال واحد عل اط ال شكیل األنم ل لت دة ، األق وح

شكیل األنماط نوًعاالترشیح ب رغ وحدة ت محددة وألوان كمیة من المالط بمحدًدا مسبًقاالكبس حیث تف
شكیل فـًا مسبق ب ت وبى قال نمط المطل شكیل ال اط لت ، ویتم كبس النمط المطلوب بوحدة الترشیح األنم

شكیل بس لت تغلغالً فبالك وب م نمط المطل ون ال یث یك سیرامیك بح واح ال الط أو أل ُسمك الىب ىكلال
.أو اللوحللبالطة

(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



٩

١٩/٠٨/٢٠٠٣
٠٨١٨/٢٠٠٣
٢٠١٠ر سبتمب

٢٥/٠٥/٢٠١١
٢٥٠١١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 473/04& A61K 31/522& A61P 3/10

(71) 1. BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&COKG(GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

HIMMELSBACH, FRANK
LANGKOPF, ELKE
ECKHARDT, MATTHIAS

4.
5.
6.

MARK MICHAEL
MAIER , ROLAND
LOTZ, RALF, RICHARD HERMANN

7. TADAYYON,MOHAMMAD

(73) 1.
2.

٢١/٠٨/٢٠٠٢بتاریخ ٣,١٠٢٣٨٢٤٣: المانیا  تحت رقم
٢٠/٠٣/٢٠٠٣بتاریخ ٩,١٠٣١٢٣٥٣:المانیا تحت رقم

٠١
٢   .
٣  .

(30)

ھدى أحمد عبد الھادي /األستاذة  (74)
وزارة الصحة-براءة اختراع   (12)

زانثینات وتحضیرھا واستخدامھا كأدویة]یل-١-بیریدین-امینو-٣[-٨ (54)
١٨/٠٨/٢٠٢٣وتنتھي في تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة

:)I(یتعلق ھذا االختراع بزانثینات مستبدلة لھا الصیغة 

:حیث
 R1إلى R3 الستیریو ایزومیرات ، والتوتومیرات ) ١٦(إلى) ١(ھي كما عرفت في العناصر ،

تأثیر العقاقیر األولیة وأمالح منھا ذات خصائص صیدلیة قیمة ، وعلى وجھ الخصوص،مخالیطھا
IV. ( DPP-IV )–مثبط لفاعلیة االنزیم ثنائي بیبتیدیل بیبتیداز 

(57)

باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة



١٠

٠٩/١٠/٢٠٠٨
١٦٦٦/٢٠٠٨
٢٠١٠أكتوبر

٢٥/٠٥/٢٠١١
٢٥٠١٢

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09K 8/68, 8/74

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (BRITISH VIRGIN ISLANDS)

(72) 1.
2.
3.

CHEN, YIYAN
LEE, JESSE C.
LI, FANG

4.
5.
6.

DAHANAYAKE, MANILAL
TILLOTSON, ROBERT
COLACO, ALLWYN

(73) 1.
2.

١٣/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٢٧٩٦٢٢/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١١/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/IB2007/051312):رقمتحتطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

ززات خواص إنسیاب مع (54)
١٠/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ١١/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ع  ص للموائ ئام الق ادة الت دل إع زیادة مع ریقة ل سیاب وط واص إن ززات خ راع بمع ذا االخت تعلق ھ ی
زجة  ریة، ول ریونیة، وأمفوتی یة، وزوت سطحى كاتیون ر ال ضة للتوت ة خاف ة مائع ن أنظم صنوعة م الم

افة  رنة، بإض ساھمى م ر ت تعدد بولیم ى م ثال عل توى م سیاب تح زز إن بوة مع ن ع رة م یة مؤث كم
یكول٠٠٠٠٠٠ ین جل تعدد إیثیل یكول، وسلفونات متعدد نفثالین -م روبیلین جل تعدد ب وتتیح عبوة ٠م

ع الخافضة للتوتر السطحى اللزجة المرنة أن تستخدم عند تركیزات منخفضة  سیاب للموائ معزز اإلن
افض للتو ل خ ثل لعام رول، م ل البت ات حق ثل معالج نة، م یقات معی ى تطب رن ف زج م سطحى ل ر ال ت

وتعتبر المواد الخافضة للتوتر السطحى المفضلة ھى البیتاینات واألمینات ٠التكسیر وتعبئة الحصى 
٠الرباعیة 

(57)

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



١١

٣١/٠١/٢٠٠٨
٠١٨٤/٢٠٠٨
٢٠١٠أكتوبر 

٢٥/٠٥/٢٠١١
٢٥٠١٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. F16K 15/18 & H01F 27/14
(71) 1.

2.
3.

CTR MANUFACTURING INDUSTRIES LIMITED (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

WAKCHAURE, V., K.

(73) 1.
2.

١٦/١١/٢٠٠٥بتاریخ MUM/2005/1426: الھند تحت رقم 
١٣/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ PCT/IN2006/000129: رقم تحتطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢

(30)

ھدى سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

صمام عزل خاص بمستودع محول (54)
١٢/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٣/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

بوب  ول أو أن لة دخ ى وص توى عل ول یح ستودع مح اص بم زل خ صمام ع راع  ب ذا االخت تعلق ھ ی
ود دوران  ى عم تة عل شغیل مثب یلة ت زود بوس ستطیل م یت م صل بمب بوب مت روج أو أن لة خ وص

یلة التشغیل تزود وسیلة التشغیل المذكورة  ق وس ة لغل یت مستطیل ورافع ھ مب بأنبوب موضوع بداخل
ي أو شرخ دعامات  یجة لكسر خزان المحول الكھرب زیت نت ق ال ناء تدف ھ أث درج مناسب بحیث أن م
بوب حیث یقوم ھذا األنبوب بمنع  اه وصلة الخروج أو األن ى اتج زیت ال یل تصریف ال المحول أو م

ستودع المحول الكھربي إلى خزان المحول الكھربي  ن م زیت م ق ال عبئة أو أثناء الترشیح أو الت. تدف
ئة ، ویتم استخدام مقبض مزود بوسیلة التشغیل خارج المبیت المستطیل الذى یدور عكس  ادة التعب إع
نع تدفق الزیت من مستودع المحول أثناء  شغیل بم یلة الت وم وس شغیل ، ال تق ناء الت ساعة أث ارب ال عق

.ت المستطیل الترشیح أو التعبئة أو إعادة التعبئة ، ویتم توفیر أجزاء غلق خارج المبی

(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



١٢

٠٥/٠٧/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/000639

٢٠١٠نوفمبر 
٢٥/٠٥/٢٠١١

٢٥٠١٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B05B 1/00

(71) 1.
2.
3.

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

GESER, JOHANNES
HAUSMANN, MATTHIAS

(73) 1.
2.

٠٨/٠١/٢٠٠٤بتاریخ ١٠٢٠٠٤٠٠١٤٥١:رقمالمانیا تحت 
٢٨/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ) PCT/EP2004/014764( :رقمتحتب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى /  األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

تحت ضغط الموائع مكون جھاز للحفاظ على  (54)
٢٧/١٢/٢٠٢٤نتھى فى ـوت٢٨/١٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

بجھاز للحفاظ على عنصر واقع تحت ضغط الموائع وعلى األخص إذا ما كان ھذا یتعلق ھذا االختراع
وفى إطار ھذا ٠یدة موضعیة متزاتالعنصر یتشكل من مادة صلبة قابلھ للكسر وعرضة الجتھادا

االختراع یكون ھذا العنصر الواقع تحت ضغط الموائع ، قد یكون مصنعا من السیلكون أو الزجاج ، 
موضوعا فى قالب لدن حراریا من السیلكون أو المطاط ، وحوافھ تتوافق مع الحواف الخارجیة للعنصر 

على جانب الضغط الواقع علیھ فى اتجاه تتحدد زاویة القالب اللدن المذكور٠والحواف الداخلیة للدعامة 
ویتغیر شكل القالب اللدن أثناء تجمیع الدعامة عبر إدخال نتوء ٠العنصر الواقع تحت ضغط الموائع 

ووفقــًا لذلك یحاط القالب اللدن حراریا ٠على الجانب المقابل ویخضع إلجھاد داخلى موزع بشكل موحد 
الدعامة الطافیة المذكورة دون تصاعد قمم إجھاد موضعى               على طول االرتفاع الكلى للفیض وتعمل

یتم إحكام غلق الدعامة مانعا دخول المائع حتى إذا ٠غیر مرغوب فیھ ودون حدوث أى تشویھ للعنصر 
یتم استخدام ھذه ٠ما تقلب ضغط المائع بشكل متكرر من قیمة صغیرة جدا إلى عدة مئات من البارات 

مجال التقنیة الطبیة فى صورة أداة تذریة مصغرة إلنتاج مادة إیروسول أو مادة ضبابیة دون الدعامة فى
٠مادة دافعة واستخدامھا أیضــًا للحقن تحت الجلد دون إبرة لسائل یحتوى على مادة فعالة عالجیا 

(57)

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



١٣

٢٦/١٠/٢٠٠٥
PCT/NA 2005/000683

٢٠١٠نوفمبر 
٢٥/٠٥/٢٠١١

٢٥٠١٥

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

جمھوریة مصر العربیة
ث العلمىوزارة الدولة لشئون البح

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65D 85/00

(71) 1.
2.
3.

BONGRAIN S.A (FRANCE )

(72) 1.
2.
3.

BONNIN, YVES

(73) 1.
2.

٣٠/٠٤/٢٠٠٣بتاریخ ٠٥٣٥٠/٠٣:تحت رقمفرنسا
٢٨/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ ) PCT/FR 2004/001029(:رقمى تحت طلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى/ ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

معجون منتج غذائى ومزودة بعلى األقل عنصر سحب واحدعلى حتوى تعبوة فردیة 
ھاوطریقة لتصنیع ھذه العبوة

(54)

٢٧/٠٤/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٨/٠٤/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 
تتمیز و الكاكاوأع مثال من معجون الجبن ونصیتعلق ھذا االختراع بعبوة فردیة لمعجون منتج غذائى م

كون وجھ یجانبى المثلث على األقل وبامتداد بأن لھا شكل ھرمى وعلى األقل جسم سحب واحد موضوع 
مثلثةوأقاعدة مربعة والھرم یكون ذو ، زالة كل ھذا الوجھإلمنتج بالوصول لجانبى للھرم بحیث یسمح ب

.نتاج ھذه العبوةإلیضا بطریقةأو مستطیلة ، ویتعلق االختراع أ

(57)

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



١٤

٢٨/٠٩/٢٠٠٨
١٦١٨/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

٢٥/٠٥/٢٠١١
٢٥٠١٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B65D 75/58 , 85/00

(71) 1.
2.
3.

GERMANS BOADA SA (SPAIN )

(72) 1.
2.
3.

TORRENTS I COMAS, JOSEP

(73) 1.
2.

٢٧/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ) U200600738(:رقمأسبانیا تحت 
٢٧/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/ES 2007/000164( :رقمتحتب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

أحمد عبد الھادى    ھدى / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

ـًا سیرامیك یدوالجھاز قطع  ی (54)
٢٦/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٧/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

:بجھاز قطع یشتمل على اآلتى یتعلق ھذا االختراع
داة عمل أداة قطع وأذرع طى جانبیة وأو أتحمل شفرة قاعدة ، قضیب طولى للتركیب القابل للحركة لید

لألحتكاك للحركة على القضیب ، ودلیل طولى عنصرا لف وقطعة مضادالید.  جیھ تولزاویة قائمة قابلة ل
عمل داةأالتبادلى لقطع حامل الشفرة ومسمار لولبى لحمل قطعة حامل الشفرة ، لقابل للتغییرلآلزدواج ا

طریق مسمار لولبى مدمج فى مقاعد عنةمختلفیةع زاواوضأتثبت فى جیھ تولالزاویة القائمة قابلة ل
ائمة القاعدة تشتمل على دعامات ق٠طریق شفة ذات دفع رأسى و عنأمخروطیة فى ترتیب دائرى 

. متوسطة مختصة وصوامیل ضبط الشدزنبركات الطى ذات زرعألتركیب 

(57)

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



١٥

٠٨/٠٥/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000202

٢٠١٠أغسطس 
٢٥/٠٥/٢٠١١

٢٥٠١٧

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

جمھوریة مصر العربیة
شئون البحث العلمىوزارة الدولة ل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D213/69,401/06,401/12,401/14,405/12,417/06,491/10&A61K31/4427, 31/4412&A61P31/00

(71) 1. WARNER CHILCOH COMPANY, LLC  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

WARSHAKOON, NAMAL, CHITHRANGA
BUSH, RODNEY, DEAN

(73) 1.
2.

٠٩/١١/٢٠٠٢بتاریخ ٤٢٥.٠٧٠/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٧/١١/٢٠٠٣بتاریخ )PCT/US: (2003/035622طلب البراءة الدولي تحت رقم

٠١
٢   .
٣  .

(30)

ھدى أحمد عبد الھادي /األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

بیریدونات كمضادات للمیكروبات-٢–ھیدروكسى -٣–مثیلین أمینو -٤–الكیل - (54)
٠٦/١١/٢٠٢٣وتنتھي في ٠٧/١١/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من

مؤثرة في عالج عدوى میكروبیِةِ◌ (I)یتعلق االختراع الحالى بمركبات بالصیغة  (57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، 



١٦

٠٦/١١/٢٠٠٧
٠٥٧٥/٢٠٠٧
٢٠١٠أكتوبر 

٢٥/٠٥/٢٠١١
٢٥٠١٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65D 41/04

(71) 1.
2.
3.

KRAFT FOODS HOLDINGS,  INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ANDREW THOMAS TILTON

(73) 1.
2.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

١٤/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٥٥٩.٧٩٦/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

خاصیة إغالق مسموعة لوعاء مسنن وغطاء (54)
٠٥/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٦/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

خاصیة إغالق مسموعة لوعاء مسنن مع غطاء مسنن ، ویشمل الوعاء والغطاء بختراعإلیتعلق ھذا ا
ذى یعطى مؤشر مسموع على أن الغطاء قد أغلق بدرجة كافیة الوعاء ، وكذلكونقرة والترتیب نتوء

المسموع عالوة یقدم مقاومة ضئیلة عند إزالة الغطاء من الوعاء ، وتخفض أو تلغى خاصیة اإلغالق
ویحتوى الغطاء والوعاء على األقل و التخزین ،أ/بین الغطاء والوعاء أثناء النقل واالنخالععلى ذلك 

بواسطة نقرة إلعطاء مؤشر مسموع على أن الغطاء واحد من النتوءات والنقر بحیث یستقبل النتوءعلى 
.یغطى بصورة كافیة الوعاء

(57)

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



١٧

١٥/٠٢/٢٠٠٤

٠٠٦٧/٢٠٠٤

٢٠١٠دیسمبر 
٠٤/٠٥/٢٠١١

٢٥٠٠٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. C02F 1/42 , 1/52 , 1/62

)جمھوریة مصر العربیة(عبد الحمید محمود عثمان یوسف/  ألستاذ الدكتور ا ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد الحمید محمود عثمان یوسف/  األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة أختراع (12)

الكھربى وتشغیل المعادن  طریقة لمعالجة میاه الصرف الصناعى الناتج من وحدات الطالء  (54)
١٤/٠٢/٢٠٢٤وتنتھى في ١٥/٠٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

يـتعلق هذا اإلختراع بطريقة ملعاجلة مياه الصرف الصناعى الناتج من وحدات الطالء الكهرىب وتشغيل املعادن ، و     
من ماء الصرف الصناعى +Cr6و Cu+2و +Ni2ـدف هـذه التقنية إىل إزالة السيانيد واملعادن الثقيلة مثل         

.الناتج عن وحدات الطالء الكهريب وتشطيب املعادن 
تعـتمد الطـريقة علـى جتميع التدفقات من محامات طالء كهرىب خمتلفة إىل صهريج جتميع جويف واحد بدالً من              

فة واملساحة املطلوبة   جتمـيعها ىف ثالثـة صهاريج ، كما هو احلال ىف الطريقة السابقة ، مما يؤدى إىل خفض التكل                  
.واملواد الكيميائية املستخدمة خالل عملية املعاجلة وإىل تيسري عمليات املعاجلة واملتابعة والصيانة 

.یكون الماء المعالج بھذه الطریقة مقبوًال وفقاً لقوانین البیئة المصریة 

(57)

االختراع صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة تمثل الرسومات و الصور المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة 
المرفقة بالطلب
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راءات - )١(   صرة للب صادراألوصاف المخت ھرة ال الل ش يو خ ربية  ٢٠١١ يون ة الع بقـًا باللغ ط
 ألرقام إصدار البراءات
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  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٢٦  براءة رقـم  )٩(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٢٧  براءة رقـم  )١٠(
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  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٣٠  براءة رقـم  )١٣(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٣١  براءة رقـم  )١٤(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٣٢  براءة رقـم  )١٥(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٣٣  براءة رقـم  )١٦(
 
 



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات               

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

ـًا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى                               يعد البحث العلمى منبع

لملكية الفكرية  ااالهتمام بحقوق   ن  كاا  ولم،  ية المنشودة   جلوالتكنوفكره مما يحقق التنمية االقتصادية و      

ـًا من مطالب المعرفة       ـًا ضروري ة والتى تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية        والتنميمطلب

إبداعاتهم الفكرية والتى يترتب عليها حماية الحقوق المالية واألدبية لهؤالء المبدعين ، كما أنها تنظم                  

.وتحمى إبداعاتهم 

على ربط  وفـى إطار رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للباحثين والعلماء والمبدعين والعمل             

الـبحث العلمـى بالـصناعة تـم إنـشاء وتشغيل الشبكة اإللكترونية والتى ترتكز على إنشاء نقاط اتصال        

إلكتـرونية بـين مكـتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات والمراكز          

ا حتى يمكن ترجمة المعلومات     والشركات على مستوى جميع محافظات مصر لتحقيق التكامل والتالحم بينه         

٠التكنولوجية التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام 

ومن هنا جاء االهتمام بنشر الوعى وثقافة المعلومات المتضمنة ببراءات االختراع وتم اإلصدار بنشرة              

إلقاء المزيد من الضوء على االتجاهات التكنولوجية الحديثة         األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف    

فـى المجـاالت المخـتلفة واالسـتفادة الكاملة من البيانات والمعلومات الثرية التى يتضمنها هذا الوعاء                 

المعلوماتـى المهـم للوقوف على أحدث التقنيات والعمل على تطويرها ؛ مما يؤدى إلى دفع عملية تنمية                  

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"
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( 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
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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
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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 )



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
  

              

١ 

 
 األوصاف المختصرة

  للبراءات الصادرة

خ

 
 
 

 ٢٠١١ يونيورـالل شهـ



٢

١١/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001221

٢٠١١ینایر 
١٢/٠٦/٢٠١١

٢٥٠١٩

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

جمھوریة مصر العربیة
بحث العلمىوزارة الدولة لشئون ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B21B 27/03

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

MOCKEL , JORG
KLEIN , ACHIM
MULLER , HEINZ-ADOLF

4.
5.
6.

MUNKER , JOCHEN
SOHLER , JORG
BERGER , MAIK

(73) 1.
2.

٠٧/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠٣٢١٢٦.٧:ین رقمالألمانیا تحت 
٢٠/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٠٢٧٧٣.٦

٠٥/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/006557( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجیھ نبیھ عزیز  / األستاذ  (74)
تراعبراءة إخ (12)

ةدلفنةو فرازأةلطاحونةدعامیةسطوانأ (54)
٠٤/٠٧/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠٥/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ة دلفنةلوحات ، فرازةدلفنةمثل فراز، ةدلفن)  ةطاحون(  ةلفرازةدعامیةسطوانأبیتعلق ھذا االختراع
یتعلقة جزاء متعددأیدخل ضمن ةانسطوأوتتضمن غالف وعمود ، و ما یشبھ ذلك أةرقائق مسطح

.ةدعامیةسطوانأنتاج إلةا بطریقًـ یضأاالختراع 

(57)

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



٣

٠٤/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/1201

٢٠١١ینایر 
١٢/٠٦/٢٠١١

٢٥٠٢٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01B 53/07, 49/02 & C09C 1/48

(71) 1.
2.
3.

KOLEV, DIMITAR, NIKOLAEV  (BULGARIA)
LJUTZKANOVA, RADKA,  BORISOVA (BULGARIA)
ABADJIEV, STEFAN, TODOROV (BULGARIA)

(72) 1.
2.
3.

KOLEV, DIMITAR, NIKOLAEV
LJUTZKANOVA, RADKA,  BORISOVA
ABADJIEV, STEFAN, TODOROV

(73) 1.
2.

٠٩/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٩١٥٠:بلغاریا تحت رقم
٠٣/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/BG2006/000010):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

حمد اللبادسمر أ/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة ومنشأة لتحلل اإلطارات بالحرارة (54)
٠٢/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٣/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع بطریقة و ذا االخت تعلق ھ ازی تحلل اإلطارات جھ حیث یتم تسخین اإلطارات ٠بالحرارة التالفة ل
صرفة ازات المن ع الغ رة م ا مباش رارة ، بأكملھ تحلل بالح ازات ال راق غ ن احت ناتجة م ال

ى  وع نفق ن ن رن م ى ف ى ، ٠ف ت معدن ربون وزی ود الك راریة ، وأس ة ح یة طاق تج العمل تن
٠یتم تنظیف الغازات المنصرفة الباردة من أكاسید الكبریت قبل إطالقھا فى الجو 

(57)

لمقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع ا



٤

٠٥/٠٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000125

٢٠١١ینایر 
١٢/٠٦/٢٠١١

٢٥٠٢١

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

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B67C 7/00 & B65B 31/00

(71) 1.
2.
3.

ALCOA CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WINTERS, BERNARD, A.
MOLL, WILLIAM, A., IV
ELLIS, LARRY, W.

(73) 1.
2.

٠٦/٠٨/٢٠٠٣بتاریخ ٦٣٥٣٠٢/١٠تحت رقم الوالیات المتحدة األمریكیة
٠٦/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ PCT/US)(2004/025704طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

ال جرعة محددة من النیتروجین فیھاجھاز إلغالق الحاویات وإدخ (54)
٠٥/٠٨/٢٠٢٤فى وتنتھى ٠٦/٠٨/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی یھا باالخت روجین ف ن النیت ددة م رعة مح ال ج ات وإدخ الق الحاوی از إلغ ٠جھ
ات ،  تعاقب الحاوی شكل م ستقبل ب ى ت شكلة لك الق م ة دوارة لإلغ ى آل از عل ذا الجھ شتمل ھ ی

د ضع س رة وت ة مناظ ل حاوی ى ك ن ٠ادات عل ددة لحق رعات مح ال ج ام إلدخ ى نظ شتمل عل ا ی كم
ن كل حاویة لتعزیز سالمة  وى م ز العل ى الحی ائلة ، ف ى صورة س روجین ف از خامل ، عادة النیت غ

ة  یھا طازج ة عل ة والمحافظ تویات الحاوی ة مح سین نكھ بوة ، ولتح ساءة الع شكیل ٠وج تم ت ی
دد رعات مح ال ج ام إدخ نقل نظ نقطة ال سمى ب ا ی ند م ى أو ع رب إل روجین أق ن النیت ل حق ة لجع

شكل مفضل لتبدد النیتروجین ، ویتم تعزیز إدخال جرعة  تم وضع حد ب ذا ی ة اإلغالق ، وھك ى آل ف
٠محددة من المنتج بشكل فعال ومتوائم 

(57)

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



٥

٠٧/٠٦/٢٠٠٣
٠٠٠٥٣٦/٢٠٠٣

٢٠١١ینایر 
١٢/٠٦/٢٠١١

٢٥٠٢٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 D06B 17/02, 3/04, 7/04

(71) 1.
2.
3.

SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A  (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ROBERTO, BADIALI
MARIO, MINUTI

(73) 1.
2.

٠٥/٠٦/٢٠٠٢بتاریخ MI2002A001223:إیطالیا تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

وعلى وجھ التحدیدنظام لعالج الغزول بشكل متواصل عن طریق موائع للمعالجة
لمرسرتھا تحت الشد

(54)

٠٦/٠٦/٢٠٢٣فى وتنتھى ٠٧/٠٦/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 
ذا  تعلق ھ راعی ة ، االخت ع معالج ریق موائ ن ط ل ع شكل متواص زول ب ة الغ نظام لمعالج ب

ن الخیوط التى تكون قید المعالجة فى التفاعل ة م دخل رزم تحدید للمرسرة ، حیث ت ى وجھ ال وعل
ع ھ م زل مع ن الغ ة م سحب رزم ذى ی ة ال ع المعالج ریق مائ ن ط شطة ع تورى من وھة فن ف

رف  كل ح ى ش ون ف ذى یك ة ال ل المعالج ى مفاع ى ف وزع الدوام شتمل الم یث ی طح (J)وح ى س عل
٠موجھ داخلى لھ شكل سلم لحركة الغزول إلى أسفل وإلى أعلى فى مغطس مائع للمعالجة 

(57)

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



٦

٠٤/٠٩/٢٠٠٦
PCT/NA2006/0824

٢٠١١ینایر 
١٣/٠٦/٢٠١١

٢٥٠٢٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl. 8 G01N 33/52, 33/487 & C12Q 1/54

(71) 1.
2.
3.

EGOMEDICAL SWISS AG (SWITZERLAND)

(73) 1.
2.

STIENE, MATTHIAS

٠٥/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ PCT/EP)(2004/002284:طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

نظام اختبار مادة یراد تحلیلھا لتحدید درجة تركیزھا في مائع فسیولوجى (54)
٠٤/٠٣/٢٠٢٤فى وتنتھى ٠٥/٠٣/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی سیولوجىنظام اختباالخت ع ف ي مائ زھا ف ة تركی تحدید درج یلھا ل راد تحل ادة ی ٠بار م
سرید  راى جلی ركبات الت ون أو م ن الدھ یة م اض الخال سترول أو األحم وز أو الكولی ثل الجلوك م
ثل سیولوجى یتم ع ف ي مائ زیمات ، ف ین أو اإلن یل أالن ركبات الفین تونات أو م روتینات أو الكی أو الب

ي دم  بیل الم–ف ى س ین و–ثال عل ع ب ول أو مائ اب أو ب ا أو لع صل أو بالزم یة ، /أو م ل الخل أو داخ
ادة  بار م رائح اخت ع ش ب م تكامل یتناس ودة م راقبة ج رة وم ام معای ى نظ از عل توى الجھ ویح

ى  بلغ حوال یث ی داً ح غیر ج ناتھا ص م عی ون حج ة یك فة جاف ام٠.٥كاش ى نظ تماداً عل ر اع میكرولت
نات  توزیع العی د ل ش٠جدی ناولھا االختراع ت ى یت یلھا الت راد تحل ادة الم بار الم تاج عنصر اخت یة إن تمل عمل

٠على عدد قلیل من خطوات اإلنتاج غیر المعقدة التى تمكن من إنتاج الشرائح بطریقة رخیصة الثمن 

(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



٧

١٧/٠٩/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000980

٢٠١١ینایر 
١٣/٠٦/٢٠١١

٢٥٠٢٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E05B 27/10 , 27/06

(71) 1.
2.
3.

 WINLOC AG  ( SWITZERLAND )

(72) 1.
2.
3.

WIDEN BO

(73) 1.
2.

١٨/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٢-٠٥٠٠٦٢٤:مرقتحتسوید ال
٢٧/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/SE2006/000259( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

إضافیةرموزنظام قفل ومفتاح بتولیفات (54)
٢٦/٠٢/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٧/٠٢/٢٠٠٦من تبدأ الحمایة

بھ ىقفل جانبعلى لسانیشتمل القفل٠إضافیة بنظام قفل ومفتاح بتولیفات رموزیتعلق ھذا االختراع
یتم تشكیلھ على ىیرتبط بنموذج شفرة شبھ موجأصابع محوریة ذات أجزاء غیر متناظرة متصلة بالقفل

٠جانب المفتاح

(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



٨

٢/٧/٢٠٠٦
٢٠٠٦/ ٢٨٧
٢٠١١ینایر 

١٤/٦/٢٠١١
٢٥٠٢٥

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

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

عمكتب براءات االخترا

(51) Int. Cl.8 HO1 F/17/04.H02H3/00

)جمھوریة مصر العربیة ( محمود سید عبد الحمید سید       /  االستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمود سید عبد الحمید سید             /  االستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(74)

(75)
(12)

المنقذ الكھربي (54
١/٧/٢٠٢٦وتنتھي في ٢/٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ویتمیز ) االرس ( االختراع عبارة عن مفتاح أوتوماتیك ضد الصعق الكھربائي من ناحیة التسرب 
ة  اس فأن ھ م سم ب اري أو أي ج لك ع س أي س رد لم ھ بمج یث ان صل ح رعة الف یة وس ساسیة العال بالح

.یفصل خالل جزء صغیر جدا من الثانیة 
صعق  ن ال ي م ي یق تاح أتوماتیك ن مف تكون م یث ی ي ، ح نقذ كھربائ از م راع بجھ ذا االخت تعلق ھ ی

سرب  ناتج عن الت ي ال از بالحساسیة العالیة وسرعة الفصل حیث انھ بمجرد . الكھربائ ك الجھ ز تل یتمی
أن الج ي ف ھ ماس كھربائ سم ب توقف عن العمل خالل جزء صغیر لمس أي سلك عازل أو أي ج از ی ھ

. جدا من الثانیة 

(57

تمــثل الرسومـات والصــور الفوتــوغرافیـة المرفقــة بالوصـــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــورة مــن 
الرسـومات والصور المرفقة بالطلب



٩

٢٤/٠٣/٢٠٠٨
٠٥٠٢/٢٠٠٨
٢٠١١ینایر 

١٤/٠٦/٢٠١١
٢٥٠٢٦

(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 19/14

(71) 1.
2.
3.

FRED. OLSEN ENERGY ASA ( NORWAY )

(72) 1.
2.
3.

OFTEN, OLA
HAGEN , SONDRE

(73) 1.
2.

٢٦/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٤٤٤٧:مقرتحتنرویج ال
٢٥/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/NO2006/000330( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  / اذة األست (74)
براءة إختراع (12)

وسیلة لتخزین األنابیب والمعدات األنبوبیة الشكل ووسائل لتداولھا (54)
٢٤/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٥/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

معدة حفربوسیلة أو أداة لتخزین األنابیب والمعدات األنبوبیة الشكل المركبة فوقیتعلق ھذا االختراع
یقوم بمواءمة وتھیئة مجموعة من ل، وتشتمل ھذه األداة على عمود إدارة )نفط(أو فوق منشأة إنتاج /و

تكون قابلة )  وسیلة توجیھ(، وموجھ بصفة أساسیةى األنابیب والمعدات األنبوبیة الشكل فى وضع رأس
ِى أفقوسیلة التوجیھ فى وضعللحركة فوق عمود اإلدارة وتشتمل األداة على وسائل لوضع الموجھ أو

واحد یتم إختیاره من بصفة أساسیة لكى توضع فى موضع یقع فوق معدة واحدة یتم إختیارھا أو أنبوب
كما أنھ قد تم أیضاً وصف . عمود اإلدارةجمیع المعدات واألنابیب المختارة األنبوبیة الشكل الموجودة فى

تھ لوضع المعدة األنبوبیة الشكل أو األنبوب فى إتجاه وتھیئیتم تشكیلھ"مر ضیقم"  ِى ممشى سقال
موجود فى برج الحفر ، والذى یتم تشكیلھ وتھیئتھ أیضاً لكى -Vحرفمحورى من خالل باب بشكل

،رأسِى بصفة أساسیة لكى یقوم باحتواء أو توصیل األنابیب والمعدات األنبوبیة الشكلیمیل فى إتجاه
دة"  مفصلیة"  برجمیةذات عارضة أو ذراع كما تشتمل أیضاً على رافعة بخطاف وتتم تھیئتھ لكى ُمزوَّ

الرأسیة بصفة أساسیة وحمل األنبوب أو )  األنبوبیةللمعدة(یقبض بإحكام على النھایة العلویة لألنبوب 
.رأسى بصفة أساسیةاتجاهفى المعدة األنبوبیة الشكل

(57)

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



١٠

٢٨/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000918

٢٠١١ینایر 
١٤/٠٦/٢٠١١

٢٥٠٢٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01C 1/24, C05C 9/00 & B01J 19/24

(71) 1.
2.
3.

YARA INTERNATIONAL ASA (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

FRANCOISLEDOU,
VINCENTDUPONCHEL,

EDMONDVOGEL,
(73) 1.

2.
٠٢/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/NO2005/000076):طلب البراءة الدولى رقم ٠١

٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

مفاعل أنبوبى إلنتاج كبریتات أمونیوم الیوریا (54)
٠١/٠٣/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٢/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ى  ل أنبوب راع بمفاع ذا االخت تعلق ھ صص ی یوریا مخ یوم ال ریتات أمون تاج كب ذا ٠إلن تكون ھ ی
توى رأس ا یث یح ل ، ح ى ورأس مفاع یكل أنبوب ن ھ ل م ن المفاع ائل حق ى وس ل عل لمفاع

ب غرفة التفاعل ،  ى جان یوریا إل زوید ال وم بت یا ووسائل تق ن لألمون محورى للحمض ، ووسائل حق
یوریا  تكاك بال بل االح یا ق ض واألمون ل الحم زعملیة تفاع تم تعزی یث ی راع ٠ح تعلق االخت ا ی كم

٠لمذكور بآلة لتصنیع كبریتات أمونیوم الیوریا تشتمل على المفاعل األنبوبى ا

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١١

٢٤/٠٢/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/000411

٢٠١١ینایر 
١٥/٠٦/٢٠١١

٢٥٠٢٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A24B 15/28

(71) 1.
2.
3.

 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (SWITZERLAND )

(72) 1.
2.
3.

NEWMAN DEBORAH J.
WOODSON BEVERLEY C.

(73) 1.
2.

٠٢/١١/٢٠٠٤بتاریخ ٩٧٩.١٠٣/١٠:مرقتحتمكتب البراءات األوروبى 
٠٢/١١/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/IB2005/003617( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

سیجـارة تسخن بالكھرباء تشتمل علـى نكھة متحكم فى إنطالقھا (54)
٠١/١١/٢٠٢٥نتھى فى ـوت٠٢/١١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

بسیجارة تسخن بالكھرباء لنظام تدخین كھربائى ، تتضمن مادة ماصة واحدة علىیتعلق ھذا االختراع
السیجارة التى تسخن فىبعاثاألقل قابلة إلناألقل ، وإضافة تطلق النكھة تشتمل على نكھة واحدة على 

ة التى یاإلضافالمادة حرارة وتشتمل إلى أقل درجةالباعثة للنكھة ة یإلضافلمادة اتسخین اتم ، كھربائیاً 
لإلضافة التى تطلق النكھة أشكال متعددة تطلق النكھة على نكھة واحدة على األقل ، ویمكن أن یكون

كما یتعلق االختراع بنظام تدخین كھربائى .  ومتراكبات منھا أغشیةوزات تشتمل على سبیل المثال خر
.بالكھرباء ، وطرق لتصنیع السیجارة ، وطرق لتدخین السیجارةیتضمن السیجارة المسخنة

(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



١٢

٠٤/٠٤/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000339

٢٠١٠ینایر 
١٥/٠٦/٢٠١١

٢٥٠٢٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01R 35/04

(71) 1.
2.
3.

ELSTER ELECTRICITY LLC  ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

WEIKEL , SCOTT ,  J.
LINDQVIST , LARS , A.

(73) 1.
2.

١٢/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ٩٦٢.٩٢٥/١٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١١/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/US2005/036143( : تحت رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

لكھربائیة معد لإلتصال الضوئى مع وسائل خارجیة متعددةمقیاس للطاقة ا (54)
١٠/١٠/٢٠٢٥نتھى فى ـوت١١/١٠/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

.  مقیاس للطاقة الكھربائیة معد لإلتصال الضوئى مع وسائل خارجیة متعددةبیتعلق ھذا االختراع
كھربائیة ، ربائى فى موصل طاقةیتضمن وسیلة إحساس إلنتاج خرج كھربائى متناسب مع التیار الكھ

الطاقة الكھربائیة المارة ا بوسیلة اإلحساس لحساب الكمیة المتجمعة منًـ ولوحة دائرة ترتبط كھربائی
ضوئیة ثانیة إرسالإرسال ضوئیة أولى ووسیلة، كما یتضمن وسیلةخالل موصل الطاقة الكھربائیة

وتسھل .بلوحة الدائرة الثانیة والمستقبل الضوئىولى وألاإلرسال اتىوتتصل وسیل.  ومستقبل ضوئى 
الضوئى بین مقیاس الطاقة الكھربائیة ولى والمستقبل الضوئى اإلتصالألوسیلة اإلرسال الضوئیة ا

وسیلة اإلرسال الضوئیة الثانیة ومستقبل اإلتصال الضوئى وتسھل.  والنوع األول من الوسائل الخارجیة 
.  ة والنوع الثانى من الوسائل الخارجیةالكھربائیبین مقیاس الطاقة

(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



١٣

٢٥/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٩٢/٢٠٠٩

٢٠١١ینایر 
١٥/٠٦/٢٠١١

٢٥٠٣٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E04B 1/04 , E04B 1/41 & E04C 1/00 & F16B 1/00

(71) 1.
2.
3.

BUILDIN ING INNOVATIONS PTY LTD ( AUSTRALIA )

(72) 1.
2.
3.

COLEFAX ,  WARWICK , IAN
COLEFAX , ROBERT , FOSTER

(73) 1.
2.

٢٨/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٢٢٢٧٤٣: ین رقمالتحت استرالیا 
٢٠/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦١٠١٠٣٨

٢٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/AU 2007/001444( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

ستخدام فى بناء األبنیةالونظام لبلوك  (54)
٢٧/٠٩/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٨/٠٩/٢٠٠٧ة من تبدأ الحمای

جسم وتجویف واحد على ك وبلن المتضیستخدام فى بناء األبنیة ، حیث اللكولببیتعلق ھذا االختراع
كوبلتضمن الیخالل الجسم ، ویكون للجسم جداران جانبیان وطرف واحد على األقل مفتوح واألقل یمتد

للتجویف ویكون ین ویحدد طرف واحدین الجانبیبین الجدارجانبیاً اً على األقل ممتداً واحداً جدارأیضاً 
أى مادة حشو تكون بھ للسماح بمرور المالط أویفتحة أو ثقب الواحد على األقل ا ًـ للجدار الممتد جانبی

فى الجسم عند بناء الواحد على األقل إلى الطرف المفتوح الواحد على األقل أخرى من التجویف المذكور 
الواحد المفتوح األركان الداخلیة لألحرف الطرفیة للجدران الجانبیة عند الطرفبینما یم شطفنىالمب

الجانبیة وتوضع األحرف الطرفیة المشطوفة لتكوین فتحة بین كل من الجدرانكوبلمن العلى األقل 
مالط أو أىالبوضع للسماح بحیث یكون الطرف مقابالً الطرف أخرى كاتوبلوالجدران الجانبیة فى 

.كوبلأخرى بالقرب من األوجھ الخارجیة للمالئةمادة حشو

(57)

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



١٤

١٥/٠١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000034

٢٠١١ینایر 
١٥/٠٦/٢٠١١

٢٥٠٣١

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

جمھوریة مصر العربیة
زارة الدولة لشئون البحث العلمىو

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B65G 5/00 & F17C 5/06 , 6/00 , 7/04 , 9/02

(71) 1.
2.
3.
4.

STATOIL ASA (NORWAY)
SINVENT AS (NORWAY)
TEEKAY NORWAY AS  (NORWAY)
ORKLA ENGINEERING (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.
4.

ASPELUND , AUDUN
KROGSTAD , HENRIK
SANDVIK , TOR , ERLING
FIVELSTAD , JAN , EINAR

5.
6.
7.
8.

HENNINGSEN , ROAR , FRODE
WONGRAVEN , LEIF , ROAR
HILDEN ,TOR , ERIK
OMA , NARVE

(73) 1.
2.

١٦/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ٠٤١٦٠٠٣.٢:المملكة المتحدة تحت رقم
١٤/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/GB 2005/002781( :طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین   / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

لنقل ثانى أكسید الكربون السائل وجھازعملیة (54)
١٣/٠٧/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٤/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

تعلق ھذا االختراع بعملیة وجھاز لنقل ثانى أكسید الكربون السائل من وعاء غاز مسال مبرد وتحت ی
٠ضغط على حاویة نقل تسیر فى المیاه إلى بئر حقن بعیدا عن الشاطئ یتصل بسطح منصة 

(57)

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



١٥

١٩/١٠/٢٠٠٨
١٧١٥/٢٠٠٨
٢٠١٠أكتوبر 

١٩/٠٦/٢٠١١
٢٥٠٣٢

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

جمھوریة مصر العربیة
ون البحث العلمىوزارة الدولة لشئ

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B29B 9/06

(71) 1.
2.
3.

GALA INDUSTRIES INC ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

MARTIN, J. WAYNE
BOOTHE,  DUANE, A.

(73) 1.
2.

٢٠/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٧٩٣.٢٢٢/٦٠:ة تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكی
١٧/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/009443( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

تحت الماءبیبجھاز تبرید مادة مصھورة ونظام صمامات لعملیة تح (54)
١٦/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٧/٠٤/٢٠٠٧من تبدأ الحمایة 

صمام جھاز تبرید مادة مصھورة ونظام صمامات لجھاز تحبیب تحت الماء و لھبیتعلق ھذا االختراع
دخول إلى جھاز التبرید وجھاز التبرید لھ خط.  ر وصھمة العالجتحویل یسھل التحول ألشكال عدیدة لم

جھاز التبرید ینقل المصھور المبرد إلى خارج روج منینقل المصھور إلى داخل جھاز التبرید وخط خ
إلى ومن جھاز التبرید أثناء عملیة التبرید مشكل بحیث یحول المصھوروصمام التحویل.  جھاز التبرید

ویصرف المصھور من جھاز التبرید وصمامىحول المبرد أثناء عملیة التحویل الجانبوینقل المصھور
. الناتج صمام التحویل منضغط ومن ثم یحتوى على أدنى مقدار منو.  عملیة الصرف ىالتحویل ف

وسائل صرف ویشتمل علىىعملیة التحویل الجانبىفبشكل مباشر والصمام لھ خط تدفق تیار ویتجھ 
زمن التغییر مع اقل فقد تسمح بالتنظیف السریع واألسھل لخطوط العملیة مما یؤدى بالتالى إلى سرعة

.للناتج

(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



١٦

١٨/١٠/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/000998

٢٠١٠نوفمبر 
٢٦/٠٦/٢٠١١

٢٥٠٣٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأك
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61J 1/00, A61L 2/00, A61M 1/02

(71) 1.
2.
3.

FONDATION POUR LA RECHERCHE DIAGNOSTIQUE (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.
4.

BURNOUF, THIERRY
EL-EKIABY, MAGDY
GOUBRAN, HADI ALPHONSE
RADOEVICH, MIRYANA

(73) 1.
2.

٠١/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٢٩٠٢٢٣.٦:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
٠١/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/ 001455( :رقمالبراءة الدولىطلب 

١·
٢·
٣·

(30)

محمد محمد بكیر/ األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

دة للتثبیط الفیروسى فى موائع بیولوجیة  مجموعات حقائب لالستخدام مرة واح (54)
٣١/٠١/٢٠٢٦وتنتھى فى٠١/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

یتعلق ھذا االختراع بمجموعات حقائب لالستخدام مرة واحدة للتثبیط الفیروسى فى موائع بیولوجیة  
جرة الداخلیة تشتمل على حجرة داخلیة وأداة دخول وأداة خروج ، واللتان تتصالن سویاً بالح

وتتمیز الحقیبة فى أن الحجرة الداخلیة لھا قطاع طولى بیضاوى الشكل ، وحقیبة واحدة على األقل لھا 
شكل قمعى و أو حقیبة للتحلیل بكروماتوجرافیا العمود ، وتكون الحقائب المختلفة متصلة مع بعضھا 

ورة والتى تستعمل مرة واحدة للتثبیط البعض ، كما یتعلق االختراع باالستخدام لمجموعة الحقائب المذك
٠الفیروسى لموائع بیولوجیة مع استخالص بیروتینى فائق 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة 
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                 جمھورية مصر العربية
 ى     وزارة الدولة للبحث العلم

  والتكنولوجياىأكاديمية البحث العلم

 ١٨٣دد ــ  الع                                                    ٢٠١١ أغسطس ددــع
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  االختراعرئيس مكتب براءات             القائم بأعمال    عادل السعيد عويضة   /أ

 
 مكتب براءات االختراع: ر الناشــ



قائـمة المحتـویـات

( i ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصدیـر -

( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-

( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء-

)١( راءات- صرة للب اف المخت صادراألوص ھرةال الل ش یوخ ربیة ٢٠١١یول ة الع ـًا باللغ بق ط
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٠٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٠٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٠٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٠٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٠٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٠٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٠٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٠٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٠٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٠٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٠٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٠٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٠٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٠٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٠٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٠٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٠٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥٠٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥٠٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٠٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٠٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٠٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٠٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٠٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥٠٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥٠٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥٠٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥٠٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥٠٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥٠٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥٠٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ة رقـم براء

)٣٧( ٢٥٠٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥٠٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٥٠٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤١( ٢٥٠٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٥٠٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٥٠٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٥( ٢٥٠٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٥٠٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٥٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٥٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٩( ٢٥٠٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات               

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

ـًا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى                               يعد البحث العلمى منبع

لملكية الفكرية  ااالهتمام بحقوق   ن  كاا  ولم،  ية المنشودة   جلوالتكنوفكره مما يحقق التنمية االقتصادية و      

ـًا من مطالب المعرفة       ـًا ضروري ة والتى تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية        والتنميمطلب

إبداعاتهم الفكرية والتى يترتب عليها حماية الحقوق المالية واألدبية لهؤالء المبدعين ، كما أنها تنظم                  

.وتحمى إبداعاتهم 

على ربط  وفـى إطار رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للباحثين والعلماء والمبدعين والعمل             

الـبحث العلمـى بالـصناعة تـم إنـشاء وتشغيل الشبكة اإللكترونية والتى ترتكز على إنشاء نقاط اتصال        

إلكتـرونية بـين مكـتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات والمراكز          

ا حتى يمكن ترجمة المعلومات     والشركات على مستوى جميع محافظات مصر لتحقيق التكامل والتالحم بينه         

٠التكنولوجية التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام 

ومن هنا جاء االهتمام بنشر الوعى وثقافة المعلومات المتضمنة ببراءات االختراع وتم اإلصدار بنشرة              

إلقاء المزيد من الضوء على االتجاهات التكنولوجية الحديثة         األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف    

فـى المجـاالت المخـتلفة واالسـتفادة الكاملة من البيانات والمعلومات الثرية التى يتضمنها هذا الوعاء                 

المعلوماتـى المهـم للوقوف على أحدث التقنيات والعمل على تطويرها ؛ مما يؤدى إلى دفع عملية تنمية                  

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاريخ تقديم الطلب 

30 ) تاريخ األسبقية –رقم األسبقية -دولة األسبقية (األسبقيات 

44 تاريخ القبــول 

45 صدور البراءةتاريخ 

51 للبراءات ىالتصنيف الدول

54 ومدة الحمايةتسمية االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغير( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكيل



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 )



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
  

              

١ 

 
 األوصاف المختصرة
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٢

٠٨/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001064

٢٠١١ینایر 
٠٣/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٣٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08K 5/462, 5/37& C08L 27/06

(71) 1.
2.
3.

 SUN ACE KAKOH ( PTE ) LTD(  ٍ◌SINGAPORE)

(72) 1.
2.
3.

ZHOU, XU

(73) 1.
2.

.١٥/٤/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٠٢٣٣٠٠-٤: غافورة تحت رقم سن
.١٧/١/٢٠٠٦بتاریخ PCT/SG2006/000007: طلب البراءة الدولى رقم 
.١٢/٤/٢٠٠٦بتاریخ PCT/SG2006/000069:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمرأحمد اللباد / األستاذة (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة مثبتة للبولیمرات المحتویة على ھالید (54)
١٦/١/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٧/١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

يـتعلق هـذا االختـراع الحالـى بتركيبة لتثبيت البوليمرات المحتوية على هاليد ، حيث تشمل               

حيث يتم فيها أختيار كل من        ) I( لتـركيبة المذكـورة على مركب يعبر عنها بالصيغة العامة           ا

X،Y،Z على حدى من المجموعة المكونة من هيدروجين ، ألكيل ، وألكنيل ،و ألكينيل، وأمينو

من المجموعة  على حدى R1،R2حيث يتم فيها اختيار كل من       ) II( ة  لصيغوالمجموعة ذات ا  

المكونة من هيدروجين ، وألكيل ، و ألكنيل ،و ألكينيل،وفينيل ، وسيكلو ألكيل ، سيكلو ألكينل ،                 

، وحيث يعبر الخط المزدوج     ) S(أو كبريت   ) O(هى أكسجين    Aوفنيل وفنيل الكيل ، وأريل ، و      

.                               المتقطع عن رابطة أختيارية مزدوجة 

(57)

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



٣

١٦/٠٧/٢٠٠٦
       PCT/NA 2006/000668

٢٠١١ینایر 
٠٤/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٣٥

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

جمھوریة مصر العربیة
ة الدولة لشئون البحث العلمىوزار

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A2ID 15/08

(71) 1. DANISCO/A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

WILLIAMS, GRAHAM
DELVES-BROUGHTON, JOSS
FARAGHER, JOHN

4.
5.
6.

SALMELA, DIANE
HARDY, JAY
HAUGAN, KERSTI

7.
8.

THOMAS, LINDA
WISLER, PETER

(73) 1.
2.

٢٨/٠١/٢٠٠٤بتاریخ ٧٦٥٢١٠/١٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٦/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/EP 2005/050330( :طلب البراءة الدولي تحت رقم

٠١
٢  .
٣.

(30)

جورج عزیز عبد الملك /األستاذ  (74)
براءة اختراع  (12)

عملیة ومنتج مخبوز معالج من ناتامیسین (54)
٢٥/٠١/٢٠٢٥وتنتھي في ٢٦/٠١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

تعلق االختراع بعملیة ومنتج مخبوز معالج من ناتامیسین  ویتمیز بفترة . وھو منتج عالي الجودة . ی
ویتضمن المنتج . تخزین طویلة وكذلك إطالة فترة تخزین المنتجات المخبوزة عالیة او متوسطة الجودة 

رتفع ال ط او م تج مخبوز وسیط متوس ي الجودة من ي المخبوز عال شاط مائ ھ ن a w > 0.8رطوبة ل
ى سطحھ كمیة فعالة من الناتامیسین ، تكفي لحفظ المنتج دون تعفن عند تغلیفھ ویخزن لمدة  یترسب عل

ة  ر عند درجة حرارة عادی ي إطار ھذه العملیة رش السطح الخارجي للمنتج . أسبوعین آو أكث تم ف وی
ى ا نھ عل یة م یة كاف سین لترسیب كم سطح حیث یتم بعد ذلك تغلیفھ ورشھ في غالف المخبوز بالناتامی ل

.واقي 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٤

١٧/٠٧/٢٠٠٦
٠٣٣٤/٢٠٠٦
٢٠١١فبرایر 

٠٦/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٣٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
براءات االختراعمكتب

(51) Int. Cl.8 B01D 61/02 , 61/02 , 61/06 , 61/08

)جمھوریة مصر العربیة(محمد شبل محمد إبراھیم العبد / المھندس  ٠١
٠٢

(71)

محمد شبل محمد إبراھیم العبد/ المھندس  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ألستاتیكیة للبحاراألعماق البحر بواسطة ابدیلة وتحلیة میاه لدید للطاقة امصدر ج (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٧/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ألستاتیكى للبحارالعمقاستغالل المحیطات وذلك بالبحار وامیاه بطریقة ونظام لتحلیة یتعلق ھذا االختراع
لمحترقة الغازات اشعلة ، لشمسیة الطاقة امثل ىحراراستخدام مصدرلى علنظام ال شتملطفو یاوكذلك قوى 

وتعتبر وحدات الطاقة كمخزن )  ىى مصدر حرارأ(مثل الرادیاتیرىحراراستخدام مبادل،لبترول ابمنصات 
تتعلق.  أغراض بجانب إنتاج الطاقةىم استغالل ھذه الطاقة الحراریة فتھذه الطاقة ویللطاقة وال تستنزف

لبحر ویبدأ شـوط اسطح میاه ىممكنة علنقطةىلمیاه من أعلالوحدة بان یبدأ شوط شحن أعلى الطریقة 
لبحر یبدأ شوط امیاه ىنقطة ممكنة ف)  مستوى(دنى عند ألشوطالمیاه وفى نھایة ھذا اوزن الھبوط بتأثیر

لموجود الطیار والمائع اساخنة وبین لاستخدام مبادل حرارى بین المیاه اوذلك بلوحدةالتفریغ للمیاه بداخل ا
لسائلة الحالة الطیار منالمائع الحرارة یتحول امكبس وبتأثیر أو/مرن)  بالون/غشاء (لوحدة بداخلاداخل

لمیاهالتى تقوم بتفریغ امكبس وأو/  مرن )  بالون/غشاء (ط على غلضالغازیة ومن ثم یقوم بالحالة اىلإ
لطیار وبذلك المائع اوأثناء ھذا الشوط یتم تبرید )الصعود(لطفوالشوط یبدأ شوط اوبعد ھذا ةلوحدامن داخل 

ى أبفعل یلمكبس ألسفل بواسطة وزنھ أواى أو یعود أبواسطة یبدایة حركتھاى لإلمرنة األغشیة انكمش ت
مضخات عملىقة فضافیة ویمكن استغالل ھذه الطریاإلطاقة الة منستفادیتم االلعملیة اوبتكرار ھذه

مضغوط وفى ھذه ستخدام بخار أو غازالتفریغ وفیھ یتم اشوطیتعلق االختراع فى .لتولید الطاقةومحركات
بعد إحالل لوحدة كخزان للبخار المضغوط وذلكالطفو وتعتبر الھبوط واشوطى لطاقة خاللالنظام الحالة ینتج ا

للغرضلبخاراواسطة مكبس أو غشاء مرن ومن ثم یستخدم لتى تم تفرغھا وذلك بالمیاه امن ًال البخار بد
لطفواثناء شوط أضافیة إدارة تربینات وتعتبر طاقةإأو فى (P,V,C)نظاملمخصص لھ فى تحلیة میاه البحرا

وكذلك )تكثیف/بخار/ضغط(میاه البحر نظامعمل خلخلة یستفاد بھا فى تحلیةىفىواستخدام البخار المتبق
ةیذلتغى لضغط العالاذات ةمن طلمبألستاتیكى بدالً العمق اوذلك باستغالل)  ىلعكسالتناطح ا(م ظانةلتحلیا

تحلیھ نفس الكمیة باإلضافة ىمن الطاقة المستنفذة ف%  ٨٥وبذلك یتم توفیر(R,O)نظامةلتحلیاوحدات 
. طاقة مكلفةإلنتاج الطاقة وبكمیات كبیرة وغیر محددة وبدون استنزاف

(57)

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



٥

١٩/٠٦/٢٠٠٨
١٠٤٩/٢٠٠٨

٢٠١١ینایر
٠٦/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٣٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B62C 9/20

(71) 1.
2.
3.

PIRELLI TYRE S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MINOLI, CLAUDIO
MONTANARO, FABIO
PIZZORNO, TOMMASO

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP2005/013996):طلب البراءة الدولى تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

دى ھدى أحمد عبد الھا/ األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

إطار مركبة أحمال ثقیلة  (54)
٢٢/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٣/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

یلة  ال ثق راع بإطار مركبة أحم ذا االخت تعلق ھ شتمل على األقل على ٠ی یة ت ى بن شتمل اإلطار عل ی
زام جزء مالمس للطریق راكب قطریا على الحزام  یة، ح المذكور، جدارین جانبیین، یشتمل طبقة بن

اه  ى اتج ودة ف ر الموج تقویة العناص تقویة ل بقات ال ن ط ى زوج م ل عل ى األق ور عل زام المذك الح
ع وجود  تقویة العرضیة المذكورة، م وق زوج طبقات ال ى قطریا ف ركب طبقة حزام أول محیطى، ت

ركب طبقة حزام ثانیة قطریا فوق عناصر تقویة مائلة بالنسبة للمستوى االستوائى لإلطار المذكور، ت
سبة للمستوى االستوائى فى اتجاه  ة بالن ویة مائل ع وجود عناصر تق ى المذكورة م طبقة الحزام األول
بقة الحزام األولى المذكورة، یتم تطبیق طبقة حزام خارجیة فى اتجاه  ى ط ع عل اه الواق اكس لالتج مع

الحزام األولى والثانیة المذكورین، یفضل أن قطرى خارجى بالنسبة لالتجاھات الواقعة على طبقات 
ن إطار خاص بمركبة أحمال ثقیلة وذو قاعدة أحادیة عریضة، یفید  ور عبارة ع ون اإلطار المذك یك

٠اإلطار المذكور تحدیدا عربات األحمال الثقیلة مثل القاطرات، عربات النقل أو الحافالت

(57)

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



٦

٢٥/٠٢/٢٠٠٨
٠٣٢١/٢٠٠٨

٢٠١١ینایر
٠٦/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٣٨

(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 1/39, 1/40, 1/0522

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

ACHTERKAMP, GEORG
LATZA, STEFAN

(73) 1.
2.

١٢/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٠٠٢٨.٣:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

مركز معبأ لتحضیر مرق، حساء، صلصة، صلصة مرق اللحم أو لالستخدام كتابل ویحتوى المركز
نشا محور

(54)

٢٤/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من
بأ لتحضیر مرق، حساء، صلصة، صلصة مرق اللحم أو لالستخدام  ز مع راع بمرك ذا االخت تعلق ھ ی

تابل ویحتوى المركز نشا محور  مكونات إضافة % ٦٠-٠.٥ماء،% ٨٠-٢٠حتوى المركزوی٠ك
٠نشا محور ) ھالم(وین جیلى ملح وعامل تك% ٣٠-١٥النكھة، 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٧

٠٩/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001382

٢٠١١ینایر 
٠٦/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٣٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 401/04 & A61K 31/4406, 31/506

(71) 1.
2.
3.

NOVARTIS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

JOSEPH MCKENNA
WEN – CHUNG SHIEH

(73) 1.
2.

٤/٨/٢٠٠٥بتاریخ ٧٠٥.٥٩٠/٦٠، ٩/٦/٢٠٠٥بتاریخ ٦٨٨.٩٧٧/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقمین
٧/٦/٢٠٠٦بتاریخ : (PCT/US2006/022155)طلب البراءة الدولى  رقم

١.
٢.

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

بات تعمل على تثبیط واحد أو أكثر من إنزیمات تیروسین كینازعملیة لتحضیر مرك (54)
٠٦/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٧/٠٦/٢٠٠٦تاریخ تبدأ الحمایة من

: (I)بعملیة جدیدة لتحضیر مركبات الصیغة یتعلق ھذا االختراع

تمثل أحادى أو عدید أریل مستبدلR1حیث 
R2یدروجین، ألكیل منخفض أو أریلتمثل ھ

تمثل ھیدروجین، ألكیل منخفض أو ھالوجین R4و

.وھذه المركبات تعمل على تثبیط واحد أو أكثر من تیروسین كیناز

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٨

٨/٠٧/٢٠٠٨
١١٥٥/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

١٣/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٤٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C25C 1/02

)العربیةجمھوریة مصر( عاشور عبد المجید على عویس/ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عاشور عبد المجید على عویس / الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

خلیة جدیدة إلنتاج بودرة الفلزات االلكترولیتیة (54)
٠٧/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٨/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

دام كال من التنقیة ـــستخإخلیة جدیدة إلنتاج البودرة االلكترولیتیة للفلزات ببالىیتعلق األختراع الح
تم تصمیم الخلیة باستخدام كاثودات على شكل صنادیق من مواد مختلفة .الكھربیة والكسب الكھربى

مثل النحاس واأللمونیوم والحدید الغیر قابل للصدأ فى وجود أنودات من الرصاص النقى فى حالة 
وجد أن .  لكسب الكھربى وأخرى من النحاس النقى أو األنودات الصناعیة فى حالة التنقیة الكھربیةا

. كاثودات االلمونیوم تعطى أفضل نتائج من حیث ترسیب بودرة النحاس بإستخدام كل من التقنیتین
ة طویلة أو ولكن یعیبة ترسیب بعض األلمونیوم مع بودرة النحاس الناتجة بعد استخدام المحلول لفتر

الخلیة والذى یتسبب فى عند استخدام كثافة تیار عالیة بجانب حدوث تآكل كھروكیمیائى لجدار
تتمیز البودرة المترسبة على كل الكاثودات بحجم حبیبى غایة فى .  تسریب المحلول من الخلیة

یلى للبودرة النعومة بجانب درجة نقاوة عالیة جدا كما اتضح من نتائج المسح اإللكترونى والتحل
.الناتجة

(57)

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



٩

١٠/٠٧/٢٠٠٨
١١٦٥/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

١٣/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٤١

(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 33/12 , 33/08

(71) 1.
2.
3.

BJ SERVICES COMPANY ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

DOUGLAS J. LEHR
JASON C. MAILAND

(73) 1.
2.

١٩/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٨٧٩.٨٧٦/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

للماء العمیقصمام إعصارى (54)
٠٩/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٠/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سدادة مضادة للعواصف لعزل بئر وھو عبارة عن صمام إعصارى للماء العمیقبختراعإلیتعلق ھذا ا
على حشوة صیانة یمكن استرجاعھا متصلة بمبیت صمام تشتمل.  الماء العمیق ىبعید عن الشاطئ ف

. یعوق الصمام القائم تدفق المائع خالل جزء من جلبة العزل. قائمة عزل متحركة وصمامیشتمل على جلب
الوضع المفتوح ، یمكن أن ىف.  العزل ھیدرولیكیا من وضع مفتوح إلى وضع مغلقیتم تشغیل جلبة

م وجلبة الصماحلقیة بین مبیتىالمائع خالل منافذ التدفق في الصمام القائم إلى منطقة تمریر جانبیتدفق
یمكن تشغیل الصمام .  الصمام، تمنع جلبة العزل تدفق المائع خالل مبیتالوضع المغلقىف.  العزل

. یتم ضبطھ بواسطة دوران سلك التشغیلىالذى مثل الصمام المضاد للعواصف التقلیدھیدرولیكیاً تماماً 
البئر ھیدرولیكیاً من مبیت ىالسدادة المضادة للعواصف فیمكن فصل أداة التشغیل المستخدمة لتشغیل

.الصمام

(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



١٠

٢٢/٠٥/٢٠٠٤
٠٢٢٩/٢٠٠٤
٢٠١١فبرایر

١٣/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٤٢

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

عربیةجمھوریة مصر ال
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 27/00, 27/06

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE (FRANCE)
ENI TECNOLOGIE S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GIUSEPPE BELMONTE
VINCENZO CALEMMA

(73) 1.
2.

٢٢/٠٥/٢٠٠٣بتاریخ (MI 2003 A 1029):إیطالیا تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج ھیدروكربونات من غاز التخلیق بطریقة مستمرة  (54)
٢١/٠٥/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٢/٠٥/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

تعلق ذای ستمرة ھ ریقة م یق بط از التخل ن غ ربونات م ضیر الھیدروك یة لتح راع بعمل ون ٠االخت تك
ائلة تحت درجة حرارة التفاعل بواسطة تغذیة غاز التخلیق إلى مفاعالت دوامیة  ربونات س الھیدروك

ص ى الطور ال اظ عل تم الحف یة األطوار، حیث ی ى صورة اضطرابیة ثالث ز ف ن المحف لب المذكور م
صاعد  یق ال سائل بواسطة غاز التخل ى الطور ال ا ف سیمات، معلق تج التفاعل ٠ج تم استخالص من وی

ى وحدة ترشیح ابتدائیة  شتمل عل ى قطاع ی الھ إل تم إرس یھ وی ز المشتت ف ع المحف بصورة مستمرة م
٠فائق / ووحدة ترشیح دقیق

(57)

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



١١

١٤/٠١/٢٠٠٤
٠٠٢٥/٢٠٠٤
٢٠١١فبرایر 

١٣/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٤٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A47J 36/00

(71) 1.
2.
3.

LA TERMOPLASTIC F.B.M.S.R.L (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MARCO, MUNARI

(73) 1.
2.

١٤/٠١/٢٠٠٣بتاریخ ٠٣٤٢٥٠١٢.٦:رقممكتب البراءات االوروبى تحت ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

مقبض إناء طبخ وطریقة لتصنیعھ  (54)
١٣/٠١/٢٠٢٤فى وتنتھى ١٤/٠١/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی صنیعھباالخت ریقة لت بخ وط اء ط بض إن دة ٠مق ة واح سم ذو قطع ن ج تكون م ی
ند الطرف األول على جزء توصیل للتوصیل بإناء الطبخ  شتمل ع یة وت ادة لدائن ن م دودة مصنوعة م مم

٠ام   ویكون للجسم داخلیاً فجوة طولیة تمتد على األقل بطول الجزء الذى یتم اإلمساك بھ أثناء االستخد

(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



١٢

٣

٠٩/١١/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001071

٢٠١١فبرایر 
١٧/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٤٤

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

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

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

 BASF AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

TORMO I, BLASCO JORDI
GROTE THOMAS
SCHERER MARIA
STIERL, RELNHARD

4.   STRATHMANN, SLEGFRLED
5.   SCHOFL, ULRICH
6.   RADEMACHER, WILHELM

(73) 1.
2.

١٣/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ١٠٢٠٠٤٠٢٤١٩٤.٥: قم المانیا تحت ر
١١/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ PCT/EP2005/005073: الطلب الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢

(30)

طھ حنفى محمود  / األستاذ (74)
براءة اختراع   (12)

مخالیط مبیدة للفطریات من مشتق ثالثى ازولو بیریمیدین (54)
١٠/٠٥/٢٠٢٥وتنتھى فى    ١١/٠٥/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا االختراع بمخالیط مبیدة للفطریات تتضمن كمكونات فعالة على  مشتق ثالثى ازولو بیریمیدین  تعلق ھ ی
. I لھ الصیغة 

: حیث فیھا یتم تعریف المتغیرات باألسفل كما یلى
عبارة عن الكیل وھالو الكیل او الكینیل و R1تكون 
و R1عن ھیدروجین او واحدة من المجموعات المذكورة لـ عبارةR2تكون 

R1 وR2 قد یشكلوا معا   سلسلة الكیلین مستقیمة او متفرعة السلسلة و
عبارة عن فلور، كلور او بروم و Lتكون 
، و ٣او ٢عبارة عن mتكون 

ا تشتمل ھذه المخالیط على مستحضر من مثبطات الجیبرلین ذات التصنیع الحیو أو ناقل /و) II(ى كم
سین  ركبات III)(أوك ن م یط م تخدام مخال ضارة باس ریات ال ة الفط رق لمكافح یا وط ة تعاون فعال
صیغة  صیغة Iال ا ال بطات لھ تخدام IIIأو /وIIومث راع واالس وع االخت یط موض تخدام المخال باس

بطات Iللمركبات  ع المث التى تتضمن علیھا لتحضیر تلك المخالیط، وأیذضا التركیبات IIIأو /وIIم
. ھذه المخالیط

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٣

٢٠/١٠/٢٠٠٨
١٧٢١/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

١٩/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٤٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

علمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث ال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E04F 13/08 , 15/02 , 19/06 , 19/08

(71) 1.
2.
3.

SORINI , CRISTIAN ( ITALY )

(72) 1.
2.
3.

SORINI , CRISTIAN

(73) 1.
2.

٢٠/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ (MC2006A000041): إیطالیا تحت رقم
١٨/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IT2007/000287( : رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز   / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

للتحقق من عمل بالطات أفقیة ورأسیة قابلة للحركة بسھولةىجھاز معیار (54)
١٧/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٨/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

. قابلة للحركة بسھولة رأسیة وأللتحقق من عمل بالطات أفقیة ى جھاز معیاربختراعإلیتعلق ھذا ا
محدد Uعلى شكلىمستقیم أول لھ مقطع عرضىجانبمظھر:  ثالث وحدات مشتركةالجھاز یتضمن 

تزود كل حافة.موضع متقابل بطریقة متماثلة وقادر على التشعب المرنى وحافتین فىبجدار سفل
مائل متجھ نحو فتحة)  موضع(متصل بقطاع ىخارج)  لسان(وبسن (IIa) ىغیر داخلصىطولبتجویف

أو األرضیة المراد بوسیلة مناسبة للتثبیت الثابت على الجدارفىیزود بشكل إضاى، الذى المظھر الجانب
بجناحین عمودیین ، بحیث یعد مزود، Tعلى شكلىلھ مقطع عرضىثانى؛ ومظھر جانبتغطیتھا

ومزود بوسیلة Uاألول المتخذ شكلىح األول لالرتباط بین الحافتین المحددتین للمظھر الجانبالجنا
وبالطة لھا شكل غیر منتظم على الحوافعلى الحافتین ؛ ةالمزود(Ha)الداخلیةتشترك مع التجویفات

مة الستقبال صممبدرجة ، (FI)ى إلى الوجھ الداخل(FE)ى تزود من الوجھ الخارجى، التالمحیطة
بصفة Lداخلیة متدرجة القطر على شكل، فجوةى الثانىمن المظھر الجانبىنصف الجناح الثانىحوال

األول ، ىمن المظھر الجانبالمزود على كل حافةىالخارج)اللسان(أساسیة مصممة الستقبال السن 
.وتجویف عمیق 

(57)

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



١٤

٠٨/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٤٦/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

١٩/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٤٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

مى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العل
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B22D 11/12

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

HENNIG WOLFGANG
BEYER-STEINHAUER HOLGER
BILGEN CHIRSTIAN

(73) 1.
2.

١٤/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠٥٩٦٩٢.٤: رقمألمانیا تحت 
٢٧/١١/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/011339( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز /  األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

رقیق وتركیب للصب المستمرىطریقة للصب المستمر لشریط معدن (54)
٢٦/١١/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٧/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع ذا االخت تعلق ھ ى رقیق فى تركیب أو تجھیز للصب المستمر بی شریط معدن ستمر ل طریقة للصب الم
ك الطریقة نجد أن المعدن یترك القالب رأسیوفى المعدنى من اإلتجاه ، حیث ینثنى الشریطلى أسفلإا ًـ تل

ى اإلتجاه األفقإ(V)الرأسى ستند الشریط(H)ى ل یھ ی أو یتغیر شكلھ بطریقة /أو یوصل و/المعدنى ووف
دد من  طة ع ، وباألخص عندومن أجل تجنب اإلنخفاض فى الجودة. إلدارة ازواج بكراتإمرنة بواس

ر الصب ر معایی د طبقتغیی اإلدارة یعمل على من بكراتقل ا لھذا اإلختراع أن زوجا واحدا على األًـ ، یع
ر شكل  ك دون تغاتغیی ى بمرونة وذل شریط المعدن رل سمكیی ط ال ى متوس ز ف . للشریط المعدنى (d)ممی

ك ى ذل الوة عل راعوع ذا اإلخت تعلق ھ ستمر، ی ب م ز ص ركیب أو تجھی ذهبت راء ھ األخص إلج ، وب
.الطریقة 

(57)

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



١٥

١٧/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000601

٢٠١١فبرایر 
١٩/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٤٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C08F 6/20 , 114/06 , 6/24

(71) 1.
2.
3.

SOLVAY (BELGUM)

(72) 1.
2.
3.

BINDELLE , JEAN-PAUL
DE FRANCISCO , MANUEL
BODIN , STЁPHANIE

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ( 0413706 ): تحت رقمفرنسا 
٢٠/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/EP2005/056935(:رقمىطلب البراءة الدول

١·
٢·
٣·

(30)

یز وجیھ نبیھ عز/ األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

فیف بولیمر رطبطریقة لتج (54)
١٩/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٠/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

لتجفیف بولیمر رطب تتضمن خطوة تجفیف تجرى فى مجفف یتضمن على بطریقةیتعلق ھذا االختراع
ع الناقل للحرارة ھو بخار ماء ذى األقل عنصر تسخین واحد یتدفق فیھ مائع ناقل للحرارة ویكون المائ

٠ضغط منخفض 

(57)

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



١٦

١٣/١٠/٢٠٠٩
١٥٠٣/٢٠٠٩
٢٠١١فبرایر 

١٩/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٤٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B21B 31/30

(71) 1.
2.
3.

SMS SIEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

BREUER , MICHAEL
LANGER , HENDRIK
MÜNKER , JOCHEN

(73) 1.
2.

١٩/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٠٩٩٠٢.٣:ت رقمتحألمانیا 
٠٩/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009 /000874( :رقمىطلب البراءة الدول

٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز/ األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز درفلة وخاصة قائم درفلة بقوى القص (54)
٠٨/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٩/٠٢/٢٠٠٩لحمایة من تبدأ ا

یتضمن جسم تسكین ومجموعتى درافیل وخاصة قائم درفلة بقوى دفع جھاز درفلة بختراعإلھذا ایتعلق
، وقطعة شغل مدرفلة قادرة على فى جسم تسكین جھاز الدرفلةلھما درفیالن على األقل اللذان یتاحان

درافیل مجموعة الدرفلة العاملة على تكون ، حیث جموعتى الدرفلةدرفیلین من مالمرور للدرفلة بین
وسیلة ضابطة ، حیث تتاحاألقل قابلة لإلزاحة كلما شوھدت فى إتجاه الدرفلة بالنسبة إلى جسم التسكین

ظھر میزة أخرى لھذا وت.  التسكینحمل وجسممللدرافیل بین ھذا الالمحمل الداعم على كال جانبى 
، والسیما تلك الخاصة بدرافیل الدرافیل مختلفةسرعات زوایا نتاكجھ الخصوص إذا اإلختراع على و

.الشغل 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
ومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرس



١٧

٢٠/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/1264

٢٠١١فبرایر 
١٩/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٤٩

(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 47/28, A01P 7/04 & C07C 335/12

(71) 1.
2.
3.

BASF AKTIENGESELLSHAFT (GERMANY)

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

KORDES MARKUS
HOFMANN MICHAEL
PUHL MICHAEL
KUHN DAVID G.
ANSPAUGH DOUGLAS D.

6.  GOTZ NORBERT
7.  RACK NICHAEL
8.  TEDESCHI LIVIO
9.  OLOUMI HASSAN SADEGHI -
10. TREACY MICHAEL F.

11.CULBERTSON DEBORAH L.
12. BUCCI TONI
13. BRAUN FRANZ - JOSEF

(73) 1.
2.

١٨/٥/٢٠٠٦بتاریخ  PCT/EP2006/062413  : الطلب الدولى تحت رقم
٢٣/٥/٢٠٠٥بتاریخ ٦٨٣.٦٦٦/٦٠  : الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود/ األستاذ  (74)
براءة اختراع   (12)

ـ ثیویوریا لمكافحة اآلفات الحیوانیة)ـ ھیدروكسى ایثیل٢(ـ ٣ـ) ـ ثانى فنیل ـ ایثیل 1(2.1 (54)
١٧/٠٥/٢٠٢٦فىوتنتھى١٨/٠٥/٢٠٠٦من تاریخ تبدأ الحمایة 

ة اآلفات الحیوانیة التى تتضمن التعامل عن قرب مع اآلفات الحیوانیة، او  راع بطریقة لمكافح ذا االخت تعلق ھ ی
رھا، او مصدر غذائھا، او النبات، او البذرة ، او التربة، او المساحة، او المادة او الوسط  ان تكاث سكنھا، او مك م

ات الح یھ اآلف نمو ف د ت نمو او ق ى ت یوانیة ،ا و المواد ، النباتات البذور، التربات، األسطح او الفراغات المراد الت
یة بكمیة فعالة مبیدة لآلفات من واحد على األقل من مركب  ة او االصابة الحیوان ن المھاجم تھا م ـ ٢.١(ـ ١حمای

.Iـ ثیویرویا الصیغة ) ـ ھیدروكسى ایثیل٢(ـ ٣-)ثانى فنیل ـ ایثیل 

بول نھ مق ح م ون او مل یھ تك بارة عن صفر الى Mزراعیا، وف ، ویكون ٥عبارة عن صفر الى n، وتكون ٥ع
ن  ل م بارة عن R4و R3ك یل او بنزیل، ویكونHع ى، فن یل حلق یل، الك و الك یاریا، ھال یل مستبدل اخت او الك

R7 ،R8 ،R9 وR10 ن بارة ع یل Hع یل C1-C6او الك و الك یاریا ، ھال ستبدل اخت نو ، الكC1-C6م یل امی
C1-C6 سى یل C1-C6-، الكوك رات C3-C6، الك ون المتغی زیل وتك یل او بن ى، فن م R5,R2,R1حلق ا ھ كم

ة ر الحمای ى عناص یل من المھاجمة او اإلصابة . معرفین ف ة المحاص ضا بطریقة لحمای راع ای ذا االخت تعلق ھ ی
ر الحیة من المھاجمة او واد غی ة الم یة، وبطریقة لحمای ات الحیوان اإلصابة باآلفات الحیوانیة، وبالمركبات باآلف

یل٢.١(ـ ١ یل ـ ایث ى فن الجدیدة وامالحھا المقبولة زراعیا Iـ ثیویوریا الصیغة ) ـ ھیدروكسى ایثیل٢(ـ ٣ـ)ـ ثان
ى مركب  شتمل عل ى ی ركیب زراع ى ت یل ـ ایثیل٢.١(ـ ١باإلضافة ال ى فین ـ ) ـ ھیدروكسى ایثیل٢(ـ ٣ـ )ـ ثان

. أو ملح منھIثیویوریا الصیغة 

(57)

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



١٨

٠٨/٠١/٢٠٠٨
٠٠٣٣/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

٢٠/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٥٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61F 13/49

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ENDRES, JOERG
STOELZEL, CLAUS-PETER

(73) 1.
2.

١٢/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠١٥٠٦٩.٧: مكتب البراءات االوروبى رقم 
١١/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ )2006/052347PCT/IB: (طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

حفاضة منخفضة الھبوط ذات عروات صغیرة وغیر قابلة للتمدد  (54)
١٠/٠٧/٢٠٢٦فى وتنتھى ١١/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی ة للباالخت ر قابل غیرة وغی روات ص بوط ذات ع ضة الھ ة منخف تمددحفاض
یة روات خلف رائح ع ا ش دة لھ رة واح ستخدم لم واف ٠ت یة بالح روات الخلف رائح الع رتبط ش وت

ارج  تد للخ یكل وتم یة للھ سبیاً ، ٠الطول ضة ن تكلفة منخف صنیعھا ب ن ت ة یمك تقدیم حفاض ول
تمدد  ة لل ر قابل سبیاً وغی غیرة ن ون ص ة تك ى الحفاض یة ف روات الخلف رائح الع إن ش ٠ف

ر یة أخ ن ناح فل وم ى أس بوط إل زایدة للھ یة مت ا قابل ون لھ ات یك ذه الحفاض د أن ھ د وج ى ، فق
طھ  رتدى أو وس ى الم نطقة ورك ند م ریق ٠ع ن ط ل ع ن أن یق ة یمك بوط الحفاض د أن ھ د وج وق

٠اختیار شرائط لھا حجم مالئم 

(57)

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



١٩

٢٢/٠٧/٢٠٠٨
١٢٢٥/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر

٢٠/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٥١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 3/386

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

SOUTER, PHILIP, FRANK
BURDIS, JOHN, ALLEN
BORCH, KIM
SVENDSEN, ALLAN

5.
6.
7.
8.

MIKKELSEN, MIKAEL
VIND, JESPER
LANT, NEIL, JOSEPH

(73) 1.
2.

& ٢٨/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٧٩٦٣٢٥/٦٠&  ٢٣/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٧٦١١٠٨/٦٠:  األرقامالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٢٧/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٨٥٤٧٥٣/٦٠

٢٢/٠١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/US2007/001803): طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١

٠٢

(30)

ھدى أنیس سراج الدین / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبات منظفات صناعیة (54)
٢١/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٢/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

تعلق ھذا ا الختراع بتركیبات منظفات صناعیة تتضمن مكون منظف وشكل معین من أشكال اللیباز ی
٠مع فعالیة منخفضة لتولد الرائحة وأداء جید نسبیال بالنسبة للیباز األم 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٠

٢٢/٠٧/٢٠٠٨
١٢٢٩/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر

٢٠/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٥٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 3/00, 3/386, 3/395 & C12N 9/20

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SOUTER, PHILIP, FRANK
BURDIS, JOHN, ALLEN
LANT, NEIL, JOSEPH

(73) 1.
2.

& ٢٨/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٧٩٥٩٦٤/٦٠&  ٢٣/٠١/٢٠٠٦یخ بتار٧٦١١٨٧/٦٠:  األرقامالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٢٧/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٨٥٤٨٣٦/٦٠

٢٢/٠١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/US2007/001595):طلب البراءة الدولى رقم 

٠١

٠٢

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبات منظفات  (54)
٢١/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٢/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

تعلق  ا ی وئى كم یض ض تلفة ومب باز المخ كال اللی ض أش ضمن بع ركیبات تت راع بت ذا االخت تعلق ھ ی
شمل استخدام تلك التركیبات فى تنظیف و ركیبات وی ك الت یات لتحضیر واستخدام تل أو معالجة /بعمل

٠معین مكان 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢١

٠٨/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001073

٢٠١١ینایر 
٢٠/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٥٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H02G 3/12

(71) 1.
2.
3.

BTI-CINO S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FABRIZI , FABRIZIO
DE AMBROGGI , RENATO

(73) 1.
2.

٠٧/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ  ( RM2005A000161 ) :إیطالیا تحت رقم
٠٣/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IT2006/000219( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

موریس وھبھ موسى / األستاذ  (74)
نموذج منفعة (12)

الحائطى على كھربائزاجھعلیق اللوح لتاھذتتضمن لوح غطاء ومجموعة أجزاء (54)
٠٢/٠٤/٢٠١٣نتھى فى ـوت٠٣/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

. الحائطى على كھربائزاجھعلیق اللوح لتاھذتتضمن بلوح غطاء ومجموعة أجزاءیتعلق ھذا االختراع
ة مھیأة الستقبال الجزء األمامى لجھاز كھربائى واحد على یتمیز بأنھ یشتمل على قاعدة مزودة بفتح

األقل ، وغطاء یمكن أن یقترن مع القاعدة مجھز بنافذة تشكل اتحاد مع الفتحة وھى مھیأة أیًضا الستقبال 
الجزء األمامى للجھاز الكھربائى المذكور ، وعضو تثبیت واحد على األقل ، یشتمل على جزء أول مھیأ 

النافذة المذكورة باتجاه القاعدة المذكورة ویتألف من وسیلة إلقران العضو المذكور یبرز من داخل 
كما یتضمن عضو التثبیت المذكور جزء ثانى مھیأ لیشكل اتحاد مع جزء سطح واحد على ٠بالقاعدة 

٠األقل لھذا الغطاء ویواجھ النافذة المذكورة لتثبیت القاعدة بالغطاء 

(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



٢٢

٢٨/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001322

٢٠١١فبرایر 
٢٠/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٥٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكاد
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B41J 2/175

(71) 1.
2.
3.

CANON KABUSHIKI KAISHA  ( JAPAN )

(72) 1.
2.
3.

WATANABE KENJIRO
MATSUMOTO HARUYUKI

(73) 1.
2.

٠١/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥–١٦١٣١٦:الیابان تحت رقم
٠١/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/JP2006/311472( : رقمراءة الدولى ب البلط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین / األستاذة  (74)
اختراعبراءة (12)

نظام للتزوید بالسائل ولوحة دائرة لوعاء سائلووعاء للسوائل  (54)
٣١/٠٥/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠١/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

الوعاء یركب .  نظام للتزوید بالسائل ولوحة دائرة لوعاء سائل وبوعاء للسوائل ا االختراعیتعلق ھذ
یشتمل جھاز .  للفصل قابلةالھ مجموعة من أوعیة السائل بركب مبحیث یمكن فصلھ فى جھاز تدوین 

ائى یتصل بھوالسائل على ھوائى للوعاءستقبال ضوئیة ، ویشتمل وعاءاھوائى ووسائل التدوین على
على تخزین معلومات فردیة لوعاء لتخزین المعلومات قادرالجھاز بدون تالمس فیزیائى بینھما ، وجزء

ووسیلة تحكم للتحكم فى إنبعاث الضوء إستجابة لرسالة بین إشارة تدل السائل وجزء إلنبعاث الضوء ،
خزنة فى جزء تخزینالفردیة التى تزود خالل ھوائى الوعاء وبین المعلومات المعلى المعلومات

.المعلومات
.

(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



٢٣

٢٦/٠٩/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001019

٢٠١١فبرایر 
٢٠/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٥٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A23L 3/3418 – 3/36 & F25D 23/00

(71) 1.
2.
3.

OWADA NORIO ( JAPAN )

(72) 1.
2.
3.

OWADA, NORIO
SATIO, SHOBU

(73) 1.
2.

٣١/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ PCT/JP2005/006402: الیابان تحت الرقم  ١.
٢.
٣.

(30)

سراج الدینأنیسدى ـھ/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز تجمید سریع وطریقة للتجمید السریع (54)
٣٠/٠٥/٢٠٢٥وتنتھى فى٣١/٠٥/٢٠٠٥تاریخ تبدأ الحمایة من

الحفاظ على بجھاز للتبرید وطریقة للتبرید السریع لتبرید صنف یتم حفظھ معیتعلق ھذا االختراع 
الخواص الطازجة والجودة العالیة للصنف خالل فترة زمنیة طویلة عن طریق إخماد تفاعالت الصنف 

وتطبق الطریقة أیًضا على الحفظ لفترة زمنیة ،والغاز فى المخزن وبالتالى یمنع تلف وتحلل الصنف 
زود بباب لوضع وأخذ خزان التبرید م،ویتضمن جھاز التبرید السریع ٠طویلة ألنسجة األعضاء 

فى المخزن إلى أقل من حوالى       األصناف التى یتم حفظھا وآلة التبرید قادرة على خفض درجة الحرارة 
ویوجد منظم للضغط لتنظیم ضغط الغاز فى المخزن ووسیلة لإلمداد بھواء تبرید للصنف ،م ٥٣٠-

وسائل للتحكم فى العملیة تقوم ث ویتضمن منظم الضغط/م٥-١الموجود فى المخزن بسرعة ریاح 
بالكشف عن درجة الحرارة داخل المخزن وتشغل وسائل لخفض الضغط فى المخزن إلى الضغط الجوى 

وتقوم وسائل التحكم أیًضا بإیقاف تشغیل ،أو أقل عندما تتعدى درجة الحرارة فى المخزن معدل معین 
معدل معین وتشغیل وسائل الضغط وسائل خفض الضغط عندما تتعدى درجة الحرارة فى المخزن

٠لزیادة الضغط فى المخزن إلى أعلى من الضغط الجوى 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٢٤

١٣/٠٩/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000858

٢٠١١فبرایر 
٢٠/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٥٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F25J 3/00, 3/02, 1/00

(71) 1.
2.
3.

ORTLOFF ENGINEERS, LTD (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WILKINSON, JOHN, D.
HUDSON, HANK, M.
CUELLAR, KYLE, T.

(73) 1.
2.

٢٦/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ PCT/US)2004/012792(:طلب البراءة الدولى  رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلسالة تیار غاز طبیعى (54)
٢٥/٠٤/٢٠٢٤فى وتنتھى ٢٦/٠٤/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی یھ االخت سود ف ائل ت یار س تاج ت ع إن تراك م ى باالش از طبیع یار غ الة ت یة إلس بعمل
ى  از الطبیع یار الغ رید ت زئیاً تب تم ج یة ی ذه العمل ى ھ ثان ، وف ن المی ل م ربونات األثق الھیدروك

ود تقط ى عم زود إل ط وی غط متوس ى ض دد إل ائل ویم ى س یتحول إل ذى س تج ال توى المن ر ، ویح ی
سبب د تت ى ق ثان والت ن المی ل م ن ھیدروكربونات أثق ر م ى جزء كبی ر عل ود التقطی ن عم سفلى م ال

از الطبیعى المسال  اء الغ ى خفض درجة نق ویتم انضغاط تیار الغاز المتبقى من عمود التقطیر ٠ف
نخفض ل غط م ى ض دد إل م یم یفھ ث ضغط لتكث ت ال رد تح ى ویب ط أعل غط متوس ى ض تكوین إل

٠تیار الغاز الطبیعى المسال 

(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



٢٥

١٢/٠٣/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000014

٢٠١١فبرایر 
٢٠/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٥٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F23D 14/06

(71) 1.
2.
3.

DEFENDI ITALY S.R.L.  (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

PAESANI, CARLO
EMILIANI, GIROLAMO, TOMMASO

(73) 1.
2.

٠٩/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ VE2004A000031:تحت رقم ایطالیا
٢٤/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ PCT/EP)(2005/006838:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى سراج الدین / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

لھبال موقد لھ قطاعات متعددة  (54)
٢٣/٠٦/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢٤/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی رى االخت ى دائ زء داخل الل ج وزع خ ب م ھ لھ ع ب تعدد المقاط از م وقد غ بم
:وخالل جزء خارجى یتمیز بالتركیب التالى 

اقن  ذلك الح صل ب یاً ویت ع أفق ل یوض ى األق د عل اقن واح صل بح از تت ول الغ دة لدخ تحة واح ف
و ستقیم یك تداد م ا ام شورى لھ بوبة فن یًا أن وقد ٠ن أفق شغیل الم الزم لت ى ال واء االبتدائ ى الھ ویات

وقد  شغیل الم الزم لت ثانوى ال واء ال ى الھ سمار ، ویأت ى الم وى إل ى العل زء الخارج ن الج م
٠من الجزء الخارجى العلوى إلى المسمار 

(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



٢٦

٢٠/٠٧/٢٠٠٨
١٢١٦/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

٢٠/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٥٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B63H 1/30

(71) 1.
2.
3.

LIQUID ROBOTICS INCORPORATION ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

HINE , ROGER G.
HINE , DEREK L.
RIZZI , JOSEPH D.

4.
5.
6.

KIESOW , KURT , A. , F.
ROBERT , BURCHAM
STYTZ , WILLIRM A.

(73) 1.
2.

٢٠/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٧٦٠.٨٩٣/٦٠:مارقاألالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
١٨/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٤٣٦.٤٤٧/١١
٠١/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٨٤١.٨٣٤/٦٠

١٨/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US 2007/001139( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·
٤·

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

طـاقــة األمـــواج (54)
١٧/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٨/٠١/٢٠٠٧لحمایة من تبدأ ا

مل على طوافة تمواج وتشألمركبة مائیة تستمد طاقتھا من اتستخدم .  بطاقة األمواج یتعلق ھذا االختراع
لى إعلى وألى إیوصل بین الطوافة والعوامة بحیث تتحرك العوامة سطحیة وعوامة غاطسة وحبل ربط

عانف التى تتداخل مع الماء عندزكثر من الأو أل العوامة على واحد تشم.  مواج ألالحركةسفل نتیجةأ
تحمل المركبة ، نأیمكن .  مام أللى اإسفل ، وتولد قوى تدفع المركبة ألى إعلى وألى إحركة العوامة 

عند توجیھھا معیناً تتخذ مساراً نأتحتاج للجھد البشرى ، معدات اتصال وتحكم بحیث یمكنھا والتى ال
. ركبة ممن مستشعرات توجد على الو ترسل بیاناتأن تسجل ألیھا كما یمكن إت ترسل شاراإب

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
ألصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات ا



٢٧

٢٨/٠٧/٢٠٠٨
١٢٧٠/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

٢٠/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٥٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10B 15/02

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KIM RONALD
SCHÜCKER FRANZ-JOSEF

(73) 1.
2.

٠٢/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٠٥١٨٩٠:ألمانیا تحت رقم
٢٤/٠١/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP 2007/000576)(:طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.

(30)

ھدى أنیس سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

عالى التطایر إلى الكوكطریقة وأداه لتحویل الفحم  (54)
٢٣/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٤/٠١/٢٠٠٧تاریخ تبدأ الحمایة من

یتضمن الفحم على وجھ الخصوص .  یتعلق ھذا اإلختراع بطریقة لتحویل الفحم عالى التطایر إلى الكوك
قة عالى أو متغیر التطایر فى مصانع الكوك وحدات الكوك، وفقا لطریقة عدم اإلسترداد أو طری

ویتعلق ھذا االختراع أیضا بأداة، یمكن أن تستخدم فى إجراء تلك الطریقة ببساطة، .  اإلسترداد الحرارى
وإذا تم إستخدام بطاریة من أفران .  حیث یتم منع التسخین الزائد لفرن الكوك عن طریق حقن بخار الماء

.المستخدمةالكوك، فإنة یمكن إجراء الطریقة الموضحة بغض النظر عن عدد األفران 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٢٨

٠٤/٠١/٢٠٠٨
٠٠٠٨/٢٠٠٩
٢٠١١فبرایر

٠٢/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٦٠

(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 1/217

(71) 1.
2.
3.

 J.R. SIMPLOT COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HAMMAN, MICHAEL, L.
GALLINA, DAVID, N.
WALKER, DAVID, B.

4.
5.
6.

O'BANNON, STEPHEN
PITTARD, BRUCE, T.

(73) 1.
2.

& ٢١/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٨٢٦.٥٠٣/٦٠& ٠٦/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٨٠٦.٦٥٨/٦٠:األرقامالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
٢٨/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٧٧٠.١٣٠/١١

٠٢/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/US2007/072674)طلب البراءة الدولى رقم 

٠١

٠٢

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

فض فى حدوث التكسیر أو التفتت طریقة إلنتاج البطاطس المقلیة مع خ (54)
٠١/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٢/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یة إنتاج محسنة لتحضیر بطاطس نصف مقلیة مجمدة مع خفض حدوث  ى بعمل راع الحال تعلق االخت ی
ى  ة التحضیر بواسطة القل ند نھای یت خاصة ع ویتم تقطیع منتجات البطاطس مثل ٠التكسیر أو التفت

ریق  ن ط اء ع ة بالم ك خطوة المعالج بع ذل ى، ویت صف قل یھا ن لقھا وقل یة وس بطاطس المقل أصابع ال
ة الحرارة العادیة ویفضل عند معدل یتم اختیاره  اء عند درج ن الم یفة م استخدام رذاذ أو قطرات خف

رذاذ  ى ال ادة ف ة زی نب أی تم تج یث ی شحنھا و٠بح بطاطس ل تجات ال ید من تم تجم زینھا ف/وی ى أو تخ
ى  تظار التحضیر النھائ ى فى الزیت الساخن فإن ٠ان ى النھائ ن طریق القل تھاء التحضیر ع ند إن وع

یت  سیر والتفت ل للتك دوث أق بدى ح بطاطس ی تج ال ھ ٠من ى وج یدة عل سنة مف یة المح ون العمل وتك
ى و أو القلى الكلى لمنتجات البطاطس فى الزیت السائل أو غیر المھدرج، /الخصوص عند نصف قل

ن الدھون المشبعة م ى م ت خال دوث التكسیر أو التفتیت (ZGTF)ثل زی ى ح اض شدید ف ع انخف ، م
٠عند عملیة القلى النھائى مع االحتفاظ بتوازن أمثل للخواص المرتبطة بمذاق البطاطس 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٩

٢٢/٠٩/٢٠٠٨
١٥٦٨/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

٢٥/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٦١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F16L 15/00

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD ( JAPAN )
VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FRANCE )

(72) 1.
2.
3.
4.

HAMAMOTO , TAKAHIRO
SUMITANI , KATSUTOSHI
SUGINO , MASAAKI
WAMOTO , MICHIHIKO

5.
6.
7.
8.

YAMAMOTO , MIYUKI
CHARVET - QUEMIN  , JEAN-FRANCOIS
LE CHEVALIER , BENOIT
VERGER , ERIC

(73) 1.
2.

٣١/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٠٩٩٢٩٦-٢٠٠٦: تحت رقمالیابان 
٢٨/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/JP2007/057516(:رقمىطلب البراءة الدول

١·
٢·
٣·

(30)

ھالة وحید أحمد / األستاذة & مروة حامد عبد المجید / األستاذة & أشرف إبراھیم عبد النبى / شركة أبو ستة وشركاه ویمثلھا األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

وصلة ملولبة أنبوبیة (54)
٢٧/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٨/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

وتسـمح بعملیة إحكام ربطذات مقاومة ممتازة لالنضغاطبوصلة ملولبة أنبوبیةختراعإلیتعلق ھذا ا
یشتمل على منطقة ملولبة خارجیةى حیث تشتمل على عضو ذكرىالوضع الرأسىالمیدان فى سھلة ف
ىسطح كتفىأو العضو األنثوىویكون للعضو الذكر.  یشتمل على منطقة ملولبة داخلیةى و أنثووعض
. المذكورىالطرفىیتاخم السطح الكتفى، ویشتمل العضو اآلخر على سطح كتفطرفھعندى طرف

أسنان الداخلیة عبارة عنالخاصة بالمنطقة الملولبة الخارجیة والمنطقة الملولبةأسنان اللولبوتكون
ىیمثل المسافة فى الذویكون طول الشـفة.  وجانب إقحامتحمیلجانب، ذات قمةلولب شبھ منحرفة

وأقرب سن لولب متعشق ىالطرفىالسطح الكتفبینىطرفىبین عضو لھ سطح كتفى تجاه المحورإلا
ىثل المسافة فیمى، والذعلى األقلجانب اإلقحامضعف خلوص١٤٠، مساویًا بالنسبة لذلك السطح

عندما یتالمس جانبا ى وسن اللولب الداخلى بین جوانب إقحام سن اللولب الخارجىالمحورتجاهإلا
ویفضل أن یكون جانب إقحام سـن اللولب .مع بعضھماىوسن اللولب الداخلىتحمیل سن اللولب الخارج

. مشطوباً ىالخارج

(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



٣٠

٣٠/٠٧/٢٠٠٨
١٢٩٦/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

٢٥/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٦٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H02B 1/052

(71) 1.
2.
3.

BTI-CINO S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FABRIZI , FABRIZIO

(73) 1.
2.

١٥/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ  ( RM2006A000145 ) :إیطالیا تحت رقم
٢٣/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IT2007/000129( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سى موریس وھبھ مو/ األستاذ  (74)
براءة اختراع (12)

لتثبیت جھاز كھربائى بقضیب تركیب جھازوسیلة دعم (54)
٢٢/٠٢/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٣/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

وتشتمل وسیلة الدعم .  دعم لتثبیت جھاز كھربائى بقضیب لتركیب جھاز ة سیلبویتعلق ھذا االختراع
مع الجھاز الكھربائى المذكور وذلك لتثبیت الجھاز الكھربائى على وسائل تثبیت مناسبة لالشتراك 

المذكور تثبیتاً قابًال لإلزالة بوسیلة الدعم وتتمیز بأن وسائل التثبیت المذكورة تشتمل على وسائل اقتران 
مناسبة لالرتباط بالجھاز الكھربائى المذكور یلیھا انحدار نسبى بین الجھاز الكھربائى ووسیلة الدعم لتمر

من وضع التحرر إلى وضع االقتران ، ووسیلة مرنة للغلق ذاتى األطباق للعمل عند الوصول إلى وضع 
االقتران المذكور ، وھذه الوسائل المرنة المذكورة تصمم بھذا الشكل لتسمح باالنحدار النسبى المذكور 

النسبى المذكور من وضع من وضع التحرر إلى وضع االقتران وبالطریقة التى یتم بھا منع ھذا اإلنحدار 
التحرر إلى وضع االقتران وبالطریقة التى یتم بھا منع ھذا االنحدار النسبى المذكور عند الوصول إلى 

٠وضع االقتران المذكور 

(57)

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



٣١

٢٢/٠٦/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000613

٢٠١١فبرایر 
٢٦/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٦٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 G06F 19/00

(71) 1.
2.
3.

HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PROETT, MARK
AKKURT, RIDVAN

(73) 1.
2.

٢٤/١٢/٢٠٠٣بتاریخ ٥٣٢.٥٠٢/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٣/١٢/٢٠٠٤بتاریخ PCT/US2004/043437: طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

خدام نماذج تحلیل المائعأنظمة وطرق لتقدیر التلوث باست (54)
٢٢/١٢/٢٠٢٤فى وتنتھى ٢٣/١٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی ة لاالخت رق وأنظم ف ط ع بوص یل المائ اذج تحل تخدام نم تلوث باس ر ال ٠تقدی
ر باستخدام قیاسات الخواص الفیریائیة  اع البئ ع ق وث مائ ر مستوى تل ة لتقدی بوصف طرق وأنظم

س نماذج الح ع وال واص المائ ط خ ضة لخل یم المنخف تلوث والق ف ال رق ٠ابیة لوظائ ن الط وتمك
٠المقترحة من حساب تقدیرات زمن الضخ المطلوب لتحقیق مستوى قیمة حدیة معینة للتلوث 

(57)

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



٣٢

٢١/٠١/٢٠٠٨
٠١٠٦/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

٢٦/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٦٤

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

جمھوریة مصر العربیة
دولة لشئون البحث العلمىوزارة ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C08J 11/08 & C08L 25/06

(71) 1.
2.
3.

POLIMERI EUROPA S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

NOTARI, MARCELLO
RIVETTI, FRANCO
GHIRARDINI, MAURIZIO

4.  LOMBARDINI, SERGIO

(73) 1.
2.

٢٢/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ MI2005A001409: تحت رقم إیطالیا
٢٨/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ PCT/EP)(2006/006247:طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلعادة تدویر بولى استیرین متمدد (54)
٢٧/٠٦/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٨/٠٦/٢٠٠٦حمایة من تبدأ ال

ذا  تعلق ھ راعی تمدد االخت یترین الم ى اس ر البول ادة تدوی یة إلع ورة ٠بعمل یة المذك شتمل العمل ت
ذیب ،  ى م ة ف ریق اإلذاب ن ط تمدد ع یترین الم ى إس م البول ى حج ض ف ى خف ضرورة عل بال

ى  یب إنتقائ ذوبان ، وترس ة لل ر القابل ونات غی ضاد ، وفصل المك ذیب م یترین بواسطة م ى إس للبول
ر  ادة تدوی ر وإع طة تقطی تخالص بواس ب ، واس یترین المترس ى إس ثق البول یف وب صل ، وتجف وف

ذیب  یوتانول ٠الم ن ب تار م یوتانول مخ ن ب بارة ع ضاد ع ذیب الم ون الم أن یك یة ب ذه العمل ز ھ تتمی
ب ذیب ع ون الم وى ویك یوتانول ثان یوتانول أو ب زو ب ادى أو أی یل ، ع ى میث ونات ثنائ ن مك ارة ع

٠بالوزن بیوتانول % ٢٥بمفردھا أو فى خلیط یحتوى على حتى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة
٤



٣٣

٢٦/٠٦/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000357

٢٠١١ینایر
٢٦/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٦٥

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

بیةجمھوریة مصر العر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L 1/305 & A61K 31/198 & A61P 3/02

(71) 1.
2.
3.

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MUKAI, TADASHI

(73) 1.
2.

٢٦/١٢/٢٠٠٢بتاریخ ٢٠٠٢-٣٧٨٣٠٨:مرقتحتالیابان
١٦/١٢/٢٠٠٣بتاریخ (PCT/JP2003/016072):طلب البراءة الدولى تحت رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
وزارة الصحة-براءة اختراع (12)

تركیبة غذائیة لالستخدام عن طریق الفم (54)
١٥/١٢/٢٠٢٣وتنتھى فى ١٦/١٢/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

یة لالستخدام عن طریق الفم  ركیبة غذائ راع بت ذا االخت تعلق ھ ثالثة : وتحتوى على خلیط مما یلى٠ی
ین ولیوسین وأیزولیوسین، أو ثالثة أحماض أمینیة متفرعة  ى فال شتمل عل رعة ت یة متف أحماض أمین

ض ى حم افة ال ین باإلض ین وأیزولیوس ین ولیوس ى فال شتمل عل یة ت اض األمین ر األحم ى غی أمین
اض  ون لألحم رعة ویك یة المتف اض األمین بب األحم ورة تح ركیبة المذك ى الت تم ف رعة، وال ی المتف

اس  نخل مق الل م ن خ ر م ذى یم ثل ال بة م ا للحبی رعة حجم یة المتف سبة ١٠٦األمین ر، بن میكرومت
٠بالوزن أو أقل % ١٠مقدارھا 

(57)

ة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجم



٣٤

٢٦/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٧٥/٢٠٠٩
٢٠١١فبرایر

٢٧/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٦٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23G 3/00 & A23L 1/36 & A23P 1/00

(71) 1.
2.
3.

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

GRAHAM, DAVID, WALLICE
MCCALL, CAROL
RAO, V.N., MOHAN

4.
5.
6.

SULLIVAN, SCOTT

(73) 1.
2.

٢٧/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٥٥٣.٦٩٤/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٨/١٠/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/081721):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتصنیع مجموعة مكسرات مكعبة (54)
١٧/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٨/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

بة، أو تكون على شكل مجسم سداسى صنیع مجموعة مكسرات مكع راع بطریقة لت ذا االخت تعلق ھ ی
بذور  سرات أو ال ن المك رتفع م ستوى م ا م شكیل ٠بھ تخدام وت سنة الس یة مح راع عمل د االخت ویع

بذور  ن المكسرات أو ال رتفع م ا محتوى م ى بھ یة الت تجات الغذائ د الجوانب، یستخدم ٠المن ى أح وف
ن المكسرات یمكن  رتفع م ا محتوى م ن المكسرات بھ ر شریحة م راع ظروف المعالجة لتوفی االخت

ئة شرائح تقطیع ى ھی شكیلھا عل شغیل فى ٠ھا وت راع ظروف الت ستخدم االخت د الجوانب، ی ى أح وف
رتفعة المحتوى على ھیئة شرائح طولیة فى عملیة  شكیل شریحة مكسرات م ر طریقة لت وحدة لتوفی

یع و یور التقط ة س االت إعاق دوث ح ن ح ل م ستمرة تقل ضى /م رائح أو تق ئة ش ى ھی شكیل عل أو الت
٠علیھا 

(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



٣٥

٠٧/١١/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000702

٢٠١١ینایر
٢٧/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٦٧

(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 1/18, 9/14

(71) 1.
2.
3.

MONDIAL INDUSTRIES LTD (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BEDDING, PETER, M., J.
PELLEGRINI, FRANKLIN, L.

(73) 1.
2.

FREEDAM HEALTH LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

٠٩/٠٥/٢٠٠٣بتاریخ ٤٣٥٣٦٧/١٠:الوالیات المتحده االمریكیة تحت رقم
٠٣/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/US2004/013555):طلب البراءة الدولى تحت رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

مكمل غذائى وطریقة للوقایة من قرح القناة الھضمیة وعالجھا لدى الجیاد والحیوانات األخرى  (54)
٠٢/٠٥/٢٠٢٤وتنتھى فى ٠٣/٠٥/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

راع ب ذا االخت تعلق ھ وقایة منی ى وطریقة لل ل غذائ یاد مكم دى الج ا ل ضمیة وعالجھ ناة الھ رح الق ق
ل ٠والحیوانات األخرى  د المكم وقایة من ویع ى ال اال ف ى فع أو عالج قرح المعدة وكذلك فى /الغذائ
ون  رح القول الج ق تم ٠ع ر، وی ن العقاقی دال م نة ب یة وآم ونات طبیع ن مك ى م ل الغذائ تكون المكم ی

زجھ د م ل بع ونات المكم ر مك الفم، توف ا ب وع إعطاؤھ ر مجم د كبی ى ح تجاوز إل ضافرة ت یة مت ا فعال
ناة  رح الق الج ق ى ع ر ف شكل كبی اال ب ى فع ون الغذائ ل المك ا یجع صلة مم ونات المنف یات المك فعال

٠الھضمیة 

(57)

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



٣٦

١١/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001226

٢٠١١فبرایر 
٢٧/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٦٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

اكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیأ
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H01H 11/00

(71) 1.
2.
3.

ABB SERVICE S. R. L ( ITALY  )

(72) 1.
2.
3.

CURNIS , MAURIZIO
OLIVIERI , DANIELA

(73) 1.
2.

١٣/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ (BG2005A000025) :ایطالیا تحت رقم
٠٣/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/062004( :تحت رقملبراءة الدولى ب الط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

قاطع دائرة كھربائیة بآلیة تشغیل قابلة للتبادل ومجموعة تالمسات متحركة معلقة (54)
٠٢/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٣/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

نظم منخفضة ىالقطب أو متعدد األقطاب یستخدم بشكل مفضل فىمفتاح أحادبیتعلق ھذا االختراع
على األقل على تالمس ثابت واحدىیحتوى المفتاح على غالف خارجھذا یشتمل .  ىالكھربائالجھد

یتم .  مًعاىكل تبادلإقرانھا بشیمكن إقرانھا أو عدمىوتالمس متحرك واحد على األقل لكل قطب والذ
یتم تزوید المفتاح طبًقا .  مقرات مناسبة متوفرة على العنصر المتحرك ىتثبیت التالمسات المتحركة ف

یتم توصیل آلیة التحكم.  ى تشتمل على وسیلة میكانیكیة مدعمة بجزء ھیكلبآلیة تحكمالحالى لالختراع 
خالل وسیلة توصیل ى الخارجبالغالفالمذكورة بالعنصر المتحرك عبر وسیلة توصیل متحركة و

یتم توصیلھ بالجزء ىلدعم العنصر المتحرك والذیشتمل المفتاح أیًضا على وسیلة.  متحركة ثانیة 
.عبر وسیلة توصیل متحركة ثالثةآللیة التحكمى الھیكل

(57)

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



٣٧

٣٠/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001182

٢٠١١فبرایر
٢٧/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٦٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 273/04

(71) 1.
2.
3.

UREA CASALE S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

ZARDI, FEDERICO
STICCHI, PAOLO
BRUNENGO, PAOLO

(73) 1.
2.

٠٤/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٠٩٧٦١.٧:المكتب األوروبى تحت رقم
٠٦/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/EP2006/003121):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج الیوریا ووحدة إنتاج ذات صلة (54)
٠٥/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٦/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

تاج الیوریا من األمونیا وثانى أكسید الكربون، وبھا یتم تعریض جزء من  یة إلن راع بعمل تعلق االخت ی
ربا یوریا، وك ى ال شتمل عل ى الم ول المائ م الحصول علیھ فى المحل ذى ت یا ال یوم، واألمون مات األمون

یق الیوریا إلى الذوبان فى قطاع معالجة یعمل عند ضغط متوسط محدد مسبقا الستخالص  قطاع تخل
ى  ول المائ وة تعریض المحل ى خط شتمل عل یة ت ھ، والعمل ودة ب یا الموج یوم واألمون ربامات األمون ك

الفة  ذوبان س وة ال ن خط ناتج م یوریا ال نخفض لل یوریا م تخالص ال اع اس ى قط تحلل ف ى ال ر إل الذك
٠الضغط 

(57)

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



٣٨

٢٢/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/001142

٢٠١١فبرایر 
٢٨/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٧٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F25J 3/02, 1/02

(71) 1.
2.
3.

 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SPILSBURY,CHRISTOPHER,GEOFFREY

(73) 1.
2.

٢٢/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٢٥٢٥٢٢٤.٣: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٨/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/GB 2006/001390): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

وجینطریقة وجھاز لتحضیر تیار غاز طبیعى مسال خالى من النیتر (54)
١٧/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٨/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

روجین  ن النیت ى م سال خال ى م از طبیع یار غ ضیر ت از لتح ریقة وجھ راع بط ذا االخت تعلق ھ ٠ی
ره  تم توفی غل ی تخدام ش روجین باس ى النیت توى عل ى المح از الطبیع الة الغ تم إس یث ی ح

از  ین غ طة تورب از ال٠بواس زئة الغ م تج وى أول ث یار عل ى ت صول عل سال للح ى الم طبیع
روجین ،  ى نیت توى عل اع یح ى الق بة ف واد مترس ن م ائل م یار س روجین وت ى بالنیت بخار الغن ن ال م
صول  ورة للح بة المذك واد المترس سائل للم یار ال ن الت ل م ى األق د عل زء واح زئة ج ك تج د ذل تم بع ی

روجی ى بالنیت بخار الغن ن ال ى م وى ثان یار عل ى ت وى األول عل بخار العل یار ال ن ت اء م ل نق ن أق
ى  سال النق ى الم از الطبیع ن الغ یار م ور ، وت ود ٠المذك ى عم ى ف زئة األول یة التج راء عمل تم إج ی

ثف  ى مك یفھ ف تم تكث ذى ی وى ال روجین العل طة النیت اع بواس یة إرج راء عمل تم إج ر وی تقطی
ی راء عمل یھا إج تم ف ضى ی ر وم طوانة تقطی ل أس وع داخ ر موض سمح توفی یة ی زئة الثان ة التج

از  ى غ روجین ف توى النیت ى مح تحكم ف تلف بال ز مخ روجین بتركی ى نیت شتملین عل یارین م ت
٠الوقود الستخدامھ فى وحدة إسالة الغاز الطبیعى 

(57)

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



٣٩

٢٢/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001145

٢٠١١فبرایر 
٢٨/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٧١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
اأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجی

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F27B 1/21 & C21B 13/02 & F27D 3/00 & F27B 19/04

(71) 1.
2.
3.

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S. P. A ( ITALY  )

(72) 1.
2.
3.

VRECH , ARBENO
MITOI , LLIE-FLORIAN
MARCONI , GIANFRANCO

(73) 1.
2.

٢٢/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ (MI2005A000731) :ایطالیا تحت رقم
٢١/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/061738( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

فـرن إختـزال (54)
٢٠/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢١/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

عن طریق االختزال المباشر لخامىتاج الحدید الفلزإلنىبفرن اختزال رأسیتعلق ھذا االختراع
ومنطقة ، ومنطقة الختزال خام الحدید،حیث یشتمل على منطقة للتغذیة بخام الحدید، (DRI)الحدید

وعند طرف ى تفریغ الحدید الفلز، ووسیلة تجمیع ترتبط عند طرف دخول بمنطقةى لتفریغ الحدید الفلز
سویاً مع ىتقوم وسیلة التجمیع بتجمیع الحدید الفلزویمكن أن.  عة لترسیب الغاز خروج بوسیلة مان

.االختزالالغازات المنصرفة من عملیة

(57)

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



٤٠

١٤/١٢/٢٠٠٨
٢٠٠١/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

٢٨/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٧٢

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

جمھوریة مصر العربیة
ة لشئون البحث العلمىوزارة الدول

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04C 2/288

(71) 1.
2.
3.

SARLCOMEPS FRANCE ( FRANCE )

(72) 1.
2.
3.

MALAPERT PHILIPPE

(73) 1.
2.

١٤/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٥٢٩٧:رقمفرنسا تحت 
٠٤/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/FR2007/000921( :رقمولى ب البراءة الدلط

١·
٢·
٣·

(30)

شادى فاروق مبارك / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

وعملیة لتصنیعھىبنائأا لمنشًـ لوح مصنع مسبق (54)
٠٣/٠٦/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٤/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

تم عملھ ى یشتمل على جزء داخل.  وعملیة لتصنیعھ ىا لھیكل بنائًـ بلوح مصنع مسبقختراعإلیتعلق ھذا ا
سطح السطحین من خالل طبقة خرسانیة موحدة بحیث یتم ترتیب التغلیفات بجوارمن مادة عزل مغطاة

ا ًـ ، وأیضاألرضى من مكان تضمینھا فىواحد من السطح لألعمدة تبرز من أحد األطراف بشكل مرئ
التقویة الممتدة بین حافتین بعناصربة على السطح المقابل للمستوى الخاصعندما تكون األغلفة مرت

، ومن ثم یتم تجمیع اللوح ى الحواف لعمل جزء حزاممتوازیتین من اللوح وبشكل بارز خارج ھذه
.إنشاء الجدران الخارجیة لبناء خفیف الوزنىویستخدم ذلك ف. المذكور مع األلواح المجاورة

(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



٤١

٢٥/٠٩/٢٠٠٨
١٦٠٣/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

٢٨/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٧٣

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

ھوریة مصر العربیةجم
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E02F 9/28

(71) 1.
2.
3.

ESCO CORPORATION ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

CARPENTER , CHRISTOPHER, M.
CONKLIN , DONALD , M.
MORRIS , RAY, J.

4.
5.

BEARDEN , JAMES , E.
DURAND , SEVEM , D.

(73) 1.
2.

٣٠/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٧٨٧.٢٦٨/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٨/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/007872( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

اد  سمر أحمد اللب/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

تجمیعـة تآكـل  (54)
٢٧/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٨/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

عضو تآكل وقاعدة یتم تزوید ىتشتمل علىتجمیعة تآكل خاصة بمعدات حفر والتبیتعلق ھذا االختراع
العمق أعماق متداخلة وذلك لتقلیلبأسطح تثبیت علویة وسفلیة یتم إزاحتھا وتكون موجودة عند كل منھما

ىاألنف والتجویف علوعادةً یشتمل كل من. مقاومة مرتفعة وإقران ثابتىللتجمیعة مع الحفاظ علىالكل
كبیر بین األنف وعضو التآكل لكل حدىشكل مثلث لتوفیر وصلة أمامیة ثابتة إلىعلىطرف تثبیت أمام

التثبیت والتحریر وذلك لیسمح ىللتحرك بین موضعل قابلویكون القف.  ىوالجانبىمن التحمیل الرأس
.، ویتم تثبیتھ مع عضو التآكل ألغراض الشحن والتخزینالحاجةىباستبدال عضو التآكل عندما تقض

(57)

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



٤٢

٢٥/٠٣/٢٠٠٧
٠١٤٥/٢٠٠٧
٢٠١١فبرایر

٢٨/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٧٤

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

جمھوریة مصر العربیة
حث العلمىوزارة الدولة لشئون الب

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A21D 13/08

) جمھوریة مصر العربیة(حنفى عبد العزیز حنفى ھاشم / األستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حنفى عبد العزیز حنفى ھاشم / االستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتصنیع وجبات أغذیة الطوارئ المركزة المضغوطة الجاھزة لالستھالك الغذائى الفورى  (54)
٢٤/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى٢٥/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

تعلق ھذا االختراع بطریقة تصنیع وجبات أغذیة الطوارئ المركزة المضغوطة الجا ھزة لالستھالك ی
یة أو  یة أو الحیوان ات النبات ز الخام داد وتجھی ن مرحلة إع ریقة م ذه الط تكون ھ ورى، وت ى الف الغذائ

سكریات أو االضافات الغذائیة بما تتضمنھ من خطوات تصنیعیة  یة أو ال -غسیل وفرز(الدھون النبات
یم رم-سلق وتعق یف-ف ن-تجف مكونات بالنسب المالئمة یلى ذلك عملیة خلط مساحیق ال) تسویة-طح

ع  سویتھ م سابق ت سكرى ال ول ال ى المحل صھر إل دھن المن افة ال ك اض بع ذل یم یت م التعق یب ث ع التقل م
تجانس  ى ال یب حت سكرى الناضج إلى خلیط مساحیق ٠التقل ول ال دھن والمحل یط ال ینبغى اضافة خل

یم فال م التعق تجانس، ث ى ال یب حت م التقل سابق تحضیره، ث ونات ال ى درجة حرارة مناسبة المك رید إل تب
راص أو طبقا للرغبة ثم  والب أو أصابع أو أق بات أو الق ى مكع شكیل إل یة الضغط والت ك عمل ى ذل یل

٠التغلیف والتعبئة تحت تفریغ أو تحت الضغط الجوى العادى 

(57)



٤٣

٢٨/٠٨/٢٠٠٧
٠٤٤٢/٢٠٠٧
٢٠١١فبرایر 

٣١/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٧٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

كنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والت
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23J 1/08, CO7K 14/18

) جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مصطفى كامل العوضى / االستاذ الدكتور
سمر سمیر یوسف/ دكتورة 

محمود عبد العزیز ابراھیم ابراھیم / االستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید وآخرین . نقطة االتصال بمكتب البراءات ویمثلھا مالمركز القومى للبحوث ، : تفویض  (74)
براءة اختراع  (12)

معملیا باستخدام اثنین من البروتینات ) C(طریقة لحفز تكاثر فیروس االلتھاب الكبدى الوبائى 
من بروتین بیض البلھارسیا الذائب الكاملالمفصولة

(54)

٢٧/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى  ٢٨/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
راع ب ذا االخت تعلق ھ ز تكاثر فیروس االلتھاب الكبدى الوبائى ی معملیا باستخدام اثنین ) C(طریقة لحف

ذائب الكامل یا ال یض البلھارس روتین ب ن ب روتینات المفصولة م ن الب د عدم وجود نظام خلوى یع. م
یاة  ة دورة ح ى دراس اء عل درة العلم دم ق ى ع یا ف ببا اساس ستدیمة س صورة م روس ب یھ الفی ر ف یتكاث

روس ائل ٠الفی ى س ذائب ال ا ال یض البلھارس روتینات ب ن ب ین م افة اثن روس بإض ر الفی ز تكاث تم حف ی
. زراعة الخالیا ویمكن تكرار ذلك بانتظام

ذه الطریقة  یة ھ لحفز تكاثر الفیروس فى امكان استخدام ھذه البروتینات لحفز تكاثر جزئ وتكمن اھم
روس  ا الخط الخلوى الكبدى ) C(الفی دم البیضاء وخالی ا ال ل داخل خالی واالبقاء على HepG2الكام

روس  زء الفی تخدام ج روس باس یاة الفی ة دورة ح سھل دراس ا ی ویلة ، مم رات ط داخلھا لفت ره ب تكاث
. كان صعبا سابقاالكامل، الشئ الذى 

(57)

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



٤٤

٢٢/٠٧/٢٠٠٨
١٢٤٢/٢٠٠٨

٢٠١١ینایر 
٣١/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٧٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لعلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8  C02F 1/00R
)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١

٠٢
٠٣

(71)

وفاء محمد عبد الرحیم حسن / الدكتورة 
حسن معوض عبد العال/ االستاذ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید وآخرین. نقطة االتصال بمكتب البراءات ویمثلھا مالمركز القومى للبحوث ، : تفویض  (74)
براءة اختراع   (12)

جة متبقیات الصبغات النسجیةمفاعل حیوى لمعال (54)
٢١/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى  ٢٢/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سجیة صبغات الن یات ال راع بمفاعل حیوى لمعالجة متبق ذا االخت تعلق ھ مفاعل حیوى معملى مصمم . ی
یة تلة الح تخدام الك سریع باس صاص ال سجیة باالمت باغ الن یات االص ة متبق ر الزال لفط

Aspergillus niger ذا المفاعل من اناء زجاجى سعة تكون ھ ). لتر١٣الحجم المستخدم ( لتر ١٥وی
تحات  ع ف ھ ارب تیل ب تنلس س ن االس سى م اء رئی صدأ، غط اوم لل تیل المق تنلس س ادة االس ن م ل م حام

داخل او مخارج( ستخدم كم ستخدم لتغ)ت ى ت ا غطاء لولب سى ولھ ط الغطاء الرئی تحة تتوس ذیة وحدة ، ف
ة  یوى( المعالج ل الح غیرة ) المفاع سامات ص رتھا م وجد بمؤخ ویة ی بوبة تھ ریة، ان یة الفط تلة الح بالك

واء فى قاع االناء الزجاجى توزیع الھ ھذه االنبوبة مرتبطة بمرشح ھواء لترشیح الھواء قبل مروره . ( ل
واء ع الھ ضا بمضخة لدف رتبطة ای ى المفاعل الحیوى وم تحھ إلخذ ا)ال تلفة ، ف اق مخ ى اعم نات عل لعی

ت متصلة بخرطوم من  ق ثاب ى عم نات عل ذ العی تحھ ألخ سیلیكون المطاطى، ف ن ال صلة بخرطوم م مت
٠السیلیكون المطاطى ، انبوبة من السیلیكون المطاطى لخروج العوادم الغازیة

(57)

ختراع  صـورة من الرسـوماتالرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االتمثل
والصور المرفقة بالطلب



٤٥

٢٣/٠٦/٢٠٠٣
٠٥٩٢/٢٠٠٣

٢٠١٠دیسمبر 
٣١/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٧٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C12N 5/00, 5/06

) جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

كریمة غنیمى محمد محمود / دكتورة
نویتومحمود فتحى / االستاذ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

مستحضر محلى من مصل حیوانى لزراعة االنسجة   (54)
٢٢/٠٦/٢٠٢٣تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى  

ن مصل حیوانى لزراعة األنسجة  ى م راع بمستحضر محل ذا االخت تعلق ھ تحتاج زراعة األنسجة . ی
ى مصل حیوانى كأحد العناصر  ئات عل ذه البی یا وتحتوى ھ تھا معمل ئات خاصة لتنمی ى بی یة إل الحیوان

یة وامل . األساس صل ع ر الم یة یوف اض األمین ة واألحم ز الطاق ثل ركائ زرعة م ئة الم ة لبی نافع
نات شفافة . والفیتامی نطقة ال صلب الم نع ت ضات ولم نة إلنضاج البوی وامل معی ضمن المصل ع ا یت كم

صاب ى اإلخ سیا عل ر عك ن أن توث ى یمك تجات . والت ى المن سجة عل ة األن تمد زراع صر تع ى م وف
م دراسة مستحضر محلى اإل د ت نتاج لمصل حیوانى بمقارنتھ مع مستحضر مستورد فى المستوردة فق

تائج المصل المحلى  مطابقة مع  ت ن یا وكان یة األجنة معمل یة بویضات الجاموس وإخصابھا وتنم تنم
ى بكمیات وفیرة حیث یمكن إنتاجھ محلیا كبدیل  ذا المصل المحل ر مصادر ھ ستورد وتتوف المصل الم

٠للمنتجات المستوردة

(57)



٤٦

١٣/٠٥/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000471

٢٠١١رایرفب
٣١/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٧٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 5/333, 11/06

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

HEINRITZ- ADRIAN, MAX

(73) 1.
2.

١١/١١/٢٠٠٤بتاریخ ١٠٢٠٠٤٠٥٤٦٥٧.٦:متحت رقألمانیا
١٠/١١/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP 2005/012070):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لنزع الماء من البروبان باستخدام محفز لتكوین بروبیلین  (54)
٠٩/١١/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٠/١١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ى بطریقة إلنتاج البروبیلین حیث یتم توجیھ خلیط غاز أول، یكون خالى بشكل  راع الحال تعلق االخت ی
ى من األكسجین لكنھ یحتوى على بروبان وب خار ماء وھیدروجین، وتكون درجة حرارتھ ال تقل تقن

درجة مئویة، إلى جھاز تفاعل بھ طبقة محفز واحدة على األقل باإلضافة إلى ظروف نزع ٤٠٠عن 
تادة  اء المع یط غاز آخر، یحتوى على بروبان وأكسجین ویمكن أن یحتوى على ٠الم تم توجیھ خل ی

ر من كمی روبان أكب یة الب شادر، بحیث تكون كم ة األكسجین، إلى نفس جھاز التفاعل بحیث یتفاعل ن
روبیلین، وبخار ماء، وھیدروجین، ثم یتم سحب خلیط الغاز المتكون،  تج ب از األول فین یط الغ ع خل م

٠المحتوى على بروبیلین، وبروبان، وبخار ماء وھیدروجین، إلى خارج جھاز التفاعل 

(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



٤٧

٢٨/٠١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000086

٢٠١١فبرایر 
٣١/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٧٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B01J 8/04)

(71) 1.
2.
3.

METHANOL CASALE SA ( SWITZERLAND )

(72) 1.
2.
3.

FILIPPI , ERMANNO
RIZZI , ENRICO
TAROZZO , MIRCO

(73) 1.
2.

٢٩/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ ) EP04017905.3(:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
٢٢/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/EP 2005 /008020( :رقمىطلب البراءة الدول

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

مفاعل تحفیزى ثابت الطبقة (54)
٢١/٠٧/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٢/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

غالف اسطوانى           :  بمفاعل كیمیائى أساسى لتفاعالت تحفیزیة یشتمل على یتعلق ھذا االختراع
إلى حد كبیر وطبقة تحفیزیة أولى ذات قطاع عرضى بشكل حلقى إلى حد كبیر ، محمولة محوریــًا          

ولھ جانب دخول غازات متفاعلة وجانب مخرج خلیط تفاعل ومجموعة              فى الغالف المذكور 
من المبادالت الحراریة محمولة وموزعة فى جزء مناظر بشكل حلقى إلى حد كبیر من الطبقة التحفیزیة 
األولى المذكورة ، وطبقة تحفیزیة ثانیة واحدة على األقل ذات قطاع عرضى بشكل حلقى إلى حد كبیر ، 

مولة محوریــًا فى الغالف المذكور محوریــًا مع الطبقة األولى المذكورة وعند مسافة سابقة التحدید مح
من الطبقة األولى المذكورة ، وللطبقة التحفیزیة الثانیة المذكورة جانب دخول خلیط تفاعل وجانب خروج 

جزء مناظر بشكل حلقى منتجات تفاعل غازیة ، ومجموعة من المبادالت الحراریة محمولة وموزعة فى
٠إلى حد كبیر من الطبقة التحفیزیة الثانیة المذكورة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
لیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األص



٤٨

٢٥/٠٧/٢٠٠٤
PCT/NA2004/000056

٢٠١١فبرایر
٣١/٠٧/٢٠١١

٢٥٠٨٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B22F 1/00 & B22C 3/00

(71) 1.
2.
3.

 PECHINEY ELCTROMETALLURGIE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

MARGARIA, THOMAS

(73) 1.
2.

٢٥/٠١/٢٠٠٢بتاریخ ٠٠٩٤٧/٠٢:متحت رقفرنسا
٢١/٠١/٢٠٠٣بتاریخ (PCT/FR2003/00181):طلب البراءة الدولى تحت رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

یة قوالب الصب المستمر ألنابیب الحدید الزھر منتجات لحما (54)
٢٠/٠١/٢٠٢٣وتنتھى فى ٢١/٠١/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

والب الصب المستمر ألنابیب الحدید الزھر، وھو عبارة عن  ة ق تجات لحمای راع بمن ذا االخت تعلق ھ ی
شتمل  د الزھر، ی یب الحدی صب بالطرد المركزى ألناب والب ال ة ق سحوق لحمای دن م ى سبیكة مع عل

ر عند درجة حرارة الحدید  ذى یتطای وى وال زل ق دن مخت یة، ومع ن مساحیق معدن ن الممك م وم مطع
سائل  ا لالختراع تراكم القاذورات على القوالب ویحسن من ٠الزھر ال تجات وفق نع استخدام المن ویم

٠حالة سطح أنابیب الحدید الزھر 

(57)

ائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوث



٤٩

٠٥/٠٥/٢٠٠٨
٠٧٣٢/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر

٣١/٠٧/٢٠١١
٢٥٠٨١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكن
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 65/00, 25/00

(71) 1.
2.
3.

LOS ALAMOS NATIONAL SECURITY, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

UNKEFER, PAT, J.
KNIGHT, THOMAS, J.
MARTINEZ, RODOLFO, A.

(73) 1.
2.

٠٧/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٦٩.٤١٧/١١:متحت رقالوالیات المتحدة األمریكیة 
٠٦/١١/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/043409):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

استخدام مركبات البیروجلوتامیك لتحسین النمو واإلنتاجیة فى النبات  (54)
٠٥/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٦/١١/٢٠٠٦یة من تبدأ الحما

ى خلیط من  شتمل عل ركیبة ت ف ت راع بوص ذا االخت تعلق ھ DوLمزدوجات تجاسم بیروجلوتامات ی
ین  سبة ب ى Lبن ین Dإل ریبا ب راوح تق ى ٨٠: ٢٠تت ع ٩٧: ٣وحوال ة لوض ادة حامل ط م ، ووس

روجلوتامات  م بی زدوجات التجاس ستھدف DوLم بات الم ى الن ركیبة ٠عل تخدام الت ضا اس ن أی یمك
بات  یة اإلن ى عمل ك للمساعدة ف الف الحبوب وذل ى غ بات ویمكن وضعھا ف صف ٠كوسط إن ا ی كم

زیادة األداء  ك طریقة خاصة ب ى ذل ى باإلضافة إل راع الحال ى لنبات مستھدف من خالل االخت اإلنبات
ذا النبات المستھدف بتركیبة تشتمل على خلیط من مزدوجات ت DوLجاسم بیروجلوتامات معالجة ھ

ین  سبة ب ى Lبن ین Dإل ریبا ب راوح تق ى ٨٠: ٢٠تت زدوجات ٩٧: ٣وحوال ة لم ادة حامل ط م ووس
D٠وLتجاسم بیروجلوتامات 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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                 جمھورية مصر العربية
 ى     وزارة الدولة للبحث العلم

  والتكنولوجياىأكاديمية البحث العلم
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 عزة عبد اهللا أبو النجا/                           االستاذة                              

 
 
 

  
يم رفت توفيق عبد اللــه أ ٠

أ ٠ هدى جالل عبده
  

 

 مجدى حسن مدبولى/     األستاذ 
 
 
 

  
  

إشــراف  إشــراف    
 
 

 
 

 

  االختراعرئيس مكتب براءات             القائم بأعمال    عادل السعيد عويضة   /أ

 
 مكتب براءات االختراع: ر الناشــ



قائـمة المحتـویـات

( i ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصدیـر -

( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-

( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء-

)١( راءات- صادراألوصاف المختصرة للب ـًا باللغة العربیة ٢٠١١اغسطسخالل شھرةال طبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٠٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٠٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٠٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٠٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٠٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٠٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٠٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٠٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٠٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٠٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٠٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٠٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٠٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٠٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٠٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٠٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٠٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات               

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

ـًا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى                               يعد البحث العلمى منبع

لملكية الفكرية  ااالهتمام بحقوق   ن  كاا  ولم،  ية المنشودة   جلوالتكنوفكره مما يحقق التنمية االقتصادية و      

ـًا من مطالب المعرفة       ـًا ضروري ة والتى تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية        والتنميمطلب

إبداعاتهم الفكرية والتى يترتب عليها حماية الحقوق المالية واألدبية لهؤالء المبدعين ، كما أنها تنظم                  

.وتحمى إبداعاتهم 

على ربط  وفـى إطار رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للباحثين والعلماء والمبدعين والعمل             

الـبحث العلمـى بالـصناعة تـم إنـشاء وتشغيل الشبكة اإللكترونية والتى ترتكز على إنشاء نقاط اتصال        

إلكتـرونية بـين مكـتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات والمراكز          

ا حتى يمكن ترجمة المعلومات     والشركات على مستوى جميع محافظات مصر لتحقيق التكامل والتالحم بينه         

٠التكنولوجية التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام 

ومن هنا جاء االهتمام بنشر الوعى وثقافة المعلومات المتضمنة ببراءات االختراع وتم اإلصدار بنشرة              

إلقاء المزيد من الضوء على االتجاهات التكنولوجية الحديثة         األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف    

فـى المجـاالت المخـتلفة واالسـتفادة الكاملة من البيانات والمعلومات الثرية التى يتضمنها هذا الوعاء                 

المعلوماتـى المهـم للوقوف على أحدث التقنيات والعمل على تطويرها ؛ مما يؤدى إلى دفع عملية تنمية                  

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"

(ii)
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51 للبراءات ىالتصنيف الدول

54 ومدة الحمايةتسمية االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع
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72 اسم المخترع
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( 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 )
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( 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
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( 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 )
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٠١/٠٨/٢٠١١

٢٥٠٨٢
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(21)
(44)
(45)
(11)

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H04Q 1/00 & H04W 48/16, 56/00

(71) 1.
2.
3.

MOTOROLA INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

AERRABOTU Naveen

(73) 1.
2.

١٠/١٠/٢٠٠٢بتاریخ  ٢٦٨.٨٢٤/١٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٣/١٠/٢٠٠٣بتاریخ )( PCT/US2003/031295:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

لمجموعتین من البیانات فى نظام اتصاالت السلكىطریقة مزامنة (54)
٠٢/١٠/٢٠٢٣وتنتھى فى ٠٣/١٠/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

دة بیانات متعددة مزودة عند أزمنة مختلفة  راع بطریقة لمزامنة قاع ذا االخت تعلق ھ وعندما یترك ٠ی
تم تزویده بق یة ، ی نطقة ثان دخل م ى وی نطقة أول از اتصال السلكى م ائمة معلومات تجوال مفضلة جھ

زامنتھا بعد ذلك مع جدول تمدید الوظیفة المخزون  تم م د ال ی ى ق دة والت وبناًء على المعلومات ٠جدی
ب  یة مناس د وظیف تقبال جدول تمدی تم اس دة ، ی تجوال المفضلة الجدی ومات ال ة معل ى قائم الموجودة ف

٠الجدیدة والذى تتم مزامنتھ مع قائمة معلومات التجوال المفضلة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما تمثل الرسومات 
والصور المرفقة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب 
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٢٩/١٠/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001024

٢٠١١فبرایر 
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(21)
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(45)
(11)

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

مكتب براءات االختراع
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CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
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KRISHNASWAMY, Rajendrak
YANG, Qing

(73) 1.
2.

٣٠/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ ٨٣٥.٧٥٥/١٠:الوالیات المتحدة األمریكیة  تحت رقم
٢٩/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ  (PCT/US2005/014877):طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

لإلستخدام في أنابیب الضغط  و إستخداماتھا ذات الصلةHDPEاتنجات ر (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٥وتنتھي في ٢٩/٠٤/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ون بولیمر اإلیثیلین  ادة لمك یھا ع ون ف شكل یك یة ال ین ثنائ ي إیثیل راتنجات بول راع  ب ذا اإلخت تعلق ھ ی
وزن الج وزیعاً ضیقاً نسبیاً للوزن الجزیئيالمشترك ذي ال رتفع ت ي الم كما یكون محتوى التفرع . زیئ

سلة القصیرة ثابتاً إلى حد كبیر عبر توزیع وزنھ الجزیئي تتمیز تلك الراتنجات بمتانة .  الخاص بالسل
.و مقاومة محسنة إلبطاء خواص إمتداد التشقق، مما یجعلھا مفیدة في إستخدامات أنابیب الضغط

(57)

، كما تمثل الرسومات والصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة
بالوصف التفصیلي صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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جمھوریة مصر العربیة
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٠١
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٠٣

(30)

باد  سمر أحمد الل/ األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

والمركبات الترابطیة األصلیة الخاصة بھ بناتج كبیر ANSA-طریقة تخلیق محسن لمیتالوسین (54)
٢٣/٠٦/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٤/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

یل یل وفلورون یكلو بنتاداین وعات س ضمن مجم ركبات تت ل م ریقة لعم ى بط راع الحال تعلق االخت ی
ادة  ثابة م د بم ى تع تبدال، والت ا اس وجد بھ نھا ی ر م ضمن نظائ شابكة، تت مت

ین ركبات المیتالوس تجة لم یل ansa-من یكلو بنتاداین ن س سریة م رابطیة ج ركبات ت ضمن م ى تت الت
یل  ة٠وفلورون ضیر خاص ریقة تح ى ط راع الحال ر االخت وانب یوف د الج ى أح وف

ـ تادیل-٥(ب یكلو بن ى-٧، ٢(-٥)[س یلث-ثنائ یل فلورون ى بیوت یكس)] الث ین-١-ھ ن، ومیتالوس -ی
ansaتتضمن ھذا المركب الترابطى .

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
ور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الص
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RAWLPLUG LIMITED ( UNITED KINGDOM )

(72) 1.
2.
3.

CADDEN , Stephen

(73) 1.
2.

١١/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٧٢٧٣.٠:المملكة المتحدة تحت رقم
١١/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/001333( :طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

جھـاز تـوزیـع مطـور (54)
١٠/٠٤/٢٠٢٧وتـنتھى فى ١١/٠٤/٢٠٠٧أ الحمایة من تبد

على وجھ التحدید ، یتعلق اإلختراع الحالى بجھاز .  یتعلق ھذا اإلختراع بجھاز لتخزین وتوزیع المنتجات
لتخزین وتوزیع مركبات تفاعلیة فیما بینھا ، حیث یتم خلط المركبات التفاعلیة فیما بینھا بالبثق                

.د أو الطر

(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



٦

١٦/٠٨/٢٠٠٧
٠٤٢٧/٢٠٠٧
٢٠١١فبرایر 

٠٤/٠٨/٢٠١١
٢٥٠٨٦

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

صر العربیةجمھوریة م
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61C 3/02

)جمھوریة مصر العربیة(عماد محمد طلبة محمود عجمى  / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عماد محمد طلبة محمود عجمى/ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

آالت توسیع عظام الفك العلوى للغرسات الصناعیة ورفع قاع الجیب األنفى (54)
١٥/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى٠٨/٢٠٠٧/ ١٦تبدأ الحمایة من

ى  راع الحال تعلق االخت ع ی صناعیة ورف ات ال وى للغرس ك العل ام الف یع عظ آالت توس اع ب ق
ى  یب األنف یھا ٠الج ن ف ى ال یمك االت الت ى الح صناعیة ف ات ال ع الغرس ذه اآلالت لوض ستخدم ھ ت

اع  سماكة أو االرتف ى ال وى ف ك العل یة بالف یة العظام المتبق یجة نقص كم ك نت نھا المحافظة ٠ذل ویمك
یم العظام وذلك باستخدام أداة بادئھ واد تدع یة واالستغناء عن م ى العظام المتبق ذات قطر طرفى عل

رف ١.٥ ل الط ا یجع دة مم ة واح ن جھ تظم م تحدب من ى وی ى ٠.٧٥ملل ة آالت ذات ٠ملل م ثالث ث
ار  م ٢.٥أقط ى ث م ٣.٥ملل ى ث ة ٤.٥ملل ول نھای ى وبط ثالثة ذات ١٦ملل ذه اآلالت ال ى ، وھ ملل

٠مللى عن الدرجة السابقة ٠.٥مللى من جھة واحدة بزیادة ٤تدرج منتظم كل 

(57)



٧

٢٧/١٠/٢٠٠٨
١٧٦١/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر

٠٧/٠٨/٢٠١١
٢٥٠٨٧

(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 C01B 3/38 & C01G 2/00

(71) 1.
2.
3.

COMPACTGTL PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

BOWE, Michael
WEST, David James

(73) 1.
2.

٢٧/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٨٢٧٧.٠:تحت رقمالمملكة المتحدة
١٧/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/GB2007/050199):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

ت سائلة عملیة لتحضیر ھیدروكربونا (54)
١٦/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٧/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع الحالى بعملیة لتحویل المیثان إلى ھیدروكربونات بأوزان جزیئیة أعلى، حیث تشمل  تعلق االخت ی
: ھذه العملیة على الخطوات التالیة

ة ع) أ( ند درج ار ع تخدام بخ ز باس ل محف طة تفاع ثان بواس شكیل المی ادة ت سید إع ید أول أك یة لتول ال
الكربون وھیدروجین، 

تفاعل ) ب( ربون والھیدروجین ل سید الك یط أول أك لتولید واحد أو أكثر " تروبش-فیشر"تعرض خل
من الھیدروكربونات ذات األوزان الجزیئیة العالیة والماء، 

٠استخالص أو إزالة مادة مؤكسجة واحدة أو أكثر من الماء ) ج(
واد ال وم الم سجةتق ر الحرارة الالزمة مؤك زیا لتوفی راق حف یة باالحت دء العمل ند ب ا ع نھا أو كلھ أى م

ثان المأخوذ من غاز القطارات الثقیلة القادم من )أ(إلجراء الخطوة  ل بالمی ى األق ستبدل جزئیا عل ، ت
وة  تجاوزھا و) ب(الخط ثان أو ت راق المی ى درجة احت صل درجة الحرارة إل تخدامھا /عندما ت أو اس

وة  ن الخط ادم م یلة الق ارات الثق از القط ود غ زز لوق ى ) ب(كمع تة ف ة ثاب ى حال رارة ف ر ح لتوفی
٠) أ(الخطوة 

(57)

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



٨

٣٠/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001484

٢٠١١فبرایر
٠٨/٠٨/٢٠١١

٢٥٠٨٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 4/02

(71) 1.
2.
3.

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

VOSKOBOYNIKOV, Timur V.
BARGER, Paul T.
CHEN, John Q.

(73) 1.
2.

٣٠/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ١٧١.٧٩٩/١١:مالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق
٢٦/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/024816):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

حمایة عوامل حفازة حمضیة صلبة من التلف بواسطة عینات متطایرة (54)
٢٥/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٦/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من
راع الحالى بطریقة لتج تعلق االخت نب تلف عامل حفاز والحصول أو تحقیق عمر عامل حفاز أطول ی

از  ل الحف ى العام بطانات ورابط ل وال راغیة للمفاع باعدات الف بة للم واد مناس یار م ریق اخت ن ط ع
دم استخدام مواد محتویة على سیلیكا بلوریة ومواد محتویة على  تحدید عن طریق ع دعامات وبال وال

ى حال ك ف یة، وذل ة توقع وجود حتى كمیة صغیرة من البخار، باإلضافة إلى ذلك فوسفور بدرجة عال
٠یتم تجنب المعادن القلویة والمعادن األرضیة القلویة نظرا الحتمال إتالف الحفاز 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٩

٠٨/١٠/٢٠٠٨
١٦٥٥/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

٠٨/٠٨/٢٠١١
٢٥٠٨٩

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

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

ب براءات االختراعمكت

(51) Int. Cl. 8 C02F 1/76

(71) 1.
2.
3.

MEDORA ENVIRONMENTAL , INC ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.
4.

TORMASCHY, Willard, R.
KUDRNA, Gary, A
OBRITSCH, Tait, J.
BLETH, Joel, J.

5.
6.
7.
8.

SIMNIONIW, Corey,M.
WEBER, Lawrence, JOHN
ZENT , Jonthan
CRAIL, Ronald, J.

(73) 1.
2.

١٠/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٠٧٩١.٠٩١/٦٠: ین مقرالالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
٠٩/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٧٣٣.٠٠٩/١١

٠٩/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/008906( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

لبرك والبحیرات والخزانات المحلیة والمسطحات المائیة األخرىاأنظمة تدویر میاه  (54)
٠٨/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٩/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

لبرك والبحیرات والخزانات المحلیة والمسطحات المائیة امیاه بأنظمة تدویر یتعلق ھذا االختراع
ألواح ، یتم توفیر تصمیماتإحدى مجموعات النماذج الخاصة بالمسطحات المائیة الكبیرةىف.  األخرى

تتمحور إلى أسفل ىمقاطع التتشتمل تصمیمات األلواح على.  أفقیة معدلة عند مدخل خرطوم سحب 
ظروف من األمواج العالیة ىالمعتمد علیھا بسرعة ففو وخرطوم السحببینما یتم رفع منصة الط

وتم إجراء تعدیالت للعوامات الخاصة باألذرع الطویلة.  أسفل من الخرطوم للسماح للماء باالنفالت إلى
وتتم .  إتالفھاإلىىعزم من األمواج العالیة یؤدىا للتخلص بصورة أساسیة من حدوث أًـ أیضللمنصة

المیاه المحلیة من أجل خزاناتىا لألنظمة الصغیرة فًـ تھیئة مجموعة أخرى من النماذج خصیصا ًـ أیض
المؤكسدة لألمونیا غیر المرغوب فیھا ومنع أو على الخلط التام للماء والمعالجة بغرض إبادة البكتیریا

.األقل إعاقة عودتھا

(57)

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



١٠

١٩/٠٥/٢٠٠٨
٠٨١٨/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

١٠/٠٨/٢٠١١
٢٥٠٩٠

(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 B29C 55/06

(71) 1.
2.
3.

LOHIA STARLINGER LIMITED ( INDIA )

(72) 1.
2.
3.

LOHIA , Amit , Kumar
ANAND , Harendra , Kumar

(73) 1.
2.

٢١/١١/٢٠٠٥بتاریخ ) DEL/2005/3097( :رقمتحتالھند 
١٦/١١/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IN2006/000453( :رقمب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

سھیر میخائیل رزق / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

نتاج شرائط رفیعة متألقة ذات شق طولىإلطریقة وجھاز  (54)
١٥/١١/٢٠٢٦نتھى فى ـوت١٦/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

:الخطوات التالیةعلى شتمل ت،  ذات شق طولىوجھة نتاج شرائط رقیقة مإلطریقة بیتعلق ھذا االختراع
حالة انصھاره وفى ى للبولیمر المصھور فتسقیة وسحبعمل ،  ةباللولةبثق بولیمر مصھور خالل لقم

من شرائط رقیقة ذات شقوق مجموعة ولى إلى ألاةالرقیقالشریحة شق ، لیكون لوح رقیق جھاز التبرید 
ر الشرائط الرقیقة ذات الشق الطولى خالل وسط یمرتدرجة حرارة مرتفعة بطولیة ضیقة تمدید تحت

وبعد الطولیةین للشرائط الرقیقة ذات الشقوقیعند درجة حرارة بالضبط تحت درجة حرارة التلتسخین
یتعلق ھذا االختراع كذلك لجھاز لتنفیذ ذات الشق الطولىوجھة وتبرید الشرائط الرقیقة المنیلدذلك یتم ت

. حصول علیھا بھذه الطریقة الات یتم جنتبمطریقة والھذه 

(57)

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



١١

٠٥/٠٣/٢٠٠٨
٠٣٨٣/٢٠٠٨

٢٠١١یر ینا
١٤/٠٨/٢٠١١

٢٥٠٩١

(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 H04L 12/58

(71) 1.
2.
3.

NOKIA CORPORATION (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

VESTRERINEN Matti  I.

(73) 1.
2.

NOKIA SIEMENS NETWORKS OY (FINLAND)

٠٦/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٦٣٤,٢٢٠/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت الرقم
١٧/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ PCT/IB2006/002244: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ ستاذة األ (74)
براءة اختراع (12)

طریقة ونظام لنقل محادثات الرسائل الفوریة من طرف أول إلى طرف ثانٍ  (54)
١٦/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٧/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ات الرسائل الفوریة من طرف أول إلى طرف ثانِ  نقل محادث راع بطریقة ونظام ل ذا االخت تعلق ھ ٠ی
الة نصیھ ئة رس ى ھی باإلضافة إلى ذلك، یتم تقدیم طریقة ونظام لتمكین مستخدم یُجرى محادثات . عل

رسائل نصیة متعددة على جھاز أول من أن ینقل جزء فقط من ھذه المحادثات النصیة إلى جھاز ثانِ 
تج عن٠ ة الخاصة بالرسائل النصیة سوف ین تائج المحادث ل ن إن نق ین، ف تا الحالت ى كل ھ ان یتم نقل ف

لة  بل مواص یھ ق ھا عل ر وعرض از اآلخ ى الجھ ات إل ك المحادث ن تل ر م دة أو أكث صیة واح الة ن رس
٠المحادثة على ھذا الجھاز

(57)

، كما تمثل الرسومات والصور المرفقةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة
بالوصف التفصیلي صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٢

٠٩/٠٩/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000952

٢٠١١فبرایر 
١٤/٠٨/٢٠١١

٢٥٠٩٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B65D 5/00

(71) 1.
2.
3.

HAN , YIHE (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

HAN , Yihe

(73) 1.
2.

١٤/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٢٠٠٠٥٩١٨.١:ین رقمالتحت صین ال
١٥/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٢٠٠٠٥٨٨٢.٧

١٢/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/CN2005/001023( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

صندوق لتعبئة المنتجات متعدد الجوانب (54)
١١/٠٧/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٢/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ةو جلبألى غالف كتاب إبصندوق لتعبئة المنتجات متعدد االستعماالت یمكن طیھ ختراعإلیتعلق ھذا ا
الرأسیة توجد رى والیمنىوعلى ألواح الجوانب األمامیة والخلفیة والیس.  للكتاب الموجود ةمحكموصل

ًــ موقعھا مجھز طبىخطوط ط الجوانب األمامیة والخلفیة وعلى ألواح. ا لسمك الكتب التى توجد بداخلھ ق
وبعد ثنى اللوح الطرفى فان طول الجزء .  والیسرى والیمنى الرأسیة توجد ألواح طرفیھ قابلة للثنى

غالف الكتاب المذكور وكذلك طول الجزء المتبقى یساوى طولالمتبقى من ارتفاع اللوح الرأسى األیسر
وعند ثنى اللوح الطرفى فى اتجاه .  مامى ألاألیمن یساوى طول ھذا الغالف اى من ارتفاع اللوح الرأس

یساوى الخلفىى، فان طول الجزء المتبقى من ارتفاع اللوح الرأسىالداخلى للوح الخلفى الرأسالجانب
للوح الرأسى وعند طى اللوح الطرفى على الجانب الداخلى.  لمذكور مامى األعرض غالف الكتاب ا

كذلك عرض غالف الكتاب مامى یساوىألمامى فان طول الجزء المتبقى من ارتفاع اللوح الرأسى األا
استغالل صنادیق التعبئة المستعملة بالكامل ، یمكن:  والصندوق المذكور لھ الممیزات التالیة .  المذكور

.وخفض مخلفات التعبئة ، ة الكتب التى توجد بداخلھاتجمیل وحمای

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
قة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرف



١٣

٢٢/٠٣/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000311

٢٠١١فبرایر 
١٧/٠٨/٢٠١١

٢٥٠٩٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لبحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8   H04L 19/06

(71) 1.
2.
3.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

EWERT J. Christian
KELLER Ralf
WITZEL Andreas

4. STÜMPERT Martin

(73) 1.
2.

٢٨/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ )PCT/EP2004/010861(:طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة وجھاز لتشغیل ودعم معدة مستخدم ثنائیة النمط (54)
٢٧/٠٩/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٨/٠٩/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

شغیل ودعم از لت راع بطریقة وجھ ذا االخت تعلق ھ نمطی یة ال ستخدم ثنائ دة م ل الجھاز على ٠مع یعم
بكة  تخدام ش طة اس ك بواس نمط وذل یة ال ستخدم ثنائ دة م ي مع ات ف اء المكالم ع إنھ تعامل م یة ال إمكان

٠وصول إضافیة لنقل وتوصیل البیانات المذكورة

(57)

، كما تمثل الرسومات والصور المرفقة نجلیزیةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإل
بالوصف التفصیلي صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٤

٢٣/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٩٣/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

١٧/٠٨/٢٠١١
٢٥٠٩٤

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

جمھوریة مصر العربیة
مىوزارة الدولة لشئون البحث العل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61B 18/20

(71) 1.
2.
3.

THE DEZAC GROUP LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

SOHI, Daniei
WOLSKI, Alexander
BITTER, Ahmad

4.  GRANT, Tony

(73) 1.
2.

٢١/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ١,٠٥١٩٢٥٢تحت رقمىاالوروبالبراءات مكتب 
٢٠/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ) 2006/003470PCT/GB(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز إزالة شعر باللیزر (54)
١٩/٠٩/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٠/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

صا ی دة وع دة قاع ى وح توى عل زر یح عر باللی ة ش از إزال ن جھ شف ع راع بالك ذا االخت تعلق ھ
ید  ل بال زر تحم الف ٠لی ین إلت یة كافیت رة زمن ة وفت وء ذات طاق ضات ض ید نب زر بتول وم اللی یق

شعاع  سار ال ى م عر ف ریب ش ل ج ة بك یة الخاص ر ٠الحلم دة أو أكث ى واح از عل شتمل الجھ ی
سالمة ل واص ال ن خ از م صود للجھ ر المق تخدام غی وء االس نع س اص ٠م شكل خ از ب شتمل الجھ ی

ى  ىLED24عل ریحاً وبالتال ر م زر غی سارالمحتمل للی ى الم ر إل ل النظ ذى یجع شدة وال ى ال عال
ضى  اس الوم زز اإلنعك ن أن٠یع ك ، یمك ى ذل افة إل ساس إض از إح ى جھ از عل شتمل الجھ ی

سة  نع اس/ للمالم د لم ن الجل راب م زرواالقت د وتخدام اللی ن الجل یداً ع ر /بع دة أو أكث أو واح
٠من وسائل القفل لمنع توصیل الطاقة غیر المقصود للیزر 

(57)

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



١٥

٠٢/١٠/٢٠٠٢
١٠٨٤/٢٠٠٢
٢٠١١فبرایر 

١٧/٠٨/٢٠١١
٢٥٠٩٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 295/096, 241/04, 243/08, 211/20, 211/70 & A61K 31/44, 31/495 & A61P 25/00

(71) 1.
2.
3.

H. LUNDBECK A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

RUHLAND, Thomas
SMITH, Garrick, Paul
BANG-Andersen, Benny

4.  PÜSCHL, Ask
5.  MOLTZEN, Ejner, Knud
6.  ANDERSEN, Kim

(73) 1.
2.

٠٤/١٠/٢٠٠١بتاریخ     (PA200101466 : (الدنمارك تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

ادة امتصاص السیروتونین مشتقات فینیل ببرازین تستخدم كمثبطات لعملیة إع (54)
٠١/١٠/٢٠٢٢وتنتھى فى تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة 

راع ذا االخت تعلق ھ صاص بی ادة امت یة إع بطات لعمل ستخدم كمث رازین ت یل بب شتقات فین م
:Iلھا الصیغة العامة ٠السیروتونین

ب  ى الطل ا تعرف المستبدالت ف ید المركبات فى٠حیث بھ عالج االضطراب النفسى بما یشمل وتف
طراب  ع واض طراب الھل ام واض ق الع طراب القل ك اض ى ذل ق ف طرابات القل ئاب ، واض االكت

٠الوسواسى القھرى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٦

١٩/٠٦/٢٠٠٨
١٠٤٦/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

١٧/٠٨/٢٠١١
٢٥٠٩٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B21B 1/46

(71) 1.
2.
3.

ARVEDI , Giovanni  ( ITALY  )

(72) 1.
2.
3.

ARVEDI , Giovanni

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/IT 2005/000754( :تحت رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

راج الدین   ھدى أنیس س/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

شرائط الصلب مع حل إلستمراریة التشغیلصنیع تإلنتاج وعملیة ووحدة  (54)
٢١/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٢/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

.ل إلستمراریة التشغیلحتصنیع شرائط من الصلب مع وووحدة إلنتاجعملیةبیتعلق ھذا االختراع
عالى ، وخطوة قص وتسخین تالى فى فرن "  تدفق كتلة "  أللواح رقیقة مع ة صب مستمرتتضمن خطو
درفلة قائمة متعددة حیث یكون متوسط درجة حرارة المنتج عند دخول الدرفلة أعلى منیتبعھا خطوة

ة المنطقة المركزیْم ، أقل من تلك التى تم قیاسھا فى١١٠٠درجة حرارة السطح التى تساوى على األقل 
حیث یوجد عند مدخل الفرن ، .ا وصف وحدة لتنفیذ ھذه العملیة ًـ وتم أیض.  ْم ١٠٠الداخلیة بحوالى 

درجة الحرارة مقص لقطع اللوح إلى قطع یأتى ویمكن أن یكون فرن حث والذى بھ مجرى للحفاظ على
والدخول إلى الصب المستمر ، حیث ال تزید المسافة بین الخروج من خطوة الصب المستمرمن عملیة

.م١٠٠خطوة درفلة التشطیب ، عن 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
رفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة الم



١٧

٢٠/٠٤/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000151

٢٠١١فبرایر
١٧/٠٨/٢٠١١

٢٥٠٩٧

(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 31/495 & A61P 25/00, 37/08 & C07D 295/18

(71) 1.
2.
3.

JANSSEN PHARMACEUTICA, N.V. (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

APODACA, Richard, L.
JABLONOWSKI, Jill, A.
LY, Kiev, S.

4.
5.
6.

SHAH, Chandravadan, R.
SWANSON, Devin, M.
XIAO, Wei

(73) 1.
2.

٢٣/١٠/٢٠٠٢بتاریخ ٤٢٠.٤٩٥/٦٠:مالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق
٢١/١٠/٢٠٠٣بتاریخ (PCT/US2003/033343):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

بیبرازینیل ودیازابانیل بنزامیدات وبنزثیوأمیدات  (54)
٢٠/١٠/٢٠٢٣وتنتھى فى ٢١/١٠/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من

صیغة  ا ال ستبدلة لھ زثیوأمیدات م زامیدات وبن یل بن رازینیل ودیازبان راع بیب ذا االخت تعلق ھ ، )١(ی
٠وتركیبات تحتوى علیھا وطرق لتحضیرھا واستخدامھا فى عالج الحاالت الناتجة عن الھستامین 

(57)

وعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطب



١٨

١٣/٠٦/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/000552

٢٠١١فبرایر 
١٧/٠٨/٢٠١١

٢٥٠٩٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61L 2/16 , 2/08

(71) 1.
2.
3.

BECTON, DICKINSON AND COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

ZHAO, Yia
REN, Jane
ODELL, Robert
PATERSON, Patti

(73) 1.
2.

١٥/١٢/٢٠٠٣بتاریخ  :٧٣٦/١٠ , ٤٨٩:الیات المتحدة األمریكیة تحت رقم الو
١٥/١٢/٢٠٠٤بتاریخ PCT/US2004/042073:طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

التعقیم النھائى ألوعیة معبأة مسبقا (54)
١٤/١٢/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٥/١٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

سبقًا  بأ م اء مع تویات وع سى لمح تفاعل العك یط ال ریقة لتثب ن ط شف ع ى بالك راع الحال تعلق االخت ی
ناء عملیة التعقیم باإلشعاع  ى أث فى ھذه الطریقة ، یتم إجراء تعبئة مسبقة لوعاء مصنوع من مادة ٠ف

یم بتع تھ بالتعق بل معالج ط ق عاعیاً بوس ت إش ین ثاب د أولیف ى عدی شتمل عل ا ت عة جام ضھ ألش ٠ری
ین ثابتة إشعاعیا فى صنع الوعاء ، مثل عدید أولیفین مع إضافة مادة مثبتة  د أولیف ادة عدی تخدام م باس
یم الوعاء بصورة فعالة دون  ا ، یمكن تعق بل معالجتھ بأشعة جام وعاء مسبقاً ق ئة ال عاع ، وبتعب لإلش

٠التأثیر على محتویاتھ تأثیراً عكسیًا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٩

٢٨/٠٣/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000323

٢٠١١فبرایر 
٢١/٠٨/٢٠١١

٢٥٠٩٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61M 5/315

(71) 1.
2.
3.

SANOFI- AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH (GERMANY)
TERUMO CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SAIKI, Masaru

(73) 1.
2.

٠٤/١٠/٢٠٠٤بتاریخ EP04023628.3)(:ى تحت رقممكتب البراءات االوروب
١٤/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/EP2005/009840(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد / األستاذة (74)
براءة اختراع   (12)

نقل العقاقیر الطبیة  / آلیھ لعرض الجرعات تستخدم فى جھاز توصیل  (54)
١٣/٠٩/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٤/٠٩/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من  

از توصیل ى جھ یة لعرض الجرعات ف راع بآل ذا االخت تعلق ھ توصیل / نقل الدواء والذى یستخدم لنقل/ ی
ة للحقن ولتوزیع الجرعات  ة قابل ن ادوی تعددة م یار جرعات م یة للمستخدم باخت ك اآلل سمح تل ة وت االدوی

٠عطاء ذلك الدواء للمریض، ویفضل ان یكون ذلك عن طریق الحقنالمحددة من الدواء وا

(57)

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



٢٠

٢٣/٠١/٢٠٠٨
٠٠١٣٠/٢٠٠٨

٢٠١١فبرایر 
٢١/٠٨/٢٠١١

٢٥١٠٠

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01D 17/02, 19/00 & C10G 33/00

(71) 1.
2.
3.

PARTEX SERVICES PORTUGAL- SERVIÇOS PARA A INDÚSTRIA PETROLÍFERA S.A.
(PORTUGAL)

(72) 1.
2.
3.

SILVA, Valente
ANTÓNIO, José

(73) 1.
2.

٢٦/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٣٣٢٥:البرتغال تحت رقم
٠٧/٢٠٠٦/ ٢٥بتاریخ ) PCT / PT2006/000019(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

ماء والغازات المذابة فى البترول الخام  طریقة وجھاز لنزع ال (54)
٢٤/٠٧/٢٠٢٦فىوتنتھى ٢٥/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راعی امباالخت رول الخ ى البت ة ف ازات المذاب اء والغ زع الم از لن ریقة وجھ ٠ط
ن  ضروریة للحق واص ال سم بالخ اء یت ى م صول عل ریقة الح ذه الط ار ھ ى إط تم ف ی

س ویث م دون تل غط ب ند ض ر ع راء تقطی ك بإج ت األرض وذل یة تح یاه األرض تودعات الم
ن طریق ضغط غاز معالجة وتولید تیار من غاز المعالجة وإسقاطھ  ق ع نخفض داخل خزان مغل م
راوح ة تت یار زاوی شكل الت ة بحیث ی ل خزان المعالج عیة داخ نطقة موض ى م تماس عل و م ى نح عل

ع س تالمس م بل ال ین درجة ق ین صفر وثالث عیة ب نطقة موض شكیل م تم ت ى ی رول الخام لك طح البت
زان  وب معالجتھ داخل الخ رول المطل ن البت سطح الحر م ن ال زء م ى ج نخفض عل ٠من ضغط م

٠ویمكن تشكیل المنطقة الموضعیة ذات الضغط المنخفض عن طریق استخدام آلة فنتورى ثابتة 

(57)

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



٢١

١٣/١١/٢٠٠٨
١٨٥٥/٢٠٠٨

٢٠١١ینایر 
٢٣/٠٨/٢٠١١

٢٥١٠١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H01H 71/52

(71) 1.
2.
3.

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS ( FRANCE )

(72) 1.
2.
3.

PREVIEUX Laurent
BRUNE Yves
BURNOT Claude

4. MASNADA Roland

(73) 1.
2.

١٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٨٠٤٢/٠٧:تحت رقم فرنسا  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

ح تحویل لدائرة كھربائیةوحدة مفاتیح كھربائیة مثل قاطع أو مفتا (54)
١٢/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٣/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

تعلق ذا ی راع إلاھ ربائیة موضوعة فبخت یح كھ ى وسیلة تالمس ثابتة ىوحدة مفات شتمل عل غالف وت
ى دة عل ل واح ود إدارة حام طة عم ولة بواس ل محم ى األق دة عل ركة واح س متح یلة تالم ل ووس األق

یلة تح وتالمساللوس یة ف یلة /، وآل ، حاملى التالمس المتحركة الموضوعة ف) وسائل(أو إغالق لوس
بض تشغیل یدو ى مق یة عل ذه اآلل شتمل ھ الموضوعة بحیث تدور حول التالمس) وسائل(لوسیلة ىوت

صل سمار مف الفىم ود إدارةللغ م عم ود اإلدارة اس ى عم ق عل الق عال، ویطل تم ىإغ سرعة وی ال
ود وسیلة ىتصمیمھ لك ى وج افظ عل ، عند بدء عملیة موضع فتحىالمتحركة فالتالمس) وسائل(یح

دار حركة معینة ى م بض وعل یدویة للمق ، من خالل تخزین الطاقة ولتحریر وسیلة لألخیراإلغالق ال
ركة) وسائل( د ح ركة بع تالمس المتح ذه بحیث تتسبب الطاقة المخزنة فال بض ھ إغالق وسائل ىالمق

تالمس ، یشتمل الحامل سابق الذكر ، على أحد أوجھھ الجانبیةھذا الجھاز بأنھیتمیز. بسرعة كبیرةال
سرعة رتفع ال الق م ود إدارة اإلغ ن عم ل م ى األق زًءا عل تالءم ج صممة ل تحة م ى ف یة عل ابق لآلل س

ن الممكن إدخال ھذا العنصر األخیر بشكل جانب ون م ر، ویك امل  ھذا الحىاألقل فعلىىوجزئىالذك
الف ل الغ ر داخ ابق الذك ود اإلدارة س یت عم بل تثب عق تم وض ل ، وی ل داخ ذا الحام یت ھ ائل تثب وس

.بعمود إدارة اإلغالق مرتفع السرعة فقطالغالف على أحد جوانب اآللیة فیما یتعلق

(57)

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



٢٢

٠١/٠٢/٢٠٠٩
٠١٥١/٢٠٠٩

٢٠١١ینایر 
٢٤/٠٨/٢٠١١

٢٥١٠٢

(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 C03B 7/16

(71) 1.
2.
3.

OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

CRAMER , Jeffrey , W.

(73) 1.
2.

٠٢/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٤٩٨.٢١١/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٦/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/016109( : رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

شادى فاروق مبارك / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

توزیع كتلة زجاج مصھورة (54)
١٥/٠٧/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٦/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

إلى قطاعات من المنصھرلتوصیل كتل من الزجاج، كتل الزجاج المنصھرةبموزعختراعإلیتعلق ھذا ا
مقترن بمحرك ىواحد على األقل ، لولب كروىكھرب، یشتمل على محركزجاجیةىیل أوانماكینة تشك

التعشیق المسننویقترن قطاع. ىعمود حاضنة ومقترنة بلولب كروعلىقابلة لالنزالق وحاضنة ىكھرب
ور للدوران حول محبقطاع التعشیق المسننواحدة على األقلوتقترن مغرفةبحاضنةالواحد على األقل

قابلة بصورة الزالقتانتركب.  والحاضنةالحركة الخطیة لقطاع التعشیق المسننكدالة علىالمغرفة
بجوار تركب األسطوانتان المائعتان.وتنفصالن عن الحاضنةعلى الجوانب المتقابلة للحاضنةلالنزالق 
التمركز نحو فع زالقاتلدىلغیاب القوة عند المحرك الكھربتستجیب األسطوانات المائعة.الزالقات

یكون قطاع ، على عمود الحاضنةقابلة لالنزالق بصورة لترتكز على ولتضع الحاضنةبعضھا البعض
، تقترن تطبیقات تمثیلیة لالكتشافىف.  البدایةالواحدة على األقل عند موضعوالمغرفةالتعشیق المسنن

،مرتبطة، عبر قطاعات التعشیق المسننةبمحركات كھربیة فردیة مرتبطة سواءمجموعة من المغارف
أو أكثر من قطاعات التعشیق عبر واحدىفردىأو تقترن بمحرك كھرب، ولوالب كرویةحاضنات

..واحدىواحدة ولولب كروحاضنة، المسننة

(57)

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



٢٣

٢٦/٠٣/٢٠٠٥
٠١٥٢/٢٠٠٥

٢٠١١ینایر 
٢٥/٠٨/٢٠١١

٢٥١٠٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

حث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة الب
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. H04J 15/00 & H04B 7/26

)جمھوریة مصر العربیة(مصطفى أحمد السید جمعة / السید  ٠١
٠٢
.٣

(71)

مصطفى أحمد السید جمعة / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

(30)

(74)
براءة أختراع (12)

ة للدخول المتعدد لقنوات االتصال الالسلكیة عن طریق تقسیم المكان  طریق (54)
٢٥/٠٣/٢٠٢٥وتنتھى في ٢٦/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

نوات االتصال الالسلكیة عم طریق تقسیم المكان  تعدد لق راع  بطریقة للدخول الم ذا االخت تعلق ھ . ی
سیم ستخدمین بتق ول الم ریقة بدخ ذه الط ز ھ زمن أووتتمی ردد أو ال سیم الت ن تق دًال م ان ب المك

.وتعمل ھذه الطریقة على استیعاب الزیادة المفرطة فى خدمات قطاع االتصاالت . الشفرة 

(57)

املرفقة بالطلبمتثل الرسومات و الصور املرفقة بالوصف التفصيلى لرباءة االختراع صورة من  الرسومات األصلية و الصور الفوتوغرافية
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العربية                    جمھورية مصر
 ى     وزارة الدولة للبحث العلم

  والتكنولوجياىأكاديمية البحث العلم

 ١٨٥دد ــ  الع                                                    ٢٠١١ اكتوبر ددــع



 
 

 
 
  
  

إعــــداد                            إعــــداد            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
مـراجعـة  مـراجعـة
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يم رفت توفيق عبد اللــه أ ٠

أ ٠ هدى جالل عبده
  

 

 مجدى حسن مدبولى/     األستاذ 
 
 
 

  
  

إشــراف  إشــراف    
 
 

 
 

 

  االختراعرئيس مكتب براءات             القائم بأعمال    عادل السعيد عويضة   /أ

 
 مكتب براءات االختراع: ر الناشــ



قائـمة المحتـویـات

( i ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصدیـر -

( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-

( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء-

)١( راءات- صادراألوصاف المختصرة للب بتمبرخالل شھرةال ربیة ٢٠١١س ة الع ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥١٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥١٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥١٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥١١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥١١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥١١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥١١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥١١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥١١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥١٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥١٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥١٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥١٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥١٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥١٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥١٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥١٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥١٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥١٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥١٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥١٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)٣٧( ٢٥١٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٥١٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة

)٤١( ٢٥١٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٥١٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٥١٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٥١٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠م براءة رقـ

)٤٥( ٢٥١٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٥١٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٥١٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٥١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٥١٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٥١٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٥١٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٥١٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٥١٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٤( ٢٥١٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٥( ٢٥١٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٦( ٢٥١٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٧( ٢٥١٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٨( ٢٥١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٩( ٢٥١٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٠( ٢٥١٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦١( ٢٥١٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات               

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

ـًا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى                               يعد البحث العلمى منبع

لملكية الفكرية  ااالهتمام بحقوق   ن  كاا  ولم،  ية المنشودة   جلوالتكنوفكره مما يحقق التنمية االقتصادية و      

ـًا من مطالب المعرفة       ـًا ضروري ة والتى تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية        والتنميمطلب

إبداعاتهم الفكرية والتى يترتب عليها حماية الحقوق المالية واألدبية لهؤالء المبدعين ، كما أنها تنظم                  

.وتحمى إبداعاتهم 

على ربط  وفـى إطار رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للباحثين والعلماء والمبدعين والعمل             

الـبحث العلمـى بالـصناعة تـم إنـشاء وتشغيل الشبكة اإللكترونية والتى ترتكز على إنشاء نقاط اتصال        

إلكتـرونية بـين مكـتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات والمراكز          

ا حتى يمكن ترجمة المعلومات     والشركات على مستوى جميع محافظات مصر لتحقيق التكامل والتالحم بينه         

٠التكنولوجية التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام 

ومن هنا جاء االهتمام بنشر الوعى وثقافة المعلومات المتضمنة ببراءات االختراع وتم اإلصدار بنشرة              

إلقاء المزيد من الضوء على االتجاهات التكنولوجية الحديثة         األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف    

فـى المجـاالت المخـتلفة واالسـتفادة الكاملة من البيانات والمعلومات الثرية التى يتضمنها هذا الوعاء                 

المعلوماتـى المهـم للوقوف على أحدث التقنيات والعمل على تطويرها ؛ مما يؤدى إلى دفع عملية تنمية                  

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاريخ تقديم الطلب 

30 ) تاريخ األسبقية –رقم األسبقية -دولة األسبقية (األسبقيات 

44 تاريخ القبــول 

45 صدور البراءةتاريخ 

51 للبراءات ىالتصنيف الدول

54 ومدة الحمايةتسمية االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغير( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكيل



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 )
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 األوصاف المختصرة

  للبراءات الصادرة

خ

 
 
 

 ٢٠١١ سبتمبررـالل شهـ



٢

٢٠/٠٥/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000489

٢٠١١مارس
٠٧/٠٩/٢٠١١

٢٥١٠٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 3/386, 3/50, 17/00

(71) 1.
2.
3.

 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LANT, Neil, Joseph
MC RITCHIE, Allen, Campbell
CLARE, Jonathan, Richard

4.
5.
6.

SOUTER, Philip, Frank
MEDINA, Javier
LIU, Zaiyou

(73) 1.
2.

٢٩/١١/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٢٥٧٣٨٤.٠:لبراءات االوروبى تحت رقممكتب ا
٠٧/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٧٢٤.٧٥٨/٦٠:مالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق

٢٨/١١/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/US2005/042942):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبات منظفة (54)
٢٧/١١/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٨/١١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

ركیبات منظفة تتضمن إنزیمات لیباز عالیة الكفاءة وجسیمات تتضمن عطور  راع بت ذا االخت تعلق ھ ی
ة  ون للعطور المفضلة نقطة غلیان عند ٠مغلف CLogPم أو أقل و٥٢٦٠مم زئبق، حوالى ٧٦٠ویك

ب ل محسوب ی ى األق سیل لكى ٣.٠٠لغ عل ركیبات الغ ى ت یدة ف ة مف وتكون جسیمات العطور المغلف
٠تعطى إنطالق فعال للعطر فى جمیع مراحل الغسیل، خاصة أثناء مرحلة الغسیل والكى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣

١٠/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001081

٢٠١١مارس
٠٧/٠٩/٢٠١١

٢٥١٠٥

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

صر العربیةجمھوریة م
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 3/37, 17/04

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BOECKH, Dieter
BITTNER, Christian
MISSKE, Andrea

4.
5.
6.

CASADO DOMINGUEZ, Arturo Luis

(73) 1.
2.

١٥/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٦٧١.٤٩٣/٦٠:مالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق
١٢/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/EP2006/061553):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین / األستاذة  (74)
اءة اختراعبر (12)

تركیبات منظفة بھا بولى ألكیلین إیمینات ألكوكسیلیة (54)
١١/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٢/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع بتركیبات منظفة تتضمن بولى ألكیلین إیمینات ألكوكسیلیة أمفیفیلیة قابلة للذوبان  ذا االخت تعلق ھ ی
٠بولى إیثیلین وكتلة خارجیة من أكسید بولى بروبیلین فى الماء بھا كتلة داخلیة من أكسید 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤

١٧/٠٢/٢٠٠٨
٠٢٧٨/٢٠٠٨
٢٠١١مارس

٠٧/٠٩/٢٠١١
٢٥١٠٦

(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 C11D 17/06, 1/22, 3/37, 3/10

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

APPLEBY, Doris
BROOKER, Alan, Thomas

(73) 1.
2.

١٩/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠١٨٠٢٨.٠:م تحت رقمكتب البراءات األوروبى
١٧/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/IB2006/052851):البراءة الدولى رقمطلب 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

الدین ھدى أنیس سراج / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة صلبة للغسیل یتضمن ألكیل بنزین سلفونات، وملح كربونات وبولیمر كربوكسیالت  (54)
١٦/٠٨/٢٠٢٦من وتنتھى فى ١٧/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة 

یتعلق ھذا االختراع بتركیبة صلبة منظفة للغسیل على شكل جسیمات یتضمن مجموعة من المكونات 
یة ویتضمن التركیب ا مادة خافضة للتوتر السطحى منظفة أنیونیة من ألكیل بنزین سلفونات، (i)لحبیب

(ii) ،سیالت ر كربوك ربونات، (iii)بولیم ح ك فر(iv)مل ن ص ن% م ل م ى أق ن وزن % ٥إل م
ادة ب ركیب من م زیولیت، ناءالت ن ال ن صفر(v)م من وزن التركیب من مادة % ٥إلى أقل من % م

یة  ن الفوسفات، بان ن صفر(vi)م یاریا م ن % اخت ل م ى أق من وزن التركیب ملح سیلیكات، % ٥إل
ل ) أ( ى األق شتمل عل ى ی ون حبیب ضمن أى مك یث یت نظفة % ٥ح ر م ضة للتوت ادة خاف ھ م ن وزن م

زین سلفونات أیضا، ملح كربونات، حیث تكون النسبة الوزنیة لملح الكربونات  یل بن ن ألك یة م األنیون
ى الما دة الخافضة للتوتر السطحى المنظفة األنیونیة من ألكیل بنزین سلفونات الموجودة فى المكون إل

من وزنھ مادة خافضة للتوتر % ٥یتضمن أى مكون حبیبى یشمل على ) ب(،١: ١الحبیبى أكبر من 
ر كربوكسیالت، حیث تكون النسبة الوزنیة ضا، بولیم لفونات أی زین س یل بن ن ألك یة م نظفة األنیون م

ر منظفة األنیونیة من ألكیل بنزین سلفونات إلى بولیمر الكربوكسیالت الموجود  ادة الخافضة للتوت للم
دى من  ى الم ى ف ون الحبیب ى المك ٥یتضمن أى مكون حبیبى یشتمل على ) جـ(، ١: ٥إلى ١: ٠.٢ف

زین سلفونات أیضا من صفر%  یل بن ن ألك یة م نظفة األنیون ر م ادة خافضة للتوت ھ م إلى %من وزن
یلیكات، و% ١٠ ح س ھ مل ن وزن ا م ر ) د(وزن ى بولیم ربونات إل ح الك یة لمل سبة الوزن ون الن تك

. ١: ٣٠إلى ١: ١الكربوكسیالت الموجودة فى التركیب فى المدى من 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٥

١٢/٠٨/٢٠٠٩
١٢٣٠/٢٠٠٩
٢٠١١مارس 

٠٧/٠٩/٢٠١١
٢٥١٠٧

(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 C23C 2/00

(71) 1.
2.
3.

SMS SIEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

PETER , De Kock

(73) 1.
2.

١٦/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٠٨٣٠٨.٦: مارقاألتحتمانیا لأ
٠٣/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٣٦٧٤٣.٢
٢٤/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٤٠٠٧٥.٨
٢٩/١١/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٥٧٤٨٠.٢

٠٥/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/000878( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·
٤.
٥.

(30)

وجدى نبیھ عزیز  / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز وطریقة لطالء شریط معدن بالغمس على الساخن (54)
٠٤/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٥/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا ا تعلق ھ راعإلی دن منصھر كما یتعلقخت دن بمع ساخن لطالء شریط مع ى ال الغمس عل از طالء ب بجھ
از المذكور  شغیل الجھ دن یغمس في المعدن المنصھر. بطریقة لت شریط المع تستقبل و. بواسطة بكرة فال

ولسد غرفة .غرفة الحمل ىویركب المحمل ف. دعامى ذراعىالبكرة المذكورة بشكل دوار في محمل ف
ن ین غرفة الحملالحمل م یھ ، یوضع مصد ب ر مرغوب ف دن المنصھر الغی وممر البكرة . دخول المع

دن ویصدم بوسط غازى عند ضغط لسد غرفة المصد لى إختراع إلویھدف ا. عن المعدن المنصھر للمع
وبإ صیانة المطل ل ال رال عم ور خت صد المذك شكل غرفة المصد فیولتحق. للم ك ، ت شكل غرفة ىق ذل

.على ھیئة قناة یتم فتحھا للمعدن المنصھر المحیطغوص لھا مخرج

(57)

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



٦

١٣/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٠٢/٢٠٠٩
٢٠١١مارس 

٠٧/٠٩/٢٠١١
٢٥١٠٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

علمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث ال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F24J 2/46

(71) 1.
2.
3.

NOVATEC BIOSOL AG  ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

MERTINS , Max
SELIG , Martin

(73) 1.
2.

١٥/١١/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٥٣٧٠٤.١:رقمتحتمانیا لأ
١٥/١١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/DE2007/002071( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣.

(30)

وجدى نبیھ عزیز  / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز غسیل وطریقة غسیل للوحات تجمیع الطاقة الشمسیة (54)
١٤/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٥/١١/٢٠٠٧من تبدأ الحمایة

والذى یمكن وصفھ على بجھاز غسیل وطریقة غسیل للوحات تجمیع الطاقة الشمسیةختراعإلیتعلق ھذا ا
ة  ة للطاق وحة المجمع ة الشمسیة ویغسل السطح . الل یع الطاق وحة تجم طح ل ى س شطف عل اء ال ویضع م

سیل و وھات الغ ساعدة ف رش /بم شتمل جھ٠أو الف ى وی سیة ف ة الشم یع الطاق وحة تجم ى ل سیل عل از الغ
یھا یوجھ جھاز الغسیل بطریقة قابلة للحركة طولیـًا مباشرة على لوحة تجمیع الطاقة  ى ف ة الت نطقة الحاف م

٠الشمسیة 

(57)

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



٧

٢٣/١٠/٢٠٠٤
PCT/NA2004/000114

٢٠١١فبرایر 
١١/٠٩/٢٠١١

٢٥١٠٩

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

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

ختراعمكتب براءات اال

(51) Int. Cl. 8 B29D 22/00 & B32B 15/04

(71) 1.
2.
3.

COMPOSITE TECHNOLOGY CORPORATION ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

GEORGE , Korzeniowski
CLEM , Hiel

(73) 1.
2.

٢٣/٠٤/٢٠٠٢بتاریخ ٣٧٤.٨٧٩/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٣/٠٤/٢٠٠٣بتاریخ ) PCT/US03/12520( : رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

ى مصنوع من األلومنیوم وبھ قلب ُمركَّب ل مقوَّ ، وطریقة لتصنیعھكابل موصِّ (54)
٢٢/٠٤/٢٠٢٣وتنتھى فى ٢٣/٠٤/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

ى مصنوع من األلومنیوم وذى قلب مركیتعلق ھذا االختراع ل مقوَّ ة ـریقـوط(ACCC)بـبكابل موصِّ
لـقل(ACCC)لـوبكابلتصنیعھ .ب مركَّب محاط بطبقة واحدة على األقل من معدن األلومنیوم الموصِّ

اه الم أساسیة تصلة بصفةویشتمل القلب المركَّب على نوع واحد على األقل من األلیاف المقوَّ
درجات حرارة تتراوح فى قالب لراتنج یتصلَّد بالحرارة وقادر على العمل فىىوالموضوعة بشكل طول

، ولھ مقاومة شد األلیافمن حجمھ على األقل من%  ٥٠، ویكون م٢٣٠٥ىوحوال٩٠ىبین حوال
٣٠Msiىوحوال٧ىالبین حوومعامل مرونة یتراوح، ٢٤٠Ksiىوحوال١٦٠ىتتراوح بین حوال

. درجْة م/ م/ م٦-١٠× ٦ىصفر وحوالىیتراوح بین حوالىومعامل تمدد حرار

(57)

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



٨

٠٤/٠٥/٢٠٠٨
٠٧٢٢/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

١٢/٠٩/٢٠١١
٢٥١١٠

(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 E04C 5/07 , 5/04

(71) 1.
2.
3.

 BBA BLACKBULL AS ( NORWAY )

(72) 1.
2.
3.

BULL , Anders , Henrik

(73) 1.
2.

٠٤/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٥١٨٨:مقرتحتنرویج ال
٠٢/١١/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/NO2006/000395( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمد طارق أبو رجب  / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

لمسلحة ح عناصر الخرسانة ونظام وطریقة إلنتاج عناصر الخرسانة ایلست (54)
٠١/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٢/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

مشكلة من عدد األقلىتضم سلسلة واحدة على، التعناصر الخرسانةتسلیح إلى ختراعإلیتعلق ھذا ا
، یكون السطح، تكون سلسلة ألیاف، عندما یبطن بھا نسیجى شعیرات ألیاف مفردة والتصغیر من

) الدعامة(سطیح یشتمل الت.  سبیل المثال الرملى، مثل علبمادة تأخذ شكل جسیمىطمنھا مغىالخارج
المذكورة ومن المفضل أن ، مشكل بالربط المتكرر للسلسلة اللیفیةحلقة واحدة أو أكثرىاألقل علىعل

اللف أطراف الحلقات أو وظیفة و، متصلةلفةىالمذكورة قریبة أو موضوعة ف)  الحلقات(تكون الحلقة 
سلیح التىختراع أیضاً بنظام تعزیز یعتمد علإلیتعلق ا.عنصر الخرسانةسلیح لتمثبت طرفى عمل كت

ھذا وطریقة سلیح ختراع یتعلق بطریقة تصنیع مثل نظام التإلأن ا،ى باإلضافة إل.  الموصوف أعاله
.ھذاسلیح التالستخدام مثل نظام

(57)

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



٩

١٤/٠١/٢٠٠٨
٠٠٧٠/٢٠٠٨
٢٠١١مارس 

١٢/٠٩/٢٠٠١
٢٥١١١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
اأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجی

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F27B 3/18 & F27D 13/00 , 17/00

(71) 1.
2.
3.

TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S. P. A ( ITALY  )

(72) 1.
2.
3.

ARGENTA , Paolo
REALI , Silvio
LODATI , Claudio

4. BIANCHI Ferri , Mauro

(73) 1.
2.

١٤/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ (MI2005A001338) :إیطالیا تحت رقم
١٠/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/006800( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

د سمر أحمد اللبا/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

والعملیة ذات الصلةذاتھجھاز الحتراق الغاز المنبعث من فرن للتسخین المسبق للنفایات الداخلة للفرن  (54)
٠٩/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٠/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ىالمسبق للنفایات التللتسخین ىجھاز لحرق الغاز المنبعث من فرن قوس كھربائبیتعلق ھذا االختراع
مسبقة غرفةىحیث یشتمل الجھاز على وسیلة إدخال لمادة تساعد على االشتعال فذاتھالفرن تدخل

إغالق لمنع دخول ، وقسمالتسخین أو قمع تحمیل لمعدن الكشط المشتمل على قسم إدخال لمعدن الكشط
تشتمل وسیلة .  الكشط في الفرنغ لمعدنالھواء إلى القمع بشكل غیر متحكم فیھ، وقسم تسخین وقسم تفری

واحدة أو أكثر من الفتحات القابلة للضبط إدخال المادة المساعدة على االشتعال سابقة الذكر على
، غیر سابق الذكر على وسیلة أو سلسلة من الوسائل، ویشتمل الجھازقمع التحمیلىوالموضوعة ف

قسم إدخال أو دخول معدن الكشط ىإغالقھا آلیًا ویتم وضعھا فبإمكانیة ، تتسمالمجھزة بالحركة التلقائیة
.أو الغرفة سابقة التسخینقمع التحمیلىف

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
ى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیل



١٠

٣١/٠٣/٢٠٠٩
٠٤٣٥/٢٠٠٩
٢٠١١مارس

١٢/٠٩/٢٠١١
٢٥١١٢

(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 7/12

(71) 1.
2.
3.

FLUOR TECHNOLOGIES CORPORATION ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

MENG , Weihong

(73) 1.
2.

٠٤/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٨٤٩.٥٤٤/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٤/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/021489( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

خوانق إنتاج ثنائیة على عمق مغمور إلنتاج بئر مرتفع الضغط (54)
٠٣/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٤/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

بتوفیر تصمیمات وطرق إلنتاج الھیدروكربون على عمق مغمور آلبار مرتفعة ختراعإلیتعلق ھذا ا
بین فوھة البئرىات الخنق على التوالضبط اإلنتاج عن طریق استخدام اثنین من صمامالضغط حیث یتم

، بینما منخفضیقوم خانق اإلنتاج األول بتقلیل الضغط من ضغط البئر إلى ضغط.  والماسورة الصاعدة
یفضل .  الماسورة الصاعدةأیضاً بتقلیل الضغط من الضغط المخفض إلى ضغطىیقوم خانق اإلنتاج الثان

، أو بجھاز خط بشجرة اإلنتاجىاإلنتاج الثان، واقتران خانقجنتاج األول بشجرة اإلنتاإلاقتران خانق ا
، أو بوصلة عبور أو بوصلة عبور بئر، PLEM)أوPLET،مثال(على عمق مغمور ىاألنابیب الطرف

.خط التدفق

(57)

اإلنجلیزیةتمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة 



١١

٣٠/٠٩/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001041

٢٠١١فبرایر 
١٢/٠٩/٢٠١١

٢٥١١٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7  A61M 15/00, F16D 49/16, G06M 1/08

(71) 1.
2.
3.

ASTRA ZENECA AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

BOWMAN, Nic
BRADSHAW, Douglas

(73) 1.
2.

١٤/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٥٠٠٨٥٧.٨: السوید تحت رقم 
١٠/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ    - (PCT/SE2006/000423 ) : طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى/ األستاذة (74)
براءة اختراع   (12)

عداد لجھاز االستنشاق  (54)
٠٩/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى  ١٠/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من  

شاق از استن داد لجھ راع بع ذا االخت تعلق ھ تأرجح بسقاطة ویدعم . ی داد، وذراع م یت ع ى مب یتضمن عل
الذراع محوریاً بالمبیت ویھیأ الجراء حركة متأرجحة استجابة لحركة التشغیل الخطیة، وزنبرك ارتدادى 

ى وضعھ االول، وعجلة سقاطة ق تأرجح ف ذراع الم ابلة لالرتباط بالسقاطة لتحویل حركة العادة وضع ال
ى حركة دورانیة تزایدیة حول ترتیب محورى یقدم وسیلة عرض، ویتضمن الترتیب  تأرجح ال ذراع الم ال
نع الدوران للخلف فى صورة كابح احتكاك محمل بزنبرك وترس دودى،  یلة لم ى وس ضا عل المحورى ای

. بھ اسنان تربط الترس الدودى ومقیاس ثابتوتتضمن وسیلة العرض على وسیلة مؤشر قابلة للدوران 

(57)

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



١٢

١١/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٢٢/٢٠٠٩
٢٠١١مارس 

١٣/٠٩/٢٠١١
٢٥١١٤

(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 E04F 15/02 & B27M 3/04

(71) 1.
2.
3.

VALINGE INNOVATION AB ( SWEDEN )

(72) 1.
2.
3.

JACOBSSON , Jan
WINGARDH , Peter

(73) 1.
2.

١٥/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠١٩٢٢٨:السوید تحت رقم
١٥/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٤٣٩,٥٢١/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

١٣/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/SE2007/000805( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
ختراعإبراءة (12)

وقاطوع جاھز لھ حواف مضغوطةالبناءىجھاز وطریقة لضغط حافة قاطوع جاھز یستخدم ف (54)
١٢/٠٩/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٣/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

، البناء لھ حواف مضغوطة ومنحنیةىجھاز وطریقة إلنتاج قاطوع جاھز یستخدم فبھذا االختراعیتعلق
ختراع بالقاطوع الجاھزإل، كما یتعلق ا، وجھاز تسخین وجھاز تزلیقاستخدام أداة كبسحیث یتم

.الطریقةالجھاز وھذهیتم إنتاجھ بھذاىلھ حافة منحنیة والذىالبناء الذىالمستخدم ف

(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



١٣

١٥/٠٤/٢٠٠٨
٠٦١٣/٢٠٠٨
٢٠١١مارس 

١٣/٠٩/٢٠١١
٢٥١١٥

(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 1/46

(71) 1.
2.
3.

HYDROPATH HOLDINGS LIMITED ( UNITED KINGDOM )

(72) 1.
2.
3.

STEFANINI , Daniel

(73) 1.
2.

١٥/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٢٠٩٧٧.٠:تحت رقمالمملكة المتحدة 
١٢/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/GB2006/003794(:طلب البراءة الدولى رقم

١-
٢-
٣-

(30)

سمر أحمد اللباد / ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

طریقة وجھاز لتنقیة المیاه یتضمنان تولید طبقة ذات قطبین (54)
١١/١٠/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٢/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

بطریقة وجھاز لمعالجة المیاه یتم وفقاً لھما توصیل المیاه المحتویة على مواد مذابةیتعلق ھذا االختراع
طبقة تمیھ بسبب بجوار سطح المعالجة إلیجادىیتم تولید مجال كھرب.  إلى سطح معالجة واحد على األقل

قد یتم ھذا .  طبقة التمیھبعد ذلك یتم استخالص الماء من.  نائیة القطب لجزیئات الماءالطبیعة ث
، وبعد الماء وعلیھا ماء طبقة التمیھمن)  العناصر(االستخالص من خالل التناضح أو بإزالة العنصر 

الطاقة وتھدف الطریقة إلى تقلیل استھالك).  العناصر(ذلك یتم استخالص ماء طبقة التمیھ من العنصر
٠ماء البحربغرض توفیر ماء صالح للشرب من

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
لمرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة ا



١٤

١٩/٠٣/٢٠٠٣
٠٢٧٨/٢٠٠٣
٢٠١٠مارس 

١٤/٠٩/٢٠١١
٢٥١١٦

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08F 255/00

(71) 1.
2.
3.

POLIMERI EUROPA S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

TANAGLIA, Tiziano
BIGGI, Aroldo
MASI, Francesco

(73) 1.
2.

٢٠/٠٣/٢٠٠٢بتاریخ MI2002A000583)(: م ایطالیا تحت رق ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
ختراعإبراءة  (12)

عملیة لتوظیف بولى أولیفینات (54)
١٨/٠٣/٢٠٢٣وتنتھى فى ١٩/٠٣/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

لى أولیفینات موظفة ، تشتمل على معالجتھا تحت ظروف یتعلق ھذا االختراع بتحضیر بو
قص البولى أولیفینات المذكورة باستخدام مونومر غیر مشبع یحتوى على مجموعات قطبیة 

٠فى وجود ھیدروبیر أوكسید واحد على األقل كبادئ للشقوق 
ادلیًا وتسمح العملیة بترقیع مونومرات غیر مشبعة دون تكوین مادة بولیمریة مرتبطة تب

٠ودون تعدیل توزیع الوزن الجزیئى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٥

١٧/٠٥/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000485

٢٠١١مارس 
١٤/٠٩/٢٠١١

٢٥١١٧

(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 33/14

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS CHAPPIJ B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

MARTIN, Gerard, Rene, Bosma
CORNELISSEN, Erik Kerst
JOHN, Alexander, Dewar Gordon

(73) 1.
2.

١٨/١١/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤١٠٥٨٩٤.٢:تحت رقمالمكتب األوروبى 
١٨/١١/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP 2005/056057):طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

لبادسمر أحمد ال/ األستاذة  (74)
ختراعإبراءة  (12)

طریقة لمنع التسرب فى حیز حفرة بئر (54)
١٧/١١/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٨/١١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت تعلق ھ ر بی رة بئ ز حف ى حی سرب ف نع الت شكلة فى تكوین أرضى ، ٠طریقة لم ون مت وتك
وات  ى خط ریقة عل شمل الط سیمات: وت ن الج د م ع العدی ور ، وض ز المذك ى الحی تفاخ ف ة لالن القابل

ور  ع المذك ل المائ ور ، وتجع ع المذك ستھا للمائ ند مالم تفاخ ع ة لالن سیمات عرض ون الج وتك
سیمات ،  تفخ الج ى تن تفاخ وبالتال ة لالن سیمات القابل ع الج تالمس م یاره ی م اخت ذى ت ال

٠بحیث تكون كتلة من الجسیمات المنتفخة فى الحیز المذكور 

(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



١٦

٢٩/٠٩/٢٠٠٨
١٦٢٤/٢٠٠٨
٢٠١١مارس  

١٤/٠٩/٢٠١١
٢٥١١٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A0IG 31/02

(71) 1.
2.
3.

JOAN Repiso Cordon (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

COMS JOSEP

(73) 1.
2.

٠١
٢  .
٣  .

(30)

سمر أحمد اللباد /األستاذة  (74)
ختراع إبراءة  (12)

قنوات محسنة لعملیات الزراعة المائیة او ما یماثلھا  (54)
٢٨/٠٩/٢٠٢٨وتنتھي في ٢٩/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع الحالي بقناة الجراء عملیة زراعیة مائیة او عملیة زراعیة مماثلة محسنة ، تشتمل  تعلق االخت ی
ى اب ي عل روفة ف رض والمع نفس الغ ستخدمة ل رى الم نوات االخ ة بالق ة مقارن زات رائع تكارات وممی

یة للمجال  ة الحال ناة محسنة الجراء عملیات الرزاعة . الحال تحدید ، بق ى وجھ ال راع ، عل تعلق االخت ی
تالف من مجموعة من اجزاء القناة التي تتخذ شكل قنوات التصریف وال ذي ی نوع ال ن ال یة م تي لھا المائ

تم توصیل اجزاء قناة التصریف تلك مع بعضھا البعض بواسطة طریقة تثبیت یتم " U"شكل  ام ، وی الع
.تركیبھا عند االطراف بطریقة تضمن التوصیل المحكم والمانع لتسرب الماء

(57)

مثل الرسومات والصور تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  ، كما ت
المرفقة بالوصف التفصیلي صورة من الرسومات االصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٧

٢٨/١٢/٢٠٠٨
٢١٠٧/٢٠٠٨
٢٠١١إبریل 

١٤/٠٩/٢٠١١
٢٥١١٩

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

ھوریة مصر العربیةجم
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01P 3/487

)جمھوریة مصر العربیة(عطا عثمان ىصبر/ المھندس  ٠١
٠٢

(71)

ن عطا عثماىصبر/ المھندس  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

جھاز السرعة الدورانیة (54)
٢٧/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع تی ذا االخت یة بعلق ھ سرعة الدوران از ال ستخدم جھ لمراقبة الحركة الدورانیة لمحور االستخدام الم
ساس ذ( Proximity switch ) ح دوار بالقرب من قطعة حدید یتم لحامھا أمام المحور الیوضعىال

ھ عل ند كل مرة تصل فیھا قطعة الحدید ىإشارة إلالمحور لیرسل الحساسىأمام از المبتكر ع الجھ
.یلفھا المحورىالجھاز من الحساس عن عدد اللفات الكاملة التىاإلشارات الواردة إلإلیھ وبذلك تعبر

زداد الفواىوف باطؤ سرعة المحور ت ة ت الجھاز المبتكر ى تلیھا إلىرق الزمنیة بین كل إشارة والتحال
توقف عن الوصول إلیھ تمام تستمر اإلشارة ثابتة مستمرة حالة توقف المحور الدوار أوىا كما فًـ أو ت

و الحال ف ا ھ یة كم وارق زمن دون وجود ف ف المحور فىب یھ قطعة الحدید أمام ى توق وضع تكون ف
ة من حىالحساس وھ ة خاص الجھاز المبتكر بمقارنة الفوارق الزمنیة یقوم. االت توقف المحور حال

ن الحساس وبین القیمة یھ م الحاالت الطبیعیة للدوران ىالزمنیة المضبوطة علیھا الجھاز فالواصلة إل
ت األول إن كان رىف باطؤ فأكب ناه ت ذا مع یة فھ یقوم الجھاز بإیقاف ىمن الثان دوار ف سرعة المحور ال

رك ذلك فالالمح دوران المحور ك وارق زمنیة یقوم الجھازىمسبب ل دون ف ة استمرار اإلشارة ب حال
وضع قطعة ىثانیة أو أقل حسب االختیار ألن ھذا معناه توقف المحور الدوار ف٢بفصل المحرك بعد 

ام الحساس  یھ أم د ف عد استغاللھ لبدء عمل الجھاز بكذلك للجھاز زمن تأخیر لبدایة عملھ یمكن. الحدی
ى تصل إل دة حت ل المع مراقبة الحركة ىالجھاز بعد ھذا الزمن بعملھ فسرعتھا الطبیعیة ثم یقومىعم

. لمبات بیان تبین حالة التباطؤ أو سرعتھا وزمن التأخیرالدورانیة للمحور الدوار وللجھاز

(57)

وصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بال
والصور المرفقة بالطلب



١٨

١٨/١١/٢٠٠٨
١٨٥٢/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر

١٨/٠٩/٢٠١١
٢٥١٢٠

(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 C11D 1/14, 17/04, 3/22, 3/43

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

GOLDONI, Francesca
FERRARI, Sara
LUCCHINI, Gianluca

4.
5.
6.

MONDANI, Paolo

(73) 1.
2.

٠٩/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٥٢١٠.٤:المكتب األوروبى تحت رقم
٢١/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/054865): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
عبراءة اخترا (12)

تركیب سائل منظف للسطح الصلب (54)
٢٠/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢١/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

صلبة  طح ال یف األس رق لتنظ سطح وط نظفة لل ائلة م راكیب س ى بت راع الحال تعلق االخت صفة ٠ی وب
واره  راكیب ف ى بت راع الحال تعلق االخت یب سائل وطبقا لذلك، یطرح االختراع الحالى ترك٠خاصة ی

توى  صلب یح سطح ال نظف لل ن % ١٠-٠.٢: م تارة م یة مخ طحیا أنیون ة س ادة فعال وزن م ن ال م
وتعطى ٠من الوزن بولیمر % ٠.٣-٠.٠١من الوزن مذیب و% ١٠-٠.١، C6-C9سلفونات الكیل 

٠التراكیب المنظفة للسطح الصلب تراكیب فوارة منظفة للسطح الصلب 

(57)

ة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوع



١٩

٢٠/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001263

٢٠١١فبرایر
١٨/٠٩/٢٠١١

٢٥١٢١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01B 3/38, 3/40 & B01J 23/46, 23/755, 35/00, 23/89

(71) 1.
2.
3.

JOHNSON MATTHEY PLC  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

FARNELL, Peter William
FOWLES, Martin

(73) 1.
2.

٢٤/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥١٠٥١٤.٣:تحت رقمالمملكة المتحدة
٠٩/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/GB2006/050097):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

بالبخارإعادة التشكیل (54)
٠٨/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٩/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

شمل األكسدة ا ربونات ت بخارى للھیدروك شكیل ال ادة الت یة إلع راع بعمل ذا االخت تعلق ھ لجزئیة لغاز ی
التغذیة الذى یشمل خامات تغذیة بھیدروكربون مع غاز یحتوى على أكسجین فى وجود بخار لتكوین 

رارة  ة ح ند درج زئیا ع سد ج ربون مؤك از ھیدروك یط غ از ٥١٢٠٠> خل یط غ رار خل م وإم
شمل  یث ت بخارى ح شكیل ال ز إلعادة الت ن محف یقة م الل طبقة رق زئیا خ سد ج الھیدروكربون المؤك

یة، وكل طبقة تحتوى فلز فعال حفزیا على مدعم أكسیدى حیث الط ى وطبقة ثان رقیقة طبقة أول بقة ال
٠أن المدعم األكسیدى للطبقة األولى یكون الزركونیا 

(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



٢٠

٢٣/٠٤/٢٠٠٨
٠٦٧٧/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

١٨/٠٩/٢٠١١
٢٥١٢٢

(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 B05B 11/02 & A61M 15/00

(71) 1.
2.
3.

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG  (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BOECK, Georg
GESER, johannes
KOELBEL, Hans-Juergen

4.  HAUSMANN, Matthias
5.  EICHER, Joachim
6.  FEIERTAG, Christian

(73) 1.
2.

٠٣/١١/٢٠٠٥بتاریخ 102005052898/8:رقمتحتالمانیا 
٢٣/١٠/٢٠٠٦بتاریخ PCT/EP)(2006/010177:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

طریقة وجھاز وجرعة أدویة (54)
٢٢/١٠/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٣/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

تعلق  راعی ائل االخت ضل س یاس دواء ویف از لق ریقة وجھ راھن بط ة ٠ال یق دق ولتحق
سرب  ة للت شكلة مانع ات م ثال حلق بیل الم ى س ات وعل ى دفع ون أول عل صنع مك سنة ی یاس مح ق
ق ، ومجموعة التوافق  ن مجموعة تواف بوبة إطالق م ثال أن ى سبیل الم اٍن وعل ون ث ع مك دمج م وی

سعة ج ة ل سعة الجوھریة للمكون تختار كدال ز بال نة وتتمی ة معی ل لدفع ى األق یقة واحد عل وھریة دق
٠الثانى بحیث یمكن تحقیق إحكام اإلغالق المثالى بین ھذه المكونات 

(57)

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



٢١

١١/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001390

٢٠١١فبرایر 
١٨/٠٩/٢٠١١

٢٥١٢٣

(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 34/06

(71) 1.
2.
3.

SCHLUMBERGER TECHNOLOGY BV (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

KENISON , Michael H.
GAY , Michael G.
BUCHER , Robert

4. AFROZ , Mahmuda

(73) 1.
2.

١٣/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ١٥١.٦٠٥/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٢/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IB2006/051782( :طلب البراءة الدولى تحت رقم

١·
٢·
٣·

(30)

الھادىھدى أحمد عبد / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز لعكس التدفق وطرق إستخدامھ (54)
٠١/٠٦/٢٠٢٦وتـنتھى فى ٠٢/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

یتعلق ھذا االختراع بأجھزة وطرق للقیام بشكل انتقائى وآمن بعكس التدفق فى سلسلة أنابیب حلزونیة 
ة بئر ، یشتمل أحد األجھزة على قسم أنابیب حلزونیة بھ قناة تدفق رئیسیة ، بغرض تنظیف حفر

وصمامین على األقل مانعین للتدفق فى قسم األنابیب الحلزونیة ، حیث تتم مواءمة كل منھما لكى یقوم 
بإغالق قناة التدفق الرئیسیة عند محاولة عكس التدفق ، ویكون مشغل واحد على األقل مھیأ لكى یحول 
دون إغالق الصمامین المانعة للتدفق ، ھذا الملخص یمكن أى باحث أو قارئ آخر من التحقق من 
الموضوعات التى یشملھا الكشف ، وال یجب استخدامھ لتفسیر أو تقیید مجال أو المعانى الواردة فى 

٠عناصر الحمایة 

(57)

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



٢٢

١٦/٠٤/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000382

٢٠١١فبرایر 
١٨/٠٩/٢٠١١

٢٥١٢٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8   H04B 7/005

(71) 1.
2.
3.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

HABETHA JOERG

(73) 1.
2.

٢٠/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ٤٤٨,٦٢٠/٦٠:ت المتحدة االمریكیة تحت الرقمینالوالیا
٢١/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٦٧٠,٦٦٣/٦٠

١٩/١٠/٢٠٠٥بتاریخ )PCT/IB2005/053424(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى/ األستاذة  (74)
ختراعإبراءة  (12)

نظام وطریقة للتكییف الدینامیكى لمعدل البیانات وإرسال القدرة باستخدام بروتوكول إشارات (54)
١٨/١٠/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٩/١٠/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

راع ب ذا االخت تعلق ھ ریقة للتی یفنظام وط اكی یانات وإرس دل الب ى لمع تخدام الدینامیك درة باس ل الق
ارات روتوكول إش یانات ٠ب دل الب ى مع توى عل ارات تح اً إش ل دوری زة ترس ریقة أجھ ضمن الط وتت

لین، یمكن لإلرجاع أن یحتوى على قیم/و یع المرس درة لجم موصى بھا لمعدل البیانات أو إرجاع الق
وم المرسل بإختیار معدل البیانات و ناة، یق ة الق یانات عن حال درة أو ب أو إرسال القدرة /أو إرسال الق

تقبال زة اس دة أجھ د أو ع ن أح اع م اً لإلرج ى ٠وفق تمد عل ة تع ضاً بأنظم راع أی ذا االخت تعلق ھ ی
٠بروتوكول تحكم دخول الوسط واسع المدى

(57)

، كما تمثل الرسومات والصور المرفقة مثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیةت
بالوصف التفصیلي صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٣

٢٣/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٨٧/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

١٨/٠٩/٢٠١١
٢٥١٢٥

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

العربیةجمھوریة مصر 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B63C 11/20 , 11/26 , 11/06

(71) 1.
2.
3.

MA PRODUCTION (FRANCE )

(72) 1.
2.
3.

MAS , Jean-Pierre

(73) 1.
2.

٢١/٠٩/٢٠٠٥اریخ بت٠٥٠٩٦٥١:تحت رقمفرنسا 
١٤/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/FR2006/002113(:رقمىطلب البراءة الدول

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

تركیب مغمور تحت الماء (54)
١٣/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٤/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

متصل بوسائل مغموریحتوى على األقل على غطاء .  یب یغمر تحت الماءتركبختراعإلیتعلق ھذا ا
ومجموعة من الملحقات للتنفس واألصوات متدلیة من الغطاء وتنفصل عنھ عند نخفاض ،إلللرفع وا

على ع ھ معدة توضیللصوت والتنفس على خوذة مثبتة على صدرةفى الماء ، تحتوى كل ملحقهرغم
تصال إلستماع واإللة بقناة تمد الخوذة بالھواء المنقول من السطح وطرقصدر المستخدم وتكون مزود

.بوسائل تكمیلیة

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
رسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من ال



٢٤

٠٨/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/001068

٢٠١١فبرایر 
١٨/٠٩/٢٠١١

٢٥١٢٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكن
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B01J 8/06

(71) 1.
2.
3.

JOHNSON MATTHEY PLC ( UNITED KINGDOM )

(72) 1.
2.
3.

BRADY , Stuart , Ballentyne
FARNELL , Peter , William
FOWLES , Martin

(73) 1.
2.

١١/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٧٢٦٩.٩:رقمالمتحدة تحتمملكة ال
٢٧/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/GB 2006/050068(:قمرب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

ھیدروكربوناتبخار) تشكیل إلعادة(جھاز إلصالح (54)
٢٦/٠٣/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٧/٠٣/٢٠٠٦حمایة من تبدأ ال

تكون من جھاز إلصالح  ی.  ھیدروكربون بخار)عادة تشكیلإل(صالح إلبجھاز یتعلق ھذا االختراع
ن أخاللھا یمكن من ءة بعامل حفاز التى وأنابیب رأسیة مملیعة لتبادل الحرارى موضوع داخل تجما

عن طریق إلیھا لحرارة ان تنقلأوبخار ، والتى یمكن یمرر خلیط غازى مشتمال على ھیدروكربون 
داخل وجد سطح الخارجیة لألنبوبة ، حیث وسیلة تھیئة تبادل حرارى تألر حول اموسیط تبادل حرارى ی

المشتمل على قاع المتد من تمنطقة ذات تبادل حرارى أقل التشكیل بحیث یكون لألنابیبجھاز إعادة 
اًـ یضأتعزیز للتبادل الحرارى فى تلك المنطقة ، توصف وجود وسائل دون على ألى إالعامل الحفاز 

.لك الجھاز ذلھیدروكربونات باستخدام اعادة تشكیل بخار إعملیة 

(57)

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



٢٥

٢٠/٠١/٢٠٠٩
٠٠٨٨/٢٠٠٩
٢٠١١فبرایر 

١٨/٠٩/٢٠١١
٢٥١٢٧

(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 F16K 31/385

(71) 1.
2.
3.

LARIX S. R. L. ( ITALY )

(72) 1.
2.
3.

MIGLIORATI , Genio

(73) 1.
2.

٢٠/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ (MI2006A001406):إیطالیا تحت رقم
٢٠/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/005414( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى    / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

بط الدقیققابل للضإشعالصمام  (54)
١٩/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٠/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

و الغاز أشعال قابل للضبط الدقیق للتفریغ السریع للھواء المضغوط إصمام بختراعإلیتعلق ھذا ا
و مخازن المواد الحبیبیة ، یشتمل على صمام ھوائى أتولید موجة ضغط فى حاویات المضغوط لغرض

للتحكم فى رشاد ، معدإئى ثانوى ، معد للتحكم فى الصمام الرئیسى ، وصمام صمام ھوا، رئیسى
.النوع الغشائى الصمام الثانوى ، یشتمل الصمام الرئیسى على عنصر صمام رئیسى من

(57)

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



٢٦

٢٥/١١/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/001298

٢٠١١فبرایر 
١٨/٠٩/٢٠١١

٢٥١٢٨

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

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

عمكتب براءات االخترا

(51) Int. Cl.8 H01B 13/06 , 13/10 , 13/26 , 7/00

(71) 1.
2.
3.

SOUTHWIRE COMPANY ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

RANDY, D. Kummer
DAVID , Reece
MARK , D. Dlxon

4. JOHN  R. Carlson

(73) 1.
2.

٢٤/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ١٣٥.٩٨٦/١١:رقم الوالیات المتحدة األمریكیة تحت
٢٣/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/011069( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

)مقلل ( كابل كھربائى لھ سطح ذو معامل احتكاك مختزل  (54)
٢٢/٠٣/٢٠٢٦تھى فى نـوت٢٣/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

وطریقة تصنیعھ لھا )  مقلل (  احتكاك مختزل كھربائى لھ سطح ذو معامل كابل بیتعلق ھذا االختراع
یغلف بواسطة مادة بالستیكیة ومادة مشحمة ، حیث یبرد الموصل خطوات حیث بھا سلك موصل

بالستیكیةمن مادةیتضمن الكابل على األقل سلك موصل واحد وعلى األقل مغلف واحد .المغلف 
تشتمل معدات تصنیع الكابل الكھربائى على بكرة.و على المادة البالستیكیة أ/مادة مشحمة فى ویستخدم

مادةمحتویة على، التى ھى متصلة بخزانات)  ناتئة (  لى رأس بارزة إمداد السلك الموصل إل
.لرفع الكابل موصل وبكرةبالستیكیة ومادة مشحمة على الترتیب ، لتغلیف السلك ال

(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



٢٧

٢٩/٠٣/٢٠٠٧
٠١٥٦/٢٠٠٧
٢٠١١فبرایر 

١٨/٠٩/٢٠١١
٢٥١٢٩

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 43/08

(71) 1.
2.
3.

PRAD REASEARCH AND DEVELOPMENT N. V. ( NETHERLANDS )

(72) 1.
2.
3.
4.

PATEL Dinesh R
ROSS Danald W
VENERUSO Rnthdnt
CENS Fabien

5.
6.
7.

LOVELL Jdhn
BEAUL Ieu Jean-Philppe
CHOUZENDUX Christian

(73) 1.
2.

٣٠/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٧٨٧٥٩٢/٦٠: مارقاألتحت الوالیات المتحدة األمریكیة 
٢٤/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٧٤٥٤٦٩/٦٠
٢٣/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٧٤٧٩٨٦/٦٠
٢٣/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٨٠٥٦٩١/٦٠
٠٩/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٨٦٥٠٨٤/٦٠
٢١/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٨٦٦٦٢٢/٦٠
٢٧/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٨٦٧٢٧٦/٦٠

١٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٨٩٠٦٣٠/٦٠

١·
٢·
٣·
٤·
٥·
٦·
٧·
٨·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

التحكم فى الرملبالقرب من تركیبإحساسبھ تركیب للتحكم فى الرمل ، ورابط حثى وجھاز إتمامجھاز  (54)
٢٨/٠٣/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٩/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

تمام إلأول وجزء ثانى ، جزء اماماً إتفى بئر یتضمن جزء ستخدام التمام لإجھاز بیتعلق ھذا االختراع
وجھاز ولأبھ مجموعة تركیب للتحكم فى الرمل لمنع مرور المواد الدقیقة ، وجزء رابط حثى األول

الجزء الرابط معإحساس موضوع بالقرب من مجموعة تركیب التحكم فى الرمل والذى یدمج كھربیاً 
األول ، وھو یتضمن جزء رابط حثى تمامإلنتشار بعد تنصیب جزء االابل لالحثى األول ، الجزء الثانى ق

تمام إلحساس جزء اإیمكن من التوصیل بین جھاز ثانى للتوصیل مع الجزء الرابط الحثى األول ، لكى
.األول ومكون آخر مدمج بالجزء الثانى

(57)

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



٢٨

٠١/٠٢/٢٠٠٠
٠١١٦/٢٠٠٠
٢٠١١فبرایر 

١٨/٠٩/٢٠١١
٢٥١٣٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأك
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8  CO3B 5/235, 3/00, 5/04

(71) 1.
2.
3.

 SAINT – GOBAIN VITRAGE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

JEANVOINE, Pierre

(73) 1.
2.

٠٥/٠٢/١٩٩٩بتاریخ ٩٩٠١٤٠٦: فرنسا تحت الرقمین 
٢٢/١٢/١٩٩٩بتاریخ ٩٩١٦٢٩٧

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى احمد عبد الھادى  / األستاذة (74)
ختراع  إبراءة  (12)

ر مواد دافعة لتصنیع الزجاج عملیة وجھاز لتحضی (54)
٣١/٠١/٢٠٢٠وتنتھى فى  ٠١/٠٢/٢٠٠٠تبدأ الحمایة من  

زجاج صنیع ال ة لت واد دافع از لتحضیر م یة وجھ راع بعمل ذا االخت تعلق ھ ویتم فى إطار ھذا االختراع . ی
یلیكات الفلزات ر من س یة لتصنیع مركبات اساسھا واحد او اكث القلویة، مثل الصودیوم والبوتاسیوم عمل

ویة /و ادن القل ع المع ى تجم وطة الت یلیكات مخل ئة س ى ھی یاریا عل سریوم، اخت ثل ال ادرة م ادن ن أو مع
ثل الكالسیوم  قلویة ومعادن ارضیة نادرة، بواسطة تحویل السیلیكا ) معادن( مع معدن ) Ca(االرضیة، م

و ن الكل ر م دة او اكث ة واح یدات، خاص ویة والھال زات القل ن ا لفل رات م ریتات، او النت ریدات او الكب
ورة و ، NaCl,Ce Cl4 or KClأو الفلزات االرضیة او المعادن االرضیة القلویة المذكورة، مثل /المذك

.ویتم توفیر الحرارة المطلوبة لتحویل على االقل جزئیا بواسطة واحد او اكثر من المواقد المغمورة

(57)

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



٢٩

٢٢/٠٧/٢٠٠٩
١١١٩/٢٠٠٩
٢٠١١فبرایر 

١٨/٠٩/٢٠١١
٢٥١٣١

(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 B02C 4/28

(71) 1.
2.
3.

FLSMIDTH A/S ( DENMARK )

(72) 1.
2.
3.

LARS, Demuth
NICOLAJ, Stenberg, Balk  Moller

(73) 1.
2.

١٠/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ) PA 200701012(: تحت رقم دنمارك ال
٠٧/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/058762( : رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

دى أحمد عبد الھادىھ/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

قابلة للتعدیل) صفائح ( سطوانة ضغط ذات لوحات أ (54)
٠٦/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

بأسطوانة ضغط لطحن مادة جزیئیة ، مثل مواد األسمنت األولیة ، آجر أسمنتى ختراعإلیتعلق ھذا ا
صوفة ، أسطوانة الضغط تشمل أسطوانتین تدوران فى اإلتجاھات المعاكسة صلب ومواد مماثلة مو

، بحیث أن إحدى األسطوانتین قابلة للحركة صعوداً بالنسبة إلى األسطوانة الثانیة ، )  عكس بعضھما(
واحدة )  صفیحة(نظام تغذیة لھ على األقل قسم لوحة .  وحیث تتشكل بین األسطوانتین فجوة أسطوانیة 

) اللوحة(ظیم تغذیة مادة جزیئیة على طول اإلمتداد المحورى للفجوة األسطوانیة وقسم الصفیحة مائلة لتن
المائلة ، فى اإلتجاه المحورى لألسطوانات ، یشمل على األقل لوحین متوازیین جوھریا موضوعین 

وبھذا فإنھ .  نیة جوھریا فى نفس المستوى ، وینتقل أماماً وخلفاً بشكل مستقل بالنسبة إلى الفجوة األسطوا
من الممكن تنظیم تغذیة مادة على اإلمتداد المحورى للفجوة األسطوانیة ، وبھذا یتفادى تشویھ األسطوانة 

.   المتحركة 

(57)

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



٣٠

١٧/٠٥/٢٠٠٩
٠٧١٨/٢٠٠٩
٢٠١١فبرایر 

١٨/٠٩/٢٠١١
٢٥١٣٢

(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 B30B 9/30 & B65F 1/10 ,  1/12 , 1/14

(71) 1.
2.
3.

SOUKOS ENVIRONMENTAL S.A ( GREECE )

(72) 1.
2.
3.

SOUKOS  Konstantinos

(73) 1.
2.

١٥/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٠١٠٠٦١٨:الیونان تحت رقم
٠٧/١١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GR 2007/000055( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى   / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

جمـع وضغـط المخلفـاتلجھـاز  (54)
٠٦/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٧/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یخصص سعة كبیرة لتخزین المخلفات وھو .  جمع وضغط المخلفات لبجھاز یتعلق ھذا االختراع
واحدة رئیسى الذى یتضمن على األقل غرفة یشتمل على جزء محورى) ٣م١٠ى ما یصل إلى إل٥(من 
تشكل یالذىیتشكل بواسطة جزء مثبت وجزء متحرك الجزء المحورى.ھ مخلفات واحدة فى داخلعملج

داعم مركزى متكون من جزء محورى وغرفة للتخلص من المخلفات)  قاعدة (  بواسطة جزء سفلى
وتوماتیكیاً بواسطة مركبات أیتحقق الجمع. لى على األقل نظام واحد للرفع والضم المتحكم بھ ضافة إإلبا

یُزود بمواضع تخلص من المخلفات ثنائیة أو أنھ من الممكن أن.ا ًـ بالفعل حالیةجمع المخلفات المتاح
) . إلخ .... ، كالورق والزجاج ( ستخدام المواداثالثیة أو رباعیة إلعادة 

(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



٣١

١٩/٠٦/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/000589

٢٠١١فبرایر 
١٨/٠٩/٢٠١١

٢٥١٣٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. C02F 1/52

(71) 1.
2.
3.

DE OLIVEIRA GOMES, JOÃO, CARLOS (BRAZIL )

(72) 1.
2.
3.

DE OLIVEIRA GOMES, João, Carlos

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٣بتاریخ PI 0306256-2)(:البرازیل تحت رقم
.١٦/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ( PCT/BR2004/000247 ):طلب البراءة الدولي رقم

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
ختراعإبراءة  (12)

أو المواد الموجودة في تیارات الماء /تجھیزة إلزالة الملوثات و (54)
١٥/١٢/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٦/١٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ى تیارات الماء تشتمل ھذه التجھیزة أو المواد الموجودة ف/یتعلق ھذا االختراع بتجھیزة إلزالة الملوثات و
خط من ناشرات الھواء موضوعة أسفل تیار الماء و بشكل مستعرض معھا، : على التثبیت المتتالي لما یلي

و التعزیز المتزامن لتھویة و تدویر تیار الماء و یتم أیضاً نزع المواد العائمة ذات أنصاف األقطار الغلیظة 
لنفایات المذكور ھیكل معدني معلق ى مسافة ما من موضع تجمیع امن تیار الماء، ثم یوضع و عل

ستائر حقن على األقل و التى یتم تشغیلھا بشكل إنتقائي ٣بالنسبة لتیار الماء و الذى یركب علیھ مستعرضًا 
باعدة و محتواة بین ناشرات تجانس و تكون الستارة األولى مسئولة عن الحقن بالموادو ذاتي و تكون مت

قدة، و تكون الستارة الثانیة مسئولة عن الحقن بالبولیمرات أما الستارة الثالثة فھى مسئولة عن التھویة المع
الدقیقة، حیث أن الجسیمات المتكتلة و ذات األحجام الكبیرة یتم إخضاعھا لمرحلة تفتیت فائقة التشبع واحدة 

الصغیرة و بذلك یتولد طول عائم فى الھواء و الذي عند تخفیف ضغطھ یحرر الفقاعات/على األقل للماء
إلى جزء محاذاة تیار الماء المذكور، حیث یتم حمل المادة العائمة على إمتداد الحواجز المرنة الطولیة

السحب المستعرض، و بالتالي یتم تعزیز تركیز المادة العائمة المذكورة و نزعھا إلى منطقة مقیدة بعیدة 
٠عن نظام الماء عن طریق الضخ

(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



٣٢

١٣/٠١/٢٠٠٨
٠٠٦٥/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

١٨/٠٩/٢٠١١
٢٥١٣٤

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

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

اعمكتب براءات االختر

(51) Int. Cl. 8 F27B 13/06 , 13/10 & F27D 1/00

(71) 1.
2.
3.

ALUMINIUM PECHINEY (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

JONVILLE , Christian
BIGOT , Jean

(73) 1.
2.

١٢/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٧٤٥٥:تحت رقمفرنسا 
١٠/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ) PCT/FR2006/001675( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

أفران حلقیة مزودة بوصالت تمدد محسنة وأنواع من الطوب مصممة لبنائھا (54)
٠٩/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٠/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

جزاً داخلیاً واحداً على األقل بواسطة مجموعة من أفران حلقیة والتى یتكون فیھا حابختراعإلیتعلق ھذا ا
الطوب المصنوع من مادة حراریة شاملة على األقل طوبة حراریة أولى وطوبة حراریة ثانیة یتم 

فاصل "  فراغ "  وضعھا أعلى أو أسفل طوبة حراریة ثالثة وتنفصل إحداھما عن األخرى بواسطة حیز 
ولى تجویف واحد على األقل على واجھة تجمیعتھا المقابلة ، والتى یكون فیھا للطوبة األ)  J(بعرض 

للطوبة الثالثة ویكون للطوبة الثالثة بروزاً واحداً على األقل على واجھة تجمیعتھا المقابلة للطوبة األولى 
للتجویف المذكور ) E(حیث یتم إدخال البروز األولى المذكورة فى االتجاه الطولى للحاجز اكبر من البعد 

للبروز األولى المذكورة فى نفس االتجاه ، ویتم وضع )  B(تجاه الطولى للحاجز اكبر من البعد فى اال
٠من الواجھة الطرفیة المجاورة للحیز الفاصل المذكور )Se(التجویف المذكور على مسافة محددة 

محافظة ویجعل اإلختراع أن یكون من الممكن لطوبات معینة أن تنزلق كل منھا فوق األخرى ، مع ال
٠على تماسك وصالدة الحاجز ، وذلك أثناء حدوث الحركات بسبب تمدد وانكماش الطوبات 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
سومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الر



٣٣

٠٧/٠٨/٢٠٠٧
٠٤١١/٢٠٠٧
٢٠١١ابریل 

٢٢/٠٩/٢٠١١
٢٥١٣٥

(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 G08B 3/00

)جمھوریة مصر العربیة(لد أحمد إمام اخ/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

لد أحمد إمام اخ/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ات على الكھرباء مباشرة نغم) بالریموتPortable أو متنقل(جرس ثابت 
إكتساب نغماتقادر علىDC أو

(54)

٠٦/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٧/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
راع تی ذا االخت ساب نغمات جدیدة عن طریق الشحنبعلق ھ ى اكت ادرة عل كنیة ق اب شقق س أجراس ب

.بإختالف ذوق واختیار رب المنزلالكمبیوتر تختلفمن خالل مراكز
(57)

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



٣٤

٠١/٠٣/٢٠٠٩
٠٢٧٤/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

٢٥/٠٩/٢٠١١
٢٥١٣٦

(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 C01B 33/037 , 33/02 , 33/12 & C30B 29/06 & F27B 7/06

(71) 1.
2.
3.

CILICIUM BECANCOUR INC ( CANADA )

(72) 1.
2.
3.

LEBLANC , Dominic
BOISVERT , Renė

(73) 1.
2.

١٤/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٨٤٤.٣٧٢/٦٠:مقرالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
١٣/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/CA2007/001646( : رقم لدولى ب البراءة الط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

نقاء عملیة وجھاز لتنقیة مادة سیلیكون منخفضة ال (54)
١٢/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٣/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

الحصول على ویتم .  یة وجھاز لتنقیة مادة سیلیكون منخفضة النقاء بتوفیر عملختراعالیتعلق ھذا ا
وتشتمل العملیة على توفیر جھاز إنصھار مزود بحارق وقود باألكسجین .  النقاءسیلیكون مرتفع

جھاز اإلنصھار للحصول على مصھور مادة السیلیكونىمادة سیلیكون منخفضة النقاء فوإنصھار
الصھر لمادة اإلنصھار أن یشتمل على فرن بأسطوانة دوارة ویمكن إجراءویمكن لجھاز.  النقاءىالعال

تحت ظروف أكسدة م١٧٠٠٥م إلى ١٤١٠٥مدى من ىالسیلیكون المنخفضة النقاء عند درجة حرارة ف
فصل مصھور مادة السیلیكون ویمكن. ویمكن إضافة خبث إلى المادة المصھورة أثناء الصھر.  أو إختزال

. سفلاألومعزول الجدران الجانبیة ومن قالب مفتوح من أعلىىعن الخبث بالصب فھارالعالیة اإلنص
اتجاه ىمادة السیلیكون العالیة النقاء لتصلب مقنن ف، یمكن إخضاع مصھورالقالبىوبمجرد التواجد ف

.ر ولھ نقاء عاِل أیضاً ومتعدد التبلواحد للحصول على سیلیكون صلب

(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



٣٥

٠١/٠٣/٢٠٠٩
٠٢٧٧/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

٢٥/٠٩/٢٠١١
٢٥١٣٧

(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 E02F 9/28

(71) 1.
2.
3.

METALOGINIA , S. A (SPAIN )

(72) 1.
2.
3.

MARTINEZ Angel
PEREZ Francisco
TUTO Joan

4. ALONSO Ester

(73) 1.
2.

٠١/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/ES2006/000498( :رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد   / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

آللة جرفوتجھیزهسن  (54)
٣١/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠١/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا ای راعإلتعلق ھ سن ووصلة مھایئة آلالت الجرف التخت بسن أو عضو ىختراع الحالإلتمثل ھدف اىب
تعمیقى، مما یشكل تجمیعة یكمن الغرض منھا فوصلة مھایئة أو عضو وصلة مھایئةىمثبت ف،تآكل

، بحیث الخ،الرمال، و، واألحجار، إلزالة الحمأة، الخ، والقنوات، واألنھاروتنظیف قیعان الموانئ
ئة ف تم توصیل الوصالت المھای إن السمات . آللة الجرفتشكل رأس قاطعىشفرات الدافعات وبالتالىی

ئة سن أو الوصلة المھای ود ال سن وعم ین ال ران ب ركیبیة لالقت سمح بإتاحة استخدام أفضل لمادة القطع الت ت
.، وھذا من بین مزایا أخرىة المھایئةالوصلىفالخاصة بالسن وكذلك استبدالھا بسھولة وبسرعة

(57)

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



٣٦

٣٠/٠٣/٢٠٠٩
٠٤٢٢/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

٢٥/٠٩/٢٠١١
٢٥١٣٨

(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 53/50 ,  53/18 , 53/77

(71) 1.
2.
3.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES , LTD ( JAPAN )

(72) 1.
2.
3.

SONODA , Keisuke
NAGAO , Shozo
MICHIOKA , Masatoshi

4.
5.

OGIWARA , Kota
KOUHARA , Itsuo

(73) 1.
2.

٢١/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٠٤٠٤٥٧:مقرتحتبان الیا
٢٠/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/JP2008/052897( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد    / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز نزع الكبریت من غاز العادم (54)
١٩/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٠/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

، حیث یمكن تحقیق ستخدام طریقة ماء البحربجھاز نزع الكبریت من غاز العادم باختراعالیتعلق ھذا ا
الغالیة لغاز عادمبینىجید لعملیة نزع الكبریت من خالل منع حدوث ظاھرة االنجراف والنفخ الأداء

العادم باستخدام جھاز نزع الكبریت من غازىوف.  بشكل موثوق فیھ باستخدام تركیب سھل وبسیط
السائل بین غاز عادم -تالمس الغاز الكبریت بواسطةطریقة ماء البحر حیث یتم إجراء عملیة نزع

لبرج ىالكبریت وماء البحر المتساقط من الجزء العلولبرج نزعىالغالیة المتصاعد من الجزء السفل
برج ىألواح تجزئة ممتدة عمودیًا بحیث یتم تقسیم المنطقة العرضیة األفقیة فنزع الكبریت ، ویتم وضع

.أقلمحددة مسبًقا أوالكبریت إلى قیم نزع

(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



٣٧

٠٧/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001180

٢٠١١فبرایر
٢٥/٠٩/٢٠١١

٢٥١٣٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C12M 1/14, 3/04

(71) 1.
2.
3.

PATHOGEN REMOVAL AND DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CARBONELL, Ruben, G.

(73) 1.
2.

٠٩/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٠٦١,٥٧٨/٦٠: األرقامالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٠٦/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ١١٨,٦١٦/٦٠
١٣/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ٦٦٩,٦١٧/٦٠

٠٩/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/US2005/020036):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

سمر أحمد اللباد   / األستاذة  (74)
ختراعإبراءة  (12)

وسائل وطرق إلزالة عوامل مستھدفة من عینة (54)
٠٨/٠٦/٢٠٢٥تنتھى فى ٠٩/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ة عوامل مستھدفة من عینة  راع بوسائل وطرق إلزال ذا االخت تعلق ھ تحتوى الوسیلة على قالب ٠ی
ن  ر م سام أكب ھ حجم م ر ل سامى واحد أو أكث سی١٠م ن الج ر، ومجموعة م شربة میكرومت مات المت

٠تتصل العوامل المستھدفة بالوسیلة ویتم إزالتھا من العینة ٠فیھ 

(57)

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



٣٨

٢٤/٠٩/٢٠٠٨
١٥٩٥/٢٠٠٨
٢٠١١مارس

٢٥/٠٩/٢٠١١
٢٥١٤٠

(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, 3/00

) العربیةجمھوریة مصر (جمال فایز قبیصى / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جمال فایز قبیصى / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مطیع جاد هللا دمیان / األستاذ  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

یدمطریقة لحفظ المواد الغذائیة بطریقة الطھى والتج (54)
٢٣/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى٢٤/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ظ المواد الغذائیة بطریقة الطھى والتج راع بطریقة لحف ذا االخت تعلق ھ ید وذلك عن طریق معالجة می
م تج یة ت ادة المطھ سریع للم ید ال یة باستخدام طرق الطھى والتجم ادة الغذائ دھا آلیا وتعبئتھا فى میالم

ا  ز بأنھ وریة تتمی بة ف ى وج صول عل ستھلك الح ن للم یث یمك ة، بح ئة معقم اخنة(بی ریعة -س س
ة-التحضیر ر مكلف ة-صحیة-غی خ-مغذی م، إل ك بمجرد إضافة قلیل من الماء ) مع جودة الطع وذل

٠المغلى ثم اإلضافات الخاصة بكل صنف 

(57)



٣٩

٠٤/١١/٢٠٠٨
١٨٠٣/٢٠٠٨
٢٠١١أبریل 

٢٥/٠٩/٢٠١١
٢٥١٤١

(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 B22D 11/12 , B23C 5/28 , B23Q 11/10

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

SEIDEL , Jürgen
SUDAU , Peter
MERZ , Jürgen

4. KIPPING , Matthias

(73) 1.
2.

٢٦/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٢٤٥٨٦.٥:ین رقمالتحت مانیا لأ
١٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٢٩٢٩.٣

٢٣/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/004579( : رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز  / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

الصب المستمرعن طریق إلنتاج شریحة معدنیة وطریقةجھاز (54)
٢٢/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٣/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یتم فى إطار ھذه الطریقة .  ة عن طریق الصب المستمرنتاج شریحة معدنیإلبجھاز ختراعإلیتعلق ھذا ا
ىوترتب ماكینة تفریز واحدة على األقل ف.  صفیحة عبارة عن قالب مصبوباستخدام ماكینة صب وفیھا

على فیھا یمكن تفریز سطح واحدتىخلف ماكینة الصب الیمكن إجراء الفرز نظام النقل لصفیحة اتجاه
دة صالحیة من أجل إطالة مختراعإلا لًـ ووفق.  ن لبعضھماالن المقاباحاألقل من الصفیحة ویفضل السط

ماكینة ىمقطع التفریز على أو فلتبریدوسیلة م تبرید تیالخدمة لمقطع التفریز من ماكینة التفریز ، 
.تاج شریحة معدنیةإلنا بطریقةًـ ختراع أیضإلویتعلق ا. التفریز 

(57)

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



٤٠

١٠/٠١/٢٠٠٨
٠٠٤٧/٢٠٠٨
٢٠١١أبریل 

٢٥/٠٩/٢٠١١
٢٥١٤٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B21B 35/04

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG (GERMANY)

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

HÖFER, Günter
BRAAS, Volker
LIPOWSKI, Michael
MÜLLER, Heinz-adolf
BRANDENFELS, Peter

6.
7.
8.
9.

HAFER, Joachim
KLEIN, Christoph
SUNDERMANN, Christoph
KRÄMER, Stefan

(73) 1.
2.

٢١/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠٤٥٢٠١.٩: ین مقرالتحتألمانیا 
٢٥/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٣٤٢١٧.٨

٠٤/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/008595( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز  / ألستاذ ا (74)
براءة إختراع (12)

نظام تشغیل آللة دلفنة (54)
٠٣/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٤/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

آلیة ، (M)، متضمن على محرك تشغیل واحد على األقلتشغیل آللة دلفنةنظامبیتعلق ھذا االختراع
(AW) مع أذرع التشغیل(G) قاعدة دلفنة، (KWG) صغیرآلیة إدارة بترس، (HG) ةـأساسیترس

، وتكون آلیة الترسوصالت قارنة وما شابھ ذلك توصل تلك المكونات،ومحاور دورانیة
بمسافة(AB) عن محور الخرج(AN) واحدة على مرحلة واحدة ویبعد محور التشغیل(HG)األساسیة

(vA)٠، متجھة ألعلىرأسیة

(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



٤١

١٦/٠٨/٢٠٠٩
١٢٣٦/٢٠٠٩
٢٠١١ابریل 

٢٥/٠٩/٢٠١١
٢٥١٤٣

(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 37/26

(71) 1.
2.
3.

MECCANICA GENERALE S.R.L  (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BACELLI, Gianfranco
MANCINI, Stefano
PARDINI, Simone

4.   PERTICARA, Giuseppe

(73) 1.
2.

٢١/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ AN2007A00008)(:تحت رقمایطالیا
٢١/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ )AN2007A00009(:تحت رقمایطالیا

١٥/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ PCT/IT)(2008/000098:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز / األستاذ (74)
ختراع  إبراءة  (12)

خزان مغسلة مزود بغطاء خارجى مدعم على الجدار السفلى (54)
١٤/٠٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٥/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی نوعاالخت ن ال سالة ، م زان غ طوانى بخ ركیب اس زود بت الم
دوارة ،  دن ال بورة المع م الطن صمم لف تیك ، الم واد البالس بة الم طة قول اتج بواس اً ن أساس
ضبط  رى بال اء دائ رتبط غط یھ ی زى ، عل ب مرك ھ ثق س ب فلى أمل دار س زود بج ھ ی زاً بأن ممی

ع ى موض طوانیة ف وھة أس ع ف سفلى م دار ال واجھة الج ر بم شكل مقع م ب شكل دائ بت ب زى ویث مرك
٠مصمم حتى یتحاذى بإتقان مع الثقب المركزى للجدار السفلى 

(57)

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



٤٢

٢٢/٠١/٢٠٠٩
٠١٠٢/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

٢٥/٠٩/٢٠١١
٢٥١٤٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

نولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتك
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01B 15/10

(71) 1.
2.
3.

SOLVAY ( BELGIUM )

(72) 1.
2.
3.

VENBRUX , Henk
RABE , Jürgen
CLEMENS , Joerg

(73) 1.
2.

٢٦/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٧٨٤٧.١:تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
٢٤/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP200 /057624(:رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

وجدى نبیھ عزیز/ األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

عملیة لمراقبة مواد جامدة تطلق األكسجین عند تحللھا مخزنة 
السائبة تستخدم للتخزین اآلمن فى مستوعب للمواد

(54)

٢٣/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٤/٠٧/٢٠٠٧حمایة من تبدأ ال
تعلق ذا ای راعالھ واد جامدة تطلق ابخت راقبة م یة لم مستوعب للموادىفكسجین عند تحللھا مخزنةألعمل
سائ ستخدم للتخزین ة بال نت ون المستوعب . اآلم ق میك ن طریق قیاس مستوى غل ن الجو المحیط ، ع ع

.ا لھذه العملیة من اجل التخزین اآلمن لھكذا مواد ًـ مستوعب وفقوالاستعمال ھذه العملیة. كسجین ألا

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
توغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفو



٤٣

١٧/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000739

٢٠١١ابریل 
٢٥/٠٩/٢٠١١

٢٤١٤٥

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

مصر العربیةجمھوریة 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01D 53/14 & C01B 7/07 & C07C 17/093

(71) 1.
2.
3.

SOLVAY (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

STREBELLE, Michel
LEMPEREUR, Michel

(73) 1.
2.

٠٨/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠١٢٤٩,٠٥: م تحت رقرنسا ف
٠٦/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP(2006/050695:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز / األستاذ  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتنقیة كلورید الھیدروجین (54)
٠٥/٠٢/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٦/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت تعلق ھ ى مركبات عضویة ی ذى یحتوى عل ورید الھیدروجین ال یة غاز كل بطریقة لتنق
ع عامل  تالمس م ور ب ورید الھیدروجین المذك ل خطوة واحدة لوضع كل ى األق عطریة تتضمن عل

٠دایكلورایثان -٢، ١غسل یحتوى على 

(57)

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



٤٤

٠٦/١١/٢٠٠٨
١٨٠٤/٢٠٠٨
٢٠١١أبریل 

٢٥/٠٩/٢٠١١
٢٥١٤٦

(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 B22D 11/12

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

SEIDEL , Jürgen
SUDAU , Peter

(73) 1.
2.

٢٦/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٢٤٥٨٦.٥:ین رقمالتحت مانیا لأ
١٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٢٩٣١.٥

٢٣/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/004561(: رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز  / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز إلنتاج شریحة معدنیة بواسطة الصب المستمرطریقة و (54)
٢٢/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٣/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ا للطریقة المذكورة ،ًـ ووفق.  بواسطة الصب المستمر نتاج شریحة معدنیةإلبطریقة یتعلق ھذا االختراع
، وتخرج ماكینة الصبىمصبوب فا عبارة عن قالبًـ مبدئیویفضل صفیحة رقیقة ،،الصفیحة

وفى اتجاه نظام النقل لصفیحة المرتبة ،(H)ى إلى اتجاه أفق(V)ى الصفیحة المذكورة من اتجاه رأس
ماكینة تفریز وعملیة تفریز واحدة على األقل ى خلف ماكینة الصب ، وتعرض الصفیحة لعملیة تفریز ف

، تجرى عملیات الدلفنة ، لتحسین جودة الشریحةختراعإلا لًـ ووفق.سلسلة اسطوانات الدلفنة ىف
و تجزأ عملیة الدلفنة .  ماكینة الصب ىتصبح الصفیحة عبارة عن قالب الصب فبعد أنوالتفریز فوراً 

األقل وسلسلة ولى الواحدة علىألسلسلة اسطوانات الدلفنة اىیئتین على األقل فزدلفنة جىعملیتإلى
ماكینة التفریز مباشرة قبل الدلفنة األولى أو ى التفریز فةوتجرى عملی.  لواحدة الدلفنة الثانیة ااتاسطوان

تاج شریحة معدنیة بواسطة الصب إلنا بجھاز ختراع أیضً إلویتعلق ا.  بین كل من عملیتى الدلفنة 
.المستمر

(57)

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



٤٥

١٤/١٢/٢٠٠٨
١٩٨٤/٢٠٠٨
٢٠١١ابریل 

٢٥/٠٩/٢٠١١
٢٥١٤٧

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

جمھوریة مصر العربیة
علمىوزارة الدولة لشئون البحث ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C07C 17/02, C07C 19/045
(71) 1.

2.
3.

SOLVAY ( BELGIUM)

(72) 1.
2.

STREBELLE, MICHEL
BALTHASART, DOMINIQUE

(73) 1.
2.

٢٦/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٥٧١٦/٦٠:فرنسا تحت رقم
٢٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/056268(: راءة الدولى رقم طلب الب

١.
٢.

(30)

وجدي نبیھ عزیز/ األستاذ (74)
براءة إختراع (12)

ثنائى كلوروایثان-٢، ١عملیة لصنع  (54)
٢١/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٢/٠٦/٢٠٠٧تاریخ تبدأ الحمایة من

تعلق  یتم في إطار ھذه العملیة استخدام دفق من .ى كلوروایثانثنائ-٢، ١ھذا االختراع بعملیة لصنع ـی
یــثان لنــزع الھیدروجــین بالتأكــسد بالحفــز النــتاج خلــیط إلیخــضع دفــق مــن ا) أ: اإلیــثان والتــي وفقــاً لھــا

ى توي عـل ازي یـح ین ، و اإلاـغ تحول إلثیـل ر الـم ثان غـی ویة ، وـی ونات ثاـن اء و مـك یاریا )ب، و الـم اخـت
سل ازي المیـغ یط الـغ ضافیة إبعد مرحلة تنقیة)ج، وجافاً غازیاً ذكور و یجفف لینتج بذلك خلیطاً الخـل

ور ى مفاعـل المعالجـة بالكـل ازي الجـاف اـل یط الـغ ندئذ الخـل نقل ـع یاریة ، ـی ن الكلور اخـت ق ـم زود بدـف الـم
ل بحـیث یــتحول  ى % ١٠علــى االـق –٢، ١ان الـــ )د، و ثنائــى كلوروایــثان– ٢، ١مــن االثیلــین اـل

ى ثانثناـئ شكل في مفاعل المعالجة بالكلوكلورواـی ن یعزل اختیاریا عن دفق المنتجات الصادر عرالـم
ور ، و ل المعالجـة بالكـل ـمفاـع ق)ـھ ي قد تم المنتجات الصادر عن مفاعل المعالجة بالكلور ، الذان دـف

ـ  یاریا اسـتخراج اـل ثان، ١اخـت ى كلورواـی نقل الى مفاعل معثناـئ نھ ، ـی و الكلور حیث كسجینالجة باالـم
تحول معظـم ى ـی ي اـل ثان–٢، ١االثیلــین المتبـق ى كلورواـی یاریا اـخضاع االخیــر ثناـئ م اخـت ، بعــد ان ـت

المشكلثنائى كلوروایثان–٢، ١لھا یتم اختیاریا استخراج الـ ، التي خال) e` مج/امتصاصلمرحلة
– ٢، ١ان الـــ )ول ، ویكــن قــد تــم اســتخراجھ مــن قــبفــي مفاعــل المعالجــة بالكلــور فــي حــال لــم 

ثان ى كلورواـی شكل في مفاعل المعالجة باالكسجین و الكلورثناـئ ت الصادر المنتجا، یعزل عن دفقالـم
ل المعالجة باالكسجین و الكلور واختیاریا یضاف الى  ن مفاـع في المشكل ثنائى كلوروایثان– ٢، ١ـع

ل المعالجـة بالكلور ، و الكلور ، كسجین ومفاعل المعالجة باالعنان دفق المنتجات الصادر)زمفاـع
م اسـتخراج  د ـت ذي ـق ثان–٢، ١اـل ى كلورواـی نھ ،ثناـئ ذي یحتوي اختیاریا على دفق اضافي من ـم و اـل

رحلة من المراحل ي ـم ابقا ـف ل ـس ثان ادـخ بعد ان ) ، یعاد تدویره اختیاریا الى المرحلة أ)إلي و) باالـی
ن یاریا ـم تھ اخـت تم تنقـی ازات وـت یاریة من اجل ازالة المنتجات المكلورة ا/الـغ د معالجـة اضـافیة اخـت و بـع

.فیھالموجودة

(57)

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



٤٦

١٧/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007000603

٢٠١١ابریل 
٢٥/٠٩/٢٠١١

٢٥١٤٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C07C 17/156, 17/25, 17/02, 21/06, 19/045 & C08F 14/06

(71) 1.
2.
3.

SOLVAY (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

STREBLLE, MICHEL
BALTHASART, DOMINIQUE

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤١٣٨٧٣:مارقاألفرنسا تحت 
٠١/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٣٢٥٢
٠١/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٣٢٥٨

٢١/١٢/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP2005/057048):رقم الطلب الدولى

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

وجدى نبیھ عزیز / األستاذ  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

دیكلورو ایثان-٢، ١عملیة لصنع  (54)
٢٠/١٢/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢١/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راعی یة باالخت صنععمل ثان-٢، ١ل ورو ای ى ٠دیكل صدر ھیدروكربون ن م اً م انطالق
:والتى وفقاً لھا 

(a ین ى االیثیل توى عل تجات یح ن من یطاً م تج خل سیر ین ى لتك صدر الھیدروكربون ضع الم یخ
ومكونات أخرى ، و

(b ور تجات المذك یط المن صل خل ین یف ى االثیل توى عل زء یح ل ج ى األق ى عل إل
، و) Cجزء (وإلى جزء ثقیل 

(c ور ة بالكل ل المعالج ى مفاع ین إل ى االیثیل تویة عل زاء المح زء أو األج ال الج تم إرس ی
ویل /و تم تح ین ی ذین المفاعل ى ھ أن ف اً ب ور ، علم سجین والكل ة باألك ل المعالج أو مفاع

، ودیكلورو ایثان-٢، ١لموجود إلى القسم األكبر من االیثیلین ا
(d ـ صل ال ثان-٢، ١یف ورو ای صادرة دیكل تجات ال ق المن ن دف یھ ع صول عل م الح ذى ت ال

عن مفاعلى المعالجة بالكلور والمعالجة باألكسجین والكلور ویرسل إلى فرن التحلل بالحرارة  
العالیة ، و

(e زء ل الج رن تحCیرس سیر أو ف ى التك ل إل ثان-٢، ١ل ورو ای یة دیكل رارة العال بالح
٠وذلك كوقود 

(57)

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



٤٧

٠٦/٠٣/٢٠٠٦
٠٠٨٨/٢٠٠٦
٢٠١١إبریل 

٢٦/٠٩/٢٠١١
٢٥١٤٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.  Cl.8 H04L 12/58

(71) 1.
2.
3.

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

TRIBBLE ERIC D
FREEMAN  TREVOR W.

(73) 1.
2.

٠٧/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٦٥٩.٢٧٩/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت الرقمین 
١٥/٤/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٧.٠١١/١١

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

ام وطریقة إلنشاء وحدة خدمة ومجیب لھما برید إلكترونى متوائم وآمن  نظ (54)
٠٥/٠٣/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٦/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ب لھما برید الكترونى متوائم وآمیتعلق ھذا االختراع بنظام وطریقة إلنشاء وحدة خدمة ومجی
ویشتمل سر االكتشاف على . من مجال المصدر إلى مجال المجیبویتعلق أیضاً بإرسال سر اكتشاف

عنوان خاص بمجال المصدر یُسمح لمجال المجیب بأن یرسل إلیھ رسالة لتحدید أن المجیب المحتمل 
یتمتع بتقنیة برید إلكترونى آمنة ومتوافقة بحیث یمكن إنشاء وصلة بین مجال المصدر ومجال 

اف بواسطة مجال المجیب بما فى ذلك استقبال عنصر البیانات یتم استقبال سر االكتش. المجیب
وتشتمل . وعنوان مجال المصدر ویتم إرسال دعوة من مجال المجیب إلى عنوان مجال المصدر

یبدأ مجال المصدر عملیة إنشاء . الدعوة على عنصر البیانات أو عنصر مناظر لعنصر البیانات
.لمصدرلتلك الدعوةوصلة مع مجال المجیب عند استالم مجال 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 والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٨

٢٠/٠١/٢٠٠٨
٠٠٩٥/٢٠٠٨
٢٠١١أبریل 

٢٦/٠٩/٢٠١١
٢٥١٥٠

(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 H01M 14/00 & C02F 1/04 , 1/44

(71) 1.
2.
3.

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO) (BELGIUM )

(72) 1.
2.
3.

BRAUNS , Etienne

(73) 1.
2.

٢٠/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٤٤٧١٧٥.٠:تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
١٩/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/BE2006/000078(:طلب البراءة الدولى رقم

١-
٢-
٣-

(30)

سمر أحمد اللباد / ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

مجموعة مؤتلفة من وحدة تحلیة صناعیة ووحدة صناعیة للدیلزة الكھربیة
متدرجة الملوحة واستخدامھاالعكسیة بقدرة

(54)

١٨/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٩/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من
تشتمل على مدخل لمیاه البحر ووحدة تحلیة تشتمل على ،ناعیة وحدة تحلیة صبیتعلق ھذا االختراع

اً نھا تشتمل أیضبأتتمیز ،ومخرج ماء عذب ومخرج ماء أجاج ،أو تحلیة بالحرارة ىتناضح عكسوحدة
،خل ماء البحر ومخرج ماء مخلوطدوم،خل ماء أجاج مدلملوحة تشتمل على اقدرة متدرجة على وحدة

ة وحدة القدرة ئلماء األجاج المذكور بمدخل الماء األجاج المذكور وتتم تھیمخرج احیث یتم توصیل
خرج الماء األجاج مع سخان بالطاقة الشمسیة بین ضیتم وحیثوىكھربمتدرجة الملوحة لتولید تیار

ك الطاقة بوحدة تحلیة صناعیة توفر الماء اللیل استھقبطریقة لتـًا أیضىیتعلق االختراع الحال٠خلة دوم
،توفیر وحدة قدرة متدرجة الملوحة .  الخطوات التالیة تشتمل على،العذب والماء األجاج من ماء البحر

یة عالخارج من وحدة التحلیة الصنایة وحدة القدرة متدرجة الملوحة المذكورة بالماء األجاجغذوت
وتسخین الماء األجاج ، المذكورة كتیار تغذیة عالى الملوحة وماء البحر كتیار تغذیة منخفض الملوحة

وتولید تیار كور ، یة وحدة القدرة متدرجة الملوحة بالماء األجاج المذغذمسیة لتشالمذكور بالطاقة ال
كمصدر طاقة لوحدةكور المذىواستخدام التیار الكھرب،تدرجة الملوحة موحدة القدرة ىفىكھرب

.التحلیة الصناعیة المذكورة 

(57)

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



٤٩

٠٦/١١/٢٠٠٨
١٨١٩/٢٠٠٨
٢٠١١ابریل 

٢٥/٠٩/٢٠١١
٢٥١٥١

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

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

اعمكتب براءات االختر

(51) Int.Cl.8 C01B 3/34, 3/50

(71) 1.
2.
3.

BPP. L.C (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

FORSYTH, Jonathan, Alec
HARPER, Roger, Neil

(73) 1.
2.

٠٨/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٢٥٢٤٣١.٩: تحت رقم المكتب األوروبى
٢٦/٠٤/٢٠٠٧ریخ بتا(PCT/GB2007/001545): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

عملیة إلنتاج الھیدروجین (54)
٢٥/٠٤/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٦/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راعی ل االخت ل مفاع یھ داخ توى عل ركب یح ن م ین م تاج الھیدروج یة إلن بعمل
نط ى م شتمل عل ین ، ی نفذ للھیدروج ى م شاء انتقائ صلھما غ یة یف نطقة ثان ى وم قة أول

یة  نطقة الثان ى الم نھا إل نفذ م ى وی نطقة األول ى الم ین ف تاج الھیدروج ل إلن دث تفاع یھا یح وف
ین  ع الھیدروج ح م از كاس یار غ یع ت تم تجم یھا ی ین ، وف نفذ للھیدروج ى الم شاء االنتقائ الل الغ خ

نطقة الثان ى الم نافذ ف ل ال ن المفاع یة م نطقة الثان ى الم ى ف ضغط الجزئ اء ال تم إبق یث ی یة ، ح
٠) كیلو باسكال٢٠٧(٢بوصة / رطل ٣٠عند مستوى أكبر من 

(57)

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



٥٠

٢٧/٠٧/٢٠٠٨
١٢٦٤/٢٠٠٨
٢٠١١ابریل 

٢٦/٠٩/٢٠١١
٢٥١٥٢

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

جمھوریة مصر العربیة
بحث العلمىوزارة الدولة لشئون ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J  20/30, 20/21, 20/22 & C09K 3/32

(71) 1.
2.
3.

COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM BURGENLAND AKTIENGESELLSCHAFT
(AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

PHILIPP, Franz, Josef

(73) 1.
2.

٢٥/٠١/٢٠٠٦بتاریخ 110/2006A:أسترالیا تحت رقم
٢٢/٠١/٢٠٠٧بتاریخ PCT/AT 2007/000024)(:طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

طریقة إلنتاج مادة رابطة للزیوت (54)
٢١/٠١/٢٠٢٧تنتھى فى و٢٢/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من تاریخ 

مزودة تركیبة مفتوحة المسام حبیبیةمواد رابطة للزیوت یكون لھا بطریقة إلنتاج بتعلق االختراع 
الطریقة، أنھ في كل وتتسم. بقالب خزفي من السیلیكات بواسطة استخدام مادة ورقیة مستخلصة وطمي

الطیني المنصرف مع محتوي الراسببالوزن من%  ٦٠-٣٥حالة تعتمد علي المادة الخام، یتم مزج 
من المادة الورقیة المستخلصة بالوزن%  ٥٥-٢٥بالوزن، و%  ٨٥و٧٠الماء الذي یتراوح بین 

-١بالوزن من الطمي وبشكل اختیاري % ٢٥-١٠بالوزن، و%  ٥٥-٣٥ومحتوي مائي یتراوح بین 
بالوزن من %  ٣یصل إلي أو ما /  الحي وبالوزن من الجیر%  ٢-١بالوزن من الزیولیت، و%  ٣

معالجة المادة الخام التي تم الحصول علیھا وذلك وبالتالي تتم.  الرماد المتطایر مع خلیط متجانس
ثم یتم تجفیف الجسیمات وحرقھا علي التوالي .  مم٦-٤بین لتشكیل جسیمات لھا متوسط قطر یتراوح

إنتاجھا وفقاً للطریقة المذكورة كثافة لعوامل الربط الزیتیة التي تمویكون.  ْم١٠٥٠إلي ٩٥٠عند 
من الزیت لكل ١.٠١و٠.٧لتر وتتراوح قدرة الربط الزیتي بین /  كجم٠.٧٥و٠.٤بین كتلیة تتراوح

.ربط زیتيعامل

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٥١

١١/٠١/٢٠٠٧
٠٠١٣/٢٠٠٧
٢٠١١ابریل 

٢٧/٠٩/٢٠١١
٢٥١٥٣

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

ة مصر العربیةجمھوری
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01D 5/00, 5/10

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عدلى عبد هللا حنا / األستاذ الدكتور
أشرف فھیم على/ الدكتور
ھدى محمد رفعت محمد الغریب جالل/ األستاذة

٠١
٠٢

٣.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجد محسب السید وآخرین/ ویمثلھا األستاذ-المركز القومى للبحوث-نقطة االتصال بمكتب البراءات  (74)
ختراع إبراءة  (12)

تحضیر كبریتات البوتاسیوم من مادة الستروجبس (54)
١٠/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١١/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ستروجبس  ادة ال ن م یوم م ریتات البوتاس ضیر كب راع بتح ذا االخت تعلق ھ ی
وع  ن ن ى م بادل األیون تخدام طریقة الم ستریك باس ض ال صناعة حم Duolite C246المصاحبة ل

ناعى ی ف ص ویل مخل تم تح یث ی سن ح ضویة تح ر ع ادة غی ى م رة إل یة كبی تج بكم ن
ى  تلوث البیئ ن ال ل م سى وتقل تج الرئی یمة المن ن ق ق ٠م صل معل تم ف ضیر ، ی یة التح ى عمل ف

ریتیك ،  ض الكب ى حم صول عل ى للح بادل ایون ود م طة عم ستروجبس بواس ادة ال ن م م
یدروكلو ض الھ ى حم صول عل ر للح ود آخ ى عم یوم ف ونات البوتاس صل ای تم ف ریك وی

ذلك الحصول على كبریتات  تم ب ل بالبوتاسیوم وی ود المحم ى العم ریتیك إل ض الكب تم تعریض حم وی
٠البوتاسیوم كما یتم استخدام حمض الھیدروكلوریك المتحصل علیھ إلعادة تنشیط العمود 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــصة بالوــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٥٢

٢٣/١١/٢٠٠٨
١٨٩٨/٢٠٠٨

٢٠١١إبریل
٢٧/٠٩/٢٠١١

٢٥١٥٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L 1/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

منال فتحى سالمة / الدكتورة
عزة أمین حسین  / األستاذة الدكتورة

ھشام أحمد محرم  / الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید / المركز القومى للبحوث ویمثلھا األستاذة-ة االتصال بمكتب براءات االختراعنقط (74)
ختراع  إبراءة  (12)

طریقة إلنتاج ألیاف جیلیة من أعناق عیش الغراب المحارى واستخدامھا كبدیل للدھون  (54)
٢٢/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى٢٣/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ت علق ھذا االختراع بطریقة إلنتاج ألیاف جیلیة من أعناق عیش الغراب المحارى واستخدامھا كبدیل ی
: وتتم تلك العملیة عن طریق٠للدھون 
غسل األعناق بغرض إزالة األتربة العالقة، -١
، فالتجفی-٢
لیة، لمدة ساعتین مع تكرار ھذه العمEDTAطحن األعناق المجفدة وغمرھا فى مادة الـ-٣
ر األعناق المجف-٤ ةغم المطحونة فى محلولى ھیدروكسید الصودیوم وحامض األستیك على ف

التوالى، 
غسل الراسب بالماء، -٥
یة الـ-٦ ھ عمل رى ل والحصول فإلزالة آثار المذیبات بعدھا تتم عملیة التجفیDIALYSISتج

٠فى صورة مسحوق یمكن كبسلتھ واستخدامھ FIBER GELعلى الـ

(57)



٥٣

٠٤/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٣٩/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

٢٧/٠٩/٢٠١١
٢٥١٥٥

(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 B01J 8/00 ,  8/06 & C01B 3/38 & C10G 9/20

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

MEISSNER, Oliver
WODBERG, Silke

(73) 1.
2.

٠٨/١١/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٥٢٩٣٧.٥: تحت رقمألمانیا 
٣٠/١٠/٢٠٠٧یخ بتار) PCT/EP2007/009387(:رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

سمر أحمد اللباد/ ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

خط تجمیع لوسائل إعادة التشكیل األنبوبیة (54)
٢٩/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٣٠/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

الغاز وذلك من أنابیب معالجة ىخط تجمیع إلزالة الغازات الساخنة الموصلة فبختراعالھذا ایتعلق
عازلة وعلیھ توجد طبقةى، حیث یشتمل خط التجمیع على الجزء الداخلإعادة التشكیل األنبوبیةوسائل

وعلى الجزء ،واحدة على األقل مصنوعة من خرسانة مقاومة لالشتعال أو طوب مقاوم لالشتعال
من ىالقواعد التن، ویشتمل على العدید مى فلزىیوجد جدار مصنوع من أنبوب خارجىالخارج

ى، حیث فبخط التجمیعىاألنبوبالفرنى العملیة فىفستخدم خاللھا یمكن أن تتصل أنابیب الغاز الم
، ویبرز موصلة جزئیاً على األقل بأنابیب التوجیھمستخدم فى العملیة منطقة القواعد تكون أنابیب الغاز ال

ل خاللھا ، وذلك بوسیلة یمكن منخط التجمیعىظرة فالمنامعالجة بأنابیب لغاز الكل مخرج غاز ُموصَّ
إنشاء مخرج للغاز واحد ، ویتمخط التجمیع عند التشغیل الصحیحىفالمستخدم فى العملیة لغاز اإدخال 

.على األقل على ھیئة ثنیة أنبوب

(57)

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



٥٤

٠٦/٠٩/٢٠٠٩
١٣٢٠/٢٠٠٩
٢٠١١ابریل 

٢٧/٠٩/٢٠١١
٢٥١٥٦

(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 53/00 & C07C 255/13

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

UEKAWA, Toru
OHSHITA, Jun

(73) 1.
2.

٠٧/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٠٥٦٨٨٩:الیابان تحت رقم
٠٦/٠٣/٢٠٠٨یخ بتار(PCT/JP2008/054560):رقملى تحتطلب البراءة الدو

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

مركب إستر لحمض سیكلو بروبان الكربوكسیلى واستخدامھ فى مكافحة الحشرات (54)
٠٥/٠٣/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٦/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راعی صیغة بمركب االخت ثلھ ال ى مكافحة الحشراتح٠(I)تم تاز ف شاط مم ز بن یث یتمی
وبالتالى فھو مفید كمكون فعال فى تركیبة لمكافحة الحشرات 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٥٥

٠٧/٠٩/٢٠٠٩
١٣٢٤/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

٢٧/٠٩/٢٠١١
٢٥١٥٧

(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 33/19

(71) 1.
2.
3.

PRAYON TECHNOLOGIES (BELGIUM )

(72) 1.
2.
3.

KUROWSKI , Serge

(73) 1.
2.

٠٦/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠٠٩٩/٢٠٠٧:بلجیكا تحت رقم
٠٦/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/052710(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد   / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

خلیة ترشیح وجھاز ترشیح یستخدم ھذه الخلیة (54)
٠٥/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

وأربعة جدران جانبیة تمتد ألعلى منى بخلیة ترشیح تشتمل على خزان لھ جدار سفلاالختراع یتعلق ھذا 
سفل دار ال ویةىالج تحة عل ذلك ف عوك یة األرب دران الجانب شتمل الج ین، وت دارین طولی ى ج ین عل متقابل

یة ة أمام دار واجھ ذلك ج نھماوك ربط بی یة لل ة خلف ، فتحة الخزانىترشیح محملة ف، طبقةوجدار واجھ
، للخارج من قمة أحد الجدران الطولیة المذكورةیبرزى ، وطرف تغطیة متدلخرج لتفریغ ناتج الترشیح

شتمل الجدار الطول ذلكىوی ل ل ى جزء سفلىطرف المتدلالمزود بالالمقاب تد ألعلى من الجدار ى عل یم
سفل أو یشتمل /، والمذكورى یمتد بشكل مائل ألعلى وداخل الخزان من قمة الجزء السفلىعلووجزءىال

سفلي ن الجدار ال ى م تد ألعل ى جزء سفلي یم یة عل واجھة األمام وجدار ال یمتد بشكل مائل ى وجزء عل
.المذكورى ء السفلألعلى وداخل الخزان من قمة الجز

(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



٥٦

٣٠/٠٩/٢٠٠٩
١٤٤٦/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

٢٧/٠٩/٢٠١١
٢٥١٥٨

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

جمھوریة مصر العربیة
ث العلمىوزارة الدولة لشئون البح

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 2/00 , 2/12

(71) 1.
2.
3.

RESEARCH & DESIGN INSTITUTE OF UREA AND ORGANIC SYNTH
RUSSIANFEDRATION ESIS PRODUCTS, ( RUSSIAN FEDERATION)
OTKRYTOE AKTSIONEMOE OBSCHESTVO ( RUSSIAN FEDERATION)

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

SOLDATOV , Aleksei Vladimirovich
SERGEEV , Yury Andreevich
ERMOLAEV , Dmitry Alekseevich
CHEBLAKOV , NikoLai Valentinovich
GOLOVIN , Yury Aleksandrovich

6.
7.
8.
9.

10.

MIKHAYLOV , Yury Ivanovich
PROKOPYEV , Aleksandr Aleksandr Alekseevich
KOSTIN , Oleg Nikolaevich
KUZNETSOV , Nikolai Mikhailovich
ESIN , Igor Veniaminovich

(73) 1.
2.

٣٠/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧١١١٨٣٥:تحت رقماالتحادیة روسیا 
٢٥/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/RU2008/000175(:رقمىطلب البراءة الدول

١·
٢·
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد / ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

تحبیبأسطوانة طریقة إنتاج منتج محبب و (54)
٢٤/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

تكمن طریقة إنتاج .معدنیةطرق وأجھزة تحبیب یمكن استخدامھا إلنتاج أسمدة بختراعالھذا ایتعلق
وسط ھواءى، أو معلق على حاجز من مادة سائبة ف، أو ناتج صھرتشتیت محلولىالمبتكرة فالحبیبات

الحبیبات یتم توفیر الھواء على نحو مقابل إلزاحة.  داخلیةشفرات بةمزودةدّوارى أسطوانةمتحرك ف
ىعرضمساحة قطاعى، تساولصورة مشعىویتم إدخال طور مشتت فألسطوانة على طول محور ا

لمساحة ى أقصى بُعد خطىیساو.  ألسطوانة الخاص باىمن مساحة القطاع العرض%  ٥٠–٢٠منھ 
بواسطة ى لألسطوانة الخاص بالمشعل تقریبًا قطر دائرة مكونة على القطاع العرضىالقطاع العرض

ى، یساوى بیضاورة شكلصوىللمشعل فىیمكن تشكیل القطاع العرض.  شفرات للاألطراف الحرة 
ألسطوانى جھاز التحبیب اویتم تزوید.  لشفرات محوره قطر دائرة مكونة بواسطة األطراف الحرة ل

إمكانیة تكوین مشعل لھ قطاع شكل فتحة الناتج الصغیرة الخاصة بھ إلىى، یؤدالمبتكر برشاش
رة تفریغ ووضع وصلة حجىالھواء ف، ویتم وضع وصلة ملولبة الطرفین إلدخالمطلوبىعرض

االختراع المذكور إلى إمكانیة تقلیل رطوبة ىویؤدھذا.  حجرة تعبئةىملولبة الطرفین إلخراج الھواء ف
.التحبیبوتكثیف عملیةىالمنتج النھائ

(57)

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



٥٧

٢١/٢/٢٠٠٨
٣٠٣/٢٠٠٨
٢٠١١ابریل 

٢٧/٠٩/٢٠١١
٢٥١٥٩

(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 A45D1/04,1/4,2/40,20/50

(71) 1.
2.
3.

MOURAD JOSEPH (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

MOURAD Joseph

(73) 1.
2.

٢٦/٨/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥/ ٩٠٤٦٥٣:سترالیا تحت رقم أ
.٢٥/٨/٢٠٠٦بتاریخ AU2006/001244/(PCT(:لب الدولى تحت رقمالط

١-
٢-
٣-

(30)

اللباد احمد سمر/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز لتصفیف الشعر (54)
٢٤/٠٨/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٥/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

از لتصفیف الشعر  ى بجھ راع الحال تعلق االخت بھ سطح استقبال ) ١٢( یشتمل على ذراع ممتد ) ١٠( ی
شعر  ذراع ) ١٤( ال ل ال وجد داخ واء ) ١٢( ی سار للھ طة ) ١٦( م یھ بواس ون ف واء المحق ل الھ یحم
یتم تشكیل مخرج ) ١٢( یوازى الذراع ) ٢٤( مخرج ھواء ممتد ) ١٦( لمسار الھواء ) ١٨( مروحة 
واء  شعر ) ٢٤( الھ واء بطول ال ع الھ تقبال الشعر . بحث یدف سطح اس ) ٢٦( شعیرات ) ١٤( یتصل ب

. لتكوین فرشاة 

(57)

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



٥٨

٠١/٠٣/٢٠٠٩
٠٢٧٣/٢٠٠٩
٢٠١١ابریل 

٢٧/٠٩/٢٠١١
٢٥١٦٠

(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  25/02, 43/56, 25/04, 43/84, 47/36, 51/00 & A01P 1/00, 13/00, 7/04

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KOZUKI. Yumiko

(73) 1.
2.

٢٧/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٢٦٢١٣٥/٢٠٠٦:الیابان تحت رقم
٢٠/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/JP2007/068906): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
ختراع  إبراءة (12)

داى إیثیل أوكساالت ، ووتركیبة كیمیائیة زراعیة تشتمل على خلیط من ھیدروكربونات عطریة ، 
إیمیدازولیدین كمذیب   -٢-داى میثیل -٣، ١

(54)

١٩/٠٩/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٠/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
ذا  تعلق ھ راعی ى االخت ركب كیمیائ ى م توى عل ضر یح ة كمستح ستحلب نافع ركیبة م ر ت بتوفی

ال  ركیبة المستحلب بصورة أساسیة مما یتراوح بین ٠زراعى فع تكون ت بالوزن % ٢٥إلى ٠.٥ت
اء ،   ة للم ر األلف ة غی زراعیة الفعال یة ال ركبات الكیمیائ ن الم وعة م د أو مجم ن واح م

ا یت ین وم ى ٥راوح ب سطحى % ١٥إل ر ال وافض التوت ن خ وعة م د أو مجم ن واح وزن م : بال
ین  راوح ب ا یت ى ٢وم ربونیة % ٦٠إل بات الھیدروك ن المذی وعة م د أو مجم ن واح وزن م بال

ریة  ین : العط راوح ب ا یت ى ٢وم ساالت % ٦٠إل یل أوك ن داى إیث وزن م : بال
ین  راوح ب ا یت ى ١٢وم ن % ٩٠إل وزن م یل -٣، ١بال یدین -٢-داى میث : إیمیدازول

ى  ین صفر إل راوح ب ا یت صیاغة ، حیث تتراوح نسبة وزن% ٥وم واد المساعدة لل ن الم وزن م بال
یل -٣، ١ ذیب -٢-داى میث ى م یدین إل بات(إیمیدازول ن ) مذی ریة م ربون العط ٠.٠٣: ١الھیدروك

ى  سبة وزن ٢: ١إل راوح ن یل -٣، ١، وتت ساالتإیمیدازو-٢-داى میث یل أوك ى داى إیث یدین إل ل
٢٠: ١إلى ٠.٠٣: ١من 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٥٩

١٧/٠٥/٢٠٠٤
٠٢٢٤/٢٠٠٤
٢٠١١فبرایر 

٢٧/٠٩/٢٠١١
٢٥١٦١

(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 E04C 5/12

)جمھوریة مصر العربیة(لدین سلیمان سلیمان سلیمان على ا/ األستاذ الدكتور 
)جمھوریة مصر العربیة(التھامى أبو زیــد التھامـى عبـد هللا / األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

سلیمان سلیمان سلیمان على الدین / األستاذ الدكتور 
التھامى أبو زیــد التھامـى عبـد هللا / األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

وصلة میكانیكیة ألسیاخ التسلیح تعتمد على نتوءات األسیاخ (54)
١٦/٠٥/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٧/٠٥/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

الوصلة ھذه تتكون . وصلة میكانیكیة ألسیاخ التسلیح تعتمد على نتوءات األسیاخ علق ھذا اإلختراع تی
بة م ن جل صلب مقم ى ن ال ورھا سمة إل ول مح ى ط صفین عل ى ن سطحھا الداخل٠الطول صنع ب ى م

رة بات غائ تـًة تمامـمطابق(female) مط بـا للن . ح ـالتسلیاخـودة بأسیــالموج(male) ارزةـــوءات ال
ت سیخ المـی ة ال ند نھای بة ع بادھتنم وضع شطرى الجل سیخ ال ة ال ى استقالموضوعینئى وبدای امة عل

سلیح یاخ الت ودة بأس توءات الموج دخل الن یث ت دة بح ا(male)واح ل م ن داخ شطرین م ى ال ا ف یقابلھ
بات ل (female)مط بة الوص صال جل ل ات شطرین لجع ق ال ام غل رق إلحك راع ط دم اإلخت ا یق كم

دة  تم . باألسیاخ یعمل كوحدة واح م ی شطرین بإث ق ال ام غل ة طرقأحك یتم توضیحھا فیما ى من ثالث
٠و الدرفلةأالسباكة وأعن طریق الحدادة ةالجلبأجزاء یاتى من تفاصیل ویمكن تصنیع س

(57)

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



٦٠

٢٣/٠٤/٢٠٠٨
٠٦٨٤/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

٢٨/٠٩/٢٠١١
٢٥١٦٢

(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 H05B 41/36

(71) 1.
2.
3.

SKIRTLIGHT , S.A (HUNGARY)

(72) 1.
2.
3.

JANOS Istvan Luczenbacher

(73) 1.
2.

٢٦/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/HU2005/000118(: م رقب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

فاروق مباركىشاد/ األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

لمبة فلورسنت مدمجة (54)
٢٥/١٠/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٦/١٠/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

معروفة وعمود مفرغ مركزى ملحق بالقاعدة ات قاعدةلمبة فلورسنت مدمجة ذبیتعلق ھذا االختراع
الخارجى مطلى بمادة عاكسة للحرارة والضوء وقلنسوة تغلق العمود وسطحھإلكترونیة وعناصر 

أو العمود المجوف /المشعة للضوء بالقلنسوة والمجوف ؛ ویتم تأمین عضو واحد أو أكثر من األعضاء
لكترونیة إالمشعة للضوء من عمود مجوف وتتصل بعناصر وتبدأ األعضاء؛والذى تغلقھ القلنسوة

؛ القلنسوةأو/أو بمكشاف لكشف اإلشارات ؛ وتمر خالل فتحات للعمود المجوف و/ووكھربائیة
األعضاء المشعة للضوء الممتدة )دعن(وتتضمن اللمبة الفلورسنت المدمجة أیضاً حلقة موجھة لحمل 

، والقاعدة، ضم العمود المجوفیوالعمود المجوف ؛ ولحدیة للقاعدةحتى أو فیما یجاوز حافة اإللتقاء ا
القلنسوة ناحیة وحلقة التوجیة باألعضاء المشعة للضوء وتمتد األعضاء المشعة للضوء منوالقلنسوة

للمبة الفلورسنت المدمجة واألعضاء القاعدة وللخلف فى إتجاه مواًز على األقل مع المحور الطولى
.ویتم تعدیل اللمبة بمقابس المصابیح المعروفة.ذات قطاعات منحنیة المشعة للضوء 
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قائـمة المحتـویـات
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( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء-

)١( راءات- صرة للب اف المخت صادراألوص ھرةال الل ش رخ ربیة ٢٠١١اكتوب ة الع ـًا باللغ بق ط
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥١٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)٧( ٢٥١٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥١٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥١٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥١٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)١٤( ٢٥١٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥١٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥١٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥١٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥١٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥١٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢١( ٢٥١٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)٢٣( ٢٥١٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥١٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥١٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥١٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥١٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)٣١( ٢٥١٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات               

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

ـًا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى                               يعد البحث العلمى منبع

لملكية الفكرية  ااالهتمام بحقوق   ن  كاا  ولم،  ية المنشودة   جلوالتكنوفكره مما يحقق التنمية االقتصادية و      

ـًا من مطالب المعرفة       ـًا ضروري ة والتى تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية        والتنميمطلب

إبداعاتهم الفكرية والتى يترتب عليها حماية الحقوق المالية واألدبية لهؤالء المبدعين ، كما أنها تنظم                  

.وتحمى إبداعاتهم 

على ربط  وفـى إطار رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للباحثين والعلماء والمبدعين والعمل             

الـبحث العلمـى بالـصناعة تـم إنـشاء وتشغيل الشبكة اإللكترونية والتى ترتكز على إنشاء نقاط اتصال        

إلكتـرونية بـين مكـتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات والمراكز          

ا حتى يمكن ترجمة المعلومات     والشركات على مستوى جميع محافظات مصر لتحقيق التكامل والتالحم بينه         

٠التكنولوجية التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام 

ومن هنا جاء االهتمام بنشر الوعى وثقافة المعلومات المتضمنة ببراءات االختراع وتم اإلصدار بنشرة              

إلقاء المزيد من الضوء على االتجاهات التكنولوجية الحديثة         األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف    

فـى المجـاالت المخـتلفة واالسـتفادة الكاملة من البيانات والمعلومات الثرية التى يتضمنها هذا الوعاء                 

المعلوماتـى المهـم للوقوف على أحدث التقنيات والعمل على تطويرها ؛ مما يؤدى إلى دفع عملية تنمية                  

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
11 رقم البراءة
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( 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 )
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 األوصاف المختصرة

  للبراءات الصادرة
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 ٢٠١١ اكتوبررـالل شهـ



٢

٠٣/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000533

٢٠١١أبریل 
٢/١٠/٢٠١١

٢٥١٦٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B01D 61/18 , 61/20 , 65/00

(71) 1.
2.
3.

VA TECH WABAG GMBH (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

FUCHS,Werner
VRANITZKY, Robert
LUKASCHEK, Christoph

(73) 1.
2.

٠١/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ) PCT/EP2004/013602(:ین رقمالتحت ب البراءة الدولى لط
)PCT/EP2005/056382 ( ٠١/١٢/٢٠٠٥بتاریخ

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعإبراءة  (12)

لترشیح المیاه والمیاه المھدرةمانظ (54)
٣٠/١١/٢٠٢٥نتھى فى ـوت٠١/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

، حیث یشتمل على حاویة واحدة على األقل یتممیاه المھدرةلترشیح المیاه والبنظام یتعلق ھذا االختراع
وذلك لتغذیة المعلق بطریقة یتم تجھیز حجیرة تغذیة واحدة على األقل.  فیھا وضع وحدات ترشیح مھواة 

ىبأنھ یحتوىیتمیز نظام االختراع الحال.  ترشیحھ وإدخالھ لوحدات الترشیحىسیجرىمرتبطة والذ
، كما أنھ یتمحجیرة التغذیةىترشیحھ فىسیجرىفیھا إدخال المعلق الذتغذیة یتمعلى حجیرة لتوزیع ال

على تقلیل المساحة یعمل ھذا االختراع.  توجیھ حجیرة لتوزیع التغذیة جزئیاً حول حجیرة التغذیة
.الالزمة لتغذیة المعلق أسفل وحدات المرشح

(57)

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



٣

١٤/٠٧/٢٠٠٩
١٠٨٥/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

٠٢/١٠/٢٠١١
٢٥١٦٥

(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 E04C 3/08 , 3/32 , 2/58 , 3/07 , 3/04  & E04B 2/58 , 2/74

(71) 1.
2.
3.

KNAUF INSAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET A.S (TURKEY)

(72) 1.
2.
3.

KNAUF , Alfons , Jean

(73) 1.
2.

١٥/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP07/000300(:ین رقمب البراءة الدولى تحت اللط
)PCT/EP2008/000260 ( ١٥/٠١/٢٠٠٨بتاریخ

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعإبراءة  (12)

على ھیئة ھیكل حامل لتشیید الجدرانىعنصر جانب (54)
١٤/٠١/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٥/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ذا ا تعلق ھ راعإلی ى ، حیث یشتمل العنصر الجانبم كھیكل حامل لتشیید الجدرانلیستخدى عنصر جانببخت
والھدف ھو الكشف عن المذكور على منطقة تجسیر واحدة على األقل ومنطقة مشفھة واحدة على األقل ،

المتطلبات االستاتیكیة كما كان یحدث من ، حیث یتم فیھ الحفاظ علىبنیة خفیفة الوزنىذىعنصر جانب
بل ًا لق دیم أوالً خإل، ووفق م تق راع ت نطقةت موجھین بشكل ) ٥َ، ٥(تدعیم ىتجسیر تشتمل على سناد، م

، حیث یتم بواسطتھما امتصاص القوى المؤثرة على العنصر ى للعنصر الجانبى االتجاه الطولىفىأساس
ا بعیدًا فى الجانب أیضاً على عدد ، تشتمل منطقة التجسیر، وثانیاً ى للعنصر الجانبىاالتجاه الطولىونقلھ

یم  نادات التدع ین س نھا ب ل م ع ك تم وض یث ی ربط ح نادات ال ن س یًا ) ◌َ ٥، ٥(م یلھا میكانیك وتوص
سناد یم ىب ن) ٥َ، ٥(تدع ن م ریقة تمك ل بط ى األق ین عل وى الاثن صاص ق ىامت نادات ل ى س ا إل ونقلھ

.ذات الصلة) ٥َ، ٥(التدعیم 

(57)

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



٤

٢٩/١٢/٢٠٠٣
١١١٤/٢٠٠٣
٢٠١١ابریل 

٠٢/١٠/٢٠١١
٢٥١٦٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C25B 11/06

(71) 1.
2.
3.

ELTECH SYSTEMS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HARDEE, Kenneth, L.

(73) 1.
2.

٢٤/٠٣/٢٠٠٣بتاریخ ٣٩٥.٩٣٩/١٠:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعإبراءة  (12)

طالء كھربائى حفزى باستخدام كمیات صغیرة من معادن مجموعة البالتین 
وقطب مصنوع منھا

(54)

٢٨/١٢/٢٠٢٣وتنتھى فى ٢٩/١٢/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 
ون  یث یك یھ ، ح الء عل ضمن الط ب یت زى وقط ى حف الء كھربائ ى بط راع الحال تعلق االخت ی
الطالء عبارة عن طالء بأكسید معدنى مخلوط ، وبشكل مفضل بأكاسید معدنیة من مجموعة البالتین 

ن األ ضة م ستویات منخف ود م دم وج ود أو ع ع وج صمامیة م یة ال ید المعدن ٠كاس
ن بالتحدید استخدام الطالء الكھربائى الحفزى كمكون مصعد لخلیة التحلیل الكھربائى وبالتحدید  ویمك

٠خلیة للتحلیل الكھربائى لمحالیل كلور قلویة مائیة 

(57)

نجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإل



٥

٢٨/٠٩/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000935

٢٠٠١أبریل 
٠٢/١٠/٢٠١١

٢٥١٦٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G01V 1/00

(71) 1.
2.
3.

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

GERA, Bhim, Singh
OJHA Vijay, Kumar
SINGH, Gurbir

4. DUITA, Huriday, Nath

(73) 1.
2.

٣١/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ ) PCT/IB2004/001015(:رقمب البراءة الدولىلط ١·
٢·
٣·

(30)

شادى فاروق مبارك   (74)
اعبراءة إختر (12)

الزالزل) مؤشرات(طریقة الكتشاف بوادر  (54)
٣٠/٠٣/٢٠٢٤نتھى فى ـوت٣١/٠٣/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

عن االستخدام الحدیث لمنظومة دراسة الطبقات الجویة باستخدام طرق صوتیة یتعلق ھذا االختراع
. درجات بمقیاس ریختر٥.٠شدتھ ال تقل عن ىو بوادر زلزال قوأالكتشاف دالئل SODAR)سودار(

أال یكون مركزىمحتمل وقوعھ فىعلى اكتشاف زلزال قواحتیاجات سودار لیصبح قادراً وتتركز
ى ویتمیز السودار التقلید.  كم من موضع السودار٢٥٠حوالىعلى مسافة تزید عنىالزلزال السطح

ىالجویة التمن االضطراباتھذا االختراع بالمقدرة على اكتشاف قوة الصوت المنعكسىالمستخدم ف
٠األدنىىالغالف الجوىتتأثر بتراكم موجة طویلة وكبیرة السعة ف

(57)

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



٦

٠٧/٠٢/٢٠٠٨
٠٢٢٩/٢٠٠٨
٢٠١١ابریل 

٠٢/١٠/٢٠١١
٢٥١٦٨

(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 47/34,  43/40 & A01P 5/00,  7/00

(71) 1.
2.
3.
4.

BASF AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

FINCH, Charles, W

(73) 1.
2.

١١/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ ٦٠٧٠٧٣١٢: رقمتحتالوالیات المتحدة االمریكیة
٨/٨/٢٠٠٦بتاریخ  (PCT/EP2006/065134) :الدولى تحت رقمالبراءهطلب

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

مستحضر تركیز قابل لالستحالب   (54)
٠٧/٠٨/٢٠٢٦فىوتنتھى٠٨/٠٨/٢٠٠٦اریخ  من تتبدأ الحمایة 

، تشتمل على ) EC(یتعلق ھذا االختراع بمستحضر تركیز قابل لالستحالب 
): I(مركب فنیل نصف كربازون لھ الصیغة 

یھا تكون  ستقل عن بعضھا البعض عبارةعن ھیدروجین، سیانو، ھالوجین، R2و R1وف ى نحو م ، عل
C1-C4 یل ـ سى ، C1-C4، الك و الكیل ـ C1-C4الكوك C1-C4تمثل R3ھالو الكوكسى و C1-C4ھال

ھالو الكوكسى، C1-C4 ھالو الكیل اوC1-C4الكوكسى ، 
او ملح منھ مقبول زراعیا، 

مجموعة مذیب ، تشتمل على
ـ بیوتیروالكتون، Y) ١ب
و أو االروماتیة،/كیتون واحد او اكثر من الكیتونات االلیفاتیة و) ٢ب
اختیاریا واحدة او اكثر من الھیدروكربونات االروماتیة ) ٣ب
مستحلب واحد او اكثر، ) ج
ات ) د اه اآلف تاز تج ى واداء مم زین عال بات تخ ا ث ضر، لھ رى للمستح افیة اخ واد اض یاریا ، م اخت

. الحشریة

(57)

یة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیز



٧

١٥/٠٧/٢٠٠٨
١١٨٩/٢٠٠٨
٢٠١١ابریل 

٠٤/١٠/٢٠١١
٢٥١٦٩

(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 33/14, 34/06

(71) 1.
2.
3.

PEAK WELL SOLUTIONS AS  (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

REVHEIM, Sven

(73) 1.
2.

٢٠/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٠٣٠٤: تحت رقمیج النرو
١٠/٠١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/NO 2007/000008):رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراع  إبراءة  (12)

صمام للتثبیت باألسمنت (54)
٠٩/٠١/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٠/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا اال تعلق ھ منت ی یت باألس صمام للتثب راع ب منت ٠خت یت باألس یات التثب راء عمل إلج
ى  یة یغط زلقة داخل بة من ى جل صمام عل ذا ال شتمل ھ یف ، وی یب تغل ى أناب شتمل عل ر ی ب بئ ى ثق ف
بوب خارجى یحیط بھ ، ویفتح فى وضع مفتوح الفتحات  ن خالل أن تحات م ق عدة ف ى وضع مغل ف

زلقة  بة المن شتمل جل ورة ، وی سبقًا المذك ددة م وة مح سلیط ق تطلب ت شغیل ت یلة ت ى وس عل
بة  ل الجل شیق داخ یلة تع ع وس س ، ووض توح والعك ر المف ى اآلخ ق إل ع المغل ن الوض ل م ن ك م

رة  بض مناظ ائل ق ى وس شتمل عل ر ت شغیل بئ أداة ت شیقھا ب زلقة لتع راع ٠المن ذا االخت ز ھ یتمی
شتم یت باألسمنت ی مام التثب ى أن ص ثل ف دة سمات تتم ى األقل مصمم ، بع د عل ى مسمار واح ل عل

زلقة  بة المن ص ، والجل سمار الق ص م ة ق ى مقاوم تغلب عل سبقاً لل ددة م وة مح سلیط ق ب ت یث یج ح
شغیل  یلة الت شق وس ى أن تتع سر إل نما یتك ص حی سمار الق ن م یداً ع رك بع وع لیتح الموض

٠داخل التجویف 

(57)

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



٨

١٤/١٢/٢٠٠٥
٠٥١٧/٢٠٠٥

٢٠١١إبریل
٠٤/١٠/٢٠١١

٢٥١٧٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 401/00, 401/02, 401/04

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عادل صبحى جرجس / الدكتور
ھناء محمد حسنى / الدكتورة

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

المركز القومى للبحوث ویمثلھا ماجدة محسب السید -نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع (74)
ختراع  إبراءة  (12)

النیكوتین أمید ذو نشاط مضاد لألورام )] میثیل ببرازینیل-٤(-١[-٢تخلیق مشتق جدید  (54)
١٣/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٤/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

د  شتق جدی یق م راع بتخل ذا االخت تعلق ھ رازینیل-٤(-١[-٢ی یل بب شاط )] میث ید ذو ن ین أم النیكوت
ألورام م تبداالت ٠ضاد ل ل االس ى تفاع تمدا عل یف مع ضة التكال ة منخف ركبات بادئ ستخدم م ت

تفاعل  یة ب یة النیكولوفیل رازین -٤األرومات یل البب شط"میث وى ن ین ثان شتق " كام ع م رومو -٢م ب
ید المناظر  ین أم روم إلى البنتامید ٠) ٤(نیكوت م تحضیره بإضافة الب ر ت ذا األخی فى حمض ) ٣(وھ

یك الثلجى الخ ر أن البنتامید ٠ل ر بالذك یمكن التوصل إلیھ من خالل تفاعل إضافات مایكل ) ٣(وجدی
یتانلید  سیانو اس افة ال تم بإض ذى ی شالكون ) ٢(ال ع ال دى ) ١(م ط قاع ى وس یة ٠ف بار الفاعل م اخت ت

ید  ین أم د من خالیا األورام السرطانیة التى) ٥(الفارماكولوجیة لمشتق النیكوت تنتمى إلى ضد العدی
یض، الكلى، البروستاتا والثدى  د، المب خ، الجل ون، الم رئة، القول دم، ال ٠فصائل أمراض سرطان ال

٠وقد أظھر المركب المشید نشاط ملحوظ ضد جمیع أنواع الخالیا السرطانیة المختبرة 

(57)

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



٩

١٦/٠١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000042

٢٠١١فبرایر 
٠٤/١٠/٢٠١١

٢٥١٧١

(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 43/68

(71) 1.
2.
3.

BAYER CROPSCIENCE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

HACKER, Erwin
ROSE, Eckhard
DIETRICH, Hansjörg

(73) 1.
2.

BAYER CROPSCIENCE A.G (GERMANY)

١٧/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ ١٠٢٠٠٤٠٣٤٥٧١.٦  : المانیا تحت رقــــــــــم
٣٠/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ  (PCT/EP2005/007041) :طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

لطفى محمود لطفى   (74)
ختراع  إبراءة  (12)

عشابألتركیبات مبیدة ل (54)
٢٩/٠٦/٢٠٢٥فىوتنتھى٣٠/٠٦/٢٠٠٥من  تبدأ الحمایة 

یدة لألعشاب ركیبات مب راع بت ذا االخت تعلق ھ تم وصف اتحادات مبیدة لالعشاب تحتوى على كمیة . ی ی
ونات  ة من مك ون . (B)و) A(فعال ثل المك یدات أعشاب لھا الصیغة ) A(یم دة مب د  أو ع أو )  I(واح

ا ، حیث  ، كما اشیر Z3وZ2,Z1، یتم تعریف CZ1Z2Z3صیغة أو مجموعة لھا الHتمثل R1أمالحھ
صر  ى العن یھم ف ن ١ال ل م ثل R3وR2، ك یل، Hتم و الكین یل، وھال یل ، والكین و الك یل، وھال ، والك

یل  رتیب، أو اس ى الت ربون، علــ ع  ذرات ك ى ارب ھ حت یل ل ثل R4والكاین یل  أو C1-C6)(، وHتم الك
(C1-C6) الكوكسى ویمثل كل منھاR7,R6,R5وR8 ،Hو(C1-C4)الكیل و(C1-C3) ھالو الكیل،  أو
أو Oأو CH2تمثل Aأو ھالو الكوكسى  أو سیانو، (C1-C3)، الكوكسى أ) C1-C3(أو .  ھالوجین

ثل مكون نما یم ید أعشاب واحد  أو اكثر من مجموعات التى تتضمن مبیدات ) B(رابطة مباشرة، بی مب
ى الت)B1(٠االعشاب  رة عل باتات ، المؤث ثاق ضد الن بل االنب شكل خاص الستخدام ق ربة والمناسبة ب

یدات أعشاب  ضارة ومب ة ال یة الفلق ة  أو ثنائ ة الفلق شكل ) B2(احادی بة ب ى األوراق والمناس رة عل المؤث
) B3(خاص الستخدام قبل االنبثاق ضد النباتات احادیة الفلقة  أو ثنائیة الفلقة الضارة ومبیدات أعشاب 

رة عل ة  أو المؤث ة الفلق باتات احادی د الن ثاق ض د االنب بل وبع تخدام ق بة الس ربة واالوراق والمناس ى الت
ضارة ة ال یة الفلق باتات . ثنائ ى الن سیطرة عل ة وال یة لمكافح شاب الحال یدة لالع ادات المب ستخدم االتح ت

. الضارة

(57)

إلنجلیزیة  تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة ا



١٠

٢٥/١١/٢٠٠٨
١٩٠٩/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

٠٥/١٠/٢٠١١
٢٥١٧٢

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

بیةجمھوریة مصر العر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E01B 9/68

(71) 1.
2.
3.

VOSSLOH – WERKE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SEIFERT, Dietrich
VORDERBRÜCK, Dirk
BÖSTERLING, Winfried

(73) 1.
2.

١٤/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٢٠٠٦٠٠٩٣٤٠:رقمتحتمانیا لأ
١٣/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/055811(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمد محمد بكیر   (74)
براءة إختراع (12)

الحدیدیةجھاز لتأمین مواقع القضبان و توجیھھا لمسارات السكك (54)
١٢/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٣/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا ا تعلق ھ راعإلی ة خت سكك الحدیدی ع القضبان وتوجیھھا لمسارات ال ین مواق از لتأم تعلق على بجھ ، وی
صوص ب ھ الخ سرعة قطارات وج ة ال ون ا، فائق تة ابلقطحیث تك واض مسارات خرسانیة ىعلن مثب أح

تة اث شكل مباشر ب ، المثبت توجیھیةالوسیطة ، وتكون األلواح اللواح غیر مباشر مع مجموعة من األو أب
ون مالئم سبما یك یطة ح واح الوس ضبان واألل دة الق ى قاع شكل جانب یھا ب واض اً عل ى أح زة عل ، مرتك

واح  تكون األل یھا ت انیة ، وف ویفضل ن مادة ثابتة عالیة القوة وثابتة األبعاد ،التوجیھیة مالمسارات الخرس
ن  ادة م ون الم تیكأن تك ثل البالس دعم م تیك م زجاجیة وخبالس یاف ال دعم باألل ید ة صاالم د األم .عدی

ا  ى مجملھ ى ف ى للبل ة أعل سم بمقاوم یة تت واح توجیھ ر أل ن توفی ن الممك ل م راع یجع اً لإلخت از وفق والجھ
وح التوجیھى بمبیت أو من. زوید الل ن خالل ت راع م اً لإلخت ذا وفق تحقق ھ اطق مزودة بمبیت فى منطقة وی

دة القضبان حیث یتكون المبیت من مادة لدنھ بشكل مرن معززة لالنزالق  یھا قاع ز عل ى ترتك سطح الت ال
.  ومنخفضة التآكل أو مقاومة للتآكل أو منخفضة البلى أو مقاومة للبلى 

(57)

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



١١

٣١/١٢/٢٠٠٧
٠٦٧٦/٢٠٠٧
٢٠١١مارس 

٠٩/١٠/٢٠١١
٢٥١٧٣

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

جمھوریة مصر العربیة
علمىوزارة الدولة لشئون البحث ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G05D 1/06, 3/16 & G08G 1/0962, 3/00

) جمھوریة مصر العربیة(محسن نجم عطیة نجم / كبیر مرشدین أول  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محسن نجم عطیة نجم / كبیر مرشدین أول  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
ختراع إبراءة  (12)

وسیلة إرشاد بحریة قاعیة مطورة  (54)
٣٠/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٣١/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

ریقة  ى بط راع الحال تعلق االخت دة ی تة جدی ات ثاب تخدام عالم رى باس اد البح دة لإلرش ٠جدی
دف  ضحلة بھ یاه ال ا بالم ناء إبحارھ سفن أث المة ال ین س ادة تأم ار ، (زی نوات ، أنھ خ٠٠ق ) أل

اد  وادث ، أو تك نعدم الح ندھا ، ت ى ع ة الت ى الدرج ین إل دالت التام ع مع یلة ٠ورف تحدثت وس اس
ستخدمة اآلن  روفة والم یة المع ائل الحال دعم الوس بل ت ن ق ستخدم م م ت اً ل دة تمام اد جدی ٠إرش

یلة إر صادرة وس رونیة ال عة اإللكت داد األش بة الرت اد مناس ات إرش تخدام عالم دة باس اد جدی ش
اع  اً ، وذات ارتف تماثلة تمام تة ، م سافات ثاب ى م اع عل بت بالق سفن ، تث اق بال یاس األعم زة ق ن أجھ م
زة قیاس العمق بالسفن  نات أجھ ى مبی یة واحدة ، عل رات زمن ى فت ز ، عل ورھا بوضوح وتمی اٍف لظھ ك

اً ، الم وقھا تمام سفینة ف ون ال یة ، وتك سرعة الفعل بات ال ند ث ك ع رى ، وذل ذا المج ستخدمة لھ رة الم بح
میناھا  ادیة : أس ر اإلرش ات البح ات نجم ن ) ٢(عالم سفینة آم یر ال ط س نا أن خ إن تخیل تطورة ، ف الم

نة فى یسر وسالم سیر آم سفینة ت اً وأن ال اً آمن ، وأن عنصراأى أن موقع السفینة أثناء اإلبحار أیضتمام
سالمة  ع اآلمن(ال ن بالموق سیر اآلم ـ ) ال سیر ب ذا ال سمیة ھ ة ، ت ذه الحال ى ھ نا ف ران ألمكن خط ٠٠متوف

ثل  سیر األم نا لحظة٠ال و تخیل ھ یماثلھ تماماً على أسفل فل ونت ظالً ل ذا الخط لك ى ھ شمس عل د ال تعام
إن استخدمنا ھذا الظل بالقاع كخط سیر نظراً  ناة ، ف لتماثلھ لخط السیر األمثل بأعلى السطح ، ووقعنا الق

نق نا بال بة ، وثبت تة مناس سافات ثاب تارة بم اط مخ دة نق یھ ع دة المبتكرة ، اعل ادیة الجدی ات اإلرش ط العالم
ر  سفینة تبح ا أن ال وقھ طالم ارة ف سفن الم ق بال یاس العم زة  ق ى أجھ ز عل وح وتمی تقبلت بوض الس

سطح ثل بال سیر األم ط ال ى خ رة عل ت ظاھ د أن كان تفت بع ات ، أو اخ ذه العالم ر ھ م تظھ إن ل ، ف
زال  ت ال ت ى وإن كان ثل ، حت سیر األم ط ال ن خ رفت ع سفینة انح ى أن ال ذا یعن ق ، فھ ین العم ى مب عل
ذار  ذا إن ن وھ ر آم بح غی ر وأص د تغی ن لإلبحار ق ع األم یث أن الموق ھ الصحیحة ، ح ستخدمة لدرجات م

صرف ا نا الت وجب علی نا ی ن ل ع اآلم ن والموق سیر اآلم ى ال ودة إل ال للع ى الح وراً وف ثل ف سریع األم ل
ثل  سیر األم ط ال ى خ ذه ھى اإلضافة المنوه عنھا التى تزید من معدالت اآلمان وتق٠عل لل من معدل وھ

٠الحوادث قبل حدوثھا 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــوصة بالــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



١٢

٢٥/٠٨/٢٠٠٨
١٤٣١/٢٠٠٨
٢٠١١مارس 

٠٩/١٠/٢٠١١
٢٥١٧٤

(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 H01H 71/02

)جمھوریة مصر العربیة(عصام ماھر خالد عوض/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عصام ماھر خالد عوض/األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

)ف.ك٦٦ف ، .ك١١(خطاء التشغیل فى لوحات توزیع جھد ألقواطع التیار ضد ةمقبض الحمای (54)
٢٤/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع تی ذا االخت ع بعلق ھ وحات توزی ى ل شغیل ف اء الت د أخط یار ض ع الت ة لقواط بض الحمای مق
د  نع دخول أو)ف.ك٦٦ف ، .ك١١(جھ وم بم یار بخالیا یق -الخروج-الدخول (خروج قواطع الت

ط القضبان د )راب ع الجھ وحات توزی ة توصیل عن طریق و) ف.ك٦٦ف ، .ك١١(بل ى حال ھى ف
مع .تلقائیاً بواسطة قبضة ید المستخدم على مقابض القاطع المستخدمة لدفع أو شد القاطعفصل القاطع

ذلك تتم الحمایة ضد أخطاء المستخدم القائمإإعطاء ى للمستخدم وب ذار صوتى ومرئ بالتشغیل والتى ن
وحة ونات الل ھ ولمك سیمة ل ار ج سبب أخط تخد. ت ن إس ذویمك ىاام ھ بض ف وحات المق واع ل یع أن جم

ع الجھد  والمستخدمة ) ألخ .......... إیجیماك- ABB – شنیدر( مثل ) ف.ك٦٦ف ، .ك١١( توزی
.فى شبكات توزیع الكھرباء

(57)

من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة
والصور المرفقة بالطلب



١٣

١٠/٨/٢٠٠٩
١٢٠٨/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

٠٩/١٠/٢٠١١
٢٥١٧٥

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

جمھوریة مصر العربیة
لة لشئون البحث العلمىوزارة الدو

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 CO7C 2/46 , 15/107

(71) 1.
2.
3.

UOPLLC  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SHON, Stephen,W.
RILEY,Mark G.

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ  ٦٧٣.٩٠٨/١١: مرقتحتاألمریكیة الوالیات المتحدة
٠٧/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ  (PCT/ US2008/053335):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد  عبد الھادى (74)
ختراع  إبراءة  (12)

عملیات متكاملة لصنع الكیل بنزینات منظفة (54)
٠٦/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/٠٢/٢٠٠٨من تبدأ الحمایة 

الثقیل منھا إلى ، بعملیة فعالة متكاملة الطاقة لصنع الكیل بنزینات منظفة الحالياالختراعیتعلق
والبنزین . ینتج خالل عملیة الكلة البنزین باألولفین باستخدام حفاز حمضي صلب یتم نقلھ بااللكیالت 

من % ٥٠یعطى على االقل المستھلك من إعادة تولید الحفاز الحمضي الصلب المستخدم لآلكلة 
والعملیات المتكاملة بالتالي تقلل الحمل على مجموعة تقطیر . بنزین مطروح لآلكلة االنتقالیة 

.البنزین المستخدمة في نظام تنقیة الكیل بنزین 

(57)

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



١٤

٣٠/٠٣/٢٠٠٨
٠٠٠٥٤٣/٢٠٠٨

٢٠١١مارس 
١٠/١٠/٢٠١١

٢٥١٧٦

(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 A61J 1/16 , 1/05 & B65D 25/22

(71) 1.
2.
3.

OT SUKA PHARMACUTICAL FACTORY, INC (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SHOJI, Hidekatsu
YOSHIKAWA, Kazunari
TATEISHI, Isamu

(73) 1.
2.

٣٠/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٠٠٨٠١٨/٢٠٠٥:ىتحت رقمالیابان 
٠٤/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٠٠٩٢٥٧/٢٠٠٥

٠٥/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/JP 2006/317527(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مد اللباد سمر أح (74)
ختراع  إبراءة  (12)

غطاء تعلیق وحقیبة تسریب متعددة الحجرات (54)
٠٤/٠٩/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٥/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت تعلق ھ یق ی اء تعل ر غط سریب ٠بتوفی بة ت یق بحقی اء التعل اق غط تم إلح وی
تع ى حجرات م بة عل شتمل الحقی تعددة الحجرات ، ت ددة مفصولة بواسطة حواجز مانعة للتسریب م

ا  ون لھ رات ، ویك ن الحج ر م ریغ العقاقی ل تف ن أج ار م ریغ العق زء لتف سھولة ، وج زع ب ة للن قابل
ى  ضغط عل ریق ال ن ط سھولة ع زع ب ة للن سریب القابل ة للت ز المانع تح الحواج سمح بف ركیب ی ت

رات ى الحج ى ف ضغط الداخل ع ال تم رف ى ، ی رات ، وبالتال سریب الحج ة للت ز المانع تح الحواج لتف
تجاز  ة باح شابك الخاص ن الم ى زوج م شتمل عل ھ ی اء بأن ز الغط سھولة ، یتمی زع ب ة للن القابل
شیق  شابك بالتع زوج الم سمح ل شیق ت زاء تع ى أج شتملة عل شابك الم ن الم رات ، وزوج م الحج

ر ز تم تحری ى ی شیق حت ة التع ى حال اظ عل تم الحف بعض بحیث ی ع بعضھا ال وج المشابك من حالة م
ى الحجرات ، ویتم إغالق جزء التعلیق فى حالة االحتجاز ،  ى ف ضغط الداخل ادة ال ع زی االحتجاز م

تجاز  ة االح ن حال ى ع ند الخل تخدام ع ابالً لالس یق ق زء التعل صبح ج ا ی بة ٠كم ع حقی تعمال م لالس
سریب بة الت ن حقی یق م زء التعل تخدام ج نع اس رات ، لم تعددة الحج سریب م ر ت ط العقاقی بل خل ق

٠التى ستعطى للمریض 

(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



١٥

١٩/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000869

٢٠١١إبریل
١١/١٠/٢٠١١

٢٥١٧٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 3/386, 3/12, 3/06

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LANT, Neil, Joseph
PATTERSON, Steven, George

(73) 1.
2.

٢٢/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٢٥٠٩٩٥.٧:م تحت رقمكتب البراءات األوروبى
٢٢/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/IB2006/050577):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

راج الدین ھدى أنیس س (74)
ختراعإبراءة  (12)

تركیبات منظفات صناعیة (54)
٢١/٠٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٢/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

اءة وأشكال  یة الكف باز عال زیمات لی ى إن نظفات صناعیة تحتوى عل ركیبات م راع بت ذا االخت تعلق ھ ی
یة أكبر  ویة احتیاطیة عال نظفات صناعیة نوعیة تتضمن قل وزنا زیولیت % ١٥واقل من ٧,٥من م

یة  ادة فوسفاتیة بان سطحى یتم اختیارھا من ٠وم ر ال واد خافضة للتوت وتتضمن األشكال المفضلة م
سیلیة أو  یل إیثوك ریتات ألك ع كب تراك م لفونات باالش زین س یل بن ر MESألك ضة للتوت واد خاف أو م

٠السطحى غیر أیونیة 

(57)

جمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة تر



١٦

٢٥/١٠/٢٠٠٩
١٥٨١/٢٠٠٩
٢٠١١ابریل 

١١/١٠/٢٠١١
٢٥١٧٨

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

جمھوریة مصر العربیة
دولة لشئون البحث العلمىوزارة ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E05B 15/10

(71) 1.
2.
3.

ABLOY OY (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

HELISTEN, Mika
KERVINEN, Jari

(73) 1.
2.

٢٧/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧٥٢٩٦:فنلندا تحت رقم
٠٩/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/FI2008/050173):دولى رقمالطلب ال

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى انیس سراج الدین (74)
ختراع  إبراءة  (12)

قفل للباب (54)
٠٨/٠٤/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٩/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راعی زالاالخت ى الم زالج ف زاء الم نع أج تم م یث ی زالج ، ح ھ م باب ب ل لل ج بقف
ن بعضھا البعض حیث یكون ألجزاء المزالج بروزان یوضعان  یداً ع ف بع ن الل مزدوج الحركة م

وح األمامى  ى لل سطح الداخل ع ال یت جزء المزالج ٠بحیث یعمل بصورة مشتركة م سبة لتثب وبالن
ى الجانب المقابل فى االتجاه المحورى بالمقارنة  روزان عل ن الب د م ود اإلدارة یوضع واح ى عم عل

٠لبروزان االخر المقابل بعید با

(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



١٧

١٢/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٨١/٢٠٠٨
٢٠١١أبریل 

١١/١٠/٢٠١١
٢٥١٧٩

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

یة مصر العربیةجمھور
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F28B 1/02 & F01K 9/00

(71) 1.
2.
3.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

JURETZEK, Uwe

(73) 1.
2.

٢٠/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٢٧٩٧٣.٦:األوروبى تحت رقممكتب البراءات
١٥/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/069748(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ماجدة ھارون & نادیة ھارون  (74)
ختراعإبراءة (12)

محطـة طاقـة (54)
١٤/١٢/٢٠٢٦نتھى فى ـوت١٥/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

تشتمل المحطة على مكثف لتكثیف وسط المعالجة وتتمیز بأن جھاز .  محطة طاقة بھذا االختراعیتعلق
تبرید مفصل واحد على األقل والذى یبرد وسط المعالجة المكثف بالفعل ومكونات تبرید موضوعات 

ة مسبقـًا على التوالى بعد المكثف وھما یشكالن جھاز تبرید لتبرید وسط المعالجة إلى درجة حرارة محدد
ترتفع درجة حرارة وسط ٠قبل دخولھم إلى مكونات التبرید ، والتى تعید تسخین وسط المعالجة 

٠المعالجة الحالیة لتصبح أعلى من درجة الحرارة التى خفضت من قبل 

(57)

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



١٨

٢٤/٠٧/٢٠٠٨
١٢٤٦/٢٠٠٨
٢٠١١أبریل 

١١/١٠/٢٠١١
٢٥١٨٠

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

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

تب براءات االختراعمك

(51) Int. Cl.8 C21D 8/02

(71) 1.
2.
3.

ARVEDI GIOVANNI (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ARVEDI, Giovanni

(73) 1.
2.

٢٦/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IT2006/000044(:تحت رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

سراج الدینھدى أنیس  (74)
براءة إختراع (12)

شریط من الصلب السبائكى الدقیق المدرفل على الساخن للحصول على أجزاء نھائیة
التشطیب بواسطة الكبس على البارد والقصكاملة

(54)

٢٥/٠١/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٦/٠١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
راع ذا االخت تعلق ھ صوبی ساخن للح ى ال درفل عل یق الم سبائكى الدق صلب ال ن ال زاء شریط م ى أج ل عل

یة ةنھائ صكامل بارد والق ى ال بس عل طة الك شطیب بواس ة .  الت طة الدرفل یھ بواس صول عل تم الح ی
سبق ال شریط الم رارة لل ة ح ند درج ساخن ع ى ال نعل ل ع بدى◌ْ م٩٠٠تق یة وی سمات التعدین ك ال تل

ى  افة إل یة باإلض تواءوالھندس شكلاالس یوب ال صولوع ركیباللح ى الت وزنعل بة ذات ال ت المناس
دة ، یة الجدی ة المیكانیك یف والمقاوم ن الخف ى یمك تخدامھوبالتال دالً اس بارد ب ى ال ة عل رائط الدرفل ن ش م

تج  تاج من بساتإلن طة الك صنع بواس ةأوم ال زاء مقطع ور أج صلب المذك شریط ال ون ال ذى                    ویك ال
ھ  مكل ل إ٠.٧> س سبة حم م ون یة م ل/ نتاج سیرحمـ بات أف% ٧٠> تك یق الحبی ركیب دق ل ضوت

نوع  ن ال ن التركیب الكلى ، بنسبة بین حد ــم% ٩٠دى ـتتعبنسبةASTME 112 من المواصفـة١٠م
% . ٩٠>ÓFp / RP.2خضوعالتكسیر تحت اإلجھاد ونقطـة

(57)

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



١٩

٠٣/١١/٢٠٠٨
١٨٠٠/٢٠٠٨
٢٠١١ابریل 

١١/١٠/٢٠١١
٢٥١٨١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأك
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09K 8/524, 8/528

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

LIGHTFORD, Steven Charles
ARMESI, Franco

(73) 1.
2.

٠٥/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ PCT/IT 2006/000316)(:تحت رقمطلب البراءه الدولى
٢٠/١١/٢٠٠٦بتاریخ PCT/IT 2006/000806)(:طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.

(30)

ھدي انیس سراج الدین (74)
براءة إختراع (12)

م بإستخداتركیبات وطرق إلزالة االسفلتینات من جزء من فتحة بئر أو تكوین تحت سطح األرض
مذیب عضوي مع مذیبات عضویة قطبیة وغیر قطبیة–مستحلب ماء 

(54)

١٩/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٠/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من تاریخ 

بئر أو تكوین یتعلق ھذا االختراع بتركیبات إلزالة مادة عضویة ، خاصة االسفلتینات من جزء من فتحة
مذیب (i : أیضایتضمنمزیج من مذیب عضوي)  ب (ماء ، )  أ : (  ویتضمن التركیب .  تحت األرض 

مادة خافضة للتوتر السطحي معدة )  جـ.  مذیبان عضویان قطبیان علي األقل (ii . عضوي غیر قطبي
التركیب لوجھ آخر لھذا االختراع فإنووفقا.  لتكوین مستحلب من مزیج المذیب العضوي والماء 

مزیج مذیب عضوي )  من حجم التركیب ، ب%25 منماء ، حیث تكون نسبة الماء أعلي)  یتضمن أ
مادة خافضة للتوتر )  مذیب عضوي قطبي و جـ(ii مذیب عضوي غیر قطبي ، و(i یتضمن أیضا

ویتعلق ھذا االختراع أیضا بطرق إلزالة مادة .  والماء السطحي معدة لتكوین مستحلب للمذیب العضوي
تكوین )  أ:  وتتضمن الطریقة الخطوات التالیة .  رض تكوین تحت العضویة من جزء من فتحة البئر أو

. تم منھ إزالة المادة العضویةي یإدخال التركیب إلي الجزء الذ) باالختراع ، تركیب وفقا لھذا

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٢٠

١٣/٠٦/٢٠٠٧
PCT /NA 2007/000587

٢٠١١ابریل 
١١/١٠/٢٠١١

٢٥١٨٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لبحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61F 15/00 & B65D 75/38, 75/52, 5/42

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

MASON, Peter, Charles, JR.
VISSCHER, Ronald, Bosman
HUGHES, Jeanne, Marie
SCHLUETER, Folke

5.    SOMMA, Emma
6.    WEISMAN, Paul, Thomas
7.   CARLUCCI, Giovanni

(73) 1.
2.

١٥/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٠١٢.٨٣٤/١١:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم
١٤/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ) 2005/045478PCT/US(:طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سراج الدین أنیس ھدى  (74)
ختراعإبراءة  (12)

وسیلة ماصة لھا مؤشر تقویة وظیفى (54)
١٣/١٢/٢٠٢٥فى وتنتھى ١٤/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی ا سطح مواجھ للجسم ، ومنطقة طرفیة أولى ومنطقة االخت سائیة لھ حیة ن یلة ص بوس
یة  یلة الصحیة٠طرفیة ثان النسائیة فى المالبس الداخلیة ویكون لھا جزء منفرج محاط توضع الوس

یة  ل المنحن تحات األرج ن ف زاء م ة بأج وانب المقابل ند الج سائیة ٠ع صحیة الن یلة ال ضمن الوس وتت
مؤشر تقویة وظیفى واحد على األقل یتم رؤیتھ من السطح المذكور المواجھ للجسم ، ویناظر مؤشر 

ز د مع زء واح ى ج تقویة الوظیف سائیة ال صحیة الن یلة ال ن الوس یاً م ك ٠ز وظیف ون تل ن أن تك یمك
٠الوسیلة الصحیة النسائیة ، فوطة صحیة أو بطانة للمالبس الداخلیة أو حفاضة  للسلس البولى 

(57)

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



٢١

٢٦/١١/٢٠٠٨
١٩١٩/٢٠٠٨

٢٠١١إبریل
١١/١٠/٢٠١١

٢٥١٨٣

(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 C08F 283/06 & C11D 3/37

(71) 1.
2.
3.

 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BOECKH, Dieter
HERRERA TABOADA, Lidcay
KAVARNOU-SEILER, Asimina

4.
5.
6.

KONRAD, Gerd
REINHARD, Birgit
CASADO DOMINGUEZ, Arturo Luis

(73) 1.
2.

٣١/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٤٧٥٦,٧: م تحت رقاألوروبى مكتب البراءات 
٢٩/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/055198):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  (74)
ختراعإبراءة  (12)

تركیبات تنظیف مع بولیمرات أمفیفیلیة مطعمة معتمدة على أساس أكاسید بولى الكیلین وإسترات 
فینیل 

(54)

٢٨/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٩/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
ى  ید بول ى أكاس تمدة عل ة مع یة مطعم رات أمفیفیل ع بولیم یف م ركیبات تنظ راع بت ذا االخت تعلق ھ ی

یل ین وإسترات فین وھى تركیبات تنظیف ومنظفات صناعیة للغسیل تتضمن بولیمرات أمفیفیلیة الكیل
اء  ى الم نمذابة ف ى الكیلی ى أكاسید بول تمد عل ة وسالسل جانبیة تتكون بواسطة (A)تع دة مطعم كقاع

یل إستر  ونات فین رات متوسط موضع تطعیم أكبر من أو یساوى (B)بلمرة مك ذه البولیم ون لھ ، ویك
١٠٠,٠٠٠٠إلى ٣٠٠٠من Mwألكیلین ومتوسط كتل جزیئیة وحدة أكسید٥٠لكل 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٢

١٢/٠٨/٢٠٠٩
١٢٢٣/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

١٢/١٠/٢٠١١
٢٥١٨٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

حث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة الب
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H01H 9/26

(71) 1.
2.
3.

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

WANG, Haiyuan
ZHANG, Yali

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧١٠٠٠٣٥٩٧.٥:تحت رقمصین ال
٠٤/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/CN2008/0000301(:قمطلب البراءة الدولى ر

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز منخفض الفلطیھ بھ وسائل إغالق میكانیكیة (54)
٠٣/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سائل إغالق میكانیكیة تتكون من مالمسین یتعلق ھذا اإلختراع بجھاز منخفض الفلطیھ یشتمل على و
اثنین على األقل حیث كل مالمس یتألف من قاعدة ودعامة وغطاء علوى وجزء منزلق لحفظ المالمس  

بطریقة متوازیة ولكل منھما قفل میكانیكى یشتمل على عنصر إغالق والمالمسین مرتبین.  فى القاعدة 
رة عنصر اإلغالق یمتد مجس عنصر اإلغالق إلى ثقب وبإدا.  یجوز أن یدور محوره فى حز القاعدة 

٠المنزلق القفل فى جزء حفظ المالمس المنزلق ومن ثم یمنع توصیل جزء حفظ المالمس

(57)

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



٢٣

٢٣/٠١/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000075

٢٠١١مارس
١٦/١٠/٢٠١١

٢٥١٨٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 401/04, 417/14 & A61K 31/454 & A61P 29/00, 13/00

(71) 1.
2.
3.

 EUROCELTIQUE S.A. (LUXEMBOURG)

(72) 1.
2.
3.

SUN, Qun
WEN, Xin

(73) 1.
2.

٢٤/٠٧/٢٠٠٣بتاریخ ٤٨٩.٥١٦/٦٠:مالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق
٢٣/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/US2004/023914):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
ختراعإبراءة  (12)

تتراھیدرو ببریدیل مفیدة فى العالج أو الوقایة من األلم -ركبات أریل غیر متجانسم (54)
٢٢/٠٧/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٣/٠٧/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

: التالیة(I)یتعلق االختراع الحالى بمركب لھ الصیغة العامة رقم 

یھا  تعلق بملح من أمالحھ Ar1 ،Ar2 ،X ،R3 ،mحیث تكون ف نا، أو ی نھا ھ م االفصاح ع سبما ت ح
یدالنیا  بولة ص ریدیل("المق راھیدرو بیب ركب تت ركب ") م ن م ة م یة فعال ى كم شتمل عل ركیب ت وبت

ر راھیدرو بیب م أو الوقایة منھ، وفى العالج أو الوقایة من تت ضا بطرق لعالج األل تعلق أی ا ی یدیل، كم
بول  دى (UI)سلس ال شعبى المع تھاب ال رحة، أو االل شعبى (IBD)، أو الق تھاب ال تالزمة االل ، أو م

دى  رض (IBS)المع ان، أو م طراب اإلدم سون"، أو اض ق، أو "باركین سونیمیة، أو القل ، أو الباركین
سكتة الدماغیة، أو النوبات المرضیة المفاجئة، أو حالة الحك والھرش، أو االضطراب الصر ع، أو ال

اص  خ، أو رق ف الم صور وظائ رة، أو ق عف الذاك رفة واإلدراك، أو ض طراب المع سى، أو اض النف
ھنتیجتون، أو التصلب العصیدى الجانبى الناتج عن ضمور العضالت، أو العتة، أو اختالل الشبكیة، 

باط أو ناز، أو االح زیم الكی ف إن تالل وظائ ئ، أو اخ صدریة، أو الق ة ال ضلى، أو الذبح تقلص الع ال
ائن حیوانى، حیث تشتمل ھذه الطرق على إعطاء الكائن الحیوانى الذى یكون  ى ك ك ف ئاب وذل واالكت

ثل ھذه الوقایة كمیة فعالة من مركب تتراھیدرو بیبریدیل ح ذا العالج أو لم ثل ھ ى حاجة لم سبما تم ف
٠االفصاح ھنا عن ذلك 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٤

٢٧/٠٨/٢٠٠٨
١٤٤٥/٢٠٠٨
٢٠١١ابریل 

١٦/١٠/٢٠١١
٢٥١٨٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61M 1/06, 1/00

(71) 1.
2.
3.

KAWECO GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KIRCHNER, Hansjorg

(73) 1.
2.

٠٢/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٠٩٦٩٢.٤:المانیا تحت رقم
١٦/٠٢/٢٠٠٧یخ بتار(PCT/EP2007/001345):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعإبراءة  (12)

جھاز الستخالص اللبن (54)
١٥/٠٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٦/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راعی بن االخت ب الل از لحل ید ٠بجھ دة تول ھ وح ع –ب رك دف ى مح شتمل عل ى ت تفریغ
ھ وح ید تفریغى ، ب یلة تول وحدة تولید تفریغى والتى تقوم بتحدید ووس رابطھا ب تم ت ى ی دة تحویل ، الت

دة  بن واح ب ل لة حل ع وص ى م شكل دوران ل ب ویل یعم ضو تح الل ع ن خ صاص م دورات االمت
صاص ،  ع امت ى قم شتمل عل تدفق وت ط ال ى خ لة ف ون موص ن أن تك ى یمك ل والت ى األق عل

بن  یع الل اء تجم ثدى ، وأن ى ال عھ عل ن وض ذى یمك ع أداء ٠ال دمج م صمیم م ى ت ل إل م التوص ت
ع  رك الدف ع مح رانھ م تم إق ذى ی تحویل ال ضو ال ریق ع ن ط ك ع یھا وذل تماد عل ن االع ف یمك وظائ

٠من وحدة التولید التفریغى وذلك من خالل النقل الخاص بوسیلة الدفع الدورانیة 

(57)

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



٢٥

١١/٠٣/٢٠٠٩
٠٣١٩/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

١٦/١٠/٢٠١١
٢٥١٨٧

(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 H05B 37/02

(71) 1.
2.
3.

EDELCOM (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

DURANTON , René

(73) 1.
2.

١٤/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٨٠٥٩: مقرتحتفرنسا
١١/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/FR2007/001464( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

نادیة ھارون  & ماجدة ھارون  (74)
براءة إختراع (12)

طریقة وجھاز إلرسال معلومات عبر شبكة مركبة (54)
١٠/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ١١/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

، تخصیص مسبق من ناحیةطریقة وجھاز إلرسال معلومات عبر شبكة مركبة بختراعإلیتعلق ھذا ا
المنقولة عبر الشبكة ، وأثناء تركیب یحتمل أن تكون معنیة بالرسائل(Mx)لمعرف لكل وحدة متكاملة
بیانات متعلقة بالموضع الجغرافى للمكان الذى تم فیھ تركیب ھذه نھا بمعرفھذه الوحدة على الشبكة قر

بحیث یمكن بعد ذلك تعلیم موقع ھذه الوحدة المتكاملة بغض النظر عن موضعھا فى ،الوحدة المتكاملة
، التعرف على، أثناء إرسال رسالة عبر الشبكة مخصصة لوحدة متكاملةومن ناحیة أخرى،الشبكة
والمتزامن لھذه ىالمنھجرسالة بواسطة الوحدات المتكاملة القادرة على استقبال الرسالة والتكرارھذه ال

الرسالة حتى یتم نقل ھذه الرسالة عبر الشبكة الرسالة بواسطة الوحدات المتكاملة التى تعرفت على ھذه
.رة واحدة على األقلالمتكاملة باستقبال وبإعادة إرسال الرسالة مبأكملھا وأن تقوم كل الوحدات

(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



٢٦

٠٦/٠٤/٢٠٠٨
٥٨٠/٢٠٠٨
٢٠١١ابریل 

١٧/١٠/٢٠١١
٢٥١٨٨

(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 83/04

(71) 1.
2.
3.

CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI TERMEKEK GYARAZRT (HUNGARY)

(72) 1.
2.
3.

ERDELYI, Zoltan
BENCZ, Zoltan
MEZEL, Janos

(73) 1.
2.

٠٥/١٠/٢٠٠٥بتاریخ  )   P0500919) :تحت رقم المجر
٢٦/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/HU2006/000083(:رقمتحتالدولىالطلب

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعإبراءة  (12)

أو كبسوالت لإلعطاء عن طریق /وسیلة لتعبئة وتفریغ أجسام مشكلة صلبة، وخاصة أقراص و
الفم

(54)

٢٥/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٦/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ئة  از لتعب راع بجھ ذا االخت تعلق ھ راص وی ة أق لبة ، وخاص شكلة ص سام م ریغ أج سوالت /وتف أو كب

ل بغطاء مناسب لتخزین األجسام  م القف از وعاء محك ذلك الجھ ون ل م ، ویك لإلعطاء عن طریق الف
نقل األجسام المشكلة من داخل الوعاء إلى فتحة التفریغ  ریغ وأدوات ت تحة تف شكلة وف ویتم عمل ٠الم

ر ن تح ریقة یمك یت بط ى مب وعاء ف رنة ال اع م وة إرج ل ق بس مقاب ثل المك تحة ٠یكھ م ع ف تم وض وی
ریغ ، یھ للتف تخدامھ ف تم اس ى وضع ال ی از ف ون الجھ ندما یك یت ، وع سفلى للمب ى الجزء ال ریغ ف التف

تحة النبعاث أحد األجسام المشكلة فى الوقت الذى توجد فیھ مقابل  ع الف وعاء م ى لل إن الجزء الطرف ف
ق  م الغل وعاء المحك تحة التفریغ بمنع تسربھا ویتم عملھ بطریقة تمكنھ طرف ال ى ف ركب ف بغطاء ، ی

ى تفریغ جسم مشكل واحد بشكل مناسب فى كل مرة خارج  درة عل ن الق ریغ م یات التف سار عمل ى م ف
٠المبیت 

(57)

مثل الرسومات تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما ت
والصور المرفقة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب 



٢٧

١٤/٠٥/٢٠٠٩
٠٠٠٧١٣/٢٠٠٩

٢٠١١ابریل 
١٧/١٠/٢٠١١

٢٥١٨٩

(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 A61M3/315
(71) 1.

2.
3.

SANOFI- AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BOYD, Malcom
LETHAM, Richard
PLUMPTRE, David

4.   VEASE, Robert
5.    MA, James

(73) 1.
2.

١٧/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٢٣٩٥١.٤:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠٨/١١/٢٠٠٧بتاریخ PCT/ EP2007/009676) (:طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعإراءة ب (12)

تحسینات فى آلیات تشغیل مناسبة لالستخدام فى أدوات توصیل عقار وتحسینات فیما یتعلق بذلك (54)
٠٧/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٨/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

عضو تشغیل قابل ،  مبیت :  یتعلق ھذا االختراع بآلیة تشغیل لالستخدام  فى أداة توصیل عقار تشمل 
ذراع كباس غیر قابل للدوران بالنسبة ،  ة طولیاً وغیر قابل للدوران بالنسبة لمكان تبییت للحرك

بوسیلة ةوسیلة تدویر مقترن،  لمكان التبییت ویحتوى على مجموعة من األسنان واحدة على األقل 
قابلة للتحرر مع ذراع الكباس ومقترنة مع عضو التشغیل ومقترنة مع مكان التبییت حیث تختار

ترس یقترن محوره بمجموعة من أسنان ذراع )  ii  (  ،)i(إلى )  I(وسیلة الدوران من المجموعة 
، بكرة متضمنة على سیر وعجلة یقترن محورھا بمجموعة من أسنان ذراع الكباس )  ii(،  الكباس 

رب عندما یتحرك عضو التشغیل بالقرب من مكان التبییت تتحرك وسیلة التدویر بالق)  أ(،  یتمیز بأنھ 
عندما یتحرك عضو التشغیل ناحیة الطرف البعید فإن وسیلة التدویر تتحرك )  ب(،  من ذراع الكباس 

.ناحیة الطرف البعید إلزاحة ذراع الكباس باتجاه الطرف البعید لألداة 

(57)

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



٢٨

٢٦/٠٥/٢٠٠٨
٠٨٦٨/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
٢٥/١٠/٢٠١١

٢٥١٩٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01R 43/20, H05K 13/04

) جمھوریة مصر العربیة(محمد عید عبد العظیم عبد النبى / ستاذ األ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد عید عبد العظیم عبد النبى / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
ختراع إبراءة  (12)

)ذات البورد(جھاز حاوى ألجھزة صیانة األجھزة الكھربائیة  (54)
٢٥/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٦/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت تعلق ھ ربائیة ی زة الكھ یانة األجھ زة ص اوى ألجھ از ح بورد(بجھ ٠) ذات ال
دًا  ھلة ج ول س یانة المحم ل ص راع جع ذا االخت ر ، ھ وت ای از الھ سھل لجھ ل ال ٠الحام

یت وخل ستطیع تثب یث ن تخدام ح بوردة باس ى ال ساخن عل واء ال غط الھ ى ض تحكم ف ة ال ع أى قطع
:ویتمیز الجھاز بأنھ ٠القدم 

سھل االستخدام ،. ١
ال یأخذ مكان ،. ٢
فولت ،٢٢٠یعمل بالكھرباء . ٣
قلیل التكالیف ،. ٤
٠یتحكم الھوت ایر على االى سى المراد تغیره . ٥

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــوتور الفــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٢٩

٢٥/١٢/٢٠٠٨
٢٠٨٨/٢٠٠٨
٢٠١١أبریل 

٢٥/١٠/٢٠١١
٢٥١٩١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

بحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B21D 51/26 , B65D 1/16

(71) 1.
2.
3.

ALCOA INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MYERS, Gar, L.
FEDUSA, Anthony, J.
DICK, Robert, E.

(73) 1.
2.

٢٦/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٤٧٤.٥٨١/١١:مقرالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
٣١/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/070083(:ین رقمب البراءة الدولى تحت اللط

)PCT/US2007/072091 ( ٢٦/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ

١·
٢·
٣·

(30)

سماس للملكیة الفكریة    شركة  (74)
براءة إختراع (12)

طریقة لصنع حاویات (54)
٢٥/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٦/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

تتضمن تزوید حاویة لھا قطر أول ، تمدید قطر الحاویة إلى طریقة لصنع حاویاتبختراعإلیتعلق ھذا ا
٠ویمكن استخدام قوالب التمدید لتمدید قطر الحاویة .  ألقل قطر ثان باستخدام قالب تمدید واحد على ا

ویمكن . ویمكن استخدام عدة قوالب تمدید لتمدید قطر الحاویة تدریجیاً بدون إتالف الوعاء یشكل ملموس 
٠فیما بعد تشكیل الحاویة لتلقى أداة إغالق 

(57)

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



٣٠

٣٠/٠٣/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/000309

٢٠١١ابریل 
٢٥/١٠/٢٠١١

٢٥١٩٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C22B 5/10

(71) 1.
2.
3.

CORUS TECHNOLOGY BV (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

KOOIJ, Christian, Johannes

(73) 1.
2.

٠٣/١٠/٢٠٠٣بتاریخ  ٠٣٠٧٨٠٧٤.٦:تحت رقمىالمكتب األوروبى  
٢٣/٠٢/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠٧٥٥٥٢.٢

٠١/١٠/٢٠٠٤بتاریخ )  PCT/EP2004/11345(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

طریقة إلختزال أكاسید الحدید (54)
٣٠/٠٩/٢٠٢٤وتنتھى فى ٠١/١٠/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

د  زال مركب أكسید حدی ى بطریقة إلخت راع الحال تعلق االخت حیث یعمل الكربون كعامل إختزال ،ی
ى ، یتم فیھا تمریر غاز  نطقة تفاعل أول یة م إلى غرفة تفاعل مركب أكسید الحدید COتتضمن العمل

سید  ى أك لب وثان ربون ص ى ك ربون إل سید الك تحویل أول أك سمح ب بة ت روف مناس ت ظ ك تح وذل
تكون إلى مركب أكسید الحدید المذكور ، وفى مرحلة  صلب الم ربون ال تم إدخال الك ربون حیث ی الك

تف ؤدى الكربون الذى تم إدخالھ إلى مركب أكسید الحدید فى مرحلة التفاعل األولى إلى ال یة ی اعل الثان
ى مرحلة التفاعل الثانیة مادة تنشیط أولى فعالة لتنشیط  وجد ف د ، حیث ی سید الحدی زال مركب أك إخت

زال مركب أكسید الحدید ومادة التنشیط األولى تشمل معدن تنشیط أول و یة إخت مركب لمعدن أو/عمل
٠التنشیط األول 

(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



٣١

٢٤/٠٨/٢٠٠٨
١٤٢٢/٢٠٠٨
٢٠١١إبریل 

٢٥/١٠/٢٠١١
٢٥١٩٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

مى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العل
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01G 9/24 & F24F 3/14

(71) 1.
2.
3.

BIOLAN OY (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

HAUKIOJA, Markku
HUTTUNEN, Jukka
HUHTA-KOIVISTO, Esko

(73) 1.
2.

NOVARBO OY (FINLAND)

٠٨/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٥١٥٣:تحت رقملندانف
٠٦/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/FI2007/050121): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

نظام وطریقة إلزالة الرطوبة من ھواء الصوبات (54)
٠٥/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٦/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع ذا االخت تعلق ھ ذا النظام على وسائل لتوزیع ی شتمل ھ صوبات وی واء ال رید ھ یف وتب نظام لتجف ب
اء درجة حرارتھ أبرد من درجة حرارة نقطة الندى فى الصوبة رشا  ن بواسطتھا رش م یاه، یمك الم

٠مباشرا فیھا فى حیز الھواء دون الحاجة إلى غرف وھیاكل لتكثیف منفصلة ومراوح 

(57)

طبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه الم
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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                   جمھورية مصر العربية
 ى     وزارة الدولة للبحث العلم

  والتكنولوجياىأكاديمية البحث العلم

 ١٨٧دد ــ  الع                                                    ٢٠١١  ديسمبرددــع



 
 

 
 
  
  

إعــــداد                            إعــــداد            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
مـراجعـة  مـراجعـة

  
 عزة عبد اهللا أبو النجا/                           االستاذة                              

 
 
 

  
يم رفت توفيق عبد اللــه أ ٠

أ ٠ هدى جالل عبده
  

 

 مجدى حسن مدبولى/     األستاذ 
 
 
 

  
  

إشــراف  إشــراف    
 
 

 
 

 

  االختراعرئيس مكتب براءات             القائم بأعمال    عادل السعيد عويضة   /أ

 
 مكتب براءات االختراع: ر الناشــ



قائـمة المحتـویـات

( i ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصدیـر -

( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-

( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء-

)١( راءات- صرة للب صادراألوصاف المخت الل شھرةال رخ ربیة ٢٠١١نوفمب ة الع ـًا باللغ بق ط
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥١٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥١٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥١٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥١٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥١٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥١٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٢٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٢٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٢١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٢١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢١( ٢٥٢١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢٢( ٢٥٢١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٢١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٢١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٢١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٢١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٢١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥٢٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥٢٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥٢٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥٢٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اءة رقـم بر

)٣٧( ٢٥٢٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥٢٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٥٢٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة 

)٤١( ٢٥٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٥٢٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٥٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٥٢٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم

)٤٥( ٢٥٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٥٢٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٥٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٥٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٩( ٢٥٢٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٥٠( ٢٥٢٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٥٢٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٥٢٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٥٢٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٤( ٢٥٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٥( ٢٥٢٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٦( ٢٥٢٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٧( ٢٥٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٨( ٢٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٩( ٢٥٢٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٠( ٢٥٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦١( ٢٥٢٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٢( ٢٥٢٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٣( ٢٥٢٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٤( ٢٥٢٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٥( ٢٥٢٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٦( ٢٥٢٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٧( ٢٥٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٨( ٢٥٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٩( ٢٥٢٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٠( ٢٥٢٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧١( ٢٥٢٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٢( ٢٥٢٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٣( ٢٥٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٤( ٢٥٢٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٥( ٢٥٢٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات               

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

ـًا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى                               يعد البحث العلمى منبع

لملكية الفكرية  ااالهتمام بحقوق   ن  كاا  ولم،  ية المنشودة   جلوالتكنوفكره مما يحقق التنمية االقتصادية و      

ـًا من مطالب المعرفة       ـًا ضروري ة والتى تزود المخترعين والمبدعين بحقوق قانونية لحماية        والتنميمطلب

إبداعاتهم الفكرية والتى يترتب عليها حماية الحقوق المالية واألدبية لهؤالء المبدعين ، كما أنها تنظم                  

.وتحمى إبداعاتهم 

على ربط  وفـى إطار رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للباحثين والعلماء والمبدعين والعمل             

الـبحث العلمـى بالـصناعة تـم إنـشاء وتشغيل الشبكة اإللكترونية والتى ترتكز على إنشاء نقاط اتصال        

إلكتـرونية بـين مكـتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات والمراكز          

ا حتى يمكن ترجمة المعلومات     والشركات على مستوى جميع محافظات مصر لتحقيق التكامل والتالحم بينه         

٠التكنولوجية التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام 

ومن هنا جاء االهتمام بنشر الوعى وثقافة المعلومات المتضمنة ببراءات االختراع وتم اإلصدار بنشرة              

إلقاء المزيد من الضوء على االتجاهات التكنولوجية الحديثة         األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف    

فـى المجـاالت المخـتلفة واالسـتفادة الكاملة من البيانات والمعلومات الثرية التى يتضمنها هذا الوعاء                 

المعلوماتـى المهـم للوقوف على أحدث التقنيات والعمل على تطويرها ؛ مما يؤدى إلى دفع عملية تنمية                  

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاريخ تقديم الطلب 

30 ) تاريخ األسبقية –رقم األسبقية -دولة األسبقية (األسبقيات 

44 تاريخ القبــول 

45 صدور البراءةتاريخ 

51 للبراءات ىالتصنيف الدول

54 ومدة الحمايةتسمية االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغير( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكيل
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( 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 )
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 ٢٠١١برنوفم رـالل شهـ



٢

٢٠/٠٧/٢٠٠٨
١٢١٦/٢٠٠٨
٢٠١١فبرایر 

٠١/١١/٢٠١١
٢٥١٩٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلم
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B63H 1/30

(71) 1.
2.
3.

LIQUID ROBOTICS INCORPORATED ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

HINE , Roger G.
HINE , Derek L.
RIZZI , Joseph D.

4.
5.
6.

KIESOW , Kurt , A. , F.
ROBERT , Burcham
STYTZ , William A.

(73) 1.
2.

٢٠/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٧٦٠.٨٩٣/٦٠:مارقاألالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
١٨/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٤٣٦.٤٤٧/١١
٠١/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٨٤١.٨٣٤/٦٠

١٨/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US 2007/001139( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·
٤·

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

طـاقــة األمـــواج (54)
١٧/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٨/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

مل على طوافة تمواج وتشألمركبة مائیة تستمد طاقتھا من اتستخدم .  واج بطاقة األمیتعلق ھذا االختراع
لى إعلى وألى إیوصل بین الطوافة والعوامة بحیث تتحرك العوامة سطحیة وعوامة غاطسة وحبل ربط

عانف التى تتداخل مع الماء عندزكثر من الأو أتشمل العوامة على واحد .  مواج ألالحركةسفل نتیجةأ
تحمل المركبة ، نأیمكن .  مام أللى اإسفل ، وتولد قوى تدفع المركبة ألى إعلى وألى إمة حركة العوا

عند توجیھھا معیناً تتخذ مساراً نأتحتاج للجھد البشرى ، معدات اتصال وتحكم بحیث یمكنھا والتى ال
. ركبةممن مستشعرات توجد على الو ترسل بیاناتأن تسجل ألیھا كما یمكن إشارات ترسل إب

(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



٣

٣٠/٠٤/٢٠٠٩
٠٦١٦/٢٠٠٩
٢٠١١مارس 

٠١/١١/٢٠١١
٢٥١٩٥

(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 61/36 , 63/00 , 63/08 & C02F 1/04 , 1/44

(71) 1.

3.

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPASTNATUURWETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK TNO ( NETHERLANDS )

(72) 1.
2.
3.
4.

ASSINK , Jan Willem
HANEMAAIJER , Jan , Hendrik
JANSEN , Albert , Edward
VAN MEDEVOORT , Jolanda

5.
6.
7.

DE JONG, Hans
VAN SONSBEEK, Eric
KOELE , Engelbert Peter Jurrie Jan

(73) 1.
2.

٣١/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٧٦٩٥٦.٩:ب البراءات األوروبى تحت رقممكت
٣١/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/NL2007 /050524( :رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

سمر أحمد اللباد/ ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

لتنقیة سائلىطریقة تقطیر غشائ (54)
٣٠/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٣١/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

تمریر تیار تبخیر یتم فى إطار ھذه الطریقة ٠ى لتنقیة سائل طریقة تقطیر غشائبیتعلق ھذا االختراع
غیر آلفىمن خالل قناة تیار ناتج احتجاز بطول غشاء مسام)  تیار ناتج احتجاز(سائل مسخن من

وتكثیف البخار . الغشاءء إلى الجانب اآلخر منیتدفق بخار السائل عن طریق مسام الغشاىوبالتال.للماء
ىقناة تیار ناتج التقطیر الذىناتج التقطیر فتیارى المذكور على الجانب اآلخر من الغشاء المذكور لیعط

، بحیث یشكل نحو سطح مكثف)  حرارة كامنة(حرارة التكثیف یتكون ناتج تقطیره عن طریق تمریر
بین تیار تغذیة للسائل المطلوب تنقیتھ وتیار ناتج التقطیر ىساممسطح المكثف المذكور فصل غیر

االحتجاز، عكس اتجاه التیار مع تیار ناتجىتمریر تیار التغذیة من خالل قناة تیار تغذیة فیتم٠المذكور
ن األقل من الحرارة الكامنة عیتم نقل جزء علىىقناة تیار التغذیة وبالتالىحیث یتم وضع مادة حیزیة ف

توجیھ فرق ضغط سائل موجب بین تیار ناتج ، وبھذه الطریقة یتمطریق سطح المكثف إلى تیار التغذیة
من قناة ناتج االحتجاز وقناة تیار التغذیة فوق جزء على االحتجاز وتیار التغذیة عند النقاط المناظرة

ىع جھاز مناسب لالستخدام فكما یقدم االخترا.  االحتجاز وقناة تیار التغذیةاألقل من كل قناة ناتج
.المذكورةالطریقة

(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



٤

١٧/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000604

٢٠١١مایو 
١٤/١١/٢٠١١

٢٥١٩٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C07C 17/02, 17/156, 19/08, 17/25, 21/06 & C08F 14/06

(71) 1.
2.
3.

SOLVAY  (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

BALTHASART, Dominique
STREBELLE, Michel
LEMPEREUR, Michel

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤١٣٨٧٣:مارقاألتحت فرنسا
٠١/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٣٢٥٤
٠١/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٣٢٥٢

٢١/١٢/٢٠٠٥بتاریخ PCT/EP)(2005/057045: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣
٠4

(30)

وجدى نبیھ عزیز / األستاذ (74)
براءة اختراع   (12)

دیكلوروایثان-٢، ١عملیة لصنع  (54)
٢٠/١٢/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢١/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

راع ذا االخت تعلق ھ صنع بی یة ل ثان-٢، ١عمل ى دیكلوروای صدر ھیدروكربون ن م اً م انطالق
:والتى وفقاً لھا 

ین یخ) أ  ى االیثیل توى عل تجات یح ن من یطاً م تج خل سیر ین ى لتك صدر الھیدروكربون ضع الم
وعلى مركبات أخرى ، و

یرسل خلیط المنتجات المذكور الذى یحتوى على االثیلین إلى خزان واحد على األقل ، و) ب
ور و) ج ة بالكل ل المعالج ذى مفاع یط /یغ ور بخل سجین والكل ة باألك ل المعالج تجات أو مفاع المن

ویل  تم تح ین ی ذین المفاعل ى ھ أن ف اً ب زینھ ، علم بق تخ ذى س ین وال ى االثیل توى عل ذى یح ال
دیكلورایثان ، و-٢، ١القسم األكبر من االثیلین الموجود إلى 

دیكلوروایثان الذى تم الحصول علیھ عن دفق المنتجات الصادرة عن مفاعلى       -٢، ١یفصل الـ ) د 
٠المعالجة بالكلور والمعالجة باألكسجین والكلور 

(57)

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



٥

١٧/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000605

٢٠١١مایو 
١٤/١١/٢٠١١

٢٥١٩٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C07C 17/02, 17/156, 19.045, 17/25, 21/06 & C08F 14/06

(71) 1.
2.
3.

SOLVAY (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

STREBELLE, Michel
BALTHASART, Dominique

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٤تاریخ ب٠٤.١٣٨٧٣:مارقاألتحت فرنسا
٠١/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥.٠٣٢٥٢
٠١/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥.٠٣٢٥٣

٢١/١٢/٢٠٠٥بتاریخ PCT/EP)(2005/057046:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز / األستاذ (74)
براءة اختراع   (12)

دیكلوروایثان-٢، ١عملیة لصنع  (54)
٢٠/١٢/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢١/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت تعلق ھ یة ی صنع بعمل ثان -٢، ١ل ربون ٠دیكلوروای صدر ھیدروك ن م اً م انطالق
:والتى وفقاً لھا 

یة ) أ  رارة العال ل بالح رحلة تحل ى ، أى لم سیر أول رحلة تك ى لم صدر الھیدروكربون ضع الم یخ
یتم تحقیقھا فى فرن تكسیر ، منتجة بذلك خلیطاً من منتجات التكسیر ؛ و

سیر ال) ب تجات التك ن من یط م ضع خل صول یخ سمح بالح ة ، ت راحل معالج سلة م ى سل ور إل مذك
رحلة  نھا م ن بی ى م ونات ، والت ن المك ره م ین وغی ى االثیل توى عل تجات یح یط من ى خل عل
ربون  سید الك ى أك م ثان ل معظ ى األق ة عل ى إزال دف إل ویة تھ سل قل رحلة غ یة ، وم ع مائ نق

ة ك ى إزال دف إل سدة تھ رحلة أك ویاً ، وم وًال قل ولد محل ا ی تویھ مم ذى یح ین ال ریتید الھیدروج ب
خلیط منتجات التكسیر ؛ و

رحلة ) ج ن الم صادر ع ین ال ى االثیل توى عل ذى یح تجات ال یط المن ل ) ب(یفصل خل ى األق ى عل إل
جزء یحتوى على االیثیلین وإلى جزء ثقیل ؛ و

ة بالك) د  ل المعالج ى مفاع ین إل ى االثیل تویة عل زاء المح زء أو األج ال الج تم إرس ور ی ل
ویل /و تم تح ین ی ذین المفاعل ى ھ أن ف اً ب ور ، علم سجین والكل ة باألك ل المعالج أو مفاع

دیكلورو ایثان ؛ و-٢، ١القسم األكبر من االثیلین الموجود إلى 
ـ ـ ) ھ صل ال اعالت -٢، ١یف ن مف صادرة ع تجات ال ق المن ن دف ناتج ع ثان ال ورو ای دیكل

ن والكلور المعالجة بالكلور والمعالجة باألكسجی

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٦

٠٤/١٢/٢٠٠٨
١٩٧٣/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
١٤/١١/٢٠١١

٢٥١٩٨

(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 B65G 15/08 , 15/40 & B01D 33/64 , 43/00 , 33/056

(71) 1.
2.
3.

Z-FILTER PTY LTD ( AUSTRALIA )

(72) 1.
2.
3.

GRAHAM , Neil , Deryck , Bray
GRAHAM , Arthur , Derrick , Bray

(73) 1.
2.

١٣/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٩٠٣١٨٠:تحت رقماسترالیا 
١٣/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/AU2007/000820( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز / األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

تھا ومعالجالمواد ع التعامل م (54)
١٢/٠٦/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٣/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

بجھاز ترشیح مشتمل على حزام وذلك لمعالجة المواد لفصل المكونات الصلبة یتعلق ھذا االختراع
ویتضمن الجھاز تركیب حزام ال نھائى یعد للتدویر على طول ممر یشتمل على تركیبات .  والسائل منھا 

ویتضمن تركیب الحزام الال نھائى على جزء حزام مستطیل ٠ن بكرة دلیلیة یمر حولھا تركیب الحزام م
وتركیب الحزام            ٠كما أن جزء الحزام لھ حافتین طولیتین متقابلتین ٠متكون من مادة منفذة للماء 

سویا لكى یكونا تركیب أنبوبى لھ الال نھائى یتضمن سوستة للترابط القابل للفك بین الحافتین الطولیتین
كما أن الممر الدائرى یشتمل على منطقة تجمیع عندھا نجد أن الحافتین الطولیتین ٠جدار جانبى مرن 

فى جزء الحزام یرتبطان سویا ویتصالن فیما بینھما بواسطة سوستة لتكوین تركیب أنبوبى ومنطقة لفك 
ویتم توفیر ٠طولیة ویفتح التركیب األنبوبى بعد ذلك التركیب وعندھا تفك السوستة لفصل الحواف ال

وسائل لضغط التركیب األنبوبى على طول جزء منھا لیظھر السائل من المادة الموجودة فى التركیب 
٠ء للمافذ لمنویمكن تفریغ السائل المنفصل من التركیب األنبوبى خالل جزء الحزام ا٠األنبوبى 

(57)

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



٧

٣١/٠١/٢٠١٠
٠١٦٠/٢٠١٠

٢٠١١مایو 
١٤/١١/٢٠١١

٢٥١٩٩

(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 B21B 1/46

(71) 1.
2.
3.

SMS SIEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

SEIDEL , Jürgen
SUDAU , Peter
HOF , Hartmut

4. PETERS , Matthias

(73) 1.
2.

١٣/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٤٣٨١٧.٨: مارقاألتحت ألمانیا 
١٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٤٤٦٤٩.٩
٠٥/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٤٨١١٦.٢
٠٤/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٠٣٢٢٢.٠

٠٤/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008 /007238( :رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.
٤.
٥.

(30)

وجدى نبیھ عزیز /ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

(CSP) نتاج شریط مستمرإبةخاصةومرنةتجھیزات مضغوط
ى صورة تشغیل متقطعوفة ال نھائی، شبھة ال نھائیةللتشغیل بصور

(54)

٠٣/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
، ة ال نھائیةللتشغیل بصورCSPإلنتاج شریط مستمرةومرنةتجھیزات مضغوطبختراعإلھذا ایتعلق

تشطیب ةومجموعة تخشین قائمة، ومجموعصبةماكینةبواسطةمتقطعةأو بصورةشبھ ال نھائی
ىزون ملف ف، یتم تكامل مخى المتقطع أو التشغیل نصف ال نھائللتشغیلة، وفیھ نجد أنھ بالنسبة قائم

تفعیل ، مع عدمالتخشینةمن منصةاآلتیة، تعمل على تخزین الشریط السابق أو البالططرقة منضد
ىفةالحمل المتزایدةلكمییتم تصمیم مخزون الملف.  ى نھائالتشغیل الالةحالىمخزون الملف ف

البالطات لتكوین ةلشرائط السابقأو أكثر من اةثالث،أو البالطات بحیث یمكن لف اثنینةالشرائط السابق
.على ملفةملفات ضخم

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
لمرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة ا



٨

٠٦/١١/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/001210

٢٠١١مایو 
١٤/١١/٢٠١١

٢٥٢٠٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 CO8F 220/06, 2/44 & CO5D 9/00

(71) 1.
2.
3.

GEOHUMUS INTERNATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT GMBH & CO.KG  (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

BENTLAGE, Wulf
PEPPMÖLLER, Reinmar
KUNSTMANN, Jürgen
ZINDEL, Oliver

(73) 1.
2.

٠٧/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠٢١٢٢١.٢: ألمانیا تحت رقم 
٠٤/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP 2006/003053( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد/  األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

مادة ھجینة قابلة لالنتفاخ بالماء بھا إضافات غیر عضویة وطریقة إلنتاجھا  (54)
٠٣/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٤/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ھجینة قابلة لالنتفاخ بالماء بھا إضافات غیر عضویة وطریقة إلنتاجھا تشتمل بمادة یتعلق ھذا االختراع
على قالب بولیمرى متشابك بشكل متأصل وجسیمات صلبة غیر عضویة مرتبطة بھا مع خاصیة انتفاخ 

مرة من الوزن الطبیعى للمادة الھجینة 7.5تعتمد على الوقت تناظر عملیة امتصاص للماء بقدر یماثل 
كما یتعلق االختراع الحالى بطریقة لتصنیع ٠إضافة إلى التطبیقات الخاصة بذلك ٠ة واحدة خالل ساع

٠مثل ھذه المادة الھجینة القابلة لالنتفاخ بالماء 

(57)

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



٩

٢٢/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA2007/0000890

٢٠١١مایو 
١٤/١١/٢٠١١

٢٥٢٠١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7  C07D 285/06, C07D 285/13, A01N 43/828, A01N 43/836, A01N 43/66

(71) 1.
2.
3.

 NIHON NOHYAKU CO., LTD(JAPAN)

(72) 1.
2.
3.
4.

 KUNIHISA, Umetani
TAKASHI, Shimaoka
MINORU, Yamaguchi
MASATSUGU, Oda

5.  NOBUO, Kyomura
6.  TSUYOSHI, Takemoto
7.  KAZUHIKO, Kikutake

(73) 1.
2.

١٢/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥-٢٦٣٦١٧& ٢٤/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥-٠٤٩٤٣١: الیابان تحت رقم 
٢٣/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ) (PCT/JP2006/303313:  قم طلب البراءة الدولى ر

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد  / األستاذة (74)
براءة اختراع   (12)

ثیادایازول، كعامل لمكافحة امراض النبات لالستخدام الزراعى ٣.٢.١ـ سیكلو بروبیل ٤مركب 
والبستانى 

(54)

٢٢/٠٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٣/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من  
ر مركبات  راع بتوفی ذا االخت تعلق ھ ) I(ثیادایازول، أو أمالحھ الممثلة بالصیغة العامة رقم -٣.٢.١ی

یھا كل من  ون ف ، أو CN، أو  ھالوجین، أو  )H(عبارة عن ھیدروجین R5,R4,R3,R2,R1حیث تك
ل وعة اری یل، أو  مجم سى الك وعة الكوك یل، أو مجم وعة الك یل، أو  مجم ل الك وعة اری ، أو  مجم

خ، وتكون  ربونیل، ال یل ك عبارة R7حیث تكون فیھا [-C(=W1)YR7عبارة عن  R6مجموعة الك
ین  ن ھیدروج ر )H(ع یة غی ربونیل حلق وعة ك ربونیل، أو  مجم یل ك یل، أو فین یل، أو الكن ، أو  الك

ون  خ، وتك لفونیل، ال ل س وعة اری سة، أو مجم ن Yمتجان بارة ع ، أو  -N(R11)، أو S، أوOع
N(R11)O یھا (ـ ون ف یث تك ین R11ح ن ھیدروج بارة ع وعة )H(ع یل، أو  مجم وعة الك ، أو مجم

]. S، أو  Oعبارة عن W1، الخ، وتكون )، أو  مجموعة فینیل بھا استبدال) الكیل حلقیة( سیكلو الكیل 
زة للصیغة بصورة ذات نوعیة خا د الخواص الممی ین وتحدی م تعی د ت عالوة على . صة فى الوصفلق

ذه المركبات كمكون فعال لمكافحة امراض النباتات  ن ھ ى اى م ل المشتمل عل ر العام تم توفی ك، ی ذل
.الزراعیة والبستانیة

(57)

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



١٠

٠٨/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001076

٢٠١٠نوفمبر 
١٤/١١/٢٠١١

٢٥٢٠٢

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01H 9/18

(71) 1.
2.
3.

BTICINO S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FABRIZI, Fabrizio

(73) 1.
2.

٠٧/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ  ( RM2005A000164 ) : إیطالیا تحت رقم 
٠٣/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IT2006/000217(:تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  (74)
نموذج منفعة (12)

ىز كھربالجھارتكازى طار إ (54)
٠٢/٠٤/٢٠١٣نتھى فى ـوت٠٣/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

یتم استخدام ھذا اإلطار لتثبیت جھاز كھربى واحد .إطار ارتكازى لجھاز كھربى بیتعلق ھذا االختراع
یتكون ھذا اإلطار من جسم اإلطار الذى یمكن تثبیتھ بالحائط ویمتد حول فتحة ٠أو أكثر على الحائط 

یتمیز اإلطار االرتكازى بأنھ ٠تحدد مسند تثبیت مناسب الستقبال وصل جھاز كھربى واحد أو أكثر 
حد على األقل مناسب لتولید إشارة ضوئیة ودائرة كھربیة تتصل یشتمل أیًضا على مصدر ضوئى وا

بالمصدر الضوئى لتزویده بالطاقة الكھربیة ، وسائل لتثبیت الدائرة الكھربیة المذكورة والمصدر 
الكھربى المذكور ویكون مرئیا عبر جسم اإلطار المذكور ویسمح جسم اإلطار بنقل جزء على األقل من 

٠خارج الجسم المذكور اإلشارة الضوئیة إلى 

(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



١١

٠٨/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001074

٢٠١١بر نوفم
١٤/١١/٢٠١١

٢٥٢٠٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H02G 3/14

(71) 1.
2.
3.

BTICINO S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FABRIZI, Fabrizio
DE AMBROGGI, Renato
PIANEZZOLA, Enrico

4. CALDERARA, Ennio

(73) 1.
2.

٠٧/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ  (RM2005A000162) :إیطالیا تحت رقم
٠٣/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IT2006/000216( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین (74)
عبراءة إخترا (12)

الحائطى علىھربكز اجھمن أجل تثبیت طار إلھذا المكونة لجزاء امن األومجموعة ارتكازى إطار  (54)
٠٢/٠٤/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠٣/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ز اجھمن أجل تثبیت طار إلھذا المكونة لجزاء امن األومجموعة ارتكازى بإطار یتعلق ھذا االختراع
یشتمل ھذا اإلطار على جسم اإلطار قابل للتثبیت بالحائط ومشكًال ٠لحائطألقل على االىى واحد عھربك

حدوداً لنافذة معد الستقبال وتثبیت جھاز كھربى واحد على األقل ، وسائل تثبیت من أجل تثبیت غطاء 
بأن وسائل یتمیز اإلطار االرتكازى موضوع ھذا االختراع ٠مسطح قابل لالنفصال باإلطار االرتكازى 

٠التثبیت تشتمل على قناة تثبیت واحدة على األقل تشكل طرف مرتبط بفتحة موجودة بجسم اإلطار 
وتشتمل قناة ٠وتكون قناة التثبیت مھیأة الستقبال عبر فتحة لسان تثبیت مناظر متواجد بالغطاء المسطح 

نھا تثبیت اللسان من أجل التثبیت على وسائل تحریر فى مواجھة سطح اللسان ووسائل الدفع من شأ
٠غرض قوة ضاغطة لسطح اللسان مقابل وسائل التمریر بالقناة 

(57)

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



١٢

١٤/٠٦/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000295

٢٠١١إبریل 
١٤/١١/٢٠١١

٢٥٢٠٤

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

ریة مصر العربیةجمھو
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A61K 31/55 & A61P 25/00 & CO7D 401/14, 413/14, 417/14, 409/14, 417/12, 409/12, 413/12,
471/04, 491/04, 403/14, 223/16, 401/12, 403/12.

(71) 1.
2.
3.

GLAXO GROUP LIMITED ( UNITED KINGDOM )

(72) 1.
2.
3.

BAMFORD, Mark, James
DEAN, David, Kenneth
SEHMI, Sanjeet, Singh

4.
5.

WILSON, David, Matthew
WITHERINGTON, Jason

(73) 1.
2.

٢٠/١٢/٢٠٠٢بتاریخ ٠٢٢٩٨٢٠,٦:المملكة المتحدة تحت رقمى
٠٢/٠٦/٢٠٠٣بتاریخ ٠٣١٢٦٠٧,٥

١٨/١٢/٢٠٠٣بتاریخ PCT/EP2003/014556:طلب البراءة الدولى تحت رقم

١.
٢.
٣.

(30)

سراج الدین دى ـھ/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

مشتقات بنزازبین لعالج اإلضطرابات العصبیة (54)
١٧/١٢/٢٠٢٣وتنتھى فىتاریخ منح البراءة الحمایة منتبدأ 

سیكلو ألكیل مستبدل C3-7تمثل R1وفیھا )I(  بمشتقات بنزازبین لھا الصیغة یتعلق ھذا االختراع 
لھ فعالیة دوائیة وطرق لتحضیرھا كما یتعلق بمركبات تحتوى علیھا واستخدامھا C1-3اختیاریًا مع ألكیل 

٠ت النفسیة والعصبیة فى عالج اإلضطرابا

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



١٣

٣٠/٠٧/٢٠٠٨
١٢٩٤/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١٤/١١/٢٠١١
٢٥٢٠٥

(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 H02G 3/14

(71) 1.
2.
3.

BTICINO S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FABRIZI, Fabrizio

(73) 1.
2.

٢٧/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ  ( RM2006A000099 ) : إیطالیا تحت رقم 
٣١/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IT2007/000062( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  (74)
براءة اختراع (12)

جھاز لحمایة األجھزة الكھربائیة ومجموعة من األجزاء تشتمل الجھاز المذكور (54)
٣٠/٠١/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٣١/٠١/٢٠٠٧ایة من تبدأ الحم

جھاز حمایة لوقایة جھاز كھربائى واحد على األقل الذى یمكن تثبیتھ بالجدار بیتعلق ھذا االختراع
بواسطة إطار تحمیل یشتمل على الجسم الرئیسى مزوداً بنافذة تركیب واحدة على األقل ومناسبة 

تمیز بأن جھاز الوقایة أو الحمایة یشتمل على جزء القاعدة ویمكن الستقبال الجھاز الكھربائى المذكور ، ی
وضعھ بصورة قابلة للنزع على إطار التحمیل ومزود بفتحة واحدة ثاقبة على األقل مناسبة للتداخل مع 
نافذة التركیب المذكورة على األقل وجزء واقى یتصل بجزء القاعدة ویحیط بالفتحة الثاقبة وذلك لتحدد 

ة واحدة على األقل ومزودة بجانب واحد مفتوح وذلك لتسكین جزء واحد أمامى على األقل من غرفة وقای
٠الجھاز الكھربائى المذكور داخلھا 

(57)

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



١٤

٠١/٠٧/٢٠٠٩
١٠٢٣/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٥/١١/٢٠١١

٢٥٢٠٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

نولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتك
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E02D 29/02

(71) 1.
2.
3.

HESCO BASTION LIMITED  (ENGLAND)

(72) 1.
2.
3.

HESELDEN, James

(73) 1.
2.

٠٢/٠١/٢٠٠٧بتاریخ GB 0700001.1:تحت رقمانجلترا
١٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/GB)(2007/050760:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة (74)
براءة اختراع   (12)

نشر جابیون (54)
١٦/١٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٧/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی یون من النوع االخت یون ، وجاب ة لحجز جاب ى حاوی شتمل عل یون ی شر جاب نظام لن ب
ى حوا شتمل عل نطوى ی ذى ی ئط جانبیة مرتبطة بمفصالت ، وأعضاء متقاطعة ، بحیث یمكن طیھ ال

ة ؛  ى الحاوی یون ف تجاز الجاب ة الح رتبطة بالحاوی تجاز م یلة اح تخدام ؛ ووس شره لالس زین ون للتخ
ط  یل أو رب ل لتوص ى األق دة عل رر واح ة للتح تجازى قابل شیق اح ط أو تع یل أو رب یلة توص ووس

زء وا تجازى ج و اح ى نح شیق عل تجاز ؛ أو تع یلة االح ع وس یون م ن الجاب ل م ى األق د عل ح
واحدة  رر ال ة للتح تجازى القابل شیق االح ربط أو التع یل أو ال یلة التوص ئة وس تم تھی یث ت ح
ى نحو احتجازى جزء من الجابیون مع وسیلة االحتجاز  شیق عل ط أو تع ل لتوصیل أو رب ى األق عل

٠من وسیلة االحتجاز ، عندما یتم نشر الجابیون عندما یتم طى الجابیون ، ولكن لتحریر الجابیون 

(57)

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



١٥

٠٩/٠٨/٢٠٠٩
١٢٠٢/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٥/١١/٢٠١١

٢٥٢٠٧

(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 21/01

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CALDERONI , Angelo
GIROLA , Giorgio

(73) 1.
2.

٠٨/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ  ( MI2007A000228 ) :إیطالیا تحت رقم
٣٠/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/000817( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
إختراعبراءة (12)

تجھیزة العتراض وتحویل تدفق دوران سائل (54)
٢٩/٠١/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٣٠/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

، وھذه التجھیزة تشتمل على ثالث بتجھیزة العتراض تدفق دوران سائل وتحویلھختراعإلیتعلق ھذا ا
د الغرف المذكورةوسلسلة من الصماماتغرف تدفق بوسائل توصیل بھا خطوط وصول أو، حیث تزوَّ

، وتتصل كافة ، وتتصل إحدى ھذه الغرف فقط بكلتا الغرفتین األخریتینإمداد متصلة ببعضھا البعض
عن صمام لضبط معدل التدفقھذه الغرف المذكورة عبر صمامین على األقل یكون أحدھما عبارةً 

قبل تلك الغرف أو بعدھا بأجھزة إعاقة تدفق موازنةویقترن كل صمام،وصمام موازنة واحد على األقل
لتین صمام، ثابتة أو قابلة للضبط االتجاھات مشترك أو لكل منھماىأو صمام ثالثوللغرفتین غیر الموصِّ

ویتصل ،، حیث یكون األول مفتوحاً واآلخر مغلقاً والعكسى الوضع العكسىاالتجاه فىصمام أحاد
. بصمام تفریغالصمام المذكور

(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



١٦

١١/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001393

٢٠١١مایو 
١٥/١١/٢٠١١

٢٥٢٠٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F28D 7/16 & F28F 9/22

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B. V. ( NETHERLANDS )

(72) 1.
2.
3.

MULDER, Dominicus Fredericus

(73) 1.
2.

٢٣/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥١٠٥٦٢٩.٩: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
٢١/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/063375(:رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

ىفة ومانعات للتسرب وطریقة لتجمیع مبادل حرارتجمعیھ من ألواح حار (54)
٢٠/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢١/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

تجمیعھ من ألواح حارفة ومانعات للتسرب یتم تركیبھا وتثبیتھا فى غالف مبادل بیتعلق ھذا االختراع
لواح الحافةألالطولیة لیشتمل على مجموعة من مانعات التسرب الطولیة لتعشیق الحواف ،ىحرار

ضافى إوجدار بعد أن یتم التركیب ،ىالطولیة بصورة محكمة مانعة للتسرب على غالف المبادل الحرار
الطولیة المجاورة وذلك لكى یتم فةریمتد بین مانعات التسرب الطولیة لأللواح الحاىخر یتم وضعھ لكآ

كما یتعلق االختراع .  یتم التركیب والتثبیت بعد أنىتكوین جدار مزدوج مع غالف المبادل الحرار
من ألواح ھتوفیر غالف مبادل حرارى وتجمعیىمل علتتش، بطریقة لتجمیع مبادل حرارىیضاً أالحالى 

لواح الحارفة ألاھا على تجمیع تجمعیًـ یضأكما تشمل الطریقة .  لالختراع اًـ حارفة ومانعات تسرب وفق
دخال المجموعة المنظمة التى تم تجمیعھا فى إادل الحرارى ، ثم خارج غالف المبومانعات التسرب

.ىالمبادل الحرارى لكى یقوم كل جدار بتكوین جدار مزدوج مع غالف المبادل الحرارغالف

(57)

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



١٧

٠٤/٠٨/٢٠٠٩
١١٨٠/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٥/١١/٢٠١١

٢٥٢٠٩

(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 B29C 59/00 , B31B 19/14 , 23/00

(71) 1.
2.
3.

STARLINGER & CO GESELLSCHAFT M.B.H (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

SKOPEK , Peter
FÜRST , Herbert

(73) 1.
2.

٠٥/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ  ( A188/2007 ) :النمسا تحت رقم
٠٤/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/AT2008/000036( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

مر أحمد اللبادس/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

، وإلنتاج حاویات تعبئةطریقة إلنتاج أقسام شبكة لمادة شبكیة مرنة (54)
٠٣/٠٢/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٠٤/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

المادة الشبكیة ، حیث یتم تجھیزبطریقة إلنتاج أقسام شبكة لمادة شبكیة مرنةیتعلق ھذا االختراع
، ولكنھا ، وخطوط تُضِعف المادة الشبكیةتكوینھاأقسام الشبكة المرادخطوط تمزق عند مسافات بطولب

، ویتم فصل أقسام الشبكة عن المادة الشبكیة الشبكة عن المادة الشبكیةال تؤثر على الفصل الكامل ألقسام
شرائط ش منسوج مصنوع منتشتمل المادة الشبكیة على قما. التمزق بواسطة التمزیقعلى طول خطوط

.اللیزر، ویتم إنشاء خطوط تمزق بواسطة المعالجة بأشعةبالستیكیة ممطوطة

(57)

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



١٨

٠٧/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001214

٢٠١١ابریل 
١٥/١١/٢٠١١

٢٥٢١٠

(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 25/30 A01P 13/00

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

RAMACHANDRAN, Ravi
SHULKIN, Anna

(73) 1.
2.

١٠/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ٦٧٩.٤٩٦/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٩/٠٥/٢٠٠٦ (PCT/IB2006/001237) :طلب البرءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبات مبیدة لألعشاب (54)
٠٨/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٩/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت تعلق ھ ضة األوراق بی شاب عری یدات لألع ضمن مب شاب تت یدة لألع ركیبات مب ت
یدات  ن مب یط م ضمن مخال شاب تت یدة لألع ركیبات مب ضاً بت دنا أی یدات ویم ى جلیكوس یل بول وألك

ضة شاب عری زیم لألع بطة إلن شاب مث یدات أع یدات ACCaseاألوراق ومب یل جلیكوس ٠وألك
ضة األوراق  شاب عری یدات األع ین مب ضاد ب نع الت ریقة لم ضاً بط راع أی ذا االخت تعلق ھ ی

زیم  بطة إلن شاب مث یدات أع ىACCaseومب توى عل ركیبات تح ى ت ور ف د الظھ یق بع ند التطب ع
٠كال الفئتین من مبیدات األعشاب 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٩

١١/١١/٢٠٠٩
١٦٦٦/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٥/١١/٢٠١١

٢٥٢١١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى وا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A43B 14/08, 7/06, 7/12 & B29D 31/515

(71) 1.
2.
3.

EUROSUOLE S.P.A  (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

SENSINI, Andrea

(73) 1.
2.

٠٤/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ MC2007A000114:تحت رقمایطالیا 
٢٩/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/003460):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نادیة ھاورن –ماجدة ھارون / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

قالب ذو سطح أوسط متحرك (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٩/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راعی رك باالخت ط متح طح أوس ب ذو س زاء٠قال الث أج ى ث سم إل ر مق صب المباش لل
نفاخ  توحة أو لم یة مف ساعة رمل ھ ل رد بذات كل مف فط ذات ش داح س ن أق سلة م زود سل شاء م لغ
عت  اء وض ة للم اء أو ماص ة للم نفس ، مقاوم ة للت ادة قابل ن م صنوعة م دة م ى قاع طوانة عل أو ألس
رحلة  ناء م ب أث سفلى للقال زء ال ى الج ضغط عل ذى ی رك ال اط المتح ب األوس زء القال ى ج عل
لى  عھ األص ى موض رجعھ إل ى ت نوابض الت ن ال وعة م ضل مجم شكیل بف ام الت د اتم رفع بع بة وی القول

٠للسماح باإلزالة األوتوماتیة ألقداح السفط المقولبة بدون اإلضرار بشكلھا المفرد بذاتھ 

(57)

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



٢٠

١١/١١/٢٠٠٩
١٦٦٧/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٥/١١/٢٠١١

٢٥٢١٢

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

جمھوریة مصر العربیة
لبحث العلمىوزارة الدولة لشئون ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A43B 17/08, 7/06, 7/12 & B29D 31/515

(71) 1.
2.
3.

EUROSUOLE S.P.A  (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

SENSINI, Andrea

(73) 1.
2.

٠٤/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ MC2007A000115:تحت رقمایطالیا 
٢٩/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/003461): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نادیة ھاورن –ماجدة ھارون / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

غشاء ذو اقداح سفط لھا شكل ساعة رملیة مفتوحة شكلت بمادة مرنة حراریة التلدن فوق قاعدة 
تنفسأو قابلة لل/ماصة للماء و

(54)

٢٨/٠٤/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٩/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ذا  تعلق ھ راعی ا شكل ساعة رملیة مفتوحة شكلت بمادة مرنة حراریة االخت داح سفط لھ غشاء ذو أق

اء و ة للم دة ماص وق قاع تلدن ف نفس /ال ة للت صفة ٠أو قابل تعلق ب دم وی سة الق اع ألب ى قط ثل ف یتم
زود كالحق ف نعل حذاء ویتألف أخص بغشاء ی دم ل دة الق ى الجزء األمامى أو یغطى كل سطح قاع

شكیل  رة ت م مباش یھا ت ى عل اء والت ة للم ادة مقاوم نفس وم ة للت اء أو قابل ة للم ن ماص دة م ن قاع م
سلة من سفط ذات شكل ساعة رملیة مفتوحة أو منفاخ أو أسطوانة بمادة مرنة حراریة  داح سل سق أق ن

واجھة  یفت لم تلدن كی ذاء ال ین للح اء فعال ة للم ویة مقاوم ر تھ دم لتوفی یھ الق ستند عل ذى ت زء ال الج
٠وراحة أكبر أثناء السیر 

(57)

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



٢١

٠٣/٠٥/٢٠٠٩
٠٦١٩/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٥/١١/٢٠١١

٢٥٢١٣

(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 A43B 13/42,  7/12 & B29D 31/515

(71) 1.
2.
3.

GEOX S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

POLEGATO MORETTI, Mario

(73) 1.
2.

٢٣/١١/٢٠٠٦بتاریخ PD2006A000437: تحت رقمایطالیا
٢٠/١١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/010045): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نادیة ھارون –ماجدة ھارون / األساتذة  (74)
براءة اختراع   (12)

فیھ ھذا النعل نعل أحذیة منفذ للبخار صامد للماء ، حذاء یستخدم
وطریقة تصنیع ھذا النعل وھذا الحذاء

(54)

١٩/١١/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٠/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
ذا  تعلق ھ راعی نعل باالخت ذا ال یھ ھ ستخدم ف ذاء ی اء ، ح امد للم بخار ص نفذ لل ة م ، نعل أحذی

ذاء ذا الح نعل وھ ذا ال صنیع ھ ریقة ت شمل وط و: ی دة ثق زویده بع م ت داس ت ذة ؛ م ب ناف
ثقوب  ر ال یھا توفی م ف ى ت نطقة الت وق الم بة ف ون راك سقت بحیث تك ى ن تعددة الطبقات والت شوة م ح
م تنسیقھا  یة ، ت سوائل وطبقة واق نفذ لل ر م اء وغی بخار الم نفذ ل ى غشاء یكون م شتمل عل نافذة وت ال

شاء  ى الحشوة ، ویحیط ا٠مباشرة تحت الغ ذى شكل عل نوع ال ن ال داس م ون الم لمداس أیضًا ویك
سرب  ع ت ون مان یث یك شوة بح وى للح ى العل زء المحیط سفلى والج ى ال زء المحیط واف ، والج الح

سوائل  عود ال بطل ص ى ی یأ لك ى مھ نفذ ٠محیط بقة م بیھ بط صر ش ى عن شوة عل شتمل الح ت
نطقة  وق الم ب ف ون راك یث یك یة ، بح بقة الواق ت الط رة تح سیقھ مباش م تن ثقب ، ت بخار أو م لل

م ى ت س الت نب تالم ى یج یأ لك بقة مھ شبیھ بط صر ال ون العن نافذة ، ویك ثقوب ال ر ال یھا توفی ف
داس  بة الم وة قول ناء خط یة أث بقة الواق ع الط بة م ریة للقول ادة البولیم شبیھ ٠الم صر ال ون العن ویك

ستطیع  ذى ی ل ال ى األق د عل ى واح طح بین ا س یكون معھ یة ، ل بقة الواق ع الط ضاً م رتبط أی بقة م بط
٠ر الماء التدفق من خاللھ ، ویكون السطح مھیأ لتسھیل نفاذ البخار بخا

(57)

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



٢٢

٢٠/٠٧/٢٠٠٩
١١٠٥/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٦/١١/٢٠١١

٢٥٢١٤

(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 301/10

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONA; RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

REKERS, Dominicus Maria
SMAARDIJK,  Abrahm Adriaan

(73) 1.
2.

٢٢/٠١/٢٠٠٧بتاریخ  ٠٧٢٥٠٢٥٠.٣:تحت رقمالمكتب األوروبى 
٢٢/٠١/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/EP2008/050677(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مد اللبادسمر أح/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

عملیات إلنتاج أكسید إیثیلین وإیثیلین جلیكول (54)
٢١/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٢/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

تعلق االختراع الحالى بعملیة إلنتاج أكسید إیثیلین  تضاف قاعدة ٠وإنتاج إیثیلین جلیكول اختیاریا ٠ی
ر  د أو أكث ع واح ند موض تفاظ ع ین لالح سید اإلیثیل صاص أك وحدة امت اص ب اد الخ ع األخم د مقط بع

ن  راوح م یما یت ى ف رقم الھیدروجین ى 5.5بال تاج 9.5٠إل ى وحدة إن تآكل ف ن حدوث ال ك م ل ذل یقل
٠أكسید اإلیثیلین وإیثیلین جلیكول 

(57)

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



٢٣

٢١/١٠/٢٠٠٩
١٥٥٦/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٦/١١/٢٠١١

٢٥٢١٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F16L 58/18

(71) 1.
2.
3.

OY KWH PIPE AB ( FINLAND )
BOREALIS TECHNOLOGY OY ( FINLAND )

(72) 1.
2.
3.

LEIDËN , Leif
SJÖBERG , Sven
SMATT , Rauno

(73) 1.
2.

٢٥/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٣٩٧٠١١.٣:تحت رقمفنلندا 
٢٤/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/FI 2008/050223( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
اختراعبراءة  (12)

نابیبألوجھاز لطالء اةطریق (54)
٢٣/٠٤/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٢٤/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

أو قسم من أنبوب باستخدام طبقة من بولیمر واحد علىوجھاز لطالء أنبوبطریقةبختراعإلیتعلق ھذا ا
األنبوب أو قسم یحدد محیطىتشتمل الطریقة على توفیر أنبوب أو قسم من أنبوب لھ سطح خارج.  األقل

مادة بولیمریة واحدة على األقل طبقة منلألنبوب أو قسم األنبوبىاألنبوب؛ وضع على السطح الخارج
على عربة یمكنھا التحرك بطول محیط األنبوب أو حلة انصھار باستخدام فوھة ، حیث یتم تركیبھامرىف

جزء على األقل من المحیط أثناء وضع المادة البولیمریة لتكوین ؛ وتحریك العربة بطولقسم األنبوب
وصالت طالء ىمفید بشكل محدد فىختراع الحالإلوا.  أو قسم األنبوبطبقة على سطح األنبوب

.الحقلىلخطوط األنابیب ف

(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



٢٤

٠٧/٠٧/٢٠٠٩
١٠٥٠/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٦/١١/٢٠١١

٢٥٢١٦

(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 C07C 11/09, 7/04

(71) 1.
2.
3.

CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CROSS, William, M., Jr.

(73) 1.
2.

٠٨/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٦٥٠.٨٧٤/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢١/١١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/US2007/085406): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  / األستاذة  (74)
راءة اختراع  ب (12)

معالجة تیار تغذیة باألولیفین وتحویلھ إلى برافین باأللكلة (54)
٢٠/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢١/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع الحالى بإزالة مركبات عطریة من تیار تغذیة باألولیفین وتحویلھ باأللكلة إلى برافین  تعلق االخت ی
ریتیك بدف ى وجود حمض الكب یار ھیدروكربون یحتوى على األولیفین وتیار ناتج ألكلة مخفف ف ع ت

نطقة تقطیر وإزالة المادة غیر المتفاعلة من تیار الھیدروكربون  ى م رافین إل ى ب ة إل یة األلكل ن عمل م
ورة  ركبات العطریة المذك ن الم ز وجزء م ناتج المرك ة ال یار األلكل ة ت ویة وإزال نواتج عل ور ك المذك

٠عد وكذلك عملیة ألكلة محسنة من ذلك كنواتج من القا

(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



٢٥

٢٣/٠٤/٢٠٠٦
٠١٦٨/٢٠٠٦

٢٠١١مایو 
١٦/١١/٢٠١١

٢٥٢١٧

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

صر العربیةجمھوریة م
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01J 32/00, 37/00, 35/00

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH FRIEDRICH-UHDE STRBE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

STEFFEN, Schirrmeister
KARSTEN, Buker

(73) 1.
2.

٢٢/٤/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠١٩٠٠٠.٦:ألمانیا تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد (74)
براءة إختراع   (12)

مادة دعم مغلفة حفزیاً وعملیة إلنتاجھا ومفاعل مزود بھا واستخدامھا (54)
٢٢/٠٤/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٣/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راعاالی تخدامھا خت ا واس زود بھ ل م تاجھا ومفاع یة إلن زیاً وعمل ة حف م مغلف ادة دع ٠بم
ى تجاویف  ز مسامیة وتحتوى عل ى طبقة محف زى یحتوى عل یف حف ا تغل واد دعم لھ تم وصف م ی

ن  ر م اد أكب تظمة بأبع ر من راغات غی ن ف بارة ع تجاویف ع ل ، وال ى األق دة عل ر٥واح میكرومت
ل أو ل ى األق دین عل ى بع یة ف یة عرض ساحات مقطع ا م ل ١٠ھ ى األق ربع عل ر م ٠میكرومت

ضل  شكل مف تخدامھا ب ن اس یة ویمك صاق عال وة الت ریق ق ن ط زیة ع یفات الحف ز التغل تم تمیی وی
٠فى المفاعالت الصغیرة 

(57)

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



٢٦

٣٠/٠٧/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/000707

٢٠١١مایو 
١٧/١١/٢٠١١

٢٥٢١٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.7 A61F 13/15

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LAVON, Gary, Dean
BECK, Theodora
NIGAM, Pankaj

(73) 1.
2.

٠٢/٠٢/٢٠٠٤بتاریخ ٧٧٠.٠٤٣/١٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠١/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ) 2005/003173PCT/US(:لى  رقمطلب البراءة الدو

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى انیس سراج الدین/ ةاألستاذ (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة ماصة بسیطة لالستخدام مرة واحدة  (54)
٣١/٠١/٢٠٢٥فى وتنتھى ٠١/٠٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی سیطة االخت ة ب یلة ماص یكل بوس ى ھ شتمل عل دة ت رة واح تخدام م لالس
صاص  وعة امت دى ومجم وى ٠قاع اء تط نفذة للم ر م بقة غی ى ط دى عل یكل القاع شتمل الھ وی

ین  ین متقابلت ین جانبیت تكوین قالبت رفیھ ل ن ح ل م ند ك داخل ع ى ال رف إل ند األح ن ع ٠م
ن األح رب م دى بالق یكل القاع ى للھ سطح الداخل یة بال ة جانب ل قالب صل ك رفیة وتت ٠رف الط

ریب  رفھ الق ن ط رب م رتبط بالق یاً ی تد طول رن یم ع م زء جام ة ج ل قالب ون لك ٠ویك
دى  یكل القاع ن الھ ول م رض والط ى الع غر ف ة أص وعة الماص ون المجم ع ٠وتك ن أن توض ویمك

ة قریبة بالنسبة لألحرف الجانبیة واألحرف  وعة الماص رفیة للمجم رف الط یة واألح رف الجانب األح
رفیة دى الط یكل القاع ى الھ رة ف ن أن ٠المناظ اص یمك ب م ى قل ة عل وعة الماص شتمل المجم وت

یوب  توجد داخل ج ة االمتصاص ، یمكن أن ت ى جسیمات فائق ن أن یكون الھیكل ٠یحتوى عل یمك
تداد  ل لالم دى قاب سماح ٠القاع دى لل یكل القاع لیبى بالھ كل ص ى ش ة ف وعة الماص رتبط المجم وت

٠اعدى بالتمدد جانبیًا ألجزاء فى الھیكل الق

(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



٢٧

٠٣/١١/٢٠٠٨
١٨٠٢/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
١٧/١١/٢٠١١

٢٥٢١٩

(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 2/10 , 2/38 ,  2/46 ,  2/54

(71) 1.
2.
3.

CAPAN , RAHMI OGUZ (TURKEY )

(72) 1.
2.
3.

CAPAN , Rahmi Oguz

(73) 1.
2.

٠٥/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IB2006/051421( :رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین   / األستاذة  (74)
اختراعراءةب (12)

المقطعىنظام مجمع ألشعة الشمس على شكل حوض زائد (54)
٠٤/٠٥/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠٥/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

راع ذا االخت تعلق ھ ى شكل حوض زائدبی شمس عل ع ألشعة ال على عواكس یحتوى المقطعىنظام مجم
ى شكل قطع د أن األشعة التعل یھا نج د وف توازیةمنىتأتىزائ شمس م ة سقوطال ن زاوی تتغیر ، ولك

دره  ت ق دل ثاب ة ف١٥بمع یوم ىدرج ساعة خالل ال عة جمع تتركز أو توتال ؤراألش ى محور ب ى فىعل
سفل نھاىالجزء ال وضع ىالمذكور وتكون فى ستقبال حراریة تمتد خالل ذلك المحور البؤرا، وأنابیب م

ذلك دعائم أو سنادات جانبیة تكون ثابت مع . العواكسىمثبت على األرض على كال جانبعند وضع، ك
األرض واكس تتصل ب أن الع م ب ى االعل ن وصلة دوارة واحدة عل ل بحیث یمكن أن تدور العاكسات ألم ق

ز ور مرك ول مح تقبالى ح یب االس راریة ألناب سفل. الح زء ال ا أن الج ساتىكم ن العاك كل م تخذة ش الم
د  ع زائ عمقط تج كمقط رین یث ىدائ راریةبح تقبال الح یب االس شئ بأناب ض ال یط بع ھ یح ند أن ، وع

تمرار تخذ شكل أذرعھ االس تداً نحو جانبیھ وتزود عاكسات أخرىت زائد مم متخذة شكلشكل المقطع ال
.المقطع الزائد المذكورینتھي فیھاىثانیة أكبر تبدأ من النقطة التزائدة المقطع الزائد بأشكال مقاطع 

(57)

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



٢٨

٢٨/٠١/٢٠٠٩
٠١٢٤/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٧/١١/٢٠١١

٢٥٢٢٠

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

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

براءات االختراعمكتب 

(51) Int. Cl.8 F24J 2/06 , 2/52

(71) 1.
2.
3.

CSEM CENTRE SUISSE D'ELECERONIQUE ET DE MICROTECHNIQUESA RECHERCHE
ET DEVELOPPEMENT ( SWITZERLAND )

(72) 1.
2.
3.

HINDERLING , Thomas
ALLANI, Yassine

(73) 1.
2.

٢٩/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦/١٢٢٧:مرقتحتسویسرا 
٠٣/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/05665( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

رصیف شمسى (54)
٠٢/٠٧/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٣/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

لتجمیعووسائل،للطفوةقابلجزاءأبیتصلجسریتضمنافىطشمسىرصیفبختراعإلیتعلق ھذا ا
تلكلتحویلووسائل،علیھوتوضعالمطلوببالجسرالوسائلتلكوترتبطة ،المستقبلیةالشمسیةالطاق
المواضعلىإالمذكورالرصیفلتحریكولىأةدافعووسائل،التحویلذلكناتجلتخزینووسائلةالطاق
،مساراتھفىلتحكملوسائلعلىیضاً أالرصیفویشتمل.الشمسةشعأمنةاستفادصىقأفیھایحققالتى
للتوقعبلوغاریتماًــ مصحوببحارإنظامعلىوتشتملة ،الدافعالوسائلعلىالوسائلتلكتعملحیث

توالبیاناةالجویرصادألاةحالالحسبانفىخذألامع،الطولوخطالعرضخطحیثمنموقعفضلأب
.الرصیفلموقعختیارإفضلألاةالمنطقی

(57)

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



٢٩

٠٧/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٤٧/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٧/١١/٢٠١١

٢٥٢٢١

(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 A01G 25/16

(71) 1.
2.
3.

BROWN , MICHAEL , EDWARD ( UNITED KINGDOM )

(72) 1.
2.
3.

BROWN , Michael , Edward

(73) 1.
2.

٠٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٢٤٦٣١.٨:تحت رقممملكة المتحدة ال
٠٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/004680(:طلب البراءة الدولى رقم

١-
٢-
٣-

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  / ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

طریقة وأداة حساسة للرطوبة (54)
٠٦/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٧/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

حساسة للرطوبة بھا جزء حساس للرطوبة یتضمن على األقل تكوین حساس بأداةراعیتعلق ھذا االخت
خر أقل حساسیة للرطوبة من مادة ثانیة حیث یكون للمادة األولىآتكوین صل بتیأولى للرطوبة من مادة

ینان ویتم وضع التكوقابلیة أكبر إلمتصاص الرطوبة والزیادة فى الحجم نتیجة لذلك من المادة الثانیة ،
میكانیكى فى شكل الجزء تغیرأن یؤدى إلى ا بحیث یمكن لذلك اإلنتفاخ والزیادة فى الحجم ًـ ا معًـ میكانیكی

ا مع ًـ رجوعة مرنة ویكون مرتبط میكانیكیالحساس للرطوبة ، كما یوجد جزء تشغیل یتم إختیاره من مادة
للرطوبة فى وجود الرطوبة إلى إنحراف الجزء الحساسالجزء الحساس للرطوبة بحیث یمیل تشوه أو

ةوبالتالى یسبب تغیر جزء التشغیل بین حالة تشغیل أولى وحالمیكانیكیـًا تشویة أو تحریف جزء التشغیل
. فى عملیات التحكم فى الرى االختراع بطریقة اإلستخدام خاصةكما یتعلق. على األقلتشغیل ثانیة

(57)

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



٣٠

٢١/٠٢/٢٠١٠
٠٢٨٧/٢٠١٠

٢٠١١مایو 
١٧/١١/٢٠١١

٢٥٢٢٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لعلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65D 5/74

(71) 1.
2.
3.

 SIG TECHNOLOGY LTD. ( SWITZERLAND )

(72) 1.
2.
3.

ALTHER , Roger

(73) 1.
2.

٢٢/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧/١٣١٨:مرقتحتسویسرا 
٠٨/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ )PCT/CH2008/000339( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

ةلدخول الھواء للعبوات المركبةغالق بالفتح الذاتى مع قناإةداأ
ةمعدنیةرقاقةمادةحكام بواسطإلغلقھا بعناق الوعاءاتألو أ

(54)

٠٧/٠٨/٢٠٢٨نتھى فىـوت٠٨/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ن تركب وتغلقأغالق بالفتح الذاتى تتكون من عنق خرطوم التى من الممكن إةداأبیتعلق ھذا االختراع

ة مصاحبةلولبیة لسدادةمعدنیةرقاقةمادةحكام بواسطإو عنق وعاء للغلق بة أمركبةحكام فوق عبوإب
ةالسدادةخیر لیدور بواسطألمكن ضبط االممن. خالل عنق الخرطوم علطوق بالفتح الذاتى یوضیضاً أو

ة السفلیةصغر نحو الحافأتجویف الذى یصبح ةالعلویةعند الحافیكون الطوق بالفتح الذاتى.  ة اللولبی
داخل عنق للغالف بالفتح الذاتى وعلىةالخارجیةعلى الناحی.  ةالمذكورةالسفلیةداخل الحافوینتھى

. سفل عند لف عنق الخرطوم ألالىإرشاد غالف الفتح الذاتىإتم بحیث یةرشادیإالخرطوم توجد سمات 
سفل عنق الخرطوم المذكور ویكون أا ًـ العنق وجزئیا فى داخلًـ ، یستقر التجویف جزئیبعد فك الغطاء

.ةالمركبةلى الخارج عند سكب السائل المحتوى فى العبوإتیار ثابت لدخول الھواء التى تسببةقنا

(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



٣١

٢٤/٠٢/٢٠١٠
٠٣٠٦/٢٠١٠

٢٠١١مایو 
١٧/١١/٢٠١١

٢٥٢٢٣

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

جمھوریة مصر العربیة
شئون البحث العلمىوزارة الدولة ل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E21B 43/16

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

XU, Yang

(73) 1.
2.

٢٧/٠٨/٢٠٠٧تاریخ ب٨٩٥٧١٤/١١:تحت رقمأمریكا
١٨/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US)(2008/073457:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین / ةاألستاذ (74)
براءة اختراع   (12)

أداة كسر متعددة المواضع تخلو من اإلدخال (54)
١٧/٠٨/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٨/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت تعلق ھ ال ی ن اإلدخ و م ع تخل تعددة المواض سر م أداة ك رول ٠ب ار البت ى آب ستخدم ف ت
از  ل ٠والغ زین للعم عین جاھ ال وموض ع إدخ سیر موض ون ألدوات التك طوانى ٠یك م أس وجد ك ی

سر ،  یت أداة الك ى مب نفذ أول ف اذاة م طوانى بمح م أس نفذ لك ضمن م سر یت ب أداة الك ى ثق ف
ناء عم ل األول ، أث ع العم سیر أى موض یات التك وع ٠ل یدى موض ضو تقی ھ ع ى ل نفذ ثان وجد م ی

سیر  یات التك ناء عمل طوانى أث م األس طة الك ق بواس یت ومغل ى المب یات ٠ف تمل عمل د أن تك بع
ل األول  ع العم ن موض طوانى م م األس ریك الك سر بتح ى أداة الك ل ف ضو مقاب وم ع سیر ، یق التك

نفذ ال ق الم تم غل ى ، ی ل الثان ع العم ى موض ى إل ع ٠ثان ن موض طوانى م م األس یذ حركة الك تم تنف ی
العمل األول إلى موضع العمل الثانى بدون الحاجة إلى خطوة إدخال إضافیة للبئر 

(57)

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



٣٢

٠٦/٠١/٢٠٠٨
٠٠١٥/٢٠٠٨
٢٠١١مارس 

١٧/١١/٢٠١١
٢٥٢٢٤

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

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

ختراعمكتب براءات اال

(51) Int. Cl. 8 B65D 85/74

(71) 1.
2.
3.

FROMAGERIES BEL (FRANCE )

(72) 1.
2.
3.

DAL, Sylvain
WEBER, Jean-Claude

(73) 1.
2.

١٣/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٧٥٤٥: ین رقمالتحت فرنسا 
١٣/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٧٥٤٦

١١/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/FR2006/001691(:رقمىدولطلب البراءة ال

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

عبوة مناظرة ،بجانب تصنیع تعبئة منتج غذائى ، لع عبوة یصنتعنصر ل
التقطیعتركیب وطریقةووالمنتج الغذائى العبوةضمن ھذه عة تتیجموت

(54)

١٠/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ١١/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ذا ا تعلق ھ راعإلی ئة منتج غذائى لع عبوة یصنتلبعنصرخت العبوةشمل ھذه عة تیجموتمناظرة وعبوة تعب

تج الغذائى  منطقتین اقعة بین منطقة وسیطة وبھ اً لوحھذا العنصر یشمل. التقطیع وطریقة تركیبووالمن
تكوین دمصممتین ل ناحًا ران ج تكون ج یطة مصممة ل نطقة الوس ذه الم ا أن ھ یة ، كم وجانب ول مط یـًا بط

دران  ن الج دار م واجھ ألول ج رف الم یة الط ى طرق لتوجیھ مسار الجانب ذا العنصر عل شتمل ھ ا ی ، كم
زقات باللوح ، من ثم یتكون شریط  المنطقة إلحداث التمزقات ، ویبتعد شریط السحب فى فرد مسحب التم

یط ختراع على سبیل المثال إلاینطبق ھذا . لتكوین القاعدةلمنطقة المصممةلة عن المحور األوسطالوس
.ة الجبن المطبوخ ئعبتعلى 

(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



٣٣

٢١/١٢/٢٠٠٩
١٨٦١/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

١٧/١١/٢٠١١
٢٥٢٢٥

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

جمھوریة مصر العربیة
شئون البحث العلمىوزارة الدولة ل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60C 9/20

(71) 1.
2.
3.

PIRELLI TYRE S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MINOLI , Claudio
MONTANARO , Fabio

(73) 1.
2.

٢٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ )PCT/IT2007/000446( :رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

إطار مركبة لتحمل األحمال الثقیلة (54)
٢١/٠٦/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٢/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

شكل سطح األقل لھاعلىةواحدةھیكلیةھیكل تتضمن فتلةیشمل تركیبة بإطار عجلختراعإلیتعلق ھذا ا
یمنى ویسرى ةمستدیرة أجسام صغیر/  ةمع تركیبات أطراف محدبةمتقابلةمنحنى ذو أطراف جانبی

ةالھیكلیةإلى التركیبةبالنسبتستخدم فى الموضع الخارجى نصف القطرىحزام مطوقةوتركیب
إلى ةقطرى بالنسبالموضع الخارجى نصف الالدوس المستخدم فى/  وتشمل شریط الوطأ ةالمذكور

ةالھیكلیةإلى التركیبةبالنسبةیضاً باثنین من الجدران الجانبیأویتعلق.  ةالحزام المطوق المذكورةتركیب
ة الجانبیةالحزام المطوق المذكور زوج واحد على األقل من طبقات التقویةتركیبوتشملةالمذكور

مع األجزاء ر المذكور والمستخدم بالتماثلإلى سطح اإلطاةتماثلیاً بشكل جوھرى بالنسبةالمرتب
ةالتقویمع عناصرةالمذكورة وتقدم طبقات التقوی،  حزام اإلطار المذكور ةلتركیبةالمحوریةالخارجی

فى ةالحزام المطوق األولى المستخدمة یضاً بطبقأویتعلق ،  التى تدور فى إتجاه اإلطار الرئیسى 
ة الجانبیةالزوج الواحد على األقل المذكور لطبقات التقویإلىةالموضع الخارجى نصف القطرى بالنسب

لبعضھا وتنحنى مع السطحةموازیةعناصر تقویةمع تقویةالمطوق األولى المذكورطبقھ الحزام
.األستوائى لإلطار المذكور

(57)

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



٣٤

٢٦/٠٣/٢٠٠٣
٠٢٨٩/٢٠٠٣
٢٠١١إبریل 

١٧/١١/٢٠١١
٢٥٢٢٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 401/06, 401/14, 409/14 & A61K 31/44 & A61P 25/06, 31/44

(71) 1.
2.
3.

 ELI LILLY AND COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

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

COHEN, Michael, Philip
KOHLMAN, Daniel, Timothy
LIANG, Sidney, Xi
MANCUSO, Vincent
VICTOR, Frantz

6.
7.
8.
9.

XU, Yao-Chang
YING, Bai-Ping
ZACHERL, DeAnna, Piatt
ZHANG, Deyi

(73) 1.
2.

٢٩/٠٣/٢٠٠٢بتاریخ ٣٦٩.٠٨٨/٦٠: م والیات المتحدة األمریكیة تحت رقال ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

(HT1F-5)مركبات بیریدینیل بیبریدین كمشاركات للسیروتونین  (54)
٢٥/٠٣/٢٠٢٣وتنتھى فى تاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من

: ١بالصیغة (HT1F-5)یتعلق ھذا االختراع بمركبات بیریدینیل بیبریدین كمشاركات للسیروتونین 

: أو األمالح بإضافة الحامض الحامضى المقبولة صیدلیا منھ حیث
R1 یل ثل ألك یل C1-6تم ى C1-6أو ألك یل حلق دائل أو ألك ل ب ى C3-7یحم یل حلق ل C3-7أو ألك یحم

دائل أو أل ى ب یل حلق یل -C3-7ك ى C1-6٠ألك یل حلق یل -C3-7أو ألك یحمل بدائل أو فنیل أو C1-6ألك
٠فنیل یحمل بدائل أو حلقة مخلطة أو حلقة مخلطة تحمل بدائل 

R2 تمثل ھیدروجین أو ألكیلC1-3 أو ألكیل حلقىC3-6- ألكیلC1-3٠
R3 تمثل ھیدروجین أو ألكیلC1-3٠
R4ھالو أو ألكیل تمثل ھیدروجین أوC1-3٠
R5 تمثل ھیدروجین أو ألكیلC1-3٠
R6 تمثل ھیدروجین أو ألكیلC1-6٠

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٥

٠٦/٠٦/١٩٩٦
٠٥٠٩/١٩٩٦
٢٠١١ابریل 

١٧/١١/٢٠١١
٢٥٢٢٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 401/12 & A61K 31/495

(71) 1.
2.
3.

ZENECA LTD (UNITED KINKDOM )

(72) 1.
2.
3.

BRADBURY , Robert, Hugh
BUTLIN, Roger, John
JAMES, Roger

(73) 1.
2.

ASTRA ZENECA UK LTD (UNITED KINKDOM )

٠٧/٠٦/١٩٩٥بتاریخ ٩٥١١٥٠٧.٧: مى رقتحت المملكة المتحدة
٢٧/٠٩/١٩٩٥بتاریخ ٩٥١٩٦٦٦.٣

١.
٢.
٣.

(30)

حمد عبد الھادىدى أـھ/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

مركبات حلقیة مخلطة لھا فاعلیة مضادة لمستقبل االندوثیلین (54)
٠٥/٠٦/٢٠١٦وتنتھى فىتاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من

R1and A1,A2,A3,A4,B1,m,Ar,W,X,Y,Zحیث١بمركبات مفیدة صیدالنیاً بالصیغة یتعلق ھذا االختراع 
من المعانى السالفة ھنا وأمالحھا المقبولة صیدالنیا وتراكیب صیدلیة تحتوى علیھا وتمتلك المركبات 
الجدیدة فاعلیة مضادة لمتقبل األندوثلین وتفید مقًال فى عالج أمراض أو حاالت مرضیة حیث ثمة 

ببھا كذلك یتعلق االختراع بتصنیع معدالت مرتفعة أو غیر سویة لألندوتلین وتلعب دورا ھاما فى تس
٠المركبات الجدیدة واستخدامھا فى العالج الطبى 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٣٦

١٩/٠٩/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000990

٢٠١١مارس 
١٧/١١/٢٠١١

٢٥٢٢٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 51/265, 63/15, 63/00 & B01D 3/00, 3/14

(71) 1.
2.
3.

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BARTOS, Thomas, M.
LEUNG, Linus, K.

(73) 1.
2.

٢١/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٦٦٣,٧٩٢/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٠/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/010486): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة وجھاز لتصنیع أحماض كربوكسیلیكیة عطریة بما فى ذلك صور نقیة لھا  (54)
١٩/٠٣/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٠/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

تعلق االختراع الحالى بعملیة وجھاز لتصنیع أحماض كربوكسیلیكیة عطریة تشمل أكسدة طور سائل  ی
ة ھیدر واد تغذی ادم عالى الضغط من أكسدة الطور السائل لفصل من م ة ع وكربونیة عطریة، ومعالج

تج الثانوى ألكسدة الطور السائل بین طورین  تفاعل والتجزئة التفاضلیة ألصناف المن ذیب ال اء وم الم
ض  ن حم یة م ور نق صنع ص یات ل ضا عمل ت أی د أدرج صل، وق ن الف ین م ائل ناتج ازى وس غ

٠كربوكسیلیكى عطرى 

(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



٣٧

١٠/٠٩/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000957

٢٠١١إبریل 
١٧/١١/٢٠١١

٢٥٢٢٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B42D 15/00 & D21H 21/42 ,  21/48

(71) 1.
2.
3.

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA    (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

RUBIO SANZ, Juan Antonio
BARAJA CARRACEDO, Javier
GOMEZ ESTELLA, María , Jesús

4.    OLMOSRUIZ, Antonio

(73) 1.
2.

١٠/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ P200600563: ت رقم تحأسبانیا
٣٠/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/ES2005/000712( : طلب البراءة الدولي رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

شریط الحمایة وورقة الحمایة (54)
٢٩/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٣٠/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

بیل  ى س ة عل ستندات حمای ى م صول عل ة  للح ة حمای ة  وورق شریط حمای ى ب راع الحال تعلق االخت ی
ن  م م سیج دع ضمن ن صیة ، تت بات الشخ ستندات اث شیكات أو م ى أو ال نقد القانون رات ال ثال مذك الم

ب السفلیة تتكون كل من الطبقة السفلیة  ونسیج الدعم  ى طبقة الل اً ف وراً تمام سیلیلوز مغم من ألیاف ال
زیائیة والكیمیائیة بین األلیاف لكال الجزئین ، بحیث یدمج نسیج  روابط الفی ن ال سلة م بت سل یة وتث نبات
ة فى اللب ، ویتضمن نسیج الدعم من السیلیلوز أحیاناً سلسلة من أجزاء الحمایة ،  دعم بصورة كامل ال

.ستخدم طبیعیاً للغرض المذكور أو الیاف الحمایة من النوع الم/مثالً الصبغات وأجزاء تخلیقیة 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



٣٨

٢٣/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٨٤/٢٠٠٩
٢٠١١مارس 

١٧/١١/٢٠١١
٢٥٢٣٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمی
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C07C 1/00

(71) 1.
2.
3.

UOP LLC ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

SENETAR , John J.
BOZZANO , Andrea G.
MILLER , Sterling T.

4. MILLER, Lawrence W.

(73) 1.
2.

٢٨/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٥٤١.١١٦/١١:مقردة األمریكیة تحتالوالیات المتح
٢٦/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/060920( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى  / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

املمنتج بترولى خ) ھدام ( وتقطیر أتالفى ) معزز ( تكامل مؤكسد مقوى  (54)
٢٥/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٦/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

أو نواتج األكسدة فى تیارات تغذیة عملیة /أو خفض محتوى الماء و/اختزال وبیتعلق ھذا االختراع
تكسیر األولیفینات لتحسین عملیة إنتاج أولیفین خفیف من خالل تحویل متكامل لناتج التأكسد وتكسیر 

٠األولیفین الناتج

(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



٣٩

٢٧/٠٩/٢٠٠٦
٠٥٢١/٢٠٠٦
٢٠١١مارس 

١٧/١١/٢٠١١
٢٥٢٣١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23C 19/00, 19/076, 19/09

(71) 1.
2.
3.

KRAFT FOODS HOLDINGS INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

Moran, James W.
Galer, Chad
Doyle, Mary C.

4.
5.
6.

Dias, Benjamin
Kopko, Leslie
Gass, Pail

7.
8.
9.

Eibel, Hermann
Gimelfarb, Ludmilla

(73) 1.
2.

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

٣٠/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٢٤١٦٤٥/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

منتجات جبن طازجة معززة بمكونات نكھة متولدة حیویا وطرق اإلنتاج  (54)
٢٦/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٧/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

رق  یویا وط تولدة ح ة م ونات نكھ ززة بمك ة مع بن طازج تجات ج صنیع من راع بت ذا االخت تعلق ھ ی
تاج  تلفة من الجبن ومنتجات األلبان، وفى أحد المجاالت یمكن ٠اإلن واع مخ ع أن ستخدم م ن أن ی یمك

ن أن ر یمك ال آخ ى مج نكھة، وف زود ال شدى م بن ق ازج أو ج بن ط تاج ج ى إن نظام ف ستخدم ال أن ی
٠یستخدم النظام فى إنتاج منتجات جبن منخفضة الدھن مثل الجبن القشدى منخفض الدھن 

(57)

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



٤٠

١٢/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٢٩/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

١٧/١١/٢٠١١
٢٥٢٣٢

(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 B01F 3/04

(71) 1.
2.
3.

MUNTERS CORPORATION ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

GRAEF , Patricia , Thomas
DRUMMOND , Larry
CAMERON , Ian

(73) 1.
2.

١٢/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٥١٨.٩٥٩/١١:الوالیات المتحدة تحت رقم
١٢/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/019750( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى    / األستاذة  (74)
إختراع براءة  (12)

ةء حافة مقاومة للطحالب وطریقة لتشكیلطال (54)
١١/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٢/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

، وذلك سائل–جھاز تالمس لغاز ىسائل لالستخدام ف–بتشكیل جسم تالمس لغاز ختراعالیتعلق ھذا ا
على ألواح تبادلیةىة فالتموجات الموجودع، مع وضمن األلواح المجعدة المتقابلة بالوجھمن مجموعة

جانب لدخول الھواء ویكون لجسم التالمس.  لتكوین مجموعة من القنوات المتشابكة لغاز وسائلىالتواز
، تنخفض كثافتھا على منفذة للماءیتم طالئھ بمادة ألیفة للماء وغیرىیتضمن جزء مدخل الھواء الذ

ذلك بداخل جزء مدخل الھواء لترك مناطق ىا یلمسطح األلواح من الحد األقصى عند حافة األلواح إلى
.معرضة للھواءمتزایدة بالتدریج من اللوح المذكور

(57)

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



٤١

٢٢/٠٧/٢٠٠٩
١١٢٠/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

١٧/١١/٢٠١١
٢٥٢٣٣

(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 B02C 4/28

(71) 1.
2.
3.

F L SMIDTH A/S (DENMARK )

(72) 1.
2.
3.

DEMUTH , Lars
MOLLER , Nicolaj , Stenberg , Balk

(73) 1.
2.

٢٥/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧٠١٠٨٣:تحت رقمالدنمارك 
٢١/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008 /059544( :رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى/ ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

أسطوانة ضغط ذات قرص حلقى (54)
٢٠/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢١/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

، لطحن مادة جزیئیة مثل مواد اإلسمنت األولیةذات قرص حلقى أسطوانة ضغط بختراعإلھذا ایتعلق
بالنسبة(ثنتان دائرتان بشكل معاكسإ، أسطوانة الضغط لھا أسطوانتان ومواد مماثلةآجر إسمنت صلب

األخرى ومع مع أسطوانة واحدة تكون مدعمة حركیاً نسبة إلى األسطوانة)  ألحدھما األخرى 
األسطوانات ، الذى بإحدىیرتبط قرص حلقى دوار مساعد.  األسطوانات تتشكل بینھم فجوة أسطوانة 

تد فى المنطقة فى إتجاه محور األسطوانة والذى یمیكون خاضع للتشغیل بعدد من الزنبركات ، متحرك
یقسم محیط القرص الحلقى إلى عدد من .  لألسطوانة األخرى ئى نھاسطح الحول فجوة األسطوانة على ال

. لألسطوانة األخرى ئى نھاسطح ال، كل منھا بشكل منفرد متحیز بالزنبركات نحو الالحلقیةالقطاعات
، بھذه الطریقة ینجز توزیع ضغط األسطواناتالطحن عند نھایاتطبقة ، فإنھ محتمل إبقاء سمك لذلك

المتساویة على )  حتكاك إلالبلى با(  كفاءة الطحن واإلجھادات ، باإلضافة إلىمتساوى عبر األسطوانات
.األسطوانات

(57)

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



٤٢

١٥/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٣٦/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

١٧/١١/٢٠١١
٢٥٢٣٤

(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 3/30

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED ( NETHERLAND )

(72) 1.
2.
3.

SIMON , Matthieu
LULING , Martin

(73) 1.
2.

١٥/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٢٩١٤٠٦.١:تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
٢٣/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/007601(:طلب البراءة الدولى رقم

١-
٢-
٣-

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / ةاألستاذ (74)
تراعبراءة إخ (12)

ھوائى لمجس كھرومغناطیسى الستكشاف التشكیالت الجیولوجیة وتطبیقاتھا (54)
٢٢/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٣/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

. بھوائى لمجس كھرومغناطیسى الستكشاف التشكیالت الجیولوجیة وتطبیقاتھا یتعلق ھذا االختراع
المحیطة بثقب أرضىم الستكشاف التشكیالت الجیولوجیةیشتمل ھوائى لمجس كھرومغناطیسى یستخد

. القاعدة الموصلة على فجوة مفتوحة غیر رنانةتشتمل.  ول أیشتمل على قاعدة موصلة وعنصر ھوائى 
كابل متحد ول علىألیشتمل العنصر الھوائى ا.  ویدخل خاللھاةول فى الفجوألایتم دمج العنصر الھوائى

.شعاعى متطابق للھوائىالتعریف شكل المحور منفصل من المنتصف

(57)

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



٤٣

٢١/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٤١/٢٠٠٩
٢٠١١أبریل 

١٧/١١/٢٠١١
٢٥٢٣٥

(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 3/24

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED ( BRITISHY VIRGIN ISLANDS )

(72) 1.
2.
3.

BLOEMENKAMP , Richard

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٢٩٢٠٥٠.٩:تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
١٠/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/010794: (طلب البراءة الدولى رقم 

١-
٢-
٣-

(30)

الھادى ھدى أحمد عبد/ ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

أداة للبحث الكھربى لحفرة بئر (54)
٠٩/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٠/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

) الحفرثقب(  تحیط بحفرة بئر بأداة تستخدم فى البحث الكھربى لتكوینات جیولوجیةیتعلق ھذا االختراع
وتشمل .  ومقطع العودة للتیارحقن التیارداة مقطعألاوتشملوتتكون األداة من سلسلة من األدوات

مقطع حقن التیار كھربیاً من مقطع العودة واحد على األقل ، ویزال آخرمقطعالسلسلة من األدوات
آخر واحد على األقل عندمامن مقطعكھربیاً من مقطع الحقن للتیار)  التقارن (  االزدواج للتیار ویزال 

من العودة للتیارویزال التقارن كھربیاً من مقطع. آخر واحد على األقل ومقطعتیارمقطع حقن الیتجاور 
.آخر واحد على األقل مع بعضھما ومقطعآخر واحد على األقل عندما یتالمس مقطع العودة للتیارمقطع

(57)

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



٤٤

٢٥/٠٢/٢٠٠٨
٠٣١٩/٢٠٠٨
٢٠١١إبریل 

١٧/١١/٢٠١١
٢٥٢٣٦

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

مھوریة مصر العربیةج
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L 1/39, 1/40, 1/313, 1/054, 1/05

(71) 1.
2.
3.

 UNILEVER PLC (UNITED KINGDOME)

(72) 1.
2.
3.

ACHTERKAMP, Georg
ACKERMANN, Dieter Kurt Karl
INOUE, Chiharu

4.
5.
6.

KOHLUS, Reinhard
KUHN, Matthias

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٠٠٢٤: رقممكتب البراءات األوروبى تحت ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

لصة مرق اللحم أو لالستخدام كتابل، ویحتوى المركز مركز معبأ لتحضر مرق، حساء، صلصة، ص
زانثان وصمغ جار 

(54)

٢٤/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ى لتـحضیر مرق، حساء، صلصة، صلصة  ى صـورة جیـل بأة ـف زات مـع ى بمرـك راع الحاـل تعلق االخـت ـی

مكــونات اضــافة % ٦٠-٠,٥مــاء،% ٨٠-٢٠مــرق اللحــم أو لالســتخدام كــتابل، ویحــتوى المركــز 
٠یشمل زانثان وصمغ جار ) ھالم(ملح وعامل تكوین جیلى % ٤٠-١٥النكھة، 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٥

٢٨/٠٤/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000682

٢٠١١ابریل 
١٧/١١/٢٠١١

٢٥٢٣٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 19/24& B01F 3/04, 5/04

(71) 1.
2.
3.

BONGRAIN S.A., A JOINT STOCK COMPANY (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BONNIN, Yves.

(73) 1.
2.

٣٠/٠٤/٢٠٠٣بتاریخ ٠٥٣٤٨/٠٧: تحت رقم فرنسا
٢٨/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/FR2004/001028): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى/ األستاذة (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتصنیع عبوة لمعجون منتج غذائى مصنوع یعتمد على معجون الجبن أو الكاكاو (54)
٢٧/٠٤/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٨/٠٤/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

نع مــن علــى ســبیل بطــریقة إلنــتاج عــبوة لمنــتج غذائــى علــى ھیــئة معجــون مــصیــتعلق ھــذا االختــراع 
ــدة  ــھ قاـع ــرم ـل ــى صـــورة ـھ ــبوة ـف ــن الـع ــة ـم ــتاج قطـع ــشمل إـن ــاو وـت ــبن أو الكاـك ــون الـج ــثال معـج الـم
ـــھ نفـــس  ـــئة ل ـــھ قمـــة فـــى قالـــب تعب ـــئة الـــذى ل ـــوحة مـــسطحة ووضـــع جـــزء التعب مفـــتوحة باســـتخدام ل
الــشكل المجــوف وصــب معجــون المنــتج الغذائــى فــى جــزء العــبوة إلــى ارتفــاع أقــل مــن قمــة الھــرم 

ضــع غــشاء لــھ شــكل مناســب علــى المنــتج لــتكوین قاعــدة الھــرم وطــى الحــدود الخارجــیة الحــرة وو
٠من جزء العبوة على الغشاء لحفظھ وسحب العبوة الھرمیة المتكونة من القالب 

(57)

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



٤٦

٢٦/١١/٢٠٠٨
١٩٢٢/٢٠٠٨
٢٠١١مارس 

١٧/١١/٢٠١١
٢٥٢٣٨

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

العربیةجمھوریة مصر 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 1/68 & B01F 1/00

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

JAMBEKAR , Girish Umakant
MISTRY , Mahendrakumar Maganlal

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ )MUM/2006/917(:تحت رقمھند ال
٢٥/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/055132(:طلب البراءة الدولى رقم

١-
٢-
٣-

(30)

أحمد عبد الھادى ھدى / ةاألستاذ (74)
براءة إختراع (12)

خرطوش بھ مبید حیوى (54)
٢٤/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٥/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

لیة غلق انسیاب الماءآبخرطوش مبید حیوى لالستخدام فى جھاز تنقیة المیاه الذى بھ یتعلق ھذا االختراع
فى طرح خرطوش بھ مبید حیوى لالستخدامفىھدف االختراع الحالى یتمثل و.  ا عند النھایةًـ توماتیكیأ

أوتوماتیكیاً الذى یوقف انسیاب الماء غلق انسیاب الماء لیة فعالة وبسیطة لآجھاز تنقیة الماء الذى لھ 
ا لذلك یطرح االختراع الحالى خرطوش مبید حیوى لالستخدام فى ًـ وطبق.  المبید الحیوىعندما یستھلك

ویشمل العمر اإلفتراضىعند نھایةاًـ وتوماتیكیألیة فعالة لغلق انسیاب الماء الذى لھ آتنقیة الماء جھاز
اء یحتوى قرص مبید حیوى عووالحیوى ، یار الماء وفتحة خروج للماء المعالج بالمبیدفتحة دخول لت

على واحدة لمرور الماء ومدعم قابل للحركة موضوعقل فتحةألقابل للتصفیة یبقى على قاعدة لھا على ا
ند بالمدعم القابل للحركة ومزود بوسائل سد ع، ذراع متصل من طرفھ القریبالمبید المذكور قرص 

المدعم القابل ھبط القابل للتصفیة بالماء یتم استھالكھ وین قرص المبید الحیوىأطرفھ البعید بحیث 
ا فان وسائل السد ستسد فتحة الخروج ًـ مسبقیحدد وضع نھایة للقرص اإلفتراضى للحركة بحیث انھ

.وبالتالى تغلق انسیاب الماء

(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



٤٧

٢١/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001280

٢٠١١ابریل 
٢٠/١١/٢٠١١

٢٥٢٣٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61J 1/06 & B65D 1/09

(71) 1.
2.
3.

VIFOR (INTERNATIONAL) AG.  ( SWITZERLAND )

(72) 1.
2.
3.

WEIBEL-FURER, Ludwing
WEIBEL-FURER, Dominique

(73) 1.
2.

٢٤/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥١٠٤٣٨٦.٧:تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
١٨/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ PCT/EP2006/062415): (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة أبو ستة (74)
براءة اختراع (12)

وعاء یحتوى على إبرة مجوفة (54)
١٧/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٨/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت تعلق ھ تواء وی وعاء الح ویة ، ب ر مع ریقة غی ى بط صوصاً دواء یعط الق دواء وخ إط
دواء ،  الق ال رض إط تحة لغ نطقة الف تثناء م تمھ ، باس تم خ الف ی ى غ وعاء عل توى ال ویح
الف  شكل الغ الف وی ل للغ ى األق دة عل نطقة واح ر م دواء بتغیی الق ال تم إط یث ی وعاء بح صمم ال وی

٠برة مجوفة ویحتوى الوعاء على إ٠أیضاً فى صورة قطعة واحدة 

(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



٤٨

١٩/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٤٠/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
٢٠/١١/٢٠١١

٢٥٢٤٠

(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 C25C 3/08 , 3/16 , 7/00 , 3/00

(71) 1.
2.

ALCAN INTERNATIONAL LIMITED ( CANADA )

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

ALLANO , Bertrand
BONNAFOUS , Delphine
BOUCHARD , Serge
CAMIRE , Jean
DESILETS , Martin
FIOT , Laurent

7.
8.
9.
10.
11.

FOURNIER , Peirre
GAUTHIER , Yvon
LAROCHE , Denis
MARTIN , Olivier
THIBEAULT , Pascal

(73) 1.
2.

٢٢/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٣٥٦١٣٥.١:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
٢١/١١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IB2007/004297( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

األلومنیوم تتضمن وسائل لتقلیل ھبوط الجھدخلیة إلكترولیتیة إلنتاج (54)
٢٠/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢١/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

تشتمل الخلیة . خلیة إلكترولیتیة إلنتاج األلومنیوم تتضمن وسائل لتقلیل ھبوط الجھدبیتعلق ھذا االختراع
ع واحد ل مصنوع من معدن ثاٍن ولھعلى األقل مصنوع من معدن أول وقضیب مكمِّ على قضیب مجمِّ

الجانبیة للقضیب موّصلیة كھربائیة تزید عن تلك الخاصة بالمعدن األول ویتم ترتیبھ بجوار أحد األوجھ
ع بحیث یكون الطرف الخارج لىالمجمِّ . محدد للوحدة ىمن وجھ طرفعلى مسافة معینةللقضیب المكمِّ

ویمّكن .  المذكورة من الخلیةىوث الفقد الحرارلیحد من حدى الطرف الثانىالمفضل أن ینتھومن
المعروفة بینما یتم تجنُّب حدوث االختراع من الحصول على قیم ھبوط جھد منخفضة بكثیر عن الخالیا

عةىفقد حرار .مفرط خالل القضبان المجمِّ

(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



٤٩

١٨/٠٥/٢٠٠٨
٠٨١٣/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
٢٠/١١/٢٠١١

٢٥٢٤١

(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 C10B 15/02, 41/00

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHÜCKER, Franz-Josef
KIM, Ronald

(73) 1.
2.

١٨/١١/٢٠٠٥بتاریخ  ١٠٢٠٠٥٠٥٥٤٨٣.٠:تحت رقمألمانیا
١١/١٠/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/EP2006/009799(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

نظام تھویة لفرن كوك یتم فیھ التحكم المركزى فى الھواء األولى والثانوى (54)
١٠/١٠/٢٠٢٦وتنتھى فى ١١/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ران الكوك الالستخالصیة حیث یتكون جھاز التھویة من فتحة  ویة ألف از تھ راع بجھ ذا االخت تعلق ھ ی
ى األقل تنفذ خالل الجدار أو خالل األسطح الداخلیة مثل ، باب الفرن ، على سبیل المثال ،  دة عل واح

ل  یل داخ ى توص ل عل زئیًا وتعم یاً أو ج ا كل ن غلقھ رن ویمك یط بالف ى المح ط الخارج رن بالوس الف
ى ھذه الحالة یتم إقران اثنین أو أكثر من عناصر اإلغالق ھذه بواسطة ٠بواسطة عنصر إغالق  وف

عنصر توصیل میكانیكى واحد على األقل ، وذلك عن طریق تثبیت عنصر التوصیل مباشرة أو عبر 
تم توصیل كل عنصر توصذیل بعنصر تشغیل مركزى واحد على األقل ذراع بعناصر اإلغالق ، و ی

تھا  رة ، أو فتح تحات المناظ الق الف ن إغ یث یمك الق ، بح ر اإلغ ریك عناص ن تح ن م ریق تمك بط
بطھا عند أى موضع متوسط مرغوب فیھ  ن ض وعلى نحو مثالى ، یكون عنصر ٠بالكامل ، أو یمك

٠وران ملولب التوصیل ھذا عبارة عن سلسلة أو عمود د

(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



٥٠

١٧/٠٧/٢٠٠٧
٠٣٧٩/٢٠٠٧

٢٠١١مایو 
٢٠/١١/٢٠١١

٢٥٢٤٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F25J 1/00, 3/00

(71) 1.
2.
3.

AIR PRODUCTS AND CHEMEICALS, INC. (UNITED STATES OF AMERCIA)

(72) 1.
2.
3.

ADAM, Adrian, Brostow, Emmaus
MARK, Julian, Roberts

(73) 1.
2.

٢١/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٤٩١٣٢٩/١١:  الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد  / ألستاذة ا (74)
براءة اختراع   (12)

متكامل فى انتاج غاز طبیعى مسال NGLاستخالص  (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٧فىوتنتھى١٧/٠٧/٢٠٠٧من تاریخ  تبدأ الحمایة 

راع باستخالص   ذا االخت تعلق ھ تكامل فى انتاج غاز طبیعى مسال، واستخالص المكونات NGLی م
ر أول الى بخار علوى غنى ا ود تقطی ى عم از الطبیعى وفصلھ ف رید الغ تم تب ثان حیث ی ن المی ل م الثق

ثان، حیث ان عمود التقطیر االول یستخدم تیار  ن المی ل م ونات اثق ى بمك یلة غن واد ثق یار م ثان وت بالمی
ثان مسال ى می طة جزء مكثف م. ارتجاع محتوى عل ذا بواس یار االرتجاع ھ ر ت ن البخار ویمكن توفی

ا تتم تدفئتھ الحقا ثف تمام وى مك وى او جزء من بخار عل من الممكن فصل تیار المكونات الثقیلة . العل
ر االضافیة لتوفیر واحد او اكثر من تیارات المنتج، التى یتم سحب  دة التقطی ن اعم ر م ى واحد او اكث ف

صة ربونات مستخل ورة ھیدروك ى ص یا ف زئیا او كل نھا ج ن. اى م ن الممك ن وم یار م ج ت دم
ع جزء مكثف من البخار العلوى او جزء من بخار علوى  صة م ر المستخل سائلة غی ربونات ال الھیدروك

. مكثف تمام  تتم تدفئتھ الحقا

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٥١

١٠/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٦٨/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
٢٠/١١/٢٠١١

٢٥٢٤٣

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

جمھوریة مصر العربیة
لبحث العلمىوزارة الدولة لشئون ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A47F 10/06

(71) 1.
2.
3.

HEINEMACK GMBH ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

MACK, Michael

(73) 1.
2.

١٢/١٢/٢٠٠٥بتاریخ  ٢٠٠٥٠٥٩١٨٨٠٤: المانیا تحت رقم
١١/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/011908(:مطلب البراءة الدولي رق

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

نظام مطعم (54)
١٠/١٢/٢٠٢٦فى وتنتھى ١١/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ى   شتمل عل م ی نظام مطع راع ب ذا االخت تعلق ھ ي و ) أ(ی ل للطھ ى األق دة عل ل واح نطقة عم أو / م
ضیر ام و تح منطقة واحدة على األقل لجلوس الزبائن ، وبصفة خاصة ) ب(أو المشروبات ، / الطع

م ،  زبائن المطع ر ل دة أو اكث ا منضدة واح یھا تتصل منطقة العمل ومنطقة جلوس الزبائن ) ج(بھ وف
ام و  نقل الطع ل ل زبائن ، و) د(والمشروبات ، / بواسطة نظام نق وس ال نطقة جل ي م ـ(إل یتم نقل )ھ

ام وا أو المشروبات من منطقة العمل إلي منطقة جلوس الزبائن وذلك من خالل نظام نقل على / لطع
.جزء محدد واحد على األقل بواسطة قوى الجاذبیة 

(57)

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



٥٢

٢٢/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000757

٢٠١١مایو 
٢٠/١١/٢٠١١

٢٥٢٤٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B32B 1/00

(71) 1.
2.
3.

SUPERIOR GRAPHITE CO. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WEINTRITT, Donald, J.
ZALESKI, Peter
FRANCOIS, Henry

4. WAWRZOS, Frank, A.

(73) 1.
2.

٢٥/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٦٥٦.٢٥٤/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٤/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/006460): قم طلب البراءة الدولى ر

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نزیھ اخنوخ صادق/ األستاذ (74)
براءة اختراع (12)

غالف جرافیت من مواد جزیئیة (54)
٢٣/٠٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٤/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ زیئیة ی واد ج ن م رافیت م الف ج راع بغ ضمن٠االخت ن أن تت ل ویمك سیمات حق ج
یت  شو وبتون صوى للح ل ح ن رم ى أى م رول عل شأ(البت ى المن ل بركان سونیت ) طف ى وجلی حبیب

یة ،  ریات معدن روم وك خرى وورق مف وف ص یة وص ریات زجاج سیوم وك ربونات كال ون وك مطح
زفیة وأغلفة الجوز ومطاط مطحون وكریات بالستیك ومیكا المسكوفیت  ریات خ ) المیكا البیضاء(وك

وك ب رلیت وك تكلس وبی ى م ضى(ترول ى حام ارى زجاج خر ن راتینج ٠) ص ضمن ال ن أن یت ویمك
ذوبان فى الماء ، وراتینجات  ة لل صناعیة والقابل یة وال راتینجات الطبیع ن ال ر م رابط ، واحد أو أكث ك

ضویة  یلم ٠ع شكل ف ضوى ی نج ع راتینجات ، راتی ضمن ال ن أن تت تحدید ، یمك ھ ال ى وج وعل
یق( شاء رق ثل ال) غ ن أن م راتنج یمك إن ال دیل ، ف شكل ب سى ، وب ثان وایبوك ى یوری د ، وبول كای

یلولوز  یل س سى میث شا ، وكربوك ثل الن یلماً ، م ون ف اء یك ى الم ذوبان ف ل لل ر قاب ضمن بولیم ٠یت
ثان  مغ زان یلیلوز ، وص یل س سى ایث راتینج ٠وھیدروك ضمن ال ن أن یت ر ، یمك دیل آخ ى ب وف

٠ثل التكس أو أكریلیك مستحلب مشتت فى الراتینج م

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٥٣

٢٩/٠١/٢٠٠٨
٠١٦٧/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
٢٠/١١/٢٠١١

٢٥٢٤٥

(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 H01F 27/14

(71) 1.
2.
3.

CTR MANUFACTURING INDUSTRIES LIMITED (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

WAKCHAURE,V., K

(73) 1.
2.

١٦/١١/٢٠٠٥بتاریخ )MUM/2005/1425(:تحت رقمھند ال
١٣/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IN2006/000128(:طلب البراءة الدولى رقم

١-
٢-
٣-

(30)

نزیة اخنوخ صادق إلیاس/ األستاذ  (74)
إختراعبراءة  (12)

ضد االنفجار والحریقىطریقة وجھاز لمنع وحمایة المحول الكھرب (54)
١٢/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٣/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

أو حدوث حریق          /أو الكشف عن االنفجار و/أو منع و/نظام وطریقة لحمایة وبیتعلق ھذا االختراع
٠ى قبل تحلل الزیت العازل الكھربى للمائع المبرد القابل لالشتعال فى المحوالت الكھربیة مقدمــًا أ

(57)

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



٥٤

٢٩/٠٧/٢٠٠٨
١٢٨٢/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
٢١/١١/٢٠١١

٢٥٢٤٦

(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 B23B 25/00

)جمھوریة مصر العربیة(مود مصطفى الحسینىطارق مح/ دكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

طارق محمود مصطفى الحسینى/ دكتور  ٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود مصطفى الحسینى / توكیل  (74)
براءة إختراع (12)

)المشغلدقة السطحأو أكثر لتحسینىحد أولى للقطع وحد ثانو(قلم خراطة ذو حدین أو أكثر  (54)
٢٨/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٩/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ىحد أولى للقطع وحد ثانو(قلم خراطة ذو حدین أو أكثر ) قلم خراطة(علق ھذا اإلختراع بأداة قطع تی
سطح ة ال ر لتحسین دق شغلأو أكث یات الخراطة والثقب ) الم ى عمل ستخدم ف یحتوى أداة قطع ألداة ٠ی

ع ق ثقبىستخدم فتط راطة وال یات الخ تلفة           .عمل ادن مخ م بمع كل لق ى ش ع عل ستخدم أداة القط ت
خ ( یة ، إل سرعات العال ربیدیة ، صلب ال تحتوى أداة . أو أقالم قطع من صلب السرعات العالیة ...) ك

طح ودة س سین ج وى لتح ع ثان د قط یة ، وح ع األساس یة القط ى لعمل ع أول د قط ى ح ع عل دن القط المع
ثل  شغل المم تجىفالم ة المن سطح ودق ومة ال ة نع على حدین قطع على األقل أداة القطع حتوى ت. درج

بدأ الحدین التالمس مع الشغلة عند مدخلین متقابلین ف اختیار قیمة المسافة بین . مشوار القطعنفسىلی
ختراع إلالھدف من ا٠ن مدخلین متقابلیالقطع عند ىحدمنتھى األھمیة لضمان دخولىفالقطعىحد

. نعومة السطح ودقة المنتج دون استھالك المزید من وقت واقتصادیات القطعھو تحسین درجة

(57)

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



٥٥

٢٤/٠٤/٢٠٠٨
٠٦٩٠/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
٢٢/١١/٢٠١١

٢٥٢٤٧

(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 H04Q 72/12

(71) 1.
2.
3.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON -PUBL – (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

BJORKEN, Peter

(73) 1.
2.

٠١/١١/٢٠٠٥بتاریخ : (PCT/SE 2005/001641)طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

اتصاالت یعمل بموجات الرادیو طریقة وترتیبات فى نظم  (54)
٣١/١٠/٢٠٢٥فى وتنتھى ٠١/١١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راعی رادیو االخت وجات ال ل بم صاالت یعم م ات ى نظ رتیبات ف ریقة وت ٠بط
تعلق أیضاً باإلرساالت الصاعدة وجدولة مصادر اإلرساالت الصاعدة فیما یتعلق باالتصاالت  ا ی كم

ولة عل ئة حزمة المح یة إلرسال دفعات ٠ى ھی ة شرائح زمن رادیو بجدول وم شبكة اتصاالت ال وتق
ال  وم بإرس ل وتق ى األق ین عل اعدة مختلفت زمة ص یانات ح ى ب ى قنات ى عل و أول تلة رادی ن ك م
ة ، مصاحبة لمحطة متحركة تمت جدولة كتلة الرادیو األولى لھا ،  ى الحال ة عل ة صاعدة دال عالم

یانات  ناة ب ى ق یة عل رة زمن ل فت ى داخ رعیة أول یة ف رة زمن ن فت ر ع ى تعب ة أول زمة نازل ح
یة  اعدة أساس ة ، ٠ص ى الحال ة عل صاعدة الدال ة ال تقبال العالم ركة باس ة المتح وم المحط وتق

شتق توقیت الفترة الزمنیة  ى ، حیث ی رادیو األول تلة ال ة إلرسال ك تحدید المصادر المجدول وم ب وتق
تخد ى باس رعیة األول تقبالھا الف م اس د ت ة ق ى الحال ة عل صاعدة الدال ة ال یقة أن العالم ام حق

صادر  تخدام الم ى باس رادیو األول تلة ال ال ك وم بإرس ى ، وتق نازلة األول زمة ال یانات الح ناة ب ى ق عل
٠التى تم تحدیدھا 

(57)

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



٥٦

٠٩/١١/٢٠٠٨
١٨٢٣/٢٠٠٨
٢٠١١مایو 

٢٢/١١/٢٠١١
٢٥٢٤٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B65D 17/50

(71) 1.
2.
3.

CROWN PACKAGING TECHNOLOGY , INC (  UNITED STATES OF AMERICA  )

(72) 1.
2.
3.

PARIS  , Alexandre
RAMSEY  , Christopher , Paul
LEFEUVRE , Mark , James

(73) 1.
2.

١٠/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٣٧٦٧.٥:تحت رقمب البراءات األوروبى مكت
٠٨/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/054420 ( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

بــح العلــاز لفتـجھ (54)
٠٧/٠٥/٢٠٢٧ى فى وتنتھ٠٨/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

، حیث یكون مناسباً إلغالق وإعادة إغالق طرف علبة جھاز فتح من مادة لدائنیةبختراعإلیتعلق ھذا ا
حیث یتم ،، لسانى لوح قاعد:  ین ممیزین ءجھاز الفتح على جزىیحتو.  على سبیل المثال،معدنیة

اللوحة المعدنیة لطرف ىفوھة فح إلغالقویستخدم جھاز الفت. ربطھما معاً بواسطة مسمار برشام مدمج 
االنزالق ىویؤد.  وتوصیلھا باللسان أعلى اللوحةمن اللوحةىبالجانب السفلىعلبة بتثبیت اللوح القاعد

.لفتح وإعادة إغالق لوحة اإلغالقىاللوح القاعدبفعل سحب أو احتجاز اللسان إلى تحریك

(57)

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



٥٧

٠٥/٠٤/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000347

٢٠١١مایو 
٢٢/١١/٢٠١١

٢٥٢٤٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B63H 21/17

(71) 1.
2.
3.

ROTINOR GMBH ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

GRIMMEISEN , Jürgen

(73) 1.
2.

١٢/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ١٠٢٠٠٤٠٤٩٦١٥.٣:رقمت تحانیا الم
٠٧/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/EP2005/010798( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   /  األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

المحیطاءبالمتبریدھایتمبموتورةعاملةكھربیةمائیةطائر (54)
٠٦/١٠/٢٠٢٥نتھى فى ـوت٠٧/١٠/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا ا تعلق ھ راعالی رخت یةبطائ ربیةمائ ورتعملةكھ أویستلقىنأیمكنةطائرجذععلىتحتوىبالموت
یھیقف ستخدمعل ىالم لألاعل توى. ق ذعیح ورالج ىالمذك ناعل قةق ولبمزودهتدف داربل وری بموت

ى ىوىویحتكھرب ورعل ىالموت بطاریاتالكھرب ىة إضافإلبا،وال ازل مجھ ورتحك ىللموت الكھرب
االحتفاظلىإاالختراعیھدف. التدفقةقنافىقلألاعلىاًـ جزئیةالمذكورالعناصرتبییتویتم، واللولب

رأةبطاق ركب یةللطائ ورةالعاملةالمائ ذامنبالموت مبیتفىاریاتالبطتوضع، ذلكلتحقیق.النوعھ
ر لغی اذإلقاب اءنف ونالم ضوتك بطاریاتمقاطعبع ورال توصیلىتالمسوضعفىقلألاعلىةالمذك

یتمعحراریًا الكھربىالموتوریكونوأ/وحراریًاةتوصیلیةمادمنقلألاعلىجزئیًایتكونالذىالمب
ورعنةعبار ىموت ون،دوارداخل زءویك ثابتالج ىال سف یتحراریًایلىتوصتالم وربمب الموت

ى طالكھرب دةبواس ةلوحدالمخصصالمبیتةمنطقمنقلألاعلىجزءویتكونة ،للحرارتوصیلةوح
٠التدفقةقنافىقلألاعلىجزئیًاالمبیتویوضعحراریًاةتوصیلیةمادمنةالحراریالتوصیل

(57)

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



٥٨

٢٤/٠٧/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000408

٢٠١١مایو 
٢٢/١١/٢٠١١

٢٥٢٥٠

(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 18/08

(71) 1.
2.
3.

BORAL MATERIAL TECHNOLOGIES INC.  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

TARDIF, Marc-Andre
MAJORS, Russ, K.
HILL, Russell, L.

(73) 1.
2.

٢٤/٠١/٢٠٠٣بتاریخ ٤٤٢.٠٤٨/٦٠:مارقاألتحتالوالیات المتحدة األمریكیة 
٠٦/٠٥/٢٠٠٣بتاریخ ٤٣٠.٧٤٤/١٠

٢٢/٠١/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/US2004/001688):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة ونظام لمعالجة الرماد المتطایر (54)
٢١/٠١/٢٠٢٤فى وتنتھى ٢٢/٠١/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راعی ر باالخت رماد المتطای ة ال ام لمعالج ریقة ونظ ة ٠ط ع معالج تخدام مائ باس
تخدام  ة باس ع المعالج غط مائ ر وض رماد المتطای ق ال دل تدف د مع ى تحدی ریقة عل ذه الط شتمل ھ وت

ائل  تم رش رذاذ س ذلك ی م وب از تحك ع جھ ال م صال فع ى ات غط ف یف ض از تكی ة جھ المعالج
ھ  م قیاس ذى ت رماد ال ق ال دل تدف ع مع توافق م ق ی دل تدف ند مع ر ع رماد المتطای یار ال ى ت ٠ف

ة  وامل ذواب ى ع شتمل عل وعة ت ن مجم یاره م تم اخت ل ی ى عام ة عل ع المعالج شتمل مائ وی
٠ومركبات خافضة للتوتر السطحى ومركبات طالء وتولیفة منھا 

(57)

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



٥٩

٠٣/٠٤/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000336

٢٠١١إبریل 
٢٣/١١/٢٠١١

٢٥٢٥١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8  A 01N 43/40, A01N 45/02, A01N  61/00

(71) 1.
2.
3.

SYNBENTA  PARTICIPATION AG.

(72) 1.
2.
3.

WATER, HARALD
CORSI, CAMILA
EHRE NFRERND, JOSEF

4.  LAMBERTH, CLEMENS
5.  TOBLER, HANS

(73) 1.
2.

٨/١٠/٢٠٠٤بتاریخ  ٠٤٢٢٤٠١٠: بریطانیا تحت رقم 
٢٠٠٥/ ٦/١٠تاریخ )   PCT/EP 2005/010755) : الطلب الدولى تحت رقم 

        ..

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر مخائیل رزق / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبات متعاونة مبیدة للفطریات   (54)
٠٥/١٠/٢٠٢٥فىوتنتھى٠٦/١٠/٢٠٠٥من تبدأ الحمایة 

یدة للفطریات تعاونة مب ركیبات م ى بت راع الحال ذا االخت تعلق ھ ركیبات لمكافحة مسببات . ی ستخدم الت ت
ذه الطریقة على التطبیق  شتمل ھ ا ، وت ر لھ ادة التكاث ى م نافعة أو عل باتات ال ى الن یة عل االمراض النبات

ونات ن المك دمج م ا م ر لھ ادة التكاث ا أو م نافعة أو امكانھ باتات ال ى الن یة فعالة تعاونیة، Bو Aعل بكم
تكون ثنائى فلورومیثیل أو ثالثى فلورومیثیل، R1، فیھ )I(یكون مركب لھ الصیغة Aحیث فیھ مكون 

Y ون یل ، أو مماثل كیماوى -C1-C6تكون ھیدروجین أو R2و ) DD(أو صیغة -CHR2–تك الك
ون  ركب، ومك ذلك الم یاره من مركبات معرو) Bل تم اخت ون مركب ی تھا المبیدة للفطریات یك فة لفعالی

نع االمراض الفطریة للنباتات النافعة مثل ، /و ة او م ال لمكافح یدة للحشرات، وخاصة یكون فع أو المب
.على سبیل المثال ولیس الحصر كرمات العنب، الحبوب، الفاكھة ، النباتات البقلیة الخ

(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 والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٦٠

٢٣/١١/٢٠٠٩
١٧١٩/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
٢٣/١١/٢٠١١

٢٥٢٥٢

(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 47/02, 47/26, 49/04

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

PATRON, Luigi
MALAN-DRINO, Alberto
MOLINARI, Mario

(73) 1.
2.

٢٣/٠٥/٢٠٠٧خ بتاری)  MI2007A001045 ( :إیطالیا تحت رقم 
١٩/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/004117) : طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

ملیة لتحویل الزیوت الثقیلة بالھیدروجینع (54)
١٨/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت تعلق ھ ین ی یلة بالھیدروج زیوت الثق تحویل ال یة ل ریض ٠بعمل ى تع شتمل عل وت
زات عا ى تركی شاط ، ف ى الن نوع عال ن ال ون م ین ، وتك ة بالھیدروج یلة للمعالج زیوت الثق یة ال ل

بة  صلبة المناس ادة ال راكم الم ى مفاعل ت تم ف الط ، وت ور م ى ط شتت ف ة المناسب الم ز الھدرج لمحف
ام  طة خ یدھا بواس یھا وتول صول عل تم الح صلبة وی واد ال ود الم ى وج ثابت ف شغیل ال ى الت ادر عل الق

ت ق مناسبة وی نھ عند معدالت تدف ط م ة الھیدروجین أو خالئ تم تغذی بأ حیث ت تغذیة المع وزیعھا ال م ت
٠بصورة مناسبة ، ویتم الحصول على منتجات التحویل فى طور البخار مباشرة فى المفاعل 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٦١

٣١/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001490

٢٠١١مایو 
٢٣/١١/٢٠١١

٢٥٢٥٣

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

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

اءات االختراعمكتب بر

(51) Int. Cl. 8 G06F 15/173

(71) 1.
2.
3.

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.

HUGHES, JR., Robert K.
ARROUYE, Yves

(73) 1.
2.

١٥/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٨٠٠,٣٥٤/١١& ٠١/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٩٤٤,٦٩٥/٦٠:رقمینالالوالیات المتحدة االمریكیة تحت 
٢٢/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/ 024034( :طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.

(30)

سمر اللباد/ األستاذة (74)
براءة إختراع (12)

طریقة لضمان أمان تطبیق فى بیئة وسائط متعددة تفاعلیة (54)
٢١/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٢/٠٦/٢٠٠٦تاریخ تبدأ الحمایة من

راع  تعلق االخت شتمل ی یة، حیث ت تعددة تفاعل ئة وسائط م ي بی یق ف ان تطب ى بطریقة لضمان أم الحال
ى ة : عل ن حال شف ع صورة، الك زامنة اإلطار وال یة مت وم البیان ستخدم الرس ي ی یق تفاعل تقبال تطب اس

ة أن تكون حالة التوقیع موقعة، فإنھ یتم إعطاء سماح  ى حال یق، ف یع بالتطب بالوصول إلى مصدر التوق
یع غیر موقعة، فإنھ یتم إنكار السماح  ة التوق ون حال ة أن تك ي حال شبكة وف ورد ال ي وم التخزین المحل

.بالوصول إلى مورد التخزین المحلي ومورد شبكة

(57)

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



٦٢

٢٦/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000780

٢٠١١مایو 
٢٣/١١/٢٠١١

٢٥٢٥٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C01G 23/00 & C22B 34/12

(71) 1.
2.
3.

PERUKE INVESTMENT HOLDING.  (PROPRIETARY) LIM. (SOUTH AFRICA)

(72) 1.
2.
3.

PRETORIUS, Gerard

(73) 1.
2.

٢٧/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٠٨١٩/٢٠٠٥:تحت رقمجنوب افریقیا
١٤/١٢/٢٠٠٥بتاریخ PCT/IB) (2005/054236:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إلنتاج التیتانیوم (54)
١٣/١٢/٢٠٢٥فى وتنتھى ١٤/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  تعلق ھ راع ی ادة محتویة على تیتانیوم ، تتضمناالخت یوم من م ز التیان تاج فل الطریقة بطریقة إلن
:الخطوات التالیة 
من المادة المحتویة على تیتانیوم ،M11TiF6إنتاج محلول من 

aXb(N4)بشكل انتقائى من المحلول من خالل إضافة 2TiF6(NH4)ترسیب 
حیث
M11عبارة عن كاتیون من لنوع الذى یكون ھكسا فلورو تیتانات ؛

Xونیتریت وأسیتات ونیترات ؛ وعبارة عن أنیون یتم انتقاؤه من ھالید وكبریتات
a وb ٢٠أو ١عبارة عن

(57)

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



٦٣

٣١/٠٣/٢٠٠٩
٠٤٣٢/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
٢٣/١١/٢٠١١

٢٥٢٥٥

(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 F04F 11/02

(71) 1.
2.
3.

ENERGY RECOVERY, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MARTIN, Jeremy, G.
STOVER, Richard, L.

(73) 1.
2.

٠٤/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٨٢٨.١٧٥/٦٠: مقرالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
٢٧/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/079674( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

وسیلة نقل ضغط دورانیة (54)
٢٦/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٧/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

بوسیلة نقل ضغط لنقل طاقة ضغط من تیار مائع مرتفع الضغط إلى تیار مائع یتعلق ھذا االختراع
ار بھ مجموعة من القنواتبشكل عاىمبیت أسطوانىحیث یحتومنخفض الضغط ىالتم على عضو دوَّ

محیطة وزوج من األغطیة أو داخل جلبةىتدور حول عضو ساكن مركزىتمتد محوریاً خاللھ الت
ارتتوصل على نحو محكم ومنزلق معىالطرفیة الت .الواجھات الطرفیة المستویة الخاصة للعضو الدوَّ

ھا مرتین علىلؤن مویكلصاحبة للوسیلة بحیث تسمح للقنوات والمكونات المیتم إنشاء األغطیة الطرفیة
ار وعلى ذلك یتم تصریف ضعف حجم سائل األقل بسائل أول مرتفع الضغط أثناء كل دورة للعضو الدوَّ

.ھا فقط بسائل مرتفع الضغطلؤثان مضغوط بالتناقض مع ما إذا تم م

(57)

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



٦٤

٢٤/١٢/٢٠٠٥
٠٥٣٩/٢٠٠٥

٢٠١١یولیھ
٢٧/١١/٢٠١١

٢٥٢٥٦

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

عربیةجمھوریة مصر ال
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A21B 7/00

) جمھوریة مصر العربیة(محمود منصور محمود أحمد / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمود منصور محمود أحمد/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

ماكینة لبرم عجینة خبز الفینو  (54)
٢٣/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى٢٤/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من
تعلق ھذا االختراع بماكینة للف  عجینة خبز الفینو وتعتمد فكرة عمل ھذه الماكینة على إدخال ) برم(ی

دوران  ى بكرتین ی ة العجین عل س بعضھما فینتج عجین مبروم على شكل رغیف الفینو قبل قطع عك
ات وال تحتاج لمط وھذه الماكینة تعد مرحلة وسیطة فى عملیة إنتاج رغیف الفینو  دون لحام ز ب الخب
یة الرص فى الصاج والتخمیر تمھیدا إلدخالھ للفرن  یھا عمل یة العجن والتقطیع ویل سبقھا عمل حیث ی

٠وتسویتھ 

(57)

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



٦٥

٢٤/٠٧/٢٠٠٧
٠٣٨٧/٢٠٠٧
٢٠١١إبریل 

٢٩/١١/٢٠١١
٢٥٢٥٧

(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 H01R 11/00

)جمھوریة مصر العربیة(بو المجد أسامة عبد الودود عبد الرسول طلبة أ/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أسامة عبد الودود عبد الرسول طلبة أبو المجد/ المھندس  ٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

الفیشـة اآلمنـة (54)
٢٣/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٤/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا تی راع علق ھ نةباالخت شة اآلم ى كل من یستخدمھا من خطر الموت أو الصدمة الكھربیة الفی ى تق الت
نع نفس الكفاءةوھى تم سابقة وب شة ال ل الفی نفس عم وم ب ى تق ستخدمھا وھ ى من ی یاً اى خطر عل نھائ

.وبنفس الحجم

(57)

مرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة ال
والصور المرفقة بالطلب



٦٦

١٩/٠٨/٢٠٠٨
١٣٩٨/٢٠٠٨

٢٠١١إبریل
٢٩/١١/٢٠١١

٢٥٢٥٨

(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 E01B 9/30

(71) 1.
2.
3.

PANDROLL LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.
4.

COX, Stephen, John
PORRILL John, Phillip
HAMILTON, Robert, John
NEVIDAL, Jozef

5.
6.
7.

SOMERSET, Martin
HEWLETT, Paul
GARDNER, Christopher

(73) 1.
2.

٢١/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٣٤٣٤.٢:تحت رقمالمملكة المتحدة 
٢١/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/000602: (تحت رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة إختراع (12)

وسائل إرتكاز لمشابك تثبیت قضبان السكة الحدید (54)
٢٠/٠٢/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢١/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

وھى عبارة عن كتف یستخدم وسائل إرتكاز لمشابك تثبیت قضبان السكة الحدیدبختراعإلیتعلق ھذا ا
الحتجاز مشبك تثبیت قضیب السكة الحدید والذى یتكون من جدارین متصلین ومتباعدین بمسافة یتم بھما 
اإلمساك بجزء من المشبك المراد إبقائھ عند استخدام ھذا الكتف ، باإلضافة إلى وسائل لربط المشبك 

٠ى یتجھ ألسفل عند استخدام المشبك مدعمة بالجدران لربط سطح ھذا الجزء من المشبك الذ

(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



٦٧

١٦/٠٧/٢٠٠٨
١١٩٧/٢٠٠٨
٢٠١١ابریل 

٢٩/١١/٢٠١١
٢٥٢٥٩

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

ر العربیةجمھوریة مص
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E01B 1/00 ,  E02B 1/00 & C08G 18/48

(71) 1.
2.
3.

BAYER MATERIAL SCIENCE AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

HOFFMANN, Andreas
EBERT,  Heinz-Dieter
KLESCZEWSKI,  Bert

(73) 1.
2.

٢٠/٠١/٢٠٠٦بتاریخ  ١٠٢٠٠٦٠٠٣٠٣٣.٨:  تحت رقم ألمانیا
١٢/٠١/٢٠٠٧بتاریخ )  PCT/EP2007/000234(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

)لرصف الطرق(صى جسم حصى وطریقة إلنتاج أجسام الح (54)
١١/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٢/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

تاج أجسام الحصى  سم حصى وطریقة إلن راع بج ذا االخت تعلق ھ فى بناء حلبات ) لرصف الطرق(ی
سباق والطرق وأیضاً بناء الحواجز ، والذى یكون لھ ثبات عالى وحیاة طویلة مفیدة ، یتكون الجسم  ال

ار  ن أحج ى م ن بول تار م یط مخ ل خل ى تفاع تمدة عل یان مع ى یورث واد بول وة م صویة ورغ ح
٠أیزو سیانات ومركبات مختارة من مجموعات یمكن أن تتفاعل مع مجموعات أیزو سیانات 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٦٨

٢١/٠١/٢٠٠٩
٠٠٩٥/٢٠٠٩
٢٠١١إبریل 

٢٩/١١/٢٠١١
٢٥٢٦٠

(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 C11D 3/39, 3/02, 17/00, 3/12 & C01B 15/10

(71) 1.
2.
3.

EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

LEININGER, Stefan
JAKOB, Harald
OVERDICK, Ralph

(73) 1.
2.

٢٧/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٧٩٨٨,٣:ألمانیا تحت رقم
٢٧/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/056404):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

جزیئات مغلفة لفوق كربونات الصودیوم  (54)
٢٦/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٧/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ع طبقة مغلفة تحتوى من  ربونات الصودیوم م وق ك ة لف راع بجزیئات مغلف ذا االخت تعلق ھ إلى ٧٠ی
رطوبة و% ٩٩.٨ ن ال یة م رة خال ودیوم ح ریتات ص وزن كب ى ٠.٢بال ورات % ٢إل ن ب وزن م بال

ن  راوح م ى تت ة الت بقة المغلف سبة الط ر ن صودیوم تظھ ى ١ال وق % ١٠إل زئیات ف تلة ج سبة لك بالن
واد  نظفات وم ضیر الم ر تح زیئات عناص زین لج ى التخ باتا ف ى ث ى أدت إل صودیوم الت ربونات ال ك

ى ورات الصودیوم عل ریتات الصودیوم وب ن كب ناغم م ر مت سبب تأثی استقرار التخزین، التنظیف، ب
٠وفى تفس الوقت یكون لھا محتوى منخفض من البورون 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٦٩

٢٠٠٧/١٢/٢٣
PCT/NA2007/001445

٢٠١١إبریل 
٢٩/١١/٢٠١١

٢٥٢٦١

(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 25/00، A01C 1/06, A01G 1/00, A01G 5/06, A01N 25/26

(71) 1.  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (Switzer land)

(72) 1.  TORRENT PARKER, Marlene
2.  SHETTY, Kiran

(73) 1.

٢٨/٦/٢٠٠٦ PCT/US2006/025187  بتاریخ :الطلب الدولى تحت رقم
٢٩/٦/٢٠٠٥ بتاریخ ٦٠/ ٦٩٥.١٤٣ :الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر مخائیل رزق/ األستاذة  (74)
اع  براءة اختر (12)

تركیبات سائلة لمعالجة مواد التكاثر للنبات  (54)
٢٧/٦/٢٠٢٦فىوتنتھى٢٨/٦/٢٠٠٦من تاریختبدأ الحمایة 

الجفاف مشتمل على االقل على احد مبیدات –یشتمل اإلختراع الحالى على تركیب سائل سریع 
على طریقة ،ختراع عالوة على ذلك ویشتمل اال. الفطریات وعلى االقل احد مبیدات الحشرات

وبطریقة . ضد اآلفات،مشتملة الدرنات ،وبخاصة بذور المحاصیل ،لمعالجة مواد التكاثر للنباتات 
یل  ذور المحاص ى ب سبرنة ف ارة ال ذور ،الث ى ب ائل عل ات س ید آف اف لمب ن الجف اص زم ریقة النق وبط

.فات داخل القشرة الجانبیة لبذرة المحاصیلانتقائى لمبید آلتحمیلوكذلك بطریقة ،المحاصیل 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٧٠

٠٣/١٢/٢٠٠٨
١٩٧٢/٢٠٠٨

٢٠١١یھ یون
٢٩/١١/٢٠١١

٢٥٢٦٢

(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 A43B 13/12, 437/12 & B29D 31/518

(71) 1.
2.
3.

GEOX S.P.A. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MARIO, Polegato, Moretti

(73) 1.
2.

٢٠/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ PCT/EP)(2006/005906: طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

نادیة ھارون–ماجدة ھارون / تین األستاذ (74)
براءة اختراع   (12)

، نعل مزود بذلك العنصر المنفذ للبخار ، ر یستعمل فى تكوین نعول أحذیةعنصر منفذ للبخا
وحذاء مزود بذلك النعل 

(54)

١٩/٠٦/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٠/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
راع  ذا االخت تعلق ھ شتمل ی ة ، وی ول أحذی وین نع ى تك ستعمل ف بخار ی نفذ لل صر م : بعن

ب ن ریاً ثق دد جوھ دعم یح ار م ى إط اء عل نفذ للم ر م شاء غی ل ؛ غ ى األق د عل ر واح ذ كبی اف
ر ؛  نافذ الكبی ثقب ال ل ال ى األق ى عل یث یغط دعم ، بح ار الم وق اإلط سق ف اء ومن بخار الم نفذ ل وم
ار  ین اإلط سقت ب ى ن شاء ، والت یة للغ بة واق بخار أو مثق نفذة لل دة م بقة واح ل ط ى األق عل

نافذ ا ثقب ال ى ال یث تغط شاء ، بح دعم والغ ر الم یة ، ٠لكبی بقة الواق شاء والط رن الغ یقت
یة ،  بقة الواق ون الط دعم ؛ تك ار الم ر وباإلط د باآلخ یة ، واح تھم المحیط ند حاف ل ع ى األق عل

٠بالتضافر مع مداس النعل موجودة للتالمس مع األرض أثناء استخدام النعل 

(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



٧١

٢٤/٠١/٢٠٠٨
٢٠٠٨/ ٠١٣٨
٢٠١١یونیھ 

٣٠/١١/٢٠١١
٢٥٢٦٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 43/90, A01N 37/46, A01N 37/50, A01N 43/40, A01N 43/50, A01N 43/54, A01N 43/653,
A01N 43/76, A01N 43/88, A01N 47/04, A01N 47/12, A01N 47/14, A01N 47/24, A01N 59/20,
A01N 3/00

(71) 1. BASF AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BECK, Christine
NIEDENBRÜCK, Matthias
SCHERER, Maria

4.  STIERL, Reinhard
5.  STRATHMANN, Siegfried
6.  HÜNGER, Udo

(73) 1.

٢٧/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠٣٥٦٨٨.٥: تحت رقمألمانیا
٢٠/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/ 064463( :م رقب البراءة الدولى لط

١·
٢·

(30)

طھ حنفى محمود/ ألستاذا (74)
براءة إختراع (12)

لفطریات تعتمد على األزولوبیریمیدینیل أمیناتمخالیط مبیدة ل (54)
١٩/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٠/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

الحالى بمخالیط مبیدة للفطریات تشتمل على ، كمكونات فعالة ، یتعلق االختراع
، Iأزولوبیریمیدینیل أمینات لھا الصیغة )١

فصیلى وفیھا تكون البدائل ُمعرفة فى الوصف الت
:    واحد على األقل مختار من المجموعات التالیة IIمركب فعال )٢

مركبات األزول ، ستروبیلورینات ، كربوكسامیدات ، مركبات حلقیة مخلطة ، كرباماتات ، مركبات 
فعالة أخرى مختارة من المجموعة التى تتكون من جیوانیدینات ، المضادات الحیویة ، مركبات سیكلیل 

على الكبریت ، مركبات فوسفوریة عضویة ، مركبات من الكلور العضوى ، مركبات مخلط تحتوى
فعالة غیر عضویة تثبیط النمو وسیفلوفینامید ، سیموكسانیل ، ثانى میثیریمول ، إیثیریمول ، 

٠بكمیة فعالة تعاونیًا ؛فیوراالكسیل ، میترافینون وسبیروكسامین 
وباستخدام IIمع المركبات الفعالة Iام مخالیط من المركب وطرق لمكافحة الفطریات الضارة باستخد

٠لتحضیر تلك المخالیط ، وأیضاً بتركیبات تشتمل على ھذه المخالیط IIمع المركبات الفعالة Iالمركب 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة 



٧٢

١٢/٠٩/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000961

٢٠١١یونیھ 
٣٠/١١/٢٠١١

٢٥٢٦٤

(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 43/40 & C07D 213/42

(71) 1.
2.
3.

 BASFAKTIENGESELLSCHAFT(GERMANY)

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

RGAMMENOS, Wassilios
RHEINHEIMER. Joachim
LOHMANN, Jan Klaas
GROTE, Thomas
PUHL. Michael

6.KORADIN. Christopher
7.BAUMANN, Ernst
8.VON DEYN, Wolfgang
9.LANGEWALD. Jurgen
10.GROTZ, Norbert

11.CULBERTSON, Deborah L
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١٦/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٦٠/ ٦٦٢.٤١١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٢٠/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠١٨٤٦٤.٢: المانیا تحت رقم 

٣٠/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠١١٥٩٨.٩: المكتب االوروبى تحت رقم 
٢٤/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٧٧٦.٥٥١/٦٠: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 

١٥/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ   (PCT/EP2006/060753) : طلب البراءة الدولى تحت رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود   / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

ميثيل سلفوناميدات ) ـ برييديل4(ـ Nفنيل ثنائى ـ (54)
١٤/٠٣/٢٠٢٦فىوتنتھى١٥/٠٣/٢٠٠٦من تاریخ  تبدأ الحمایة 

Iثنائى سلفونامیدات لھا الصیغة یتعلق ھذا االختراع بفینیل 

وفیھا 
ون  ن ھیدروجین الكیل، االیل، بروبارجیل او بنزیل ، وتكون R1تك عبارة R2 ،R3 ،R4،R5عبارة ع

ن ھیدروجین ، ھالوجین، الكیل، ھالو میثیل، الكوكسى ، الكیل ثیو، الكیل امینو او ثانى الكیل امینو،  ع
ون  ین، ھR6 ،R7وتك ن ھیدروج بارة ع یل، ع ین، الك نو، ھالوج رو، امی یانو، نیت سى ، س یدروك

یل  یو، الك یل ث و الكوكسى، الك یل، الكوكسى، ھال (CR8كربونیل ،الكوكسى كربونیل C1-C4ھالوالك
NOR9(- یل ربونیل ، فن نو ك یل امی ى الك ربونیل، ثان نو ك یل امی نو، الك یل امی ى الك نو، ثان یل امی ،الك

. بدل اختیاریامستبدل اختیاریا او فینوكسى مست

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

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

)جمھوریة مصر العربیة(عماد محمد محمد عویس / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عماد محمد محمد عویس/ الدكتور  ٠١
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٠٣

(72)
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(74)
براءة اختراع  (12)

إلى رغویات سیرامیكیة خالیة " الحدیدیة " تحویل خبث أفران الصناعات الفلزیة 
من االسبستوز ومساحیق فائقة العزل واالنخفاض فى الكثافة

(54)

٠٩/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٠/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من  
زیة  صناعات الفل ران ال تحویل خبث أف راع ب ذا االخت تعلق ھ ة " ی ى رغویات سیرامیكیة " الحدیدی إل

ستوز  ن االسب یة م صناعات " خال یث أن ال ثافة ، ح ى الك اض ف زل واالنخف ة الع ساحیق فائق وم
یات  زیة كم صناعات الفل اذة ال تج بمح سبائك تن صلب وال د وال ناعة الحدی ھا ص ى رأس زیة وعل الفل

ى منتج الصلب ھ ة عل یة وتكلف سببة اضراراً بیئ ن الخبث م ة م وقد خلصت الدراسة إلى تحویل ٠ائل
زل  ة الع ساحیق فائق یرامیكیة وم ویات س ى رغ دن إل ظ المع ات حف یة وخالط ران العال بث األف خ

ثافة  وزن والك ى ال اض ف صادیة ٠واالنخف یة واقت ة تكنولوج ثل نقل بث یم ذا الخ ویل ھ وأن تح
ستو ى الم ى عل ى والدول وارد ٠ى المحل م الم ن أھ صدراً م بث م ضع الخ راءة ت ذه الب ا أن ھ كم

٠المصریة وتعده منتج مفید ال یجب التفریط فیھ 

(57)

تمــثل الرسومـات والصــور الفوتــوغرافیـة المرفقــة بالوصـــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــورة مــن 
المرفقة بالطلبالرسـومات والصور 
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٠٦/٠٢/٢٠٠٣بتاریخ ٠٣٠١٥٦٨: رقم تحتفرنسا  ٠١
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(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
براءة أختراع (12)

أداة لتوصیل األنابیب (54)
٢٧/٠١/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٨/٠١/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

راع  ذا اإلخت تعلق ھ وحدة ترشیح لمیاه حوض ی رتین ل ین حجی یب وب أداة لتوصیل األناب سباحة والتى ب
شتمل یلة ترشیح واحدة على األقل وحجیرة موضوعة ت زة بوس اء ومجھ ى الم رة مغمورة ف ى حجی عل

رت ون الحجی ل وتك ى األق دة عل اع واح ص وإرج ضخة م زة بم سباحة ومجھ وض ال ارج ح ناخ
وائط حمامناالمذكورت ى ح رج عل شكل منف لتین بجزء مشترك مركب ب السباحة وتكون وسیلة موص

ضخة أو المضخات موصلة بصورة مجمعة مع عناصرالترشیح و المص واإلرجاع لألنبوب التى الم
رة ب حجی ى جان ا جزء موضوع ف الترشیح وجزء موضوع على حجیرة الضخ وتتمیز بأنھا یكون لھ

ى جزء توى عل ، والتى تكون للقناةتوصیل مشترك غیر مسرب للماء بین أجزاء المص واإلرجاعتح
٠أجزاء األنبوب المختلفةسماكتھا أقل من قطر 

(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
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مكتب براءات االختراع
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٠٨/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ 10/935,396: تحت رقم الوالیات المتحدة األمریكیة
٠٧/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/EP2005/ 009593( :رقمب البراءة الدولى لط
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(30)

محمود رجائى الدقى/ ألستاذا (74)
براءة إختراع (12)

منصة شمسیة طافیة  (54)
٠٦/٠٩/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٧/٠٩/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

الراھن بنظام إلنتاج قوى شمسیھ ، یشتمل على منصة دوارة حلقیة تنتج قوى االختراعھذا یتعلق 
خالیا كھروضوئیة لمذكورة مزودة بعدة أحواض طافیة بھا شمسیھ وتدور حول محور رأسى والمنصة ا

مغطاة بعدسات تركیز والمنصة محاطة بحلقات طافیة حلقیة تحفظ فى موضعھا بجھاز یثبت على منطقة 
٠واحدة فقط من محیط الحلقة الطافیة المذكورة 

(57)

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