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قائـمة المحتـویـات

( i ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصدیـر -

( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-

( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء-

)١( راءات- صادراألوصاف المختصرة للب ة ٢٠١١دیسمبرخالل شھرةال ة العربی ـا باللغ ًطبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٢٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٢٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٢٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٢٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٢٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٢٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٢٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٢٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٢٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٢٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٢٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٢٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٢٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٢٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٢٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٢٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٢٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٢٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٢٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥٢٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥٢٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥٢٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥٢٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥٢٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥٣٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥٣٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اءة رقـم بر

)٣٧( ٢٥٣٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥٣٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥٣٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٥٣٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة 

)٤١( ٢٥٣٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٥٣٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٥٣٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٥٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم

)٤٥( ٢٥٣١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٥٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٥٣١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٥٣١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٥٣١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٥٣١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٥٣١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٥٣١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٥٣١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٤( ٢٥٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٥( ٢٥٣٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٦( ٢٥٣٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٧( ٢٥٣٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٨( ٢٥٣٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٩( ٢٥٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٠( ٢٥٣٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦١( ٢٥٣٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٢( ٢٥٣٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٣( ٢٥٣٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٤( ٢٥٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٥( ٢٥٣٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٦( ٢٥٣٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٧( ٢٥٣٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٨( ٢٥٣٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٩( ٢٥٣٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٠( ٢٥٣٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧١( ٢٥٣٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٢( ٢٥٣٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٣( ٢٥٣٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٤( ٢٥٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٥( ٢٥٣٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٦( ٢٥٣٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٧٧( ٢٥٣٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٨( ٢٥٣٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٩( ٢٥٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٠( ٢٥٣٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨١( ٢٥٣٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٢( ٢٥٣٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٣( ٢٥٣٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٤( ٢٥٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٥( ٢٥٣٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٦( ٢٥٣٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٧( ٢٥٣٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٨( ٢٥٣٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٩( ٢٥٣٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٠( ٢٥٣٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩١( ٢٥٣٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٢( ٢٥٣٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٣( ٢٥٣٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٤( ٢٥٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٥( ٢٥٣٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٦( ٢٥٣٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٧( ٢٥٣٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٨( ٢٥٣٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٩( ٢٥٣٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠٠( ٢٥٣٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠١( ٢٥٣٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)١٠٢( ٢٥٣٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠٣( ٢٥٣٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠٤( ٢٥٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)١٠٥( ٢٥٣٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)١٠٦( ٢٥٣٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠٧( ٢٥٣٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠٨( ٢٥٣٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠٩( ٢٥٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)١١٠( ٢٥٣٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١١( ٢٥٣٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١٢( ٢٥٣٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١٣( ٢٥٣٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)١١٤( ٢٥٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١٥( ٢٥٣٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١٦( ٢٥٣٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١٧( ٢٥٣٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)١١٨( ٢٥٣٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١٩( ٢٥٣٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢٠( ٢٥٣٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢١( ٢٥٣٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)١٢٢( ٢٥٣٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢٣( ٢٥٣٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢٤( ٢٥٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢٥( ٢٥٣٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)١٢٦( ٢٥٣٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢٧( ٢٥٣٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢٨( ٢٥٣٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢٩( ٢٥٣٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)١٣٠( ٢٥٣٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣١( ٢٥٣٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣٢( ٢٥٣٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)١٣٣( ٢٥٣٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)١٣٤( ٢٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣٥( ٢٥٤٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣٦( ٢٥٤٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣٧( ٢٥٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)١٣٨( ٢٥٤٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣٩( ٢٥٤٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤٠( ٢٥٤٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤١( ٢٥٤٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)١٤٢( ٢٥٤٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤٣( ٢٥٤٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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



افتتاحیة

ًیعد البحث العلمى منبعـا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى               ً
ًلملكیة الفكریة مطلبـا ااالهتمام بحقوق ن كاا ولم، یة المنشودة جلوالتكنوفكره مما یحقق التنمیة االقتصادیة و

ة والتى تزود المخترعین والمبدعین بحقوق قانونیة لحمایة إبداعاتهم والتنمیًضروریـا من مطالب المعرفة 

الفكریة والتى یترتب علیها حمایة الحقوق المالیة واألدبیة لهؤالء المبدعین ، كما أنها تنظم وتحمى إبداعاتهم 

.

على ربط البحث وفى إطار رعایة أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا للباحثین والعلماء والمبدعین والعمل 

العلمى بالصناعة تم إنشاء وتـشغیل الـشبكة اإللكترونیـة والتـى ترتكـز علـى إنـشاء نقـاط اتـصال إلكترونیـة بـین 

مكتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمیة والتكنولوجیة فـى الجامعـات والمراكـز والـشركات علـى مـستوى 

ا حتى یمكن ترجمـة المعلومـات التكنولوجیـة التـى تحتویهـا جمیع محافظات مصر لتحقیق التكامل والتالحم بینه

٠وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة تدفع بخطة التنمیة إلى األمام 

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

إلقاء المزید من الضوء على االتجاهات التكنولوجیـة الحدیثـة فـى األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف

المجاالت المختلفة واالستفادة الكاملة مـن البیانـات والمعلومـات الثریـة التـى یتـضمنها هـذا الوعـاء المعلومـاتى 

ــا  ــات والعمــل علــى تطویرهــا ؛ ممــا یــؤدى إلــى دفــع عملیــة تنمیــة التكنولوجی ــى أحــدث التقنی المهــم للوقــوف عل

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة٠أ"

(ii)
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( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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
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PK باكستان LK سیریالنكا
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SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر
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)B ( سى ازول، ازوك و كون ائى فین ل، ثن ورو ثالونی مركب واحد او اكثر تم اختیاره من كربوكسین ،كل

ا ـ  الوثرین، بیت دا ، ثیھ امیكتین، المب رام، اب سام، ثی سیل، میفینوك ازول، میثاالك تروبین ،فلوكیونكون س
ن ) C(و ) A-1(ومركب ذو الصیغة سیفلوثرین، تیفلوثرین، ثیامیثوكسام ،فلوبیند امید  ر م واحد او اكث

ـتیبوكونازول،  مساعدات الصیاغة المعروفة، بشرط ان الخلیط یمنع المخالیط المتكونة كمكونات فعالة ل
.كربوكسین، ترادیمینول، ثیبوكونازول، ثنائى فینكونازول، فلودایوكسونیل

ختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة اال



٦

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

مكتب براءات االختراع

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

٣/١٠/٢٠٠٧
١٠٥٤/٢٠٠٧PCT/NA

٢٠١١مایو 
٠٤/١٢/٢٠١١

٢٥٢٧٢

A01N 43/56 ,  A01N 37/22  ,  A01N 37/24  ,  A01P 3/00Int. Cl.8(51)

BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT(GERMANY)1.(71)

SUTY-HEINZE  Anne
SCHÜTZ Burkhard
FEURER Gerhard-Johann
ELBE Hans-Ludwig

1.
2.
3.
4.

(72)

1.(73)
(30)٠١

٠٢
٠٣

٢٠٠٥/ ٠٧/٠٤بتاریخ  ١،١٠٢٠٠٥٠١٥٨٥: المانیا تحت رقم 
٢٧/٣٠/٢٠٠٦ (PCT/EP2006/002779 )  بتاریخ : الطلب الدولى رقم 

سھیر مخائیل رزق / األستاذة (74)
براءة اختراع  (12)

إدماجات فعالة مستبدلة لمبیدات قطریات متعاونة  (54)
٢٦/٠٣/٢٠٢٦فىوتنتھى٢٧/٠٣/٢٠٠٦من تبدأ الحمایة 

(57)
.یتعلق ھذا االختراع بإدماجات فعالة مستبدلة لمبیدات فطریات متعاونة

) ١مجموعة )(I(تلك اإلدماجات تنتج من كربوكسامید ذو الصیغة العامة 
)٢(والمجموعات المستبدلة الفعالة ، یكونوا موصوفین فى الوصف الكامل R2,R1و ,Aحیث 

. ممیزات ممتازة كمبیدات فطریات موصوفة فى الوصف الكامل ولھا ) ٣(و

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة    



٧

٢٩/١٠/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000688

٢٠١١مارس 
٠٤/١٢/٢٠١١

٢٥٢٧٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
یاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوج

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 239/84 & A61K 31/517 & A61P 31/22

(71) 1.
2.
3.

BAYER HEALTHCARE AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WUNBERG, Tobias
BAUMEISTER, Judith
BETZ, Ulrich
JESKE, Mario
LAMPE, Thomas
NIKOLIC, Susanne
REEFSCHLÄGER, Jürgen
SCHOHE-LOOP, Rudolf

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SÜSSMEIER, Frank
ZIMMERMANN, Holger
GROSSER, ROLF
HENNINGER, Kerstin
HEWLETT, Guy
KELDENICH, Jörg
LANG, Dieter
NELL, Peter

(73) 1.
2.

٠٢/٠٥/٢٠٠٣بتاریخ ١٠٣١٩٦١٢,٩: م تحت رقألمانیا
١٧/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/EP2004/004103):لبراءة الدولى رقمطلب ا

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق   (74)
براءة اختراع (12)

ثنائى ھیدروكینازولینات مستبدلة  (54)
١٦/٠٤/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٧/٠٤/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

ستب دروكینازولینات م ائى ھی راع بثن ذا االخت ق ھ تخدامھا یتعل ضا باس ضیرھا وأی ات لتح دلة وبعملی
ة باالستخدام كعوامل مضادة للفیروسات، /لتحضیر أدویة لمعالجة و أو الوقایة من أمراض، وبخاص

٠وبخاصة ضد فیروسات تضخم الخالیا

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٨

٠٨/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000830

٢٠١١مایو 
٠٤/١٢/٢٠١١

٢٥٢٧٤

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

مصر العربیةجمھوریة 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C01B 17/90, 17/92

(71) 1.

2.

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK TNO (NETHERLANDS)
TECHNO INVENT INGENIEURSBUREAU VOOR MILIEUTECHNIEK B.V
(NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.
4.

VAN GROENESTIJN, Johannes, Wouterus
HAZEWINKEL, Jacob, Hendrik, Obbo
CREUSEN, Raimond, Johannes, Maria
MEESTERS, Koen, Peter, Henri

(73) 1.
2.

١١/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٧٥٣٥٠.٨: تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
١٣/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/NL2006/000074): رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة إختراع   (12)

استخالص حمض الكبریتیك (54)
١٢/٠٢/٢٠٢٦فى وتنتھى ١٣/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ة یتعل ك بعملی ض الكبریتی وى حم یط یحت ن خل ك م ض الكبریتی تخالص حم الس
وى  ًعلى ھیدروكربونات ، وبصفة خاصة على كربوھیدرات طبقا لھذا االختراع یكون الخلیط المحت

ون  شاء أنی ع غ صل م درات مت ك وكربوھی ض الكبریتی ى حم شحنة(عل الب ال ون س ائى ، ) أی انتق
٠ویستنفذ التیار فى حمض الكبریتیك وھكذا إنتاج تیار مرشح غنى بحمض الكبریتیك

(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

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

مكتب براءات االختراع

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

١٣/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001239

٢٠١١یونیھ 
٠٤/١٢/٢٠١١

٢٥٢٧٥

C08K 5/526,  5/134, 5/00, 5/527 & C08L 23/02Int. Cl.8(51)

 PHILLIPS PETROLEUM COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)1.
2.
3.

(71)

BOBSEIN, Rex L.
HAUGER, Bryan E.
COUTANT, William R.
RATHMAN, John

1.
2.
3.
4.

(72)

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٣/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/US2005/016772): الطلب البراءة الدولى رقم 

سمر احمد اللباد (74)

اع  براءة اختر(12)

إضافات فوسفیت فى البولى اولیفینات (54)
١٢/٠٥/٢٠٢٥وتنتھى فى  ١٣/٠٥/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من  

ب . یتعلق ھذا االختراع بإضافات فوسفیت فى البولى أولیفینات(57) سنان عق وقد وجد أن البیاض والثبات یتح
ت معالجة البولى أولیفیات بمجرد إضافة إ ل وفوسفیت ثاب ى األق د عل شاط واح تحاد من فوسفیت عالى الن

٠عند التحلل بالماء واحد على االقل

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



١٠

٢٢/١٠/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001009

٢٠١١یونیھ 
٠٤/١٢/٢٠١١

٢٥٢٧٦

(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 10/00, 4/22

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMHCAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCDANIEL, Max, P.
BENHAM, Elizabeth A.
SECORA, Steven, J.

4.  JENSEN, Michael, D.
5.  COLLINS, Kathy, S.

(73) 1.
2.

٢٢/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ ٨٢٩.٥٥٠/١٠:ى رقمالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٢٢/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ ٨٢٩٨٤٢/١٠

٢٤/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/US2005/009669):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

أنظمة محفزات إلنتاج بولیمرات لھا توزیعات أوزان جزیئیة واسعة وطرق إلنتاج المثل  (54)
٢٣/٠٣/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢٤/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل روم االخت ضمن ك ز یت ى محف شتمل عل ات ت رة أولفین زات لبلم ة محف بأنظم
ل  ا دایینی یكلو بنت ب س ضمن مرك شترك یت ز م تبدال(Cp)ومحف ھ اس الى ب ر انتق زى غی فل

تبدال  ھ اس یس ب ضویة ٠أو ل ر ع سید غی ن األك ة م ادة داعم ى م ذلك عل ز ك شتمل المحف ٠ی
ى م ز عل رق محف شتمل ط ب ت روم ومرك ة بك ادة داعم سة م الى Cpالم ر انتق زى غی ٠فل

ى  شتمل عل ول ی ة بمحل ادة الداعم سة الم ن مالم ب یمك ھ Cpمرك ل دخول الى قب ر االنتق زى غی الفل
ل  ة تفاع ى منطق ز ٠إل ین بمحف سة األولف ل مالم ى األق د عل ین واح رة أولف رق بلم شتمل ط وت

ى  شترك عل ز م ذلك بمحف روم وك ى ك شتمل عل الى Cpب مركی ر انتق زى غی راء ٠فل ن إج یمك
دروجین  ود الھی ى وج رة ف ة البلم واص ٠عملی ن الخ ز م ع المحف شترك م ز الم تخدام المحف د اس یزی

ة  ذه الطریق ا بھ تم إنتاجھ ى ی ولیمرات الت ددة للب تخدام ٠المتع ة باس ولیمر المنتج ات الب ا تركیب إم
٣٠٠درجة PDIتعدى مثل ھذه الطرق ، فتتسم بخواص فریدة متعددة منھا 

(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



١١

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

مكتب براءات االختراع

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

١٦/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001435

٢٠١١یونیھ 
٠٤/١٢/٢٠١١

٢٥٢٧٧

C09K 6/68, 8/12 & F17D 1/17Int. Cl.8(51)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC(UNITED STATES OF AMERICA)1.
2.
3.

(71)

CHATTERJI,  Jiten
KING, Karen, L
MCMECHAN, David, E.

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٧/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ  ١٥٦.٣٥٦/١١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٣/٠٦/٢٠٠٦ (PCT/GB 2006/002168) بتاریخ  : طلب البراءة الدولى  رقم 

سمر احمد اللباد (74)
براءة اختراع  (12)

مرات مشتركة لتخفیض االحتكاك والطرق المرتبطة بھا موائع لمعالجة تكوین تحت ارضى وبولی(54)
١٢/٠٦/٢٠٢٦فىوتنتھى١٣/٠٦/٢٠٠٦من تاریختبدأ الحمایة 

د (57) ل أمی ى أكری شتمل عل ولیمر مشترك ی اء، وب یتعلق ھذا االختراع بموائع معالجة مائیة تشتمل على الم
راوح ) %٩٠(بالوزن إلى حوالى %) ٦٠(بكمیة تتراوح من حوالى  بالوزن، وحمض أكریلیك بكمیة تت

ن %) ٢٠(بالوزن إلى حوالى %) ١٠(من حوالى  ى جزء م ائى ف ة الم ائع المعالج الوزن، وادخال م ب
ت  وین تح ن التك زاء م ة أج رق لمعالج وفیر ط ضا بت راع أی ق االخت ا یتعل ى، كم ت األرض وین تح التك

٠األرضى باستخدام مائع المعالجة المائى

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٢

٢٤/١١/١٩٩٩
١٤٩٨/١٩٩٩

٢٠١١مایو 
٠٥/١٢/٢٠١١

٢٥٢٧٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K9/00
(71) 1.

2.
3.

CHIESI FARMACEUTICI S. P. A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

LEWIS David
GANDERTON David
MEAKIN Brian

4.   VENTURA Paolo
5.    BRAMBILLA Gaetano
 6.   GARZIA Raffaella

(73) 1.
2.

٢٥/١١/١٩٩٨بتاریخ ) MI98A002559(:إیطالیا تحت رقم
٣٠/٠٧/١٩٩٩بتاریخ ) MI99A001712(:إیطالیا تحت رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

أجھزة الستنشاق جرعات محددة من الدواء تحت ضغط     (54)
٢٣/١١/٢٠١٩نتھى فى ـوتتاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من 

ویصنع (MDIS)ام أجھزة الستنشاق جرعات محددة من الدواء مكیفة الضغط یتعلق اإلختراع باستخد
أو األلومنیوم ) ستینلستیل(جزء أو كل السطح الداخلى لتلك األجھزة من الصلب غیر القابل للصدأ 

ًالمعالج أنودیا أو تبطن بمادة عضویة خاملة كما یتعلق اإلختراع بالتركیبات الدوائیة التى تعطى للمرضى 
.خدام ھذه األجھزة باست

(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

٠٢/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٣٤/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٠٥/١٢/٢٠١١
٢٥٢٧٩

(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 71/04 , 71/12

(71) 1.
2.
3.

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTARES SAS (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BELIN, Yves

(73) 1.
2.

٠٣/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠٣٠٤٥:تحت رقمفرنسا  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة أختراع (12)

جھاز تحكم فى وحدة ترس تحویل كھربى یشتمل على جھاز لبیان لحام مناطق التالمس ، 
ترس تحویل تشتمل على ھذا الجھازووحدة

(54)

٠١/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٢/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من
ل كھربىجھاز تحكم فیتعلق ھذا االختراع ب رس تحوی الف عازلىموضوعة فىوحدة ت ، حیث غ

تالمس یشتمل الجھاز على ة ال طة حامل لمنطق منطقة تالمس واحدة متحركة على األقل محمولة بواس
دةىمصمم لك ة الواح ل والتیعمل باالشتراك مع منطقة التالمس الثابت ى األق سبة ى عل ة بالن تكون ثابت

ا أو بواسطة مقبض  ًـللتشغیل سواء یدوی، حیث تكون منطقة التالمس المتحركة المذكورة قابلةللغالف
ىى، وجھاز إغالق عالًاـأو آلی شتمل عل سرعة ی دورانال ة حول محور ال ، للمقبضXسقاطة مثبت

بض ف طة المق ھ بواس تم إدارت الى وت اه اإلغ ةاتج ة والمتحرك تالمس الثابت اطق ال ل ق لمن ، ویعم
ة ل منطق ع حام تراك م الباالش الق ع ذ اإلغ ن تنفی ث یمك تالمس بحی تالمس ىال ة ال سرعة لمنطق ال

ذكورة ة الم ث.المتحرك ین ، حی ى مب شتمل عل ذكورة ت ة الم سقاطة المتحرك أن ال از ب ذا الجھ ز ھ یتمی
ین مرئی ذا المب ن خالًـیكون ھ ن الخارج م ط م اطقىل فتحة فا فق ون من دما تك تالمس الغالف عن ال

.الثابتة والمتحركة مفتوحة

(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



١٤

٢١/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001130

٢٠١١یونیھ 
٠٥/١٢/٢٠١١

٢٥٢٨٠

(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 5/00 & G06F 15/16

(71) 1.
2.
3.

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

VALLABH, Jitesh
TUMSI DAYAKAR, Kamesh, C.
SWANEY, Richard, J.

4.  MADAN, Vikram

(73) 1.
2.

٢٢/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ١١١.٩٦٤/١١:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة 
١٩/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/015576):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

نظام وطریقة لتجمیع محتوى الوسائط المرئیة المتعددة عبر وصلة بینیة واحدة (54)
١٨/٠٤/٢٠٢٦فى وتنتھى ١٩/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ل االخت وتر تجع از كمبی طة جھ ا بواس ن قراءتھ ائط یمك رق ووس ة وط بأنظم
ائط  وى الوس ة (محت سمعیة ، أو المرئی ات ال ل ، البیان صویریة،مث ددة ) أو الت صادر المتع ن الم م

خ( زة ، ال وى لألجھ صندوق العل ى ، وال صى مكتب وتر شخ ل كمبی ة ) مث لة بینی ر وص ا عب ًمتاح
ل  از عمی دة لجھ ائط٠واح شغل الوس ول ی از محم ن جھ ارة ع ل عب از العمی ون جھ ن أن یك ویمك

غیر ، أو مشغل PCمثل كمبیوتر محمول ، أو ( ا شابھ ، أو مشغل صورة مMP3ص حمول ، أو م
ك ائط ٠) ذل وى الوس دة لمحت ة موح وفیر قائم صادر وت دة م ن ع ائط م وى الوس ع محت وبتجمی

ع  د موض ا عن ة كلھ ائط المتاح وى الوس ة محت ستخدم رؤی ن لم ل ، یمك از العمی ى جھ ة عل المتاح
ل  از العمی ى جھ اح إل وى مت ع أى محت د ووض صادر ٠واح ددة للم یالت متع ل توص دون عم ب

ة المخت ا ٠لف ائط آلی وى الوس دیث محت ى وتح صول عل ة والح مات للمزامن وفیر س ضا ت م أی ا ت ًكم ً
٠أو جھاز العمیل /الوسائط و) مصادر(على مصدر 

(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



١٥

١٧/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000600

٢٠١١یونیھ 
٠٥/١٢/٢٠١١

٢٥٢٨١

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

جمھوریة مصر العربیة
ة لشئون البحث العلمىوزارة الدول

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 14/06 & C07F 19/045, C07F 17/02

(71) 1.
2.
3.

SOLVAY (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

STREBELLE, Michel
BALTHASART, Dominique

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤١٣٨٧٣: فرنسا تحت الرقمین
٠١/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٣٢٥٢

٢١/١٢/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP2005/057041): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

دیكلورو إیثان - ٢، ١عملیة لصنع  (54)
٢٠/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢١/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

: انطالقا من مصدر ھیدروكربونى والتى وفقا لھادیكلورو إیثان-٢، ١لصنع عملیة 
(a ى ین وعل ى اإلیثیل وى عل ن المنتجات یحت تج خلیطا م سیر ین یخضع المصدر الھیدروكربونى لتك

مركبات أخرى، و 
(bسم یفصل خلیط المنتجات ا ى ق وى عل ین ویحت ن اإلیثیل ات أخف م ى بمركب لمذكور إلى جزء أغن

، و )Cجزء (وإلى جزء ثقیل ) Bجزء (، وإلى جزء أغنى باإلیثیلین )Aجزء (من اإلیثیلین 
(c زء ل الج زء Aیرس الكلور والج ة ب ل المعالج ى مفاع سجین Bإل ة باألك ل المعالج ى مفاع إل

ى الجزئین والكلور، علما بأن فى ھذین المفاعلی Aن یتم تحویل القسم االكبر من اإلیثیلین الموجود ف
دیكلورو إیثان، و -٢، ١إلى Bو

(dاعلى -٢، ١یفصل الـ ن مف صادرة ع ق المنتجات ال ن دف ھ ع دیكلورو إیثان الذى تم الحصول علی
٠المعالجة بالكلور والمعالجة باألكسجین والكلور

(57)

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



١٦

٠٣/٠٨/٢٠٠٨
١٣٠٩/٢٠٠٨

٢٠١١یھ یون
٠٥/١٢/٢٠١١

٢٥٢٨٢

(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 11/00

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

BILGEN , Christian
BÖCHER, Tilmann
HENNING, Wolfgang

4. GAYDOUL, Jürgen

(73) 1.
2.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )
HERMETIK HYDRAULIK AB ( SWEDEN )

٠٢/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٠٤٦٨٨.٩: م رقألمانیا تحت 
٢٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/012459( :  م رقب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

،الدلفنة إلنتاج شرائح معدنیة مدلفنة على الساخن/ طریقة ووحدة أو جھاز للسبك 
ن الصلبوبالتحدید شرائح م

(54)

٢١/١٢/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٢/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
راعإلیتعلق ھذا ا از سبك بخت ة ووحدة أو جھ ساخن/ طریق ى ال ة عل ة مدلفن اج شرائح معدنی ة إلنت ،دلفن

سطحة أو قضبان) بالطات(للسطح من مسطحات ًوبالتحدید شرائح من الصلب تتمتع بجودة عالیة جدا م
ستمرىتسبك فىرقیقة ، الت یخ عملیة سبك م ة تجل ذ عملی شیر(، وتنف یخ )تق ة تجل تخدام عملی سطح باس ال

ارامترات التىنأخذ فىولك. دوارة ار الب تمىاالعتب م ت ة باىدراستھا فل یخ إلالطرق القدیم ضافة للتجل
ف بعمقا بامتداد عدة منحنیات تذبذب مختًـھیدرولیكی، یتحرك القالب الدائم المتذبذبالدوار لفة بینما تنظ

.مادة سبكأمثل صوره لكلىیحدد لیكون فىعالمات أو أثار التذبذب بواسطة ضبط نمط التذبذب 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



١٧

١٩/٠٣/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000293

٢٠١١یونیھ 
٠٥/١٢/٢٠١١

٢٥٢٨٣

(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 21/00, 43/34

(71) 1.
2.
3.

TRICAN WELL SERVICE LTD  (CANADA)
TEMPRESS TECHNOLOGIES INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KOLLÉ, Jack

(73) 1.
2.

٢٠/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ ٦١١١١١/٦٠:تحت رقممكتب البراءات االمریكى
٢٠/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ PCT/CA)(2005/001439:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

جھاز لفصل غاز من سائل لمائع ثنائى الطور (54)
١٩/٠٩/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢٠/٠٩/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ااالخت ائل لم ن س از م صل غ از لف ور ئبجھ ائى الط شتمل ھ٠ع ثن از ی ذا الجھ
ائل وط س دویر مخل دخل لت رف الم ى ط ت ف زء ثاب دوران ، وج ة لل طوانة قابل ى أس از ، /عل غ

سائل  از وال تم فصل الغ ھ ی ٠ودوار یوصل مع األسطوانة للدوران عن طریق المخلوط ؛ وبذلك فإن
طوانة  دفق األس اه ت دة باتج صل مقی ات ف الل فتح ان خ از الناتج سائل والغ غ ال تم تفری ٠ی

ن رى یمك شغیل األخ ات الت ع أو عملی ف أو التقطی دویر للتنظی ى رأس الت ات ف ع الفتح أن توض
٠باتجاه التدفق 

(57)

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



١٨

٢٤/٠٩/٢٠٠٣
٠٩٤٨/٢٠٠٣
٢٠١١یونیھ 

٠٦/١٢/٢٠١١
٢٥٢٨٤

(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 1/30
(71) 1.

2.
3.

ABB SERVICE S.R.L ( ITALY )

(72) 1.
2.
3.

CRISTIAN, Cagliani
DANIELE, Cagliani

(73) 1.
2.

٢٦/٠٩/٢٠٠٢بتاریخ ) BG2002A000028 (:تحت رقمإیطالیا  ١·
٢·
٣·

(30)

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

ــةح كھربائیــمفاتیــةللوحـةل خزانـھیك (54)
٢٣/٠٩/٢٠٢٣نتھى فى ـوت٢٤/٠٩/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من

ةبیتعلق ھذا االختراع اتیح كھربائی دار خلفھیكل خزانة للوحات مف ا ج ذكورة یكون لھ ة الم ى، والخزان
امعلى الترتیبىوسفلىوجدارین ثان وثالث علو،أول ع وخامس وجدار أم انبیین راب ى ، وجدارین ج

ادس د أس واء واح ن احت ا یمك ا داخلی ة حجم در الجانبی دد الج ً، وتح ً ُ زةُ ن األجھ ر م ھو أكث ة ب ، الكھربائی
ة ل فرعی تة ھیاك ى س ةویشتمل الھیكل المذكور عل ل الفرعی ون الھیاك اناألول، وتك ثى ، والث ، ، والثال

.، والخامس مقرنة الواحد باآلخر مباشرةوالرابع

(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



١٩

٢٢/٠٦/٢٠٠٨
١٠٧٣/٢٠٠٨

٢٠١١یھ یون
٠٦/١٢/٢٠١١

٢٥٢٨٥

(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 70/06 & B01D 53/50, 53/72

(71) 1.
2.
3.

INEOS EUROPE LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

FUDER, Franz
WILSON, David, Charles

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٢٥٨٠٤٦.١:المكتب األوروبى تحت األرقام
٢٣/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٢٥٨٠٤٨.٧
٢٣/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٢٥٨٠٤٧.٩
٢٣/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٢٥٨٠٤٥.٣

١٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/GB2006/004650):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة إلزالة المواد المحتویة على األكسجین من تیار غازى (54)
١١/١٢/٢٠٢٦فى وتنتھى ١٢/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا یت ق ھ راععل ازىباالخت ار غ ن تی سجین م ى األك ة عل واد المحتوی ة الم ة إلزال ضا  عملی ًوأی
:یشتمل على ثانى أكسید الكربون ، حیث تشتمل العملیة المذكورة على ما یلى 

ل )  أ  ا ال یق ة ، وم ات األحادی ن األولیفین ر م د أو أكث ى واح شتمل عل ازى أول ی ار غ وفیر تی ت
ى الم١٠٠عن  ون جزء ف الوزن(لی ى األكسجین ) ب ة عل واد المحتوی ن الم ر م ن واحد أو أكث م

بالوزن من ثانى أكسید الكربون ، و% ٠.١وما الیقل عن 
ات )  ب ن األولیفین ر م د أو أكث ى واح شتمل عل ان ی ٍمعالجة التیار الغازى األول إلنتاج تیار غازى ث

ن  ل ع اال یق ة وم و% ٠.١األحادی سید الكرب انى أك الوزن ث واد ب ن الم ل م وى قلی ھ محت ن ب
ازى  ار الغ ى عمل تالمس للتی ذكورة عل ة الم شتمل المعالج ث ت ى األكسجین ، حی ة عل المحتوی

األول مع تیار مائى أول ومع تیار ھیدروكربون سائل أول ، و
٠معالجة التیار الغازى الثانى إزالة ثانى أكسید الكربون منھ )  ج

(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



٢٠

١٧/١١/٢٠٠٩
١٦٨٩/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٠٦/١٢/٢٠١١
٢٥٢٨٦

(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 F02F 7/00 & F04B 39/12 & F16M 1/02

(71) 1.
2.
3.

DRESSER ITALIA S.R.L (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BIANCHI , Andrea
PETRACCHI , Paolo

(73) 1.
2.

١٧/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ  ( MI2007A001000 ) :إیطالیا تحت رقم
٠٩/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/IB2008/001205( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

إطار آلالت تعمل بموائع (54)
٠٨/٠٥/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٠٩/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

حدة أو أكثر مناإلطار واىوتیح. ىبإطار آللة تعمل بمائع من النوع الترددختراعإلیتعلق ھذا ا
. ى عمود مرفق، مكبس یعمل بواسطة، بحركة ترددیةیتحرك داخل كل واحدة منھاىاألسطوانات الت

، ویوجد داخل كل وحدة نفس الحجم والشكلیتألف اإلطار من واحدة أو أكثر من الوحدات النمطیة لھا
ویتم تزوید كل . ة بكل أسطوانة الحتواء آلیات أذرع التدویر الخاصمن الوحدات النمطیة غرفة مھیأة

مما یتیح إقرانھا بزوج من الجدران الجانبیة المقابلة وواحدة أو أكثر من وسائل التثبیتوحدة نمطیة
لتزوید ، وترتیب جدرانھا الجانبیة الخاصة ، لوحدتین نمطیتین أو أكثرببعضھا البعض بشكل صلب

.ر من األسطوانات باثنین أو أكثاإلطار الخاص بآالت تعمل بموائع

(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

٢٢/٠٩/٢٠٠٨
١٥٧١/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

٠٦/١٢/٢٠١١
٢٥٢٨٧

(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 E05D 11/00

(71) 1.
2.
3.

DE `LONGHI S.P.A  (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MAZZON, Renzo

(73) 1.
2.

٢٢/٠٣/٢٠٠٦تاریخ ب(2006A000525):تحت رقمایطالیا
١٤/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)(2007/002239:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

شوایة كھربائیة لطھى األطعمة (54)
١٣/٠٣/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٤/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ دى یتعل ف قاع ى كت شتمل عل ث ت ة ، حی ى األطعم ة لطھ شوایة كھربائی ب
سمار دوران ، ى م شتمل عل صلیة ت ة مف ق بنی ن طری ضھما ع رتبطین ببع ائى م ف غط وكت

ف وح ى الكت ائى إل ف الغط ن الكت رور م م وم صر دع دوران ، وعن سمار ال ھ م ق فی ز ینزل ی
دة  ى القاع ودة ف ة الموج ات الكھربائی ین المكون ن ب ى م بل الكھرب ابالت التوص دى لك القاع

٠وفى الغطاء والمتصلة على نحو جاھز للعمل بالكتف القاعدى والكتف الغطائى 

(57)

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



٢٢

١٩/١٠/٢٠٠٩
١٥٣٩/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
٠٧/١٢/٢٠١١

٢٥٢٨٨

(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 E03 D5/00, 5/10

)جمھوریة مصر العربیة ( عبد الحمید على حسین محمد / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد الحمید على حسین محمد / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

ماكینة سیفون أوتوماتیك (54)
١٨/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة  رد أوتوماتیكی ة ط راع بماكین وع االخت ق موض یفون أوتوماتی(یتعل ار) كس ل بتی یعم
ات ) أمبیر٣.٥–فولت ١٢( ارات أو الھیئ وق أسطح العق د وضعھا ف یولد من الخالیا الضوئیة بع

: والمصالح الحكومیة ، وتتكون من أربعة أجزاء ھى 
٠الرداخ أو الفایظ -١
٠) حنفیة التغذیة(العوامة -٢
٠الحساس -٣
٠لوحة التحكم وزر بدء التشغیل -٤

یكیة أو الكترونیة تعمل بمجرد الضغط على زر التشغیل لتصریف المیاه وھذه وھذه األجزاء أوتومات
اة  اه أساس الحی دار المی رة التلف وإھ سریب وكث الماكینة خالف الماكینات السابقة وھى ظاھرة الت
ا من  ة تمام اه وآمن ت أى ضغط می بة للعمل تح ة فھى مناس ة الحالی ًوذلك فى الماكینة األوتوماتیكی

٠أى ماس كھربى احتمال حدوث

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

٢٢/١١/١٩٩٩
١٤٩٢/١٩٩٩
٢٠١١أبریل 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٨٩

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61M16/00 & A61M16/04

)جمھوریة مصر العربیة ( محمد خالد محمد عبد المعطى / الدكتور  ٠١
٠٢

(71)

محمد خالد محمد عبد المعطى / الدكتور  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

جھاز قیاس صالبة النسیج الحى ومقاومتھ لمرور التیار ونشاطھ الكھربائى (54)
٢١/١١/٢٠١٩وتنتھى فى ٢٢/١١/١٩٩٩تبدأ الحمایة من 

ائى یتعلق ھذا اإلختراع بجھاز لقیاس المقاومة المیكانیكیة للنسیج وقیاس مقاومتھ لمرور التیار الكھرب
ویتكون الجھاز من جسم اسطوانى ورأس مدبب . وجھاز لقیاس النشاط الكھربى أثناء عملیات أخذ العینة 

. ثاقب یستخدم أثناء أخذ العینة لتمییز نوع النسیج قبل قطعھ وتوقع طبیعة المرض بالنسیج 

(57)

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



٢٤

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٠٠٨/ ٠٩/ ٠٣
١٤٧٧/٢٠٠٨
٢٠١١ابریل 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٩٠

A62C2/ 06& F17C13/ 12Int. Cl.8(51)
(71)٠١

٠٢
٠٣

)جمھوریھ مصر العربیة(حسام عبد هللا حسن عبد هللا  .  أ

(72)٠١
٠٢
٠٣

حسام عبد هللا حسن عبد هللا  . أ

(73)٠١
٠٢

(74)٠١
٠٢
٠٣

(30)
براءة اختراع  (12)

جهاز مانع انفجار أنبوبة البوتاجاز (54)
٠٢/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى  ٠٣/٠٩/٢٠٠٨الحمایة من  تبدأ 

یتعلق موضوع اإلختراع بجهاز مـانع أنفجـار أنبوبـة البوتاجـاز وهـو عبـارة عـن حـساس یـتم تركیبـه ببلـف (57)

أســطوانة الغــاز الغــرض منــه عنــد ارتفــاع درجــة حــرارة االســطوانة أكثــر مــن الــالزم ومــا یترتــب علیــه مــن 

ع فــى ضــغط الغــاز یتخطــى الحــد األقــصى لتحمــل جــسم االســطوانة ومــا یترتــب علیــه مــن حــدوث ارتفــا

انفجار فإن الجهاز الجدید فى هذه الحالة سوف یقوم بإخراج كمیة من الغـاز إلـى خـارج االسـطوانة لمنـع 

.انفجار جسم االسطوانة للحفاظ على ضغط الغاز داخل االسطوانة فى مستوى أقل من الحد

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



٢٥

١٧/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٤٧/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
٠٧/١٢/٢٠١١

٢٥٢٩١

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

جمھوریة مصر العربیة
ث العلمىوزارة الدولة لشئون البح

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B61B 1/02

)جمھوریة مصر العربیة(عمرو عبد الرحمن عارف عبد الرحمن/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عمرو عبد الرحمن عارف عبد الرحمن/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

حاجز األمان ألرصفة مترو األنفاق (54)
١٦/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٧/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع تی ذا االخت ق ھ اق عل رو األنف فة مت ان ألرص اجز األم ارال. بح و عب اجز ھ اجز ةح ن ح ؤمن ع م
اع  ون بأرتف اق ویك رو األنف فة مت ل ألرص م١٣٠بالكام ول س ون بط یف ویك طح الرص ن س ا م ًتقریب

ره  رو وقط یف والمت ین الرص وص ب ساحة الخل ى م ل ف یف ویعم ن ٥الرص ون م ا ویتك م تقریب :             ًس
كولین -١ واب باس ویش -٢أب واء -٣س زین الھ ك لتخ واء -٤تن ة الھ ك لتنقی س -٥تن مام ذو خم ص

ارج  ى -٦مخ صدر كھرب طوانى -٧م بس أس راطیم وو-٨مك الت خ بض -٩ص رى              -١٠مق مج
اب -١٣وسائل تثبیت خرسانیة -١٢صمام دوار -١١ مساعدین وتعمل ھذه الماكینة عندما یكون الرك

أتى القطار  دما ی ا عن ل أوتوماتیكی اب ویعم على الرصیف یكون أمامھم حاجز أمان مانع ألنزالق الرك
زل الحاجز على الرصیف یكون بالفعل الحاجز مرفوع وعندما یق ى الرصیف ین ھ عل رو بأكمل ف المت

ذه  نفس ھ ل ب ھ یعم ذى تلی أتى القطار ال وبمجرد أن یغلق المترو أبوابھ یصعد الحاجز مباشرة وحینما ی
الحركة السابقة فیھا نتجنب عدم وقوع أى شخص على شریط المترو أو حتى بین الفراغات الموجودة 

٠ن الكامل لراكبى المترو بین العربات وبعضھا البعض حتى نحقق األما

(57)

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



٢٦

٢٧/٠٢/٢٠٠٨
٠٣٣٥/٢٠٠٨
٢٠١١إبریل 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٩٢

(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 C07C 209/62, 209/10, 211/45, 211/48

(71) 1.
2.
3.

 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

WALTER, Harald
CORSI, Camilla
EHRENFREUND, Josef

4.
5.
6.

TOBLER, Hans

(73) 1.
2.

٣٠/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥/١٤١٦: م تحت رقسویسرا
٢٨/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/EP2006/008398):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

عملیة إلنتاج إنیلینات  (54)
٢٧/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٨/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ات  اج إنیلین ة إلنت راع بعملی ذا االخت ق ھ ث٠یتعل ذكورة، حی صیغة الم ات ال ذه المركب ون لھ یك
R1 ،R2وR3 مستقلین تمثل ھیدروجین أو ألكیلC1-C4 ات ذات الصیغة ) أ(، بواسطة تفاعل مركب

(II) حیث فیھاR1 ،R2وR3 صیغة ى ال ك xو(I)تكون كما تم تعریفھا ف ور، وذل روم أو كل ون ب تك
صیغة  ث (III)مع مركب لھ ال ل R4حی دروجین أو ألكی ون ھی ات C1-C4تك ود قاعدة وكمی ى وج ف

صیغة  ا ال ات لھ وین مركب ل، لتك ى األق د عل د واح وم معق ب بالدی ن مرك ة م ث(IV)حفزی حی
R1 ،R2 ،R3وR4 صیغة ا ل م تعریفھ ا ت ون كم ت) ب(، )أ(تك ات واس ك المركب ل تل ل تحوی خدام عام

٠(I)اختزال إلى مركبات لھا الصیغة 

(57)

اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة 



٢٧

١٣/٠٣/١٩٩٥
١٩٥/١٩٩٥
٢٠١١ابریل 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٩٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A61L 2/00 &  A61M 1/36

)جمھوریة مصر العربیة(ن السكري محمد عادل حس/  األستاذ الدكتور
)جمھوریة مصر العربیة(جورج عبد المسیح زكي / األستاذ 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد عادل حسن السكري /  األستاذ الدكتور
جورج عبد المسیح زكي /  األستاذ 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

م منتجات ومشتقات الدم خارج الجسم بتعریضھا لألشعة فوق البنفسجیة وغازات التعقیمطریقـة لتعقی (54)
١٢/٠٣/٢٠١٥وتنتھى فى ١٣/٠٣/١٩٩٥تبدأ الحمایة من 

) مثل البالزما، مصل الدم، جاما جلوبیولینات، األلبیومین(ة لتعقیم منتجات الدم ومشتقاتھ طریق
تجات الدم منھا ثم تعریضھا إلى األشعة فوق البنفسیجیة بسحب كمیة من دم المریض وتحضیر من

وغازات التعقیم، وبھذه الطریقة یتم التخلص من كل البكتیریا و الفیروسات والطفیلیات، ویمكن 
.إعادة منتج الدم إلى نفس المریض أو حقنھ إلى مریض آخر دون أي احتمال لحدوث عدوى

(57)

الفوتوغرافیة المرفقة بالوصف التفصیلي لبراءة األختراع صورة من الرسومات والصور المرفقة تمثل الرسومات والصور
بالطلب



٢٨

٢٠/٠٨/٢٠٠٨
١٤٠٦/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٩٤

(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 63/02

) جمھوریة مصر العربیة(القومى للبحوث المركز  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

وفاء محمد السید حجاج / تورة األستاذة الدك ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

المركز القومى للبحوث ویمثلھا ماجدة محسب السید –نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع  (74)
براءة إختراع   (12)

مبید حیوى لمكافحة مرض تشوه المانجو  (54)
١٩/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٠/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

رض  ة م ى مكافح شطة ف ة ن ة تطبیقی ازى ذا فاعلی وى جھ د حی راع بمبی ذا االخت ق ھ یتعل
دیل انجو كب جار الم شتالت وأش ة ب ضریة والزھری شماریخ الخ ل ال سبب لتكت انجو والم شوه الم ت

٠الستخدام المبیدات الكیماویة 
ـالحیوى یتكون من خلط مركبات مضادة فطریة مستخلصة مأن المبید  ـن عزلتـ ـتیین میكروبـــــ ین ــ

)Streptomyces purpures&Streptomyces antibioticus ( معزولة من البیئة المصریة
ن  وى آم د الحی یص –المبی ات –رخ سان أو حیوان ى اإلن ات ضارة عل دون متبقی ھ ب ى تطبیق ھل ف س

٠المزرعة أو البیئة

(57)

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



٢٩

٢٩/٠٧/٢٠٠٨
١٢٨٣/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٩٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C12N 15/03 & C07H 21/00 & C12P 19/34

) العربیةجمھوریة مصر(كمال محمد على خلیل / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

كمال محمد على خلیل/ األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

عزل المادة الوراثیة البكتیریة بالطریقة القلویة باستخدام مجموعة تشخیصیة  (54)
٢٨/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٩/٠٧/٢٠٠٨لحمایة منتبدأ ا
راع  ذا االخت ق ھ ومیتعل واء كروموس ة س ة البكتیری ادة الوراثی زل الم ھلة لع ریعة وس ة س بطریق

ة  وات قلیل دد خط صیة وبع ة تشخی ى مجموع ة ف ة القلوی د بالطریق ل ٠أو بالزمی ذ أق ة تأخ والعین
ن  اروز١٥م ى االج ل عل اھزة للتحمی ون ج ة لتك ى دقیق د الكھرب از التفری د ٠وجھ ذ البالزمی یأخ

دة  ة واح شكل حزم ر ب الى یظھ زل وبالت د الع ة بع ورة المختلف ن ص حة م دة واض ورة واح ص
ى  صل الكھرب د الف ددة بع حة ومح وم(واض ة الكروموس افة لحزم زه ) باإلض ة تمیی سھل عملی ا ی مم

ن ب ر م ى أكث وى عل ة تحت ت العین ا كان د إذا م اروز وتحدی ى االج د عل ة ٠الزمی ذه الطریق ز ھ وتتمی
ل  دة ودون تحل ة جی اءة ونوعی ة بكف ة البكتری ادة الوراثی تخالص الم ى اس ة عل درتھا العالی بق
ات  ل التطبیق ة تصلح لك ة المعزول ادة الوراثی ن والم ود ممك ل مجھ للمادة الوراثیة أو تكسیرھا ، وبأق

٠الوراثیة والجزئیئة 

(57)

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



٣٠

٠١/١١/٢٠٠٦
٠٥٧٤/٢٠٠٦

٢٠١١مایو 
٠٧/١٢/٢٠١١

٢٥٢٩٦

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C06B 25/00

)جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمـد رفعت حسین مھــــــــران/ األستاذ الدكتور 
یوسفھشام عبد هللا عبد المنعم / الــدكتـــــــــــور 
محمـود صدقــــى محمد صدقـــى/ األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

) المركز القومى للبحوث( نقطة االتصال  (74)
براءة إختراع  (12)

بطریقة آمنة1 , 2طریقة لتحضیر مركبات السنترالیت  (54)
٣١/١٠/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠١/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

سنترالیت (1)١-بطریقة لتحضیر السنترالیت یتعلق االختراع  ة اإلستراتیجیة (2)٢-وال ذات األھمی
ات  ى عملی ذوفات وف صواریخ والمق صلب لل ود ال ال الوق ى مج ركبین ف ذین الم ستخدم ھ ث ی حی

ان إ ن مك ا م ن نقلھ ث یمك ار حی ة لالنفج یلیلوز القابل ادة النیتروس ت م ھ وتثبی ة جلتن ر بدرج ى آخ ل
ان  ن اآلم ة م ادة ٠عالی ى م وى عل ى تحت اقیر الت بعض العق ات ل ادتین كمثبت اتین الم ستخدم ھ ا ت كم

یتیل -ولقد استحدثت الدراسة وألول مرة استخدام مركب ن٠النیتروجلسرین  ى -ن، ن ، ن–س ثالث
د  وم برومی ل أمونی ستریمید(میثی ب ن(3)) ال ذلك مرك ل -وك وم ث-ن ، ن ، ن–فینی ل أمونی ى میثی الث

نخفض (4)كلورید  ة ٠ًواللذان یتوافران تجاریا فى السوق المحلى بسعر م ت التجارب فاعلی د اثبت وق
ازة  ل الحف سام 4و 3العوام جین ال از الفوس ا غ ستخدم فیھ صادیة ال ی ة اقت تخدام طریق ك باس وذل
ام حوالى ٠ًوالمحظور دولیا  ة  ٠% ٩٠وقد بلغ عائد اإلنتاج للمركبات الخ د درست فاعلی 4و 3وق

ة  بالمقارن
٠(5)إلى ملح ثالثى إیثیل بیوتیل أمونیوم برومید 

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



٣١

١٢/١٠/٢٠٠٩
١٥٠٢/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٩٧

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65B 51/22 , 7/28
(71) 1.

2.
3.

MULTISORB TECHNOLOGIES , INC ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

DEFEDERICIS , Allen

(73) 1.
2.

١٦/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٧٣٥.٧٥٢/١١: الوالیات المتحدة تحت رقم 
١٩/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/057486( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

ةفشطومعلبة صغیرة ممیزة بحواف  (54)
١٨/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

طراف المقابلة ألاىلإغطیة طرفیة مسامیة ملحومة أبعلبة ماصة تمتلك جسم مفرغ وختراعإلیتعلق ھذا ا
تحزیمىلإتوزیع العلب ىتساعد فىسطح مشطوفة عند المواقع الملحومة لكأالمفرغ تتضمن للجسم

.المنتج 

(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



٣٢

٢٠٠٣/ ١١/٠٥
٠٤٣٥/٢٠٠٣
٢٠١١یونیھ 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٢٩٨

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

یة مصر العربیةجمھور
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04B 2/58

(71) 1.
2.
3.

DYNTEK PTE LTD (SINGAPORE)

(72) 1.
2.
3.

NG, Wee, Beng
WYATT, Gary, Donald

(73) 1.
2.

١٦/٠٥/٢٠٠٢بتاریخ )  PCT/SG2002/00099(:لى رقمالدوالبراءة طلب ٠١
٠٢
٠٣

(30)

اللبادأحمد سمر / األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

نظـام تـدعیـم  (54)
١٠/٠٥/٢٠٢٣وتنتھى فى ١١/٠٥/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

د یتعلق ھذا االختراع بنظام تدعیم یشتمل على مجموعة من األعضاء الممتدة  د یوج ولكل عضو ممت
ل  سبقا لك ًطرف أول وطرف ثان ، ویكون لھذا العضو طول محدد مسبقا ، ویختلف الط ول المحدد م ً ُ
شیق  ًعضو ممتد عن الطول المحدد مسبقا لباقى األعضاء الممتدة ، ویوجد فى عضو طرفى جزء لتع

ھیكل التدعیم ، وتتم تھیئة ُالعضو الممتد مھیأ للتعشیق مع الطرف األول للعضو الممتد وجزء تعشیق
د  جزء تعشیق ھیكل التدعیم بحیث یقوم بالتعشیق مع ھیكل التدعیم ویسمح جزء تعشیق العضو الممت
ل  ى األق ث تصبح ، عل د بحی انى للعضو الممت ین جزء تعشیق الجدار والطرف الث سافة ب بضبط الم

٠بطول العضو الممتد األطول التالى فى المجموعة 

(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 



٣٣

٢١/٠١/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/000062

٢٠١١یونیھ 
٠٧/١٢/٢٠١١

٢٥٢٩٩

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

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

اعمكتب براءات االختر

(51) Int.Cl8 E02D 29/02 , E04C 1/39 , B28B 7/24

(71) 1.
2.
3.

KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS INC. ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

DAWSON, William
MACDONALD , Robert

(73) 1.
2.

٢١/٠٧/٢٠٠٣ریخ بتا١٨٦.٧١٢/٢٩:ین رقمالالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٠٩/٠١/٢٠٠٤بتاریخ ٧٥٤.٤٥٤/١٠

١٩/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ ) PCT/US 2004/023256( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

دارــب جـل قالـة لعمـطریق (54)
١٨/٠٧/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٩/٠٧/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ویزید تصمیم قالب الجدار٠بطریقة لعمل قالب جدار وصندوق قولبة لھیتعلق ھذا االختراع
نتج الطریقة قوالب جدار لھا واجھة أمامیة ذات مساحة سطح كبیرة تو٠القولبةمن استخدام صندوق

ىبحوالللقوالبىوتزید مساحة السطح األمام٠بحجم الواجھة األمامیة لقوالب المجال السابقمقارنة
عمل وتستخدم طریقة٠أسرعئىإنشاتسلسل ىھذا إلى إنشاء أسرع للجدران وبالتالىویؤد٠ثلث

ول مربع طىإجمالأو/إلى نواتج إنتاج أعلى وىالقوالب مادة ومساحة القولبة على نحو فعال مما یؤد
٠أعلىىباألقدام یوم

(57)

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



٣٤

١٧/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000602

٢٠١١یولیھ 
٠٧/١٢/٢٠١١

٢٥٣٠٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 17/02, C07C 17/156, C07C 21/06, C07C 17/25, C07C 19/045 & C08F 14/06

(71) 1.
2.
3.

SOLVAY (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

STREBELLE, Michel
BALTHASART, Dominique

4.
5.
6.

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤.١٣٨٧٣: فرنسا تحت األرقام 
٠١/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥.٠٣٢٥٢
٠١/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥.٠٣٢٥٨

٢١/١٢/٢٠٠٥خ بتاری(PCT/EP2005/057049): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

دیكلورو إیثان- ٢، ١عملیة لصنع  (54)
٢٠/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢١/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

: دیكلورو إیثان انطالقا من مصدر ھیدروكربونى والتى وفقا لھا-٢، ١عملیة لصنع 
تم یخضع) أ ة ی الحرارة العالی المصدر الھیدروكربونى إلى مرحلة تكسیر أولى أى إلى مرحلة تحلل ب

تحقیقھا فى فرن تكسیر، وینتج ھكذا خلیطا من منتجات التكسیر، و 
سمح ) ب ف ت ة تجفی ة تنتھى بمرحل ل معالج یخضع خلیط منتجات التكسیر المذكور إلى سلسلة مراح

وى على اإلیثیلین وغیره من المكونات، و بالحصول على خلیط من منتجات یحت
ة ب) ج ن المرحل صادر م ین ال ى اإلیثیل وى عل ذى یحت ذكور ال ى ) یفصل خلیط المنتجات الم ى عل إل

األقل جزء یحتوى على اإلیثیلین وإلى جزء ثقیل، و 
إلى مفاعل أو /یتم إرسال الجزء أو األجزاء المحتویة على اإلیثیلین إلى مفاعل المعالجة بالكلور و) د

ى  ین إل ن اإلیثیل المعالجة باألكسجین والكلور، علما بأن فى ھذین المفاعلین یتم تحویل القسم األكبر م
دیكلورو إیثان، و -٢، ١
اعلى -٢، ١یفصل الـ) ھـ ن مف صادرة ع ق المنتجات ال ن دف ھ م دیكلورو إیثان الذى تم الحصول علی

. لورالمعالجة بالكلور والمعالجة باألكسجین والك
سل  ى تنھى تسل ف الت ة التجفی ل مرحل ذھا قب تم تنفی یتیلین ی ة ھدرجة االس أن مرحل أن العملیة تتمیز ب

أو على جزء واحد على األقل من األجزاء التى تحتوى على /و) مراحل المعالجة المكونة للمرحلة ب
٠) اإلیثیلین بعد الفصل خالل المرحلة ج

(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



٣٥

٢٢/١٢/٢٠٠٩
١٨٦٨/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٣٠١

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

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

راعمكتب براءات االخت

(51) Int. Cl.8 F23D 14/06, 14/64, 14/70

(71) 1.
2.
3.

SOMIPRESS-SOCIETA METALLIINIETTATI S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

SERENELLINI, Paolo
MANDOLESI, Andrea
MORELLI, Enrico

(73) 1.
2.

٢٨/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ   MC2007A000130 : تحت رقم ایطالیا
١٩/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/EP2008/057822(: لبراءة الدولى رقم طلب ا

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

موقد محسن مزدوج للوحات غاز ساخنة ذات تیجان متعددة من اللھب (54)
١٨/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع یتعلق ھذا االخ د محسن مزدوج للوحات غازت ة ، بموق ددة لھب مركزی ساخنة ذات تیجان متع
یقع فى مقدمة مخرج كل غرفة خلط فینتورى محوریة مصمم للعمل ) عاكس(مزود بحاجز انحراف 

ات   ن الفتح ل م الل زوج متقاب ر خ ى یم فل حت ى أس اھین وإل ى اتج ا ف وط جانبی راف المخل ى انح ًعل
اجز  ل ح ن ك رج ع شكل منف راف ب اكس(انح ز ) ع ى دھلی ھ إل ن خالل وط م صل المخل ذى ی ، ال

٠) FE(یعمل على تغذیة  الفتحات  التى ینبعث منھا اللھب الخارجى ) قطعة خفیفة(

(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



٣٦

١٠/١١/٢٠٠٩
١٦٥٢/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٣٠٢

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 D04H 13/00 & B32B 5/26 & B29C 70/08

(71) 1.
2.
3.

CHOMARAT, Gilbert  (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

CHOMARAT, Gilbert

(73) 1.
2.

١٥/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ 0755073:ى تحت رقمفرنسا
٠٣/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ 0757334

١٤/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ PCT/IB)(2008/051905:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز  (74)
براءة اختراع   (12)

حافظة تقویة نسیج وطریقة لعمل تلك الحافظة (54)
١٣/٠٥/٢٠٢٨فى نتھى وت١٤/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل سیجاالخت ة ن ة تقوی ة ، بحافظ زاء مركب واد أو أج ل م ستخدم لعم ن أن ت ى یمك والت
ضمن  ة : وت ادة مخلق ن م وع أول م ن ن اف م ن ألی ات م ى قطاع وى عل ة تحت ة مركزی طبق

ك ة وذل ة لعمل الحافظ ق بطریق ا یتعل ة ، كم ى طبق شكیلھا إل ل ت إلعطاء والتى سبق أن ذكرت ، تقب
ة  اف كیمیائی ن ألی ات م ن قطاع یط م ضمن خل ى تت ة والت ات خارجی م ، وطبق د دائ ة تجع ك الطبق تل
ًوالتى سبق أن تم إدخالھا فى عملیة إعطائھا تجعد دائم ویتعلق بقطاعات تقویة ألیاف حیث أن بعضا 

ى طول جزء رق عل ة تخت ات الخارجی ة للطبق اف الكیمیائی ن الطولعلى األقل من قطاعات األلی م
ة  ة المركزی ى الطبق ا ٠ف ة جزئی ات الخارجی ة للطبق اف الكیمیائی ن األلی ى م ات األول رتبط القطاع ًت

٠بینھا ومع قطاعات األلیاف األخرى لحافظة النسیج 

(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



٣٧

٢٥/١٠/٢٠٠٩
١٥٧٤/٢٠٠٩
٢٠١١یولیة 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٣٠٣

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

جمھوریة مصر العربیة
لعلمىوزارة الدولة لشئون البحث ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B08B 9/00
(71) 1.

2.
3.

BLASTERS , LLC. ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

BOOS , Frederick A.
BOOS , Scott F.

(73) 1.
2.

٢٠/١١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/085248( :رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

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

الخلطةجاھزةمن قالبات الخرسانةالمتبقیةالخرسانةزالإ (54)
١٩/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٠/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

عن طریق ماء تحت . الخلطةجاھزةالبات الخرسانمن قةالمتبقیةالخرسانةبازالختراعإلیتعلق ھذا ا
على ھیئھ طوربید الذى یثبتةمامى لجسم تسكین الفونیألعلى الطرف اةحیث تثبت فونیضغط عالى

وتسمح . القالب ةتطابق زاویةفوھة القالب بزاویالتطویل ویدخل ذراع . مفصلیا ذراع تطویل مستطال 
تالصق ةن الفونیأراع التطویل المستطال بحیثذلى إةتكز بالنسبن یرأةلجسم تسكین الفونیةالمفصل

و كلما یسحب ٠ةرقعھ الخرسانبحیث تكتسحةالفوھةو یسحب ذراع التطویل ناحی. ةالمتبقیةالخرسان
على القالب وكالةللخرسانةمالصقةالفونیطوربیدى الشكلةذراع التطویل ، یحفظ جسم تسكین الفونی

درجة كلما تتذبذب ١٢٠٥–درجة ٨٠٥ا من حوالى ًـقوسةوتكتسح الفونیةف الحلزونیجانبى الزعان
.ة الفونی

(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



٣٨

٠٧/١٠/٢٠٠٩
١٤٧٨/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٣٠٤

(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 27/03

(71) 1.
2.
3.

SMS SIEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

LINDNER , Florian
MÜNKER , Jochen
JEPSEN , Olaf , Norman

4. RAINER , Peter

(73) 1.
2.

١٤/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٧٤٣٩.٦: ین رقمالتحت ألمانیا 
١٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٢٧٤٩٤.١

١٢/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008 /004694( :رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

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

أسطوانة درفلھ متعددة األجزاء (54)
١١/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٢/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

عاملة أو مدعمة لمعمل لة درفسطوانةأباألخص بأسطوانة درفلة متعددة األجزاء وختراعإلھذا ایتعلق
، ، متضمنة جلبة ، نصف مسمار أیسردلفنة سطح أو ما یشبھ ذلك، معملدلفنة مثل معمل دلفنة لوح

شكل مخروط طة بالجلبة ، تشكل أنصاف المسامیر علىیالمنطقة المحى، وفیھا فأیمننصف مسمار
ف المسمار األیمن ، ویشكل لنصأیمنعلى نصف المسمار األیسر وسطحناقص وتكون سطح أیسر

ىف، وفیھا تشكل التجویفاتوتجویفات مناظرةببثقویمنألیسر ونصف المسمار األنصف المسمار ا
وفیھا ،سطوانة عاملة أو دعامیةأنتاج بكرة ، باألخص إلًختراع أیضا بطریقة إلكما یتعلق ا.األسطح 

یشد نصف المسمار األیمن الجلبة ،ىیمن فألیتم إدخال نصف المسمار األیسر ونصف المسمار ا
، یوجھ زیت رابط واحد على األقلونصف المسمار األیسر بالنسبة لبعضھما بواسطة قضیب

، یبذل أو علیھما نصف المسمار األیسر ونصف المسمار األیمن ى الثقوب والتجویفات فىفىھیدرولیك
یقاف إلأوجھ ا، تضغطلبة ، عند تمدد الجلبةًضغطا على الجلبة ، بواسطتھ تمتد الجىالزیت الھیدرولیك

.القضیب الرابط مامیة للجلبة على بعضھا بواسطةألوجھ األمع ا

(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



٣٩

٠٩/١٢/٢٠٠٩
١٨٠٠/٢٠٠٩
٢٠١١یولیو 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٣٠٥

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

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

عمكتب براءات االخترا

(51) Int. Cl.8 B21B 1/46 ,  37/74
(71) 1.

2.
3.

SMS SIEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

SEIDEL , Jürgen
WINDHAUS , Ernst
REIFFERSCHEID , Markus

4. MÜLLER , Jürgen

(73) 1.
2.

٠٤/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٣٦٩٦٧.٢: ین رقمالتحت المانیا 
٠٦/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٥٨٧٠٩.٢

٣١/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008 /006316( :رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

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

طریقھ لتصنیع شریط من الفوالذ (54)
٣٠/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣١/٠٧/٢٠٠٨یة منتبدأ الحما

ً، حیث یتم أوال سبك لوح فى مسبك مع خروجلتصنیع شریط من الفوالذةطریقبختراعالھذا ایتعلق
ةاللوح لتكوین شریط فى سلسلوبعد ذلك یتم تدویر، سبك بسمك معین للوحةاللوح من المسبك عند سرع

اللف ةأسفل منصاللف والشریط والذى بسمك نھائىاتعلى األقل بعدد من منصةتروس لف واحد
األحداث على التفاعل معةالمثلى ولكى یكون ھناك قدرةولكى یتم الحفاظ على ظروف المعالج.ةاألخیر

فى وحده التحكم فى ةوظیفیة إعداد عالق: فى ھذا اإلختراعة، یتم إعداد الخطوات التالیة الغیر متوقع
الشریط ةأو كمنتج لسرعالسبك وسمك لوحةلسرعكمنتجةأو تدفق الكتللسبكاةبین سرعةالماكین

منوالتى تلف الشریط لعدد مختلفة اللف األخیرةأسفل منصالشریطة حرارةوسمك الشریط ودرج
ةوتغذیھ القیمة الكتلأو تدفقالسبكة؛ تحدید أو تعیین سرعوسمك نھائى مختلفةمنصات اللف النشط

والسمك النھائى ة العدد األمثل من منصات اللف النشط؛ تحدیدة ى وحده التحكم فى الماكینإلةالمحدد
ًتروس اللف بإستخدام النسق الوظیفى المخزن تبعا ةالذى یمكن لفھ فى سلسلومعدل اإلنخفاض فى السمك

ةعد منصبللشریطةالمرغوبةالحرارةوذلك للوصول إلى درجةفى وحده التحكم فى الماكینة للخطو
؛ رفع عدد منصات اللف فى ةالمعینة أو عند تدفق الكتلة سبك معینةعند سرعةاألخیرةاللف النشط

. ة تكون نشطةفى الخطوفقط منصات اللف التى تحدد تروس اللف بحیث أن عددةسلسل

(57)

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



٤٠

٢١/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٥٣/٢٠٠٩
٢٠١١یولیة 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٣٠٦

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

جمھوریة مصر العربیة
حث العلمىوزارة الدولة لشئون الب

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B23K 26/42
(71) 1.

2.
3.

SMS DEMAG AG  ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

KÜMMEL , Lutz
BEHRENS , Holger
LENGSDORF , Christian

4. JÜRGENS , Robert

(73) 1.
2.

٢٢/١١/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٥٥٤٠٢.٧: مارقاألتحتمانیا لأ
٢٦/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٤٦٥٤.٦
١٥/١١/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٥٤٨٧٦.٣

٢١/١١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/010074: ( رقم ى ب البراءة الدوللط

١·
٢·
٣.
٤·

(30)

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

طریقة وجھاز للمعالجة الحراریة للحام (54)
٢٠/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢١/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

سین . راریة للحام بطریقة وجھاز للمعالجة الحختراعإلیتعلق ھذا ا ى تح راع إل ذا اإلخت وتطویریھدف ھ
اما وم لمعالجة الحراریة للحام وربط مناطق اللح ذى یق زر ال ك بواسطة اللی ى وذل ام الفعل ف اللح ل وخل قب

صدع ألابالتنفیذ أثناء لحام وین الت ل مخاطر تك ة من أجل تقلی واح المعدنی ى حدإل ى أدن رل ة أو تغیی البنی
سخینإلا لًـفمن المقترح طبق. نطقة اللحامبالغة الصغر فى م ة ت ذھا ختراع أن عملی تم تنفی ة اللحام ی منطق

ذى یمكن دد الخطوات وال از حث متع ات بواسطة جھ اطق ذات كثاف ھ من ون ب ددة یك ة مح عھ بطریق وض
ددة دة وقوى مختلفة ویتم تشكیلھا بأقسام متع ة الموصلة الممت دوائر الكھربی ن ال ع القطع الم/م ة أو م ختلف

صلب /للدوائر الموصلة و شریط ال اع شدید . أو مع العدید من الخطوات المتباعدة عن ال دث إرتف ا یح وھن
.ولى من التسخین أكثر منھا فى مرحلة التسخین التالیةألدرجة الحرارة فى المرحلة افى

(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



٤١

٠٦/١٢/٢٠٠٩
١٧٦٥/٢٠٠٩
٢٠١١یولیو 

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٥٣٠٧

(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 B21B 1/26 & C21D 8/02 ,  8/04

(71) 1.
2.
3.

SMS SIEMAG AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

OHLERT , Joachim
SCHUSTER , Ingo
SUDAU , Peter

4. SEIDEL , Jürgen

(73) 1.
2.

٢٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٩٢٨٠.٧: ن یرقمالتحت ألمانیا 
٢٠/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠١٠٠٦٢.٥

٠٤/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/004435(:رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

وجدى نبیة عزیز (74)
براءة إختراع (12)

)الفوالذ(لشریط من الصلب ةالحراریةعلى الساخن وللمعالجةھ للدلفنطریق (54)
٠٣/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

لشریط من الفوالذ ولتحقیقةالحراریةعلى الساخن والمعالجةبالدلفنةخاصةطریقبختراعالھذا ایتعلق
، تعمل الشریطفى تركیبةكافیةالذى لھ متانةلغ الشدوباةإنتاج إقتصادى أكثر للشریط عالى الشد

: ة على إعداد الخطوات التالیةالطریق
؛ة تسخین اللوح المراد دلفنت)أ
اللوح إلى سمك الشریط المرغوب فیھ؛ ةدلفن)ب
الوسط ةحرارةأعلى من درجةحرارةالشریط یكون لھ درجتبرید الشریط ، بحیث أن بعد تبرید) ج

؛ المحیط
الشریط فى ملف ؛لف) د
فك الشریط من الملف ؛) ھـ

تسخین الشریط ؛) و
و ،تبرید الشریط )ز
أعلى من ةحرارةللشریط درج، یكون)و(ةًالشریط بحیث أن قبل التسخین وفقا للخطوةإزال) ح

.الوسط المحیط

(57)

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



٤٢

١٤/١٢/٢٠٠٨
١٩٩٩/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

١١/١٢/٢٠١١
٢٥٣٠٨

(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 A61K 36/54 & A61P 31/04, 31/10 & B65D 81/28 & C08L 91/06

(71) 1.
2.
3.

REPSOL, YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

NERÍN DE LA PUERTA, Cristina
ASTUDILLO CAMPILLO, Marisa
COVIÁN SÁNCHEZ, Ignacio

4.
5.
6.

MUJIKA GARAI, Ramon

(73) 1.
2.

٠٨/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ P200601550:تحت رقم أسبانیا
٢٧/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/ES2007/070039): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ول على عبوة فعالة لمنع تعرض الطعام المعبأ للكائنات الحیة الممرضة طریقة للحص (54)
٢٦/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٧/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یتعلق ھذا االختراع بتعبئة الطعام بطریقة فعالة وجدیدة لمنع تعرضھ للكائنات الممرضة سواء بتولید 
ة مصنعة من ورق، جو فعال حولھ أو عن طریق التالمس المباشر، ى دعام وة عل شتمل العب ث ت حی

ك  ال من ذل الف فع ن ٠كرتون، فلین، ألومنیوم أو خشب وغ ن صیغة م ذكور م یتكون الغالف الم
٠برافین وخالصات نباتیة طبیعیة

(57)

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



٤٣

٠١/٠٣/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000241

٢٠١١یونیة 
١١/١٢/٢٠١١

٢٥٣٠٩

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

جمھوریة مصر العربیة
ون البحث العلمىوزارة الدولة لشئ

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C25B 11/04

(71) 1.
2.
3.

ELTECH SYSTEMS CORPORATION  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DI FRANCO Dino,F.
HARDEE, Kenneth, L.

(73) 1.
2.

٠١/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ -)    PCT/ US2004/028454 (:طلب البراءة الدولى  رقم  .١
.٢
.٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعإبراءة  (12)

یستخدم للجهد الزائد للكلور المنخفض PDغالف یحتوى على  (54)

٣١/٠٨/٢٠٢٤وتنتھى فى٠١/٠٩/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من
ارة یتعلق ھذا االختراع بغالف كھربائى  ث أن الغالف عب ھ حی الف موضوع علی حفزى وإلكترود لھ غ

مام  ز ص ید فل دون أكاس ع أو ب ین م ة البالت ز مجموع ید فل ضل أكاس زمختلط، ویف سید فل الف اك ن غ ٌع
ت  وم ، أو الكوبال االدیوم ، أو الرودی ل الب ال مث ز أنتق ون فل ى مك الف . ویحتوى عل تخدام الغ ن اس ویمك

شغیل الخاصة بالمصعد الكھربائى لمحلول یحتوى عل درة الت االدیوم ق ون الب ل مك ث یقل ى الھالوجین حی
. للحصول على أقل قدرة مصعد ممكنة " األعتراض " ویستبعد ضرورة فترة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٤

٢٢/٠٦/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000612

٢٠١١یونیو 
١١/١٢/٢٠١١

٢٥٣١٠

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

جمھوریة مصر العربیة
زارة الدولة لشئون البحث العلمىو

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C01B 25/22, 25/32
(71) 1.

2.
3.

ECOPHOS (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

TAKHIM, Mohamed

(73) 1.
2.

٢٤/١٢/٢٠٠٣بتاریخ ٠٦٨٣/٢٠٠٣:تحت رقمبلجیكا
٢٣/١٢/٢٠٠٤بتاریخ PCT/EP 2004/053697)(:لبراءة الدولي رقمطلب ا

١.
٢.

(30)

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

طریقة لتنمیش خامات الفوسفات (54)
٢٢/١٢/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٣/١٢/٢٠٠٤تاریخ تبدأ الحمایة من

ا بطریقة لتنمیش خامات الھذا االختراع یتعلق  ي یكون محتواھ فوسفات تشتمل على ھضم الخامات الت
ن ر P2O5 م الوزن% ٢أكب افة ب ة إلض ض % ١٠كنتیج ول حم ن محل ل م ى األق الوزن عل ب

دروكلوریك ل ھی ر القاب ول تنمیش وفصل الطور الصلب غی وین محل ع تك ي مسار واحد م ائي، ف الم
ن ذوبان ع ذكورلل یش الم ول التنم ائي لمحل ون ا. الطور الم ولوتتك ادل محل ذكورة من تع ة الم لطریق

رقم تم ضبط ال ول ًالتنمیش مسبقا باستخدام عامل تعادل قبل الفصل المذكور بحیث ی دروجیني لمحل الھی
ات الفوسفات التنمیش الذي یكون أقل من الرقم الھیدروجیني الذي یترسب عنده ن أیون جزء جوھري م

درو ة الھی سیوم أحادی ائي (DCP) جینفي محلول في صورة فوسفات كال ادل الطور الم ك تع د ذل وبع
.النقيDCP المنفصل المذكور بحیث یترسب

(57)

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



٤٥

١٦/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٣٥/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

١١/١٢/٢٠١١
٢٥٣١١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01F 11/00 & B01J 23/00, 23/80, 37/03

(71) 1.
2.
3.

JOHNSON MATTHEY PLC  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

CAMPBELL, Graeme Douglas
KELLY, Gordon James
CAMPBELL, Fiona Mary

4.   WILLIAMS, Brian Peter

(73) 1.
2.

٢٠/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٢٠٧٩٣.٠:تحت رقمالمملكة المتحدة
١٨/١٠/٢٠٠٧بتاریخ PCT/GB)(2007/050643:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة لتحضیر محفزات (54)
١٧/١٠/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٨/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

:تشتمل على الخطوات التالیة ٠تابعملیة لتحضیر محفزاالختراع یتعلق ھذا 
شتمل )١ ة ، یفضل أن ت ادة ترسیب قلوی ة باستخدام م ات الفلزی ر من المركب ترسیب واحد أو أكث

على كربونات قلویة ، وبشكل إختیارى فى وجود مادة تثبیت حرارى ،
المترسبة ، تعتیق التركیبة)٢
استخالص وتجفیف التركیبة التى تم تعتیقھا ،)٣

٠حیث یتم إجراء خطوة التعتیق باستخدام مفاعل بتدفق نبضى 

(57)

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



٤٦

٢٨/٠٦/٢٠٠٩
١٠٠٥/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

١١/١٢/٢٠١١
٢٥٣١٢

(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 G09F 13/00

(71) 1.
2.
3.

INFOGLASS GROUP INTERNATIONAL LIMITED  (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

KACHKIN, Victor Vasilievich
SOLINOV, Viedimir Fyodor-ovich
KHABAROV, Yury, Alexandrovich

4.   MITYASHIN, Arkadiy Gennadievich

(73) 1.
2.

٢٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٧٠٠٣٠٢: روسیا تحت رقم 
٢٣/١٠/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EA)(2007/000009:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة نمطیة معلوماتیة ضوئیة  (54)
٢٢/١٠/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٣/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا یت ق ھ راع عل وئیة االخت ة ض ة معلوماتی دة نمطی ات ٠بوح ل المعلوم زة تمثی ى أجھ وتعن
ائل  عة وس ى س ذلك ف ضیئة ، وك ة الم الة اإلعالنی تخدامھا للرس ن اس ة ، ویمك ساكنة والدینامیكی ال
ع  ى الواق راع ف سلیط الضوء یتكون جوھر االخت التمثیل البصرى للمعلومات ، وتصمیم الدیكور وت

ن أن ال ة م ر أنبوبی یة وعناص ر أساس ن عناص ون م ى تتك ضوئیة ، الت ة ال ة المعلوماتی دة النمطی وح
اج  ضو إنت ن ع زء م ضیئة كج صادر م ب م ا تركی تم فیھ ى ی ة الت اطق الداخلی ى المن وئیة ، ف ض
صنیعھا  تم ت صلة ی ة منف ة موصالت متوازی ى مجموع ا عل باعث للضوء ، تشتمل كجزء من تكوینھ

اس الع ن النح لك م ن س ول م ھ ط ستویات ، ول د الم ى أح وع ف ر ، موض غیر القط ارى ص
اظر  ى تتن الت الت ین الموص ة ب ذه الدرج د ھ ضوئى ، عن یل ال صر التوص ول عن ع ط داخل م یت
دمجھا  ة ل ى العملی ضیئة ف صادر الم یل الم ى توص ل عل ى تعم تالمس الت اطق ال د من ة تباع ع درج م

ع ف ن التجمی د م ضوء لمزی اث ال ردى النبع صدر ف ى م شفاف ف وب ال ضو ٠ى األنب شتمل ع ی
وض ،  ى مع د عل ة ش ى حال ون ف دما یك ى ، عن اه رأس ى اتج وع ف ضوء الموض ث لل اج الباع اإلنت

رف  كل ح ى ش ل (S)عل ل موص د ك ون عن ضوء ٠، متك ث لل اج الباع ضو اإلنت ت ع تم تثبی ی
تخدا اء اس ضوء أثن ث لل اج الباع ضو اإلنت افى لع ات إض وفیر ثب تیكیة لت ة بالس ة برقیق ى حال مھ ف

ى  ع أفق ى وض شد أو ف دم ال سرب ٠ع انع للت ردى م سم ف ى ج ضوء ف ث لل دة بواع ع ع تم وض ی
٠وشفاف للضوء 

(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 



٤٧

١٧/١٢/٢٠٠٨
٢٠٢٥/٢٠٠٨
٢٠١١مایو 

١١/١٢/٢٠١١
٢٥٣١٣

(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 A61K 15/00
(71) 1.

2.
3.

CIPLA LIMITED ( INDIA)

(72) 1.
2.
3.

MALHOTRA , Geena
LULLA , Amar

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ MUM/2006/957:حت رقمالھند ت
١٥/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/002257( :طلب البراءة الدولى تحت رقم

١·
٢·
٣·

(30)

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

وسیلة استنشاق محسنة لمسحوق جاف  (54)
١٤/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٥/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

االختراع الحالى بوسیلة الستنشاق دواء من كبسولة یمكن ثقبھا تشتمل على مبیت الستقبال دواء أو یتعلق
كبسولة ؛ ووسیلة لغلق المبیت تكون متحركة بالنسبة للمبیت ؛ وتكون وسیلة الثقب مالئمة لثقب كبسولة 

ركة وسیلة الثقب ؛ وحیث تشتمل الوسیلة دواء ؛ حیث تتسبب حركة وسیلة اإلغالق بالنسبة للمبیت فى ح
ویشتمل الممر على واحدة أو أكثر من ، على مدخل ھواء و مخرج ھواء یحددان ممر استنشاق بینھما 

.فتحات التھویة 

(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



٤٨

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

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

٢٧/٠٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000193

٢٠١١یونیھ 
١١/١٢/٢٠١١

٢٥٣١٤

C07C 327/48, 333/08, 213/81Int. Cl.8(51)

MITSUI CHEMICALS, INC (JAPAN)1.
2.
3.

(71)

8.    NOMURA Michikazu
9.    DAIDO Hidenori
10.  MAKI Junji
11.  BANBA Shinichi
12.  KAWAHARA Atsuko

4.   CIBA Yutaka
5.   TAKAHASHI Kiyoshi
6.   KATO Hiroko
7.   KAWAHARA Nobuyuki

YOSHIDA Kei
WAKITA Takeo
KATSUTA Hiroyuki
KAI Akiyoshi

1.
2.
3.
4.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٩/٠٨/٢٠٠٣بتاریخ ٢٠٠٣٣٠٥٨١٦: الیابان تحت رقم
٢٣/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ )  PCT/JP2004/012416) : طلب البراءة الدولى رقم

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

طریقة النتاج مبید حشرى لالستخدام الزراعى  (54)
٢٢/٠٨/٢٠٢٤فىتنتھىو٢٣/٠٨/٢٠٠٤من تاریخ  تبدأ الحمایة 

ة(57) ة . یتعلق ھذا االختراع بتوفیر مبیدات حشریة ذات فعالیة عالی ات ممثل راع الحالى مركب وفر االخت وی
): I(بالصیغة 

صیغة ة بال ات الممثل ا ) I(تظھر المركب أثیرا وقائی ر ایضا ت دات حشریة وتظھ ازا كمبی ا ممت أثیرا وقائی ت
ع مبی ا م د دمجھ د ممتازا عن ات او مبی د الفطری دان او مبی د الدی راد او مبی د الق ل مبی د حشرى آخر، مث

. االعشاب او منظم نمو النبات او مبید آفات بیولوجى

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٩

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

مكتب براءات االختراع

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

٢١/٠٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000179

٢٠١١ابریل 
١١/١٢/٢٠١١

٢٥٣١٥

 A01N 3/00, 25/00, A01P21/00Int. Cl.7(51)

 STOLLER ENTERPRISES, INC (UNITED STATES OF AMERICA)1.
2.
3.

(71)

STOLLER, Jerry H.
LECLERE, Sherry
LIPTAY, Albert

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٤.

٢٢/٨/٢٠٠٣بتاریخ US60/497,150: المریكیة تحت رقمالوالیات المتحدة ا
٢/١٠/٢٠٠٣بتاریخ : US10/677,708الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم
٢/٣/٢٠٠٤بتاریخ US60/549,486: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم

١٨/٨/٢٠٠٤بتاریخ PCT/US2004/026851: الطلب الدولى رقم 
نوخ صادق الیاس نزیھ اخ/ األستاذة(74)
براءة اختراع  (12)

أو العوامل /طرق لتحسین النمو وانتاجیة المحصول للنباتات بواسطة ضبط المستویات ، النسب و(54)
المساعدة للھرومات النباتیة

١٧/٠٨/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٨/٠٨/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 
سب یتعلق ھذا االختراع بطرق(57) ستویات ، الن لتحسین النمو وانتاجیة المحصول للنباتات بواسطة ضبط الم

ة /و ات النباتی ة . أو العوامل المساعدة للھروم د درج دما تحی سبة للزراعة عن ھ  بالن ى ان تجدر االشارة ال
ر شر ویزدھر الم . ضالحرارة والرطوبة عن المعدل الطبیعى فإنھ یحدث شیئان ، یتأثر النمو النباتى وینت

ات االصیلة یكون ضروریا Stollerومن ثم فإن نموذج  وازن الھرمون لحاالت نمو النبات یشر الى ان ت
ر .  لنمو وأداء امثل ات یتغی وازن الھرمون إن ت د الطبیعى ، ف ن الح و ع ومن ثم وعندما تحید ظروف النم

یال . ومن ثم یتأثر نمو النبات  دم دل راع یق ذا االخت ى ان ھ شرح وتجدر االشارة ال ك النموذج وی دعیم ذل لت
سھل . العالقة بین مستویات توازن الھرمونات والنمو النباتى ة سوف ی علما بأن الفھم الواضح لتلك العالق

شاكل  ك الم صال تل دف الستئ ى تھ صول الت ات المح ى . معالج تحكم ف ا ال ھ ال یمكنن ن ان رغم م ى ال وعل
اخ ن. المن اتج م ف الن ى التل تحكم ف ا ال ھ یمكنن ستویات واال ان ر م طة تغیی ة بواس ضغوط البیئی سبة /ال أو ن

٠الھرمونات النباتیة فى االنسجة النباتیة المختلفة للتغلب على او تعویض الضغوط البیئیة

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



٥٠

٢٤/١١/٢٠٠٩
١٧٢٨/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

١١/١٢/٢٠١١
٢٥٣١٦

(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 B29C 49/02 , 49/48

(71) 1.
2.

HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

WITZ, Jean – Christophe
DEARLING, Bruce, Clive
SIGLER, Laurent, Christel

(73) 1.
2.

١٤/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٩٥٦.٣٨٠/١١: لمتحدة األمریكیة تحت رقم الوالیات ا
٢٤/١١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/CA2008/002056: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

نزیھ اخنوخ صادق     (74)
براءة إختراع (12)

)ىاألول(ىوصف متراص من قوالب إلنتاج ذلك الشكل المبدئىشكل مبدئ (54)
٢٣/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٤/١١/٢٠٠٨الحمایة من تبدأ 

.           )ىاألول(ىوصف متراص من قوالب إلنتاج ذلك الشكل المبدئىشكل مبدئبختراعإلیتعلق ھذا ا
ةإلنعكاس األشعةمتغیرةإلى زاویىیؤدةلجزء البوابىنجد أن الشكل الكروىالتقلیدىمبدئالشكل فى ال

. التسخینةإعادةأثناء عملیىالمبدئ، مما ینجم عن ذلك تسخین غیر منتظم للشكلتحت الحمراءةالضوئی
، سبیل المثالوعلى. ىوصف قالب إلنتاج الشكل المبدئى ًوطبقا لتجسیمات ھذا اإلختراع یعد شكل مبدئ

وجزء الجسم ،ى وجزء البوابة ویتضمن الشكل على جزء عنق. مناسب للتشكیل بالنفخى یعد شكل مبدئ
یكون متالزما مع شكل ة المذكور ، كما أن جزء البوابةوجزء البوابالمذكورىیمتد بین الجزء العنقىلك

إنعكاس ةًبحیث تتجانس تماما زاویًتماماى، یختار الشكل المخروطتجسیم كمثالىوف. ىمخروط
.التشكیل بالنفخةعملیىفالتسخینةإعادةأثناء مرحلةالمستخدمةاألشع

(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



٥١

٠٥/٠٤/٢٠٠٩
٠٤٥٣/٢٠٠٩
٢٠١١إبریل 

١٢/١٢/٢٠١١
٢٥٣١٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G04G 7/00
(71) 1.

2.
3.

PGS ONSHORE , INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

GARY Lee Scott
JOSEPH Ernest Dryer

(73) 1.
2.

١٤/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٢.٧٨٨/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى (74)
براءة إختراع (12)

)ًمراقبة التردد التذبذبى ارتجافیـا(المراقبة االرتجافیة للتردد التذبذبى 
لتخفیض خطأ التوقیت التراكمى فى الساعة

(54)

٠٤/٠٤/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٠٥/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
صحیح خطةطریق اعألت ى س ى ف رةزمن اءةكبی ذب بن ل بمذب بًتعم اھر وجوان د من مظ ى واح ذا عل ھ
رة زمنى واحد على االقل فى الساعأخطة ،وقات معینأفى ، تراع حیث تتضمن تحدید االخ رق ةالكبی وف

شاف  ك باكت ى وذل ذب مرجع ذب ومذب ین المذب ردد ب ارإت ھ زمنیةش ى الخط٠ة مرجعی ر ف دد تغی أویتح
شف  ین ك انأالزمنى الواحد على االقل وفرق التردد ب تم ٠ةالزمنیةشارات المرجعیإللول وكشف ث وی

تم  ذب لی ردد المذب دیل وتضبیط ت شكل ، تع ى وجوھرىأب اء خط، إساس شف ألغ ین الك ى تراكمى ب زمن
. ة الزمنیةالمرجعیةشارإللوكشف معینةالزمنیةالمرجعیةشارإلالثانى ل

(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



٥٢

٠٤/٠٣/٢٠٠٨
٠٣٦٨/٢٠٠٨
٢٠١١إبریل 

١٢/١٢/٢٠١١
٢٥٣١٨

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

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

راعمكتب براءات االخت

(51) Int. Cl.8 G01V 1/36
(71) 1.

2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS ( NORWAY )

(72) 1.
2.
3.

WALTER, Solliner

(73) 1.
2.

١١/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٩٢٢.٧٩٦/٦٠: ین رقمالالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
١٠/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٨٢٥.٩٨٩/١١

١·
٢·
٣·

(30)

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

جسات زلزالیة بحریة مزدوجة طریقة للتنبؤ بالمضاعفات المتعلقة بالسطح من بیانات رتل م (54)
٠٣/٠٣/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٠٤/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ل مطریقة للتیتعلق ھذا االختراع ب ات رت ة نبؤ بالمضاعفات المتعلقة بالسطح من بیان ة بحری سات زلزالی ج
ة  ل مو.مزدوج ن رت ة م ات الزلزالی ة البیان ة لمعالج ن طریق ارة ع و عب ةتساجھ ة بحری ة زلزالی مائی

ة مقطور  ة الجسیمات وبمجسات الضغط مزدوج د . مزود بمجسات حرك ك ضم وتوحی د ذل ویجرى بع
وجى ات مجساتإشارات مجسات الضغط وإشار حركة الجسیمات المدرجة وذلك لتولید مركبات مجال م

ات ة للضغط صاعدة وھابطة ومركب سیمات رأسیة صاعدة وھابط شكل ارتجاعي . سرعة ج ویجرى ب
ستوى -باالستیفاء سواء باالستقراء أو-استكمال  ن م ك م سرعة الرأسیة الھابطة وذل المجال الموجى لل

رار أولمستوى ععمق المستقبل إلى ى تك ؤ ف ن التنب صاعد كى یمك ع الضغط ال ا م مق المصدر والتفافھ
مجال السرعة وبذلك یتم فرز وتصنیف. بالمضاعفات المتعلقة بالسطح الخاصة بالمجال الموجى للضغط 

ى صاعد ف ضغط ال ال ال صنیف مج رز وت رى ف شترك ، ویج صدر م ع م ى تجم ابط ف ستقبل الھ ع م تجم
ة . مشترك  ى خطوة معالج سطحوف ة بال تم طرح المضاعفات المتعلق ة ، ی التكرار األول الحق الخاصة ب

٠مسجل ، لتولید السطح الخاص المتعلق ببیانات حرة متعددة لضغط الالموجى لمجال الالمتنبأ بھ ، 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



٥٣

٢٨/٠٧/٢٠٠٨
١٢٦٧/٢٠٠٨
٢٠١١أبریل 

١٢/١٢/٢٠١١
٢٥٣١٩

(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 1/36
(71) 1.

2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS ( NORWAY )

(72) 1.
2.
3.

JACK Dewayne Kinkead

(73) 1.
2.

١٤/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٨٩٣.٠٣٢/١١:والیات المتحدة األمریكیة تحت رقمال ١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى (74)
براءة إختراع (12)

طریقة لكبت الضجیج فى اإلشارات الزلزالیة باستخدام التحویالت الحیزیة (54)
٢٧/٠٧/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٢٨/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ى . طریقة لكبت الضجیج فى اإلشارات الزلزالیة باستخدام التحویالت الحیزیةذا االختراع بیتعلق ھ تم ف ی
د إطار ھذه ال ى بحرى تتضمن تحدی ى سجل زلزال طریقة تعیین وتحدید موضع خاص بمصدر ضجیج ف

حدیدویتم ت. المواضع الممكنة لمصادر الضجیج ، بالنسبة إلى سجل طلقى واحد على األقل مجموعة من
د اص بأح ع خ ل موض ى ك جیج إل صدر ض ن لم ع ممك ل موض ن ك ضجیج م ال ال ن انتق ین زم رق ب الف

ل المستقبالت فى عدد وافر من مواضع المستقبالت بالنسبة إلى السجل الطلقى الواحد على ویجرى . األق
ى الًزمنیا ترصیف اإلشارات من مجموعة فرعیة على األقل من مواضع سبة إل ین المستقبالت بالن رق ب ف

جیج  تم. أزمنة االنتقال لكل موضع ممكن لمصدر ض ركیم اإلشارات المتراصفة وی ك ت د ذل ا -بع . ًزمنی
ن . ًزمنیا -اإلشارات المتراكمة والمتراصفة ویتحدد الموضع الخاص بمصدر الضجیج من وحینئذ ، یمك

.إلنشاء نموذج للضجیج فى موضع المستقبل استخدام ھذه النتیجة

(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



٥٤

٠٥/٠٨/٢٠٠٨
١٣٣٠/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

١٢/١٢/٢٠١١
٢٥٣٢٠

(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 29/06

(71) 1.
2.
3.

NOKIA SIEMENS NETWORKS S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

DE ZEN, Giovanna
MILITARU, Adrian
BERNARDI, Alessandro

(73) 1.
2.

١٠/٠٢/٢٠٠٦تاریخ ب٠٦٤٢٥٠٧٠.٧:تحت رقممكتب البراءات األوروبى
٠٥/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)(2007/000942:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ارون شحاتة ماجدة ھ/ األستاذة (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة تطبیق خدمة تحدید ھویة متصل داخل شبكات الھواتف المحمولة (54)
٠٤/٠٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٥/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ة  ق خدم ة تطبی راع بطریق ذا االخت ق ھ سنة یتعل داء مح ط ن ف خ بكة (CLI)تعری ل ش ذت داخ نف
صلة  ة مت ة خلوی صة تلفن ى IMSبمن ة عل ددة قائم دمات متع یل خ ستخدمین IPلتوص ى الم إل

ائیین  ادم ٠النھ ى خ ائم عل د ق صمیم الجدی داء (MM-CLI)الت ط ن ف خ رس لتعری (CLI)مك
ـ  صل بال ة IMSمت ات المحمول ة البیان سیة لحزم شبكة الرئی ال ال ٠(PS)ومج

شتمل  ى توا(MM-CLI)وی زین وملتق ط تخ م ، وس ادم تحك ى خ ب عل ل وی ٠ص
دفق  ة ت رس لمعالج تحكم مك ادم ال صر SIPخ ا عن ا فیھ شویر بم سمى SIPللت الة " م " رس

وان  لة عن ال أو وص ة أعم سمى ببطاق ا ی ددة لم ط متع ات وس ا محتوی ھ إم ى قوام امال ف HTTPًح
ددة  ط المتع ات الوس ات محتوی ترجاع مكون ة٠الس ات بطاق زین محتوی زین بتخ ط تخ وم وس یق

ال و وان أو /األعم لة عن ده HTTPوص ى ح ل عل ستخدم ك ة بالم ات الخاص ا للجانبی ٠ًوفق
ة ددة لبطاق ط المتع ات الوس ل مكون ائى بنق ستخدم النھ وم الم أن یق ب ب ل الوی ى تواص سمح ملتق ی

ن خالل وصالت  ال م ة HTTPاألعم ق ٠المعنون ى تطبی ة عل ة المدمج ات الیدوی ضمن التلیفون تت
ل ر ب ونق ط الطال ة خ ة حال الة لمراقب ة SIPس داد المكالم ى إلع ة األول د اللحظ ٠عن

ة  وب وقائم ط المطل ة الخ ن حال ل م ة ك ضا بمراقب ل أی وم العمی ة SIPًیق ة لمزامن الخطی
ات  ى CLIمعلوم صول عل ا للح ال / ، إم ة األعم ددة لبطاق ط المتع ات الوس ترجاع مكون ٠أو الس

٠بطاقات األعمال یقوم المشغل الداخلى لتلیفون المستخدم بترجمة وتشغیل

(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



٥٥

٢٦/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٩٢/٢٠٠٩
٢٠١١إبریل 

١٣/١٢/٢٠١١
٢٥٣٢١

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

جمھوریة مصر العربیة
لدولة لشئون البحث العلمىوزارة ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F03B 13/20
(71) 1.

2.
3.

40SOUTH ENERGY LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

GRASSI, Michele

(73) 1.
2.

٢٨/١١/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IT2006/000825( :رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

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

غمور بشكل كاملمحول طاقة موجات م (54)
٢٧/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٨/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

شكل متبادل بجھاز محول طاقة موجات یشتمل على عضوین على األقل متصلین بختراعإلیتعلق ھذا ا
الماء الموضوع بھ ىفتوصیل قابلة للحركة إلتاحة اإلزاحة المتبادلة للعضوین استجابة للموجاتبوسیلة

لتحویل حركة وسیلة التوصیل إلى طاقة ، ویشتمل الجھاز كذلك على وسیلة تحویل طاقةالجھازىف
یتسم الجھاز بأن العضوین غیر ، والمنتجة إلى مكان آخرأو نقل الطاقة/، ووسیلة لتخزین وكھربیة
ىف،، عند النظر إلیھ ككلعن عضوین مغمورین بشكل كامل یجعالن الجھاز، ویكونان عبارةطافیین

ى، ویتم توفیر وسیلة لالحتفاظ بموضع كل من العضوین المغمورین المذكورین فالمتعادلوضع الطفو
یتحرك العضوان ، وذلك حتىتالمسھا بشكل مباشرىحالة ثبات إلى حد كبیر بالنسبة للماء المحیط الت

ء ىبھا جسیم ماء ال یؤثر علیھ شیتحركىإلى حد كبیر بنفس الطریقة التىتحت تأثیر الفعل الموج
المغمورین على األقل بواسطة وسیلة التوصیل ، وتتم المباعدة بین العضویننفس المنطقةىموجود ف

.ر بشكل مختلف بواسطة حركة المیاه المستحثة بواسطة الموجاتتتأثىالتخاذ المواضع المقابلة الت

(57)

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



٥٦

١٩/٠٦/٢٠٠٨
١٠٤٨/٢٠٠٨
٢٠١١إبریل 

١٣/١٢/٢٠١١
٢٥٣٢٢

(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 C07C 2/00

(71) 1.
2.
3.

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PUJADO, Peter R.
ANDERSEN, James, M.

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٣١٥,٩٣٥/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/062261): ة الدولى رقم طلب البراء

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تحویل أكسجینات إلى أولفینات بالتبادل المزدوج  (54)
٢١/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٢/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

دة یتعلق االختراع بتجھیز محسن د أو حصیلة زائ اج زائ لمخزون تغذیة یحتوى على أكسجینات إلنت
روبیلین  ن الب سبیا م ز ٠من األولفینات الخفیفة، وبالتحدید لحصیلة زائدة ن ك التجھی ل ذل ویتضمن مث

ك  ى ذل تحویل أكسجینات إلى أولفینات ومعالجة التیار المتدفق من تحویل األكسجینات بعد ذلك، بما ف
ن -٢بیوتینات إلى -١األقل من الـ أزمرة جزء على  ل م بیوتینات، والتبادل المزدوج لجزء على األق

٠بیوتینات إلنتاج بروبیلین إضافى -٢الـ 

(57)

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



٥٧

١٠/٨/٢٠٠٩
١٢١٠/٢٠٠٩
٢٠١١ابریل 

١٣/١٢/٢٠١١
٢٥٣٢٣

(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 2/64, 15/00
(71) 1. UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.

SOHN, Stephen W.
RILEY, Mark G.

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٩٣٨,٦٧٣/١١:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم
٠٨/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/ 053372( :طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.

(30)

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

عملیات و جھاز لصنع الكیل بنزینات منظفة باستخدام اآللكلة االنتقالیة (54)
٠٧/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٨/٠٢/٢٠٠٨تاریخ تبدأ الحمایة من

دخل . تقالیا فى وجود بنزین و حفاز صلبناانى الكیل بنزینات یتم آلكلتھا ثیتعلق االختراع الحالى ب وی
ى ُالبنزین الذى یعلىالى التقطیر لیعطى جزء منخفض الغلیان یحتوىاالنتـقالیة منتج اآللكلة ذى ال غ

اظ بوبالتالى.على االقلكجزء من البنزینالجانبیة مفاعل اآللكلة االنتقالیة  ن االحتف ة القیمیمك الجزیئی
. من البنزین الى ثانى الكیل بنزین العالیة اقتصادیا من اجل تنشیط قابلیة ثبات الحفاز

(57)

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



٥٨

١٨/٠٦/٢٠٠٨
١٠٣٥/٢٠٠٨
٢٠١١یونیة 

١٣/١٢/٢٠١١
٢٥٣٢٤

(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 23/01 , 43/16
(71) 1.

2.
3.

BJ SERVICES COMPANY ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

HILL, Thomas G., Jr
BOLDING, Jeffrey, L.
SMITH, David , R.

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/US2005/047007(:ین رقمب البراءة الدولى تحت اللط
)PCT/US2006/026782 ( ١٠/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

َّلمعدة بئرىالھیدرولیكىطریقة وجھاز للتخط ُ (54)
٠٩/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٠/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

عن بعض النظرلسطح ل بمنطقة تقع أسفل صمام أمان تحت ابجھاز وطرق لإلتصاختراعإلیتعلق ھذا ا
ىتحت السطح فتشمل الجھاز والطرق نشر صمام أمان یعمل. موقع عضو اإلغالق لصمام األمان

یعمل تحت السطح على اتصال مع ىاألمان الذیكون صمام. أنابیب اإلنتاجمن منطقة ما داخل سلسلة 
. منطقة أسفل منھىموائع مختلفة فًمسارا جانبیا لحقنحقن ویشمل محطة سطحیة من خالل مجرى

المسارات أو مجمع ىالسطح على صمام ثالثلتشغیل صمام أمان تحتزائدة یمكن أن تشمل وحدة تحكم 
.یعمل تحت السطحىبصمام األمام الذالمسارات یوصل مجرى الحقن أو الفتحات الھیدرولیكیةىثالث

(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



٥٩

١٨/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٦٠/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٢٥

(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 E04B 7/08 & E04H 12/00
(71) 1.

2.
3.

GOSSAMER SPACE FRAMES ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

REYNOLDS , Glenn , A.
HACKBARTH , Dean , R.
CURTIS , Gary , N.

(73) 1.
2.

٢٢/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٥٢٥.٧٢١/١١:مقرالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
٠٨/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/005761( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

نظام نقطة توصیل لھا إطار ھیكلى (54)
٠٧/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٨/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

أنبوبى بنقطة توصیل على شكل شبكة مزدوجة لھا إطار ھیكلى ، تشتمل على جزءختراعإلیتعلق ھذا ا
والذى وتطویق أو لف حبل ھیكلى بشكل مریح ، لھ شكل المقطع العرضى المطلوبف ، مفتوح الطر

وتحدد ھذه .ر ثبت نقطة التوصیل أجـزاء خارجیة تمتد بطول الموصل موازیة للمساُالتخلص منھ وتیتم
وتقع . تلك األسطح األجزاء وأسطح مستویة متوازیة متقابلة ترتب على شكل زوجان على األقل من

مركزى موازیا ى مستوویكون كل. أسطح كل زوج على مسافات متساویة من مستوى مركزى بینھما
سطح المستویة زوج من األویمكن أن یعمل كل. لمحور المسار ویفضل أن یشتمل على محور المسار 

ویمكن تثبیت نقطة التوصیل ھذه . المتقابلة المتقابلة من نقط التوصیل بالقرب من األسطح المستویة
بواسطة مسامیر ،وفى أطراف األجزاء الھیكلیة األخرىفى حبل فى مسارھا خالل األجزاء الھیكلیة

أو المسارات خالل األجزاء الھیكلیة التوصیل أو فى الفتحات قصى ، لھا خلوص صفر فى فتحات نقطة
العاكس الشمسى ى یكون اإلطار الھیكلى عبارة عن درع متحرك یستخدم فویمكن أن. على الترتیب 

ویكون على األقل بعض من األجزاء . -Vلإلطار الھیكلى ، سطح أساسى على شكلالمنحنى ، ویكون
بطول كل لیكون لھا مناطق جداریة داخلیة مستویةعلى شكل أنابیب رقیقة الجدار یتم تعدیلھا الھیكلیة

.أنبوبة وحیث یزداد سمك الجدار وتحدد بھ فتحات مسامیر القص 

(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



٦٠

٢٨/٠١/٢٠٠٩
٠١٢٣/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٢٦

(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 CO4B 18/08, 28/00

(71) 1.
2.
3.

RED LION CEMENT TECHNOLOGY LIMTED (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

DAVIDOVITS, Ralph
DAVIDOVITS, Marc
DAVIDOVITS, Joseph

(73) 1.
2.

٢٨/٠٧/٢٠٠٦خ بتاری٠٦٠٦٩٢٣: تحت رقم فرنسا
٢٦/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/FR2007/001285): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

أسمنت جیوبولیمیرى یعتمد على الرماد المتطایر ویكون آمن  (54)
٢٥/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٦/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ایر باالخت اد المتط ى الرم د عل ولیمیرى یعتم منت جیوب وم أس یلیكات األلومنی ن س م
وع  ون Fالن ذى یك تخدام، وال ن لالس ضل آم ھ مف ا یجعل ة ، مم رارة العادی ة الح د درج د عن ویتجم

اء  ة وھندسة البن ة المدنی ى مجاالت الھندس شائعة ف ق٠لالستخدام فى التطبیقات ال انویتحق ذا اآلم ھ
ن  وى م وط یحت ود مخل ة لوج تخدام نتیج ى االس ى ١٠ف یلیكات١٥إل ن س ا م الوزن وزن زء ب ج

ل  ى لك سبة الجزء الجرام ن SiO2 :M2Oلمعدن قلوى غیر قابل للتآكل تكون فیھ ن ل م ، ٠.٧٨أق
ن  ل م ضل أق سبة ٠.٦٩یف ون ن ن M2O :SiO2وتك ر م ر١.٢٨أكب ضل أكب ویف

ى ١٠، ویضاف إلى ذلك Kأو Naإلى Mز ویشیر الرم١.٤٥من  اء  ٢٠إل ن الم الوزن م جزء ب
ى ٥ ن ١٥إل ل م ة أق طح نوعی ساحة س ا م ة بھ ران العالی ث األف الوزن ، حی زء ب م ، /٢م٤٠٠ج كج

ن  ل م ضل أق ضا /٢م٣٨٠ویف م ، وأی ى ٥٠ًكج ایر ١٠٠إل اد المتط ن الرم الوزن م زء ب ج
F٠من سیایكات األلومنیوم النوع 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٦١

٠١/١٠/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000601

٢٠١١لیھ یو
١٤/١٢/٢٠١١

٢٥٣٢٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F02G 1/043 & F01B 3/00
(71) 1.

2.
3.

ZELEZNY, Eduard (CZECH REPUBLIC)
TOLAROVA, Simona (CZECH REPUBLIC)
ZELEZNY, Filip (CZECH REPUBLIC)

(72) 1.
2.
3.

ZELEZNY, Eduard

(73) 1.
2.

٠١/٠٤/٢٠٠٣بتاریخ ) PV2003,927: (تحت رقمتشیك ال
٢٥/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ ) PCT/CZ2004/000015(:رقمب الدولى لالط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  (74)
اختراعبراءة (12)

طریقة وجھاز لتحویل الطاقة الحراریة إلى طاقة میكانیكیة (54)
٢٤/٠٣/٢٠٢٤نتھى فى ـوت٢٥/٠٣/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

حجم ودرجة طریقة لتحویل الطاقة الحراریة إلى طاقة میكانیكیة عن طریق تعدیلبیتعلق ھذا االختراع
تلك المرحلة تم سحب وسط التشغیل فى المرحلة األولى ویزداد الحجم فىوسط التشغیل ، حیث یحرارة

المرحلة األولى ویزداد الحجم فى الحجم فىاألولى ، حیث یتحول إلى المرحلة الثانیة عندما یقـل
إلى مرحلة رابعة خالل مرحلة ثالثة ، حیث یقل الحجم فى التشغیلالمرحلة الثانیة ، بینما یتحول وســـط

وسط التشغیل بالحرارة ویزداد الحجم فى المرحلة الرابعة حیث یتحولًالثانیة ، حیث یمد أیضاحلــةالمر
. الحجـم فى تلك المرحلة الخامسة حیث یقل الحجم بھا ، ویتمددالرابعة إلى مرحلة خامسة من المرحلة

ًق االختراع أیضاتتضمــن خمس مراحل ویتعلوتوضح طریقة االختراع عملیة دورة ثرمودینامیكیة
.بوسیلة إلجراء تلك الطریقة

(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



٦٢

٠٣/١٢/٢٠٠٩
١٧٦٤/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٢٨

(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 11/055

(71) 1.
2.
3.

 SMS CONCAST AG ( SWITZERLAND )

(72) 1.
2.
3.

KAWA , Franz
ROEHRIG, Adalbert

(73) 1.
2.

٠٤/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧/٠٠٩٠٦:مرقتحتسویسرا
٢١/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/004067( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سراج الدینانیسھدى/ األستاذة  (74)
براءة إختراع (12)

للصب المستمر للكتل واللوحات وقضبان الدلفنة) سبك(قالب صب  (54)
٢٠/٠٥/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٢١/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

وھذا القالب بھ ، ، اللوحات والقضبانبقالب سبك وذلك للصب المستمر للكتلختراعإلیتعلق ھذا ا
القالب على غالف دعامي بواسطةةغالف دعامي یحیط بالماسورة وتستند ماسور، ماسورة قالب

، كما تتصل للماسورةى دعامیة توزع حول المحیط وتتجھ نحو اإلتجاه الطول) أشكال جانبیة(بروفیالت 
ًاتصاال إیجابیا بالغالف الدعام وتصمم . ىإتجاه طولىتمتد فىبواسطة بروفیالت اإلتصال تلك التىً

لماسورة القالب ثم ىبروفیالت اإلتصال على شكل شرائح جانبیة تمتد إلى الخارج من المحیط الخارج
للغالف الدعامي ، كما ترتبط مع بعضھا البعض بشكل معین بحیث ىالداخلإلى الداخل من المحیط

الناجم ًل اإلختراع أساسا على تجنب الشدوبذلك یعم. للقالبىاإلتجاه المحیطىف) فجوة(یتكون خلوص
.والتشققات المتعبة) التشوه(وتحمل تغییر التشكیل ىعن التمدد الحرار

(57)

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



٦٣

١٨/٠١/٢٠١٠
٠٠٩٢/٢٠١٠
٢٠١١یولیو 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٢٩

(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 B60J 7/12 & B60P 7/02

(71) 1.
2.
3.

TING , SAN-LANG (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

TING , San- Lang

(73) 1.
2.

١٩/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/CN2007/002207( :رقمالبراءة الدولى بلط ١·
٢·
٣·

(30)

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

غطاء مركبة متعددة الوظائف (54)
١٨/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٩/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ةالوظائف یشتمل على األقل على زوج من قضبان أنبوبةمتعددةبغطاء مركبختراعإلیتعلق ھذا ا
كل ةوتتصل قم. ة المركبةتتضمن قضیب خارجى وقضیب داخلى على جانبى قاع أو قاعدة تلسكوبی

ویوضع ترس ة عرضى أمام قاع المركبیتصل بقضیبة بقضیب قاعد. قضیب خارجى على الترتیب 
ب العرضى الذى یتعشق مع ترس مخروطى المسنن على القضیمخروطى على أحد طرفى القضیب

قضیب التشغیلعلىویوضع ترس تشغیل. ة قضیب تشغیل یوضع فى قضیب القاعدعلى أحد طرفى
فى القضیب الخارجى ویوضع لیتعشق مع ترس تشغیل مخروطى أعلى قضیب رفع وخفض مسنن

الداخلى ویعمل محرك على الجزء العلوى من القضیبةمسننةفتحالطرف السفلى للقضیب المسنن فى
٠وینخفضفض القضیب الخارجى لیجعل الغطاء یرتفعخبجانب القضیب العرضى على رفع و

(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 



٦٤

٠٣/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000688

٢٠١١یونیھ 
١٤/١٢/٢٠١١

٢٥٣٣٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

كادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأ
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 201/08

(71) 1.
2.
3.

INVISTA TECHNOLOGIES S.A R.L. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.
4.

POLIAKOFF, Martyn
HAMLEY, Paul
CEPEDA, Eduardo Garcia-verdugo
AIRD, Graham Robert

5.
6.
7.

COOTE, Dr. Alexander Stuart
YAN, Chong
THOMAS, William Barry

(73) 1.
2.

١٨/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٦٤٥,٢١٩/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢١/١٢/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/US2005/046293): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تحضیر الالكتامات  (54)
٢٠/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢١/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ول /عملیة لتصنیع الالكتام من أمینو ألكان نیتریل و ضمن تفاعل محل ھ تت أو مشتقات التحلیل المائى ل
ن أو وزنا أمینو ألكان نیتریل فى الماء% ٥یشتمل على األقل على حوالى  ى م عند درجة حرارة أعل

ف ٠بار ٢٥٠م وضغط أعلى من حوالى ٥٣٥٠تساوى حوالى  ض مخف واختیاریا، یمكن إضافة حم
٠كعامل حفاز 

(57)

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



٦٥

٢٠/٠٨/٢٠٠٨
١٤٠٣/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٣١

(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 A47D 15/00

(71) 1.
2.
3.

PETER OPSVIK AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

OPSVIK, Peter

(73) 1.
2.

٢٤/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٠٩١٨: النرویج تحت رقم 
٢٣/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/NO2007/000070): الطلب الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى سراج الدین  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

أداة لتثبیت الظھر فى كرسى األطفال (54)
٢٢/٠٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٣/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ر االخت ت الظھ ضمن ٠أداة لتثبی ث یت ال ، حی ى األطف ى كرس تخدام ف لالس
زء  د وج وس واح وح جل انبیین ول زئین ج ل وج ى األق دة عل ة واح نادة خلفی ال س ى األطف كرس
صلھ  ن ف ث یمك ى بحی زء المنحن ت الج ث یثب راف حی ھ أط ل ل ى األق د عل ى واح أمین منحن ت

لفى تلك األجزا ى األق دة عل ة واح ة فتح ة أو األجزاء الجانبی ة الخلفی ء الجانبیة وحیث یكون للدعام
ة  ة الخلفی ف الدعام د خل وى یمت ر جزء عل ت الظھ أو تجویف فى كل منھا ، وحیث تتضمن أداة تثبی
اویف  ات أو التج ى الفتح ل ف ى األق ا عل شق جزئی ة لتتع ساریة ویمینی اع وأذرع ی ث االرتف ن حی ًم

ى الدعام ات ف ك الفتح ى تل ن األذرع ف زاء م شق أج ث تتع ة ، حی زاء الجانبی ة أو األج ة الخلفی
ى  ان المنحن زء اآلم طة ج اویف بواس ت ٠أو التج تخدام أداة تثبی ضا باس راع أی ذا االخت ق ھ ًویتعل

ستلزمات  ر واستخدام مجموعة م ت الظھ ال تتضمن أداة لتثبی ستلزمات لألطف الظھر ، ومجموعة م
٠األطفال 

(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



٦٦

١٣/٠٨/٢٠٠٨
١٣٧٥/٢٠٠٨
٢٠١١یونیو 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٣٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 23/04
(71) 1.

2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

VACHON, Guy, P

(73) 1.
2.

١٣/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٣٥٢.٦٦٨/١١:األمریكیة تحت رقمالوالیات المتحدة
١٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/003763( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

تجاه السفلى لحفرةإلونظام للتحكم فى وسیلة تحكم فى التدفق فى اةطریق (54)
١١/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٢/٠٢/٢٠٠٧دأ الحمایة من تب

بنظام للتحكم فى التدفق فى فتحة بئر بإستخدام وسیلة تحكم فى التدفق إلى أسفل یتعلق ھذا االختراع
ویكون لوسیلة التحكم فى التدفق جزء متحرك. توضع فى موضع أسفل الحفرة فى فتحة البئر الحفرة

المتحرك یتحرك وإستجابة لنبضة ضغط مستخدمة ، فإن الجزء. سفل الحفرة للتحكم فى تدفق المائع إلى أ
نبضة ضغطبتولید ھیدرولیكى وفى أحد التجسیدات ، یقوم مصدر. بمقدار محدد من موضع إلى آخر 

النبضة التى یتم إستقبالھا أسفل الحفرة إلى وسیلة التحكم فى التدفق حیث یكون أقصى مقدار للضغط فى
المصاحبة للجزء المتحرك وحیث یكون أقل ضغط یتم تغلب على قوة األحتكاك اإلستاتیكىا للًـكافی

. على قوة اإلحتكاك الدینامیكى المصاحبة للجزء المتحركا للتغلبًـإستقبالھ مع نبضة الضغط كافی

(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



٦٧

١٩/١١/٢٠٠٨
١٨٨٣/٢٠٠٨
٢٠١٠نوفمبر 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٣٣

(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 1/42 & F01K 21/06 & F22D 11/00
(71) 1.

2.
3.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

RZIHA, Michael

(73) 1.
2.

٢٨/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠١٣٣٥٤.٣: رقممكتب البراءات األوروبى تحت 
٠١/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/055380: (  رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

جھاز القیاس ھذا وطریقة تشغیل قدرةمحطة تولیددورة أوساط فىفىقیاسات النقاوة ھاز لقیاس ج (54)
٣١/٠٥/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠١/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ى طاقةأوساط فى محطة تولیدةرائدنسب نقاوة قیاس ھاز لبجختراعالیتعلق ھذا ا ازیشتمل عل ادل جھ تب
ونى  ادل االی از التب دفق خالل جھ ر یت ار متغی اس تی ى قیاسات سریعة . أیونى ووسائل لقی وللحصول عل

شغیل  دء ت ة ب اء مرحل ال أثن ى سبیل المث ونى ، عل ادل االی از التب شغیل جھ دء ت بطریقة موثوق فیھا عند ب
ین محطة تو شغیل مختلف ق لنمطى ت ى مسارى دف ونى عل ادل االی از التب شتمل جھ رح أن ی ة ، یقت د طاق لی

٠لمحطة تولید الطاقة 

(57)

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



٦٨

٢٤/٠٢/٢٠١٠
٠٣٠٧/٢٠١٠
٢٠١١یونیو 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٣٤

(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 43/34 , 7/00

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

RICHARD , Bennett
JOHNSON , Michael H.
ROSENBLATT , Steve

(73) 1.
2.

٢٨/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٨٤٥.٨٩٣/١١:الوالیات المتحدة تحت رقم
١٩/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/073540( :رقمالبراءة الدولى ب لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

الــى الرمـــر فــم بالحفــتحكـةبطان (54)
١٨/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

فتحات مع وجود مقاحم فیھاةیكون للبطان. اكبر ةتقوم بلف محفار لعمل حفرةببطانختراعإلیتعلق ھذا ا
داخل الممر رسالإلیكون للمقاحم ممر مع وسیط تحكم فى ا. ةعزم الدوران للبطانةلتزوید مقاوم

السلیم من خاللا للمرور والحصول على الجریانًـن تحمل ضغطة أبحیث یمكن للبطانةوسـداد
سداد الممرات لةزاإسمنتى متواجد ویتم أنبوبأبتعلیق ةكافیھ تقوم البطانةعندما یتم عمل حفر. فار المح

.ةسریعةواحدةنتاج التكوین فى خطوإبحیث یمكن ةمتعددتقنیاتةمع وسیط تحكم فى الرمال بواسط

(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



٦٩

١٩/٠٦/٢٠٠٨
١٠٤٤/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٣٥

(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 A23L 1/05, 1/29, 1/305

(71) 1.
2.
3.

 ABBOTT LABORATORIES (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LAI, Chron-si
JOHNS, Paul, W.

(73) 1.
2.

٢١/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٧٥٢,٦١٣/٦٠:م الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق
١٩/١٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/048430):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ئیة مستحثة اللزوجة مستحلبات غذا (54)
١٨/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٩/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

سید ) أ: (یتعلق ھذا االختراع بمستحلبات غذائیة مستحثة اللزوجة تتضمن وى سلفوك ھ محت روتین ل ب
أو أقل من إجمالى المیثونین المرتبط بالبروتین على أساس موالرى، %  ٨میثونین مرتبط بالبروتین 

ون، ) ب( ـ(دھ ن) ج ل م ة أق الى لزوج ستحلب بإجم زود الم ة ت ستحثة اللزوج اف م ة ألی مجموع
ل ٣٠٠ ى األق تخدام عل د االس ستحثة بع نتیبواز م ذائى ٣٠٠س ستحلب الغ ون الم ث یك نتیبواز حی س

اء  ى الم ت ف ستحلب زی و م ھ ھ ستحث لزوجت رة ٠الم زداد فت سن وت تج یتح ات المن د أن ثب د وج وق
٠ختیار مصادر البروتین التى یكون لھا محتوى منخفض من سلفوكسید میثونینتخزینھ عن طریق ا

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٧٠

٢٦/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000774

٢٠١١یونیو 
١٤/١٢/٢٠١١

٢٥٣٣٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G06K  19/077
(71) 1.

2.
3.

NAGRAID S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

DROZ, Francois

(73) 1.
2.

&٠١/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٨,٠٥١٠٠٦٩٤:رقمینالتحت المكتب األوروبى
٣٠/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٢,٠٥١٠٩٠٩٤

٠١/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/ 050585(:طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.

(30)

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

طریقة تثبیت مجموعة إلكترونیة فوق بطاقة وجھاز تثبیت ھذه المجموعة (54)
٣١/٠١/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠١/٠٢/٢٠٠٦تاریخ تبدأ الحمایة من

مان ال ى ض راع ال ذا االخت ى یھدف ھ ھ القصوى ف ھ إدق اج مجموع ى إنت ھ عل ھألكترونی ساس رقاق
ق بواسطھةالمذكورةالمجموعتثبیتالحجم وفىةصغیر دف یتحق ذا الھ ھ طریعلى حامل عازل وھ ق

دةلكترونیإةمجموعثبیتلت ى األةواح ل تضم رقاقعل وىةلكترونیإةق ىتحت س األعل ى تالم ل عل ق
سمى الحاملعلى دعامھ ؛منظوم على سطحھكھربائى ث،ت ذكور بحی تالمس الم صل ال ن جزءیت م

ذكورقطاع موصل الكھرباء، ق الم ت الحاملوینفذ التطبی ل ویثب ذى یحم از تطبیق  وال ،بواسطھ جھ
ھ اإلأوتت نلف الطریق ھ م شكیل بداعی اء ت ن القطاع الموصل للكھرب ھ محیط محدد مسبقاجزء م ،لدی

ل ةلكترونیالتقاط الرقاقھ اإل؛طبیقلى جھاز التإالمذكور  الجزءونقل مسار جزء بجھاز التطبیق  لنق
ذكور موصلجزء قطاعالموصل  بحیث تثبت كل القطاع ى ام ى تالمس واحد عل ةللرقاققل  ألعل

كةنیلكترواإل ھ اووضع تل ھ  ةلكترونیإلالمجموع ھ من رقاق ى وجزء من قطاعالمكون موصل  عل
سبقاالحامل دد م ى موضع مح س؛الموصل  داخل الحاملوجزء القطاعةال الرقاقدخإو؛ف تخدم وی

ا ةلكترونیإلاةلمجموعاویتم تثبیت جزء قابل للنقل یتضمنةالمذكورةجھاز التطبیق لتنفیذ الطریق طبق
. بداعیھ المكشوف عنھاللطریقھ اإل

(57)

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



٧١

١٦/٠٧/٢٠٠٨
١١٩٣/٢٠٠٨
٢٠١١یونیو 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٣٧

(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 50/10
(71) 1.

2.
3.

ASTRAZENECA AB ( SWEDEN )

(72) 1.
2.
3.

ARVIDSSON, Lars
AXELSON-LARSSON, Lena
BENKTZON, Maria

4.
5.

NILSSON, Thomas
VEJBRINK, Ulrika

(73) 1.
2.

٢٠/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٠١٢٦–٧: السوید تحت الرقمین 
٢٩/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠١٤٢٥–٢

١٨/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/SE2007/000043( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین / األستاذة  (74)
اختراعبراءة (12)

نظام غلق وعاء مقاوم لألطفال وطریقة لفتحھ  (54)
١٧/٠١/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٨/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

یستخدم الوعاء للمواد الصلبة أو ٠بنظام غلق وعاء مقاوم لألطفال وطریقة لفتحھ یتعلق ھذا االختراع
. ضمن الوعاء جسم مجوف یحتفظ بالمحتویات ووسیلة للغلق تعمل مع الجسم لغلق الوعـاءویت٠السائلة 

تفتح فیھ وتشتمل وسیلة الغلق على جزء فتح یتحرك من وضع إنكماش إلى وضع الفتـح الذى یمكن أن
بین الغلق قابل للحركةویتضمن الوعـاء أیضا جـزء غلق لتثبیت جـزء الفتح ویكون جـزء. وسیلة الغلق 

الغلق وفیھ یكون جزء الفتح قابل وضع غلق حیث یبقى جزء الفتح مثبتا فى وضع اإلنكماش ووضع عدم
.للحركـة إلى وضع الفتح

(57)

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



٧٢

٠٣/١٢/٢٠٠٩
١٧٥٧/٢٠٠٩
٢٠١١یولیو 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٣٨

(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 43/04 , 43/267
(71) 1.

2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

JOHNSON , Michael H.
MURRAY , Douglas J.
BENNETT , Richard

(73) 1.
2.

٠٤/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٧٥٧.٨٨٥/١١:مقرالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
٣٠/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/065371( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

طریقة إكتمال للتكسیر وتعبئة الحصى (54)
٢٩/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣٠/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

إما قبل ةحلقیةلعمل جسر لتوصیل فجوةممتدةبتجسید واحد بأعضاء تلیسكوبیختراعإلیتعلق ھذا ا
الممكن خر لھا ممرات تدفق التى منآللھا مناخل وبعضھا اةالتلیسكوبیبعض األعضاء. تماسكھ أو بعد

یتم بعد ذلك . بأى ترتیب مرغوب فیھةلكسر وصلةأن یتم فتحھا بشكل إختیارى مع صمامات مصاحب
بمرور تدفق تم غربلتھ من األخرى تسمحةالكسر واألعضاء التلیسكوبیةغلق الصمامات بعد عملی

من المناخل ةالحصى سلسلئةوتعبمراد كسرھاةخر ، یوجد لوصلآى تجسید التكوین المكسور ف
ةخارجیةناقلةیتم تزوید حمالةمثل بطانة أسفل الحفرةبشكل إختیارى على مجموعحةتوفوصمامات م

ثم فتحات ةالحصى فى وقت واحد ویتبعھا تشغیل الحمالة كلھا تكون معبئةالوصل. أو أكثر ةواحد
الحماالت فى أى ةمجموعةواسطبةتكسیر فى أى من المناطق المعرفة ات لتنفیذ عملیلبوابةمختار

.ترتیب مرغوب فیھ 

(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 



٧٣

٢/٧/٢٠٠٨
١١٢٢/٢٠٠٨
٢٠١١یونیو 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٣٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl8 GO9F 15/00

(71) 1.
2.
3.

RED BULL GMBH (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

 ARNOLD MICHAEL
JEHART MARTIN

(73) 1.
2.

٥/١/٢٠٠٦بتاریخ PCT/AT / ٠٠٠٠٠٥/٢٠٠٦:الطلب الدولى تحت رقم ٠١
٠٢

(30)

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

جوف یمكن تثبیتھ بضغط الھواء الموجب ویمكن تثبیتھ علىجسم على شكل مخروط ناقص م
بواسطة وسائل تثبیت                       قاعدة

(54)

٠٤/٠١/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٥/٠١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
كل مخر ى ش وف عل سم مج راع بج ذا االخت ق ھ واء یتعل غط الھ طة ض ھ بواس ن تثبیت اقص یمك وط ن

الموجب كما یمكن تثبیتھ على سطح قاعدة بواسطة وسائل تثبیت وتكثیف تصنع من مجموعة شبكات 
ساحة  شبكات لكل وحدة م ادة ال ة م ر كتل سم وتتغی ى اتجاه محیط الج ا ف د كل منھ ة تمت من مادة مرن

.خالل طول الجسم المجوف 

(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



٧٤

٢١/٠١/٢٠٠٩
٠٠٩٦/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٤/١٢/٢٠١١

٢٥٣٤٠

(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 15/10 & C11D 17/00, C11D 3/02, C11D 3/39

(71) 1.
2.
3.

 EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

LEININGER, Stefan
JAKOB, Harald
OVERDICK, Ralph

(73) 1.
2.

٢٧/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ  ٠٦١١٧٩٨٦,٧: تحت رقمالمكتب االوروبى
٠٤/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ  (PCT/EP2007/056739): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع (12)

جزیئات مغلفة لفوق كربونات الصودیوم (54)
٠٣/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٤/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

وى  ث تحت ة حی ة مغلف ع طبق صودیوم م ات ال وق كربون ة لف ات مغلف الى بجزیئ راع الح ق االخت یتعل
صودیوم و ات ال رارة لكبریت ة الح ة عالی كل مرحل ى ش ات ف ح /كبریت رارة لمل ة الح ة عالی أو مرحل

ى ٥تساوى صفر إلى n، حیث Na4(SO4)1+n(CO3)1-nمزدوج لھ التركیب  ات ف ، اثبت تحسن الثب
ات  وق كربون ات ف ع جزیئ اج م ف، باالدم واد التنظی ات وم ر المنظف صائص عناص ى خ زین ف التخ

ات  ى شكل كبریت ط ف (V)الصودیوم الصودیوم مع طبقة تغلیف حیث تحتوى كبریتات الصودیوم فق
٠أو بوركیت

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٧٥

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

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

٢٤/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001149

٢٠١١یونیو 
١٤/١٢/٢٠١١

٢٥٣٤١

A01N 45/56, A01N37/22, A01N 51/00 A01P7/00, A01P3/00Int. Cl.8(51)

BAYER CROPSCIENCE AG (GERMANY)1.
2.
3.
4.

(71)

SUTY- HEINZE, Anne
HUNGENBERG, Heike
THIELERT, Wolfgang
ELBE, Hans- Ludwig

1.
2.
3.
4.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٨/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠١٩٧١٣.٢: المانیا تحت رقم 
١٣/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠٢٢١٤٧.٥: المانیا تحت رقم 

١٥/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/EP2006/003487) : الطلب الدولى رقم 
سھیر میخائیل رزق / األستاذة  (74)
براءة اختراع  (12)

إدماجات لمواد فعالة مبیدة لآلفات (54)
١٤/٠٤/٢٠٢٦فىوتنتھى١٥/٠٤/٢٠٠٦من تاریخ تبدأ الحمایة 

ة ، یتعلق ھذا االختراع بادماجات لمواد فعالة(57) ن ناحی ة، م جدیدة ، والتى تشتمل كربوكسامیدات معروف
ات  ة اآلف دا لمكافح بة ج ون مناس ى تك رى والت ة ا خ ن ناحی ة م شرات معروف دة للح ة مبی واد فعال وم
ات  ة للنبات راض الفطری سببات االم ضا م ذلك ای ة ك شرات والعث ل الح ة مث ر مرغوب ة الغی الحیوانی

.غوبةالغیر مر) ممرضات النباتات الفطریة(

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٧٦

١٩/٠٨/٢٠٠٨
١٣٩٩/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٤٢

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E01B 9/30
(71) 1.

2.
3.

PANDROL LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

COX, Stephen, John
SOMERSET, Martin
HEWLETT, Paul

4. GARDNER, Christopher

(73) 1.
2.

٢١/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٣٤٣٤.٢: رقمالمتحدة تحتمملكة ال
٢١/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/000610( :رقمب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

سھیر میخائیل رزق   (74)
براءة إختراع (12)

مشبك تثبیت قضیب سكة حدید (54)
٢٠/٠٢/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢١/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

الذى فیھ المشبك ، Mعلى شكل) ًاـساسیأ(ا ًـبمشبك تثبیت قضیب سكة حدید جوھریختراعإلیتعلق ھذا ا
فإن ،)الشغال(العامل وعندما یكون فى الشكل، عامل–فى شكلھ الغیر ) مسطح(ا منبسط ًـساسیأیكون

، ا فى مستوى ثالثًـساسیأرجل من المشبك تقعألا فى مستوى ثانى واًـساسیأك یقع بصبع للمشألا
. خرآلوالمستویات الثانیة والثالثة ال تكون موازیة واحد ل

(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



٧٧

٠٧/٠٣/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000252

٢٠١١یونیھ 
١٤/١٢/٢٠١١

٢٥٣٤٣

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

جمھوریة مصر العربیة
علمىوزارة الدولة لشئون البحث ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H04Q 1/14 & H01R 13/73

(71) 1.
2.
3.

ADC GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

NEUMETZIER, Heiko
KLEIN, Harald
OLTMANNS, Johann

4.  NIJHUIS, Antony

(73) 1.
2.

١٠/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ ١٠٢٠٠٤٠٤٣٧٦٤.٥: ألمانیا تحت رقم 
٣٠/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP2005/009317): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة إختراع   (12)

وحدة اتصال یتم استخدامھا فى االتصال عن بعد وتكنولوجیا المعلومات  (54)
٢٩/٠٨/٢٠٢٥فى تنتھى و٣٠/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل بض باالخت ا مق د وتكنولوجی ن بع صال ع ى االت تخدامھا ف تم اس صال ی دة ات بوح
ات الك و٠المعلوم یل األس ة لتوص الت كھربائی اء ووص ى غط وى عل صر /وتحت ابالت وعن أو الك

ار تجمی ى إط ا عل تم تثبیتھ صال أن ی دة االت یح لوح ذى یت ل ال ى األق د عل ت واح صر تثبی ضم عن ع ی
ة  ت ثانی ة تثبی ى وقطع ت أول ة تثبی ل ، قطع ى األق زئین عل ن ج ون م ذكور ، والمك ت الم ٠التثبی

ا  ن تثبیتھ ا یمك ى ، كم ت األول ة التثبی ق قطع ن طری ع ع ار التجمی ى إط ت عل دة التثبی ع وح ن وض یمك
٠ًأیضا بمساعدة وحدة التثبیت الثانیة 

(57)

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



٧٨

١٢/٠٩/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000856

٢٠١١مایو 
١٤/١٢/٢٠١١

٢٥٣٤٤

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

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

براءات االختراعمكتب 

(51) Int. Cl.8 C07D 295/12, 265/06, 279/12, 417/04 & A61K 31/4406, 31/541, 31/5355 & A61P 25/22

(71) 1.
2.
3.

H. LUNDBECK A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

WENZEL TORNØE, Christian
ROTTLÄNDER, Mario
KHANZHIN, Nikolay

4.
5.

RITZÈN, Andreas
WATSON, William Patrick

(73) 1.
2.

١٢/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ PA200400412: الدنمارك تحت رقم 
١٢/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ ٥٥٢,٥٧٤/٦٠: م الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق

٠٩/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/DK2005/000159):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مشتقات مورفولین وثیو مورفولین بھا استبدال  (54)
٠٨/٠٣/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٩/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ة  صیغة العام ن ال ولین م ة (I)یتعلق ھذا االختراع بمشتقات مورفولین وثیو مورف ا المقبول أو أمالحھ
٠صیدالنیا واستخدامھا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٧٩

١٣/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٠٦/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
١٤/١٢/٢٠١١

٢٥٣٤٥

(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 A61F 13/15, 13/496, 13/49

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OTSUBO, Toshifumi

(73) 1.
2.

١٥/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦-٣٠٩٦٥٣: الیابان تحت رقم 
١٧/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) 2007/070273PCT/JP: (طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد/ األستاذة  (74)
راع  براءة اخت (12)

طریقة إلنتاج حفاضة من نوع سروال داخلى تستعمل لمرة واحدة والحفاضة من نوع السروال 
الداخلى 

(54)

١٦/١٠/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٧/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راع یتعل ع االخت ى من ادرة عل دة ق رة واح ستعمل لم ى ت روال داخل وع س ن ن ة م بحفاض

تال ن ال سم م ات الج دى مخلف سم المرت ع ج داخلى ٠مس م سروال ال وع ال ن ن ة م وى الحفاض تحت
د  ى الجل سم یغط داخلى لق سطح ال ین ال وع ب ل موض ى فاص دة عل رة واح ستعمل لم ى ت الت

د  صاق بالجل ن االلت سم م ات الج ع مخلف دى ومن د المرت صنیع ٠من نوع السروال الداخلى وجل تم ت ی
سف د من الجزء ال ائقى یمت ضو رق ة الفاصل من ع ة تجاه منطق رجلین للحفاض ین ال ا ب ة م لى لمنطق

ة  انبیتین لمنطق افتین الج ن الح ل م ھ بك تم تثبیت ة وی صر  خلفی ة  خ ى منطق صرأمامیة وإل خ
رجلین  ین ال ا ب د ٠م ى یمت ة خلف سم ذو حاف امى وق ة أم سم ذو حاف ائقى ق ضو رق ون لع یك

ابال لل ون ق رجلین ویك ین ال ا ب ة م انبى لمنطق اه الج ى االتج ز ًف د المرك رن عن شكل م دد ب تم
ة  سم ذو الحاف امى والق ة األم سم ذو الحاف صل الق تم ف رجلین ، ی ین ال ا ب سم م انبى لق اه الج ى االتج ف

٠ًالخلفى عن السطح الداخلى لقسم تغطیة الجلد ویتم ربطھما معا بحیث ال یمكن فصلھما 

(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



٨٠

٠٥/٠٢/٢٠٠٨
٠٢٠٨/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٤٦

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

جمھوریة مصر العربیة
لعلمىوزارة الدولة لشئون البحث ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E05B 15/12

(71) 1.
2.
3.

WINLOC AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

WIDÉN, Bo

(73) 1.
2.

٠٥/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ 7-0501782:تحت رقمالسوید
٢٦/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ PCT/SE)(2006/000913:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع   (12)

نظام قفل ومفتاح یشتمل على ألسنة قفل محسنة (54)
٢٥/٠٧/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٦/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل شتملاالخت ذى ی وع ال ن الن ال م ى أقف وى عل اح یحت ل ومفت ام قف دادة بنظ ى س عل
شعار  ل الست زء متكام سم وج زء ج ى ج شتمل عل ل ت سنة قف ا أل طوانیة بھ اح أس مفت

لة  اح ذى ص ع مفت شیق م اح للتع ود مفت اح ٠وج ود المفت شعار وج ل الست زء المتكام ون الج یتك
زاحین  ان م اورین ، یكون اح متج س مفت ى تالم ن جزئ ل م ى األق ل عل سنة القف ن أل ل م اص بك الخ

ب ضھما ال ن بع ذكورة ع اح الم دادة المفت ور س ول مح ى ط ا عل شترك طولی شكل م ًعض ب
شفیر  وذج ت ع نم ى م شیق االنزالق ة التع دودة ، إلمكانی ة مح ى منطق وعین ف ان موض ویكون
تالمس  زاء ال ن أج ل م ى األق د عل زء واح شق ج ل یتع صلة ، وبالفع اح ذى ال اص بالمفت ولى خ ط

یس بال ل ، ول سان قف ل ل ة بك اح الخاص ع المفت اظر م ود من زء ك ع ج زاء ، م ل األج ضرورة ك
٠خاص بالمفتاح ذى الصلة عند إدخال األخیر بشكل تام فى فتحة المفتاح الموجودة فى القفل 

(57)

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



٨١

٠٥/٠٨/٢٠٠٨
١٣٣٨/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

١٤/١٢/٢٠١١
٢٥٣٤٧

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
یاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوج

مكتب براءات االختراع

(51) Int.C8 B28B 11/04

(71) 1.
2.

SYSTEM S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.

CAMORANI , Carlo , Antonio

(73) 1.
٢١/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ  ( MO2006A000058 ) : قام األرإیطالیا تحت 
٢١/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ  ( MO2006A000059 )
٢١/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ  ( MO2006A000060 )
٢١/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ  ( MO2006A000061 )
٢٦/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ  ( MO2006A000135 )

٢١/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IB2007/000419( :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·
٤·
٥·
٦·

(30)

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

التزیین بمادة مسحوق (54)
٢٠/٠٢/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢١/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

، وتشتمل تلك االستقبالُبطریقة لوضع النمط من المادة الحبیبیة ، على سطحختراعإلیتعلق ھذا ا
ًعلى ربط المادة الحبیبیة بسطح النقل مع الطور المتجمع السائل وذلك طبقا لألشكالىطریقة بالتوالال
یحمل المادة ىلسطح النقل الذتكون مواجھةى؛ والتًتم تصمیمھا مسبقا ، من النمط المذكورىالت

تشتمل الطریقة قة النقل ؛منطىإلى سطح االستقبال المذكور فالسائل المذكورُالحبیبیة المذكورة والطور
یتم ىمنطقة النقل المذكورة لكىًأیضا على تسخین جزء واحد على األقل من طور السائل المذكور ف

، ویتم وضع تلك المادة على سطح االستقبال من سطح النقل المذكورُفصل المادة الحبیبیة المذكورة
ُة الحبیبیة على سطح االستقبال ، یشتمل ھذا ختراع بجھاز لوضع النمط ، من المادإلویتعلق االمذكور

یتم تحدید جزء مواجھ ىسطح النقل القابل للتحرك بطول مسار الحلقة مع منطقة النقل لك: الجھاز على
ىبالنسبة لمنطقة النقل والتىاالتجاه العلوى ، تم تنظیمھا ف؛ وسیلة الوضعاالستقبال المذكورلسطح

ًطبقا مع طور سائل مجمع وذلكالمذكورة على سطح النقل المذكورُحبیبیةتكون مناسبة لوضع المادة ال
تكون ىوالتیشتمل الجھاز على وسائل تسخین،ًتم تصمیمھا مسبقا ، من النمط المذكورىلألشكال الت

تمىمنطقة النقل المذكورة وجزء واحد على األقل من طور السائل الذىالمفاجئ فمناسبة للتبخیر
یتم وضعھا على ىُفصل المادة الحبیبیة من سطح النقل المذكور وبالتالىُیتم التسبب فىبالتالتجمیعھ و

.سطح االستقبال المذكور 

(57)

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



٨٢

٠٣/٠١/٢٠٠٨
٠٠١١/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

١٥/١٢/٢٠١١
٢٥٣٤٨

(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 3/00, 45/02, 45/12

(71) 1.
2.
3.

NESTE OIL OYJ (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

MYLLYOJA, Jukka
AALTO, Pekka
HARLIN, Elina

(73) 1.
2.

٠٤/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠١٤٤٢٦:  . , المكتب األوروبى تحت رقم 
٠٥/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٦٩٥,٨٥٢/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

٢٩/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/FI2006/050300): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة لتصنیع ھیدروكربون الدیزل الخفیف (54)
٢٨/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٩/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ة  ادة التغذی ة م تم معالج ث ت دیزل حی اق ال ى نط دروكربونات ف صنیع ھی ة لت راع بعملی ق االخت یتعل
ى ا ف دروجین وأزمرتھ ة بالھی ى خطوة معالج ة بالھیدروجین ف ادة التغذی أن م ز ب خطوة أزمرة، تتمی

ى  وى عل ة % ٢٠تتضمن مادة تغذیة جدیدة تحت ل من األحماض الدھنی ى األق الوزن عل C12- C16ب
ة  ة أو أسترات األحماض الدھنی سریدات الثالثی ة C12- C16للجلی أو C12- C16أو األحماض الدھنی

ت ی ى كبری ة عل ادة التغذی الى م وى إجم ا ویحت ات منھ ادل تولیف ون ٢٠٠٠٠-٥٠ع ى الملی زء ف ج
٠بالوزن محسوبا كعنصر كبریت 

(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 و الصور الفوتوغرافیة المرفق



٨٣

١٢/٣/٢٠٠٨
٤٣٥/٢٠٠٨

٢٠١١یونیو 
١٥/١٢/٢٠١١

٢٥٣٤٩

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

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

قطاع التنمیة التكنولوجیة والخدمات العلمیة
مكتب براءات االختراع

(5١) Int. Cl.8 B29C 73/02

(71) 1.
2.
3.

TRYDEL RESERCH PTY  LTD   (AUSTRLIA)

(72) 1.
2.
3.

  DOWEL,TERENCE

(73) 1.
2.

١٣/٩/٢٠٠٥المقدم بتاریخ ٢٠٠٥٩٠٥٠٤١:الطلب االسترالى تحت رقم
١٣/٩/٢٠٠٦بتاریخ PCT/AU)٠٠١٣٦٥/٢٠٠٦(:الطلب الدولى تحت رقم

٠١
٠٢

(30)

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

تحسینات بجھاز منع الزیت     (54)
١٢/٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٣/٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

نفخ ل لل تج قاب سرب من ع ت ده لمن تم تزوی ذى ی از وال راع بجھ الف یتعلق ھذا االخت از ، ت شمل الجھ وی
سرب  ع ت ة من ة لمركب أو تركیب ل ، على حاوی ى األق یلة إدخال واحدة عل ى وس ة عل شمل الحاوی وت

واء  صدر ھ ى م ك إل ة للف صورة قابل ل ب ة للتوص ون قابل ى تك ة / والت ضغط ومجموع ف ال از مكی غ
ة  ة بالحاوی تخالص مرتبط تخالص ذات و، اس دة اس ى وح تخالص عل ة االس شتمل مجموع یلة وت س

تم  یلة لی تج ووس ى المن لة إل ع أو موص ك م ة للف صورة قابل عھا ب تم وض ل لی ى األق دة عل روج واح خ
شغیل  ة للت ة وقابل واء ، وضعھا داخل الحاوی داد ھ د إم ائع / عن ة / م ى الحاوی ف الضغط إل غاز مكی

ة  ن الحاوی دة االستخ) ١(إلتاحة توزیع مقنن لمركب أو تركیبة مائع التسرب م ق وح ن طری الص ع
. إلى المنتج المراد منع تسربھ 

(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



٨٤

٢٤/١٢/٢٠٠٩
١٩٠٩/٢٠٠٩
٢٠١١یونیو 

١٥/١٢/٢٠١١
٢٥٣٥٠

(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 H01H 83/22 , 9/34
(71) 1.

2.
3.

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

AMBLARD, Jean-Yves
LE-CORRE, Noël
MOREAU, Luc

(73) 1.
2.

٢٩/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٤٦٨٥/٠٧:مقرتحتفرنسا 
١٢/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/FR2008/000804( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
ة إختراعبراء (12)

بھ وظیفة كھربائیة مكملةىجھاز قطع كھربائ (54)
١١/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٢/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

لتثبیتھ على قاعدة تركیب ویتضمن وحدة قطع كھربائیة واحدة ىبجھاز قطع كھربائختراعاالیتعلق ھذا 
ویتم وضع وحدة نمطیة ،یفة كھربائیة مكملةعلى وظىاألقل ووحدة نمطیة واحدة على األقل تحتوعلى

وحدات القطع سابقة الذكر ، حیث تشتمل كل وحدة مكملة واحدة على األقل بجانب واحدة على األقل من
للوحدة النمطیة یتمیز الجھاز بأن غرفة القطع الخاصة بالوحدة النمطیة المواجھة، قطع على غرفة قطع 

الحتواء جزء من حجم ینشأ داخلھا حیزى ، لكخل غرفة القطعداىالمكملة تشتمل على سطح ینحن
النمطیة تطغى على حجم الوحدةقطعالجھاز كذلك بأن أطراف غرفة الیتمیز. الوحدة النمطیة المكملة 

.المكملة 

(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



٨٥

٢٠/٠٨/٢٠٠٩
١٢٦٤/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

١٥/١٢/٢٠١١
٢٥٣٥١

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

جمھوریة مصر العربیة
لدولة لشئون البحث العلمىوزارة ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65B 3/32
(71) 1.

2.
3.

DE BORTOLI , ALESSANDRO (ITALY)
TOSOLINI , PAOIO (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

DE BORTOLI , Alessandro
TOSOLINI , Paoio

(73) 1.
2.

٢١/٠٢/٢٠٠٧اریخ بت ( UD2007A000041 ) :إیطالیا تحت رقم
٠٣/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/010478( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

آلة تكوین جرعات لجرعة مقننة من منتجات معجنة (54)
٠٢/١٢/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٣/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

بھ محراكى، من النوع الذبآلة تكوین جرعات لجرعة مقننة من المنتجات المعجنةختراعإلیتعلق ھذا ا
التغذیة الثاقب المذكور جھازیضم: ، یتسم بأنھ یشتمل على السمات التالیة والمرتبط بجھاز تغذیة ثاقب

ًطولیا على موزع بھ حجیرة التغذیة بالضغط المذكورة؛ تشتملغطامتداد مثقاب یمثل حجیرة تغذیة بالض
تكوین ؛ ویتم ربط جھاز تكوین جرعات بالموزع المذكور ؛ ویضم جھازعدد من فجوات التوزیع

على فجوات التوزیع تنطبقىالجرعات المذكور على لوح ثابت عدد أول مناظر من الفجوات الت
اللوح ؛ فوق اللوح ىویمیل إلى أحد جانبالعدد األولىیواز،  جواتوعدد ثان مناظر من الفالمذكورة

لھا حركة درج تناوبیة على اللوح الثابت تكوین جرعات متحركةالثابت المذكور یتم تركیب بنیة
فجوات المذكور بواسطة جھاز حركة متبادلة لتحریك بنیة تكوین الجرعات المذكورة من موضع فوق

یتم تحریكھ إلى جانب ىوالذالمذكور من الفجواتىلى موضع فوق العدد الثانإ، التوزیع المذكورة
على حجیرات جرعات مناظرة  المذكورةالمثقاب المذكور والعكس؛ وتشتمل بنیة تكوین الجرعات

.وكثافتھا حجم الجرعاتىمرتبطة بوسائل للتحكم ف

(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



٨٦

١١/٠١/٢٠١٠
٠٠٥٤/٢٠١٠
٢٠١١یونیھ 

١٥/١٢/٢٠١١
٢٥٣٥٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.C8 F25J 1/02

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NETHERLANDS )

(72) 1.
2.
3.

CHANTANT , Francois

(73) 1.
2.

١٢/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٢٣٦١.٦: تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
١٠/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008 /059051( :رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

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

ىغازىتیار ھیدروكربونةسالإلوجھاز ةطریق (54)
٠٩/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٠/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق ذا ایتعل راعالھ از ةطریقبخت الإلوجھ دروكربونةس ار ھی ازىتی از الطبیعىغ ل الغ شت. ىمث مل وت
وى فة ، وتقسیم تیار خام التغذیة خطوات یتم فیھا توفیر تیار من خامات التغذیعلىةالطریق وفیر ةخط لت

ادل الحرارولألالتیار اةسالإوتتم . قلألعلى اى ول وتیار ثانأتیار  روجین ىباستخدام التب ار النیت ضد تی
تبرید ویتم. قل ألا على اًـن المتبخر جزئیول وتیار من النیتروجیأل امسىھیدروكربونالسائل لتوفیر تیار

ى اًـالمتبخر جزئیتیار النیتروجینى مقابلسالتھ عن طریق التبادل الحرارإوىالتیار الثان ك ألا عل ل وذل ق
.مبردىثانىلتوفیر تیار ھیدروكربون

(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



٨٧

١٠/٠٢/٢٠٠٨
٠٢٤٠/٢٠٠٨
٢٠١١یولیو 

١٨/١٢/٢٠١١
٢٥٣٥٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لبحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H03M 7/46, 7/40 & H04 7/12

(71) 1.
2.
3.

MICROSOFT CORPORATION  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SRINIVASAN, Sridhar

(73) 1.
2.

١٢/٠٨/٢٠٠٥تاریخ ب٢٠٣.٠٠٨/١١:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة 
٠٣/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/030308): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز وطریقة لتشفیر وفك تشفیر أوساط رقمیة (54)
٠٢/٠٨/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٣/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ رایتعل اط عاالخت ات أوس ل بیان ل تمث امالت التحوی ن مع سلة م شفیر سل ة لت از وطریق بجھ
:رقمیة ، تشتمل على اآلتى 

ان - ى بی ز عل ل رم شتمل ك ث ی وز ، حی ن الرم سة م ل كسل امالت التحوی سلة مع ل سل تمثی
امالت  ن المع ة م ة التالی ن طول الدفع بمعامل غیر صفرى من سلسلة معامالت التحویل وبیان ع

الصفریة ؛
ام - ار أرق ى تی شفیره ف وب ت ز المطل ال الرم تم إرس وز ، ی سلة الرم ى السل ز ف ل رم لك

ثنائیة مضغوطة ؛ و
ز ، - ل برم امالت التحوی سلة مع ى سل ر ف فرى أخی ر ص ل غی ل معام تم تمثی ث ی حی

ل  ان المعام ى بی صفریة عل امالت ال ن المع ة م ة التالی ول الدفع ان ط شتمل بی ث ی حی
٠غیر الصفرى األخیر 

(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



٨٨

٠٤/٠٧/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000637

٢٠١١یولیھ 
١٨/١٢/٢٠١١

٢٥٣٥٤

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

صر العربیةجمھوریة م
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08F 4/58, 4/642

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP  (UNITED STATES OF AMERICA)

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

JENSEN, Michael, D.
MCDANIEL, Max, P.
MARTIN, Joel, L.
BENHAM, Elizabeth, A.
MUNINGER, Randy

6.
7.
8.
9.
10

JERDEE, Gary
SUKHADIA, Ashish, M.
YANG, Qing
THORN, Matthew

(73) 1.
2.

٠٩/٠١/٢٠٠٤بتاریخ ٧٥٥,٠٨٣/١٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٦/٠١/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/US2005/000278):طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیبات محفز لتطبیقات التغلیف بالبثق  (54)
٠٥/٠١/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٦/٠١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ج تالمس مركب میتالوسین أول، ومركب یتعلق االختراع الحالي بتركیبة محفز تشتمل على نات
ًمیتالوسین ثان، وأكسید مادة صلبة معالج كیمیائیا واحد على األقل، ومركب ألومنیوم عضوي واحد 

لقد تمیزت الراتنجات الجدیدة بخواص مفیدة من حیث مقاومتھا للصدم، وللتمزق، . على األقل
ت البثق عند قیم معامالت انصھار ولاللتصاق، ولمنع التسرب، وألحمال وضغوط محركات وحدا

ر والسحب ألسفل  ٠متقاربة، وكذلك التخصُّ

(57)

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



٨٩

١٢/٠١/٢٠١٠
٠٠٥٩/٢٠١٠
٢٠١١یولیھ 

١٨/١٢/٢٠١١
٢٥٣٥٥

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

جمھوریة مصر العربیة
ة الدولة لشئون البحث العلمىوزار

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10B 1/00 , C10B 1/02 , C10B 49/22 , C10B 53/06

(71) 1.
2.
3.

OUTOTEC OYJ (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

ANASTASIJEVIC, Nikola
SCHNEIDER, Günter
MISSALLA, Michael

(73) 1.
2.

١٣/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٣٢٦٨٣.٣: تحت رقمألمانیا 
٢٤/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/005078(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

عملیة ومحطة لتكریر النفط المحتوى على مواد صلبة (54)
٢٣/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٤/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

َو الطفلأالرمل النفطى ًالمحتوى على مواد صلبة خصوصا لتكریر النفطةبعملیاالختراع ھذا یتعلق
لى مفاعل وطرد وى على مواد صلبة إالمحتتوصیل النفط: ة، حیث تشتمل على الخطوات التالیالنفطى

المحتوى على م ، توصیل النفط ١٠٠٠٥و٣٠٠تتراوح بین ةحرارةبخار یحتوى على النفط عند درج
، فصل المنتجات ة وفیھا یتم تكسیر مكونات النفط الثقیل،والذى تم طرده من المفاعل الى كسَّارهالبخار 

فى المفاعل متبقیة الةدخال المواد الصلبإ، یارات المنتجاتوسحب تةالكسارالتى یتم الحصول علیھا فى
، حرق الھیدروكربوناتفرانألحد اأفى ةالجزء غیر المتبخر من الھیدوكربونات الثقیلبما فى ذلك

م ، ویفضل ١٥٠٠٥و٦٠٠تتراوح بین ةحرارةفى الفرن عند درجةفى المواد الصلبمتبقیة الةالثقیل
، حیث یتم فصل الجو الفرن فى المفاعلمنةالساخنةتدویر المواد الصلبةعادإم ، ١٢٠٠٥و١٠٥٠

.حظرجھازةِالمؤكسد فى الفرن عن جو المفاعل بواسط

(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



٩٠

١٧/٠٦/٢٠٠٨
١٠٢٦/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

١٨/١٢/٢٠١١
٢٥٣٥٦

(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 C10G 2/00 & B01J 8/04, 23/75

(71) 1.
2.
3.

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

GAEMERS, Sander

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٢٥٧٧٩٥.٤: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٢/١١/٢٠٠٦بتاریخ ) 2006/004359PCT/GB: (طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع   (12)

عملیة إلنتاج منتج فى طور مكثف من واحدة أو أكثر من المواد المتفاعلة فى طور الغاز (54)
٢١/١١/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٢/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ر االخت دة أو أكث ن واح ل م ى األق د عل ف واح ور مكث ى ط تج ف اج من ة إلنت بعملی
ز  ات المحف ن مكون ر م ھ واحد أو أكث ٠من المواد المتفاعلة فى طور الغاز فى وجود محفز صلب ب

ر  دة أو أكث س الواح ن تالم ا زم ف فیھ ث یختل ر حی ین أو أكث صلب منطقت ز ال ون للمحف ث یك حی
٠ن المواد المتفاعلة فى طور الغاز مع واحد أو أكثر من مكونات المحفز م

(57)

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



٩١

٠٢/١١/٢٠٠٩
١٦١٧/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

١٨/١٢/٢٠١١
٢٥٣٥٧

(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 1/20 & B01D 19/00 , 53/50 , 53/77
(71) 1.

2.
3.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES , LTD (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SONODA, Keisuke
NAGAO, Shozo
TSUCHIYAMA, Yoshihiko

(73) 1.
2.

٢٤/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧–١٩١٨٦٦: الیابان تحت رقم 
٠٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/JP2008/062358(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
اختراعبراءة (12)

ھویــة از تـــــجھ (54)
٠٧/٠٧/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٠٨/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

لماء البحر ىاالتجاه الجانبىیمكن أن یحقق خلط كاف فةبتوفیر جھاز تھویختراعالیتعلق ھذا ا
ةنظام المعالجىالمركب فة جھاز التھویىوف. ماء البحر ةدبأكسةنظام المعالجىیتدفق فىالذالمستخدم

ةنزع الكبریت لوسیلةبرج عملیمنھتم تصریفىماء البحر لتصریف ماء البحر المستخدم الذةبأكسد
نزع الكبریت ةوتتم تھیئتھ إلجراء عملیةماصة نزع الكربون من غاز العادم باستخدام ماء البحر كماد

ة   المتصلة، ویتم تركیب المجمعات العلویالبحر المستخدمماءىفةات ھواء دقیقتولید فقاعةبواسط
ماء البحر ، وتشتمل وحداتةبأكسدةمن نظام المعالجىبالھواء على سطح سفلاإلمدادةمع ماسور

سامعلى أقةالمجمعات العلویى فةالمتصلة من فوھات التھویةتولد فقاعات الھواء الدقیقىالتةالتھوی
.ة ال یتم تولید فقاعات الھواء الدقیقحیثىبشكل جزئةبال فوھات لتكوین مناطق سفلی

(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



٩٢

٠٣/١١/٢٠٠٩
١٦٢٦/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

١٩/١٢/٢٠١١
٢٥٣٥٨

(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 43/00
(71) 1.

2.
3.

FIKE CORPORATION ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

BARTON , John , A.
BURRIS , Mark
HIBLER , Donald , R.

4.
5.

O′HALLORAN , Daniel
WICOFF , Joel

(73) 1.
2.

٠٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٧٤٤.٦٠٥/١١: الوالیات المتحدة تحت الرقمین 
٢٠/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٨٥٨.٥٦١/١١

٠٣/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/IB2008/001432(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

نابیب قابل للفصلأةبئر زیت ذات قرص حاجز لسلسلإكمالأداة (54)
٠٢/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٣/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

تتم تھیئة أداة إكمال . بأداة إكمال بئر ذات قرص حاجز لسلسلة أنابیب قابل للفصلختراعالیتعلق ھذا ا
دة القطاع متعدمستطیل لیتم توصیلھا إلى سلسلة أنابیبىزیت ذات تجمیعة أنبوبیة تعین مسار رئیسبئر

عالقة إغالق طبیعیة إلى ىاألنبوبیة فالتجمیعةىیتم تركیب سدادة قابلة للفصل ف. داخل غالف بئر زیت
كامل للسدادة من ىفصل سدادة فعالة لفصل جزء مركزیكون لوحدة اسطوانة قابلة للحركة حافة. المسار

موصل إلى Uمستطیل بشكل حرفلبنیة مفصل منفصلة جزء ساق یكون. منھاىالمتبقىالجزء المحیط
، فعال الحتجاز یخضع الستطالةى، والذجزء الساق لبنیة المفصلیكون. للسدادةىالجزء المركز
إزاحة بدنیة مستقلة عن ىبینما یتیح الجزء المركزىالممر الرئیسىللسدادة فالمفصولىالجزء المركز

تجویف لھذا ى المفصول فىاستقبال الجزء المركزیتم . للسدادةىًاتجاه بعیدا عن الجزء المحیطى وف
المفصول مع الممر ىالمركزبنیة جدار التجمیعة األنبوبیة من أجل منع تداخل جزء السدادةىالغرض ف

.ى الرئیس

(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



٩٣

٢٩/٠٤/٢٠٠٨
٠٧٠٣/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
١٩/١٢/٢٠١١

٢٥٣٥٩

(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 A61F 13/15, 13/496, 13/53, 13/49, 13/511, 13/494 & A61F 5/44

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

NAKAJIMA, Kaiyo
MINATO, Hironao
BABA, Toshimitsu

4.  TAKADA, Naoko
5.  FURUYA, Kaori

(73) 1.
2.

٠٤/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥-٣٢١٦٠٩: الیابان تحت رقم 
١٩/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/JP2006/318476): راءة الدولى رقم طلب الب

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

حفاضة تستخدم لمرة واحدة (54)
١٨/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٩/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا یت ق ھ راع عل دةباالخت رة واح ستخدم لم ة ت البراز ٠حفاض ستخدمھا ب د م ساخ جل ع ات ا من ٠یمكنھ
ا  تخلص منھ تم ال ى ی ة الت ى الحفاض ل ف ن الھیك داخلى م سطح ال وح ال ازل بل وح ع ت ل تم تثبی وی

تعمال  د االس ى ٠بع ى خلف زء طرف امى وج ى أم زء طرف ت ج ث یثب زل ، بحی وح الع شكل ل ویت
سطح ال وح ال ةبل انبى للحفاض اه الج ى االتج ط ف زء األوس ن الج زى م زء المرك ون الج داخلى ، ویك

داخلى  سطح ال وح ال ن ل صال ع ابال لالنف اه ٠ًق ارزا تج ا ب شكل قوس ذ ی ب ناف د ثق تم تزوی ًوی ً
ة ٠مقدمة الحفاضة وذلك فى الجزء األوسط  ى االتجاه الطولى للحفاض د ف ة تمت ت أعضاء مرن وتثب

دة وذ ة ممت ى حال ذ ف ب الناف انبى الثق ال ج ن ك القرب م ك ب ة ٠ل ى مقدم ة إل ضاء المرن د األع وتمت
٠الحفاضة بطول أحرف الثقب النافذ لكى تقترب من الخط المركزى الذى یقطع عرض الحفاضة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٩٤

١٩/١٠/٢٠٠٨
١٧١١/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

١٩/١٢/٢٠١١
٢٥٣٦٠

(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 C01G 70/04, 11/22, 27/04 & C07C 243/10, 275/64, 281/06 & B01D 53/02, 53/14, 53/72

(71) 1.
2.
3.

INEOS EUROPE LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

WILLIAMS, Vaughan, Clifford

(73) 1.
2.

١٨/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٧٩٢,٧٠٥/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٠/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١٣٦٧٦,٦: دة تحت رقم المملكة المتح

٢٦/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ  (PCT/GB2007/001077): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة لمعالجة تیار منتج  (54)
٢٥/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٦/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ى  ة تكسیر ذات ن عملی تج م ار من تج، وبوجھ خاص تی یتعلق االختراع الحالى بعملیة لمعالجة تیار من
دروجین، وأول  ات، والھی ن األولیفین ر م ى واحد أو أكث ذكور عل تج الم ار المن شتمل التی الحرارة، وی

شبعة باألك ات الم ن المركب ر م د أو أكث ون وواح سید الكرب شتمل أكسید الكربون، وثانى أك سجین، وت
ات  العملیة المذكورة على تالمس التیار المنتج مع مركب واحد على األقل یتم اختیاره من تلك المركب

صیغتین طة ال ا بواس ر عنھ تم التعبی ى ی ن H2N-NR2R3) ٢(، وH2N-OR1) ١: (الت ث یمك ، حی
ن  ل م ار ك ن R3، وR2، وR1اختی صل م و منف ى نح ى Hعل وى عل تبدال تحت ات اس ومجموع

٠لكربون 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



٩٥

٠١/٠٣/٢٠٠٩
٠٢٧٢/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

١٩/١٢/٢٠١١
٢٥٣٦١

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

PCT

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01G 1/00, A01G 13/00, A01G 25/00, A01G 27/06

(71) 1.
2.
3.

MEBIOL INC. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OKAMOTO, Akihiro
FUJII, Manabu
YOSHIOKA, Hiroshi

4.
5.
6.

MORI, Yuichi

(73) 1.
2.

٢٠/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦-٢٥٤٤٣٩: الیابان تحت الرقمین
٣٠/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-١٤٤٢٠٢

١٠/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/JP2007/067578): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

نظام زراعة نبات (54)
٠٩/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٠/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ات  ة نب ام زراع الى بنظ راع الح ق االخت ة ٠یتعل ة القیم ة وعالی ضروات آمن اج خ ام إلنت وفیر نظ لت
ضة  ة منخف ة بتكلف اء ٠الغذائی ة للم سامیة ألیف ر م ة غی ى طبق ات عل ة نب ات لزراع ة نب ام زراع نظ

اب حوض زراعة ووسیلة تغذیة ى غی إلمداد الماء أو مائع تغذیة إلى السطح السفلى للطبقة الرقیقة ف
اء ٠نبات لتزوید ماء أو مائع تغذیة وزراعة نبات فیھ  صة للم ادة ممت كوسیلة التغذیة، یتم استغالل م

ر من ادة غی ة وم ة الرقیق ین الطبق تم وضعھا ب ى ی ة والت ة الرقیق ع الطبق ى تالمس م ذة والتى تكون ف ف
اء  ة ٠للم ة بتكلف ة الغذائی ة القیم ة وعالی ضروات آمن اج خ ام إلنت ى نظ صول عل تم الح ن أن ی یمك

تم وضع  ھ ی ذى ب ة أرضیة، وال ى ترب اء مباشرة عل ذة للم ر المنف ادة غی منخفضة بواسطة وضع الم
٠المادة الممتصة للماء وأنبوبة رى، متبوعة بوضع الطبقة الرقیقة علیھا 

(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



٩٦

٠٩/١٠/٢٠٠٨
١٦٦٢/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

١٩/١٢/٢٠١١
٢٥٣٦٢

(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 A23B 7/01

(71) 1.
2.
3.

 SCOTT, LIONEL (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

SCOTT, Lionel

(73) 1.
2.

١١/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٧٢٩٣,٨: الرقمینتحت المملكة المتحدة
١٠/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٩٢٩٠,٢

١٠/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/GB2007/001313):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / ة األستاذ (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لمعالجة منتجات طازجة  (54)
٠٩/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٠/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ى  دد الكل ى الع تحكم ف ع ال ل م الحة لألك ة ص ات طازج زین منتج ة لتخ راع بطریق ذا االخت ق ھ یتعل
ة ٠للكائنات الحیة والكائنات الحیة الممرضة  سلیط األطوال الموجی ى ت ة عل ك الطریق شمل تل ث ت حی

ى   ضوء األزرق عل ر وال ضوء األحم التى یتم اختیارھا من الضوء األزرق واألحمر، أو تولیفة من ال
٠سطح المنتج الطازج 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٩٧

٢٨/١٠/٢٠٠٩
١٥٩٩/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

١٩/١٢/٢٠١١
٢٥٣٦٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl8 C02F 1/40 & B01D 19/02 , 53/50 , 53/77

(71) 1.
2.
3.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES , LTD ( JAPAN )

(72) 1.
2.
3.

SONODA, Keisuke
FURUKAWA, Seiji
NAGAO, Shozo

(73) 1.
2.

٢٤/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧–١٩١٨٣٢: الیابان تحت الرقمین 
٢٨/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨–٠٤٨٧٨٨

١٧/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/JP2008/062890( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
اختراعبراءة (12)

ةوسیلھ ونظام الستخالص رغو (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٧/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

على سطح ماء ةالطافیةمن أجل تجمیع الرغوةالستخالص رغوةبتوفیر وسیلختراعالایتعلق ھذا 
إلى فقطةمن الرغوىتم نزع الكبریت منھ وتصریف ماء البحر المستخدم الخالىالمستخدم الذالبحر
بماء البحرةباألكسدة نظام معالجىفةاستخالص الرغوةیتم تركیب وسیل. ةالبحر المحیطةمنطق
نزع كبریت من غاز العادم ةوحدریف ماء البحر المستخدم المفرغ من برج لنزع الكبریت منلتص

على سطح ماء البحر المستخدم ةالطافیةالرغوویتم تشكیلھ لنزعةماصة باستخدام ماء البحر كماد
بسد احتجاز الفائض الموضوع على ةحوض استخالص الرغو، حیث یتم توصیلة باستخالص الرغو

ة الطافیةتحتجز الطبقىوالتةلتجمیع الرغوةبماء البحر ، وعوامةباألكسدة لنظام معالجىجانبوجھ 
وتدفق ماء البحر السطحعلىةالطافیةیفصل الرغوىوالذبماء البحرةباألكسدةلتعبر نظام المعالج

إلى حوض ىالسطحوتدفق ماء البحر ةالرغولماء البحر المستخدم وتوجیھىمن التدفق الرئیسىالسطح
.ة استخالص الرغو

(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



٩٨

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

مكتب براءات االختراع

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

١٢/٠٨/٢٠٠٣
٠٧٨٨/٢٠٠٣
٢٠١١یونیھ 

١٩/١٢/٢٠١١
٢٥٣٦٤

C07B 57/00 & C07C 255/53, 253/34Int. Cl.7(51)

H. LUNDBECK A/S (DENMARK)1.
2.
3.
4.

(71)

6.     UEDA, Yasuyoshi
7.      PETERSEN, Hans
8.     DANCER, Robert
9.    AHMADIAN, Haleh
10.  LYNGSO, Lars, Ole

TAOKA, Naoaki
KATO, Takahisa
YAMAMOTO, Shogo
YOSHIDA, Takashi
TAKEDA, Toshihiro

1.
2.
3.
4.
5.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

سمر احمد اللباد  (74)

براءة اختراع  (12)

طریقة لفصل مركبات وسیطة یمكن استخدامھا فى تحضیر اسیتالوبرام (54)
١١/٠٨/٢٠٢٣فىوتنتھى١٢/٠٨/٢٠٠٣من تاریخ تبدأ الحمایة 

ذا االخ(57) ق ھ صیغة یتعل ا ال یطة لھ ائى ول وس ات ثن ضیر مركب دة لتح ة جدی راع بطریق ى ) II(ت دة ف مفی
. تحضیر اسیتالوبرام تتضمن األسیلة األنزیمیة االنتقائیة او نزع مجموعة األسیل

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٩٩

١٠/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٧٥/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

١٩/١٢/٢٠١١
٢٥٣٦٥

(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 A01N 43/56, 43/40, 55/04, 47/34, 43/90, 51/00, 43/58, 57/32, 43/22, 47/40, 37/28 &
A01P 3/00, 7/00

(71) 1.
2.
3.

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KOYANAGI, Toru
MORITA, Masayuki
YONEDA, Tetsuo

4.   UEDA, Tsuyoshi
5.   KIRIYAMA, Kazuhisa
6.   HAMAMOTO, Taku

(73) 1.
2.

١٤/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦-٣٣٦٥٨٥:تحت رقمالیابان
١٢/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-١٠٥٠٢٩:تحت رقمالیابان

١٢/١٢/٢٠٠٧یخ بتارPCT/JP)(2007/074372:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبات مبیدة للحشرات (54)
١١/١٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٢/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ة االخت ة فعال ى كمی وى عل شرات یحت د للح ب مبی بتركی
ى  د عل د واح ل أمی ب انثرانی ن مرك ا م صیغة ًتعاونی ل بال ل ممث ھ (I)األق أو ملح

رى  شرات أخ دات ح ن : ومبی ال م ث ك رى ، R1bوR1aحی ن األخ تقالال ع ال باس ك
ن  ال م الوجین ، ك ون ھ ل ، R3وR2تك الو ألكی ل ، ھ الوجین ، ألكی ون ھ تك

یانو  سى أو س الو ألكوك سى ، ھ طة Aألكوك ستبدل بواس ل م ون ألكی ؛ Yتك
Y ون ى التC3-4تك ل حلق ستبدل ألكی ل م ى األق طة عل ستبدلة بواس ون م د تك ى ق

ل ،  الو ألكی ل وھ الوجین ، ألكی ة ھ ة المحتوی ن المجموع ار م د مخت واح
n فر أو ون ص ى q، ١تك فر إل ن ص حیح م دد ص ون ع شرط أن٤تك ، ب

R1aوR1b ٠ًال یكونا معا كلورین وال برومین

(57)

ق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائ



١٠٠

٢٤/٠٣/٢٠١٠
٠٤٧٩/٢٠١٠
٢٠١١یونیھ 

١٩/١٢/٢٠١١
٢٥٣٦٦

(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 C10B 43/04

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

KNOCH , Ralf

(73) 1.
2.

٢٩/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٤٦٨٠٤.٢:تحت رقمألمانیا 
٠٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008 /007268( :رقمىالدولطلب البراءة 

١.
٢.
٣.

(30)

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

فرن الكوكةطار لحجرإلجھاز تنظیف ل (54)
٠٤/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٥/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

قد یتم ىمسك التةداأ، بھا )فحم الكوك(فرن كوك ةطار لحجرإلجھاز لتنظیف ابختراعالھذا ایتعلق
الكوك ، حیث فیھا فرنةطار لغرفإلفرن الكوك ووحدات تنظیف لةرتكاز لغرفابین حاملین وضعھا

ن عناصر منع أ، فلالختراعًوطبقا. المسكةداأىعلةلواح تكون مرتبأكةعناصر منع التسرب مصمم
وعناصر منع . فرن كوكةبعیدا عن حجرةالمسك موجھة داألىبالجانب الخلفةالتسرب تكون متصل

ىوتشتمل عناصر منع التسرب عل. ىللجانب الخلفىاالرتفاع الكلىالتسرب لھا توجیھ عمودى وتغط
حیث فیھا ة ، جانبیةجنحأوةغیر متحركةالمسك بطریقةداأىمثبتھ علةمتوسطةواحدةقطعى قل علألا
محور ىعلةالمتوسطةللقطعةبالنسبة دورانیللةللحركةقابلةبطریقةتصلتكون مةالجانبیةجنحألا

من حاملین ةجھاوملاسطح ألضبط مقابل اةحركىفةللحركة ابلقتكون ةالجانبیةجنحألوا. ىسأر
.فرن الكوك ةلغرفاالتجاهىارتكاز ف

(57)

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



١٠١

١٨/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٣٥/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
١٩/١٢/٢٠١١

٢٥٣٦٧

(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 B65D 1/00

)العربیةجمھوریة مصر(عبـد هللا عـاشـور حسـن علـى / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبـد هللا عـاشـور حسـن علـى/ األستاذ  ٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

زیادة معامل أمان حاویات نقل وتداول الكلورجھاز ل (54)
١٧/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٨/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

وربجھاز لتراع علق ھذا اإلختی داول الكل ل و ت ات نق ان حاوی ل أم ق زیادة معام ن طری صنع ولحام ع
ن  م وعرض ٢طوق صلب بقالووظ خارجى بسمك ال یقل ع دن٤س ة ب ى نھای طوانةسم ف ن األس م

الووظ أسطوانیةیتم صنع طابةكما " . المحتمل حدوث تحرر للكلور منھا " إتجاه المحابس  شكل بق ال
من الخارج األسطوانیةالطابة منتصف قاعدةىیتم تركیب محبس فكما . ام الغلق معاكس وذلك إلحك

ة  ب الطاب ك وتركی سرب غاز إلجراءاألسطوانیةمثبت داخل صامولة ف دم ت ق وع ام الغل ة إحك عملی
٠جوان الفالنشةحد الصمامات أوأالكلور إذا حدث لھ عملیة تحرر من 

(57)

ت والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسوما
والصور المرفقة بالطلب



١٠٢

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنو
مكتب براءات االختراع

PCT

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

١٣/٠٨/٢٠٠٨
١٣٧٢/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

٢٠/١٢/٢٠١١
٢٥٣٦٨

C07D 401/14, 409/14, 413/14, 417/14 & A01N 43/00,Int. Cl.8(51)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)1.
2.
3.
4.

(71)

5.     JEANGUENAT, Andrè
6.     STOLLER, Andrè
7.     HUGHES, David, John

LOISELEUR, Olivier
DURIEUX. Patricia
TRAH, Stephan
EDMUNDS, Andrew

1.
2.
3.
4.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٦/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ  ٠٦٠٠٣٠٩٤.٧ :البراءات االوربى تحت رقم مكتب 
١٤/٠٢/٢٠٠٧ (PCT/EP2007/001283) بتاریخ  : طلب البراءة الدولى  رقم 

سھیر میخائیل زرق/ األستاذة (74)

براءة اختراع  (12)

مبیدات آفات تتكون من ثانى امید ثنائى الحلقات (54)
١٣/٠٢/٢٠٢٧فىوتنتھى١٤/٠٢/٢٠٠٧من تاریخ  تبدأ الحمایة 

ى عنصر ) ١(یتعلق االختراع الحالى بمركبات ذات الصیغة (57) ا ف م تعریفھ حیث المستبدالت تكون كما ت
ا . ١الحمایة  ة كیمیائی ومیرات والمماثل سومیریة والتوت ل االشكال االی امالح مقبولة كیمیائیة زراعیة وك

صیغة  ات Iللمركبات ذات ال ستخدم كمكون ن ان ت ى یمك ن تحضیرھا والت ة ویمك ة فعال ة زراعی كیمیائی
. بحد ذاتھا بالطرق المعروفة

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٠٣

٠٧/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٦٢/٢٠٠٩
٢٠١١یولیو 

٢٠/١٢/٢٠١١
٢٥٣٦٩

(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 7/098 , 5/26

(71) 1.
2.
3.

BETEILIGUNGEN SORG GMBH & CO. KG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

GRÖSSLER , Jürgen

(73) 1.
2.

٠٧/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٥٨٠٤٤.٣: تحت رقمألمانیا 
٢٧/١١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007 /010264( :رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

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

طریقة ووسیلة إلستخالص مصھور الزجاج من قنوات تدفق (54)
٢٦/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٧/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

طریقة ووسیلة الستخالص مصھور زجاج من قنوات تدفق یتم دفعھا إلى نقطةبختراعالھذا ایتعلق
وحیث یتم وضع وسیلة ، حیث تشتمل قناة التدفق على بطانة مقاومة زجاجستخالص الزجاج المنتجال

تسحب ھذه الترتیبة إلكترودات ىولك.مقدمة نقطة استخالص الزجاج المنتجىفىتفریغ للزجاج السفل
منحنى والمؤقت على ىتكون قادرة على التأثیر الموضعالتسخین من مصھور الزجاج ، وبرغم ذلك

منطقة وسیلة ىا لالختراع اقتراح أن على األقل فًـللتدفق ، یتم وفقى المقطع العرضىدرجة الحرارة ف
، وفوق ذلك، ى السفلا وذات فتحة تفریغ للزجاجًـتتكون البطانة من مادة مدمجة موصلة كھربائیالتفریغ ،

جانبین المقابلین لقناة التدفق ولوسیلة الىففجوة تفریغ ، یتم ترتیب اثنین من اإللكترودات على األقل
مصھور اتجاهىالبطانة فىتلك اإللكترودات بواسطة الوجھین الطرفیین لھما فالتفریغ ، حیث یتم إدخال

التدفقات الحالیة خالل ، ویتم توجیھ الجزء السائد منالزجاج بدون التالمس مع مصھور الزجاج
.فتحة التفریغ رتیبھ تحتمصھور الزجاج ویبلغ لوح إلكترود یتم ت

(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



١٠٤

٠٤/٠٩/٢٠٠٨
١٤٨٧/٢٠٠٨
٢٠١١یولیو 

٢٠/١٢/٢٠١١
٢٥٣٧٠

(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 B21C 47/00

(71) 1.
2.
3.

RIB LOC AUSTRALIA PTY LIMITED (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

BATEMAN, Lan, Roger
MAYMAN, Craig, Anthony
CRAWFORD, Glenn

(73) 1.
2.

٠٩/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٩٠١١٨٩:تحت رقماسترالیا 
٠٨/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/AU2007/000296: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

فـاء اللــط أثنــت شریـاز لتثبیــة وجھــطریق (54)
٠٧/٠٣/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٨/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

على ىة تحتوبالكشف عن مجموعة لف بكرة إلجراء لف لشریط مركب على بكرختراعإلیتعلق ھذا ا
على جزء قاعدة مسطح ومجموعة ىتلفھ على شریط بالستیك مطول یحتوىالشریط الذویشتمل. قلب
قائمة من والمتباعدة عن بعضھا بمسافات جانبیة وتكونىاتجاه طولىأجزاء األضالع الممتدة فمن

داخل أجزاء أضالع ى اتجاه طولىتمتد فى؛ ومجموعة من أعضاء التقویة المطولة التجزء القاعدة
وتشتمل مجموعة لف البكرة .، بحیث تشكل أجزاء األضالع وأعضاء التقویة أضالع مركبةمناظرة

؛ ى على نحو قابل للدوران بالنسبة لإلطار الرئیس؛ حامل بكرة لحمل البكرةى إطار رئیس: ى على ما یل
لة حمل مركبة للحركة الجانبیة بالنسبة؛ ووسیى بالنسبة لإلطار الرئیسووحدة تدویر بكرة لتدویر البكرة

التغذیة بھ نحو القلب للبكرةعندما تتممركبة على وسیلة الحمل الستقبال الشریطى ؛ ووسیلة ثنللبكرة
ىمتصلة على نحو تشغیلىوووحدة تدویر وسیلة الثن؛ى ولتغییر شكل الشریط لیعطیھ جزء قاعدة منحن

٠ى من خالل وسیلة الثنلتدویر الشریطىبوسیلة الثن

(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



١٠٥

٠٣/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٢٤/٢٠٠٩
٢٠١١یولیو 

٢٠/١٢/٢٠١١
٢٥٣٧١

(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 273/04

(71) 1.
2.
3.

UREA CASALE S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

ZARDI, Federico
STICCHI, Paolo
BRUNENGO, Paolo

(73) 1.
2.

٠٤/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٢٢٩٩١.١:تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
٠٩/١٠/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)(2007/008730:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج الیوریا ووحدة إنتاج متعلقة بذلك (54)
٠٨/١٠/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٩/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

تم تعریض االختراع یتعلق ھذا  ا ی ون ، وفیھ سید الكرب انى أك ا وث ا من األمونی اج الیوری ة إلنت بعملی
ول  ن المحل زء م ا ج وم ، واألمونی ات األمونی ا ، وكربام ى الیوری شتمل عل ائى الم الم

ل  ة یعم اع معالج ى قط ذوبان ف ى ال ك إل ا ، وذل ق الیوری اع تخلی ى قط ا ف صول علیھ م الح ذى ت ال
ھ  ودة ب ا الموج وم واألمونی ات األمونی تخالص كربام سبقا الس دد م ط مح غط متوس د ض ٠ًعن

ریض الم وات تع ى خط شتمل عل ة ت ذوبان والعملی وة ال ن خط اتج م ا الن ائى للیوری ول الم حل
زء  تخدام ج ضغط ، واس نخفض ال ا م تخالص الیوری اع اس ى قط ل ف ى التحل ذكر إل الفة ال س

على األقل من البخار المتكثف الذى تم الحصول علیھ بواسطة التبادل الحرارى غیر المباشر 
ا  ى یوری شتمل عل ذكور ی ائى الم ول الم ن المحل ان م زء ث ع ج ا م وم وأمونی ات أمونی وكربام

ائى  ول الم ن المحل زء األول م ذوبان الج سخین ل ائع ت ضغط كم ة ال صال مرتفع دة استن ى وح ف
٠المشتمل على یوریا وكربامات أمونیوم وأمونیا فى قطاع المعالجة متوسط الضغط 

(57)

ـورة ــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــلوصة باــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتان ــم



١٠٦

١١/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٢١/٢٠٠٩
٢٠١١یولیو 

٢٠/١٢/٢٠١١
٢٥٣٧٢

(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 B07B 1/26
(71) 1.

2.
3.

OMYA S.A.S (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

LARGEAUD, Gil

(73) 1.
2.

١٤/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٨٠٣٨: مقرتحتفرنسا 
١٢/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IB2007/002644( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
براءة إختراع (12)

للمساحیق واستخداماتھىجھاز لتحدید خصائص توزیع الحجم الجسیم (54)
١١/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٢/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

حیث . واستخداماتھ للمساحیقىبجھاز لتحدید خصائص توزیع الحجم الجسیمختراعإلیتعلق ھذا ا
، ، عضو نخل، عضو اھتزاز متصل، عضو وزنفتصری، عضویشتمل على عضو إمداد

المذكور بأن عضو النخل عبارة عن عضو یدور حول ، وحیث یتسم الجھاز، عضو تحكمًواختیاریا
، وحیز تصریف ولوح مختلفبكةتناظر منخلین لھما حجم شوبھ أربع مواضع على األقلىمحور أفق

ىھذا الجھاز لتحدید خصائص توزیع الحجم الجسیمكذلك باستخدام ختراعإلیتعلق ا. مضاد للصدمات
.تحدید خصائصھا أثناء عملیة تصنیعھاى، أإنتاجھاخطىًللمساحیق وخصوصا ف

(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



١٠٧

٢٨/١٠/٢٠٠٢
١١٨١/٢٠٠٢

٢٠١١مایو 
٢٠/١٢/٢٠١١

٢٥٣٧٣

(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 A61K 6/08

)جمھوریة مصر العربیة(د احمد صادق الجمال اغاری/ الدكتوره ٠١
٠٢
٠٣

(71)

اغارید احمد صادق الجمال/ الدكتوره ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

مادة موضعیة طبیعیة لعالج مرض جلدي (54)
٢٧/١٠/٢٠٢٢وتنتھى فى تاریخ تقدیم الطلبتبدأ الحمایة من 

مع الصبار ) البروبولیس(تم عمل دراسة لدور اثنین من المنتجات الطبیعیة وھما صمغ نحل العسل 
حالة صدفیة بجمیع ٦٤وتأثیرھما على الدراسة الباثولوجیة لمرض الصدفیة وشملت الدراسة عالج 

یة انواعھا واشكالھا بمرھم صمغ نحل العسل والصبار معا، وكریم صمغ نحل العسل في صدف
.االظافر والرأس وكانت النتائج مذھلة

وتم رصد ھذا التحسن بالطرق االكلینیكیة والفحص المجھري وعمال االحصائیات الالزمة 
.للحصول على نتائج ھذه المنتجات

مع الصبار حقق نسبة فائدة عالیة ) البروبولیس(ووضحت ھذه الدراسة ان مزیج صمغ نحل العسل 
فاعلیة مذھلة في عالج صدفیة األظافر ) البروبولیس(نحل العسل صمغ وحقق كریم % ٦,٨٢وھي 

.والرأس



١٠٨

٠٨/٠٤/٢٠٠٨
٠٥٩٢/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
٢٠/١٢/٢٠١١

٢٥٣٧٤

(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 G01R 29/18

)جمھوریة مصر العربیة(عصام ماھر خالد عوض/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

لد عوضعصام ماھر خا/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

جھاز توحید كابالت الجھد المتوسط (54)
٠٧/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٨/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ختالف ھذا التصمیم لجھاز یقوم بتحدید اال. علق ھذا االختراع بجھاز توحید كابالت الجھد المتوسط تی
د متوسط ابلین یحمالن جھ ة لك ة واحد بلوحات ) ف. ك١١(فى الوجھ الثالث ن مصدر تغذی ى م والت

ق توصیل ا) ف.ك١١(التوزیع  دخول طرافألعن طری ا ال ة بخالی د والمركب ة لمحوالت الجھ الثانوی
ة ع والموصلة بطریق ا بلوحات التوزی سبة تحویلھ ى ن ة والت ى١١٠٠٠/١١٠نجم از فیظھر عل بالجھ

دیل ألاى اختالف ما بینأشاشة الجھاز  تم تب ھ وی اءاأوج ده بن راد توحی ل الم ائج ًطراف الكاب ى النت عل
ط القضبان بلوحةالتى تظھر على ا توصیل راب ك یمكنن شاشة الجھاز حتى تتم عملیة التوحید وبعد ذل

. و توصیل الكابلین على نفس القضبانأالتوزیع 

(57)

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



١٠٩

٢١/١٢/٢٠٠٨
٢٠٤٩/٢٠٠٨

٢٠١١أغسطس 
٢١/١٢/٢٠١١

٢٥٣٧٥

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

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

ت االختراعمكتب براءا

(51) Int. Cl.8 B21C 47/30
(71) 1.

2.
3.

SMS DEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

KIPPING, Matthias,
BONA Ali
HOLZHAUER, Thomas

4.
5.

MERZ, Jürgen
BRAUKMANN, Michael

(73) 1.
2.

٢٢/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٢٩١٠٣.٤:ین رقمالألمانیا تحت 
١٠/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٤٨٠٨٧.٢

١٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/005156( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

فـائـل اللفـلب تشكیـق (54)
١١/٠٦/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٢/٠٦/٢٠٠٧مایة من تبدأ الح

ساخنى قلب تشكیل اللفائف للف معدن صفائحبختراعإلیتعلق ھذا ا .، وباألخص الشرائح المدلفنة على ال
بطھ ن ض دد یمك شكیل ، ذراع تم ب الت دة قل ذكور قاع شكیل الم ب الت ضمن قل ب ویت دة قل سبة لقاع بالن

نىألجزاء التوعدید من اىاتجاه محورىالتشكیل ف دد یمك د إزاحة ذراع التم ا عن ًضبطھا نصف قطری
شكیل ب الت ب ًمحوریا بالنسبة لقاعدة قل ة وترت دد واألجزاء وتركب مجموع ین ذراع التم واس ب ن األق م

سماإلویھدف ا. ذراع التمدد ومع األجزاء بمفصالت مع ى ال ةحختراع إل واد عالی ف الم ة بل شدة وبالغ ال
األقواس على األقل ، عند تركیب مجموعات ىحدإمتد ت، ولھذا الغرض. یل اللفائفالشدة على قلب تشك

ائف ، من خالل الفجوات ف شكیل اللف دة قلبىقلب ت ذكورة فقاع تم إدخال الفجوات الم شكیل ، وی ىالت
ا بحیث ة م دةقاعدة قلب التشكیل بطریق ةأن القاع ة تكون خالی ا المحوری ى أحد أطرافھ ل عل ى األق ، عل

.من الفجوات 

(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



١١٠

٠٤/٠٦/٢٠٠٧
٢٩١/٢٠٠٧
٢٠١١یولیھ 

٢١/١٢/٢٠١١
٢٥٣٧٦

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

ة مصر العربیةجمھوری
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65B 1/00

)جمھوریة مصر العربیة ( فتحى محمود محمد مصطفى / مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

فتحى محمود محمد مصطفى/ مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

كیلو جرام٥: ١ماكینة تعبئة ووزن وقفل ورص وتحمیل عبوات دقیق زنة من 
بأكیاس سابقة التجھیز

(54)

٠٣/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٤/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
كیلو ٥: ١عبوات دقیق زنة من یتعلق موضوع االختراع بماكینة تعبئة ووزن وقفل ورص وتحمیل 

جرام بأكیاس سابقة التجھیز  
-:وحدة مناولة الدقیق المطلوب تعبئتھ -:ًأوال 

ا  ل علیھ بكة یحم ا ش ى علیھ ھ ألعل ى قاعدت بھ ھرم كل ش ى ش تنلس عل ن األس ك م تن
د كلم–األجولة  ى تزی درج الخطوة والت زون مت ة ذات حل ة أمبوبی ا ومن أسفل بریم ا ارتفعن
٠وداخل التنك شبكة تأخذ حركتھا من الموتور –تتحرك بموتور –ألعلى 

-:وحدة تعبئة العبوات ووزنھا -:ًثانیا 
ھ  ب وعدم ٢تنك من األستنلس مركب علی ھ شبكة التقلی دقیق وب ساسة لمستوى ال ة ح خلی

ة ا–تراكم الدقیق تأخذ حركتھا من موتور بریمة الوزن  ة المناول دقیق من بریم لتنك یأخذ ال
ة  ة كھربی ور بفرمل ن موت ا م ى تأخذ حركتھ وزن الت أسفل –ومركب على بریمة التعبئة وال

ن  ام األوزان م ا أرق ة وعلیھ ة مدرج ة معدنی ة رافع ا ٥: ١البریم رك علیھ رام یتح و ج كیل
وزن  ة  ال ة یحمل–رمان ة البریم د نھای ة عن ة الرافع د أطراف المرافق وى أح طوانة تحت أس

ة  ة –الوزن طوانة الوزن ب الس صل مرك یل والف ة للتوص ام خلی رك أم ر یتح رف اآلخ والط
ة  شغیل البریم ى ت تحكم ف ة ت د خارجی فلیة بی ة س طوانى –بواب سلوب أس طوانة م فل األس أس

ر  ن قط ل م ر أق ورة بقط ب ماس سفلى مرك ورة وال ن الماس ر م وى أكب وى العل ره العل قط
٠الفارغة المطلوبة 

-:وحدة لحام العبوات ونقلھا ورصھا -:ًثالثا 
ة  سب الحاج ضھا ح ا وخف ن رفعھ ھ یمك وزن ومقدمت ورة ال فل ماس ھ أس ل مؤخرت یر ناق س

یارة( ى س ل عل زین أو تحمی تیك ) تخ اس البالس ام لألكی واء لح ل س دة القف ا وح ب علیھ مرك
٠یاكة لألكیاس الورق أو القماش أو ح

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



١١١

٠٩/٠٩/٢٠٠٧
٠٤٧١/٢٠٠٧

٢٠١١أغسطس 
٢٢/١٢/٢٠١١

٢٥٣٧٧

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

حث العلمى و التكنولوجیاأكادیمیة الب
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01 D43/10 & F16L 9/17

)جمھوریة مصر العربیة ( السید عبد الجواد السید مرزوق  / المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

السید عبد الجواد السید مرزوق  / المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

جھاز تكییف الھواء متعدد األوجھ (54)
٠٨/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٩/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

بجھاز یتم وضعھ فى داخل الحد الفاصل بین غرفتین أو أكثر بحیث یكون للجھاز یتعلق ھذا االختراع 
٠كییفھا على األقل فى كل غرفة یراد ت) وجھ واحد(مدخل ومخرج 

واء  الجھاز بھ وحدة تحكم تقوم بفتح بعض المداخل والمخارج وإغالق بعضھا األخر وتغییر مسار الھ
٠أو الغرف المراد تكییفھا وظروف التشغیل ًداخل الجھاز وفقا للغرفة 

ھ أو  ن أى وج ا م دویا أو أوتوماتیكی ات ی ددة االتجاھ ة متع ف والمروح دة المل ى وح تحكم ف ن ال ًیمك ً
٠ًموعة أوجھ أو عن أى طریق لتكییف أى غرفة أو مجموعة غرف طبقا لظروف التشغیل مج

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



١١٢

١٤/٠٧/٢٠٠٤
PCT/JP2004/000053

٢٠١١یونیھ 
٢٢/١٢/٢٠١١

٢٥٣٧٨

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

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

ات االختراعمكتب براء

(51) Int.Cl.8 A61F 15/00

(71) 1.
2.
3.

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

NISHIBAYASHI, TORU
ADACHI, SHINTARO
SATO, TETSUYA

(73) 1.
2.

١١/١٠/٢٠٠٢بتاریخ ٢٩٨٧٢٦/٢٠٠٢: المكتب الیابانى تحت رقم 
٠٩/٠٥/٢٠٠٣بتاریخ ١٣٢٠٣٤/٢٠٠٣: المكتب الیابانى تحت رقم 
٠٨/١٠/٢٠٠٣بتاریخ ) 2003/012866PCT/JP: (طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة استنشاق مسحوق  (54)
٠٧/١٠/٢٠٢٣فى وتنتھى ٠٨/١٠/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ى بواالخت وى عل سحوق تحت شاق م یلة استن ظ : س داد لحف ضو إم ت ، وع مبی
سفلى ،  طحھ ال ى س ار ف غ عق ة تفری ھ فتح ات وب ن الجرع ر م دد كبی سحوق لع ة م ى ھیئ ار عل عق
ضو  ار لع غ العق ة تفری ن فتح ا م سحوق إلیھ ة م ى ھیئ ار عل داد العق تم إم ار ی ل عق یلة حم ووس

وى  طحھا العل ى س اس عل ف قی ا تجوی داد وبھ دة اإلم ة واح ى لجرع افئ حجم ل مك یمث
شغیل  وم بت ام ، ویق ف واألم ة للخل رك بحری ل التح ن أج د م شغیل مع ضو ت ار وع ن العق م
ضو  سفلى لع سطح ال ع ال س م ى تالم ار ف ل العق یلة حم رك وس ار ، وتتح ل العق یلة حم وس
غ  ة تفری ع فتح ن موض اس م ف القی ى تجوی أ ف سحوق المعب كل م ى ش ار عل ل العق داد لحم اإلم

زالق ا ة لالن صورة قابل ا ب ار فیھ ل العق یلة حم داد وس تم إع ث ی واء ، حی شاق ھ اة استن ى قن ار إل لعق
٠بحیث یتحرك تجویف القیاس بطریقة دائریة بواسطة انزالق وسیلة حمل العقار 

(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



١١٣

٢٢/٠٥/٢٠٠٨
٠٨٥٣/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

٢٢/١٢/٢٠١١
٢٥٣٧٩

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E02D 29/02
(71) 1.

2.
3.

HESCO BASTION LIMITED ( UNITED KINGDOM )

(72) 1.
2.
3.

HESELDEN, James

(73) 1.
2.

٢٤/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٢٢٣٩٢٥.٦:تحت رقمالمملكة المتحدة 
٠١/١١/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/GB2006/050367( : رقمءة الدولىب البرالط

١·
٢·
٣·

(30)

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

ــىز واقــحاج (54)
٣١/١٠/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠١/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

حمایةىلالستخدام فى خدامھ مرة أخریمكن اإلبقاء علیھ إلعادة استىبحاجز واقختراعإلیتعلق ھذا ا
، الفیضانات، مثل میاهالمنشآت العسكریة أو المدنیة من الھجمات باألسلحة أو من قوى الطبیعة

. ، وما شابھ ذلكوتآكل المنحدرات،، واالنھیارات الجلیدیة ، وعدم ثبات التربةوتدفقات الحمم البركانیة
مجموعة من عناصر الجدران الجانبیة ىتشتمل علنبیة متقابلةعلى جدران جاىویشتمل الحاجز الواق

متباعدة بواسطة مجموعة من الجدران الفاصلة بحیث تتحدد المسافات بینا على فواصلًـمتصلة مع
، ویتم ى الواق، مع الحجرات الفردیة ذات الجدران الجانبیة للحاجزاألزواج المجاورة للجدران الفاصلة

ىإلىمحوریة مما یؤدب والجدران المجاورة ببعضھا البعض بواسطة وصالتتوصیل جدران الجان
بحیث تكون التوصیلة المحوریة الواحدة ،ًبین األشكال المسطحة تماما والمنتشرةىالحاجز الواقىط
ىتحریرھا بفتح عناصر الجدران الجانبیة بالنسبة للحاجز الواقتسمح عندىاألقل قابلة للتحرر والتىعل
.ى محتویات لحجرات الحاجز الواقىأىجانب الحاجز إللك لتسمح بالوصول منوذ

(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



١١٤

٠٨/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000702

٢٠١١یولیھ 
٢٢/١٢/٢٠١١

٢٥٣٨٠

(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 3/28 & F24F 6/00 & F28F 25/00

(71) 1.
2.
3.

F F SEELEY NOMINEES PTY LTD (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

JAMES, Robert, Wilton

(73) 1.
2.

١١/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٩٠٠٢٣٥: استرالیا تحت رقم 
٠٤/٠١/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/AU2006/000025): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
إختراع  براءة  (12)

طریقة ومواد لتحسین المبادالت الحراریة المبخرة (54)
٠٣/٠١/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٤/٠١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ة ٠طریقة ومواد لتحسین المبادالت الحراریة المبخرة باالختراع یتعلق ھذا  ذه الطریق یتم فى إطار ھ
ا ى مب ة الستخدامھا ف ادة استخدام مادة صفائحیة متموج ذه الم شتمل ھ ث ت سخین البخارى ، حی دل الت

٠على وسط حاجز للمیاه لھ سطح قابل للترطیب وسطح مقابل مقاوم للبخار 

(57)

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



١١٥

٠٩/١١/٢٠٠٨
١٨٢٢/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

٢٢/١٢/٢٠١١
٢٥٣٨١

(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 A61M 15/00
(71) 1.

2.
3.

PENTAFRAGAS, Dimitrios (Greece)

(72) 1.
2.
3.

PENTAFRAGAS, Dimitrios

(73) 1.
2.

٠٩/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٠١٠٠٢٧٥: الطلب الیونانى تحت رقم 
٠٩/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GR2007/000026( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

المتزامن الكثر من دواء  وسیلة استنشاق مسحوق جاف خاصة باالعطاء (54)
٠٨/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٩/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

الحالى بوسیلة استنشاق مسحوق جاف والتى تكون مناسبة لإلعطاء المتزامن لتولیفة یتعلق االختراع
حبیبات من المكونات الصیدالنیة ، حیث یتم تعبئة كل مكون صیدالنى فى حبیبة منفصلة من نفس شریط 

وتتالمس مجموعة األدویة التى تشكل التولیفة مع بعضھا البعض قبل خروجھا ٠الجرعة المفردة 
٠من  قطعة الفم بالجھاز 

(57)

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



١١٦

٢١/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٤٧/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
٢٢/١٢/٢٠١١

٢٥٣٨٢

(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 C08G 77/08 & C07D 311/72

(71) 1.
2.
3.

 BAYER SCHERING PHARMA OY (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

TIITINEN, Emilia
JUKARAINEN, Harri

(73) 1.
2.

١٢/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٠٣٩٣٩,٠: مكتب البراءات األوروبى تحت الرقمین
١٢/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٠٣٩٥٠,٧

١١/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/FI2008/050113): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة لتصنیع بولى سیلوكسانات محبة للماء فى وجود عامل حفاز وتوكوفیرول كمساعد للعامل 
الحفاز 

(54)

١٠/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ١١/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ق  بیتعل تخدام مرك الى باس راع الح ات االخت رة مركب ى بلم از ف ل الحف ساعد للعام وفیرول كم توك

ة  تح الحلق ة ف ة بطریق سانات الحلقی ولى ٠سیلوك صنیع ب ة لت ضا بطریق راع أی ذا االخت ق ھ یتعل
ئ  ع جزی دو م ى ھیدری وى عل ى المحت سان الحلق ل سیلوك ث یتفاع اء، حی ة للم سانات محب سیلوك

ون، با ى كرب ین ذرت ة ب ة مزدوج ضمن رابط اء یت ب للم ةمح صیغة العام ل
(I) H2C-CH-(CHR)n-O-(CHR1CR2R3)mR4 أو(II) H2C=CH-(CHR)n-R5ث حی

n ى ى m، ٤عبارة عن عدد صحیح من صفر إل ن صفر إل حیح م دد ص ارة عن ع ، R ،R1، ٥عب
R2 ،R3وR4 ن دد م ل بع دروجین أو ألكی ى ١حیث كل على حدة عبارة عن ھی ون، ٦إل ذرات كرب
R5 دروكربون ود عامل عبارة عن ھی ى وج ك ف ل، وذل ى مجموعة كربونی وى عل ى مشبع یحت حلق

٠حفاز ثانى وتوكوفیرول كمساعد للعامل الحفاز 

(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



١١٧

٠٥/٠١/٢٠١٠
٠٠٢٧/٢٠١٠
٢٠١١یولیھ 

٢٥/١٢/٢٠١١
٢٥٣٨٣

(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 1/52 , 9/02 , 1/22 , 1/00 & B01D 9/02

(71) 1.
2.
3.

ECOWAT AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

SKJETNE, Tore
LARSEN, Roar
LUND, Are

(73) 1.
2.

٠٩/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٩٢٩.٦٩٥/٦٠: مقرتحتوالیات المتحدة األمریكیة ال
٠٧/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/NO2008/000260(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

ةالماء المشتمل على مركبات غیر قطبیةلمعالجةطریق (54)
٠٦/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ةلقطبی، حیث توجد المركبات غیر امن الماءةالمركبات غیر القطبیةزالإلةبعملیختراعالیتعلق ھذا ا
ةدرجحیث یتم ضبطمرار الماء خالل خزان تحضیرإًوالأحیث یتم ،و مشتتھأةذائبةصورى ف

لى ة إنبوبألاىالماء فمرارإیتم عندئذ . المحتمل وجودھاةالجسیمات الصلبةزالإوحیث تتم ةالحرار
بذور ةضافإس الوقت نفىحیث تتم ف، ة نبوبألمن اِّمع مركب مكون للھیدراتھویتم خلطخزان مفاعل

ترتبط وأحیث تتصل ة ،العملیىلالستخدام المستمر فةنبوبألوالمعاد تدویرھا من اة نبوبألالھیدرات من ا
یتم فصل ٠المفاعلخزانىفةبجسیمات الھیدرات المتكونةو جزیئات المركبات غیر القطبیأقطیرات 

لى ة إنبوبألالمكون للھیدرات خالل المركبعاده تدویر اإتتم . جسیمات الھیدرات من الماء وصھرھا
كما یشتمل االختراع على . ة نبوبألعن طریق اةغیر القطبیویتم تصریف المركباتخزان المفاعل

.من الماءةالمركبات غیر القطبیةزالإىفةلى الھیدرات المستخدمإةضافإلباةالعملیىجھاز لالستخدام ف

(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



١١٨

٠٥/١١/٢٠٠٩
١٦٣٥/٢٠٠٩
٢٠١١یولیو 

٢٥/١٢/٢٠١١
٢٥٣٨٤

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

جمھوریة مصر العربیة
ة الدولة لشئون البحث العلمىوزار

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
AKIYAMA , Tomoo

(73) 1.
2.

٢٤/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧–١٩١٨٥٨:الیابان تحت رقم
١١/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/JP2008/062563( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

جھاز لنزع الكبریت من غاز عادم (54)
١٠/٠٧/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١١/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ل دون و، حیث یحبجھاز لنزع الكبریت من غاز عادم باستخدام طریقة ماء بحرختراعالیتعلق ھذا ا
مستخدمالبحر الَّمولد عند اندفاع ماء العادم احتراق بمنع أو تقلیل احتجاز غاز عادم غالیة تسرب غاز

، یستخدم طریقة ماء بحر، كبریت من غاز عادم لاجھاز نزع ىف. ِّبحر مخففلماء ماء السطح ىف
لبرج نزع ىالعلومن الجزءبط اھالسائل بین ماء بحر ال- تجرى فیھا عملیة نزع الكبریت بمالمسة الغاز

مستخدم البحر الماء ھبط الكبریت ، یلبرج نزعىالكبریت وغاز عادم الغالیة الصاعد من الجزء السفل
نظام معالجة بأكسدة ماء البحر ىِّبحر مخفف یتدفق فماءىنزع الكبریت فمنزوع منھ الكبریت من برج 

َّویخلط ویخفف بھ َّقوة صدمات مولدة عند نزول إلضعاف قوة صدمات ، إضعاف التزوید بجھاز ، ویتمُ
عادمدفق غازت، عند موضع أسفل موضع ِّماء البحر المخففىالمستخدم واندفاعھ فماء البحر
.برج نزع الكبریت ىاالحتراق 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



١١٩

٠٢/٠٤/٢٠٠٩
٠٤٤١/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٢٥/١٢/٢٠١١
٢٥٣٨٥

(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 C05F17/02

(71) 1.
2.
3.

SCT SORAIN CECCHINI TECNO SRL ( ITALY )

(72) 1.
2.
3.

CARRERA, Alberto

(73) 1.
2.

٠٣/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٢٠٧٨٣‚٤: المكتب األوروبى تحت رقم 
١٣/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/IB2007/053693): طلب البرءاة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

ھالة وحید أحمد / شركة سماس للملكیة الفكریة واألستاذة  (74)
اختراعبراءة  (12)

وحدة معالجة فضالت حیویة (54)
١٢/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٣/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

ُحیث یقّسم خزان المعالجة إلى حوضى معالجة ،الحالى بوحدة معالجة فضالت حیویةیتعلق االختراع 
Bویكون للحاجز B barrier٠ُبحیث یفصل كل حوض عن اآلخر بحاجز V1 ،V2إثنین على األقل 

أحدھما مواجھ لجانب التدفق الداخلى واآلخر مواجھ لجانب التدفق الخارجى ) B2وB1( ران جد
ّویزود كل حوض بأداة تقلیب میكانیكیة واحدة على األقل  ُ٠

ُویزود كل حوض بنظام تھویة مقّسم إلى مناطق  ّ ُ٠

(57)

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



١٢٠

٢٣/١٢/٢٠٠٩
١٨٨٣/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٢٥/١٢/٢٠١١
٢٥٣٨٦

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

جمھوریة مصر العربیة
ن البحث العلمىوزارة الدولة لشئو

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 3/00
(71) 1.

2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS. (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

DAVIDSSON , Per, Anders

(73) 1.
2.

٢٩/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٨٢٣.٩٤٠/١١:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة 
٢٣/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008  /005038( :رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

محمد كامل مصطفى / لدكتور ا (74)
براءة إختراع (12)

بلى لالستكشاف تحت السطحىامن النوع الكةمستقبالت كھرومغناطیسیةمنظوم (54)
٢٢/٠٦/٢٠٢٨ى وتنتھى ف٢٣/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

كابل مسح كھرومغناطیسى بحرى یتضمن الكترود مرجعى عیارى یمتد بشكل بیتعلق ھذا االختراع
ویوجد عدد وافر من الكترودات القیاس متباعدة عن بعضھا البعض . الطول الكلى أساسى على طول

. العیارى رود المرجعىًالكابل وكل الكترود من ھذه االلكترودات معزول كھربائیـا عن االلكتعلى طول
متقارنة بشكل وظیفى وفعال بین )دائرة كھربائیة(ھو عبارة عن دارة ) الجھد الكھربائى(لطیة ڤوقیاس الـ

.كل الكترود قیاس وااللكترود المرجعى العیارى 

(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



١٢١

٠٨/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٦٦/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٢٥/١٢/٢٠١١
٢٥٣٨٧

(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 1/36 , 1/39

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS ( NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

EDWARD James Ferris

(73) 1.
2.

٣٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٢١٥.٨٦٢/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى (74)
براءة إختراع (12)

الزلزالیة طریقة لتخفیف االنعكاسات المتعددة فى البیانات  (54)
٠٧/٠٦/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٠٨/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع بیت رابطعلق ھذا االخت ة تتضمن ترشیح ت ات الزلزالی ى البیان ددة ف ف االنعكاسات المتع ة لتخفی طریق
ة  ارات الزلزالی رار. اإلش حة إلم ة مرش ارات زلزالی ن إش ارة ع ى عب ة ھ ارات الزلزالی رددات واإلش ت

ط موجودة ، ومرشحة إلمرار ترددات عالیة عند تردد محدد لكى تكون االنعكاساتمنخفضة  ددة فق المتع
ردد  وق الت ة ف ث سعة .على وجھ التقریب ، فى اإلشارات الزلزالی ھ الوحدة حی د ستار حجب قیمت ویتول

ھ ة فی رددات العالی رار الت حة إلم ارة المرش ددة اإلش ة مح اوز بدای ت. تتج دة س ة وح غ قیم ب وتبل ار الحج
ویتم ضرب قیمة ستار الحجب فى اإلشارات المرشحة . المرشحة األخرى الصفر بالنسبة لكل اإلشارات

رددات . المنخفضة إلمرار الترددات رار الت ى اإلشارات المرشحة إلم وتضاف اإلشارات المضروبة إل
ویطرح . إلنعكاسات المتعددةویخصص مرشح ترابط إلزالة الطاقة األولیة المتبقیة لتولید نموذج لالعالیة

.نموذج االنعكاس المتعدد من اإلشارات الزلزالیة مرشحة الترابط 

(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



١٢٢

٠٥/٠١/٢٠٠٩
٠٠١٦/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
٢٥/١٢/٢٠١١

٢٥٣٨٨

(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 3/12

(71) 1.
2.
3.

MTEM LTD ( UNITED KINGDOM )

(72) 1.
2.
3.

ZIOLOWSKI , Anton

(73) 1.
2.

٢٥/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١٦٨٧٠.٢:تحت رقمالمملكة المتحدة 
٢٨/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/003245(:طلب البراءة الدولى رقم

١-
٢-
٣-

(30)

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

یاسات الكھرومغناطیسیة البحریةتحسینات فى مجال استقصاء الق (54)
٢٧/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٨/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

بطریقة لتقدیر تأثیرات موجة ھوائیة فى بیانات كھرومغناطیسیة بحریة مقاسة یتعلق ھذا االختراع
فى ناطیسیةوھذه الطریقة تتضمن قیاس اإلستجابة الكھرومغ. مصدر ومستقبل واحد على األقل باستخدام

االنفصال الكبیر المستقبل تحت الماء واستخدام القیاسات عند- أثنین مختلفین من انفصاالت المصدر 
باستخدام اإلستجابة الموجیة الھوائیة ویمكن بعد ذلك. لتقدیر استجابة الموجة الھوائیة عند ذلك اإلنفصال

لھوائى فى االستجابة المقاسة عند االنفصال التأثیر الموجى االتقدیریة عند اإلنفصال الكبیر ، تحدید
.القصیر 

(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



١٢٣

٠٩/٠٧/٢٠٠٩
١٠٦٠/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٢٥/١٢/٢٠١١
٢٥٣٨٩

(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 3/12
(71) 1.

2.
3.

MTEM LTD ( UNITED KINGDOM )

(72) 1.
2.
3.

ZIOLKOWSKI , Antoni , Marjan

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٢٦٦١.٠:رقمالمتحدة تحتمملكة ال
١١/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/GB2008/000467( :رقمب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى / كتور د (74)
براءة إختراع (12)

تحسینات فى االستكشاف الكھرومغناطیسى البحرى (54)
١٠/٠٢/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١١/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

بطریقة إلزالة تأثیرات موجة ھوائیة من بیانات كھرومغناطیسیة بحریة ، وتتضمن ختراعإلیتعلق ھذا ا
االستجابة وفیر مصدر كھرومغناطیسى ومستقبل واحد على األقل فى الماء ؛ وقیاسالطریقة تھذه

الستجابة الموجة الھوائیة المستقبل ؛ وتحدید نسخة مدرجة- الكھرومغناطیسیة عند أول انفصال للمصدر 
؛ األرضیة فیھ ضئیلة األھمیة یمكن إھمالھا المستقبل والذى تكون االستجابة-عند انفصال المصدر 

. المدرجة لتحدید االستجابة األرضیة المقاسة عند االنفصال األول واستخدام استجابة الموجة الھوائیة
.الطریقة ، یمكن الحصول على قیمة تقدیریة محسنة لالستجابة األرضیة وباستخدام ھذه

(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



١٢٤

٠٥/٠١/٢٠٠٩
٠٠١٥/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٢٥/١٢/٢٠١١
٢٥٣٩٠

(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 G01V 3/12
(71) 1.

2.
3.

MTEM LTD ( UNITED KINGDOM )

(72) 1.
2.
3.

ZIOLKOWSKI, Anton
CARSON, Richard

(73) 1.
2.

٢٤/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١٦٧٨٤.٥:رقمالمتحدة تحتمملكة ال
٢٣/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/003201( :رقمب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

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

تخفیض الضجیج فى قیاسات المجال الكھربائى (54)
٢٢/٠٨/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٣/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

من مصدر بطریقة إلزالة الضجیج البكتیرى من قیاس المجال المتولدختراعالیتعلق ھذا ا
: تیار ثنائى القطب أو مصدر إطارى مغناطیسى ، حیث تتضمن ھذه الطریقة كھرومغناطیسى مثل

المتزامن لإلشارة الكھرومغناطیسیة عند موضع قیاس مجالى وموضع معیارى على مقربة منالقیاس
وكذلك لىموضع القیاس المجالى ، ولكن فى مجال صفرى للمصدر ، حیث یجرى استخدام القیاس المجا

المرتبطة بالضجیج القیاس المعیارى لحساب مرشح یقوم بتقدیر مكونة أو مركبة القیاس المجالى
لتنتج مكونة أو مركبة الضجیج البكتیرى ، ولف أى التفاف المرشح المحسوب مع القیاس المعیارى

.التقدیریة من مجال القیاس البكتیرى التقدیریة ثم طرح تلك المكونة أو المركبة

(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



١٢٥

١٩/١٠/٢٠٠٩
١٥٤٣/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٢٥/١٢/٢٠١١
٢٥٣٩١

(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 H01L 31/02 , 31/042 , 31/048 , 31/05

(71) 1.
2.
3.

ARCELORMITTAL – STAINLESS AND NICKEL ALLOYS ( FRANCE)
SOLARTE  (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

REYAL, Jean-Pierre
JAUTARD, Yves

(73) 1.
2.

٢٠/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٥٤٦١٦: مقرتحتفرنسا 
١٧/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/FR2008/050681(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

طارق محمود بدران     (74)
براءة إختراع (12)

لتیة ضوئیةڤوةمثل لوحًـاكھربائیةنشطةللوحإرتكاز إطار  (54)
١٦/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٧/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ًإطار حامل للوحة نشطة كھربیـا یشتمل على تركیب سطحى الستقبال لوحة نشطة بختراعاالیتعلق ھذا 
ًعلى وسائل اتصال كھربائى داخلیة لالتصال بلوحة نشطة كھربائیـا ًكھربیـا ، یشتمل التركیب السطحى

محمولة على اإلطار ، وسیلة واحدة على األقل من وسائل االتصال الكھربائى الخارجیة لالتصال مع 
وسیلة أولى خارج اإلطار ، ووسائل ربط كھربائى لربط وسائل االتصال الكھربائى الداخلیة على األقل 

وسائل االتصال الكھربائى الخارجیة على األقل ، تمتد وسائل الربط الكھربائى على طول ًكھربائیا مع 
التركیب السطحى لتختفى داخل التركیب السطحى ، یشتمل التركیب السطحى على جزء مجوف تستقبل 

یكون التركیب السطحى عبارة عن ھیكل یتكون من أعمدة أنبوبیة ، ٠بداخلھا وسائل الربط الكھربائى 
تمتد وسائل االتصال الكھربائى الداخلیة ووسائل االتصال الكھربائى الخارجیة خالل جدار األعمدة 

٠المثبتة علیھ وتمتد وسائل الربط الكھربائى داخل األعمدة األنبوبیة 

(57)

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



١٢٦

٢٥/١٢/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000865

٢٠١١یولیھ 
٢٥/١٢/٢٠١١

٢٥٣٩٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E41H 1/00

(71) 1.
2.
3.

MULLER JR., Robert, L. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MULLER JR., Robert, L.

(73) 1.
2.

٠١/٠٧/٢٠٠٣بتاریخ ٦١١,٥١٢/١٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٣٠/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/US2004/021328): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طارق محمود بدران / األستاذ  (74)
براءة اختراع   (12)

درع الواقى وبخاصة الدرع الواقى للجسمال (54)
٢٩/٠٦/٢٠٢٤وتنتھى فى ٣٠/٠٦/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

دة  ى ع ن المفضل عل ل وم ى األق ة واحدة عل ى طبق واقى للجسم عل یحتوى الدرع وبخاصة الدرع ال
ا داخل ال م حیاكتھ انیوم ت ن التیت ستى مع خرزات مصنوعة م ك البال سیج المحی وط طبقات من الن خی

سیرة  ذائف الم ق للق آالت تمزی ل ك ى تعم ة حت ایتى الطبق ى نھ ربط عل الك ال ى أس ة ف د ٠المغزول ق
صممة  رى وأدرع م ستیة أخ سجة بال ع أن انیوم م ن التیت صنوع م ك الم سیج المحی ات الن ستخدم طبق ت

واع أ خرى إلمساك ومنع مرور شظایا ناتجة عن قذائف مسیرة إلى داخل األدرع الواقیة للجسم أو أن
٠من األدرع أو األغطیة الواقیة 

(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



١٢٧

١٩/٠٨/٢٠٠٨
١٣٩٦/٢٠٠٨

٢٠١١أغسطس 
٢٦/١٢/٢٠١١

٢٥٣٩٣

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

جمھوریة مصر العربیة
ون البحث العلمىوزارة الدولة لشئ

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F04B 9/02

)جمھوریة مصر العربیة(محمد ابراھیم توفیق القطان  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نمحمد ابراھیم توفیق القطا ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
راعبراءة إخت (12)

وسیلة میكانیكیة لرفع میاه األعماق الجوفیة بغرض الرى السطحى (54)
١٨/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سطحى تی رى ال ل یناسب ال ائى قلی ٠علق ھذا االختراع بوسیلة میكانیكیة لرفع المیاه الجوفیة بضغط م
سفلى وھذه الوسیلة تتكون من ماسورة رأسیة تحت صمام ال ط ، ال ى اتجاه واحد فق ى صمامین ف وى عل

ًثابت إما العلوى یتحرك بتكراریة صعودا وھبوطا عن طریق اكس رأسى تعطى لھ الحركة من سطح  ً
ذكورة أعاله  ربط بالماسورة الم م ی ط ، ث ى فق ى أعل المرور إل اه ب األرض وكال الصمامین یسمحا للمی

وفة . لمرفوعة ، إلى سطح األرض مجموعة مواسیر أخرى لتوصیل المیاه ا ة الموص رار الحرك وبتك
. أعاله تبدأ المیاه بالخروج إلى حوض بمستوى سطح األرض ألستخدامھا فى الرى السطحى للتربة 

(57)

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



١٢٨

٠٨/٠٨/٢٠٠٩
١٢٤٣/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
٢٦/١٢/٢٠١١

٢٥٣٩٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

كادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیاأ
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01R 31/02

)جمھوریة مصر العربیة(د ـدیوسف عبده یوسف ال/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دـدیوسف عبده یوسف ال/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

مبین أعطال للخطوط الھوائیة لنقل القدرة الكھربائیة ذات الجھد المتوسط (54)
٠٧/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ط یعطى إشارة ضوئیة ف ھ ى عبارة عن مبین یتم تركیبھ على خطوط الكھرباء ذات الجھد المتوس حال
ى  رر ) ساعات١٠(حدوث قصر تصل إل ستمر اوإذا تك دةشارإلالقصر ت ضوئیة وعن بب ال ة س إزال

اء ذاتی ى ًـالقصر ورجوع تیار التشغیل یتم اإلطف ار أا حت ھ للتی ل قیم ر٣( ق ھ خاصیة الضبط ) أمبی ول
٠الكھرباء ذات الجھد المتوسطلیتناسب مع ظروف التشغیل المختلفة لخطوطةعند قیم مختلق

(57)

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



١٢٩

٢٥/١١/٢٠٠٩
١٧٣٣/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٢٧/١٢/٢٠١١
٢٥٣٩٥

(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 F24F 3/14
(71) 1.

2.
3.

MUNTERS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FANG, Wei
DORAMAJIAN, Arto
GOWING, John, Allen

4.
5.

DINNAGE, Paul
TAFT, Richard

(73) 1.
2.

٣٠/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٩٢٤.٧٦٤/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٧/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/064844: ( رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

اد    سمر أحمد اللب (74)
إختراع براءة  (12)

الرطوبة باستخدام جھاز مجففىنظام تحكم ف (54)
٢٦/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٧/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

نطاق یشتمل على مبیت بھ مسلك لھواء عملیة ومسلك ىالرطوبة فىبنظام تحكم فختراعالیتعلق ھذا ا
العملیة لتزوید مسلك ھواءىأو الھواء الجو/رتجع من النطاق و، مع استخدام الھواء المتجدیدلھواء

المبیت ىقابلة للدوران فیتم تركیب عجلة مجففة بطریقة. ًأیضاىوتزوید مسلك التجدید بالھواء الجو
ىھواء العملیة وإخراج الرطوبة فمسلكىللدوران خالل المسالك المتصاص الرطوبة الموجودة ف

مسلك التجدید قبل العجلة المجففة ىمكثف فصیل نظام تبرید یشتمل على ملفیتم تو. مسلك التجدید
مائع معاد تدویره موصلة بین ملف المكثف والمبادل وحلقةىبمضخة حراریة تشتمل على مبادل حرار

.المائع المعاد تدویره إلى تیار الھواء المذكور المعاد تنشیطھلنقل الحرارة من حلقةىالحرار

(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



١٣٠

٠٣/٠٨/٢٠٠٨
٠٠١٣١٤/٢٠٠٨

٢٠١١یولیو 
٢٧/١٢/٢٠١١

٢٥٣٩٦

(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 1/26 , 1/30

(71) 1.
2.
3.

GRT , INC . ( UNITED STATES OF AMERICA) .

(72) 1.
2.
3.
4.

GADEWAR , Sagar , B
WYRSTA , Michael , D
GROSSO , Philip
ZHANG , Aihua

5. MCFARLAND , Eric
6. KOMON , Zachary , J , A
7. SHERMAN , Jeffrey , H

(73) 1.
2.

٠٣/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٧٦٥/٦٠، ١١٥: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٥/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US 2007/003091(: طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

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

عملیة مستمرة لتحویل الغاز الطبیعى إلى ھیدروكربونات سائلة  (54)
٠٤/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٥/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ل المیثان أو الغاز الطبیعى أو المواد الخام األخرى إلى واحد أو یتعلق ھذا اإلختراع بعملیة مستمرة لتحوی
أكثر من الھیدروكربونات األعلى أو األولیفینات عن طریق التدویر المستمر خالل خطوات اإلتحاد 

وفصل الناتج وإعادة تولید ) الكربون –إزدواج الكربون ( بالھالوجینات لأللكین وتكوین الناتج 
أن یتم بصورة مستمرة إستخالص الھالوجین عن طریق تفاعل حمض ھیدروبرومیك یفضل . الھالوجین 

كما یزود اإلختراع بطریقة فعالة للحصول على مركبات أروماتیة ومركبات . مع الھواء أو األكسجین 
الفاتیة أو خالئط من المركبات األلیفاتیة واألروماتیة أو األلیفانات أو مواد جازولیھ أو منتجات أخرى 

. فیدة م

(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



١٣١

٢٣/٠٨/٢٠٠٩
١٢٧٢/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٢٧/١٢/٢٠١١
٢٥٣٩٧

(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 B32B 27/32 & A61J 1/05 & B65D 65/40

(71) 1.
2.
3.

OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

INOUE, Fujio
TATEISHI, Isamu
MORIMOTO, Yasushi

(73) 1.
2.

٢٣/٠٢/٢٠٠٧ریخ بتا٢٠٠٧-٠٤٤٠٦٧: الیابان تحت رقم 
١٨/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ  (PCT/JP2008/052668): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

غشاء متعدد الطبقات وحاویة (54)
١٧/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ك یتعل ل للف ام القاب ة اإلحك ى خاص ازة ف ون ممت ى تك ات والت ددة الطبق ة متع برقیق
ان  ع ذوب ا من بسھولة، والشفافیة، والمقاومة المیكانیكیة ومقاومة الحرارة ضد عملیات التعقیم، ویمكنھ

ا ٠مادة اضافة لحاویة فى محلول موجود فى الحاویة  أیضا یتم الكشف عن حاویة یتم الحصول علیھ
ات حیث ٠م ھذه الرقیقة متعددة الطبقات باستخدا ددة الطبق ة متع ن رقیق ویتم الكشف بشكل خاص ع

ى  ة عل سة  مرتب ة خام ة ، وطبق توجد بالترتیب طبقة أولى ، وطبقة ثانیة ، وطبقة ثالثة ، وطبقة رابع
ین٠ھذا النحو بالتتالى  روبیلین وإیثیل ن ب شوائى م أو /ووتتألف الطبقة األولى  من بولیمر مشترك ع

ولیمر  ن ب یط م ن خل ة م ة الرابع ة  والطبق ة الثانی ألف الطبق روبیلین، وتت ولى ب ن ب ولیمر متجانس م ب
ن -aمشترك عشوائى من بروبیلین وإیثیلین وإالستومر  یط م ن خل ة  م ة الثالث أولیفین، وتتألف الطبق

ولیمر متجانس أولیفین عدید الحلقات وبولى إیثیلین، وتتألف الطبقة الخامسة من خلیط یحتوى ى ب عل
ن  ة م سبة وزنی ین بن روبیلین وإیثیل ن ب ولیمر مشترك عشوائى م ى ١٠: ٩٠من بولى بروبیلین وب إل

ر ٩٠٠: ١٠ ة أكث ى  كطبق وتصنع الحاویة من ھذه الرقیقة متعددة الطبقات بحیث تعمل الطبقة األول
٠قربا للخارج وتعمل الطبقة الخامسة كطبقة أكثر قربا للداخل 

(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



١٣٢

٢٦/٠١/٢٠٠٩
٠١١٨/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٢٧/١٢/٢٠١١
٢٥٣٩٨

(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 33/03 ,  33/068
(71) 1.

2.
3.

BJ SERVICES COMPANY U. S. A (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BOLDING, Jeffrey, L.
HILL, Thomas, G.

(73) 1.
2.

٠٢/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٤٦١.٨٥٨/١١: مقرالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
٠٢/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/017226( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
اءة إختراعبر (12)

مكونات شجرة صمامات معدلة وطرق مرتبطة بھا الستخدام أنابیب ملتفة فى البئر (54)
٠١/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٢/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

.نتاج و ارتفاع خط التدفق إلنابیب اأبشجرة صمامات یتم استخدامھا بین ارتفاع یتعلق ھذا االختراع
یتم وضع الجزء األوسط بین ارتفاع أنابیب .سفلى ، وجزء أوسط ، وجزء علوىوالشجرة لھا جزء 

اإلنتاج وارتفاع خط التدفق ویكون ذا بعد محورى مصمم للمحافظة إلى حد كبیر على البعد المحورى 
والجزء األوسط بھ صمامى إغالق أول وثان لغلق اتصال التجویف المحورى عن ٠بین االرتفاعین 

ویتم وضع أداة تعلیق فى التجویف المحورى للجزء األوسط بین صمامى اإلغالق األول ٠طریق المائع 
ًوتحدد أداة التعلیق تجویفـا ومنفذا ٠والثانى  یصل المنفذ أحد أجناب أداة التعلیق مع الطرف السفلى ٠ً

ویتصل المنفذ عند وتتصل األنابیب الملتفة بالمنفذ عند الطرف السفلى ألداة التعلیق ، ٠ألداة التعلیق 
٠جانب أداة التعلیق مع خط تغذیة الجزء األوسط 

(57)

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



١٣٣

٠٧/٠٧/٢٠٠٨
١١٥٠/٢٠٠٨

٢٠١١أغسطس 
٢٧/١٢/٢٠١١

٢٥٣٩٩

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

العربیةجمھوریة مصر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

CASALE CHEMICALS S.A.  (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

ZANICHELLI, Luca
FERRINI, Cristina

(73) 1.
2.

١٠/٠١/٢٠٠٦تاریخ ب٠٦٠٠٠٤٢٩.٨:تحت رقمت األوروبى مكتب البراءا
٢٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ PCT/EP)(2006/012429:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

جھاز إلنتاج غاز تخلیق (54)
٢١/١٢/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٢/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع  ق االخت طوانى یتعل الف اس ى غ از عل شتمل الجھ ق ، وی از تخلی اج غ از إلنت الى بجھ الح
ازى  دفق غ ة بت ل للتغذی ى األق دة عل ة دخل واح ھ فتح ابلین ، وب اعین متق ق بواسطة ق باألساس مغل
دروكربونات ،  ى ھی شتمل عل دفق غازى ی یشتمل على األكسجین ، وفتحة دخل واحدة على األقل لت

صال و ى ات ل ف ى األق د عل ارق واح ق ، وح از التخلی دفق غ ل لت ى األق دة عل رج واح ة خ فتح
ة و سدة الجزئی ة التفاعل إلجراء األك ائع مع غرف ق م دروكربونات /عن طری شكیل للھی ادة الت أو إع

ھ  ز باحتوائ ا یتمی ق ، كم از التخلی ذكور لغ دفق الم ى الت صول عل سمح بالح ا ی ذكورة ، م الم
ن  ة على أنبوب م ادة  الخزفی ن الم وب م أن األنب ذكور ، وب ى داخل الغالف الم د إل ة یمت ادة خزفی م

٠المذكور یمثل الحد الداخلى لغرفة التفاعل المذكورة 

(57)

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



١٣٤

١١/٠٣/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000242

٢٠١١أغسطس 
٢٧/١٢/٢٠١١

٢٥٤٠٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10G 2/00 & B01J 21/12, B01J 21/18, B01J 32/00

(71) 1.
2.
3.

 ENI S.p.A. (ITALY)
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE (FRANCE)
ENITECNOLOGIE S.p.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MARETTO, Cristina
PEDERZANI, Giovanni

(73) 1.
2.

١٨/٠٩/٢٠٠٣بتاریخ MI2003A001776:إیطالیا تحت رقم 
١٧/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/EP2004/010650): طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة لتعبئة محفز وتشغیل مفاعل فیھ إجراء تفاعالت فى أنظمة متعددة األطوار  (54)
١٦/٠٩/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٧/٠٩/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ق االخت ددة یتعل ة متع ى أنظم اعالت ف ھ التف تم فی ل ت شغیل مفاع ز وت ة محف ة لتعبئ الى بعملی راع الح
ن H2وCOاألطوار، حیث یتم إدخال طور غازى مكون أساسا من  ق م ى معل فى صورة فقاعات إل

٠تروبش -، طبقا لتقنیة فیشر)ناتج التفاعل أساسا(فى سائل ) محفز(مادة صلبة فى صورة جسیمات 

(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



١٣٥

٠٤/٠١/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/000006

٢٠١١أغسطس 
٢٧/١٢/٢٠١١

٢٥٤٠١

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

جمھوریة مصر العربیة
حث العلمىوزارة الدولة لشئون الب

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C273/04
(71) 1.

2.
3.

 DSM IP ASSETS B.V (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

MENNEN , Johannes , Henricus

(73) 1.
2.

٠٧/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ ١٠٢٦٦٠٧:ھولندا تحت رقم
٠٦/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/NL 2005/000408( :ى رقمالطلب الدول

١·
٢·
٣·

(30)

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

عملیة لتحضیر الیوریا (54)
٠٥/٠٦/٢٠٢٥نتھى فى ـوت٠٦/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ى أكسید الكربون فى وحدة إنتاج یوریا یتعلق االختراع الحالى بعملیة لتحضیر الیوریا من األمونیا وثان
، تحتوى على قسم تخلیق لھ ضغط عالى وقسم واحد أو أكثر من أقسام االسترداد عند ضغط منخفض 

بحیث یتم تكثیف ، ومكثف ، ووحدة تجرید ، بحیث یشتمل قسم التخلیق ذى الضغط العالى على مفاعل 
میجا ١٢–٠.٥فى مكثف ذى ضغط متوسط عند الغازات التى تغادر قسم التخلیق عالى الضغط وذلك 

وبعد ذلك یتم اإلمداد بجزء ، باسكال والذى یتم إمداده كذلك بتیار كربامات من واحد من أقسام االسترداد 
. واحد على األقل من المادة المتكثفة التى تم تشكیلھا إلى المكثف ذى الضغط العالى 

(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



١٣٦

٠٩/٠١/٢٠٠٧
٠٠٠٧/٢٠٠٧

٢٠١١مایو 
٢٨/١٢/٢٠١١

٢٥٤٠٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
ت االختراعمكتب براءا

(51) Int. Cl.8 F02N 11/08

)جمھوریة مصر العربیة(یر عبد المجید حویتسم/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

یر عبد المجید حویتسم/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ق الداخلىموتور بدء التشغیل فى آالت االحتراةحمای (54)
٠٨/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٩/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع تی ذا االخت ق ھ ـبعل ور الكھرب ین الموت ة ب ؤمن العالق ـم وی ى ینظ سیط وذك ـام ب دءىنظ لب
شغیلھــا الماكینة المراد & ن جھةــم) فـى أحیان أخرى السلـالمارش وفًیقال عنھ أحیانا( التشغیل ت

ىن جـــــھة أخرى ویطــور عملیة بدء التشغیل فـم)دیزل أو بنزین( ىمــن آالت االحـــتراق الداخلـ
دء-:ى حالتىفالماكینات والسیارات وذلك شغیلب شغیل&الت د الت ذ. بع ع ألضرر ال شأ ىویمن د ین ق

اء سبب األخط شغب سائق والم ام ال دم إلم سبب ع ة أو ب شریة المحتمل النواحالب سبب ىل ب ة أو ب الفنی
شغیـلضوضاء دء الت ت أثناء عملیة ب ا إذا كان د من حالتھ ة والتأك ماع صوت الماكین ا س یصعب معھ

:توماتیكیا بالوظائف التالیةأھذا النظام ویتكفل. متوقفة عن العمل& تعمل
.الماكینةىفبمجرد بدء احتراق الوقود ىالمناسب أالوقتىف) عملیة بدء التشغیل(إنھاء -١
.كانت الماكینة شغالةالعملیة إذاهى محاولة لھذأمنع -٢

(57)

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



١٣٧

٠٩/١٠/٢٠٠٨
١٦٦١/٢٠٠٨

٢٨/١٢/٢٠١١
٢٠١١أغسطس 
٢٥٤٠٣

(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 B23B 31/20

(71) 1.
2.
3.

FRANZ HAIMER MASCHINENBAU KG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

HAIMER, Franz

(73) 1.
2.

١٠/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٠١٦٧٨٤.٨/٢٠٠٦:ى تحت رقمالمانیا
١٩/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٢٨٤٠٨.٩/٢٠٠٦

٠٥/٠٤/٢٠٠٧ریخ بتاPCT/EP)(2007/003118: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمداللباد (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة لمنع انقالب األدوات من حامالت أدوات باستخدام تجھیزة تثبیت أدوات  (54)
٠٤/٠٤/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٥/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ل أدوات ، واالخت زه حم ھ تجھی ل أدوات ب رفبحام صوص ظ ھ الخ ى وج عل
ة ،  ة عالی درولیكى وظرف دق دد ھی تشبیك مثل ظرف انكماش ، وظرف بحلقة سحب ، وظرف تم
ل وى حام ث یحت ھ ، حی واة فی ون محت صوص أداة دوارة تك ھ الخ ى وج ود أدوات ، وعل وعم

ة  ة محوری د إزاح ا ض الت األدوات ، بحجزھ ع انف یلة لمن ى وس دة ٠األداة عل شتمل وح وت
ع االنف ذكورمن ل الم صر القف اظر عن ذى ین ل ، وال ى األق د عل ل واح صر قف ى عن ذه عل الت ھ

ن عنصر ٠ویستقبلھ ویتفاعل معھ بطریقة قفل على نحو ایجابى  شكیل كل م تم ت ة ، ی ذه الحال فى ھ
رة  ة رأس ك ل بطریق ى األق ا عل ل جزئی ز القف ل وح وى األداة٠ًالقف ضل ، تحت و مف ى نح عل

ل  زوز قف ى ح ة ل٠عل ضلونتیج و مف ى نح ى عل شكل حلزون وعة ب ل موض زوز القف ون ح ك
اظر  ل تن اه می ى اتج صول عل تم الح دوارة ، ی ن األدوات ال طوانى م ود االس ول العم بط
ة ن إزاح ث ال یمك ورى ، بحی ل مح ى قف صول عل تم الح زوز األدوات ، وی اه ح زوز التج ھ الح من

شغیل  اء الت ل األداة أثن ن حام ا م الوة عل٠ًاألداة محوری ر ع ع عناص تم وض بق ، ی ا س ى م
ھ  د تثبیت ة بع دون حرك الت ب ع االنف یلة من ل وس دد مقاب ل األداة تتم أثیر جع ا ت وة ، لھ سلیط ق ت

٠االنكماش 

(57)

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



١٣٨

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٢٠٠٨/ ١١/ ٣٠
١٩٣٩/٢٠٠٨

٢٠١١أغسطس 
٢٨/١٢/٢٠١١

٢٥٤٠٤

E01D 15/12 , 15/133Int. Cl.8(51)

ETS A. DESCHAMPS ET FILS (FRANCE)1.(71)

1.       DESCHAMPS, Georges-Paul
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)١.
٢.
٣  .

٣١/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٥١٩٧٦:فرنسا تحت رقم
٣١/٥/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP2007/055349:راءة الدولى رقمطلب الب

سمر احمد اللباد (74)

براءة إختراع  (12)

جسر مؤقت(54)
٣٠/٥/٢٠٢٧وتنتھي في ٣١/٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ث یتم تجمیعھ عندما یتعلق االختراع الحالي بجسر مؤقت، بما في ذلك مكونات جسر، مقصود بحی(57)
وفقا لالختراع ، تشتمل مكونات الجسر على قطع قابلة . یكون الجسر المذكور في وضع غیر منشور

للتحرك بالنسبة لبعضھا البعض ویشتمل كل مكون جسر ، على طرف واحد على األقل منھ ، على 
تسمح لعناصر وجھ تعشیق والذى یمكن أن یتوافق مع وجھ التعشیق لمكون آخر للجسر، بطریقة

یشتمل الجسر على مباعدات لكل مكونات الجسر ، .. ًالجسر بالتجمیع عند وضعھا طرفا بطرف 
ومتراكبة على مكون آخر للجسر في الوضع المذكور لحالة عدم النشر وفى الوضع الثانى المذكور 

المذكور لحالة النشر، حیث یتم وضع أوجھ التعشیق لمكون الجسر المذكور ومكون الجسر اآلخر
وتشتمل أیضا على مسار داخلى ، یرتبط بھا أو ال یكون . ًلتواجھ بعضھا البعض ویتم تجمیعھا معا 

.  ًمرتبطا بھا

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



١٣٩

٢٤/١٢/٢٠٠٨
٢٠٨٢/٢٠٠٨

٢٠١١أغسطس 
٢٨/١٢/٢٠١١

٢٥٤٠٥

(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 B01D 19/00 & B04C 3/00, 3/06, 5/06, 5/103, 5/13, 5/16, 5/181

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTRTNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.  (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

BETTING, Marco
PRAST, Bart
VAN SANTEN, Helmar

4.   SCHELLEKENS, Cornelius Johannes
5.   VERBEEK, Paulus Henricus Joannes
6.   WILKINSON, Peter Mervyn

(73) 1.
2.

٢٩/٠٦/٢٠٠٦تاریخ ب٠٦١١٦٣٦٠.٦:تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
٢٧/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)(2007/056392: رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع   (12)

فاصل لنزع الغاز من سائل دوامى وطریقة لنزع الغاز من خلیط مائع (54)
٢٦/٠٦/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٧/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ق االخت ائعیتعل یط م ن خل از م زع الغ ى لن ل دوام ة وفاص ن طریق شف ع الى بالك الح
ة وی ات غازی ل ومكون ائل حام ى س ث /شتمل عل ر ، حی ة للتبخ ائع : أو قابل یط الم ل خل تم نق ی

ائع  یط الم ت لخل ضغط الثاب ل ال ث یق ى ، بحی وب دوام ق أنب ع حل ى مقط رة ف سرعة كبی ب
یط غاز  ائع كخل یط الم دفق خل شتت –وتتبخر المكونات القابلة للتبخر فى طور غازى ، ویت سائل م

سة إل صورة متجان سرعة ب ول ب ائع المنق یط الم ع خل تم دف ق ، ی ع الحل الل مقط ر خ د كبی ى ح
دوامى ، وب ال ن األنب وبى م ط أنب ع أوس ل مقط ة داخ ة دوامی ى حرك رك ف ى التح رة إل كبی

از ،  زوع الغ ائل من زء س ى ج ة إل اردة مركزی وى ط ائع بق یط الم صل خل تم ف ث ی بحی
از زوع الغ سائل من زء ال ث ج تم ح از ، ی ى بالغ ة ، وجزء غن سائل الحلقی رج ال اة مخ ى قن دفق ف للت

ة  از المركزی رج الغ اة مخ ى قن دفق ف از للت ى بالغ زء الغن ث الج تم ح دة ٠ی ل الفائ تتمث
از  یط غ دفق كخل ل للت یط التفاع ث خل ى ح ق–ف ع الحل الل مقط سة خ صورة متجان شتت ب ائل م س

اك وانخ م م ن رق د م ا یزی یط ، مم ذا الخل ى ھ صوت ف رعة ال اض س ى انخف ضغط ف اض ال ف
٠فى مقطع الحلق ویدعم تبخیر فقاعات الغاز فى الخلیط 

(57)

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



١٤٠

٢٣/٠٣/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000085

٢٠١١یولیھ 
٢٨/١٢/٢٠١١

٢٥٤٠٦

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

جمھوریة مصر العربیة
لعلمىوزارة الدولة لشئون البحث ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H04L 12/56, 12/46

(71) 1.
2.
3.

NOKIA CORPORATION (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

CURCIO, Igor, D.
HANNUKSELA, Miska
VARSA, Viktor

(73) 1.
2.

٢٥/٠٩/٢٠٠٢بتاریخ ٢٥٥٥٦٠/١٠:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
٢٥/٠٩/٢٠٠٣بتاریخ PCT/FI)2003/000701(:طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

رجائى محمد الدقى (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة ونظام وجھاز اتصال لتبلیغ وإصدار معاییر متغیرة عن نوعیة الخدمة فى الشبكة  (54)
٢٤/٠٩/٢٠٢٣فى وتنتھى ٢٥/٠٩/٢٠٠٣ن تبدأ الحمایة م

ذا  ق ھ راع یتعل ددة االخت ة متع ائل اإلعالمی ارات الوس ال تی صال إلرس ام ات ة ونظ بطریق
ل  صال مرس از ات ن جھ صال م ام االت ى نظ ددة ف ة المتع ائل اإلعالمی ارات الوس ل تی وترس

صال بكة ات ق ش ن طری ا ع ل جزئی ى األق ك عل تم ذل ستقبل وی صال م از ات ى جھ لكى ًإل الس
ستقبل  صال الم از االت ى جھ ددة إل ة المتع ائل اإلعالمی ار الوس ن تی ات ع ل المعلوم وترس
ظ  ددة لحف ة المتع ائل اإلعالمی ار الوس ال تی دا إلرس را واح ارا متغی ل معی ى األق ضم عل ذى ی ًال ً
م  صى حج ال أو أق ات الزم لإلرس دل بت صى مع و أق ر ھ ار المتغی شبكة والمعی صادر ال م

دة بیان ال وح ى اإلرس ستخدم ف ة م ریین ٠ات خدم اریین المتغی ال المعی ضا إرس ن أی ن الممك ًوم
ستقبل  صال الم از االت غ جھ د یبل سید مفی ى تج سة وف ف الجل ام وص واص لنظ ة خ ذكورین بمثاب الم
الھا  لكى بإرس صال الالس شبكة االت محت ل ى س رة الت اییر المتغی ل المع صال المرس از االت جھ

٠عن نوعیة الخدمة 

(57)

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

٤



١٤١

٦/٩/٢٠٠٦
٤٧٨/٢٠٠٦

٢٠١١اغسطس 
٢٨/١٢/٢٠١١

٢٥٤٠٧

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01M 29/00

)جمھوریة مصر العربیة(راشد محمد نور الدین سویلم  / االستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

راشد محمد نور الدین سویلم / االستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

١-
٢-
٣-

(30)

(74)

براءه نموذج منفعة (12)

حاویات المواد الغذائیة الواقیة من النمل الصدیقة للبیئة   (54)
٠٥/٠٩/٢٠١٣وتنتھى فى ٠٦/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

ده  ى قاع د عل ة وتعتم صدیقة للبیئ ل وال ن النم ة م ة الواقی واد الغذائی ات الم یتعلق ھذا االختراع بحاوی
ى  ة تعمل عل اده طبیعی داخلھا م ا و ب الى خاصة محیطھ بھ ا وبالت د المرور خاللھ ا عن ل النمل غرق ًقت

سیة  ات رئی ى حاوی ضا عل د أی ل وتعنم ن النم ات م ذه الحاوی ل ھ ودة داخ ة الموج واد الغذائی ظ الم ًتحف
ذه المجرى موجوده ٢تحیط بھا عدد  ة الموجوده بالقاعده وھ اده الطبیعی س الم ا نف مجرى توضع بھ

ات بالحاویات الرأسیة تعمل على قتل النمل غر ع الجھ ن جمی وائط وم ن الح ا م د المرور خاللھ ا عن ًق
ة  ات وتنقی ة الموجوده بالحاوی واد الغذائی ضمان سالمة الم ة ل ة بیئی واد طبیعی وتزود ھذه الحاویات بم

.األجواء المحیطة بالحاویات 

(57)

صـورة من الرسـوماتالرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع تمثل
والصور المرفقة بالطلب



١٤٢

١١/٠٤/٢٠١٠
٠٥٨٧/٢٠١٠

٢٨/١٢/٢٠١١
٢٠١١یولیھ 

٢٥٤٠٨

(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 F15D 1/02 & G01F 1/42 , 1/50

(71) 1.
2.
3.

KEYONTECHS DEVELOPMENT CO.,LTD ( CHINA )

(72) 1.
2.
3.

BUSKIRK , Paul D. Van
HEENAN William A.

(73) 1.
2.

١٥/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧١٠١٦٢٨٤٤.٦: تحت رقمالصین 
١٠/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/CN2008/001717( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

على شكل لوحةمتوازنةفوھ (54)
٠٩/١٠/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٠/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ة ماسورىا للتركیب فًـلوح یكون مناسبىشكل لوح تشتمل علىعلةمتوازنةبفوھختراعإلیتعلق ھذا ا
یمر ىتتكون بحیث یكون للمائع الذة متعددةلذلك اللوح ثقوب نافذویكون. ةویمتد خالل مقطع الماسور

.Reynoldsنفس رقم وجھ العمومىعلخالل كل ثقب نافذ

(57)

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



١٤٣

١٢/٠٨/٢٠٠٧
٠٤٢٠/٢٠٠٧

٢٠١١ھ یونی
٢٩/١٢/٢٠١١

٢٥٤٠٩

(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 B60J 10/08

)جمھوریة مصر العربیة(ناصر عبد المنعم إبراھیم على / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ناصر عبد المنعم إبراھیم على/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

)كھرومیكانیك(جھاز فتح وغلق الباب الجرار لسیارات نقل الركاب  (54)
١١/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٢/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا اال ق ھ راع یتعل اص خت ل المیكروب ك مث سیارات أتوماتی رار لل اب الج ق الب تح وغل از لف بجھ
: واألتوبیسات الصغیرة والفان وما شابھ والتى تستخدم فى نقل الجمھور ویتضمن 

ى كل ٢عدد  د عل سیة واح صلین ببكرة رئی موتور كھربى یعمالن فى اتجاه واحد مت
. جانب 

سیة و وق بكرتین صغیرتین سلك صلب ملفوف حول البكرة الرئی ا ف وال وموجھ ًمحم
.  مثبتتین على طرفى الشاسیھ 

د  ھ عن ى أن ا یعن ة ، مم اب الجرار للمركب ھ ذراع تتصل بالب جرار ذو أربع عجالت ل
ین أو  ى الیم ة إل اب المركب سحب ب وف ی رار س إن الج سار ف ین أو الی ى الیم سلك إل ة ال حرك

٠المفتاح أمامھ الیسار على التوالى وذلك عند ضغط السائق على

(57)

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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٢ینایرىـفالصادرةالبراءات"
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 مكتب براءات االختراع: ر الناشــ



قائـمة المحتـویـات

( i ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصدیـر -

( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-

( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء-

)١( ًطبقـا ألرقام باللغة العربیة ٢٠١٢ینایرخالل شھرةالصادراألوصاف المختصرة للبراءات-
إصدار البراءات

)٢( ٢٥٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٤١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٤١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٤١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٤١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٤١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٤١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٤١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٤١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٤١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٤٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٤٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٤٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٤٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٤٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٤٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٤٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٤٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥٤٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٤٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٤٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٤٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٤٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٤٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥٤٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥٤٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥٤٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥٤٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥٤٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥٤٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥٤٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ءة رقـم برا

)٣٧( ٢٥٤٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥٤٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٥٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠قـم براءة ر

)٤١( ٢٥٤٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٥٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٥٤٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٥٤٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٥( ٢٥٤٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٥٤٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٥٤٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٥٤٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٥٤٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٥٤٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٥٤٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٥٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٥٤٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٤( ٢٥٤٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٥( ٢٥٤٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٦( ٢٥٤٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٧( ٢٥٤٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٨( ٢٥٤٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٩( ٢٥٤٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٠( ٢٥٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦١( ٢٥٤٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٢( ٢٥٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٣( ٢٥٤٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٤( ٢٥٤٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٥( ٢٥٤٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٦( ٢٥٤٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٧( ٢٥٤٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٨( ٢٥٤٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٩( ٢٥٤٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٠( ٢٥٤٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧١( ٢٥٤٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٢( ٢٥٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٣( ٢٥٤٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٤( ٢٥٤٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٥( ٢٥٤٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٦( ٢٥٤٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٧٧( ٢٥٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٨( ٢٥٤٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٩( ٢٥٤٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٠( ٢٥٤٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨١( ٢٥٤٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٢( ٢٥٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٣( ٢٥٤٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٤( ٢٥٤٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٥( ٢٥٤٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٦( ٢٥٤٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٧( ٢٥٤٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٨( ٢٥٤٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨٩( ٢٥٤٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٠( ٢٥٤٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩١( ٢٥٤٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٢( ٢٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٣( ٢٥٥٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٤( ٢٥٥٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٥( ٢٥٥٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٦( ٢٥٥٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٧( ٢٥٥٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٨( ٢٥٥٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩٩( ٢٥٥٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠٠( ٢٥٥٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠١( ٢٥٥٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اءة رقـم بر

)١٠٢( ٢٥٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠٣( ٢٥٥١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠٤( ٢٥٥١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)١٠٥( ٢٥٥١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اءة رقـم بر

)١٠٦( ٢٥٥١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠٧( ٢٥٥١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠٨( ٢٥٥١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠٩( ٢٥٥١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اءة رقـم بر

)١١٠( ٢٥٥١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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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"

(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



األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٢ینایررـالل شهـخ
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IB – IIIA – VIAرباعیة أو أكثر من المجموعة طریقة لتحضیر أغشیة شبھ موصلة من سبیكة (54)
١٢/٠٨/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٣/٠٨/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من تاریخ 

رباعیة أو ІB-ШA-VІA مجموعة بطریقة إلنتاج أغشیة شبھ موصلة من سبیكةیتعلق ھذا اإلختراع 
:أكثر حیث تتضمن الطریقة الخطوات

i (ط من معادن المجموعة إعداد غشاء معدني یتضمن مخلوIB والمجموعةIIIA ،ii ( المعالجة
سوف یشار إلى ذلك (VIAالحراریة للغشاء المعدني في وجود مصدر لعنصر أول من المجموعة 

، تحت ظروف لتكوین غشاء أول یشتمل على VIA1فیما بعد بالرمز VIAالعنصر األول للمجموعة 
م إختیارھا من المجموعة التي تتكون من سبیكة المجموعة  مخلوط من سبیكة واحدة ثنائیة على األقل یت

IB –VIA وسبیكة المجموعةШA-VІA وسبیكة واحدة على األقل من المجموعةІB –  ШA -
VІAiii ( وإختیار المعالجة الحراریة للغشاء األول في وجود مصدر عنصر ثاني للمجموعةVIA

تحت ظروف لتحویل الغشاء ) VIA2بالرمز VIة  سوف یشار إلى ھذا العنصر الثاني من المجموع(
األول إلي غشاء ثاني یتضمن سبیكة واحدة على األقل یتم إختیارھا من المجموعة التي تتكون من سبیكة 

وسبیكة واحدة على IIIA – VIA1 – VIA2وسبیكة المجموعة IB – VIA1 – VIA2  المجموعة 
المعالجة الحراریة إما الغشاء ) iv، و ) iiمن الخطوة IB – III – VIA1األقل ثالثیة من المجموعة 

األول أو الثاني لتكوین غشاء شبھ موصل من سبیكة رباعیة أو أكثر من المجموعة
ІB – ШA – VІA.

(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



٣

١٣/٥/٢٠٠٩
٠٦٩٦/٢٠٠٩

٢٠٠٩اغسطس 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤١١

(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 E02D 3/10 , 3/046

(71) 1.
2.
3.

SHANGHAI HARBOUR SOFT SOIL TREATMENT ENGINEERING CO.LTD. (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

XU SHILONG 4.
5.
6.

(73) 1.
2.

١/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦١٠١١٩٠١٤، ٠:الصین تحت رقم
٣٠/٧/٢٠٠٧بتاریخ   (PCT/CN2007/002286) : م طلب البراءة الدولى رق

٠١
٠٢
٠٣

(30)

جورج عزیز عبد الملك   (74)
براءة اصلیة  (12)

ستعالم مرتبطھ بالتدعیم الحركى و التصریف المفرغ لتقویة التربة اللینةإطریقة  (54)
٢٩/٧/٢٠٢٧وتنتھى في٣٠/٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

مختارة تعتمد على استعالم التربة ، یتعلق ھذا االختراع بطریقھ الصالح التربة اللینھ ، طرق تحكم
اختبار توزیع طبقات التربة في حقل التربة المراد عالجھا بواسطة مثقاب مثار: تتضمن اوال 

صغیر ، ثم ادخال مواسیر مفرغة مرتبة في قالب إلى طبقات التربة المختلفة طبقا لمحتوى الماء و 
غ التالى للتصریف ، استخراج جزء من المواسیر كفاءة االرتشاح لطبقات التربة المختلفة ، التفری

المفرغة و تبادل مع دمج كل طبقة في وقت متزامن بواسطة طاقة مختلفة لعدة دورات لعالج التربة 
یتم اجراء عملیة الدمج خالل التحكیم الدینامیكى أو االھتزاز بواسطة طاقة مختلفة في دورات . اللینة 

.  ترة التركیب و ازالة المواد الراسخة الممیزة تحت التركیب مختلفة تتمیز الطریقة باختزال ف

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤

٢٩/٠٧/٢٠٠٨
١٢٨٧/٢٠٠٨

٢٠١١أغسطس 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤١٢

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

جمھوریة مصر العربیة
مىوزارة الدولة لشئون البحث العل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 CO9K 8/03 , 8/16 ,8/26 ,8/32 ,8/502 ,8/504 ,8/52 ,8/66

(71) 1.
2.
3.

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED
 (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DUNCUM, Simon, Neil
SAWDON, Christopher, Alan

(73) 1.
2.

.٣١/٠١/٢٠٠٦٠٦٠١٩٦بتاریخ  ٦:م تحت رقالمملكة المتحدة
١٠/١/٢٠٠٧بتاریخ  (PCT/ GB2007/000055):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد  اللباد (74)
براءة اختراع (12)

قنطرى دقائقىمائع حفرة بئر یشتمل على مائع قاعدى وعامل  (54)
٩/١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٠/١١/٢٠٠٧من تبدأ الحمایة 

مادةعلىیحتوىدقائقىقنطرىوعاملقاعدىمائععلىیشتملبئربمائعالحالىاالختراعیتعلق
،١- أمینوتراى-٥، ٤، ٢(میالمینمنالمكونةالمجموعةمنمختارةالماءفىقلیالتذوب

.ماغنسیوموكبریتیت) Li3PO4(لیثیوموفوسفاتلیثیوموكربونات) ازینتری–٥، ٣

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٥

٠٥/١٠/٢٠٠٨
١٦٣٦/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

٠٢/٠١/٢٠١٢
٢٥٤١٣

(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 A61F 13/15, 13/496, 13/49, 13/494, 13/511

(71) 1.
2.
3.

UNI -CHARM CORPORATION  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OTSUBO, Toshifumi

(73) 1.
2.

2006-105663 : تحت رقم الیابان  ٠٦/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ 
: الیابان تحت رقم   2006-308358 ١٤/١١/٢٠٠٦بتاریخ 

2007/057459) (PCT/JP ٠٣/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ : طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

حفاضة على شكل سروال قصیر یمكن التخلص منھا (54)
٠٢/٠٤/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٣/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ل صغیر یمكن التخلص منھا ویمكن من خاللھا یتعلق ھذا االختراع بحفاضة على شكل سروا
تشتمل ھذه الحفاضات على فاصل یتم وضعھ بین السطح ٠تجنب مالمسة البراز للجلد 

الداخلى للجزء الذى یغطى الجلد من الحفاضة التى تشبھ السروال القصیر وجلد المرتدى 
) على شكل شریط(اقة ویتكون ھذا الفاصل من رق٠ویمكنھ منع الجلد من التلوث بالبراز 

تمتد بین الجزء السفلى لمنطقة الحجر فى الحفاضة إلى كل من منطقة الخصر األمامیة ومنطقة 
والشریط الرقیق بھ ٠الخصر الخلفیة ویتم تثبیتھا على كل من الحافتین الجانبیتین لمنطقة الحجر 

من جزء الحجر جزء من حافة أمامیة وجزء من حافة خلفیة یمتد فى االتجاه الجانبى 
ًوجزء الحافة األمامیة وجزء الحافة الخلفیة تم تضمینھما مع بعضھما البعض جانبیا 

عند مركز منطقة الحجر بحیث ال یمكن فصلھما من السطح الداخلى للجزء المغطى للجلد 
٠وال یمكن فصلھما عن بعضھما البعض 

(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



٦

٢٣/٠٥/٢٠١٠
٠٨٥١/٢٠١٠

٢٠١١أغسطس 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤١٤

(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 C0IB 3/02 & C0lC 1/00

(71) 1.
2.
3.

KELLOGG BROWN & ROOT LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SINGH, Shashi, P.
JING, Yue

(73) 1.
2.

٢٦/١١/٢٠٠٧خ بتاری٢٠٧,٩٩٠/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقمى
٢٢/٤/٢٠٠٨بتاریخ ٥٠٦,١٠٧/١٢

٠٨/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/010478: (طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

تحسین فعالیة أمونیا  (54)
٠٧/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى٠٨/٠٩/٢٠٠٨منتبدأ الحمایة

راع  ق االخت ا یتعل اج أمونی رق إلنت ة وط الى بأنظم الف أول          ٠الح ى غ ام عل شتمل النظ ن أن ی یمك
ا  صلة الموضوعة فیھ تم وضعھ حول ، یحتوى على إثنین أو أكثر من طبقات المحفز المنف ان ی وغالف ث

ائع ومبادل حرارى أول یتم و، الغالف األول  ق م ن طری ى اتصال ع ن الغالف األول وف ًضعھ خارجا ع
ھ  ا ، مع ائع معھ ق م ن طری ى اتصال ع انى وف الف الث ن الغ ارج ع عھ خ تم وض ان ی ادل حرارى ث ، ومب

دفق ٠ومسار تدفق یتم وضعھ داخل الغالف األول  اتج ت وفیر ن یمكن تفاعل جزء أول فى وجود المحفز لت
ا  رارة التف٠أمونی ادل ح ن تب ادل ویمك رارى األول والمب ادل الح ل المب ا داخ دفق األمونی اتج ت ن ن ل م اع

ھ ٠الحرارى الثانى  ن تفاعل ى الغالف األول ویمك ة إل از التغذی ویمكن إدخال الجزء الثانى المسخن من غ
٠فى وجود المحفز 

(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



٧

١٤/١٢/٢٠٠٨
٠٠١٩٩٢/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
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(44)
(45)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 A41C 3/04& B65D 85/16, B65D 75/20

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

Hikari Kawakami
Michiyo Fujikawa

(73) 1.
2.

٠٨/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦/١٦٠٣٥٠:الیابان تحت رقم
٠٧/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ PCT/JP2007/061571:المكتب الدولى تحت رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

بوة لوسادة ثدى ماصة وطریقة لتعبئة وسادة الثدىع (54)
٠٦/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٧/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

حیث یمكن إخراج وسادة الثدى بسھولة من حقیبة ، بتقدیم عبوة لوسادة ثدى ماصة یتعلق ھذا االختراع
ذات وسادة واحدة بدون تحطیم الحقیبة ویمكن إستخدام الحقیبة كحقیبة إلستقبال أو التخلص من بھا عبوة

حیث یمكن فیھا طى وسادة ، كما یتعلق بطریقة لتعبئة وسادة ثدى ماصة ، وسادة ثدى ماصة مستعملة 
دة الثدى    وتشتمل العبوة  لوسادة ثدى ماصة على وسا. الثدى ورقاقة تعبئة للخلف فى نفس التوقیت 

ویتم وضع وسادة الثدى  فى المنطقتین األولى والثانیة . وحقیبة لتعبئة وسادة واحدة  لتعبئة وسادة الثدى  
بحیث یمكن إزالتھا بالسطح ، بطریقة تركیب على جانبى خط طى أول  ویتم ربطھا . لرقاقة التعبئة

.الداخلى للمنطقة األولى  بواسطة شریحة توصیل فیما بینھا 

(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

٠٨/٠٦/٢٠٠٩
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

كتب براءات االختراعم

(51) Int. Cl. 8 E04F 15/02 ,  15/04

(71) 1.
2.
3.

VÄLINGE INNOVATION AB ( SWEDEN )

(72) 1.
2.
3.

BERGELIN , Marcus
PERVAN , Darko
PALSSON , Agne

(73) 1.
2.

٠٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٢٦٤٥-٤: السوید تحت رقم 
٠٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٨٦٩.١٨١/٦٠: مریكیة تحت رقم الوالیات المتحدة األ

٢٤/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/SE2007/000836( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اختراعبراءة (12)

للوحات األرضیةىالتثبیت المیكانیك (54)
٢٣/٠٩/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٤/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

على حواف طویلة وقصیرة یسمح ىمزودة بنظام تثبیت میكانیك. أرضیة واح لأبختراعإلیتعلق ھذا ا
القصیرة على لسان قابل نظام تثبیت الحافةى، حیث یحتوبالتثبیت بوضع الحواف الطویلة بزاویة

.ى تثبیت نھائإلى وضعىمثبت داخلاتجاه واحد من وضع غیرىلإلزاحة تتم إزاحتھ إلى حد كبیر 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
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٢٩/٠٦/٢٠٠٩
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٢٥٤١٧

(22)
(21)
(44)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C02F 1/40 & B01D 19/02, 53/50, 53/77

(71) 1.
2.
3.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SONODA, Keisuke
NAGAO, Shozo
KOUHARA, Itsuo

4.   MICHIOKA, Masatoshi
5.   OGIWARA, Kota

(73) 1.
2.

٢١/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠٤٠٤٥٨/٢٠٠٧: تحت رقم الیابان 
٢٠/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ     (PCT/JP2008/052899) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مر أحمد اللبادس (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز استخالص رغوة ونظام استخالص رغوة  (54)
١٩/٠٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٠/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة  وة طافی ة رغ تخالص أی صمم الس وة م تخالص رغ از اس راع بجھ ذا االخت ق ھ یتعل
ة  ة إزال راء عملی ب إج ستخدم عق ر الم اء البح طح م ى س صول عل تم الح الى ی ت ، وبالت الكبری

ة ؛  ر المحیط ة البح ى منطق ط إل وة فق ن الرغ الى م ستخدم الخ ر الم اء البح صریف لم ى ت عل
وة  تخالص الرغ از اس ى جھ شتمل عل وة ی تخالص رغ ام اس ق بنظ ا یتعل شف ٠كم تم الك ی

ستخدم  ر الم اء البح صریف م اء لت اة م ى قن وع عل وة موض تخالص رغ از اس ن جھ ع
داخن الذى تم  ن غاز الم ت م ة الكبری دات إزال ى مع ت الموجود ف ة الكبری ود إزال تصریفھ من عم

ة  وة طافی ة رغ تخالص أی صلھ واس أ لف ون مھی ة ویك ادة ماص ر كم اء البح تخدام م ق اس ن طری ع
ستخدم  ر الم اء البح طح م ى س ة ٠عل ة طافی ن بنی ارة ع وة عب تخالص الرغ از اس إن جھ

ھ طافی از بأكمل ى الجھ شتمل عل اء ت اة الم ل قن وف ٠ًا داخ زء مج ة بج ة الطافی د البنی تم تزوی ی
ة  ة مجوف ر ومنطق اء البح ن م ر م طح البح ى س ة عل وة طافی ة رغ صل أی ى ف ادر عل وة ق للرغ

٠للتخزین الستخالص الرغوة التى تم فصلھا بواسطة الجزء المجوف للرغوة 

(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



١٠

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١٥/٠٦/٢٠٠٨
٠٠٩٩٤/٢٠٠٨

٢٠١١أغسطس 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤١٨

B63B1 / 04,35/ 03Int. Cl8(51)

 GUSTO B.V  ( NETHER LAND)
SEAWAY HEAVY LIFTING ENGINEERING B.V  (Netherlands)

1.
2.

(71)

VAN DER VELDE, Willem Jacob
WASSINK, Willem Johannes Alain
COMMANDEUR,  Johan  Albert

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٤/١٢/٢٠٠٥ 05112166.3   بتاریخ : المكتب االوربى تحت رقم 
١٤/١٢/٢٠٠٦ بتاریخ ( PCT/NL2006/050317 الطلب الدولى رقم )

سمر احمد اللباد (74)
براءة اختراع  (12)

سفینھ مزدوجھ الغاطس (54)
١٣/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٤/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایھ فى 

یتعلق االختراع الحالى بسفینھ تشتمل على بدن لھ سطح مغلق إلى حد كبیر بھ رافعھ عند مستوى ظھر (57)
ات  ى خزان ى إل اء إل ال الم صابورة إلدخ ى ال م  ف دة تحك دن ووح ى الب ابورة ف ات ص سفینھ ، وخزان ال

اع الصابورة من أج ى ارتف دن جزء سفلى ذو عرض أول عل ون بالب ل تغییر غاطس السفینة ، حیث یك
سفلى،  ن الجزء ال ر م یمتد من مستوى صالب القاعدة إلى مستوى متسع ، و جزء علوى ذو عرض أكب
ى  یمتد من مستوى المتسع إلى اعلى بإتجاه مستوى الظھر، وحیث تتم تھیئھ وحدة التحكم بالصابورة حت

ى وضع یتم تزوید ا سبیا ف ستوى الغاطس ضحال ن ًلسفینة بالصابورة التى تجعل من الممكن أن یكون م ً
د  سفینة ، و تزوی ة ال اء حرك اء ، أثن ستوى الم وق م ریض ف وى الع زء العل ون الج ى یك ال ، حت االنتق
ى  ع حت ى وضع الرف سبیا  ف ًالسفینة بالصابورة التى تجعل من الممكن أن یكون مستوى الغطس عمیقا ن ً

ون ی ر وتك د كبی ى ح ة إل سفینة ثابت ل حین تكون ال ى األق اء ، عل طح الم ت س سع تح كون المستوى المت
ة . الرافعة قى وضع الرفع  سین خصائص الحرك ل وتح ادة سرعة النق یوفر وضع الغاطس الضحل زی

ویؤدى الوضع المنخفض. للتشغیل بشكل أفضل ، وذلك أثناء عملیات وضع األنابیب على سبیل المثال 
.  للغاطس إلى تحسین الثبات أثناء عملیات الرفع

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



١١

٠٣/٠٦/٢٠١٠
٠٩٣٦/٢٠١٠

٢٠١١أغسطس 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤١٩

(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 33/32

(71) 1.
2.
3.

WAM S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MARCHESINI , Vainer
PANCALDI , Daniele

(73) 1.
2.

٠٤/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IT2007/000846( :رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

للتعدیلةقابلةتفریغ حمول/ تحمیل ةفوھ (54)
٠٣/١٢/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٤/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یتم ، ول أنبوبى أعنصر :تشتمل على، للتعدیل ةقابلةتفریغ حمول/ تحمیل ةبفوھختراعإلیتعلق ھذا ا
وسائل توصیل بین العنصر ، ده بمحور طولىییتم تزو، ثانى ىنبوبأوعنصر ى ، بمحور طولتزویده

نبوبى ألد العنصر اوتساعمزود بمركز، سطح كروىول والثانى تحدد وسائل التوصیل ھذهألاىنبوباأل
حیث تشتمل وسائل التوصیل على عنصرلبعضھما البعض حول المركزةبالنسبول والثانى للتدویراأل

متبادل فى مستوى ربطقل قابلین لالتصال بشكلألقل وعنصر توصیل ثان على األول على اأتوصیل 
نصر التوصیل الثانىول وعألالتوصیل ایمكن علیھ تدویر عنصرمن سطح كروىعبر المركزیمر

.لبعضھما البعض حول المركزةبالنسب

(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



١٢

٢٦/٠٥/٢٠١٠
٠٨٧٢/٢٠١٠

٢٠١١أغسطس 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٢٠

(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, 25/12, 25/14

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHÜCKER, Franz-Josef
THOMAS, Peter

(73) 1.
2.

٢٧/١١/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٥٧٤١٢.٨:تحت رقمالمانیا 
١٣/١١/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP)(2008/009564:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

بادسمر أحمد الل (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز تشغیل ساكن لتشغیل أبواب فرن كوك ساكن (54)
١٢/١١/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٣/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ة االخت ة األفقی وك للغرف رن ك یة لف تح رأس ل وف واب قف شغیل األب ة ت ٠بآلی
ى ال ل إل سلة أو حب ق سل ن طری واب ع ع األب تم رف وح ی ع المفت سلة ٠وض یل السل تم توص ی

شغیل  ة الت ة برافع رات حارف ق بك ن طری ل ع ا ٠أو الحب سلة أفقی ل أو السل ذب الحب ن ج یمك
ة  رات الحارف ق البك ن طری یا ع واب رأس ذب األب تم ج ث ی شغیل٠بحی ة الت یل رافع تم توص ی

ة قاب ى حدب ا أن تتعشق ف شغیل یمكنھ ة الت شغیل رافع ة قابضة بعروة جذب والتى عند ت ٠ضة لعرب
اب  ا تجذب الب شغیل فإنھ ة الت شغیل رافع د ت ل وبع طة معالجة الحب ة القابضة بواس شغیل العرب تم ت ی

٠یمكن إیقاف الباب عن طریق آلیة مناسبة فى وضعھ المفتوح ٠إلى الوضع المفتوح 

(57)

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



١٣

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٩/٠٨/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000803

٢٠١١مایو 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٢١

A01N 43/90, A01N 37/46,A10N 43/22, A01N 43/36, A10N 43/54, A01N 43/563, A10N 47/24,
A10N 51/00

Int. Cl.7(51)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZRLAND)1.
2.
3.

(71)

HOFFR, Dieter
LONG, David

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٦/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ  US60/553,462 : الوالیات المتحدة االمریكیة رقم 
٠٧/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ  PCT/EP2004/006110 : الطلب الدولى رقم

ھدى احمد عبد الھادى (74)
براءة اختراع  (12)

تركیب مبید لالفات وطریقة لمعالجة البذور(54)
٠٦/٠٦/٢٠٢٤فىوتنتھى٠٧/٠٦/٢٠٠٤من تبدأ الحمایة 

ة(57) ات الدقیق ات والكائن ى الخیطی ى سبیل (یتعلق ھذا االختراع بتركیب مزدوج على االقل للسیطرة عل عل
سببة لألمراض ات الم ات النب ث یتضمن التركیب) المثال فطری ن ) أ:(حی ات م دة للحلقی ة مبی ة فعال كمی

م ) ب(و . ماكرولید واحد على االقل ل ت ى االق د عل ات واح د للفطری ن مبی كمیة فعالة مبیدة للفطریات م
ل ) ١ب (اختیاره من  ى االق ین( فینیل امید واحد عل وع أسیل االن ى ) ٢ب(، ) ن د عل رول واح ل بی فینی

. لیورین على االقلمن ستیرو بی) ٣ب(االقل و

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



١٤

٣٠/٠٣/٢٠٠٨
٠٥٣٠/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٢٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E07F 15/02 , 13/08 , 13/21

(71) 1.
2.
3.

PROMOCIONES BRIAL SL (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

VILAR Llop, Natividad
LLORENS Miravet, Salvador

(73) 1.
2.

٢٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ) P200700831: (أسبانیا تحت األرقام 
)P200701309 ( ١٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ
)P200701779 ( ٠٦/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ
)P200701920 ( ٠٩/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ
)P200703428 ( ٢٤/١٢/٢٠٠٧بتاریخ
)P200800072 ( ١١/٠١/٢٠٠٨بتاریخ

١·
٢·
٣·
٤·
٥·
٦·

(30)

أحمد عبد الھادى    ھدى  (74)
براءة إختراع (12)

أو جدار/نظام تجمیعى لبالط أرضیة و (54)
٢٩/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣٠/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ن أبختراع إلبوسائل تثبیت بین البالط المركب فى سطح متحد المستوى حیث یتمیز اختراعإلیتعلق ھذا ا
سفل للبالطألفى الجانب ا) محزوز ( خدودى أفى شكل ةجزاء المنحنیألالتثبیت تحدد من اوسائل

على الحواف للتجمیعةالمذكورةجزاء المنحنیألللبالط التى توجھ اةویتوافق مع الحواف الجانبی
ن ھذه إركان فألاتتجمع حیثةس وعند النقطأس مع رأا لبعض رًـ، وعندما یوضع البالط تالیةالمذكور

دخال بثبات فى إلتتالئم داخلھ عناصر اعلى الجانب السفلى للبالط الذىةتكون قناةجزاء المحزوزألا
.قل ألبالطتین متالمستین على اقل لالزدواج واالرتباط معألجزء منھ على ا

(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

٢٥/٠٢/٢٠٠٨
٠٣٢٦/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٢٣

(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

A23L 1/00, 1/40

(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.

١٢/١٢/٢٠٠٥بتاریخ  ٠٥٠٧٧٨٤٢,٢: الرقمینتحت مكتب البراءات األوروبى
٠٧/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٥٠٩٣,٤

٠٧/١٢/٢٠٠٦بتاریخ  (PCT/EP2006/012059):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

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

(54)

٠٦/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٧/١٢/٢٠٠٦من تبدأ الحمایة 
یتعلق ھذا االختراع بمركزات معبأة فى صورة جیلى لتحضیر مرق، حساء، صلصة، صلصة مرق 

اء، و% ٨٠-٢٠اللحم أو لالستخدام كتابل، ویحتوى المركز  ة، % ٦٠-٠,٥م ات إضافة النكھ مكون
ى % ٣٠-١٥و وین جیل ل تك ح وعام الم(مل مغ ش) ھ ان وص شمل زانث اب ی ى غی روب، وف جرة الخ

شریات % ٦٠-٠,٥ سمك، الق م، ال ھ، اللح ضروات، الفواك شاب، الخ ن االع وزن م ن ال م
٠أو جزیئاتھا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٦

٢٤/١١/٢٠٠٨
١٩٠٥/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٢٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C08K 5/54

(71) 1.
2.
3.

BOREALIS TECHNOLOGY OY.  (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

CARLSSON ROGER

(73) 1.
2.

٣٠/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠١١١٣١.٧:رقمالمكتب األوروبى  تحت
٢٣/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP 2007/004585: (رقمطلب البراءة الدولى  

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

فى تركیبات متعددة األصلpHمركب یحتوى على السیلیكون كعامل قابل للتحكم فى  (54)
٢٢/٠٥/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٣/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ى  تحكم ف ل لل ل قاب سیلیكون كعام ى ال وى عل ب یحت راع مرك ذا االخت ق ھ ددة pHیتعل ات متع ى تركیب ف
:ًیث یكون للمركب المحتوى على السیلیكون تركیب وفقا للصیغة تشمل حمض برونسیتید ، ح٠األصل

(R1)x[Si(R2)y(R3)z]m       (I)
:حیث 

R1 ، ك المجموعات ل تل ن مث دة م ن واح ر م ، والتى یمكن أن تكون متماثلة أو محتلفة إذا ما وجدت أكث
ت  ا كان ة ، أو إذا م ة الوظیفی دروكربیل أحادی ائز ھی ون رك ة ، ٢= mتك ة الوظیفی ون ثنائی ا تك فإنھ

ذرة كربون ،١٠٠إلى ١یشتمل على 
R2 : ، ك المجموعات ل تل ن مث دة م ن واح ر م والتى یمكن أن تكون متماثلة أو مختلفة إذا ما وجدت أكث

ذرة كربون ،١٠٠إلى ١فإنھا تكون ركائز ھیدروكربیلوكسى یشتمل على 
R3 : تكونR4SiR1PR2

q-حیث ،
P٣ن صفر إلى تكو،
Q ٣تكون صفر إلى،

، و٣تكون p +qشریطة أن 
R4 ون ث –rYs(CH2)t(CH2)تك ون tو rحی ستقلة تك ى ١م فر أو s، ٣إل ون ص ١تك

ن yو ارة م ة مخت ة وظیفی سة عطری ر متجان ة غی ون مجموع ،-O- ،-S- ،-SO- ،-SO2-تك
-NH- ،-NR1- أو ،-PR- ث ا R2، وR1، حی ون كم ة ، وتك ددت بعالی ى xح فر إل ون ص ،٣تك

y  ٤إلى ١تكون ،z شریطة أن ١تكون صفر إلى ،= z + y + x٤،
٢٠أو ١= mو

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



١٧

٢٤/١١/٢٠٠٨
١٩٠٦/٢٠٠٨

٢٠١١مایو 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٢٥

(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 5/00,5/5415, 5/5419 & C08L 23/00, 23/04, 23/08, 23/14, 23/16

(71) 1.
2.
3.

BOREALIS TECHNOLOGY OY (FINLAND).

(72) 1.
2.
3.

CARLSSON, ROGER
SULTAN, BERNT-AKE
FAGRELL, OLA

(73) 1.
2.

٣٠/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ  ٠٦٠١١١٣٤١:المكتب االوروبى تحت رقم
٢٣/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/ EP 2007/004590):طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.

(30)

ھدى عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

مركب یحتوى على السیلیكون كمساعد تجھیز للتركیبات متعددة االولفین (54)
٢٢/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٣/٠٥/٢٠٠٧تاریخ تبدأ الحمایة من

فى تركیب تركیبات متعددة یتعلق اإلختراع الحالى بإستخدام مركب یحتوى على السیلیكون كمساعد تجھیز 
-:ًاألولفین، حیث یكون للمركب المحتوى على السیلیكون تركیب وفقا للصیغة

m
x zy RRSiR ú

ú

û

ù

ê
ê

ë

é
)()()( 321

-:حیث
R1تكون و، ، والتى یمكن أن تكون متماثلة أو مختلفة إذا ما وجدت أكثر من واحدة من مثل تلك المجموعات

ذرة كربون؛١٠٠إلى ١فإنھا تكون ثنائیة الوظیفیة؛ تشتمل على ٢=mأحادیة الوظیفیة، أو إذا ما كانت 
R2 والتى یمكن أن تكون متماثلة أو مختلفة إذا ما وجدت أكثر من واحدة من مثل تلك المجموعات، فإنھا تكون ،

ذرة كربون؛١٠٠إلى ١ركاز ھیدروكربیلوكسى تشتمل على 
 R3   تكون ،RSiRR qp

، حیث -214
P ٣تكون صفر إلى،
q ٣تكون صفر إلى،

، و٣تكون q + pشریطة أن 
R4تكون(CH2)t(CH2)rYs- حیثr وt ٣إلى ١مستقلة تكون ،s و١تكون صفر أوy تكون مجموعة

، - O- ،-S - ،-SO - ،-SO2–غیر متجانسة عطریة ثنائیة وظیفیة مختارة من 
--NH ،-NR1- أو ،–PR1- حیث ،R1 وR2 تكون كما حددت بعالیة؛ وx ٣تكون صفر إلى ،y إلى ١تكون
٤ ،z شریطة أن ١تكون صفر أو ،x +y +z =؛٤

m =٢أو ١.
وبإستخدام مثل ذلك المركب فى إنتاج عنصر، وبالتحدید سلك أو كابل ، یشمل مثل تلك التركیبات متعددة 

.األولفین

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



١٨

٣٠/٠٥/٢٠٠٧
٠٢٨٠/٢٠٠٧

٢٠١١مایو 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٢٦

(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 007/08

(71) 1.
2.
3.

LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO., LTD (REPUBLIC OF KOREA)

(72) 1.
2.
3.

KI-Hwan Oh

(73) 1.
2.

٠٣/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ١٠–٢٠٠٧–٠٠٣٢٩٢٩: م تحت رقكوریا  ١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

منفذ معدل لوعاء مصمم لقاطع كھربى ووعاء قاطع كھربى لھ نفس المنفذ (54)
٢٩/٠٥/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٣٠/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

نواع من المنافذ مع بعضھا ویتم أبمنفذ وعاء القاطع الكھربى حیث یتم ضم عدة علق ھذا االختراعیت
دعم المنفذ عند التركیب والتجمیع ، یشتمل المنفذ على عدة قواعد ، كل قاعدة متاحة لكل فازة ، یتمتبسیط

٠ھما لتكوین وحدة منفذلبعضكل قاعدة ، وتقوم قطعة مفصلیة بربط زوج من قواعد المنفذ المجاورین

(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



١٩

١٠/٨/٢٠٠٩
١٢١١/٢٠٠٩
٢٠١١مایو 

٠٢/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٢٧

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

جمھوریة مصر العربیة
لعلمىوزارة الدولة لشئون البحث ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C07C 2/64
(71) 1.

2.
3.

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.

SOHN, Stephen W.
RILEY, Mark G.

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٧خ بتاری٩٥٤,٦٧٣/١١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٨/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/ 053377( :طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.

(30)

ھدى احمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

عملیات لصنع الكیل بنزینات من المواد المنظفة (54)
٠٧/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٨/٠٢/٢٠٠٨تاریخ تبدأ الحمایة من

ستھلك یتعلق ھذا ا زین الم ث یخضع البن الختراع بعملیات لصنع الكیل بنزینات من المواد المنظفة حی
ن  زین م ستخدم جزء البن ر وی ى تقطی زین إل ل بن من تجدید الحفاز أو مادة ممتزة صلبھ فى مركب ألكی
ر ود تقطی ى عم رر إل زین أو یم التقطیر على األقل جزء من البنزین لوحدة العملیة فى مركب ألكیل بن

ة . البنزین فى جزء تنقیة ألكیل بنزین الخام ن درج راع م ذا االخت ات موضوع ھ یمكن أن تحسن عملی
نقاء منتج ألكیل بنزین كما یمكن أن تقلل استھالك الطاقة لكل وحجة من منتج ألكیل بنزین أو یمكن أن 

.تساعد فى عدم إختناق جزء تنقیة ألكیل بنزین الخام لمركب ألكیل بنزین

(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

١٦/٠٢/٢٠١٠
٠٢٥٧/٢٠١٠

٢٠١١مایو 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٢٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى و
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23G 1/00, 3/00

(71) 1.
2.
3.

KRAFT FOODS R & D, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ULRICH. Loeser

(73) 1.
2.

١٨/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥٣٠٩٤,٩: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة لتصنیع حلوى مشكلة ومكودة  (54)
١٥/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٦/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

: یطرح االختراع الحالى طریقة وجھاز لتصنیع الحلوى المشكلة والمشفرة وتشمل الطریقة خطوات
ى تجاویف قالب إلنتاج حلوى مشكلة ویشمل القالب خانتین ترسیب مادة صالحة لألكل ف) ١(

أو أكثر من التجاویف، و 
اج ) ٢( تزوید كل حلوى مشكلة بشفرة أو كود لتعریف المادة الصالحة لألكل فى الحلوى إلنت

حلوى مشكلة ومكودة حیث أن كل خانة من التجاویف یصاحبھ على األقل مرسب الذى یرسب المادة 
٠فى التجاویف فى ھذه الخانة فقط الصالحة لألكل 

(57)

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



٢١

٢٩/٠٤/٢٠٠٩
٠٦٠٦/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٢٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B61L 5/02 , 5/06

(71) 1.
2.
3.

ALSTOM TRANSPORT SA (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

VASSEUR, Stephane

(73) 1.
2.

٢٩/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٥٢٨٧٣: تحت رقم فرنسا  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

نظام نقطى یشتمل على وسائل تحكم كھربیة ویدویة (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٩/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ى ابالنظامیتعلق ھذا االختراع  ل ألالنقطى یشتمل على قضیبین اثنین مثبتین وعل ى قاب ل قضیب نقط ق
: النظام النقطى الذى یتحكم فى حركة القضیب النقطى مشتمل على ىوجھاز تحكم فةللحرك
؛للنظام النقطى ةتحكم كھربیوسائل-
و ،للنظام النقطى ةوسائل تحكم یدوی-
تحكم الكھربیتقوم وسائل ال، للنظام النقطى وسائل تشغیل- ائل ال ووسائل ةتشغیل بتوصیل وس

مر بتحریك القضیب النقطى من وسائلألا) ترسل(بالقضیب النقطى لكى تنقل ةالیدویالتحكم
تحكم  تحكم الكھربیإال ائل ال ى وس ضیب النقط ى الق الف ةمبیتةل ل غ اء(داخ و) غط ذى ھ ال
ب  نظم(مرت تحكم ا) م ائل ال ون وس ین وتك ضیبین المثبت ین الق صلةلیدویب الفةمنف ن الغ ع

.لتكون خارج الحیز الذى یمتد بین القضیبین المثبتین ) ةمنظم(ةومرتب) الغطاء(

(57)

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



٢٢

٢٠/٠١/٢٠٠٩
٠٠٨٩/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
٠٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٣٠

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

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

ات االختراعمكتب براء

(51) Int.
Cl.8

A23F 3/12, 3/16, 3/18 & A23L 1/30

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

COLLIVER, Steven, Peter
THIRU, Ambalavanar

(73) 1.
2.

٢٤/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٢٥٣٨٦٧,٣:المكتب األوروبى تحت رقم 
٢٣/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/057554): ولى رقم طلب البراءة الد

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مادة أولیة لمشروب وطریقة لتصنیعھا  (54)
٢٢/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٣/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

اى ومادة إضافیة بدرجة غذائیة، حیث أن یتعلق االختراع الحالى بمادة أولیة لمشروب تشمل مادة الش
ع  ة للمشروب م اء ٢٥٠المادة األولیة للمشروب توجد فى كمیة حیث أن تواجد المادة األولی ر م ملیلت

د  ین عن دة دقیقت ن ٥٩٠لم ة م ى كمی شینات ف وى كات شروب یحت تج م ن وزن % ٢-%٠,٠٥م ین م
شروب  اد٠الم صنیع م ة لت ضا عملی الى أی راع الح رح االخت ع ورق ویط شمل نق شروب ت ة لم ة أولی

٠واحدة CTCالشاى وساقھ مع روتورفان عند عملیة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٣

١٥/٠٥/٢٠٠٤
٠٢٢٠/٢٠٠٤

٢٠١١سبتمبر 
٠٣/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٣١

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

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

براءات االختراعمكتب 

(51) Int.Cl.8 C07C 27/00, 27/26

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE (FRANCE)
ENITECNOLOGIE S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GABRIELE, Carlo Ettore Clerici
GIUSEPPE, Belmonte

(73) 1.
2.

١٥/٠٥/٢٠٠٣بتاریخ (MI2003A000969):تحت رقمایطالیا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
ختراع  إبراءة  (12)

عملیة إلنتاج ھیدروكربونات من غاز التخلیق بطریقة مستمرة فى مفاعالت مالط
وعملیة لفصل الطور الصلب من الطور السائل المنتج 

(54)

١٤/٠٥/٢٠٢٤ى فوتنتھى ١٥/٠٥/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 
راع  ذا االخت ق ھ ضیر الیتعل دروكربونات بتح ل ھی رارة التفاع ة ح د درج ائلة عن ون س ى تك الت

صلب  ون الطور ال ث یتك ة األطوار ، حی بواسطة تغذیة غاز التخلیق إلى مفاعالت اضطرابیة ثالثی
ق الص طة غاز التخلی ى طور سائل بواس ة ف ا معلق تم إبقاؤھ ٠اعد من محفز فى صورة جسیمات ی

صل  تم ف طة / وی ھ بواس شتت فی ز الم ن المحف ستمرة ع صورة م ل ب تج التفاع یح من ترش
صل  دة ف صرى / وح ن عن ا م ل منھ ون ك یح یتك راطیش ترش دة خ ن ع ون م یح تتك ترش

ین  راوح ب سام یت ا متوسط قطر م ألول منھم ل ل ى األق ر ، ١٥–٠.٥ترشیح مسامیین عل میكرومت
٠میكرومتر ٠.١–٠.٠٠٢سط قطر مسام یتراوح بین فى حین یكون للثانى منھما متو

(57)

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



٢٤

٢٠/٠١/٢٠١٠
٠١١٠/٢٠١٠

٢٠١١سبتمبر 
٠٣/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٣٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F21V 1/00

(71) 1.
2.
3.

MAINHOUSE (XIAMEN) ELECTRONICS CO. , LTD. (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

ZHOU , Nan-Qing

(73) 1.
2.

٢٠/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩٢٠١٣٦٥٢٧.١:تحت رقمصین ال ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد     (74)
براءة اختراع (12)

حامل المصباح القابل للتفكیك (54)
١٩/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٠/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

التثبیت ،حامل المصباح القابل للتفكیك یتضمن جزء اللمس ، وغطاء ، وحلقة یتعلق ھذا اإلختراع ب
على مفرق جزء اللمس وتجھز حلقة التثبیت. للغطاءىالطرف األدنى لجزء اللمس مرتبط بالطرف العلو

ىللغطاء مجھز بأخدود اإلرتباط ، الجزء السفلىالعلوالجزء. والغطاء لتثبیت جزء اللمس والغطاء
ن إرتباط جزء اللمس، یمكمن خالل الخطاطیف وأخدود اإلرتباط. بالخطاطیفلجزء اللمس مجھز

لجزء اللمس إلى أخدود اإلرتباط، لذلك یمكن دفع خطاطیفالحز ألخدود اإلرتباط ھو مفتوح. بالغطاء
حتى أن جزء اللمس . من التفكیك عند تدویر المصباحھذا یمكن حمایة قاعدة المصباح. بصورة مستویا

ریقة اإلرتباط ھذه سھلة وسریعة ومالئمة ، إن طوعالوة على ذلك. ًمحكماًوالغطاء یرتبطان إرتباطا
٠والتجمیعللتفكیك

(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



٢٥

٢٣/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٩١/٢٠٠٨
٢٠١١یولیو 

٠٣/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٣٣

(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 C22C 9/04

(71) 1.
2.
3.

SANBO SHINDO KOGYO KABUSHIKI KAISH (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OISHI, Keiichiro

(73) 1.
2.

MITSUBISHI SHINDO CO. LTD-JAPAN

٢٢/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ PCT/JP) (2005/018206طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

ًسبیكة نحاسیة سھلة القطع تحتوى على كمیة ضئیلة جدا من الرصاص (54)
٢١/٠٩/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢٢/٠٩/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  راعیتعلق ھ ن الرصاص باالخت ة ضئیلة جدا م ى كمی وى عل ٠ًسبیكة نحاسیة سھلة القطع تحت
تخدامھا م یة الس ة مرض وفر إمكانی ھ ی ا أن ع ، كم ھلة القط ة س یة التقلیدی سبائك النحاس ة بال قارن

صناعیة  ة ال ات المیكانیكی ى التطبیق ن ٠ف راوح م سبة تت ى ن سبائك عل ك ال شتمل تل ذا ، وت ٧١.٥ھ
ى  ن % ٧٨.٥إل اس ، وم ن النح الوزن م ى ٢.٠ب سیلیكون % ٤.٥إل ن ال الوزن م ب
ن  ا ٠.٠٠٥وم ى م اوز إل سبة % ٠.٠٢ال یتج اقى الن ك ب ل الزن اص ، ویمث ن الرص الوزن م ب

٠المئویة بالوزن 

(57)

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



٢٦

٠٩/٠٣/٢٠١٠
٠٣٨٢/٢٠١٠

٢٠١١سبتمبر 
٠٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٣٤

(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 19/22 , 3/00

(71) 1.
2.
3.

SMS SIEMAG AG ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

BEHRENS , Holger
SOHL , Ralf-Hartmut
KÜMMEL , Lutz

(73) 1.
2.

١٧/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٤٩٦٦٩.٠: تحت رقمألمانیا 
١١/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008 /010773( : رقم ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

وجدى نبیھ عزیز (74)
براءة إختراع (12)

لفتح جھاز القفلةقفل وطریقجھاز (54)
١٠/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ١١/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

صالح إو أةولصیان. ھخوصةھیئىفمادةإلدخالاألقلبجھاز قفل لھ قفل واحد على ختراعإلھذا ایتعلق
من ) ةالمعدنی(ھ الخوصةمادةزالإلى إكل على حده دونما حاجھ ةوسائلھ القافلة، وخاصالقفلجھاز

قل ألواحد على اىولأمن جزءةن تصنع وسائل القفل كل على حدأختراع إل، ویقترح اجھاز القفل
للتسیب لفتح وقفل ةقابلة ، وحیث یوصل الجزءان ببعضھما البعض خالل وصلواحدىوجزء ثان

ول ألالجزء اةزاحإوأیجادھا لتحریك إقل یرادألعلى اةواحدةولوسیلةكل على حدةالوسائل الحابس
ةاتجاه نقل مادةو قبالأىلبعضھم البعض فة بالنسبةمنفردةالحابسةللوسیلىوالجزء الثان

٠عندما یفتح عنصر الوصل) ةالمعدنی(الخوصھ 

(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



٢٧

٢٠/٠٦/٢٠١٠
١٠٤٧/٢٠١٠

٢٠١١سبتمبر 
٠٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٣٥

(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 H02G 9/08

(71) 1.
2.
3.

DUPRE , FRANK ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

DUPRE , Frank

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٦١٨٠٢.٨: تحت رقمألمانیا 
٢٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008 /008117( :رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

وجدى نبیھ عزیز (74)
براءة إختراع (12)

ةنظام بمجرى الستیعاب كبالت القدر (54)
٢٤/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

:          ة و العناصر التالیأیتمیز بالسمات ةبنظام مزود بمجرى الستیعاب كبالت القدرختراعالھذا ایتعلق
و سابق التصنیع فى الخندق أا ًـوبھ مجرى سھل الوصول یكون مصبوب، رض ألمزود فى ابھ خندق
على)كیلو- م(/وات٣تبلغ ةاریحرةالمجرى بموصلیةتتمتع مادةساسھا الخرسانأةعلى مادویشتمل

. خارج المجرىةالحراریةو نشر الطاقأ/جسام الستیعاب وأقل ویتم وضع األ

(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 



٢٨

١٠/١١/٢٠٠٩
١٦٦٤/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
٠٨/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٣٦

(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 9/353

(71) 1.
2.
3.

OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CRAMER, Jeffrey, W.

(73) 1.
2.

١٦/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٨٠٣.٩٧٣/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٩/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/005500(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

شادى فاروق مبارك     (74)
إختراع براءة  (12)

اتیتشكیل زجاجةقوالب في ماكینجھاز لفتح وغلق  (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٩/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ات تتضمنةماكینىالب فوبجھاز لفتح وغلق أذرع قختراعالیتعلق ھذا ا روستشكیل زجاجی صندوق ت
روسة زجاجیات ، إسكان إسطوانةّمركب على إطار ماكین ق تحت صندوق الت ھ مرتة ، و إسطوانمعل ب
طوان كان اإلس من إس طوان.ةض رسةاإلس د ورف ت بس تمدی ذراع مك بس ب ا مك یكن أوّلھ ك مم دا ذل ماع

دد ةّیزاوج إلى رف الترس وعمود إدارةإسكان اإلسطوانىترس دافع أول ف. ذراع المكبسىّمشكل ف یم
دافع األول وإسكان روسةاإلسطوانمن الترس ال ى صندوق الت ان. إل ع ث رس داف صندوقى فّمرتب ى ت

ود اإلدار ى عم زاوج إل روس وم د. ةالت دةإدارةأعم انبةمباع شكل ج منى ب ن ض اعد م شكل ص دد ب ّتم
روس) داخل(  ان. صندوق الت دفع الث رس ال زاوج ت رس عاطل ی شغیل ىوسائل تتضمن ت ده الت نحو أعم

دار شغیل ت ده الت ث أن أعم شكل آنبحی سىفىب ات المعاك طوانةّاإلتجاھ رسة باإلس روس ّ، رف الت ، ت
وذجىف. والترس العاطلةوالثانیالدفع األولى ن اىالتضمین النم روسالم راع ، تتضمن الوسائل ت ّخت

زاوج .والترس العاطل نحو أعمده التشغیلىدافعھ أو وصالت توصیل تزاوج ترس الدفع الثان وصالت ت
.الزجاجیاتتشكیلةأعمده التشغیل إلى أذرع قالب ماكین

(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

١٢/٠٨/٢٠٠٩
١٢٢٩/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
٠٨/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٣٧

(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 F17C 3/02

(71) 1.
2.
3.

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

RICHARD, Yves
EZZARHOUNI, Adnan

(73) 1.
2.

١٣/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٥٣٢٢٠:تحت رقمفرنسا 
٢٣/٠١/٢٠٠٨بتاریخ PCT/FR) (2008/050103: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تطیلة  تركیب أسطوانى مصنوع من عناصر مس (54)
٢٢/٠١/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٣/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل فلى االخت دار س ودى ، وج دار عم ى ج شتمل عل طوانى ی ب أس ٠بتركی
ضھا ور دوارة لبع ن ص ارة ع ات عب ن القطاع ة م ى مجموع سفلى عل دار ال ذا الج وى ھ ویحت

ر ال ن العناص ة م ى مجموع اع عل ل قط شتمل ك بعض وی اورة ال ستطیلة المج ذا ٠م أن ھ ز ب تتمی
د  ع أح ھ م ن جوانب ب م ل جان ق ك ذى یتواف تظم ال ضلع المن كل الم ذ ش سفلى یتخ دار ال الج

ات  ذه القطاع وازى٠ھ والى وتت ى الت اع عل ل قط ستطیلة لك ر الم واف العناص د ح وتتعام
٠مع جانب المضلع المتوافق مع ھذا القطاع 

(57)

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



٣٠

٢٢/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٦١/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
٠٨/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٣٨

(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 10/54

(71) 1.
2.
3.

RECYLEX S.A. (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

HUCHARD, Jean-François

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ١١٣١١/٠٦:مقرتحتفرنسا 
٢٠/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/064382( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
براءة إختراع (12)

مجروشةطریقة وجھاز لمعالجة وحدات مراكم رصاص غیر (54)
١٩/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٠/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

: على التولیفة التالیةىبجھاز لمعالجة وحدات مراكم رصاصیة غیر مجروشة تحتوختراعاالیتعلق ھذا 
؛ وجھاز فرز بعد وحدة ُتستخدم لجرش وحدات المراكم للحصول على مطاط مجروشوحدة جرش

مم لفصل ٤الحوض على فتحات تبلغ ى، یحتوى مزود بلولب حلزونعلى حوضىیحتو،الجرش
یتعلق .مم٤ىیقل حجمھا أو یساوىمم عن المواد الدقیقة الت٤یزید حجمھ عن ىالذىاإلجمالالمطاط

.االختراع كذلك بطریقة تطبیق مرتبطة بالجھاز المذكور

(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



٣١

٢٤/١١/٢٠٠٩
١٧٢٩/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
٠٨/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٣٩

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F01N 3/02 , 3/00

(71) 1.
2.
3.

KAMMEL, REFAAT (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KAMMEL, Refaat

(73) 1.
2.

٢٥/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٩٤٠.١٢٣/٦٠: مقاراألالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
٢١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠١٥.٨٧٥/٦١

٢١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠١٥.٨٨٣/٦١
٢٣/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/006659(:رقمءة الدولى ب البرالط

١·
٢·
٣·
٤.

(30)

سمر احمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

من الدیزلةمنصرفةدقائقیةمادةلمعالجةنظام وطریق (54)
٢٢/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٣/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

من عادم منصرف من محرك دیزل ةلتجمیع وحرق مواد دقائقیِّبمحول للدقائقختراعإلیتعلق ھذا ا
ًیشتمل محول الدقائق أیضا. ِّممر للعادم یمتد من محرك الدیزل خالل محول الدقائقیشتمل على على ِّ
ا ًـكھربیى یمكن توصیل نظام الحرق الكھرب. المبیتىفةعلى األقل موضوعةواحدةمبیت وشمع
(DOC)الدیزلةیمكن أن یوضع محفز ألكسد. ةج المتجمع داخل الشمعلحرق السناىنبضةبمصدر قدر

ةتبرید واحدةتوفیر وسیلیمكن. الحرقىفةللمساعدNO2 منةكافیةممر خروج العادم لتولید كمیىف
ىفةالعكسیةالتغذیىیتحكم نظام للتحكم فیمكن أن. العادمةحرارةدرجىعلى األقل للعادم للتحكم ف

دد عو، DPCأمامةالحرارةودرج، DPCالضغط عبرالغاز العادم استنادا إلى فرقةدرجات حرار
.ة الدقیقىدورات المحرك ف

(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



٣٢

٠٦/١٢/٢٠٠٩
١٧٧٧/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
٠٨/٠١/٢٠١١

٢٥٤٤٠

(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 B01J 8/00 , 8/02 , 15/00 , 19/00 & C01B 21/26 , 21/28

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHWEFER, Meinhard
GROVES, Michael
FUCHS, Jürgen

4.
5.
6.

MAURER, Rainer
SIEFERT, Rolf
HÜNDGEN, Bernhard

(73) 1.
2.

٠٦/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٦٧١٢.٨:تحت رقمألمانیا 
٢٨/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/004232(:رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

الستخدامھاةلطور الغاز وطریقةلتفاعالت حفزیةجھاز وطریق (54)
٢٧/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ةبھا منطقةحفزیةللحرارةبتفاعالت طور غاز طاردةخاصةمفاعالت محسناالختراع بھذا یتعلق
ا المنتج كمبالغازةخروج خاصةتفاعل تشتمل على محفز واحد على األقل ، ومنطقةدخول ومنطق

ةالدخول ومنطقةمنطقمحیطأو من/ ى ویكون للمفاعالت وسائل ف. اتجاه التدفق لغاز التفاعلىُیالحظ ف
التفاعل إلى ةمن منطقة، وتقلیل نقل الحرارالتبریدةلنقل مادةأو أجھز/ العزل وةالتفاعل مثل أغلف

أو حدوث از التفاعل المستخدماالشتعال المسبق لخلیط غةتقلیل خطورىإلىالدخول ، مما یؤدة منطق
ةمنطقةمساحىللمفاعل فةالداخلیأو الجدران/الدخول وةمنطقىغیر مرغوب فیھا فةتفاعالت ثانوی

یمكن . ة خاملةمن مادةتكون مصنوعىالتفاعل التة الدخول ومنطقةمنطقةمساحىالدخول ، أو ف
نظم إنتاج حمض ىل فامثعلى سبیل ال، ألمونیااةأكسدةعملیىالتحدید فاستخدام المفاعالت على وجھ

یكون لھا ىالنحل والتةعلى شكل شبیھ بخلیةانتقالیةاستخدام محفزات فلزیُیفضل فیھاى، والتالنیتریك
٠شبكات البالتینىفةعادةأصغر من المستخدمةعرضیقطاعات

(57)

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



٣٣

١٤/٠٤/٢٠٠٩
٠٥١١/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
٠٨/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٤١

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

جمھوریة مصر العربیة
ىوزارة الدولة لشئون البحث العلم

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C25B 11/04 &  C25C 7/02
(71) 1.

2.
3.

INDUSTRIE DE NORA S.P.A

(72) 1.
2.
3.

FAITA, Giuseppe
FEDERICO, Fulvio

(73) 1.
2.

١٦/١٠/٢٠٠٦یخ بتارMI 2006 A 001974: إیطالیا تحت  رقم 
١٢/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/060863: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢

(30)

سمر اللباد     (74)
براءة اختراع  (12)

أنود للتحلیل الكھربى  )                                        54(
١١/١٠/٢٠٢٧وتنتھى في ١٢/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ل  ة بالتحل ادن كریم اة بمع انیوم مغط بیكة تیت ن س ة م ة تحتی ن طبق ون م أنود یتك راع ب ق االخت یتعل
اء  سدتھا أثن ن أك ى یمك ى عناصر والت الحرارى لمواد مكونة لھا ؛ وتحتوى الطبقة التحتیة المغطاة عل

ى  ة ف رات دوام مطول ة وفت ة الكھربائی وفیر الطاق سمح بت ا ی رارى ، مم ل الح وة التحل ات خط العملی
ور .  اإللكترولیتیة الصناعیة   ائى للكل –ًوأنود االختراع یكون مناسبا على سبیل المثال للتحلیل الكھرب

.ةالقلوى ، مما یسمح بإنتاج كلور بمحتوى أكسجین منخفض واستھالك طاقة منخفض

(57)

غة اإلنجلیزیةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة بالل



٣٤

٠٤/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001357

٢٠١١سبتمبر 
٠٨/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٤٢

(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 210/02, 210/18 & C08K 3/04 & H01B 1/24, 7/00

(71) 1.
2.
3.

BOREALIS TECHNOLOGY OY (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

JAGER, Karl-Michael
JOHANSSON, Kenneth

(73) 1.
2.

٠٨/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ٦,٠٥٠١٢٣٥٤:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
٠١/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ PCT/EP)(2006/005245:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ل لالرتباط التشابكىتركیبة بولیمر شبھ موصل قاب (54)
٣١/٠٥/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠١/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ق ا راع یتعل شابكى الخت اط الت ل لالرتب ل قاب بھ موص ولیمر ش ة ب الى بتركیب الح
ة ،  ابالت الكھربائی ن الك بھ موصلة م ات ش ى تحضیر طبق دة ف ا مفی ذكورة بأنھ ة الم ز التركیب وتتمی

:لیمر على حیث تشتمل تركیبة البو
ذرة كربون ؛ و١٠٠٠/ على األقل ٠.١٥بولى أولیفین غیر مشبع بھ مجموعات فنیل ) أ ( 
أسود الكربون ) ب(

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٥

٢٩/٠٧/٢٠٠٨
١٢٩٠/٢٠٠٨

٢٠١١سبتمبر 
٠٨/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٤٣

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

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

االختراعمكتب براءات

(51) Int.Cl.8 C21B 13/02

(71) 1.
2.
3.

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MARTINIS, Alessandro
TAVANO, Andrea
FRANCO, Barbara

(73) 1.
2.

٣١/٠١/٢٠٠٦بتاریخ MI2006A000158:تحت رقمایطالیا 
٣٠/٠١/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)(2007/050897: م طلب البراءة الدولى رق

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة اختزال ووحدة تصنیع إلنتاج حدید معدنى (54)
٢٩/٠١/٢٠٢٧فى وتنتھى ٣٠/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل اج حاالخت صنیع إلنت دة ت زال ووح ة اخت زال بعملی ق االخت ن طری دنى ع د مع دی
زال از االخت صدر لغ زال بم ود االخت اط عم تم ارتب ث ی ام ، حی د الخ دن الحدی ر لمع المباش

ى غاز  م إل ل الفح ھ من تحوی ى خطوة ٠الذى تم الحصول علی د عل و مفی ى نح ة عل شتمل العملی وت
صنیع أو دة الت رة وح ى دائ داخل إل ق ال از التخلی ن غ زء م ة ج ا معالج تم فیھ ھ ت كل

ذكور  ق الم از التخلی ات غ ة مكون ن بقی ان ع صل المیث ل ف ن أج دة٠م ساعد اإلدارة المفی وت
ستقلة  ة م اءة العملی ل كف ا یجع ل ، مم زال بالكام ة االخت سین عملی ى تح ستخلص عل ان الم للمیث
ون  وى الكرب ى محت تحكم ف ى ال ساعد عل ا ی و م ق األصلى ، وھ از التخلی ى غ عن محتوى المیثان ف

٠ج بمزید من الدقة والسھولة بالمنت

(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



٣٦

٢٩/٠٦/٢٠٠٨
١١٠٣/٢٠٠٨

٢٠١١سبتمبر 
٠٨/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٤٤

(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 C07C 5/48

(71) 1.
2.
3.

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PUJADO, Peter, R.
VORA, Bipin, V.
SENETAR, John, J.

4. MILLER, Lawrence, W.

(73) 1.
2.

٣٠/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٣٢٢.٤١٢/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١١/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US 2006/061876: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

أولیفین عبر تحویل أكسدةإنتاج (54)
١٠/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ١١/١٢/٢٠٠٦أ الحمایة من تبد

مثل عملیة . جینیھ نتاج أولیفینات خفیفة عبر عملیة تحویل أكسإلعملیة مطورة بیتعلق ھذا االختراع
عملیة تحویل تكامل معییتضمن على األقل میثانول ممكن أن ق خارجى فتدتخلیق إلنتاج تحویل غاز

األقل أولیفینات خفیفة وثانى میثیل یتضمن علىجینى فاعل تحویل أكسملق خارجىفتدإلنتاج جینیة أكس
ممكن أن یتالمس مع مثل ھذا جینى تحویل األكسالمفاعل ق الخارجى لفالتدعلى األقل جزء من ٠أثیر 

تحویل المفاعل لق الخارجىفالتدمیثیل أثیر من ىالحصول على ثانالمیثانول المنتج لتفعیل استرداد أو
. ى جیناألكس

(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

٢٠٠٦/ ١٧/٠٧
٠٣٣٣/٢٠٠٦

٢٠١١اغسطس 
٠٨/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٤٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A62C 37/00
محمد شبل محمد ابراھیم العبد      / مھندس  ٠١

٠٢
٠٣

(71)

محمد شبل محمد ابراھیم العبد   / مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

محمد شبل محمد ابراھیم العبد                             / مھندس  ٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

)إنذار ومكافحة ( جھاز اتوماتك لجمیع اجھزة اطفاء الحرائق لتعمل تلقائیا  (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٦و تنتھى فى١٧/٠٧/٢٠٠٦بدأ الحمایة منت

یتعلق ھذا الجھاز بإضافة للصمام الرئیسى لجمیع انواع واحجام أجھزة اطفاء الحرائق ویمكن ایضا عملھ 
بنظریتین مختلفتین

-:المجال المغناطیسى –أ 
م المجال المغناطیسى ھذا الجھاز یعمل بنظاجھاز اتوماتیك الجھزة اطفاء الحرائق لتعمل تلقائیا

والذى یتولد عند مرور تیار كھربى بملف وھذا المجال المغناطیسى یقوم بجذب الحافظة عامود 
حدیدى داخل الملف متصل بذراع معشق بمقبضى طفایة الحریق ویتحرك ھذا الذراع بمجرد مرور 

علوى للطفایة السفل تیار كھربى بالملف وبحركتھ ھذه یقوم بفك التعشیقة وعندئذ یتحرك المقبض ال
.بتأثر فعل الیاى ویمكن ایضا ان تقوم الحافظة بجذب المقبض العلوى مباشرة السفل 

-:الترمودینامیك –ب 
وذلك بواسطة استخدام احد الموائع الطیارة والموجود بمستودع الترموستات والذى یقوم بتحویل 

حرارة ویرتفع من حیث االنذار من الحریق المائع من الحالة السائلة الى الحالة الغازیة بتأثیر ال
ومكافحتھ ضغطھ طردیا مع الحرارة وبذلك یقوم ضغط الغاز بتحریك مكبس او غشاء مرن وبذلك 

یحرك صمام محبس الطفایة مواد مباشرة اوغیر مباشرة وبذلك تعمل الطفایة اوتوماتیكیا وھذا 
ا وھذا الجھاز یمكن تطبیقھ الخماد كافة الجھاز یجعل جمیع اجھزة مقاومة للحرائق تعمل اتوماتیكی

.  انواع الحرائق وجمیع اغراض الحمایة من الحرائق 

(57)

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



٣٨

٠٣/٠٦/٢٠٠٨
٢٠٠٨/٠٩١٩

٢٠١١یونیھ 
٠٩/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٤٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G11B 20/12
(71) 1.

2.
3.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

BRONDIJK, Robert, A.
NIJBOER, Jakob, G.
IJTSMA, Pope

4.
5.

WEIJENBERGH, Paulus, G., P.
SPRUIT, Johannes. H., M.

(73) 1.
2.

٠٦/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠,٠٥٣٠١٠١٢تحت رقممكتب البراءات األوروبي
٠١/١٢/٢٠٠٦بتاریخ PCT/IB 2006/054543)(طلب البراءة الدولي رقم 

١.
٢.

(30)

ھدي عبد الھادي (74)
براءة إختراع (12)

إزالة تجميد لوسائط تخزين متعددة الطبقات (54)
٣٠/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠١/١٢/٢٠٠٦تاریخ تبدأ الحمایة من

دد لب یرتتبلتسجیل معلومات على حامل تسجیبجھاز لاع  االخترھذا یتعلق  سجیل متع تنسیق حامل ت
د،ًالجھاز لھ وسائل تنسیق  لتنسیق حامل التسجیل الذى طبقا لھ یتضمن الطبقات ، ة التجمی تنسیقة إزال
دأماكنن أفى حالة  سجل بع م ت ة،فى منطقة بیانات المستخدم ل ى كتاب ات شكلیة عل اكنبیان ذه األم .ھ

ة و، حیث موقع القطر األول موضولىأول  وطبقة أائل التنسیق تحدد موقع قطرى وس ى الطبق ع عل
ًوال طبقا لتنسیق تأالمستخدم تسجل بیاناتیتم األولى الذى علیھ سوف  دء ً الى تب ًسجیل محدد سلفا ، بالت

ن حامالمذكورةزالة التجمیدإ ة  م ة ثانی ى طبق ىبواسطة كتابة بیانات شكلیة عل سجیل ف ع ل الت الموق
ابال ىًالقطرى األول ، مق ات المستخدم األول ع بیان قلموق م تخل ن ث ة ، وم دھا مقابل ة مزال تجمی منطق

. لبیانات المستخدم

(57)

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



٣٩

١٠/١٢/٢٠٠٩
١٨١٠/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٠٩/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٤٧

(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 D06N 3/00, 7/00 & D04H 3/12, 11/08 & D06M 23/08

(71) 1.
2.
3.

FIBROLINE FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BONIN, Vincent
VILLE, Jérôme

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٥٥٧١٣:فرنسا تحت رقم
٣٠/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/FR2008/050963): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

منسوج والغطاء المنسوج نفسھطریقة لصنع غطاء  (54)
٢٩/٠٥/٢٠٢٨فى وتنتھى ٣٠/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل سھ االخت سوج نف اء المن سوج والغط اء من صنع غط ة ل صنع ٠بطریق ث ی حی
ة  ة ثانی ى ومنطق ة أول اف منطق ن األلی سیج م ن ن سوج م اء المن ة ٠الغط ى منطق ة األول إن المنطق

ى جزء تماسك حیث ألی ذكورة ویوضع عل اف الم م یحمل األلی شابك محك ى ت ة إل سیج متكامل اف الن
٠من سمك النسیج 

:ًیتعلق االختراع أیضا بطریقة لصنع غطاء منسوج حیث یشمل 
رارى ) أ ط ح ل راب د یحم ھ واح ل وج ى األق ھ عل سیج ل ى الن اوب إل ائى متن ال كھرب ق مج تطبی

ر دم ال ت ، یق ھل التفتی صھار س ل لالن ز قاب ى یرك سیج ، لك ى الن ذكور إل ت الم ھل التفتی ابط س
الرابط فى المنطقة األولى ، 

ذوبان الرابط بالحرارة ، و) ب
٠ترك الرابط للمعالجة أو یسبب المعالجة ) جـ

(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



٤٠

٢٥/٠٢/٢٠٠٨
٠٣٢٥/٢٠٠٨

٢٠١١یونیھ
٠٩/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٤٨

(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

A23L 1/00, 1/40

(71) 1.
2.
3.

 UNILEVER N.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

ACHTERKAMP, Georg
ACKERMANN, Dieter, Kurt, Karl
INOUE, Chiharu

4.
5.

KOHLUS, Reinhard
KUHN, Matthias

(73) 1.
2.

١٢/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٧٧٨٤٢,٢: المكتب األوروبى تحت الرقمین
٠٧/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٥٠٩٣,٤

٠٧/١٢/٢٠٠٦بتاریخ  (PCT/EP2006/012061): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مركز معبأ لتحضیر مرق، حساء، صلصة، صلصة مرق اللحم أو لالستخدام كتابل، ویحتوى 
شجرة الخروب المركز جزیئات وزانثان وصمغ

(54)

٠٦/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٧/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
صة  ساء، صلصة، صل ى لتحضیر مرق، ح ى صورة جیل أة ف یتعلق االختراع الحالى بمركزات معب

ز  وى المرك ل، ویحت تخدام كتاب م أو لالس رق اللح اء، % ٨٠-٢٠م شاب، % ٦٠-٠.٥م ن األع م
شری سمك، الق م، ال ى % ٣٠-١٥ات الخضروات، اللح وین جیل ح وعامل تك الم(مل ان ) ھ شمل زانث ی

٠وصمغ شجر الخروب 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤١

١٨/٠٢/٢٠٠٩
٠٢٢٧/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٠٩/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٤٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F04D 27/02

(71) 1.
2.
3.

CONOCOPHILLIPS COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WOLFLICK, John, R
EVANS, Megan V.
VALAPPIL, Jaleel

4.
5.

MARTINEZ, Bobby D.
BELLOMY, Mare

(73) 1.
2.

٠٥/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٤٧٠.٠١٠/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢١/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/076374(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)
براءة إختراع (12)

ضاغط/ نیة ألنظمة توربی) تقدم إحرازعدم ( نظام تحكم مضاد للتوقف  (54)
٢٠/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢١/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

بنظام تحكم مضاد للتوقف یراقب وینظم توربینة وضاغط لیمنع تعثر السرعة االختراع یتعلق ھذا 
توربینة شارة سرعةإیتسلم متحكم فى سرعة التوربینة . للتوربینة مع تجنب التمور للضاغط المنخفضة

التوربینة ویتسلم حرارة توربینة ویولد نقطة عقد لھامش تمور من المتحكم فى سرعةشارة درجةإو
بحیث أن الضاغط یعمل عند إشارة حمل من واحد أو أكثر من المجسات ویعدل صمام خانق الضاغط

فى نظام ذو ضواغط متعددة مقاد بواسطة . ًھامش تمور الذى ھو تقریبا مساو لنقطة العقد لھامش التمور
.ھامش تمورربینة مفردة ، یصاحب كل ضاغط بمتحكم فىتو

(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



٤٢

١٢/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٣٠/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٠٩/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٥٠

(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 G01V 1/22

(71) 1.
2.
3.

GECO TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

GOLPARIAN, Daniel

(73) 1.
2.

١٤/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٨٤٤.٦٣٣/٦٠: الوالیات المتحدة تحت الرقمین 
٠٨/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٦٨٣.٨٨٣/١١

١٣/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/078342: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى   (74)
إختراعبراءة  (12)

أجھزة السلكیة وطرق للحصول على بیانات الزلزال (54)
١٢/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى١٣/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یتم وصف أجھزة وطرق . أجھزة السلكیة وطرق للحصول على بیانات الزلزال بختراعالیتعلق ھذا ا
، واحدة أو أكثر من الھزازات، أحد األجھزة یتضمن واحدة أو أكثر منللحصول على بیانات الزلزال

أو مراقبة /لحصول على وحساس لإوجھاز ،ى ، محطة لتسجیل بیانات الزلزال األرضمحطات القاعدة
جھاز اإلحساس یتضمن مجموعة من وحدات ،ى بیانات جھاز اإلحساس الخاصة بالزلزال األرض

حیث تنقل أجھزة اإلحساس بالزالزل على األقل ،اإلحساس كل واحدة تتضمن جھاز إحساس بالزالزل
ل على األقل بعض البینات بدورھا تنقىمحطات القاعدة والتلى واحدة أو أكثر منإجزء من البیانات 

، محطة ، محطات القاعدة، وحیث یكون كل االتصال بین الھزازاتالتسجیلتلقتھا إلى محطةىالت
یتم تقدیم ھذا الوصف المختصر لالستعانة بھ. ًتماماىاإلحساس بالزالزل ال سلك، وأجھزةالتسجیل

. ىالتقنعلى محتوى ھذا الموضوع للوصف، وللتأكید السریع تحتاج للوصف المختصرىلإلجراءات الت
.ال یفھم منھ أنھ یستخدم لتفسیر أو الحد من مجال أو معنى عناصر الحمایة

(57)

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



٤٣

٢١/١٢/٢٠٠٨
٢٠٥٣/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

٠٩/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٥١

(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 41/00

(71) 1.
2.
3.

LINDE AKTIENGESELLSCHAFT ( GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

WIMMER, Georg
ROOS, Arne
SANTOS, Dos, Jorge

(73) 1.
2.

٢١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٦٣٠٧٥.٣: تحت رقممانیا لأ ١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى    (74)
براءة إختراع (12)

ضافة إلى أداة احتكاك لتنفیذ الطریقة إلطریقة لربط ألواح أنبوبیة وأنابیب با (54)
٢٠/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢١/١٢/٢٠٠٨دأ الحمایة من تب

یب باناألحزمة بین نابیب فى جھاز انتقال حرارة أویةبطریقة لربط الواح أنبوبیتعلق ھذا االختراع
من حتكاك بطریقة قابلة للدوران داخل الطرف المفتوحإلاحتكاك دوارة تتحرك أداة اداةأبمساعدة 

لى وجھ إالمذكورة وتضغط تجاه المحورى لألنبوبةإلوح األنبوبى فى انبوبة المحاطة بواسطة اللاأل
ًالمحیطة بطرف األنبوب تلدن حراریا ىلوح األنبوبالطریقة التى فیھا طرف األنبوب ومنطقةالاألنبوبة ب

.ملحومةوصلة) داخل(وتمتزج على شكل 

(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



٤٤

١١/٠٣/٢٠٠٩
٠٣١٧/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٠٩/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٥٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C09K 8/467 & C04B 14/06 , 28/02 ,  111/74

(71) 1.
2.
3.

ELKEM AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

REVIL, Philippe
ROSTOL, Frank, Vidar

(73) 1.
2.

١٥/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٤١٧٤:تحت رقمالنرویج
٢٩/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/NO2007/000306(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى   (74)
براءة إختراع (12)

ةكیسمنت ھیدرولیأطریقة سمنتة خط أنابیب الغاز الطبیعى أو النفط وروبة  (54)
٢٨/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٩/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

الطبیعى الحاطة جدارنابیب لخط أنابیب النفط أو الغازأبطریقة لسمنتة غالف ختراعإلیتعلق ھذا ا
نابیب ألابین غالفسمنت الھیدرولیة ویتم توزیع الروبة فى الحلقة ماألحیث یتم تكوین روبة ا،البئر

١٢نًة معا مكیالھیدرولیسمنت بخلط الروبةألیتم تكوین روبة ا. نابیب وجدار البئر المحیطأللخط ا
سیلكیا ٢/٣لى إ١/٣تتضمن السیلكیا ، حیث، والماءسمنتألاس وزن امن السیلكیا على أس% ٢٤لى إ

سمنت لالستخدامأًیضا بروبة أختراع إلیتعلق ا.دقیق سیلكیا١/٣لى إ٢/٣عالیة النقاء دقیقة و 
٠فى الطریقة

(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



٤٥

١٢/٠٤/٢٠٠٥
PCT 2005/000130

٢٠١١مایو 
١٩/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٥٣

(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 9/20, 31/41, A61P 39/04

(71) 1.
2.
3.

Novartis AG (Switzerland)

(72) 1.
2.
3.

Karine Deffez
Jean – Pierre Cassiere

(73) 1.
2.

١٥/١٠/٢٠٠٢بتاریخ ٠٢٢٣٩٧٨.٨:المملكة المتحدة تحت رقم
١٤/١٠/٢٠٠٣بتاریخ PCT/EP 2003/011351)(: لب البراءة الدولى رقمط

١.
٢.

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

دیفیراسیروكسى قابلة للتشتتأقراص  (54)
١٣/١٠/٢٠٢٣وتنتھى فى ١٤/١٠/٢٠٠٣تاریخ تبدأ الحمایة من

) ھیدروكسى فنیل-٢(ثنائى -٥، ٣[-٤یقدم اإلختراع أقراص قابلة للتشتت تشمل كمكون فعال حمض 
ن ]یل-١-تریازول ]٤، ٢، ١[- ة م ھ بكمی ول صیدلیا من ح مقب ك أو مل ى ٥ًبنزوی ن % ٤٠إل ا م وزن

. وزن القرص الكلى

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٤٦

٢٨/١٢/٢٠٠٩
١٩٢١/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٠٩/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٥٤

(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 B31B 37/00 & B65D 33/10

(71) 1.
2.
3.

CHATURVEDI, ASHOK  (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

CHATURVEDI, Ashok

(73) 1.
2.

٠٩/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ) DEL/2007/1448( :رقمتحتالھند 
٠٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/IN2008/000436(:رقمب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

ھشام مفید الدیب  (74)
براءة إختراع (12)

منھاةلتصنیع الحاویات وحاویةجھاز وطریق (54)
٠٧/٠٧/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٠٨/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ختراع إللًـاطبق. جھاز وطریقة لتصنیع حاویة ذات معدل رفض أقل أثناء التصنیع بختراعإلیتعلق ھذا ا
الحالى لصنع حاویة ختراعإلًیزود الجھاز طبقا ل. ًتنتج الطریقة أیضا حاویة ذات أبعاد دقیقة جیدة الحالى

ًمجمعة وقاع تغذیة مجمع سویا مع بوبة تغذیة جانبیةذات ثالثة جوانب مجمعة مع طریقة محسنة ألن
محددة على ) محاذاة(فى موقع وإصطفاف شبكة تسجیل للقاع والجانب المجمع للحصول على طباعة

ًطباعتھا جزئیا على الوجھ األمامى و الوجھ الخلفى مع سطح الحاویة بحیث أن األشكال أو الصور یمكن
.لجانب والقاع لعلى األسطح المجمعةاألستمرار

(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



٤٧

٠٩/٠٢/٢٠١٠
٠٢١٠/٢٠١٠
٢٠١١یونیھ 

٠٩/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٥٥

(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 3/00, 7/06, 7/10, 7/12

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

DAS, Somnath
PRAMANIK, Amitava
SENGUPTA, Poulami

4.
5.
6.

VELAYUDHAN NAIR, Gopa Kumar

(73) 1.
2.

٠٥/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ  (MUM/2007/1691): الھند تحت رقم
٢٨/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/061287): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة لمعالجة األقمشة (54)
٢٧/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

: یتعلق االختراع الحالى بطریقة أو معالجة لألقمشة تشمل خطوات
تالمس األقمشة مع مركب فلز قلوى أرضى، تیتانیوم أو زنك تالھا، ) أ

ع صابون ) ب شة م س األقم ع C8-C24تالم شة م س األقم ن وتالم اء م ى الم ذوبان ف ل لل ب قاب مرك
٠لخطوات فى وجود مادة حاملة مائياأللومنیوم قبل أو فى نفس الوقت مع الخطوة ب، حیث تتم ا

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٨

٢٠٠٨/٠٧/١٥
٢٠٠٨/١١٨٦

٢٠١١یونیة 
٠٩/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٥٦

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

جمھوریة مصر العربیة
رة الدولة لشئون البحث العلمىوزا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
قطاع التنمیة التكنولوجیة والخدمات العلمیة

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61M 5/00

(71) 1.
2.
3.

POLY MEDICURE LTD (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

 RISHI  BAID

(73) 1.
2.

١٧/٧/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٢٠٠٧٠٠٩٩٧٧.٠:مالمانیا تحت رق ١·
٢·
٣·

(30)

ھدى عبد الھادى (74)
نموذج منفعة (12)

جھاز أمان إبرة لجھاز قسطرة فى داخل الورید (54)
١٤/٧/٢٠١٥وتنتھى فى ١٥/٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

قاعدة قابلة إلستقبال إبرة بین جھاز أمان إبرة لجھاز قسطرة فى الورید والذى یشملیتعلق ھذا االختراع ب
ویتحرك الفكان بین وضع ممدد والذى فیھ . فكین متقابلین متصلین بالقاعدة وقابلین ألن یتأثرا باإلبرة 

ویسمح الفكان بالحركة النسبیة . یتفاعال مع سدة فى داخل مبیت جناح من جھاز القسطرة فى الورید 
ویمنع الحركة ، حول طرف اإلبرة عند مروره بین الفكین ویغلقا، لإلبرة مع القاعدة عندما یتمددا 

ویمكن عندئذ إلبرة جھاز القسطرة فى الورید أن توضع . النسبیة لإلبرة مع القاعدة عندما ینقبض الفكان 
.بأمان مع طرف اإلبرة فى داخل جھاز أمان اإلبرة 

(57)

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



٤٩

٢٨/٠٩/٢٠٠٩
١٤١١/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٠٩/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٥٧

(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 17/00, 3/00

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

ABBAS, Syed, Husain
DEL FIOL, Daniele
JAMEISON, Andrew, Stephen

4.
5.
6.

PEZZIA, Serena
TROMBETTA, Ivana

(73) 1.
2.

١٦/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ١/٠٧١٠٦٢٢٥: المكتب األوروبى تحت رقم 
٢٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/053637): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ى أحمد عبد الھادى ھد (74)
براءة اختراع   (12)

تركیب تنظیف سطح صلب ذاتى االلتصاق (54)
٢٦/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٧/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

وھدف االختراع الحالى ھو إیجاد تركیب ٠یتعلق االختراع الحالى بتراكیب تنظیف األسطح الصلبة 
صل سطح ال و تنظیف سطح صلب یجعل ال ى ل صلب حت سطح ال ى ال ع سھولة وضعھ عل ب صحى م

ا ٠كان السطح مبلل  ذى یكون شفاف جزئی طح صلب ال ویطرح االختراع الحالى تركیب تنظیف س
ى  ورى سائل ف ھ بل على األقل أو نصف شفاف یتمیز فى انھ یشمل نظام مادة فعالة سطحیا مكون وج

٠وجود ماء ومادة مبید حیوى

(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



٥٠

٠٧/٠٥/٢٠٠٦
٠١٧٨/٢٠٠٦
٢٠١١یولیھ 

١٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٥٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A23J 1/02

) جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

شنوده مارون جرجس/ االستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

)المركز القومى للبحوث(نفطھ األتصال  (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة الحداث طفره جینیة فى جین المیوستاتین وتثبیط وظیفتھ وذلك الحداث ازدواجیة العضالت 
الجاموسوزیادة اللحوم فى 

(54)

٠٦/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى  ٠٧/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ن % ٢٠بحوالى ) كمیة اللحم( تتمیز الحیوانات مزدوجة العضالت بزیادة وزن الجسم  ا م عن غیرھ

ن  رغم م ى ال الحیوانات الطبیعیة وذلك لزیادة حجم الجسم وزیادة كمیة األلیاف البروتینیة بالجسم وعل
و ة ت روف ان طبیع ر مع ازال غی دوثھا م دقیق لح د ال دھا اال ان التحدی م تحدی د ت اھرة ق ذه الظ ارث ھ

صفات( د ال صفة ام عدی ادى ال وارث أح ین ) . ت ى ج ة ف ره جینی داث طف یتم أح وذج س ذا النم ى ھ وف
اھرة  دوث ظ ى ح ؤدى ال ذى ی ین وال ذا الج ة ھ ى وظیف ل ف داث خل ى أح ؤدى ال ا ی تاتین مم المیوس

ؤدى العضالت المزدوجة ح تبدالھا ی ذا الجین او اس ة لھ ة المكون د الوراثی ن القواع یث ان إزالة عدد م
ا سبة المشار إلیھ ا بالن ادة كمیتھ الى زی روتین العضالت وبالت اج ب ادة انت ى زی اموس . ال ى الج ك ف وذل

.المصرى لما لھ من اھمیة اقتصادیة كبرى فى زیادة اإلنتاج الحیوانى

(57)



٥١

٢٦/٠٩/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001018

٢٠١١سبتمبر 
١٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٥٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A0AN 25/00, 43/563, 47/34

(71) 1.
2.
3.

NIPPON SODA CO., LTD  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

BUSCHHAUS, Herbert

(73) 1.
2.

٣١/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٦٤٦/٢٠٠٥:تحت رقمالیابان
٢٩/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ PCT/JP)(2006/306487:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة لتثبیط المیكوتوكسین (54)
٢٨/٠٣/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٩/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ات  طة الفطری سین بواس د میكوتوك شدید لتولی یط ال ة للتثب راع بطریق ذا االخت ق ھ یتعل
سین  د میكوتوك بط لتولی ق بمث ا یتعل وان كم سان والحی ى صحة االن ر عل أثیر خطی دث ت ذى یح ٠وال

الینول  د (DON)ویمكن خفض محتوى میكوتوكسین مثل دیوكسى نیف ى المحاصیل بع الحصاد ، ف
شرى  د ح ب مبی وى مرك شریة تحت دات ح طة رش مبی ات بواس ة الفطری اءة مكافح اط بكف دون ارتب
ابھ  ا ش ح أو م ل القم ام مث صالحة للطع بنزیمیدازول كمكون فعال مثل ثیوفانات مثیل على النباتات ال

ك  ق ٠ذل وى التخلی یترول حی بط س تخدام مث ق اس ن طری شرى ع د الح ة المبی ز فعالی ن تعزی ویمك
٠مثل تیبوكونازول ، باالشتراك مع مركب مبید حشرى بنزیمیدازول ) SBIعامل (

(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



٥٢

١٥/٠٤/٢٠١٠
٠٦١٦/٢٠١٠
٢٠١١ر سبتمب

١٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٦٠

(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 15/00 , 15/14

(71) 1.
2.
3.

FLSMIDTH A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

NISSEN, Rasmus Thranberg
LARSEN, Morten

(73) 1.
2.

١٦/١٠/٢٠٠٧بتاریخ (PA200701486): تحت رقمدنمارك ال
١٣/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/063720: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

مكنـة دلفنـة (54)
١٢/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٣/١٠/٢٠٠٨لحمایة منتبدأ ا

سمنت وموادأل، ومخلفات اسمنتأل، مثل مواد خام اة دقائقیةلطحن مادةدلفنةبمكنختراعالیتعلق ھذا ا
ٍحد كبیر ، لىإىعمودىبخط مركزةمزودةطحن دوارةعلى منضدةالدلفنةحیث تشتمل مكنةشبیھ

الدلفین ةدارإةعمدأالطحن وتدویرھا حول ة مع منضدةھا لتشغیلھا بفاعلیتم تشكیلىوعدد من الدالفین الت
یتم . ٍلى حد كبیر إىعمودىدوار مزود بخط مركزىمركزةدارإعمود یتم تثبیتھا علىىوالتةالمنفصل

العضو خر علىآلحدھما على العضو الدوار واأالطحن ةومنضدىالمركزةدارإلعمود اتثبیت كل من
الطحن ةعلى تدویر منضدة قدرى، یكون للمحرك الكھربائى وبالتال. ى نفس المحرك الكھربائالساكن ل

.ى المركزةدارإللى عمود اإةضافإلبا

(57)

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



٥٣

٠٦/٠٨/٢٠٠٨
١٣٤٧/٢٠٠٨

٢٠١١سبتمبر 
١٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٦١

(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 8/02, 8/00 & C01C 1/04

(71) 1.
2.
3.

AMMONIA CASALE S.A (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FILIPPI, Emmanno
RIZZI, Enrico
TAROZZO, Micro

(73) 1.
2.

١٣/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٠٢٨٢٥.٥:تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
١٦/٠١/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP) (2007/000315:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

نظام جدار للطبقات الحفزیة فى مفاعالت التخلیق (54)
١٦/٠١/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٦/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ق  ذا یتعل راعھ ق االخت ة للتخلی ات الحفزی اعالت ذات الطبق ى المف دران ف ام ج ف نظ بوص
ات ال انس للمركب ر المتج مك غی دار ذى س ى ج شتمل عل ھ ی ز بأن ث یتمی ة ، حی كیمیائی

ذكور  دار الم وى الج ھ ، ویحت ھ فی ة الحتوائ ة حفزی رة بطبق صل مباش سبقا یت دد م ًمح
ازات ،  ذة للغ ر المنف زاء غی ن األج د م ازات والعدی ذة للغ زاء المنف ن األج د م ى العدی عل

ا با ل منھ زود ك ازات وی ذة للغ ذكورة منف زاء الم ون األج موتك شقوق وذات حج ن ال د م لعدی
٠یسمح بالمرور الحر لغازات التخلیق عبرھا ولكن ال تسمح بمرور المحفز 

(57)

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



٥٤

١٨/١٠/٢٠٠٩
١٥٣١/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
١٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٦٢

(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 F16L 25/00

(71) 1.
2.
3.

DESIGN TECHNOLOGY AND INNOVATION LTD (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

TONKIN, Mark, Christopher
WATSON, Rebecca

(73) 1.
2.

١٨/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٧٤٣٨.٨:تحت رقمالمملكة المتحدة 
١٨/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/GB2008/001363: (طلب البراءة الدولى رقم 

١-
٢-
٣-

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

موصل (54)
١٧/٠٤/٢٠٢٨فى وتنتھى١٨/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

غشاء ألیف منةیتم صنع الماسور. ة بنظام توصیل یشتمل على موصل وماسورختراعإلیتعلق ھذا ا
إلى حد ىعلى ھیئھ ماء نقخارج الغشاء أو ما شابھ ھذاةعلى تبخیر الماء المائل للملوحللماء قادر

Dutyion، مثلكبیر TM.ةتكون الماسور. عندما تتمیأةكبیرةبصورمددأنھا تتةإحدى میزات ھذه الماد
یكون للموصل . ة ، بقمم وتجاویف منتظمتعریجھا على امتداد طولھا، ولكن یتمة عامةبصفةأسطوانی

عندما تكون . ة للماسورةمماثلةبطریقة للفجوىیتم تعریج السطح الداخل. ة یعین فجوىجدار جانب
ة للماسورأكبر من القطر األقصىللموصل قطر أقصىةیكون للفجو،الماءةمنزوعةحالىفةالماسور

ةحالىللموصل فةالفجوىفة الماسوریمكن أن یتم إدخال. ة للماسورأقل من القطر األقصىوقطر أدنى
ىفة ، وھو ما یسبب أن تتمدد القمم للماسورة ، تتمیأ الماسورًماءعندما یحمل النظام. الماءةمنزوع

ویتم تحسین مانع التسرب بین ةالفجوىفًأكثر إحكاماةبصورةوتتوافق الماسورةللفجوالتجاویف 
.ة والفجوةالماسور

(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



٥٥

١١/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000719

٢٠١١سبتمبر 
١٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٦٣

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C05C 9/00 & C05G 3/00

(71) 1.
2.
3.

 YARA INTERNATIONAL ASA (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

BIJPOST, Erik, Alexander
VAN der HOEVEN, John
VAN BELZEN, Ruud

4.
5.
6.

VANMARCKE, Luc, Albert

(73) 1.
2.

١٤/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٨٠١٩: الرقمینھولندا تحت 
٠٤/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٨١٩٨

١٦/٠١/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/NL2006/000023): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة یوریا لھا قابلیة لالنضغاط، وتكون لعجینة وغبار منخفضة، وعملیة لتحضیرھا  (54)
١٥/٠١/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٦/٠١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ر  ادة تبل ل إلع ض ومی ة مخف وین لعجین ضغاط وتك ع بان ا تتمت ة یوری الى بتركیب راع الح ق االخت یتعل
وجى حبیبات ل البیول ابلین للتحل ولیمر ق ركبین ب ى م ضا عل ا أی ات الیوری وى حبیب الیوریا، بحیث تحت

ین  ولى ألكیل ن مركب ب ارة ع ل عب ى األق ا عل د منھم شكل مفضل یكون واح مختلفین على األقل، وب
ین  ول ٠أم بارتیك أو كح ولى أس ض ب ن حم ارة ع ر عب ولیمر اآلخ ب الب ون مرك ضل یك شكل مف وب

٠ویتعلق االختراع أیضا بعملیة لتحضیر تركیبة الیوریا المذكورة ٠البولى فینیل

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٥٦

٠٧/١١/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/001216

٢٠١١سبتمبر 
١٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٦٤

(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 3/38, 3/14, & C07D 301/32

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.
4.

BEEKMAN, Willem, Johan
BOONS, Peter
MIEDEMA, Wiebren, Age
REKERS, Dominicus, Maria

(73) 1.
2.

١٠/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ  ٠٥٢٥٢٨٥١.٠: تحت رقم مكتب البراءات األوروبى
١٠/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ –)  PCT/EP2006/062187 (: قم طلب البراءة الدولى ر

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

وسیلة نزع جدیدة إلنتاج أكسید إیثیلین (54)
٠٩/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٠/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

من مادة االمتصاص (EO)یتعلق االختراع الحالى بعملیة الستخالص أكسید اإلیثیلین  (FA)
تشتمل على توفیر تیار تغذیة من الغنیة بھ والتى FA بدرجة حرارة مرتفعة إلى وسیلة نزع EO ،

الذى FAوتوفیر تیار تغذیة بغاز نزع ومالمستھ عند درجة حرارة مرتفعة مع تیار التغذیة بـ 
وغاز یحتوى (LA)لھ درجة حرارة مرتفعة ، والحصول على مادة امتصاص فقیرة مجردة 

EOعلى  و أكثر من تیارات التغذیة لتیار العملیة الخارجیة إلى وسیلة نزع ، وتوفیر واحد أ EO
لھ درجة الحرارة المرتفعة وعند درجة حرارة أقل بالنسبة FAفى موضع أعلى من تیار التغذیة بـ 
الذى لھ درجة الحرارة المرتفعة وبھذه الطریقة یتم تركیز FAلتیار التغذیة بـ  EO فى الغاز الذى

EOیحتوى على  أو تضمین على واحد أو أكثر من مراحل إزالة الشوائب فى صورة /و
أو مركز وسیلة نزع EOواحد أو أكثر من تیارات السحب الجانبیة من وسیلة نزع  EO ؛

٠وجھاز لھذه العملیة 

(57)

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



٥٧

٢١/٠٧/٢٠٠٩
١١١٤/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
١٠/١/٢٠١٢

٢٥٤٦٥

(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 A23L 1/01, 1/214

(71) 1.
2.
3.

 FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ELDER, Vincent Allen
FULCHER, John Gregory
LEUNG, Henry Kin-Hang

4.
5.
6.

SMITH, Rayford Thomas
TOPOR, Michael Grant

(73) 1.
2.

٢٦/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٦٢٧,٧٤٨/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢١/٠١/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/US2008/051579): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتقلیل تكون األكریل أمید فى األغذیة المعالجة بالحرارة  (54)
٢٠/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢١/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الحرارة  ة ب ة معالج ى أغذی د ف ل أمی ة األكری ل كمی ة لتقلی الى بعملی راع الح ق االخت ى٠یتعل د ف أح
ى  ذائى ف الجوانب، تتضمن الطریقة توفیر منتج غذائى مجفف بھ أسباراجین، إعادة تجفیف المنتج الغ

تج غذائى ٠محلول، ومعالجة المنتج الغذائى بالحرارة  وفیر من ة ت ضمن الطریق ب، تت د الجوان فى أح
٠یل أمید مجفف بھ أسباراجین وإعادة تجفیف المنتج الغذائى فى محلول بھ عامل مختزل لألكر

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٥٨

١٠/٠٣/٢٠٠٤
٠١٠٩/٢٠٠٤

٢٠١١مایو 
١٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٦٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A24F 15/12

(71) 1.
2.
3.

BRITISH AMERICAN TOBACCO INVESTMENTS LIMITED (United Kingdom)

(72) 1.
2.
3.

ANDREW Jonathan  Bray.
ALAN Douglas Tearle.
STEVEN Holford.

(73) 1.
2.

١٢/٠٣/٢٠٠٣تاریخ ب٠٣٠٥٦٦١.١:تحت رقمالمملكة المتحدة ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

قطع تشكیل لعبوة مادة تدخین (54)
٠٩/٠٣/٢٠٢٤فى وتنتھى١٠/٠٣/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ دخینبیتعل ادة ت وة م شكیل لعب ع ت یل٠قط تم توص دة ، وی زء قاع اء وج ا غط لھ
ان  سیین أول وث وحین رئی ٠الغطاء وجزء القاعدة على امتداد خط مفصلى ویتضمن جزء القاعدة ل

و دخین أل ادة الت وة م شكیل عب ة ت سیة لقطع واح الرئی ن األل سى م وح رئی ل ل ون لك ة ویك اح جانبی
ھ  رز من ة تب ة جانبی ة قالب واح الجانبی ن األل ل م ى األق د عل ون لواح ھ ویك رز من ة ٠تب ن لقطع ویمك

ا  انبى لھ دار ج صلیا حول محور طولى لج شكیلھا أن تتحرك مف ٠ًتشكیل عبوة مادة التدخین عند ت
ى ق وة عل ة العب شتمل مجموع دخین ، وت ادة ت وة لم ة عب ضا مجموع راع أی وفر االخت ة ًوی طع

ة  شكیل الداخلی ع الت ن قط ة م دخین ومجموع ادة ت وة م شكیل لعب ة ٠ت ك مجموع ن تحری ویمك
دار  ى الج ولى ف صلى ط ط مف ول خ ا ح تح لھ ع الف ى وض صلیا ف دخین مف ادة الت وة م ًعب

٠الجانبى لمجموعة العبوة المتشكلة 

(57)

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



٥٩

١٨/١١/٢٠٠٩
١٦٩٣/٢٠٠٩
٢٠١٢یولیھ 

١٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٦٧

(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 41/10 & C07C 317/44, 323/65

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MIYAZAKI, Hiroyuki

(73) 1.
2.

١٨/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ132612-2007: تحت رقمالیابان 
١٦/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ PCT/JP)(2008/059491:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللبادسمر (74)
اختراع  براءة (12)

مركب كبریت عضوى واستخدامھ للتحكم فى المفصلیات الضارة (54)
١٥/٠٥/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٦/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل صلیات االخت ى المف تحكم ف ى ال از ف أثیر ممت سم بت ضوى یت ت ع ب كبری بمرك
:(I)الضارة ، ویتم التعبیر عنھ بالصیغة 

هالو ألكیل بها ذرة فلور واحدة على األقل ،C1-5مجموعة تعبر عنR1حیث أن 

ــــــــــر عــــــــــنR2و ــــــــــارى C1-4مجموعــــــــــة تعب ــــــــــل بهــــــــــا اســــــــــتبدال اختی ذرة هــــــــــالوجین باســــــــــتخدام ألكی

أو ما شابه ،واحدة على األقل 

تعبر عن ذرة هیدروجین أو ما شابه ، R3و

أو ما شابه ،مجموعة سیانو تعبر عن R4و

R5 أو ما شابه ، هیدروجین ذرة تعبر عن

m ٤و١منصحیحتعبر عن عدد ،

٢٠أو ١صفر أو تعبر عن nو

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٦٠

٠٤/١٢/٢٠٠٧
٠٦٣٠/٢٠٠٧
٢٠١١أبریل 

١٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٦٨

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

ر العربیةجمھوریة مص
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H01H 21/00 , 21/12 & H01R 13/46

(71) 1.
2.
3.

AVE S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ALESSANDRO, Belli

(73) 1.
2.

١٧/١١/٢٠٠٧بتاریخ (BS2006U000057): تحت رقمإیطالیا  ١·  (30)
سمر أحمد اللباد (74)

نموذج منفعة (12)

معدات كھربیة مكونة من وحدات مجوفة مع تثبیت غطاء محاذ لجدار (54)
٠٣/١٢/٢٠١٤نتھى فى ـوت٠٤/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

راع ذا االخت ق ھ ةبیتعل دات مجوف ن وح ة م ة مكون دات كھربی شتملمع ندوق، ت ل ص ى ھیك شكل ىعل ال
ھ یتجھ إلى األمام دون أن یبرز من الجدارى یتم تشكیلھ بواسطة حد محیطىأماممزود بتجویف المدمج ب

وفیر الشكل وإطار أو عنصرى، وحیث یتم بین الھیكل صندوقالھیكل المذكور ة ت یحمل األجھزة الكھربی
ًعنصر متوسط یشكل بروزا خلفیا ویوضع ، ویتم توفیر الشكلىمن الھیكل صندوقىاألمامالتجویف ىفً

دعیمعلبة أمامیة الستقبال تم تصمیم حد محیطاإلطار أو الت ى الجدارى، وی ستقر عل ث ی ، ویكون بحی
ا شكل أساسًمحاذی ندوقىب وف ص ل المج ول الھیك دار ح دىللج ا للح ذلك محاذی ون ك ا یك شكل وربم ًال

ة مزودى، ویتم دمج لوح تحتالشكل المذكورىندوقمن الھیكل صىالمحیط بالتجویف األمام وح تغطی بل
عھ ف ام وض طىوإحك صر المتوس ن العن ة م ة األمامی ذكور فالعلب ار أو ىالم وق اإلط ب ف موضع یتراك

. ًمحاذ للجدار أیضاالعنصر الحامل لألجھزة الكھربیة بشكل

(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



٦١

١٦/٠٧/٢٠٠٣
٠٦٩١/٢٠٠٣
٢٠١١ابریل 

١٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٦٩

(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 8/18,  8/24

(71) 1.
2.
3.

VINNOLIT TECHNOLOGIE GMBH & CO. KG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KREJCI, Klaus
KAMMERHOFER, Peter
MIELKE, Ingolf

4. WATERLING, Uwe

(73) 1.
2.

١٨/٠٧/٢٠٠٢بتاریخ ١٠٢٣٢٧٨٩.٠:تحت رقمالمانیا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تمیعة وطریقة لتنفیذھاوسیلة إلدخال غاز إلى طبقة م (54)
١٥/٠٧/٢٠٢٣فى وتنتھى ١٦/٠٧/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل یلةاالخت ذھا بوس ة لتنفی ة وطریق ة متمیع ى طبق از إل ال غ ٠إلدخ
ل موضوعة  ى األق دة عل وعملیة إلدخال غاز إلى مفاعل ذو طبقة متمیعة لھا انبوبة دخول غاز واح

ة أو أعلى الطبق/أسفل و أن أنبوب یلة ب ذه الوس ة المتمیعة إلدخال الغاز إلى الطبقة المتمیعة ، وتتمیز ھ
٠أو فوھتھ /دخول الغاز  یكون لھا وسیلة لتدویم الغاز توجد قبل المنفذ و

(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



٦٢

٢٦/٠٥/٢٠١٠
٠٨٧٤/٢٠١٠

٢٠١١سبتمبر 
١٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٧٠

(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 15/02, 25/06 & F27D 1/18

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHÜCKER, Franz-Josef;
THOMAS, Peter;

(73) 1.
2.

٢٧/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٥٧٤١٠.١/٢٠٠٧:حت رقمتالمانیا 
١٣/١١/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP)(2008/009565: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

آلیة لإلغالق التلقائى ، ھیاكل األبواب أو أطر األبواب فى حجیرات أفران الكوك األفقیة  (54)
١٢/١١/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٣/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل طة االخت ھ بواس تم إطالق ة ی وك األفقی ران الك رات أف الق حجی از إلغ بجھ
رن ا رة ف اب حجی ى ب د عل انوى یوج ار ث وك إط ة٠لك ابال للحرك انوى ق ار الث ون اإلط ًویك

وك  ران الك رات أف واب حجی ى أب ى عل اه الرأس ى االتج ا ف د م ى ح ى ، ٠إل ى أعل ة إل اء الحرك وأثن
وك  رن الك رة ف اب حجی ى ب ة عل اك المثبت ة االحتك ھ بكام د قمت انوى عن ار الث ك اإلط یحت

رن  واب الف ى أب یة إل وتر الرأس وة الت ل ق ى تنق ضا ، وأثن٠والت ى أی ى أعل ة إل ًاء الحرك
ا  د عمودی ور یوج ول مح دوران ح ا ال ى یمكنھ ة حت ة للحرك ا قابل انوى أذرع ار الث شغل اإلط ًی ً

ل  یح النق ة تت ة بطریق ة بحری ل للحرك زالج قاب صلة بم ون مت وك وتك رة الك رن حجی ى ف ٠عل
ى زالج والت ة للم ل المثبت ن الحوام زالج م سحب الم ھ ی ذراع فإن شغیل ال د ت ة وعن ون محمول تك

راع ،  اذج االخت د نم ى أح على باب حجیرة فرن الكوك بطریقة تتیح فتح باب حجیرة فرن الكوك وف
٠یمكن تثبیت باب حجیرة فرن الكوك فى وضع الفتح أو اإلغالق بواسطة جھاز مناسب لذلك 

(57)

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



٦٣

١٣/٠٤/٢٠٠٥
٠١٨٨/٢٠٠٥

٢٠١١أغسطس 
١٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٧١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى و التكنولوجیاأكادیمیة البحث
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61J 3/07& B65B1/24, 1/30, 31/04

)جمھوریة مصر العربیة ( أحمد محمود أحمد طلبة / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد محمود أحمد طلبة / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
ة إختراع براء (12)

مضخة دواء لصناعة الكبسوالت الجیالتینیة الرخوة (54)
١٢/٠٤/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٣/٠٤/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

د ھذایتعلق  سابقة تعتم االختراع بمضخة دواء وھى تختلف عن السابقة فى أشیاء كثیرة حیث أن المضخات ال
ة  ة بحت ة میكانیكی ى حرك دا(عل الى ج اك ع رار ) ًاحتك ق ج ن طری ة + ع ة الحلزونی ة(الحداف رس ) + كامل ت

٠الحدافة الحلزونیة 
:أما الفكرة الجدیدة فتم االستغناء عن ھذه األجزاء كلھا وھى 

Sliding٠الـ )١

Sliding٠قضیب حدید إلحكام الـ ٢عدد )٢

٠الحدافة الحلزونیة )٣

٠مضخة التبرید والتزییت )٤

٠تناسب مجال الدواء ) استانلس–تیفلون –حدید (بأى خامة Pumpفى هذه الفكرة یتم تصنیع الـ )٥

:بأوزان مختلفة وكانت النتائج كما یلى Trialوقد تم تجربة االختراع الجدید على أربعة 

١١٥MgFill weight٣Round

٥٠٠MgFill weight٧.٥Oval

٨٠٠MgFill weight١٦Oblong

١٠٥٠MgFill weight١٦Oblong

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



٦٤

١٨/١٢/٢٠٠٨
٢٠٣٠/٢٠٠٨

٢٠١١سبتمبر 
١١/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٧٢

(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 B21D 51/26 & B65D 1/16

(71) 1.
2.
3.

ALCOA INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MYERS, Gary L
FEDUSA, Anthony
DICK, Robert E

(73) 1.
2.

٢٦/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٤٧٤.٥٨١/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٣١/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/070083( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

شركة أبو ستة وشركاه ویمثلھا إبراھیم عبد النبى أو مروه حامد عبد المجید أو ھالة وحید أحمد     (74)
براءة إختراع (12)

قالب تمدد وطریقة لتشكیل حاویات (54)
٣٠/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٣١/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یستخدم لصنع حاویات بما فى ذلك سطح شغل. ریقة لتشكیل حاویاتبقالب تمدد وطختراعإلیتعلق ھذا ا
لسطح رضىألا یقع بعد الجزء اًـرضى وجزء مقطوع سفلیأوجزء ى تدریجًمتضمنا جزء ممتد بشكل

تتضمن تزوید ھیكل للحاویة لھ قطر ا عملیة لصنع حاویات مشكلةًـختراع الحالى أیضإلویزود ا. الشغل 
لى قطر ثان باستخدام قالب تمدد واحد على إللوصول قل من ھیكل الحاویةألأول وتمدید جزء على ا

.حتى یتلقى غطاء للحاویةقل وتشكیل طرف لھیكل الحاویةألا

(57)

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



٦٥

٢٦/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001316

٢٠١١مایو 
١١/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٧٣

(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 19/00

(71) 1.
2.
3.

BJ SERVICES COMPANY U.S.A (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

THOMAS, G. Hill JR.
JEFFREY, L. Bolding

(73) 1.
2.

BJ SERVICES COMPANY U. S. A (UNITED STATES OF AMERICA)

٠٨/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ٥٩٥.١٣٧/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٨/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/022261(:تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)
براءة إختراع (12)

طریقة وجھاز لممر جانبى لفوھة بئر (54)
٠٧/٠٦/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠٨/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

الصمام یمكن أن یكون لھ ٠مام مھیأ الستبدال صمام موجود خاص بفوھة بئر صبیتعلق ھذا االختراع
الموجود الذى سوف یتم استبدالھ وذلك باستخدام توصیالت فوھة البئر أبعاد مماثلة ألبعاد الصمام 

وفى تجسیم واحد ، یقدم صمام استبدال رئیسى لممر جانبى یستخدم ممر إمرار جانبى لمائع ٠الموجودة 
لیسمح باالتصال وتوصیل المائع المحسن لإلنتاج من موقع خارجى إلى البئر من خالل أنبوبة صغیرة 

ًلى موضع معین فى ثقب سفلى مستقال عن موضع عضو التحكم فى الدفق فى غرفة داخلیة القطر لتصل إ
وصمام االستبدال الرئیسى للممر الجانبى یمكن أن یتضمن مجموعة مانعة للتسرب مثبتة موجودة فى 
وحدة غلق عكس اتجاه تیار ثقب اإلدخال لتسمح باالتصال من ممر اإلمرار الجانبى للمائع إلى ماسورة 

وفى تجسیم آخر ، فإن صمام االستبدال یتضمن تجویف فى بوابة یستقبل أنبوبة حقن ٠حقن سفلیة 
٠شعریة مانعة للتسرب عندما یكون فى وضع مغلق 

(57)

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



٦٦

٢١/٠٥/٢٠٠٧
٠٢٥٩/٢٠٠٧

٢٠١١سبتمبر 
١١/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٧٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
ب براءات االختراعمكت

(51) Int. Cl.8 G06F 17/27, 17/28 & G10L 15/12, 15/14

)جمھوریة مصر العربیة ( .م.م.شركة لینك لتطویر البرمجیات ش ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مؤمن محمد حسن السویدى/ السید المھندس 
ھانى محمود عبد القوى الغلبان / السید المھندس 

٠٤
٠٥

عمرو محمد الھادى أحمد محمد / السید المھندس 
أحمد محمد أشرف كمال العزب/ السید المھندس 
أحمد معتز محمد عبده/ السید المھندس 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة ھارون أو نادیة ھارون (74)
براءة إختراع  (12)

لمدخالت المستخدمًطریقة استنباط اللغة العربیة بحروف لغة أخرى وفقا  (54)
٢٠/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢١/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ًیتعلق ھذا االختراع بطریقة استنباط اللغة العربیة المكتوبة بحروف لغة أخرى وفقا لمدخالت مستخدم 
ة : تشمل  ى إمكانی استقبال المدخل األصلى للمستخدم المكون من حروف أبجدیة ورقمیة ؛ التعرف عل

ى ال دة عل إجراء خطوة واح ل ب ى األق دة عل ة واح ة ممكن ة نطقی ترجمة النطقیة للمعطى ؛ تحدید طریق
ن  ل م روف : األق ن الح ابع محتمل م ى تت ستخدم إل ن الم لى م دخل األص روف الم ن ح ابع م دیل تت تب

ة ا ار الترجم دخل المستخدم واختی ة لم ة العربیة ، تحدید احتمالیات بدائل الترجمة النطقیة الممكن لنطقی
ة  ع قاعدة مخزون حتھ م دقیق ص ًاألكثر تالئما وفقا لمعاییر مسبقة التحدید ، مقارنة المخرج المقترح لت ً

٠تشتمل على عدد كبیر من الكلمات العربیة 

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



٦٧

٢٣/٠١/٢٠٠٨
٠١٢٤/٢٠٠٨

٢٠١١أغسطس 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٧٥

(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 E02D 29/14

(71) 1.
2.
3.

NORINCO (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

MONNERET, Jean-Jacques
FUMALLE, Christian

(73) 1.
2.

٢٧/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٥٢٣٣٤:تحت رقمفرنسا 
٢٦/٠٧/٢٠٠٦اریخ بت) PCT/FR2006/001826(:رقمىطلب البراءة الدول

١·
٢·
٣·

(30)

ھالة وحید أحمد & مروة حامد عبد المجید & أشرف إبراھیم عبد النبى / شركة أبو ستة وشركاه ویمثلھا األستاذ  (74)
براءة إختراع (12)

لخصوص لفتحة دخولإلطار ، على وجھ اأو غطاء ةلتمفصل سدادجھاز  (54)
٢٥/٠٧/٢٠٢٦نتھى فى وت٢٦/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

یتمیز. خصوص لفتحة دخولإلطار ، على وجھ الأو غطاءةسدادلتمفصلبجھاز ختراعإلیتعلق ھذا ا
من اإلطار ، مبیتھ ىًاختیاریا إما على نحو قابل للنزع فقد یثبتى أن عضو التمفصل الداخلبختراع إلا

بحیثمبیتھىُأو یـحكم ربطھ ف، ھ القائم وضعىفالسدادة من اإلطار نزع وذلك حتى یصبح من الممكن 
.لالنفصال ةغیر قابلة كون السدادت

(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



٦٨

٢٣/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٦٣/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٧٦

(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 43/04 ,  43/267

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

CLEM, Nicholas J.

(73) 1.
2.

٢٥/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٥٨٦.٢٣٥/١١:مقرالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
٢٤/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/082316( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

س سراج الدین  ھدى أنی (74)
براءة إختراع (12)

ةمن حشوةلحفظ قطعةوسیل (54)
٢٣/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٤/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ةمـن االرتطام مباشرةالسرعةالزلط عالیةانحراف تحافظ على تدفق عجینةداأبختراعإلیتعلق ھذا ا
وتمنع ةالمغطاةو فى الحفرأللبئر ةالترشیح المغلفةعجینوكسرةالمفتوحةالبئر فـى الحفرةحفربجـدار

ةمن حلقةوتتواجد العجین. االحتكاك الزلط على الغالف مما یسبب بلى بسببةاالرتطام المباشر لعجین
التى یتـم ةالعجینةا لتـدور بواسطًـتركب محوریة جـزاء متحركأتركب لیكـون بھا ةفى وصلةوسطی

البئر وعندما ةو غالف حفرأعلى جدار االرتطام المباشرو خفضأانحراف لمنع ةداأضخھا لتعمل ك
استبدالةویمكن بسھولةصلیأللى مواضعھا اإدوات االنحراف لتعود أن تـدورأیتوقف التدفق یمكن 

.كلھاآتدوات االنحراف عندأ

(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



٦٩

٢٠/١٠/٢٠٠٥
٠٤٥٠/٢٠٠٥

٢٠١١أغسطس 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٧٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E02B 3/06

(71) 1.
2.
3.

GOUVERNEMNT MONEGASQUE REPRESENTE PARLE MINSTRE D’ETAT (FRANCE )

(72) 1.
2.
3.

MANZONE, Jon-Michel
LAJOIE, David

(73) 1.

٠٩/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤١١١٩٧:تحت رقمىفرنسا
٢١/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠٠٠٩٨

١·
٢·
٣·

(30)

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

وسیلة لتحسین وتخفیف حدة موج البحر على شكل ما یسمى ظھر الجمل (54)
١٩/١٠/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٠/١٠/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

بأداة لتخفیف الموج تتضمن لوح أفقى ینغمز قلیال فى موجة البحر الحادثة االختراعھذا یتعلق 
تحت السطح الحر للماء وإحداث أحرف عمودیة علویة وسفلیة ترتفع ویتم تثبیت ذلك اللوح فى موضعھ 

إلى بعد مجب فوق السطح الحر للماء ، بحیث ال یمكن لموجة البحر التى تحدث أن تنتشر بحریة فوق 
اللوح ویمتد كل من الحرف العلوى والسفلى عند قاعدتھا ب واسطة جزء یشبھ اللسان لھ نفس الطول ، 

، بحیث یقع " ظھر الجمل " جموعة تركیب متماثل على شكل ما یسمى بوسیلة وھكذا تشكل ھذه الم
واحد على األقل من الجزئین المتكونین بواسطة الحرف العلوى العمودى وجزء اللوح ، أو الرافدة ، 

٠بین األحرف العلویة والسفلیة المكونة للفوھات على جزء من سطحھا 

(57)

ة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة بالوصف تمثل هــذه المطبوع

التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٧٠

١٨/١٠/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000990

٢٠١١سبتمبر 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٧٨

(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.

ELKCORP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WILKINSON, John, D.
LYNCH, Joe, T.
HUDSON, Hank, M.

4.   CUELLAR, Kyle, T.

(73) 1.
2.

ORTLOFF ENGINEERS, LTD (UNITED STATES OF AMERICA)

٠٤/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ٨٤٠٠٧٢/١٠:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة 
٢٨/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ PCT/US)(2005/014814:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة إلسالة تیار غاز طبیعى (54)
٢٧/٠٤/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢٨/٠٤/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل تاالخت س الوق ى نف ائل ف ار س اج تی ع إنت ى م از طبیع ار غ الة تی ة إلس بعملی
ن ل م دروكربونات أثق ى ھی ھ عل ى أغلب وى ف ان یحت ى٠المیث د جزئ تم تبری ة ی ى العملی وف

التھ  راد إس ى الم از الطبیع ار الغ ر٠لتی د كبی ى ح ھ إل ھ بأكمل ة لتكثیف ار األول ثانی رد التی ویب
ود  ط العم ة أول بوس ع تغذی د موض ر عن ود التقطی ى عم رر إل م یم ط ث غط متوس ى ض دد إل ٠ویم

م یمرر ط ث غط متوس ى ض ضا إل انى أی ار الث د التی تم تمدی ان ًوی ة ث ع تغذی د موض ود عن ى العم إل
انى  ار الث ن التی ة م ة التغذی فل نقط ود أس ن العم ر م ار التقطی حب تی تم س سفلى وی ود ال ط العم بوس

اع  ار ارتج وین تی ل لتك ى األق ھ عل زء من ف ج رد لتكثی ار ٠ویب ن تی ل م ى األق زء عل ھ ج ویوج
ھ  ة ل ة علوی ر كتغذی ود التقطی ى عم اتج ٠االرتجاع إل وى الن ذا ، ویحت ر ھ ود التقطی ن عم سفلى م ال

ل ن أن تقل ك یمك دون ذل ى ب ان والت ن المیث ل م دروكربونات أثق ى معظم أى ھی كما ھو مفضل ، عل
سال  ى الم از الطبیع اء الغ ن نق غط ٠م ى ض ر إل ود التقطی ن عم ى م از المتبق ار الغ غط تی تم ض وی

از متوسط أعلى ، ویبرد تحت الضغط لتكثیفھ ثم یمدد بعد ذلك إلى ضغ ار الغ وین تی نخفض لتك ط م
٠الطبیعى 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



٧١

٢٨/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001164

٢٠١١أغسطس 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٧٩

(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 15/00 & H04B 3/56

(71) 1.
2.
3.

MANX ELECTRCITY AUTHORITY (UNITED KINGDOM  )

(72) 1.
2.
3.

MCGHEE, Stephen
JONES, Alfred
PATRICK, Matthew, William

(73) 1.
2.

٢٨/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٨٦٧٣.١:تحت رقمالمملكة المتحدة
٢٨/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/GB2006/001549): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى سراج الدین (74)
براءة اختراع   (12)

نقل البیانات (54)
٢٧/٠٤/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٨/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل اء االخت ع الكھرب بكة توزی ر ش ات عب ل البیان ام لنق ام ٠بنظ ضمن النظ ویت
ا ل كھرب زود بكاب ائى م از كھرب ھ جھ صل ب ف مت الف ٠ئى مغل اط بغ ب مح ل قل ون للكاب ویك

دنى  الغالف المع د الموضع ٠معدنى ودرع یحیط ب دنى عن ن حول الغالف المع درع م وینفصل ال
ع ،  ك الموض ن ذل د ع ذى یبع ع ال د الموض از عن ت بالجھ از ویثب ى الجھ ل إل ھ الكاب دخل فی ذى ی ال

٠ًبحیث یكون ھناك جزء من الغالف المعدنى مكشوفا 

(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



٧٢

٠٤/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001195

٢٠١١اغسطس 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٨٠

(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 239/26, 239/28 & A61K 31/505

(71) 1.
2.
3.

E. I. D.U PONT DE NEMOURS AND COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SHAPIRO RAFAEL

(73) 1.
2.

٦/٥/٢٠٠٥بتاریخ ٦٧٨٢٦٤/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٨/٤/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/016340):طلب البراءة الدولى  رقم 

١.
٢.

(30)

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

بیریمیدین كربوكسیلیك -٤-أوكسو -٦-ثانى ھیدرو - ٦، ١یقة لتحضیر أحماض طر
إختیاریا٢-مستبدلة 

(54)

٢٧/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٨/٠٤/٢٠٠٦تاریخ تبدأ الحمایة من
-٤-أوكسو -٦- ثانى ھیدرو –٦، ١بطریقة جدیدة لتحضیر مركبات حمض یتعلق ھذا االختراع

أو جزء كربون مستبدل Hتمثل R1حیث (I)إختیاریا لھا الصیغة ٢-تبدل بیریمیدین كربوكسیلیك مس
ویتعلق اإلختراع أیضا بطریقة تتضمن خطوات إضافیة لتحضیر أحماض بیریمیدین . إختیاریا

.كمركب وسطى(I)كربوكسیلیك مستبدلة إختیاریا وإسترات بإستخدام مركب الصیغة 

(57)

ه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیةتمثل ھــذ



٧٣

١٩/٠٦/٢٠٠٨
١٠٤١/٢٠٠٨

٢٠١١أغسطس 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٨١

(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 H02B 1/24

(71) 1.
2.
3.

ROSS, BRADLEY LEIGHTON (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

ROSS, Bradley Leighton

(73) 1.
2.

٢٠/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٩٠٧١٧٨: تحت رقماسترالیا 
١٣/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٧٩١.٧٣٢/٦٠: أمریكا تحت رقم 

٢٠/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/AU2006/001949: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

نظام لتوزیع الطاقة مع مناطق وظیفیة فردیة معزولة (54)
١٩/١٢/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٠/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

العقد الوظیفیة الفردیة المعزولة تتصل كل منھانظام لتوزیع الطاقة بھ مجموعة منبیتعلق ھذا االختراع
تكون قابلة خالل أداة عزل بموصل لتوزیع الطاقة یكون متصال خـالل أداة عزل بعقدة إدخال طاقة

فى حجرة وحیث للتوصیل بمصدر للطاقة ، حیث یوضع كل من موصل توزیع الطاقة وأدوات العزل
وتكون حجـرة توزیع ظیفیة منفصلة عـن بعضھا البعضا عقدة إدخال الطاقة والعقد الوًـتوضع أیض

.الطاقـة مـع الحجرات الوظیفیة المجاورة لھا 

(57)

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



٧٤

٢٠٠٣/٠٣/٠٣
٢٠٠٣/٠٢٠٩

٢٠١١یولیھ 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٨٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البح
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A61K 38/05 & C07C 257/10 , C07K 5/06 , C07D 211/04

(71) 1.
2.
3.

FERRING BV (NETHER LAND)

(72) 1.
2.
3.

EVANS , David , Michael

(73) 1.
2.

٠٨/٠٣/٢٠٠٢بتاریخ ٠٢٠٥٥٢٧، ٥المملكة المتحدة تحت رقم  ١·
٢·
٣·

(30)

سراج الدینأنیس ھدى  (74)
وزارة الصحة-براءة إختراع   (12)

لبالزما كالیكراینكربوكسیالت تعمل كمثبطات انتقائیة - ١–بیبریدین –أمینو ) ثنائى ببتدیل ( -٤ (54)
٠٢/٠٣/٢٠٢٣نتھى فى ـوت٠٣/٠٣/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

.ًأو ملح منھا مقبول صیدلیا ١بمركبات ذات الصیغة العامة یتعلق ھذا االختراع

والتى فیھا 
R1 ،R2 ،R3 ،R4 ،R5 كما ورد تعریفھا بالوصف الكامل لالختراع.

(57)

ل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة تمث



٧٥

٢٧/٠٢/٢٠٠٨
٠٣٣٧/٢٠٠٨

٢٠١١سبتمبر 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٨٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

كادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأ
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 1/62, 3/00, 3/20, 3/32, 3/37

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CORONA, Alessandro, 111
SIVIK, Mark, Robert

(73) 1.
2.

٣١/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ ٧١٣,٠١٦/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٣٠/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/IB2006/053018): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیبات فعالة مركزة لنعومة ولیونة األقمشة (54)
٢٩/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ٣٠/٠٨/٢٠٠٦ن تبدأ الحمایة م

٠یتعلق ھذا االختراع بتركیب لتنعیم ولیونة األقمشة (57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٧٦

٢٨/٠٩/٢٠٠٨
١٦١٠/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

١٥/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٨٤

(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 A61F 13/15

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPAY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DI VIRGILIO, Maurizio                                          4.   MASON, Peter, Charles, Jr.
ECKER, Cornelia                                                      5.   PARTENZA, Vincenzo
GAGLIARDI, Ivano                                                  6.   VEGLIO Paolo, A.

(73) 1.
2.

٠٧/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٢٣٩٢.٣: مكتب البراءات االوروبى تحت رقم 
٠٤/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/IB2007/051204): طلب البرءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

وسیلة صحیة نسائیة لھا شكل مموج (54)
٠٣/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٤/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

سائیة  حیة ن یلة ص راع بوس ذا االخت ق ھ ھیتعل طحھا المواج ى س د عل ارجى یوج تخدام الخ لالس
ون  ون مل ضل أن یك ارز یف ر ب وج غی ر مم كل أخ وج وش ارز مم كل ب سم ش ٠للج

یة  رات ھندس ا متغی ون لھ ث یك ارزة بحی ر الب ارزة وغی ة الب كال المموج ار األش تم اختی وی
ى ر الكل ى المظھ سیطة عل ة الب ة أو الطولی ة الجانبی ؤثر اإلزاح ث ال ت ة بحی سطحمعین لل

سم  ھ للج ة ٠المواج ة جانبی رائط علوی یلة ش ضمن الوس ضل أن تت ك٠ویف ون تل ن أن تك ویمك
٠ًالشرائط ملونة ویكون لھا حرف مواجھة للداخل یكون مموجا 

(57)

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



٧٧

٠٣/١٢/٢٠٠٨
١٩٦٠/٢٠٠٨

٢٠١١سبتمبر 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٨٥

(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 H04M 3/42

(71) 1.
2.
3.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

SIDDIQUI , Aqeel , Ahmed
RAY , Dipankar

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٤٢٣.٧٥٤/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١١/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ PCT/IB2007/001563)(:طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

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

طریقة ونظام لجعل نغمة معاودة االتصال شخصیة (54)
١٠/٠٦/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١١/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ھذا االختراع بخدمة تعتمد على خدمة نغمة معاودة االتصال والتى یمكن جعلھا شخصیة بواسطة یتعلق
ویقوم الطرف المتصل بتولید وتخزین نموذج أصلى . من الطرف المتصل بھ ًبدالمتصل الطرف ال

یحتوى على نغمات معاودة االتصال أو رسائل معاودة االتصال المصاحبة لمشترك خدمة نغمة معاودة 
فإن نغمة معاودة االتصال التى یتم ، وعندما یتصل الطرف المتصل ) الطرف المتصل بھ ( االتصال 

ارھا بواسطة الطرف المتصل وتكون مصاحبة للطرف المتصل بھ ترسل بعد ذلك إلى الطرف اختی
.المتصل حتى یرد ھذا الطرف على المكالمة 

(57)

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



٧٨

١٢/٠٥/٢٠١٠
٠٧٨٢/٢٠١٠

٢٠١١أغسطس 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٨٦

(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 47/02 , 47/09

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

HOPMANN, Don, A.
COUSIN, Dan
YERIAZARIAN, Levon, H.

4.
5.
6.

FRANCO, Juan, P.
JASSER, Ahmed, J.
RANJAN, Priyesh

(73) 1.
2.

١٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٩٨٨.٤٦٠/٦٠: یكیة تحت الرقمین الوالیات المتحدة األمر
٠٤/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٦٤.٣١٨/١٢

٠٦/١١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/082619(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد سراج الدین    (74)
إختراع براءة  (12)

جھاز استشعار للموضع لجھاز اكتمال اسفل البئر (54)
٠٥/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

رللجھاز استشعار االختراع بیتعلق ھذا  ال اسفل البئ از اكتم ك ال. موضع لجھ ل للتحری ون قاب موضع مك
ستشعار ، إلاةجھزأمن ةمصطفةوعستخدام مجمإبسفل البئر مثل كم فى صمام ضیق یتم تتبعھ وتحدیدهأ
ـوHall Effect ستشعارإلاةجھزأفضل ألا یس قـ اطیس یتحرك ةالتى تق ـن مغن سى مـ ـال المغناطی المجـ

وةستشعار قوإلاة جھزأتقیس . مع الكم  ق بق ى متعل تم الكشف ةالمجال وتصدر جھد كھرب ذى ی المجال ال
سابإشارات ، إقراءات ستشعار ، مع الإلاةجھزأمن ةمجموعتنقل. عنھ  ات میكرو لح الج معلوم لى مع

ر اطیس مباش ع المغن ون . ةموض زأتك سم اإلاةجھ ى ج شعار ف اةداألست تم تركیبھ ـى ًـمیكانیكیوال ی ا فـ
م مباشر. الكــم  ع ة أجھزأستخدام إبةیتم حساب الموضــع الطولى للك ـن جمی ـل مــ زأقـ شعار إلاةجھ ست
. ةمعروفةستخدام تقنیات حسابیإالموضع الحقیقى بقال البیانات وحسابانتةلتسھیل سرعةالمتاح

(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



٧٩

٠٥/٠١/٢٠٠٩
٠٠١٠/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٨٧

(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 C11D 3/386, 3/40

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LANT, Neil, Joseph

(73) 1.
2.

٠٧/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٦٧٨٠,٥: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
٠٥/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/IB2007/052650): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیبات منظفات صناعیة (54)
٠٤/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٥/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ة یتعلق ھذا االختراع بتركیبات منظفات صناعیة ل دى فعالی ة تب ة قلوی لغسیل تتضمن، إنزیمات بكتیری
٠وعوامل لونیة لألقمشة(E.C.3.2.1.4)جلوكاناز -٤، ١-بیتا-إندو

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٨٠

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

مكتب براءات االختراع

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

٢١/٣/٢٠٠٧
PCT/ NA2007/000304

٢٠١١أغسطس 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٨٨

A01N  43/56، 37/50، 43/653 ,  43/76Int. Cl.8(51)

E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)1.(71)

FOOR, Stephen, Ray1.(72)

1.(73)

(30)٠١
٠٢

٢٧/٩/٢٠٠٤ بتاریخ ٦١٣٠٤٣٠/٦٠ : یات المتحدة األمریكیة تحت رقم الوال
٢٧/٩/٢٠٠٥بتاریخ: (PCT / US 2005/034254) الطلب الدولى تحت رقم

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

مخالیط مبیدة للفطریات من مشتق الثیوفین  (54)
٢٦/٩/٢٠٢٥فى وتنتھى٢٧/٩/٢٠٠٥من تاریخ تبدأ الحمایة 

یتعلق ھذا االختراع بمخالیط مبیدة للفطریات و مركبات وطرق للسیطرة على أمراض النباتات (57)
: التى تتعلق بالتركیبات التى تتكون من 

)   أ (  N میثیل–١–] ثینیل –٣–) بیوتیل - دى مثیل–٣، ١( –٢[ – - ثالثى ( –٣
–) فلورومثیل 1H أو ) مشتملة على جمیع الستریوأیزومرات ( كربوكسامید –٤–بیرازول –

. ًملح مناسب زراعیا لھا 
مركب واحد على األقل یتم اختیاره من مجموعة تتضمن مركبات لھا الصیغة )   ب (  ( III ) أو 

التى تؤثر على تراكب IVالصیغة  bci فى موضع نقل اإللكترون فى الفطریات حیث تم وصف W و
A و B و D و R5 فى الوصف الكامل ، واألمالح المناسبة

ًزراعیا لھا وإختیاریا  ً.
مركب واحد على األقل یتم إختیاره من مجموعة مركبات تعمل على إنزیم دیمیثیلیز فى )   جـ ( 

.ًمسارات التخلیق الحیوى للسترول و األمالح المناسبة زراعیا منھا 

ائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوث



٨١

١٥/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000855

٢٠١١أغسطس 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٨٩

(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 19/02 & C02F 1/20

(71) 1.
2.
3.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHÄFERLEIN, Hubert

(73) 1.
2.

٢١/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٠٣٦٦٣.١: رقممكتب البراءات األوروبى تحت 
١٥/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/050969(:مرقب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى انیس سراج الدین   (74)
براءة إختراع (12)

تغذیة ثقالیة لتصریف ماء الصناعة داخل كتلة من الماءذو حوض  (54)
١٤/٠٢/٢٠٢٦نتھى فى ـوت١٥/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا ا ق ھ راعإلیتعل ة ثقبخت وض ذو تغذی اءح ن الم ة م ل كتل صناعة داخ اء ال صریف م ة لت شتمل .الی ی
ح التغذیةذو حوض ال ة طف ى عتب وى عل الثقالیة على أسطوانة ثقالیة لھا فتحة دخول وفتحة خروج وتحت

أن فتحة دخول ا. سطوانة الثقالیةألمن حافة فتحة دخول امكونة راع ب طوانةألیتمیز االخت ةس ى الثقالی ف
.كتلة الماء المستقبل لائل سالتحت مستوى موضع

(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



٨٢

٢٦/٠٧/٢٠٠٩
١١٢٥/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٩٠

(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 C25D 7/00 & F16L 15/04

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD (JAPAN)
VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.
4.

KIMOTO, Masanari
GOTO, Kunio
TAKAHASHI, Masaru
FUKUI, Kunihiro

5.
6.
7.
8.

NAGASAKU, Shigeo
IMAI, Ryuichi
ONISHI, Shigeo
IKEGAMI, Hiroaki

(73) 1.
2.

٠٢/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠٥٢٩٠٥/٢٠٠٧:مقرتحتالیابان 
٢٨/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/JP2008/053492(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة      (74)
براءة إختراع (12)

لألنابیب الفوالذیةةوصلة ملولب (54)
٢٧/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

، تشتمل على سطح تالمسالنقر–بوصلة ملولبة لألنابیب الفوالذیة من نوع اللسانختراعاإلیتعلق ھذا 
، بالحك، مقاومة بلىغیر ملولب ولھا مقاومة تسربىجزء ملولب وجزء تالمس معدنىیشتمل عل

األقل من اللسان ویكون سطح التالمس لواحد على. محسنةىًومقاومة تآكل وتحدیدا مقاومة تآكل فجو
یمثل M1حیث(M1-Zn-CuسبیكةأوZn-Cuًوالنقر مطلیا بطبقة طالء أولى مصنوعة من سبیكة

ًعنصرا واحدا على األقل یختار من ًSn ،Bi ،In (یمكن تشكیل طلیة سفلیة مكونةًواختیاریا ،
ًأو كلتیھما معا وطلیة علویة مكونة من طبقة طالء من Cuطالء منأو طبقةNiمن طبقة طالء من

أسفل ) Bi ،In ،Ni ،Zn ،Cuًواحدا أو أكثر یختار منًیمثل عنصراM2حیث(M2-Snسبیكة
سائلة لزجة أو ًویمكن أیضا تشكیل طلیة تزلیق صلبة وطلیة تزلیق. ، على الترتیبالطبقة األولىوفوق

. شبھ صلبة فوق طبقة الطالء بصفتھا طلیة تزلیق

(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



٨٣

٢٢/١٠/٢٠٠٨
١٧٤٤/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

١٥/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٩١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G06Q 30/00

(71) 1.
2.
3.

LEE, Kil – Jin (KORIA)
LEE, Young – Mi (KORIA)

(72) 1.
2.
3.

LEE, Kil – Jin
LEE, Young – Mi

(73) 1.
2.

٢٥/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ١٠-٢٠٠٦–٠٠٣٦٩٦٦:تحت رقمجمھوریة كوریا 
١٧/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/KR 2007/001859(:تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·

(30)

خالد مجدى حمادة (74)
اءة إختراعبر (12)

(UBIQUITOUS CARD)نظام وطریقھ للبیع باستخدام بطاقھ بمفھوم جدید (54)
١٦/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٧/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

مل تویش. للبطاقةتم الكشف عن مفھوم بطاقة جدیدة و نظام بیع وطریقة تعتمد على استخدام المشتري
أوتسجیلالبطاقات بتحدید البائع أو ي یصدر البطاقة الجدیدة للسماح لشركة، والذالنظام على نظام بطاقة

أو المعلومات، UC والتي تسمح للبائع بتلقي البطاقةطرفیةأو محطةللبائع؛ نظام بیعمعلومات منح
شراء البضائع؛ محطة مشتري تتیح بومات إلى المشتري ویسمح للمشتري معلواإلعالن عن البطاقة أو

معلومات المشتري إلى نظام البیع أو المحطات الطرفیة وذلك لشراء البضائع أو الحصول علىوصول
بسرعة و دقة لطلب أو معلومات البائعUC و الوصول لشركة البطاقة إلدخال البطاقةUC البطاقة

ب لئتمان عندما یطعلى بطاقة اإلالذي یقوم بالموافقةئتمان؛ ونظام مصرفيعلى بطاقة اإلموافقة 
.ئتمانالمشتري الموافقة على بطاقة اإل

(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



٨٤

٢٢/٠٩/٢٠٠٩
١٥٦٥/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
١٥/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٩٢

(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 47/30, 41/06, & A01P 21/00

(71) 1.
2.
3.

BAYER CROPSCIENCE AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

ROSINGER, Christopher
ZIEMER, Frank
BICKERS, Udo

(73) 1.
2.

٢٥/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٠٨٣٧٢.٠: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١١/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/002856):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

لطفى محمود لطفى (74)
براءة إختراع   (12)

المسقط ألوراق الشجر    (54)
١٠/٠٤/٢٠٢٨فى وتنتھى ١١/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

:بخلیط یتضمن االختراعیتعلق ھذا 
، و) أو ثیادیازورون أو دیورون(ثیادیازورون) أ 
ة ) ب ات من مجموع ن المركب ر م لفونیل -Nواحد أو أكث ل س ر متجانس(فینی دات ،) غی ل أمی أری

ًإذا كان مالئما أیضا فى شكل ملح ، لھ الصیغ :التالیة ةً

حیث 
R21 =بروبیل حلقى وR22 =H،
R21 =بروبیل حلقى وR22 =5-Cl،
R21 =ایثیل وR22 =H،
R21 =أیزوبروبیل وR22 =5-Clأو
R21 =أیزوبروبیل وR22 =H

٠ًیكون مناسب لالستخدام كمسقط ألوراق الشجر ، تحدیدا فى محاصیل القطن 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٨٥

١٧/٠٧/٢٠٠٥
٠٣٢٨/٢٠٠٥

٢٠١١أغسطس 
١٧/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٩٣

(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 B62 K11/02

)مھوریة مصر العربیة ج( محمد أحمد على أحمد خیال / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد أحمد على أحمد خیال / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

إسكوتر بدال (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٧/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ین یتعلق موضوع االختراع بإسكوتر بدال وھو إسك ارة عن إثن دال وھو عب وتر أطفال ولكن مزود بب
ود  ستیم بعم دور الس م وی ت بھ ر مثب رس كبی طھما ت ى وس ادى وف دال الع دل أذرع الب ستیم ب ن الس م
ذراع بالھیكل ومزود  ت ال ى ومثب ان بل ھ رم ذراع ب ت ب مشرشر مثبت فى ترس السستیم والعمود مثب

ع الدواسة ال دم العمود بسوستھ على سطح الھیكل لرف ن الق ھ م د الضغط علی ود عن ى العم ى أعل ى ف ت
رس  وم الت ى الوسط ویق ذى ف ر ال رس الكبی شغیل الت ى ت وم السستیم عل شغیل السستیم ویق یقوم على ت

٠الكبیر على تشغیل الترس الخلفى المثبت بالعجلة 
ن  دال یمك ذا الب العمود وأن ھ ان ب تین المثبتت ى الدواس ستخدم وھذا اإلسكوتر یعمل وھو واقف عل أن ی

٠فى أغراض كثیرة غیر استخدام اإلسكوتر 

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



٨٦

١٩/٠٤/٢٠٠٣
٠٣٥٤/٢٠٠٣

٢٠١١أغسطس 
٢٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٩٤

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01H 37/04

(71) 1.
2.
3.

FF SEELEY NOMINEES PTY LTD (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

STEVEN Clyde McMichael, Glenunga
ROBERT Wilton James, Crafers
ANTHONY David Colliver, Marino

4.
5.

ANDREW Scott friebe
ROBERT Reginald Mara

(73) 1.
2.

١٩/٠٤/٢٠٠٢بتاریخ (PS1999): تحت رقم أسترالیا  ١· (30)
سمر أحمد اللباد  (74)

براءة إختراع (12)

ةملفات كھرومغناطیسیىلمفتاح حرارى مركب فةحمایةوسیل (54)
١٨/٠٤/٢٠٢٣وتنتھى فى ١٩/٠٤/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من

وسیلة حمایة مزود بھا ملف كھرومغناطیسى لتالفى تلف مفتاح حمایة حرارى بیتعلق ھذا االختراع
وفى نموذج مفضل تكون ھناك عملیة تغلیف الحقة تلى.الملف الكھرومغناطیسى تحت اللفاتمركب فى

شكل المفتاح غطاء واقى تم تشكیلھ لیتالئم معومن المفضل أن تشتمل ھذه الوسیلة على. تصنیع الملف
. الحرارى ویتطابق معھ بإحكام ویتصل بھ عن طریق أسالك

(57)

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



٨٧

٠٨/١٠/١٩٩٨
١٢١٨/١٩٩٨

٢٠١١أغسطس 
٢٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٩٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A65B1/36

(71) 1.
2.
3.

INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS ( UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

Stout , Gordon
Pham , Xuyen
Rocchio , Michael , J .

4. Naydo , Kyle , A .
5.  Parks , Derrick , J .
 6. Reich , Patrick

(73) 1.
2.

١٠/١٠/١٩٩٧بتاریخ ٩٤٩٠٤٧/٠٨م الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق ١· (30)
د اللبادسمر أحم (74)

براءة إختراع (12)

طریقة وجھاز لنقل مسحوق دقیق (54)
٠٧/١٠/٢٠١٨نتھى فى ـوت٠٨/١٠/١٩٩٨تبدأ الحمایة من 

، حیث یشتمل ھذا الجھاز على قادوس ذو فتحة ، یتعلق ھذا اإلختراع بطریقة وجھاز لنقل مسحوق دقیق 
والقابلة للحركة لتسمح للغرفة بالوضع ، ة واحدة على األقل وغرف، القادوس یالئم مجرى مسحوق دقیق 

.بالقرب من الفتحة 
، یوضع عنصر ذو نھایة قریبة ونھایة بعیدة بداخل القادوس بحیث تكون النھایة البعیدة قریبة من الفتحة 

. یزود محرك ھزاز لیھز العنصر عندما یكون بداخل المسحوق الدقیق 

(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



٨٨

١٤/١٠/٢٠٠٩
١٥١٤/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
٢٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٩٦

(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 13/065

(71) 1.
2.
3.

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

YASUHISA, Miyauchi
MASAMI, Sukehara
JUN, Matsuzaki

(73) 1.
2.

١٦/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٢٦٧٤٢٤/٢٠٠٨: رقم الیابان تحت  ١· (30)
سمر أحمد اللباد   (74)

إختراعبراءة (12)

طة غازوسیلة لتصریف الضغط من جھاز معزول بواس (54)
١٣/١٠/٢٠٢٩نتھى فى ـوت١٤/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

توفیر فتحة موجودة وذلك ببوسیلة لتصریف الضغط من جھاز معزول بواسطة غازختراعاإلیتعلق ھذا 
لتصریف الضغط یسد الفتحة ؛ وتم توفیر على معدة كھربائیة مثل قاطع دائرة ولوحىصندوق یحتوىف

الضغط بحیث تحیط بالفتحة ، ومجموعة من األلواح الكابحة بین لوح تصریفOفحلقة على شكل حر
للوح تصریف الضغط ویتم تثبیت الحافة األخرى ىواحدة مع القسم المحیطحیث یتالمس حافة

.بواسطة مسمار ملولب بالصندوق

(57)

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



٨٩

١٤/١٢/٢٠٠٨
٢٠٠٣/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

٢٢/٠١/٢٠١٢
٢٥٤٩٧

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

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

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

SEISPEC, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LOVE, Jeff, L
PURYEAR, Charles, I.

(73) 1.
2.

١٣/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٤٥١.٥٧١/١١:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
٠٧/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/013382(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

تكوینات جوفیةىللبیانات محدودة النطاق فىریقة الكتساب انتقائط (54)
٠٦/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٧/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

على قطاع مستھدف محل االھتمام ىبنظام وطریقة الستكشاف منطقة جوفیة تحتواالختراع یتعلق ھذا 
یتم. ى لمستھدف محل االھتمام ومصدر زلزالعلى توفیر بیانات استجابة توافقیة للقطاع احیث تشتمل

أساس بیانات یتم اختیاره علىىمدى ترددىبحیث یوفر موجات زلزالیة فىالمصدر الزلزالىالتحكم ف
إدخال موجات زلزالیة إلى القطاع بحیث یتمى، یتم تنشیط المصدر الزلزالبعد ذلك. االستجابة التوافقیة

٠ى عند جھاز استقبال زلزالت الموجات الزلزالیةیتم استشعار انعكاسا. ى الجوف

(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



٩٠

٠١/٠٦/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000508

٢٠١١أغسطس 
٢٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٩٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D209/46 & C07C233/66

(71) 1.
2.
3.

SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

SCHUBERT, Gerrit
RIEKE-ZAPP, Joerg
KEIL, Johannes
KLEEMANN, Heinz-Werner

5.     HANNA, Reda
6.     HUANG, Bao-Guo
7.     WU, Xiao-Dong
8.     GOURAUD, Yves

(73) 1.
2.

٠٢/١٢/٢٠٠٣بتاریخ  ١٠٣٥٦٧١٧.٨: تحت رقم ألمانیا 
١٩/١١/٢٠٠٤بتاریخ )  PCT/EP2004/013153(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

اسیتیل جوانیدین) یل-١-ایزواندول -IH- ثانى ھیدرو ٢.٣–أوكسو -٣(طریقة إلنتاج مشتقات  (54)
١٨/١١/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٩/١١/٢٠٠٤الحمایة من تبدأ

راع ب ق االخت شتقات یتعل اج م ة إلنت سو -٣(طریق درو ٢.٣–أوك انى ھی دول إایزو-IH-ث ن
صیغة اسیتیل جوانیدین) یل-١- شتقات (I)من ال سى -٣باستخدام م درو -٣، ٢–ھیدروك انى ھی ث

-1H- شتقات -١-أیزوإندول ل كر-٢(-٣ون ، أو م ل–باموی ل ) فینی تر كمراح ك إس ض أكریلی حم
٠وسیطة ، ویتعلق بطریقة إلذابة المركبات الراسیمیة والمنتجات الوسیطة للطریقة االبتكاریة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٩١

٢١/١٠/٢٠٠٩
١٥٥٩/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
٢٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٤٩٩

(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 F25J 1/00

(71) 1.
2.
3.

CONOCOPHILLIPS COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MOCK, Jon, M.
EVANS, Megan, V.
FAJARDO, Elicia

4.
5.
6.

ORTEGO, James, D.
STRASSLE, Lisa, M.
RANSBARGER, Weldon, L.

(73) 1.
2.

٢٤/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٧٣٩.٤٨٨/١١: المتحدة األمریكیة تحت رقم الوالیات 
١٩/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/057479: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
إختراعبراءة  (12)

LNGإسالة غاز طبیعى من مرفقىمنتج غاز منزل (54)
١٨/٠٣/٢٠٢٨نتھى فى وت١٩/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

.LNGإسالة غاز طبیعى مرفقى یتم إنتاجھ من تیار متوسط فىبمنتج غاز منزلختراعإلیتعلق ھذا ا
ةالناتجةمن االضطرابات التشغیلیLNG مرفقمن مكان داخلىالغاز المنزلیمكن أن یقلل سحب منتج

، إلى ذلكةباإلضاف. LNGمرفقىفةلجزء إسالىخالل استخالص تیار منتج غاز منزلًنمطیا من
، ًمثال(ة من ھذا المكان التحكم الزائد في الملوثات الخفیفىاز المنزلـج الغـب منتـر سحـأن یوفنـیمك

أو/وLNGإلى إنتاجةالنھایىفىویمكن أن یؤدةدورات ذات حلقھ مفتوحىف) النیتروجین
NGLمتزاید.

(57)

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



٩٢

١٨/٠٥/٢٠٠٨
٠٨٠٩/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

٢٢/٠١/٢٠١٢
٢٥٥٠٠

(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 A61F 13/15, 5/44, 13/472, 13/49, 13/494, 13/539

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KAWAMURA, Koji

(73) 1.
2.

١٨/١١/٢٠٠٥بتاریخ 335031-2005:حت رقمتالیابان
٠٣/١٠/٢٠٠٦بتاریخ PCT/JP)(2006/319789:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

منتج ماص یحتوى على تجاعید فى المنطقة المنفصلة عن الرقیقة العلویة  (54)
٠٢/١٠/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٣/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

سائل ، االختراع یتعلق ھذا  ذة لل ر منف ة غی ة خلفی سائل ، رقیق ذة لل ة منف ة علوی ھ رقیق تج ماص ل بمن
ة  ولى للحفاض اه الط ى االتج د ف اخ تمت یلة انتف زود بوس رقیقتین ، وت ین ال وع ب اص موض سم م وج

ة ال ة ، الرقیق ة الخلفی ة والرقیق ة العلوی ین الرقیق ك ب صق وذل ى تلت صاق أول ة الت ا منطق ة لھ علوی
ة  رف المتقابل ن األح اورة م اطق المتج صق بالمن ة تلت صاق ثانی اطق الت اخ ومن یلة االنتف بوس
اطق  ن من ل م ى وك صاق األول ة االلت ین منطق ودة ب قة موج ر الص ة غی اص ومنطق تج الم للمن

ة  ة ، وخاص د المنحنی ن التجاعی ر م دد كبی شكل ع ة ویت صاق الثانی ة االلت ة متدلی د مائل تجاعی
٠من منطقة االلتصاق األولى نحو األحرف المتقابلة وذلك فى المناطق غیر الالصقة 

(57)

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



٩٣

٠٥/٠٩/٢٠٠٥
٠٤٠٣/٢٠٠٥

٢٠١١سبتمبر 
٢٢/٠١/٢٠١٢

٢٥٥٠١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A43B 9/00

(71) 1.
2.
3.

CHEN CHUANG CHUAN R.O.C (TAIWAN)

(72) 1.
2.
3.

CHEN CHUANG CHUAN

(73) 1.
2.

CHEN MING – TE (TAIWAN)

٠٧/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ ٩٣٦١٩٢/١٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد طارق أبو رجب  (74)
براءة اختراع   (12)

حذاء بزینة جانبیة متصل بنعل خارجى (54)
٠٤/٠٩/٢٠٢٥فى وتنتھى ٠٥/٠٩/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا ی ق ھ ارجى تعل ل خ صل بنع ة مت ة جانبی ذاء بزین راع بح زء ٠االخت نخفض بج زء م وق ج یط
ات  ة فتح ة الجانبی شتمل الزین ذاء وت ردة الح ة ف ن مقدم نخفض م وب(م ل ) ثق ى األق ددة وعل متع

ارجى  سطح الخ ذاء وال ردة الح ة ف ین مقدم وح ب ر بوض رة تظھ ام ٠ثغ ادة الخ ل الم تتمث
ارجى  ل الخ اط للنع ى المط ة ف ل فتح ى األق أل عل ارجى ویم سطح الخ سیج ال ذاء ٠ی اج الح وال یحت

٠إلى خیاطة أو غراء 

(57)

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



٩٤

٢٧/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٩٤/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٢٦/٠١/٢٠١٢
٢٥٥٠٢

(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 F23C 7/00 & F23D 17/00

(71) 1.
2.
3.

FLSMIDTH A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

OHLSEN, Ib
SKAARUP Jensen, Lars
HANSEN, Jens Peter

(73) 1.
2.

٢٩/١١/٢٠٠٦بتاریخ (PA200601564): تحت رقم دنمارك ال
٢٢/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IB2007/054281: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
ختراعبراءة إ (12)

موقد بھ وسائل لتغییر إتجاه تدفق الوقود (54)
٢١/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٢/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

بموقد یدفع وقود صلب أو سائل أو غازى إلى منطقة االحتراق فى فرن وعلى سبیلختراعإلیتعلق ھذا ا
من المجارى المذكور یشتمل على عددسمنت ، والموقد ألالمثال فرن دوار مما یستعمل فى صنع خبث ا

ولى ألالموقد ، لتحویل الوقود والھواء افىB3 للمحور الرئیسىةالمركزیة بصفة جوھریة ، وھى موازی
لتحویل وقود صلب أو سائل أو غازى إلى ةضافیإلاإلى فتحات البزباز ، وكذلك عدد من المجارى

ویتمیز . توجد فى الجزء المركزى للموقد ةلمذكورضافیة اإل، والمجارى اةالمنفصلفتحات البزباز
ضافى واحد على إعن طریق مجرى تدفق الوقود الذى یدفعهتجاإالموقد بأنھ یشتمل على وسائل لتغییر 

قل فى االتجاه ألللموقد ، وعلى اB3للمحور الرئیسىة قل فى الجزء المركزى للموقد ، بالنسبألا
، وبذلك یمتد ًباالنتقال فى مسار منحنى قذفى تقریباةلوقود الفردیاوھذا یسمح لجسیمات. التصاعدى 

ن الجسیماتأخرى لشكل الموقد ھذا ھو ألومن الممیزات ا. ن یحتفظ بھ اللھب أالوقت الذى یمكن
الحال بالنسبة صغر إلى حد ما عما ھوألتكتسب أعلى ومن ثم أطول مسار من مسار الجسیمات اةالكبیر

بزباز ھواء أولى حلقى ولى الذى یحقن عن طریقألحیث تنحرف بتأثیر الھواء اةرللجسیمات الكبی
اكثر تجانسا لكل الجسیمات بصرف ومن ثم یمكن تحقیق احتراق. خارجى مواز للمحور الرئیسى للموقد 

.بتعدیل سرعة أو اتجاه الحقن تعدیل مسار الجسیماتًیضاأو یمكن . النظر عن حجمھا 

(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



٩٥

١٢/٠٨/٢٠٠٩
١٢٢٠/٢٠٠٩

٢٠١١مایو 
٢٦/٠١/٢٠١٢

٢٥٥٠٣

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. F16L 1/20

(71) 1.
2.
3.

SAIPEM S. P. A. ( ITALY )

(72) 1.
2.
3.

SCAINI, Cristian
ROSSIN, Davide

(73) 1.
2.

٠٧/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠,٠٧٠٤٤١٠: بریطانیا تحت رقم 
٠٦/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/001788): ب البراءة الدولى تحت رقم  طل

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى  (74)
إختراعبراءة  (12)

ًصنع سلسلة أنابیب مسبقا على متن سفینة تجمیع أنابیب على قاع البحر (54)

٠٥/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من
والسفینة تشمل العدید ٠الراھن بطریقة لتجمیع األنابیب على قاع البحر من سفینة ذا االختراع یتعلق ھ

وفى أحد التجسیدات توجد منطقتین لمعالجة ٠من محطات معالجة األنابیب مرتبة عبر عرض السفینة 
وعلى سبیل ، محطتى معالجة األنابیب یمكن تشغیلھما بطریقتین ٠األنابیب یفصل بینھما طول السفینة 

المثال طریقة التشغیل األولى إذا كان من المنشود الحصول على سلسلة أنابیب ثالثیة الوصالت             
وطریقة التشغیل الثانیة إذا كان من المنشود الحصول ) ًمن ثالث قطاعات أطوال لألنابیب ملحومة معا(

قطاعى أنابیب لھا طول واحد وأطول بدرجة وعلى سبیل المثال من، على سلسلة أنابیب ثنائیة الوصالت 
وفى أحد التجسیدات ٠كبیرة من قطاعات أطوال األنابیب الفردیة المستعملة فى طریقة التشغیل األولى 

ًقطاع األنابیب ثالثى الوصالت یلحم جزئیا فى إحدى مناطق معالجة األنابیب ثم تنقل على إمتداد طول 
٠مختلفة حیث تجرى عملیات اللحام األخرى على الوصلة الثالثیة السفینة إلى منطقة معالجة أنابیب

ولیتسنى للسفینة أن تعمل بالطریقتین توجد وسائل صنادیق تخزین لتخزین قطاعات األنابیب ذات 
األطوال الواحدة وتضبط بحیث یمكن تجھیز أطوال مختلفة من قطاعات األنابیب ذات األطوال الواحدة 

٠الصندوق الواحد المرتبة طرف بطرف فى 

(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



٩٦

١٤/٠٧/٢٠٠٩
١٠٧٩/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٣٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٥٠٤

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 1/20, 7/20

(71) 1.
2.
3.

EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CHANG, Yun-feng
O’ NEILL-BURN, Patricia, A.
STEINHEIDER, Julia, E.

4.     CLEM, Kenneth, R.
5.     COLLE, Thomas, H.
6.     MCGLAMERY, Gerald, G

(73) 1.
2.

٠٥/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٧٠٢.٣٤٥/١١:  الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٤/٠١/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/US 2008/050272):  طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ىھدى أحمد عبد الھاد (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لفصل سائل مكثف من تیار أولیفینى (54)
٠٣/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ض  ث یخف ى بحی ار أولیفین ن تی زة م صلبة المحتج واد ال ف والم صل المكث ة لف راع بعملی ق االخت یتعل
صلبة  واد ال طة الم صل بواس ة الف سداد آل ى إن زة أو یلغ ل ٠المحتج ن عام ة حق ضمن ه ذه العملی وتت

د  سائل المعطل وجھ ا لل د زیت ى جھ اظ عل ة للحف مضاد لإلنسداد فى نظام تكثیف الماء أو التسقیة بكمی
٠زیتا لسطح التسقیة حیث یوجد كالھما فى المدى الموجب أو كالھما فى المدى السالب 

(57)

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



٩٧

٢٩/٠٩/٢٠٠٩
١٤٢٦/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٣٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٥٠٥

(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 B23K 9/00 & F16L 47/00

(71) 1.
2.
3.

CRC-EVANS PIPELINE INTERNATIONAL, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BELLONI, Antonio
BELLONI, Marco

(73) 1.
2.

٢٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ (PD2007A000117): إیطالیا تحت رقم 
١٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/003510: (قم رب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى    (74)
إختراع براءة  (12)

أنابیب معدنیة) دائرى حول ( طریقة للحام مطوق  (54)
١٦/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٧/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

األنابیب المعدنیة یتكون من شطف نھایة أنبوبة )یطوق ( بطریقة للحام محیطى ختراعإلیتعلق ھذا ا
حافة لىإنبوبة مشطوفة بشكل مماثل ألنبوب آخر ، یؤدى أبحیث أنھ ، عندما تصطف مع نھایة واحدة

جدران متوازیة، مع جزء سفلى دائرى أكبر من الجزء العلوى وذو" إبریق زجاجى " مائلة ذات تصمیم 
ملیمتر ویحتوى السلك على ١.٤و ١.٢للحام یكون فى حدود قطر سلك اللحام المستعمل لطریقة ا

اللحام المستعملة ھى تقنیة شریط التى مستویات منخفضة من الشوائب تتضمن الكبریت والفسفور ، تقنیة
.اللحام ) شعلة(التذبذب لمصباحتزود إستخدام وظیفة النسج أوال

(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



٩٨

٠٩/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٧٠/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٣٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٥٠٦

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

العربیةجمھوریة مصر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B64D 1/02 & H02G 11/00

(71) 1.
2.
3.

RAYTHEON COMPANY ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

STUEHRENBERG, Justin, C.

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٦١٥.٤١٩/١١:مقرلوالیات المتحدة األمریكیة تحتا
١٩/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/088019(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى    (74)
براءة إختراع (12)

الموصل) إطالق ( كابل لمنع تضرر الكابل بعد تحریر ) سحب ( عادة جر إلطرق وجھاز  (54)
١٨/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٩/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

حبل قصیر ىكابل إلزالة األرتخاء ف) سحب ( داة إلعادة جرألبطرق وجھاز ختراعالیتعلق ھذا ا
عادةإفى أحد التضمینات ، جھاز . مادة من وسیلة نقل) إطالق ( كابل موّصل بعد تحریر مزاوج إلى

من الكابل یزیل األرتخاء بعد إطالق المادة من طائرة لتخفیض أحتمال حدوث ضرر)جر( سحب 
.الموّصل ناشئ من ضربة قوة الریح 

(57)

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



٩٩

٢٦/٠١/٢٠٠٩
٠١١٥/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٣٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٥٠٧

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

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

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

BONGRAIN S.A.  (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

MOREL, Marylise
FOUQUE, Daniel

(73) 1.
2.

٢٧/٠٧/٢٠٠٦تاریخ ب٠٦٠٦٨٧٥:تحت رقمفرنسا
٢٧/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ PCT/FR)(2007/001073:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تغلیف خاص بمنتوج غذائى متضمن سداد لین فوقھ غطاء (54)
٢٦/٠٦/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٧/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا ا ق ھ راع یتعل ثال الخت ذائى م وج غ ل ، منت ى األق د عل وج واح واء منت ھ الحت ف موج ٠ًبتغلی
ف  ذكور تجوی سداد لم ع ال اء محدد م ین مشكل للقعر وغط راع سداد ل ا لالخت ف وفق ًیتضمن التغلی
ضمن  ذكور والمت سداد الم ن ال البة م ر ص اء أكث ون الغط ذكور ، ك وج الم تقبال المنت ف الس مكی

٠محیط السداد المذكور فى موضع غلق التغلیف المذكور طرف محیطى مختوم على 
ل  ى األق زئین عل ى ج ع إل ى أن یقط ادر عل ذكور ق سداد الم ل ال ف مث ون التغلی راع ، یك ا لالخت ًوفق
سحب ال اء ال ذكور ، أثن رف الم ددتین للط سك المم یلتین للم زین بوس والى مجھ ى الت عل

ذكور ، الوسیلة األخرى للمسك على السداد المذكور ، عل سداد الم ن ال زع الجزء م ھ ن تم فی ى نحو ی
٠ًحیث تخضع وسیلة المسك إلى ھذا السحب لجلب التغلیف فى موضع مفتوح جزئیا 

(57)

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



١٠٠

١٥/٠٩/٢٠٠٩
١٣٥٥/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٣٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٥٠٨

(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 C07C 1/20

(71) 1.
2.
3.

EXXONMOBIL CHEMECAL PATENTS INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCGLAMERY, Gerald, G., Jr.
BEECH, James, H., Jr.
NICOLETTI, Michael, P.

4.   VAN EGMOND, Cornelis, F.

(73) 1.
2.

٢٨/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٩٢٠.٤٢٨/٦٠:تحت رقمالوالیات المتحدة االمریكیة 
٢٠/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US)(2008/054420:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

فین إعادة تصنیع ثانى میثیل اثیر فى نظام تفاعل مؤكسج إلى أول (54)
١٩/٠٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٠/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل سج االخت ة مؤك ام تغذی ن نظ ر م د أو أكث ین واح اج أولیف ة إلنت ٠بعملی
دفق  شكیل ت دفق المؤكسج لت ى ت ًطبقا لالختراع ، یجھز تدفق مؤكسج ویضاف تدفق إعادة تصنیع إل

صنیع ٠أولیفین تغذیة إلى نظام تحویل المؤكسج إلى ى آخر (یشمل تدفق إعادة الت وى: وبمعن ) یحت
٠بروبان وثانى میثیل أثیر 

(57)

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



١٠١

٢٩/٠٩/٢٠٠٩
١٤٢٢/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٣٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٥٠٩

(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 B21B 37/00

(71) 1.
2.
3.

SMS SIEMAG AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

ROSENTHAL, Dieter
SCHULZE, Stephan
SCHUSTER, Ingo
SUDAU, Peter

5.
6.
7.

FACKERT, Rainer
WEINERT, Andreas
SCHUMACHER, Wilfried

(73) 1.
2.

٢٤/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٠٢٤٠.٩:تحت رقمألمانیا 
٠٢/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/DE2008/000582(: رقم ىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)
براءة إختراع (12)

وتصنیعھامستمرصب لواح أى تظھر علالسطح التى یوب عطریقة لبیان  (54)
٠١/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٢/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

وذلك . وتصنیعھا مستمرتظھر على ألواح صب ى تلاطریقة لبیان عیوب السطح بختراعإلھذا ایتعلق
و نقاطأ/لعیوب واتحددمستمر ، حیث صب السطح الأطوبوغرافیة حول شكل باستخدام معلومات

السابق یم سا للتقًـطبقالعیوبنالتخلص متمكما یقیم بالنسبة للموضع واالمـتداد وتالضعف بدقة موضعیة 
ھو والھدف. األمثل ضع الوى منتج إلالبل ووصالخالل عملیة مزید من المعالجة للمنتج أو یتم تجنبھا ل

من خالل توضیح ناحیة ، الھدف ، منحقق توی. واقع ضروریة فى الىھوعملیة تقییم عیب حقیقى 
تخزینھا بالدقة ومستمرالبصلاسطح اللوح لمنتج تحضیرى تظھر على ى تلاط الضعف او نقأ/العیوب و

المنتج النھائى ، وتخزن علىالظاھرة الضعف و نقطأ/خرى تبین العیوب وأمن ناحیة والموضعیة ، 
منتج التحضیرىحصول علیھا من الالمالتى یتمعلومات التقارن بعد ذلك المعلومات بدقة موضعیة ، و

ال یؤخذ فى االعتبار إال معلومات المنتج التحضیرى و٠لمنتج النھائى اسطح فحص بتلك الناتجة من 
الناتج عنھا عیوب للمنتج النھائى أو التى یمكن أن یتمخض عنھا تلك العیوب ، وذلك من أجل التخلص 

.للمنتج التحضیرى أو نقاط الضعف /من العیوب و

(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



١٠٢

٠٨/٠١/٢٠٠٩
٠٠٣٠/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٣٠/٠١/٢٠١٢
٢٥٥١٠

(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, B01F 5/04, B01F 7/00

(71) 1.
2.
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NESTEC S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

WINDHAB, Erich Josef
MÜLLER-Fischer, Nadina Patrizia
TAPFER, Karl Uwe

(73) 1.
2.

١٧/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٦٠٣,٨٣١/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٢/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/057191: (طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

ھشام مفید الدیب (74)
براءة إختراع (12)

جھاز غشائى أسطوانى لتكوین رغوة  (54)
١١/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى١٢/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

ب یتعلق االختراع  ى القل از ف ھ لفقاعات الغ تحكم فی ع حجم م ا توزی الحالى بجھاز وعملیة لصنع رغوة لھ
متحكم فیھ إلنتاج توزیع حجم متجانس لفقاعات ویستخدم االختراع مادة مثقبة التى لھا حجم ثقب ٠السائل 
از ،الغاز  وین فقاعات الغ ة لتك ادة المثقب خ ،جھاز ضخ الغاز لتوجیھ تدفق الغاز إلى وخالل الم از ض جھ

شاء  ى محیط سطح الغ السائل لتوجیھ تدفق القلب السائل المار خالل المادة المثقبة وعنصر دوار یتحرك ف
ا جم،لیسبب تدفق أكثر لنزع  ا فقاعات غاز لھ سائل لتكوین رغوة لھ ب ال ى القل از ف ع تراكم فقاعات الغ

ا  سافة ٠ًحجم متجانس عامة وتوزیع حجم فقاعات غاز متجانس تقریب وب والم م الثق ز أن حج ن الممی وم
دفق،فإن تدفق الغاز من جھاز ضخ الغاز ،بینھا فى المادة المثقبة  دوار وت د بالعنصر ال فإن التدفق المتول

الذى یكون أقل من X50.0السائل من جھاز ضخ السائل یجتمعان لیعطى فقاعات غاز التى لھا متوسط قطر 
ضعف متوسط قطر الثقب للغشاء ویعطى قیم توزیع قطر ١.٥–١.٢٥ضعف ویفضل أقل من ٢.٥–٢

٣٠ویفضل أقل من ٥التى تكون أقل من X10.0/X90.0فقاعات 

(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



١٠٣

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٦/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001472

٢٠١١یولیھ 
٣٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٥١١

C08F 10/02 & C08L 23/04 & H0IB 11/00, 9/00, 3/44Int. Cl.8(51)

BOREALIS TECHNOLGY OY (FINLAND)1.
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3.
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(71)

VAN MARION, Remko
CARLSSON, Roger
EKLIND, Hans
HELLAND, Irene

1.
2.
3.
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(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٣٠/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠١٤٢١٧.٣: مكتب البراءات االوروبى تحت رقم 
٢٨/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ   (PCT/EP 2006/006267 : (طلب البراءة الدولى رقم

ھدى احمد عبد الھادى (74)

براءة اختراع  (12)

طبقة غالف خارجیة لكابل قوى او اتصاالت (54)
٢٧/٠٦/٢٠٢٦فى وتنتھى٢٨/٠٦/٢٠٠٦من تبدأ الحمایة 

ون من مركب . لق االختراع الحالى بكابل قوى او اتصاالتیتع(57) ة تتك ة غالف خارجی یشتمل على طبق
ى  شتملة عل ة م دة راتنجی ى قاع شتمل عل ین ی ولى ایثیل ولیمر ) أ(ب انس او ب ین متج ن ایثیل ى م سبة اول ن

ى للق) ب(مشترك ، و وزن الجزئ ث یكون ال دة نسبة ثانیة من ایثیلین متجانس او بولیمر مشترك، حی اع
. ١٤ویكون توزیع الوزن الجزیئى اعلى من ) ب(اقل من النسبة ) أ(للنسبة Mw/Mnالراتنجیة 

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٠٤

٠٦/٠٩/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000514

٢٠١١یولیة 
٣٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٥١٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

حث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة الب
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C04B 24/26, 28/02 & E21B 33/13

(71) 1.
2.
3.

PRAD REASEARCH AND DEVELOPMENT N.V. (NETHERLANDS).

(72) 1.
2.
3.

LE ROY – Delage, Sylvaine
JAMES, Simon

(73) 1.
2.

٠٧/٠٣/٢٠٠٣بتاریخ ٠٣٠٥٢٧١.٩:تحت رقمالمملكة المتحدة 
١٨/٠٢/٢٠٠٤بتاریخ PCT/GB)2004/001610: (طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى احمد عبد الھادى (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبات أسمنتیة مرنة وطرق آلبار عالیة الحرارة  (54)
١٧/٠٢/٢٠٢٤فى وتنتھى ١٨/٠٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

وذلك عن طریق تركیب ٠تركیبات أسمنتیة مرنة وطرق آلبار عالیة الحرارة باالختراع یتعلق ھذا 
ادایین  ل بیوت شترك أكریلونتری ولیمر م ن ب ة م ة مرن ادة جزئی درولیكى م منت ھی ر اس دعیم بئ ٠ت

افى ،  اء ك ع م ب م یط التركی ى خل شتمل عل منت ی ر أس دعیم بئ ة لت ق بطریق ا یتعل كم
ا ھ ًواختیاری سماح ل ر وال ى البئ ین ف ضخ الط ل لل ردغ القاب الط ال شكیل الم رى لت افات أخ إض

٠بالتھیئة واإلعداد 

(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  

٤



١٠٥

٠٣/١٢/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000782

٢٠١١یھ یول
٣٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٥١٣

(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 31/195, 31/045

(71) 1.
2.
3.

ASEPTICA, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KITE, Peter
HATTON, David

(73) 1.
2.

٠٤/٠٦/٢٠٠٣بتاریخ ٤٧٦,٢٧٤/٦٠: الرقمین الوالیات المتحدة األمریكیة تحت
١٠/٠٩/٢٠٠٣بتاریخ ٦٥٩,٤١٣/١٠

٠٤/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/US2004/018009): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١

٠٢

(30)

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

تركیبات مضادة لمسبب النتن وطرقھا وأنظمتھا  (54)
٠٣/٠٦/٢٠٢٤وتنتھى فى ٠٤/٠٦/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ذه EDTAمضادة لمسبب النتن تشمل على األقل ملح واحد من یتعلق االختراع الحالى بتركیبات وھ
تجلط  ات مع خواص مضادة لل ة مضادة للفطری ات وفعالی التركیبات لھا طیف واسع مضاد للمیكروب
ة أو  ة المیكروبی ادة المخاطی سیر الم راق وتك ى اخت وتوضح التركیبات المضادة لمسبب النتن فعالیة ف

ذه ا ون ھ ة وتك شیة الحیوی ع األغ تخدامھا لمن ن اس ى ویمك شرى والطب تخدام الب ة لالس ات آمن لتركیب
٠أو التخلص من اإلصابات المتواجدة أو المتكونة /اإلصابة أو تخفیض تكاثر و

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٠٦

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

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

٢٩/٠٨/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000802

٢٠١١یولیھ 
٣٠/٠١/٢٠١٢

٢٥٥١٤

A01N 25/30, 43/90Int. Cl.8(51)

 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)1.
2.
3.

(71)

BAUM, Stefan1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢/٦/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠١٣٠٣٠٤ المكتب األروبى تحت رقم:  
١٦/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ ٥٣٣/٦٠و٤٩٤١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

١٥/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ   (PCT/EP2005/002755)  : طلب الدولى تحت رقمال

ھدى احمد عبدالھادى (74)

براءة اختراع  (12)

تركیبات مبید اآلفات لمعالجة البذور(54)
١٤/٠٣/٢٠٢٥فىوتنتھى١٥/٠٣/٢٠٠٥من تاریخ  تبدأ الحمایة 

ذور(57) ة الب ات لمعالج د اآلف ات مبی راع بتركیب ق االخت ائى للح. یتعل د م ب مبی و تركی د /شرات ووھ أو مبی
د /واحد على االقل من مبید الحشرات و: للدیدان الخیطیة لمعالجة البذور على ھیئة معلق یتضمن أو مبی

ل  ى االق ة عل ة بكمی دة %وزن٣الدیدان الخیطی ادة اخرى واح ا م ب، واختیاری ى وزن التركی اء عل ، بن
ن المر٥٣٠على االقل والتى لھا درجة انصھار اعلى من  ین م ل، م، واثن ى االق سطح عل شطة ال ات ن كب

ن  ل م ى اق ھ وزن جزیئ ل ل اء محب ٢٢٠٠حیث مركب نشط السطح واحد على االق زان محب للم وات
ى ١٠على االقل ) HLB(للدھون  ھ وزن جزیئ ونى ، ل ر ای ل غی ى االق د عل سطح واح ومركب نشط ال

ل  ى االق ث ٢٢٠٠عل ون ا% ٦٠-١٠، حی ى المك سھم ف ب ی ى للمرك وزن الجزیئ ن ال اء م اره للم لك
ن  و م ب ھ اء للمرك ى ٢٠٠٠للمركب، والوزن الجزیئى للمكون الكاره للم سبة ١٠٠٠٠ال شرط ان ن ، ب

ـ ٠.٥الى ٠.٠٨تكون فى المعدل ) أ):(ب(الوزن لـ  وزن ل سبة ال ل ) ١) : (٢(، ون ى االق ، ٠.٥ھى عل
اثر، ادة التك ع م تخدام م د االس سن عن ار مح ل للغب ات اداء مزی ك التركیب ح تل ال توض بیل المث ى س عل

.البذور

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٠٧
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العربیةجمھوریة مصر 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E21B 34/16

(71) 1.
2.
3.

BJ SERVICES COMPANY U.S.A (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BOLDING, Jeffrey, L.

(73) 1.
2.

١٩/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ ٥٩٥.٩٥٨/٦٠: ین مقراللمتحدة األمریكیة تحتالوالیات ا
١١/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٤٦٣.٩٣٧/١١

١٨/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/032504: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

نزیة اخنوخ صادق الیاس   (74)
براءة إختراع (12)

طریقة وجھاز لضخ السوائل من البئر (54)
١٧/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٨/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

مضخة رافع لماسورة فردیة تحتاج فقط و. بطریقة وجھاز لضخ السوائل من البئریتعلق ھذا االختراع
ویوصل . فتحة بئرىالخاصة بالمضخة فالضخلماسورة مائع فردیة لكل من مائع التشغیل وعملیة

ویدار . المائع الفردیة لتدیر المضخة لتجمیل عضو مرنضغط المائع بمضخة بواسطة وسائل ماسورة
وماسورة المائع الفردیة . ماسورة المائع الفردیةىبفعل العضو المرن علضغط المائع لیسمح برفع المائع

ى ساسأبار لھا قطع آىنتاج الزیت والغاز فإالفتحة لصناعات ھذه مناسبة لعملیات داخل تجعل المضخة
.نتاج الغازإالماء تثبط ىف

(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



١٠٨

٠٤/٠٨/٢٠٠٨
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(45)
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عربیةجمھوریة مصر ال
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01B 33/20 ,  33/32

)جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢

(71)

إسالم  حمدى عبد المقصود / الدكتور 
السالم نھلة إسماعیل عبد / الدكتورة 
ھبة عزت غراب / الدكتورة 

٠١
٠٢
٣ .

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

)المركز القومى للبحوث(نقطة األتصال  (74)
براءة إختراع  (12)

طریقة جدیدة لتحضیر بعض مركبات سیلیكات التیتانیوم من خامات مصریة محلیة (54)
٠٣/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

یتعلق اإلختراع الحالى بطریقة لتحضیر بعض سیلیكات التیتانیوم كناتیسایت والستیناكیت من خامات 
.السیلیكا المحلیة من جبل الزعفرانة فى محافظة البحر األحمر كمصدر للسیلیكا 

التبادل األیونى وأظھرت النتائج أن العینات المحضرة ذات درجة تبلور عالیة كما أن لھا كفاءة عالیة فى 
یعتبر سیلیكات التیتانیوم من أھم المواد الحدیثة . ًولھا أیضا كفاءة عالیة فى عملیات التحفیز المختلفة 

والتى یمكن إستخدامھا كحفازات ضوئیة لتكسیر المواد الضارة فى الھواء كما أن لھا قدرة عالیة على 
ًلة من المیاه ولھا قدرة عالیة أیضا على العمل التبادل األیونى مما یمكنھا من إزالة العناصر الثقی

.كحفازات ذات كفاءة وإنتقائیھ عالیة لتحضیر بعض المركبات الوسیطة الھامة 

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



١٠٩

٢٧/٠٨/٢٠٠٦
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(22)
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(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C04B 35/468

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دعاء عبد النبى عبد العزیز/ الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

یمثلھا ماجدة محسب السید وآخرون–المركز القومى للبحوث –ل بمكتب البراءات نقطة االتصا (74)
براءة إختراع  (12)

كمادة سیرامیكیة تستخدم فى األجھزة الكھربائیة لألجھزة Ba2Ti9O20تحضیر وتحسین 
)المیكروویف(ذات التردد العالى 

(54)

٢٦/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٧/٠٨/٢٠٠٦لحمایة منتبدأ ا
ة Ba2Ti9O20تحضیر وتحسین یتعلق ھذا االختراع  زة الكھربائی كمادة سیرامیكیة تستخدم فى األجھ

ة أساسا ٠) المیكروویف(لألجھزة ذات التردد العالى  ة المبنی سیرامیكیة المركب واد ال ر الم ث تعتب ًحی
راع على تكوینھا على تیتانات الباریوم ذا االخت ى ھ ستخدم ف ى ت ات الت م المركب م ٠، من أھ ن أھ وم

:ھذه المركیات 
BaTi4O9, Ba2Ti9O20 , Ba(Mg0.33 – Ta0.67)O3, BaO-PbO-Nd2O3-TiO2, and
 (ZrSn)TiO4 ,

:ومن أھم ما یمیز ھذه المركبات 
،٩٠أو أقل من أو تساوى ١٠ثابت العزل الذى یتراوح ما بین أكبر من .١
ل كفاءة عالى عند الترددات العالیة ،معام.٢
٠معامل حرارى منخفض قد یصل إلى الصفر أو أقل من الصفر .٣

صنیع ة الت اء عملی ا أثن صغر حجمھ ز ب ات تتمی ذه المركب د أن ھ واص نج ذه الخ ا لھ ًوتبع
ى  ى الماض تج ف ت تن ى كان ادة الت ة الم ى تكلف ض ف ى خف ؤدى إل ا ی دف ٠مم ان الھ ذا ك ل

و اال ث ھ ن البح ذا م ى ھ ستخدم ف ى ت سیرامیكیة الت ات ال ذه المركب ن ھ ض م ضیر بع ام بتح ھتم
راع  سیرامیكى ٠٠االخت ب ال ضیر المرك ة لتح رق المختلف ة الط ى دراس ث عل صب البح ذا أن وھك

Ba2Ti9O20ال األجھ ى مج دة ف فات جی ن مواص ھ م ا ل الى رذات التزةلم ف(دد الع ) المیكرووی
٠ألخ ٠٠الكمبیوتر والتلیفون الالسلكى والجوال والرادار التى تستخدم فى أجھزة الموبایل و

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا
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ESCO CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA )
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EMRICH, Robert K.
BRISCOE, Terry L.

(73) 1.
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(30)

بد الفتاح الشلقانىخالد على ع (74)
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ثقب ألجزاء شفرة الحفارتجمیعة (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٩/٠٤/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

تستخدم التجمیعة بنظام تجمیع لألجزاء لربط ٠ثقب ألجزاء شفرة الحفاربتجمیعة ختراعإلیتعلق ھذا ا
تتضمن شفة الحفار ٠ذى یتضمن مجموعة من ثقب ورأس ربط وقفل أعضاء ثقب الحفار بشفة الحفار ال

ًوجھـا داخلیـا ووجھـا خارجیـا وشفرة حفر تتكون من سلسلة من الثقوب المتباعدة الموجودة فى مؤخرة  ً ً ً
وتثبت الرؤوس الرابطة فى وجھ شفة الحفر فى مؤخرة الثقوب كل واحد من أعضاء ٠شفرة الحفر 

شقوق على فتحات تدخل فیھا رؤوس الربط وتقارب بین نھایاتھا الطرفیة الثقب یتضمن األجزاء 
الفتحات مع الثقوب عند الشفة كما ) تصطفى(تتراصف ٠والفتحات لدخول األقفال أمام رأس الربط 

٠یتضمن القفل تركیبة وتد وملف 

(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
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JON FREDERICK FOBES

1.
2.
3.
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(72)

1.(73)
(30)٠١

٠٢
٠٣

١٥/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ  ٨٠٠.٥١٦/٦٠: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 

حمد محمد بكیر م(74)
براءة اختراع  (12)

تحسین االنتاج لمحصول بواسطة تالمس نباتات المحصول مع تركیب یحتوى على األقل على بروبین (54)
واحد 

٠١/٠٥/٢٠٢٧فىوتنتھى٠٢/٠٥/٢٠٠٧من تاریخ  تبدأ الحمایة 
ى (57) وى عل ب یحت یتعلق ھذا االختراع بتحسین إنتاج محصول بواسطة تالمس نباتات المحصول مع تركی

ة  ى مراحل تقدمی األقل بروبین  حلقى واحد على األقل تستخدم ھذه الطریقة عندما تصل تلك النباتات إل
دد بعض المراحل التقدمیة المناسبة تكو. تناسب ھذه النباتات ن، على سبیل المثال، نباتات ذرة عندما تتم

ل  ى األق دما یوجد عل ول الصویا عن ات ف ذرة ونبات زوغ الب د ب الورقة الخامسة بالكامل ونباتات قطن بع
دء فى  ) عقدة( د الب ت بع ت اللف ذور زی ات ب ل ونبات على الساق الرئیسى مع ورقة واحدة كاملة على األق

ة  ات قمح المرحل ات ) الحرشفة(F9.0 on the Feekesاألزھار، ونبات تتضمن المعالجة تالمس نبات
دم  ضا نق ل أی ى األق ى واحد عل روبین حلق ى ب ب سائل عل وى التركی المحصول مع تركیب سائل، ویحت
ضمن  ا تت ات، فیھ ن النبات ون آلي م د تك ى ق ات، والت ن النبات د م صول العدی اج مح سین إنت ة لتح طریق

س النبات ذكورة تالم ة الم روبین الطریق ل ب ى األق ب عل ذا التركی وى ھ ب ، ویحت ع تركی ذكورة م ات الم
.حلقى واحد

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٢فبرایرىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

١٩٠دد ــالع٢٠١٢مارسددــع

العربیة                   جمھوریة مصر 
ىوزارة الدولة للبحث العلم

والتكنولوجیاىأكادیمیة البحث العلم



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 ة ٢٠١٢فبرای ة العربی ـا باللغ ًطبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٥٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٥٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٥٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٥٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٥٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٥٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٥٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٥٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٥٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٥٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٥٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٥٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٥٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٥٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٥٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥٥٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٥٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٥٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٥٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٥٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٥٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥٥٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥٥٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥٥٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥٥٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥٥٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥٥٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥٥٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥٥٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اءة رقـم بر

)٣٧( ٢٥٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥٥٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥٥٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٥٥٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة 

)٤١( ٢٥٥٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٥٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٥٥٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٥٥٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم

)٤٥( ٢٥٥٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٥٥٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٥٥٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٥٥٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٥٥٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٥٥٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٥٥٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٥٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٥٥٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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



افتتاحیة

ًیعد البحث العلمى منبعـا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى               ً
ًلملكیة الفكریة مطلبـا ااالهتمام بحقوق ن كاا ولم، یة المنشودة جلوالتكنوفكره مما یحقق التنمیة االقتصادیة و

ة والتى تزود المخترعین والمبدعین بحقوق قانونیة لحمایة إبداعاتهم والتنمیًضروریـا من مطالب المعرفة 

الفكریة والتى یترتب علیها حمایة الحقوق المالیة واألدبیة لهؤالء المبدعین ، كما أنها تنظم وتحمى إبداعاتهم 

.

على ربط البحث وفى إطار رعایة أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا للباحثین والعلماء والمبدعین والعمل 

العلمى بالصناعة تم إنشاء وتـشغیل الـشبكة اإللكترونیـة والتـى ترتكـز علـى إنـشاء نقـاط اتـصال إلكترونیـة بـین 

مكتب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلمیة والتكنولوجیة فـى الجامعـات والمراكـز والـشركات علـى مـستوى 

ا حتى یمكن ترجمـة المعلومـات التكنولوجیـة التـى تحتویهـا جمیع محافظات مصر لتحقیق التكامل والتالحم بینه

٠وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة تدفع بخطة التنمیة إلى األمام 

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

إلقاء المزید من الضوء على االتجاهات التكنولوجیـة الحدیثـة فـى األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف

المجاالت المختلفة واالستفادة الكاملة مـن البیانـات والمعلومـات الثریـة التـى یتـضمنها هـذا الوعـاء المعلومـاتى 

ــا  ــات والعمــل علــى تطویرهــا ؛ ممــا یــؤدى إلــى دفــع عملیــة تنمیــة التكنولوجی ــى أحــدث التقنی المهــم للوقــوف عل

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البیانات الببلیوجرافیة

الرمز البیان الببلیوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاریخ تقدیم الطلب 

30 ) تاریخ األسبقیة –رقم األسبقیة -دولة األسبقیة (األسبقیات 

44 تاریخ القبــول 

45 صدور البراءةتاریخ 

51 للبراءات ىالتصنیف الدول

54 ومدة الحمایةتسمیة االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغیر( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكیل



ii

( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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 العالمیة للملكیة الفكریة
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 العالمیة للملكیة الفكریة

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

٢٠١٢فبرایررـالل شهـخ



٢

١٩/١٠/٢٠٠٩
١٥٤٢/٢٠٠٩

٢٠١١بر سبتم
٠١/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٢٠

(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 E04D 13/18 & F24J 2/52 & H01L 31/042 , 31/048

(71) 1.
2.
3.

ARCELORMITTAL-STAINLESS AND NICKEL ALLOYS (FRANCE)
SOLARTE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

REYAL, Jean-Pierre
JAUTARD, Yves

(73) 1.
2.

٢٠/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٥٤٦١١/٠٧:مقرتحتفرنسا 
١٧/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/FR2008/050689: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

طارق محمود بدران     (74)
براءة إختراع (12)

لتیة ضوئیة ڤومثل لوح ىضوئىإطار توصیل للوح كھربائ
اإلطاراتیتضمن تلكىوحائط بنایة خارج

(54)

١٦/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٧/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
من النوع الذى یشتمل على تركیب محیطى الستقبال لوح إطار توصیل لوح ، بختراعاالیتعلق ھذا 

یشتمل على ثالثة قضبان قائمة على األقل لتكوین ھیكل حیث یكون السطح السفلى مستوى مرجعى ، 
حیث یكون فیھا تثبیت واحد على األقل یشتمل على جناح یمتد بطول الطول الداخلى منھ وفى إتجاه 

لإلطار ، یشتمل اإلطار على قطعة معدنیة سابقة القطع واحدة على ًخارج اإلطار موزایا للسطح العلوى 
األقل ، ملتصقة وملتویة ومجمعة عن طریق اللحام ، بصفة خاصة عن طریق اللحام باللیزر ، تتمیز بأن 
ًالتركیب المحیطى یكون مجوفا ویشتمل أیضا على أدوات اتصال داخلیة وخارجیة وأدوات ربط  ً

٠تصال الداخلیة والخارجیة مرتبة بداخل التركیب المحیطى المجوف كھربائیة بین أدوات اال

(57)

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



٣

٢٥/١١/٢٠٠٩
١٧٣٤/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

٠١/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٢١

(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 45/28 , 45/30

(71) 1.
2.
3.

ALLIANCE FOR BUSINESS SOLUTIONS A4BS (BELGIUM )

(72) 1.
2.
3.

(73) 1.
2.

٣١/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠١٠٧٩٠.٩: بلجیكا تحت رقم 
٣٠/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/056721: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
براءة إختراع (12)

َّأنظمة صب ساخنة معدلة للقولبة بالحقن والنفخ (54)
٢٩/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣٠/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ولیمر مصھور اإلختراع یتعلق ھذا  ن ب بطریقة قولبة بالحقن والنفخ لصنع وعاء تشتمل على خطوات حق
شكلةىقالب التشكیل األولىللبلورة فقابل ة الم د الصورة األولی النفخَّبواسطة نظام صب ساخن وم ، ب

ذكورة ومن ثم تشكیل وعاء ة الم سم الطریق یلة، حیث تت ى وس ذلك عل شتمل ك ا ت دفق بأنھ سار ت دیل م لتع
.نظام صب ساخنىًبولیمر مصھور قابل للبلورة انتقائیا ف

(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



٤

٢٨/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٩٦/٢٠٠٩

٢٠١١اغسطس 
٠١/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٢٢

(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 2/56
(71) 1.

2.
3.

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

RILEY, Mark G.

(73) 1.
2.

٣٠/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٤٤١,٨٦٣/٦٠: تحت رقمالمتحدة االمریكیةالوالیات
٢٩/١٠/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/US2007/082878):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

رة كربونذ١٨إلى ٨عملیة وجھاز أللكلة مركب عطري بمركب الیفاتى أحادى االولیفین لھ من  (54)
٢٨/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٩/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

شمل  یتعلق ھذا االختراع بعملیات مستمرة لأللكلة األحادیة لمركب عطرى مع مخزون تغذیة ألیفاتى ی
ى ٣ذرة كربون لكل جزىء تجرى باستخدام ١٨إلى ٨أولفین ألیفاتى لھ  ل ف ى األق اطق تفاعل عل من
ث سلسلة، یحتوى ك اطق التفاعل  حی ین من رد ب یض مب ع ف ة صلب م از لأللكل ى عامل حف ا عل ال منھ

ة درجة حرارة  ث تكون دال اتى الطازج، بحی ن المخزون األلیف تزود كال من مناطق التفاعل بجزء م
ى . م°١٥منطقة التفاعل فى كل منطقة تفاعل أقل من  وتكون النسبة الجزیجرامیة للمركب العطرى إل

ین الن ن األولف ل م ة أق دایمیرات، . ١: ٢٠ھائی ن ال ضة م ات منخف شودة وكمی ة من ة خطی اتج األلكل ولن
ة  سبة جزیجرامی تخدام ن ن اس رغم م ى ال ى عل ل حت انى أری ات ث ة ومركب ة األلكل ات منزوع ومركب

.منخفضة من المركب العطرى إلى األولفین

(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



٥

١٧/٠٢/٢٠٠٨
٠٢٨٥/٢٠٠٨

٢٠١١سبتمبر 
٠١/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٢٣

(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 G06F 15/177, 15/16

(71) 1.
2.
3.

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DUN, Alec C.
WARREN, Joseph R.
NOVITSKEY, Robert R.

(73) 1.
2.

١٥/٨/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٤.٠٦٧/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٠/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2008/028480):طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
إختراعبراءة (12)

طریقة لزیادة معدالت التزامن بین جھاز للعمالء وجھاز للخدمة (54)
١٩/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى٢٠/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

وتشتمل ھذه ٠بطریقة لزیادة معدالت التزامن بین جھاز للعمالء وجھاز للخدمة یتعلق ھذا االختراع 
:الطریقة على اإلجراءات التالیة 

ستقبال عند جھاز الخدمة لطلب من جھاز العمالء لمزامنة واحد أو أكثر من البیانات التى تم تغییرھا اال
٠بعد آخر تزامن بین جھاز الخدمة وجھاز العمالء ویمثل واحد أو أكثر من تلك البیانات رسالة متكاملة 

تحدید ما إذا ٠التزامن األخیر اإلستجابة إلى طلب تزامن واحد أو أكثر من البیانات التى تم تغییرھا بعد
یتم ٠كانت مجموعة خصائص البند األول من البیانات تشتمل على مجموعة من الخصائص المعدلة 

یتم بواسطة جھاز الخدمة مزامنة مجموعة  ٠بواسطة جھاز الخدمة مزامنة مجموعة الخصائص المعدلة 
من مجموعة الخصائص غیر المعدلة الخصائص المعدلة مع جھاز العمالء دون بث واحدة أو أكثر

٠إلى العمیل المتعلقة ببند البیانات األول 

(57)

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



٦

٠٩/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٠٦/٢٠٠٨
٢٠١١یونیة 

٠١/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٢٤

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

العربیةجمھوریة مصر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

قطاع التنمیة التكنولوجیة والخدمات العلمیة
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E05B 29/04، E05B  35/04

(71) 1.
2.
3.

MALAFON ELECTRONIC( SUZHOU ) CO., LTD ( CHINA)

(72) 1.
2.
3.

SHEN Yang
GAN,Vincent

(73) 1.
2.

٢٠٠٥/ ٠٩/٠٩بتاریخ ٢٠٠٧٥٣٦٤٠٢/٢٠٠٥الصین تحت الرقمین 
٢٥/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٨٩٧١/٢٠٠٦الصین تحت الرقمین 

٢٥/١١/٢٠٠٦بتاریخ  Pct 2006 / 001781طلب البراءة رقم  

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

قفل متعدد الوظائف  (54)
٢٤/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٥/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

ة   یتعلق ھذا االختراع یقفل متعدد الوظائف یتكون من بیت القفل ، ولسان القفل واجزاء مسننة متحرك
عنصر مرن حیث یتم تزوید. ودعامة لكتل  انزالق ، وكتل منزلفة ووحدة ثقب توجیھ إلدخال مفتاح 

ى  اح ف رى المفت ل مج ل داخ ى األق ى عل شكل جزئ ة ب ل منزلق د كت ة ، وتمت ل والدعام سان القف ین ل ب
ق . الوحدة  ستقبل ش داھما ی وعند القفل ، ویكون جزء الناتىء من الوحدة وضعیتین تشغیلیتین  فى أح

ة البیت الجزء الناتىء من البیت وینفصل السن العلوى من أجزاء مسننة عن السن ا ل منزلق لسفلى لكت
سفلى  سن ال وى بال سن العل شبك ال ت وی اتىء من شق البی ا . ، وفى وضعیة ثانیة یخرج الجزء الن كم

.یمكن تغییر مفتاح القفل مرات عدیدة 

(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



٧

٠٩/١٢/٢٠٠٩
١٨٠٦/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٠١/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٢٥

(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 F27B 7/20

(71) 1.
2.
3.

FLSMIDTH A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.

HANSEN, Jens Peter

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PA200700839(:تحت رقمدنمارك ال
٢٨/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/055134: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

خلفات األسمنتتصنیع لإلنتاج المتزامن للكھرباء وخبث مةووحدةطریق (54)
٢٧/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

، األسمنتتصنیع لإلنتاج المتزامن للكھرباء ولخبث ومخلفاتةوحدوةطریقبختراعالیتعلق ھذا ا
تحمیص یتم تعرضھا إلمداد ة فى وحدالخام من األسمنت ةالتى یتم فیھا تحمیص حصةوھى الطریق

تحمیص األسمنت فى أتونةالحرق فى وحد، وبالتالى یتم إجراءن من الوقود وھواء اإلحتراقمتزام
التحمیص وذلك ةمن وحدةالمحتواه فى غازات العادم القادمة ، حیث یتم إستخدام بعض الحرار" فرن"

التصنیعةووحدةن الطریقوتكون كل م. ة قسم الغالیةبواسط) ةالكھربائیةالطاق(فى تولید الكھرباء
التحمیص ةوحدحتراق الذى یتم اإلمداد بھ إلىإلمتمیزتین وفریدتین من نوع خاص وذلك فى أن ھواء ا

فى تولید الكھرباء ةالمستخدمغازات العادمةحرارة، وفى أن درجال یحتوى على قلوى أو على كلورید
تجنب حدوث تكوینات تغلیف تتكون على ، یتمذلكة، وبواسطوبالتالى.على األقل) ْم٥٠٠(تكون 

، فى حین أنھ فى والكلورید یمكن أن یتم الحصول علیھا حینئذالقلوىةبسبب تكثیف أبخرةأنابیب الغالی
التى یتم الحصول علیھا حینئذ ةالحراریةالتى یتم بھا تحویل الطاقةالكفاء، یمكن أن تزدادنفس الوقت

.ةلمرجواةالكھربائیةالطاقإلى

(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
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سمر أحمد اللباد (74)

براءة اختراع  (12)

مواقف انتظار السیارات عالیة الكفاءة ذات الطابق المرتفع وبھ أماكن انتظار منشأ نمطى قابل للتفكیك ل(54)
ذات نمط متشعب

٢٩/١٠/٢٠٢٧وتنتھي فى ٣٠/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من
ًیتعلق االختراع الحالي منشأ نمطى قابل للتفكیك من نفس نوع المنشآت المعروفة تجاریا لتصنیع مواقف (57)

سیارات مرتفعة ذات طابق واحد، بشكل مفضل ال أساسات، والتى یتم تصمیمھ لالستخدام في انتظار 
، یحدد )١١(، أو بنمط متشعب یشتمل على قطاعین ھیكلیین متوازیین أو أكثر      ٍالسیارات بترتیب زاو

وذلك ) ١١(طاع الھیكلى  تتم المباعدة بینھما فى االتجاه الطولى من الق) ٣(ًكال منھما صفان أو عمودان 
، أجزاء على شكل متوازى أضالع من سطح األرضیة ، )٣(لتكوین ، بین زوجین متجاورین من األعمدة

التى تستقر على كل من ) ١٣(وحیث یكون المستوى العلوى من شبكة متعامدة من العوارض الرئیسیة 
أو تكون مثبتة فى وضع ) ٣(مدة التى تستقر على األع)١٤(والعوارض الثانویة  ) ٣(صفوف األعمدة 

، باإلضافة إلى أجزاء من األرضیة على شكل مستطیالت أو مربعات )١٣(عمودى بالعوارض الرئیسیة 
یتیح المنشأ المقترح سھولة ركن المركبات ذات الحجم األكبر من العیارى، مثل سیارات ). ١٥(

ات النصف نقل والمناورة بھا، مقارنة االستیشن والمركبات المستخدمة على الطرق غیر المعبدة وعرب
درجة مع عدم وجود أیة فواقد ذات بال فى ٩٠بالمنشآت التى تكون أماكن االنتظار بھا بزاویة تبلغ 

.الكفاءة فیما یتعلق بأماكن االنتظار التى یمكن الحصول علیھا من سطح متوفر معین

المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما تمثل الرسومات والصور المرفقة بالوصف تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع
صور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبالتفصیلى صورة من الرسومات األصلیة وال
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سمر أحمد اللباد (74)
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وصلة طرفیة متحركة لصفقات إلیكترونیة آمنة و نظام عملیات إلیكترونیة آمن (54)
٢٧/٠٤/٢٠٢٦وتنتھي في ٢٨/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

كما یتعلق اإلختراع بنظام آمن . ختراع الحالي بوصلة طرفیة متحركة لصفقات إلیكترونیةیتعلق اإل
تشتمل الوصلة . للصفقات اإللكترونیة یشتمل على واحدة أو أكثر من الوصالت الطرفیة المتحركة

الطرفیة المبتكرة للصفقات على وحدة دعم للتطبیق ووحدة إقران لتنفیذ العملیات الضروریة الخاصة 
تشتمل وحدة . بقراءة الوسائط و الكتابة علیھا بالنسبة للصفقات اإللیكترونیة ذات الصلة بالتطبیق

اإلقران على وسیلة إلنشاء إطار كتابة زمني و إطار قراءة زمني من إشارة إدخال آمنة ، بحیث تتم 
ً◌، یتعلق اإلختراع ًتحدیدا. إعاقة كافة عملیات القراءة و الكتابة التى تتم خارج اإلطارات المناظرة

بطریقة لتأمین الوصالت الطرفیة التى تنفذ عملیات تحكم و صفقات تعاقدیة على وحدات دعم مزودة 
على سبیل –كروت القراءة و الكتابة غیر التالمسیة المتضمنة : بمعالجات ووحدات ذاكرة، مثل

.   رى ذات قیمةتذاكر و سائل اإلنتقال، أو و سائل الدفع، أو أیة نماذج أخ–المثال 

(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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معطر للجو صدیق البیئة (54)
١٤/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٥/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ویتم تعطیر األماكن بواسطة االیروسوالت ٠یتعلق ھذا االختراع بمعطر للجو صدیق للبیئة 
معظم الروائح تتوفر فى عبوات مضغوطة الھواء وھذه العبوات ٠بمختلف الروائح

تحت ضغط عالى تشكل مصدر خطر إذا ما ثقبت وھى ممتلئة أو تعرضت لحرارة شدیدة 
باإلضافة إلى ما یتسبب عنھا من إضرار بیئیة عند التخلص منھا والذى یتم عادة بإلقاءھا 

ًحرق القمامة فضال عن تأثیر االیروسوالت فى القمامة وما یترتب على ذلك من مخاطر عند
أما الجھاز موضوع االختراع فإنھ یعطر الجو دون الحاجة٠السلبى على طبقة األوزون 

بمجموعة من الروائح المختارةحسب الرغبة وذلك بطریقة سھلة تعتمد فقط ٠إلى ایروسوالت 
لیلة من مركزات الرائحة على الضغط على الریموت كنترول لیفتح صمام یسمح بضخ كمیة ق

ًالمطلوبة على الحیز االسفنجى والتى یتم تمریر الھواء علیھا فیخرج الھواء محمال بالرائحة 
٠العطرة المرادة ویتم توزیع ھذا الھواء المعطر بلطف وسھولة 

(57)

صیلى لبراءة االختراع  صـــورة مــن تمــثل الرسومـات والصــور الفوتــوغرافیـة المرفقــة بالوصـــف التف
الرسـومات والصور المرفقة بالطلب



١١

١٢/٠٨/٢٠٠٩
١٢١٧/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٠٦/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٢٩

(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 A01N 43/90 & A61K 31/4985 & A61P  33/00 & C07D 487/04

(71) 1.
2.
3.

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.
4.

HAGA, Takahiro                                                             5.   UEKI, Toshihiko
KIMURA, Hirohiko                                                        6.   KIRIYAMA, Kazuhisa
MORITA, Masayuki                                                       7.   YOSHIDA, Kotaro
UEDA, Tsuyoshi                                                              8.   HAMAMOTO, Taku

(73) 1.
2.

١٥/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠٣٤٣٧١/٢٠٠٧: الیابان تحت رقم 
٠٧/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/JP2008/052475): طلب البرءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع (12)

ین أو أمالحھا وعملیة إلنتاجھثالثى ازول بیریمید–مبید للحشرات یحتوى مشتقات بیریدیل  (54)
٠٦/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع  ق االخت دیل یتعل شتق بیری وى م شرات یحت د ح الى بمبی ى ازول–الح ثالث
ث : أو أمالحھ كجزء مقوم فعال (I)بیریمیدین ممثل بالصیغة  تبدال ، R1حی ل لالس ل قاب یكون الكی

ى قا ل حلق تبدال ، ألكی ل لالس ل قاب تبدال ، ألكنی ل لالس ل قاب تبدال ، ألكینی ل لالس ب
ل ، طة ألكی ستبدلة بواس ون م د تك ى ق ة الت رو حلقی ة ھیت ل ، مجموع یانو ، أری الوجین ، س ھ

OR2 , S(O)n#191R3? , OR2 أوNR4 R5R2 ل ، , ل ، ألكنی ل ، ألكینی دروجین ، ألكی یكون ھی
ل سى ألكی ل ، ألكوك الو ألكی ل ، ھ یتیل أو أری یتیل ،R3، أس ل أو أس ون ألكی تك

R4 ، ل دروجین أو ألكی ون ھی ابھ R5تك ا ش ل أو م دروجین ، ألكی ون ھی ٠تك
X ابھ ا ش رو أو م یانو نیت ل ، س الو ألكی الوجین ، ھ ل ، ھ ل ، ألكنی ل ، ألكینی ون ألكی ٠تك
M و٤إلى ١تكون عدد صحیح من ،n ٢٠تكون عدد صحیح من صفر إلى
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بتركیب مائى مناسب للتطبیق كمبید للحشرات أو كمبید لألكاروسات لمادة تكاثر االختراعھذا یتعلق 
فعالة لعلى األقل مركب نیترو النبات محتوى ماء ، شكل مبید للحشرات أو شكل مبید لألكاروسات قیمة 

أو نیترو جیوانیدیون فى الشكل الحر أو فى شكل ملح زراعى مفید ومزیج من المركبات التالیة –أمینو 
على األقل منشط واحد للسطح أیونى ، ) من عنصر فعال منشط للسطح یشمل أ% ١٠-٢) أ: بالوزن 

من على األقل عنصر واحد % ٢٥- ٣)من على األقل حامل واحد صلب غیر عضوى ، ج% ٢٠- ٤) ب
٠مضاد للتجمید 

ًكما یحتوى التركیب المائى أیضا على قیمة فعالة من شكل مبید للفطریات لعلى األقل مركب واحد فعال 
٠مبید للفطریات 

ًومناسب بیئیا (RTA)وتمتاز التركیبة موضوع ھذا االختراع بأنھ مستقر للتخزین وجاھز للتطبیق 
٠فاءة جیدة كمبید للفطریات ًوسمیا ولھ ك
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٠٢/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٠٤١٩١.٠المكتب االوروبى تحت رقم 

٢٣/١٠/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/EP2006/010185) المكتب االوروبى تحت رقم
سھیر میخائیل رزق(74)

براءة اختراع  (12)

مشتقات امید ھیترو حلقیة نافعة كمبیدات جراثیم  (54)
٢٢/١٠/٢٠٢٦فى وتنتھى٢٣/١٠/٢٠٠٦من تاریختبدأ الحمایة 

صیغة (57) ھ ال ات ل د للفطری ال مبی ب فع راع بمرك ذا االخت ق ھ ا )I(یتعل ث فیھ ة Het، حی ون حلق تك
رو ٣ـ اضالع محتویة ذرة الى ٦ـ أو ٥ھیتروسكلیك ذات  سة(ذرات ھیت ر متجان ار كل ) غی تم اختی ، ی

، R6 ،R7تكون الحلقة مستبدلة بواسطة المجموعاتو. منھا باستقالل من أكسجین، نیتروجین وكبریت
ا R12و R1 ،R2،R3 ،R4 ،R5 ،R6 ،R7 ،R8 ،R9 ،R10 ،R11والمستبدالت R8و ون كم تك

ات وسطیة . تم تعریفھا بالوصف الكامل ات باستخدام مركب ذه المركب راع بتحضیر ھ ق االخت ا یتعل كم
ى األ شتمل عل ى ت ة الت ال جدیدة، وبتركیبات كیمائیة زراعی ون فع دة كمك ات الجدی د من المركب ل واح ق

ستنھ  ة او الب ى الزراع ات ف ة او التركیب ات الفعال تخدام المكون ذكورة وباس ات الم ضیر التركیب وبتح
.لمكافحة ومنع غزو النباتات بواسطة كائنات دقیقة ممرضة للنبات تفضیال فطریات

المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع



١٤

٢٥/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/001151

٢٠١١أغسطس 
٠٦/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٣٢

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

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

ختراعمكتب براءات اال

(51) Int. Cl.8 A01N 25/04, A01N 25/24, A01N 37/46, A01N 43/36, A01N 43/54, A01N 43/653, A01N 3/00

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG ( SWITZERLAND )

(72) 1.
2.
3.

SCHLATTER, Christian
RAMACHANDRAN, Ravi

(73) 1.
2.

٢٥/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/IB2005/ 003283( :قمرب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة إختراع (12)

مركبات مائیة مبیدة للفطریات لمعالجة البذور (54)
٢٤/٠٤/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٥/٠٤/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

مبیدات للفطریات لمادة التكاثر للنبات الذى الحالى بتركیب مائى مناسب لالستخدام كیتعلق االختراع
) ١من عنصر فعال للسطح یتضمن أ% ١٠-٢) أیحتوى على ماء وخلیط من المكونات التالیة بالوزن 

من على األقل بولیمر واحد مختار من % ١٠–صفر ) على األقل منشط واحد للسطح أیونى ب
من على % ٢٠-٤) ج) غشاء(الماء تشكل فیلم بولیمرات قابلة للتشتت فى الماء وبولیمرات تذوب فى 

من على األقل مضاد للتجمد واحد من منظور واحد % ٢٠-٣) األقل حامل واحد صلب غیر عضوى د
التركیب یحتوى على ثنائى أكسید التیتانیوم تركیب االختراع یكون ثابت أثناء التخزین جاھز لالستخدام  

ًومالئم بیئیا و سمیا ولھ فعالیة جیدة ك ٠مبید فطریات ً

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة 



١٥

٠٤/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000693

٢٠١١سبتمبر 
٠٦/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٣٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G01C 23/00
(71) 1.

2.
3.

RAYTHEON COMPANY (UNITED STATE OF AMERICA)

(72) 1.
2.

STIFFLER, William, T.

(73) 1.
2.

٠٧/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ١٨٩,٠٣١/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة  تحت رقم
٣٠/١٢/٢٠٠٥بتاریخ PCT/US 2005/047448)(:طلب البراءة الدولي رقم

١.
٢.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

نظام لتطویر قمرة قیادة الطائرة قابل للبرمجة (54)
٢٩/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٣٠/١٢/٢٠٠٥تاریخ تبدأ الحمایة من

ة ویتعلق  ل للبرمج ادة الطائرة قاب رة قی راع بنظام لتطویر قم ل ھذا االخت از عرض محوسب قاب جھ
ل للبرمجھ للبرمجة  ل از العرض المحوسب القاب تطویل لوحة أجھزة غرفة قیادة لطائرة ویتضمن جھ

د لیعرض صور مجموعة من وحدات المعالجھ لتبادل حركة مروربیانات الشبكة وجھاز عرض واح
شبكةفرادأفیدیو الى  رى لل ود الفق طاقم حجرة القیادة ، ومجموعة قمرة لحفظ وحدات المعالجة والعم
. رضوجھاز الع

(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

٠٢/٠٣/٢٠٠٨
٢٠٠٨/٠٣٥٢

٢٠١١یونیة 
٠٦/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٣٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H04N 1/46
(71) 1.

2.
3.

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

VAN HOOF, Hubert
MAUZY, Charles, A.
STOKES, Michael, D.

4. VASUDEVAN, Lavanya

(73) 1.
2.

٣١/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ ٦٢٦,٢١٦/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة  تحت رقم
٢٩/٠٨/٢٠٠٦ریخ بتاPCT/US 2006/033822)(:طلب البراءة الدولي رقم

١.
٢.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

نظام وطریقة لمعالجة األلوان في الوسائط المتعددة (54)
٢٨/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٩/٠٨/٢٠٠٦تاریخ تبدأ الحمایة من

:االختراع  بنظام وطریقة لمعالجة األلوان في الوسائط المتعددة یتألف منھذا یتعلق 
ذه  ة ھ تم تھیئ وب، وی ا الحاس ات یقرؤھ ا تعلیم وب بھ ا الحاس زین یقرؤھ یلة تخ شبوك بوس الج م مع

سلي : التعلیمات لینفذھا المعالج لتنفیذ محرك لون تحویل لبنیة تحتیة تضم على األقل ل تسل ون تحوی ُمك
ون م ز ل ي حی ده ف تم تحدی ون مصدرى ی وى ل ة الستقبال محت تم تھیئت امي ی از أم صدري لنموذج جھ

یم  تقبال ق ون المقصود، اس وي الل ى محت صدري إل ون الم وي الل ة محت سھیل ترجم ل لت شاء تحوی وإلن
از المصدري؛  رتبط بالجھ بكسل أولى لمحتوي لون مصدري یتم تحدیده من حیز اللون المصدري الم

یم ب ى ق از المصدري؛ إل رتبط بالجھ سل ترجمة استقبال قیم بكسل أولى من حیز اللون المصدري الم ك
ین  ا ب ثانیة یتم تحدیدھا على حیز لون وسیط مستقل عن تلك الشروط والجھاز؛ تحدید تعیین للسلسلة م

.حیز اللون المصدري وحیز اللون المقصود
تم  ة ی سل ثالث یم بك از لق شروط والجھ ك ال ستقل عن تل ون وسیط م ز ل ة من حی سل ثانی یم بك ة ق ترجم

تحدیدھا في حیز اللون المقصود؛

(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

١٢/٠٤/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/000365

٢٠١١سبتمبر 
٠٦/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٣٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03B 9/44 & B07C 5/12

(71) 1.
2.
3.

OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC (UNITED STATE OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

DANIEL, Benjamin

(73) 1.

٢٠/١٠/٢٠٠٤بتاریخ 10/970312: تحت رقم الوالیات المتحدة األمریكیة
٢٠/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/US2005/ 034013( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

شادى فاروق مبارك (74)
براءة إختراع (12)

نظام وطریقة لفحص وفرز األوعیة المشكلة فى القوالب (54)
١٩/٠٩/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٠/٠٩/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

، جھاز فحص لفحص بنظام وطریقة لفحص وفرز األوعیة المشكلة فى القوالباالختراعھذا یتعلق 
األوعیة وقالب وعاء أصلى مطابق لربط الوعاء الذى یحدد لیحتوى على تغیر تجارى واحد على األقل 

بجھاز ویتصل متحكم لھ مدخل تجویف رفض مبرمج ٠غیر مقبول مع تجویف القالب الذى ینتج الوعاء 
الفحص وقالب الوعاء األصلى المطابق لمراقبة مدخل التغیر التجارى لیحدد إذا أنتج القالب األصلى 

وتكون مقاومة التحویل ٠مدخل عدد من األوعیة التى تحتوى على تغیر تجارى خارج الحدود المقبولة 
نتج مدخل عدد من األوعیة متصلة بالمتحكم لعزل كل األوعیة المنتجة بواسطة القالب األصلى المحدد لی

٠التى تحتوى على تغیر تجارى خلف الحدود المقبولة 

(57)

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



١٨

٢٥/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001286

٢٠١١مایو 
٠٦/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٣٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E02B 3/06

(71) 1.
2.
3.

AEROGEN, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

IVRI, Yehuda

(73) 1.
2.

٢٥/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ٦٨٤.٧٢٠/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٧/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/014654: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
براءة إختراع (12)

الستخدامھنظام ترددى وطرق  (54)
١٦/٠٤/٢٠٢٦نتھى فى ـوت١٧/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

نظام ترددى وطرق الستخدامھ فى تجسید واحد أو اكثر یوجد نظام ترددى یشتمل بیتعلق ھذا االختراع
باللوح القابل للتردد وعضو حث التردد یحیط بعضو التدعیم على لوح قابل للتردد وعضو تدعیم یحیط

ا وینقبض مقابل عضو التدعیم إلحداث تردد محورى ًـیتمدد محوریث التردد معد بحیثحیث عضو ح
نبوبى أن اللوح القابل للتردد لھ محیط خارجى وعضو إوفى أحد التجسیدات ف. من اللوح القابل للتردد

وحولھ المحیط الخارجى للوح ، وعضو حث تردد حلقى متمركز وحولھ المحیط الخارجى متمركز
ن یكون عضو حث حلقة إجھادیة كھربیة قابلة للتمدد المحورى وقابلةأویفضل . نبوبى ألاللعضو

تجسید آخر ، وفى. د اللوح فى االتجاه المحورى دلى ترإنبوبى لتؤدى أللالنقباض مقابل جدار العضو ا
لالنقباض المحورى وقابلھ متدادإلیروسول یشتمل على حلقة إجھادیة كھربیة قابلة لإیوجد نظام تولید 

اإلجھادیة الكھربیة ، ولوح مثقب دائرى نبوبى یوجد فى الثقب المركزى للحلقةأعند تشغیلھا ، وعضو 
الحلقة اإلجھادیة الكھربیة قابلة لالمتداد . نبوبىألاقابل للتردد یوجد عبر التجویف الداخلى للعضو

د اللوح المثقب فى االتجاه لى تردإنبوبى مما یؤدى ألالعضو االمحورى وقابلھ لالنقباض كقابل
نبوبى لیمد اللوح المثقب القابل للتردد بالسائل ویخرج ألسائل یقترن بالعضو االمحورى ، ویوجد خزان

.یروسول عند تردده إمنھ

(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



١٩

٠٤/٠١/٢٠١٠
٠٠١٧/٢٠١٠
٢٠١١یولیھ 

٠٦/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٣٧

(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 4/12 , 24/04 & B05B 7/14

(71) 1.
2.
3.

FIB-SERVICES INTERNATIONAL S.A. (LUXEMBOURG)

(72) 1.
2.
3.

DI LORETO, Osvaldo

(73) 1.
2.

FIB-SERVICES INTELLECTUAL S.A. (LUXEMBOURG)

٠٥/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٣٣٤/٢٠٠٧:بلجیكا تحت رقم 
٠٣/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/058565(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
براءة إختراع (12)

فى غاز حاملةذروریةسقاط مادإلوجھاز ةطریق (54)
٠٢/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٣/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ادةطریقاالخت قاط م ضمنىفةذروریةإس ل مت از حام ت ةغ ل تح از الحام سارع الغ ت
از ة وریذرةتسمح بإحداث مادى، التالتخفیفةقبل عملیةصوتیة الضغط إلى سرع دفق الغ ، مع تشكل ت

ل ت محدثالحام ـالثاب ددةا كمیًـ سبقةمح ادةا قابلًــم ن م ضبط م قاطةذروریةلل ن إلس از آم ادوجھ ةالم
.  الغاز الحاملىفةالذروری

(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



٢٠

٢٠/٤/٢٠٠٨
٢٠٠٨/ ٠٦٤٣

٢٠١١اغسطس 
٠٧/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٣٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C 1/02  & C03B 1/02

(71) 1.
2.
3.

AGC FLAT GLASS EUROPE SA (BELGIUM).

(72) 1.
2.
3.

COLLART, Olivier
CHERDON, Benoit
CARLEER, Pierre

(73) 1.
2.

١٨/١٠/٢٠٠٥بتاریخ  ٠٥١٠٩٦٩٩ , ٨:المكتب االوروبى تحت رقم
١٧/١٠/٢٠٠٦بتاریخ   (PCT/ EP 2006/067502) :طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)
براءة إختراع (12)

مواد حبیبیة تستخدم لتغلیف السیلینیوم (54)
١٦/١٠/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٧/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من تاریخ 

حیث تشتمل المواد الحبیبیة التي Seبمواد حبیبیة تستخدم لتغلیف السیلنیوم یتعلق اإلختراع الحالى 
تغلیف السیلنیوم أو مركب من السلینیوم على تجویف مفرغ واحد مملوء بالسلینیوم محاط بمادة تستخدم ل

أساس تكون قادرة على تشكیل أشابة أصھریة باستخدام واحد على األقل من مكونات دفعة من مواد خام 
.مصھورة لتصنیع الزجاج

(57)

لب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیةتمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق ط



٢١

١٩/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٦٨/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

١٢/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٣٩

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

مصر العربیةجمھوریة 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04B 2/10 , 2/20 & E04G 21/20

(71) 1.
2.
3.

DI TRAPANI AGOSTINO (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

DI Trapani, Agostino

(73) 1.
2.

٢٢/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ  ٠٦١٢١١٥٨.٧: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٠/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/060008: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

تتكون من عنصر تشیید وأداة بنائیةةتجمیع (54)
١٩/٠٩/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٠/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

التشیید على وجھ أول ، ویشتمل عنصربتجمیعة تتكون من عنصر تشیید وأداة بنائیةختراعإلیتعلق ھذا ا
ویبعدان عن، dوالعرضIالطولىمستویین موازیین لمحورىفىثان یقعان بشكل رئیسووجھ

موازیین ى ان بشكل رئیسللوجھ األول المذكور ضلعین على األقل یتجھ، hبعضھما البعض باالرتفاع
تجویف أول، dكل مرة على إمتداد محور العرضىویفصلھما عن بعضھما البعض ف، Iلمحور الطول

، hواالرتفاعdالعرضى مستویین موازیین لمحورىفىووجھ ثالث ووجھ رابع یقعان بشكل رئیس
على األقل على وجھ ثالث، المذكور ویفتح التجویف األول، Iویبعدان عن بعضھما البعض بالطول

ىاألقل مشكلة أبعادھما بحیث یتم وضعھما على جانبوتشتمل األداة البنائیة على قطاعین جانبیین على
.تم وضعھ علیھىمنھا بحیث ینزلق على الضلع المذكور الذكل مرة ویتم وضع كلىأحد األضالع ف

(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



٢٢

٠٣/٠١/٢٠٠٨
٠٠١٣/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

١٢/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٤٠

(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 C07D 401/04 & A01N 43/56

(71) 1.
2.
3.

BASF AKTIENGESELLSCHAFT  (GERMANY)

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

SCHMIDT, Thomas
PUHL, Michael
DICKHAUT, Joachim
BASTIAANS, Henricus Maria Martinus
RACK, Michael
CULBERTSON, Deborah L

7.    ANSPAUGH, Douglas D
8.    BRAUN, Franz-Josef
9.    BUCCL, Toni
10.  COTTER, Henry Van Tuyl
11.  KUHN, David G
12.  OLOUMI-SADEGHI, Hassan

(73) 1.
2.

٠٧/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٦٩٧١٦٦/٦٠:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة 
٣٠/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ PCT/EP)(2006/063761:رقمالدولىطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود  (74)
براءة اختراع   (12)

ثیو أنثرانیل أمید واستخدامھا كمبیدات لآلفاتN–مركبات  (54)
٢٩/٠٦/٢٠٢٦فى وتنتھى ٣٠/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

٠أنثرانیل أمید واستخدامھا كمبیدات لآلفات ثیوN–بمركبات االختراع یتعلق ھذا 

A2وA1عبارة عن مجموعة مختارة من Aوفیھا تكون 

ات  ضیر المركب ات لتح ف ، عملی ل الوص ، (I)وفیھا تكون المتغیرات والقوائم كما ھى موضحة لك
ات  ى المركب شتمل عل ات ت دة لآلف ات مبی ات (I)وتركیب تخدام المركب سیطر(I)، واس ة لل

ات  ة الحیوان ع أو وقای ة ، أو من ة أو مكافح رق لمعالج ات ، وط راد أو الخیطی شرات ، الق ى الح عل
٠(I)تجاه اإلصابة أو العدوى بالطفیلیات بواسطة استخدام مركبات الصیغة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٣

٢٣/٠٥/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000503

٢٠١١یونیھ 
١٢/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٤١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F41G 3/26
(71) 1.

2.
3.

DYNAMIC ANIMATION SYSTEMS, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

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

SLAYTON, David, A.
NEWCOMB, Dale, E., Jr.
PREISZ, Eric, A.
WALKER, Carl, D.
LUTZ, Charles, W., Jr.

6.
7.
8.
9.
10.

KOBES, Robert, J.
LEDWITH, Christopher, M.
COPE, Delbert
YOUNG, Robert, E.
MESDAGHI,  Syrus

(73) 1.
2.

٢٤/١١/٢٠٠٤بتاریخ ٣٠٤,٦٣٠/٦٠ین رقمالالوالیات المتحدة األمریكیة  تحت 
٠٨/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٧٦,٧٣٤/٦٠

٢٣/١١/٢٠٠٥بتاریخ PCT/US2005/042659)(طلب البراءة الدولي رقم 

١.
٢.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
راعبراءة إخت (12)

نظام وطریقة لمحاكاة تدریب المشاة على إطالق النار (54)
٢٢/١١/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٣/١١/٢٠٠٥تاریخ تبدأ الحمایة من

ي،االختراع بنظام وطریقة لمحاكاة تدریب المشاه على إطالق النارھذا یتعلق  ن اآلت ث یتكون م : حی
ون منطق ث تك ل، حی ى األق دة عل الق واح ة إط ة منطق اني؛ شاش رف أول وطرف ث ا ط الق لھ ة اإلط

تم عرض  ار؛ لكي ی ًعرض واحدة على األقل مھیأة قریبا جدا من الطرف الثاني من منطقة إطالق الن ً
بیھا  سالح ش ث یكون ال ل، حی ى األق د عل وتر؛ سالح واح محاكاة للتدریب والتي تتم عن طریق الكمبی

ى إلى حد كبیر بسالح المشاه؛ وسیلة تحكم واحدة  على األقل، حیث یتم تثبیت وسیلة التحكم الواحدة عل
ل ى األق د عل د .األقل على سالح واح وتر الواح تم توصیل الكمبی ث ی ل، حی ى األق د عل وتر واح ؛ كمبی

یلة  ة بوس ة اقترانی صل بطریق ا یت ل كم ى األق دة عل شاشة العرض الواح ة ب ة اقترانی ل بطریق ى األق عل
ث یراق ل، وحی ى األق دة عل م واح تحكم تحك یلة ال ن وس دخالت م ل الم ى األق د عل وتر الواح ب الكمبی

ًالواحدة على األقل ویعدل محاكاة التدریب المعروضة على الشاشة استنادا إلى المدخالت ُ  .

(57)

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



٢٤

٠٩/١٠/٢٠٠٢
١١٠٩/٢٠٠٢
٢٠١١یولیھ 

١٤/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٤٢

(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 9/16, 9/20, 9/22, 9/28, 9/23, 9/52, 31/445

(71) 1.
2.
3.

APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

GRAMATTE, Thomas
GRUBER, Peter
GÜLDNER, Peter
HESCHEL, Michael

5.
6.
7.
8.

PAMPERIN, Dirk
PLOEN, Jan
SCHEITHAUER, Steffen
WEHNER, Wolfgang

(73) 1.
2.

٠٩/١٠/٢٠٠١بتاریخ  ١٠١٤٩٦٧٤,٥:تحت رقمألمانیا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
وزارة الصحة  -براءة اختراع (12)

أشكال جرعات تعطى بالفم من بروبیفیرین أو أمالح مقبولة صیدالنیا منھ ذات إنبعاث ممتد 
المفعول للعامل الفعال 

(54)

٠٨/١٠/٢٠٢٢خ منح البراءة وتنتھى فى تبدأ الحمایة من تاری
یتعلق االختراع بإنتاج تركیبات صیدالنیة تعطى بالفم تحتوى على بروبیفیرین أو أحد أمالحھ العدیدة 

ك ٦٠-٤المقبولة صیدالنیا بكمیة من  ال وذل ل الفع ول للعام مجم بروبیفیرین ذات إنبعاث ممتد المفع
ف خلطة من العامل الفعال وواحد على األقل أو أكثر من مواد یفضل تغلی٠بواسطة التثبیط المناسب 
أین  ت ت ا ثاب ن pKaحمضیة لھ ل م ھ ٦,٦٥أق تم تغلیف ب ی ى قال تم تضمینھا ف بط أو ی ن مث الف م بغ

٠اختیاریا بواسطة طبقات أخرى مثبطة 

(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



٢٥

١٦/٠٦/٢٠١٠
١٠١٢/٢٠١٠

٢٠١١سبتمبر 
١٥/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٤٣

(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 1/20 & C01B 15/00 & C11D 17/00, 3/39

(71) 1.
2.
3.

EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

LEININGER, Stefan
SCHEIBE, Michacl
JAKOB, Harald

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٧بتاریخ٠٧١٢٣٥٩٨.٠: تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
٢٠/١١/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP)(2008/065920:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع   (12)

ت مغلفة من فوق كربونات الصودیومطریقة إلنتاج جزیئا (54)
١٩/١١/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٠/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  راع یتعلق ھ ات باالخت اج جزیئ ة إلنت ةطریق ات الصودیوممغلف وق كربون ن ف طة رش ٠م بواس
ات وق كربون ات ف ل جزیئ ودیوم داخ ات ص ى كبریت وى عل ائى محت ول م محل

ى  سالة وف ة م ى طبق ودیوم ف ات ص وى كبریت ائى محت ول م اج محل اء إلنت ر للم ت تبخی س الوق نف
٠صودیوم ، ویتم استخدام كبریتات صودیوم وأغبرة محتویة على فوق كربونات الصودیوم 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٦

٣١/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001184

٢٠١١إبریل 
١٥/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٤٤

(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 2/08, 13/02 & C11D 17/00, 3/37

(71) 1.
2.
3.

EVONIK DEGUSSA GMBH  (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

WENK, Hans Henning
SCHICK, Georg
JOHN, Kathrin

(73) 1.
2.

EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY)

٠٣/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠٢٠٥٥١,٨:ألمانیا تحت رقم
٠٣/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/EP2006/062019):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق   (74)
براءة اختراع (12)

عادة التشتت معلق صلب قابل إل (54)
٠٢/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٣/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ماء متكون من -فى-یشتمل على معلق زیت٠یتعلق ھذا االختراع بمعلق صلب قابل إلعادة التشتت 
دة  ة عدی ات فلزی طة أیون ت بواس ون ثاب ذى یك وى وال ى محت ف ف مكون عنایة للغسیل الذى یكون مغل

ة التكافؤ، تكون أ ات فلزی ذوبان بواسطة إضافة أیون ة لل ا قابل تم جعلھ ٠ساسیا غیر ذائبة فى الماء وی
ل  كریدات مث د س ة عدی وجى، وبخاص ل البیول ة للتحل ادة قابل ذه، م وى ھ ادة المحت ون م ضیال تك وتف

ات  ات أو كارجینین ات أو بیكین تخدامھا ٠ألجین تم اس شتت ی ادة الت ة إلع صلبة القابل ات ال ذه المعلق وھ
٠اصة فى منتجات عنایة الغسیل بخ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٧

٢٢/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٧٥/٢٠٠٩
٢٠١١یولیو 

١٥/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٤٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

كادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأ
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H01R 4/24 , 4/64 , 4/66

(71) 1.
2.
3.

MT SKELLEFTEÅ MEMOTEKNIK AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

GRANKVIST, Stefan
HEDSTRÖM, Lars
LINDBERG, Robert

4. NYSTROM, Kjell

(73) 1.
2.

٢٢/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٢٠٠٠-٢: تحت رقم السوید 
٣٠/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/SE2007/050594: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
اختراعبراءة (12)

رضألائیة باـربـة كھـزول بطریقــل معـط كبـاز لربـجھ (54)
٢٩/٠٨/٢٠٢٧فى نتھىـوت٣٠/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

.ترتیب لربط كھربى باألرض لكبل توصیل كھربى مع غطاء واقى عازل خارجى بیتعلق ھذا االختراع
،جزئیین جانبیین معاكسین،الترتیب یشمل جھاز استقبال وحدة ھبوط جھاز االستقبال یشمل جزء سفلى

یة یشكلوا شق ، ذلك الشق ھو جزاء الجانبألالسفلى واالجزء. جزئیین جانبین مفتوحین معاكسین 
وإنما ، رضأللى ال إوحدة الھبوط تشمل لیس فقط توصی. للكابل المذكور للتوصیل باألرضالمستقبل

مع ىِإتصال كھربائىتكون فرض ووسائل االختراقألا وسائل إختراق ، تلك التوصیالت باًـأیض
النحو الذى وحدة الھبوط تكون المستقبل على ھذاوحدة الھبوط تكون متصلة مع. بعضھم البعض

یتم عندماالكابل باألرض المواجھ للجزء السفلى للمستقبل ، حیث الكابل ،موضوعة أثناء توصیل ھذا
الطولى للكابل یكون محاط مقطع متقاطع خالل كبل مستقیم والترتیب المستعرض مع اإلتجاهىرؤیتة ف

على الكابل ، وبھذا ك الغطاء الواقى العازل الخارجىذلبالترتیب ، ووسائل االختراق یتم اختراقة عبر
.مع موصل داخل الكابل یتم الحصول على اتصال

(57)

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



٢٨

٢٢/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٥١/٢٠٠٩
٢٠١١یولیو 

١٥/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٤٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لبحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A01N 25/22, 43/90 & A01P 13/00

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)
SYNGENTA LIMITED (UNITED KINGDAM)

(72) 1.
2.
3.

STOCK, David
TAYLOR, Philip
SCHNEIDER, Rudolf

(73) 1.
2.

٢٧/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٢١٤٤٠.٧:تحت رقمالمملكة المتحدة
٢٥/١٠/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/009276): طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیرمیخائیل رزق (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبات مبیدة لألعشاب    (54)
٢٤/١٠/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٥/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ادة مساعدة إضافیة ، االختراعیتعلق ھذا  سادین وم بتركیب سائل مبید لألعشاب یحتوى على بینوك
ض تر لحم ى أس ن ثالث ون م ب وتتك ى التركی ة ف ون داخل افیة تك ساعدة اإلض ادة الم ث الم حی

ة  والت ألیفاتی ع كح فوریك م ة(فوس ة ) دھنی ة(أو أروماتی انى /و) عطری اض –أو ث تر ألحم أس
٠لكیل فوسفونیك مع كحوالت ألیفاتیة أو أروماتیة أ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٢٩

١٠/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٦٣/٢٠٠٨
٢٠١١یولیو 

١٥/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٤٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 211/31, 209/28 & A01N 45/02

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

TOBLER, Hans
WALTER, Harald
CORSI, Camilla

4.    EHRENFREUND, Josef
5.    GIORDANO, Fanny
6.    ZELLER, Martin

(73) 1.
2.

١٢/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٢٧٠٧٢.٧: المكتب االوروبى تحت رقم 
٢١/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٠٨٢٤٨.٤: المكتب االوروبى تحت رقم 

١١/١٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/EP2006/011885) : طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع (12)

عملیة لتحضیر االمینات (54)
١٠/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ١١/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ةیتعل دةبعملی ة لتحضیر جدی صیغ العام ات ذات ال م (I) ,(II) ,(III)المركب ا ت كم
ف الكامل  ا بالوص ھ ٠ذكرھ ون ل ذى یك زل ، ال طة عامل مخت ة بواس ة المعالج ك العملی ضمن تل وتت

ل  طر البنزی شق ش ى أن ی ة عل و pH-CH(R3)فعالی ل أمین طر البنزی ن ش -pH-CH(R3)NHم
صیغة  ب ذو ال ى المرك رواب(III)أو (II)ف ة وال ة المزدوج زل الرابط ر یخت ل آخ ة ، وعام ط الفردی

ًكما یتعلق االختراع أیضا بعملیات لتحضیر
ات (III)و (II)المركبات ٠٠ ة ، (III)و (II)والمواد المبینة والمركب ا المنتج ض موادھ ا وبع ذاتھ

یكیل (I)المركبات ذات الصیغة ٠التى تكون مركبات جدیدة  –تكون ذات فائدة فى تحضیر ھیتروس
٠یل امیدات مختلفة مبیدة للفطریات -٥-رنین حامض كربوكسیلیك بنزونوربو

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٠

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١١/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٦٩/٢٠٠٨
٢٠١١یولیو 

١٥/٠٢/٢١٢
٢٥٥٤٨

A01P 3/00, 43/23,  & A01N 43/40, & C07D 213/00,  319/00Int. Cl.8(51)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.(JAPAN)1.
2.
3.

(71)

NAKAMURA, Yuji
MITANI, Shigeru
TSUKUDA, Shintaro

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٦/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥-٣٦٣٢٨٦: الیابان تحت رقمى 
٢٠/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦-٢٥٤٤٧٧

١٣/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/JP2006/325320 : (طلب البراءة الدولى  رقم
سھیر میخائیل رزق(74)
براءة اختراع  (12)

تركیب مبید للفطریات محتوى على مشتق حامض امید كربوكسیلیك(54)
١٢/١٢/٢٠٢٦فىوتنتھى١٣/١٢/٢٠٠٦من تاریخ  تبدأ الحمایة 

صیغة (57) سیلیك ذو ال د كربوك ات مشتق حامض امی د للفطری ح ا) I(یتعلق ھذا االختراع بتركیب مبی و مل
ذى Aحیث : لھ، ك مكون فعال ائى اوكسوالنیل ال زو ثن ستبدل ، بن ون م ن ان یك ذى یمك ل ال تكون فینی

ستبدل،  ون م ن ان یك ى یمك سنیل الت ائى اوك زو ثن ستبدل، أو بن ون م ن ان یك ون Bیمك ـ ٣ـ او ٢تك
شكال یمكن R2و R1تكون الكیل، او R2و R1بیریدیل الذى یمكن ان یكون مستبدل، كال من  معا ان ی

ستبدلة ٣تكون Bأعضاء حلقة كربون مستقیمة ، بشرط انھ عندما ٦الى ٣ ى تكون م دیل الت Aـ بیری
.تكون فینیل مستبدل بواسطة على االقل مستبدلین

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣١

١٤/١٠/٢٠٠٩
١٥١٥/٢٠٠٩
٢٠١١یونیھ 

١٥/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٤٩

(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 F03B 17/06 & H02K 17/42

(71) 1.
2.
3.

AEROKINETIC ENERGY CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BRIDWELL, Randolph, E.

(73) 1.
2.

١٧/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٩١٢.٢٢٧/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٥/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/060371: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد     (74)
إختراع براءة  (12)

لـوائـمل بالسـد یعــمول (54)
١٤/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٥/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

حیث تم . تم تزوید وحدة مولد متكاملة لتولید طاقة كھربائیة بالسوائلبمولد یعمل ختراعالیتعلق ھذا ا
صندوق وباالتصال مع بطاریة لتخزین الطاقة ىمولدات متكاملة فو عدة وحداتأتركیب وحدة 

وتم تزوید . داخل صندوق ىقطبیة من عناصر تدور حول محور وتمر السوائل فلكل وحدة. الكھربائیة 
تم نھأبما . ا من مواد موصلة للكھرباء ًـمقربة تقریبىدوات االستدارة وعلأع باالتصال ممغناطیس
. االستدارة دواتأو أداة أتدفق وتمریر السائل خالل الخزانة وتسبب ىلإدوات االستدارة أتعریض 

.طاقة كھربائیة عبر مواد موصلة للكھرباء لتولیدتمریرلتسبب ھذه االستدارة المغنطة ل

(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



٣٢

٢٥/٠٥/٢٠٠٨
٠٨٥٦/٢٠٠٨

٢٠١١اغسطس 
١٥/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٥٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B41M 3/14 & C09D 11/02
(71) 1.

2.
3.

SICPA HOLDING S.A ( SWIZERLAND )

(72) 1.
2.
3.

DEMARTIN MAEDER, Marlyse
DESPLAND, Claude-Alain
MULLER, Edgar

4. DEGOTT, Pierre

(73) 1.
2.

٢٥/١١/٢٠٠٥بتاریخ ١,٠٥١١١٢٩٥: تحت رقممكتب البراءات  األوروبى
١٦/١١/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP 2006/068586: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٢.

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

حبر نقش غائر ماص لألشعة تحت الحمراء  (54)
١٥/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٦/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

ق ذایتعل ر معجونھ راع  بحب بىاالخت تخدام قال ة باس ة الطباع ي عملی ستخدم ف وام ی ن الق شیھ م كلی
ن ویفضل. ثانیة / باسكال ٣ویتمتع ھذا الحبر بقیمة لزوجة تزید عن . الفوالز د ع كال ٥أن تزی / باس

عة تحتىكما یشتمل الحبر عل. م °٤٠ثانیة عند  راء مادة ماصة لألش ي مركب . الحم ل ف ي تتمث الت
شرة یتمتع بقدرة امتصاص لألشعة تحت الحمراءىعنصري انتقال نتیجة النتقال االلكترونات داخل الق

.ىلذرات أو ایونات العنصر االنتقال) د( 

(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



٣٣

٣١/١٢/٢٠٠٩
١٩٤٤/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
١٩/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٥١

(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 B60D 1/04

)جمھوریة مصر العربیة(حمد السید عبد العال عبد الفتاح الدیب أ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد السید عبد العال عبد الفتاح الدیب ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ةمان المقطورألZ النظام (54)
٣٠/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣١/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع بتی ذا اإلخت ق ھ امعل ام إلنظ ل الأدراج نظ ل الثقی ات النق ى عرب ان ف ورةتبوعمم قةبمقط لتحقی
: یلىما

٠عن الجرارةانفصال المقطورتامین
. ثناء السیرأةنھاء ترنح المقطورإ
. على الطریق ةتامةحداث محازاإ

ىوذلك باستخدام مكبسین موصولی تحكم كل مكبس ف ةمیكانیكیةتوصیلن ببعض عن طریق صمام ی
ل لحركZعلى شكل حرف تحكم الكام وفر ال ا ی ىةالمقطورةمم التحكم ف صمام ب تم . وضع ال ا ی كم

وه شد المقطور دالةتوزیع ق اط ب الث نق ى ث طمسمار الھوك( ةمن واحدًعل ا ی)فق نفصال إمن أمم
٠عن الجرارةالمقطور

(57)

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



٣٤

٣٠/٠٩/٢٠٠٩
١٤٤٣/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
١٩/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٥٢

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

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

اعمكتب براءات االختر

(51) Int. Cl8. F24J 2/05, 2/12, 2/14

(71) 1.
2.
3.

HELIOVIS AG (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

HÖFLER, Johannes

(73) 1.
2.

٣٠/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ A512/2007: النمسا تحت رقم
٢٨/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/AT2008/000117): طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

مد اللبادسمر أح (74)
اختراعبراءة  (12)

مجمع شمسى مضاد للتفلطح (54)
٢٧/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ًالحالى بمجمع شمسى مضاد للتفلطح یشتمل على جلبة شفافة جزئیا على األقل یتعلق ھذا االختراع 
، س على أحد الجانبین ویمكنھ استقبال مقسومة إلى غرفتین على األقل مفصولتین بغشاء عاكس ینعك

٠وجھاز ماص واحد على األقل یوضع مقابل الجانب المنعكس لكل غشاء عاكس ، غاز ، على الترتیب 
الماصة  ) األجھزة ( یوضع الجھاز ٠الجلبة عبارة عن أنبوب أسطوانى ویمتد كل غشاء عاكس بطولھ 

یمكن توفیر غرف موازنة یمكن تعبئتھا أسفل الغشاء ٠بامتداد خط تجمیع واحد على األقل یمتد بطولھ 
٠تستخدم شرائح تثبیت لتثبیت وحمل اللفات لدعمھا ٠العاكس 

(57)

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



٣٥

٢٧/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٨٤/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
١٩/٠٢/٢٠١١

٢٥٥٥٣

(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 9/105, 9/113, 9/125

(71) 1.
2.
3.

AFRICAN EXPLOSIVES LIMITED ( SOUTH AFRICA )

(72) 1.
2.
3.

BÜHRMANN, Rudolph Teodor
BÜHRMANN, Rudolph
NIEMANN, Frank

(73) 1.
2.

AEL-Mining Services Limited (South Africa)

٢١/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٩٦٩٥/٢٠٠٦: جنوب إفریقیا تحت الرقم 
٢٠/١١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/ZA2007/000075): طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

محمد عبد العال عبد العلیم (74)
براءة إختراع (12)

مكبس مضخة ثنائى العمل (54)
١٩/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى٢٠/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

مكبس والتى تتضمن قفل متكون بواسطة عضو صمام داخل أسطوانة مع بمضخة یتعلق ھذا االختراع 
منطقة نھایة یمتد خاللھا منفذ دخول مائع ، وحیث یكون عصا المكبس قابل للحركة فى اتجاه أمامى فى 
تجویف فى عضو الصمام ، وبالتالى تطبیق ضغط مائع ثم ضغط میكانیكى على عضو الصمام إلزاحة 

غالق مع منطقة النھایة ، وفى اتجاه عكسى لتقلیل الضغط داخل التجویف عضو الصمام فى تشابك إ
٠وبالتالى إطاحة عضو الصمام من المنطقة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٣٦

٢٥/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٥٩/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
٢٠/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٥٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ث العلمى و التكنولوجیاأكادیمیة البح
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16D 11/00

)جمھوریة مصر العربیة(مرو أسعد محمد سعدع ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مرو أسعد محمد سعدع ٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

فى السیارات) ریاجالدب(سھولة تغییر قرص القابض  (54)
٢٤/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٥/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ابض بعلق ھذا اإلختراع تی ر قرص الق دبریاج(سھولة تغیی سیارات) ال ى ال ذه الفكر. ف د ھ ى ةتعتم عل
سیارات فھى تغییر قرصةعملیالیدوى لتیسیرةلى ناقل الحركإجزء ةضافإ ى ال ابض الموجود ف الق

نتستال ر دعى فك الجیربوكس من المحرك وتختصر زم داإالتغیی سیط ج ن ب ى زم الزمن ًل ھ ب مقارن
ذه الفكر. ساعات ٧لى إفى بعض السیارات التغییر الذى یصلةالحالى المستغرق فى عملی ةوتبنى ھ

وكس على خروج ودخول قرص القابض من . جانب الجیربوكس حیث نقوم بعمل فتحھ بجانب الجیرب
ك خروج عامودیتم بعد  ق الجزء المضاف ةدارإلاذل ابض عن طری ن قرص الق وكس إم ى الجیرب ل

سیار. التعدیل المطروح وھذا الجزء ھو موضوع ى ال ابض ف ھولھ ةوبذلك یتم تغییر قرص الق ل س بك
.ةدقیق٣٠لى حوالى إواختصار زمن التغییر ةفك الجیربوكس من السیارلىإةدون الحاج

(57)

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



٣٧

١٨/٠٢/٢٠١٠
٠٢٧١/٢٠١٠
٢٠١١یولیھ 

٢١/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٥٥

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

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

راعمكتب براءات االخت

(51) Int. Cl.8 H01R 13/514 ,  9/24

(71) 1.
2.
3.

DAISEL INNOVA S.L (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

TOMÁS GILABERT, Joaquin
TOMÁS GILABERT, Juan, Carlos

(73) 1.
2.

٢١/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ (P200702312): أسبانیا تحت رقم 
٢٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/ES2008/070145(: رقم تحت ىطلب البراءة الدول

١·
٢·
٣·

(30)

شركة أبو ستة وشركاه ویمثلھا أشرف إبراھیم عبد النبى أو مروة حامد عبد المجید او ھالة وحید أحمد  (74)
اختراعبراءة  (12)

ةلتوصیالت كھربائیةَّزجلیةوصل (54)
٢٣/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٤/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

َّ، مـزودة للتوصیالت الكھربائیةزجلیَّةوصلبھذا االختراع یتعلق ِیسھـل تجمیعىبنظام تثبیت خارجةُ ِّ ُ
ولتحقیق . والمستعرضى االتجاھین الجانبىفةوأنثویةوتثبیتھا من خالل قارنات ذكریةوصالت عدید

ف من الوھل من أجل تعیین ة المحیطةازلالھیاكل العى فةقیاسیةُتـستخدم ألوان دلیلی، األولىةالتعرُّ
ف على كل دائر. ِّالموصالت . ِّیمكن أن یمیـزه المستخدمى، یتم تزویدھا بغطاء علوة كھربائیة وللتعرُّ

القطب لھا نوعىالتةِّمن واحد أو أكثر من أجزاء الموصـل الفلزیةِّالموصل على مجموعویشتمل جزء
.ِّالموصـل لھذا العنصرازل لھ نفس لون كبلھیكل محیط عىفةمدمجةنفسھ وتكون المجموع

(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

١١/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٢٦/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

٢١/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٥٦

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H02N 2/12

)جمھوریة مصر العربیة(وجیھ عبد التواب عبد الھادى عبد الرحیم ٠١
٠٢

(71)

وجیھ عبد التواب عبد الھادى عبد الرحیم ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
اءة إختراعبر (12)

آلة التیار المستمر الحقیقیة الالفرشیة (54)
١٠/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ١١/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

-:تتكون آلة التیار المستمر الحقیقیة الالفرشیة من
ارة عن-١ دنىالعضو الثابت وھو عب سم المع ى نفس الج ین متجاورتین ف ابتین آللت عضوین ث

ت لة عضوھا الدوارولكل آالخارجى ون العضو الثاب سى ویتك الذى ینتج لھا المجال المغناطی
: من

؛سنان والمجارى والملفات ألمتماثالن فیھما اجزئین أمامى وخلفى-أ
ین-ب فلى یصالن ب وى وس زئین اجزئین عل ین ألالج ة ب ل آل ى ك ل المجال ف ى لنق امى والخلف م

ا ا تمألجزئیھ م ی ى ث امى والخلف قاطأم زء اس ى الج ات ف انبى ألالملف د ج دخل أح أن ی امى ب م
ب ا ى والجان ة الیمن رى لآلل ى مج ف ف یل آلالمل تم التوص م ی سرى ث ة الی رى لآلل ى مج ر ف خ

سقط بینھما من الخارج كما ھو المعمول ى ت ذا حت ة وھك ى اآلالت ذات المجارى المغلق ھ ف ب
واجمیع الملفات ثم یتم توصیل والى أو الت ى الت تم زىالملفات عل م ی سب التصمیم ث دخال إح

.دخال كل عضو دوار فى عضوه الثابتإبنفس الطریقة ویتم الملفات فى الجزء الخلفى
ھ العضوین الدوارین كل منھما-٢ عبارة عن بكرة تحمل ملف المجال فى المنتصف وأحد طرفی

زء مامى واآلخر فألقطب شمالى واآلخر جنوبى ویحتل أحد القطبین مكانھ فى الجزء ا ى الج
ى كل فى. الخلفى لنفس اآللة ات ف ى الملف ار ف حالة المحرك یتم ضبط اتجاھات المجال والتی

ى مامىألآلة بجزئیھا ا اه فنحصل عل والخلفى لتكون حركة العضو الدوار الواحد متحدة االتج
دوران عضوین دوارین اه ال یدوران حسب االتجاھات المطلوبة أما حالة المولد یتم ضبط اتج

. لمجالوا
ن : المغذیان -٣ ود یتغذى كل عضو دوار م ى مؤخرة عم ھ محمل عل مغذى الفرشى خاص ب

ضو صل الع ھ وتت ة األوج ات ثالثی ھ ملف دوار ب ضوھا ال ة ع ة حثی ن آل ارة ع و عب دوار وھ ال
فملفات ة مل الزم لتغذی ستمر ال ار الم تج التی ى األوجھ لین د الثالث دوار بالموح ذا العضو ال ھ

.ساسیةمجال اآللة األ

(57)

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



٣٩

١٢/٠٣/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000267

٢٠١١یونیة 
٢٣/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٥٧

(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 41/30

(71) 1.
2.
3.

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO.KG  (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

EHRENGRUBER, Reinhard
HOFFMANN, Carl
SHERRIFF, Robert

(73) 1.
2.

١٨/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ١٠٢٠٠٤٠٥٠٧٠٢.٣:تحت رقممكتب البراءات األلمانى
١٦/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ PCT/EP)(2005/009956: رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

لوح منزلق لصمام غلق وعاء صھر معادن (54)
١٥/٠٩/٢٠٢٥فى وتنتھى ١٦/٠٩/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ق االخت وح منزل اءبل ق وع صمام غل ادن ل ھر المع ذا ال٠ص ز ھ وح ویتمی ل
:بالخصائص التالیة 

اللوح المنزلق لھ جسم أساسى مصنوع من مادة خزفیة مقاومة للصھر ،)  أ  
سم   )  ب سى للج سطح الرئی سبة لل یا بالن ر رأس دة تم ة واح ة بینی ل فتح ى األق ھ عل ى ل سم األساس ًالج

األساسى ،
یة حراریة ،مصنوع من مادة خزف) ولیجة(یحیط الجسم األساسى بجزء إدخال حلقى )  جـ
ال )  د  زء اإلدخ ى وج سم األساس ضغط الج الن ب ى یوص ال الحلق زء اإلدخ ى وج سم األساس الج

الحلقى مجتمعین ،
ـ ة )  ھ ى منطق دیر ف ل تق ى أق ة عل ة الخاللی ة البینی ام بالفتح شكل ت یط ب ى یح ال الحلق زء اإلدخ ج

ھذا السطح الرئیسى ،واحدة من السطح الرئیسى للجسم األساسى ویكون فى اصطفاف مع
ھ )  و  ى والوج ال الحلق زء اإلدخ ى لج ھ المحیط ین الوج ة ب ة حلقی كل فتح ى ش راغ عل ف

ى والجسم األساسى  ین جزء اإلدخال الحلق راغ الموجود ب المناظر للجسم األساسى ویمأل الف
ى  ال الحلق زء اإلدخ ى وج سم األساس ة الج ر إیجابی صورة غی صل ب شریب ت ادة ت طة م بواس

٠ْ ٧٠٠ْ و ٢٠٠ذلك تقسیة للوح المنزلق عند درجة حرارة بین یتبع

(57)

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



٤٠

٢١/١٢/٢٠٠٨
٢٠٥١/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

٢٣/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٥٨

(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 B61F 5/52

(71) 1.
2.
3.

BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BIEKER, Guido
PIEPER, Reinhard

(73) 1.
2.

٢٧/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٢٩٨٣٥.٧: رقمتحتمانیا لأ
١٩/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/056077: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمد محمد بكیر   (74)
براءة إختراع (12)

حدیدإطار ھیكل عربة سكة (54)
١٨/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٩/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ضمین إطار . إطار ھیكلى لھیكل عربة سكة حدید باالختراع یتعلق ھذا  تم ت یشتمل على جسم اإلطار ، ی
اج جسم  تم إنت ل ، وی ل للھیك ى األق دة عل ة واح دة عجل ى وح ھ عل ا تدعیم تم فیھ الھیكل المذكور بطریقة ی

٠ًا على األقل من مادة حدیدیة صلبة رمادیة اإلطار جزئی

(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
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B23 P15/52

)جمھوریة مصر العربیة ( إبراھیم خلیل  عاشور محمد / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عاشور محمد إبراھیم خلیل  / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

صنبور میاه محكم مانع لتسریب المیاه (54)
٢٩/٠٨/٢٠١٣وتنتھى فى ٣٠/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

سریب یت دم حدوث أى ت ؤدى لع ا ی شغیلھ بم ھ وت ى غلق م ف اه محك راع بصنبور می علق موضوع االخت
ب  ات ووضع قل ل والجوان ب النحاسى بالكام للمیاه فى أثناء التشغیل أو الغلق ، حیث تم استخراج القل
ق  ة لغل صنبور بجلب ب ال ى قل ھ تكون ف ع نھایت مطاطى قوى داخل الصامولة الكبیرة وسلك نحاس رفی

٠ًالمیاه وبدایة السلك عند الطبة البالستیك أعلى الصامولة مارا بالقلب المطاطى 
وعند غلق الطبة تضغط على السلك فیتم غلق المیاه 

وعند فتح الطبة یرتفع السلك بضغط المیاه لیسمح بمرور المیاه 
٠وقد تم عزل القلب المطاطى عن الماء بمادة بالستیكیة صحیة 

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



٤٢

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٠/٠٨/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000475

٢٠١١ابریل 
٢٦/٠٢/٢٠١٢

٢٥٥٦٠

A62C 8/00 & B05B 1/30Int. Cl.8(51)

FIKE CORPORATION  (UNITED STATES OF AMERICA)1.
2.
3.

(71)

 4.  GOODALL, Keith, LeslieSTILWELL, Bradford, T.
KEITER, Michael J.
PATEL, Devang, Narharilal

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٧/٠٢/٢٠٠٣بتاریخ ٣٧٧٥٥٨/١٠: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٩/١٢/٢٠٠٣بتاریخ (PCT/US2003/040827): طلب البراءة الدولى تحت رقم 

سمر احمد اللباد (74)
براءة اختراع  (12)

النار باستخدام الغاز الخامل ذاتى التعدیل  نظام إلخماد(54)
١٨/١٢/٢٠٢٣وتنتھى فى  ١٩/١٢/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

تم (57) ذى ی سبیا وال ضغط ن نخفض ال ا باستخدام غاز خامل م اد خطر م ًیتعلق االختراع بتوفیر نظام الخم
ار ا ة . و اى خطر آخرتصمیمھ بحیث یحمى غرفة او ما ذلك من آثار الن ى مجموع ام عل شتمل النظ وی

دورھا  من اسطوانات الغاز الخامل المضغوط یكون كل منھا مزودا بوحدة صمام وتكون وحدة صمام ب
مزدوجة بقناة لمضاعفة التوزیع تعمل وحدات الصمام المتعاقبة بحیث تنقل الغاز من االسطوانات تحت 

تم ) بار١٠٠-١٠عادة ما یتراوح بین (ضغط ثابت بوجھ عام  از، لی ل الغ ت نق ر من وق خالل جزء كبی
ى  ل ف ع الضغط وتقلی ع ومعالجة غاز مرتف بذلك توفیر اخماد خطر فعال بدون الحاجة الى ادوات توزی

سم صمام . مساحة التھویة بالغرفة بسبب تكیف ضغط مرتفع بالغرفة اقل  مام ج ون لكل واحدة ص ویك
ھ وعضو اغالق من نوع المكبس قابل لالنت رك بتوجی ھ زنب قال یقوم ضغط الغاز من االسطوانة وتجمیع

ساواة  از داخل حجرات الم غط الغ طة ض ك بواس ة ذل تم موازن العضو الى الصمام فى وضع الفتح ، وت
صمام  ك وحدات ال تم تحری ا، ی والتعدیل المزودة فى وحدة الصمام عندما یتم الكشف عن وجود خطر م

ن االسطواناتبواسطة تصریف الغاز من حجرات الت از م دم تصریف . عدیل ، والسماح بتدفق الغ ویتق
ھ  ت بوج غط غاز ثاب ق خرج ض تم تحقی ى ی ا ك دیل وخارجھ الغاز، یتدفق الغاز الى داخل حجرات التع

ة . عام ى وحدة الصمام مفتوح رك سائدة وتبق ھ الزنب صبح تجمیع از، ت وبالقرب من انتھاء تصریف الغ
٠حتى یتم تصریف الغاز كلھ

ثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تم
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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جمھوریة مصر العربیة
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مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F03D 3/02 , 9/00
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BRIDWELL, Randolph, E.
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١٧/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٩١٢.٢٣١/٦٠: مقرالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
١٥/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/060374: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
براءة إختراع (12)

مولد طاقة یدار بطاقة سائل (54)
١٤/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٥/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

تزود بھ لتولید طاقةىبمنشاة طاقة ذات وحدة أو أكثر لمولد یدار بالسائل الذاالختراع یتعلق ھذا 
لتدفق سائل ل وحدة مولد واحد أو أكثر من األعضاء المتناوبة الدوران استجابةتشتمل ك. كھربائیة 

تتواصل كل وحدة مولد .نفس المنوال ىوعل. ا ًـویتواصل مع مغناطیس أو أكثر ومادة موصلة كھربائی
م كمیة تلز. ىالتوالىالطاقة الكھربائیة علا ببطاریة أو شبكة طاقة تستخدم لتخزین أو استعمالًـكھربائی

حین یتم تعریض العنصر . حركة منشاة الطاقة وصیانتھا ى مستمرة من الطاقة الخارجیة للبدء ف
ینتج عن ھذا . ینتج عن دفق السائل طاقة كھربائیة للدوران . السائل لوحدة المولد لتدفقىالدوران

تقوم وحدة المولد استجابة. ا وتولید طاقة كھربائیة ًـالمغناطیس بجانب المادة كھربائیالدوران مرور قطع
الكھربائیة المولدة یتم تخزین الطاقة. للحركة المستمرة بتولید الطاقة الكھربائیة من خالل تدفق السائل 

.و متواصل مع شبكة طاقةأىجھاز تخزین كھربائىف

(57)

ة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدم
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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نظــام تبـریـد (54)
٠٦/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

.ھواء إلى مبنىیمكن استخدامھ لتبرید مائع ولتبرید مصدر ىبنظام تبرید تبخیرختراعالیتعلق ھذا ا
ىحرارمائع وعنصر تبادلةأول على مضخىنظام تبخیرىمصدر الھواء إلى برج تبرید فىیحتوكما

ة، تنخفض درجلذلكة وكنتیج. ٍثانىلنظام تبرید تبخیرىعنصر التبادل الحرارةیتم تبریده بواسط
التبرید لبرج ةإلى تحّسن قدرىیؤدمما،ى لھواء المدخل لبرج التبرید الرئیسةالمبتلةالبصیلةحرار

.ى التبرید الرئیس

(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
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، میاه المجاریرةخاصة، وبصفموائعةو تھویأ/لتقلیب وةطریق
فیاضةتھویوبشكل خاص باستخدام جھاز

(54)

٠٦/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ة، لھا الخطوات المتكررمیاه المجاریرةوخاص،موائعةو تھویأ/لتقلیب وةبطریقختراعإلھذا ایتعلق
ةباستخدام وسیلالتحدیدةولى سابقأةزمنیةمغمور لفترةجھاز تھویةالمائع بواسطةتھوی: ة التالیًاـدوری
ا ویتم جلب ًـ، ویكون الجسم المفرغ فیاضفیاضجسم مفرغةعلى ھیئةعلى حامل مصممةمركبةتھوی

ة؛ وتقلیب المائع بواسطالمائعىفة، وبذلك یتخلق جھد النترتة التھویةوسیلة لى المائع بواسطإالھواء 
ةوسیلةالداخل بواسطة ویتم خنق ھواء التغذی، التحدیدةسابقةثانیةزمنیةالمغمور لفترةالتھویجھاز
، ویفترض ھواءوألملء الجسم المفرغ بغاز ًاـ، ویتم تفریغ الجسم المفرغ الفیاض مسبقیقافھإو أةالتھوی

، حیث یتخلق ، وبذلك تخلط المائععلىألخلط وبھا یرتفع المائع ة وسیلةالمغمور وظیفةجھاز التھوی
.المغمورة؛ وجھاز التھویالمائعفىةالنترتةزالإجھد 

(57)

یة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیز
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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تركیبة مكونة لرغوة لقتل ومكافحة النمل  (54)
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راع  ق االخت ى ، یتعل ت أساس ى زی ل عل ى األق شتمل عل وة ی ون رغ ل مك د للنم رذاذ مبی الى ب الح
ل  ادة للنم صى إب ھ أق اء  ل سیالت وم ح كربوك ستحلب ومل تحكم ٠وم ل وال ة قت طریق

ل  صبح النم ث ی ل حی ى النم رة عل ة مباش ن التركیب وة م وین رغ ق تك ن طری ل ع ى النم ف
٠ركیبة ، ویفنى ًمتشابكا فى الرغوة ، ویزداد زمن مالمستھ مع الت

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع   (12)

ویسیومفاعل لتحضیر سیانید الھیدروجین بواسطة عملیة اندر (54)
٠٨/٠٥/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٩/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق  ة یتعل طة العملی دروجین بواس یانید الھی ضیر س ل لتح الى بمفاع راع الح سیو " االخت ، " أندروی
از ،  ل للغ ى األق دة عل ول واح ة دخ ل ، وفتح اء للمفاع ى وع شتمال عل ون م ًویك

از دخل الغ ة م ى منطق تح ف ى تف ة الت ى الفتح ل ، وھ واتج التفاع روج ن روج لخ ة خ ، وفتح
ل  ى األق دة عل یطة واح ة وس ل وطبق ى األق د عل ط واح صر خل داد بعن تم اإلم ث ی ز ، حی ومحف
ز ،  از والمحف دخل الغ ة م ین منطق ا ب ل فیم اء المفاع داخل وع ا ب تم توفیرھ از ی ذة للغ ُمنف

٠سیطة المنفذة للغاز حیث یتم وضع عنصر الخلط فیما بین منطقة مدخل الغاز والطبقة الو

(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

٠٩/٠٢/٢٠١٠
٠٢١٦/٢٠١٠
٢٠١١أكتوبر 

٢٧/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٦٦

(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 A61F 13/15 , 13/49 , 13/496

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

YAMAMOTO, Hiroki
TAKEUCHI, Kenji
KAWAZU, Fumihito

(73) 1.
2.

١٠/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧–٢١٠١١٠: الیابان تحت رقم 
٢٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/JP2008/063232: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
اختراعبراءة (12)

تصنـیع ملـبس  از ـــــجھ (54)
٢٣/٠٧/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٢٤/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

راعإلیتعلق ھذا ا بسخت از تصنیع مل ب جھ ره تركی ى . بتقصیر فت ذا عل بس ھ از تصنیع المل شتمل جھ ی
ھ اص ب ل م ذینھیك ین الفخ ا ب ھ م ى منطق ع عل ائل ویوض صاص س اص المت صر م زام عن زء ح ، وج
ةللحركةتیبھا بحیث تكون قابلیتم ترىیشتمل الجھاز على عدد من الوحدات الت. الخصرللخصر لتغطیھ
ن المالبسةویتم ترتیب اتجاھات الوحدات لنقل المنتجات شبھ المصنع. بشكل منفصل ا فم اتجاهىبینھ

ودىطول فأوتكون مستویات الوحدات . ًاـول محدد سلفأ ان عم ىىاتجاه ث ا فألاالتجاه اعل ىول منھ
اه ا سب. ولألاالتج داتةبالن د اللوح تم تحدی ول ف، ی اهىلط ول فولألااالتج انى، والط اه الث ىاالتج

اییرلھاةحاویىواالرتفاع بحیث یمكن استیعابھا ف وم الوحدات بخطو. ISO وأJIS مع دةتق ى ةواح عل
ائقةحاطإة، خطوالعنصر الماصقل من تشكیل لب مسحوق على شكلألا ىالعنصر الماص بعضو رق
اصھیكل ثان لتكوینىول وعضو رقائقأ ى اة، خطومتصل للھیكل الم شكیل جزء عل ل من ھیكل ألت ق

زء حزام صرحزام یكون ج ل ة، خطوالخ وین الھیك م تك ن ث ل الماص وم ل المتصل للھیك سیم الھیك تق
اص والم صقة، خط ل ال اصىطرفىبجزئةالمزدوجةحزمألھیاك ل الم والھیك ل ىطة، خط الھیك

كل ى ش ل اةمطویةورقالماص عل ع ھیاك بعضةالمزدوجةحزمأللوض وق بعضھا ال ط ف ، خطوه رب
وعةالمزدوجة حزمألھیاكل ا وین جزء ةالموض ط لتك د جزء رب ع عن شكل متقط بعض ب وق بعضھا ال ف

ربطةتجعلھا متوافقةبطریقةالوحدىالخصر فةحزمأجزاء أتقسیم ةوخطو،حزام الخصر زء ال ، مع ج
.ثم تكوین الملبسومن

(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

١٣/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٠٦/٢٠٠٩
٢٠١١أكتوبر 

٢٨/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٦٧

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

مصر العربیةجمھوریة 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.
Cl.8

C11D 11/00, 11/02, 17/06, 1/02, 3/02, 3/10, 1/22

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SOMERVILLE ROBERTS, Nigel, Patrick
LUKSZA, Paul, Andrzej
RIDLEY, Gordon

4.
5.

FINLAY, Callum, Niall Fergus
BROOKER, Alan, Thomas

(73) 1.
2.

١٦/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٢١٦١٣,٢:تحت رقمالمكتب األوروبى
١٥/١٠/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/IB2007/054198):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة تجفیف بالرش لتحضیر مسحوق منظف مجفف بالرش منخفض الكثافة منخفض المادة 
البانیة شدید الذوبان فى الماء 

(54)

١٤/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٥/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
الى ب راع الح ق االخت الرش لیتعل ف ب ة تجفی الرش لعملی ف ب ف مجف سحوق منظ ضیر م ة ھتح كثاف

ل/ جم٤٢٦حجمیة  ر أو أق ث ،لت ضمن حی ة یت ة أنیونی ادة منظف الرش م ف ب سحوق المنظف المجف م
وزن ومادة فوسفات بانیة % ١٠إلى % من صفربنسبة ومادة زیولیت بانیة ،خافضة للتوتر السطحى

: الخطواتث تتضمن العملیة حیو،وزن% ١٠وزن إلى % من صفربنسبة 
ن تتضمن تحضیر عجینة مائیة مناسبة للتجفیف بالرش ) أ( ى % ٣٠م ن % ٦٠وزن إل اء وم وزن م

المادة الالمائیة مكون غیر عضوى ومكون تتضمن وزن مادة ال مائیة، حیث% ٧٠وزن إلى % ٤٠
ضوى سبة ، ع ث أن ن ضوىلوزن الحی ر ع ون غی ى المك ضوى إل ون الع ون لمك ى اتك نف دى م لم

و ، ١: ٥إلى ١: ٠,٣
ل رش العجینة ) ب( الرشداخ ف ب رج تجفی رج ، ب ا ب د دخولھ ة عن ة حرارة العجین ث تكون درج حی

ى ٥٦٥التجفیف بالرش فى المدى من  ث ، وم٥١٤٠م إل واء المخرجأن حی ن درجة حرارة ھ رج م ب
٠م٥١٢٠م إلى ٥٧٠فى المدى من تكون التجفیف بالرش 

(57)

المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه



٥٠

١٠/٠٢/٢٠١٠
٠٢٢٦/٢٠١٠
٢٠١١أكتوبر 

٢٨/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٦٨

(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 33/13,  34/06 , 43/00

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

GAUDETTE, Sean, L.
MURRAY, Douglas, J.

(73) 1.
2.

١٣/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٨٩١.٧٠٦/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٠/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/072733: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

اكتمال مصاحبةفى الرمل وطرق سیر والتحكم للتكاألوضاعصمام متعدد  (54)
٠٩/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٠/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

أنبوبیتعلق ھذا  ى موضع مجاور للمنطقُماإلختراع ب راد تكسیرھا وأةوضع ف اطق الم ا إو المن .نتاجھ
ن یكون لھنأمن المفضل ى من الممك زالق الت ى اأصمامات ان ین عل وینین اثن ذ تك ل ألن تتخ وح: ق مفت

دفقةمنخل متجاورةومفتوح مع مادھعلى مصراعی ى مجرى الت ون. ف سید مفضل یك ى تج ةلمجموعف
ذكورین سابقإلموضع مغلق لةضافإمواضع ، بةالصمام ثالث د. ا ًـثنین الم ـن إالمرور بع داخل ، م ى ال ل
د . ترتیب مرغوب فیھ للتكسیرىأـع الصمامات فى الموضع المفتوح على مصراعیھ فى الممكن وض بع

ـح لإو وضعھا بشكلأالتكسیر، من الممكن غلق الصمامات  اطق إلختیارى فـى موضع ترشی ن من اج م نت
ددیتم شرح. ى ترتیب مرغوب فیھ أالتكسیر فى  شغیل الصمامات ةطرق متع ن . لت ن الممك ن یكون أم

سكوبینألل ابس تلی وب مك نةب ى یمك سیر الت ذ التك ا تنفی ن خاللھ ق إم ضى التطبی ط أذا اقت وب ممل نب
ن. سمنتألبا ساطألن یكون اأكبدیل من الممك وح وبب ب مفت ى ثق وب ف ائع ةنب ھ فتحات لمرور م ون ل یك

٠ى نظام مرغوب فیھأللسماح بالتكسیر فى ةخارجیالتكسیر وعوازل

(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



٥١

٠٢/١١/٢٠٠٨
١٧٨٩/٢٠٠٨
٢٠١١یولیھ 

٢٨/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٦٩

(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 & C01B 31/00

(71) 1.
2.
3.

CARBONE SAVOIE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

DREYFUS, Jean-Michel

(73) 1.
2.

٠٣/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٢٩٣٧: تحت رقمفرنسا
٢٥/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/FR2007/000698):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

خلیة إلكترولیتیة للحصول على األلومنیوم  (54)
٢٤/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٥/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

: تتضمنلومنیوم األللحصول على خلیة إلكترولیتیةیتعلق ھذا االختراع ب
، غالف وعاء-
،ل جزئى على األقل فى غالف الوعاءموضوعة بشككتلة كاثود واحدة على األقل-
العلوى من الخلیة اإللكترولیتیة، ، معلق أعلى الخلیة ومغمور فى الجزءأنود واحد على األقل-
داخلى لغالف الوعاءتعزلطبقة - سطح ال ة غطى بشكل جزئى على األقل ال ین كتل وموضوعة ب

الكاثود وغالف الوعاء ، 
ام - تقبال حم صة الس ة مخص د بوتق ا بتحدی وى علیھ ى یحت ر الت اء والعناص الف الوع وم غ یق

الكاثود ، إلكترولیتى یالمس كتلة
ل ةكون مصنوعتالعزل بقة طتتمیز بأن  ن كت ل م ى األق ى عل شكل جزئ ون ب ى الكرب دة عل ا معتم لھ

. كلفن/ م/ وات١موصلیة حراریة أقل من 

(57)

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



٥٢

٠٩/٠٤/٢٠٠٩
٠٤٨٧/٢٠٠٩
٢٠١١أكتوبر 

٢٨/٠٢/٢٠١١
٢٥٥٧٠

(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 B64C 17/06 & G01C 19/00 & F03G 3/08

(71) 1.
2.
3.

ERKE ERKE ARASTIRMALARI VE MUHENDISLIK A.S. ( TURKEY )

(72) 1.
2.
3.

OZTURK, Mustafa Naci

(73) 1.
2.

١٠/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٠٥٦٢٢/٢٠٠٦: تركیا تحت رقم
١٣/١١/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IB2006/054206(: طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

بىجھاز جیروسكو (54)
١٢/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى١٣/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

ًالحالى بمحركات ، وأكثر تحدیدا بمحركات دوارة والتى یمكن أن تمد خرج طاقة محرك یتعلق االختراع 
یشتمل محرك على عجلة مركبة ٠حول محور خرج فى استجابة لمدخل طاقة دوارة حول محاور مختلفة 

یتم بصورة إضافیة تركیب العمود للدوران حول كل من محور ٠ل محور أول على عمود للدوران حو
٠میل ومحور الخرج للمحرك 

(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



٥٣

٢١/٠٢/٢٠٠٨
٠٣٠١/٢٠٠٨
٢٠١١اكتوبر 

٢٩/٠٢/٢٠١٢
٢٥٥٧١

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

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

راءات االختراعمكتب ب

(51) Int.Cl.8 G06F 17/30

(71) 1.
2.
3.

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

JHAVERI, Vivek, Jawahir
NOVIK, Lev

(73) 1.
2.

٢٤/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ ٢١١.١١٩/١١: تحت رقمالوالیات المتحدة االمریكیة
٢٠/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ PCT/US)(2006/028390: رقملىطلب البراءة الدو

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة ونظام آمن لمزامنة بیانات بین جھازین حاسوبین متناظرین (54)
١٩/٠٧/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٠/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ امبیتعل ة ونظ اظرین طریق وبین متن ازین حاس ین جھ ات ب ة بیان ن لمزامن ٠آم
ة  شاركة والمزامن د للم د مجل ستخدم تحدی ا لم ن خاللھ ن م رة یمك ة مباش راع طریق وفر االخت وی

رین  دات اآلخ ع مجل ة ٠م ب أی ة وال یتطل اس المزامن ى أس ل عل شكل كام راع ب وم االخت ویق
ات المط ة المعلوم إن كاف صال ، ف ة لالت ائل بدیل ا وس تم احتواؤھ ة ی ة المزامن شاء المجموع ة إلن لوب

ة  صاالت المزامن ى االت وة٠ف ال دع تم إرس ة ، ی دا للمزامن ستخدم مجل ار الم ین یخت ھ ح ًفإن
ھ  وب فی ى المرغ ى المتلق ة إل ة المزامن شاء عالق ة إلن ات الالزم ى المعلوم ة عل ٠محتوی

ستخدمی ل الم دد ك ى تح ضویة الت ة الع دعوة قائم ذه ال ضمن ھ ة تت ى المجموع ن ف
ستخدم  ل م ول لك وق الوص دد حق ى تح ة ٠والت شاء العالق ن إن ات ، یمك تخدام المعلوم وباس

٠المزامنة على الكمبیوتر الثانى دون مزید من االتصال 

(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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٢مارسىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب
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العربیة                   جمھوریة مصر 
ىوزارة الدولة للبحث العلم

والتكنولوجیاىأكادیمیة البحث العلم
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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 ارسخ ة ٢٠١٢م ة العربی ـا باللغ ًطبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٥٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٥٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٥٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٥٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٥٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٥٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٥٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٥٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٥٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٥٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٥٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٥٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٥٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٥٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٥٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٥٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥٥٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥٥٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٥٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٥٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٥٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٥٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥٥٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥٥٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥٦٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥٦٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥٦٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥٦٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥٦٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥٦٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ة رقـم براء

)٣٧( ٢٥٦٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥٦٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥٦٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٥٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ـم براءة رق

)٤١( ٢٥٦١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٥٦١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٥٦١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٥٦١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٥( ٢٥٦١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٥٦١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٥٦١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٥٦١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٥٦١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٥٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٥٦٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٥٦٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٥٦٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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

٢٠١٢مارس رـالل شهـخ



٢

٠٥/٠٣/٢٠٠٩
٠٢٩٥/٢٠٠٩
٢٠١١أكتوبر 

٠٤/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٧٢

(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 H05K 3/36

)ة مصر العربیةجمھوری(ىمرسىأحمد محمد قرن/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ىمرسىأحمد محمد قرن/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

طریقة ولوحة لعمل الضفائر الكھربائیة للطائرات (54)
٠٤/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٥/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع تی ذا االخت ق ھ ائرات بعل ة للط ضفائر الكھربائی ل ال ة لعم ة ولوح بورىھ. طریق اع ةس ضاء تب بی
اس ةدوات المكتبیألبمحال ا م ١٨٠×١٢٠مق صبح جاھز. س ا ة وت تم تثقیبھ د أن ی ا ألالستخدام بع فقی
د ىوذلك لك٠كل ثقب ىفةثابتةصامولووضع، )قدم٢/١(ةا على مسافات متساویًـورأسی تم تمدی ی

ا وعمل ضفیرةةھربائیسالك الكاأل ول ةللطائرعلیھ ل ط انى تمث ة رسم بی ات من ورق د اخذ البیان بع
ا الطول ةخاصةخشبیةلوحةن یكون لكل ضفیرأوھى ةالتقلیدیة من الطریقًالسلك بدال مرسوما علیھ

٠للسلكىالفعل

(57)

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



٣

٢٨/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001327

٢٠١١سبتمبر 
٠٦/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٧٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى و
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. G06F 9/445

(71) 1.
2.
3.

MICRSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HUTTON, YORK, R.
BLACKLEY, CHRISTOPHER, S.
SIKKA, AJAY

4. NEAULT, DANIAL, G.

(73) 1.
2.

٣١/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ٦٨٦.٣٦٨/٦٠:كیة تحت الرقمینالوالیات المتحدة األمری
٠٧/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٢٤٦.٥١٢/١١

٢١/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/015331):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراعبراءة  (12)

لتحمیل الرقمى من جھات البیع المستقلة للبرامجطریقة ل (54)
٢٠/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢١/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

فى إطار بناء ، (ESD)الحالى بطرق للتحمیل المنفصل للتحمیل االلكترونى للبرمجیات یتعلق االختراع 
التحمیل موزع برمجیات ویمكن محرك توزیع٠على المكون من خالل استخدام محرك توزیع تحمیل 

فى ، أو المحتوى الرقمى المستخدم /لتحمیل جزء مناظر من البرمجیات ذات الصلة و(ISV)منفصل 
٠أو المحتوى الرقمى /ثان أن یوفر جزء آخر من البرمجیات وISVحین أنھ یمكن لـ 

(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



٤

١٧/٠٤/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/000384

٢٠١١نوفمبر 
٠٧/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٧٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 40/14, 409/14, 413/14, 417/14, & A01N 43/00,

(71) 1.
2.
3.

GISSING, Gerhard (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

GISSING, Gerhard

(73) 1.

١٩/١٠/٢٠٠٤بتاریخ A 1749/2004: تحت رقم النمسا
١٨/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/AT2005/ 000413( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

عجلة قطع تتضمن وسیلة قمط مزدوجة القلب (54)
١٧/١٠/٢٠٢٥تھى فى وتن١٨/١٠/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

مم تتكون ٤٠٠بنظام مركب لعجلة قطع على وجھ الخصوص لھا قطر أكبر من االختراعھذا یتعلق 
من حلقة برى خارجیة قاطعة لھا تجاویف على جانبیھا بالقرب من التجویف الداخلى ، ویوضع لوحى 

ن ألواح التثبیت المذكورة أجزاء وتكو٠شد وتثبیت فى التجاویف المذكورة لتعمل كوسیلة لتثبیت القلب 
یمكن إعادة استخدامھا وتثبیتھا بواسطة المستخدم وتنقل القوى إلى فلنشات التثبیت فى الماكینة وتزید 

٠ًاأللواح أیضا من ثبات الماكینة وتقلل الفقد 

(57)

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



٥

٢٨/٠٧/٢٠٠٨
١٢٦٩/٢٠٠٨
٢٠١١نوفمبر 

٠٧/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٧٥

(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 79/00

(71) 1.
2.
3.

IMPRESS METAL PACKAGING S.A.  (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

JONGSMA, Jelmer Eelke;
JOUILLAT, Jean-Francois

(73) 1.
2.

٠٣/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٠٥٠٥٨’٤:تحت رقمالمانیا
٠٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)(2007/051053:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عاء قابل للتمدد بھ غطاء إلعطاء تحكم فى منطقة الرأس فى علبة مواد غذائیةو (54)
٠١/٠٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٢/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ة یتعل ى علب رأس ف ة ال ى منطق م ف اء تحك اء إلعط ھ غط دد ب ل للتم اء قاب بوع
ب ال ة للعل راع بأغطی ذا االخت ق ھ ة ویتعل واد غذائی رض م ى تتع ة الت واد الغذائی تقبال الم س

ن  ى م د أعل ة عن ة الحراری اء ٥٠للمعالج ون للغط سترة ویك ة ب ل عملی ى األق یم أو عل ة تعق ْم كعملی
اء  ة الوع ى جزء حاف ام ف ة بإحك ك الحلق حلقة مستدیرة تثبت فى جسم العلبة حیث یمكن أن تتصل تل

ة  ك الحلق ى تل ام ف ھ وتتضم٠ولوح غطاء حیث یوضع بإحك ة المستدیرة شبكة مستویة تتج ن الحلق
سبة للمستوى  فى اتجاه المحور المركزى الرأسى فى الغطاء وتكون مائلة محوریا وإلى الخارج بالن

ى  ة ٠األفق ستویة المائل شبكة الم ى ال ام عل اء بإحك وح الغط ع ل تم وض ریط ٠وی طة ش بواس
رى  صف قط ارجى ن ى خ ط٠حلق ة بواس ة محاط ة مركزی د منطق اوتوج ى محوری شریط الحلق ًة ال

ة  ون ثابت الى تك حن وبالت ھ أو ص كل قب ى ش زء عل ن ج داخل م زء ال اه الج ى اتج داخل ف ى ال ٠وإل
ة  ق العلب د غل ة ٠وبع ة حراری رض لمعالج ا تتع رض ٠فإنھ ا تتع ة ، فإنھ ق العلب د غل وبع

ة  ة حراری ضغط ٠لمعالج ر ال د تغیی ة(وعن ة المغلق ل العلب اء) داخ دث أثن ذى یح ة وال ك المعالج تل
ھ  كل قب ھ ش ع ل ى وض ع إل ن الوض ر م ستوى یتغی اء الم إن الغط ة ف اه / الحراری ى اتج حن ف ص

٠وبعد تبرید العلبة المغلقة ، فإن غطاء العلبة یعود إلى وضعھ األصلى ٠محورى وإلى الخارج 

(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



٦

١٦/٠٩/٢٠٠٩
١٣٦٧/٢٠٠٩
٢٠١١نوفمیر 

٠٧/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٧٦

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

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

براءات االختراعمكتب

(51) Int.Cl.8 B21D 13/10 & E04C 2/32
(71) 1.

2.
3.

HADLEY INDUSTRIES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

DEELEY, Geoffrey, Thomas
HUMPAGE, Roy
CASTELLUCCI, Michael

(73) 1.
2.

١٣/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٢٢٢٦٣.١: رقمالمتحدة تحتمملكة ال
٢١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٩٦٢٥٦٤/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

٢٤/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/GB2008/000261(:رقمب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

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

رقیقة من مادة باردة ، وطریقة ووسیلة لتصنیعھا (54)
٢٣/٠١/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٢٤/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

كال من صفوف سطحھ إلسقاطات وصفوفىبرقیقة لمادة اسطوانة باردة لھا علاالختراع یتعلق ھذا 
المواقع النسبیة . خرآلاالسطحىسطح واحد مطلوب باالنخفاضات علىاإلسقاطات عل، النخفاضات

للرقیقة بین صفوف متقاربة لإلسقاطات سطحىمثل خطوط مسحوبة عللإلسقاطات وانخفاضات تكون 
حیث كل إسقاط لھ منطقة مستمرة فعـال لقمـة عنصر ، Gمعایرالرقیقة لھا قاعدة، تكون غیر مستطیلة 

طرق لتكوین . Gمـن قاعـدة معایره% ٢٥أو یرفع لیس أكثر من /أو حول قمتھ واتجاه، بالستیك عند
.وأدوات لتكوین مادة الرقیقة تكون مكتشفةالرقیقة مادة

(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



٧

٢٢/١١/٢٠٠٨
١٧٠٧/٢٠٠٩
٢٠١١نوفمبر 

٠٧/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٧٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C09K 8/506 & C09K 8/68 & E21B 33/138

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HUANG, Tianping
CREWS, James, B.

(73) 1.
2.

٢٩/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٧٥٤.٧٨٦/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١١/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US) (2008/066484: رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

إجراءات وتركیبات لحمایة خزان  (54)
١٠/٠٦/٢٠٢٨فى وتنتھى ١١/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل زاناالخت ة خ ات لحمای إجراءات وتركیب ة ب ا فوھ دفق لھ اة ت بقن
دروكربون واح ن أن یكون خزان ھی ن الممك ذى م دفق ال دة على األقل موضوعة بجوار مصدر الت

دى  ر تقیی د غی سید واح ى تج شكل ٠ف ا ب ون مغلق صدر یك ة والم ین الفوھ دفق ب ر الت ًمم
در  اجز منح طة ح ت بواس در ٠مؤق اجز المنح ة الح تم إزال دفق ، ی ر الت ع مم رد وض بمج

ذیب ، ا امض ، الم أثیر الح ت ت ت وتح رارة /لوق ة الح رات ٠أو درج دفق ومم صدر الت م
ل  ى األق ا عل اة جزئی ون مغط دفق تك دفق(ًالت ن الت ة م ة ) مغلق ل عجین ت مث الء مؤق طة ط بواس

ى مصدر  ترشیح زائفة مكونة بمائع لزج خافض للتوتر السطحى ھالمى مائى ، وتمتد قناة التدفق إل
دفق  ة عن٠الت یح الزائف ة الترش ة عجین تم إزال سیر ی ادة تك طة م ة بواس ض اللزوج تم خف دما ی

دفق  سماح بالت تم ال ك ی د ذل م بع ة ، ث ة ٠داخلی دة لمعالج ة واح ى حال دة ف ون مفی ة تك الطریق
٠الھیدروكربونات حیث قناة التدفق تكون ردن تلیسكوبى أو أنبوب متصل بجدار حفرة البئر 

(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



٨

٢١/٠٢/٢٠١٠
٠٢٨٨/٢٠١٠
٢٠١١نوفمبر 

٠٧/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٧٨

(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 43/08
(71) 1.

2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORTED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

AUGUSTINE, Jody, R.

(73) 1.
2.

٢٣/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٨٤٤٢١٢/١١:رقم الوالیات المتحدة األمریكیة تحت
١٨/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/073481: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢

(30)

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

أجھزة تحكم بتدفق السائل اللزج لمساواة تدفق الغربال)            54(
١٧/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى في ١٨/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

اج  ي اإلنت د ف د بالتحدی ة یفی ال الطویل ات الغرب دفق لقطاع ة الت ام موازن راع بنظ ذا االخت ق ھ یتعل
ى دفق محیط سار ت ز بم ة یتمی الي اللزوج دروكربونى ع وفر الھی ھ لی ھ وارتفاع ر طول ن أن یتغی یمك

ال  ات غرب ب قطاع ى تركی اه ؛ وف ة معط ادة ذات لزوج ى لم دفق معط دل ت سبقا لمع ددة م ة مح ًمقاوم
ك  ال وتمتل اع الغرب دفق لق ع الت ة منب ن نھای القرب م ة ب ة المقاوم شكیالت عالی ع ت تم وض ة ی طویل

.لقطاع الغربال القطاعات األبعد تشكیالت أقل أو معدومة للتدفق الداخلى 

(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

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

مكتب براءات االختراع

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

٠٩/٠٩/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000950

٢٠١١نوفمبر 
٠٧/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٧٩

 E04F 13/02Int. Cl.8(51)

YUGENKAISHA JAPAN TSUSYO (JAPAN)1.
2.
3.

(71)

KITAGAWA, Katsuyuki1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٠/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/JP2005/004235) :الدولى رقم طلب البراءة

سمر احمد اللباد  (74)

براءة اختراع  (12)

ھیكل سھل التفكیك والتركیب وطریقة لتجمیعھ(54)
٩/٠٣/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٠/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

واد (57) سیر الم یتعلق االختراع الحالى بھیكل سھل التفكیك والتركیب وطریقة لتجمیعھ ، یعمل على تجنب تك
ة اال ة لالستمرار وطریق ز القابلی ة، وتعزی ة مواضع اتصال القطع المكون ساسیة، ویكون قادرة على تقوی

ة . لتركیبھ لھ ى الخطوات الخاص یتم توفیر طریقة لبناء ھیكل سھل التفكیك والتركیب، تشتمل الطریقة عل
وین الخاص  سیم التك ن تق ة م ادة بربط القطع المتعددة من رغوة البولى ستیرین الناتج ین مع م زل مع بمن

بكیة  واح ش ط ال زل، ورب سى للمن سم الرئی ع الج ا لتجمی وط معھ سحوق مالط مخل ى م وى عل الصقة تحت
بعض، واستخدام  ضھا ال مكونة من الیاف غیر عضویة على االقل بحیث تتم تغطیھ اجزاء ربط القطع ببع

ة سمك محدد للمادة االساسیة المكونة من االلیاف غیر العضویة ومسحوق ا لمالط المشتتین فى مادة تغطی
زل،  ن المن سى م ة بالجسم الرئی ة الخاص ة واالسطح الداخلی طح الخارجی ى االس راتنج موجودة عل ن ال م
سطح  سیة لل واستخدام مادة طالء خارجیة مقاومة للماء وواقیة من االشعة فوق البنفسجیة على المادة الرئی

ادة الخارجى بینما یتم استخدام مادة طالء مكونة م ى الم ة عل ادة طبیعی ن م ن طفل دقیق الحبیبات مشتقة م
٠الرئیسیة للسطح الداخلى

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



١٠

١٠/٠١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000022

٢٠١١نوفمبر 
١١/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٨٠

(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 45/16

(71) 1.
2.
3.

EISENMANN MASCHINENBAU GBMH & CO.KG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KATEFIDIS, Apostolos

(73) 1.
2.

١٥/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ ١٠٢٠٠٤٠٣٤١٥١.٦: المانیا تحت رقم 
١٣/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ) 2005/007614PCT/EP: (طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

ةجھاز فصل حبیبات دقیق (54)
١٢/٠٧/٢٠٢٥فى وتنتھى ١٣/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل از باالخت واء ، جھ ول ھ دة دخ ة ، ووح ات الدقیق صل للحبیب ف
وثین  ا مل ائع یكون دفق م واء ، ولت دخول الھ ل ل ى األق دة عل رى واح ى مج شتمل عل ت

ا ین لوح ا ب ده فیم م تحدی وث ت واء مل دفق ھ ة ، وت ات الدقیق ائع ، بالحبیب وجھین للم ابلین م ن متق
ات ،  روج للحبیب ة خ رى فتح ى مج ان ف ائع ویفتح دفق الم اه ت ى اتج ضیقان ف وی
دخول ة ال رى فتح ن مج دا ع ؤدى بعی ذى ی ى ال ائع المنق ل للم ى األق د عل ائع واح رى م صل بمج ًتت ُ

دخول  ة ال رى فتح ارج مج ودة بخ ة الموج ى المنطق را٠ف ذا االخت ق ھ ك ، یتعل ى ذل الوة عل ع ع
ة  ات الدقیق وث بالحبیب ن التل ائع م دفق الم ة ت ا لتنقی صاح عنھ م اإلف ة ت ضا بطریق ٠ًأی

اءة  ن الكف ة م ة عالی ات بدرج وث بالحبیب ائع المل دفق الم ة ت م تنقی د ت راع ، فق ا لالخت ًووفق
الى  تم بالت ذى ت ضغط ، وال ن ال نخفض م د م دار فق صل بمق ن الف ة م ة عالی تخدام درج باس

طتھ أن یؤخ سابق بواس ائع(ذ ال دفق الم ل ) ت ى األق د عل وح واح داد ل ول امت ى ط اد عل ویق
ة الخروج ،  ل مجرى فتح ل قب ى األق ًمن ألواح توجیھ المائع ، الذى یكون منحنیا بصورة جزئیة عل

٠وباتجاه الجزء الداخلى لمجرى فتحة الدخول 

(57)

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



١١

٠٧/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001178

٢٠١١نوفمبر 
١١/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٨١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08L 23/06, 23/08

(71) 1.
2.
3.

 INEOS MANUFACTURING BELGIUM NV (BELGIM)

(72) 1.
2.
3.

GODON, Pascale

(73) 1.
2.

٠٩/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٦,٠٤٢٥٣٤٢٠:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
٢٧/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP2005/005823): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

راتنجات تجھیز أنابیب من البولى إیثیلین  (54)
٢٦/٠٥/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٧/٠٥/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ب أو  ة أنابی ى ھیئ شكیل عل ین مناسب للت ولى إیثیل ن الب نج م شف عن رات یتعلق االختراع الحالى بالك
ى ٠,٤٠یتراوح من MI5تجھیزات األنابیب، وبھ  دار ١٠/ جرام٠,٧٠إل ى مق شتمل عل ائق، وی دق

راوح % ٥٢إلى ٤٧یتراوح من  دار یت بالوزن من جزء بولى إیثیلین ذى وزن جزیئى منخفض، ومق
ولى % ٥٣إلى ٤٨من  شتمل جزء الب ث ی الى، حی ى ع بالوزن من جزء بولى إیثیلین ذى وزن جزیئ

٠أوكتین -١ھكسین أو -١الوزن الجزیئى العالى على بولیمر مشترك من اإلیثیلین وإیثیلین ذو

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٢

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٠٢/١١/٢٠٠٩
١٦١٥/٢٠٠٩
٢٠١١نوفمبر 

١١/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٨٢

C02F1/20 & B01D 19/00, 53/50, 53/77Int. Cl.8(51)

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JAPAN)1.
2.
3.

(71)

SONODA, Keisuke
NAGAO, Shozo

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٤/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ١٩١٨٤٠/٢٠٠٧:الطلب الیابانى تحت رقم
٠٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ  (PCT/JP2008/062359 (:راءة الدولى تحت رقمطلب الب

سمر احمد اللباد  (74)
براءة اختراع  (12)

جھاز تھویة(54)
٠٧/٠٧/٢٠٢٨فىوتنتھى٠٨/٠٧/٢٠٠٨من تاریخ  تبدأ الحمایة 

دة یتعلق االختراع الحالى بج(57) ى وح ھاز تھویة یمكن فیھ زیادة عدد فوھات التھویة التى یمكن وضعھا  ف
المساحة بوجھ قاعدى من نظام معالجة باكسدة ماء البحر لتحسین أداء إزالة الكربون بالتھویة باستخدام 

ون  ة الكرب ة الزال از تھوی ة(جھ ة الكبریت) تھوی ستخدم إلزال اء البحر الم ن م تم . م ة ی از تھوی ى جھ ف
رج ترك ن ب تم تصریفھ م ذى ی اء البحر المستخدم وال غ م اء البحر لتفری یبھ فى نظام المعالجة باكسدة م

صمیمھ  صة وت ادة ممت ر كم اء البح تخدام م ازى باس ادم غ ن ع ت م ة الكبری دة ازال ت بوح ة الكبری ازال
توزیع متصل الزالة الكربون بتولید فقاعات ھوائیة د   قیقة فى ماء البحر المستخدم، یتم تركیب مجمع

ات  د فقاع تم تولی ر، وی اء البح سدة م ة باك ام المعالج ن نظ دى م ھ قاع ى وج الھواء عل داد ب انبوب لالم ب
. ھوائیة دقیقة من فوھات التھویة المرتبطة بمجمع التوزیع حتى تمتد الى اعلى فى االتجاه الرأسى

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



١٣

٢٣/٠٩/٢٠٠٩
٢٠٠٩/١٣٨٠

٢٠١١نوفمبر 
١١/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٨٣

(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 20/04, C02F 1/28, 1/56, 103/28, 103/32
(71) 1.

2.
3.

OMYA DEVELOPMENT AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

GANE, Patrick A.C.
SCHÖLKOPF, Joachim
GANTENBEIN, Daniel

4. GERARD, Daniel E.

(73) 1.
2.

٢١/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٥,٠٧٠٠٥٨٥٦: تحت رقممكتب البراءات األوروبي
١٩/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP 2008/053337)(: طلب البراءة الدولي رقم 

١.
٢.

(30)

سمر احمد اللباد (74)
إختراعبراءة (12)

ُكربونات كالسیوم معالجھ السطح واستخدامھا في معالجة ماء الصرف (54)
١٨/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٣/٢٠٠٨تاریخ تبدأ الحمایة من

السطح ةمتفاعلیتعلق االختراع الحالي بعملیھ لتنقیھ الماء، حیث تتالمس كربونات الكالسیوم الطبیعیھ
راد اء الم ع الم سیوم الطبیعیم ات الكال ون كربون ھ، وتك ل ةمتفاعلةتنقیت تج تفاع اره من سطح عب ال

ون، سید الكرب اني أك ھ مع حمض وث ع بواسطھ كربونات الكالسیوم الطبیعی ي الموق ھ ف م تكوین ذي ت ال
.أو الذي یتم إمداده من الخارج/تفاعل الحمض و

(57)

ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیةتمثل ھــذه المطبوعة



١٤

٢٤/٠٢/٢٠٠٩
٠٢٥٦/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
١١/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٨٤

(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 25/00

(71) 1.
2.
3.

HUNDZ SOIL LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MORGAN, MODFY

(73) 1.
2.

٢٤/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٠٣٤,٥٠٩/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٧/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/US2007/075362): طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

أوساط لنمو النباتات وطریقة لصنعھا  (54)
٠٦/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٧/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ا قطر٠یتعلق ھذا االختراع باألوساط  ائق لھ تستخدم ھذه األوساط مع أساس دقائقى یحتوى على دق
دویر ٠أول لنمو النباتات  ادة الت وى مع ل الحی ة للتحل واد قابل ن م ة م وتتضمن األوساط حبیبات مكون

ل  ع ك افى م شكل إض دقائقى ب اس ال رق األس ى تخت صى األول حت ر األق ع القط ب م ر یتناس ا قط ولھ
ة وت٠ترویة  د التروی ر بع لتصق وتتضمن الحبیبات مواد مغذیة للنباتات وتكون مكونة من مادة تتخث

ن ٠بالدقائق فى األساس  ى المدى م ات ف د یكون قطر الحبیب م ٠,١٥٨٨وق ى ) بوصة١/١٦(س إل
٠) بوصة١/٨(سم ٠,٣١٨

(57)

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



١٥

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٠٤/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٣٢/٢٠٠٨
٢٠١١نوفمبر 

١٢/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٨٥

A01N 43/58& A01P 3/00& C07D 401/04, 403/04Int. Cl.8(51)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY (JAPAN)1.
2.
3.

(71)

MANABE, Akio1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٠٧/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥/ ٣٥٣١٧٧:الیابان تحت رقمى
٢٢/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦/ ٠٤٤٩٩٣

٢٨/١١/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/JP2006/324132) :طلب البراءة الدولى رقم
سمر احمد اللباد  (74)

براءة اختراع  (12)

ین لمكافحة امراض النبات  مركبات بیریداز(54)
٢٧/١١/٢٠٢٦فىوتنتھى٢٨/١١/٢٠٠٦من تاریخ تبدأ الحمایة 

صیغة (57) ن ال دازین م ات البیری راع بمركب ة إمراض ) ١(یتعلق ھذا االخت ى مكافح رة ف ة الكبی ذات الفعالی
٠النبات، ویتعلق ایضا باستخدام تلك المركبات ومركب وسیط النتاجیة

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٦

٠٥/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001371

٢٠١١نوفمبر 
١٢/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٨٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C05G 3/00, 5/00

(71) 1.
2.
3.

 UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
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WÖLZL, Wilfried
NIEHUES, Paul
WITTRIEN, Rainer

4.
5.
6.

HASTEDT, Helmut
HAGEN, Rainer

(73) 1.
2.

THYSS ENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

١٦/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ١,١٠٢٠٠٥٠٢٨٠١٦:ألمانیا تحت رقم
١٣/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/EP2006/005658): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

اللباد  سمر أحمد (74)
براءة اختراع (12)

سماد مغلف ذى انبعاث مقنن للمكون الفعال وعملیة إلنتاجھ  (54)
١٢/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٣/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

سمح  ا ی ا أو مائی ل بیولوجی ل للتحل ولیمر قاب ومر أو ب ن أولیج الف م ھ غ سماد ل راع ب ق االخت یتعل
ا ٠ون الفعال والذى یتقدم بمعدل أبطأ بشكل رئیسى من السماد غیر المغلف باالنبعاث المقنن للمك وفق

دویر أو  ادة الت ا بإع ن إنتاجھ ن بولیجومرات أو أولیجومرات یمك لالختراع قد تتكون مواد التغلیف م
٠تخلیقیا 

(57)

زیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلی



١٧

١٧/١٢/٢٠٠٣
١٠٨٩/٢٠٠٣
٢٠١١نوفمبر 

١٢/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٨٧

(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 3/02, 3/08 & B01D 53/14

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CICCARELLILI, Liberato, Giampaolo

(73) 1.
2.

٢٠/١٢/٢٠٠٢بتاریخ )MI 02A2709(:إیطالیا تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

ین الموجود فى الغاز الطبیعىطریقة إلزالة كبریتید الھیدروج (54)
١٦/١٢/٢٠٢٣وتنتھى فى ١٧/١٢/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

: یتعلق االختراع الحالى بطریقة إلزالة كبریتید الھیدروجین الموجود فى الغاز الطبیعى وتشتمل
از ) أ( ى جھ ر ف ا بك امتصاص كبریتید الھیدروجین الموجود فى الغاز الطبیعى باستخدام نافث

دارھا  ة مق سبة جزیئی صاص وبن د ١,٥: ٠,٨٥امت ى كبریتی ر إل ا بك والر نافث م
٠الھیدروجین 

ود ) ب( ى عم تج أعل ر كمن ا البك طة النافث تص بواس دروجین المم د الھی تخالص كبریتی اس
٠م ٥٢٠: م ٥٥التقطیر الذى یعمل بمكثف إرجاعى فى درجة حرارة من 

ـ( ص) ج ر المن ا البك دویر النافث ادة ت ة إع ى مرحل ر إل ود التقطی فل عم تج أس رفة كمن
٠) أ(االمتصاص 

ى ظروف درجات الحرارة ) د( از الطبیعى ف اج الغ ل إنت إعادة كبریتید الھیدروجین إلى حق
٠والضغط الموجودة أعلى عمود التقطیر 

(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



١٨

١٩/٠٨/٢٠٠٨
١٣٩٧/٢٠٠٨

٢٠١١دیسمبر 
١٢/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٨٨

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

یةجمھوریة مصر العرب
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E01B 9/30 , 3/28
(71) 1.

2.
3.

PANDROL LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

COX, Stephen, John
PORRILL, John, Phillip

(73) 1.
2.

٢١/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٣٤٣٤.٢:تحت رقمتحدة المملكة الم
٢١/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/000611(:طلب البراءة الدولى رقم

١-
٢-
٣-

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة إختراع (12)

ضراعالتصنیع لطریقةصفیحة مانعة للتسرب الداة تثبیت مشبك قضیب سكة حدید و (54)
٢٠/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢١/٠٢/٢٠٠٧ة منتبدأ الحمای

ك قضیب لھا رأس وقصبةبلالستخدام مع أداة تثبیت مش، بصفیحة مانعة للتسرب یتعلق ھذا االختراع
تكون معدة لالمتداد ، مستخدمة التى تمتد من الرأس إلى عربة نوم خرسانیة عندما تكون أداة التثبیت

وذلك لمنع ، داة تكون موضوعة فى عربة النوم الخرسانیةأللفوق الجانب السفلى للرأس حیث القصبة
اكبر بسطحاإلمدادیتم ، لتحجزه على سطح عربة النوم فیما بعد، داةأللى رأس اإدخول الخرسانة

قل جزء تثبیت واحد للمشبكألاعلىب، على عندما تكون عربة النوم مستخدمةألالتى تكون ا، للصفیحة 
قل ألالى عىخرسانالضراعالتصنیع طریقة ختراع بإلاكما یتعلق. ك القضیب الستقبال جزء من مشب

.أداة تثبیت واحدة لمشبك قضیب مدموجب

(57)

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



١٩

٢٥/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٩٧/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
١٤/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٨٩

(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 G01 N21/01, 3/08, 3/24

)ة جمھوریة مصر العربی( إیناس حسین السید مبارك  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

إیناس حسین السید مبارك ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

مثبت لقیاس عینات قوة الربط القصیة والمیكروقصیة (54)
٢٤/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٥/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى  از متخصص ف راع بجھ ذا االخت ق ھ صیة یتعل ربط المیكروق وة ال اس ق ات الخاصة بقی ت العین تثبی
اس  ة القی ى ماكین ھ ف ة المثبت ى العین ن ٠لألسنان والحشوات بطریقة عمودیة عل از مكون م ذا الجھ ھ

دن  ن المع ى منتصفھ ٠مكعبین متساویین م وى ف دنى یحت ت حامل مع ان لتثبی ھ مك وى فی الجزء العل
٠على حامل لتثبیت السلك 

ة فى الجزء ا ى كل جھ سامیر ف ة م ھ بواسطة أربع ألسفل تم عمل فراغ لتثبیت العینة المراد قیاسھا فی
٠من المكعب المعدنى 

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



٢٠

٢١/٠١/٢٠٠٩
٠٠٩٧/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
١٤/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٩٠

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

مصر العربیةجمھوریة 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E04C 2/32 , 2/34
(71) 1.

2.
3.

TESSELLATED GROUP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

GALE, Gregory, W.

(73) 1.
2.

٢٤/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٤٥٩.٥٥٠/١١:مقردة األمریكیة تحتالوالیات المتح
١٩/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/073932: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى   (74)
براءة إختراع (12)

ھیكل دعم مجسم ثالثى األبعاد (54)
١٨/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٩/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

بھیكل دعم مجسم ثالثى األبعاد یشتمل على صحیفة أو رقیقة وحیدة من مادة حیث ختراعإلیتعلق ھذا ا
ویتشكل كل تجویف من التجاویف بجدارین طرفیین أول. بنسق ونمط متكرر من التجاویف یتم طیھا

الجدارین نوثان متباعدین عن بعضھما البعض وبجدارین جانبین أول وثان مائلین حیث یمتدان بی
جانبى طیة واحدة من ویتضمن كل جدار طرفى طیتین من المادة بینما یتضمن كل جدار. الطرفیین 

وتتحاذى . مطویة أو طرف مطوى ویتالمس الجدارین الجانبین األول والثانى عند حافة. المادة 
والنمط المتكرر األول ألى تجویف من النسق التجاویف وتتراصف بالشكل الذى یجعل الجدار الطرفى

الثانى ألى تجویف مالصق للنسق أو النمط المتكرر لیتشكل جدار ذو أربع طیات ًمـا للجدار الطرفىخمتا
بطانة لمادة المطویة كما یمكن لصق أو ضممن اأول نبویمكن لصق أو ضم بطانة أولى بجا. من المادة

.لجانب الثانى للمادة المطویة باثانیة 

(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

٠٤/٠٩/٢٠٠٨
١٤٨٤/٢٠٠٨

٢٠١١سبتمبر 
١٤/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٩١

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

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

االختراعمكتب براءات

(51) Int.Cl.8 G01V 3/12
(71) 1.

2.
3.

MTEM LTD (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

ZILKOWSKI, Anton

(73) 1.
2.

١٠/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٤٨٢٩.٢:رقمالمتحدة تحتمملكة ال
٠٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/00843: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى   (74)
براءة إختراع (12)

لیة البارامترات والمؤشرات الكھرومغناطیسیة متعددة الظواھر العابرة ثتوخى أم
ما تكون إلى الكمال والفعالیةأقربوجعلھا

(54)

٠٨/٠٣/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٩/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
بأعمال المسح والمخططات المساحیة الكھرومغناطیسیة متعددة الظواھراالختراع یتعلق ھذا 

لتقدیر وتقییم استجابة األرض للنبضات الكھرومغناطیسیة ، لیتم بتلك الوسیلة (MTEM)العابرة
، وعلى وجھ الخصوص. التكوینات الحاملة للھیدروكربون أو تلك التكوینات الحاملة للماء اكتشاف

والمخططات یختص ھذا االختراع بتوخى أمثلیة البارامترات والمؤشرات فیما یتعلق بأعمال المسح
.(MTEM) المساحیة الكھرومغناطیسیة متعددة الظواھر العابرة

(57)

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



٢٢

٠٤/٠٨/٢٠١٠
١٣١٢/٢٠١٠
٢٠١١نوفمبر 

١٤/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٩٢

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

جمھوریة مصر العربیة
رة الدولة لشئون البحث العلمىوزا

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.

STIG Rune Lennart Tenghamn

(73) 1.
2.

١٢/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٤٦٢.٩٥٤/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم  ١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى (74)
براءة إختراع (12)

ة الزلزالیو لتنظیم معین من الھزازاتأةمرتبةلطیف انتشار لمجموعةشارات حافزإلتولید ةطریق
باستخدام عملیات متعددة للتضمین ثنائى الطور فى كل شریحة من شرائح اإلشارات الحافزة

(54)

٠٣/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٤/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ول أللمسح تحت السطحى تتضمن تشغیل ھزاز زلزالى ةزلزالیةلتولید طاقةطریقبیتعلق ھذا االختراع

ة قل فوق الرقعألالمراد مسحھا وتشغیل ھزاز زلزالى ثان على اةتحت السطحیةمن الطبقة فوق رقع
ةوالثانى استجابولألولكل من الھزازین ا. ول ألتشغیل الھزاز الزلزالى الى حد كبیر معإبشكل متزامن 

لطیف انتشار التتابع ةواحدةشارإبول والثانىأل، ویجرى تشغیل كل من الھزازین اةتردد محدد مختلف
طیف انتشار ةشارإفى ةمنطقیةالتضمین لكل قیمالمباشر ، حیث یتحدد فیھا عدد مختلف من عملیات

.ابع المباشر لكل ھزاز التت

(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

٠٤/٠٨/٢٠١٠
١٣١١/٢٠١٠
٢٠١١نوفمبر 

١٤/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٩٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

علمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث ال
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 G01V 1/38
(71) 1.

2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

STIG Rune Lennart Tenghamn

(73) 1.
2.

٢٧/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٥٨٣.٨٦١/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ١·
٢·
٣·

(30)

كامل مصطفىمحمد  (74)
براءة إختراع (12)

تجمیع مجسات رتل مسماعات مائیھ زلزالى بحرى ثنائى المجس وطریقھ للمسح الزلزالى (54)
٠٣/٠٨/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٠٤/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

شتمل رت.فى جسم مائى ةو سحب رتل مسماعات مائیأللمسح الزلزالى البحرى تتضمن جر ةطریق ل وی
دةالمسماعات المائی ن مجموعات المجسات متباع شتمل كل عن بعضھاةعلى عدد وافر م بعض ، وت ال

د ضغط متباع سات ال ن مج ر م دد واف ى ع ات عل ك المجموع ن تل ھ م ضھاًـطولیة مجموع ن بع ا ع
سیمات ةلحركةالبعض وكذلك المجسات المستجیب ن. الج تم الكشف ع شافھا فأشارات إلاوی ى كل و اكت

و مكوناتأویجرى تولیف مركبات . ةالزلزالیةحد مصادر الطاقألتشغیل ةمجس من المجسات المستجیب
رة أالمعاینةشارات الحركإ ىةو المختب د ةكل مجموعف دد لتولی ردد مح وق ت ھ جماعیإف ةشارات حرك

اظر ات إ. ةمن ا مركب اتأم ستجیبإلاو مكون ددةللحركةشارات الم ردد المح ت الت ن تح تم ترشیحھا م فی
سرعةشارات المرشحإلتولیف اویتم. ةحیث السرع ث ال ع ةمن حی دةالجماعیةشارات الحركإم لتولی

.عرض نطاق التردد الكامل تماثل كل مجموعھ مجسات ةلحركةمستجیبشاراتإ

(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



٢٤

٢٠٠٧/ ٠٤/١١
٠٥٦٩/٢٠٠٧
٢٠١١نوفمبر 

١٥/٠٣/٢٠١٢
٢٥٥٩٤

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

جمھوریة مصر العربیة
ارة الدولة لشئون البحث العلمىوز

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A 63 B 69/00

)جمھوریة مصر العربیة (مجدى عبد المحسن محمد محمد     ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مجدى عبد المحسن محمد محمد      ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

اآللیھ الحدیثھ لتطویر االلعاب الجماعیھ  (54)
٠٣/١١/٢٠٢٧و تنتھى فى ٠٤/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
ھذه اآللیھ یتم استخدامھا فى . لحدیثھ لتطویر االلعاب الجماعیھ یتعلق موضوع االختراع باآللیھ ا

العدید من الریاضیات أو االلعاب الریاضیة بھدف تنمیة القدرات الذھنیة لدى ممارسى اللعبة الواحدة 
والتى تعمل على حسن توظیف اللیاقة البدنیة والمھارات الفنیة لدى الالعبین واالرتقاء بمستوى 

ات جدیدة للملعب ممن مرحلة الھوایة الى مرحلة االحتراف وذلك من خالل تقسیھم المھارىئادا
واستخدام بعض االجھزة الجدیدة الواردة فى مشروع االبتكار والتى بدورھا تساعد على تنفیذ 

.عناصر البرنامج لتحقیق االھداف المرجوة 

(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

٢٠٠٦/ ٠٢/ ٢١
PCT/NA2006/000178

٢٠١١اغسطس 
١٨/٣/٢٠١٢

٢٥٥٩٥

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8  A01N & A01N 25/00 & A01P

(71) 1.
2.
3.

STOLLER ENTERPRISES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

STOLLER, Jerry, H.

(73) 1.
2.

٢٢/٠٨/٢٠٠٣بتاریخ ٤٩٧.١٥٠/٦٠:قمروالیات المتحدة األمریكیة تحتال
٠٢/١٠/٢٠٠٣بتاریخ ٦٧٧.٧٠٨/١٠:قموالیات المتحدة األمریكیة تحت رال

١٨/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ(PCT/US2005/007868):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نزیھ أخنوخ صادق إلیاس  (74)
براءة اختراع   (12)

بإستخدام أو بتنشیط إفراز األوكسینات النباتیھ واآلفات تثبیط مسببات األمراض (54)
١٧/٠٨/٢٠٢٤وتنتھى في ١٨/٠٨/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

صوص  ھ الخ ى وج راض ، وعل سببة لألم ات الم و الكائن یط نم رق لتثب راع بط ذا اإلخت ق ھ یتعل
ة  سجة النباتی ى األن ا ، عل ات والبكتیری راع أی. الفطری ذا اإلخت ق ھ ات یتعل زو النبات رق غ ًضا بط

غة  ة والماض شرات الماص ة الح ات ، وبخاص شرات والیرق طة الح سین أو . بواس تخدام أك تم بإس وی
ذور ) PGR(منظم لنمو النباتات  ضمن ب ا یت ات بم سیج النب ى ن سین ف والذى یؤثر على مستوى األوك

ة أو درنات النبات قبل الزراعة أو یؤثر على الجذور ، األوراق ، األزھار  د الزراع ار بع تم . أو ثم ی
سین أو  تخدام األوك شرات ، PGRإس رض أو الح سبب للم ائن الم و الك یط نم ى تثب ل عل ة تعم بكمی

سین . ًولكن بكمیة لیست كبیرة بحیث ال تؤثر سلبا على نمو األنسجة النباتیة  تم إستخدام األوك یمكن ی
ین أولى ، مشتق أوكسین أو مخالیط كاوكسین طبیعى ، أوكسین مخلق ، ناتج أیض لألوكسین ، أوكس

ك -٣-واألوكسین المفضل ھنا اندول. منھا  سین أو ) . IAA(حمض خلی تم إستخدام األوك ن أن ی یمك
PGR یمكن أن یتم رش البذور أو الدرنات أو تغمس فى . على البذور ، الدرنات أو األنسجة النباتیة

رى یمكن إستخ. PGRمحلول مائى یحتوى على األوكسین أو  ة ال ة أو أنظم رش التقلیدی دام طرق ال
ى أوكسین أو  اتى PGRبالتنقیط فى رش محلول مائى یحتوى عل سیج النب ضا . للتوصل للن ًیمكن أی

سین أو  ادة PGRوضع األوك ى م سل ف ن أن یكب سحوق أو یمك ى صورة م ة ف سجة النباتی ى األن عل
ات  ى جذور النب الق إل سحوق . ًمالئمة بیولوجیا وذلك إلبطاء اإلنط ة بم سجة النباتی ر األن یمكن تعفی

ث تعمل . PGRیحتوى على أوكسین أو  یمكن وضع األوكسین المكبسل فى منطقة الجذر وذلك بحی
. PGRالجذور على إمتصاص األوكسین أو 

(57)

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



٢٦

٠٥/١٠/٢٠٠٩
١٤٦٨/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
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(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 37/04 & F23C 3/00 , 7/04
(71) 1.

2.
3.

SAINT-GOBAIN ISOVER, (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BOULANOV, Oleg
ELLISON, Christopher

(73) 1.
2.

١٢/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٥٤٤٠٢:مقرتحتفرنسا 
٠٧/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/FR2008/050610(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى     (74)
براءة إختراع (12)

موقد احتراق داخلى (54)
٠٦/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

احتراق داخلى یشتمل على غرفة احتراق مزودة بوقود) حاروق ( بموقد ختراعاالیتعلق ھذا 
ىوعلى األقل جھازى احتراق مزودین بمؤكسد ووقود ، اتحاد من جھاز) مؤكسدعامل(ومؤكسد 

موقد –جدار حتراق ، الذى لھ تشكیالت مختلفة لتولید نوعین مختلفین من الشعالت ومن نظام تبریدالا
على إمداد درجة حرارة غاز احتراق قادرلى موقدإلھ إمداد ھوائى بطول الجدران المذكورة ، یؤدى 

كاف أبعاد صغیرة لكى یتم تبریدھا بسھولة ولھا بشكل نأدرجة مئویة التى من الممكن ١٧٠٠لى إتصل 
.معدات متواجدة لصنع صخر أو صوف الزجاج تكون مبیتة ، بالتحدید ، فى

(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 



٢٧

٢٥/٠٥/٢٠٠٨
٠٨٩٠/٢٠٠٨

٢٠١١دیسمبر 
١٨/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٩٧

(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 29/00 & C01G 2.00

(71) 1.
2.
3.

INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE ENI (FRANCE)
ENI S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ROLLAND, Matthieu
BRUNARD, Nathalie
VIGUIE, Jean-Christophe

(73) 1.
2.

٢٠/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥١٣٢٠٧: فرنسا تحت رقم 
٠١/١٢/٢٠٠٦بتاریخ   (PCT/FR 2006/002648) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة شحاتة ھارون  (74)
اختراع  براءة  (12)

جھاز ترشیح ثانوى مناسب لمعالجة ثالثیة الطور  (54)
٣٠/١١/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠١/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

الحالى بجـــھاز ترشیــح ثــــانوى مناســـب لمعالجة ثالثیـــة الطـــور لجـــسیمات یتعلق االختراع
، یـــشتمل علــــى مفاعــــل یـــدار بـــنمط ثالثى الطـــورحفــاز ، محتـــوى فى منبثـــق معالجـــة 

٠أى ذو جسم صلب معلق فى طور سائل فى وجود طور غازى 

(57)

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



٢٨

١٩/١١/٢٠٠٨
١٨٨٤/٢٠٠٨

٢٠١١دیسمبر 
١٨/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٩٨

(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 41/50
(71) 1.

2.
3.

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

MORALES, Rodolfo, Davila
PALAFOX-Ramos, Jorge

(73) 1.
2.

٠١/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ  (GB0610809.6) : بریطانیا تحت رقم 
٢١/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/001878(:تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

نادیة شحاتة ھارون & ماجدة شحاتة ھارون  (74)
براءة إختراع (12)

بــزبــاز صــب (54)
٢٠/٠٥/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢١/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یشتمل البزباز على . لتوجیھ معدن منصھر متدفق من وعاء إلى قالبصبببزبازختراعإلیتعلق ھذا ا
یكون للبزباز مدخل علوى واحد على. ا أثناء االستخدامًـعلى طول محور موجھ رأسیمجرى ممدود

بالمصدات تحدد ، الجدران الخارجیة الخاصةاألقل وقبیل نھایتھ السفلیة مصدین متباعدین عن بعضھما
األقل مخرج واحد لممر ت تحدد علىالجدران الداخلیة الخاصة بالمصداو، ا مخرجین سفلیینًـجزئی

ا ومنسق ًـا على األقل جزئیًـتقعریىمنحنیكون لكل جدار من الجدران الداخلیة للمصد. الدفق فیما بینھما
.الدفقبحیث ال یوجد دفق متجمع من مخرج أو مخارج ممر

(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



٢٩

٢٩/١١/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/001332

٢٠١١دیسمبر 
١٨/٠٣/٢٠١٢

٢٥٥٩٩

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

صر العربیةجمھوریة م
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C01B 3/38, 3/36 & B01J 19/26 & F23D 14/24
(71) 1.

2.
3.

CASALE CHEMICALS S. A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

BEDETII, Gianfranco
FILIPPIA, Ermanno
ZANICH ELLIA, Luca

(73) 1.
2.

٠٢/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ٥٠١١٩٣١.٢:مكتب البراءات األوروبى تحت الرقم
٠٦/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ TPC/EP2006/003122)(: طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

خاص بھاعملیة إلنتاج غاز التخلیق وجھاز  (54)
٠٥/٠٤/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠٦/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

االختراع بعملیة إلنتاج غاز تخلیق من خالل إجراء إعادة تشكیل حفزیة ذاتیة الحرارة لتدفق ایتعلق ھذ
حیث یتم الحصول على غاز تم تحویلھ بصورة جزئیة ، مادة تغذیة غازیة یشتمل على ھیدروكربونات 

ًویكون تدفق مادة التغذیة الغازیة المذكور مشتمال على ھیدروكربونات یتم خلطھا بجزء ، ق وغاز تخلی
ًمن الغاز المذكور الذى تم تحویال جزئیا  وذلك قبل أن یتم إخضاعھ إلجراء إعادة التشكیل الحفزیة ، ً

. لموجودة فیھ  وذلك لكى یتم تحقیق تخفیف لتركیز الھیدروكربونات ا، الذاتیة الحرارة سالفة الذكر 

(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



٣٠

٢٩/٠٣/٢٠٠٩
٠٤١١/٢٠٠٩

٢٠١١دیسمبر 
١٨/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦٠٠

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F24J 3/08 & F25D 23/12

(71) 1.
2.
3.

EARTH TO AIR SYSTEMS, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WIGGS, B., Ryland

(73) 1.
2.

٢٩/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/038220(: رقم ولى ب البراءة الدلط ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

مباشرىتبرید تبادل/نظام تسخینىتجمیعة تغلیف لتثبیت أنابیب تبرید أسفل السطح ف (54)
٢٨/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٩/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ى تبرید تبادل/نظام تسخینىلتثبیت أنابیب تبرید أسفل السطح فبتجمیعة تغلیفختراعیتعلق ھذا اال
من Uثنیة على شكللھىالذىمباشر یتضمن أنبوب تغلیف واق ومزود بثقل إلنزال الجزء البعید السفل

یة وأنف مستدیرة أو مخروطىجسم رئیسألنبوب التغلیف جزء. ثقب حفر /بئرىأنابیب التبرید ف
مالط ىللطرف البعید من خطوط نقل مادة التبرید فUلھ ثنیة على شكلىیتم تغلیف الجزء الذ. الشكل
مسطح لمنع الطفو إلى أعلىىبداخل أنبوب التغلیف جزء علوىللمالط الذ. داخل األنبوبىأسمنت

یتم ربط حلقة . تأثناء التثبیواحد على األقل لتأمین أنبوب ضخ بھ سلك قابل للتمددىومسمار عرو
.المیاهىلوصلة عوامة بیان توضع فلألنبوبىأمامیة اختیاریة بالطرف البعید السفل

(57)

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



٣١

٢٨/٠٦/٢٠١٠
١١١٢/٢٠١٠
٢٠١١أكتوبر 

١٨/٠٣/٢٠١٢
٢٥٦٠١

(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 C05C 11/00 & C05G 1/00

(71) 1.
2.
3.

 SREE RAMCIDES CHEMICALS PVT LTD (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

SUNDARESAN, S.

(73) 1.
2.

٠٨/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ (CHE/2008/331):الھند تحت رقم
٢١/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/IN2008/000520):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

یوسف محمد حافظ   (74)
براءة اختراع   (12)

منتج لزیادة التمثیل الضوئى  (54)
٢٠/٠٨/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢١/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ادة / مركب لزیادة كفاءة التمثیل الضوئى وبالتالى زیادة الزراعة ى م وى عل ساتین ویحت محاصیل الب
ن  ین م ى % ٥المالم ن % ٩٠إل سفوریك م و ف امض األورث ى % ١٠ح سید % ٨٠إل ھیدروك

ى % ٨ھیدروكسید الصودیوم % ٨البوتاسیوم  سبة تصل إل لفات البوتاسیوم بن ع % ٣٠وس % ٠,٥م
ل إ و إیثی سونات األمین ل ھیك ك % ٥یثی لفات الزن درات س ع% ١٠مونوھی ت م أوكتوبوری

IGSURF 6000 ن % ١٥إلى % ٨بنسبة ى % ٥وعامل مرطب م تج % ١٠إل ى من للحصول عل
٠لزیادة التمثیل الضوئى على شكل سائل قابل للذوبان مسحوق وحبیبات 

(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



٣٢

٠٨/٠٢/٢٠١٠
٠٢٠٣/٢٠١٠
٢٠١١اكتوبر 

١٩/٠٣/٢٠١٢
٢٥٦٠٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

میة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادی
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01F 3/04, 7/00 & C02F 3/20

(71) 1.
2.
3.

INVENT UMWEL T-UND VERFAHRENSTECHNIK AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

HOFKEN, Marcus

(73) 1.
2.

٠٩/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٣٧٥٨٤.٢:تحت رقمألمانیا 
١٩/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/004915:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مصطفى حسین الشافعى (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز تحریك الحمأة المنشطة  (54)
١٨/٠٦/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٩/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل أة الماالخت ك الحم از تحری ك بجھ سم تحری ى ج شتمل عل ث ی شطة ، حی ن
ف واء تجوی داد الھ واء إلم داد الھ ط إم ى خ ضا عل شتمل أی ا ی دار ، كم ود ذو ج صل بعم ًمت

ك  سم التحری فل ج شكل أس ع ی شبھ القم ة ٠ی سائل المحیط یلة ال ى وس واء إل ول الھ سین دخ ولتح
اع حی ف المشكل بالق تح التجوی ة لف دم طریق ة بجسم التقلیب فإن االختراع یق ث یغطى بعنصر تغطی

یط  طح المح ین س ى ب ر مغط ل غی د یظ سبق  التحدی رض م ون ذات ع ة تك وة الحلقی ث أن الفج بحی
ا  ھ محوری ذى یوج واء ال داد الھ ط إم ة وخ صر التغطی ك وعن سم التحری ن ج ارجى م ًالخ

٠عبر عنصر التغطیة بالتناسب مع العمود 

(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



٣٣

٠٧/١٢/٢٠٠٩
١٧٨١/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
٢٠/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦٠٣

(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 15/00

(71) 1.
2.
3.

F L SMIDTH A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

HELM, Alexander
NISSEN, Rasmus, Thranberg

(73) 1.
2.

٠٤/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/056771(: رقم ىطلب البراءة الدول ١.
٢.
٣.

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

ةجزیئیةلطحن مادةسطوانیأةمطحن (54)
٠٣/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٤/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

سمنت ، مخلفات ألسطوانیة لطحن المواد الجزیئیة مثل المواد األولیة لأبمطحنة ختراعإلھذا ایتعلق
أفقیةلوحة طحنًـاسطوانیة السابقة تشمل جوھریأل، المطحنة اأسمنت صلبة ومواد مماثلةحرق

تشمل عدد من سطوانات السابقةأل، مجموعة اىومجموعة اسطوانات تدور حول عمود عمود
ّبواسطة إتصال ىالعمودتتصل إلى العمودىسطوانات خاصة التأور حول أعمدة سطوانات تدألا

، اإلتصال ذلك المكانىاإلسناد المستقر فتحمیل محورىیشمل كرسى تحمیل وكرسىمتمحور الذ
ًاإلتجاه صعودا وھبوطا فى مستوى یتضمن ىسطوانة فألمتقوسة لالمحورى السابق یسمح بحریة حركة ً ّ

الطحن ، سطوانات السابقة متشكلة لعملیة تفاعلیة بلوحةألسطوانة ، ومجموعة األلعمود اخط المنتصف 
الذى لكرسى تحمیل محور اإلسنادّممیزة فى أن كرسى التحمیل لإلتصال المحورى لھ قطر یتجاوز ذلك

.بالمائة١ذلك المكان بعامل على األقل ىالمستقر ف

(57)

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



٣٤

١٣/٠١/٢٠٠٩
٠٠٥٣/٢٠٠٩

٢٠١١سطس أغ
٢٠/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦٠٤

(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 A23F 3/40 & A23L 1/29, 1/30, 2/60

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOME)

(72) 1.
2.
3.

WILLIAMSON, Ann

(73) 1.
2.

٢٤/٧/٢٠٠٦بتاریخ ٩,٠٦٢٩١١٩٧:المكتب األوروبى تحت رقم 
١٩/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/056079): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

شراب محسن (54)
١٨/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٩/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ل ١٧KJیطرح االختراع الحالى شراب لھ محتوى طاقة أقل من  شراب ١٠٠لك ث أن ال جرام، حی
ى من وزن الشراب، مادة تحلیة غیر مغذی% ٤,٠إلى ٠٤,٠من (C)یشمل كاتشینات فى كمیة  ة ف

ة ة S/C > 34 < 115: كمیة كافیة للظروف التالی ر مغذی ة الغی ادة التحلی الوة م ة ح ث أن درج ، حی
٠تكون بالنسبة للسكروز 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٥

٢٨/٠٩/٢٠٠٩
١٤١٢/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
٢٠/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦٠٥

(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 17/00, 3/00

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

ABBAS, Syed, Husain
DAS, Julie, Rosalyn
RYAN, Philip, Michael

4.
5.

VALCARENGHI, Ivan
WARD, David, Richard

(73) 1.
2.

١٦/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٠٦٢٢٤.٤: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
١٣/٠٣/٢٠٠٨اریخ بت(PCT/EP2008/053023): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیب تنظیف المرحاض  (54)
١٢/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٣/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

اض ف المرح ع تنظی الى بقط راع الح ق االخت تخداماتھا یتعل اض واس ف المرح ع تنظی ة قط ، وخاص
ل أو نصف لتعطى صفة صحیة على ى األق ا عل ة تكون شفافة جزئی السطح الصلب، حیث أن القطع

ل  لبة أو ج بھ ص لبة، ش ورة ص ى ص فافة، ف ف ٠ش ة تنظی ى قطع الى یعط راع الح ا لالخت وطبق
ادة  ب م وى وتركی د حی شمل مبی ل أو نصف شفافة، وت ى األق ا عل ون شفافة جزئی المرحاض التى تك

٠استخدامتھاوحاملة تشمل صابون، مادة مرطبة ومذیب 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٦

٢٩/٠٤/٢٠٠٠
٠٥٤٨/٢٠٠٠

٢٠١١أغسطس 
٢٠/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦٠٦

(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 35/42، 49/675, 271/44 & A61K 31/05, 31/122, 31/325, 31/4402, 31/4406, 31/4409
C07D 213/40, 213/30, 213/75, 241/18, 241/20, 295/12

(71) 1.
2.
3.

PFIZER PRODUCTS INC.  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DOW, Robert, Lee
LIU, Kevin, Kun-Chin
MORGAN, Bradley, Paul

4.
5.
6.

SWICK, Andrew, Gordon

(73) 1.
2.

٣٠/٠٤/١٩٩٩بتاریخ  ١٣٢.١٣٠/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

معدالت مستقبل جلوكوكورتیكوید  (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٠وتنتھى فى تاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من 

صیغة  تیرویدیة بال ر س ات غی الى بمركب راع الح ق االخت ة ) ١(یتعل دالت انتقائی ى مع ى (وھ بمعن
ضادات اظرات وم د ) من ستقبل جلوكوكورتیكوی د م ستقبل ستیروید وبالتحدی ا ٠لم راع كم دم االخت یق

ات  ات ٠أیضا تركیبات صیدلیة تحتوى على ھذه المركب ات وسیطة وعملی راع مركب دم االخت ا یق كم
٠لتحضیر المركبات المذكورة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٧

٢٠/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000638

٢٠١١أغسطس 
٢٠/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦٠٧

(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 5/11,  2/76, 5/10 & C10G 45/44, 45/46

(71) 1.
2.
3.

EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LARRY L. IACCINO
ELIZABETH  L. STAVENS
MATTHEW J. VINCENT

(73) 1.

٢٢/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٦٣٩.٠٦٦/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٩/١٢/٢٠٠٥تاریخ ب(PCT/US2005/045703):رقمىالدولةطلب البراء

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

إنتاج ھیدروكربونات سائلة من المیثان (54)
١٨/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٩/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ى إطار تم ف ائلة  ، ی دروكربونات س ى ھی ان إل ل المیث ة لتحوی راع بعملی ذا االخت ة یتعلق ھ ذه الطریق ھ
دروجین  زع الھی ى بن ى عمل مركب حلق ستخدم ف از ی ع حف ان م ى المیث وى عل یم یحت ار تلق توصیل تی
زین  ى بن وى عل ة تحت دروكربونات أروماتی ى ھی ذكور إل ان الم ل المیث ى تحوی تحت ظروف تساعد عل

ى أو نفثالین و إنتاج تیار تدفق أول یحتوى على ھیدروجین ، بحیث یحتوى التیار األ/و ول المذكور عل
ذكور ، ویتفاعل جزء % ٥األقل على  دفق الم ار الت ن تی ر م ًوزنا من الھیدروكربونات األروماتیة أكب

دروجین  ع الھی ذكور م دفق األول الم ار الت ة بتی ة الخاص دروكربونات األروماتی ن الھی ل م ى األق عل
زین و ن البن ل م سبة أق ال/إلنتاج تیار تدفق ثانى یحتوى على ن دفق األول أو النفث ار الت ره تی ین عن نظی

.المذكور 

(57)

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



٣٨

٢٣/٠٤/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/000196

٢٠١١أغسطس 
٢٠/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦٠٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 G11B 20/12

(71) 1.
2.
3.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

VAN GESTEL, WILHELMUS, J.

(73) 1.
2.

٠٤/٠٩/٢٠٠٣بتاریخ EP2003/0103285)(:تحت رقمروبىمكتب البراءات األو
٢٥/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/IB2004/051562):الدولى تحت رقمالبراءة طلب 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة تسجیل وإعادة عرض إشارة مرئیة وإشارة معلومات إضافیة واحدة على األقل (54)
٢٤/٠٨/٢٠٢٤فى وتنتھى ٢٥/٠٨/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ات االخت ارة معلوم ل إش ى األق ة وعل ارة مرئی ل إش سجیل یحم ل ت یف حام بتوص
دة  افیة الواح ات اإلض ارة المعلوم رض أن إش وت ، والغ كال أو ص ل أش دة مث افیة واح إض

ع  ا م ھا أنی ا وعرض ادة تكوینھ تم إع ل ی ى األق سجیل عل ل الت ذكورة ، حام ة الم ارة المرئی اإلش
دة  افیة الواح ارة اإلض ن اإلش زاء م راءة أج ب ق ح ترتی ة توض ة زمنی ة جدول افة معلوم ل إض یحم
یح  ى تت دول الزمن ة الج ذكور ، معلوم سجیل الم ل الت ن حام ة م ارة المرئی ل أو اإلش ى األق عل

ر راع ق ن٠لجھاز إعادة العرض بناء على االخت زاء م ات اءة أج ة وإشارات المعلوم اإلشارة المرئی
ات  ظ المعلوم ساحة حف ى م ص ف ادة أو نق دوث زی دم ح ث ع افیة ، بحی ساحة ٠اإلض ز م حی

٠حفظ المعلومات فى الجھاز یمكن تقلیلھ وضغطھ عن طریق استخدام معلومات الجدول الزمنى 

(57)

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



٣٩

٢٠/٠٨/٢٠٠٩
١٢٦٢/٢٠٠٩

٢٠١١أغسطس 
٢٠/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦٠٩

(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 A01G 25/00, 31/00

(71) 1.
2.
3.

 DEVELOPMENTAL TECHNOLOGIES, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SINDA, Edmund, A.
GESSER, Hyman, D.
LAFRENIERE, Donald, R. T.

(73) 1.
2.

٢٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٦٤٢,٦٧٧/١١: ت الرقمین حالوالیات المتحدة األمریكیة ت
٣١/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٩٣٠.٣٠٤/١١

٢١/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/US2008/054516): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

احبة لھا جھاز توصیل مائع ومادة غذائیة وطرق مص (54)
٢٠/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢١/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

وب مسامى  یتعلق االختراع الحالى بجھاز وطریقة للتوصیل الفعال لمحلول مائى للنباتات تتضمن أنب
ع  سا م ل للوضع متالم د قاب ھ جزء بعی اء یكون ل ولیمر محب للم اء مغطى بواسطة ب دقیق كاره للم

د النظام الجذرى لل ى الجزء البعی دخل إل ن الم ائى م ول الم اة للمحل شق قن ف ل ات وتجوی ویكون ٠نب
ل  دما یعم ھ عن ائى خالل ول الم دفق المحل سماح بت زة لل سامیة مجھ د م زء البعی وازى للج وب الم لألنب

ادة نضاحة  ضحھ(بواسطة م اء ) منت وتر الم سبب ت د بواسطة الجذور ب سطحى تتول وتر ال ة للت جذری
ول ویكون الجھاز ال ظ المحل ز لحف ستودع المجھ منظم للضغط ضد التیار لمدخل األنبوب ویوضع الم

وب إضافى  وفیر أنب ن ت نظم للضغط ویمك از الم المائى فیھ فى اتصال مائع مع نھایة ضد التیار للجھ
٠لشق قناة لمحلول المادة الغذائیة لجذور النبات 

(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



٤٠

٠٨/٠٢/٢٠١٠
٠٢٠٥/٢٠١٠
٢٠١١أكتوبر 

٢٠/٠٣/٢٠١٢
٢٥٦١٠

(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 7/00, 3/04

(71) 1.
2.
3.

INVENT UMWELT-UND VERFAHRENSTECHNIK AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

HOFKEN, Marcus

(73) 1.
2.

٠٩/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٣٧٥٨٦.٩١٠٢٠: تحت رقمألمانیا 
١٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/005924: طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مصطفى حسین الشافعى (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز تحریك الحمأة المنشطة  (54)
١٧/٠٧/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٨/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل سطحاالخت شبھ ال ك ی سم تحری ى ج شتمل عل شطة ی أة المن ك الحم از تحری بجھ
ك  ن جسم التحری سطح م ى ال زود عل ل ت ن أضالع النق د م ث أن العدی العمود ، حی د المتصل ب الزائ

ى  د المحیط و الح ى نح دور ف ذى ی ون ذات اتج(UM)ال ل تك الع النق ث أن أض ل ، حی اه مائ
الع  ل ألض اه المائ ث أن االتج رى ، حی صف قط اه الن ع االتج بة م اطع المتناس ى المق ل ف ى األق عل

سبقا  دد م اه دوران مح ى اتج ك ف سم التحری دور ج دما ی ھ عن ث أن ا بحی تم اختیارھ ل ی (R)ًالنق
ى  د المحیط اق الح ارج نط اه خ ى اتج ا ف صف قطری ة ن دفق الموج تج الت ث ین (UM)حی

سم ن ج ك م دم٠التحری راع یق إن االخت ك ، ف از التحری اءة جھ سین كف تم تح ى ی ولك
ى اتجاه دوار  ك ف سم التحری دور ج دما ی ھ عن ث أن العمود بحی دفق (R)مروحة تتصل ب د ت (A)یول

٠من جسم التحریك ) O(یوجھ فى اتجاه الجزء العلوى 

(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



٤١

٠٨/٠٢/٢٠١٠
٠٢٠٤/٢٠١٠
٢٠١١اكتوبر 

٢٠/٠٣/٢٠١٢
٢٥٦١١

(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 7/00,  3/04

(71) 1.
2.
3.

INVENT UMWELT-UND VERFAHRENSTECHNIK AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

HOFKEN, Marcus

(73) 1.
2.

٠٩/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٣٧٥٨٥.٠:تحت رقمألمانیا 
١٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/005923: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مصطفى حسین الشافعى (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز تحریك الحمأة المنشطة  (54)
١٧/٠٧/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٨/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل سطحاالخت شبھ ال ك ی سم تحری ى ج شتمل عل شطة ی أة المن ك الحم از تحری بجھ
ك ن جسم التحری سطح م ى ال زود عل ل ت ن أضالع النق د م ث أن العدی العمود ، حی د المتصل ب الزائ

ون ذات اتج ل تك الع النق ث أن أض ى ، حی د المحیط و الح دور نح ذى ی ل ، ال اه مائ
الع  ل ألض اه المائ ث أن االتج رى ، حی صف قط اه الن ع االتج بة م اطع المتناس ى المق ل ف ى األق عل
سبقا ، دد م اه دوران مح ى اتج ك ف سم التحری دور ج دما ی ھ عن ث أن ا بحی تم اختیارھ ل ، ی ًالنق

ك  سم التحری ن ج د المحیطى م اق الح تم تح٠فإن التدفق ینتج بحیث یوجھھ خارج نط سین ولكى ی
تج عن جسم  ذى ین دفق ال ھ الت دفق لتوجی ھ الت از توجی كفاءة جھاز التحریك ، فإن االختراع یقدم جھ
د  ذكور یحیط بالح دفق الم از الت ود ، وجھ سبة للعم ة بالن ة عمودی ا بطریق دور أساس ذى ی ًالتحریك ال

٠المحیطى من جسم التحریك ویثبت بالتناسب معھ 

(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



٤٢

١٠/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000554

٢٠١١نوفمبر 
٢١/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦١٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C10G 5/06 & F25J 1/02, 3/02

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

JAGER, Marco, Dick

(73) 1.
2.

٠٨/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤١٠٦٣٨٩.٢:تحت رقممكتب البراءات األوروبى
٠٧/١٢/٢٠٠٥بتاریخ PCT/EP)(2005/056561: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

اد سمر أحمد اللب (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وجھاز إلنتاج غاز طبیعى مسال  (54)
٠٦/١٢/٢٠٢٥فى وتنتھى ٠٧/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل سال باالخت ى م از طبیع اج غ از إلنت ة وجھ راء ٠طریق ل إج ھ قب ث أن حی
ة  ة الثقیل ات الھیدروكربونی ة المكون تم إزال التھ عملیة اإلسالة ت راد إس از الطبیعى الم ار الغ ن تی ٠م

: وتشتمل العملیة على الخطوات اآلتیة على األقل 
توفیر تیار من مادة تغذیة غازیة تتكون من الغاز الطبیعى ؛-
التغذیة بتیار مادة التغذیة إلى عمود التقطیر ؛-
سحب التیار القاعدى والتیار العلوى من عمود التقطیر ؛ و-
٠ألقل من التیار العلوى ، ومن ثم یتم الحصول على تیار غاز طبیعى مسال إسالة جزء على ا-

:وتشتمل خطوة التغذیة بالتیار إلى عمود التقطیر على الخطوات الفرعیة اآلتیة 
فصل تیار مادة التغذیة إلى تیارات فرعیة أولى وثانیة ؛-
ة تغ- ق نقط ن طری ر ع ود التقطی ى عم ى األول إل ار الفرع ة بالتی غط التغذی ت ض ى تح ة أول ذی

ادث  ضغط الح ى ال اض ف ة االنخف ھ قیم ا من ة مطروح ادة التغذی ار م غط تی ن ض ل ع ًال یق
بتأثیر عملیة الفصل المذكورة لتیار مادة التغذیة ؛

تبرید التیار الفرعى الثانى ؛-
ى- ة أعل ة ثانی ة تغذی د نقط ر عن ود التقطی ى عم رد إل انى المب ى الث ار الفرع ة بالتی التغذی

٠طة التغذیة بالتیار األول من نق

(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



٤٣

١٢/٠٧/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000380

٢٠١١یولیو 
٢٢/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦١٣

(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 513/04 & A61K31/519 & A61P37/02.

(71) 1.
2.
3.

ASTRAZENECA AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

GUILE, Simon, David.

(73) 1.
2.

١٧/٠١/٢٠٠٣بتاریخ ٠٣٠٠١١٩-٥:السوید تحت رقم
١٥/٠١/٢٠٠٤بتاریخ ) CT/SE2004/000052: (المكتب الدولى تحت رقم

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
اختراعبراءة  (12)

ثیوبیریمیدینونات واستخداماتھا فى تعدیل مرض مناعة ذاتیة (54)
١٤/٠١/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٥/١/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

( I )لھا الصیغة ثیوبیریمیدینوناتیتعلق ھذا االختراع بمشتقات 

أو C1-3ألكیل C3-5، ألكیل حلقى C3-6، ألكنیل C3-6، ألكیل C1-6كیل ألR2وR1حیث تمثل كل من 
تكون R3ذرات ھالوجین ، ٣-١ً، والتى یمكن أن تكون كل منھا مستبدلة اختیاریا بـ C3-6ألكیل حلقى 

أعضاء تحتوى على ذرة نیتروجین وذرة ٦أو ٥تكون حلقة ذات Gحیث SO2Gأو CO-Gمجموعة 
ًنیة مختارة من أكسجین وكبریت متاخمة للنیتروجین ، وتستبدل الحلقة اختیاریا على غیر متجانسة ثا

تكون ھیدروجین ، فلورین ،       R4حیث CR4R5تكون Qاألقل بمجموعة كما حددت فى الوصف ، 
١٠-٥تكون نظام حلقة أروماتیة لھا Arھیدروجین ، فلورین أو ھیدروكسى وR5وتكون C1-5أو ألكیل 

ذرات حلقیة ذرات غیر متجانسة مختارة ومستقلة من ٤ء ، حیث یمكن أن یكون ما یصل إلى أعضا
ًنیتروجین ، أكسجین وكبریت ، ویكون نظام الحلقة مستبدل اختیاریا بواحدة أو أكثر من المجموعات 

ركبات ًالمحددة فى الوصف وكذلك األمالح والذوابات المقبولة صیدلیا ، وقد وصفت عملیات لتحضیر الم
٠والتركیبات الصیدلیة المحتویة علیھا واستخدامھا فى العالج وبالتحدید فى العالج المثبط المناعى 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ،



٤٤

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٢/٠٥/٢٠٠٢
٠٥٤٢/٢٠٠٢
٢٠١١یولیو 

٢٢/٠٣/٢٠١٢
٢٥٦١٤

C07D 471/04,487/04,498/04 & A61K31/33,31/41,31/535Int. Cl.7(51)

ELI LILLY AND COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)1.(71)

SAWYER, Jason, Scott                                                     8. LI, HONG –Yu
BEIGHT, Douglas Wade                                                  9. LIAO Junkai
CIAPETTI, Paola                                                              10. MCMILLEN WILLIAM, THOMAS
DECOLLO, Todd, Vincent                                              11. MILLER, Shawn, christopher
GODFREY, Alexander, Glenn                                        12. MORT, Nicolas, Anthony
GOODSON, Theodore Jr.                                                13. YINGLING, Jonathan, Michael
HERRON, David Kent                                                     14. SMITH, Edward C. R.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(72)

1.
2.

(73)

(30)١.
٢.
٣.

٢٤/٠٥/٢٠٠١بتاریخ ٢٩٣.٤٦٤/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

د الھادي ھدى أحمد عب(74)

براءة اختراع  (12)

مشتقات بیروالت جدیدة كعوامل صیدلیة(54)
٢١/٥/٢٠٢٢وتنتھي في تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة

:كعوامل صیدلیة Iیتعلق هذا االختراع بمشتقات بیروالت بالصیغة (57)

حیث                          

،Sأو C ،Oتمثل Xتكون حلقة مشبعة من أربعة أو خمسة أو ستة أضالع و 

R1 ًتمثل فنیل أو فنیل مستبدل اختیاریا ، بیریدین أو بیریدین مستبدل اختیاریا أو ً–N أكسید بیریدین

.أكسید بیریدین مستبدل اختیاریا N–أو 

االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة 



٤٥

٢٨/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000914

٢٠١١سبتمبر 
٢٦/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦١٥

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

جمھوریة مصر العربیة
حث العلمىوزارة الدولة لشئون الب

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 7/12

(71) 1.
2.
3.

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FREY, Stanley J.

(73) 1.
2.

٠٣/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٠٧٢.٨٨٣/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠١/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/007146(:تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

تحسین استرجاع المنتجات من عملیة إمتزاز بطبقة متحركة محاكیة (54)
٢٨/٠٢/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠١/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

یتم فى إطار . بتحسین استرجاع المنتجات من عملیة إمتزاز بطبقة متحركة محاكیة ذا االختراعیتعلق ھ
ھذا االختراع زیادة نقاء المنتجات أو قوة عملیة الفصل االمتزازى لطبقة متحركة محاكیة عن طریق 

فصل إلى شطف محتویات خط االنتقاء السابق استخدامھ لكسح تیار الرافینات من حجیرة اإلمتزاز وی
ویفضل استخدام تیار من ٠داخل عمود الرافینات المستخدم لفصل المادة الممیزة من منتج الرافینات 

٠حجیرة اإلمتزاز فى نقطة وسیطة بین نقطة دخول تیار التغذیة وسحب الرافینات كسائل شطف متدفق 
اإلمتزاز فى فترة شطف وبذلك تقلل خطوة الشطف من مرور كمیة من مادة الرافینات إلى داخل حجیرة 

٠خط االنتقال أو عند استخدام ماسورة معالجة لشحن تیار التغذیة إلى حجیرة اإلمتزاز 

(57)

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



٤٦

١٩/٦/٢٠٠٧
٠٠٦٣٠/٢٠٠٧

٢٠١١سبتمبر
٢٦/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦١٦

(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 B60C 1/00, 9/18
(71) 1.

2.
3.

PIRELLI PNEUMATYRE   S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MONTANARO, FABIO
MARTIN, MARIO
LO PRESTI, GAETANO

(73) 1.
2.

٢١/١٢/٢٠٠٤بتاریخ PCT/EP) ١٤٥١٩/٢٠٠٤(: طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

إطار مركبة حمل ثقیلة (54)
٢٠/١٢/٢٠٢٤وتنتھى فى٢١/١٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

ة  ادة ایالستیومیریة مرتبط ین مصنوعین من م ل ولیجت ى األق شمل عل راع بإطار ی ذا االخت یتعلق ھ
ب الحزام جوار الحواف  ى تركی سبة ال ا بالن ُعلى التصالب مستعملة فى وضع خارجى نصف قطری

ذى یوضع كل ولیجة یشمل على جزء ، ُالخارجیة محوریا لذلك التركیب الحزامى  ا ال ى محوری ًداخل
ذلك اإلطار وجزء  اه المستوى األستوائى ل ستدق الطرف تج داس وی ب الحزام ونطاق الم بین تركی
ستدق  اظر وی انبى المن شائى والجدار الج ل االن ب الھیك ین تركی ذى یوضع ب ًخارجى محوریا الذى ال

ادة األستیومی صالب الطرف تجاه محور الدوران لذلك اإلطار حیث بھ تلك الم ى الت ریة المرتبطة عل
.میجا باسكال 7سیلیزیوس أقل من 70° /مقاس ( E )  لھا معامل مرونة حراكى 

(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 



٤٧

٠٨/٠٤/٢٠٠٩
٠٤٧٥/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
٢٦/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦١٧

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

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

كتب براءات االختراعم

(51) Int. Cl.8 H01F 27/28 ,  27/32

(71) 1.
2.
3.

 ABB RESEARCH LTD (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

SCHAAL, Stephane

(73) 1.
2.

١٩/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/CH2006/000582(: رقم ب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)
براءة إختراع (12)

منخفضة) فرق جھد(ذو فلطیة ) میكانیكىكھربائى أو(ملف ومحول  (54)
١٨/١٠/٢٠٢٦نتھى فى ـوت١٩/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

لتحسین منخفضة) فرق جھد(ذو فلطیة ) كھربائى أومیكانیكى(بملف ومحول ختراعالیتعلق ھذا ا
المحیطى سطحھاىف، ف ذى فلطیة منخفضة لمحول جاف ُتغطى لفیفة من مل، مقاومتھ للحریق 

ُبواسطة غ◌◌الف مصنوع من أربع لفات من رقیقة معدنیة واقیة، )المطوق( ُ تشتمل على طبقة متكونة ُ
یتم فصل لفیفة جزء . خلیط من المیكا مشبعة براتنج السلیكون مع) محیكة(من فیبرات زجاجیة منسوجة 

ُأ◌نبوبة ألومنیوم مستطیلة كفلكات مباعدة ١٢تشتمل على سطة فجوةبواىلخخارجى عن لفیفة جزء دا ُ .
.تغطیة الواجھة الطرفیة بواسطة غطاء واقى مشتمل على راتنج إبوكسىیتم، فى طرف سفلى 

(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



٤٨

٠٧/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٤٩/٢٠٠٩

٢٠١١سبتمبر 
٢٦/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦١٨

(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 A22C 13/00, 17/14

(71) 1.
2.
3.

 DAT-SCHAUB a.m.b.a. (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

HANSEN, Erik, Torngaard
HANSEN, Kim
ANDERSEN, Knud

(73) 1.
2.

٠٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ (PA 200601616):الدنمارك تحت رقم 
٠٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/DK2007/000535): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طبیعیة باستخدام ترانسجلوتامینیز ) أغلفة غشائیة(ع أمعاء عملیة لتجمیع قط (54)
٠٦/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٧/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

عملیة للتجمیع المحكم لقطعتین أو أكثر من المعى الطبیعى مع بعضھا باستخدام ترانسجلوتامینیز عند 
٠، الشكل والسمك درجة حرارة منخفضة لتكوین األبعاد المطلوبة مثل الطول

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٩

١٩/٠٢/٢٠٠٥
٠٠٨٦/٢٠٠٥
٢٠١١أكتوبر 

٢٦/٠٣/٢٠١٢
٢٥٦١٩

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

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

ءات االختراعمكتب برا

(51) Int.Cl.8 C07B 35/00

(71) 1.
2.
3.

LES LABORATOIRES SERVIER (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

LERESTIF, Jean-Michel
LECOUVE, Jean-Pierre
SOUVIE, Jean-Claude

4.   BRIGOT, Daniel

(73) 1.
2.

١٣/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠٣٨٢٨:فرنسا تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

اون - ٢- بنزازیبین -٣–H2–تتراھیدرو - ٥، ٣،٤، ١عملیة جدیدة لتخلیق مركبات 
ًواستخدامھا فى تخلیق إیفابرادین وأمالح اإلضافة منھ مع حمض مقبول صیدالنیا

(54)

١٨/٠٢/٢٠٢٥فى وتنتھى ١٩/٠٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 
:(I)من الصیغة االختراع بعملیة جدیدة لتخلیق مركباتیتعلق ھذا 

ون  ن أن تك ث یمك ة R1 ،R2حی ا مجموع ل منھم ل ك ة ، وتمث ة أو مختلف (C1-8)متماثل
ة  ا حلق ة لھم ون الحامل ع ذرة الكرب ویا م شكل س سى أو ت ة-٣، ١ًالكوك سان أو حلق دیوك

ة -٣، ١ سوالن أو حلق سیبا-٣، ١دیوك رادین دیوك ا ب ق إیف ى تخلی تخدامھا ف ن ، واس
٠ًوأمالح اإلضافة لھا مع حمض مقبول صیدالنیا ومركبات ھیدرات منھا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٥٠

١١/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٨٦/٢٠٠٩
٢٠١١نوفمبر 

٢٦/٠٣/٢٠١٢
٢٥٦٢٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. B64B 1/50, 1/60 & B64C 37/02

(71) 1.
2.
3.

Montésinos, Philippe Marc (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

Montésinos, Philippe Marc

(73) 1.
2.

١٣/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٩٩٦٠:فرنسا تحت رقم
٠٧/١١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/FR2007/001840):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

خالد مجدى مختار حمادة (74)
اختراعبراءة  (12)

وتخزین غاز الھیدروجینجھاز آمن لنقل (54)
٠٦/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٧/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

بجھاز آمن لنقل وتخزین غاز الھیدروجین یشمل بالون أو منطاد أخف من الھواء االختراع یتعلق ھذا 
٠ًمعبأ بغاز الھیدروجین ویتم سحبھ بواسطة سلك بواسطة مركبة أرضیة باخرة أو جوا 

اع المتضمن لتدابیر من أجل نقل غاز الھیدروجین بشروط جیدة وآمنة متوفرة فى مناطق ھذا االختر
المركبة المرنة الجویة یمكن أن ٠صحراویة معزولة وفوق البحر ، بطریقة سھلة وبسعر تكلفة قلیلة 

٠ًتستعمل أیضا لتخزین غاز الھیدروجین قبل وبعد النقل ضمن شروط أمنیة جیدة 

(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



٥١

١٥/١٢/٢٠٠٤
٠٥١١/٢٠٠٤

٢٠١١دیسمبر 
٢٧/٠٣/٢٠١٢

٢٥٦٢١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 25/02 & A23N 7/00 & C05F 11/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نادیة جمیل سالم الجمال / الدكتورة ٠٤
٠٣
٠٦

مختار محمد عبد القادر/ األستاذ الدكتور
م إبراھیمفرید عبد الكری/ الدكتور

نھال سامى أحمد فتحى الموجى/ الدكتورة

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ویمثلھا ماجدة محسب السید-نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع-المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع   (12)

ضد اآلفات الفطریة والحشریة أثناء طریقة حدیثة لتطھیر وتعقیم المنتجات الزراعیة الجافة 
التخزین 

(54)

١٤/١٢/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٥/١٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 
ات  د اآلف ة ض ة الجاف یم المنتجات الزراعی ر وتعق ة لتطھی ة حدیث راع باستخدام طریق یتعلق ھذا االخت

زین  اء التخ شریة أثن ة والح ط ٠الفطری ق خل ن طری ة ع ذه الطریق ق ھ تم تطبی ى وی تج الزراع المن
ض (وھذا الخلیط یتكون من بعض األحماض العضویة ٠بالمعدل الموصى بھ ) المراد معاملتھ( حم

یتیل  البروبیونیك، حمض الالكتیك، حمض الخلیك، حمض البنزویك، حمض السوربیك وحمض االس
سیلك شار ) سال شب المن شارة خ ى ن ل عل ة تطبیقی٠محم ادة ذات فاعلی ر كم ب یعتب ذا المرك ى ھ ة ف

ى  نخفض والت وبى الم وى الرط ة ذات المحت ات الزراعی ول للمنتج د المفع یم ممت ى تعق صول عل الح
ة -البذور-تتمثل فى الحبوب ة المختلف خ...أزھار-سیقان-أوراق(األجزاء النباتی د اإلصابات ) إل ض

زین سویق والتخ اء الت صاد وأثن د الح ة بع ات الزراعی صاحبة للمنتج شریة الم ة والح ذا ٠الفطری ھ
ت موس المستخدمة  ة البی ذلك بیئ یم األعالف وك ى تعق باإلضافة إلى إمكانیة استخدام ھذا المخلوط ف

ن، رخیص، سھل ٠فى الزراعات المحمیة إلنتاج الشتالت المختلفة  ھ آم ى أن وط ف ویتمیز ھذا المخل
دیل ٠االستخدام ال ینتج عنھ آثار ضارة متبقیة  وط كب ستخدمة ویمكن استخدام ھذا المخل دات الم للمبی

ا  ى منھ ر المتبق فى مثل ھذه الحاالت والتى تعتبر أحد مصادر التلویث البیئى باإلضافة إلى تواجد األث
٠فى المنتج الزراعى والمتسبب عن األضرار الصحیة لكل من اإلنسان والحیوان 

(57)



٥٢

١٩/٠٤/٢٠٠٦
٠١٥٧/٢٠٠٦
٢٠١١نوفمبر 

٢٧/٠٣/٢٠١٢
٢٥٦٢٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08B 37/00, 37/08

) لعربیةجمھوریة مصر ا(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھناء محمد على عبد المجید / الدكتورة ٠٤
٠٥
٠٦

أحمد إبراھیم والى/ األستاذ الدكتور
حمدى عبد العزیز مصطفى/ األستاذ الدكتور

معالى محمود عبد المنعم خضر/ الدكتورة

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ویمثلھا ماجدة محسب السید-تصال بمكتب براءات االختراعنقطة اال-المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحضیر مركبات مخلبیة من الكیتوزان غیر ذائبة فى المحالیل المائیة  (54)
١٨/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٩/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ات مخ ضیر مركب ة لتح الى بطریق راع الح ق االخت ك یتعل وزان وذل ل كیت سى میثی ن الكربوك ة م لبی
ل  سى میثی ن الكربوك یم االستفادة م ك لتعظ ذوبان وذل ة لل ر قابل ادة غی ى م ة إل ادة ذائب ن م ھ م بتحویل

صناعى  اه الصرف ال ن می ة م ادة ٠كیتوزان فى إزالة العناصر الثقیل یة بم ط عرض وین رواب تم تك ی
سب الظروف آمنة بیئیا مثل ثنائى میثیلول ثنائى ھیدروكسى  ة أن إیثیلین یوریا مع تغییر نسبھا ودراس

٠إلزالة العناصر الثقیلة من میاه الصرف الصناعى 

(57)

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



٥٣

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٠/٠٨/٢٠٠٦
٠٤٤٩/٢٠٠٦
٢٠١١اكتوبر 

٢٧/٠٣/٢٠١٢
٢٥٦٢٣

C07B63/00Int. Cl.8(51)
(71)٠١

٠٢
٠٣

جمھوریة  مصر العربیة -المركز القومى للبحوث 

(72)٠١
٠٢
٠٣

منال عبد العزیز حامد / الدكتورة 
ناجى سبع الرجال عبد الحمید/ كتور الد

(73)٠١
٠٢

(30)٠١
٠٢
٠٣

منى محمد فرید–أمال یوسف احمد -ویمثلھا ماجدة محسب السید-نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع-المركز القومى للبحوث (74)

براءة اختراع  (12)

Percollلبابى والورید االوسط فى طبقتین فقط من محلول الـطریقة لفصل الخالیا الكبدیة حول الورید ا(54)
متعدد الطبقات 

١٩/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٠/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ط یتعلق ھذا االختراع بط(57) ین فق ى طبقت د االوسط ف ریقة لفصل الخالیا الكبدیة حول الورید البابى والوری

ول ن محل م
ـ  صل Percollال ة لف سیطة ودقیق ھلة وب ة س اد طریق راع ایج ذا االخت ار ھ ى اط تم ف ات ی دد الطبق متع

ـ  ول ال ا باستخدام محل د بنوعیھ ا الكب ى Percollخالی ة ف ا الكبدی م فصل الخالی ث ت ات حی دد الطبق متع
ا ل منھم ة لك ة النوعی ى الكثاف ادا عل ا وھى. طبقتین فقط اعتم ة العلی وت الطبق د احت ذا وق ة ذات ھ الطبق

ة ذات  ى الطبق سفلى وھ ة ال وت الطبق ا احت ط بینم د االوس ول الوری ا ح ى الخالی ضة عل ة المنخف الكثاف
ا . الكثافة المرتفعة على الخالیا حول الورید البابى ة الخالی اعتمدت ایضا طریقة الفصل على تماثل كثاف

. Percollالكبدیة مع كثافة طبقة محددة من محلول الـ 
دون اى إن فصل ال خالیا فى طبقتین فقط جعل من السھل الحصول على كل نوع من الخالیا على حدة ب

واد . تلوث من النوع اآلخر وان باستخدام م تم تأكید النتائج بتجارب بیوكیمیائیة داخل وخارج جسم الحی
و وع سامة لھا تأثیر على احد انواع الخالیا دون غیرھا وذلك للتأكد من ان الطبقة الواحدة تحت ى ن ى عل

ا  وع الخالی ن ن د م ى للتأك واحد فقط من الخالیا ومن ثم ال نحتاج الى استخدام المیكروسكوب االلكترون
. كذلك تم اجراء دراسة حیویة للخالیا للتأكد من ان عملیة الفصل ال تؤثر على حیویتھا. المفصولة

ة ع ة دقیق دیرات بیولوجی ات وتق ام بدراس ى القی ة ال ذه الطریق دف ھ ى وتھ ة ف ة خاص ا الكبدی ى الخالی ل
اث  ى االبح سجة وف ة زرع االن ى عملی ا وف د بنوعیھ ا الكب ى خالی ة عل ات المختلف میة المركب ة س دراس

.الحدیثة الخاصة بالنانوتكنولوجى
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١٩٢دد ــالع٢٠١٢مایوددــع

العربیة                   جمھوریة مصر 
ىوزارة الدولة للبحث العلم
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قائـمة المحتـویـات
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( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-

( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء-

)١( راءات- صرة للب اف المخت صادراألوص ھرةال الل ش ل خ ة ٢٠١٢أبری ة العربی ـا باللغ ًطبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٦٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٦٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٦٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٦٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٦٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٦٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٦٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٦٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٦٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٦٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٦٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٦٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٦٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٦٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٦٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٦٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٦٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥٦٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥٦٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٦٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٦٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٦٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٦٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٦٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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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"

(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 )



األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٢ابریلرـالل شهـخ



٢

١١/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000570

٢٠١١نوفمبر 
٠٣/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٢٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F21V 33/00 & G01D 11/28

(71) 1.
2.
3.

WILLIAMSON, LILA, MARIE (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WILLIAMSON, Lila, Marie

(73) 1.
2.

١٥/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٠١٢.٧٤٩/١١:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
١٢/١٢/٢٠٠٥بتاریخ PCT/US)(2005/044833:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز للرؤیة تحت سطح الماء (54)
١١/١٢/٢٠٢٥فى وتنتھى ١٢/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل اء االخت ت الم ة تح از رؤی ا جھ سنة یتیحھ ة مح اء لرؤی ت الم ة تح از الرؤی بجھ
اء  ت الم س تح د الغط ن وع٠عن ا م ون مكون د یك شكلًوق رن م زء م زود بج ل م اء مقف

اء  طح الم ت س ة تح از للرؤی ى جھ سبة إل سبیا بالن فافة ن ادة ش ن م فاف ٠ًم ائل ش ة س ون ثم ویك
ل  اء المقف ى الوع ك ف اء وذل طح الم ت س ة تح از الرؤی ى جھ ا ف سبیا محتوی ًن اء ٠ً ل الوع د یوص وق

از تحت سطح  ة الجھ ى موضع لرؤی اء ف طح الم ة تحت س اء المقفل بجھاز الرؤی اء خالل الوع الم
٠المقفل 

(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



٣

١٩/٠١/١٩٩٧
٠٠٥٧/١٩٩٧
٢٠١١مارس 

٠٥/٠٤/٢٠١٢
٢٥٦٢٥

(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  31/05 , 09/06

)جمھوریة مصر العربیة(مختار رزق بطرس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مختار رزق بطرس ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

وطریقة تحضیره) إفكتلىبو(تركیبة لمستحضر  (54)
١٨/٠١/٢٠١٧تاریخ منح البراءة وتنتھي في تبدأ الحمایة من 

راع بیتعلق ھذ رك ا االخت ق ال یت ون أصفر رائ ائي ذو ل ول م ت في صورة محل د ثاب مستحضر جدی
ة٣٠ــ ١٥یتشربھ الجلد بسھولة خالل ٠ًآثارا علي الجلد عند استخدامھ المتكرر ائج ٠دقیق یعطى نت

ة المریض سب حال ي عالج الجروح، ٠ًسریعة في خالل أیام وأحیانا في بضع ساعات ح ستخدم ف ی
د رح ، ال ادالق اب الح طي ، االلتھ اب األذن الوس ة ، التھ ات األذن الخارجی روق ، التھاب مامل ، الح

ف  سداد األن ف وان ة األن سنین و حك و المزمن للفم والزور ، التھابات اللثة و قرح اللثة و متاعب الت
رح  ة و ق ة والخارجی ستقیم الربیعي و كذلك التھاب الجلد الحاد و المزمن و كذلك البواسیر الداخلی الم

٠ًثم أخیرا حاالت االلتھابات الروماتیزمیة

(57)



٤

٠٥/١١/٢٠٠٨
١٨١٢/٢٠٠٨
٢٠١١نوفمبر 

٠٨/٠٤/٢٠١٢
٢٥٦٢٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

تكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى وال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 A61M 5/00

(71) 1.
2.
3.

RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SHOW, Thomas , J .
ZHU, Ni

(73) 1.
2.

٠٥/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٧٩٨.٤٣٣/٦٠الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٣/٠٥/٢٠٠٧اریخ بت  (PCT/US2007/068102) : طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

محقنة بمقدمة مجوفة لإلستخدام مع الوصالت من األمام (54)
٠٢/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٣/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

لالستخدام مع التوصیالت من األمام وبھا بنیة بروز تمتد نحو األمام ، یتعلق اإلختراع الحالى بمحقنة 
وفى أحد . والتى تجوف مقدمة المحقنة وتحافظ على المقدمة من أن تصبح ملوثة بالتالمس المادى 

تكون بنیة البروز أنبوبیة ومسننة من الداخل بحیث یمكن إلحاق الموصل القیاسى ،النماذج المفضلة 
CLAVE وفى نموذج مفضل . یتعین استخدام المحقنة ًمحقنة مملوءة مسبقا فى وقت معین بحیث فى ®

إلى Luerآخر ، تكون البنیة البارزة أنبوبیة وتكون مسننة من الداخل بحیث یمكن تثبیت وصلة بإبرة قفل 
.فى الوقت المعین الذى یتم فیھ استخدام المحقنة Luerمحقنة قفل 

(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



٥

٠٦/٠٥/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000458

٢٠١١نوفمبر 
٠٨/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٢٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04B 1/00

(71) 1.
2.
3.

MODULAR SECURITY SYSTEMS INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

RHETT Slagel, Robert

(73) 1.
2.

١٩/١١/٢٠٠٤بتاریخ ٩٩٢.١٢٦/١٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٥/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ )  PCT/US2005/032970) :طلب البراءة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى    (74)
براءة إختراع (12)

وحدة تحكم لنظام الدخول إلى حاویات النقل  (54)
١٤/٠٩/٢٠٢٥وتـنتھى فى ١٥/٠٩/٢٠٠٥یة من تبدأ الحما

تشتمل ھذه الوحدة على حاویة نقالة ٠یتعلق ھذا االختراع بوحدة تحكم لنظام الدخول إلى حاویات النقل 
تشتمل على غرفة أو غرف مرور تسمح بالدخول إلى منطقة ثانیة توجـد فى المنطقة األولى ، وغرفة بھا 

ویجوز أن یوجد جھاز حاجز فى الممشى ولكنھ ال یتصل ٠ما ممشى فتحتین إثنتین على األقل بینھ
ًویجوز أیضا أن توجد غرفة مراقبة وتتصل غرفة المراقبة بغرفـة أو غرف ٠بالفتحة األولى أو الثانیة 

٠المرور 

(57)

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



٦

٣٠/١٢/٢٠٠٨
٢١١٦/٢٠٠٨

٢٠١١دیسمبر 
١٠/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٢٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. B65D 35/02, 81/24 & E06B 7/23

(71) 1.
2.
3.

JANNY SARL (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

JANNY, Pierre

(73) 1.
2.

٣٠/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٥٩١٠:فرنسا تحت رقم
٢٩/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/FR 2007/001109):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
اختراعبراءة  (12)

حاویة لخزن المنتجات (54)
٢٨/٠٦/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٩/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

الحالى بحاویة لتخزین المنتجات فى علبة تضم المنتجات التى یتم تخزینھا وغطاء یتعلق االختراع 
٠إلغالق مربع محكم الطریقة عن طریق وضع الختم 

(57)

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



٧

٠٥/٠٣/٢٠٠٨
٠٣٧١/٢٠٠٨

٢٠١١دیسمبر 
١٠/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٢٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07F 1/08, 3/06, 5/02, 15/02, 15/06, 19/00 & C05F 11/02

(71) 1.
2.
3.

TIMAC AGRO ESPANA S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

GARCIA-Mina Freire, Jose Maria
BACAICOA Llundain, Eva
FUENTES Ramirez, Marta

4.
5.

ZAMARRENO Arregui, Angel Maaria
BAIGORRI Ekisoain, Roberto

(73) 1.
2.

٠٧/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧٠٠٥٩٥: أسبانیا تحت الرقمین
١٩/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨٠٠٤٤٩

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

) كالبى اوكالب(مركبات معدن دبالى ھیترو جزیئى  (54)
٠٤/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٥/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

یتعلق االختراع الحالى بمركبات عضویة لمعدن دبالى ھیترو جزیئى ذو الصیغة 
(A)n-(Metal)x-(B)m

ث  ض Aحی ة بحم ا معالج ا أو جزئی ون كلی ا تك ى ربم دة الت ة عدی ات دبالی ن مركب دة م ون واح تك
ات  ع الكاتیون ن التفاعل م سیلیك م سلفونیك أو ربما تم معالجتھا بأمین لكى یحمى مجموعات الكربوك

ة( ات الموجب افؤ، و) األیون ددة التك د Bمتع الى معق ر دب ب غی ون مرك ضوى(تك ى ع صر كالب )عن
ى المركب  دد المسنن المتضمن ف ى المتع دن والجزیئ ة المع سمح بحمای والثبات الحیوى والكیمیائى ی
ة  و وتغذی ضد ظاھرة التحلل المیكروبیولوجى والكیمیائى ولھ فاعلیة للحمض الدبالى، كمنبھ فعال لنم

٠النبات وكمنشط لنظام األیض والمناعة فى الحیوانات والبشر 

(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



٨

٢٣/٠٣/٢٠١٠
٠٤٧٥/٢٠١٠
٢٠١١أكتوبر 

١١/٠٤/٢٠١٢
٢٥٦٣٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. B60C 15/06

(71) 1.
2.
3.

PIRELLI TYRE S. P. A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

RAIA, Ciro
CEREDA, Giuseppe
CARRA, Alberto

4. ASCANELLI, Alessandro

(73) 1.
2.

٠٣/١٠/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/060509):طلب البراءة الدولى رقم ١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
اختراعبراءة  (12)

إطار لھ تركیب شفة محسن (54)
٠٢/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٣/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

شمل عل،زوج من تركیب شفة : یتعلق ھذا االختراع بإطار یشمل  ب تركیب الشفة المذكورة ی ل قل ى األق
د  د ،واح فة واح شو ش ل ح ى األق ذكور ،وعل شفة الم ب ال ول قل ى ح ار منثن ل إط ب ھیك ب        ،تركی تركی

شمل ،حزام نطاق مداس  ذكور ی شفة الم ب ال ل واحد من زوج تركی ى : زوج من الجدران الجانبیة ك عل
ا التى تلتف حول تركیب الھیكل المنثنى المذكو،األقل طبقة تعزیز أولى  ل جزئی ى األق ف عل ث تغل ًر بحی

ن ،قلب الشفة المذكور وحشو الشفة المذكور  ا نحو الخارج م د محوری ة تمت ز ثانی ة تعزی ل طبق ًعلى األق
ن ،طبقة التعزیز األولى  ع ع د موق ى أبع ا ف سحج موضوعة محوری د ال دة ض ة واح ًعلى األقل جزء طبق

ة ى اتصال بالحاف ث ،جزء تركیب الشفة مصممة لكى تكون ف ى : حی سحج عل د المضاد لل الجزء الواح
ى حوالى ٠,٤من المفضل من حوالى ،مللیمتر ٣.٥األقل لھ سمك أكبر من أو یساوى حوالى  ر إل مللیمت

شفة ،مللیمتر ٠,٧ ب ال ع قل ة ،السمك المذكور یقاس فى مطابقة م ب المنثنی ة تركی ة من طبق جزء النھای
ى حوالى ١٥,٠عدد یتراوح من حوالى clحیث hi= c1 x hموضوعة فى ارتفاع من المفضل ٥٠,٠إل

ن ،المقاسة فى مستوى اإلطار اإلستوائى ،المسافة الشعاعیة hو،٣٠,٠إلى حوالى ٢٠,٠من حوالى  م
ون إطار سیارة حمل ،من المفضل ،قطر الحافة اإلسمیة لإلطار إلى تركیب الھیكل  ذكور یك اإلطار الم

٠ثقیل 

(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



٩

٠٩/٠٢/٢٠١٠
٠٢١١/٢٠١٠
٢٠١١نوفمبر 

١١/٠٤/٢٠١٢
٢٥٦٣١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B21B 37/00 & B21C 47/34 & C23C 2/40

(71) 1.
2.
3.

 ABB RESEARCH LTD (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

LÖFGREN, Peter
MOLANDER, Mats

(73) 1.
2.

٠٣/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/059189(:رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

ساسىأتوازن شریط معدن ةطریق (54)
٠٢/٠٩/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٣/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

على ةتثبیط اھتزاز وسیطرةطریقتشتمل على . ساسىأتوازن شریط معدن ةبطریقیتعلق ھذا االختراع
و خط سطح أالحدید ةّفى خط درفلةالمعالجةوسیلى ثناء النقل المستمر فأمعدنى معلق شكل شریط

تعدد من ةلى الشریط بواسطة إقیاس المساف: الخطوات ةالطریقفى مصنع حدید ، حیث تشملةمعالج
ةلى مجموعإالشریط ةصورةالشریط من تحلیل قیاسات مسافةوتولید صور، مستشعرات عدم االتصال

،ة الشریط الكلیةلى صورإمن كّل شكل نمطى ة، وتقریر معامالت المساھمةالنمطیشكالألن ام
شكال ألاةمجموععلىًستناداإتصال إلّتعدد من مشغالت عدم اةالشریط بواسطةعلى صورةوالسیطر

٠ة النمطی

(57)

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



١٠

٠٩/٠٢/٢٠١٠
٠٢٠٩/٢٠١٠
٢٠١١أكتوبر 

١١/٠٤/٢٠١٢
٢٥٦٣٢

(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, 11/14

(71) 1.
2.
3.

SMS SIEMAG AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

LIPOWSKI, Michael

(73) 1.
2.

٠٦/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٤٣٠٠٣.٧:تحت رقمألمانیا 
٠٦/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/DE2008/001303(:رقم ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

قل ألواح الصب المستمرنلجھاز  (54)
٠٥/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ةالمستمر المرتبمن خیوط الصبةلواح الصب المستمر المصنوعأبجھاز لنقل ختراعإلھذا ایتعلق
منةنتاج فردى مرتب فى امتداد تخیلى لواحدإخرى على خط ألحداھما اإمن ةواحدةمسافعلىةموازی

ةھذا بواسطلواح ویتحققألو توصیل اأثناء نقل أةخیوط الصب المستمر ، حیث ینخفض فیھ وقت الدور
نتاج والتى إلخط اةوبدایب المستمرا بشكل مستعرض بین نھایات خیوط الصًـالتى تنتقل تدریجیةعبار

.الوقت لواح فى نفسألتكون لھا مرسى یستخدم جوھریا الستالم وتسلم ا

(57)

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



١١

٠٧/٠٨/٢٠٠٨
١٣٥٤/٢٠٠٨

٢٠١١دیسمبر 
١١/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٣٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. G01B 9/66

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

VIGNEAUX, Pierre

(73) 1.
2.

١٢/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ (EP06290801.7): مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
٠٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/004033):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
اختراعبراءة  (12)

طریقة وجھاز لتحدید موقع شمعة داخل بئر (54)
٠٣/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٤/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

من رةــــفى ثقب بئر یشتمل على بك٢٠أو إزاحة جسم /یتعلق االختراع الحالى بجھاز لتحدید موقع و
مستقبل ضوئــــى قادر على تولید إشارة / أو لیفة مثبت بالجسم ، جھاز مرسل خیط لیفى بصرى ملفوف

فى موضع أول مثبت بنقطة : كون الخیط اللیفى البصرى وقیاسى تفیر اإلشارة المذكورة ، حیث فیھا ی
یمكن للجھاز أن ٠المستقبل ، وفى موضع ثانى غیر ملفوف من البكرة / رجع مرتبطة بالجھاز المرسل 

أو مشغل وبالتالى یكشف االختراع عن الطریقة المصاحبة لتحدید /یشتمل أكثر من ذلك على محس و
ة المصاحبة لتعیین خاصیة لبیئة محیطة لجسم داخل ثقب البئر ، موقع جسم داخل ثقب البئر والطریق

٠والطریقة المصاحبة لتشغیل جسم داخل ثقب البئر 

(57)

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



١٢

١٨/٠٦/٢٠٠٨
١٠٣١/٢٠٠٨
٢٠١١نوفمبر 

١١/٠٤/٢٠١٢
٢٥٦٣٤

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B61L 3/00

(71) 1.
2.
3.

ASF-KEYSTONE, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LEFEBVRE, William
MCCANN, Micheal, J.

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٥٩٣.٧٥٣/٦٠الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ   (PCT/US2006/049221)  : طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.
٣.

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)
براءة إختراع (12)

نظام مراقبة قطار سكك حدیدیة  (54)
٢١/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٢/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

حیث ، یستعمل نظام مراقبة عربة السكك ٠اع بنظام مراقبة قطارات سكك حدیدیة یتعلق ھذا االختر
٠الحدیدیة وسائد مرنة مجھزة مدعومة بداخل الجوانب القائمة للقاطرة فوق مكیفات الرولمان بلى 

تحتوى الوسائد على مجسات لمراقبة الضغط ، الحرارة ، األحمال المزاحة ، تتبع القاطرة وما شابھ ذلك 
تحتوى على دوائر لمعالجة المعلومات التى یتم استقبالھا من المجسات ومعالجة وإرسال تقاریر عن و

یعمل النظام بصفة دوریة على تنشیط تجمیع المعلومات من ٠إنحرافات متغیرات األداء إلى مصدر بعید 
كان التحكم عن كل وسادة فى كل عربة وإرسال اإلشارات أو االنحرافات الحرجة وھویة العربة إلى م

٠ُبعد 

(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

١٤/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٠٠/٢٠٠٩
٢٠١١نوفمبر 

١٢/٠٤/٢٠١٢
٢٥٦٣٥

(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 4/16

(71) 1.
2.
3.

OWENS-BROCLKWAY GLASS CONTAINER INC. (UNITED STATED OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MOHR, Paul, B

(73) 1.
2.

١٥/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٩٣١,٦٣٩/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٣/١١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/US 2007/023856): الطلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شادى فاروق مبارك (74)
براءة اختراع   (12)

ة لماكینة آنیة زجاجیةآلیة میكانیكیة عكسی (54)
١٢/١١/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٣/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ ةیتعل ة زجاجی ة آنی سیة لماكین ة عك ة میكانیكی راع بآلی امى ٠االخت ار دع ى إط شتمل عل ت
وین  ة التك ل ماكین ار أو ھیك ى إط ب عل ى ترك ا لك ة لرفعھ ة قابل د بطریق دة تع ھ قاع ٠ل

شغی یلة ت اك وس ى وھن سنن خط ل م ذا حام دعامى وك ار ال ن اإلط ق م ى یعل شغل خط ل أو م
وھناك عمود مجوف بھ جزء مركزى محول للدوران ٠یمتد من المشغل فى خالل اإلطار الدعامى 

ة  ة وأطراف مفتوح ة محوری ٠ًعلى اإلطار الدعامى وأجزاء طرفیة تمتد عكسیا بھا شرائح خارجی
الجزء  ا ب سنن أزدواجی رس م رتبط ت ود ًوی ع العم شترك م دوران الم ك لل ود وذل زى للعم المرك

سنن  ل الم ة بالحام ة مرتبط نان خارجی ھ أس ع ٠ول ة توض صوامیل الكری ن ال اك زوج م وھن
والى  ى الت ع عل ة توض ة ھوائی ابس مجوف ن مك وف ، وزوج م ود المج ة للعم زاء الطرفی ى األج عل

ود  ة للعم راف المفتوح وق األط ة ف صوامیل الكری ى ال سیة وت٠عل ة عك ریس ذراعی ع مت وض
ود  بس والعم ین المك ا ب د عملی بس یمت ًعلى التوالى على المكابس ، ویوضع زنبرك فى خالل كل مك

دعامى  ار ال اور لإلط ع مج ى وض ابس إل ل المك ى می ل عل وائى ٠للعم دخل ھ ع م ا یوض كم
رس  ن الت القرب م دعامى ب ار ال ى اإلط رتبط ازد٠عل وائى ی ر ھ رس مم ذا الت ون لھ ا ویك ًواجی

اظرة ،  ابس المن ى المك ود إل الل العم ن خ وف وم ود المج ى العم واء إل دخل الھ بم
ود  رس والعم ل للت ى األق ة ٠عند وضع زاوى واحد عل ب كمجموع ى ترك سیة لك ة العك أ اآللی وتھی

٠إطار ماكینة التكوین بواسطة اإلطار الدعامى 

(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



١٤

٢٣/٠٨/٢٠١٠
١٤٢٠/٢٠١٠
٢٠١١نوفمبر 

١٥/٠٤/٢٠١٢
٢٥٦٣٦

(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 B65B 35/20

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SHIBAGAKI, Joji

(73) 1.
2.

٢٨/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨–٠٤٨٤٤١: الیابان تحت الرقمین 
٢٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٠٨٤٦٨٥

١٨/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/JP2008/073037(: رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

د اللباد  سمر أحم (74)
اختراعبراءة (12)

دافعة لجھاز تعبئة   (54)
١٧/١٢/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٨/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ذا ا ق ھ راعإلیتعل ستخدمةبدافعخت دات تعبئةم ى مع سنةف ر ةمح شوه غی ب الت ا تجن ن معھ ث یمك بحی
ةعلى وحدةمعدات التعبئىفةالمستخدمةدافعتشتمل ال.ٍللمنتجات المراد تعبئتھا على نحو فعالالمفضل

یكون . بمنافذ شفط ھواءةالجدران الجانبیى مداد ھواء وفإبمنفذ ىمامألاىجدارھا الطرفىفةس مزودأر
اظأمداد الھواء مھیإمنفذ  داخلللحف ین الجزء ال ى حدوث االتصال ب الفىوالخارجىعل ق لغ ن طری ع

تم تھیئ. یظل داخل الغالفةللدافعىمامألاىالجدار الطرفنأالمائع طالما  ذ شفطةوت شفط مناف واء ل الھ
ث یتحرك الجدار الطرفةكمی واء داخل الغالف حی امألاىمن الھ داخلةللدافعى م دا عن الجزء ال ىًبعی

.ة لواح التقویأللغالف مما یسمح بتكوین الطرف المفتوح للغالف ب

(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



١٥

٢٥/١٢/٢٠٠٨
٢٠٩٤/٢٠٠٨

٢٠١٢ینایر 
١٨/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٣٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. F16L 21/03, 21/08

(71) 1.
2.
3.

TIROLER ROHERN-UND METALLWERKE AG (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

MUTSCHLECHNER, Hermann
MAURER, Reinhold

(73) 1.
2.

٣٠/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٣١٥٨٢.٠:ألمانیا تحت رقم 
٢٨/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/005729):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراعبراءة  (12)

وصلة رأس وذیل (54)
٢٧/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٨/٠٦/٢٠٠٧ة منتبدأ الحمای

٠یتعلق االختراع الحالى بوصلة رأس وذیل لتوصیل أنبوبین ، وقطع تركیب األنابیب ، أو ما شابھ ذلك 
وتشتمل وصلة الرأس والذیل المذكورة على طرف رأسى مخصص ألنبوب واحد ویمكن إدخال طرف 

ویتم تركیب الطرف ٠آلخر المذكور بشریط تدعیم ذیلى ألنبوب اآلخر فیھ ، ویتم تزوید األنبوب ا
الرأسى باستخدام حافة ناتئة إلى الداخل بشكل قطرى باستخدام تجویف على شكل قطاع حلقى واحد على 

ًتشتمل وصلة الرأس والذیل التى یدور حولھا االختراع أیضا على آلیة لغلق الطرف الذیلى فى ٠األقل 
غلق باستخدام شریط تدعیم مستقر على آلیة الغلق وتكون آلیة الغلق ویمكن تحقیق ال،الطرف الرأسى 

ویتم تزوید آلیة الغلق بإثنین على األقل من عناصر الغلق التى تكون على شكل ٠مستقرة على الحافة 
تجویفات على األقل          ٤وتتسم وصلة الرأس والذیل التى تم الكشف عنھا أنھ یتم تزوید ٠قطاع حلقى 

االتجاه المحیطى بینما یتم تركیب كل من عنصرى          وضعھم على مسافات متساویة التباعد فى یتم 
الغلق باستخدام إثنین من أجزاء الغلق المتخذة شكل قطاع حلقى المتصلین فیما بینھما من خالل شبكة 

التى توجد بین جزئى الغلق لعنصر الغلق مع المسافة التى توجد بین وتتوافق المسافة ٠مناظرة واحدة 
٠التجویفین 

(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



١٦

٠٩/٠٦/٢٠١٠
٠٩٧٨/٢٠١٠

٢٠١٢ینایر 
١٨/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٣٨

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

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

راءات االختراعمكتب ب

(51) Int. Cl.8 A01G 31/02 & A01K 63/00

(71) 1.
2.
3.

FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E. V. (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KLOAS, Werner
RENNERT, Bernhard
VAN BALLEGOOY, Christoph

4. DREWS, Manfred

(73) 1.
2.

٢٨/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ٧,٠٨١٦٣١٨٩:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٧/١٠/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/ EP2008/064546): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

مرفق زراعة مائیة إلنتاج الخضروات واألسماك  (54)
٢٦/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٧/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الى ب دة یتعلق االختراع الح ة واح دة زراعة مائی ة، یتضمن وح اء مغلق دورة م ة ب ة مائی ق زراع مرف
ى اء واحدة عل وق الم ل ووحدة زراعة ف لعلى األق ق ز ، یتمیاألق أنالمرف ةب وحدة الزراعة المائی

اء بواسطة وق الم ى بوحدة الزراعة ف شكل وظیف ل یتصل ب ى األق د عل اء واح تشتمل على مخرج م
ى  ة إل ن وحدة الزراعة المائی ة صمام أحادى االتجاه بحیث یمكن إمداد الماء الخارج م دة الزراع وح

لفوق الماء ى األق دة عل اردة واح صیدة ب ى م اء عل وق الم دة الزراعة ف شتمل وح ث تتصل ، ، وت حی
داد ا تم إم ث ی ذى المصیدة الباردة الواحدة على األقل بشكل وظیفى بوحدة الزراعة المائیة بحی اء ال لم

ل ى األق دة عل اردة الواح صیدة الب ن الم ھ م صول علی م الح ةت دة الزراع ى وح ةإل ق المائی ا یتعل ، كم
٠االختراع باستخدام ھذا المرفق 

(57)

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



١٧

٠٩/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٧٣/٢٠٠٩

٢٠١٢ینایر 
١٨/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٣٩

(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 A21D 10/00, 13/00

(71) 1.
2.
3.

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KELLY, Joseph, William
MOROS, Terry
PUPPALA, Vamshidhar

4. WEGE, Paula, A.

(73) 1.
2.

١١/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٢١٤,٦٠٩/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٩/١٠/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/081950):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

اللباد  سمر أحمد  (74)
براءة اختراع   (12)

وجبة سریعة من شرائح تحتوى على قشور بذور الحنطة السوداء  (54)
١٨/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٩/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

سیمات  م ج سوداء ذات حج ة ال ذور الحنط شور ب ا ق ددة بھ وب متع ن حب شرائح م راع ب ق االخت یتعل
وب یوفر مكون قشور بذو٠معین ى خصائص الحب ة بصریة عل شرائح دالل ر الحنطة السوداء فى ال

اج ٠المتعددة فى الشرائح ة إنت تم تزكی سوداء لكى ی ة ال ذور الحنط شور ب د حجم جسیمات ق یتم تحدی
٠الشرائح على خطوط شرائح الذرة الحالیة ولتعزیز الخصائص البصریة للمنتج

(57)

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



١٨

١٢/٠١/٢٠١٠
٠٠٦٠/٢٠١٠

٢٠١٢ینایر 
١٩/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٤٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. A63B 35/12 & B63C 11/46

(71) 1.
2.
3.

ROTINOR GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

WALPURGIS, Peter

(73) 1.
2.

١٢/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٣٢٣٩٢.٣: ألمانیا تحت رقم
٠٩/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/005596):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

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

نظام تثبیت لمستخدم على مركبة مائیة  ومركبة مائیة بھا ھذا النظام (54)
٠٨/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٩/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ًیستند المستخدم علیھ جزئیا على         ،یتعلق االختراع الحالى بنظام تثبیت لمستخدم على مركبة مائیة 
یتضمن ،باإلضافة إلى ذلك٠یتم تمریرھا حول جسم المستخدمیتضمن نظام التثبیت حمالة حزام ٠األقل

نظام التثبیت حمالتین مدرجتین یتم تثبیتھما على حمالة الحزام من ناحیة فى منطقة معدة المستخدم ومن 
یمكن تثبیت ٠ناحیة أخرى فى منطقة ظھر المستخدم ویتم تمریر كل منھما من خالل خطوة المستخدم

عند طرفھا اآلخر ،أحد أطرافھا على حمالة الحزام فى منطقة معدة المستخدم یعمل ،حمالة توصیل 
٠یتعلق االختراع بمركبة مائیة بھا نظام یتضمن حزام كذلك ، باإلضافة إلى ذلك ٠بالمركبة المائیة 

(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



١٩

١٦/٠١/٢٠٠٨
٠٠٨٢/٢٠٠٨

٢٠١٢ینایر 
١٩/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٤١

(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 43/00, 43/267

(71) 1.
2.
3.

 HEXION SPECIALTY CHEMICALS INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCDANIEL, Robert, R.
MCCARTHY, Scott, M.
SMITH, Michael

(73) 1.
2.

٠٩/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ ٧٩١,٧٠٦/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٩/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/US2006/031573):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

طرق وتركیبات لتحدید ھندسة صدع فى تكوینات تحت األرض (54)
٠٨/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٩/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

وین و دع تك ى ص ة، ف ادة داعم ع م ى وض شتمل عل ة ت ن طریق شف ع راع بالك ق االخت ائع /یتعل أو م
ساسة تصدیع والذى یشتمل ادة الح ى الم سلیط إشعاع عل ادیوم، وت ى فان شتمل عل على مادة حساسة ت

ث ال یتضمن  ردى، حی سار ف ى م ساسة ف ادة الح ن الم ا المنبعث م عاع جام بالنیوترونات، وقیاس إش
د صدع  ة، وتحدی سابقة أو الالحق اس ال سجیل القی ن مسارات ت ة م المسار الفردى قیاس إشعاع الخلفی

٠جاما المقاسالتكوین من إشعاع 

(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

١٩/١٠/٢٠٠٩
١٥٤١/٢٠٠٩

٢٠١٢ینایر 
١٩/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٤٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لبحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H0IL 31/048 & E04D 13/18 & F24J 2/52 & E04B 2/96

(71) 1.
2.
3.

ARCELORMITTAL – STAINLESS AND NICKEL ALLOYS (FRANCE)
SOLARTE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

REYAL, Jean-Pierre
JAUTARD, Yves

(73) 1.
2.

٢٠/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ  ٠٧٥٤٦٠٦: تحت رقمفرنسا 
١٨/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ   (PCT/FR2008/050699) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طارق محمود بدران (74)
براءة اختراع (12)

تركیب للتثبیت على إطارات جدار بنایة لحمل لوحات مثل لوحات فولتیة ضوئیة (54)
١٧/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/٠٤/٢٠٠٨أ الحمایة من تبد

ب  ن قال ون م ل یتك ى األق د عل ة واح ارات بنای دار إط ى ج ت عل ب للتثبی راع بتركی ذا االخت ق ھ یتعل
وین إطار  ة لتك مستطیل یشتمل على ھیكل مصنوع من عمودین على األقل وقطبیین عرضیین مجمع

ائل لتثب ار ووس تقبال إط أ الس ستطیل مھی ل م ل ، حام ى الھیك ل عل ى األق د عل ار واح ت إط ی
تقبال القضبان العرضیة كل عمود لھ مركز رئیسى محاط بجناحین جانبیین تشتمل  على تجاویف الس

دة  ع األعم ط م ى خ ى تجاویف ف شتمل عل ة ت یكون لكل عمود عرضى مركز رئیسى وأجنحة جانبی
دة بطر یة واألعم ین القضبان العرض ة ب ات الداخلی د القطاع ضبان عن دة والق ة األعم ة تجعل أجنح یق

ن أن یركب  ون حد تخطیطى یمك ل المستطیل تك العرضیة الممتدة من السطح الداخلى لإلطار الحام
٠علیھ إطار ، یتم تزوید جدار بتركیب من ذلك النوع الذى یتم تثبیت إطارات حاملة للوحات 

(57)

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



٢١

١١/٠٢/٢٠٠٩
٠١٩٨/٢٠٠٩

٢٠١٢ینایر 
٢٣/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٤٣

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

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

تراعمكتب براءات االخ

(51) Int. Cl8. F03D 9/00

(71) 1.
2.
3.

CONG, Yang (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

CONG, Yang

(73) 1.
2.

١٦/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٦,٢٠٠٦١٠٠٦٢١٣٥: الصین تحت رقم 
١٦/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/CN2007/002468):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراعبراءة  (12)

الغاز ومركبة المحرك التى تعمل بنفس الطریقة–تركیبات محرك الریاح  (54)
١٥/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٦/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

اح  رك الری دیم مح تم تق ة –ی نفس الطریق ل ب ى تعم رك الت ة المح از ومركب رك ٠الغ ب مح شتمل تركی ی
د ٠ضغط عالى ومحرك مقاومة ریاح مستقلین عن بعضھما البعض الغاز على محرك غاز–الریاح  یول

ة ٠محرك غاز الضغط العالى الطاقة األساسیة من خالل إدخال غاز الضغط العالى  یشتمل محرك مقاوم
ود  ود وعم واء الخارجى ٠الریاح على حجرة عم ار الھ ى تی واء لتلق دخل ھ ود بم د حجرة العم تم تزوی ی

اح  اوم للری ذ،المق ساعدة ال ة الم د الطاق دور لیول ھ لی ن طریق ود ع ادة العم تم قی راع ٠ى ت ستفید االخت ال ی
ساعدة ،الحالى  ة الم ط ٠الذى تتم قیادة العمود عن طریقھ لیدور الطاق راع الحالى فق ستفید االخت مـن ال ی

٠ًبل أیضا یوفر الطاقة ویحمى البیئة ،مقاومة الریاح 

(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



٢٢

٠٩/٠٨/٢٠٠٥
٠٣٦٠/٢٠٠٥

٢٠١٢ینایر 
٢٣/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٤٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
ختراعمكتب براءات اال

(51) Int. Cl.8 C04B26/32, 28/30, 35/03, 35/10

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢

(71)

ناجى محمد خلیل/ راألستاذ الدكتو
سید قناوى حامد إبراھیم / الدكتور

٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

یمثلھا ماجدة محسب السید –مكتب البراءات نقطة االتصال ل–المركز القومى للبحوث  (74)
براءة إختراع  (12)

كربید السیلیكون- طریقة لتحضیر متراكبات حراریة سیرامیكیة من الكوردیریت  (54)
٠٨/٠٨/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٩/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ة من معدن الكوردیریت المقوى یتعلق االختراع الحالى بطریقة لتحضیر متراكبات سیرامیكیة وحراری
ًتم اختیار عدة خلطات من كال من معدن . كربید السیلیكون ذو الخصائص الحراریة العالیة تبحبیبا

،      % وزن ١٥-٨٥، % وزن ١٠-٩٠، % وزن ٥- ٩٥( الكوردیریت وكربید السیلیكون بنسب 
. لتحضیر بواسطة الطریقة الجافة وقد تم ا) على التوالى % وزن ٢٥- ٧٥، % وزن ٢٠- ٨٠

وتمت عملیة التلبید عند درجات حرارة ٢سم/ كجم ٢٤٠٠ًجمیع الخلطات تم كبسھا محوریا عند ضغط 
بالوزن من % ١٠ْم لمدة ساعة وقد لوحظ أن العینات المحتویة على ١٥٠٠–ْم ١٣٠٠تتراوح من 

ْم تعطى أفضل النتائج الفیزیائیة ١٤٥٠حبیبات كربید السیلیكون والمحروقة عند درجة حرارة 
. والمیكانیكیة 

(57)

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



٢٣

٠٨/٠٣/٢٠١٠
٠٣٧٧/٢٠١٠

٢٠١٢ینایر 
٢٤/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٤٥

(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 34/14

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FAY, Peter, J.

(73) 1.
2.

١٣/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٨٥٤.٩٤٥/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/075382(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

كثر من موضعأفى ةوجھاز لوضع الجلبةطریق (54)
٠٤/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٥/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ى اإةلنقل جلبةداأباإلختراع یتعلق ھذا  د عل ط واح ین المحطاتأللى موضع متوس ل ب اح ة، مزودق بمفت
ل ك الجلبنق ط تحری ھ فق داةیمكن ھ بعی ل دفع دار محدد قب اح سحب. ة عن الجلبًبمق ر مفت تم تحری د ی زائ

ل أبل قةلالرتباط بالجلب اح النق ع مفت ى الخارجإن یتم دف سحب. ل اح ال اوم مفت د الحركیق تم ةالزائ ى ی حت
و ددةفرض ق سبقةمح نًـم د م سحب الزائ اح ال ر مفت تم تحری دھا ی ن ةالمنزلقةالجلبا وعن ل عملیأم ةج

شل ةوفى حال. ة تحریر عادی ى عملیأف اح ف رة ى مفت وفیر عملیالتحری تم ت ر الطوارئ حیة، ی ث تحری
على البئرأما فى اتجاه إةداألیمكن تشغیل ا. ة داألحتى یمكن رفع ابشكل مستقل المفتاحةتزیح تلك العملی

.المفاتیحالستخدام نوع واحد منةمثلأوھناك . على اتجاه المفاتیحًاعتماداةلنقل الجلبسفل البئرأو أ

(57)

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



٢٤

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

مكتب براءات االختراع

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

١٣/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/1415

٢٠١١نوفمبر 
٢٤/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٤٦

C07C 237/42, 309/65, 309/73,  317/40 & A01N 37/46, 41/04,  41/10, 43/10, 43/32, 43/40, 43/42,
43/76, 43/78, & C07D213/75, 213/82, 215/38, 277/62 & A01P 7/04

Int. Cl.8(51)

MITSUI CHEMICALS INC. ( JAPAN)1.(71)

6. TAKAHASHI, Yusuke’
7. KAWAHARA, Nobuyuki’
8. NOMURA, Michikazu’
9. DAIDO, Hidenori;

KAI, Akiyoshi;
WAKITA, Takeo;
KATSUTA, Hiroyuki’
YOSHIDA, Kei
TSUKADA,  Hidetaka’

1.
2.
3.
4.
5.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢١/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ  ٢٠٠٥/ ١٨٠٦٦٠: الیابان تحت رقم
٢٠/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ  PCT/JP2006/312281 : ة الدولى  رقمطلب البراء

سمر احمد اللباد (74)

براءة اختراع  (12)

مید آلمبید حشرى یحتوى على مشتق ا(54)
١٩/٠٦/٢٠٢٦فىوتنتھى٢٠/٠٦/٢٠٠٦من  تبدأ الحمایة 

) I(یتعلق االختراع الحالى بمركب یتم التعبیر عنھ بالصیغة العامة (57)
نعن مبید حشرى ی ل كل م ، A3، وA2، وA1حتوى على ھذا المركب فى صورة مكون فعال حیث تمث

ن R2وR1على التوالى ذرة كربون، أو تمثل كل من A4و  ل كل م على التوالى ذرة ھیدروجین، وتمث
G1وG2سجین، و والى ذرة اك ى الت الوجین، وXعل دروجین او ذرة ھ ل ذرة ھی ددا nتمث ل ع تمث

تمثل مجموعة فینیل بھا استبدال ، او مجموعة حلقیة غیر متجانسة بھا Q1، و٤صحیحا من صفر الى 
. تمثل مجموعة فینیل بھا استبدال، او مجموعة حلقیة غیر متجانسة بھا استبدالQ2استبدال ، و

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٢٥

٢٥/١١/٢٠٠٧
٠٦١٣/٢٠٠٧

٢٠١٢ینایر 
٢٦/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٤٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09K 21/02

) جمھوریة مصر العربیة(عادل محمد صبحى إبراھیم العقاد/ دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دل محمد صبحى إبراھیم العقادعا/ دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لمعالجة األقمشة بالمحالیل المعطلة للحریق   (54)
٢٤/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٥/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

ذا االخ ق ھ راع یتعل قبت ة للحری ل المعطل شة بالمحالی ة األقم ة لمعالج ونث  یحیطریق یط  تك الخل
من ثالث أمالح كبریتات األمومنیوم ، حامض البوریك ، والبوركس ، تذوب جمیعھا فى الماء البارد 
رارة  اوم للح ول مق ذا المحل ة ، ھ ون والرائح دیم الل ائى ع ول م ى محل ساخن لتعط أو ال

ة والبكت ول المرتفع ى المحل سھا ف شة بغم ة األقم ن حمای شریة ، یمك ات الح ن واآلف ا والعف یری
سور ٣٠-٢٠م  لمدة ٥٠ْ-٣٠عند درجة حرارة بین  دقیقة أو برشھا بالمحلول بإستخدام الكومبری

ف  ى تج ك حت د ذل شة بع رك األقم ارج ، تت ى الخ شة إل ز األقم ن مرك دأ م ة تب ة دائری تم بطریق وی
ق تتح اء الحری شة أثن ین األقم ائال ب ل ح اء تعم ار م رق وبخ ازات التحت ى غ ة إل الح المذاب ًول األم

٠والنیران ھذا الحائل یقلل من شدة اإلشتعال ویستھلك األكسجین المحیط 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة اإلختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٦

٢٥/١٠/٢٠١٠
١٧٩٨/٢٠١٠

٢٠١٢ینایر 
٢٩/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٤٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأك
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. B67D 1/14

(71) 1.
2.
3.

EUROKEG B.V (NETHERLAND)

(72) 1.
2.
3.

HANSSEN, Hubert Joseph Frans
TERPSTRA, Willem

(73) 1.
2.

٠٧/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ) EP 08155837.1(:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
٠٥/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/EP 2009/055424):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

نادیة شحاتھ ھارون–ماجدة شحاتھ ھارون  (74)
اختراعبراءة  (12)

حنفیة للموائع وصمام لالستخدام فى ھذه الحنفیة (54)
٠٤/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٥/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

الحالى بحنفیة للموائع ، وبصفة خاصة للسوائل المكربنة ، مثل البیرة أو المشروبات علق االختراع یت
ًغیر الكحولیة، تشتمل على جسم حنفیة ، صمام كیف فى الحنفیة بحیث یكون قابال للفك ، ومقبض لفتح  ُ

انى متصل بالجزء یشتمل الصمام على جزء أول مقرون أو سیقرن بجسم الحنفیة وجزء ث٠وقفل الحنفیة
ًاألول ومقرون بحیث یكون فعاال أو سیقرن بحیث یكون فعاال مع المقبض، ویكون الجزءان األول  ً

ًوالثانى قابالا للدوران على محور و ًأو قابالا لإلزاحة واحدا بالنسبة لآلخر على األقل فى وضع فتح وفى /ً ً ً
ًكون الغطاء قابال للفك فقط بعد تركیب ی٠یقوم غطاء واقى بمنع الصمام من اإلنغالق ٠وضع غلق

٠الصمام فى جسم الحنفیة

(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



٢٧

٠٨/٠١/٢٠٠٨
٠٠٣٨/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٢
٢٥٦٤٩

(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 1/26

خالد أحمد إمام ٠١
٠٢
٠٣

(71)

خالد أحمد إمام ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

جرس باب شقة قطعتین باأللحان والرنات على الكھرباء مباشرة (54)
٠٧/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٨/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة زر یتعلق االختراع الحالى بـ طة لقم جرس باب شقة ألحان ورنات یعمل على الكھرباء مباشرة بواس
٠اسیھ الماجیك الجرس تعمل على ش

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



٢٨

١٩/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001259

٢٠١٢ینایر 
٢٩/٠٤/٢٠١٢

٢٥٦٥٠

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

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

ت االختراعمكتب براءا

(51) Int. Cl.8 A23J 1/12 & C08B 30/04

(71) 1.
2.
3.

CARGILL INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PEIGHAMBARDOUST Seyed Hadi
VANDERGOOT Atze.  Jen
HAMER Robert, Jan

4. BOOM Remko Marcel

(73) 1.
2.

١٩/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ (EP05104257.0): المكتب األوروبى رقم 
١٩/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/NL2006/050122): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لفصل الجلوتین والنشا من الدقیق  (54)
١٨/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٩/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ح یتعل ل ٠ق ھذا االختراع بعملیة لفصل الجلوتین والنشا من القم ى تحوی ى الخطوة األول تم ف ث ی حی
فى ٠، بناء على الوزن الجاف للدقیق%٥٠دقیق القمح إلى عجینة بھا محتوى من الرطوبة ألقل من 

ل  ى األق غ عل ص یبل اد ق ع إجھ سیط أساسى م ص ب دفق ق ١الخطوة التالیھ یتم تعریض العجین إلى ت
ل  ى األق غ عل و جول٥كیلو باسكال ودخل طاقة میكانیكیة محددة یبل ن / كیل ة من زم ى الدقیق م ف كج

ى ٠المعالجة للحصول على عجین معالج ذه الخطوة عل ذ ھ وم بتنفی ذى یق از ال شتمل الجھ یفضل أن ی
ر -مفاعل من نوع المخروط والصحن أو من نوع المخروط ة عب المخروط بحیث توجد سرعة مطلق

روطالفج ى المخ الجلوتین ٠وة ف ى ب زء غن ى ج الج إل ین المع تم فصل العج ة، ی وة النھائی ى الخط وف
٠یتناسب الجزء الغنى بالجلوتین مع التطبیقات الخاصة بالمخابز٠وآخر غنى بالنشا

(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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٢مایوىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

١٩٣دد ــالع٢٠١٢یونیوددــع

العربیة                   جمھوریة مصر 
ىوزارة الدولة للبحث العلم

والتكنولوجیاىأكادیمیة البحث العلم



 
 

 
 
  
  

إعــــداد                            إعــــداد            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
مـراجعـة  مـراجعـة

  
 عزة عبد اهللا أبو النجا/                           االستاذة                              
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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 ایوخ ة ٢٠١٢م ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٦٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٦٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٦٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٦٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٦٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٦٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٦٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٦٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٦٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٦٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٦٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٦٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٦٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٦٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٦٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٦٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٦٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٦٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥٦٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٦٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٦٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٦٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٦٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥٦٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥٦٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥٦٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥٦٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥٦٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥٦٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥٦٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥٦٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اءة رقـم بر 

)٣٧( ٢٥٦٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥٦٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥٦٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٥٦٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة 

)٤١( ٢٥٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٥٦٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٥٦٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٥٦٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم

)٤٥( ٢٥٦٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٥٦٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٥٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٥٦٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٥٦٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٥٦٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٥٧٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٥٧٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٤( ٢٥٧٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٥( ٢٥٧٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٦( ٢٥٧٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٧( ٢٥٧٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٨( ٢٥٧٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٩( ٢٥٧٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٠( ٢٥٧٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦١( ٢٥٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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 )
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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
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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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صم رك م ول ومتح وى محم سى ینط سخان شم راع ب ذا االخت ق ھ سیة یتعل عة الشم تقبال األش م الس
رارى  صاص ح عة امت ھ س ائل ل ى س ا ف ر أو تخزینھ تخدام المباش ا لالس سطح وتكثیفھ ى م عل
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٠) السائلة ھالشبَّ (تمھیداً لترشیحھ للحصول على المنتج النھائى وھو 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ،



٦

٠٣/١٠/٢٠٠٤
PCT/NA2004/000099

٢٠١١أكتوبر 
٠٢/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٥٥

(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 213/56, 215/12, 237/08, 277/30, 307/54, 239/26, 239/42, 495/04, 277/24, 409/04, 213/74,
487/04, 241/20, 251/18, 211/34, 401/04, 403/12, 405/06, 417/06, 295/14
A61K 31/435, 31/495 & A61P 35/00

(71) 1.
2.
3.

 ASTRAZENECA AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

STOKES, Elaine, Sophie, Elizabeth
ROBERTS, Craig, Anthony
WARING, Michael, James

(73) 1.
2.

٠٥/٠٤/٢٠٠٢بتاریخ ٢,٠٢٠٧٨٦٣:الرقمین تحتالمملكة المتحدة
٢١/١٢/٢٠٠٢بتاریخ ٣,٠٢٢٩٩٣٠

٠٢/٠٤/٢٠٠٣بتاریخ(PCT/GB03/01442):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مفیدة كمثبطات ھیستون دى أسیتیالز زامیدنبمشتقات  (54)
٠١/٠٤/٢٠٢٣تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى 

ر متجانس Aحیث الحلقة (1)یتعلق االختراع بمركب الصیغة  یكلیل غی ن mعبارة عن س ارة ع عب
ن ٤-صفر ارة عR1وكل م یانوعب ل وس ور المیثی ث فل الو، ثال سى، الھ ل الھیدروك :ن مجموعة مث

R2 الو ارة عن صفرnعبارة عن ھ ن ٢-عب سى، R1، وكل م ل الھیدروك ة مث ارة عن مجموع عب
ن صفرPالھالو، ثالث فلور المیثیل وسیانو،  سى أو R3، و٤-عبارة ع و أو ھیدروك ارة عن أمین عب

تر یدالنیا أو اس ة ص ھ المقبول ات أمالح ھ، وعملی د من سم أو أمی ل الج ائى داخ ل الم ل للتحل ه القاب
٠تحضیرھا والتركیبات الصیدالنیة المحتویة علیھا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٧

١٩/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٧٧/٢٠٠٨

٢٠١٢ینایر 
٠٢/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٥٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

تكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى وال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D01H 7/22

(71) 1.
2.
3.

SANKO TEKSTIL ISLETMELERI SAN. VE TIC. A. S. (TURKEY)

(72) 1.
2.
3.

KONUKOGLU, Hakan
AYDIN, Ahmet Gokhan

(73) 1.
2.

٢١/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٠٣٧٨٠/٢٠٠٥: تركیا تحت رقم 
٠٣/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/TR2006/000011): لى رقم طلب البراءة الدو

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد
اختراعبراءة  (12)

ُموقِف محور دوران الحلقة األوتوماتیكیة فى آالت الغزل (54)
٠٢/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٣/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

ف ٠إیقاف محور الدوران عند تعطل المغزل الحالى بموقف محور دوران یقوم بیتعلق االختراع  إن موق
ى           وى عل ھ یحت صف بكون الى یت راع الح ا لالخت ور وفًق ة المط ة األوتوماتیكی ور دوران الحلق مح

نط  سى ( أنبوب ممغ ب ) ذو مجال مغناطی ى یغطى  أنابی ھ وصندوق خلف وبى وموج ن جزء أنب ف م مول
سیًا  اًال مغناطی سى ومج ال المغناطی اف المج ال وذراع إیق ة أقف ال وآلی دن اإلدخ ال ورأس مع دن إدخ ومع

١٥٠وعنصر ربط Iعلیھا جزء ربط رئیسى IوTتحتوى على قنوات على شكل 

(57)

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



٨

٢٣/٠٢/٢٠١٠
٠٣٠٥/٢٠١٠
٢٠١١أكتوبر 

٠٣/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٥٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. B22 D 11/10

(71) 1.
2.
3.

WAGSTAFF, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ANDERSON, Micheal, K.
ANDERSON, Steve
THIELMAN, Brett

4.
5.

KOSMICKI, Mike
SHABER, Craig

(73) 1.
2.

٢٣/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٢٧٢,٨٩٥/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة رقم
٢٥/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/US 2008/010086):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراعبراءة  (12)

قالب ذو بعد متغیر آلیًا ونظام كتلة سفلیة (54)
٢٤/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ماذج لجھاز وطریقة ،       الحالى بقالب لفلز منصھر ونظام كتلة سفلیة ، یتضمن نیتعلق االختراع 
والذى یمكن أن یتضمن إطار فجوة قالب لھ جانب أول ، وجانب ثاِن مقابل للجانب األول ، وجانب   

ثالث ، وجانب رابع مقابل للجانب الثالث ، وكل جانب یتضمن سطح داخلى وتحدد األسطح الداخلیة 
ل متحرك بالنسبة للجانب الثانى ، فجوة قالب ، وحیث یكون واحد أو أكثر من األجانب مركب بشك

وقد یتضمن ھذا النظام أیًضا نماذج حیث یكون لجزء الصب ٠ویتحرك بصورة متحكم بھا أثناء الصب 
وقد تعتبر سمات ھذا االختراع نظاًما لتنظیم ٠المنتج شكل مسلوب عند أحد أو كال طرفى جزء الصب 

فى الشكل نتیجة لمیزة وسائل التحكم الزائدة إنكماش جزء الصب أو صیغة جزء الصب أو نظام تحكم 
٠لصیغة جزء الصب أثناء عملیة الصب 

(57)

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



٩

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

مكتب براءات االختراع

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

١/٠٨/٢٠٠٦
٠٤٣٢/٢٠٠٦
٢٠١٢فبرایر 

٠٦/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٥٨

E03 D 9/08Int. Cl.8(51)
(71)٠١

٠٢
٠٣

)جمھوریھ مصر العربیة ( طارق محمد شعبان محمد غنیم  / أ

(72)٠١
٠٢
٠٣

طارق محمد شعبان محمد غنیم / أ

(73)٠١
٠٢

(30)٠١
٠٢
٠٣

(74)
براءة اختراع  (12)

میكانیكى لضبط درجة حرارة المیاه المستخدم فى شطاف طریقة ووسیلة الستخدام الترموستات(54)
التوالیت 

٠٩/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى١٠/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
(57)

ة یتعلق موضوع االختراع بتط ب درجة حرارة معین ذى یتطل ویر للتوالیت وتعدیلھ لیوافق االستخدام ال
انیكى إلعطاء  ى استخدام ترموستات میك ى األساس عل د ف انیكى یعتم ك بإدخال نظام میك ومحددة وذل

سال  ى اإلغت اء المستخدم ف ة للم شطیف(درجة الحرارة المطلوب ع دول ) الت ت صالح لجمی ذا التوالی وھ
ة العالم وبخاصة ال دول األخرى وبخاص ى مصر وتصدیرة لل ك تصنیعھ ف ن ذل دف م دول الباردة والھ

.الدول ذات المناخ البارد

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



١٠

١١/٠٦/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000544

٢٠١١أكتوبر 
٠٨/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٥٩

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

جمھوریة مصر العربیة
حث العلمىوزارة الدولة لشئون الب

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01J 8/02 & B01F 5/04 & C10G 49/00

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KOWOLL, Johannes
HEINRITZ-ADRIAN, Max
SEMRAU, Lothar

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٣بتاریخ ١٠٣٥٩٧٤٤.١:تحت رقمالمانیا 
١٠/١٢/٢٠٠٤بتاریخ PCT/EP)(2004/014050: رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة أبو ستة للخدمات اإلداریة واالستشاریة (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وأداة لحقن األكسجین فى مفاعل تھذیب (54)
٠٩/١٢/٢٠٢٤فى تنتھى و١٠/١٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ة االخت ثًال لعملی ذیب ، م ل تھ ى مفاع سجین ف ن األك ة وأداة لحق بطریق
رة ،  ة كبی از بدرج ة حف وق طبق سجین ف ط األك ج وخل سین دم دف تح سجین ، بھ اء باألك زع الم ن

اً  ذاً محوری دفقاً ناف ازى ت یط الغ دفق الخل سجین بت اء باألك زع الم رق ن ة لط صفة خاص صفة وب ب
از  ة حف ر طبق سیة عب ع ٠رئی ام توزی ى نظ سجین إل افة األك ذكور بإض دف الم ق الھ تم تحقی وی

ة  وق طبق اء ف ار م ل ، أو بخ از خام ع غ اً م واء ، أو مخلوط كل ھ ى ش ة ، عل صورة نقی ى ب حلق
ة  ى بزاوی ع الحلق ى نظام التوزی دة فتحات خروج موجودة ف الحفاز ثم نفثة على سطح الحفاز من ع

٠عن المستوى العمودى تمیل

(57)

ـورة ــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتان ــم



١١

٢٤/١١/٢٠٠٩
١٧٣٠/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٠٨/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٦٠

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

جمھوریة مصر العربیة
لبحث العلمىوزارة الدولة لشئون ا

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01L 1/00 & F24 F11/00

)جمھوریة مصر العربیة(محمد غالب بخیت / المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد غالب بخیت / المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

١٠/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٢٠٠٩٠١٢٥٨٠.٧:ألمانیا تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

جھاز ضبط الغرف المناخیة (54)
٢٣/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة  رارة والرطوب ات الح ى درج تحكم ف ا ال تم داخلھ ة ی ة مناخی شاء غرف راع بإن وع االخت ق موض یتعل
٠یتمكن الباحث من إجراء تجارب فى ظروف مناخیة مختلفة النسبیة بھا ، حتى 

ة  ت مستحضرات طبی ددة سواء كان یمكن عن طریق استخدام ھذا الجھاز إجراء تجارب وأبحاث متع
ة  ات الدقیق سجة أو بحوث الحشرات والكائن ة األن أو تجمیل أو للحیوانات أو للنباتات أو بحوث زراع

انة  أثیر درجة الحرارة وأیضاً فى مجال أبحاث الخرس ة ت سلیح لدراس د الت سلحة وحدی انة الم والخرس
٠والرطوبة على كل مما سبق 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
لیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبالمرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األص



١٢

٢٨/٠٤/٢٠٠٤
٠١٩٥/٢٠٠٤
٢٠١٢فبرایر 

٠٨/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٦١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C23F 11/04, 11/00, 11/16 & A61L 9/00 & E21C 37/00 & B01D 24/00 & C02F 1/42, 1/72,
1/68 & A01N 59/26, 37/00 & E21B 33/13

(71) 1.
2.
3.

ENI SP.A.  (ITALY)
ENITECNOLOGIE S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FRANCESCO, Crescenzi
ANTONELLA, Crisari
ANCHILLE, Platti Cesare

(73) 1.
2.

٣٠/٠٤/٢٠٠٣بتاریخ )  MI2003A0882(: تحت رقم ایطالیا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

لتثبیط التحمیض الحیوى للماء بالتالمس مع مواد تحتوى على كبریتطریقة  (54)
٢٧/٠٤/٢٠٢٤فى وتنتھى ٢٨/٠٤/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

وجىلتثبیط لھذا االختراع بطریقة یتعلق  اء البیول ى للم وى عل واد تحت ع م ى اتصال م ذى یكون ف ال
سد ل لألك ن كبریت فى صورة مخفضة أو مع كبریت طبیعى ، قاب ى جزء م ، Thiobacillusة عل

زات  د تركی ذوبان عن ة لل ضویة قابل ر ع الح غی ع أم س م ى تالم ذكورة ف واد الم ع الم ضمن وض تت
٠عیارى حتى التشبع ٠.٤تتراوح من 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٣

١٨/٠٥/٢٠١٠
٠٨٠١/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

٠٩/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٦٢

(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 F2/V 19/00-HO1R 5/54-HO1R 33/46

(71) 1.
2.
3.

MAINHOUSE (XIAMEN) ELECTRONICS CO., LTD. (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

ZHOU, Nan-Qing

(73) 1.
2.

٠٢/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨٢٠١٤٥٤٥٩٠، ٠:الصین رقم
٢٢/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/CN2009/071923): طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

ھیكل التوصیل لقاعدة قبعة المصباح وقاعدة أنبوب المصباح (54)
٢١/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى٢٢/٠٥/٢٠٠٩تاریخ تبدأ الحمایة من

وب المصباح یتعلق  ة المصباح وقاعدة أنب دة قبع ة ٠ھذا االختراع بھیكل التوصیل لقاع دة قبع تتكون قاع
ان  ذین یواجھ سفلى الحوضین ال ك الغطاء ال المصباح من غطاء علوى وغطاء سفلى لربطھم ببعض ، یمل

ین الحوضین  سفلى ٠تحت وقتحة المرور الموضوعة ب ل مرتبطة بالغطاء ال دة القف دة ٠وقاع تتكون قاع
٠ف على الطرف الداخلى القفل من سطح الضغط الذى یكشف خارج سطح خارجى للغطاء السفلى وخطا

دان ،یقع الخطاف على فتحة المرور  ین تمت دمین اللت تضم قاعدة أنبوب المصباح جلبتى األنبوب لتثبیت الق
زء   ى ج وع عل ل الموض ق القف وب ، وش ى األنب أمین جلبت اط لت زء االرتب صباح ، وج وب الم وق أنب ى ف إل

وب وجزء ا٠االرتباط  ا األنب ى عند التجمیع ، تدخل جلبت والى إل ى الت وب المصباح عل اط لقاعدة أنب الرتب
ل  شق القف الحوضین وفتحة المرور فى الغطاء السفلى لقاعدة قبعة المصباح ، ویرتبط خطاف قاعدة القفل ب

صباح  وب الم دة أنب م ٠لقاع غیرة الحج ل وص سیطة الھیك صباح ب وب الم دة أنب ع ٠وإن قاع ة م بالمقارن
واد ال ة ، الم ات المماثل ضة المنتج راع مخف ذا االخت ة لھ ا ، ٠مطلوب صباح معطوًب وب الم ون أنب دما یك عن

٠تكون مواد الترك قلیلة ، األمر الذى یمكن أن یقلل من تكلفة المواد 

(57)

مرفقـة بالوصف التفصيلى صورة من تمثل هــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجليزية ، كما  تمثل الرسومـات والصور ال
الرسومات األصلية والصور الفوتوغرافية المرفقة بالطلب



١٤

٠٧/٠٧/٢٠٠٨
١١٤٥/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

١٠/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٦٣

(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 F27B 3/04

(71) 1.
2.
3.

SMS DEMAG AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

DEGEL, Rolf
KLUNZE, Jürgen

(73) 1.
2.

٠٢/١١/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٥٢١٨١.١: رقمتحتألمانیا 
٢٥/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/009249: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز  (74)
براءة إختراع (12)

ر مستمرة إلستخالص معدن طریقة مستمرة أو غی
مركبعلى المعدن أوىأو عدة معادن من خبث یحتو

(54)

٢٤/١٠/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٥/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
ىبطریقة مستمرة أو غیر مستمرة إلستخالص معدن أو عدة معادن من خبث یحتوختراعإلیتعلق ھذا ا

وحدة ىعلى المعدن المسال فىن المسال المحتو، حیث یتم تسخیمن المعدنعلى المعدن أو مركب
، یشترط، من الخبث، خاصة النحاسثانویة وإلعداد طریقة محسنة إلستخالص المعادنصھر أولیة أو

المصممة كفرن وحدة الصھر األولیة أو الثانویةىعلى المعدن فىختراع تسخین الخبث المحتوإلا
أو الثانویة داخل ة المنصھرة من وحدة الصھر األولیة، ویتم شحن المادتیار مترددىذىكھرب

المعدن المراد إستخالصھ لفصل ، حیث یتم تعریضتیار مباشرىذىالفرن المصمم كفرن كھرب
وكربید ، (CaSi)صورة سیلیسید الكالسیومى ، حیث یتم إضافة عامل اإلختزال فى بالتحلیل الكھرب

أو تحقن /أو تضاف غازات مختزلة و/و(Al)ألومینیوم، (FeSi)كونفیروسیلی، (CaC2)الكالسیوم
.الثانویة داخل وحدة الصھر األولیة أو

(57)

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



١٥

١٤/٠٥/٢٠٠٩
٠٧١٥/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

١٣/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٦٤

(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 G06Q 20/00

(71) 1.
2.
3.

NET 1 UEPS TECHNOLOGIES, INC. (SOUTH AFRICA)

(72) 1.
2.
3.

BELAMANT, Serge, Christian, Pierre

(73) 1.
2.

١٦/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٩٥٣٣/٢٠٠٦: جنوب إفریقیا تحت رقم
١٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/IB2007/054678): طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

معامالت مالیة آمنة (54)
١٥/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى١٦/١١/٢٠٠٧تاریخ الحمایة منتبدأ

لحساب ضمان أو إئتمان " ) PAN" ( االختراع الحالى بمضاھاة أو محاكاة رقم حساب رئیسى یتعلق 
٠تقلیدى فى بنك أو مؤسسة مالیة أخرى ، حیث یتضمن ، فى صورة مشفرة ، رقم الحساب الفعلى 

على ھذا النحو ، یتم تشفیر ٠مقداًرا یراد خصمھ من ذلك الحساب المحاكىPANكذلك قد یتضمن 
٠صالح PANوتخطیط رقم ومقدار حساب إلى تسلسل من األرقام یكون من الواضح أنھ عبارة عن 

بعد ذلك تتم ٠المحاكى PANوبالتالى یكون كل من رقم الحساب الفعلى ومقدار المعاملة مضمنًا فى 
تخدام البنیة التحتیة المالیة الحالیة الخاصة بالمعامالت ، مع علم البنك المصدر المحاكى باسPANمعالجة 

ن PANأنھ لیس  ٠وأنھ ینبغى إلغاء تشفیر األرقام المالئمة لتوفیر رقم الحساب المضمن والمقدار الُمضمَّ
ویقوم بتوفیره محاكىPANفى أحد التطبیقات ، یقوم المتعامل الذى یرغب فى تنفیذ معاملة مالیة بتولید 

PANیدخل المورد ٠لمورد بضائع أو خدمات یرغب فى شراء البضائع أو الخدمات المذكورة منھ 
بعد ذلك یتم إرسال ھذه البیانات إلى بنك تحصیل ، حیث ٠المحاكى ومقدار المعاملة بطریقة تقلیدیة 

الُمصدر باستخالص رقم الحساب بعد ذلك یقوم البنك٠یرسلھا بدوره إلى البنك المصدر للمصادقة علیھا 
باإلضافة إلى عملیات ( المضمن والمقدار المضمن ، ویتحقق من تطابق المقدار المضمن والمقدار المورد 

ویدرك من یتمتعون بالمھارة           ٠، فإن كان ھناك تطابق تتم إجازة المعاملة ) التحقق التقلیدیة األخرى 
ت ، یكون مطلوبًا من المتعامل توفیر تاریخ إنتھاء صالحیة وقیمة التحقق فى المجال أنھ ، فى معظم الحاال

" من البطاقة   )CVV ( ویمكن كذلك محاكاة أى من ھذین أو كالھما واستخدامھما فى تشفیر ٠" 
٠المعلومات 

(57)

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



١٦

٠٣/٠١/٢٠١٠
٠٠٠٤/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

١٣/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٦٥

(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 F25C 1/06, 1/12

(71) 1.
2.
3.

W. SCHOONEN BEHEER B.V (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

SCHOONEN, Wilhelmus, Franciskus
VAN HAREN, Laurentius, Hendrikus, Frans, Lambertus

(73) 1.
2.

٠٢/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٣٤٠٧٤:تحت رقمھولندا 
٠١/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/NL2008/000166: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

لقیاس مكعبات ثلجةلتحضیر مكعبات ثلج ووسیلةوطریقةوسیل (54)
٣٠/٠٦/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٠١/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ولمداد لتزوید قالب مطإةتشتمل على وسیل. لتحضیر مكعبات ثلج ةوطریقةبوسیلیتعلق ھذا االختراع
واحد على حیث یحدد قالبةالمذكورةالسائلةتجمید لتجمید المادةووسیلةسائلةقل بمادألعلى اواحد

یشتمل ةالمذكورةالسائلةالمادثناء تجمیدأقل ألعلى الى حد كبیرإقل حیًزا لعمود ثلج یكون مغلًقا ألا
لبعضھما البعض بحیث ةك بالنسبیكونان قابلین للتحرحیثقالبىقل على نصفألالقالب الواحد على ا

یًضا أبعضھما البعض بمجرد تكوین عمود الثلج ویتعلق االختراع القالب بعیًدا عنىیمكن تحریك نصف
:ثلج تشتمل على الخطواتلتحضیر مكعباتةبطریق
ة سائلةتزوید قالب بماد)أ

القالب ىفةالسائلةتجمید الماد)ب
لى قالب إ) أ(ة الخطوى فةالسائلةمداد المادإالقالب حیث یتم من ةمكعبات الثلج المتكونةزالإ) ج

.قیاس مكعبات الثلجةكما یتعلق بوسیل. قلألعلى الى حد كبیرإیشتمل على حیز مغلق 

(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

٠٧/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٥٠/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

١٣/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٦٦

(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 B60R 21/015 & G01R 27/26 & H03K 17/96 & H05K 3/04

(71) 1.
2.
3.

MARIMILS OY (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

VIRTANEN, Juhani
KYYNY, Kari
JOUTSENOJA, Timo

(73) 1.
2.

٠٥/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٨٧٢.٧٨٧/٦٠: تحت رقمفنلندا 
٠٥/١٢/٢٠٠٧بتاریخ )  PCT/FI2007/050667: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اختراعبراءة  (12)

، ونظام وطریقة لتصنیعھاى شبكة مستشعر كھرب (54)
٠٤/١٢/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٥/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

وتشتمل شبكة المستشعر على ركیزة . ى لالستشعار بالمجال الكھرببكة مستشعربشاالختراع یتعلق ھذا 
ىبعضھا البعض فواحدة على األقل متشكلة لتتبعــًا ومنطقة مستشعر موصلة كھربیى اتجاه طوللھا

، ومجموعة من الركیزةالموضح على أحد جوانبىطریقة متتابعة على امتداد االتجاه الطول
منطقة مستشعر موصلة كھربیاً تُستخدم ویتم توصیل كل. لة على نفس الجانب للركیزةالموصالت المتشك

وتتم تھیئة الموصالت لیتم تجمیعھا الواحد مع . لموصل واحدىأغراض االستشعار على نحو كھربىف
للركیزة وغیرھا من موصالت المجموعة ىاالتجاه الطولىالمتقدمة فمجموعة الموصالتىاآلخر ف

أیضاً بطریقة لتصنیع شبكة مستشعرىویتعلق االختراع الحال. حیزاً لتجمیع الموصلتوفرىأة كالمھی
.ونظام لمراقبة حیز ما

(57)

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



١٨

٠٦/٠٥/٢٠١٠
٠٧٥٥/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

١٣/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٦٧

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

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

ت االختراعمكتب براءا

(51) Int. Cl. 8 E02F 9/28

(71) 1.
2.
3.

COMBI WEAR PARTS AB (SWEDEN)
VOSTA LMG B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

QUARFORDT, Per
WIJMA, Klaas
EDERYD, Stefan

(73) 1.
2.

٠٩/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٢٤٩١–٢: السوید تحت رقم 
٣١/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/SE2008/000619: (رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
اختراعبراءة (12)

شاراتإلجزء تآكل ذاتى السن ذاتى ا (54)
٣٠/١٠/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٣١/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ویشتمل جزء التآكل ھذا ة ،سنتآكل محةومقاومةجزء تآكل ذاتى السن یتسم بقوبیتعلق ھذا االختراع
ویشتمل ، صب ول من جسمألان ویتشكل الجزء المادى اثول وجزء مادى أقل على جزء مادى ألاعلى

. ولألالجزء المادى اقل مثبت فىألالجزء المادى الثانى على قضیب معدنى صلب مطول واحد على ا
. كلآللتةتغییر الجزء نتیجةعند ضرورةذاتیةشارإینتج جزء التآكل 

(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



١٩

١٦/٠٦/٢٠١٠
١٠٢٨/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

١٣/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٦٨

(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

G01R 31/02 & H02H 3/32

(71) 1.
2.
3.

AURORA ENERGY PTY LTD (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

MYERS, Erickson, Bruce
HOLTER, Bryan, Douglas

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧٩٠٦٩٧٧:تحت رقماسترالیا 
١٧/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/AU2008/001372: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

ةمحاید لشبكھ كھربائیةفى خط عودأوجھاز للكشف عن خطةطریق (54)
١٦/٠٩/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٧/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

توزیع ةالمحاید لشبكةو عدم انتظام خط العودأبتوفیر جھاز للكشف عن انفصال یتعلق ھذا االختراع
وسائل ویتضمن الجھاز. رضىأةالمحاید وخط نشط وخط عودةخط العودبما فى ذلك ةالكھربائیةالقدر

ةفى الشبكةعاقھ معروفإا الذى یكون لھًـ لقیاس تغیر الجھد الكھربائى المرتبط بالتحویل المحدد مسبق
المحاید ووسائل ةعاقھ فى خط العودإلاو عدم انتظاماعن فصل ةحیث ینتج تغیر الفلطیةالكھربائی

مدادإلجھد اىفى وجود تغیرات مسموح بھا فةعاقإلانتظام او عدمأتحدید االنفصال ةغارتمیلتطبیق لو
و أوالتى تحاكى ةعن عملیات الشبكةالناتجةبما فى ذلك تغیرات جھد الفلطیة الكھربائیةسمى للشبكاأل

ةنتیجة ئل مقارنكما یتضمن الجھاز وسا. المحایدةعاقھ فى خط العودإلو عدم انتظام اأانفصال تخفى
ةاالختراع عن طریقكما یكشف. ة عاقإلو عدم انتظام األتوفیر مؤشر لالنفصال ةشارإالقیاس باستخدام 

.ة الكھربائیةالقدرتوزیعةالمحاید لشبكةخط العودىللكشف عن انفصال وعدم االنتظام ف

(57)

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



٢٠

٢٢/٠٩/٢٠٠٣
٠٩٤٠/٢٠٠٣

٢٠١٢ینایر 
١٣/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٦٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

و التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16 K1/00

)جمھوریة مصر العربیة ( عبد الرؤوف محمد مصطفى / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد الرؤوف محمد مصطفى / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

جاع للصرف الصحىصمام عدم ارت (54)
٢١/٠٩/٢٠٢٣وتنتھى فى ٢٢/٠٩/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

بصمام ارتجاع لمیاه الصرف الصحى یركب بالمنازل وداخل الشقق یتعلق موضوع االختراع 
ة ى حال اه ف داد المی ع ارت اس یمن ھ أكس نح تیل وب اص واالستنلس س یتكون من قطعتین من الرص

تخدامھ عل ع السدد ویمكن اس ران والحشرات ویمن ع دخول الفئ ارجى یمن صرف العمومى الخ ى ال
٠وجود روائح كریھة من مواسیر الصرف وكذا یمنع طفح المجارى 

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



٢١

١٣/٠٥/٢٠١٠
٠٧٩٠/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

١٤/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٧٠

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

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

الختراعمكتب براءات ا

(51) Int. Cl8. F17D 5/00 & G01B 5/30

(71) 1.
2.
3.

TECHNIP FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

ROUTEAU, Sylvain
CLEMENT, Isabelle
DEMANZE, Frédéric

(73) 1.
2.

١٣/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٧٩٦٠: فرنسا رقم 
٠٤/١١/٢٠٠٨اریخ بت(PCT/FR2008/001552): طلب البراءة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراعبراءة  (12)

وسیلة لقیاس حركة خط أنابیب تحت البحر قابل للتغییر فى الشكل (54)
٠٣/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ر  ت البح ب تح ط أنابی ة خ اس حرك یلة لقی ة ووس راع بطریق ذا االخت ق ھ اس و٠یتعل یلة القی شتمل وس ت
ذكور تحت البحر  ب الم ط األنابی ول خ ذكور لقب اع البحر الم ى ق ة ف ،المذكورة على قاعدة استیعاب مثبت

ل  سبة لحام دد بالن بحیث یكون خط األنابیب المذكور تحت البحر قابل لجعلھ یتحرك فوق مسار تحرك مح
ط بحیث تتسم الحركة ا،اإلستیعاب المذكور عندما یتغیر شكلھ  لمذكورة بسعة تتفاوت وفقًا لتغییر شكل خ

راع  ا لالخت ذكور تحت البحر ؛ وفًق ب الم ة من عناصر سھلة ،األنابی ى تجمیع ًضا عل یلة أی شتمل الوس ت
دة  شكل وقاع ى ال ر ف ل للتغیی ذكورة تحت البحر القاب ب الم ط األنابی التكسر مثبتة فى واحد من أى من خ

ابع بواسطة اإلستیعاب المذكورة ؛ ویكون المقصو ذكورة أن تنكسر بالتت ن العناصر سھلة التكسر الم د م
تیعاب  دة اإلس شكل وقاع ى ال ر ف ل للتغیی ر القاب ت البح ذكور تح ب الم ط األنابی ن خ ن أى م رى م األخ

٠المذكورة عند تحریك خط األنابیب المذكور 

(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



٢٢

٣٠/٠٧/٢٠٠٨
١٣٠١/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

١٤/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٧١

(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, 21/10

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHÜCKER, Franz-Josef
KIM, Ronald

(73) 1.
2.

THYSSENKRUPP UHDEGMBH (GERMANY)

٣١/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٠٤٦٦٩.٢: المانیا تحت رقم 
١١/١٠/٢٠٠٦بتاریخ PCT/EP) (2006/009800: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

كم وطریقة للتحكم فیھقرن تكویك فائق التح (54)
١٠/١٠/٢٠٢٦فى وتنتھى ١١/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ رنیتعل ون ف ث یك ھ ، بحی تحكم فی ة لل تحكم وطریق ائق ال ك ف رن تكوی راع بف االخت
د  از واح زود بجھ رارة ، وم ستعید الح ستعید أو ال ی ك ی رن تكوی ب أى ف ستوى التركی ك م التكوی

اس ترك ل لقی ى األق ك وعل رن التكوی ة ف ة لمعوج ات الغازی ز المكون ك/ی رن التكوی د ف أو موق
تحكم /و وتر لل ات ، كمبی ذه البیان اً لھ د وفق تم تزوی ث ی ة ، حی وادم الغازی از الع رى غ أو مج

ى و الھواء األول داد ب نظم اإلم دد وی ة یح ى العملی ورة /ف ل ص انوى بأمث ٠أو الث
٠خدم فرن تكویك من ھذا النوع كما ییتضمن ھذا االختراع طریقة تكویك تست

(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



٢٣

١٦/٠٦/٢٠١٠
١٠٣٠/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

١٤/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٧٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. C10B 15/02, 21/10

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KIM, Ronald; (DE).
SCHUMACHER, Ralf; (DE).

(73) 1.
2.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH-(GERMANY)

١٨/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠٦١٥٠٢/٢٠٠٧، ٩: ألمانیا تحت رقم 
٠٤/١٢/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP 2008/010243): طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

للبادسمر أحمد ا (74)
اختراعبراءة  (12)

قنوات ھواء یمكن التحكم فیھا للتغذیة بھواء احتراق إضافى
فى منطقة قنوات غاز المداخن من أفران حجیرات التكویك

(54)

٠٣/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

من قنوات الھواء الثانوى فى قنوات غاز الحالى بجھاز للتغذیة بھواء ثانوى والتحكم فیھ یتعلق االختراع 
وعلى ھذا النحو توجد قنوات غاز المداخن تحت أرضیة ٠المداخن بأفران حجیرات التكویك األفقیة 

تعمل قنوات غاز المداخن على حرق غازات التكویك المحترقة ٠حجیرة التكویك التى یتم علیھا التكویك 
حیث یتم ،ت التكویك المحترقة جزئیًا باستخدام ھواء ثانوى یتم حرق غازا٠جزئیًا من حجیرة التكویك 

یأتى الھواء الثانوى من قنوات الھواء الثانوى ٠أیًضا تسخین عجینة الكوك من أسفل للتكویك الثابت 
یتم تركیب عناصر تحكم فى قنوات التوصیل بین ٠المتصلة بالھواء الخارجى وقنوات غاز المداخن 

نوات الھواء الثانوى ویمكنھا بالتحدید أن تتحكم فى تدفق الھواء فى قنوات غاز قنوات غاز المداخن وق
وبھذا یتم إجراء التسخین وتوزیع الحرارة بشكل أكثر ثباتًا على نحو كبیر فى أفران حجیرات ٠المداخن 
للتدویر ویمكن تشكیل أجھزة التحكم الفعلیة فى قنوات التوصیل بواسطة قطاعات أنابیب قابلة ٠التكویك 

كذلك یمكن بشكل مفید على نحو خاص استخدام جھاز شبیھ بكرسى ٠أو مخمدات معدنیة ،أو الطوب 
ویحتوى على لوح لھ حدبة بھ فتحة ،حیث یوضع الجھاز المذكور فى القنوات الثانویة ،المختبر 

،كھربیًا ،حكم یدویًا ویمكن أن یتم تشغیل آلیة الت٠مركزیة تحت الفرع المناظر للتحكم فى تدفق الغاز 
٠وبھذا یمكن أن یعمل جھاز التحكم أیًضا آلًیا ٠أو بالھواء المضغوط 

(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



٢٤

٢٥/٠٣/٢٠١٠
٠٤٩٣/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

١٤/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٧٣

(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 19/24 & C01B 17/80

(71) 1.
2.
3.

OUTOTEC, OY (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

DAUM, Karl-Heinz
CACHERO, Ventosa, David
SCHALK, Woifram

(73) 1.
2.

٢٥/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٤٥٨٧٢.١: المانیا تحت رقم  
٢٠/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/006839:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مد اللبادسمر أح (74)
براءة اختراع   (12)

حلقة دعم الستیعاب عنصر شبیھ للوحة أو شریحة فى الوعاء (54)
١٩/٠٨/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٠/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل اء ، االخت ل وع وح داخ شبھ الل صر ی تیعاب عن م الس ة دع بحلق
ول إلن ى مح صل ف ة ف ینیة أو ولوح ة ص شكل خاص اج ب وى SO3ت از یحت ن غ ، SO2م

اء  اص بالوع دار خ لة بالج ة موص ى كتیف وح عل شبھ الل ھ ی ذى لوح صر ال ز العن یرتك
٠یكون للكتیفة سطح علوى داعم مائل إلى أسفل بالنسبة لألفقى 

(57)

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



٢٥

٠٨/٠٣/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000227

٢٠١٢فبرایر 
١٤/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٧٤

(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 233/20 & C09D 5/16 & A01N 37/18

(71) 1.
2.
3.

AXIMED AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

HELSING, Torsten
BAKSTAD, Einar

(73) 1.
2.

AXICHEM AB  (SWEDEN)

١٢/٠٩/٢٠٠٣بتاریخ ٢٠٠٣٤٠٦٩: النرویج تحت رقم
١٠/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/NO2004/000270): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

عوامل طاردة للكائنات الحیة الدقیقة فى مواد الطالء طریقة إلنتاج مشتقات كابسیسین ك (54)
٠٩/٠٩/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٠/٠٩/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ال راع الح ق االخت دةىیتعل ات جدی سینىھ، بمركب شتقات كابسی ا، م دة إلنتاجھ ة جدی وطریق
ل تخدامھا كعوام ة فواس ة الدقیق ات الحی واد الطالىطاردة للكائن شكل، ءاألصباغ وم ىمحدد فوب

٠المنشآت التي تقام على الیابسةىالمنشآت البحریة والسفن وكذلك ف

: حیث یكون
OH یشیر إلى مجموعة ھیدروكسیل

MeOH یشیر إلى مجموعة میثوكسى
N تشیر إلى نیتروجین
O تشیر إلى أكسجین
R تشیر إلى مجموعة استبداالت یتم اختیارھا من مجموعةC1-C18لكیل، تراى فلورو میثیل، أ

C3-C12 ٠سیكلو ألكیل، فینیل، فینوكسى، فنیل ثیو، ھالوجین

(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



٢٦

٢٨/٠٢/٢٠١٠
٠٣٢٦/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

١٤/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٧٥

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

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

براءات االختراعمكتب

(51) Int.Cl.8 C07C 29/151 & B01J 8/06, 8/04

(71) 1.
2.
3.

LURGI GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

MULLER, Dierk
BORMANN, Andreas

(73) 1.
2.

٢٩/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٤٠٧٠٧.٨: ألمانیا تحت رقم 
١٨/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/006759: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة ووحدة تصنیع إلنتاج المیثانول (54)
١٧/٠٨/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٨/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل دروجین االخت ى ھی وى عل ق یحت از تخلی ن غ انول م اج المیث بإنت
ون ، ید كرب ھ وأكاس تم فی ث ی اء ، حی رد بالم ضل مب ل أول یف الل مفاع ق خ ر التخلی تم تمری ث ی حی

انول  ى میث اً إل ون حفزی ید الكرب ن أكاس زء م ل ج وى ٠تحوی ذى یحت اتج ال الخلیط الن داد ب تم اإلم ی
ل  ھ تحوی تم فی ث ی از ، حی رد بالغ ضل مب انى یف ل ث ى مفاع انول إل ار میث ق وبخ از تخلی ى غ عل

ید الك ن أكاس زء م انول ج ى میث ون إل ق ، ٠رب از التخلی ن غ انول م صل المیث تم ف اً ، ی والحق
ل األول  ى المفاع ق إل از التخلی دویر غ ادة ت تم إع انول ٠وی ن المیث ة م صیلة ممكن ر ح ق أكب لتحقی

ل األول ا وراء المفاع ق فیم از التخلی ن غ ى م ار جزئ ھ تی تم توجی ق ، ی ز معت تخدام محف باس
٠ل الثانى وإدخالھ مباشرة على المفاع

(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

٠٦/٠٥/٢٠١٠
٠٧٥٤/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

١٤/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٧٦

(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 2/08, 1/02 & B28B 21/12, 1/04

(71) 1.
2.
3.

KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LACROIX, David
MACDONALD, Robert

(73) 1.
2.

٠٨/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٩٨٦٤٨٣/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٧/١١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/082749(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
إختراع براءة  (12)

ةنتاج الكتل الجداریإلةمع حشیات حمل الثقل وطریقةجداریةكتل (54)
٠٦/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ا حشیةجداریةبكتلاالختراع یتعلق ھذا  ى اةبھ د عل ل واح وى ألحمل ثق سطح العل ى ال ل عل سفلى و اأق ل
٠ة وتصنیع الجدران بالكتلةس انضغاط وطرق لتصنیع الكتلأورةللكتل

(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



٢٨

١٥/٠٨/٢٠١٠
١٣٧٣/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

١٤/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٧٧

(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 47/08

(71) 1.
2.
3.

XOLUTION GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BRATSCH , Christian

(73) 1.
2.

٢١/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ (A282/2008): تحت رقمألمانیا 
٢٣/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/052124(: رقم ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

ةغطاء حاوی (54)
٢٢/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٣/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

لى حد بعید على سطح غطاء مسطح إمشروب یشتمل ةا علبًـ وخصوصةبغطاء حاویختراعإلھذا ایتعلق
توفیرھا على قل بحیث یتمألعلى اةالغلق واحدةعادإلةسكب قابلةبفتح٠ةمطویةافذات حةمنطقویفضل

على الجانب السفلى من سطح الغطاء السكب التى یتم توفیرھاةبفتحةغلق مرتبطةسطح غطاء ووسیل
على الجانب العلوى من سطح الغطاء  القابل للوصولھیتم وضعتشغیل تخترق سطح الغطاء الذىةووسیل

ةلى وضع فتح من خالل تشغیل وسیلإمن وضع غلق ةالغلق متحركةوسیلمن الخارج بحیث تكون
لى إااللتواء منة      واقیةكلیا بطریقةوبحیث تكون مثبتةالغلق ھیئھ متكاملةبحیث تكون وسیل، التشغیل

مع سطح الغطاء عندما حمل یتعاون التشغیل على عنصرةوتشتمل وسیل، الجانب السفلى من سطح الغطاء 
ةغیر القابلةعلى جزء ربط للوصلةالغلق المدمجةوتشتمل وسیل، الفتح وضعىالغلق فةتكون وسیل
بحیث یتم ،ضد تسریب السوائلةمحكمةالسكب بطریقةغلق لغلق فتحةومنطق، سطح الغطاءللفصل مع

ةالغلق حولھا مقابل قوةمنطقھ الغلق لوسیلةالغلق التى یمكن حلزنةبین جزء التثبیت ومنطقةتوفیر وصل
ةیتم وضعھا بین جزء الربط ومنطقةمتزایدةذات مرونةكمنطقةالوصلنھ یتم وضعأتتمیز بة ،استعاد
٠الغلق

(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



٢٩

١١/٠٦/٢٠٠٦
٠٢٤٤/٢٠٠٦

٢٠١٢ینایر 
١٤/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٧٨

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A62C3/00, 13/76

)جمھوریة مصر العربیة(عاطف عبد الستار عبد الوھاب صقر / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عاطف عبد الستار عبد الوھاب صقر  / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

طفایة حریق تعمل أتوماتیكیاً  (54)
١٠/٠٦/٢٠١٣وتنتھى فى ١١/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

یتعلق موضوع االختراع بنظام حدیث لإلطفاء یتمیز بأن مكوناتھ 
ذار (  از إن ة –جھ ة الكترونی رة كھربائی ك األج) دائ انیكى لتحری ام میك ة نظ ات مجموع زاء المكون

٠بمجرد حدوث الحریق والعمل على إطفائھ واإلنذار عند وجود حریق بالمكان ةاألوتوماتیكی

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



٣٠

١٨/١١/٢٠٠٧
٥٩٤/٢٠٠٧

٢٠١٢فبرایر 
١٤/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٧٩

(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 A62D 1/00 & C09K 21/00, C09K 21/10
محمد عاطف دیاب البوھي/ العقید السید  ٠١

٠٢
٠٣

(71)

محمد عاطف دیاب البوھي/ السید العقید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(74)

 (30)
براءة إختراع  (12)

(54) تركیبة نیتروجینیة عازلة مقاومة للحرارة والحریق ولدیھا القدرة علي اخماد جمیع انواع الحرائق
١٧/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٨/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

مقاومة للحرارة والحریق، تتكون من تركیبة كیمیائیة عازلة نیتروجینیةمادةیتعلق االختراع بتركیبة 
مستحلب البیوتادین + بودرة تلك + الماء + نترات النشادر + الیوریا + سلیكات الصودیوم (تحتوي على 

رة سائلة أو معجون تمنع االشتعال أو تمنع انتشاره في الجسم المعزول، تقاوم تتواجد في صو) سترین
.من الحرارة المسلطة على الجسم المعزول% ٩٠درجات الحرارة العالیة لفترات طویلة، تعكس 

:تصلح
، االخشاب، الحدید والمعادن، الكرتون )اثناء االنتاج–غمر –رش (للمنسوجات بانواعھا -

والورق
، اللدائن الصناعیة )انتاج–معجون –دھان (، الفوم )اثناء االنتاج–غمر –رش (االسفنج-

).دھان–انتاج (

تعتمد فكرة عمل التركیبة على مواد كیمیائیة في حالة سكون، وعند تعرضھا للھب تتفاعل ویخرج منھا 
ح الخارجي المعزول، بخار الماء النقي الغیر ضار بالصحة، مكونا فقاعة نیتروجینیة عازلة تحت السط

فیعمل على حمایة السطح المعزول من الحرارة واالشتعال أو انتشار اللھب فیھ إذا اشتعل الجزء 
.المعرض لمصدر اللھب



٣١

٢٦/٠٩/٢٠٠٦
٠٥١٥/٢٠٠٦

٢٠١٢ینایر 
١٥/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٨٠

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

جمھوریة مصر العربیة
ة لشئون البحث العلمىوزارة الدول

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10G 33/00, 33/04

) جمھوریة مصر العربیة(معھد بحوث البترول ٠١
٠٢
٠٣

(71)

صالح الدین أحمد خلیل/ األستاذ دكتور
أحمد محمد أحمد الصباغ /األستاذ دكتور

حمود ریاض نور الدین محمودم/ األستاذ 

٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

تامر حامد عبد السمیع عفیفى (74)
براءة اختراع  (12)

تحضیر كاسر استحالب فعال من خامات محلیة لفك مستحلبات بترولیة 
متناھیة فى القدم وشدیدة الثبات 

(54)

٢٥/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٦/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من
ستحلبات  سر الم ك لك ة وذل ات محلی ن خام ال م تحالب فع ر اس ضیر كاس راع بتح ذا االخت ق ھ یتعل

:البترولیة المتناھیة القدم وشدیدة الثبات ، حیث تتم عملیة التحضیر على مرحلتین 
ى ) ١ ى األول انول : ف ائى إیث رة ثن ل بلم تم عم ین ت انول أم ى إیث ولى ثالث ى الب صول عل ین للح أم

،) ٥٠٠٠٠–٤١٥= الوزن الجزیئى (
مع حامض سلفونیك ألكیل البنزین     (PTEA)یتم تفاعل البولى ثالثى إیثانول أمین : وفى الثانیة ) ٢

٠الخطى للحصول على ثنائى استرات حامض سلفونیك البنزین الخطى 
ـ وقد تم اختبار ھذه ا صل (Slop oil)لمركبات على ال اءة الف ت كف ى النطاق % ١٠٠وكان اً عل تقریب

٠المعملى والنطاق الحقلى وعند جرعات اقتصادیة 

(57)

تمثل هذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٣٢

٢٣/١٢/٢٠٠٧
٠٦٥٩/٢٠٠٧
٢٠١٢فبرایر 

١٥/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٨١

(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 B65G 53/00

) عربیةجمھوریة مصر ال) (الھیئة العربیة للتصنیع ( مصنع المحركات  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبــد هللا مــــوریـس شكـــرى / األستاذ 
عبــد هللا الطنطـاوى بــــــدوى / األستاذ 
عبد التواب محمد عطیة القلش / األستاذ 
بھجـت أحمـــد سیــد مصطفـى/ األستاذ 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

متر١٠.٢ساعة مزود بذراع شفط طولھ / طن ٢٢٠شفاط غالل  (54)
٢٢/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٣/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

سكوبیة / طن ٢٢٠غالل بشفاط علق ھذا االختراع تی ذراع تل سحب وساعة مزود ب ع خط ال یكون لرف
رازدوران الحور ومىالسحب الرأسبین خطىاقل بعد أفق ة ذراع والف ر وأقصى ٧.١ة المخروطی مت

ة متر ول١٠.٢بعد  دالمرون ة عر ماوذراع ال رازة المخروطی صنیع الف ل وت ذراع دوران منصة تحمی
شفط  اال ةبتكنولوجی ى حدیث درة اعل ات ذات ق ناعة المحرك ال ص ى مج م ف سحب ت درة ال ادة ق ولزی
م إضافة ىطریقة جدیدة فىوھمجوف بتصمیم مانع تسریب وتم رفع كفاءتھاھتصمیم ھذا المجال وت

ت إضافیة فى كھرباء احتیاطمولد ستخدمىلتشغیل طلمبة زی ة األساسیة وی ة تعطل الطلمب أیضاً حال
. أحمال عالیةى ذو القدرة األكبر ھیدرولیكالنظام یتحمل الاإلنارة وأعمال الصیانة وىف

(57)

رافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغ
والصور المرفقة بالطلب



٣٣

٦٠٣/٠١/٢٠٠٨
٠٠١٢/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

١٦/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٨٢

(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 CI0G 3/00, 45/58, 45/02

(71) 1.
2.
3.

NESTE OIL OYJ  (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

MYLLYOJA,  Jukka
AALTO, Pekka
SAVOLAINEN, Pekka

4.     PUROLA, Veli-Matti
5.     ALOPAEUS, Ville
6.     GRÖNQVIST,  Johan

(73) 1.
2.

٠٤/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠١٤٤٢٨.٦:تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
٠٥/٠٧/٢٠٠٥خ بتاری٦٩٥.٨٨٥٣/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

٢٩/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ PCT/FI)(2006/050301:طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لتصنیع ھیدروكربون الدیزل الخفیف (54)
٢٨/٠٦/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٩/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ى یتعلق ھذا االختراع بعم الج ف دخل مع لیة لتصنیع ھیدروكربون الدیزل الخفیف حیث یتم معالجة م
ى  وى عل اال زمرة ومدخل یحت وة معالجة ب ى خط خطوة معالجة بالھیدروجین ومعالجتھ باالزمرة ف

وزناً من أحماض دھنیة وعامل مخفف واحـد على األقـل یتم معـالجتھ بالھیدروجـین% ٥أكثر من 
ى وجود ٤٠٠إلى ٢٠٠فى درجة حرارة تفاعل من درجة مئویة فى مفاعل معالجة بالھیدروجین ف

١: ٣٠إلى ٥مادة محفزة وبحیث تكون نسبة العامل المخفف إلى المدخل الجدید من 

(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



٣٤

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

مكتب براءات االختراع

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

١٠/٠٥/٢٠٠٣
٠٤٣٢/٢٠٠٣

٢٠١٢ینایر 
١٦/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٨٣

C07D 265/36& 413/04 & A61K 31/536 & A61P 25/18Int. Cl.7(51)

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG (SWETZERLAND)1.(71)

JACOB, Berger
ROBIN, D.Clark
SHU-HAI Zhao

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)١.
٢.
٣.

١٣/٥/٢٠٠٢بتاریخ ٣٧٨٠٠٣/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

سمر أحمد اللباد (74)

براءة اختراع  (12)

مشتقات بنزوكسازین واستخدامھا(54)
٠٩/٠٥/٢٠٢٣وتنتھي  فى تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة

یتعلق هذا االختراع بمشتقات بنزوكسازین واستخدامها وهو مركب له الصیغة(57)

, R1 , R2 , R3 , R4 , R5 , R6 , R7 , R8 , R9 , Yملح أو عقار أولى مقبول دوائیًا منه ، حیث 

Z1 , m , n , pمل على طرق هم كما تحدد هنا ، یتعلق االختراع الحالي أیضا بتركیبات تشت

.١الستخدامها وطرق لتحضیر مركب من الصیغة 

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، 



٣٥

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١١/٠٢/٢٠٠٨
٠٢٤٥/٢٠٠٨
٢٠١١نوفمبر 

١٦/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٨٤

C07D 231/14, 231/16, & C07C 211/52, 217/76, & A01N 43/56, 43/78 & A01P 7/02, 7/04Int. Cl.8(51)

NIHON NOHYAKU CO. LTD (JAPAN)1.(71)

5.   YASOKAWA, Noriaki
6.   FUJIOKA, Shinsuke

FURUYA, Takashi
KANNO, Hideo
MACHIYA, Kozo
SUWA, Akiyuki

1.
2.
3
4.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣
٤.

١٢/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ ٢٣٤٤٠٥/٢٠٠٥:  الیابان تحت االرقام 
٠٧/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٣٢٢٥٣١/٢٠٠٥
١٨/٠٤/٢٠٠٦خ بتاری١١٤٩٣٧/٢٠٠٦

١١/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/JP2006/316198 (:طلب البراءة الدولى
ھدى احمد عبد الھادى (74)
براءة اختراع  (12)

مشتق انیلید حمض بیرازول كربوكسیلیك مستبدل او ملح منھ، او مركب وسیط لھ (54)
١٠/٠٨/٢٠٢٦فىوتنتھى١١/٠٨/٢٠٠٦من  تبدأ الحمایة 

ـ ):I(مشتقات بیرازول كربوكسانیلید مستبدلة ممثلة بالصیغة (57)

ل، Hتكون R1حیث  ل كربونی ل، فینی ، الكیل، الكیل كربونیل، الكنیل كربونیل، سیكلو الكیل، فینیل الكی
بھ،  ا اش ون R2وم ل ، Hتك الوجین، الكی ل CN ،OH، ھ و، فینی ل ثی سى ، فنی سى ،فینوك ، الكوك

بھ، C3-C10تكون الكیل، الكنیل، الكینیل، سیكلو الكیل، سیكلو الكنیل Gونیل، وما اشبھ،سلف Z، وما اش
بھ ،CN ،OH، ھالوجین، Hتكون S ،Xاو Oتكون  ا اش ل، Hتكون Y1، الكیل ، وم ل، الكنی ، الكی

بھ ، ا اش ل ، وم سى الكی ل ، الكوك ون Y2فنی الوجین، Hتك وCN ،NO2،OH، ھ ابتو، امین ن ، مرك
ـ ١تكون n، و٢او ١تكون m، فنیل، فینوكسى، ھیترو سیكلیل، وما اشبھ، C1-C6كربوكسیل، الكیل 

. ، وامالح منھا، تأثیرا فائقا كمبیدات حشریة  او مبیدات قرادیة زراعیة محاصیلیة٣

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  
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٠٩/١١/٢٠٠٨
١٨٢٥/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

و التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E05C 1/14, E06B 9/01

)المملكة العربیة السعودیة(خالد محمد مدلى الرحیلى / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

خالد محمد مدلى الرحیلى   / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

صالح الدین فتحى یوسف (74)
اختراعبراءة (12)

فرن كھربائى وغاز (54)
٠٨/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٩/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

اء  ق الكھرب ن طری یتعلق موضوع االختراع بفرن شواء الكترومیكانیك یعمل بالغاز ویتم التحكم بھ ع
ال  واع اللحوم واألسماك مث ع أن شواء جمی وم ب ھ یق رن أن ذا الف ى ھ د ف ك الرومى والجدی بط –ذل –ال

دجاج  ام –ال ى –الحم ب ف وم وال عج ضا یق ك أی ى ذل افة إل ماك باإلض واع األس ع أن ذلك جمی وك
٠تسویة الاستخدامھ أیضا فى 

اوم  ن المق صاج المجلف تیل وال تینلس س ام االس ن خ صنوعة م ة م ة معدین ن كابین ارة ع رن عب الف
ة الشواء فى بیئة (للصدأ من مزایا ھذا االختراع  دا –صحیة نظیف ل ج ن قلی ى زم شواء ف إعطاء –ال

وع –نكھة الشواء على الفحم  شواء حسب الن ى درجة حرارة ال ن ضد إخطار –التحكم ف از آم الجھ
٠) الحریق

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
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٢٥٦٨٦

(22)
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(44)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C213/02, 211/54, 215/82, 215/79&C07D295/08, 211/46&A61K31/44, 31/136, 31/4025

(71) 1.
2.
3.

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KIYOKAWA, Hiroshi
AKI, Shinji

(73) 1.
2.

٢٥/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ  ٠٨٩٦٥٢:تحت رقم الیابان 
٢٥/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ )  PCT/JP2005/006408(: الدولى رقم طلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد محمد بكیر (74)
براءة اختراع (12)

طریقة إلنتاج مركبات أمینو فینول  (54)
٢٤/٠٣/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٥/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

صیغة  ة بال ول ممثل سیط ) 1(یتعلق االختراع الحالى بطریقة إلنتاج مركبات أمینو فین إجراء ب ك ب وذل
اوة وسھل عالى اإلنتاج وعا ن (٠لى النق ھ كل م ین ، R2,R1وفی شابھین أو مختلف ا مت د یكون ذین ق الل

ك ،  ا شابھ ذل ، R2,R1یمثال ذرة ھیدروجین ، مجموعة الكیل منخفض مستبدل أو غیر مستبدل أو م
ھ  ة مخلط ون حلق دون -٦أو -٥المأخوذین سویا مع ذرة النیتروجین المجاورة قد تك ع أو ب أضالع م

ر  دخل ذرات غی ـ ت ة ب ة المخلط ستبدل الحلق د ت رى وق سة أخ ى ١متجان ن ٣إل ارة م ستبدالت مخت م
ستبدلة ،  ر م المجموعة المشتملة على مجموعة ھیدروكسیل ، مجموعة الكیل منخفض مستبدلة أو غی
ابھ  ا ش ستبدلة وم ر م ستبدلة أو غی سى م ة أریلوك ستبدل ، مجموع ر م ستبدل أو غی ل م ة أری مجموع

ى الوضع )  1(عة ھیدروكسیل فى الصیغة ذلك ، وتستبدل مجمو ى ٤أو ٢عل و عل لمجموعة األمین
صیغة  ل بال ول ممث ى مقب سان دى أون حلق ب ھك ضمن مرك ى تت ل الت ة الفنی ل ) ٢(حلق ى یتفاع حت

ل بالصیغة  ین ممث ا ) (٣(مع مركب أم ابقاR2,R1وفیھ ا س م تعریفھ ا ت ة ) كم ة المتعادل ، تحت الحال
٠أو القاعدیة 

(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
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(51) Int.Cl.8 C02F 1/00 & B01D 24/02, 24/28
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2.
3.

DEGREMONT (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BONNELYE, Veronique
VION, Patrick

(73) 1.
2.

٢٦/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٣٧٦:تحت رقممكتب البراءات الفرنسى 
١٩/١٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/FR) (2007/002112:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
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(30)

محمد محمد بكیر (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وجھاز لترشیح الماء السطحى  (54)
١٨/١٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٩/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ق  رایتعل الىعاالخت سطحى الح اء ال یح الم از لترش ة وجھ یة٠بطریق ة أرض ى طبق شتمل عل ت
یط أول  ن وس ى م ة أول ز طبق تم تجھی ا ی ر٠أعالھ ا قط ة لھ ة الكثاف ات عالی ى حبیب وى عل یحت

ط  انى (Da)متوس ط ث ن وس ة م ة ثانی ط (B)، وطبق ر متوس ا قط ات لھ ى حبیب وى عل (Db)تحت
ط األول  ى الوس ا ف ل مم ة أق ون (A)وكثاف ن (Db)، ویك ر م دخل ٠(Da)أكب ز م تم تجھی ی

ة  ة الثانی اء المرشح تحت الطبق ز مخرج للم وى وتجھی ى الجزء العل یتم ترشیحھ ف ذى س اء ال ٠للم
ط  ر المتوس ون القط انى (Db)یك ط الث ات الوس ن جزیئ ارة ع الفجوات (B)عب صلة ب المنف

ات ال وعى لجزیئ دفق الن انى ٠(A)وسط األول التى لھا حجم كافیاً للسماح بت ون للوسط الث (B)یك
ط األول  ن الوس ر م الة أكب دل إس ف (A)مع ائل تنظی ن س ائل لحق ز وس تم تجھی ، وی

٠% ١٠و١بقیمة بین (B)عند الطبقة األرضیة لحقن سائل بسرعة ، حیث یتمدد الوسط الثانى 

(57)

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



٣٩

٢١/١٢/١٩٩٦
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.7 C07D 241/04, 295/04 & A61K 31/495, 51/04

(71) 1.
2.
3.

ASTRA PHARMA INC. (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

EDWARD, Roberts
NIKLAS, Plobeck
CLAES, Wahlestedt

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/١٩٩٥بتاریخ ٩٥٠٤٦٦١-١تحت رقم السوید ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مید بیبرازینمركبات ثنائى إیثیل بنزا (54)
٢٠/١٢/٢٠١٦فى وتنتھى تاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل صیغة االخت رازین بال د بیب ل بنزامی ائى إیثی ات ثن ا (I)بمركب ذلك أمالحھ ، وك
٠المقبولة صیدلیاً وتركیبات صیدلیة تحتوى علیھا ، وتفید ھذه المركبات فى عالج األلم 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٤٠

٠٥/٠٥/٢٠٠٨
٠٧٣١/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

٢٠/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٨٩

(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 201/00, 211/00, 213/02, 213/04, 213/05

) مصر العربیةجمھوریة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد عوض الل/ كیمیائى .  ٤
ریاض بصلة ه/ دكتور .  ٥

الطاف حلیم بسطا مقار        / ألستاذة الدكتورة 
حسنى السید محمد على        / األستاذ الدكتور 

عادل صبحى جرجس/ دكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید/ نقطة االتصال لمكتب البراءت المركز القومى للبحوث یمثلھا -للبحوث المركز القومى (74)
براءة اختراع (12)

تحضیر ورق مؤمن من مواد سلیلوزیة مصریة وعالمة سریة جدیدة  (54)
٠٤/٠٥/٢٠١٥وتنتھى فى ٠٥/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

دة  ضیة جدی سة ومی ر متجان ة غی ات حلقی ضیر مركب ى تح راع  إل ذا االخت دف ھ یھ
ائى ( دین ثن ونیتریالت–بری ات) الكرب ذه المركب ق ھ دى تطبی یم م ى تقی افة إل ، باإلض

ن  ب القط ع زغ یط م ى خل ى ف صب المحل صاص الق ب م تخدام ل ؤمن باس ضیر ورق م ى تح ف
ورق  سلوزیة لل ادة سل لوك ٠كم یم س م تقی ضیة ،وت ات الومی إجراء القیاس ورق ب ان لل األم

٠واألشعة فوق البنفسجیة باإلضافة إلى متانتھ والحك المیكانیكى والكیماوى 

(57)

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



٤١

٢٥/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001289

٢٠١١نوفمبر 
٢٠/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٩٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E02B 3/12

(71) 1.
2.
3.

OFFICINE MACCAFERRI (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FERRAIOLO, Francesco

(73) 1.
2.

٢٦/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ   (BO2005A000363) :تحت رقمإیطالیا 
٢٤/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IB2006/001467(: رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
براءة إختراع (12)

ةلحشیمن نوع ا) فلتر ( خفیف الوزن ومرشح ةعنصر وقای (54)
٢٣/٠٥/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٤/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

یشتمل على بناء ةمن نوع الحشی) فلتر ( خفیف الوزن ومرشح ةعنصر وقایبختراعإلیتعلق ھذا ا
حبیبیة تولج داخل بناء بعاد بمعامل تجویف مرتفع ومادة مالئةألوبناء داخلى ثالثى ااحتواء خارجى

المیكانیكى تتوزع على بناء االحتواء الخارجى وذلك لتعشیق د وسائل تعشیق من النوعوتوج. االحتواء 
.البناء مع بعضھا البعض ا فى ھذاًـ أجزاء محدده مسبق

(57)

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



٤٢

١٦/٠٩/٢٠١٠
١٥٥٩/٢٠١٠

٢٠١٢ینایر 
٢٠/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٩١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. HO2M 5/45

(71) 1.
2.
3.

NEW ENERGY POWER COMPANY (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

ZHANG, Dongsheng

(73) 1.
2.

١٢/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/CN2009/070758):طلب البراءة الدولى رقم
١٨/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/CN200810084692.7):ورقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراعبراءة  (12)

وسیلة تغذیة تعمل بالقدرة (54)
١٧/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/٠٣/٢٠٠٨منتبدأ الحمایة 

والذى یكون ،ACمصدر قدرة دخل : بما فى ذلك ،یتعلق االختراع الحالى بوسیلة تغذیة مرتدة بالقدرة 
AC لتولید قدرة ؛ ،ثالثى األطوار أو بأطوار متعددة یتم فیھ توصیل طرف خرج على التوالى بمحث

تتصل بھا أطراف الدخل على التوالى بطورین من مصدر التى،ومجموعة من وحدات تحویل القدرة 
على التوالى ؛ ACالمتولد بواسطة مصدر قدرة دخل ACلتحویل قدرة طورین من ،ACقدرة دخل 

،والذى یكون الجانب األساسى منھ عبارة عن لفة ثالثیة األطوار ومتصل بشبكة القدرة ،ومحول عازل 
تعدد المسارات للفات ثالثیة األطوار ومتصل بأطراف خرج لمجموعة التى یكون الجانب الثانوى منھا م

الذى یتم تحویلھ بواسطة مجموعة من وحدات تحویل القدرة مرة ACلتغذیة ،من وحدات تحویل القدرة 
٠ثانیة إلى شبكة القدرة 

الشكل الموجى یمكن أن تؤدى وسیلة التغذیة المرتدة بالقدرة وفقًا لالختراع الحالى إلى تحسین معامالت
باإلضافة إلى تطابق الوسیلة ،وزیادة عوامل القدرة ومعدل استخدام الوسیلة ،لتیار جھاز تولید القدرة 

وبالتالى تحسین معامالت الشكل الموجى للتیار الذى یتم ،مع شبكات القدرة لمستویات فولتیة مختلفة 
٠ى تغذیتھ تغذیة مرتدة لشبكات القدرة وخفض المركب التوافق

(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



٤٣

١١/١١/٢٠٠٨
١٨٤٠/٢٠٠٨

٢٠١٢ینایر 
٢٠/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٩٢

(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 A61B 17/58

حازم بیومى السباعى/ لسید الدكتورا
ببھروز اكبر نباه

٠١
٠٢

(71)

حازم بیومى السباعى/ السید الدكتور
ببھروز اكبر نباه

٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع  (12)

تحكم فى قمة االعوجاججھاز تثبیت الفقرات موجھ بالنمو ذو وصالت قابلة للمباعدة مع ال (54)
١٠/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١١/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

یتعلق ھذا االختراع بجھا ز تثبیت للفقرات تتم استطالتھ ذاتیاً عن طریق النمو المستمر للعمود الفقرى 
اصة ویتكون الجھاز من أعمدة خ. مع مقدرتھ على التحكم فى الفقرات الموجودة فى قمة االعوجاج 

ووصالت مضیفة مع قطعة وسطیة جامعة بحیث یثبت فى العمود الفقرى فى أعلى وأسفل وعند قمة 
یستخدم ھذا الجھاز فى عالج حاالت اعوجاج العمود الفقرى لألطفال حیث تسمح فكرة .  االعوجاج 

ه الطبیعى الجھاز بتباعد األعمدة المثبتة فى أطراف االعوجاج ومن ثم نمو العمود الفقرى فى االتجا
وفى نفس الوقت فإن التحكم فى قمة االعوجاج یمنع ازدیاد اعوجاج العمود الفقرى بل ھو یسمح 

.   باستعدال وتصلیح االعوجاج تدریجیاً مع استمرار نمو األطفال 

(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



٤٤

١٤/٠٥/٢٠٠٩
٠٧١٤/٢٠٠٩

٢٠١٢ینایر 
٢١/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٩٣

(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 A61F 13/15, 13/494, F 19/49, 13/496

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OTSUBO, Toshifumi

(73) 1.
2.

١٥/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٣٠٩٧١٦/٢٠٠٦: الیابان تحت رقم 
١٧/١٠/٢٠٠٧بتاریخ PCT/JP) (2007/070275:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عزیزوجدى نبیھ (74)
براءة اختراع   (12)

حافظة لالستخدام مرة واحدة من نوع سراویل داخلیة ذو حاجز للتسرب (54)
١٦/١٠/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٧/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل ذو حـــــاجز الحـــــالى بحفاضــــة لالســـــتخدام مـــــرة واحـــــدة مـــــن نـــــوع ســـــراویل داخلیـــــةاالخت

یـــتم فیهـــا بـــسهولة وضـــع أجـــزاء الحافـــة الجانبیـــة المتقابلـــة لطـــول منطقـــة والتـــى یمكـــن أن ٠للتـــسرب

یــــتم تزویـــد أعــــضاء شـــبیهة بحــــزام ، تعبـــر جــــزء امتــــصاص ٠الرجـــل بــــصورة محكمـــة حــــول الرجـــل 

ءقریــب مــن منطقـة وســط أمامیــة وجــز عنـد جــزء ، الرطوبـة فــى طــول منطقـة االنفــراج ، علــى الترتیــب 

ــــــــــى الــــــــــسطحقریــــــــــب ــــــــــة عل ــــــــــداخلى لمنطقــــــــــة االنفــــــــــراج للحفاضــــــــــة مــــــــــن منطقــــــــــة وســــــــــط خلفی ال

إلــى یــتم ربــط أجــزاء الطــرف البعیــد لألعــضاء شــبیه بــالحزام علــى الترتیــب ٠مــن نــوع ســراویل داخلیــة 

٠المكونــــــة عنــــــد الحــــــواف الجانبیــــــة المتقابلــــــة لجــــــزء امتــــــصاص الرطوبــــــة أجــــــزاء حــــــاجز التــــــسرب

أن یـــــتم فــــــصله مـــــن الــــــسطح یـــــتم تكــــــوین الجـــــزء بــــــین أجـــــزاء الطــــــرف البعیـــــد لیكــــــون قـــــادرًا علــــــى 

یــــــتم تكامــــــل األعــــــضاء شــــــبیهة بــــــالحزام فقــــــط عنــــــد األجــــــزاء ٠الــــــداخلى لطــــــول منطقــــــة االنفــــــراج 

٠المناظرة فى اتجاه العرض المركزیة

(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



٤٥

١٢/٠٧/٢٠٠٩
١٠٧٠/٢٠٠٩

٢٠١٢ینایر 
٢١/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٩٤

(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 A61F 13/15, 13/49, 13/496

(71) 1.
2.
3.

 UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OTSUBO, Toshifumi

(73) 1.
2.

١٢/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٠٥١٥١/٢٠٠٧: الیابان تحت رقم
١٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/JP2007/072303): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إلنتاج حفاضة لالستخدام مرة واحدة مھیأة الستقبال نفایات الجسم  (54)
١٥/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٦/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ضات تحتیة لالستخدام مرة واحدة، یسھل فیھا محاذاة یتعلق االختراع الحالى باإلنتاج المتواصل لحفا
شرج  ة ال ارجى وبفتح لى خ ضو تناس راز بع واء الب صص الحت ب المخ سیج أول ٠الجی ع ن تم وض ی

ة  اه اآلل ى اتج وفیر MD٠تكون فیھ مكونات الحفاضة الرئیسیة متواصلة فى اتجاه عرضھا ف تم ت ی
وب نسیج ثان یثبت فیھ أجزاء أشبھ بالشرائح بالسطح وین جی ة لتك ة الداخلی داخلى من مساحة اللفق ال

ة  ى اتجاه اآلل ھا ف ى اتجاه عرض ستعرض MDبحیث تكون متواصلة ف ى االتجاه الم ا ف تم طیھ ، وی
CD تم سى، وی سم الحفاضة الرئی د نفس مستوى عرض ج ة موضعیا عن ط أجزاء الحاف ، ثم یتم رب

ث توضع یتم تركیب النسی٠بذلك الحصول على نسیج ثالث بوصلة  سیج األول بحی ى الن ج الثالث عل
ة  ى أجزاء الحاف ا عل تم ربطھم م ی اه العرض، ث ى اتج سى ف سم الحفاضة الرئی ى مركز ج الوصلة ف

سیج مركب أول  ى ن ة، للحصول عل ة الداخلی ة لمساحة اللفق سیج المركب ٠الجانبیة المقابل ون الن یك
ة وربط أجزاء الحاCDاألول مائال فى االتجاه المستعرض  ة الداخلی ساحة اللفق فة الجانبیة المقابلة لم

وین  سیة لتك ین أجسام الحفاضة الرئی ببعضھا البعض، ویتم قص قطعة نسیج شبھ دائریة تقریبا من ب
ى االتجاه المستعرض  د ف ط القطع CDمساحة مربوطة بامتداد خط قطع یمت د خ ا عن تم قطعھ م ی ، ث

٠للحصول على حفاضات مفردة تحتیة 

(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

١٢/٠٧/٢٠٠٩
١٠٧١/٢٠٠٩

٢٠١٢ینایر 
٢١/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٩٥

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

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

االختراعمكتب براءات

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

(71) 1.
2.
3.

 UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OTSUBO, Toshifumi

(73) 1.
2.

١٢/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٠٥١٥٠/٢٠٠٧: الیابان تحت رقم
١٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/JP2007/072302): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إلنتاج حفاض من نوع السراویل التى تستخدم لمرة واحدة  (54)
١٥/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٦/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

تم ى ت ة الت سراویل التحتی وع ال ن ن د یتعلق االختراع الحالى بإنتاج حفاضات م ب مع ا محاذاة جی فیھ
تم ٠الحتواء البراز بسھولة مع األعضاء التناسلیة الخارجیة وفتحة الشرج للمرتدى بشكل متواصل ی

ة  اإلمداد بشبكة أولى حیث تكون األجسام األساسیة للحفاض متواصلة فى اتجاه عرضھا، وشبكة ثانی
د سطح ال ب ال ى جان واح ف ى شكل أل ى عل ت األعضاء الت ى حیث یتم تثبی ة درز داخل ن منطق اخلى م

ى  اه المكن ى االتج ك ف ة، MDلتشكیل جیوب وتكون متواصلة فى اتجاه عرضھا وذل وتكون متراكب
ة  ذه الطریق داخلى، وبھ درز ال ة ال ن منطق وبعد ذلك یتم ربطھا معا عند أجزاء حافة الجانب المقابلة م

ة أول  ى شبكة مركب ى ا٠یتم الحصول عل ط ف تم شبك الجزء المتوس ى ی شكل CDالتجاه العرض ب
تم  الى ی ى، وبالت ة األول شبكة المركب اض لل ین األجسام األساسیة للحف ن ب رى م أساسى على نحو دائ

ة ة ثانی بكة مركب ى ش صول عل شبكة ٠الح ى ال تم ط دما ی ب عن ى تتراك ة الت شبكات الثانی ط ال تم رب ی
د الجزء المركزى ادة الالصقة عن ى المركبة الثانیة موضعیا بواسطة الم سى ف اض الرئی سم الحف لج

ى  اه المكن ةMDاالتج ة ثالث بكة مركب ى ش صول عل تم الح الى ی ة ٠، وبالت شكیل منطق تم ت د أن ی وبع
ط القطع CDرابطة بطول خط قطع یمتد فى اتجاه عرضى  د خ ة عن ة الثالث شبكة المركب ، یتم قطع ال

٠للحصول على حفاضات من نوع سراویل تحتیة فردیة 

(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



٤٧

٠٢/٠٨/٢٠٠٩
١١٥٦/٢٠٠٩

٢٠١٢ینایر 
٢١/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٩٦

(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 A61F 13/49, 13/511

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TANGE, Satoru
INOUE, Toshio

(73) 1.
2.

٠٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠٢٤٧٩١/٢٠٠٧: الیابان تحت رقم
١٤/١٢/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/JP2007/074093): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

منتج ماص (54)
١٣/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٤/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ن  شرة م وث ب ا ال تل ة ولكنھ یتعلق االختراع بمنتج ماص یشتمل على رقیقة وظیفیة حیث تكون ملون
ائقى، ٠یرتدیھا  ن العضو الرق ة أصغر م ة وظیفی ائقى، رقیق ى عضو رق ویشتمل المنتج الماص عل

اص لل صر م ضو وعن ة بالع اص للرطوب صر الم ة والعن ة الوظیفی ت الرقیق تم تثبی ث ی ة، حی رطوب
تالمس  ث ت ھ بحی ا ب ائقى وربطھ ى العضو الرق ة عل الرقائقى، ویتمیز بأنھ یتم تركیب الرقیقة الوظیفی
ة  ة الوظیفی ین الرقیق ى بمنتھى الوضوح ب ون مرئ وفیر جزء مل مباشرة مع بشرة من یرتدیھا، ویتم ت

٠ئقى والعضو الرقا

(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

٢٢/١١/٢٠٠٩
١٧٠٣/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٢٢/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٩٧

(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 A61F 13/15 & B32B 3/30

(71) 1.
2.
3.

 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ECKER, Cornelia
GAGLIARDI, Ivano
VEGLIO, Paolo

(73) 1.
2.

٢٥/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٤,٠٧١٠٨٩٤٩: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
٢٣/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/IB2008/052046):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

أداة صحیة نسائیة ذات نقوش مطبوعة ونقوش بارزة  (54)
٢٢/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٣/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سائیتعلق ھذا ل بطانى االختراع الحالي بمنتج صحي ن ھ ذوةمث س الداخلی االمالب ھ علی ھ طبق ، وطبق
ـد ، ویتضمن النقش البارزونقش بارز؛ ویتضمن المنتج نقش مطبوعةخلفی ارز واح زین ب عنصر ُم

ل ى األق نقشعل ضمن ال وعالویت وعمطب زیّن مطب صر ُم ذعن شكل ىوال شابھا ب ون م ىأساسیك
٠الُمزّین البارزللعنصر

(57)

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



٤٩

٢٥/٠٥/٢٠٠٨
٠٨٥٩/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

٢٢/٠٥/٢٠١٢
٢٥٦٩٨

(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 2/48
(71) 1.

2.
3.

GÖBEL, GERALD (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

GÖBEL, Gerald

(73) 1.
2.

٢٣/١١/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠٥٥٨٥٨، ٥: تحت رقم المانیا
٢٣/١١/٢٠٠٦بتاریخ   (PCT/EP 2006/011251) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

حراریة وسیلة امتصاص لتحویل أشعة الشمس إلى طاقة  (54)
٢٢/١١/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٣/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

بجسم امتصاص لتحویل أشعة الشمس إلى طاقة حراریة یتعلق ھذا االختراع لالستخدام فى مجمع 
شمسى ، بحیث یتكون جسم االمتصاص من سیرامیك داكن غیر مسامى غیر مؤكسد على أساس 

م وسط ناقل للحرارةكاربید السیلیكون النقى مع استخدا ٠یحتوى على زیت السیلیكون 

(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



٥٠

١٢/٠٨/٢٠٠٣
٠٧٤٩/٢٠٠٣

٢٠١٢ینایر 
٢٢/٠٥/٢٠١٢

٢٥٦٩٩

(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 211/34, 211/62 & A61K 31/445

(71) 1.
2.
3.

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. (BELGIQUE)

(72) 1.
2.
3.

MEERPOEL, Lieven
BACKX, Leo, Jacobus, Jozef
ROEVENS, Peter, Walter, Maria

(73) 1.
2.

١٢/٠٨/٢٠٠٢بتاریخ  ٠٢٠٧٨٣٠٩.٨: تحت رقممكتب البراءات األوروبى  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سراج الدینأنیسھدى (74)
براءة اختراع   (12)

أریل بیبریدین مستبدل- Nامیدات ثنائى فنیل كربوكس (54)
١١/٠٨/٢٠٢٣فى وتنتھى تاریخ منح البراءةتبدأ الحمایة من

ذا  ق ھ راع یتعل سامیدات االخت ل كربوك ائى فنی ات ثن دین N–بمركب ل بیبری أری
ة  صیغة العام ستبدل ذات ال ات ، (I)م ذا المركب ضیر ھ رق لتح ، وبط
ات ا ضمن المركب یدلیة تت ات ص دواءوبتركیب ات ك ك المركب تخدام تل ى اس الوة عل ذكورة ع لم

٠لعالج فرط الدھون فى الدم والبدانة وداء السكرى من النوع الثانى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٥١

١٠/٠٨/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000447

٢٠١٢فبرایر 
٢٢/٠٥/٢٠١٢

٢٥٧٠٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A24D3/04

(71) 1.
2.
3.

PHILIP MORISS PRODUCTS (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

 DANTE, Hennery M.

(73) 1.
2.

١٤/٠٢/٢٠٠٣بتاریخ ٣٦٦٣٤٩/١٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٣/٠٢/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/US2004 /004530):طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

سیجارة لھا أنبوبة انتقال حرارى مسامیة (54)
١٢/٠٢/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٣/٠٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ة  دخین وانبوب ادة الت یتعلق ھذا االختراع تتضمن أسطوانھ من مادة التدخین وفلتر یتصل بأسطوانھ م
د تع/یفضل من مادة مسامیة و وح عن د الطرف المفت دة للطى عن ة أو مثقبة مع ة الحراری رضھا للطاق

ویفضل أن تمتد من أحد اإلجزاء الطرفیة فى مادة التدخین إلى الوصلھ بین الفلتر وبین أسطوانة مادة 
د  ة بع ن األنبوب وح م التدخین وتتنقل الطاقة الحراریة التى تتولد عن طریق الحمل خالل الجزء المفت

.الناتجة من الجزء المشتغل من التبغ أن یطوى الجزء الطرفى من األنبوبھ ویغلق بفعل الحرارة

(57)

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



٥٢

١٨/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001247

٢٠١٢فبرایر 
٢٢/٠٥/٢٠١٢

٢٥٧٠١

(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 13/15

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LAVON Gary, Dean
SMITH,  Kevin, Michael
HAYDEN, Michael, Partick

(73) 1.
2.

٢٠/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ١٣٣.٨١٨/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٧/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/019059): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد سراج الدین (74)
براءة اختراع (12)

وسیلة ماصة لالستخدام مرة واحدة لھا أجنحة جانبیة متنفسة (54)
١٦/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٧/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع ب ذا االخت ق ھ سة یتعل ة متنف ة جانبی ا أجنح دة لھ رة واح تخدام م ة لالس یلة ماص ٠وس
ة  ة ماص دى ومجموع ل قاع ى ھیك شتمل عل ذة ٠ت ر منف ریحة غی ى ش دى عل ل القاع شتمل الھیك وی

ة  ة متقابل ة جانبی وین أجنح ة لتك ا الجانبی ن أحرفھ ل م د ك داخل عن ا لل د أطرافھ ن عن وى م اه تط للمی
ة ویتصل كل ھ الطرفی اح ٠جناح بالسطح الداخلى للھیكل القاعدى بالقرب من أطراف ون لكل جن ویك

ب  ھ القری القرب من حرف ت ب اً ویثب د طولی ون المجموعة الماصة ٠جانبى جزء مجمع مرن یمت وتك
دى  ل القاع ن الھیك ول م رض والط ى الع غر ف رف٠أص ة واألح رف الجانبی ع األح ن وض ویمك

ة الم ة للمجموع ل الطرفی ى الھیك اظرة ف ة المن رف الطرفی ة واألح رف الجانبی ن األح ة م ة قریب اص
دى  سیمات ٠القاع ى ج وى عل ن أن یحت اص یمك ب م ى قل ة عل ة الماص شتمل المجموع وت

وب  ل جی د داخ ن أن تتواج صاص ، یمك ة االمت دد ٠فائق ل للتم دى قاب ل القاع ون الھیك ٠ویك
شك لیبیة ال صاص ص ة االمت ون مجموع ن أن تك دد ویمك سماح بتم دى لل ل القاع سبة للھیك ل بالن

٠أجزاء من الھیكل القاعدى جانبیًا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
یة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغراف
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٣/١١/٢٠٠٩
١٦٢٢/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٢٠١٢/ ٠٥/ ٢٢
٢٥٧٠٢

E04H 12/12,  H01Q1/12Int. Cl.8(51)

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (SWEDEN)1.(71)

HÄGER, Peter
AY, Lutfi

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)١.
٢.
٣.

٧/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ PCT/SE2007/050306) (: طلب البراءة الدولى رقم

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

تركیب لبرج ھوائى بعمود تركیب(54)
٦/٥/٢٠٢٧وتنتھي في ٧/٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

، (S1-S4)مطول  یقسم في االتجاه الطولى بتركیب لبرج ھوائى بعمود تركیبیتعلق هذا االختراع(57)

حیث (S4)وجزء علوى أخیر (S2, S3)وقسم وسطى واحد على األقل (S1)قاعدة یتضمن قسم 

ةتتكون األقسام في األساس من خرسانة مسلحة وتتصل األقسام في االتجاه الطولى بواسطة مجموع

من أجزاء التثبیت الطولیة  التى تكون معا تركیب توصیل داخلى طولى یصل قسم القاعدة بالقسم 

ات في االتجاه الطولى وحیث یتضمن كل قسم موجهات لجزء التثبیت تتكون في العلوى بدون فجو 

.    جدار القسم وترتب بحیث تحفظ أجزاء التثبیت عند شكل محدد بالنسبة للجزء المذكور

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



٥٤

٠٢/٠٦/٢٠١٠
٠٩١٩/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

٢٢/٠٥/٢٠١٢
٢٥٧٠٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. E21B 43/04

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CORONADO, Martin, P.

(73) 1.
2.

٠٥/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٨١٤,٩٥٠/١١:رقمتحت الوالیات المتحدة األمریكیة 
١٨/١١/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/US2008/083930):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سراج الدینأنیس ھدى  (74)
اختراعبراءة  (12)

)ریموت كنترول ( أداة تحویلیة لحشو حصى تعمل بالتحكم عن بعد 
وذلك باستخدام اتصال أنبوبة حفر سلكیة مع جھاز القیاس

(54)

١٧/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من
دم أداة تحویلیة تتضمن مشغل فى اتصال عملى یتعلق االختراع الحالى بنظام تحت سطح األرض یستخ

وكذلك جھاز ،وكذلك جھاز ضبط أو تحكم فى إتصال عملى مع األداة التحویلیة ،مع األداة التحویلیة 

وأنبوبة سلكیة فى اتصال عملى مع جھاز التحكم وكذلك ،ضبط أو تحكم فى اتصال عملى مع المشغل 
٠لسلكیة كما یتعلق أیًضا بطریقة أداة ضبط فى اتصال عملى مع األنبوبة ا

(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



٥٥

٠٣/٠٨/٢٠٠٥
٠٣٥٢/٢٠٠٥

٢٠١٢ینایر 
٢٣/٠٥/٢٠١٢

٢٥٧٠٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A62B 37/00 & E04H 4/00،1/6

)                        جمھوریة مصر العربیة(ھشام محمد عبد الحمید لبنة /  االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھشام محمد عبد الحمید لبنة                    /  االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

منظومة متكاملة لحمایة السباحین (54)
٠٢/٠٨/٢٠٢٥و تنتھى فى٠٣/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

وھى لمستخدمى أحواض ) شبكة أمان السباحین ( یتعلق ھذا االختراع بتصمیم آلة یمكن تسمیتھا 
كما یمكن عن طریقھا تحدید ، تعمل اآللة كأداة لإلنقاذ فى حالة اإلشراف على الغرق . السباحة 

زینة وتتكون اآللة وكذلك لل، العمق المناسب للمستخدم أو إغالق الحوض تماما حتى وإن كان ممتلئ 
من شبكة مسطحة متینة مصنوعة من مادة أو معدن مناسب محاطة بقطبان بالقرب من جدران 

والقاع مثبتة على روافع . األجزاء العمیقة بھ . الحوض وتتحرك إلى أعلى وأسفل فى الماء لتمأل 
وھو جھاز خارج الماء :ویتم التحكم فى األلة بواسطة أجھزة التحكم ) رافعة أو أكثر ( ھیدرولیكیة 

وتعمل األلة كقاع متحرك یتم ، متصل بریموت كنترول مضاد للماء یشبة الساعة ) آلة ضاغطة ( 
ویمكن تطبیق فكرة القاع المتحرك على أحواض . التحكم فیة عن طریق برنامج خاص أو یدویًا 

الحاویات أو األحواض أو البحیرات الصناعیة أو ماشابھھم من) كشبكة أو جسم مسطح ( ، السباحة 
.التى تحتوى على أى نوع آخر من السوائل 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٢٩/٠٧/٢٠١٠
١٢٧٨/٢٠١٠
٢٠١١نوفمبر 

٢٧/٠٥/٢٠١٢
٢٥٧٠٥

C12M 1/00Int. Cl.8(51)

 ECODUNA GO (AUSTRIA)1.
2.
3.

(71)

MARTIN, Mohr
FRANZ, Emminger

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٣١/٠١/٢٠٠٨بتاریخ   (A152/2008) :  النمسا تحت رقمى 
٣/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ   (A889/2008)

٢٧/٠١/٢٠٠٩بتاریخ   (PCT/AT2009/000026) : طلب البراءة الدولى رقم 

محمد طارق ابو رجب   (74)

براءة اختراع  (12)

طریقة وجھاز لعملیة كیمیائیة ضوئیة (54)
٢٦/٠١/٢٠٢٩فىوتنتھى٢٧/١/٢٠٠٩من تاریخ تبدأ الحمایة 

أو مخلقة للضوء، /ئیة ویتعلق االختراع بطریقة وجھاز لعملیة كیمیائیة ضوئیة، مثل عملیة حفزیة ضو(57)
ى الضوء ذاة عل ة المغ تم . كا یتعلق باألخص بتوالد وإنتاج او اإلستزراع المائى للكائنات الحیة الدقیق وی

وى  سى حی ل شم األخص مفاع داد مفاعل،وب ل )١(إع ى االق د عل ل واح صر مفاع ضمنا عن ). ٢(، مت
تم . ین عند القاعمتصلت) ٣(بواسطة أنبوبتین متعامدتین ) ٢(ویشكل عنصر المفاعل  وفضال عن ذلك، ی

دخل  رج ) ٤(أعداد م ا) ٥(ومخ ة المفاعل العلی د حاف ط . عن ى شكل متعرج لوس صال عل ویجرى االت
ن اسفل ) ٦(التفاعل  ة، وم ى إتجاه الجاذبی عمودیا او مائال بزاویة مرة على االقل من أعلى ألسفل او ف

ة اه الجاذبی د اتج ى او ض ال م. العل رى ك ل ویفضل أن یج ط التفاع ة وس ال وازال ن ) ٦(ن ادخ ى وم ف
ث ان  وى ، بحی المفاعل باستمرار، بدون ضغط  وبحریة الى الجو عن طریق سطح وسط التفاعل العل

ا ) ٦(نتنیجة لتعویض الضغط الھیدروستاتیكى وتدرج مستواه ینتج تدفق وسط التفاعل  ذى یكون خالی ال
. من اإلجھاد للكائنات الحیة الدقیقة

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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١٤/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٩٤/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٢٧/٠٥/٢٠١٢
٢٥٧٠٦

(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 HO1F   27/30, 27/32 , 41/12

(71) 1.
2.
3.

ABB AG (GARMANY )

(72) 1.
2.
3.

ZILMAN, Karl
MÖNIG, Wolfgang
WEBER, Benjamin

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٥,١٠٢٠٠٦٠٦٠٥٦٧: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/010650): برءاة الدولى رقم طلب ال

١·
٢·
٣·

(30)

شركة أبو ستة وشركاه (74)
اختراعبراءة  (12)

طریقة إلنتاج ملف محول ، وملف محول ثم إنتاجھ باستخدام ھذه الطریقة (54)

٠٦/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٧/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من
طریقة للف ملف لمحول ، بحیث یتم إدخال لفة الملف فى جسم عازل أسطوانى لحالى بیتعلق االختراع ا

ومن أجل تقصیر طول الملف ولتقلیل كمیة المادة العازلة ، إضافة إلى تقلیل وزن الملف ، یتم ٠أنبوبى 
لف الطبقات السلكیة الملفوفة المفردة بشكل شعاعى واحدة فوق األخرى عند نقاط اتصال الطبقات 
السلكیة الملفوفة ببعضھا البعض ، بحیث یقع كل طرف من األطراف الملتویة المتجاورة الخاصة على 

ویتحقق ذلك عن طریق تزوید مقاطع جداریة طرفیة تستخدم للتوجیھ والحفاظ ٠مستوى شعاعى واحد 
٠على شكل اللفات أو الطبقات العازلة 

(57)

رجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ت
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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٠٨/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٥٤/٢٠٠٨
٢٠١١نوفمبر 

٢٧/٠٥/٢٠١٢
٢٥٧٠٧

(22)
(21)
(44)
(45)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
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مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C07K 14/415 & C12N 15/82, 15/62

(71) 1.
2.
3.

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

MARUTHACHALAM, Ravi
MARIMUTHU, Mohan
SIDDIQI, Imran

(73) 1.
2.

٠٩/١٢/٢٠٠٥بتاریخ (DEL/2005/337): تحت رقم الھند 
٠٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ PCT/IB)(2006/003529: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

قنزیھ أخنوخ صاد (74)
براءة اختراع   (12)

طرق إنتاج بذور لھا إضافة كاملة ثنائیة الصبغة للجینوم االمومى فى الجنین
وأحماض نوویة خاصة بذلك  

(54)

٠٧/١٢/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٨/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راع یتعل ل نباالخت تخدامھا لعم ا واس ا یماثلھ ة وم ة المعادل ات ثنائی اتبجین ات

وى  ات األم االنث اص بالنب ائى الخ د التلق سب التوال شر ٠تكت الى لن راع الح د االخت ویفی
نمط صبغیة لل صیغة ال ادة ال ل ولزی ذرى التناس ات ع ى نب ة عل ن بطریق اھرى المھج نمط الظ ال

٠الظاھرى للنبات والذى یمكن أن ینتج عن نباتات ذات كتلة حیویة زائدة 

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. A61F 5/44

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KAMEDA, Noritomo

(73) 1.
2.

٢٨/١١/٢٠٠٧بتاریخ (JP2007-307778) : الیابان تحت رقم
١٩/١١/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/JP 2008/070994): طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراعاءة بر (12)

جھاز معالجة (54)
١٨/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

الحالى بتطویر دقة المعالجة الموضعیة لمعالجة قطعة الشغل فى جھاز معالجة یعالج یتعلق االختراع 
ضع المعالجة قطعة الشغل أثناء توقفھا بشكل متقطع دون التأثیر على حمل قطعة الشغل قبل وبعد موا

pn-1 ،pn+1ویتوقف جھاز المعالجة بشكل متقطع ویعالج عند موضع المعالجة ٠pn قطعة شغل ،
: ویشتمل جھاز المعالجة على ٠على شكل سیر ، یتم حملھا بشكل مستمر على إمتداد إتجاه محدد مقدًما 

الجة على قطعة الشغل فى أثناء والذى یقوم بالمعpnقسم المعالجة الذى یتم توفیره عند موضع المعالجة 
إیقاف قطعة الشغل ، وآلیة حاجز جانب اإلدخال التى یتم توفیرھا قبل جانب قسم المعالجة فى اإلتجاه 
المحدد مقدًما والتى یمكنھا تجمیع قطعة الشغل المحمولة من موضع سابق ، وآلیة حاجز بجانب اإلخراج 

لمعالجة فى اإلتجاه المحدد مقدًما والتى یمكنھا تجمیع قطعة التى یتم توفیرھا على الجانب الالحق لقسم ا
الشغل التى یتم معالجتھا ویتم حملھا لموضع الحق ، وقسم اإلرسال الذى یتم توفیره بین آلیة حاجز جانب 
اإلدخال وقسم المعالجة والذى یرسل قطعة الشغل متجمعة بواسطة آلیة حاجز جانب اإلدخال إلى قسم 

، ویقوم فى pnقیید قطعة الشغل ، یوقف قسم اإلرسال قطعة الشغل عند موضع المعالجة وبت٠المعالجة 
نفس الوقت بخفض مقدار التجمع لقطعة الشغل المتجمعة بآلیة حاجز جانب المخرج والزیادة فى المقدار 

شغل ، وبإلغاء التقیید على قطعة ال٠المتجمع آللیة حاجز جانب اإلدخال یتساویان مع بعضھما البعض 
یحرر قسم اإلرسال توقف قطعة الشغل ، ویقوم فى نفس الوقت بزیادة مقدار التجمع آللیة حاجز حاجز 
جانب المخرج وخفض مقدار التجمع آللیة حاجز جانب اإلدخال بحیث تتساوى الزیادة فى مقدار التجمع 

٠مع بعضھما البعض آللیة حاجز جانب المخرج والخفض فى مقدار التجمع آللیة حاجز جانب اإلدخال 

(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
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٠٢/١١/٢٠٠٩
١٦١٨/٢٠٠٩

٢٠١٢ینایر 
٣٠/٠٥/٢٠١٢

٢٥٧٠٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
براءات االختراعمكتب

(51) Int. Cl.8 F21S 8/08

)جمھوریة مصر العربیة(جمال السید عبد الفتاح المسیرى / دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جمال السید عبد الفتاح المسیرى/ دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

ةایا جدیدمزذو لشوارع ة لنارإعمود  (54)
٠١/١١/٢٠١٦وتنتھى فى ٠٢/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

دةنارإلھو استبدال عمود ا ھ قاع ىةمستقیمةذو الشكل المستقیم بعمود معدنى ل ون ف سى أوضع رتك
زء  ا ج ستقیم بزاویآیلیھ ر م زء اةمنفرجةخ م الج ستقیم ألث ر م ضاً أخی ىی ون ف ع رتك ىأوض س

. )جزء القاعدىى موازى للأ(

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب
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٠٥/٠٨/٢٠٠٨
١٣٢٥/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

٣٠/٠٥/٢٠١٢
٢٥٧١٠

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

جمھوریة مصر العربیة
ئون البحث العلمىوزارة الدولة لش

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C  1/02, 8/02, 8/22, 6/08 & C03B  1/02

(71) 1.
2.
3.

U.S. BORAX, INC (UNITED STATES of AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

COOK, Simon, Gregson
GALINDO CERCOS, Miguel Joaquin

(73) 1.
2.

٢١/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠,٠٦١٢٣١٦: تحت رقمالمملكة المتحدة
٢١/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ PCT/GB) (2007/002322:طلب البراءة الدولي رقم

١.
٢.
٣.

(30)

محمد طارق ابو رجب (74)
براءة إختراع (12)

تركیبات صقیل (54)
٢٠/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢١/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

.یتعلق ھذا االختراع بتراكیب بورون لالستعمال في تراكیب الصقیل
، والتي یمكن الحصول علیھا عن یتم توفیر تكوین یحتوي علي البورون واستخدامھ في إنتاج الصقیل

تشتمل علي التسخین إلى درجة حرارة عالیة بدرجة كافیة لحدوث التكلس ولكن غیر كافیةطریق عملیة
B2O3،SiO2 خلیط ذائب متجانس یضم عناصر قادرة ، تحت شروط التسخین، لتشكیل اكاسیدلتشكیل 

 ،Al2O3،Na2Oوبشكل اختیاري CaOمن األكسیدات بنسب حیث أن النسب المئویة النسبیة ٍبالوزن
:المذكورة، علي أساس الوزن الكلي لالكا سید المذكورة ، كما یلي

، وصفر Na2O ٩إلي ٤، % Al2O3 ٣٢إلي ١٧، SiO2 %٦٥الي ٤٠،B2O3 % ١٨إلي١٠
ھذا . وفقاً لھذا االختراع ربما یستخدم تراكیب تحتوي بورون في تراكیب الصقیل. CaO %١٠إلي 

.مناسب لتركیبات الصقیل الخالیة من المزیج المكلس او خالیة من البورون

(57)

راءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیةتمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب ب
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المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٢یونیھىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

١٩٤دد ــالع٢٠١٢یولیوددــع

العربیة                   جمھوریة مصر 
ىوزارة الدولة للبحث العلم

والتكنولوجیاىأكادیمیة البحث العلم
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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 ھخ ة ٢٠١٢یونی ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٧١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٧١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٧١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٧١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٧١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٧١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٧١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٧١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٧١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٧٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٧٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٧٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٧٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٧٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٧٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٧٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٧٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥٧٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٧٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٧٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٧٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٧٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٧٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥٧٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥٧٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥٧٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥٧٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥٧٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥٧٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥٧٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥٧٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اءة رقـم بر 

)٣٧( ٢٥٧٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥٧٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥٧٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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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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( 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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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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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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(74)
براءة اختراع   (12)

جھاز الستخدام أقراص الفوستوكسین لمقاومة اآلفات الحشریة من الحبوب الغذائیة المخزنة  (54)
٠٢/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى٠٣/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

ذا ا ق ھ الحبوب یتعل شریة ب ات الح ة اآلف سین لمقاوم راص الفوستوك تخدام أق از الس راع بجھ الخت
غ  ھ فتحة لتفری م ب شفاف ذو غطاء محك ن البالستیك ال از من وعاء م الغذائیة المخزنة ویتكون الجھ

سین راص الفوستوك والت أق دد -أمب زة بع ى الترابی ت عل اء مثب ل٢الوع زء -رج اء ج فل الوع أس
ن أسفل جزء لمرور مخروطى من الصاج  ھ م یال من قطر الوعاء وب ر قل صدأ قطره أكب المقاوم لل

دد  یة بع ورة رأس ى ماس راص حت ة٢األق ة كھربی ل -خلی ع أرج ى أرب ل عل ى محم زء المخروط الج
ع -مثبتة على الترابیزة من خالل ماص اھتزاز ومثبت على األرجل كھربائى یة یجم الماسورة الرأٍس

سین و راص الفوستوك ا أق ا بھ راد معالجتھ وب الم ل الحب ى تنق ة الت راص للكتین ذه األق زال ھ تم ان ی
ا ل -وتخزینھ زة ویعم فل الترابی ت أس ور مثب طة موت ة بواس داد المطلوب سب األع راص ح زال األق إن

ة ة الكھربی االنفیرتر والفرمل ورة -ب ى طمب ة عل ة مثبت طة تیل سین بواس راص الفوستوك زال أق تم إن ی
ا یتناسب مع الحبوب المطلوب معالجتھا وقدرة الكتینة الناقلة لھذه الحبوب، الموتور حسب األعداد بم

٠وھكذا ....... یوجد عداد أقراص الفوستوكسین عند فراغ الجھاز یتم تفریغ أمبوالت أخرى جدیدة 

(57)

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



٥

٠٥/٠٣/٢٠٠٩
٠٢٩٦/٢٠٠٩
٢٠١٢مارس 

٠٦/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧١٤

(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 D06F37/02, 39/12

(71) 1.
2.
3.

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (JAPAN)
TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION
TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION

(72) 1.
2.
3.

KIOSHI, Hosomi
TAKASHI, Nishimura
KOJI, Hisano

(73) 1.
2.

١٢/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ  ٠٦٢٦٧٩:ى تحت رقمالیابان
٢٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ١٩٠٨٢٤: 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نادیة شحاتھ ھارون –ماجدة شحاتھ ھارون  (74)
ءة اختراع برا (12)

غسالة مالبس (54)
٠٤/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٥/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

سیل  ى حوض غ شتمل عل سالة ت راع بغ ذا االخت ق ھ ذى / یتعل س وال ھ المالب ذى توضع فی ف ال تجفی
دار  داخلى للج ى ال سطح المحیط ى ال كلت عل ى ش دیات الت ن التح ر م دد كبی ى وع دار محیط ھ ج ل

التجفیف فى غسالة المالبس ، یكون لكل تحدب مقطع أول زاوى عمودى / لحوض الغسیل المحیطى
سیل  وض الغ ورى لح اه المح ى األتج ون / عل ذى یك ان وال دون أرك ى ب انى منحن ع ث ف ومقط التجفی

٠التجفیف /متعامد مع المقطع األول وممتدا فى االتجاه المحورى لحوض الغسیل 

(57)

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



٦

٠١/٠٦/٢٠٠٩
٠٨١٧/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٠٦/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧١٥

(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 A61F 13/49, 13/514, 13/15

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OTSUBO, Toshifumi

(73) 1.
2.

٠١/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦-٣٢٦٢٣١: الیابان تحت رقم 
٠٢/١١/٢٠٠٧بتاریخ PCT/JP) (2007/071409:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ادسمر أحمد اللب (74)
براءة اختراع   (12)

منتج ماص معد لالرتداء وطریقة لتصنیعھ (54)
٠١/١١/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٢/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ارجى االخت واء الخ ازة للھ ة ممت ھ نفاذی داء ، ل د لالرت اص مع تج م بمن
ات الم صور والكتاب ة ال ن رؤی ى ع ة وال یتخل ادة الماص ن الم صنیعم ة لت ة ، وبطریق طبوع

تج  ك المن سائل ، ٠ذل ذة لل ر منف ة غی ة خلفی ى رقیق داء عل د لالرت اص المع تج الم شتمل المن وی
ة  ع الرقیق ة م سائل ، وملحوم از ال ى احتج درة عل ا ق ة لھ ادة ماص واء ، وم ذة للھ ت منف وإن كان

زودة ة الم ة الخارجی ع الرقیق تم وض ھ ی تج بأن ز المن تم تمیی ة ، وی د الخلفی اط ممت ضو مط بع
ادة  ن الم د ع ا البعی ى جانبھ ة عل ة الخلفی ع الرقیق ا م على التوازى مع الرقیقة الخارجیة علیھ ولحامھ
داد ،  ت امت ع تح شكل متقط ة ب ة الخارجی ع الرقیق اط م ضو المط ام الع تم لح ة ، وی الماص

ضو ا زودة بالع ة الم ة الخارجی ھ الرقیق ھ فی ع تواج د موض ة عن وفیر الفتح تم ت ادة وی اط الم لمط
سافة العضو المطاط  ھ م د فی ذى تزی اه ال ك االتج ى ذل داد ف الماصة ، ویمتد العضو المرن تحت امت

٠عن حافة الفتحة فى الفتحة والمادة الماصة ویتم كشف الرقیقة الخلفیة على الفتحة 

(57)

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



٧

٣٠/٠٣/٢٠٠٩
٠٤٢٦/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٠٦/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧١٦

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

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

االختراعمكتب براءات

(51) Int.
Cl.8

B65B 55/18

(71) 1.
2.
3.

 GJERSDAL, Steinar (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

GJERSDAL, Steinar

(73) 1.
2.

٠٩/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٤٦٠٤: تحت رقمالنرویج
٠٩/١٠/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/NO2007000354):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد طارق أبو رجب  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة للمعالجة الحراریة ومعالجة المواد البیولوجیة (54)
٠٨/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٩/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

حاویة مغلقة، / طریقة للمعالجة الحراریة ومعالجة المواد البیولوجیة بسائل من مصدر سائل فى عبوة
سائل أو / خل السائل فى العبوةوفیھا ید ل ال ة وینق المواد البیولوجی الحاویة للمعالجة المتصلة مباشرة ب

وة ق العب ك تغل د ذل وة، وبع وزع خارج العب ة الكامل/ ی واد ٠الحاوی ة لمعالجة الم ستخدم الطریق د ت ق
٠البیولوجیة بسائل لزیادة العمر االفتراضى أو الصفات الحساسة للمادة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٨

٠٧/١٠/٢٠٠٨
١٦٤٧/٢٠٠٨
٢٠١٢مارس 

١٠/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧١٧

(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 C03C  14/00

)جمھوریة مصر العربیة(الصباغ ھبھ الرحمن أحمد حافظ مصطفى ٠١
٠٢

(71)

ى الصباغھبھ الرحمن أحمد حافظ مصطف ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ةنشائیإلضافات للتطبیقات اإلاةلیاف عدیدألباةلتحضیر اللدائن المسلحةجدیدةطریق (54)
٠٦/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الى ب راع الح ق االخت صنیع نیتعل رة لت ة مبتك واة باطریق ولیمرات المق دائن الب ن الل د م اف ألوع جدی لی
ات تم استخدام اإلاللتطبیق ث ی شائیة حی ا عشوائیا فألن اف القصیرة وتوزیعھ ةىلی ادة المركب ع الم لمن

دة كما أن المادة المركبة. الكسر ىإلىانتشار الشروخ ووصولھا للحجم الحرج المؤد ا عدی ز بأنھ تتمی
تم إلا دضافة نإضافات حیث ی ایتنیوم أو الحدی ن الت ة م ة وتحسین الخواص سب مقنن ادة الممطولی لزی

دة ف.حمال الفجائیةألالمیكانیكیة لمقاومة االھتزازات وا ادة الجدی ة تحت ىویتم تصنیع الم ب مغلق قوال
ل من ة تأثیر الضغط والحرارة للتقلی تم معالج ة وی وب الداخلی ة والعی طحھا أوجود الفجوات الھوائی س

ةالداخلی ث درج ن حی ائة م تخدام النھ سب االس ات ح دد التعرج ة وع تخدام . ى النعوم ن اس ویمك
.أو البولیمرات الغیر متصلدة بالحرارة لتصنیع الشرائحالبولیمرات التقلیدیة

(57)

راع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االخت
والصور المرفقة بالطلب



٩

٠٦/٠٥/٢٠٠٨
٠٧٤٥/٢٠٠٨
٢٠١٢مارس 

١٠/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧١٨

(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 B29B   17/00

)جمھوریة مصر العربیة(ھبھ الرحمن أحمد حافظ مصطفى  ٠١
٠٢

(71)

أحمد حافظ مصطفىھبھ الرحمن ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

المركبةالموادإلنتاج والجرانیتالرخامصناعةمخلفاتوتدویرلتجھیزصناعیةوحدة (54)
٠٥/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

اتعالجةلمصناعیةوحدةیتعلق االختراع الحالى ب تالرخامصناعةمخلف ةالطبیعىوالجرانی بطریق
اوى المیالخواصبفظتحت( فیزیقیة ب الكیم ى التركی ر ف ة ) كانیكیة والطبیعیة وال تحدث تغیی للمحافظ

ة ب٠على الخواص الممیزة  وم الطریق ث تق ة المة معالجحی ات اللزج سحالة(خلف ة ) ال ات الجاف والمخلف
ام و ى كسر الرخ ت المتمثلة ف تو. الجرانی ات می واد محسنة وملون ة وم واد رابط ا وم ا لخلطھ تجھیزھ

تیك لواستخدامھا كمادة مقویة ومالئة فى صناعة ا ن البالس مواد المركبة ذات أساس معدنى أو أساس م
اد الھذه لوتستخدم  ات أبع ضمان ثب اوم للضغوط ل الج والمق صلب المع عملیة قوالب معدنیة مغلقة من ال

سمحومجارىبسخاناتالقوالبوتزویدلھى مع جودة السطح الخارجى المنتج النھائ سوائل بمرورت
دغازاتأو  تم.للتبری تحكمی ىال سخینمعدالتف دالت واصحسبوالتبری ةالخ ىالمطلوب تجف المن

. واللونوالسمكالطولحیثمنالمطلوبةبعادألواشكالألباالنھائى

(57)

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



١٠

٢٩/٠١/٢٠٠٩
٠٠٠١٣٩/٢٠٠٩

٢٠١١نوفمبر 
١٠/٠٦/٢٠١٢

٢٥٧١٩

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

جمھوریة مصر العربیة
ولة لشئون البحث العلمىوزارة الد

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 A61M   5/178 , 5/31 , 5/50

(71) 1.
2.
3.

LIN , ZUOQIAN ( CHINA )

(72) 1.
2.
3.

LIN , Zuoqian

(73) 1.
2.

٠٧/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦١٠٠٥٢٨٢.٠: الصین تحت رقم
١٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/ CN 2007 /000474: (طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

یوسف حافظ  (74)
براءة إختراع (12)

سرنجة محسنة تُدمر ذاتیاً  (54)
١١/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٢/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

قضیب كابس ینزلق داخل ، إسطوانة مفرغة یتعلق اإلختراع  بسرنجة ُمحسنة تُدمر ذاتیاً تتكون من 
سدادة مطاطیة أعلى النھایة األمامیة من القضیب الكابس قطر النھایة األمامیة من ، اإلسطوانة المفرغة 

اإلسطوانة المفرغة یقل تدریجیاً والنھایة األمامیة من اإلسطوانة المفرغة تتشكل مع اإلبرة اإلسطوانیة 
نواة اإلغالق كونھا قادرة على حجز الفجوة الداخلیة من . ه توجد اإلبرة المتصلة بمحور اإلبرة وأعال

اإلبرة اإلسطوانیة المتصلة فیتم التخلص منھا عند النھایة األمامیة من القضیب الكابس الجدار الداخلى 
مخروط إلغالق متشابك . من اإلبرة اإلسطوانیة المتصلة تتشكل مع سقاطة مرنة التى تغطى المنتصف 

. السقاطة المرنة أعلى نواة اإلغالق مع 

(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



١١

٠٩/٠٢/٢٠٠٩
٠١٨٤/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

١١/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٢٠

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

جمھوریة مصر العربیة
علمىوزارة الدولة لشئون البحث ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23C 19/028, 19/16, 9/142

(71) 1.
2.
3.

PRIMODAN FOOD MACHINERY A/S  (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

HENRIKSEN, Jorgen

(73) 1.
2.

١٠/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ PA200601048) :  (تحت رقمالدنمارك
٠٩/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/DK2007/050105):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إلنتاج الجبن فى حاویة  (54)
٠٨/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٩/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
ة یتعلق االختراع الحالى بطریقة إلنت ذه الطریق ى ھ ق ٠اج الجبن فى حاویة وحاویة لالستخدام ف تتعل

اس ٠أجبان محمضة من حلیب باستخدام ترشیح كثیر ٥الطریقة بإنتاج  راع، االحتب فى طریقة االخت
ة  ى الحاوی ر ف ركھم للتخث م ت ة وت ى الحاوی عھم ف م وض ستنبت ت وى منفحھ وم م ٠یحت ر، ت د التخث بع

ر ى الجبن المتخث ق وضع غشاء عل م غل ك ت د ذل شاء، عن ة الغ ى قم م وضعھا عل ح ت ، وجرعات مل
شاء ١٠طبقا لالختراع، الغشاء غیر نفاذ إلى ٠الحاویة  ٠سائل لضمان عدم مرور السائل خالل الغ

ى  ھذه الممیزات، فى أن مرور السائل خالل الغشاء سوف یكون محلول ملحى عندما یذوب الملح عل
ة قمة الغشاء، ھذا المحلول الملح ذى سوف یوقف عملی ذ، ال ى قد یرجع إلى خثارة الجبن بسبب التناف

٠ھذه المشكلة تم التغلب علیھا بواسطة طریقة االختراع الحالى ٠التحمیض 

(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



١٢

٢٤/١٢/٢٠٠٩
١٩١٠/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

١١/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٢١

(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 C02F  1/46 & B01D  61/38

)جمھوریة مصر العربیة(المنعم على محمد محمد عبد/ دكتور مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد عبد المنعم على محمد / دكتور مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

وللحصول على المیاه المقطرة بترطیب وتكثیف الھواءبطریقة وجھاز لتحلیة المیاه للشر (54)
٢٣/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع  وع االخت ق موض ى یتعل سیة ھ ات الرئی د : بالمكون رج التبری ب(ب واء –) المرط رد الھ مب
خزان –مروحة الھواء –طلمبة المیاه –ممرات ومواسیر یتحرك فیھا الھواء والماء –) المكثف(

اه المقطرة  اء–المی ات لتسخین الم ة ملف رة مغلق الل دائ ساخن خ واء ال ث یتحرك الھ والھواء حی
ة  ة الرطوب تم إزال م ت ب ث ساخن داخل المرط الح ال ویتم ترطیبھ بالخلط المباشر بینھ وبین الماء الم

اه المقطرة  ع المی تم تجمی سینات ٠التى اكتسبھا بتبریده وتكثیفھ داخل المكثف حیث ی وتشمل التح
التحكم فى النظام المبتكر كما تشمل االختیار األنسب لخامات المكونات زیادة كفاءة التشغیل وكفاءة

ة  سینات للطریق شمل التح ا ت ا ، كم مان جودتھ ة وض اه المنتج ة للمی سعات اإلنتاجی ادة ال ذا زی وك
اه  صغیرة بمی ات ال داد التجمع ى إم تخدامھ ف اءة اس سین كف ھ وتح ة تطبیقات ادة فاعلی از وزی والجھ

اه البحر شرب من می صناعیة ال ة وال اه المقطرة لألغراض الطبی ى المی صول عل ذا للح ار وك واآلب
٠وغیرھا 

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



١٣

١٧/٠٣/٢٠١٠
٠٤٢٣/٢٠١٠
٢٠١٠مارس 

١١/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٢٢

(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   34/08, 43/00 & H04R   1/28

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

JOHNSON, Micheal, H.

(73) 1.
2.

١٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٠٥٢,٨٥٧/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة رقم 
٠٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/US2008/075696) : طلب البرءاة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

سراج الدین أنیسھدى (74)
اختراعبراءة  (12)

راقبة الضغط أثناء التكسیر الھیدرولیكىجھاز حلقى لم (54)
٠٨/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٩/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

بصمام إستجابة للضغط أو التدفق الذى یتم تزویده فى مجموعة للتكسیر الھیدرولیكى االختراع ھذا یتعلق 
مجرى الجانبى إلى الحلقة بحیث إذا تم سد التكوین أثناء ضخ مادة الحشو الداعمة وزاد الضغط فى ال

الموجودة حول العمل ؛ یتم غلق الممر الجانبى بواسطة الصمام لمنع الضغط الزائد على مكونات الضغط 
ھذه المكونات من الممكن أن تكون غطاء للبئر كبیر أو مجموعة ٠األقل التى یتم معالجتھا أعلى التكوین 

٠منع االنفجار 

(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



١٤

٢٣/٠٣/٢٠١٠
٠٤٦٥/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

١١/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٢٣

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

جمھوریة مصر العربیة
بحث العلمىوزارة الدولة لشئون ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C12P 7/56, 7/62

(71) 1.
2.
3.

  UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

  SCHULZE, Joachim
  WASSERSCHEID, Peter
   BOSMANN, Andreas

4.     TIETZ,Wolfgang

(73) 1.
2.

٢٤/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٤٥٧٠١.٦: تحت رقملمانیاأ
٢٤/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP)(2008/008057: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

إنتاج حمض الالكتیك بواسطة التخمیر واإلستخالص بإستخدام األمینات  (54)
٢٣/٠٩/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٤/٠٩/٢٠٠٨الحمایة من تبدأ 
راع ب ذا االخت ق ھ ضیتعل صل حم اج وف ة إلنت ضیكـالالكتطریق اج حم تم إنت ث ی ك، حی الالكتی

الق  ا وإنط افة األمونی ع إض ر م ـواسطة التخمی ـدرات ب ى كربـوھی وى عل ـدیة تحت ادة قـاع ن م م
ض ى تیكـالالكتحم ات الت ـونیا لالكت ح األم ن مل صل م ـدنى وف ض مـع افة حم دث بإض ح
ـملیة اإلستخالص یكـالالكتحمـض تم ع بواسطة اإلستخالص بإستخدام أمـین الكـیلى ویفـضل أن ت

دروجینى   م ھی د رق ى ٤.٠عن سیمھ  ٢.٠إل تم تق وار ، ی دد األط وط  متع ون مخل ث یتك ، حی
ض ى حم ـون عل ر الطور المـتك تم تقطی ث ی تجتیكـالالكحی ـكل من ى ش ـطور عل ـلل ال ى أو یتح نق

ـلح  ـع م ـراریاً م ـون ح ـالالكتالمتك ـلى یكـ صـول ع ـھ الحـ ـم بواسـطت ـیث یت ـین ، ح لألمـ
ویتعلق اإلختراع ٠أولیجـوالكـتید والذى یمكن تقـطـیره حـیث یتـم الحصـول على دیـالكـتیـد النـقى 

٠أیضاً بـأداة یمـكن بواسطتھا إجـراء ھـذه الـطریقة 

(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

٢٩/٠٩/٢٠١٠
١٦٤٢/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

١١/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٢٤

(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 A47D 1/00, 15/00 & A47C 3/20

(71) 1.
2.
3.

PETER OPSVIK AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

OPSVIK, Peter

(73) 1.
2.

٠٣/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨١٦٥٨: النرویج تحت رقم 
٣١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ PCT/NO) (2009/000121:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد سراج الدین (74)
براءة اختراع   (12)

أداة تثبیت فى كرسى (54)
٣٠/٠٣/٢٠٢٩فى وتنتھى ٣١/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل اداة تاالخت ى ب ون للكرس ث یك سطح ، حی ھ م ال ب ى اطف ى كرس تخدام ف ت لألس ثبی
صالن  انبیین یت زئین  ج صل بج یة تت ة عرض ود قطع ز بوج یة تتمی ذة رأس ة ناف سطح فتح الم
زء  ن الج یة م سافة رأس ى م رض عل ضیب الع ع الق ث یوض ة حی ددان الفتح رض ویح ضیب ع بق

ی ین رأس ى تبط د جزئ ا یوج ت كم ب أداة التثبی د تركی رض عن ة الع ى الفتح ا ف تم ادخالھم ان ی
ة ،  ا العلوی د اطرافھ ة عن زاء الجانبی ى أو االج زء العرض ن الج سفلى م ب ال صالن بالجان ویت
ا  سفلیة یكون لھ ا ال د أطرافھ ل عن ى االق ق واحد عل حیث یتضمن كل من اجزاء التبطین خطاف غل

٠جزء أفقى ممتد اكبر من أجزاء التبطین

(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 و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٦

٢٣/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٩٦/٢٠٠٨
٢٠١١یونیھ 

١١/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٢٥

(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 F01K 13/00 ,  23/10 & G07C 3/00

(71) 1.
2.
3.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

GOBRECHT, Edwin
NEWALD, Rainer
WINDECKER, Eva

(73) 1.
2.

١٧/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٢٢٥٧٢.١: رقمتحتمكتب البراءات األوروبى 
٢١/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/066599: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

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

حدید أجل استھالك المكونات الفردیة لمحطة طاقة طریقة وجھاز لت
ى ت موحدة لتولید غاز وبخارتوربین طاقة ، وبصفة خاصة وحدة االحفورىبالوقودحّمً

(54)

٢٠/٠٩/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢١/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
بالوقود ّمًىحبطریقة للتنبؤ بأجل استھالك المكونات الفردیة لمحطة طاقة تیتعلق ھذا االختراع

منحنى ، یحددتتمیز الطریقة المبتكرة بأن قبل تغیر الحمل. فیما یخص تغیر الحمل الذى سینفذاألحفورى
، التى تحدث تغیر الحمللحالة محطة الطاقة بضبط متقدم لثلمة تنظیم محطة الطاقةفعلى المتغیرات ال

أجل زمن تغییر الحساب ، وحسب بحسب تغیر الحمل على أساس ثلمة التنظیم ومنحنى المتغیرات
ا بطریقة ًـ یتعلق االختراع أیض. المضبوطةجزء من المكونات الفردیة لثلمة التنظیملاستھالك على األقل 

تتمیز الطریقة المبتكرة . بالوقود االحفورىحّمًىطاقة تلتنبؤ الوقت المتوقع لتغیر الحمل فى محطة
، بحیث تحسب ثلمة التنظیم والوقت الحمل، قبل تغیرحطة طاقةلحالة مفعلیة لابتحدید منحنى المتغیرات

. الحمللتغییر الحمل عندما یتم إدخال األجل المرغوب الستھالك المكونات الفردیة بعد تغیرالمتوقع
. ، یتعلق االختراع بجھاز مالئم للقیام بھذه العملیةوأخیراً 

(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



١٧

٠١/١٢/٢٠١٠
٢٠١٥/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

١١/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٢٦

(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 A47D 1/00

(71) 1.
2.
3.

STOKKE AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

ØXSETH, Hild, Angelfoss

(73) 1.
2.

٠٤/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ 20082491: النرویج تحت رقم 
٢٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ PCT/NO) (2009/000205:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

جھاز لكرسى األطفال (54)
٢٨/٠٥/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٩/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ال االخت ى األطف ساق كرس صوصاً ل ى وخ ساق الكرس راعى ل از ش بجھ
وى  ب عل ا جان ھ لھ ث أن الوجھ دة ، حی ط واح ل أداة رب ى األق شمل عل ة ت ن لوح ون م ى تتك والت

ا عل ن تثبیتھ ا یمك ز بانھ اعمین ، وتتمی فلى ن ب س ین ، وجان ولیین مختلف عین ط ى وض ل ف ى األق
ى  اق أفق ا نط ث أن لھ اع ، حی ل االوض ى ك ا ف ن تثبیتھ ھ یمك ى فان ساق الكرس ق ب ا یتعل وفیم

ى  اق الكرس ى س ى تغط ساحة الت ن الم ع م ان٠أوس دات أم ضاً بمع راع أی ق االخت ویتعل
٠تشمل الجھاز الشراعى واستخدام نفس الشئ 

(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



١٨

١٨/٠١/٢٠٠٩
٠٠٧٢/٢٠٠٩
٢٠١٢مارس 

١١/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٢٧

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

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

راءات االختراعمكتب ب

(51) Int.Cl.8 C07D 453/02

(71) 1.
2.
3.

LABO-RATORIOS ALMIRALL, S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

BUSQUETS BAQUE, Nuria
PAJUELO LORENZO, Francesca

(73) 1.
2.

ALMIRALL, S.A. (SPAIN)

٢١/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ (P200601951) :اسبانیا تحت رقم 
١٦/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP) (2007/006278:راءة الدولى رقمطلب الب

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد سراج الدین (74)
براءة اختراع   (12)

–) یل أسیتوكسى- ٢- ثانى ثیین -٢، ٢- ھیدروكسى - ٢(–(R)-٣عملیة لتصنیع 
أوكتان برومید] ٢، ٢، ٢[أزونیا بیسكلو -١- ) فینوكسى بروبیل-٣(-١

(54)

١٥/٠٧/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٦/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راعیتعل ة االخت صنیع بعملی سى -٢(–(R)-٣لت انى -٢، ٢-ھیدروك ل -٢-ثیـــین دایث ی
سى ل-٣(-١-) أسیتوك سى بروبی سكلو -١-) فینوك ا بی د] ٢، ٢، ٢[أزونی ان برومی لأوكت بتفاع

سى -٢ انى -٢، ٢-ھیدروك ل-٢-ثیــین دایث ك ی سیكلو -١خلی ت ] ٢، ٢، ٢[أزابی ل(R)٣-أوك ی
تر و ة -٣اس ا نقط ذیبات لھ الیط م ذیب أو مخ ى م ل ف تم التفاع ث ی د ، حی ل برومی سى بروبی فینوك

٠ْم ویتم اختیارھا من المجموعة التى تتكون من كیتونات وایثیرات حلقیة ٢١٠و٥٠غلیان بین 

(57)

ذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھ



١٩

٠١/٠٤/٢٠٠٩
٠٤٤٠/٢٠٠٩
٢٠١٢مارس 

١١/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٢٨

(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 A01N 47/34, 25/14, 25/04 & A01P 7/04

(71) 1.
2.
3.

BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

FINCH, Charles W.
FLETCHER, William M.
WALKER, Monica

(73) 1.
2.

٠٣/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٨٤٩.١٤٥/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٨/١١/٢٠٠٦بتاریخ٠٦١٢٣٦٩٨.٠: تحت رقممكتب البراءات األوروبى 

٠٢/١٠/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)(2007/060449:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود (74)
براءة اختراع   (12)

بھ كربازونفنیل ش-Nمركبات مبیدة لآلفات حتوى علىیمبید لآلفات سائل تركیب (54)
٠١/١٠/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٢/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ى االخت وى عل ى تحت ائلة والت ات س دة لآلف ات مبی ازون -Nبتركیب بھ كرب ل ش فنی
:(A)واحد على األقل لھ الصیغة 

ن  ل م ون ك ا یك دروجین ، R2وR1وفیھ ن ھی ارة ع ستقل عب و م ى نح عل
الوجین ،  ل CNھ سى C1-4،ألكی ل C1-4، ألكوك الو ألكی سى C1-4، ھ الو ألكوك C1-4أو ھ

ون  سى R3وتك ن ألكوك ارة ع ل ، C1-4عب الو ألكی الو C1-4ھ سى أوھ C1-4٠ألكوك
سوائل  رش ال سائلة وب ات ال دة لآلف ات المبی ضیر التركیب ة لتح راع بعملی ق االخت ویتعل

٠مھا لحمایة النبات والمواد موضوع االختراع ، على الترتیب ، وباستخدا

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٠

١٤/١٢/٢٠٠٨
١٩٨٦/٢٠٠٨
٢٠١٢مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٢٩

(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 B01D  53/22 & B01J 19/24 & C01B 13/02, 3/04, 3/50

(71) 1.
2.
3.

H2 POWER SYSTEMS LTD (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

ROHRICH, Klaus
WIRTH, Harald
KONGMARK, Nils

(73) 1.
2.

١٥/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٥٣٠٩: فرنسا تحت رقم 
١٤/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP) (2007/005236: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طارق محمود بدران (74)
براءة اختراع   (12)

مفاعل ذو تدرج حرارى متحكم فیھ إلنتاج ھیدروجین نقى (54)
١٣/٠٦/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٤/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ق  رایتعل ى عاالخت دروجین نق اج ھی ھ إلنت تحكم فی رارى م درج ح ل ذو ت الى بمفاع ٠الح
سجین ،  دروجین واألك ى الھی اء إل رارى للم صل الح از للف ن جھ ل م ذا المفاع ون ھ یتك
رارى  ام ح ذكورة نظ ل الم ة التفاع ى غرف اء ، ف ى الم وى عل ة تحت ل مغلق ة تفاع شمل غرف ت

د د أو ع ى واح شتمل عل شاءةی رارة ، غ صادر الح دم د أو ع ذة ةواح ر منف شیة ، غی أغ
د د أو ع شاء واح سجین ، غ ائى لألك المرور االنتق سمح ب یة لت صفة أساس از ب شیة ، ةللغ أغ

سماح  ة ال دروجین ، ومیكانیكی ائى للھی المرور االنتق سمح ب یة لت صفة أساس از ب ذة للغ ر منف غی
ة التفاعل  ى غرف راع مصدر أو مصادر ا٠بمرور الماء إل اً لالخت اء داخل تبع لحرارة توضع بالم

ذكورة  اطق الم ى المن وعة ف سجین موض ذكورة لألك ة الم شیة االنتقائی ل ، األغ ة التفاع غرف
اطق  ى المن عند درجات حرارة عالیة أما األغشیة االنتقائیة المذكورة للھیدروجین فھى موضوعة ف

ضة  رارة منخف ات ح د درج ذكورة عن ون٠الم ضل أن یك ن المف رام ام الح رىالنظ
ى وا شتمل عل دة ی د أو ع زح زة لتركی عة الشماأجھ اه سألش عة باتج ز األش ى ترك یة الت
٠الداخل للمفاعل 

(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  



٢١

٢١/١٠/٢٠٠٧
٠٥٤٠/٢٠٠٧
٢٠١٢مارس 

١٣/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٣٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
براءات االختراعمكتب

(51) Int. Cl.8 H02G 7/20

)جمھوریة  مصر العربیة ( جالل سید أحمد شره / المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جالل سید أحمد شره/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
إختراع                                                                               براءة (12)

من أعمدة اإلنارة الحالیة% ٦٥الخ توفر ... طریقة جدیدة إلنارة الطرق والشوارع  (54)
٢٠/١٠/٢٠٢٧تھى فى نـوت٢١/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

من إجمالى %٦٥یتم اإلستغناء عن حوالى. الخ .... عند إنارة المدن والقرى والطرق والكبارى 
عمود بدًال من ١٤(أعداد أعمدة اإلنارة الحدیدیة وقواعدھا الخرسانیة فى الكیلو متر الواحد

-:كالتالى ) عمود٤٠
متر كما ھو متبع بالفن ٢٥متر بدًال من ٧٥كل ظام معدلواحد بنىنارة حدیدإیركب عمود -١

. السابق 
.بنظام معدل أعلى األعمدة الحدیدیة )حامل الكشاف(تركب أذرع من الحدید-٢
ذرع الحدیدیة ومنفصلة عن الكشافات ألعلى بالتة ا)اللمبةترانس(خانق تیار ٣یركب عدد -٣

. ولیس بداخلھا 
(سلك٢(ول أسالك من الصلب المجدتشد-٤ بین أذرع األعمدة ) مم١٠مم أو ٨قطر ) 

. وبعضھا 
األسالك واحد بین أذرع األعمدة وأثنین على.بنظام معدل ) فوانیس اإلنارة(تركب كشافات -٥

. مترًا ٢٥المشدودة بحیث أن تصبح مسافات الكشافات المعلقة على األذرع وعلى األسالك
. )عمدة حدیدیةأبدون (

. التیار أوًال الكشافات بالكابالت مروراً بخوانقتوصل جمیع-٦
عنھ ىإستخدام المستغنختراع فى جمیع المشاریع السابقة بالمواقع ثمالتنفیذ موضوع ایمكن•

. من األعمدة فى المشاریع الجدیدة
من األعمدة الحدیدیة فى الكیلو % ٨٨فى مرحلة الحقة لتوفیر ختراعالیمكن تنفیذ موضوع ا• 

) .متر٢٠٠عمود كل (الطرق السریعة متر الواحد خاصة على

(57)

لرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل ا
والصور المرفقة بالطلب



٢٢

٢٩/٠٤/٢٠٠٨
٠٧٠٢/٢٠٠٨

٢٠١٢ینایر 
١٨/٠٦/٢٠١٢

٢٥٧٣١

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

ة مصر العربیةجمھوری
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 13/15,  13/49,  13/511,  13/539

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

NOMOTO, Takashi
NANBU, Chinatsu

(73) 1.
2.

٠٢/١١/٢٠٠٥بتاریخ  ٢٠٠٥-٣٢٠٠٤٩: تحت رقم الیابان
٢٧/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/JP2006/319201(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

مـادة مـاصـة (54)
٢٦/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٧/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

دة یت ن ح ف م ة وتخف واد اإلخراجی سرب الم ع ت ن أن تمن ة یمك ادة ماص وفیر م راع بت ذا االخت ق ھ عل
ا  اك بھ اء االحتك ى أثن شعور ف سوائل ، ٠ال ذ لل ة منف ة أمامی زء رقیق ى ج ة عل ادة الماص شتمل الم ت

زء  ة وج ة األمامی زء الرقیق ین ج وع ب اص موض زء م سوائل ، وج ذ لل ر منف ة غی ة خلفی زء رقیق وج
شتمل ٠قة الخلفیة ، وجزء رقیقة متوسطة موضوع بین جزء الرقیقة األمامیة والجزء الماص الرقی ی

ى  ب الخلف ى الجان شكل متصل ف ون ب الجزء الماص على جزء ماص مركزى وجزء ماص خلفى یتك
ولى  ھ الط ى اتجاھ زى ف اص المرك زء الم ة ٠(LD)للج ن رقیق طة م ة المتوس زء الرقیق ون ج یتك

ة متوسطة أولى یتم و ة متوسطة ثانی ضعھ بین جزء الرقیقة األمامیة والجزء الماص المركزى ورقیق
سوائل  ل لل یتم وضعھ بین جزء الرقیقة األمامیة والجزء الماص الخلفى على األقل وتتمیز بخواص نق

٠مختلفة عن تلك الخاصة بالرقیقة المتوسطة األولى 

(57)

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



٢٣

١٦/٠٦/٢٠١٠
١٠٢٧/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

١٩/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٣٢

(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 35/00 & C04B 14/30, 20/10 & C09C 1/36

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ANCORA, Renato
BORSA, Massimo
CASSAR, Luigi

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٧بتاریخ (MI2007A002387):  ایطالیا تحت رقم 
١٧/١٢/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) : (2008/067728طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

انى أكسید تیتانیوم ومنتجات مشتقة مدعومة على میتاكاولینمركبات حفزیة ضوئیة أساسھا ث (54)
١٦/١٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٧/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل وئیة االخت ة ض ات حفزی ى بمركب شتمل عل شتقة ت ات م انیوم ومنتج سید تیت انى أك ث
واد ر٠مدعومة على میتاكاولین ى م ن الحصول عل ن الممك ل م ث یجع ابطة ومنتتجات مشتقةحی

ون  ى تك ضوئیة الت ة ال ات الحفزی تخدام الكمی د اس ى عن ة ، حت وئیة عالی ة ض ة حفزی ذات فعالی
٠أقل من تلك الموجودة فى منتجات الفن التقنى السابق 

(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



٢٤

١٧/٠٩/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/000979

٢٠١٢فبرایر 
١٩/٠٦/٢٠١٢

٢٥٧٣٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08G 63/16, 63/183 & C08L 67/02

(71) 1.
2.
3.

NOVA MONT SPA  (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BASTIOLI, Catia
MILIZIA, Tiziana
FLORIDI, Glovanni

    4.   SCAFFIDI, Lallaro, Andrea
    5.   CELLA, Glan Domenico
    6.   TOSIN, Maurizio

(73) 1.
2.

١٨/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ MI)٠٠٠٤٥٢A٢٠٠٥(:تحت رقمإیطالیا
١٧/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP 2006/002670: (براءة الدولى رقم طلب ال

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

مركبات بولى إستر ألیفاتیة عطریة قابلة للتحلل الحیوى (54)

١٦/٠٣/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٧/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ولى ات ب راع بمركب ذا االخت ق ھ وى یتعل ل الحی ة للتحل ة قابل ة عطری تر ألیفاتی ٠إس

ى  شتمل عل سیل و% ٦٠-٥٠ی ائى الكربوك رى ثن ض عط ن حم المول م المول % ٥٠-٤٠ب ب
اتى ، و ض ألیف ن حم ل % ٩٠م سیل طوی ائى الكربوك ض ثن ن حم ارة ع ل عب ى األق ھ عل من

سلة  شأ ط(LCDA)السل ن من یك ،م ض سیباس ك ، أو حم ض أزیالی ن حم اره م تم اختی ى ی بیع
٠أو حمض براسیلیك ، أو مخالیط منھا ومكون دایول 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٥

١٥/١٢/٢٠٠٩
١٨٣٣/٢٠٠٩
٢٠١٢مارس 

٢٠/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٣٤

(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 1/04, 9/00

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A.(ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CARNELLI, Lino
LAZZARI, Carla
PANDOLFI, Gianni

(73) 1.
2.

١٥/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) 007A001209:  (ایطالیا تحت رقم 
٣٠/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ EP2008/004397) (PCT/: طلب البراءة الدولى رقم  

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تروبش -تفاعل فیشرمائى ناتج عن تیارعملیة لتنقیة  (54)
٢٩/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣٠/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

شر  ن تفاعل فی اتج ع ى –یتعلق االختراع الحالى بعملیة لتنقیة تیار مائى ن شتمل عل روبش ی ة :ت تغذی
ر ود تقطی التیار المائى الذى یحتوى على المنتجات الثانویة العضویة للتفاعل إلى نظام یتكون من عم

ة  ود ومجموع ة العم ن فوھ مزود بمكثف جزئى ومكثف كلى ؛تكثیف جزئى للتیار المتبخر الخارج م
ف  ن المكث ار المتبخر الخارج م ى للتی ف كل ة ؛تكثی من ناتج تقطیر أول غنى بالمنتجات الثانویة الثقیل

ث یض حی ر كف ود التقطی ى عم رة أخرى إل تم الجزئى ومجموعة من تیار سائل یتم إرسالھ جزئیاً م ی
.تجمیع الجزء المتبقى كناتج تقطیر؛استخالص التیار المائى المنقى من قاع عمود التقطیر

(57)

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



٢٦

٢٩/٠٩/٢٠١٠
١٦٤٩/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

٢٠/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٣٥

(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 G05D 23/19

(71) 1.
2.
3.

AUTONICS CORPORATION (REPUBLIC OF KOREA)

(72) 1.
2.
3.

PARK, Hwan-Ki

(73) 1.
2.

٢٧/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ (0095001-2008-10):یا تحت رقمروجمھوریة ك
٠٨/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/KR2009/005066: (رقم ب البراءة الدولى لط

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

التقاطعاتةعدیمةدائرىفالطور والتحكم ىللتحكم فةذات وظیفةالحرارةدرجىتحكم فةداأ (54)
٠٧/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ةعدیمةدائرىالطور والتحكم فىللتحكم فةذات وظیفةالحرارةدرجىتحكم فةداأیتعلق ھذا االختراع ب
، وعن ى الحمللإتم توفیرھاىالتةالطاقىعن طریق التحكم فةمنخفضةالتقاطعات یمكن تحقیقھا بتكلف

للتحكم ةالمستھدفةالحرارةلدرجاًـ التبادل طبقةتحكم عدمیةشارإو أالطور ىتحكم فةشارإطریق تولید 
ىللتحكم فةوسیلىلالختراع الحالةالنماذج التمثیلیحدأیوفر . ، وباستخدام كمبیوتر صغیرالحملىف

الحمل عند ىالتقاطعات تتحكم فةعدیمةدائرىالطور والتحكم فىللتحكم فة تتمیز بوظیفةالحرارةدرج
و التحكم عدیم التقاطعات علىأالطور ىعن طریق القیام بالتحكم فسلفاً ةمحددةمستھدفة حرارةدرج
، ة مستشعر حرارالحمل وتحلیلھا باستخدامةحرارةحساس بدرجإلیتم تزوید الحمل بھا بعد اىالتةالطاق

؛ تیار مترددةطاقمنةمزامنةشارإیستخلص ةمصدر طاقةمزامنةجزء دائر: حیث تشتمل على
تشغیل ة، وجزء تولید طاقلمحولولأالتیار المتردد بملف ةیتصل فیھ مصدر طاقةطاقةوجزء دائر

؛ وكمبیوتر صغیر یقوم بتولید ملف ثان، یتصالن على الترتیب علىقدح تریاكةوجزء تولید طاق
یشعر ىالحمل الذةحرارةالتقاطعات لتحلیل درجةعدیمة دائرىتحكم فةشارإوأالطور ىتحكم فةشارإ

؛ وجزء ة مستھدفةحرارةلى درجإوصوالً ةالحرارةدرجىفویتحكمةالحرارةبھا مستشعر درج
لى صمام تریاك إقدح ةشارإالقدح كةعن جزء تولید مصدر طاقةالناتجة تشغیل تریاك یسلط الطاق

التقاطعات للكمبیوترةعدیمةدائرىتحكم فةشارإو أالطور ىتحكم فةشارإلاًـ قمتصل بالحمل طب
. الدقیق

(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



٢٧

٠٤/٠٤/٢٠١٠
٠٥٣٨/٢٠١٠
٢٠١٠مارس 

٢٠/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٣٦

(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 F01D 15/08 & F04F 99/00 & F04B 35/00

(71) 1.
2.
3.

ENERGY RECOVERY, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PIQUE, Gonzalo G.
STOVER, Richard L.
MARTIN, Jeremy G.

4. PINTO, Juan Miguel

(73) 1.
2.

٠٥/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٩٧٧.٧٨٩/٦٠: رقم الوالیات المتحدة األمریكیة تحت
٠٦/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/078961(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد     (74)
إختراع براءة  (12)

بتدفق محسنةنقل ضغط دوارةوسیل (54)
٠٥/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ةبصفىسطوانأ، متعدد القنواتدواراً تستخدم عضواً ةنقل ضغط دوارةبوسیلاالختراع ذا یتعلق ھ
لزوج منةمسطحةسطح طرفیأمع ةمجاورةالموضوعةالمسطحةالطرفیھوجھأیدور بىوالذة عام

ةتوجد انحدارات مائلیكون التصمیم بحیث. یتم فیھا تزوید مسارات دخول وخروجةجانبیةطرفیةغطیأ
ن تدفقىالضغط والذىالمسارات على الجانب عالىفقط ف حداث دوران عضو إللسائل ىاتجاھیكوِّ

قد یتم تشكیل مسارات على الجانب منخفض الضغط بحیث یوجد مدخل . االتجاه المرغوبىدوار ف
تدفق لتكوین نشاء مساراتإو قد یتم أ، القنوات والمساراتوتفریغ سائل بینةبالضرورىتدفق طول

.مثل ھذا االتجاه المرغوبىفدوران العضو الدوار قلیالً یؤخرىوالذىاتجاھ

(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



٢٨

٠١/١٢/٢٠٠٩
١٧٤٦/٢٠٠٩
٢٠١٢مارس 

٢٠/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٣٧

(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 F21V 19/00

(71) 1.
2.
3.

ZHOU, NANQING (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

ZHOU, Nanqing

(73) 1.
2.

٣٠/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ 200720007251.8: الصین تحت رقم 
٢٦/١٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/CN) : (2007/071324رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

حامل المصباح القابل للتبدیل (54)
٢٥/١٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٦/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل دیل االخت ل للتب صباح القاب ل الم صباح ٠بحام ل الم دة حام سیاً قاع ضمن رئی یت
ك ،  ل لتفكی اط اً قاب ان ارتب ان ترتبط صباح اللت وب الم دة أنب صباح وقاع ة الم شأ قبع وتن

صباح ،  ل الم دة حام اع قاع ى ق زالق ف دود االن شأ أخ صباح ، ین ل الم دة حام وق قاع ف
٠وتنشأ لوحة االنزالق المنسقة المتفقة مع أخدود االنزالق المنسق فى سقف قاعدة أنبوب المصباح 

ذكوری سقة الم زالق المن ریحة االن سق وش زالق المن دود االن كل أخ ون ش ن أن یك كل ویمك Tن ش
ل  دة حام ى قاع راً ف ضاءاً كبی ل ف سط ، ال یحت شكیل منب و ت شكیل ھ ذا الت اً ، وھ كال خطافی أو ش
دارة  ة ال ضم لوح صباح ل ل الم دة حام ى قاع اٍف ف ضاء ك د ف ن أن یوج ذلك یمك صباح ، ل الم
ل دة حام م قاع ادة إضافیة لحج ى زی اج إل ة ، وال یحت ات الكھربائی ا من المكون صابورة وغیرھم وال

٠المصباح ، مما جعل المنتجات أصغر ،وجعل أشكالھا مختلفة متنوعة 

(57)

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



٢٩

٢٧/٠٢/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/000192

٢٠١٢مارس 
٢٠/٠٦/٢٠١٢

٢٥٧٣٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

تكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى وال
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C07C 227/32, 229/16, 229/12& C07D 265/32

(71) 1.
2.
3.

LES LABORATOIRES SERVIER (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BREARD, Fabienne
FUGIER, Claude

(73) 1.
2.

٠١/٠٩/٢٠٠٣بتاریخ ٤,٠٣٢٩٢١٤٥:  مكتب البراءات االوروبى تحت رقم 
٣١/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ PCT/FR) (2004/00221.3:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

أالنین وطریقة (S)–] كربوكسى بیوتیل-١-N-[(S)طریقة جدیدة لتخلیق اإلسترات من 
استخدامھ لتخلیق بیریندوبریل 

(54)

٣٠/٠٨/٢٠٢٤فى وتنتھى ٣١/٠٨/٢٠٠٤حمایة من تبدأ ال
ذا  راعیتعلق ھ ن االخت ق اإلسترات م دة لتخلی ة جدی ل-١-N-[(S)بطریق (S)–] كربوكسى بیوتی

دوبریل  ا الصیغة ٠أالنین وطریقة استخدامھ لتخلیق بیرین ق مشتقات لھ ة لتخلی ، (I)وأیضاً بطریق
ا  ث فیھ ل Rحی ة ألكی ل مجموع ة خطی(C1-6)تمث ق ٠ة أو متفرع ى تخلی راع ف ستخدم االخت وی

٠بیریندوبریل ، وأمالح منھا مقبولة صیدالنیًا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٠

٠١/١١/٢٠٠٩
١٦٠٩/٢٠٠٩
٢٠١٢ینایر 

٢٠/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٣٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C05F 11/08

)  جمھوریة مصر العربیة(احالم على مصطفى محیسن /الدكتورة ٠١
٠٢
٠٣

(71)

احالم على مصطفى محیسن/الدكتورة ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ھطریقھ النتاج الكومبوست المیكروبى مدعم برجیع الكون إلستخالص الشاى العضوى من (54)
٣١/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠١/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

كمادة نمو لبعض سالالت البكتیریا المشجعة لنمو الجذور ) رجیع كون االرز ( استخدام نخالة االرز 
)PGPR ( ى اقصى عدد ساكنة إل ة ال ى ظل ظروف البیئ المختارة والتى وصل نموھا فى المختبر ف

ى ساعة من التحضین ، ٧٢بعد  ب عل ولذلك قد كان من الضرورى البحث عن تطبیقات مناسبة للتغل
نخفض . الصعوبات فى النمو  سماد م ة لل ا صدیقا للبیئ ان التسمید العضوى الحیوى یفسح مجاال عملی

ك  ذا التكنی ا یعزز ھ دة ، كم ادة مفی التكالیف إلى جانب تحویل المخلفات القابلة للتحلل العضوى إلى م
ا استخدام المخلفات ھ . الحیویة الزراعیة واالستفادة منھ اتج من شاى الن ر الكومبوست وال وحدیثا یعتب

ات وامراض وخصوبة  ة آلف من المنتجات الحیویة الواعدة والمسئولة عن تطویر برامج ادارة مختلف
ة االرز . النباتات تخدام نخال ى اس ة إل ة الحالی ا %) ١(وتھدف الدراس ض سالالت البكتیری شیط بع لتن

وقد تم . لبعض النباتات المختارة والتى تدعم كومبوست قش االرز ) PGPR(جعة لنمو الجذور المش
الالت  و س ى نم ة االرز عل تخدام نخال أثیر اس ة ت تخدام PGPRدراس ة باس ددھا الحی ة واع البكتیری

. طرق الزراعة الكمیة 

(57)



٣١

١٢/١٠/٢٠٠٩
١٥٠١/٢٠٠٩
٢٠١٢مارس 

٢١/٦/٢٠١٢
٢٥٧٤٠

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

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

اءات االختراعمكتب بر

(51) Int. Cl.8 C08K 9/04& C09C 1/02, 3/08

(71) 1.
2.
3.

OMYA DEVELOPMENT AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

GANE, Patrick, A., C.
BURI , Matthias
BURKHALTER , Rene

(73) 1.
2.

١٣/٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٠٧٥٩٩.٩:  مكتب البراءت االوروبى تحت رقم 
١١/٤/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/IB2008/000889) :طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لتحضیر منتج مادة  مالئة من امالح معدنیة معالج واستخداماتھ (54)
١٠/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ١١/٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة وتشتمل. عملیات معالجة مادة مالئة من أمالح معدنیةبختراع الحالي یتعلق اال ادة المالئ عملیة لتحضیر منتج الم
ل )أ:(التالیةمن أمالح معدنیة المعالج على الخطوات ى األق ة واحدة عل ة جاف ة من أمالح معدنی ادة مالئ معالجة م

ھاألقل من المجموعة الثانیة أو المجموعة الثالثبملح واحد على اتي ب ادي الكربوكسیل ألیف ن ة لحمض أح عدد م
ةC8-C24ذرات الكربون یتراوح من  یطة،إلنتاج منتج مادة مالئة من أمالح معدنی ة )ب(وس ي ذلك،معالج ویل

ل )أ(منتج المادة المالئة من أمالح معدنیة الوسیط من الخطوة  ى األق بحمض أحادي الكربوكسیل ألیفاتي واحد عل
راوح من بھ عدد من ذرات  ون یت الجC8-C24الكرب ة مع ة من أمالح معدنی ادة مالئ تج م اج من ات .إلنت التطبیق

ي ة بشكل محدد ف ة معالج ة من أمالح معدنی ادة مالئ ات م ضیر منتج سیوم(تح ات الكال ل كربون ستخدم في) مث ت
(PP) اسھا بولي بروبیلینأستطبیقات اللدائن الحراریة مثل تطبیقات أغشیة تغلیف منفذة للھواء أو مشكلة بالبثق

.(PE) أو بولي إیثیلین-

(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

٠٨/٠٤/٢٠١٠
٠٥٦٢/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

٢١/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٤١

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B64F 1/31 & A61G 3/06 ,

(71) 1.
2.
3.

AIRPORT EQUIPMENT SRL (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CESARINI, Franco

(73) 1.
2.

٠٨/١٠/٢٠٠٧بتاریخ  (RM2007A000530) :إیطالیا تحت رقم
٠٦/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/IT2008/000632(:رقماءة الدولى ب البرلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

مركبة قابلة للرفع  (54)
٠٥/١٠/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٠٦/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ةسائق المركب/ كل من مشغلحیث یتم وضع بغطاء مفردةللرفع مزودةقابلةبمركبیتعلق ھذا االختراع
ةبطبقة فعالةیتم توصیل الغطاء بصور. )شخاص المعاقینأل، ابوجھ عام(و الركاب أ/وةوالحمول
ةویتم تزوید المركب.ة المذكورةالمسطحةللطبقةللمحرك ووسائل رفع الغطاء بالنسبةحاملة مسطح

بوجٍھ ةو تفریغ الحمولأو لتحمیل ة أالسفینو نزول الركاب منأممرات مرتفعھ لصعود / بمنصات یضاً أ
.التحدیدالمطارات على وجھىو لالستخدام فأ/عام و

(57)

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



٣٣

١٨/٠٧/٢٠١٠
٠٠١٢١٧/٢٠١٠

٢٠١٢ینایر 
٢١/٠٦/٢٠١٢

٢٥٧٤٢

(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 C12M 1/00 & A01G 33/00

(71) 1.
2.
3.

AVESTON GRIFFORD LTD (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

MEISER, ANDREAS
VERHEIN, MIGUEL

(73) 1.
2.

١٨/١/٢٠٠٨بتاریخ DE 10 2008 004 932.8): ( المانیا تحت رقم 
١٨/١/٢٠٠٨بتاریخ )DE 10 2008 004 933.6(:المانیا تحت رقم 

١٩/١/٢٠٠٩بتاریخ PCT/IB2009/00076)( :طلب البراءة الدولى 
٤/٧/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/IB2008/001770):طلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

٤.

(30)

سمر احمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

مفاعل ضوئى حیوى (54)
١٨/١/٢٠٢٩وتنتھى في ١٩/١/٢٠٠٩یة من تبدأ الحما

وى  وئى حی ل ض شغیل مفاع ھ لت الى بطریق راع الح ق االخت ذىإلیتعل ھ تتغ ات دقیق ات كائن ى نب عل
شتمل المفاعل الض٠الضوء  تم ی ھ وی ى سائل مزرع وى عل اإوئى الحی ا او كلی ھ جزئی اء حاطت بالم

ین سائل المز٠بجسم من الماء  ھ ب رق الكثاف د ف تم تزوی ثی اء المحیط بحی ى رعھ والم تحكم ف تم ال ی
اء سم الم ى ج وى ف ضوئى الحی ل ال ع المفاع وى٠موض وئى حی ل ض ق بمفاع ات ویتعل ق النب مغل

تم یتم تھیئھ المفاعل الضوئى الحیوى بحیث٠الكائنات الدقیقھ الضوئیھ  ھ وی یشتمل على سائل مزرع
اء  سم م شتمل المفاعل الضوئى٠احاطتھ جزئیا او كلیا بج ى ی رق ف د الف یلھ لتحدی ى وس وى عل الحی

٠الكثافھ بین سائل المزرعھ والماء المحیط 

(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



٣٤

١٤/٠٢/٢٠١٠
٠٢٤٠/٢٠١٠

٢٠١٢ینایر 
٢١/٠٦/٢٠١٢

٢٥٧٤٣

(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 241/04 & C10L 3/06

(71) 1.
2.
3.

NALCO COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ACOSTA, Erick J.
WEBBER, Peter A.

(73) 1.
2.

٠٢/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٣٩٦.٧٦/١٢:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

للتوتر السطحى من أمید وطرق لتثبیط تشكل كتل من تركیبات تحتوى على مواد خافضة 
الھیدرات  

(54)

١٣/٠٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٤/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راعیتعل د االخت ن أمی سطحى م وتر ال ضة للت واد خاف ى م وى عل ة تحت بتركیب

اء ى م وى عل ائع یحت ى م درات ف تالت الھی ون تك یط تك ر لتثب دة أو أكث ة واح از ، أو طریق ، وغ
٠یمكن احتواء المائع فى خط أنابیب أو مصفاة نفط أو غاز ٠وھیدروكربون سائل اختیاریًا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٣٥

٠٣/٠٥/٢٠١٠
٠٧٢٢/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

٢١/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٤٤

(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 17/08 & F16L 15/04

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD ( JAPAN )
VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BEIGNEUX, Sylvain
DALY, Daly
MAILLON, Bertrand

4.
5.
6.

PATUREAU, Claire
VERGER, Eric
IWAMOTO, Michihiko

7.
8.
9.

NAKAMURA, Keiichi
SUGINO, Masaali
YAMAGUCHI, Suguru

(73) 1.
2.

٠٧/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٧٨١٩: فرنسا تحت رقم 
٠٣/١١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/009405(رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)
اختراعبراءة (12)

ةمعدنیةنبوبألةطرفیةقل بھا حافألتشتمل على عنصر ملولب واحد على اةملولبةوصل (54)
٠٢/١١/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٠٣/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ب ةملولبةنبوبیأةبوصلراع االختیتعلق ھذا  ى جزء ملول شتمل عل د طرف مكون أت ى عن وبىأنث ول أنب
ى أیشتمل على لولب نبوبى الثانىألالمكون ا. نبوبى ثانأوجزء ملولب ذكر عند طرف مكون  طح .نث وس

ھىقل علألاىنثى واحد علأمنع تسرب  طح محیط داخلىس طح متاخمال د علأةمحوریة، س ى واح ىنث
ب ذكر ىعلتمل الجزء الملولب الذكرشوی.قل ألا د عل. لول سرب ذكر واح ع ت طح من ل علألاىوس ىق

ھ طح محیط طح متاخمس ارجى ، س ى اةمحوریةالخ د عل ل ألواح عةموضوعةوحاف. ق طح من ین س ب
ذكورىیوجد علةمحوریةالتسرب وسطح متاخم ب الم ن الطرف الحر للجزء الملول دا ع والموجود بعی

طح متاخمألاللولب اى سى فأیتم عمل اللولب الذكر بحیث یتخذ الوضع الرو. اللولب  ةنثى بحیث یكون س
ل ألاىواحد علىنثأةمحوریةسطح متاخمالمسا معتقل مألاىذكر واحد علةمحوری طح . ق ویكون س

ى اىنثأتالمس تداخلى مع سطح منع تسرب ىقل فألاى منع تسرب ذكر واحد عل ل ألمناظر واحد عل ،ق
سرب وسطح المتاخمة ومع جزء الحاف ع الت طح من ین س د محوریةالمحوریةالموجود ب ن ًـ والمتباع ا ع

سطحةبین الحافةالمتكونةلجعل الغرفةخر الملولبآلالمناظر للجزء الملولب االسطح اظر للجزء وال المن
.ةاتصال مع الحیز الداخلى للوصلىخر علآلالملولب ا

(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



٣٦

٢٨/٥/٢٠٠٨
٠٨٩٢/٠٥/٢٠٠٨

٢٠١٢ینایر 
٢١/٠٦/٢٠١٢

٢٥٧٤٥

(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 A01N 65/00

)جمھوریة مصر العربیة(حازم محمد علیوة عبد النبى/ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حازم محمد علیوة عبد النبى/ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

ا ضد النیماتودا المتطفلة على النباتالنشاط اإلبادى لمستخلص نبات التوی (54)
٢٧/٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

النیماتودا ضدThuja orientalisبالنشاط اإلبادى لمستخلص نبات التویا یتعلق ھذا االختراع 
نیماتودا بواسطة مذیبى خالت االیثایل والھكسان فى المكافحة البیولوجیة لالمتطفلة على النبات

٠الحویصالت التى تصیب نبات بنجر السكر ونیماتودا الموالح التى تصیب أشجار الموالح 
یستخدم لھذا الغرض مستخلص ثمار التویا والتى تمر بعدة معامالت حتى یتم الحصول على 

٠ویستخدم مباشرة على جذور النباتات المصابة بالنیماتودا % ٥المستخلص النباتى الذى یخفف إلى 
لنیماتودا الحویصالت ، بینما تصل % ٦٠یصل النشاط اإلبادى لھذا المستخلص إلى نسبة قتل 

٠فى حالة نیماتودا الموالح % ٧٠ھذه النسبة إلى 
كما أدت المعالجة بمستخلص التویا إلى خفض واضح فى الكفاءة التناسلیة للنیماتودا وذلك دون ظھور 

٠لدراسة أى تأثیر سلبى على النباتات محل ا

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

٠٤/٠٢/٢٠١٠
٠١٨٧/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

٢٤/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٤٦

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01B 3/02, 3/38, 3/48 & C01C 1/04

(71) 1.
2.
3.

AMMONIA CASALE S.A (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FILIPPI, Ermanno
BADANO, Marco
SKINNER, Geoffrey, frederick

(73) 1.
2.

٠٨/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠١٥٦٤٧,٦: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/005903):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج غاز تخلیق األمونیا  (54)
١٧/٠٧/٢٠٢٨تنتھى فى و١٨/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الھیدروكربونات باستخدام تشكیلةعادإمونیا من غاز تخلیق األإلنتاجیتعلق االختراع الحالى بعملیھ 
نأتشكیل ةعادإالبخار فى وحده  ھ م ب الحفزیاألولیھ مزوده بمجموع م ةنابی سخنھ من الخارج ث الم

ع أز بحیث تتمی، ةتشكیل ثانویةعادإسویا مع الھواء فى وحده  ذكور م دروكربونات الم ن تفاعل الھی
ى ٣٥یتم عند ضغط تشغیل یزید عن ة المذكورةولیالتشكیل األةعادإالبخار المذكور فى وحده  بار ف

دةبكمیةالمذكورةالتشكیل الثانویةعادإلى وحده إالھواء ةضافإنھ تتم أوب،ةالحفزینابیباأل ن ةزائ ع
ق ةالنیتروجین الالزمةكمی ا واأللتخلی تخلص من الكمیأمونی تم ال ھ ی دةن د ةالزائ روجین بع ن النیت م

د ادإةوح شكیل الثانویةع قةالت ن طری ك ع تم ذل ضل ان ی نخفض درجویف صل م رارةالف و أةالح
درات عالیةوتتیح ھذه العملیPSA وأTAS من نوعةاخل جزیئیبمن ى ق اج غاز إلةالحصول عل نت

٠ة والطاقیق وخفض تكالیف االستثمار التخل

(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

٢٥/٠٦/٢٠٠٨
١٠٩٠/٢٠٠٨
٢٠١٢مارس 

٢٤/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٤٧

(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 B41J 2/175

(71) 1.
2.
3.

SEIKO EPSON CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

ASAUCHI, Noboru

(73) 1.
2.

٢٦/١٢/٢٠٠٥بتاریخ  ٣٧٢٠٢٨:ى تحت رقمالیابان
١١/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٢٢٠٧٥١: 

١٤/١٢/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/JP2006/325448(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

حاویة لمادة طباعة ولوحة مثبتة علیھا (54)
١٣/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٤/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ن  ة م ھ مجموع ة ب از طباع صلھا بجھ ن ف ة یمك ة بطریق ادة طباع ة لم راع بحاوی ذا االخت ق ھ یتعل
ة ٠األطراف الجانبیة  ى وأداة ومجموعة طرفی ى تشتمل حاویة مادة الطباعة على أداة أول شتمل عل ت

ل مجموعة  ى األق د عل ث واح العدید من األطراف األولى ، وطرف ثان واحد على األقل وطرف ثال
ل تالمس لطرف  األطراف األولى تتصل باألداة األولى وتشتمل بالترتیب على جزء تالمس أول لعم

از  ة للجھ راف الجانبی ن األط ة م ین مجموع ن ب اظر م ل٠من ى األق د عل انى الواح رف الث تم الط ی
ة  ین مجموع ن ب اظر م ان لعمل تالمس لطرف من توصیلھ باألداة الثانیة ویشتمل على جزء تالمس ث

یخصص الطرف الثالث الواحد على األقل للكشف عن حدوث قصر ٠من األطراف الجانبیة للجھاز 
زء  ى ج شتمل عل و ی ل وھ ى األق د عل ث الواح رف الثال ل والط ى األق د عل انى الواح رف الث ین الط ب

یتم ترتیب ٠مس ثالث لعمل تالمس لطرف مناظر من بین مجموعة من األطراف الجانبیة للجھاز تال
ث  تالمس الثال ى وجزء ال تالمس األول ة أجزاء ال ل ، ومجموع ى األق د عل جزء التالمس الثانى الواح

ددة  انى الوا٠الواحد على األقل بحیث تشكل جمیعھا صفا واحدا أو صفوفا متع تالمس الث د جزء ال ح
٠على األقل یوجد عند طرف أحد الصفوف من بین الصف الواحد أو الصفوف المتعددة 

(57)

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



٣٩

٠٣/٠٢/٢٠٠٨
٠١٩٤/٢٠٠٨
٢٠١٢مارس 

٢٤/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٤٨

(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 53/22 & B65D 88/70

(71) 1.
2.
3.

DPS BRISTOL (HOLDINGS) LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

PARKINSON, David, John

(73) 1.
2.

٠٢/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥١٥٩٣٩.٧: المملكة المتحدة تحت رقم 
٠٢/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ PCT/GB) (2006/002879:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز تمییع (54)
٠١/٠٨/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٢/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة ، االخت ارج وفوھ دة مخ دخل ، وع ھ م اء ل ن وع ون م ع ، یتك از تمیی بجھ
اء  ل الوع ى داخ ضغوط إل ائل م یم س ا تلق ن خاللھ ن م وعة وتك٠یمك ارج موض ون المخ

اء ،  دة الوع سبة لقاع ة بالن ات مختلف ى ارتفاع اء وعل ب الوع ول جان ى بط شكل رأس د ب بتباع
سیلة  صلبة الُم واد ال ة الم ن إزال ن م ا یمك مامات مم ق ص ن طری ارج ع ذه المخ تحكم بھ تم ال وی

اء  ن الوع ات م ى طبق ع ٠ف ى أى موق د إل رج واح یض مخ ع وتخف تم رف ر ، ی سید آخ ى تج وف
٠مطلوب فى الوعاء 

(57)

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



٤٠

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

مكتب براءات االختراع

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

٢١/١٠/٢٠٠٩
١٥٥٥/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٢٥/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٤٩

 A01N 43/56Int. Cl.7(51)

 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)1.
2.
3.

(71)

TOBLER, Hans
WALTER, Harald
HAAS, Ulrich, Johannes

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٥/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٠٨٣٧٠.٤: مكتب البراءات االوربى تحت رقم 
٢٣/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/003279(طلب البراءة الدولى  رقم 

سھیر میخائیل رزق / األستاذة(74)
براءة اختراع  (12)

مركبات مبیدة للفطریات  (54)
٢٢/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى  ٢٣/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من  

ات یتضمن یتعلق االختراع بتركیب مناسب (57) سببات امراض النب سببة بواسطة م ى االمراض الم للتحكم ف
)A ( مركب ذو الصیغة)I ( حیثR1ل و ورو میثی ى فل ل او ثالث ورو، xتكون ثنائى فلورو میثی ون كل تك

و و ورو او بروم دة (B)فل ا المبی ة بفعالیتھ ات المعروف ن المركب ار م د مخت ب واح ل مرك ى االق عل
ات ق اال. للفطری ا یتعل راض كم ة ام ة، بخاص ات النافع راض النبات ى ام تحكم ف ة لل الى بطریق راع الح خت

. الصدأ على نباتات فول الصویا

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



٤١

١٩/٠٢/٢٠٠٩
٠٢٣٤/٢٠٠٩
٢٠١٢مارس 

٢٥/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٥٠

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

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

االختراعمكتب براءات 

(51) Int. Cl.8 F16K 27/06

(71) 1.
2.
3.

KALDE KLIMA ORTA BASIN FITTINGS VE VALF SANAYI ANONIM SIRKETI
(TURKEY)

(72) 1.
2.
3.

TOPALYAN, Aksel

(73) 1.
2.

١٣/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٢٥١٩/٢٠٠٧: تركیا تحت رقم 
٠٢/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ   (PCT/TR2008/000030) : ب البرءة الدولى رقم طل

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد طارق أبو رجب (74)
براءة اختراع (12)

صمام رادیاتیر من البالستیك وطریقة إنتاجھ (54)
٠١/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٢/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع ب ذا االخت ق ھ ھ یتعل ة إنتاج تیك وطریق ن البالس اتیر م ھ ی٠صمام رادی ز بأن شتمل یتمی
ت ،  ب المثب ب القال داخل قل ة ب ى الفتح ة ف روى الداخلی صمام الك دة ال ع قاع وات وض ى خط عل

شعاع  اه ال ى اتج ب ف ق القال ع غل زامن م شكل مت ة ب ل للحرك ب القاب ب القال ك قل ، ) ب(تحری
ة و روى الداخلی صمام الك دة ال ع قاع اه /دف ى االتج ب ف ب القال ة بقل ان ، ) أ(أو الفتح نفس األم ، ل

اط د صمام المح سم ال كل ج دد ش ذلك یتح ن ، ب ة الحق ب بماكین داخل القال تیكیة ب ادة البالس ع الم ف
٠بالفتحة وقاعدة الصمام الكروى ، والقابس البالستیكى الموضوع كامتداد لجسم الصمام 

(57)

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



٤٢

٢٦/٠٨/٢٠٠٤
٠٣٧٠/٢٠٠٤
٢٠١١أكتوبر 

٢٥/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٥١

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

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

كتب براءات االختراعم

(51) Int. Cl.8 C07D 261/04 & A61K 31/42, 31/422

(71) 1.
2.
3.

 LG LIFE SCIENCES LTD. (REPUBLIC OF KOREA)

(72) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CHANG, Hye-Kyung
OH, Yeong-Soo
PARK, Cheol-Won
JANG, Yong-Jin
PARK, Tae-Kyo
KIM, Sung-Sub
KIM, Min-Jung
PARK, Mi-Jeong
PARK, Jung-Gyu

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PARK, Hee-Dong
MIN, Kyeong-Sik
LEE, Tae-Soo
LEE, Sang-Kyun
KIM, Soo-Hyeon
JEONG, Hee-Kyung
LEE, Sun-Hwa
KIM, Hwa-Dong
KIM, Ae-Ri

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PARK, Ki-Sook
SHIN, Hyun-Ik
CHOI, Hyeong-Wook
LEE, Kyu-Woong
LEE, Jae-Hoon
HEO, Tae-Ho
KIM, Ho-Jun
KWON, Tae-Sik
SEONG, Jeong Hui

(73) 1.
2.

٢٧/٠٨/٢٠٠٣بتاریخ  ١٠- ٢٠٠٣-٠٠٥٩٤٥١:متحت رقكوریا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

مبارك شادى فاروق (74)
براءة اختراع (12)

مثبطات كاسباز تحتوى على حلقة أیزوكسازولین  (54)
٢٥/٠٨/٢٠٢٤تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى 

شتق األیزوكسا راع بم ھ الصیغة یتعلق ھذا االخت ذى ل ة (I)زولین ال ة، وعملی ات الكاسباز المتنوع بط ضد مركب كمث
٠لتحضیر المشتق، وتركیب عالجى لمنع االلتھاب وتلف الخالیا مشتمال على نفس المشتق 

(I)R تمثلH .

)II (R1 تمثل–CH2COOH ،-CH2COOR3)R3 =SAC( أو ،(SAC=R4)-CH2CONHSO2R4 ،

)III( R2 تمثلH ،-SAC ،-Ar أو–(CH2)nOR7)R7  =–SAC ،-SCAC ،-Ar،

-SAC-Arn =أو)٢أو ١ ،

IV (A عبارة عن(n=0-4)- (CH2)n-أوn= 0-4   O-(CH2)n-

V (B عبارة عنH ،-SAC ،-SACAC ،-Ar أو-SAC-Ar

VI (X عبارة عن-COCH2N2 ،-COCH2F ،-COCH2Cl،-COCH2Br ،-COCH2I،

-COCH2OAr ،-COCH2OCOAr أو–COCH2SR17)R17 عبارة عن–SAC ،-SCAC ،-Ar

).SAC-Ar-أو 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٣

١٦/٠٨/٢٠٠٩
١٢٣٧/٢٠٠٩
٢٠١٢مارس 

٢٥/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٥٢

(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 23/00, 23/28, 27/057 & C07C 253/24, 253/26, 51/215

(71) 1.
2.
3.

 INEOS USA LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LUGMAIR, Claus, G.
COHEN, Steven, Alan
ZAJAC, Gerry, W.

4.
5.
6.

BHATTACHARYYA, Alakananda
SUTRADHAR, Bhagya Chandra
BRAZDIL, Frank, F. Jr.

(73) 1.
2.

١٦/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٨٣٨,٦٧٥/١١: األرقام الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٠٣/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٢١٣,٧٣٢/١١
٢٩/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٩٥٤,٠١١/١٢

١٢/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/001842):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع (12)

عملیة لمعالجة البروبان واألیزوبیوتان باألكسجین واألمونیا باستخدام محفزات من أكسید معنى مختلط  (54)
١١/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٢/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

شب ر م دروكربون مشبع أو غی ا لھی ة باألكسجین األمونی راع الحالى بالمعالج ق االخت یط عیتعل أو خل
ى ة عل ذه العملی شتمل ھ شبع، ت ر م ل غی اج نیتری شبع إلنت ر م شبع وغی دروكربون م سة لھی مالم

ع غاز شبع م ر م شبع وغی دروكربون م یط لھی شبع أو خل وھیدروكربون مشبع أو غیر م ى ىیحت عل
دنوم، ى المولیب شتمل عل ز ت ة محف ود تركیب ي وج سجین ف ا واألك ون،األمونی ادیوم، واألنتیم والڤان

ن والنیوبیوم، والتلیریوم، واختیاریا عنصر واحد على األقل ي تتكون م یتم اختیاره من المجموعة الت
انیوم، صدیر، والجرم انیوم، والق ر التیت ن العناص د م ا واح اڤنیوم، واختیاری وم، والھ والزركونی

سیریوم، واألرضیة التي یتم اختیارھا من انیوم، وال ن الالنث البراسیودیمیوم، المجموعة التي تتكون م
وم، وم،والنیودیمی وم، واإلربی ادولینیوم، والدسبورسیوم، والھولمی وم، والج سماریوم، والیوروبی وال

وم تتمیز ھذه المحفزات بمستویات شدیدة االنخفاض٠والثولیوم، واإلتربیوم، واللیوتیشیوم ن التلیری م
ة ي التركیب ور الغ٠ف ل الط ي تحوی ة ف ذه فعال ز ھ ات المحف انتركیب ل ازي للمیث ى أكریلونیتری إل

٠)نباألمونیا واألكسجیعن طریق المعالجة(واألیزوبیوتان إلى میث أكریلونیتریل

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٤

١٨/٠١/٢٠١٠
٠٠٩٧/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

٢٥/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٥٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنو
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C12P 3/00,7/06

(71) 1.
2.
3.

INEOS EUROPE  LIMITED  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

BELL, Peter

(73) 1.
2.

١٩/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٨،٠٧٢٥٢٨٦٩: مكتب البراءات االوروبى تحت رقم 
١٢/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/057407): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة النتاج الكحوالت  (54)
١١/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٢/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

والت    ن كح ر م د أو أكث اج واح ة النت الى بعملی راع الح ق االخت ق . +C2یتعل ة ،یتعل صفة خاص ب
والت  اال اج كح ة النت الى بعملی راع الح ذه +C2خت شتمل ھ ان ،ت ى المیث شتمل عل ة ی ام تغذی ن خ م

:العملیة على 
شكیل . أ ادة ت ة إع ى عملی ون إل سید الكرب انى أك ذكور وث ان الم تمریر خام التغذیة المشتمل على المیث

.غیر مؤكسدة إلنتاج تیار 
د وبشكل اختیCO، H2، CO2، منتج أول یشتمل على . ب شرط أن یوج ارى فى وجود بخار ولكن ب

شكیل ویوجد البخار و  ادة الت ةCO2ھذا البخار فى تیار التغذیة إلى عملیة إع سبة جزیئی ن       بن ل م أق
1:5،

ى . ج شتمل عل ذى ی تج األول ال ار المن ر تی رى CO  ،H2 ،CO2تمری ر البكتی وة التخم ى خط ، إل
ى طور سائل +C2یشتمل على واحد أو أكثر من كحوالت حیث یتم تحویلة إلنتاج تیار منتج ثان  ف
ى  شتمل عل ث ی ل CO  ،H2 ،CO2وتیار منتج غازى ثال وفیر تحوی ر لت تم إجراء خطوة التخم وی

1:5بنسبة جزیئیة أقل منCO  ،H2 ،CO2على األقل، حیث تتم إعادة تدویر  %60بنسبة COلـ
).  أ(إعادة التشكیل فى الخطوة من تیار المنتج الغازى الثالث إلى عملیة

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٥

٠٢/٠٩/٢٠١٠
٠٩٣١/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

٢٥/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٥٤

(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 , 25/06

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KIM, Ronald
HIPPE, Werner
KOCHANSKI, Ulrich

(73) 1.
2.

٠٤/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٥٨٤٧٣.٥: تحت رقمألمانیا 
٢٧/١١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/010062(: رقم ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

فرن كوكةللنار لبطاریةفران صامدأبواب أطارات إفران وجدران أبواب أ (54)
٢٦/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٧/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

صنع الجھاز یحیث ، ةفقیأفرن كوك ةغالق غرفإلةبجھاز باب مقاوم للحراراالختراع ھذا یتعلق
كاسیدأعلى ، ةخاصةبصف، تحتوى ةو مادأتحتوى على سیلیكا ةویستخدم مادةحراریةمادالمذكور من

بحیث ، ةللحرارجیداً ةعازلةمعامل تمدد حرارى منخفض وھى مادةولھذه الماد. لومنیومأو أسیلیكا 
جھاز الباب من جدار فرن كوك ویتكون. الفحم بالكربونةمعالجةثناء عملیأو یتشوه الباب أ/ال ینحرف و
وبالتالى یدخل فى غرفھ فرن ، یوضع تحتھ متحركاً الباب ویطوقھ وكذلك باباً على أةساسیأةیوضع بصف

وقد یشتمل الباب على . ةدنى درجألى إةالمفقودةشعألاوتقل كمیات، ةقل برودألالكوك الھواء المحیط ا
ى لف جدار الفرن الذأوقد یت. فضلأةالتكویك بصورةدفع الكوك فى غرفھلیلجى یمكن من خاللھإبروز 

وأكاسید سیلیكا أتحتوى على ةو مادأتحتوى على سیلیكا ةحراریةمن مادضاً أییطوق باب الفرن
.لومنیومأ

(57)

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



٤٦

١٤/٠٥/٢٠٠٢
٠٤٩٥/٢٠٠٢
٢٠١٢فبرایر 

٢٦/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٥٥

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

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

الختراعمكتب براءات ا

(51) Int. Cl.7 A61K 31/421, 31/422 & A61P 3/00, 3/06, 3/10, 43/00, 9/10, 9/12 &
C07D 263/22, 263/32, 413/12, 413/14

(71) 1.
2.
3.

F. HOFFMANN LA ROCHE AG  (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.
4.

BINGGELI, Alfred
BOEHRINGER, Markus
GRETHER, Uwe
HILPERT, Hans

5.
6.
7.
8.

MAERKI, Hans-Peter
MEYER, Markus
MOHR, Peter
RICKLIN, Fabienne

(73) 1.
2.

١٥/٠٥/٢٠٠١بتاریخ ٤/٠١١١١٧٤٥: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

مشتقات أوكسازول جدیدة  (54)
١٣/٠٥/٢٠٢٢لحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى تبدأ ا

: (I)من الصیغة (compounds)یتعلق االختراع الحالى بمركبات 

ا R7إلى R1حیث  ولین دوائی ة، وأمالح وإسترات مقب ى المواصفة وعناصر الحمای ا تحدد ف م كم ھ
٠المركبات نافعة لمعالجة األمراض مثل مرض السكر ٠منھا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٧

٢٦/١٠/٢٠٠٩
١٥٨٨/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٢٦/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٥٦

(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 A61K 9/00 & A61M 31/00 & A61L 27/54, 31/16  & A61J 1/00,

(71) 1.
2.
3.

BAYER SCHERING PHARMA OY (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

KEINANEN, Antti
KOSKINEN, Jukka
JARVELA, Pentti

(73) 1.
2.

٢٧/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ (U20070171) :تحت رقم افنلند
٢٣/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ PCT/FI) (2008/050217:طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

غالف غشائى لنظام جرعات یمكن زراعتھ  (54)
٢٢/٠٤/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٣/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل الى االخت الى الح راع الح اً لالخت ة طبق ل للزراع ة القاب ام الجرع شائى لنظ الف غ بغ
ت الجل ا تح تم إعطاؤھ ى ی ات الت ع التطبیق د م ھ التحدی ى وج ب عل ذى یتناس ل وال الق عام د إلط

ة  ة طویل رات زمنی اء فت ة أثن ات ثابت شط بكمی الى ٠ن راع الح اً لالخت شائى طبق الف الغ ا أن الغ كم
ة ى حاف صفین عل ذین الن ن ھ ل م شتمل ك ث ی انى ، حی صف ث صف أول ون ى ن شتمل عل ی

ا  ن إغالقھ لة یمك ر وص بعض عب ضھما ال ع بع ا م ا لیرتبط ت تھیئتھم ستمرة ، وتم الق م ٠إغ
ا أن ح د وكم ف واح ى تجوی ل عل ى األق شتمل عل صاف ت الق لالن د /واف اإلغ وء واح أو نت

ھ  تم إغالق ث ی ة الغالف الغشاءى ، بحی تم تھیئ ا ت ستمر ، كم على األقل سواء كان مستمر أو غیر م
ل و ى األق د عل وء الواح إن النت م ف ن ث صبح /وم انى ی صف الث ل للن ى األق د عل ف الواح أو التجوی

اوی د التج ل ألح ل ومقاب ى األق صف األول /ف عل ل للن ى األق د عل وء واح ل نت ى األق أو عل
٠عبر وصلة اإلطباق 

(57)

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



٤٨

٢٩/٠٤/٢٠٠٧
٠٢٠١/٢٠٠٧
٢٠٠٧یونیھ 

٢٧/٠٦/٢٠١٢
٢٥٧٥٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A63B 69/32

) صر العربیةجمھوریة م(حسام أحمد جاد هللا شومان  / الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حسام أحمد جاد هللا شومان  / الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع    (12)

جھاز الركالت واللكمات  (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى٢٩/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ا یم وقی از تعل راع بجھ وع الخت ق موض ة یتعل سرعة الحركی سرعة وال زة بال وى الممی ستوى الق س م
ة  وتحمل األداء والدقة والرشاقة والمرونة الخاصة ألداء الالعبین لمھارات الركالت واللكمات الفردی
وم  ث یق وكس حی ك ب و والكی ة والكنغوف دو والمالكم ة والتایكون یات الكاراتی ك لریاض ة وذل والمركب

ن  ین م ل آداء الالعب از بتحوی فل الجھ ى ألس ن أعل ة م ات مختلف دة اتجاھ ى ع ة ف ى الحرك ات ال الثب
ا  ات وھم ن المكون وعین م والعكس واالتجاه الدائرى من الیمین للیسار والعكس ویتكون الجھاز من ن

مكونات میكانیكیة تشتمل على 
.وفتیل مقلوظ وجلبة مقلوظة وعلبة تروس. وقائم اسطوانى. محول+ محرك ) ٢(عدد 

.كونتاكور ) ٤(عدد + لیمد سویتش ) ٢(عدد : كھربائیة والتى منھاوالمكونات ال
عداد لحساب الضغطات + عداد ذاكرة + وتایمر زمنى . لوحة كھربائیة+ مفتاح نالمس ) ٤(وعدد 

.واللمسات 

(57)

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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٢یولیوىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

١٩٥دد ــالع٢٠١٢أغسطسددــع

العربیة                   جمھوریة مصر 
ىوزارة الدولة للبحث العلم

والتكنولوجیاىأكادیمیة البحث العلم



 
 

 
 
  
  

إعــــداد                            إعــــداد            
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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 وخ ة ٢٠١٢یولی ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٧٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٧٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٧٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٧٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٧٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)١٠( ٢٥٧٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٧٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٧٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٧٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)٢٧( ٢٥٧٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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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"

(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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)جمھوریة مصر العربیة(ى محمد حسن عبدالجواد الحوف/ ندس مھ
)جمھوریة مصر العربیة(تــود بخیــد محمـــف أحمـــخل/ مھندس 
)جمھوریة مصر العربیة(ــى د الروبـــر محمــد نصــمحم/ مھندس 

١.
٢.
٣.
٤.
٥.
٦.

(71)

ــــىاس فھمــارق عبــد طــأحم/ األستاذ 
رابـــــود غـــن محمــیر أمـعم/ األستاذ 
زیزـود محمد شبل عبد العـمحم/ األستاذ 
ى محمد حسن عبدالجواد الحوف/ مھندس 
تــود بخیــد محمـــف أحمـــخل/ مھندس 
ــىد الروبـــر محمــد نصــمحم/ مھندس 

١.
٢.
٣.
٤.
٥.
٦.

(72)

٠١ (73)
٠١ (30)

(74)
براءة إختراع (12)

ن لھروب الركاب من السیارة الغارقةجھاز أما (54)
٠١/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٢/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ث أن  ة حی سیارة الغارق ن ال اب م ان لھروب الرك از أم م یتعلق ھذا اإلختراع بجھ دى أھ سیارات إح ال
ةللحاجات واألغراِض تحمل المالیین من الناِس كل یوم، نتشاراإوسائل النقل وأوسعھا  ذا ، المختلف ل

سیارات وإن، ھتمام بسالمة وأمان ركابھاإلكان من المھم ا المة ىالحاالت التىحدإغرق ال دد س تھ
ن ًـ سنوی١٥٠٠الحوادث تزید عن وأمن ركاب السیارات فإن مثل ھذة ل ع ا ال یق اة م ن وف سفر ع ا وت

ادث لتطویرھا وتحدیثھا من دراسة أنظمة األمان لھذا النوع من الحولذا كان من المھم، شخص٦٠٠
اب ة رك ل حمای ر اأج ن خط سیارات م وت غرقإلال م الم ن ث سیارة وم ل ال اس داخ دف . اًـ حتب والھ

سیارة أوإحاالت ىالماء أو فىنقاذ ركاب السیارة عند وقوعھا فإختراع ھو إلامنىالرئیس راق ال حت
دة أو فىنقالبھا أو تجمد السیارة نتیجة األحوال الجویة أو وقوعھا فإ رة متجم ة الفیضان أو ى بحی حال
فصل باب السیارة عن كل ىعلختراعإلوتعتمد فكرة ا. حالة یحبس فیھا الركاب داخل السیارةىأىف

اء فىلإبجسم السیارة للسماح بالخروج من السیارة والطفو ھما یربط الل ىسطح الم ن ١٥خ ة م ثانی
ذالإن الجھاز. مفتاح تشغیل الجھازىالضغط عل سننة ال دة الم رس والجری دم یتكون من نظام الت ىمق

درولیكىوعمود الكرانك الذیقوم بفك مفصالت أبواب السیارة بس الھی ىیقوم بفك قفل السیارة ثم المك
ترتب تشغیل األنظمةىلكترونیة التإلن النظام المقترح محكوم بدائرة التحكم اإ، البابیقوم بدفعىالذ

د باستخدام برناموت. الثالثة بالتتابع الكمبیوتر للنظام الجدی اة ب ـا تـكمSolid Edge جـم عمل محاك م ـ
ـتنفی از بـذ نمــ داإسوذج للجھ ة ھیون اب سیارة مارك مىتخدام ب راو ت شغیلالنت ة ھت اح بمعامل كلی بنج

.٠سكندریةإلالھندسة جامعة ا

(57)

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



٣

٠٣/٠٨/٢٠١٠
١٢٩٨/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

٠٢/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٥٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N27/00 & A01P21/00

(71) 1.
2.
3.

 ROHM & HAAS COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DALY, James
HOLCROFT, Deirdre, Margaret
LEGNANI, Garry

4. RANWALA, Anil P.

(73) 1.
2.

٠٦/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٢٧٣٥٨٣/٦١: مالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد محمد بكیر (74)
براءة اختراع (12)

معالجة نباتات الزینة (54)
٠٢/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٣/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق ة یتعل راع بطریق ذا االخت ة لھ ات الزین ة نبات ة معالج ضمن الطریق ث تت ات حی صال النبات ى ات عل
ى وسائل مشتمل على مركب واحد أو أكثر من السیكلوبروبین، لالمذكورة بتركیب  ز الكل یكون التركی
ى٠,٣مساویة القیمة من كثر من السیكلوبروبین أللمركب الواحد أو  ى جرام من مركب ٣٠٠إل ملل

. سیكلوبروبین لكل لتر من تركیب السائل المذكورال

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤

٠٤/٠٤/٢٠١٠
٠٥٣٩/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

٠٢/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦٠

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

جمھوریة مصر العربیة
دولة لشئون البحث العلمىوزارة ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. B65D 30/10

(71) 1.
2.
3.

Uni-Charm Corporation (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KUMASAKA, Yoshinori.

(73) 1.
2.

٠٥/١٠/٢٠٠٧بتاریخ 2007-262518مكتب البراءات الیابانى تحت رقم 
٠٢/١٠/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/JP2008/067893)طلب البراءة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

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

جسم تعبئة (54)
٠١/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٢/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

راع  ة مناسب الستخدامھ كجیتعلق االخت ر الحالى بجسم تعبئ ر المظھ ھ تغیی ھ ویمكن ن حمل ة یمك سم تعبئ
سى ٠الخارجى فى حالة وجود منتج بداخلھ  یشتمل جسم التعبئة المحتوى على منتج على جسم حاویة رئی

تج  سى ،إلحتواء من ة الرئی سم الحاوی د خارج ج د یمت انبى الخارجى ،وجزء ممت ھ الج ث یكون الوج حی
ة سم الحاوی اع ج اه ارتف ى إتج طى ف ة وس رب لمنطق اره الطرف األق سى بإعتب سم ٠الرئی ر ج یمكن تغیی

سى  ة الرئی ب الطرف األول لجسم الحاوی ة جان د لتغطی التعبئة من حالة أولى حیث یتم وضع الجزء الممت
سم  انى لج رف الث ب الط ة جان د لتغطی زء الممت تم وضع الج ث ی ة حی ة ثانی ى حال رب إل رف األق ن الط م

رب الحاویة الرئیسى عن طریق عكس الج ھ ٠زء الممتد بطول الطرف األق وتتكون فتحة لتعریض وج
٠طرف ثانى على جانب الطرف الثانى على األقل فى الحالة الثانیة عند طرف اإلمتداد للجزء الممتد 

(57)

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



٥

١٠/٠٣/٢٠٠٩
٠٣١١/٢٠٠٩
٢٠١٢أبریل 

٠٤/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦١

(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 H01L 31/055

)جمھوریة مصر العربیة(عبد السالم أحمد محمد دیاب  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد السالم أحمد محمد دیاب ٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

ىمحول العالم الجدید الشمس (54)
٠٩/٠٣/٢٠١٦وتنتھى فى ١٠/٠٣/٢٠٠٩حمایة من تبدأ ال

ةىجھاز إلنتاج وتخزین التیار الكھربائھو سیة عن طریق تولیفة بین طریقة عمل منتجات الطاق الشم
از ستخدمة فupsوجھ ة الم ة المنزلی شحن الكھربائی شافات ال ازلىوك ن المن د م اجر والعدی والمت

.المؤسسات

(57)

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



٦

٠٤/٠٨/٢٠٠٩
١١٨٧/٢٠٠٩
٢٠١٢ابریل 

٠٥/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ولوجیاأكادیمیة البحث العلمى و التكن
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01 N21/27, 3/26

)جمھوریة مصر العربیة ( أشرف نادى السید على صیام / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أشرف نادى السید على صیام/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

تسریب أحماض خطیرةحساس  (54)
٠٣/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٤/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

از یلعب یتعلق ھذا االختراع بجھاز حساس وإنذار وجود تسرب األحماض شدیدة التركیز  ، ھذا الجھ
دروكلوریك  ك والھی ر لحمض النیتری ذار مبك شعر بنظام إن دوراً ھاماً وعمًال إنسانیا حیث یتلقى ویست

راد المر ة األف ر لحمای ع الحمض الخطی م وتعامل م ى لوحة تحك كز ویتم فیما بعد نقل ھذه اإلشارة إل
٠والمنشئة أوتوماتیكیا 

سیة  ھ A,B,C,Dبعد إدخال الجھاز للخدمة وبعد تجمیع وحداتھ الرئی إن فكرة عمل ة ف ھ الخدم وإدخال
بط  ل ویھ ك تتآك ن الزن ة م شریحة معدنی امض ل سة الح د مالم د عن ز تعتم دنى مرتك ود مع ألسفل عم

٠علیھا وعلیھ یتالشى الضغط الواقع على مفتاح اإلنذار وعلیھ یحدث اإلنذار 

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



٧

١٧/٠٥/٢٠١٠
٠٨١٢/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

٠٥/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. GO1V 1/38

(71) 1.
2.
3.

PGS Geophysical AS. (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

Stain Hegna
Gregory Ernest Parkes

(73) 1.
2.

٠٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ 12/455,470: والیات المتحدة األمریكیة رقمال ١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى (74)
اختراعبراءة  (12)

طریقة إلكتساب ومعالجة البیانات الزلزالیة البحریة الستخالص المجاالت الموجیة الصاعدة
بشكل بناءواستخدامھا) المصادر ( والھابطة المنبعثة بواسطة المصدر 

(54)

١٦/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٧/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من
یتعلق االختراع الحالى بطریقة إلكتساب ومعالجة اإلشارات الزلزالیة البحریة الستخالص مجاالت 
موجبة صاعدة وھابطة من مصدر طاقة زلزالیة تتضمن نشر وتوزیع إثنین على األقل من مصادر 

ویجرى تشغیل مصادر الطاقة الزلزالیة ھذه ٠بحریة عند أعماق مختلفة فى جسم مائى الطاقة الزلزالیة ال
ویجرى فى زمن واحد تسجیل ٠بإعاقات زمنیة معلومة متباینة من سجل طلقى إلى سجل طلقى 

٠اإلشارات الزلزالیة المسجلة یتم استخالص الطاقة الزلزالیة المماثلة لكل مصدر من المصادر 
ویجرى استخالص المجاالت الموجیة الصاعدة والھابطة من المصادر المنتشرة والموزعة عند أعماق 

طریقة تتضمن نشر المجاالت الموجیة المنفصلة ٠مختلفة باستخدام الطاقة الزلزالیة المستخرجة منھا 
عد أو الھابط ویزاح المجال الموجى الصا،الصاعدة و الھابطة وبثھا إلى سطح مائى أو مرجع مشترك 

٠ویتم تجمیع اإلشارات من ھذه المجاالت الموجیة المعدلة الصاعدة والھابطة ،٥١٨٠طوریًا بمقدار 

(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



٨

١٧/٠٧/٢٠٠٥
٠٣٢٧/٢٠٠٥
٢٠١٢مارس 

٠٨/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦٤

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

جمھوریة مصر العربیة
ث العلمىوزارة الدولة لشئون البح

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 1/14 & F28D 5/02, 15/02

) جمھوریة مصر العربیة(طاھر أحمد سعیدة / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

طاھر أحمد سعیدة/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

نظام لتحلیة میاه البحر بالطاقة الشمسیة  (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٧/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

ذا  ق ھ سیة یتعل ة الشم ر بالطاق اه البح ة می ام لتحلی راع بنظ ث٠االخت ر حی اه البح سیاب می تم ان ی
ة ع ة رقیق ھ ، بطبق ة ل رة المواجھ شمس المباش عة ال سخینھ بأش تم ت ذى ی ل ال ر المائ طح المبخ ى س ل

ر  طح المبخ وق س ر ف سى ویم سخان شم ة ل رة مغلق ق دائ ن طری فلھ ع ن أس سخینھ م تم ت وی
ضغط  رق ال ة لف ف ونتیج ن المكث ى م ارى اآلت ضغط البخ رارة وال نخفض الح اف الم واء الج الھ

واء والطب ین الھ ر ب ارى الكبی رالبخ رعة تبخی ى س ساعد عل ذى ی اء ال سطح الم قة ل ة المالص ق
د ى تجدی ل عل اء لیعم ار الم شبع ببخ واء الم سحب الھ ر ب ى المبخ ى أعل شفاط ف وم ال اء ویق الم
ربین الل الت واء خ دد الھ ربین فیتم ى الت ضغطھ إل ستمرة وی صفة م ر ب طح المبخ وق س واء ف الھ

ادل الح ى المب واء ف ر الھ ك یم د ذل غطھ وبع نخفض ض رارى وی واه الح ادل محت رارى فیتب
ھ  ربین وانخفض درجة حرارت ى الت مع میاه البحر الجدیدة الداخلھ للجھاز وبعد أن أنخفض ضغطھ ف
ف  ى تكثی د فیعمل عل رج تبری ع ب ھ م دورة ھواء مغلق رتبط ب المكثف الم ر ب ادل الحرارى یم فى المب

ضغط  رارة وال ة الح نخفض درج اف م واء ج ك ھ د ذل رج بع اه ویخ دة المی دأ دوره جدی ارى لیب البخ
٠فوق المبخر 

(57)

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



٩

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١٤/٠١/٢٠٠٩
٠٠٦٣/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٠٩/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦٥

A01N 43/60 & C07D 471/04Int. Cl.7(51)

 SYNGENTA LIMITED (SWITZERLAND)1.
2.
3.

(71)

 CARTER, Neil, Brian
CORDINGLEY, Matthew, Robert
CROWLEY, Patrick, Jeff
TURNBULL, Michael, Drysdale

1.
2.
3.
4.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٠/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١٤٤٧١.١:المملكة المتحدة تحت رقم
١٦/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ   (PCT/GB2007/002668) : مكتب البراءات االوربى رقم

سھیر میخائیل رزق / األستاذة (74)

براءة اختراع  (12)

بیرازین نافعة كمركبات مبیدة لألعشاب] Bـ ٣.٢[مشتقات بیریدو (54)
١٥/٠٧/٢٠٢٧فىوتنتھى١٦/٠٧/٢٠٠٧من  تبدأ الحمایة 

یتعلق االختـراع الحـالى بطریقـة للـتحكم فـى النباتـات او منـع تكـاثر النبـات حیـث تتـضمن اسـتخدام كمیـة (57)

حیـــــــث ) I(عالــــــة مبیـــــــدة لالفــــــات علـــــــى النباتــــــات او فـــــــى مكــــــان النبـــــــات مــــــن المركـــــــب ذو الــــــصیغة ف

R5,R4,R3,R2,R1 او امالحــه او١، یكونــوا كمــا تــم تعــریفهم فــى عنــصر الحمایــة ،N ـــ اكاســیده، عــالوة

وتركیبـات مبیـدة ) I(عالوة على ذلك، یتعلق االختراع الحالى بعملیـات لتحـضیر المركبـات ذات الـصیغة 

. بیرازینات جدیدة معینة) Bـ٣.٢(و بیریدو ) I(تحتوى المركبات ذات الصیغة ألعشابل

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



١٠

٢٥/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٦٣/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٠٩/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦٦

(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 A61F 13/496

(71) 1.
2.
3.

UNI- CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TSUJI, Tomoko
MUKAI, Hirotomo

(73) 1.
2.

٢٧/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦-٣١٩٣٩٣: تحت رقمالیابان
٢٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/JP2007/072784):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

منتج ماص ذو رقیقة مركبة غیر قابلة لإلزاحة  (54)
٢٥/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٦/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع ا ق االخت ذیتعل اض ال ل الحف تج ماص، مث نىلحالي بمن ع م دة، یُمنَ ستخدم لمرة واح ة یُ اإلزاح
ھم داء المستخدم ل اء ارت عیًا أثن ذ٠وض اض ال شتمل الحف رة واحدةىی ستخدم لم سم ُی ى مقطع ج عل

، ىاتجاه جانبىوتتم محاذاة الحواف فیشتمالن على حواف لفتحة الجسم،ىومقطع جسم خلفىأمام
ن الھیكلىذوجسم امتصاص مطولوھیكل  یشتمل على مقطع بین األرجل، ر م البة أكب تم ٠ص ی

ىابلة لالمتداد في االتجاه الجانبمن رقاقة مركبة قى ومقطع الجسم الخلفىء مقطع الجسم األمامإنشا
(WD)ط٠ طة الخ ة بواس ة المتكون طDL وتكون الزاوی راوح من صفر ىف'CL2 والخ دى یت م

ط50 إلى ون الخ ث یك ة سفلیة أولىDL درجة، حی ین نقط ط یصل ب ارة عن خ ع P1 عب ن مقط م
داد ىموجودة على الجانب الطرفP2 ونقطة سفلیة ثانیةى مقطع الجسم الخلففي التوصیل لمقطع امت

ذذ ة ال ة المركب ن الرقاق ع ىلك الجزء م شكِّل مقط ن 'CL2 ویكون الخط،ىالجسم الخلفیُ ارة ع عب
ة،ىالخط الذ ة طرفی داد حاف ھ من خالل امت ةیتم الحصول علی سفلیة الثانی ة ال ر النقط ، P2 تمر عب

٠ى مقطع الجسم الخلفیُشكِّلىالجزء من الرقاقة المركبة الذلكلذ

(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



١١

/

٠٨/٠٣/٢٠١٠
٠٣٧٩/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

١٠/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦٧

(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 B60T 7/12, 8/00

)جمھوریة مصر العربیة ( جورج عاطف ابسخرون/ المھندس 
)بیة جمھوریة مصر العر( یوسف صبرى امساك عزباوى / المھندس 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

جورج عاطف ابسخرون/ المھندس 
یوسف صبرى امساك عزباوى / المھندس 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ربیع عبد الحمید صابر  (74)
براءة إختراع  (12)

فرامل إلكترومیكانیكیة للتحكم فى توزیع عزم المحور (54)
٠٧/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق  ى طری ن الحصول عل ان تعجز ع السیارات مثل الشاحنات والسیارات الصغیرة فى كثیر من األحی
ستقیم  ق ( م دة ) تعل ر ممھ رق الغی ن الط ى أًى م ة أو ف ة ، الثلجی سارات الموحل ى الم ة ف ع ٠خاص م

ى أرض واحدة من العجالت فى المسار الموحل أو الثلجى أو أیًا من الط رق الغیر ممھدة واألخرى عل
سار ٠صلبة مستویة  سیارة خارج الم فمع استخدام الكرونة البسیطة یبذل السائق جھًدا كبیًرا لسحب ال

ا  ى دخولھ ؤدى إل ا ی سھا مم الغیر مستوى وعادة ینتھى بھ المطاف بعجلة واحدة ال تزال تدور حول نف
٠عمیًقا فى سطح التربة 

دم نظام تح ق لذلك نحن نق ا عن طری تحكم فیھ تم ال ددة ی ة متع أقراص إحتكاكی اتیكى مزود ب م أوتوم ك
ى نظام الجر ٠موتور كھربى محدد الزاویة  تحكم ف شكلة ال ر فكرة مبتكرة لحل م ك یعتب ذا التكنی وھ

٠للسیارات التى تسیر على الطرق الغیر ممھدة 
ذلك لقد تم تصمیم وحدة التحكم لتقدیر فرق السرعات ما بین العجلة ا نفس المحور ول لیمنى والیسرى ل

ات ( فى حالة تجاوز فرق السرعات المنطقیة  وم ) عند دخول السیارة فى المنحنی تحكم تق دة ال إن وح ف
راص  ة األق ى منظوم التحكم ف وم ب دوره یق ذى ب ة وال دد الزاوی ى مح ور الكھرب ا للموت بإعطاء أوامرھ

ة الت ل عزم اإلحتكاكیة المتعددة وذلك لتقلیل سرعة العجل ذلك ینتق ا وب ول محورھ دوران ح وم بال ى تق
٠العجلة التى تقوم بالدوران حول محورھا إلى العجلة األخرى المتماسكة بالطریق 

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



١٢

٢٩/٠٨/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/000804

٢٠١٢رایر بف
١٠/٠٧/٢٠١٢

٢٥٧٦٨

(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, A01N 43/04, A01N 43/90, A01N 51/00

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONA AG ( SWITZERLAND )

(72) 1.
2.
3.

HOFER DIETER

(73) 1.
2.

١٦/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ ٥٥٣٥١٦/٦٠تحت رقم الوالیات المتحدة
٠٧/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ) PCT/EP2004/ 006109( رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى/ ألستاذةا (74)
براءة إختراع (12)

تركیب مبید لآلفات وطرق معالجة البذور (54)
٠٦/٠٦/٢٠٢٤وتنتھى فى ٠٧/٠٦/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

بتركیب مزدوج واحد على األقل للسیطرة على الخیطیات والحشرات أو رتبة االختراعھذا یتعلق 
یدة للخیطیات لعلى األقل واحد من ماكرولید ، كمیة فعالة مب) أ : ( القرادیات ، حیث یتضمن التركیب 

٠كمیة فعالة مبیدة للحشرات لعلى األقل مبید حشرى واحد تم اختیاره من نیكوتینویدات جدیدة ) ب ( و 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة 



١٣

٢٩/٠٧/٢٠٠٩
١١٥١/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

١٠/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٦٩

(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 HOIL 31/042 & HO2J 7/35 & HO2M 3/07

(71) 1.
2.
3.

TENDRIS SOLUTIONS B. V. (NETHERLANDS )

(72) 1.
2.
3.

NEEB, Taco Wijnand
VANDER Hilst, Ramon Phillippe

(73) 1.
2.

٢٩/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٢,٠٧١٠١٣١٢: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٩/٠١/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/051066): طلب البرءاة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
اختراعبراءة  (12)

جھاز یشمل مصدر طاقة منخفض الڤولت (54)

٢٨/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٩/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

منخفض الڤولت ) قدرة ( یة مع مدعم طاقة ائیتعلق االختراع الحالى بجھاز لإلمداد بالطاقة بشحنة كھرب
٠لتوازى ویسمح الجھاز باستخدام خالیا طاقة منخفضة الڤولت متصلة بشكل سائد با

ویقدم الترتیب المتوازى لخالیا الطاقة مزایا معینة ھامة وفى النموذج المفضل تكون خالیا الطاقة 
٠خفضة الڤولت خالیا ڤولتیة ضوئیة المن

(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



١٤

١٩/١٠/٢٠٠٨
١٧٠٥/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

١٠/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٧٠

(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 C04B 7/36 & F27B 7/20

(71) 1.
2.
3.

F L SMIDTH A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

HANSEN, Jens Peter

(73) 1.
2.

١٠/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ PA 200600657: الدنمارك تحت رقم 
٢١/٠٣/٢٠٠٧اریخ بتPCT/EP) (2007/052688: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة ووحدة صناعیة لتصنیع أسمنت كلنكر (54)
٢٠/٠٣/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢١/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ر  منت كلنك صنیع أس ناعیة لت دة ص ى وح افة إل ة باإلض راع بطریق ق االخت یتعل
ق ذو غازات بالطریقة التى  ى معل س ف سبق وتكل ى مسخن م سخن مسبقاً ف منتیة ت واد خام أس بھا م

یكلون  ى س ازات ف ن الغ صل م س ، وتف ى مكل اخنة ف ى(س صار حلزون شكیل ) إع رق لت وتح
سة  ام المتكل ادة خ ن م ة م ة كمی ك الطریق رد وبتل ى مب رد ف الى تب رن وبالت ى ف ر ف منت كلنك أس

س سیوم ت سید الكال ن أك الى م وى ع صل بمحت یكلون ف ق س ن طری س ع ة تكل ر مرحل تخلص عب
سیكلون  ن ال شتق م ى ت ازات الت ى أن الغ ان ف صناعیة متفردت دة ال ة والوح افى الطریق إض

ى  ة عظم رارة ذات قیم ة ح رد لدرج افى تب صل اإلض ق ٨٥٠للف ن طری یلیزیوس ع ة س درج
از  رى الغ ل مج ى داخ دخل إل ى ت منتیة الت ام أس واد خ صل عل٠م ھ یتح ذا فإن ادةبھ ة الم ى أن كمی

ة  ائل معروف طة وس ضبط بواس ن أن ی افى ممك سیكلون اإلض ق ال ن طری ستخرج ع ى ت الت
ة  ل بدرج ى تقلی افة إل اً ، باإلض ى اآلن ، ممكن ان ، حت د ك ا ق ر مم ھ أكث وق ب لوب موث بأس

سمح ٠واضحة لمخاطر االنسداد المستحث بالقلى  ل ت ة الحرارة األق ة أن درج ى حقیق ذا إل یرجع ھ
ستقر باال ف وت وف تتكث ازات س ى الغ ى ف ة أن القل اً وحقیق ة علمی تحكم المعروف رق ال اع بط نتف

٠درجة سیلیزیوس ٨٥٠على الجسیمات فى الغازات فى درجات الحرارة التى ھى أقل من 

(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



١٥

٠٨/٠٧/٢٠٠٨
١١٥٦/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

١٠/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٧١

(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 GO3G 15/00, 21/18

(71) 1.
2.
3.

STATIC CONTROL COMPONENTS, INC., (UNITED SATAT OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HUCK, Donald, R.
IONES, James, H.
WILIAMS, James, R.

4.      CAUSEY, Anthony, I.
5.      MARTIN, Thomas, J.

(73) 1.
2.

١٢/٠١/٢٠٠٦بتاریخ   11/33060 : تحت رقم الوالیات المتحدة األمریكیة
٢٦/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/US2006/029037(: الدولى رقم طلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

وطرق لإلعاده تصنیع مكونات التصویرنظام  (54)
٢٥/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٦/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

تبدال عضو دو ة تصویر تتضمن اس ران ، یتعلق ھذا االختراع بنظم وطرق إلعادة تصنیع خرطوش
ة مثل درفیل موصل تصویر عضوى  زع العناصر الحامل دون ن ى خرطوشة التصویر ب أو بكرة ، ف

ر  الف العناص دون إت تبدالى ب ضو دوران اس ب ع ثًال ، وتركی اء م ات الغط ل نھای دوران مث لعضو ال
٠الحاملة الدوران 

(57)

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



١٦

٠٨/٠٤/٢٠٠٨
٠٥٩٠/٢٠٠٨
٢٠١٢فبرایر 

١٠/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٧٢

(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 C12N 9/96 & A23K 1/165

(71) 1.
2.
3.

GENENCOR INTERNATIONAL, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

BECKER, Nathaniel, T.
CLARKSON, Kathleen, A.;
DALE, Douglas
FRYKSDALE, Beth

5.
6.
7.

GEBERT, Mark, S.;
PARTSUF, Michael
GRAVESEN, Troels

(73) 1.
2.

١٢/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٧٢٦,٤٩٤/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٢/١٠/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/US2006/040394):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

حبیبات ثابتة شدیدة التحمل مع عوامل فعالة تستخدم فى تغذیة الحیوان وطریقة تحضیرھا (54)
١١/١٠/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٢/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ة  ات غذائی ل لتركیب ة ( یتعلق االختراع الحالى بحبیبة ثابتة شدیدة التحم ا) تغذی ل لھ ى األق ب ، عل قل
ى ا د وعل ال واح ل فع ةعام ال للحبیب ل الفع تفظ العام د ویح اء واح ل غط ل ألق ى األق ن % ٥٠عل م

ل  ى األق ة ، عل ل % ٦٠الفعالی ى األق ة ، عل ن الفعالی ن% ٧٠م ل م ى األق ة ، عل ن % ٨٠الفعالی م
ة )أ(:الفعالیة بعد الحاالت المختارة من واحدا أو أكثر  ة ) ب(عملیة تكوین كریة التغذی ة معالج عملی

ة مس سبقة لتغذی ار م زین )ج(خنة بالبخ ر كرى) د(التخ وط غی ى مخل زین ، التخزین كمكون ف التخ
ن كمكون فى مخلوط قاعدة ار م د یخت ل مركب واح ى األق شمل عل ة ی سبق للتغذی وط م تغذیة أو مخل

ة ة باقی واد معدنی ات م ولین ومركب د ك ات ، كلوری ة ، فیتامین كریات مختزل ضویة ، س اض ع ، أحم
٠لتغذیة حمضى أو قاعدى أو مخلوط مسبق للتغـذیةقاعدى لتؤدى إلى مخلوط

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٧

٠٨/٠٤/٢٠١٠
٠٥٥٨/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

١٠/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٧٣

(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 37/00 & 06/02

(71) 1.
2.
3.

HEIMAN, Yosef (ISRAEL)

(72) 1.
2.
3.

HEIMAN, Yosef

(73) 1.
2.

١٦/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ١٨٦٦٨٥: إسرائیل تحت رقم 
٢٩/١٠/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/IB2008/002877): طلب البرءاة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)
اختراعبراءة  (12)

حاویات خصوًصا للمنتجات الزراعیة (54)

٢٨/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٩/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من
الحالى بحاویة مفتوحة من أعلى تشمل إطار مستطیل لھ أعضاء إطار أربعة وأربعة یتعلق االختراع 

كم أول مصنوع من لوحة مادة قابلة للطى ملفوفة على ٠سیقان تمتد من الزوایا األربعة من زوایا اإلطار 
اإلطار المتقابلة ، وكم ثانى مصنوع من لوحة مادة قابلة للطى ملفوفة على الزوج األول من أعضاء 

٠الزوج الثانى من أعضاء اإلطاء المتقابلة 

(57)

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



١٨

٢٩/٠٤/٢٠١٠
٠٧٠٠/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

١٠/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٧٤

(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 A23F 3/06, 3/08, 3/16, 3/18, 3/30

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOME)

(72) 1.
2.
3.

COLLIVER, Steven, Peter
DOWNIE, Andrew, Lee
SHARP, David, George

4. YOU, Xiaoqing

(73) 1.
2.

&٠٥/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٩٩٨٤,٨&  ٠٥/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٩٩٨٨,٩:  مكتب البراءات األوروبى تحت األرقام 
& ٢٠٠٧/ ١١/ ١٢بتاریخ ٠٧١٢٠٤٤٧,٣&  ١٢/١١/٢٠٠٧بتاریخ٠٧١٢٠٤٤٨,١
& ٢٠٠٨/ ٠٢/ ٠٧بتاریخ ٠٨١٥١١٥٥,٢&  ١٩/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٢٣٥٨٦,٥
& ٢٠٠٨/ ١٠/ ٠٢بتاریخ ٠٨١٦٥٧٧٦,٩&  ٠٢/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٦٥٧٧٥,١

٣٠/١٠/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/064717):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

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

عملیة لتصنیع منتجات الشاى  (54)
٢٩/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣٠/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع بعملی ذا االخت ق ھ شمل خطواتةیتعل ود :ت اى طازجأوج شینات ،ةوراق ش وى كات ل تحت تحل
الى ةوراق الطازجاأل زمن تخمرإ، وبالت دیھول ل ر ال اج دیھول ، تخم افى(tF) نت وى ك ل محت لتقلی

ى دیھول  شینات ف ى إالكات ن أل ل م ى % ٥٠ق شینات ف وى الكات شاى الطازجوراقأمن محت ل ةال قب
ى  م استخالص العصأالتحلل عل وزن الجاف ث دیھولساس ال ن ال الى یر م ر وبالت اإالمتخم اج بقای نت

ونأوراق وعصیر شاى حیث أ ى األن كمیھ العصیر المستخلص یك ل عل ن ٥٠ق م م ر لكل كج ملیلت
٠ة وراق الشاى الطازجأ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٩

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

مكتب براءات االختراع

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

٣١/٠٨/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000810

٢٠١٢ینایر 
١١/٠٧/٢٠١٢

٢٥٧٧٥

A01N 43/56, & C07D 40/04Int. Cl.7(51)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG HALL, ROGER, GRAHAM AG (SWIRZERLAND)
SYNGENTA  LIMITED (UNITED KINGDOM)

1.
2.
3.

(71)

6.   JEANGUENAT, Andre;
7.   LOISELEUR, Olivier;
8.   RENOLD, Peter;
9.  TRAH, Stephan;
10. WENGER, Jean;
11. HALL, Roger, Graham

HUGHES, Dave;
PEACE, James, Edward;
RILEY, Suzanna;
RUSSELL, Sally;
SWANBOROUGH, Joe;

1.
2.
3.
4.
5.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٠٢/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ PCT/EP2005/002204 :طلب البراءة الدولى رقم     
٠٣/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ 0404801.3: االرقامالمملكة المتحدة تحت

١٨/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ 0411078.9
١٨/١١/٢٠٠٤بتاریخ 0425453.8

ھدى احمد عبد الھادى (74)
براءة اختراع  (12)

مبیدات حشریة جدیدة (54)
٠١/٠٣/٢٠٢٥فىوتنتھى٠٢/٠٣/٢٠٠٥من  تبدأ الحمایة 

ـ :VIIaیتعلق االختراع بمبیدات حشریة جدیدة بمركب بالصیغة (57)

كربونیل امینو،C1-C4تكون ھیدروجین ، امینو ، نیترو، او الكیل R01-:حیث
R02 تكون ھیدروجین او الكیلC1-C4،
R03 تكون الكیلC1-C4 الكیل ،C1-C4 او ثنائى االستبدال بسیانو، -، احادىCOOH نیترو، الكوكسى ،C1-C4 او ،

، سیكلو بروبیل C3-C6، الكینیل C1-C4، الكینیل C1-C4، مستبدلة بھالوجین،الكوكسى C2-C8سیكلوبروبیل، الكنیل 
، او C1-C4، بیریدیل ،فینیل، الكینل C1-C4، سیكلو بیوتیل ،سیكلوبنتیل، سیلكو ھكسیل، سیكلو بروبیل مستبدل بالكیل 

، بنزیلوكسى، بنزیلوكسى مستبدل C1-C4، سیكلو بنتیل ثیو ـ C1-C4سیكلو بروبیل، سیكلو بیوتیل مستبدل بالكیل 
،C1-C4،  حیث یمكن ان تكون مجموعة البنزیل نفسھا مستبدلة الكیل C1-C4بھالوجین، بنزیل ثیو ـ الكیل 

R04 تكون ھالو الكیلC1-C4،
R05تكون ھالوجین، كال منR06 وR010 التى یمكن ان تكون متماثلة او مختلفة، تمثل ھیدروجین، الكیل ،C1-
C6 الكوكسى كربونیلوكسى،C1-C6 كربونیل امینو ، الكیلC1-C6ھیدروكسى، سیانو، ھالوجین او الكوكسى ،C1-
C6،

R07 ،تكون ھیدروجینY01 تكونC(R08)  ،
R08 تكون ھیدروجین، ھالوجین، الكیلC1-C4 ،او نیترو ،
Y02 تكونC(R09)و ،R09تكون ھیدروجین، فنیل، فنیل مستبدل بھالوجین، او ھالوجین.

وثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  تمثل ھذه المطبوعة ترجمة ل



٢٠

٢٣/١٢/٢٠٠٧
٠٦٥٧/٢٠٠٧
٢٠١٢فبرایر 

١٢/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٧٦

(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 B65 D5/24

)جمھوریة مصر العربیة ( علیاء محمود عیسى / ر األستاذة الدكتو ٠١
٠٢
٠٣

(71)

علیاء محمود عیسى / األستاذة الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

الملعقة السحریة وغطاء الطھى الواقى (54)
٢٢/١٢/٢٠١٤وتنتھى فى ٢٣/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

: یتكون من میمیتعلق موضوع االختراع بتص
٠ملعقة خشبیة لھا ید بھا انحناءات بزوایا محددة تساعد للوصول إلى الطعام فى جوانب اإلناء -
ى - ى أو القل ى الطھ ى أوان ع عل ن أن یوض ركس یمك اج أو البی ن الزج ة م ات مختلف اء بمقاس غط

ع ولھ فتحة فى وسطھ توضع بھا الملعقة ذات ا لشكل المذكور فیمكن التقلیب فى الجوانب وبدون رف
٠الغطاء 

ھ باستخدام - ت بمفصل صغیر یمكن فتح یكون لشكل أخر من الغطاء جزء فى الوسط بھ فتحة ومثب
ت  رات الزی خاص لقط رض األش ام یع ى الطع ك لقل رة وذل ام الكبی ع الطع ب قط غیر لتقلی ذراع ص

ى حدو بباً ف ك س ان الساخن المتطایر ویكون ذل رك المك ى ت د ، باإلضافة إل ة بالجل ث حروق مختلف
٠المحیط متسخ بالزیت ، والقلى أو الطھى یتطلب التقلیب المستمر لمنع التصاق الطعام 

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



٢١

٢٤/٠٦/٢٠٠٧
٠٣٤٢/٢٠٠٧
٢٠١٢فبرایر 

١٥/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٧٧

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

مصر العربیةجمھوریة 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B03 C1/32

)جمھوریة مصر العربیة ( عبد السمیع عبد اللطیف عبد السمیع الھوارى  / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

السمیع الھوارى  عبد السمیع عبد اللطیف عبد/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

حلة مغناطیسیة للغسالة األوتوماتیك واألطباق لتوفیر المسحوق والكھرباء (54)
٢٣/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٤/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ن داخل یتعلق ھذا االختراع بحلة مغناطیسیة للغسا ت م اء یثب لة األوتوماتیك لتوفیر المسحوق والكھرب
والى  سیة بطول ح ین حوالى ٢سم وقطر حوالى ٢٠الحلة عدد أربعة أقطاب مغناطی ل قطب م وبك س

تم یتم تركیبھمسم ١سبعة فتحات بالمناصفة بین القطبین بقطر  ساویة وی سافات مت ى م ة عل داخل الحل
الى  ب كالت اذب (التركی افر ، تج اذبتن افر ، تج سیل تم وی) ، تن ة الغ تم عملی ى ت اطیس حت ى المغن طل

٠بسھولة 

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



٢٢

١٦/٠٦/٢٠١٠
١٠٣١/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

١٥/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٧٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B65D 85/72 & F25D 3/10 , 31/00

(71) 1.
2.
3.

SAHLSTROM INNOVATION AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

SAHLSTRÖM, Mikael

(73) 1.
2.

١٨/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠١٤.٤٤٣/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٨/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/SE2008/051508(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اختراعبراءة (12)

، سطوانى أغالق طرف مفتوح لوعاء مشروبات إحكام إلغطاء قمى 
نتاج وعاءإلةوطریقىقملتوفیر غطاءةووعاء وطریق

(54)

١٧/١٢/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٨/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من
جزء بھاةغالق طرف مفتوح لوعاء مشروبات یشتمل على لوحإحكام إلبغطاء قمى االختراع یتعلق ھذا 

. بكسر الجزء المحزز ةاللوحفىةوتشكیلھا لفتح فجوةول من اللوحأبجانب ةیتم ربط عرو. محزز 
لى إةول من اللوحألنب اعلى الجاا یمتد من طرف مفتوحـًـتجویفعلى ھیكل مجوف یكونةتشتمل اللوح
غالق طرف مفتوح من وعاءإحكام إللتوفیر غطاء قمى مشكل ةوتشتمل طریق. مغلقةطرف قاعد
. ة ول من اللوحأبجانبةوربط عرو،بھا جزء محززةسطوانى على خطوات تكوین لوحأمشروبات 

بغطاء مزوداً كذلك وعاءً یضم التطبیق. ةتحدید ھیكل مجوف فى اللوحةكذلك على خطوةتشتمل الطریق
.لتوفیر ھذا الوعاءةقمي وطریق

(57)

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



٢٣

١٨/١٠/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001005

٢٠١٢مارس 
٢٤/٠٧/٢٠١٢

٢٥٧٧٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 D21F 11/14

(71) 1.
2.
3.

FORT JAMES CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MURRAY, Frank C.
WENDT, Greg
EDWARDS, Steven, L.

4.
5.

MCCULLOUGH, Stephen, J.
SUPER, Guy H.

(73) 1.
2.

١٩/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ ٥٦٣.٥١٩/٦٠: مین رقالالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
١٨/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٨.٤٥٨/١١

١٩/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ )  PCT/US2005/013272) :البراءة الدولى تحت رقم طلب

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

ماصباستخدام بنیة تغضین وعملیة لتجفیف فى بنیة التغضین إلنتاج فرخ ورقىالتغضین  (54)
١٨/٠٤/٢٠٢٥وتـنتھى فى ١٩/٠٤/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

بالتغضین باستخدام بنیة تغضین وعملیة لتجفیف فى بنیة التغضین إلنتاج فرخ ورقىیتعلق ھذا االختراع
نات التى یصنع منھا الورق ، ویتمیز النسیج الحدیث تكوین نسیج حدیث من : ماص حیث تتضمن  المكوِّ

بتوزیع عشوائى بصفة عامة بتوزیع عشوائى بصفة عامة أللیاف تصنیع الورق ، لنقل النسیج الذى یتمیز
ویجفیف النسیج لكى تكون لھ نسبة تماسك ٠أللیاف تصنیع الورق إلى سطح ناقل یتحرك بسرعة أولى 

وھذا یتضمن نزع الماء من النسیج تحت ضغط قبل أو أثناء % ٦٠ى حوالى إل٣٠تتراوح من حوالى 
نقلھ إلى السطح الناقل ، ویتم تغضین النسیج بغرض تشكیلھ من السطح الناقل عند نسبة تماسك تتراوح 

باستخدام بنیة تغضین ذات سطح تغضین لھ نمط متكرر ، خطوة % ٦٠إلى حوالى ٣٠من حوالى 
ة تتم تحت ضغط فى صورة قرضة تغضین بغرض التشكیل بین السطح الناقل التغضین باستخدام بنی

وبنیة التغضین أثناء تحرك البنیة بسرعة ثانیة أبطأ من سرعة السطح الناقل المذكور ، ویتم اختیار النمط 
التكرارى لسطح البنیة ومتغیرات القرض ، وبیانات السرعة ونسبة تماسك النسیج بحیث یتم تغضین 

ن السطح الناقل ویعاد توزیعھ على بنیة التغضین بحیث یشتمل النسیج على مجموعة من النسیج م
المناطق الغنیة باأللیاف مرتبة فى نمط تكرارى مناظر لسطح التغضین ذى النمط التكرارى للبنیة ، 

المشكَّل ویفضل ، أن یتمیز النسیج ٠واختیاریاً یتم تجفیف النسیج الرطب أثناء تثبیتھ فى بنیة التغضین 
٠بأن حجم الفجوات الموجودة بھ یزداد عند سحبھ 

(57)

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



٢٤

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٠٢/٠٣/٢٠١٠
٠٣٤٠/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر 

٢٩/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٨٠

C07C 13/00& A01N 25/18Int. Cl.7(51)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN)1.
2.
3.

(71)

TANAKA, Yoshito1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٠٥/٠٩/٢٠٠٧ بتاریخ  ٢٠٠٧ - ٢٢٩٩٨١: الیابان تحت رقم 
٠٣/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ   (PCT/JP2008/066274 :  (طلب البراءة الدولى رقم

محمد محمد بكیر (74)

براءة اختراع  (12)

تركیبھ مبیدة لالفات وطریقة للقضاء علیھا(54)
٠٢/٠٩/٢٠٢٨فىوتنتھى٠٣/٠٩/٢٠٠٨من  تبدأ الحمایة 

ل ١ـ)ـ بروباینیل٢(ـ ٣ـ دایوكسو ـ٥.٢[تمل على المركب تركیبھ مبیدة لالفات تش(57) دینیل میثای ـ امیدازولی
ل ـ٢(ـ ٣ ل١ـ میثای سیالت والمركب ٢.٢ـ )ـ بروبینی ل سیكلوبروبان كربوك سى -٤ـ داى میثی میثوك

ل١ـ سیانو ـ٢(ـ ٣ـ رباعى فلوروبینزایل ٦.٥.٣.٢میثیل ـ  ان ٢.٢ـ) ـ بروبینی یكلو بروب ل س ـ داى میثی
ذكور كربو ن المركب الم كسیالت كمادة فعالة وطریقة للقضاء على االفات من خالل رش كمیة فعالة م

. على االفات او فى اماكن تواجدھا، ولھ فعالیة ممیزة للسیطرة على االفات

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٢٥

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١٤/٠٩/٢٠٠٩
١٣٥١/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٢٩/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٨١

A01N 53/00 & A01P 7/02, 7/04Int. Cl.7(51)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN)1.
2.
3.

(71)

YAMADA, Masahiro
TANAKA. Yoshito

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٣٠/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٠٩١٢٠١: الیابان تحت رقم 
٢٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/JP2008/056637: (طلب البراءة الدولى رقم 

محمد محمد بكیر (74)
براءة اختراع  (12)

تركیبھ مبیدة لالفات وطریقة للتحكم فى الحشرات الضارة (54)
٢٦/٠٣/٢٠٢٨فىوتنتھى٢٧/٠٣/٢٠٠٨من  تبدأ الحمایة 

ات (57) دة لالف ھ المبی ضارة، التركیب ى الحشرات ال تحكم ف ة لل یتعلق االختراع بتركیبھ مبیدة لالفات وطریق
ى  شتمل عل ل ٦.٥.٣.٢ـ میثوكسى ٤: التى ت اعى فلوروبنزی ل١ـ سیانو ـ٢(ـ ٣ـ رب ـ ٢.٢ـ )ـ بروبینی
ة ثنائى میثیل سیكلو ھ االبتدائی ة غلیان شبع درج دروكربون م بروبان كربوكسیالت ، وھو عبارة عن ھی

ر ٥١٥٠ رارة التقطی ة ح ر ودرج د ٥٣٠٠% ٩٥س او اكث ول واح ر جلیك ل ایثی ى االق ل، وعل س او اق
ین  ن احادى الكیل ون م ة تتك ار من مجموع ل ) C2-C3(مخت ول احادى ـ الكی ین جلیك ) C1-C3(ـ الكیل

رات ) C2-C3(كیلین ایثیرات وثانى ال ى ) C1-C3(الكیلین جلیكول احادى ـ الكیل ایث ال ف أثیر فع دیھا ت ل
. ابادة االفات

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٢٦

٠١/١١/٢٠٠٩
١٦٠٢/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٢٩/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٨٢

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

   PCT

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. C12 B7/06, 9/06

(71) 1.
2.
3.

PAUL WURTH REFRACTORY & ENGINEERING GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BARNOWSKI, Wolfgang
MÖLLER, Manfred
ROTH, Gabriele

(73) 1.
2.

٠٧/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ EP07107650.9:المكتب األوروبى رقم
٣٠/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/055357): طلب البراءة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

محمد محمد بكیر (74)
اختراعبراءة  (12)

طریقة إلنشاء حلقة حاملة على حائط مجوف (54)
٢٩/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣٠/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

بصفة خاصة حول فتحة         ،یتعلق االختراع الحالى بطریقة إلنشاء حلقة حاملة على حائط مجوف 
حیث تشتمل الطریقة على توفیر قوالب قیاسیة على شكل            ،فى حائط مجوف لموقد تسخین 

ویكون ، إسفین مع أوجھ جانبیة لھا سمات لسان وتجویف لالتصال مع األوجھ الجانبیة للقالب المجاور 
تشتمل الطریقة ٠للقالب ) t( للقالب فى االتجاه المحورى أكبر من سمك النھایة المطلوبة ) T( سمك 

موقع خط القطع األمامى وخط القطع الخلفى لتشكیل األوجھ األمامیة ،الموقع المطلوب على تحدید
ثم تشكیل األوجھ األمامیة والخلفیة للقالب وفقًا للتحدید السابق لخطوط القطع األمامیة ٠والخلفیة للقالب 

٠والخلفیة بواسطة عدة القطع 

(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



٢٧

١٦/٠٩/٢٠٠٩
١٣٦٩/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٢٩/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٨٣

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 53/00 A01P 7/04

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TANAKA, Yoshito

(73) 1.
2.

٣٠/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠٩١٢٠٤/٢٠٠٧: تحت رقمالیابان 
٢٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/JP2008/056627): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد محمد بكیر (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة رذاذیة مبیدة لآلفات  (54)
٢٦/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٧/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

:مبیدة لآلفات ، تشتمل على یة رذاذیتعلق ھذا االختراع بتركیبة
تر  ب اإلس ة -٣المرك صیغة العام ل بال ل الممث سى بنزی ا (I)فینوك دروجینX: وفیھ ل ذرة ھی تمث

یانو ،  ة س ن Zأو مجموع ل م ور ، وك دروجین أو فل ل ذرة ھی دروجین ، R1 ،R2تمث ل ذرة ھی تمث
ا  ل بھ ة ألكی ذرة ھC1-3مجموع ستبدلة ب ون م ن أن تك ى یمك الوجین ،، والت الوجین أو ذرة ھ

ل -٤ سى میثی ل -٦، ٥، ٣، ٢–میثوك ورو بنزی اعى فل یانو -٢(-٣رب ل-١-س )بروبینی
از -٢، ٢- شاط ممت ا ن ة لھ ادة دافع ضوى ، وم ذیب ع سیالت ، م ان كربوك ى بروب ل حلق ائى میثی ثن

٠فى إبادة اآلفات 

(57)

براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب 



٢٨

٠٥/٠٣/٢٠٠٨
٠٣٨٦/٢٠٠٨
٢٠١٢مارس 

٢٩/٠٧/٢٠١٢
٢٥٧٨٤

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

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

مكتب براءات االختراع
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(74)
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أحادیة بأستخدام اجسام مضادة١-طریقة لتحضیر كواشف تشخیصیة لسموم األفالتوكسین ب
النوعیة منتجة بواسطة خالیا مدمجة

(1A4-Sp./PP3-NS1,1G12-Sp./PP3-NS1&2G8-Sp./PP3-NS1) ومحملة على
SPA)(

(54)

٤/٣/٢٠٢٨وتنتھى فى٥/٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من
فــى اطــار ، تــم١-یتعلـق هــذا االختـراع بطریقــة لتحــضیر كواشـف تشخیــصیة لــسموم األفالتوكـسین ب

Aspergillus) هــذه الطریقــة تحفیــز  flavus  143 و ١-بموم االفالتوكــسینعلــى انتــاج ســ( 

لزیـادة (BSA) استخالصـها و معایرتهـا ، ثـم تنـشیطها بأدخـال مجموعـة كربوكـسیلیه و تحمیلهـا علـى

تقیـیم مـستوى ، ثـم(AFB1 Oxime -BSA) بمركـب(Balb/c) تحـصین فئـران.وزنهـا الجزیئـى 

ألسـتخراج خالیـا الطحـال منــهاألجـسام المـضادة بـسیرم الفئـران بأختبـار األلیــزا ألختیـار أكثـرهم انتاجـاً 

تنمیـة الخالیـا المدمجـة علـى (PEG-2100). باسـتخدام(PP3-NS1) و دمجهـا مـع خالیـا المیلومـا

اختیـار الخالیـا المدمجـة التـى تغطـى مـساحة عنـد الیـوم الثالـث عـشر. (HT)ثـم(HAT)  وسـط

ار الخالیا ـاختی. االلیزا المفرزة منها بأختباروى األجسام المضادةـألختبار مست% ٣٠أكثر من 

)1A4-Sp./PP3-NS1 , 1G12-Sp./PP3-NS1 & 2G8-Sp./PP3-NS1 ( ألنتـاج اجـسام

ثم تحمیل هـذه األجـسام المـضادة علـى١-األفالتوكسین بمضادة أحادیة النوعیة ضد سموم

 (SPA)نــد ع١-قــادرة علــى الكــشف عــن ســموم األفالتوكــسین بووضــعها علــى شــرائح لتــصبح

. بالمیكروسكوب االلكترونىاضافة المستخلص من الغذاء و فحصه

(57)
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طریقة ونظام لتشغیل حاسب آلى فى شبكة خاصة  (54)
٢١/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى٢٢/٠٦/٢٠٠٦تاریخ تبدأ الحمایة من

تشتمل الشبكة ،صة موجودة بكفاءة االختراع الحالى بطریقة لتشغیل حاسب آلى لتوصیل شبكة خایتعلق 

الطریقة تشتمل ،الخاصة الموجودة على جھاز واحد على األقل مھیأ لالتصال بالشبكة الخاصة الموجودة 
: على 

ویكون معرف الشبكة الخاصة عبارة عن ،استالم معرف شبكة خاصة للشبكة الخاصة الموجودة -
ى حین أن جھاز الحاسب اآللى غیر متصل بشبكة ف،معرف مجموعة خدمة للشبكة الخاصة الموجودة 

الشبكة الخاصة الموجودة تكون معلمة بمتغیر واحد على األقل من متغیرات الشبكة ،الخدمة الموجودة 
الخاصة ؛

المتغیر الواحد على األقل فى الشبكة الخاصة كناتج للحسابات ،مع جھاز الحاسب اآللى ،خلق -
وومعرف الشبكة الخاصة كمعطى ؛

یتضمن إرسال رسائل وفقًا للمتغیر الواحد على األقل للشبكة ،إجراء بروتوكول لتشكیل شبكة خاصة -
٠لیتصل بالشبكة الخاصة الموجودة ،الخاصة المولد كناتج للحسابات 
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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
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طریقة إلدارة البیانات وحصرھا  (54)
٠٧/٠٣/٢٠٢٦وتنتھى فى٠٨/٠٣/٢٠٠٦الحمایة منأتبد

التى تشتمل على خطوات إستقبال طلب حصر وبیانات االختراع بطریقة إلدارة البیانات وحصرھا ویتعلق 
مدخلة حیث تشتمل البیانات المدخلة على مجموعة الموارد المرتبطة بالتطبیق وذلك بالوصول إلى 
مكونات الحصر التى توفر ھذه البیانات وھذه المكونات تشتمل على مكونات قابلة إلعادة االستخدام والتى 

دة االستخدام عبر تطبیقات متعددة وأن ھذه المكونات تشتمل على نظام بھا بیانات محصورة قابلة إلعا
٠ترجمة آلیة من لغة منطوقة أولى إلى لغة منطوقة ثانیة 
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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
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ـ الى ب راع الح ق االخت ات آلة لیتعل تة إتجاھ ن س ة م ى اآلل دخل إل منت ی ث أن األس منت حی یم األس تنع
ثم یقوم الجزء الجارف لألسمنت بإدخالھ إلى المجرى على ھیئة مجموعات ) ١( بواسطة الجزء رقم 

ة وضعھا  متتالیة فبین كل مجموعة وأخرى یدخل كمیة من الھواء فتفصل بینھم لكى تأخذ كل مجموع
م بع یم ث ى التنع ریح ف ین الم واء ب غط الھ ل ض ة وبفع رى اللولبی ى المج منت إل دخل األس ك ی د ذل

ر بفعل ضیق المجرى  ا توغل األسمنت أكث ر داخل المجرى وكلم المجموعات یتوغل األسمنت أكث
٠التدریجى یضغط األسمنت شیئًا فشیئًا حتى یتم تنعیمھ جیًدا ثم یخرج من المجرى إلى ماكینة التعبئة 

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
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ذا  ق ھ راعیتعل ى االخت اء تركیب نان لببن ط األس صناعى خ نان ال ط األس ى خ اب عل صناعى والن ال
وس ، بحی اع مق ة وق ة مقوس ھ قم ذى ل ط ال اع خ ة وق ن قم ل م ھ ك ون فی نان ث تك صناعى األس ال

اه  س االتج ى نف ان ف مك ٠منحنی ط / وأن س ة خ نان ثخان زء األس ى الج ماكة ف ر س صناعى أكث ال
انبیین  رفیین الج اه الط مكاً تج ل س صبح أق ى ی دریجیا حت نقص ت ى ال ذ ف ھ ویأخ زى من ٠المرك

ة  ى القم اب عل ب الن تم تركی یق ٠وی ھ أض اب قمت ھ وأن الن و قاعدت دریجیاً نح ھ ت زداد عرض وی
ط  اص بخ اع الخ ز الق نان یتمی ق األس ا یتواف دب مم ر ومح كل مقع ھ ش أن ل صناعى ب ال

٠مع كل نقطة من النقاط الموجودة على عظام الفك ویكون مزوداً بثوابت ربط متعددة 
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ل وحدات ب مركزي رأسي یحم ى قل وي عل دوران تحت أرضیة یتعلق االختراع بوحدة بنائیة قابلة لل
لتوفیر إتاحة للوصول لب عند وحدات األرضیة المناظرةتمتد منصة حلقیة من الق. معلقة تحیط بالقلب

ن قلب مركزي ة إدارة. وتُكوِّ ى آلی ةتحتوي وحدات األرضیة عل ة الدورانی ریح . لإلزاح ل ال ر حم یعتب
ب جزءاً منفصًال أو طاحونة/على الجانب الخارجي لكل أرضیة و دور حول القل ي ت الھواء األفقیة الت

یةعن األرضیة ذاتھا، ویتم وضع ى كل أرض ى أعل اح . ألواح شمسیة كغطاء سقفي عل وفر أداة ری وت
.األرضیة طاقة ریاح بدیلة تساعد على دوران وحدات األرضیةقابلة للنشر من وحدة
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بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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٢٧/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

،مثل مواد خام األسمنت ،بطحن مادة دقائقیة لتقوم یتعلق االختراع الحالى بطاحونة دلفنة تم وصفھا 
حیث تشتمل طاحونة الدلفنة المذكورة على ،والمواد الشبیھة والمماثلة لھا ،وخبث ومخلفات األسمنت 

تشغیل واحدة على األقل مصحوبة بھا ) دلفین ( وأسطوانة تسویة ،منضدة طحن أفقیة بصفة أساسیة 
وھى األسطوانة التى یتم تشكیلھا للدوران فیما حول عمود إدارة الدلفین ،بصورة تشغیلیة فعالة داخلیة 

ونظام تدویر مغلق لمادة تزلیق لیتم ،من خالل استخدام كراسى التحمیل الخاصة بأسطوانة الدلفین 
ویشتمل نظام التدویر المذكور على خزان وأنابیب لدفع مادة ،تزلیق كراسى التحمیل الخاصة بالدلفین 

ادة تدویر مادة التزلیق التزلیق إلى كراسى التحمیل وتغذیتھا بھا لصالح الدلفین واألنابیب لكى تتم إع
وتكون طاحونة الدلفنة متمیزة ومن نوع فرید فى أنھا ٠القادمة من كراسى التحمیل الخاصة بالدلفین 

وتشتمل على جزء أول یتم تركیبھ وتثبیتھ على ،تشتمل على مضخة یتم تشغیلھا بواسطة تدویر الدلفین 
،وبالتالى ٠تھ على أسطوانة الدلفین ویدور معھا وجزء ثانى یتم تركیبھ وتثبی،عمود اإلدارة للدلفین 

والذى أثناء تشغیل ،یتم بواسطة ذلك الحصول على مضخة منظمة للضغط یتولد بصورة ذاتیة 
بتوصیل ضغط ھام لھ قیمتھ یُساھم مساھمة فعالة فى            ) ھذه المضخة ( فإنھا  تقوم ،الطاحونة 

تتناسب مع سرعة دوران ) أو سعة ( وتكون ذات قدرة ،الخزان إعادة تدویر مادة التزلیق إلى حیث
٠وبالتالى تتناسب مع إحتیاجات ومتطلبات مادة التزلیق وتفى بھا ،الدلفین 

(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
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 مكتب براءات االختراع: ر الناشــ



قائـمة المحتـویـات

( i ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصدیـر -

( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-

( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء-

)١( ة ٢٠١٢اغسطسخالل شھرةالصادراألوصاف المختصرة للبراءات- ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٧٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٧٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٧٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٧٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٧٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٧٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٧٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٧٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٧٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٨٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٨٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٨٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٨٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٨٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٨٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٨٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٨٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥٨١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٨١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٨١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٨١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٨١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٨١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥٨١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥٨١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥٨١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥٨٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥٨٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥٨٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥٨٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥٨٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اءة رقـم بر 

)٣٧( ٢٥٨٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥٨٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥٨٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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

٢٠١٢أغسطسرـالل شهـخ



٢

١٥/٠٤/٢٠١٠
٠٦١٤/٢٠١٠
٢٠١٢فبرایر

٠١/٠٨/٢٠١٢
٢٥٧٩١

(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 11/18 & B01J 23/00 , 21/00

(71) 1.
2.
3.

SUD-CHEMIE INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

URBANCIC, Michael A.
FRIDMAN, Vladimir

(73) 1.
2.

١٦/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٣٦٧،٨٧٣/١١: تحت رقم الوالیات المتحدة األمریكیة 
١٦/١٠/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US)(2008/011835: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شادى فاروق مبارك  (74)
براءة اختراع   (12)

حلقیة لتحویل ھیدروكربون بتفاعل ماص للحرارةطریقة محسنة  (54)
١٥/١٠/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٦/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع ب ذا االخت ق ھ رارة یتعل اص للح ل م دروجین بتفاع ل الھی ة لتحوی سنة حلقی ة مح طریق
ل  ذا التفاع ذ ھ ازة لتنفی فلیة حف ة س ام طبق سن٠ونظ ة المح إن الطریق صوص ، ف ھ الخ ى وج ة وعل

ل  ھ تظ ذى ب لوب ال ات باإلس ددة المكون ازة متع فلیة حف ة س ع طبق دروكربون م ل ھی ضمن تفاع تت
رارة  ة الح ن درج ة م دود محكوم ى ح ازة ف سفلیة الحف ة ال ل الطبق ى داخ رارة ف ة الح درج

ة  ل الطریق ل مراح الل ك اص ٠خ از خ ل حف ات عام ددة المكون سفلیة المتع ة ال ضمن الطبق تت
٠ائیاً مع مادة لتولید حرارة بالتفاعل مخلوط فیزی

(57)

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



٣

٢٣/٠٥/٢٠١٠
٠٨٤١/٢٠١٠
٢٠١٢ابریل 

٠١/٠٨/٢٠١٢
٢٥٧٩٢

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

ریة مصر العربیةجمھو
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B21B 15/00 & B23K 37/04

(71) 1.
2.
3.

SMS SIEMAG AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BEHRENS, Holger
BERG, Robert
KÜMMEL, Lutz

4.
5.
6.

BENDLER, Manuel
SOHL, Ralf-Hartmut
DE KOCK, Peter

7. TOMZIG, Michael

(73) 1.
2.

٠٥/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٥٨٨٤٠.٤: ین رقمالتحت ألمانیا 
٠٦/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٢٢٢٦٩.٠

٠٣/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/010213(: رقم ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

وجدى نبیھ عزیز  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز وطریقة لربط شرائط (54)
٠٢/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٣/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

على مشبكجھازةبجھاز لربط الشرائط لتكوین شریط ال نھائى بنظام مشبك بواسطاالختراع ھذا یتعلق
، ونظام قطع بقاطع علوى وقاطع سفلى وبنظام ربط،على جانب الخروجانب الدخول وجھاز مشبكج

ةسابقةالخروج كوحدعلى جانبو جھاز المشبكأ/فى جانب الدخول والمشبكحیث یتم تصمیم جھاز
.التعلیق

(57)

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



٤

١٧/٠٤/٢٠٠٦
٠١٥٢/٢٠٠٦
٢٠١٢فبرایر 

٠١/٠٨/٢٠١٢
٢٥٧٩٣

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61L 2/28

)جمھوریة مصر العربیة ( إسماعیل السید عمرو فتح هللا / السید الدكتور  ٠١
٠٢

(71)

إسماعیل السید عمرو فتح هللا / السید الدكتور  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

جھاز غسیل وتعقیم األجھزة الطبیة (54)
١٦/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٧/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

یتعلق ھذا االختراع بآلة التعقیم الكیمیائى التى تعقم جمیع أنواع المناظیر الطبیة والقساطر الجراحیة 
دورة : كما یلى ١یوجد بھا ثالثة برامج متعددة للتعقیم برنامج % . ٢.٥الدھید باستعمال دورة جلوتر

ویلیھا تنشیف . ودورة ضخ میاه ملیئة باإلنزیمات . ودورة ضخ داخلیة للھواء % . ٢.٥جلوترالدھید 
بوقت من      ) دیجیتال ( یتحكم فى ھذه الدورات عقل الكترونى بمیقاتى . داخلى وخارجى لألجھزة 

دقیقة عن البرنامج الذى یلیھ بدورة شطف للمیاه مدتھا    ٩٩: ٢٥أقل مدة ٢برنامج . دقیقة ٩٩: ١٩
.   یقوم بتسلیك المنظار إذا حدث انسداد بأنابیبھ الداخلیة ٣برنامج . دقائق ٦

(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



٥

٠٦/٠٩/٢٠٠٩
١٣١٩/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٠٢/٠٨/٢٠١٢
٢٥٧٩٤

(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 2/08 , 2/07 , 2/16 , 2/32 , 2/38 , 2/46

(71) 1.
2.
3.

COMMISSARIAT A L′ENERGIE ATOMIQUE ( France )

(72) 1.
2.
3.

LIN , Qinglong .

(73) 1.
2.

٠٥/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠١٥٧٢فرنسا تحت رقم 
٢٥/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٣٧١٢فرنسا تحت رقم 

٠٣/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ( PCT/FR2008/000275 )طلب البراءة الدولى تحت رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

مجمع شمسى  (54)
٠٢/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٣/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

تحدد (PFI)ومستوى بؤرى للصورة Fیتعلق االختراع  بمجمع یشمل على عدسات المة لھا بعد بؤرى 
العدسات الالمة أحد جدران غالف محدد بواسطة زوج من الجدران الجانبیة وجدار سفلى وجدار أمامى 

ویكون ، تكون الجدران الجانبیة والسفلیة على السطح الداخلى للمبیت عاكسة و، محدد بواسطة العدسات 
یتم تركیز حزمة اآلشعة     ، بحیث بعد انعكاسات متعددة Fعمق المبیت أقل من البعد البؤرى للعدسات 

(  R1 ,  R2 ) التى تم انعكاسھا بھذه الطریقة عند بؤرة الصورة النھائیة(I′)الموجودة داخل الغالف
ویشتمل المجمع المذكور على مستقبل نقال محتجز داخل الحزمة المركزة أو فى موضع ، المذكور 

یتقاطع على األقل مع الحزمة المذكورة بواسطة وسیلة تتحكم فى حركة المجمع المذكور مع الحزمة 
. المذكورة 

(57)

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



٦

٠٣/٠٥/٢٠٠٩
٠٦١٨/٢٠٠٩
٢٠١٢فبرایر 

٠٦/٠٨/٢٠١٢
٢٥٧٩٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G08G 1/054 & G06F 17/30 & G06K 9/32 & G08G 1/017

(71) 1.
2.
3.

 ENGINE SRL (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GRASSI, Nicola

(73) 1.
2.

١٠/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١٢٣٨٢٧,٥: ات األوروبى تحت رقم مكتب البراء
١٦/١٠/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/IB2007/054205):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

نظام وطریقة للكشف عن متوسط سرعة المركبات من أجل تنظیم المرور  (54)
١٥/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٦/١٠/٢٠٠٧لحمایة من تبدأ ا

ة تخدام عالم ق اس ن طری ة ع داف متحرك د أھ ام لتحدی ة ونظ راھن بطریق راع ال ق االخت ة، یتعل بیانی
موتشتمل العالمة ث ت ل حی ى األق ة عل ة رقمی ة البیانیة المذكورة على أحرف أبجدی تخراج العالم اس

ي التقطت ن الصور الت ذكورة م ة الم يالبیانی ودة ف امیرات الموج ا الك ل ھ ى األق ْین عل ْین مختلفت نقطت
صور األبجدیة الرقمیةضمن مسافة معینة تشمل استخراج األحرف ن ال ذكورة م ة الم ة البیانی للعالم
ل ل؛ تحوی دة األحرفالتي التقطتھا كامیراتْین على األق ى أحرف جدی ذكورة إل ة الم ة الرقمی األبجدی

دةشاءأخرى في حیز تمثیل آخر؛ إن سلة من األحرف الجدی ة سل ات البیانی ن العالم ل م ذكورة لك الم
ي ن الصور الت ستخرجة م ة الم م مزامن ث ت ة، حی ع المختلف ي المواق امیرات الموجودة ف ا الك التقطتھ

سبقًا؛الكامیرات ة محددة م رة زمنی من فت امیرات ض ا الك ي التقطتھ ذكورة الت المذكورة والصور الم
كانت إذاریق إرفاق درجة ترابط؛ إدخال درجة عتبة؛ تحدید الھدف المتحركمقارنة السالسل عن ط

٠درجة الترابط أكبر من درجة العتبة المحددة مسبقاً 

(57)

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



٧

١٨/٠٩/٢٠٠٢
١٠٣٤/٢٠٠٢

٢٠١٢ینایر 
٠٦/٠٨/٢٠١٢

٢٥٧٩٦

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

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

االختراعمكتب براءات 

(51) Int. Cl.8 C07C 11/36

(71) 1.
2.
3.

 ELI LILLY AND COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ALLEN, Jennifer, Rebecca
HITCHCOCK, Stephen, Andrew
LIU, Bin

4.
5.

TURNER, William, Wilson, Jr.
JAMISON, James, Andrew

(73) 1.
2.

٢١/٠٩/٢٠٠١بتاریخ ٣٢٤,١٤١/٦٠: والیات المتحدة األمریكیة تحت رقمال ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مشتقات اندان أمید كمناھضات مسكارینیة  (54)
١٧/٠٩/٢٠٢٢تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى 

): ١(ركبات الصیغة یتعلق االختراع الحالى بم

١٠-والمنبھة لمستقبل المسكارین م 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٨

١٥/١٢/٢٠٠٨
٢٠١٤/٢٠٠٨
٢٠١٢ابریل 

٠٦/٠٨/٢٠١٢
٢٥٧٩٧

(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 E04H1/12, E04H5/02

(71) 1.
2.
3.

SMITT CARPENTERIA S. r. l (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

TREMACCHI, Alfredo

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/IT2006/00455(:رقمتحت طلب االبراءة الدولى  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیب واقى على وجھ الخصوص للمعدات الكھربائیة (54)
١٥/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٦/٠٦/٢٠٠٦من تبدأ الحمایة 

دل  ون معت ة یك دات الكھربائی صوص للمع ھ الخ ى وج ى عل ب واق راع بتركی ذا االخت ق ھ یتعل
ب مفصالت  ذا التركی ان االستخدام ویتضمن ھ ى مك ضاً ف ب ، أی وبسیط وغیر مكلف وسریع التركی

سل صالت وسل ك المف صل بتل یة  تت ات رأس ة  ودعام ضبان أفقی ة وق ة زاوی
٠من األلواح  من مادة مناسبة لتكوین جدران ، وسقف وأرضیة التركیب 

(57)

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



٩

٢٦/٠٣/٢٠٠٨
٠٥١٢/٢٠٠٨
٢٠١٢ابرایل 

٠٦/٠٨/٢٠١٢
٢٥٧٩٨

(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 B63B 35/38

(71) 1.
2.
3.

CLEMENT, JURGEN (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

CLEMENT, Jurgen

(73) 1.
2.

٢٩/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠٤٦٧٩٤.٦:تحت رقمألمانیا 
١٩/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/009105(: رقم ىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

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

تركیب قابل للطفو (54)
١٨/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٩/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

حمال كوحدة جامدة وعلى وجھ الخصوص تركیب أبتركیب قابل للطفو یتحمل ختراعالھذا ایتعلق
ط ببعضھا بمساعدة وسائل توصیل مطولة تشتمل على أماكن ترتبفردیة قابلة للطفویتكون من أجزاء

.مفرغة 

(57)

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



١٠

١٤/٠٦/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000561

٢٠١٢مارس 
٠٦/٠٨/٢٠١٢

٢٥٧٩٩

(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 401/06, 413/14, A61K31/4184, A61P 11/00, 31/12

(71) 1.
2.
3.

 TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD. (IRELAND)

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

BONFANTI, Jean-François
ANDRIES, Koenraad, Jozef, Lodewijk
FORTIN, Jérôme, Michel, Claude
MULLER, Philippe
DOUBLET, Frédéric, Marc, Maurice

6.
7.
8.
9.

MEYER, Christophe
WILLEBRORDS, Rudy, Edmond
GEVERS, Tom, Valerius, Josepha
TIMMERMAN, Philip, Maria, Martha, Bern

(73) 1.
2.

٣٠/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ ٥٦٧١٨٢/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٨/١٢/٢٠٠٣بتاریخ ٠٣١٠٤٨١٠,١: مكتب البراءات األوروبى تحت الرقمین 

٢٦/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤١٠٥٣١٢,٥
٢٠/١٢/٢٠٠٤بتاریخ(PCT/EP2004/053620):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢

٠٣

(30)

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

بنزیمیدازوالت تحتوى على المورفولینیل كمثبطات لتضاعف الفیروس التنفسى المتعلق بالطبقة 
الجبلیة المحببة 

(54)

١٩/١٢/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٠/١٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 
ة مثبطة لتضاعفباالختراع یتعلق ھذا  ا فعالی ل لھ ى مورفولینی وى عل روس بنزیمیدازوالت تحت الفی
سى صیغةالتنف ا ال ون لھ ة، ویك ة المحبب ة الجبلی ق بالطبق ة ، (I)المتعل اقیر األولی والعق

ة واأل، وأمالح اإلضافةN-كاسیدواأل ات٠مینات الرباعی شكل األوالمتراكب ة أو ال رى المعدنی یزومی
دیل مستبدل C1-10 أوتمثل رابطة مباشرة،G، حیثكیمیائیا لھاالمجسم ا، االكانی لR1 ختیاری تمث

Ar1بیسیكلیة، أو ھتیروسیكل مونوسیكلیة أوQل ستبدل معR7 تمث ل م دینیل R7 ، بیرودینی ، بیبری
تمR7 بیبریدینیل مستبدل معأو ھوموR7 مستبدل مع دة منا، وی ار واح ، الومن ھR3a وR2a ختی

رو، C2-6 أو بولى مستبدل–ختیاریا مونوا،الكیلC1-6 أو بولى مستبدل– ختیاریا مونوا الكینیل، نیت
سى، C1-6 كربونیل،N(R4aR4)سلفونیل، Ar2 ،N(R4aR4) ، N(R4aR4)ھیدروكسى،  الكیلوك

Ar2 ،سى سیل، C1-6Ar2أوك سى، كربوك سى،C1-6الكیلوك ل،الكیلوك ، C(=Z)Ar2–أوكربونی
ل ةR3a وR2a وتمث ى حال دروجین، وف إنR2a ختالفااألخرى ھی دروجین ف ن الھی ل R2b ع تمث

دروجین الوجین، وC1-6 ھی ل أو ھ ة R3b الكی ى حال دروجین، وف ل ھی تالفاتمث ن R3aخ ع
دروجین، R3b الھیدروجین فإن الوجین، C1-6تمثل ھی ل أو ھ دروجین R2bالكی ل ھی ق٠تمث ویتعل

٠ستخدامھا كدواءاوبتركیبات تحتوى علیھا باإلضافة إلى بتحضیر تلك المركباتختراع أیضااال

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١١

٢٨/٠٢/٢٠١٠
٠٣٣٣/٢٠١٠

٢٠١٢مایو 
٠٦/٠٨/٢٠١٢

٢٥٨٠٠

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

جمھوریة مصر العربیة
لدولة لشئون البحث العلمىوزارة ا

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G06F 3/23

)جمھوریة مصر العربیة ( مدحت محمد عبد الودود خلیل  / المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مدحت محمد عبد الودود خلیل  / المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

لوحة المفاتیح التوفیقیة للكمبیوتر (54)
٢٧/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٨/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ سھیل یتعل وتر لت اتیح الكمبی ة مف ى لوح ة عل ة العربی رف اللغ ب أح د لترتی ام جدی بنظ
ة عملیة كتابة اللغة العربیة وسھولة ة اإلنجلیزی رف اللغ التحول من إدخال أحرف اللغة العربیة إلى أح

: والعكس وذلك بعمل اآلتى 
دین -١ قصر توزیع األحراف الھجائیة العربیة على لوحة المفاتیح فى نطاق الحركة السھلة ألصابع الی

ع مباشر ى تق ة وذلك یعنى توزیع األحرف فقط على عشرة مفاتیح لكل صف من الثالث صفوف الت
٠أسفل مفاتیح األرقام العشر 

در -٢ ة بق رف اإلنجلیزی ن األح ق م ى النط ا ف اتیح مثیالتھ س مف ى نف ة عل روف العربی ع الح وض
٠ما ھو ممكن 

ى -٣ ان لحرف اط المرادف ثالث نق اط والجیم ذات ال ثالث نق اء ذات ال ة Jو Vإضافة حرفى الف ى اللغ ف
٠اإلنجلیزیة 

٠لعربیة ووضعھا فى تجمع واحد فى اتجاه الید الیسرا إضافة جمیع إشارات تشكیل اللغة ا-٤
على مفاتیح لوحة مفاتیح الكمبیوتر ، یضاف حرف–الفتح والجر –لتوضیح عالمات التشكیل -٥

:                                         ھیكلى على شكل مثلث لكل من العالمات كالتالى 

س -٦ ة والعك ى اإلنجلیزی ة إل ن العربی ة م ل اللغ ى تحوی ل عل د یعم اح جدی افة مفت ر (إض اح تغیی مفت
٠)اللغة

٠یوضح لوحة المفاتیح الجدیدة ) ١(الرسم رقم 

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



١٢

٠٩/١١/٢٠٠٢
١٢٢٤/٢٠٠٢
٢٠١٢مارس 

٠٨/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨٠١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لعلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C07K 16/24 & A61K 39/395

(71) 1.
2.
3.

PFIZER PRODUCTS INC (UNITED STATES OF AMERICA)
AMGEN, FREMONT INC.  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BEDIAN, Vahe
GLADUE, Ronald P.
CORVALAN, Jose

4.     JIA, Xiao-Chi
5.     FENG, Xiao

(73) 1.
2.

٠٨/١١/٢٠٠١بتاریخ٩٨٠,٣٤٨/٦٠:  تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللبادسمر (74)
براءة اختراع   (12)

CD40أجسام مضادة ضد  (54)
٠٨/١١/٢٠٢٢فى وتنتھى من تاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من 

ق  راع یتعل ة االخت أجزاء رابط ضادة وب سام م الى بأج ا –الح اص بھ ضد الخ د ال المول
ـ  ة بال ة خاص صفة نوعی رتبط ب ى ت ة CD40والت صفة خاص شرى CD40، وب ٠الب

ـ  ساعدة ل ل م ل كعوام ى تعم ضادة CD40٠والت سام الم ضاً باألج الى أی راع الح ق االخت ا یتعل كم
CD40ا واألجزاء الراب ضاً باألجسام المضادة ٠طة الضد الخاصة بھ راع أی ذا االخت ق ھ ا یتعل كم

شتقة  ة ، أو الم ة النوعی وراثى أو الثنائی دال ال ة باالب ون ناتج ى تك تقاقھا(الت م اس ى ت ، ) الت
ة  ات إندماجی ن بروتین زاء م سلة أو أج دة السل ضادة الوحی سام الم راع٠أو األج تعلق االخت ا س كم

ـ  ضاً بال ات جل" أی سلة " وبیولین ة السل سلة والخفیف ة السل ة الثقیل ة المعزول المناعی
ضادات  ضادة لم سام الم ن األج شتقة م شفرة CD40والم ووى الم ات الن ن جزیئ شریة وم الب

ـ  ذه ال ل ھ ات " لمث ة " جلوبیولین ل ٠المناعی رق عم ضاً بط الى أی راع الح ق االخت ا یتعل كم
صنیع( ضادات ) ت ضادة لم سام الم شتملة CD40األج ات الم صنیع التركیب شریة ، وت الب

ات  ضادة والتركیب سام الم تخدام األج رق اس ضادة ، وط سام الم ذه األج ل ھ ى مث عل
الج  شخیص والع ن الت ة بف ات ٠الخاص الج الجین رق الع وفیر ط ضاً بت راع أی وم االخت ا یق كم

ات  شفرة لجزیئ ووى الم ض الن ات الحم تخدام جزیئ ات " باس ةالخف" جلوبیولین یف
ضادة لمضادات  سام الم ى األج شتمل عل ى ت ات CD40٠والت ضاً بالحیوان راع أی ق االخت ا یتعل كم

٠جزیئات الحمض النووى لألختراع الحالى الناقلة لجینات المشتملة على

(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



١٣

١٠/٠٣/٢٠١٠
٠٣٨٩/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

٠٨/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨٠٢

(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 1/14, 1/28

(71) 1.
2.
3.

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

GÜNTHER, Götz
HÄCKER, Jürgen
KÖHLER, Markus
LAUER, Martin

5.      MÜLLER, Ralf
6.     SCHNEIDER, Hans-Peter
7.     WEBER, Tobias
8.     WEIS, Manfred

(73) 1.
2.

١٠/٠٩/٢٠٠٧اریخ بت964.0 042 2007 10: المكتب االلمانى تحت رقم 
١٦/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/003978: طلب البراءة الدولى رقم  

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز وطریقة لمعالجة سائل طبى وعبوة طبیة  (54)
١٥/٠٥/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٦/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق  راع الیتعل ارن ، االخت طح ق ة ذات س ة معالج ى آل وى عل ى یحت ائل طب ة س از لمعالج الى بجھ ح
ادر  رن ق شاء م اة بغ ون مغط سائل تك لة لل سارات موص ھ م لب ب زء ص ن ج صنوعة م وة م ع عب م

ة  ة المعالج ارن آلل سطح الق ران بال ى االقت اظرة ٠عل ة من وة طبی راع بعب ق االخت ا یتعل ٠كم
را مان اقت تم ض راع ، ی اً لالخت ة وطبق ة المعالج وة بآل رن للعب شاء الم واء للغ ن الھ الى م ن خ

ة اء عملی ارن أثن سطح الق رن وال شاء الم ین الغ ستوى ب داد الم واء بامت فط الھ تم ش ث ی بحی
ران و ة /االقت وة المقترن ع العب وة ٠أو م ین العب ع ب ة تجم ذلك طریق راع ك شتمل االخت وی

٠الضغط التفریغى لشفط الھواء وطریقة الختبار إحكام العبوة عن طریق التحكم فى 

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

مكتب براءات االختراع
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TU, Chengjie
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1.
2.
3.

(72)
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2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٢/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٣.٦٤٤/١١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٣/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ   (PCT/US2006/030565) : طلب البراءة الدولى رقم 

سمر احمد اللباد(74)
براءة اختراع  (12)

SIMDطریقة لتشفیر وفك وسائط رقمیة استناداً إلى تحویل المتراكب لـ (54)
٠٢/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى  ٠٣/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من  

فك تشفیر خاصة بوسائط رقمیة معتمدة على تحول كتلى / بقیام وسیلة تشفیر یتعلق االختراع الحالى (57)
بتحقیق أداء أسرع عن طریق إعادة تخطیط 

مكونات بیانات الوسائط الرقمیة الى كمیات متـــــــجھة ووحدات متوازیة یمكن إجراء العدید من 
)   اس بیانــــــــات فردیة، على أسعملیات التحویل لھا على أساس تعلیمات متوازنة او

،متعــــــــــــــــــــددة ) SIMD (فى حالة عملیة تحول ثنائیة التعامد متراكبة أحادیة البعد، تتم إعادة
تخطیط مكونات بیانات الوسائط الرقمیة الى متجھات یمكن أجراء مراحل على شكل فراشة خاصة 

ل الكتلى لعملیة التحول المتراكب علیھا على التالى المتداخل واجزاء التحو/ بكل من المرشح السابق
SIMDأساس  وفى حالة عملیة تحول ثنائیة التعامد متراكبة ثنائیة البعد، تتم إعادة تخطیط مكونات . 

الخاص بكل من المرشح Hadamardبیانات الوسائط الرقمیة الى متجھات یمكن تفعیل المشغل 
 .SIMD تلى علیھا على أساسالتالى المتداخل والتحول الك/ السابق

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
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٢١/١٢/٢٠٠٢
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لتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى وا
مكتب براءات االختراع
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(72) 1.
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3.

DE SIMONE , Claudio

(73) 1.
2.

٢١/١٢/٢٠٠١بتاریخ ٠١١١٠٠/٢٠٠١المكتب األیرلندى تحت رقم  ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اءة إختراعبر (12)

حقیبة للكشف عن إنزیم سفینجومیلیناز قلوى فى مادة بیولوجیة (54)
٢٠/١٢/٢٠٢٢نتھى فى ـوتتاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من 

قلوى فى براز مریض ( SMase )یتعلق ھذا االختراع بحقیبة تستخدم لتقییم وجود إنزیم سفینجومیلیناز 
یعد داللة على وجود حاالت مرضیة خطیرة ( SMase )ا التقییم حیث أن وجود إنزیم فى حاجة إلى ھذ

.مثل سرطان القولون

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
صیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التف
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

عمكتب براءات االخترا
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٢٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/IB2008/001969):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى  (74)
براءة اختراع   (12)

محسن) قالب(آلة لصنع المكرونة لالستعمال المنزلى بغطاء  (54)
٢٧/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة لال ا األسطح یتعلق ھذا االختراع بماكینة لصنع المكرون ى، وفیھ لألجزاء المتنوعة ستخدام المنزل
اء  ب(للغط ة ٨، ٧، ٢، ١) للقال یلة مانع ل بوس وم وتكتم سید األلومنی ن أك ة م ة دقیق ن طبق ب م تترك

صغر  ة ال شونة متناھی اریج أو خ ى تع صل عل ذلك یح ؤ، وب صغر للتمی ة ال سام متناھی سریب للم للت
٠باالستفادة من خواص عدم االلتصاق التى تمكن من صنع مكرونة رطبة وندیة 

(57)

ثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تم
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E21B 43/243, E21B 43/00
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AYASSE, Conrad
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٢٧/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٧٧٧.٧٥٢/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٧/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/CA) (2007/000312: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة استخالص ھیدروكربونیة الحتراق فى الموقع معزز بمخفف (54)
٢٦/٠٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٧/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل ستوداالخت ن م ت م تخالص الزی ة الس الى بعملی ى الح ت أرض ع تح
ى  رف الخلف ى الط امى إل رف األم ن الط راق م ة احت تخدام عملی ف ، ٠باس ن مخف تم حق وی

القرب  صل ب شكل مف ى ، وب ر أفق رة بئ زء حف ل ج دروكربونى ، داخ ف ھی اتج تكثی أى ن
یة  ر الرأس رة البئ ن حف امى ، م رف األم ن الط ر –م ل بئ دیل داخ و ب ى نح ة أو عل األفقی

٠، أو زیادة قابلیة انتقال الزیت حقن قریب ، أو كالھما

(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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٠٤/١٠/٢٠٠٦بتاریخ  ٢٠٠٦٩٠٥٤٦٤:تحت رقماسترالیا
٠٣/١٠/٢٠٠٧بتاریخ )  PCT/AU2007/001463(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
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(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

مركبة قابلة للف لتشكیل ماسورة حلزونیة وطریقة لذلكشریحة مقواة (54)
٠٢/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٣/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ائع  ل م ى لنق وب حلزون شكیل أنب تم ت ف لكى ی ة لل ة قابل شریحة مركب شتمل ٠یتعلق ھذا االختراع ب ت
شت: الشریحة المركبة على  ا جزء قاعدة ی ة لھ ى جانب شریحة بالستیكیة مطول دة عل مل جزء القاع

علوى یحدد وجھ خارجى وجزء ضلع مركب واحد على األقل یمتد طولیاً ألعلى من الوجھ الخارجى 
دة  زء القاع دة ٠لج زء القاع ن ج دة ع ة بعی ة طرفی ضلع نھای زء ال ون لج ضلع ٠یك زء ال شتمل ج ی
دة : المركب على  ى مطول موضوع داخل أو بجوار جزء القاع ة داخل وعضو خارجى عضو تقوی

بكة  زء ش داخلى وج ة ال ضو التقوی مطول موضوع داخل النھایة الطرفیة من جزء الضلع الموازى لع
ضلع ٠بالستیكیة متوسطة مطول یمتد بین عضوى التقویة الداخلى والخارجى  عندما یتم لف جزء ال

٠ریة المركب على ماسورة حلزونیة فإنھ یقوم بتقویة الماسورة ضد أحمال العصر نصف القط

(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
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وھذا المتراكب المرنطریقة لإلنتاج المستمر لمتراكب مرن (54)
١٨/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٩/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

یتضمن أو یتكون ٠وھذا المتراكب المرنبطریقة لإلنتاج المستمر لمتراكب مرنیتعلق ھذا االختراع
شبكة واحدة على األقل على عامل مضاد لإللتصاق یتكون بوضع من كیس أو جراب واحد على األقل

دة أكیاس فى التجمیع المستمر لتلك الشبكةمناطق تستخدم فى تكوین كیس أو عمن قماش مغلف فى
المغلف وتزود تلك األكیاس بعامل مضاد لإللتصاق یوضع على القماش المغلفمن القماش
كما یتعلق االختراع بمتراكب مرن یتضمن كیس مغلف واحد٠أو الضغط /بالتسخین و
خاصـةا بعامل مضاد لإللتصاقًـ لداخلى لذلك الكیس المغلق جزئیحیث یغلف السطح ا/ على األقل 

٠على وجـھ واحد

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

ب إخمادویشتمل على أنبلتفاعالت الطور الغازى المحفزة أنبوب إخماد وجھاز  (54)
١٩/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٠/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

. ازى المحفزة یشتمل على أنبوب إخماد وجھاز لتفاعالت الطور الغبأنبوب إخمادیتعلق ھذا االختراع
بھ المادة المراد إخمادھا لكلواحد وعلى األقل مخرج Dولھ قطرLلھ طولویكون أنبوب اإلخماد 

وحیث،أنبوب حیث یمرر المخرج المادة المراد إخمادھا إلى األنبوب من جانب األنبوب المذكور
D ومتر٠.١٠و ٠.٠٤یتراوح من ،L/D بجھاز أیًضا ىالحالالختراعایتعلق كما .٥األقل تكون على

حیث یشتمل الجھاز المذكور على منطقة محفزة ، أنابیب اإلخماد المذكورةواحد أو أكثر من یشتمل على 
وفى العملیات التى تستخدم . ٢متر ٠.٠١یمكن أن یكون بھا منطقة قطاع عرضى تبلغ على األقل 

المذكورة تتم مالمسة تیار تفاعل غازى أول وتیار تفاعل غازى ثان مع أو األجھزة/األنابیب المذكورة و
كما یتعلق االختراع بالعملیة الخاصة بإنتاج . محفز إلنتاج تیار منتج یتم إخماده عند الخروج من المحفز 

. االولیفینات من خالل التكسیر الحرارى بإستخدام الجھاز المذكور 

(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



٢١

١٨/١١/٢٠٠٩
١٦٩٤/٢٠٠٩
٢٠١٢ابریل 

١٥/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨١٠

(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 317/44 & A01N 41/10

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MIYAZAKI, Hiroyuki

(73) 1.
2.

١٨/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-١٣٢٦١١: الیابان تحت رقم 
١٦/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ PCT/JP) (2008/059492: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

مكافحة المفصلیات الضارةمركب كبریت عضوى واستعمالھ فى (54)
١٥/٠٥/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٦/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ضارة االخت صلیات ال از للمف ة ممت أثیر مكافح ھ ت ضوى ل ت ع ب كبری بمرك
حیث: (I)یتم تمثیلھ بالصیغة 

R1 ة ل مجموع تم اختیC3-6تمث ل وی ى األق دة عل ور واح ا ذرة فل ل بھ الو ألكی دة ھ ار ذرة واح
على األقل من مجموعة تتكون من ذرة كلور ، ذرة بروم ، وذرة یود ؛ 

R2تمثل مجموعة سیانو وما شابھ ذلك ؛
ألكیل ، C1-4تمثل ذرة ھیدروجین ، أو ذرة ھالوجین ، أو مجموعة R3و
فلورو ألكیل ؛C1-5تمثل مجموعة R4و

٢٠أو ١تمثل صفر أو nو

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٢

٢٣/٠٩/٢٠٠٩
١٣٩١/٢٠٠٩
٢٠١٢ابریل 

١٥/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨١١

(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 H04L 1/00, 12/56 & H04Q 7/30, 7/32 & H04B 17/00

(71) 1.
2.
3.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (BUPL) (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

ENGLUND, Eva
FRENGER, Pal
PARKVALL, Stefan

(73) 1.
2.

١٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٠٧٠١-٦: السوید تحت رقم 
٢٧/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ PCT/SE) (2007/050683: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

CQIطریقة استخدام منحة وصلة صاعدة كبادئ من النوع األول أو الثانى من تقریر  (54)
٢٦/٠٩/٢٠٢٧فى ھى وتنت٢٧/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

الى  راع الح ق االخت ة بیتعل انى الطریق وع األول أو الث ن الن ادئ م اعدة كب لة ص ة وص تخدام منح س
ر  ن تقری ن CQIم اة م ة القن سیة بحال ة العك وفیر التغذی وم بت ث یق دة UE، حی ة قاع ى محط إل

س ة العك ول التغذی ات ح ن المعلوم صیًال م ل تف ان أق وع ث صل ، أو ن وع أول مف اة كن ة القن ٠یة بحال
ت  ا إذا كان د م دئیاً تحدی تم مب دة أم ال UEی ة القاع ن محط اعدة م لة ص ة وص تقبلت منح د اس ٠ق

ت  ول UEإذا كان ات ح ن المعلوم وع أول م ال ن تم إرس اعدة ، ی لة ص ة وص تقبلت منح د اس ق
وح  ى المصدر الممن ى محطة القاعدة عل اة إل ك ،٠التغذیة العكسیة بحالة القن ع ذل ت م UEإذا كان

سیة  ة العك ول التغذی ات ح ن المعلوم ان م وع ث ال ن تم إرس اعدة ، ی لة ص ة وص ستقبل منح م ت ل
دة  ة القاع ى محط اة إل ة القن سیة ٠بحال ة العك ول التغذی ات ح ن المعلوم ة م واع مختلف تخدام أن باس

ـ  ن ل ن الممك صبح م اة ی ة القن صادر الUEبحال تخدام الم ا اس ة بھ دة مرتبط ة قاع ة ومحط متاح
٠بطریقة أكثر كفاءة عند طلب وتسلیم المعلومات حول التغذیة العكسیة بحالة القناة 

(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



٢٣

١٤/١٢/٢٠٠٨
١٩٨٣/٢٠٠٨
٢٠١٢مایو 

١٦/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨١٢

(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, C07C 19/045
(71) 1.

2.
3.

SOLVAY ( BELGIUM)

(72) 1.
2.

BALTHASART, Dominique
STREBELLE, Michel

(73) 1.
2.

٢٦/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٥٧١٧فرنسا تحت رقم 
٢٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ )  PCT/EP2007/056264 ) :طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.

(30)

وجدي نبیھ عزیز (74)
براءة إختراع (12)

كلوروایثانثنائي - ٢، ١عملیة لصنع  (54)
٢١/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٢/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من تاریخ 

: دیكلوروایثان إنطالقا من دفق من اإلیثان والتي وفقاً لھا-٢، ١یتعلق ھذا االختراع بعملیة لصنع 
a لىیخضع دفق من اإلیثان إلى نزع الھیدروجین بالتأكسد بالحفز إلنتاج خلیط غازي یحتوي ع) اإلثیلین ، و 

bاإلیثان غیر المتحول ، و الماء و مكونات ثانویة ، و  اختیاریا یغسل) الخلیط الغازي المذكور و یجفف 
cلینتج بذلك خلیطاً غازیاً جافاً ، و  بعد مرحلة تنقیة) إضافیة إختیاریة ، یخضع الخلیط الغازي الجاف 

A1المذكور ألمتصاص  لمذكور إلى جزء أغني بالمركبات التي تكون أخف یتألف من فصل الخلیط الغازى ا
الجزء (من اإلثیلین ویحتوي على بعض اإلیثیلین  A وإلى جزء )  F1 d و،  ینقل الجزء )  A إلى مفاعل

Aالمعالجة بالكلور الذي فیة یتم تحویل معظم اإلثیلین الموجود في الجزء  دیكلوروایثان، -٢، ١إلى 
ایثان الذي تم الحصول علیة عن دفق المنتجات الصادر عن مفاعل دیكلورو-٢، ١وإختیاریا یتم فصل 

إختیاریا یخضع دفق المنتجات الصادر عن مفاعل المعالجة بالكلور، والذي تم اختیاریا eالمعالجة بالكلور، و
دیكلوروایثان منھ، إلمتصاص -٢، ١إستخراج   A2 الذي یتألف من فصل الدفق المذكور إلى جزء أغني

F2باالیثان والذي یعاد نقلة بعدئذ إلى الجزء  F1 وإلى جزء أغني بالمركبات التى تكون أخف من اإلیثان ،
F2´ و ، f ان الجزء )  F1 الذي یتضمن إختیاریا الجزء ،F2 المسترجع في المرحلة e من اإلمتصاص A2 ،

Dیخضع إلى مج الذي یتألف من فصل الجزء  F1 الجزء (إلى جزء أغنى باإلیثیلین  B لى الجزء وإ
F3 دیكلوروایثان المكون في مفاعل المعالجة بالكلور الذي یستخرج عندئذ -٢، ١الذي یحتوي اختیاریا على (

الذي یعاد تدویرة إلى مرحلة واحدة على األقل من مراحل اإلمتصاص، ) إذا لم یكن قد تم إستخراجة من قبل
ات التي تكون أثقل من اإلیثان في الجزء إختیاریا بعد معالجة إضافیة تھدف إلى تخفیض تركیز المركب  F3 ،

gو  ینقل الجزء ) B إلى مفاعل المعالجة باألكسجین والكلور الذي فیھ یتم تحویل معظم اإلیثیلین الموجود في
Bالجزء  دیكلوروایثان الذي تم الحصول علیة عن دفق المنتجات -٢، ١دیكلوروایثان، ویفصل -٢، ١إلى 

دیكلوروایثان المكون في -٢، ١الجة باألكسجین والكلور ویضاف اختیاریا إلى  الصادر عن مفاعل المع
مفاعل المعالجة بالكلور، 

hو  -٢، ١أن دفق المنتجات الصادر عن مفاعل المعالجة باألكسجین والكلور، الذي تم إستخراج  
قا إلى إحدي المراحل دیكلوروایثان منھ، والذي یحتوي إختیاریا على دفق إضافي من اإلیثان إدخل ساب b إلى

g ، یعاد تدویرة إختیاریا إلى المرحلة ) a أو بعد معالجة إختیاریة إلزالة /بعد تطھیرة إختیاریا من الغازات و
.المنتجات المكلورة الموجودة فیھ

(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



٢٤

٢٧/٠٤/٢٠٠٢
٠٤٣٢/٢٠٠٢
٢٠١٢فبرایر 

٢٢/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨١٣

(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 1/09, 1/236, 2/00, 2/52, 2/60

(71) 1.
2.
3.

  PEPSICO, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

LEE, Thomas
OLCESE, Gino
BELL, Zena
ROY, Glenn

5.
6.
7.

MUTILANGI, William
HIRS, Rein
GIVEN, Peter

(73) 1.
2.

٢٧/٠٤/٢٠٠١بتاریخ  ٢٨٧,٢١٥/٦٠: م والیات المتحدة األمریكیة تحت رقال ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھادى ھدى أحمد عبد ال (74)
براءة اختراع (12)

تاجاتوز ومادة تحلیة - مشروبات ومنتجات غذائیة منخفضة السعرات تحتوى على اریثریتول ود
واحدة وطرق تصنیعھا 

(54)

٢٦/٠٤/٢٠٢٢تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى 
كرى ود ول س ن كح ة م تخدام مجموع راع باس ذا االخت ق ھ ات-یتعل ام تاج شروبات بنظ اج م وز إلنت

ة  ات غذائی ا أو منتج الة طبیعی ذائى مح سكرى ود٠غ ول ال تخدام الكح ضا اس ن أی اتوز -ویمك تاج
شراب  ة ل سعرات الحراری یض ال ذائى لتخف باالتحاد مع واحد أو أكثر من عوامل التحلیة ذات نظام غ

٠أو منتج غذائى كامل السعرات مع الحفاظ على المذاق 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٥

٢٨/٠٣/٢٠١٠
٠٥٠٥/٢٠١٠
٢٠١٢أبریل 

٢٢/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨١٤

(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 33/14 , 33/16 , 33/26 & B03B 5/52

(71) 1.
2.
3.

WAM S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

PASSERINI, Massimo
VINCENZI, Lamberto

(73) 1.
2.

WAM INDUSTRIALE S.P.A (ITALY)

١٠/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IT2007/000706(:رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

جھاز نقل  (54)
٠٩/١٠/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٠/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

الجھاز ویشتمل. غالف یدور بداخلھ رفاص ى، فى بجھاز نقل یشتمل على ناقل لولبیتعلق ھذا االختراع
.یدور بداخلھا رفاص اللولب، تتوسط الغالف الخاص باللولب والرفاص ،ة مرنةیًضا على حمالأ

(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

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٠٥/٠٥/٢٠١٠
٠٧٤٣/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

٢٢/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨١٥

H04L 12/028Int. Cl.7(51)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)(SWEDEN)1.
2.
3.

(71)

KOORAPATY, Havish
BALACHANDRAN, Kumar
RAMESH, Rajaram

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٠٥/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٩٩٦.١٦١/٦٠: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقمى 
١٠/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ١٧٠.٥٧٩/١٢

١٤/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/SE2008/050922: (طلب البراءة الدولى رقم 
سمر احمد اللباد (74)

براءة اختراع  (12)

متعددة متوافقة بحیز ترددات مختلفOFDMانظمة (54)
١٣/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى  ١٤/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

د باستخدام موجات (57) یتعلق االختراع الحالى بمقبض إطار، واداة تحكم وھیكل إطار لنظام اتصاالت جدی
ع نظام ات سیاً م اً عك رددات الرادیو یوفر توافق ز ت وم بحی ستخدم موجات الرادی دیم ی صاالت حالى أو ق

ل . إشارات اقل ى تعم ة الت ة او القدیم ة الحدیث ات الطرفی ى النھای الھا ال راد إرس ات الم تم معالجة البیان ت
دیث  ع كل من نظام االتصال الح ق م بموجات الرادیو وتحویلھا الى إطار باستخدام تنسیق إطار متواف

ن باستخدام موجات ال وعین م وم كال الن ى یق و حت رادیو ونظام االتصال القدیم باستخدام موجات الرادی
ل  النھایات الطرفیة التى تعمل بموجات الرادیو باستقبال واستخالص البیانات من اإلطار المخصص لك

و  ة بموجات الرادی ات الطرفی. نوع من النھایات الطرفیة العامل ین النھای سیق االتصاالت ب یح التن ة ویت
الحدیثة والقدیمة التى تعمل بموجات الرادیو عبر حیز الترددات المختلف المستخدم فى األنظمة الحدیثة 

. والقدیمة

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



٢٧

٢٠/٠٦/٢٠١٠
١٠٦٣/٢٠١٠
٢٠١٢أبریل 

٢٢/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨١٦

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

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. B02C 15/00 , 15/04 , 15/14

(71) 1.
2.
3.

FLSMIDTH A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

HÖRNING, Bent
HELM, Alexander

(73) 1.
2.

٣٠/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ (PA200801048): الدنمارك تحت رقم 
٠١/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/EP2009/056694 ):طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

ةدقائقیةلطحن مادةدلفنةمكن (54)
٣١/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى  فى ٠١/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

منت ألمثل مواد خام اةدقائقیةطحن مادلةدلفنةمكنبىیتعلق االختراع الحال ات ا، س منت ألومخلف س
من ةومجموعطحنةعلى مبیت طحن یحوى منضدةالمذكورةالدلفنةوتشتمل مكن. ةالمماثلوالمواد

شكیل مجموعأرةدارإللدوران حول عمود ةالدالفین قابل ذكورة سى حیث یتم ت دالفین الم شغیل ةال لت
ع منضد شةتفاعلى م ن وت دالفینالطح ن ال دد م ى ع ود تمل عل دور حول عم ا ی ین ةدارإكل منھ دلف

سمح بحركةمفصلیةوصلسى عبرأرةدارإوالذى یتصل بعمود  ذى ی ع مركز دوران وال ةدائریةم
ر ىةح دلفین ف اه لل ى إاالتج ى وأل ى إعل ود أل زى لعم ط مرك ى خ شتمل عل ستوى ی ى م فل ف ةدارإس

ى مستوى رةالمفصلیةلوصلیقع مركز الدوران المذكور لالدلفین ن سى تحت الخطأف زى م المرك
دلفین ةدارإعمود  ز مكن. ال ى ةالدلفنةوتتمی نةن منضدأف ود اةقابلالطح دوران حول عم ةدارإللل

ى أالر ى وف ىةالدلفنةن مكنأس شتمل عل ذه ت ائل ھ ازات فإلوس ال الغ ائل ىدخ ن ووس ت الطح مبی
ستمر ل الم سمح بالتحوی ادت ن ةالمعلقةونالمطحةللم ت الطح ارج مبی ازات لخ ى الغ ذه . ف ى ھ م ف ت

ادإطحن یتم ةالحصول على عملیة البراء ل الم تم نق ا دام ی ستمر م شكل م ضدةالمغذیةجرائھا ب ة  لمن
ادةقوى الطرد المركزیةعبرھا بواسطالطحن ا الم ى تتعرض لھ ن ة دوران منضدةنتیجةالت الطح

ن مبیتىدخالھ فإى تعلیقھا فى الغاز الذى یتم للدالفین حیث یتم طحنھا وبالتال تم ، الطح ك ی د ذل وبع
.الطحنفى شكلھا المعلق خالل مخرج متصل بمبیتةالمطحونةتحویل الماد

(57)

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



٢٨

٠٥/٠١/٢٠١٠
٠٠٢٩/٢٠١٠
٢٠١٢أبریل 

٢٢/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨١٧

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

مھوریة مصر العربیةج
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E04B 5/40 , 5/02 & E21D 11/10

(71) 1.
2.
3.

SOCIETE CIVILE DE BREVETS MATIERE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

MATIERE, Marcel

(73) 1.
2.

٠٥/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/FR2007/051603: ( رقم ب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
براءة إختراع (12)

عنصر بناء مقوى (54)
٠٤/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٥/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یشتمل ةطار تقویإمقوى یتم فیھ وضع ىبعنصر بناء مقوى یشتمل على لوح خرساناالختراع یتعلق ھذا 
بالشد من ة الخاصةالخارجیةقل تمتد بطول الجھألعلى اةواحدةطاریھ رئیسیإةقل على طبقألاعلى

نتاج إ، ویتم بمقدار ُسمك العنصر، ویمتدة یلتصق بالخرسانىلكىطار داخلإویتم بھ ربط العنصر
طاراً إیُشكل ىعلى جدار متصل رفیع الذةالخرسانب، من خالل صة طار التقویإ، بعد وضع خیرألا

بالشدةالخاصة، بطول الجھة طار الواجھإیُشكل ى، الذالجدار الرفیع، یمتدلالختراعوطبقاً . خارجیاً 
وُسمك ةطبیعمن العنصر ، یتم تحدیدةالرئیسیةطاریإلاةنفس الوقت الطبقىالعنصر ویشكل فمن

یتم وضعھا على العنصر ىالتتطیع تحمل ضغط الشد المتولد عن طریق القوىالجدار الرفیع بحیث یس
و أشكل شرائح ىنتاج عناصر فإىاالختراع فیتم استخدام. ة ن ینفصل من الخرسانأوبدون مخاطر 

.لنفق لمرور الموائعىتسمح بالتبطین الداخلىلكةنبوبیأو في شكل وصالت أىبشكل قوقع

(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

٠٥/٠٩/٢٠١٠
١٤٨٩/٢٠١٠
٢٠١٢أبریل 

٢٣/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨١٨

(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 1/461 , 1/463

(71) 1.
2.
3.

 BLUM, HOLGER (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

BLUM, Holger

(73) 1.
2.

٠٣/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٢٠٠٨٠٠٣٠٢٧.٧:م رقتحتألمانیا 
٢٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/008165: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

للبادسمر أحمد ا (74)
براءة إختراع (12)

اندماج كھربىةنود لخلیأجھاز  (54)
٢٤/٠٩/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٢٥/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

یتدفق ة من الحبیبات الفلزیةیشتمل الجھاز على طبقحیث ةنود لخلیأبتوفیر جھاز یتعلق ھذا االختراع
ىمثبت فیتم توفیره بشكل غیرىوالذىى الجزء العلووحتىخاللھا ماء غیر معالج من الجزء السفلمن

تم توفیره مع . ى الكھربلیكترود التوصیلإعلى طبق ىعزل حرارةلى الخارج من مادإةصندوق الخلی
على یضاً أیشتمل ى، والذة لى الحبیبات الفلزیإتیار دخالإكوسائل ھویتم استخدامالعزلةفوھات ماد

الخرج لى تجویفاتإالعزلة تم توفیرھا من فوھات مادىوالتةھیدرولیكیوأةغیر موصلةنبوبیأروبط 
مداد إلقل لألعلى اىالحقن الغازفیما یتعلق بالماء الخام واثنین من وسائلةنبوبیألالتشعب اةمن وسیل

لمائع ، حیث تكون روابط امداد الغازإةویتم ربطھ بوسیلى نبوبألالتشعب اىیبرز فىبغاز التشغیل والذ
من ى نبوبألابالخرج من المشعبةغیر المعالج قد تم توفیرھا من التجویفات الخاصلغاز التشغیل والماء

.ةصندوق الخلیىتم توفیرھا فة عزل للحبیبات الفلزیةوفوھات مادةغیر موصلةنبوبیأخالل توصیالت 

(57)

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



٣٠

٢٩/٠٤/٢٠٠٨
٠٧٠١/٢٠٠٨
٢٠١٢إبریل 

٢٣/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨١٩

(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 C08L 23/08,

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MARTIN, Joel, L.
JAYARATNE,Kumudini,C
THORN, Mathew, G.

4.  LANIER, J., Todd
5.  MCDANIEL, Max,P.
6.  YANG, Qing

7.  JENSEN, Michael, D.
8.  DESLAURIERS, Paul, J.
9.  KRISHNASWAMY, Rajendra,  K.

(73) 1.
2.

٢٠٠٥/ ٠٢/١١تاریخ ب١١/ ٢٦٤.٩٠٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠١/١١/٢٠٠٦بتاریخ PCT/US2006/ 042526 )( :رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبات بولى إیثیلین متعددة األشكال 
عة من نفس تركیبة بولى إیثیلین متعددة األشكال وأنابیب مصنو

(54)

٣١/١٠/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠١/١١/٢٠٠٦من تبدأ الحمایة 

راع ذا االخت ق ھ كالةتركیببیتعل ددة األش ین متع ولى إیثیل ل ب ى األق ین عل ى إثن وى عل تحت
سبولى إیثیلینمن مكونات ن أو ی ل م ى أق ع وزن جزیئ اً ، ٥اوى ، حیث یكون لكل مكون توزی تقریب

ى  وزن الجزیئ ون ذى ال ون للمك ر ، ویك ون اآلخ ن المك ى م ى أعل ات وزن جزیئ د المكون ون ألح یك
ساوى  ن أو ت ر م رة أكب ة متغی ى قیم ة ٠.٣٥األعل اً لمعادل اً وفق ، Carreau-Yasudaتقریب

٠صفر= nحیث 

(57)

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



٣١

٢٠/٠٩/٢٠١٠
١٥٧٥/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

٢٣/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨٢٠

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

جمھوریة مصر العربیة
ة الدولة لشئون البحث العلمىوزار

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. E21B 49/00

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

GOKDEMIR, Oktay, Metin
MAIR, Christopher

(73) 1.
2.

161/038.146٢٠/٠٣/٢٠٠٨تحت رقم الوالیات المتحدة األمریكیة 
١٨/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ بتاریخ (PCT/US2009/037541)طلب البراءة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

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

إدارة بیانات قیاسات یتم تطبیقھا على نماذج خزان (54)
١٧/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٨/٠٣/٢٠٠٩حمایة من تبدأ ال

یتعلق االختراع الحالى بأداة إلدارة بیانات قیاسات خاصة باآلبار الھیدروكربونیة والخزانات ، 
یتم إنشاء أداة البیانات على شكل ٠من قواعد بیانات ، ومعالجة ھذه البیانات للتطبیق على نموذج خزان 

یقوم مھندس الخزان بإعداد ٠نترنت ، یمكن الدخول علیھ من محطة عمل بعیدة تطبیق معتمد على اإل
أداة البیانات للحصول على بیانات القیاسات وقیم العوامل المحتسبة من قبل على مدى زمنى ، لبئر واحد 
أو أكثر ، ویقوم أیًضا بتوصیف خیارات معالجة متعددة تشمل الترشیح ، وحساب المتوسطات وما یشبھ 

یتم تنفیذ ٠وتحلیالت تراكم الضغط RFTیمكن أیًضا أن تتضمن الخیارات حاالت مثل اختبارات ٠لك ذ
أداة إدارة البیانات المعتمدة على اإلنترنت على خادم إنترنت للحصول على ھذه البیانات ومعالجتھا

٠ثم تحدیث بیانات النموذج وفقًا لذلك 

(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



٣٢

١٤/٠٤/٢٠٠٨
٠٦٠٨/٢٠٠٨
٢٠١٢مارس 

٢٣/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨٢١

(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 21/00, 21/06, 21/12, 21/14, 21/16, 23/72, 23/76, 23/02, 37/04, 35/02, 32/00 & C07C
17/156

(71) 1.
2.
3.

OXY VINYLS, LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KRAMER, Keith, S.
COWFER, Joseph, A.

(73) 1.
2.

١٤/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٧٣٦٥٢٤/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٠/١١/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/US2006/060758):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)
اع  براءة اختر (12)

تراكیب حفازات وعملیة للكلورة األكسجینیة  (54)
٠٩/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٠/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ق  ذا یتعل راع ھ سجینـیةباالخت ورة أك ازات كل ب حف از تراكی اً من حف ال حفزی دار فع ى مق شتمل عل ت
ق ٠فیزیائیة معینةخواصأو/ولھا تركیب كیمیائي معین كلورة أكسجینیة ومادة مخففة ا یتعل ذا كم ھ

حیث یمكن أن تعمل بعض تراكیب ٠تستخدم تراكیب حفازات الكلورة األكسجینیةبعملیاتاالختراع 
ة حرارةحفازات ادة درج ى زی ان عل وعملیات الكلورة األكسجینیة التي تم الكشف عنھا في ھذا البی

ة مفاعـللوبالتالي زیادة القدرة اإلنتاجیـة،التشغیـل المثلى ـة، مقارن قائـم، مثل مفـاعل ذو طبقـة مائع
٠بتراكیب حفازات أخرى للكلورة األكسجینیة

(57)

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



٣٣

١٨/٠٥/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000237

٢٠١٢فبرایر 
٢٣/٠٨/٢٠١٢

٢٥٨٢٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

تكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى وال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 31/4162, 31/4709 & A61P 35/00 & CO7D 487/04.

(71) 1.
2.
3.

ELI LILLY AND COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BEIGHT, Douglas, Wade
SAWYER, Jason, Scott
YINGLING, Jonathan, Micheal

(73) 1.
2.

٢٢/١١/٢٠٠٢بتاریخ ٤٢٨٨٩٣/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٠/١١/٢٠٠٣بتاریخ (PCT/US2003/032747): طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

بیرولوبیرازوالت/ كوینولینیل  (54)
٠٩/١١/٢٠٢٣وتنتھى فى١٠/١١/٢٠٠٣تاریختبدأ الحمایة من

وطریقة لعالج السرطان ،واألمالح المقبولة صیدلیًا منھا IIاالختراع الحالى بمركب وفقًا للصیغة یتعلق 
٠فى مریض فى حاجة إلیھا بإعطاء المركب المذكور 

(57)

ءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیةمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب برات



٣٤

٣١/٠٨/٢٠١٠
١٤٥٨/٢٠١٠
٢٠١٢مارس 

٢٣/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨٢٣

(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 A21C 5/00 & A21B 5/02

(71) 1.
2.
3.

 NESTEC S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

DE ACUTIS, Rodolfo
LEADBEATER, John Michael

(73) 1.
2.

٢٨/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٥٣٥٦١,٩: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٥/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/002174):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مكتب الدیب   (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وجھاز إلنتاج رقائق ویفر بنظام مرن (54)
٢٤/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٥/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

عداد رقائق الویفر بخبز خلیط التى تشمل تحضیر مزیج الخلیط یتكون إلةطریقیتعلق ھذا االختراع ب
یط ھقل الدقیق والماء وتغذیاألمن على ار الخل ى تی شكل متقطع ف یط ب از وضعإمزیج الخل ى جھ ل
یطأعلى سطح الخبز المسخن حیث ضع الخلیطذى یالخلیط ال ار الخل ن تی ھ الحق د نقط ةمباشرن عن

از وضع الأ ى جھ ى األعل د عل یط واح یط یضاف عنصر خل ل خل وینإق یط لتك ى مزیج الخل یط ل خل
سخن ز الم ع سطح الخب دوضع جزء من الخلیط على سطح الخبز الساخن لخبز المتالمس م ن ةلم م

ى ةثانی٢٠ دإل ى ٥ةم ائق ف ى ٥١٣٠دق ر و٥٢٢٠م ال وین ویف نةالرقاقةزالإم لتك ز م طح الخب س
٠الحقنةسفل نقطأو أن الخلیط یغذى خالل خلط متصل مثبت عند أتتمیز بالساخن

(57)

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



٣٥

٠٩/١٢/٢٠٠٧
٠٦٣٧/٢٠٠٧
٢٠١٢مارس 

٢٣/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨٢٤

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

جمهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

كادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأ
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L 3/349 & A23B 7/06, 7/154

(71) 1.
2.
3.

XEDA INTERNATIONAL (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

SARDO, Alberto

(73) 1.
2.

٠٧/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٦٨٨/٠٦: تحت رقمفرنسا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة جدیدة لمعالجة الفاكھة والخضروات بأیونات فوسفور والتراكیب المشابھة (54)
٠٨/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٩/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ة یتعلق االختراع الحالى بطریقة جدیدة لمعالجة الفاكھة أو الخضروات تشمل استخد ب معالج ام تركی
ون الفوسفور ٥٦٠و٣٠عند درجة حرارة بین  إطالق أی سمح ب ذى ی ب مركب ال م ویشمل ھذا التركی

H2PO3
ین - ة حرارة ب د درج ات عن د للفطری ع مبی ن المركب م یط م ذلك خل ع ٥٦٠و٣٠وك م أو م

٠ایوجینول، وتشمل المجموعة ھذا التركیب للمعالجة ونظام استخدامھا 

(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



٣٦

٢٨/١٠/٢٠٠٢
١١٨٠/٢٠٠٢

٢٠١٢مایو 
٢٦/٠٨/٢٠١٢

٢٥٨٢٥

(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 33/113 , 33/26

) جمھوریة مصر العربیة ( عادل یوسف جرجس شحاتھ        .الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عادل یوسف جرجس شحاتھ.الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

ھون الغذائیة العادة استخدامھ طریقة العادة تنشیط مخلف تراب تبییض الزیوت والد (54)
٢٧/١٠/٢٠٢٢و تنتھى فى ٢٨/١٠/٢٠٠٢تبدأ الحمایة من 

ادة استخدامھ  یتعلق االختراع الحالى بطریقة اعادة تنشیط مخلف تراب تبییض الزیوت والدھون الع
ون علما بأن تراب التبییض المعاد تنشیطھ عبارة عن مادة صلبة في صورة مسحوق ناعم جدا ذات ل

.برتقالى فاتح 
: وبتمییز ببعض الصفات الطبیعیة والكیمیائیة كالتالى 

% .١٢–٦الرطوبة الحرة تتراوح ما بین -
. ٧–٦یتراوح ما بین PHالـ -
ا - ى تمرر خالل مناخل سعة ثقوبھ ) میكرون ١٤٧) ( mesh(میش ١٠٠كمیة تراب التبییض الت

. من وزنھا % ٩٨حوالى 
% .٧٠–٦٠اكسید السیلكون تتراوح ما بین نسبة -
% .١٨–١٢نسبة اكسید االلومنیوم تتراوح ما بین -
. ال یؤثر على الحموضة الكلیة للزیت المبیض -

ادن االخرى یجب ان : المعادن  خالى من الزرنیخ والنحاس والرصاص وفى حالة وجود بعض المع
. ال تتفاعل مع االحماض العضویة 

(57)



٣٧

٠٦/٠١/٢٠٠٨
٠٠١٦/٢٠٠٨

٢٠١٢مایو 
٢٧/٠٨/٢٠١٢

٢٥٨٢٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لبحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D06M 13/352

)  جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھشام مصطفى فھمى عبد الجواد . األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

)ى للبحوثالمركز القوم(نقطھ األتصال  (74)
براءة إختراع  (12)

طریقة لتثبیت عدید فینیل البیرولیدون حراریاً أو بإستخدام فوق كبریتات األمونیوم على األقمشة 
القطنیة

(54)

٠٥/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من
راع  ذا االخت ق ھ دون حیتعل ل البیرولی د فینی ولیمر عدی ت ب ة لتثبی وق بطریق تخدام ف ا أو بإس راری

سھ  كبریتات األمونیوم على األقمشة القطنیة بطریقة سھلة بإستخدام بولیمر عدید فینیل البیرولیدون نف
ة  ولیمر خواصاً أدائی ذا الب الج بھ ى المع اش القطن سب القم ولیس مونومر فینیل البیرولیدون حیث یكت

قابلیة للصباغة الحامضیة مقارنة باألقمشة أفضل مثل خاصیة مقاومة اإلنفراج من التجعد وخاصیة ال
ومن الناحیة األخرى عند نقع األقمشة القطنیة المعالجة بھذا البولیمر فى . الغیر معالجة بھذا البولیمر 

رات  ك أو نیت ات الزن ات النحاس أو كبریت الح كبریت محلول یتكون من الیود واإلیثانول أو محالیل أم
ك یعزز من مقاومة ا الفضة فإن ذل د البكتیری شة ض ذه األقم إن إستخدام . ھ ة األخرى ف ومن الناحی

ل    ة بالراتنجات مث سھلة لألقمشة القطنی ة ال ز العنای اء تجھی ادة مضافة أثن دون كم عدید فینیل البیرولی
N ،N ل ٥،٤ثنائى میثیلول ة مث ى وجود أمالح العناصر الثقیل ا وف ثنائى ھیدروكسى إثیلین الیوری

ا ات النح ة كبریت ن مقاوم زز م ك یع إن ذل ة ف ادن الثقیل الح المع ن أم ازة م ل حف ك كعوام س أو الزن
.  األقمشة المجھزة ضد البكتیریا 

(57)



٣٨

١٥/٠١/٢٠٠٧
٠٠٢١/٢٠٠٧
٢٠١٢ابریل 

٢٧/٠٨/٢٠١٢
٢٥٨٢٧

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

العربیةجمھوریة مصر 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C25F 3/22 & C23H 3/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

احمد محمد احمد عوض ابو النجا / األستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

)المركز القومى للبحوث(نقطھ األتصال  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة للتنظیف والتلمیع الكھربى ألسطح النحاس الداخلیة والخارجیة الغیر منتظمة الشكل فى آن 
واحد 

(54)

١٤/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى١٥/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من
ر یتعلق ة غی ة والخارجی اس الداخلی طح النح اإلختراع الحالى بطریقة للتنظیف والتلمیع الكھربى ألس

ة  ة كھربی ي خلی آنود ف ا ك راد تلمیعھ ت المشغولة الم ك بتثبی تم . منتظمة الشكل في آن واحد ، وذل وی
و داخلى وھو عم انى ال ن تقسیم الكاثود إلى فرعین احدھما الخارجى وھو إناء من الرصاص والث د م

ن حمض الفوسفوریك . الرصاص  ون م ویتم غمر كل من اآلنود والكاثود في محلول إلكترولیتى مك
ان  ادة لمع وبعض المواد العضویة مثل الكحول المیثیلى أو اإلثیلین جلیكول أو النشا المذاب وذلك لزی

.  وتقلیل خشونة سطح المشغولة المراد تلمیعھا 

(57)

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



٣٩

٠٥/٠٥/٢٠٠٨
٠٧٣٠/٢٠٠٨

٢٠١٢مایو 
٢٧/٠٨/٢٠١٢

٢٥٨٢٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F1/42 , 101/10 , 101/16 , 103/34

)العربیةجمھوریة مصر(المركز القومى للبحوث   ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد لطفى حسن محمد  / دكتور
آمال حنفى عبد القادر على / دكتور 

نسرین محمد فرید فتحى قاسم  /دكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

)المركز القومى للبحوث(نقطھ األتصال  (74)
اختراعبراءة  (12)

ونیة من مخلفات بنجر السكر   طریقة لتحضیر مبادالت أنی (54)
٠٤/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٥/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ةبطریقة لتحضیر مبادالت یتعلق ھذا االختراع  سكرأنیونی ات بنجر ال ن مخلف ة ٠م ك بمعالج تم ذل ی
سكر ، بعد إستخالص السكر بمواد تكون متمخلفات بنجر السكر ات بنجر ال ع مكون ة م راكبات مخلبی

ات نیووذلك إلزالة األ رات والكبریت ات الفوسفات والنت د ٠نات الضارة من الماء مثل أنیون ان الح وك
و  ات ھ رات والكبریت فات والنت ل الفوس ات مث ة األنیون صى إلزال م١٩٤األق م ، /مج م٦٤ج م /مج ج

م١١٤و ب /مج ى الترتی م عل تخدام المب٠ج ن إس دون نیوادالت األویمك رات ب دة م ضرة ع ة المح نی
وى  ول قل شیطھا بمحل ك بتن ا وذل ى كفاءتھ أثیر عل ة ٠ت ة عالی ضرة بمقاوم واد المح از الم ا تمت كم

٠ضد التعفن 

(57)



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٢سبتمبرىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

١٩٧دد ــالع٢٠١٢أكتوبرددــع

العربیة                   جمھوریة مصر 
ىوزارة الدولة للبحث العلم

والتكنولوجیاىأكادیمیة البحث العلم



 
 

 
 
  
  

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( صادراألوصاف المختصرة للبراءات- بتمبرخالل شھرةال ة ٢٠١٢س ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٨٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٨٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٨٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٨٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٨٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٨٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٨٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٨٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٨٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٨٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٨٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٨٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٨٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٨٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٨٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٨٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٨٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥٨٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥٨٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٨٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٨٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٨٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٨٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥٨٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥٨٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥٨٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥٨٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥٨٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥٨٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥٨٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥٨٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)٣٧( ٢٥٨٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥٨٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٥٨٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة

)٤١( ٢٥٨٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٥٨٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٥٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٥٨٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠م براءة رقـ

)٤٥( ٢٥٨٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٥٨٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٥٨٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٥٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٥٨٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٥٨٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٥٨٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٥٨٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٥٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٤( ٢٥٨٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٥( ٢٥٨٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٦( ٢٥٨٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٧( ٢٥٨٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٨( ٢٥٨٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٩( ٢٥٨٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٠( ٢٥٨٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦١( ٢٥٨٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٢( ٢٥٨٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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 )



األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٢سبتمبررـالل شهـخ
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٠٨/٠٨/٢٠٠١
٠٨٦٩/٢٠٠١
٢٠١٢إبریل 

٠٢/٠٩/٢٠١٢
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(44)
(45)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

كتب براءات االختراعم

(51) Int. Cl.8 C07K 14/02, 1/36 & A61K 39/29

(71) 1.
2.
3.

SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

DE HEYDER, Koen
SCHU, Peter
SERANTONI, Michelle

4. VAN OPSTEL, Omer

(73) 1.
2.

١٠/٠٨/٢٠٠٠بتاریخ ٠٠١٩٧٢٨,٥: تحت رقمالمملكة المتحدة
١٨/٠١/٢٠٠١بتاریخ ٠١٠١٣٣٤,١

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عالج جدید  (54)
٠٧/٠٨/٢٠٢١تبدأ الحمایة من من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى 

را ذا االخت ق ھ دى یتعل اب الكب ین االلتھ اج انتیج ة إلنت اح، Bع بطریق ى لق تعمال ف ب لالس المناس
٠وتتضمن الطریقة تنقیة االنتیجین فى وجود سیستین إلى اللقاحات المشتملة على االنتیجینات 

(57)

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



٣

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

مكتب براءات االختراع

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

٢١/٠٢/٢٠٠١
١٧٠/٢٠٠١

٢٠١٢مارس 
٠٢/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٣٠

A61K 39/395 & C07K 16/00Int. Cl.7(51)

H – LUNDBECK A/S (DENMARK)1.
2.
3.

(71)

BIRK. peter
JENSEN, Martin, Roland
NIELSEN, Kiaus, Gregorius

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢١/٠٢/٢٠٠٠بتاریخ ٠٠٢٦٥/٢٠٠٠: الدنمارك تحت رقم 

مر احمد اللباد س(74)
براءة اختراع  (12)

THمع قمة الصقة APPاو Abنظير (54)
٢٠/٠٢/٢٠٢١فىمن  منح البراءة وتنتھىتبدأ الحمایة 

بیھ (57) شا Abش ى المن وانى ذات ا(الحی شا بیت بیھ الن ین ) (ش اض االم ة ٦٨٣-٦٧٢احم ة المتوالی ى ھوی ف
د او ب) ٢:رقم  م (APPولى ببتی ة رق ة المتوالی شا) ( ٢: ھوی شبیھ الن تج ل روتین من تم ادخال ) ب ث ی حی

ة الالصقة ( الخارجى المعزول Tمادة الصقة واحدة على االقل لمساعد  ق ادخال ) THالقم عن طری
ـ  ة الالصقة ل ون القم ة THحمض امینى ، او اضافتھ ، او حذفھ ، او استبدالة، حیث تك الخارجى خالی

م 672-683واحماض االمین Abویتم ادخالھا فى Dمن احماض امینیة  او ) ٢:فى ھویة المتوالیة رق
APP) ٢:ھویة المتوالیة رقم(

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



٤

٠١/٠٧/٢٠١٠
١١٣٢/٢٠١٠

٢٠١٢مایو 
٠٢/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٣١

(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 F01K 25/02, 41/00

(71) 1.
2.
3.

LOIDL, Walter (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

LOIDL, Walter

(73) 1.
2.

٠٣/٠١/٢٠٠٨بتاریخ   A 7/2008 :تحت رقمالنمسا
٢٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/AT2008/000469(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

محرك حرارى (54)
٢١/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٢/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

مكبس على األقل ، تحتوى كل منھما على -بمحرك حرارى بھ وحدتى أسطوانة یتعلق ھذا االختراع 
الى ) Pv(مائع تمدد ، یقع تحت ضغط إجھاد مسبق  ر درجة الحرارة وبالت ة تغی ى حال ویغیر حجمھ ف

ائع  ستقلة لم ھ بصورة م تحكم فی ن ال ن الحرارة یمك داد م یحرك المكبس ، العناصر للحصول على إم
ائع –طوانة التمدد لكل وحدة أس سماح لم مكبس ، ووسیلة تحكم تتحكم فى عناصر اإلمداد بالحرارة لل

اد  ائع اإلجھ ؤثر م ث ی ابس ، حی رك المك الى یح د وبالت سخین والتبری ب بالت ى التعاق وم عل دد لیق التم
شترك –المسبق المشترك على المكابس لكل وحدات األسطوانة  اد مسبق م غط إجھ ذل ض بس لب المك

)Pv (اد المسبق على موائ اس للضغط لضغط اإلجھ تحكم بمقی یلة ال د وس تم تزوی دد ، ی ، ) Pv(ع التم
ى ضغط  اد عل الحرارة باالعتم داد ب د لعناصر اإلم سخین والتبری وتتحكم وسیلة التحكم فى أطوار الت

٠لالحتفاظ بھ داخل مدى محدد مسبقا ) Pv(اإلجھاد المنسق المقاس 

(57)

مطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور تمثل ھــذه ال
المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
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مفصلة باب  (54)
١٧/٠٥/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٨/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ة االختراع تعلق ھذا ی ى دعام شتمل عل ذى ی وع ال ى من الن ى المحور األفق اب عل صلة لفتحة ب بمف
دوران  ة لل ر قابل ون غی اب ، وتك رة وب ل حجی ا بھیك تم تثبیتھ ن أن ی ى یمك ة ، والت ى وثانی أول

سمار  الل الم ن خ رى م ة ألخ ن دعام ائع ٠م طوانى م بس أس د مك ى مخم صلة عل شتمل المف ت
ذى وع ال ن الن ھ م ود ب ائع الموج ى للم دفق داخل سرب ت ھ ت بس ٠ل ى المك د عل شتمل المخم ی

ب  داخل الثق سرب٠ب انع للت شكل م شق ب ذى ال یتع ق ال ى الملح بس عل شتمل المك ن أن ی یمك
د  ادة التخمی ى زی ل عل ى یعم اب ، ولك الق الب تم إغ دما ی د عن ع المخم صلة ٠م شتمل المف ت

ل عل ى تعم ابض لك ل ن ة مث یلة مرن ى وس ھ عل تم فتح دما ی اب عن قوط الب ة س ضادة حرك ٠ى م
٠یمكن أن تكون المفصلة من نوع الجلبة والتى تكون لھا الجلبة وجزء تناكب 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
فصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف الت
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طریقة الختیار تدفق أوساط (54)
٠٩/٠٦/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٠/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع  ق االخت ة یتعل ب لخدم داول طل ام لت ة ونظ ى طریق یلة ف وفیر وس الى بت دفق الح أو ت
یاق  تخدام س ن اس ن الممك ان م ا إذا ك ر م وى ، لتقری وى خل ام رادی ستخدم لنظ ن م اط م PDPأوس

ـ  ل ل ات EPSأو حام ى معلوم تناداً إل وبین اس اط المطل دفق األوس ة أو ت ل للخدم ودین بالفع موج
٠یتم استقبالھا من النظام 

(57)

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



٧

١٣/٠٩/٢٠٠٩
١٣٣٩/٢٠٠٩
٢٠١٢إبریل 

٠٢/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٣٤

(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 F16L 15/04

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO METAL INDUSTRIES , LTD (JAPAN)
VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.
4.

NAKAMURA, KELICHI
HAMAMOTO, TAKAHIRO
SUGINO, MASAAKI
YAMAGUHI, SUGURU

(73) 1.
2.

٠٢/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧–٠٩٦٦٢٤: الیابان تحت رقم 
٠٢/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/JP2008/056964: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (74)
ختراعابراءة (12)

وصلة ملولبة لمواسیر فوالذیة (54)
٠١/٠٤/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٠٢/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

بوصلة ملولبة لمواسیر فوالذیة تتكون من لسان یشتمل على أسنان لولب ذكریة ونقر ختراعإلیتعلق ھذا ا
األجزاء اللسان ومقاومة حكعلى أسنان لولب أنثویة تّم تحسینھا بالنسبة إلى سھولة إدخالیشتمل

اللسان والنقر شكل إقحام جزء سن لولب كامل ألحدھماىتشمل جوانب اإلقحام ألسنان اللولب ف. الملولبة
وزاویة ٤٥٥–٥تتراوح من αإقحام الخطوتین زاویةىلشكل اإلقحام ذ. شطباً ىخطوتین یحوىذ

Hإلى ارتفـاع سـن اللولبhتفاع الشطـبالرH/h، تبلغ النسبة٦٠٥–٢٠تتراوح من βشطب 
للجزء المشطوب إلى مساحة المقطع ىالمقطع العرض، أو جعلت نسبة مساحة٠.٥٠-٠.٢٥للسان 
وعلى أبعد حد ٠.٢٥تبلغ H/hلقیمة تطابق نسبة ارتفاع شطبلجانب اإلقحام مساویةىالكلىالعرض

.٠.٥٠شطب تبلغ قیمة تطابق نسبة ارتفاع

(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

٣٠/٠٩/٢٠٠٧
٠٥٠٧/٢٠٠٧

٢٠١٢مایو 
٠٣/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٣٥

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

جمھوریة مصر العربیة
دولة لشئون البحث العلمىوزارة ال

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E03D 9/00

)جمھوریة مصر العربیة ( شریف محمود رمضان على الخطیب / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

شریف محمود رمضان على الخطیب / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

شطاف٢قاعدة توالیت مزودة بعدد  (54)
٢٩/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ٣٠/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ق١شطاف بدل من ٢یتعلق موضوع االختراع بتطویر التوالیت لیعمل بعدد  ن طری شطاف تعمل ع
ام) محبس مشترك(محبس أو ٢ ى وأخر أم اه شطاف خلف سھیل وصول المی رة لت ذه الفك دت ھ ى وول

٠لألعضاء التناسلیة األمامیة 

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



٩

١٥/٠٧/٢٠١٠
١٢٠٠/٢٠١٠
٢٠١٢أبریل 

٠٤/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٣٦

(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 46/28

(71) 1.
2.
3.

4ENERGY LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

TINDALE, Patrick
REDSHAW, Stuart, Peter

(73) 1.
2.

١٧/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠٠٨٢٤.٥:تحت رقمالمملكة المتحدة
١٦/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/GB2009/000130: (طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اعبراءة إختر (12)

مرشح ھواء (54)
١٥/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٦/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

،لمرشح الھواءتشكل مسار یمتد بین مدخل ومخرجةبمرشح ھواء یشتمل على قنایتعلق ھذا االختراع
الجسیمات ةزالإلقل من المسار ألاعبر جزء علىةعلى شعیرات تمتد من جدار قناةتشتمل القنا

.ة من الھواء الذى یمر عبر القناةبوسالمح

(57)

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



١٠

٢٢/٠٢/٢٠٠٦
٠٠٧٢/٢٠٠٦
٢٠١٢ابریل 

٠٤/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٣٧

(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 9/44 , 17/00

(71) 1.
2.
3.

MICROSOFT CORPORATION(UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

Anil Kumar Nori
Sameet H. Agarwal
Jose A. Blakeley
Pedro Celis

5.
6.
7.
8.

Praveen Seshadri
Soner Terek
Arthur T. Whitten
Dale Woodford

(73) 1.
2.

٢٨/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ٦٥٧.٥٥٦/١١:ى الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٣٠/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ١٧١.٩٠٥/١١& 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تطبیقات مختلفة إطارات طریقة ونظام إلدارة البیانات عبر  (54)
٢١/٠٢/٢٠٢٦وتنتھى في ٢٢/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ة االختراع ھذایتعلق ات مختلف تم وضع . بطریقة ونظام إلدارة البیانات عبر إطارات تطبیق ث ی بحی
زین  صمم لتخ زن م داخل مخ ات ب ة بالبیان صة الخاص ات المتخص ة –المكون ات المھیكل واع البیان أن

ار ع إط ل ، و وض ى األق دة عل ات واح ة بیان وفیر خدم ة لت ر مھیكل ة والغی بھ المھیكل ذه وش ى ھ عل
ة  ات المختلف ن إطارات التطبیق المكونات وتحلیل مفھوم صیاغة النماذج إلى عوامل معروفة للعدید م

. ویتضمن أیضاً اإلختراع نظام لتسھیل تنفیذ ھذه الطریقة 

(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



١١

٠٨/٠٩/٢٠٠٩
١٣٢٩/٢٠٠٩

٢٠١٢مایو 
٠٤/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٣٨

(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 C07C 227/18, 229/32, 229/36

(71) 1.
2.
3.

DSM IP ASSETS B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

MOODY, Harold, Monro

(73) 1.
2.

٠٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ٠٧١٠٣٨٥١.٧: تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
١٠/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP)(2008/052814:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللبادسمر (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لتحضیر استرات المیثیل لحمض أمینى (54)
٠٩/٠٣/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٠/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

: بعملیة لتخلیق استر المیثیل لحمض أمینى تتضمن الخطوات اآلتیة ختراع االیتعلق ھذا 
إرجاع خلیط تفاعل یشتمل على حمض أمینى حر ، میثانول وحمض قوى ؛) أ 
تركیز الخلیط ؛) ب
إضافة میثانول ؛) ج 
٠مرة واحد أو أكثر ) ج(–) أ(تكرار الخطوات ) د 

(57)

المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه 



١٢

٠٧/٠٨/٢٠٠٨
١٣٥٢/٢٠٠٨
٢٠١٢ابریل 

٠٤/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٣٩

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

جمھوریة مصر العربیة
لدولة لشئون البحث العلمىوزارة ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C09K 8/62, 8.66, 8/80

(71) 1.
2.
3.

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WEAVER, Jimmie, D.
NGUYEN, Philip, Duke
RUSH, Thomas, E.

4.    SLABAUGH, Billy, F.
5.    BOWLES, Bobby, K.

(73) 1.
2.

١٠/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٣٥١٩٣١/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٧/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/GB) (2007/000421: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع  (12)

مستحلبات بھا عوامل دمج وطرق تكوینھا (54)
٠٦/٠٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٧/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل الىاالخت ى الح شتمل عل رق ت ج : بط ل دم ھ عام ستحلب ب ة م وفیر تركیب ت
دة ة واح ل دمج ؛ وتغلیف مجموع سطحى ، وعام وتر ال ادة خافضة للت یشتمل على مانع مائى ، وم

ن الجسیمات  ى مجموعة م دمج للحصول عل ل ال على األقل من الجسیمات بالمستحلب الذى بھ عام
ى  ذه الطرق عل شتمل ھ ا ت ج ، كم شتمل : المغلفة للمستحلب الذى بھ عامل دم ائع معالجة ی وفیر م ت

سطحى ، وتر ال ضة للت ین خاف ادة أم ائى ، وم ائع م ى م شتمل عل ج ی ل دم ھ عام ستحلب ب ى م عل
ج  ل دم ى وعام ت أرض وین تح ى تك ة ف ائع المعالج ال م وات ٠؛ وإدخ رق خط ذه الط ضم ھ : ت

سیمات  ى ج صول عل دمج للح ل ال ھ عام ذى ب ستحلب ال سیمات بالم ن الج ة م ف مجموع تغلی
ضة ادة خاف ائى ، وم ائع م ى م شتمل عل ة ی ائع معالج وفیر م ج ، وت ل دم ھ عام ستحلب ب ة لم مغلف

ال  ج ؛ وإدخ ل دم سطحى ، وعام وتر ال ى للت ت أرض وین تح ى تك ة ف ائع المعالج ٠م
ى  ج عل ل دم ا عام ى بھ ستحلبات الت ات الم شتمل تركیب وتر : ت ضة للت ادة خاف ائى ، وم ائع م م

٠السطحى ، وعامل دمج بھ عامل لزج غیر مائى أو راتنج 

(57)

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



١٣

٢٤/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٨٢/٢٠٠٩

٢٠١٢مایو 
٠٤/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٤٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لبحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H04B 1/04

(71) 1.
2.
3.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

SUNDSTRÖM, Lars
PALENIUS, Torgny

(73) 1.
2.

٢٧/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٣٨٨٠٧٣.٦: تحت رقمالمكتب األوروبى 
٢٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٨٨٢.٢٤٣/٦٠: لوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ا

١٩/١٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP) (2007/011142: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتخفیض القدرة فى مرسل وتحدیدھا (54)
١٨/١٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٩/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ضمینھااالخت م ت ال ت عھ إلرس تم وض ل ی درة لمرس ى الق یض ف ستوى تخف دیر م بتق
ى  لكى رقم ام الس ى نظ لكیة ف وات الس ق قن ن طری ضمین ع ات الت ن ھیئ دد م اً لع ٠وفق

اتج بترتی ن ن سابھا م تم ح دة ی ى م شتمل عل ضمین ت ى الت دة عل ات معتم دیم بیان تم تق ث ی ب ثال
ارات  ال إش درة إلرس یض ق دیر تخف ساب تق تم ح ضمین ، وی ة ت اً لھیئ ضمینھا وفق م ت ارة ت إلش

ا  ذكورة منھ ضمین الم ة الت اً لھیئ ضمینھا وفق م ت ضمین ، ٠ت ى الت د عل ى تعتم ات الت دیم البیان تم تق ی
دة  دة واح ى م ث ، عل ب ثال اتج بترتی ن ن ل بحیث تشتمل ، باإلضافة إلى المدة المحسوبة م ى األق عل

ى  ب أعل تج بترتی ى المرسل ، ٠محسوبة من من دة عل ات المعتم دیم البیان تم تق ك ، ی ى ذل عالوة عل
ل  ى المرس دة عل ذكور والمعتم ضمین الم ى الت دة عل ات المعتم ن البیان دیر م ساب التق تم ح ٠وی

ذلك یح ك ى تت درة ، والت ى الق یض ف د تخف ة لتحدی ر دق ة أكث ق طریق تم تحقی الى ، ی روف وبالت ظ
٠تشغیل مختلفة للمرسل المطلوب دراستھ 

(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



١٤

١٤/٠٧/٢٠١٠
١١٨٣/٢٠١٠
٢٠١٢یونیھ 

٠٤/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٤١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01F 23/00

) جمھوریة مصر العربیة(زكى عبد اللطیف زكى عبد اللطیف/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

زكى عبد اللطیف زكى عبد اللطیف/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

أداة قیاس إنبعاجات لألسطح المختلفة  (54)
١٣/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٤/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

راع ب ذا االخت ق ھ ةیتعل طح المختلف ات لألس اس إنبعاج ریحة ٠أداة قی ن ش ارة ع سم األداة عب وج
م ٨٤٠(بمقاسات (Stainless Steel)من الحدید  م ٩٠× م صدأ ) مم٧× م وى ال ی وھو معدن ق

أثر بالعوام امى وال یت ھ األم ى الوج سنتیمترات عل ة بال سطرة مدرج ود م ز بوج ة وتمی ل الجوی
ز  ذلك تتمی ھ وك ات علی اس اإلنبعاج راد قی سطح الم یة لل ة والعرض اد الطولی اس األبع ألداة لقی ل
ا  یر وغیرھ اد المواس اس أبع ألداة لقی ى ل ھ الخلف ى الوج ة عل ة بالبوص سطرة مدرج ود م بوج

دد ثالث ود ع ضاً بوج ز أی ة وتتمی ات الداخلی اس اإلنبعاج سنتیمترات لقی ة بال رات مدرج ة مؤش
ات  رق التخان اس ف ى قی ساعد عل رات ت ذه المؤش ة وھ طح المختلف ع األس ة لجمی والخارجی

ین( طحین مختلف مك س طح ) ٌس ل األس ة می اس درج ادن وقی طح المع ى أس ل عل اس التآك وقی
اس ى لقی ع استخدام المؤشرات وتتمیز أیضاً بوجود میزان رأسى ومیزان میاه أفق سطح م مستوى ال

٠المدرجة لمعرفة درجة میل األسطح بالسنتیمتر 

(57)

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



١٥

٢٤/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٧٦/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

٠٤/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٤٢

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60B 11/10

)جمھوریة مصر العربیة(أحمد محمد شعالن محمد دھشان  ٠١
٠٢

(71)

أحمد محمد شعالن محمد دھشان ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

طارإلنفجار اإدام السیارة لحظة طنقالب أو اصإنحراف وإلالمانع امنظ (54)
٢٣/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

الى ب راع الح ق االخت انع نظامیتعل راف وإلالم سیارة لحظة طنقالب أو اصإنح ارإلنفجار اإدام ال .  ط
ز اتجاىطار تمیل السیارة فإلاىعند حدوث انفجار ف ر مرك ؤثرة ویتغی وى الم ع الق ه االنفجار وتتجم

ؤد دید ی راف ش دث انح ل فیح ى االصىالثق سیارةإلدام واطإل شیم ال الب وتھ ن إونق ا م ن فیھ ابة م ص
شارة إعطاء إطار بإلیعمل لحظة انفجار انھإنحراف فإللمنع احالة تركیب نظامىركاب أو حمولة وف

ع إلصلى فیعود األالمیل إلى الوضع اادةعإتعمل على ىللمجموعة المیكانیكیة الت وازن ویمن تزان والت
ان أالطریق ویظھر ىتظل سائرة فنحراف كما أن السیارةإلا مام السائق ضوء وصوت تنبیھ یحدد مك
عھشارات الخلفیة متقطعة لتنبیإلتعمل انفجار كماإلا ى جمی واع أالسیارات الخلفیة ویركب النظام عل ن
سیارات بموأو ام ال ة دون حج ة والحدیث ا القدیم ر فأدیالتھ دیل أو تغی كلىى تع ا ش سیارة أو وزنھ ال

ؤثر ف یرھاىوال ی ة ا. س ن لحظ ام م ل النظ دأ عم سرعةإلویب ار ب ة أو ١/٦٠نفج ن الثانی ١/١٢٠م
.من الثانیة

(57)

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



١٦

٢٨/١٠/٢٠٠٧
٠٥٥٣/٢٠٠٧
٢٠١٢أبریل 

٠٥/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٤٣

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

جمھوریة مصر العربیة
لعلمىوزارة الدولة لشئون البحث ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS. (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

WALTER Sollner

(73) 1.
2.

٠١/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٥٩١.٣٨٠/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم  ١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى (74)
براءة إختراع (12)

العامةاألوساطأجلمنالسمتمتعددالتركیمسابقالزمنىلإلرتحالطریقة
النشأةمتغایرةواألطوارالمتباینةالخواصذات

(54)

٢٧/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٨/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من
ذاتالعامةاألوساطأجلمنالسمتمتعددالتركیمسابقزمنىاللإلرتحالطریقةبیتعلق ھذا االختراع

ثالثةفىللبیاناتالجزئیةالمجموعاتعلىالحصولیتم. النشأةمتغایرةواألطوارالمتباینةالخواص
السرعاتوتتحدد.الخواصومتباینةمتغایرةأوساطفىالزلزالیةالبیاناتمنوذلكمنتقاةسمتیةاتجاھات
المعادالتمنخطیةمجموعةحلىویجر. للبیاناتالجزئیةالمجموعاتمنجزئیةمجموعةلكلالسمتیة

المستقلةالمؤشراتإلیجادالثالثالمحددةالسمتیةوالسرعاتالسمتیةالثالثةالمنتقاةاالتجاھاتفى
یجرىكما. حلھابعدالثالثةالمستقلةالمؤشراتمنسمتىزمنىارتحالسرعةدالةإنشاءویتم.الثالثة
. انشاؤھاسبقالتىالسمتیةالزمنىاالرتحالسرعةدالةمنوذلكزمنىإرتحالانتقالزمندالةإنشاء

(57)

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



١٧

٢٨/٠٣/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000322

٢٠١٢مارس 
٠٥/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٤٤

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61M 5/315

(71) 1.
2.
3.

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND (GERMANY)
TERUMO CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SAIKI, Masaru

(73) 1.
2.

٠٤/١٠/٢٠٠٤بتاریخ 04023630.9: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٤/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ PCT/EP) (2005/009839:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

آلیة لتشغیل جھاز یستخدم لتوصیل العقاقیر الطبیة (54)
١٣/٠٩/٢٠٢٤فى وتنتھى ١٤/٠٩/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ق  ذا یتعل راعھ شغیل االخت ة ت األجھزة / بآلی شغیل ب وى ت ة ق ال لثم ل الفع ة للنق ع مالئم دف
ل  ستخدمة لنق دواء / الم ن ال رة م ات كبی ع جرع سمح بتوزی ى ت ة والت اقیر الطبی یل العق توص

ددة  ة مح ة جرع ھ لثم تحكم ب تخدام وال ھل االس د س ذى یُع صحیح ال یلة الت ة وس ى ثم ى تعط والت
دواء  ن ال شتمل ٠م شغیل وت ة الت ى / آلی ع عرض ھ مقط ذى ل اس وال ود الكب ى عم دفع عل ال

ًا  اً وممنوع ون مجوف ذى یك ستدیر وال ر م حب / غی ود س دوران عم ن ال اً م ٠معاق
ى  شكل دوران رك ب ذى یتح ة وال ات الدوائی ضبط الجرع درج ل رص م اس وق ضیب الكب شق بق مع

شكل دوران رك ب ة ویتح بط الجرع اء ض ب أثن رف القری اه الط دباتج رف البعی اه الط ى باتج
ابة٠أثناء توزیع الجرعة  ل لالس صلة اتصاالً قاب ى تكون مت ة والت ة / وأسطوانة داخلی ك بمدرج الف

ة  ة ضبط الجرعة واألسطوانة الداخلی ین مدرج سبى ب دوران الن ع ال تم من ضبط الجرعة بحیث أن ی
ة  ع الجرع اء توزی دوران أثن ذلك ال سمح ب ن ی ة ولك بط الجرع اء ض اسوم٠أثن ضیب الكب ك للق اس

ة ،  ع الجرع اء توزی ب أثن رف القری اه الط رك باتج ن التح اس م ضیب الكب ع الق ذى یمن وال
٠ولكنھ یسمح لقضیب الكباس بالحركة تجاه الطرف البعید أثناء توزیع الجرعة 

(57)

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



١٨

١٦/١١/٢٠٠٨
١٨٦٤/٢٠٠٨
٢٠١٢یونیھ 

٠٩/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٤٥

(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  F16L 41/08

)ریة مصر العربیة جمھو( أسامة نسیم إبراھیم بركات / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أسامة نسیم إبراھیم بركات / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

جلبة محكمة مانعة للتسریب (54)
١٥/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٦/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة مستح راع بجلب ذا االخت ق ھ سمى یتعل صحى وت صرف ال الت ال ى وص ستخدم ف تیك الم ن البالس دثة م
P.V.C٠مواسیر 

٠ومستحدثة بحیث تعالج بعض المشاكل الموجودة فى التوصیالت البینیة بین المواسیر 
: استخدامات الجلبة 

صارف -١ ن م ر م دد كبی تیعاب ع ك الس ة وذل وع الریح وق ك ة ف لة المثبت ى الوص ة ف ستخدم الجلب ت
و ساجد األح ل الم رى مث شروعات الكب ى الم رة ف داد كبی ة وأع ات مختلف دارس –اض بمقاس –الم

٠الشركات –المستشفیات 
٠عدم تسریب المیاه من مجمع التوصیل المثبت فوق كوع الریحة -
٠منع الزوائد داخل مجموع التوصیل المثبت فوق كوع الریحة -
٠ة فى مجمع التوصیل عدم تعلیق الرواسب على الزوائد الداخلی-
ادات - دم وجود زی ك لع وع الریحة وذل سھولة الصیانة الدوریة فى مجمع التوصیل المثبت فوق ك

٠داخل مجمع التوصیل 
سیطة -٢ ھلة وب ة س ى بطریق ى أو أفق دیم رأس رع ق ن ف د م رع جدی ادة ف ى زی ة ف ستخدم الجلب ت

٠فى الصرف الصحى 
clean-out٠طبة تسلیك فى خط ممدد بالطریقة األمریكیة وبواسطة الجلبة یمكن إنشاء-٣

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



١٩

٢٧/١٠/٢٠٠٩
١٥٩٠/٢٠٠٩
٢٠١٢مارس 

١٠/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٤٦

(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 43/11, 43/26

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMIENT N.V.  (UNITED KINGDOM )

(72) 1.
2.
3.

KOSAREV, Ivan, Vitalievich
MEDVEDEV, Oleg  Olegovich
MEDVEDEV, Anatoly Vladimirovich

4.      WALTON, Ian

(73) 1.
2.

٠٣/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ  )  PCT/RU2007/000357(:طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

سیاسة تثقیب لوضع دعامة مختلفة األصل فى تكسیر ھیدرولیكى (54)
٠٢/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٣/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

وین تحت األرض  ن تك ة م یتعلق ھذا االختراع بطریقة لتكسیر ھیدرولیكى لطبقة تكسیر خزان فردی
لدعامة بحیث ال تمد الإلنتاج وضع دعامة مختلفة األصل والتى فیھا توضع أعمدة ا

ك ) للكسر الرأسى(أعمدة الطول الكلى للكسر  شكل تل ث ت وات بحی ولكنھا تكون ھى نفسھا مقاطعة لقن
ر  ة البئ ى فتح ل ٠القنوات التى تقع بین األعمدة مسار یؤدى إل ة إدراج كت ة طریق ذه الطریق دمج ھ وت

ن خالل تجمعات  ة م ن الدعام ة من موانع حاملة للدعامة وخالیة م ى داخل طبق وب ف دة من الثق عدی
ع  دمج م ة ال تن ات الفردی متكسرة وحیدة من الصخر ، مع طرق تضمن أن الكتل الخارجة من التجمع

٠بعضھا 

(57)

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



٢٠

١٦/٠٨/٢٠٠٧
٠٨٦١/٢٠٠٧
٢٠١٢إبریل 

١٠/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٤٧

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

جمھوریة مصر العربیة
ىوزارة الدولة لشئون البحث العلم

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. G01V 3/38

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

THOMSEN Leon A.
ALLEGAR, Norman A.
DELLINGER, Joseph A.

4.
5.
6.

JILEK, Petr
JOHANSON, Daniel
XIA, Ganyuan

(73) 1.
2.

١٨/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ    60/654.378 : الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢١/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ   (PCT/US2006/005952) :طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

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

المسافة فى أخذ معالجة–إلستخدام خصائص الزمن نظام وطریقة 
وتكوین الصورة من بیانات مصدر إلكترومغناطیس إبتدائى متحكم فیھ

(54)

٢٠/٠٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢١/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
یتعلق االختراع الحالى بنظام وطریقة إللتقاط ، معالجة وتكوین الصورة من بیانات مصدر 

بطرق مماثلة للطرق المستخدمة فى بیانات الزالزل ، ) t-CSEM( إبتدائى متحكم فیھ إلكترومغناطیس
) t-CSEM( المسافة الخاصة ببیانات –باألخص یتعلق االختراع الحالى باستغالل خصائص الزمن 

وذلك للمعالجة والتصویر المثالى الناتج ، یوضح االختراع ) t-CSEM( بھدف تصمیم وإجراء مسموح 
الناتجة عن التشتت والفقد ، ولذلك تتشابھ ھذه الخصائص ) t-CSEM( الى كیفیة تصحیح آثار بیانات الح

مع بیانات الزالزل ویمكن معالجتھا باستخدام طرق معروفة بالنسبة لمعالج الزالزل ، یمكن استخدام 
اف موضع الناتجة ، باألخص عند دمجھا مع صور الزالزل المتناظرة ، إلكتش) t-CSEM( صور 

٠مستودعات الھیدروكربون 

(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

٢٧/٠٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000224

٢٠١٢مارس 
١٠/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٤٨

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

جمھوریة مصر العربیة
بحث العلمىوزارة الدولة لشئون ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C12P 21/08
(71) 1.

2.
3.

WYETH RESEARCH IRELAND LIMITED (IRELAND)

(72) 1.
2.
3.

DRAPEAU, Denis
LUAN, Yen-Tuang
MERCER, James, R.

4.
5.

WANG, Wenge
LASKO, Daniel

(73) 1.
2.

٢٧/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٦٠٤٩٣٦/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٦/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ PCT/US2005/030364)(:طلب البراءة الدولي رقم

١.
٢.

(30)

ھدي أحمد عبد الھادي (74)
براءة إختراع (12)

أنظمة وطرق ألنتاج البروتین (54)
٢٥/٠٨/٢٠٢٥تنتھى فى و٢٦/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

بیتا نشوانیة في مزرعة خلویة، –إلنتاج واسع النطاق ألجسام مضادة ضد نظام محسنقدم اإلختراع ی
:وبالتحدید في أوساط تتمیز بواحد أو أكثر من

؛مل ج٧٠حوالى تركیز حمض امینى تراكمى اكبر من) ١(
؛٢حوالى جرامیة اقل منء نسبة جلوتامین تراكمى الى اسباراجین تراكمى جز) ٢(
؛٢,٠حوال جرامیة اقل منء نسبة جلوتامین تراكمى الى حمض امینى كلى تراكمى جز) ٣(
ى جزغیر عضوى تراأیون نسبة) ٤( ى تراكم ى كل ض امین ى حم ینء كمى ال ة ب ٠.٤حوالى جرامی

؛١الى 
أو
والى ) ٥( ین ح ب ب ى مرك باراجین تراكم ى واس امین تراكم ز جلوت یح ٣٦و ١٦تركی ل ج ، ویت م

ل روتین ویقل اج الب ن انت ة م ستویات عالی ام م ك النظ ل ذل تخدام مث ل اس راكم عوام ن ت ة م ل معین مث
ة ، ذلكوباألضافة الى. او الالكتات/ األمونیوم و شمل إزاح ة ت ،درجة الحرارةفقد قدمت طرق زراع

ة من % ٨٠-٢٠ى عندما تصل المزرعة الى حوالدرجة الحرارةلتخفیض تشمل مثالیا و ا الخلوی كثافتھ
مستویات الالكتاتمنضیخفطرق تاالختراع الحالى یقدموباإلضافة الى ذلك أو بدال منھ،. القصوى

.ت، بعد وصولھا الي القمةالوقعلى مراو األمونیوم فى المزرعة / و

(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



٢٢

٢٤/٠٦/٢٠٠٨
١٠٨٥/٢٠٠٨
٢٠١٢ابریل 

١٠/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٤٩

(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 3/40

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

BATCHELOR, Stephen, Norman
BIRD, Jayne, Michelle

(73) 1.
2.

١٠/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ  ٠٦١١٨٧٤٢.٣: األوروبى تحت رقم البراءات مكتب 
١٣/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP) (2007/057264: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیب لمعالجة المنسوجات (54)
١٢/٠٧/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٣/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

طحیًا % ٧٠-٢یشمل من ٠یتعلق ھذا االختراع بتركیب لمعالجة المنسوجات  ة س ادة فعال ن م م
ة : من % وزن٠.١إلى ٠.٠٠٠١ومن  صیغة العام ا ال صبغة یكون لھ ث أن ال ن حی صیغة أزی

(I) ث ن RdوRa ،Rb ،Rcأن حی ار م ل ، أHتخت سلة ، C1-7لكی ى السل رع أو خط متف
ة  ل مجموع ى األق صبغة عل دل ال ل ، وتب ل ونفثی ل فنی ، Cooأو SO3بنزی

ة  ة Bوحلق ا والحلق شحنة أو ملحھ البة ال ة س ل مجموع وین Aال تحم ضاً لتك دل أی ن أن تب یمك
ل ، ھیدروك ل ، أثی ین ، مثی ن أم ارة م ات مخت اً بمجموع دل اختیاری صبغة تب ل ، ال سیل ،نفثی

NO2٠وCl ،Br ،I ،Fمیثوكسى ، أیثوكسى ، فینوكسى ، 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٣

٢٥/١٠/٢٠٠٩
١٥٧٦/٢٠٠٩
٢٠١٢ابریل 

١٠/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٥٠

(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 3/10, 7/14, 13/16, 13/18 & B29D 1/515

(71) 1.
2.
3.

FITFLOP LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

KILGORE, Marcia
COOK, David

(73) 1.
2.

NAME Drop Sprl (LUXEMPOURG)

٢٧/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٨٢٤٤-٩: المملكة المتحدة تحت رقم 
٢٨/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ PCT/GB) (2008/001490: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

)شبشب(رداء قدم  (54)
٢٧/٠٤/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٨/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل دم االخت رداء ق شب(ب بطن ) شب ضلة ال ساق وع ضلة ال وة ع ادة ق ر / لزی الظھ
شم سفلیة ت ا ، : ل ال ة علی ل طبق ى األق شمل عل ل ی ستھلك ونع دم الم ذاء بق ت الح ت لتثبی ائل تثبی وس

ى األرض  وف عل فلیة للوق ة س رى وطبق ا أخ ة علی تخدام أو طبق د االس ستھلك عن دم الم ال ق إلدخ
ات  اغطة أو كثاف ات ض ا مقاوم ر لھ ادتین أو أكث شمل م ا ت ة العلی ث أن الطبق ستخدمة ، حی الم

ة كم ة ، مرتب ة مختلف ة أمامی ب/ نطق ل مرت ب ، والنع ة كع وس ، ومنطق ة تق ابع ، منطق أص
د  ل جزء واح ى األق ى عل ات ف دم ثب سبب ع تخدام ی اء االس ستخدم أثن د وضع وزن الم بحیث أنھ عن

٠من الطبقة العلیا التى تحتاج تصحیح التوازن بواسطة المستھلك 

(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



٢٤

٢١/٠٢/٢٠١٠
٠٢٨٠/٢٠١٠
٢٠١٢أبریل 

١٠/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٥١

(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 H01L 29/20 , 29/78

(71) 1.
2.
3.

ELGAWADI , AMAL (EGYPT)

(72) 1.
2.
3.

ELGAWADI, Amal

(73) 1.
2.

٢١/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٩٥٦.٩٥٣/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٠/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/073718: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

أو عمرو مفید الدیب    /ھدى أحمد عبد الھادى و (74)
إختراع براءة  (12)

GAN الطبقات حره لسبائكةثنائیأغشیةتصنیع 
غیر المرتبطاللیزرةبدایةلیآستخدام إنیترید ب– III و

(54)

١٩/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٠/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ةلیآباستخدام ةحرGaN/ALGaN الطبقاتةالتركیب رباعیةمتباینأغشیةبتكوین االختراع یتعلق ھذا 

حیث یرتبط مركزةملى متر مع المساح٤×٤یرتبط غطاء (LLO)اللیزرةبدایةمرتبطغیر
ةالمیكروسكوبیة ریحمثل الشحم الفراغى وترفق الشةغیر مرتبطةعلى باستخدام مادألاALGaNة طبق

بالطبقات ویعزل الشحم الفراغى ثناء رفع اللیزر بدون االرتباطأةللتركیبة الصقةمادةدعامةبواسط
ةغیر مرتبطةتحتیةكطبقةالمیكروسكوبیةالشریحبالمركز وتعملةعن التركیبةالملتصقةوالغطاء الماد

ةالباقیةالملتصقةوتعمل المادةالتركیبات المتباینسافیر منةالتحتیة ا ویجرى الرفع للیزر للطبقًـ مؤقت
ویمكن تصنیعGaN/AGaN مما یجعلھ غشاء متباین التركیب حر رباعى الطبقاتةللتركیبطار تدعیمإك
نیترید ، III-خر للـآخرى من عدد من التطبیقات التى تتضمن نمو ألطار اإلاةعدیمةالحرةغشیألا

.ة رفیعةنماط غشائیأوةالدقیقةجھزألاةالتكامل المتباین ، تعبئ

(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



٢٥

١٩/٠١/١٩٩٥
٠٠٤٧/١٩٩٥
٢٠١٢فبرایر 

١٠/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٥٢

(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 31/395 & C07D 471/14, 471/01, 471/04, 209/14

(71) 1.
2.
3.

 ICOS CORPORATION(UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DAUGAN, Alain, Claude-Marie

(73) 1.
2.

٢١/٠١/١٩٩٤بتاریخ ٩٤٠١٠٩٠,٧: متحت رقالمملكة المتحدة ٠١
٠٢
٠٣

(30)

حمد عبد الھادىھدى أ (74)
وزارة الصحة -براءة اختراع (12)

مشتقات رباعیة الحلقة وعملیة لتحضیرھا  (54)
١٨/٠١/٢٠١٥تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى 

-) :I(مركب بالصیغة 

N
N

O
R1

R3

O
R2

N
H

Ro

*

*

(I)

وأمالح وذوابات منھ ، والتى فیھا 
R0دروجین ، ھالوجین ، أو الكیل تمثل ھیC1-6 ؛
R1ل دروجین ، الكی ل ھی ل C1-6تمث ل C2-6، الكنی ل C2-6، الكینی الو الكی یكلو C1-6، ھ ، س

؛ C1-3، أو ھتیروأریل الكیل C1-3، أریل الكیل C1-3الكیل C3-8، سیكلو الكیل C3-8الكیل 
R2 ستبدلة ة م ة الحلقی ة أحادی ة عطری ل حلق وران و خاتمث وفین ، فی زین ، ثی ن بن ارة م اً مخت تیاری

ستبدلة  ة م ة الحلقی ة ثنائی دین أو حلق ًا ابیری ختیاری
A

ق  ن طری ئ ع اقى الجزی صل بب تت
ة  ة الملتحم ون الحلق ث تك زین و حی ة البن ون حلق ا Aواحدة من ذرات الكرب ة لھ أعضاء ٦أو ٥حلق

اً أو ب شبعة جزئی ر م شبعة أو غی ون م ن أن تك ى یمك ون و والت شمل ذرات الكرب ل و ت ًا االكام ختیاری
روجین ؛  ت و نیت سیجین ، كبری ن أك ارة م سة المخت ر متجان ذرات الغی ن ال ین م دة أو أثن واح

ل R3و دروجین أو الكی ل ھی سلة الكR3أو R1، أو C1-3تمث ثال سل اً تم ا مع ل لھ ل أو الكنی ٤أو -٣ی
ضاء  صیغة ٠أع ب بال بط ) I(والمرك اامث ارى وفع فوختی ى ل لفوس صص ف تراز متخ انى إس ث

ة الھ ) cGMPمتخصص فى PDE(أحادى فوسفات -'5، '3جوانوسین حلقى  ى مجموع ستخدام ف
٠لك عالج العلل القلبیة الوعائیة من المجاالت العالجیة حیث یكون مثل ذلك التثبیط مفیدا بما فى ذ

(57)

تراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االخ



٢٦

٣١/١٠/٢٠١٠
١٨٣٤/٢٠١٠
٢٠١٢إبریل 

١٠/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٥٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8 D05B 33/00
(71) 1.

2.
3.

Vi. Be. Mac. S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.

GUERRESCHI Carlo

(73) 1.
2.

١٩/١١/٢٠٠٩بتاریخ VR2009A000195:إیطالیا تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبدا لھادى (74)
براءة اختراع (12)

جھاز نقل وماكینة حیاكة تشتمل على الجھاز المذكور(54)
٣٠/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ٣١/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة ،  ة الحیاك دة بقاعدة ماكین ى لوحة مقی شتمل عل ة ت ة حیاك ى ماكین ل عل یتعلق ھذا اإلختراع بجھاز نق
ة تعلیق سیر ناقل على بكرتین مقیدتین بتركیب دعم حتى یمكن دورانھم دعم بماكین ا ، یرتبط تركیب ال

دادھا  تم إع ل وی الحیاكة ، بحیث یكون السیر الناقل مجاور للوحة ، وتتصل وسائل محركة بالسیر الناق
ل  سیر الناق ین ال ین اللوحة وب ة ب لوضع السیر المذكور في حالة الحركة بحیث تتحرك المالبس المرتب

ل  سیر الناق رك ال دما یتح ل. عن از النق شتمل جھ طة وی شط بواس اغط من صر ض ى عن ل عل ى األق عل
طوانة  صل االس ل ، تت سیر الناق م ال ب دع دة بتركی ة ومقی ائل مرن ى وس شتمل عل طوانة ت بس اس مك
س  ى المالب ع عل ي الضغط بضبط الضغط الواق تحكم ف المذكورة بنظام تحكم في الضغط یقوم نظام ال

ن خالل ة م ي المراد نقلھا بما انھ یمكن ضبط الوسائل المرن س النظام ویكون العنصر الضاغط ف نف
.أو السیر /حالة اتصال مع جزء اللوحة و

(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
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٢٨/٠٢/٢٠٠١
٠٢١٢/٢٠٠١
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(71) 1.
2.

BRISTOL – MYERS SQUIBB CO. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ROBL, Jeffrey, A.
SULSKY, Richard B.
AUGERI, David. J.

4.
5.
6.

MAGNIN, David R.
HAMANN, Lawrence G.
BETEBENNER, David A.

(73) 1.
2.
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٢·

(30)

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

مدمجة بروبیل حلقى ٤مثبطات انزیم ثنائى ببتیدیل ببتیداز 
أساسھا بیرولیدین وطریقة لتصنیعھا واستخدامھا 

(54)

٢٧/٠٢/٢٠٢١وتنتھى فى تاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من
مدمجة بروبیل حلقى أساسھا بیرولیدین ٤بمثبطات انزیم ثنائى ببتیدیل ببتیداز یتعلق ھذا االختراع

: الصیغة وطریقة لتصنیعھا واستخدامھا والتى لھا

صفر = xصفر و = yعندما x=1بشرط أن ١تساوى صفر أو yو ١صفر أو تساوىxحیث 
,R4والتى فیھـا  Hأو CNتمثـل X، ١تسـاوى صفـر أو nو y=1عنـــدما   R3, R2,  R1 كمـا تم

یتعلق أیضــًا بطریقة لعالج مرض السكر واألمراض المرتبطة٠إیضاحھا فى ھذا الوصف 
بھ وباألخص مرض السكر من النوع الثانى واألمراض األخرى الواردة فى الوصف باستخدام                

المذكــور وواحد أو أكثر من عوامل أخرى مضادة DP 4المذكــور أو خلیــط مــن مثبــط DP 4مثبـط 
ون ، بیوجلیتازون ، روزیجلیتازون            لمرض السكر مثل متفورمین ، جالیبیورید ، تروجلیتاز

أو العوامل المضادة للسمنة          /أو واحد أو أكثر من العوامل المخففة للدھون فى الدم و/أو انسولین و/و
٠أو العوامل العالجیة األخرى /و

(57)

ة باللغــة اإلنجلیزیةتمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدم



٢٨

٠٤/١٠/٢٠٠٩
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٢٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/058402: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
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٣·

(30)

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

سال موصل أسفل حفرطریقة إلر (54)
٢٦/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٧/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

قابل نبوبة تغذیة ، وأداة إنزال فى إتصالأبإرسال مجموعة تشتمل على طول من االختراع یتعلق ھذا 
.اإلنزال ، وطریقة لتنفیذ ذلك داةأللتشغیل مع أنبوبة التغذیة وموصل فى إتصال قابل للتشغیل 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



٢٩

٣٠/١٢/٢٠٠٩
١٩٣٦/٢٠٠٩
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مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H04B 7/06 & H04L 1/00

(71) 1.
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(72) 1.
2.
3.

MOLNAR, Karl, J.
ASTELY, David
SUNDIN, Tomas

(73) 1.
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٠٦/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ) PCT/SE2007/050509(:لب البراءة الدولى رقمط ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

محطة وجھاز وطریقة لتحدید نوعیة القناة في نظام إتصاالت عن بُعد (54)
٠٥/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى في ٠٦/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ق االخت ھ یتعل ة تجعل ق بطریق ا یتعل یة كم ة أساس ول ، محط ى محم صال طرف از إت الى بجھ الح
اة ،  ة القن ر نوعی تخدام مؤش ل إلس ر CQIمحتم ل تقری اریر لعم ل التق سق عم از CQI، ن ن جھ م

وائى CQIاإلتصال الطرفى المحمول إلى المحطة األساسیة ، ویعتمد نسق التقریر  ذلك على شكل ھ
ات . المختار اإلرسال ن عدد من ھوائی ول إلستقبال إشارة م ى المحم از اإلتصال الطرف وینسق جھ

، لتجمیع CQIاإلرسال ، وتشتمل تلك اإلشارة على عدد من الناقالت الفرعیة ، ولتحدید نسق تقریر 
ار  ال المخت وائى افرس كل ھ اس ش ى أس ة عل اقالت الفرعی ة . الن صال الطرفی زة اإلت سق أجھ وتن

یم المحمول ن ق دد م د ع ضاً لتحدی ر CQIة أی سق تقری اً لن ذكورة وفق ة الم اقالت الفرعی ة بالن المتعلق
CQI المحدد وبإرسال قیمCQI دة ى إشارة مرت ة األساسیة ف ى المحط ر . إل سق تقری د ن CQIویع

ى شكل ھوائى اإلرسال CQIلشكل ھوائى اإلرسال المختار بحیث أن درجة تحبب تقریر  د عل تعتم
.    المختار

(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



٣٠

١٠/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٧٦/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

١١/٠٩/٢٠١٢
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وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
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ات االختراعمكتب براء

(51) Int. Cl. 8 E21B 34/10 , 43/12 , 43/14
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(73) 1.
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١٣/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٥٩٨.٥٠٨/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٢/١١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/084409: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

میزان لتوازن مناخل الرمل (54)
١١/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٢/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

خالل ثقوب ماسورة القاعدة إلى ئل مقیدة لتوازن التدفقبسلسلة من المناخل بھا وسااالختراع یتعلق ھذا 
التدفق إلى صمام فى الفتحات بحیث یتم غلق المناخل منأو إلى أعلى كل وسیلة مقیدة تتمیز بوجودأسفل

أسفل المناخل مثل محرك ویمكن إحداث ضغط داخل ماسورة القاعدة لتشغیل المعدات الموجودة. الداخل 
ویمكن . سلك داخلى أو ماسورة تنظیف ة المنخل مثل الحشوة مع عدم الحاجة إلىالطمى ، أو فى بطان

ویمكن تشغیل . الملحقة التى تتصل بمواسیر القاعدة فتح الفتحات إنتقائیا عندما یتم تشغیل المعدات
.مثل التأثیر بضغط أو حرارة أو التغییر فى ظروف المائع فى البئر الصمام لیفتح بمجموعة من الطرق

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

جھاز وطریقة السترجاع تسجیل وسائط متعددة (54)
١٤/٠٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٥/٠٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ائط  سجیل وس ترجاع ت ة الس از وطریق راع بجھ ذا االخت ق ھ ترجاع یتعل م الس از تحك ددة وجھ متع
سمعى ار ال ام التی ات ألرق ة بیان ى قائم شمل عل سجیل، ی سمعى ٠الت شغیل ال ات لت تجابة للتعلیم ولالس

م  سمعى بمجرد استرجاع رق ار ال م التی ى رق وم بالحصول عل بواسطة المستخدم فإن جھاز التحكم یق
سمعى  ذ٠تسجیل التیار ال ار ال ذا التی ان ھ ا إذا ك ر م م یختب از استرجاع ث طة جھ شغیلھ بواس تم ت ى ی

ى الممر  شیر إل ذى ی سى ال ابض الرئی ابض الفرعى والق سى أو الق ابض الرئی ى الق التسجیل یوجد عل
دد الوصالت  ون متع اظر یك سمعى المن ف ٠الرئیسى والذى یتم قراءتھ معا مع قابض التیار ال م مل ث

م استرجاع ذى ت ف ال اظر والمل ابض المن سمعى للق ار ال تم التی سى ی ابض الرئی ى الق ذى یوجد ف ھ وال
ات ٠اختیاره بواسطة المفاتیح  ات الصورة ومشغل البیان وتتحد الملفات المختارة بواسطة مشغل بیان

دة  ات متح ر البیان سمعى فتظھ ترجاع ٠ال أجھزة اس تخدامھ ك ن اس راع یمك ذا االخت إن ھ ذلك ف ول
٠للتسجیل 

(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
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٣١/٠١/٢٠٠٧تاریخ ب٧٠٠,٥٨٥/١١:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
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٠١
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(30)

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

حفاضة ذات أربطة ورك مطاطیة (54)
٢٤/٠١/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٥/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ رة واحیتعل تعمال م اص لالس تج م ة بمن ة ماص ل وتركیب ى ھیك وى عل دة یحت
صر  ضمن العن دى ؛ ویت صر المرت ول خ اً ح د محیطی ذى یمت م وال صر داع ى عن افة إل باإلض
اء  ذة للم ر منف ة غی ة خلفی ى طبق ل عل وى الھیك ة ؛ ویحت ة ورك مطاطی داعم أربط ال

شكل األجنح ة لكى ت ا الجانبی ا حوافھ د كلت داخل عن ة والتى یمكن أن تطوى عرضیاً نحو ال ة الجانبی
ة ،  ھ الطرفی وار حواف ل بج داخلى للھیك سطح ال صالً بال انبى مت اح ج ل جن ون ك ة ، ویك المقابل
وى  ن أن یحت ة ؛ ویمك ھ القریب وار حافت اً بج د طولی رن ممت ع م ضو تجمی ھ ع انبى ل اح ج ل جن وك

ة بالھیك ة الماص صل التركیب ن أن تت ط ؛ ویمك ل للم شكیل قاب بكیة ذات ت ادة ش ى م ل عل ل الھیك
شكیل  ن ت یاً ؛ ویمك داد عرض صلة باالمت ر مت ل الغی زاء الھیك سمح ألج ى ت لیبى لك ط ص ى نم ف

٠أو خطوط تثبیت قابلة للتمزق لتسھیل إزالة المنتج من المرتدى /خطوط قابلة للتمزق و

(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



٣٣

١٢/٠١/٢٠١١
٠٠٧٦/٢٠١١
٢٠١٢یونیھ 

١١/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٦٠

(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 H01H 13/06

(71) 1.
2.
3.

BTICINO S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ROCERETO, Pietro

(73) 1.
2.

١٦/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ  (RM2008A000386) :إیطالیا تحت رقم
١٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/057441(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

اج الدینھدى أنیس سر (74)
براءة إختراع (12)

ضاغط على مفتاح بزر مع جھاز الحمایة من التشویش  (54)
١٥/٠٦/٢٠٢٩نتھى فى ـوت١٦/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ھیكل دعم یكون عادة ذو شكل مربع،: بالضغط على مفتاح بزر موصوف ، ویشملیتعلق ھذا االختراع
ومزوده ةالداخلیةالمساحیقل عن قیمھ للتواصل معل الدعم مزود بما المحدده ، ھیكةداخلیةوذو مساح

لیة التشغیل تشمل زر دفع آةحافة فتح داخلیبواسطةةتكون معرفةالمذكورةالفتح، (Z-Z) بمحور فتح
فى اتجاه وذلك للسماح لزر الدفع الجتیاز ما یتعلق بھیكل الدعم المذكورةمیكانیكیة ووسائل وصل جامع

ل الیدوى لزر الدفع؛ ـع للتشغیـالدفى زرـت علـد یثبـذى قـاح الـمفت، (Z-Z) روازى لمحور الفتح المذكوم
واقیھ والتى تكون بین المفتاح وزر الدفع والتى قد تطبق من التشویش من مكوناتةیتكون جھاز الحمای

من التسلل الغیر التوجیھوذلك من اجل حمایة وسائلة الداخلیةالدعم للتفاعل مع الحافعلى ھیكل
.المرغوب فیھ من قبل جزیئات الغبار وما شابھ ذلك

(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



٣٤

١٤/١٠/٢٠٠٩
١٥١٠/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

١١/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٦١

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

جمھوریة مصر العربیة
ون البحث العلمىوزارة الدولة لشئ

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65D 33/01

(71) 1.
2.
3.

ELKHOULI, IHAB, ABDALLA, RADWAN (EGYPT)

(72) 1.
2.
3.

ELKHOULI, IHAB, ABDALLA, RADWAN

(73) 1.
2.

ABTS GMBH (GERMANY)

١٨/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠١٨٥٧٩.٢:تحت رقمألمانیا 
١٨/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/IB2008/002203(:رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

سراج الدینأنیسھدى  (74)
براءة إختراع (12)

حقائب أسمنت (54)
١٧/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

لنقل حقیبة مرنة لمواد البناء القابلة للصب ، باألخص حقیبة أسمنت ، التى تستخدماالختراع بھذا یتعلق
یتعلق . القابلة لصب كجم على األقل من المادة٥٠كجم إلـى ١٥وتخزین أجزاء محددة ، األفضل من 

.بطریقة إلنتاج الحقیبة المذكورة لمواد البناء االخـتراع أیضاً 

(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

٠٩/٠٢/٢٠٠٩
٠١٨٦/٢٠٠٩

٢٠١٢مایو 
١١/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٦٢

(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 H05B 1/00

)جمھوریة مصر العربیة(محمود معوض السید صالح  ٠١
٠٢

(71)

محمود معوض السید صالح ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

لمادة اللحامىمكواة لحام ذات خزان حرار (54)
٠٨/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٩/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ا ىھ. لمادة اللحامىمكواة لحام ذات خزان حراریتعلق االختراع الحالى ب واة لحام بھ ن مك ارة ع عب
ن ىزان حرارخ ادة اللحام وتنصھر وتخرج م رةإتوضع فیھ م ة ھب ن معدنی ر ىحق واة عب ن المك س

٠الخزانىعلأیتصل بىمكبس معدنىالضغط عل

(57)

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



٣٦

٢١/٠٧/٢٠٠٩
١١١٣/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

١٢/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٦٣

(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 A23L 1/01, 1/164

(71) 1.
2.
3.

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

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

BOUDREAUX, Eric
DESAI, Pravin, Maganlal
ELDER, Vincent, Allen
FULCHER, John, Gregory
JOSEPH, Ponnattu, Kurian

6.
7.
8.
9.

LI, Wu
RAO, V.n., Mohan
TOPOR, Michael, Grant
VOGEL, Gerald, James

(73) 1.
2.

٢٦/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٦٢٧,٨١٠/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢١/٠١/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/051578):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

لتقلیل تكون األكریل أمید فى األغذیة المعالجة بالحرارة طریقة (54)
٢٠/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢١/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

د، ل أمی ادة منِتجة لألكری ة األسباراجین، م ل كمی ة لتقلی راع الحالي بطریق ق االخت ي منتجات یتعل ف
اج أغذیبیسمح ھذا االختراع ٠غذائیة تعالَج بالحرارة ا مستویاتإنت ل ة بھ ن األكری داً م منخفضة ج

د ل شرائح بطاطس٠أمی ة بطاطس مث سة كمی ى مالم ة عل د الطریق باراجین، تعتم ى أس وي عل تحت
ن باراجین م تخالص أس سیل الس ول غ ة، بمحل ادة بادئ د م ل أمی اطسأكری ة البط ة ٠كمی وبمعالج

ھىس المغسولة بالحرارة، فإنھا ستؤدالبطاط تج مستإلى منتج بطاطس ب ن من ل م د أق ل أمی وى أكری
٠بطاطس غیر مغسول ومعالج بالحرارة

(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 و الصور الفوتوغرافیة المرفق



٣٧

٠٩/١١/٢٠٠٨
١٨٢١/٢٠٠٨

٢٠١٢مایو 
١٢/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٦٤

(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 A61M 15/00

(71) 1.
2.
3.

PENTAFRAGAS, Dimitrios ( GREECE )

(72) 1.
2.
3.

PENTAFRAGAS, Dimitrios

(73) 1.
2.

٠٩/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٠١٠٠٢٧٦: الیونان تحت رقم 
٠٩/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GR2007/000027(:طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

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

تحسین فى قطعة الفم فى جھاز استنشاق لمسحوق جاف (54)
٠٨/٠٥/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٩/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

حیث یتم إدخال الدواء فى شریط ،شاق مسحوق جاف یتعلق االختراع  الحالى بتحسین فى فم جھاز استن
لن یمر جزء من الھواء الداخل إلى الفم من خالل الشریط ،بھ كمیات تمثل جرعة واحدة وفقاً لالختراع 

مما یساعد على تعدیل مقاومة ،غیر أنھ یسلك مساراً بدیًال من خالل الفم ،المحتوى على المسحوق 
. ضة الجھاز بسھولة وبتكلفة منخف

(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

٠٩/٠٧/٢٠٠٩
١٠٦٢/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

١٢/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٦٥

(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 F04B 25/00 & F04C 23/00

(71) 1.
2.
3.

CONOCOPHILLIPS COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MARTINEZ, Bobby, D.
WOLFLICK, John, R.
VALAPPIL, Jaleel

(73) 1.
2.

١١/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٦٢٢.٣٣٨/١١: الوالیات المتحدة تحت رقم 
٢٠/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/088398: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

لباد   سمر أحمد ال (74)
إختراع براءة  (12)

نظام إدارة متعدد المراحل وطریقة لتشغیلھ/ضاغط (54)
١٩/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٠/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یتضمن . ى بنظام محسن وطریقة لتشغیل ضاغط متعدد المراحل یعمل بتوربین غازاالختراع یتعلق ھذا 
نظام/كل مرحلة قبل بدء تدویر الضاغطىفىدیة وإنشاء ضغط إیجابمراحل الضغط الفرالتعدیل فصل

دون طاقة یسمح عزل مراحل الضغط الفردیة بوصول التوربین إلى سرعات التشغیل المعتادة. اإلدارة
.زائدة من مصدر مساعد إلى حد كبیر

(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



٣٩

١٥/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٩٦/٢٠٠٨

٢٠١٢مایو 
١٢/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٦٦

(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 A61K 9/16, 31/445

(71) 1.
2.
3.

 SANOFI-AVENTIS U.S. LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

AGRAWALA, Prafulla
CHRZAN, Kazimierz
HARIBHAKTI, Rajiv
MERMEY, Matthew

5.
6.
7.

PORCELLO, Curtis, J.
SILVEY, Gary, Lee
TRAN, Vinh

(73) 1.
2.

١٤/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٧٥٠,٣٠٣/٦٠: تحدة األمریكیة تحت رقمالوالیات الم
١٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/US2006/047393):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

مستحضر معلق فیسكوفینادین  (54)
١١/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٢/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ن صورة  ائى صیدالنى م ق م ون Iیتعلق االختراع الحالى بمعل درات فیكسوفینادى ذات أی داى ھی ل
٠مزدوج الشحنة 

(57)

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



٤٠

٢٢/١١/٢٠٠٩
١٧١٠/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

١٢/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٦٧

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

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

راعمكتب براءات االخت

(51) Int. Cl.8 C07C 27/04 & B01J 19/24

(71) 1.
2.
3.

SAIPEM S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CARLESSI, Lino
GIANAZZA, Alessandro

(73) 1.
2.

٢٢/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ (MI 2007 A 001029): تحت رقمإیطالیا
١٩/٠٥/٢٠٠٨تاریخب(PCT/EP2008/004119):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة معززة لتخلیق الیوریا  (54)
١٨/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سیدىلتخلیق الیوریا من األمونیا وثانةمعززةیتعلق االختراع الحالي بعملی د ضغط أك ون، عن الكرب
شتمل العملیمركبة، مع تكّون كربامات األمونیوم في صورةمرتفعةحرارةعال ودرج ةوسیط، ت

–األقل عن طریق التحلل علىةفصل واحدةعلى خطوىى قطاع تخلیق عند ضغط عال، وتحتوعل
ھ، از رأساالستخالص باستخدام أمونیا لكربامات األمونیوم غیر المحول ي جھ ذھا ف تم تنفی ة، عادىی

زء –ةتشتمل أیًضا على التغذیةالمذكورةاستخالص، وتتمیز بأن الخطوةا یُطلق علیھ وحدم في الج
ي ةحرارةوصوالً إلى درج، والتسخین CO2 بتیار من– ةاالستخالص المذكورةمن وحدىالسفل ف

ار منىللوزن اإلجمالةبالوزن بالنسب% ١٥إلى ١یبلغ من ْم، بمقدار٢٣٠إلى ١٣٠النطاق من  تی
افئ ةعلى عامل كبت فعالیى، محتوةإلى العملیالجدیدCO2 بـةالتغذی وى المك ف المحت دار یختل بمق
٠من التیار المذكورCO2 لعدد موالت منةبالنسب% ٠,٨٠إلى % ٠,٠٥بالموالت من O2 لھ من

(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



٤١

٠١/١٢/٢٠١٠
٢٠٢٦/٢٠١٠
٢٠١٢یونیھ 

١٢/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٦٨

(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 A44C 27/00 & B44F 1/04

(71) 1.
2.
3.

PRECIOSA, A.S. (CZECH REPUBLIC)

(72) 1.
2.
3.

KREJCI, Radomir
PETRYDES, David
NEKVINDA, Milan

(73) 1.
2.

٠٢/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ٢٠٠٨PV-٣٣٩: تحت رقمجمھوریة تشیك 
٠١/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ PCT/CZ): (2009/000075رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللبادسمر (74)
براءة اختراع   (12)

حدید أحجار مجوھرات صناعیة لھا تأثیر لون ركیزة زخرفة ، على وجھ الت
وطریقة لتحقیق تأثیر اللون فى ركیزة شفافة للزخرفة

(54)

٣١/٠٥/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠١/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راع یتعل ناعیة باالخت وھرات ص ار مج د أحج ھ التحدی ى وج ة ، عل زة زخرف ركی

أثیر ا ق ت ة لتحقی ون ، وطریق أثیر ل ا ت ة لھ زة شفافة للزخرف ى ركی ون ف ات ٠لل ى الطبق شتمل عل وت
زة  ى للركی ب الخلف ى الجان ب عل د بالترتی ى وتوج ب الخلف ى الجان دیل ضوئیة ، : التالیة عل ة تع طبق

ة  ا من مجموع تم الحصول علیھ وطبقة عاكسة تتشكل من فلز واحد على األقل أو بواسطة سبیكة ی
ضمن  ن Ti، وCr، وAIو CuوAg، وAuتت بائك م وم ، وس زات ألمونی ، Au، وبرون

ن CuوAgو مكھا م راوح س ة یت ة متداخل ى ١٠، وطبق یش ١٠٠إل ن ورن ة م والر وطبق انو م ن
تم الحصول  ل ی ى األق ز واحد عل سید فل ة أك واقى على نحو بدیل ، یتم تضمین طبقات الصقة مكون

ى تتضمن زات الت ن الفل ة ضوئیًا Sn، وCr، وTi، وAIعلیھ من مجموعة م ة المعدل ین الطبق ب
٠كما یتعلق االختراع بطریقة لتحقیق تأثیر اللون لركیزة شفافة للزخرفة ٠والطبقة العاكسة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٢

٠٧/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٥١/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

١٢/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٦٩

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

جمھوریة مصر العربیة
علمىوزارة الدولة لشئون البحث ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C1D 3/50, 17/02

(71) 1.
2.
3.

 HENKEL AG & CO. KGAA (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

ARTIGA GONZALEZ, Rene-Andres
HILSMANN, Jürgen
WILSCH-IRRGANG, Anneliese

4.
5.
6.

SEGLER, Tobias
RUIZENDAAL, Jan-Willem

(73) 1.
2.

٠٦/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٠٥٧٨٢٥,٢/١٠: تحت رقمألمانیا
٢٠/١١/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/EP2007/062559):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة معالجة نسیجیة (54)
١٩/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٠/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

ا أن  ة یمكنھ ة معین سیمات بولیمری ى ج وى عل سیجیة تحت ة ن ة معالج الى بتركیب راع الح ق االخت یتعل
اء  ى الم و عل ى الطف درتھا عل ة ٠تحتوى على كمیات كبیرة جدا من العطور فضال عن ق سم تركیب تت

ھ، المعالجة النسیجیة ھذه بروائح عطرة جمیلة جدا، السی ذا، فإن ما فى حالة غسل المنسوجات یدویا، ل
ة عطرة  راد غسلھا ذات رائح س الم ون المالب ال ال تك بیل المث أثناء غسل المنسوجات یدویا، على س

٠قویة فحسب، بل والیدین كذلك 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٣

١٦/١١/٢٠٠٨
١٨٥٨/٢٠٠٨
٢٠١٢یونیھ 

١٢/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٧٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C04B 28/04 , 22/00

(71) 1.
2.
3.

LAFARGE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

GARCIA, Emmanuel

(73) 1.
2.

١٧/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٤٣٩٨: فرنسا تحت رقم 
١٦/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/FR2007/000834: (رقم لبراءة الدولىب الط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

خرسانة بھا محتوى منخفض من األسمنت (54)
١٥/٠٥/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٦/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

:خلیط یشمل نسب وزنیةبیتعلق ھذا االختراع
؛ناعمةمدى حجم جسیماتىمواد ف% ١.٧-٠.٨ویفضل من % ٤- ٠.٤من -
؛أو مساحة سطح/میكرومتر و١أقل من D98 ، ویشتمل على جسیمات لھاجداً -
؛جم/٢م٦أكبر من BET باستخدام طریقةنوعیة-
؛ى أسمنت بورتالند% ٥-٢، ویفضل من %٦-١من -
؛ مدى حجم جسیمات ناعمةىمواد ف% ٢١-١٢ویفضل من ،% ٢٥–٨من-
؛ میكرومتر١٠٠و ١بین D90 وD10 تتراوحتشتمل على جسیمات جیب-
؛، ومختلفةجم/٢م٥أقل من BET ولھا مساحة سطح نوعیة باستخدام طریقة-
؛ للجسیماتD90 وD10 جسیمات حیث تتراوح% ٥٠-٢٥عن األسمنت من -
؛مواد% ٤٧- ٣٥، ویفضل من %٥٥-٢٥؛ من مم٥میكرومتر و ١٠٠بین -
ویتعلق أیضًا .مم٥أكبر من D10 ، ویشتمل على جسیمات حیثجسیمات أكبرمدى حجمىف-

، ومنتجات مصاحبة من ، وتركیبات خرسانةجدیر بالذكر بخلطات جاھزةالختراع بشكلا
.باإلضافة إلى عملیات تحضیرھاالخرسانة المقساة

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٤٤

٣٠/٠٩/٢٠٠٩
١٤٤٢/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

١٢/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٧١

(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 E05B 19/00, 27/00

(71) 1.
2.
3.

MEDECO SECURITY LOCKS, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FIELD, Peter, H.
POFF, Steve

(73) 1.
2.

٣٠/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٦٩٤.٠٩٧/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٨/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ PCT/JP) (2008/004078: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

مفتاح أجوف أو مفتاح لھ ریشة ذات جوانب متضادة (54)
٢٧/٠٣/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٨/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة االخت ة متوازی ة معدنی كل قطع ى ش شة عل ھ ری اح ل ل أو مفت اح غف بمفت
شكل ؛  ى م اح تكمیل رى مفت ع مج دمجھا م زوز ل ة بح ة مكون واف جانبی شة ح ستطیلة ، وللری م

زز إل ر مح زء آخ سجیل ، وج زز للت زء مح ل ج ب الغف ة لجوان اتیح العمومی ال المف دخ
شة ،  انبى الری د ج ى أح دھما عل ران ، إح زءان آخ وى ، وج ستوى العل ى الم ة ف صورة متدرج ب

ة  ات مختلف ة وتولیف اتیح العمومی ن المف رى م ور أخ رین ٠وص ین اآلخ د المقطع ل أح ویمث
٠مجرى منحنى الخطین ویمثل المقطع الثانى مجرى مستطیًال أو زاویًا 

(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



٤٥

٠٣/٠٨/٢٠٠٩
١١٦٥/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیو 

١٦/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٧٢

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

مھوریة مصر العربیةج
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 1/00, C09B 61/00

)جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢

(71)

عاصم عبد الموجود محمد عبد اللطیف/ الدكتور. ٣
یحیى عبد الجواد حسین یوسف/ الدكتور .٤

محمد مبروك محمد عطا هللا/ األستاذ الدكتور 
عز الدین أحمد الخریصى / األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

)المركز القومى للبحوث–نقطھ األتصال ( ماجدة محسب السید (74)
اءة إختراع بر (12)

إنتاج أصباغ بنیة وبنیة حمراء ذات مواصفات ثبات عالیة من مخلفات صناعة النسیج المصریة 
باستخدام الفطریات

(54)

٠٢/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٣/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
إنتاج أصباغ تم اختبار قدرة أحد عشر من الفطریات المعزولة والمعرفة بالمركز القومى للبحوث على 

كمادة ) داى سلفونیك أسید –٦.٣–أمینو –٨- نافثول- ١( نسیج بنیة وبنیة حمراء وذلك باستخدام 
أظھرت جمیع الفطریات المستخدمة قدرة عالیة على إنتاج . وسیطة إلنتاج الصبغة فى بیئة التخمر 

بات ضد الغسیل ، العرق ومن حیث مواصفات الث) بنیة إلى بنیة حمراء ( األصباغ من حیث النوع 
.Phymatotrichum spأظھرت ھذه التجربة قدرة الفطر . والضوء الصناعى   (  NRC  151  )

كبیئة تخمر مع          PVA–الفائقة على استغالل مخلفات مصانع النسیج المحتویة على النشا والنشا 
وسیطة إلنتاج أصباغ بنیة وبنیة حمراء كمادة) داى سلفونیك أسید –٦,٣–أمینو -٨-نافثول -١( 

.ذات مواصفات ثبات عالیة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة 



٤٦

٠٣/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٤٠/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

١٦/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٧٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.6 C02F 1/62

)یةجمھوریة مصر العرب(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد عوض ھارون . األستاذ الدكتور 
محمود أحمد عبد الغفار . األستاذ الدكتور 

إیناس محمد أبو طالب . الدكتورة 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

)المركز القومى للبحوث–نقطھ األتصال ( ماجدة محسب السید  (74)
براءة إختراع  (12)

طریقة لتحضیر أغشیة إلزالة أیونات العناصر الثقیلة (54)
٠٢/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٣/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت ق ھ ام یتعل ل العظ ة مث ات الحیوانی ض المخلف ى بع د عل شیة تعتم ضیر أغ ة لتح بطریق
ولیمر صناعى متل ي وجود ب ود ف ات صناعة الجل ل مخلف ل والمخلفات الصناعیة مث الحرارة مث دن ب

اثف  ق تك اً عن طری البولى إثیلین و البولى بروبیلین في وجود عامل تجانس عضوى محضر معملی
ل  د بتفاع شتقات األلدھی ع م ا م ع ألف ي الوض دروجین ف ى ذرة ھی وى عل اتى یحت ضوى ألیف حمض ع

ًا مانش ثم إستخدام طریقة اإلمتزاج البولیمرى الحرارى حیث تعمل المادة العضویة المح ضرة معملی
ات  ا كمرشحات للمخلف ادة قابلیتھ ذلك زی على تجانس مكونات األغشیة المحضرة أثناء اإلنصھار وك
اس و  ل ، النح روم ، النیك ل الك سامة مث ة وال ادن الثقیل ستخدم المع ى ت ن المصانع الت د م سامة لعدی ال

ى حوا ذلك % 100لى الزنك وإزالتھا من الوسط المائى بكفاءة عالیة وغیر مسبوقة تصل إل ن ك یمك
ة  سب عالی ى ن تطبیق ھذه األغشیة لتنقیة میاه اآلبار الجوفیة فى الصحراء المصریة والتى تحتوى عل
ادة  من األمالح والمعادن الثقیلة مما یؤدى إلى زیادة المردود اإلقتصادى والبیئى إلستغالل المیاه وإع

.تدویرھا 

(57)



٤٧

٢٥/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٦١/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

١٦/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٧٤

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

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

ختراعمكتب براءات اال

(51) Int. Cl.8 C09D 1/00, C09D 5/08

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد محمد عبد المنعم سلیم/ األستاذ الدكتور 
نیفین محمد أحمد حسین/ الدكتورة 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

)ومى للبحوثالمركز الق–نقطھ األتصال (  (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لتحضیر مخضبات من أكسید الكالسیوم المغطى بطبقة فوسفات
لحمایة األسطح المعدنیة من الصدأ 

(54)

٢٤/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٥/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من
راع  ذا االخت ق ھ ة بیتعل ضیرطریق ة لتح ى بطبق سیوم المغط سید الكال ن أك ضبات م مخ

ن ال فاتم صدأفوس ن ال ة م طح المعدنی ة األس فات ٠لحمای ن فوس ة م ة رقیق یب طبق ك بترس وذل
ك و سیوم /الزن سید الكال ى أك سیوم عل ة ٠أو الماغن ى حمای فات ف ا ص ضبات لھ ذه المخ ھ

رف ب ى تع لیة والت فات األص صفات الفوس ة ل صدأ مماثل ن ال ادن م ة المع ا العالی ٠كفاءتھ
دى  بة ال تتع فات المترس ة الفوس ز طبق ضب ، % ١٠تركی ى للمخ ز الكل الى التركی ن إجم م

والى  زه ح سیوم فتركی سید الكال ا أك ضب % ٩٠أم ى للمخ ز الكل ن التركی ٠م
ات  ات بوی ى خلط ا ف تم إدخالھ ك ی د ذل ف وبع م التجفی سیل ث یح والغ تم الترش ضیر ی د التح بع

ع  صدأ م ة لل صول مقاوم اولین للح ك والك انیوم والتل سید التیت ل أك رى مث ة أخ واد مالئ م
٠على خلطات لھا كفاءة عالیة 

(57)



٤٨

٠٩/١٢/٢٠١٠
٢٠٩١/٢٠١٠
٢٠١٢ابریل 

١٦/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٧٥

(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 17/28

(71) 1.
2.
3.

CANREC AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

KEIL, Arnoulf
SCHLEY, Alexander

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٨٩٠/٠٨: سویسرا تحت رقم 
٠٣/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ   (PCT/EP 2009/003940) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

مانع تسرب غطاء علبة مشروبات (54)
٠٢/٠٦/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٣/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ام ـــبط ببرشـــاء دوار ، مرتــــــشروبات لھا غطـــع تسرب لعلبة مــــبمانالحالىیتعلق االختراع
وق فتحة ـــــــلق فــــلى موضع تدویر مغفى غطاء العلبة ویمكن إدارتھ من موضع تدویر مفتوح إ

نى یمكن ــــاء الدوار جزئیاً على األقل شكل قرص إطباقى مثـــــــــویأخذ الغط٠الصب والعكس 
الق ، ـرص أمام نقطة إطــتحریكھ بفرض قوة عمودیا على مستوى الغطاء ، مما یؤدى إلى ثنى الق

ى للغطاء الدوار على الغطاء ـــفیھا كبس اإلطار الخارجمن حالة ثنى أولى إلى حالة ثنى ثانیة یتم 
باقى المستدیر ــــیعود القرص اإلط٠ین ـــــــــاإلطارى الذى یحدد فتحة الصب بضغط إغالق مع

٠إلى حالة ثنیھ األولى بإعادة فرض القوة 

(57)

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



٤٩

١٢/١١/٢٠٠٨
١٨٤١/٢٠٠٨
٢٠١٢یونیھ 

١٩/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٧٦

(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 F16D 65/54

(71) 1.
2.
3.

ALCOA INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MYERS, Gary L.
FEDUSA, Anthony
DICK, Robert E.

(73) 1.
2.

١٦/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٣٨٣.٥١٥/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/011549(: رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة    (74)
براءة إختراع (12)

عملیة تصنیع إلنتاج حاویة ذات رقبة  (54)
١٣/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٤/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ألف من بنظام تكوین رقبة یشتمل على مجموعة من قوالب صب الرقبة وكل قالب یتیتعلق ھذا االختراع
كما یتعلق ھذا االختراع ٠سطح تشكیل الرقبة غیر مصقول جزئیاً على األقل یتبعھ بروز غیر مصقول 

، وتتشكل ھذه القطعة ) قطعة معدنیة معدة للتشكیل(بطریقة صب الرقبة لحاویة تشتمل على غفل معدنى 
على األقل من قالب الرقبة إلى جسم الحاویة ، وتكوین رقبة لھذا الجسم ، حیث یكون جزء الرقبة یتكون

٠وسطح تشكیل الرقبة غیر مصقول جزئیاً على األقل 

(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



٥٠

٢٧/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٨٢/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

٢٣/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٧٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. F04B 9/00

(71) 1.
2.
3.

AFRICAN EXPLOSIVES LIMITED (SOUTH AFRICA)

(72) 1.
2.
3.

BÜHRMANN, Rudolph Teodor
BÜHRMANN, Rudolph
NIEMANN, Frank

(73) 1.
2.

AEL MINING SERVICES LIMITED (SOUTH AFRICA)

٢١/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٩٦٩٢/٢٠٠٦جنوب إفریقیا رقم 
٢٠/١١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/ZA2007/000075)طلب البراءة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

العلیممحمد عبد العال عبد  (74)
اختراعبراءة  (12)

نظام ضخ (54)
١٩/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٠/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

یتعلق ھذا االختراع بقطعة معدلة فى المكبس والتى تشتمل على مكبس والذى یمكن تحریكھ بشكل عكسى 
ى إستج ضابطة للمحرك والت ضبط اإلتجاھى وصمام األداة ال ى كإستجابة لصمام ال ابة للمكبس تعمل عل

األداة  اص ب صمام الخ ل لل ع بالعم سمح أو یمن شغیلھ لی ن ت مام یمك اھى وص بط اإلتج مام ض شغیل ص ت
٠الضابطة للمحرك 

(57)

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



٥١

٢٧/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٨٣/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

٢٣/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٧٨

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

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

ءات االختراعمكتب برا

(51) Int. Cl. 8 F16K 15/02 & F04B 53/10

(71) 1.
2.
3.

AFRICAN EXPLOSIVE LIMITED (SOUTH AFRICA)

(72) 1.
2.
3.

BÜHRMANN, Rudolph Teodor
BÜHRMANN, Rudolph
NIEMANN, Frank

(73) 1.
2.

AEL MINING SERVICES LIMITED (SOUTH AFRICA)

٢١/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٩٦٩١/٢٠٠٦: تحت رقم جنوب أفریقیا
٢٠/١١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/ZA2007/000076: (طلب البراءة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

محمد عبد العال عبد العلیم   (74)
براءة إختراع (12)

نظام صمام فحص (54)
١٩/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٠/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ومنفذىومنفذ داخلىیشتمل على كسوة ووقاء بمقدار داخلىبترتیب الصمام والذختراعیتعلق ھذا اال
ىالداخلیة بین المنفذ الداخل، وھناك سدادین للصمام حیث یوجدان بشكل متسلسل داخل المنطقةىخارج

ربطھم بشكل محكم مكان الصمام وتوجیھ التركیبات، وھناك طرفین للصمام حیث یمكنىوالخارج
بالحركة على طول مسار كبیر بعیدا عن مكان الصمام الخاص بھ تسمح لكل طرف للصمامىلتوا

.ھذا المسارىفمحدودة نسبیاً ویشتمل وإمالتھ إلى درجة

(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



٥٢

٢٢/٠١/٢٠٠٧
000053/2007NA /PCT

٢٠١٢یونیو 
٢٣/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٧٩

(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 7/32 , 28/06

(71) 1.
2.
3.

LAFARGE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

GARTNER, Ellis
LI, Guanshu

(73) 1.
2.

٢٠/٧/٢٠٠٤تاریخ ب٠٤٥١٥٨٦: تحت رقم فرنسا
١٩/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/FR2005/050595): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى   (74)
اختراع  براءة  (12)

كلنكر سلفو ألومینى محتواه مرتفع من البالیت ، وطریقة إلنتاجھ وإستعمالھ فى تحضیر مواد 
الربط الھیدرولیكیة 

(54)

١٨/٠٧/٢٠٢٥فى وتنتھى ١٩/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 
ذ ق ھ راعا یتعل ت االخت ث بالی راھن بخب ھ  –ال ة إلنتاج ومینى وطریق و أل تعمالكبریت ى وإس ھ ف

ةتحضیر مواد الى الربط الھیدرولیكی دنى الت ب المع ن التركی ألف م ى ٥: ویت ١٠ویفضل % ٣٥إل
ة % ٢٠إلى  صیغة العام اظر ال ا ین ث x-1 (C2AXF(طبقة ألومینوفریت الكالسیوم تركیبھ Xحی

ل  ى ٠.٢یمث ى ١٥أو ٠.٨إل ضل % ٣٥إل ى ٢٠ویف سیوم % ٣٠إل ت الكال ة ألومینوفری طبق
دود ی≤ ى ٤٠، وC4A3$)  (≥ى ح ى ٤٥ویفضل % ٧٥إل ت % ٦٥إل ى ٠.١و) C2S(بالی إل

لفات % ١٠ سیوم وس لفات الكال طبقة واحدة أو أكثر من الطبقات المعدنیة المختلفة التى تختار من س
ریكالس و ق وب ر طل ت وجی سیوم وجھلینی ات الكال سكیت وألومین وى وبروف ة ، / قل ة زجاجی أو طبق

ى األق انوى عل صر ث صودیوم وعن سیوم وال ت والمغن ن الكبری ار م ل یخت
وى  ث المحت ور ، حی ور والكل انیوم والفل ز والتیت ك والمنجنی والبوتاسیوم والبورون والفوسفور والزن

٠% ١٥اإلجمالى للعناصر الثانویة المذكورة یعادل أو یقل عن 

(57)

ءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب برا



٥٣

٠٦/١٢/٢٠٠٩
١٧٦٧/٢٠٠٩

٢٠١٢مایو 
٢٣/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٨٠

(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 A61M 5/02

(71) 1.
2.
3.

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

WEBER, Wilfried

(73) 1.
2.

٠٨/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ 202007008068.9: المانیا تحت رقمى 
٠٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ 202007012637.9

٠٣/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/004412: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

لدینھدى أحمد سراج ا (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز حقن (54)
٠٢/٠٦/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٣/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ن االخت ى حق سبب ف ا تت سبیة لھ ة الن زاء الحرك ضمناً أج ن مت از حق بجھ
شطة  ادة الن ة ٠الم ب كربول ال وتركی ن إدخ ھ یمك ذى فی اء ال إن الوع رض ف ذا الغ ولھ

ة( نأنبوب سائل للحق دواء ال ا ال ع فیھ اء ) / یوض ك الوع ن تحری ت ، ویمك ى مبی ز ف رنجة ، یحتج س
بس  ى المك وة عل ق ق ذى یطب اس ال ة / بواسطة ناقل ، ویحتجز الكب ن الكربول ابس م سرنجة / المك ال

ویزود حبل سحب یتم إنحرافھ بواسطة أسطوانة مركبة على الناقل٠بشكل قابل للحركة فى الوعاء 
راء  وخز إلج ربة ال شك(ض ضم ) ال ربة ال ن ، وض ربة الحق راف ٠، ض دى أط ل إح وتوص

ت  ى المبی ز عل ذى یحتج شد ال رك ال ر بزنب ا االخ ل طرفھ ا یوص اء بینم سحب بالوع ل ال ٠حب
ًا  شغیل تلقائی ة للت ات القابل د أن اآللی اً (ونج اس ، /و) أتوماتیكی اء ، الكب ت ، الوع ین المبی دویاً ب أو ی

ى تحكم ف ل ت ن ،والناق وخز ، ضربة الحق ابع ضربة ال الى تت سحب وبالت ل ال ادل بحب ا المتب ارتباطھ
دمى  نمط التق ضبط ال ستخدم ب سمح للم ل ت ى األق دة عل یلة واح ة بوس ى مثبت ضم وھ ربة ال وض

٠إلحدى الضربات على األقل 

(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



٥٤

٢٩/٠٣/٢٠٠٩
٠٤٠٨/٢٠٠٩

٢٠١٢مایو 
٢٣/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٨١

(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 A61B 10/00

(71) 1.
2.
3.

FUNNELLY ENOUGH LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

FORTE, Vincent, John, Charles
MADDISON, David, Edward

(73) 1.
2.

٣٠/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١٩٣٥٦.٩:مارقاألتحت المملكة المتحدة 
١٦/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٣٠٠٣.٤
٣٠/٠٨/٢٠٠٧ریخ ابت٠٧١٦٨٤٨.٧

٢٥/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/003638: (طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.
٤.

(30)

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

وسیلة لجمع البول (54)
٢٤/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٥/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

سیلة لجمع البول تتضمن وسائل تجمیع لجمع البول من المستخدم ، ووسائـلبویتعلق ھذا االختراع
بالخروج من الوسیلة واألنتقال خروج أولى وثانیة معدة للسماح بالبول المتجمع بواسطة وسائل التجمیع

وتشتمل وسائل الخروج األولى على. وسیلة التجمع إلى وعـاء إلى ممر معـد لنقل البول المجمع بواسطة
خـالل وسیلة التغییرتدائىإلبداة لتغییر معدل التدفـق تركـب وتوضع بحیث یكون معدل التصریف اأ

الخروج الثانیة وسائل خروج للتدفق أكبر من معدل التصریف الثانى خالل أداة التغییر ، وتتضمن وسائل
تجمیع البول بمعدل المجمع بواسطة وسائل التجمیع بالتصریف مـن وسیلة الزائد معدة للسماح بالبول

.ثالث یساوى أو أكبر من معدل التصریف اإلبتدائى خالل أداة التغییر تصریـف

(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 



٥٥

١١/٠٢/٢٠٠٩
٠٢٠٠/٢٠٠٩

٢٠١٢ینایر 
٢٤/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٨٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A47B 47/00

على عبد المجید المقطف محمد/ الدكتور 
سمیر عباس محمد عمر/ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

على عبد المجید المقطف محمد/ لدكتور ا
سمیر عباس محمد عمر/ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

كرسى متحرك مقترح لرمى الرمح للمعاقین  (54)
١٠/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى١١/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

راع ب ذا االخت ق ھ اقین یتعل رمح للمع ى ال رح لرم رك مقت ى متح ین األداء ٠كرس ة ب د المقارن عن
صر  د اخت اقین ق ى للمع د أن األداء الفن وس نج اقین جل ویاء والمع رمح لألس ى ال ى لرم الفن
ى ،  د الرم ة عن رعة ممكن صى س رمح أق ساب ال ا إلك ن أھمیتھ رغم م ى ال راب عل ة االقت مرحل

ة  ات والحرك ن الثب ى م ین الرم رق ب ى الف حاً ف ك واض ر ذل ث یظھ ضرورى ٠حی ن ال ھ م ث أن حی
ردود  سین الم ك لتح ویاء ، وذل شاط األس شبھ بن ب ال اقین قری ارى للمع شاط المھ ون الن أن یك
صمیم  الل ت ن خ ذا م اقین ھ راب للمع ة االقت ال مرحل ث إدخ اول الباح ذا یح اقین لھ سى للمع النف

رك مق ى متح ة كرس ى محاول ك ف ة ، وذل ن الحرك ى م م الرم راب ث ى لالقت تخدامھ ف رح واس ت
سابقة  ع إدراج م ى م سافة الرم ادة م ع زی سیاً م اً ونف دنیاً ومھای اق ب سابق المع ستوى المت ة م لترقی

٠رمى الرمح من االقتراب للمعاقین ضمن برامج مسابقات االتحاد الدولى 

(57)

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



٥٦

٠٩/٠٢/٢٠١٠
٠٢٢٠/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٢٤/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٨٣

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

جمھوریة مصر العربیة
بحث العلمىوزارة الدولة لشئون ال

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60J  11/00

)جمھوریة مصر العربیة ( جمال حسین عالم / السید ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جمال حسین عالم/ السید ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

غطاء السیارة المنطبق المنزلق (54)
٠٨/٠٢/٢٠١٧وتنتھى فى ٠٩/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

اد  شكل واألبع نفس ال سیارة ب اء لل راع بغط وع االخت ق موض اء ٠یتعل صنع الغط ار ی ذا االبتك وھ
سیارة  ة ال زة ٠من الشركة المنتجة لمارك سیارة می ذه ال ل المشترى لھ ب العمی سم ویطل ة الج ٠لحمای

٠ولراحة كان لزاما أن یعمل التغطیة والسحب أوتوماتیكیا بالریموت كنترول 
ل :أوًال  بعض وتحم ا ب طوانة تربطھم ا إس اس بینھم نفس المق ھ قاعدة ب سیارة ل سقفیة ال طح ب یرتفع س

٠الغطاء مضغوط والسطح والقاعدة تتحرك داخل إطار حلق ثابت تحت سقف السیارة 
٠یمد نھایة الغطاء بأذرع باكم ثمانیة لحرف سقف السیارة :ثانیاً 
سقف :ثالثاً  ة طرف ال اس(مثبت ببدایة الغطاء من بدای ر قی ى ) بمت سدل عل م ی اكم ث ذراع الب ت ب مثب

٠ألسفل وبالنھایة شنكل لشدة بأسفل 

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



٥٧

٦/٧/١٩٩٥
٥٤٤/١٩٩٥

٢٠١٢مارس 
٢٤/٠٩/٢٠١٢

٢٥٨٨٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 38/14 & C07K9/00

(71) 1.
2.
3.

ELI LILLY AND COMPANY    (UNITED STATES OF AMERICA)

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

COOPER, Robin D., G.
HUFF, Bret, E.
NICAS, Thalia, I.
QUATROCHE, John, T.
RODRIGUEZ, Michael, J.

6.
7.
8.
9.
10.

SNYDER, Nancy, J.
STASZAK, Michael, A.
THOMPSON, Richard, C.
WILKIE, Stephen, C.
ZWEIFEL, Mark, J.

(73) 1.
2.

١٥/١٢/١٩٩٤بتاریخ ٣٥٦٤١٣/٠٨: مریكیة تحت رقم  الوالیات المتحدة األ ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمرأحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

مشتقات جلیكوبیبتید كمضادات حیویة (54)
٥/٧/٢٠١٥تاریخ منح البراءة وتنتھى فىتبدأ الحمایة من

دى  وى جلیكوببتی ن مضاد حی ات مشتقة م راع بمركب ذا االخت ة یتعلق ھ شتقات بفاعلی ذه الم از ھ وتمت
سبت  د اكت ة ق ة سالالت معزول ك فاعلی ى ذل ا ف ات بم واع البكتری ن أن ضد البكتریا ضد مدى واسع م
وى  ضاد حی ات المشتقة من م ذه المركب راع طرق لصنع ھ مناعة ضد فنكومیسین ، ویعرض االخت

.جلیكوبیتیدى وطرق استعمال ھذه المشتقات

(57)

المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه 



٥٨

١٨/٠٨/٢٠٠٨
١٣٩٢/٢٠٠٨
٢٠١٠یولیھ 

٢٥/٠٩/٢٠١٠
٢٥٨٨٥

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

جمھوریة مصر العربیة
دولة لشئون البحث العلمىوزارة ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C25C 1 / 12

) جمھوریة مصر العربیة(عاشور عبد المجید على عویس/ دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عاشور عبد المجید على عویس/ دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)
٠١
٠٢
٠٣

(30)

عاشور عبد المجید على عویس (74)
براءة اختراع  (12)

التنقیة الكھربیة لخردة النحاس األصفر إلنتاج مساحیق من البودرة اإللكترولیتیة   (54)

١٧/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ة  راع بالتقنی ذا االخت ق ھ ایتعل فر إلنت اس األص ردة النح ة لخ ة جالكھربی واع مختلف ودرة أن ن الب م

ودرةاإللكترولیتیة ل ب ودرة النحاس مث ب ب ة بجان ك النقی واح الزن ك أو أل ودرة الزن ى وب النحاس النق
ن األدوات  ساقطة م ذا ٠)slime powder(مع الرصاص فى شكل سبیكة من البقایا المت ق ھ لتحقی

واح أو  ى شكل أل ة عل ودات مختلف واع أن ة الھدف تم إستخدام أن ة مختلف ات كیمیائی أسطوانات بتركیب
ة  ق تجارب معملی د تطبی ا بع بجانب كاثودات من األلومنیوم النقى على شكل ألواح والذى تم إختیارھ

ة ھو ٠عدیدة على مواد مختلفة للكاثودات  ودرةیعتبر المنتج األساسى للعملی ز ب ذى یتمی النحاس وال
٠)SEM & EDX(المیكروسكوب اإللكترونى بدرجة نقاء ونعومة عالیة كما إتضح من نتائج 

ى  ى وصلت إل ة والت ة فائق ار كاثودی ة تی ة بكفان ائى % ١٣٥تمت العملی ب الكیمی ى التركی داً عل معتم
ودرةلألنودات وشكلھا بجانب   ى ب ضاً عل م الحصول أی ة ت ودرةالنحاس النقی ن سبیكة النحاس ب م

انوى  تج ث كل من ى ش اص عل ع الرص ب) slime(م ائى بتركی اس و % ٢٢كیمی % ٦٩للنح
ل حوالى  ذى یمث ت وال سیل % ٩للرصاص باإلضافة إلى الكبری رار الغ د تك ھ بع ن إزالت ذى یمك وال

زمن  ن ال رة م ارى لفت اء الج ك ٠بالم ى زن صول عل ة للح ن العملی اتج م ول الن ة المحل ن معالج یمك
٠) Ectrowinning( نقى على شكل بودرة أو ألواح من خالل إسلوب الكسب الكھربى 

(57)

تمــثل الرسومـات والصــور الفوتــوغرافیـة المرفقــة بالوصـــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــورة مــن 
الرسـومات والصور المرفقة بالطلب



٥٩

٢٤/٠٢/٢٠١٠
٠٣٠٩/٢٠١٠
٢٠١٢إبریل 

٢٥/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٨٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث الع
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23G 1/00

(71) 1.
2.
3.

 KRAFT FOODS R & D, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

BALZER, Hartmut Heinrich
PAGGIOS, Konstantinos
WILLIAMS, Maria Florencia
HECHT, Gerhard

5.
6.
7.
8.

THIELE, Martin
SIMBUERGER, Stephan
REDEBORN, Sarah
KLEMAN, Lawrence P.

(73) 1.
2.

٢٧/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠١٦٧٥٤,٩: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٥/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/074213):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

تولیفة دھون لشوكوالتة مقاومة للحرارة  (54)
٢٤/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ى تولیفةو تركیب من نوع شوكوالتأةیتعلق االختراع الراھن بشوكوالت دمنةیشتمل عل او ةزب كاك
ى٦٦:٣٣ودھن سائل بنسبھ وزنیھ تتراوح من  ى نحو ٨٠:٢٠ى لإصفر إل ن أ، وعل ر تفضیال م كث

محتوى SFC(ة للتولیفحیث یكون، ٨٠: ٢٠لىإ٧٥:٢٥یضا من أفضل ، واأل٨٠:٢٠لى إ٧٠:٣٠
ابال وحیث یكون % ٤٥م أقل من ٥٢٠عند ) ةدھون صلب او، وق ا عن سائل الكاك الدھن السائل مختلف

ر % ٥٠م یبلغ ٥٢٠عند SFC لھ ویكونالكاكاو بكل نسب الخلط،ةللخلط مع زبد ا ٠على األكث كم
ن  دیتعلق االختراع الراھن بتولیفة م دھون ةدھن زب ع تزھر ال ن سائل واستخدامھما لمن او ودھ كاك

٠ةاو تركیب من نوع شوكوالتةلتركیب من شوكوالتالثبات عند التزھرةوزیاد

(57)

مة باللغة اإلنجلیزیةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقد



٦٠

١٩/٠٥/٢٠١٠
٠٨٢١/٢٠١٠
٢٠١٢أبریل 

٢٦/٠٩/٢٠١٢
٢٥٨٨٧

(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 A47L 9/00 , 9/28

(71) 1.
2.
3.

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (JAPAN)
TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION (JAPAN)
TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

HIDAKA, Toshinobu
MURAKAMI, Minoru
SUGIYAMA, Chie

4. HANZAWA, Makio

(73) 1.
2.

٢٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧–٣٠٥٠٩٧: م الیابان تحت رق
٢١/١١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/JP2008/003438: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة    (74)
اختراعبراءة (12)

ةكھربائیةمكنس (54)
٢٠/١١/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٢١/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

،ب یقعان فیھ٥أ ،٥یحتوى على منفاخین كھربائیین ةكھربائیةلمكنسىبجسم رئیسختراع االیتعلق ھذا 
ائیینحب مع جانب سةمتصلةلتجمیع الغبار مشتركة حجروتزود اخین الكھرب ن المنف . ب ٥أ ، ٥لكل م

ائیینةتحكم قادرةتزود وسیلو ى٥أ ، ٥على التحكم بتشغیل المنفاخین الكھرب زود. ةحدب عل دتوت ىوح
ف  دفق للخل ن الت واء م ع الھ ع لمن ر مرج مام غی رإص ب حج ى جان اً ة ل ار وفق ع الغب اخین تجمی للمنف

ائیین  شغیل . الكھرب د ت ى عن اخینأىوحت ن المنف دتم ع وح ائیین تمن رجعین ىالكھرب ر الم صمامین غی ال
واء فحب س وقفین ، ةحجرجانبىالھ ائیین المت اخین الكھرب ن المنف ار م ع الغب وتجمی ة ویمكن ضمان ق

.حبالس

(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



٦١

٠٨/٠٧/٢٠١٠
١١٦٢/٢٠١٠
٢٠١٢یونیھ 
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(45)
(11) PCT
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وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 A16F 13/15 & B29C 51/08

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
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١٠/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨–٠٠٣٤١٥: الیابان تحت رقم 
١٩/١١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/JP2008/070979(: رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
اختراعبراءة (12)

ةالمذكورةبالطریقةلواح مصنعأوةملدنبمناطقةلواح مزودألتشكیل ةطریق (54)
١٨/١١/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٩/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

سمك دونةقابلةتشكیل منطقةبتوفیر طریقاالختراع یتعلق ھذا  اه ال ى اتج دادھا ف تم امت ى ی داد والت لالمت
الحرار دن ب ولیمر مل صنیعھ بواة ،تكسیر اللوح المصنوع من ب م ت وح ت شكیلةطریقةسطول ل .الت وتعم

زوداً ةطریق ون م ذى یك وعالتشكیل على تشكیل القالب القابل لالمتداد ال تم . ة من شفرات القولببمجم وی
ى اةالمنحنیالخطوطوأبحیث یتم وضع المنحنیات ةتشكیل شفرات القولب ل التألعل ا ىق ون لھ كال أیك ش

ن التوبارزه على اللوح حول مركزةقطاعات متشابھ رد م وح المف سمك لل اه ال ى اتج د ف ماثل وبالتالى تمت
ةتبادلیةما بحیث ال تتالمس مع بعضھا البعض بل تتشابك بصورةالمتحرك بطریقالقالب الثابت والقالب

،المتحركدخال اللوح بین القالب الثابت والقالبة إالتشكیل على خطوةوتشتمل طریق. البعضمع بعضھا
یعمل على امتداد اللوح بین للقالب الثابت والقالب المتحرك مماةكى لشفرات القولبالتعشیق التشابةوخطو

.ة اللوح باستخدام ھذه الطریقویتم تصنیع. ة المتجاورةوشفرات القولبةطراف الدلیلیألا

(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
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مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A47L 9/24

)جمھوریة مصر العربیة ( أنور جرجس سلیمان / السید ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أنور جرجس سلیمان/ السید ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اختراعبراءة (12)

طریقة ووسیلة إلنتاج عدة أنواع من الخراطیم الخاصة (54)
٣٠/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠١/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

یتعلق موضوع االختراع بطریقة وجھز لتصنیع كل الخرطوم المدعم بالسلك المرن وكذلك الخرطوم 
النیل دعم ب ى م وم حلزون ق والخرط ام للحرائ واد المق صرف والم اص بال ى الخ ى س ى ف ام الب ون وخ

٠البترولیة وھذا الجھاز موضوع االختراع عبارة عن خط متكامل النتاج ھذه األنواع من الخراطیم 

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
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 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 وبرخالل شھرةال ة ٢٠١٢اكت ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٨٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٨٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٨٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٨٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٨٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٨٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٨٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٨٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٨٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٩٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٩٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٩٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٩٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٩٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٩٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٩٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٩٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥٩٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٩١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٩١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٩١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٩١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٩١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥٩١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥٩١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥٩١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥٩١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥٩٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥٩٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥٩٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥٩٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)٣٧( ٢٥٩٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥٩٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥٩٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٥٩٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة

)٤١( ٢٥٩٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٥٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٥٩٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٥٩٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠م براءة رقـ

)٤٥( ٢٥٩٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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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( 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 )



األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٢أكتوبررـالل شهـخ



٢

١٣/٠١/٢٠١٠
٠٠٧٢/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٢/١٠/٢٠١٢
٢٥٨٩٠

(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 7/14

(71) 1.
2.
3.

MARSHALL, BRUCE C. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MARSHALL, Bruce C.

(73) 1.
2.

١٣/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٩٤٩.٥٦٣/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت الرقمین 
٠٦/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٨٩٠.٧٣٥/١١

٠٦/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/077790(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

ومورد عمق البحرةالمائیةالحراریةنظام استرداد الطاق (54)
٠٥/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٦/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ع فائقاالختراع یتعلق ھذا  ستخدم موائ سخین طبیعیةبنظام ی ذ مائیةا متاحًـ الت ز ةراریحةمن مناف لتجھی
ةلھ ثالثىویتكون النظام من نظام واحد رئیس، تحتویھا ىالتسخین التةلطاقةالكمیات الغیر محدودأغلب
سخین ةبعد ذلك یتم استخدام طاقة ،المتعددة مزیج من الوصالت المیكانیكیىأنابیب وأ، قمع: أجزاء الت
اء آلھ أخرى لتى أو ألتشغیل توربینات البخاردةالمستر د الكھرب ةاستخدام آخر للطاقىأو أةالتحلی، ولی

ن، ةالحراری ن الممك ضم ھ بطریقًـ أی تم تغذیت صلةمتزامنةا أن ی ورد ةأو منف ترداد الم از اس ل جھ داخ
٠بدون تعدیل النظامةالفلزات والمعادن والكیماویات القیمالیترداد

(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



٣

٢٣/٠٣/٢٠١٠
٠٤٧٢/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٢/١٠/٢٠١٢
٢٥٨٩١

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C10G 2/00, 45/58, 65/14 & C01L 1/08

(71) 1.
2.
3.
4.
5.
6.

JAPAN OIL, GAS AND METAIS NATIONAL CORPORATION (JAPAN)
INPEX CORPORATION (JAPAN)
NIPPON OIL CORPORATION (JAPAN)
COSMO OIL CO., LTD. (JAPAN)
NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD (JAPAN)
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TANAKA, Yuichi
SATO, Kazuhito

(73) 1.
2.

٢٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٢٥٦٥٤٤: الیابان تحت رقم 
٢٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ PCT/JP) (2008/067284: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة إلنتاج أساس وقود دیزل ومنتج أساس وقود دیزل (54)
٢٤/٠٩/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٥/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل سنة االخت دفق مح واص ت ھ خ ى ل زل أساس ود دی اج وق ة إلنت بعملی
ضمن  ى تت ضة والت رارة المنخف ات الح ى درج ت : ف سیر زی رر أولFTتك زء مك ى ج ق ف مخل

طى األول  سر الوس ن الك ل م معى أثق ون ش ى مك وى عل معى یحت سر ش طى وك سر وس ى ك ٠إل
طى األو سر الوس ى الك ائى عل رى الم ر األیزومی ة التغی راء عملی سر إج ى ك صول عل ل للح

ى كسر شمعى مكسر ،  شمعى للحصول عل ى الكسر ال ائى عل وسطى أیزومیرى ؛ إجراء تكسیر م
اتجین سر الن شمعى المك سر ال رى والك طى األیزومی سر الوس ن الك وط م ضاع مخل وإخ

ان ؛  طى ث سر وس زل كك ود دی اس وق ى أس صول عل ان للح رر ث زء مك ى ج ى ف ر التجزیئ للتقطی
ل /ف التكریر فى الجزء المكرر األول وویتم تنظیم ظرو ى تقل اً لك انى اختیاری أو الجزء المكرر الث

دیزل ، ١٩بارافینات ذات -nمحتوى الـ  ود ال ة ألساس وق ات الثقیل ى المكون ر ف ون أو أكث ذرة كرب
٠كما یوفر االختراع أساس وقود دیزل منتج بواسطة العملیة طبقاً لالختراع 

(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
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(51) Int. Cl. 8 F03D 1/00 , 11/00 , 11/02
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3.

NORDIC WINDPOWER (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

GAMBLE, Charles, R.
TABER, Steve

(73) 1.
2.

٢٤/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٣٩.٠٠٣/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٤/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US2009/038099: (رقملدولى ب البراءة الط

١·
٢·
٣·

(30)

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

لذلكةمن تدفق المائع وطریقةتوربین ونظام لتولید الطاق (54)
٢٣/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل وربین لالاالخت وربینى بت د ت ع مول تخدام م ى ا.س وربین عل شتمل الت فرألوی ى ش ل عل ةق
دة توربینی د حرةواح دفق وتوج ى مسار الت ا شفرةتوضع ف ود ةتركب علیھ وربین وعم یتصلةدارإالت

دأ ع الع شغیل م اء الت الل مجموعةثن صلةخ دةمف ور الع ون مح ودةویك ور عم ن مح ستقال ع ةدارإلام
ع مجموع صلةوتوض یةالمف ود اب دةدارإلن عم ضبط الزاویةوالع ث ی صمم بحی صمم ة وت ا وت بینھم

وربین أةالمفصلة قل لمجموعألعلى اةالتشغیل واحدةتحكم بحیث تضبط خاصیةمجموع شغیل الت اء ت ثن
سید ةالمفصلةلمجموعةانیثالة التشغیل ھى الزاویةحد التجسیدات تكون خاصیأوفى  خر تكون آوفى تج

وھى التشغیل ةخاصی وربین إلاوة أالصالبةق ى ت تحكم ف راع بطرق استخدام وال ق االخت ا یتعل اد كم خم
.المائع 

(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



٥

٢٨/٠٧/٢٠٠٣
٠٧٢٦/٢٠٠٣
٢٠١٢ابریل 

٠٢/١٠/٢٠١٢
٢٥٨٩٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl7 C07D 239/48,239/69,401/12,403/12,405/12,409/12,413/12,413/14, 417/12&
A61K31/5377,31/506 & A61P 11/00,29/00,35/00

(71) 1.
2.
3.

ASTRAZENECA AB (Sweden)

(72) 1.
2.
3.

EBDEN,Mark,Richard
MEGHANI,Premji
BENNION,Colin

4 COOK,Antony,Ronald
5  BONNERT,Roger,Victor

(73) 1.
2.

٢٧/٠٧/٢٠٠٢بتاریخ ٦،٠٢١٧٤٣١: المملكة المتحدة تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مشتقات بیرمیدیل سلفونامید كمعدالت لمستقبل الكیموكاین (54)
٢٧/٠٧/٢٠٢٣تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى 

ذاب او االستر ال) ١(مركب لھ الصیغة  ائى داخل الجسم او الملح أو الم ل الم ل للتحل قاب
:الحى منھ والمقبولین صیدالنیاً 

ن R1حیث  ارة م C ھى مجموعة مخت Cكربوسیكلیل و3-7 ل و1-8 Cالكی ل 2-6 الكینای
طة  ا بواس ة اختیاری ستبدل المجموع ث ت ور او ٣أو ٢أو ١،حی ن فل ارة م دائل مخت ب

ل أو ,OR4, -NR5R6, -CONR5R6, -COOR7, -NR8COR9, -SR10 نیتری  -
SO2R!0, -SO2NR5 R6 , -NR8S02R9 ل ث الفینی فینیل أو اریل غیر متجانس ، حی

طة  ا بواس ستبدل اختیاری انس ت ر المتج ل غی صورة ٣أو٢أو ١واألری ارة ب دائل مخت ب
رو أو  یانو أو نیت الو أو س - ,OR4, -NR5R6, -CONRsR6, -COOR7مستقلة من ھ

NR8COR9, -SR10,    -SO2 R!0, -S02NRsR6, -NR8S02R9 ث ل أو ثال الكی
.فلورومیل

(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



٦

٠٦/٠١/٢٠١٠
٠٠٣٥/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٢/١٠/٢٠١٢
٢٥٨٩٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08K 5/14

(71) 1.
2.
3.

BOREALIS TECHNOLOGY OY (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

SMEDBERG, Annika
GUSTAFSSON, Bill
NILSSON, Daniel

(73) 1.
2.

١٢/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٢٣٠٥,٣:تحت رقممكتب البراءات األوروبى
١٠/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/005640): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

لدین ھدى أنیس سراج ا (74)
براءة اختراع (12)

تركیبات بولیمریة معدلة، عملیة تعدیل وعوامل مولدة للشق الحر (54)
٠٩/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٠/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ات بولیمریةبولیمریةلتعدیل تركیبةیتعلق ھذا االختراع بطریق یل،ةمعدلة، بتركیب ، ویفضل ةبوس
لك أ ـون س ل یتوأن تك ات البولیمریأكب ـن التركیب ـةلف م ذكورةالمعدل ضیر ة، بطریقةالم داه ألتح

دةالمذكور في طبقالمعدلو كبل الستخدام البولیمرأن تكون سلك أویفضل  سلك أو أةواح ن ال ر م كث
٠ةریبولیمةامل مولد للشق الحر لتعدیل تركیبكعلى مركب لالستخدامإةضافو الكبل ، باإلأ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٧

٢٦/٠١/٢٠١١
٠١٥٦/٢٠١١
٢٠١٢یولیھ 

٠٢/١٠/٢٠١٢
٢٥٨٩٥

(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 H01H 1/22

(71) 1.
2.
3.

BTICINO S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BERTAGNA, Fabio

(73) 1.
2.

٣١/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ  (RM2008A000417) :إیطالیا تحت رقم
٢٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/058022(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

محسن ىومرتكز دعامىبھ عضو تحویل محورىكھرب) سویتش(مفتاح 
طریقة لصناعة ذلك السویتشوكذا

(54)

٢٥/٠٦/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٢٦/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
، طراف االتصالأقل من ألمتضمن على اثنین على اىكھرب) سویتش(بمفتاح یتعلق ھذا االختراع

، وارتكازیاً كھربیاً موصلىوعضو تحویلاالتصالىبواحد من طرفتصل كھربیاً ثابت مىكھرباتصال
ى ، وفبین وضعین سبق تثبیتھمارجحأمتحرك ، مناسب للتىقل على موصل كھربألویتضمن على ا

الثابت ، ومرتكز ىمتجاور مقابل الموصل الكھربالمتحرك یكونىن الموصل الكھربأحداھما نجد إ
مع ومتصل كھربیاً ىموصل كھربى، ویكون المرتكز الدعامى المحور)الوتین(ویل لعضو التحىدعام

) ىازدواجترابط(كوبلنج ةعلى وسیلیضاً أن المرتكز یشتمل أكما ، االتصالىطرفخر منألالطرف ا
. بالمرتكز الدعاميىلتقیید عضو التحویل المحورةمناسبىمیكانیك

(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

٢٢/٠٧/٢٠١٠
١٢٥١/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٢/١٠/٢٠١٢
٢٥٨٩٦

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

جمھوریة مصر العربیة
علمىوزارة الدولة لشئون البحث ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E21B 43/04 , 43/08 , 43/10

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WEIRICH, John

(73) 1.
2.

٢٤/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠١٨.٨٧٨/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٧/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US2009/031359: (رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

لى الموضعإةشارإلتمام نصف قطر داخلى كبیر باإلجھاز  (54)
١٦/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٧/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  راع یتعلق ھ سریب للعزل وإةبمجموعاالخت انع ت ا م ام لھ اف أتم د داخل دعامةشارإكت ب ةتوج ترك
وا أعلى مانع التسریب لھم بأةشارإلكتاف اأویسمح وضع . التسریبعلى مانعأ ر من وضعھمأن یكون كب
ل لیسمح بتنفیذقل سمكاأطراف ألن تكون األةعادةسفل مانع التسریب حیث تحتاج المجموعأ عملیات مث

سریب یجعل أوالوضع . الحصىةتعبئ انع الت ى م اف اأعل داأةشارإلكت ل تقیی دفق اق الإللت اج المتت و أىنت
.سفل البئر ألى إدوات أللمرور مزید من ا

(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



٩

٢٩/٠٨/٢٠١٠
١٤٤٤/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٣/١٠/٢٠١٢
٢٥٨٩٧

(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 H01L 31/05 & H01R  9/24

(71) 1.
2.
3.

ARCELORMITTAL-STAINLESS AND NICKEL ALLOYS (FRANCE)
MULTI CONTACT FRANCE (FRANCE)
JAUTARD,YVES (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

JAUTARD, Yves
HENGEL, Christian
REYAL, Jean-Pierre

(73) 1.
2.

٢٧/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٣٠٠١١٩.٨: مقرتحتالمكتب األوروبى 
٢٥/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/fr2009/050302( : رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمود بدرانطارق (74)
براءة إختراع (12)

ا مثلًـ كھربائیةنشطةلوحىا فًـ كھربائیةلخالیا نشطىالخارجىللتوصیل الكھربائةداأ
ةضوئیفولتیة ةلوحىفةالكھربائیةخالیا تولید الطاق

(54)

٢٤/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٥/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
حیث تشتمل على موصل . ة ضوئیةولتیفةللتوصیل الكھربائى الخارجى للوحةداأباالختراع یتعلق ھذا 

التوصیل والذى یشتمل على مجموعھ من شرائطةالفولتیةاللوحةالذى یتم وضعھ على حافذكر
قضیب توصیل كھربائى مشترك  ة الكھربائیةا بخالیا تولید الطاقًـ كھربائیةالتى تكون متصلةالخارجی

التى ةبشرائط االتصال الخارجى والدوائر الكھربائیائل توصیل كھربائى فیما یتعلقیشتمل على وس
ول الذى یشتمل على أموصل خارجى ةالكھربائیةلخالیا تولید الطاقلالتصال المشتركةتكون مناسب

یشتمل ول وموصل خارجى ثان حیثأكھربائى فیما یتعلق بشریط االتصال الخارجى وسائل توصیل
تجمیع الموصل الذكر ئل اتصال كھربائى تتعلق بشرط اتصال خارجى ثان ووسائل لحفظعلى وسا

٠ول والثانىألقضیب االتصال المشترك الموصل الخارجى ا

(57)

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



١٠

١٩/٠٥/٢٠١٠
٠٨٢٢/٢٠١٠
٢٠١٢یولیو 

٠٣/١٠/٢٠١٢
٢٥٨٩٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنو
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B21B 1/46 & B22D 11/06

(71) 1.
2.
3.

SMS SIEMAG AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

FRANZ, Rolf
JEPSEN, Olaf, Norman
MENGEL, Christian

4. BREUER, Michael

(73) 1.
2.

٢١/١١/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٥٦١٩٢.١: تحت رقمألمانیا 
١٣/١١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/009576(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

وجدى نبیھ عزیز (74)
براءة إختراع (12)

وجھاز لتصنیع شریط من المعدنةطریق (54)
١٢/١١/٢٠٢٨تھى فى وتن١٣/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

بالمعدن السائل من ةیتم التغذی. خص من الصلبألنتاج شریط معدنى باإلةبطریقختراعالھذا ایتعلق
ھدف االختراع . لى ممر التصلب ویتصلب معدن السبك بطول عمر التصلب المذكور إالتحضیر وعاء

السائل یتم وضعھ فى الموقع عدنن المأبحیث ةمثالیةھو الحصول على شریط خالى من التلفیات بجود
ن معدن السبك یترك عنصر أ، وفقیاً أیمتد ة ول لممر التصلب التى صمم على شكل عنصر مناولألا

تجاه إفى ةالوسائل موضوع. ةو المناولأتجاه التسلیم إعلى بعد فى لى الموقع الثانى الذى ھوإةالمناول
من ممر التصلب للشریط الخارجةائل تحتفظ بتدفق الكتلو خلف الموقع الثانى ، ھذه الوسأعلى التسلیم

.نتاج شریط معدنىإلةجھزألاحدأبیضاً أیتعلق االختراع . ةمطلوبةو ضغط الشریط عند قیمأ/و

(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



١١

٠٨/٠١/٢٠٠٨
٠٠٣٩/٢٠٠٨

٢٠١٢مایو 
٠٣/١٠/٢٠١٢

٢٥٨٩٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

بحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. G01B 5/18

)جمھوریة مصر العربیة(حازم على حسن على ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حازم على حسن على ٠١
٠٢
٠٣

(72)

)وجة ز( دعاء فتحى محمد حسن .٣)                                           والد ( على حسن على 

)منیر -مروان-محمد( أوالده القصر .٤)                                        والدة( شمس محمد على 

٠١
٠٢

(73)

١٢/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٧٢٨٠٦٩٦المملكة العربیة السعودیة  تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

تنقلة ذات الحمایة الذاتیةمحطة خرسانة جاھزة م (54)
٠٧/٠١/٢٠٢٨وتنتھى في ٠٨/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سمنتیة داخل الخالطات المیكانیكیة ألتركیبة محطة لتعبئة مكونات الخرسانة ایتعلق ھذا اإلختراع ب
اإلنشاءات لسمنتیة المستخدمة فى مجاألعلى السیارات أو الثابتة وذلك إلنتاج الخرسانة االمحمولة

من ثالثة صنادیق تتكون المحطة،سمنتیة المستخدمة فى صناعة الطوب األسمنتى ألأو الخرسانة ا
للركام إلى داخل الخالطة التى و سیر رئیسى ناقل،حدیدیة ویمكن معایرة أحجام المواد التى بداخلھا 

. تخلط المكونات لتنتج الخرسانة المطلوبة 

(57)

ومات و الصور المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة تمثل الرس
المرفقة بالطلب



١٢

٠٧/٠٢/٢٠١٠
٠١٩٢/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٤/١٠/٢٠١٠
٢٥٩٠٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01B 1/00, E04D 18/13

) جمھوریة مصر العربیة(أسامة محمد مصطفى محمد الفقى / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أسامة محمد مصطفى محمد الفقى/ الدكتور ا ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

تقلیدى إطار جدید لمنع ارتخاء اللوحات الزیتیة وتفادى عیوب اإلطار ال (54)
٠٦/٠٢/٢٠١٧وتنتھى فى ٠٧/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

دى  ار التقلی وب اإلط ادى عی ة وتف ات الزیتی اء اللوح ع ارتخ د لمن ار جدی راع بإط ذا االخت ق ھ ٠یتعل
ادة  ن م صنع م ث ی الس(حی سى ج ا ) بلیك الع حوافھ ة أض ن أربع ون م شفافة ، یتك ة ال الداخلی

دتین  ى جری داخل عل ن ال لع م ل ض وى ك شیق ، ویحت لوب التع نھم بأس ربط بی تم ال شطوفة ، وی م
سننتین  روس ٠٠م ة ت ھ ثمانی ر ب ار آخ ن إط ارة ع م عب دة تحك ن وح ار م ضمن اإلط ویت

روس  ق إدارة الت ن طری سننة ، وع د الم ن الجرائ دة م رس جری ل ت ھ ك ث یواج بحی
الع  ك أض ى تحری تحكم ف تم ال شت  ی ددت أو انكم ة إذا تم ضبط اللوح ار ل ٠اإلط

ة  اة بطبق ار مغط الع اإلط ة ألض الحواف الخارجی یط ب دائب تح ة س ى أربع ار عل وى اإلط ویحت
ات  ة والرباط سدائب األربع ق ال ن طری ات ، وع ة رباط افة لثمانی سننة ، باإلض ة م مطاطی

٠الثمانیة یتم تثبیت اللوحة الزیتیة باإلطار 

(57)

لرسـوماتان ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلب



١٣

٠٨/٠٧/٢٠١٠
١١٦٤/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٧/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٠١

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

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

راعمكتب براءات االخت

(51) Int. Cl.8 A01G 25/06

(71) 1.
2.
3.

TERRIGO AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

OHLIN, Börje

(73) 1.
2.

٠٩/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠٠٠٤٥-٧: تحت رقمالسوید
٠٨/٠١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/SE2009/050006):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

جھاز رى وطریقة لتصنیعھ ووسیلة لھ  (54)
٠٧/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

صناعة الى وسیلةضافلصناعتھ باإلوإجراءالرى ألغراضاالختراع بجھاز ھذا یتعلق  شتمل ٠تھل ی
داخلى٠ریھاالمرادةتمتد بطول المساحلتجمیع الماءةعلى حاویالجھاز د ة للحاویفى الجزء ال یوج

اعةلحاویاة یمتد من جزء قاعدوالذىجدار تقسیم مزدوج مستعرض ل عن نصف ارتف ا ال یق الى م
(H)زء الخارجى٠مالمستخدةالحاوی ل المتصاص سائلةللحاویبطول الج د فتی ون یمت ذى یك وال

ضھماةتبادلیةعند مسافةبالحاویةخاصللماء الةالمستقبلةبالمساحات الداخلیمرتبطا بعض المن بع
٠ةالحاویةلصناعةووسیلبإجراءیضا أیتعلق االختراع ٠ة كما یتضح بطول امتداد الحاوی

(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



١٤

١٧/٠٦/٢٠١٠
١٠٤١/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٧/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٠٢

(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 69/74

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY  LIMITED (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MORI, Tatsuya

(73) 1.
2.

٢١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ٢٠٠٧-٣٢٩٨٩٨: تحت رقمالیابان 
١٩/١٢/٢٠٠٨بتاریخ PCT/JP)(2008/073890:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللبادسمر (74)
براءة اختراع   (12)

سیكلو بروبان كربوكسیالت وتركیبة مكافحة للحشرات تحتوى علیھ (54)
١٨/١٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٩/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل از االخت أثیر ممت ھ ت د ل سیالت جدی ان كربوك یكلو بروب ب س وفیر مرك بت
: التالیة (1)من حیث مكافحة الحشرات ویمثل بالصیغة 

(57)

المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع 



١٥

١٣/٠٩/٢٠٠٩
١٣٤٢/٢٠٠٩
٢٠١٢یولیھ 

٠٧/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٠٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A01N 43/74, 43/76 & A01P 19/00

(71) 1.
2.
3.

ACTIVETRAD (PROPRIETARY) LIMITED (SOUTH AFRICA)

(72) 1.
2.
3.

SMIT, Christoffel, Jakobus

(73) 1.
2.

١٢/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠٢٠٨٦/٢٠٠٧: جنوب افریقیا تحت األرقم 
٢١/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٠٤٠٧٣/٢٠٠٧
٠١/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٠٨٣٤٩/٢٠٠٧

١١/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/IB2008/050874): البراءة الدولى رقم طلب 

٠١

٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

مادة جاذبة لآلفات (54)
١٠/٠٣/٢٠٢٨فى وتنتھى ١١/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة فااالخت ذب ذباب ك بج ات وذل ة اآلف ة لمكافح طبتركیب ر المتوس ة البح كھ
ض  ى حم وى عل ا تحت ة بأنھ ز التركیب ث تتمی ة الیقطین حی سیلى -Nأو ذباب ازول الكربوك یتیل ثی اس

(NATC) ٠، أسیتات أمونیوم ، أمین رباعى ، أمین ثالثى ، أمین أولى ، طعم سام وحمض أمینى

(57)

االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة



١٦

٢٦/٠١/٢٠١٠
٠١٣١/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٧/١٠/٢٠١٠
٢٥٩٠٤

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

جمھوریة مصر العربیة
مىوزارة الدولة لشئون البحث العل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C04B 22/04, 28/00

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ALFANI, Roberta

(73) 1.
2.

٢٦/٠٧/٢٠٠٧بتاریخMI2007A001509: تحت رقمایطالیا 
٢٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP)(2008/059711:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللبادسمر (74)
براءة اختراع   (12)

طبقات تغلیف أساسھا مواد ھیدرولیكیة میثلیة انسیابیة وعالیة النشاط الضوئى الحفزى (54)
٢٣/٠٧/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٤/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ رایتعل ات ع االخت اج طبق أة إلنت ة ، مھی ط ھیدرولیكی واد رب ھا م منتیة ، أساس ة أس بتركیب
ة ،  ط ھیدرولیكی ادة رب سیابیة محسنة ، وتتضمن م تغلیف ذات نشاط ضوئى حفزى عاٍل وسمات ان
راوح  ة تت لیلوزى بلزوج ر س ى ، وإیث سیلى أو أكریل ولى كربوك ة ب ة فائق ل میوع وعام

ن  ى ١٠٠٠٠م كال ١٢٠٠٠٠إل ل باس ة ٠م ة جیری ادة مالئ ق ، وم ل الص ة ، وعام ثانی
٠سیلیسیكیة ومحفز ضوئى –أو سیلیسیكیة أو جیریة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٧

٢٢/٠٧/٢٠١٠
١٢٤٩/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٧/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٠٥

(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 B27N 1/02

(71) 1.
2.
3.

AGRIBOARD INDUSTRIES (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PITTMAN, Paul, H.
PYLES, David, G.

(73) 1.
2.

٢٤/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠١٩.٣٨٩/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/013277(:رقماءة الدولى ب البرلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد      (74)
إختراع براءة  (12)

طریقة لصنع لوح لیفى مضغوط  (54)
٠١/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٢/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ادمضغوطنائىبلتصنیع لوح لیفى ةمتطورةبطریقاالختراع یتعلق ھذا  ةلیفیةزراعیةعن طریق بثق م
شتمل الطریق. البنائى المضغوط المذكوراللوح اللیفىى ف ورةوت االختراعةالخاصةالمتط ى الحالىب عل

ادًـ توفیر حجم محدد سلف ادةالقبلیةوالتھیئةاللیفیةالزراعیةا من الم وىةاللیفیةالزراعیة للم ث تحت بحی
اةاللیفیةالزراعیة ویتم فصل الماد. اًـ سلفمحددةعلى مستوى من الرطوب ى إالبخار ةضافإ، ووتنظیفھ ل

ادًـ محدد سلفةلى مستوى رطوبإالتوصل ن یتمألى إةاللیفیةالزراعیةالماد . ة اللیفیةالزراعیةا داخل الم
ا داخللمنع تكون البكةاللیفیةالزراعیةلى المادإا من البورق ًـ مستوى محدد سلفة ضافإكما تتم  ادتری ةالم
ىةخالل العملیةاللیفیةالزراعیةویتم نقل الماد. ة اللیفیةالزراعی ل حركعل اقالت ذات نواق رةن ، ة متغی

تم ا ث ی ادإلحی ستوى الم ىةاللیفیةالزراعیةحساس بم وفرعل ث تت اقالت بحی ل الحركةعالمالن ةلنواق
ادًـ ستوى محدد سلفتوفیر مالناقالت من اجلةتعدل من سرعكىةالمتغیر م . ة اللیفیةالزراعیةا من الم ث

.مضغوطبنائىلتكوین لوح لیفىةاللیفیةالزراعیةیتم بثق الماد

(57)

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



١٨

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٤/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/1253 D2

٢٠١٢یولیھ 
٠٨/١٠/٢٠١٢

٢٥٩٠٦

C07C 6/12, 2/66 & C01G 29/20, 45/64 & B01J 29/70Int. Cl.8(51)

 POLIMERI EUROPA S.P.A. (ITALY)
ENI S.P.A. (ITALY)

1.
2.
3.

(71)

4.  RIVETTI, Franco
5.  CARATI, Angela

SPANO, Guido
RAMELLO, Stefano
GIROTTI, Gianni

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٥/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ   MI2004/A001289 : ایطالیا تحت رقم 
٢١/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ )  PCT/EP2005/006704 : (طلب البراءة الدولى رقم 

سمر احمد اللباد(74)
براءة اختراع  (12)

عملیة اللكلة التبادلیة ھیدروكربون عطرى فى وجود محفز زیولیت جدید وطریقة تحضیره(54)
٢٠/٠٦/٢٠٢٥فىوتنتھى٢١/٠٦/٢٠٠٥من  تبدأ الحمایة 

ى (57) شتمل عل دروكربون یتعلق االختراع الحالى بعملیة اللكلة التبادلیة لھیدروكربون عطرى ت وضع ھی
ة دة االلكل ة عدی دروكربونات العطری ن الھی ر م ت . عطرى فى تالمس مع واحد او اكث ى وجود زیولی ف

ة  سبة جزیئی اظرة لن ستید من ض برون ع حم ویس ومواق ض ل ع حم ع مواق ز بتوزی ا متمی ع [بیت مواق
. ١.٥تساوى او اعلى من ] مواقع برونستید]/[لویس

طبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  تمثل ھذه الم



١٩

١٩/٠٧/٢٠١٠
١٢٢٣/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٨/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٠٧

(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 3/16

(71) 1.
2.

ALCAN INTERNATIONAL LIMITED (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

DESPINASSE, Serge
ROCHET, Yves
MARTIN, Olivier

(73) 1.
2.

٢١/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٣٥٦٠١٢.٨: كندا تحت رقم 
٠٧/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/000031: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد     (74)
براءة إختراع (12)

نسق لخالیاىكثر فأو أةواحدةخلیىقصر فةلعمل دائرةجھاز وطریق
لومنیومألنتاج اإلةمخصصىالتحلیل الكھرب

(54)

٠٦/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٧/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
فى صف من خالیاةتحلیل كھربى معینةقصر فى خلیةلعمل دائرةبجھاز وطریقاالختراع یتعلق ھذا 

یشتمل ھذا الجھاز على عضو تجسیر یشتمل على . لومنیوم ألنتاج اإلةالتحلیل الكھربى المخصص
یتم . ذرع التالمس أباًـ قل یتصل كھربیألقل وموصل تجسیر واحد على األذراعى تالمس متقابلین على ا

طار إمساك یشتمل على أكما یشتمل الجھاز على عضو. شكل خابور تشكیل اذرع التالمس على
لكى یحیط بعضو التجسیر بحیث یستند كل أ مساك مھیإلعضو ا. قل ألاىوعضوى دفع متقابلین عل

فان كل . مساك إللعضو اةتحریك اذرع التالمس بالنسبعضو دفع على كل ذراع تالمس وبحیث انھ عند
بحیث یمكن عمل . بین اذرع التالمس ةتجاه الموصالت الداخلالمناظرعضو رفع یحث عضو التالمس 

قصر فى خالیا التحلیل الكھربىةبفضل االختراع یصبح من الممكن عمل دائر. مینھا أوتقصرةدائر
.ةمبیر العالیألذات قیم ا

(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



٢٠

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٤/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/1253D1

٢٠١٢یولیھ 
٠٨/١٠/٢٠١٢

٢٥٩٠٨

C07C 6/12, 2/66 & C01G 29/20, 45/64 & B01J 29/70Int. Cl.8(51)

 POLIMERI EUROPA S.P.A. (ITALY)
ENI S.P.A. (ITALY)

1.
2.
3.

(71)

4.  RIVETTI, Franco
5.  CARATI, Angela

SPANO; Guido
RAMELLO, Stefano
GIROTTI, Gianni

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٥/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ   MI2004A001289 : ایطالیا تحت رقم
٢١/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ )  PCT/EP2005/006704 : (طلب البراءة الدولى رقم 

سمر احمد اللباد(74)

براءة اختراع  (12)

ون عطرى فى وجود محفز زیولیت جدید وطریقة تحضیرهعملیة اللكلة ھیدروكرب(54)
٢٠/٠٦/٢٠٢٥فىوتنتھى٢١/٠٦/٢٠٠٥من  تبدأ الحمایة 

دروكربون عطرى (57) ى وضع ھی شتمل عل دروكربون عطرى ت یتعلق االختراع الحالى بعملیة اللكلة ھی
ز . طریة عدیدة االلكلةفى تالمس مع واحد او اكثر من الھیدروكربونات الع ا متمی ت بیت فى وجود زیولی

ة  سبة جزیئی اظرة لن ستید من ض برون ع حم ویس ومواق ض ل ع حم ع مواق ویس[بتوزی ع ل ع ]/[مواق مواق
. ١.٥تساوى او اعلى من ] برونستید

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٢١

٠٨/٠١/٢٠١٠
٠٠٩٨/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٨/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٠٩

(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 9/10 , 9/32

(71) 1.
2.
3.

HF HOLDING S.A. (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

COUVREUR, Thierry
LENS, Michel

(73) 1.
2.

٢٠/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٢٨٨٣.٩: تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
١٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/059453(: رقم ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

الحدیدةجھاز لتثبیت قضبان السك (54)
١٧/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

، حیث یشتمل على ة على دعامحدیدةبجھاز تثبیت من أجل تثبیت قضیب سكاالختراع ھذا یتعلق
ةمن مسمار وصامولة ات مكونمناظرًا لمثبتىویكون العنصر الثانو. ى وعنصر ثانوىأساسعنصر

مسمار ملولب ورأس مسمار ملولب ومسمار ملولب واحد لھ جسمةواحدةتشتمل على األقل على صامول
على جزء واحد على األقلىویشتمل العنصر األساس. ملولبواحد لھ جسم مسمار ملولب ورأس مسمار

استقبال على األقل یمكنھاةواحدةتحویخترق ُسمك ھذا الجزء المذكور ف. ى وسطح سفلى لھ سطح علو
ىأول موجود على السطح العلوتجویفىفةالمذكورةویتم تشكیل الفتح. المسمار الملولب المذكور

الملولب وتجویف ثاٍن موجود على السطح للجزء المذكور والغرض منھ ھو استقبال جسم المسمار
، یكون السطح وطبقاً لالختراع. مسمار الملولباستقبال رأس الللجزء المذكور والغرض منھ ھوىالسفل
ثاٍن ، مائًال وفقاً لمیلىللجزء العلوىمائًال وفقاً لمیل أول ویكون السطح السفلى للجزء السفلىالعلو

ةعلى وسیلىیشتمل الجزء العلو،وطبقاً لالختراع. خرآلكل منھما اىویتمم المیل األول والمیل الثان
٠على حواف التجویف األولةالمذكورة، حیث تتواجد الوسیللولبإلمالھ المسمار الم

(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



٢٢

٠٨/٠٤/٢٠١٠
٠٥٦٥/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٨/١٠/٢٠١٢
٢٥٩١٠

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

جمھوریة مصر العربیة
ولة لشئون البحث العلمىوزارة الد

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H04W 52/60, 52/14 & H04B 7/005

(71) 1.
2.
3.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

DAHLMAN, Erik
FURUSKAR, Anders

(73) 1.
2.

٠٩/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٩٧٨٤٩٧/٦٠: ید تحت رقم السو
١٦/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ PCT/SE) (2008/050426: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

TPCطریقة تحكم فى قدرة اتصال صاعد لنظام شبكة اتصاالت عن بعد تدعم كل من أوامر 
فصلة المشتركة والمن

(54)

١٥/٠٤/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٦/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
د االختراعیتعلق ھذا  ن بًع ٠بطریقة تحكم فى قدرة إرسال وبمعدة مستخدم لنظام شبكة اتصاالت ع

والى ؛  ى الت تحكم عل وات المرور وال درة اإلرسال المخصصة لقن ووفقاً للطریقة ، یتم تلقى أوامر ق
رف ع تم التع ث ی صادر حی طة الم صل بواس و منف ى نح ر عل ى األوام ة ٠ل شتمل الطریق وت

صلة  ر منف ق أوام صادر وتطبی س الم شغل نف شتركة ت ر م ق أوام ى تطبی افى عل شكل إض ب
٠مخصصة لقنوات المرور والتحكم TPCتكون أوامر ٠تشغل مصادر مختلفة 

(57)

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



٢٣

٢٧/٠٥/٢٠١٠
٠٨٨٣/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٩/١٠/٢٠١٢
٢٥٩١١

(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 B65D 41/04

(71) 1.
2.
3.

CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KAMATH, Ramesh

(73) 1.
2.

٢٩/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٠٤.٧١٨/٦١تحت رقم األمریكیة الوالیات المتحدة 
٢٦/١١/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US)(2008/013167رقم ة الدولىطلب البراء

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

قفل مزود بنتوءات مانعة للدوران  (54)
٢٥/١١/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٦/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل شتمل االخت ابھ ت ا ش ة وم شروبات غازی وة لم ھ بعب ن تثبیت ل یمك اء ، وقف ى وع عل
شترك  شكل م ة ب ة خاص شكیالت لولبی وفیر ت ق ت ن طری اً ع اء لولبی ى الوع ھولة ٠عل ل س ن أج م

اتئ  زء ن ى ج ة عل وة الحالی شتمل العب ل ، ت زع القف اء ن وة أثن ل العب ن داخ از م غط الغ ل ض تقلی
یس  ف تنف ل تجوی عھ داخ ن وض ذى یمك ل ، وال ى األق د عل دوران واح انع لل ود م ون موج یك

العبوة  اص ب ل الخ ى القف اء أو عل ى الوع ا عل الى ٠إم راع الح اً لالخت ھ وفق ظ ، أن ن المالح م
ى  زء الحلزون سبة للج ل بالن ر متماث ى غی شكل رأس دوران ب انع لل اتئ الم زء الن شكیل الج تم ت ی

الع اص ب ل الخ اء والقف ة للوع ة الخاص شكیالت اللولبی د الت طة أح ده بواس تم تحدی ذى ی ٠بوة ال
ھولة  ى س ضاً إل ؤدى أی وة ، وی ل العب ن داخ از م غط الغ ل ض ھولة تقلی ى س ب إل ذا الترتی ؤدى ھ ی
ة  زع الخاص زوم الن ل ع ق تقلی ن طری ستھلكین ع طة الم م بواس شكل مالئ ل ب زع القف داول ون ت

٠بالقفل 

(57)

ة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدم



٢٤

٠٥/٠١/٢٠١٠
٠٠٢٦/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

١٠/١٠/٢٠١٢
٢٥٩١٢

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

جمھوریة مصر العربیة
لعلمىوزارة الدولة لشئون البحث ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09D 11/00, 11/02, 11/10, 11/12 & B41M 3/14

(71) 1.
2.
3.

SICPA HOLDING SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

LEFEBVRE, Olivier
SCHALLER, Christophe
DEGOTT, Pierre

4. MÜLLER, Edgar

(73) 1.
2.

٠٩/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٢٠٢٠,٨:تحت رقممكتب البراءات األوروبى
٠٢/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/058520): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

ح فاندیوم وعامل تجفیف حبر طباعة معالج باألكسدة من نوع انتاجلیو یشتمل على مل (54)
٠١/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٢/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق اال ر طباعیتعل ن حی شف ع راع الحالي بالك اجلیوةخت وع انت ن ن الج(Intaglio) م سدباألمع ٠ةك
ل للمعالج سدباألةیشتمل علي بولیمر قاب سطحة ك وتر ال رىوعامل خافض للت ات كبی ونأالجزئی ىنی

لأشمع وملح فانادیوم ویفضل ومكون ل(+vo2) یون فانادی ف الخاص بالحث علعامل:مث ىالتجفی
٠كسجینباألةالبلمر

(57)

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



٢٥

٢٣/٠٨/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000791

٢٠١٢مایو 
١٠/١٠/٢٠١٢

٢٥٩١٣

(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 31/353 , C07D 311/68, A61P 9/06

(71) 1.
2.
3.

 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TSUKAGOSHI, Toru
NAGATSUKA, Takayuki
MATSUDA, Tomoyuki

4. HASHIMOTO, Norio

(73) 1.
2.

٢٥/٠٢/٢٠٠٤بتاریخ ٢٠٠٤-٠٤٨٨٤٢: تحت رقمالیابان
٢٥/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/JP2005/003690): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

رزق  سھیر میخائیل (74)
براءة اختراع   (12)

مشتقات بنزوبیران مفیدة فى عالج اضطراب انتظام النبض  (54)
٢٤/٠٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٥/٠٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

صیغة  ران ذات ال ات بنزوبی الى بمركب راع الح ث (I)یتعلق االخت ة NR6 ،Yھى X، حی ھى رابط
SO أوSO2 ،Z ل ة ألكی ى مجموع ل، C1-4ھ ة فینی ة Wأو مجموع دروجین، مجموع ى ذرة ھی ھ

سى  ة ألكوك سى، مجموع ل C1-6ھیدروك ة ألكی الوجین، مجموع ل C1-4، ذرة ھ ة ألكی أو مجموع
و،  لفونیل أمین ل R2وR1س ة ألكی رى تكون مجموع دة عن األخ ى ذرة C1-3 ،R3باستقالال الواح ھ

سى،  ة میثوك سى أو مجموع ة ھیدروك دروجین، مجموع ى mھی فر إل ن ص حیح م دد ص ى ع ،٤ھ
n ٤ھى عدد صحیح من صفر إلى ،V ،ة ة أحادی ل R4ھى لرابط ة ألكی دروجین أو مجموع ھى ھی

C1-6وR5 ھى ذرة ھیدروجین، مجموعة ألكیلC1-6 . مجموعة أریلC6-14ات تكون ٠ ذه المركب ھ
بض  دم انتظام الن ضاد لع دة وتعمل كعامل م راع تظ٠مفی ا لالخت ات وفق تطالة المركب أثیر االس ر ت ھ

تم استخدامھا كعوامل  ن أن ی ذا یمك ب، وھك ن القل ة ألذی ة اختیاری سیولوجیة فعال ة ف على فترة مقاوم
واد  ة كم ون نافع ى، وتك وق بطین بض ف دم انتظام الن مضادة للتلیف النبضى األذینى وعامل مضاد لع

٠صیدلیة 

(57)

براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب 



٢٦

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١٩/١٠/٢٠٠٨
١٧١٨/٢٠٠٨
٢٠١٢یونیھ 

١٠/١٠/٢٠١٢
٢٥٩١٤

H04L 29/06Int. Cl.7(51)

 NOKIA SIEMENS NETWORKS GMBH & CO. KG (GERMANY)1.
2.
3.

(71)

LIEBHART, Rainer1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٧/٠٤/٢٠٠٦اریخ بت١٠٢٠٠٦٠١٩٧١٩.٤: المانیا  تحت رقم 
١٣/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/053654: (طلب البراءة الدولى رقم 

ماجدة شحاتھ ھارون  (74)
براءة اختراع  (12)

فى حالة مكالمات طوارئIMSطریقة مبسطة لتسجیل (54)
١٢/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى  ١٣/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

سجیل (57) سبطة لت ة م راع بطریق ق االخت وارئIMSیتعل ات الط ة مكالم ى حال سیط . ف ن تب ویمك
ارئ IMSتسجیل  فى حالة مكالمات الطوارئ بواسطة أجھزة وطریقة إلعداد وصلة اتصال ط

ة  ة طرفی ن نھای كل (م ة : " ١ش بكة") نھای ى ش كل ( IMSال ،" S-CSCF: ١ش
P-CSCF"" ،"SGSN "ا، إذا " ) یة، شبكة توصیل رادیو ى فیھ ة، والت زارتھا النھایة الطرفی

ن IMSكانت النھایة الطرفیة مسجلة فى ھذا الحین فى الـ  ى ع ، إعداد وصلة اتصال طارئ یغن
لوصلة االتصال الطارئ ھذا إذا أسفرت المقارنة بین IMSللنھایة الطرفیة فى الـ IMSتسجیل 

بكة(" تعریف شبكة  رف ش م " )MNCI" / "MCCI، " مع ى ت ا، والت م زیارتھ ى ت شبكة الت لل
ة  بكة للنھای ف ش ا، وتعری م زیارتھ ى ت إخطار نھایتھا الطرفیة عندما سجلت نفسھا فى الشبكة الت

. الطرفیة لشبكة رئیسیة عن تطابق بین تعریفات الشبكات

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



٢٧

٠٧/٠٣/٢٠١٠
٠٣٦٢/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

١٤/١٠/٢٠١٢
٢٥٩١٥

(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 H01B 13/012

(71) 1.
2.
3.

SELBACH, DIRK (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SELBACH, Dirk

(73) 1.
2.

٠٦/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٢٠٠٧٠١٢٥٣٤.٨: تحت رقمألمانیا 
٣٠/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/DE2008/001464(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
براءة إختراع (12)

نظام إلنتاج ضفیرة كابالت (54)
٢٩/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣٠/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

نتاج ضفائر الكابالت ، ویتكون من عامود إلكابالت وذلك ةنتاج ضفیرإلبنظام ختراعالھذا ایتعلق
ما عناصرإطرافھ أ، وحوامل على ا یمكن تثبیتھ على سطح لوح تحمیلـًـ سى تقریبأوضع رطویل فى

الكابالت لتوجیھ و عامل مساعد لمدأاستقبـال لتلقـى عنصر وظیفى متصل بنظام ضفائر الكابالت ، 
طراف وشكل ألالكابالت على او مساعد مدأویمكن تثبیت عنصر االستقبال . ة ضفائر الكابالت مباشر

٠الجانب السفلى لعامل مد الكابالتوأتجویف الجانب السفلى لعنصر االستقبال طراف مكمل لاأل

(57)

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



٢٨

١٤/٠٩/٢٠١٠
١٥٣٨/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

١٤/١٠/٢٠١٢
٢٥٩١٦

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

یةجمھوریة مصر العرب
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B32B 27/10 , C08J 7/04

(71) 1.
2.
3.

 TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.
4.

TOFT, Nils
JACCOUD, Bertrand
CHIQUET, André
ROCHAT, Gil

5.
6.
7.

FAYET, Pierre
BONNÉBAULT, Alain
CAMACHO, Walker

(73) 1.
2.

١٤/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠٠٦٠٥-٨: م رقتحتالسوید 
١٢/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/001766: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
براءة إختراع (12)

منتج منھاةووعاء تعبئةلصنع صفائح تعبئةوطریق، ةصفائح تعبئ (54)
١١/٠٣/٢٠٢٩نتھى فى ـوت١٢/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

وتشمل طبقھ لب منةالسائلةالمواد الغذائیةالف الرقائق لتعبئغةبصفائح تعبئیتعلق ھذا االختراع
ولیفین تستخدم أمن متعددةللقفل بالحرارةقات قابلحكام خارجى للسائل وطبإو الورق المقوى أالورق 

كسیجین تتكون من طالء ألاحاجز لغاز. ةو الورق المقوى وطبقأالورق ةعلى الجانب الداخلى لطبق
التجفیف والتركیب السائل یحتوى على كسیجین ثمألشریط رقیق سائل من تركیب سائل حاجز لغاز ا

لصنع صفائح ةویتعلق االختراع كذلك بطریق. سائل فى وسطةابو مذأربط من البولیمر مشتتھ ةماد
.ةصفائح التعبئمصنوع منةووعاء تعبئةالتعبئ

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
لتفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف ا



٢٩

٢٩/٠٤/٢٠٠٩
٠٦٠٥/٢٠٠٩
٢٠١٢یولیة 

١٥/١٠/٢٠١٢
٢٥٩١٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 43/78

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

WATRIN, Clifford, George
OOSTENDORP, Michael

(73) 1.
2.

٠١/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٢٢٧٦٧.٥: سویسرا تحت رقم 
٢٣/١٠/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/EP2007/009179): طلب البرءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

یر میخائیل رزقسھ (74)
براءة اختراع (12)

تركیبات مبیدة لآلفات تحتوى أزولیل ، فینیل أمید وأزوكسى ستروبین (54)
٢٢/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٣/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع ذا االخت ق ھ سى یتعل د وأزوك ل أمی ل ، فینی وى أزولی ات تحت دة لآلف ات مبی بتركیب
تروبین  ن أن ٠س ًا یمك اً مع ال اختیاری وم فع ل مق ات عام الث مركب ل ث ى األق وى عل یحت

ساعدة  یاغات م ع ص ب ٠م اره (I)مرك تم اختی ات ی د للفطری ر الزول مبی د أو أكث ون واح یك
ازول ،  ازول وبروثیوكن سبونازول ، ایبكون دازول ، أوك ن ثیابین ب م ر (II)مرك د أو أكث ون واح یك

د ، و ل أمی ات فینی د الفطری ن مبی ب م تروبین (III)مرك سى س ون أزوك د ٠یك تخدام مبی ن اس یمك
ات ،  اثر للنب ادة التك ى م شرات ف رض أو ضررالح ضرر المم ع ال ى أو من تحكم ف ى ال ات ف اآلف

ات و زاء النب ات/أج تخدام المركب ق اس ن طری ر ع ت آخ ى وق و ف ى تنم ات الت ضاء النب أو أع
٠فى أى تتابع أو تزامن مرغوب 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٠

٢١/٠١/٢٠٠٩
٠٠٩٤/٢٠٠٩
٢٠١٢یولیھ 

١٥/١٠/٢٠١٢
٢٥٩١٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

اءات االختراعمكتب بر

(51) Int. Cl.8 C11D 3/39, 17/00, 3/04, 3/10 & C01B 15/10

(71) 1.
2.
3.

EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

LEININGER, Stefan
JAKOB, Harald
KOTTKE, Ulrike

(73) 1.
2.

٢٧/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٧٩٩٤,١:تحت رقمالمكتب األوروبى
٠٤/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/EP2007/056746): ب البراءة الدولى رقم طل

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع (12)

جزیئات بیكربونات صودیوم مغلفة وتركیبات تحتویھا  (54)
٠٣/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٤/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ات ات الصودیوم بییتعلق االختراع الحالى بجزیئ ة كربون م مغلف ب ت وى قل ة نتاجھإتحت طة طبق بواس
ات الصودیوم وق كربون ن ف ون م ة و تتك ة محبب ة ممیع ى، رقیق وى عل ا تحت ضمن كم ى تت ة الت طبق

ى ٥: ٩٥كبریتات الصودیوم و كربونات الصودیوم فى نسبة بالوزن تتراوح بین سبة ، ٢٥: ٧٥إل ن
ل على األفى الطبقة المغلفة تصل إلىكبریتات صودیوم و كربونات صودیوم الوزن% ٨٠ق ك ٠ب تل

ات ستخدم كمكون ات الصودیوم ت سحوق الجزیئات المغلفة لفوق كربون سین م ى تح ؤدى إل ات ت منظف
٠تحضیر المنظفاتالغسیل للمنظفات و اثبتت ثبات عالى فى التخزین فى

(57)

ختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة اال



٣١

٠٩/٠٦/٢٠٠٣
٠٥٤٢/٢٠٠٣
٢٠١٢یونیھ 

١٥/١٠/٢٠١٢
٢٥٩١٩

(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 9/00, 47/26, 47/38, 47/36

(71) 1.
2.
3.

LABORATORIOS VITA, S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

SEGADO FERAAN, Javier

(73) 1.
2.

WARNER CHILCOTT IBERIA, S.L. (SPAIN)

١٠/٠٦/٢٠٠٢بتاریخ P-200201440: تحت رقمأسبانیا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق   (74)
براءة اختراع   (12)

ة للحصول علیھا أقراص قابلة لالنحالل تعطى عن طریق الفم وعملی (54)
٠٨/٠٦/٢٠٢٣وتنتھى فى تاریخ منح البراءةتبدأ الحمایة من 

ى األقلصقرایتعلق ھذا االختراع بأ شمل، عل وم % ٥٩,٥ت رش ؛ مق ل لل ول الجاف القاب ن المنیت م
ھ حجم جزىء % ٩٠، بحیث على األقل %١٠أو یساوى قل منأفعال  ل أمن وزن المقوم الفعال ل ق
وحیث μm ٥٠، مع حجم جزىء متوسط % ١٨–١٠مجھري التبلر من سیلیلوز، μm ١٠٠من 

ل ى األق ر% ٩٩عل ري التبل سلولوز مجھ ن وزن ال زىء م م ج ھ حج ن أل ل م ، μm ٢٥٠ق
ة ، %٢-٠,٥؛ وعامل تزلیق من%٤-١كروسكارمیلوز صودیوم من حیث ، إذا لم یحدد ، بطریق

ة سب المئوی ر عنھأخرى ، الن تم التعبی ى للقرص ی وزن الكل شمل ٠ا من وزن ال ة ت ضا عملی : وأی
وط مكونات منخلیة ى المخل ھ الضغط عل ات ، وتوجی ل المكون ط ك ق ، خل ل التزلی دا لعام وخلط ماع

د االنحالل ،إقل أأقراص االختراع تعطى أوقات انحالل ٠األخیر سان بع ى الل د عل دراك حسي جی
٠لغیر كافیة لعملیات التعبئة والنقلوتتغلب على مشكلة المقاومة المیكانیكیة 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



٣٢

١٣/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000583

٢٠١٢یونیھ 
١٥/١٠/٢٠١٢

٢٥٩٢٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
بحث العلمىوزارة الدولة لشئون ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 31/435 & C07D 495/04

(71) 1.
2.
3.

 ANADYS PHARMACEUTICALS INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WEBBER, Stephen E.
HALEY, Gregory, J.
LENNOX, Joseph, R.

4.
5.

XIANG, Alan, Xin
RUEDEN, Erik, J.

(73) 1.
2.

١٧/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٦٣٦,٦٣٤/٦٠: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
١٧/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٦٣٦,٦٣٣/٦٠

١٦/١٢/٢٠٠٥بتاریخ(PCT/US2005/045589):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق   (74)
براءة اختراع   (12)

ثیازولو - 3Hأوكسازولو و- 3H- ثالثى االستبدال-٧، ٥، ٣ثنائى االستبدال و-٥، ٣مركبات لـ 
[d-5,4]اون وعقاقیر أولیة - ٢- بیریمیدین

(54)

١٥/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٦/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 
ائى مستبدل -٥، ٣ـ االختراع بمركبات لھذا یتعلق  ستبدل-٧، ٥، ٣وثن ى م وكسازولو أ-3H-ثالث

ةالتى لھا فعالیةأولیة عقاقیر أون و-٢-بیریمیدین[d-5,4]ثیازولو-3Hو ق ٠فى زیادة المناع یتعل
راع  ذهأاالخت ل ھ ائى لمث ى أو الوق تخدام العالج ضا باالس ات ی االمركب ات صیدلیة تحتویھ ، و تركیب

الج األو طرابات الموصوفةبطرق لع راض واالض ام ذه ، ھن ل ھ ة لمث یم فعال ق إعطاء ق ن طری ع
٠المركبات والعقاقیر المساعدة

(57)

المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٣

١١/٠١/٢٠١٠
٠٠٤٦/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

١٥/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٢١

(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 25/30, 41/10, 43/56, 47/06,

(71) 1.
2.
3.

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KIKUGAWA, Hiroshi
NAGAYAMA, Souichiro
SANO, Makiko

(73) 1.
2.

١٣/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ  ٢٠٠٧-١٨٤٤٨٢: تحت رقمالیابان
١١/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ PCT/JP)(2008/062626:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع   (12)

یب مبید لألعشابترك (54)
١٠/٠٧/٢٠٢٨فى وتنتھى ١١/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق  راع یتعل ة االخت سین فعالی ى تح ؤدى إل ن أن ی ذى یمك شاب ال د لألع ب مبی الى بتركی الح
شاب  د األع ال لمبی ون الفع ى ٠المك بء البیئ ل الع ل تقلی ة ألج ة قلیل ى كمی ھ ف ن تطبیق ویمك

اطق المجاورة على منطقة عندما یتم است راع الحالى ٠خدام مادة كیمیائیة أو على المن دنا االخت ویم
:التركیب المبید لألعشاب یحتوى على ٠أیضاً بطریقة لتطبیق التركیب 

صیغة )١ ل بال ب ممث دما (، (I)مرك فzوTعن ى الوص ا ف م تعریفھ ا ت انى كم س المع ا نف ) لھم
أو أمالحھا ، و

٠فوسفات أو ملح لھ بولى أوكسى ألكیلین ألكیل أثیر)٢

ھ وب ب ر مرغ ات الغی ى النب تحكم ف شاب لل د لألع ب المبی تخدام التركی ضمن اس ة تت الطریق
٠أو منع نموه 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٤

٢٤/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001462

٢٠١٢یولیو 
٢١/١٠/٢٠١٢

٢٥٩٢٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G09G 5/08

(71) 1.
2.
3.

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BOHN, David D
WAHL, Eric
KOO, James Yuan-Chao

4. PEDERSEN, Matthew

(73) 1.
2.

٢٨/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ١٦٧.٢٨٦/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٢/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/018751: (تحت رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

اللبادسمر أحمد  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز إدخال یشتمل على تجمیعة بكرة حلزونیة (54)
١١/٠٥/٢٠٢٦نتھى فى ـوت١٢/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

االتجاھات ىجھاز إدخال یشتمل على تجمیعة بكرة حلزونیة لتحریك صورة فبیتعلق ھذا االختراع
ى عضو تحكم یمكن أن ویمكن أن تشتمل تجمیعة البكرة الحلزونیة عل. شاشة عرضالمتعددة على

علىى، ووسیلة الستشعار المیل تحتوإصبع حیث یمكن إدارتھ بال نھایة حول محور دورانىیتعشق ف
إصبع ویتم ى یمكن أن یتعشق فىالمستوى مع عضو التحكم الذىعضو تالمس لالحساس بالمیل یتحد ف

یمكن أن ىالتحكم الذران عضودوىإلى حد كبیر، وألسفل بحیث یمكن أن یؤدىاتجاه رأسىتوجیھھ ف
، جانبیاً لیتالمس مع مفاتیح بالمیلیتعشق في إصبع حول محوره إلى تحریك عضو التالمس لالحساس

إصبع ىیمكن أن یتعشق فىعضو التحكم الذ، یشتملوفي مثال آخر. تالمس موضوعة على األجناب
.ى الحلزونیة إلى موضع علوتجمیعة البكرةمن أجل توجیھىعلى ریشة مرنة عند جانب سفل

(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

٢٦/٠٣/٢٠٠٩
٠٤٠٧/٢٠٠٩
٢٠١٢یولیة 

٢٢/١٠/٢٠١٢
25923

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

اءات االختراعمكتب بر

(51) Int.Cl.8 F24J 2/10, F03G 6/06, F24J 2/07, F24J 2/12, F24J 2/14

(71) 1.
2.
3.

ALE AIRLIGHT ENERGY SA,  (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

PEDRETTI, Andrea

(73) 1.
2.

AIRLIGHT ENTERGY HOLDING SA- SWITZERLAND

٢٧/٠٩/٢٠٠٦ریخ بتا٠٦/١٥٦٢: سویسرا تحت رقمى 
٢٩/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧/٨٤٦
٢٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ PCT/CH) (2007/000480: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد سراج الدین (74)
براءة اختراع   (12)

مجمع إشعاعى (54)
٢٧/٠٩/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٨/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل عاعى االخت ع إش ضمن٠بمجم غط یت ة ض ى غرف سیمھا إل تم تق غط ی ة ض خلی
ز  طة مرك ة بواس غط ثانی ة ض ى وغرف ضغط ٠أول رف ال ین غ سیط ب ضغط الب رق ال ل ف ویعم

سة  ة العاك ى الطبق ى عل ن البل ل م ة ویقل ز الحزم كل تركی ى ش ز ف شغیل المرك اظ بت ى االحتف عل
ز  ى المرك ائل٠ف ضاً ، وس عاع أی ع اإلش ضمن مجم د ویت ب لتولی شكل مناس صممة ب م

م  ى حج ر ف ة التغی ن معادل ن الممك ائل م ك الوس ل تل ضغط ، وتجع رف ال ى غ وب ف ضغط المطل ال
٠غرفة الضغط الناتج من تحمیل الریاح على سبیل المثال 

(57)

یة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیز
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٦

٢٢/٠٦/١٩٩٦
١٩٩٦٠٦٠٥٧٤

٢٠١٢یونیھ 
٢٢/١٠/٢٠١٢

٢٥٩٢٤

(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 39/39 , 39/145

(71) 1.
2.
3.

SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. (BELGIUM)

(72) 1.
2.

PEETERMANS , Julien
HAUSER , Pierre

(73) 1.
2.

٢٣/٠٦/١٩٩٥بتاریخ ٩٥١٢٨٢٧.٨المملكة المتحدة تحت رقم  
٠١/٠٧/١٩٩٥بتاریخ ٩٥١٣٤٤٣.٣المملكة المتحدة تحت رقم  
١٥/١٢/١٩٩٥بتاریخ ٩٥٢٥٦٥٧.٤المملكة المتحدة تحت رقم  
٢٢/٠٣/١٩٩٦بتاریخ ٢٣٠٦٠٦٩و٢المملكة المتحدة تحت رقم 

١.
٠٢
٠٣
٤.

(30)

أنیس سراج الدین  ھدى  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة لقاح تتضمن انتیجن مقترن بعدید السكارید ممتز على فوسفات األلومنیوم (54)
٢١/٠٦/٢٠١٦تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى في 

وع ن ن ة م إنفلونزا دموی ابة ب ع اإلص اح لمن ب لق الى بتركی راع الح ق اإلخت ب(ب یتعل تم ) ھی ث ی حی
وم  فات الومنی ى فوس ضاد عل واد الم زاز م افؤ ،. إمت دد التك اح متع ق بلق سین أو ویتعل اح لتح أى لق

. حالة مرضیة واحدة ، ویتعلق بإنتاج وإستعمال ھذه اللقاحات فى الطب  عالأكثر م

(57)

اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة 



٣٧

٠٤/٠٨/٢٠٠٩
١١٨٢/٢٠٠٩
٢٠١٢یولیھ 

٢٢/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٢٥

(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 7/38 & H04B 17/00

(71) 1.
2.
3.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON  PUBL (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

KAZMI, Muhammad
FURUSKAR, Anders

(73) 1.
2.

٠٥/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ 8-0700286: السوید تحت رقم 
٠٤/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ PCT/SE) (2008/050138: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

االتطریقة وتجھیزة فى نظام اتص (54)
٠٣/٠٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٤/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل الىاالخت شبكة الح ھ ب تحكم فی رددى ُم اق ت صاالت لنط ام ات ى نظ زات ف رق وتجھی بط
اورة  ة المج ف الخلوی ات الھوات ل ٠لقیاس اتف المرس ى الھ بة ف بكة مناس دة ش ل وح ترس

ى  رددى إل اق الت یم النط ستخدم UEق ى ت ر الت ة أو أكث لة ھابط اس وص راء قی ارات إلج یم اإلش ق
٠على الھواتف المرسلة ، وكذلك المجاورة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
ومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرس



٣٨

٠٧/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٥٦/٢٠٠٩

٢٠١٢مایو 
٢٤/١٠/٢٠١٢

٢٥٩٢٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 D04H 1/54, 3/00, 1/42, 3/14

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.
4.

MUKAI, Hirotomo
HASHIMOTO, Tatsuya
TSUJI, Tomoko
KINOSHITA, Akiyoshi

5.   AIDA, Hidefumi
6.   TOMIOKA, Syoji
7.   NOMA, Shinji

(73) 1.
2.

٠٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦-٣٣١٢٤٣: مكتب البراءات الیابانى تحت رقم 
٠٦/١٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/JP) (2007/073611: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

غیر منسوج قابل لالستطالة ومنتج ماص وطریقة لتصنیع المنتج الماص قماش  (54)
٠٥/١٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٦/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل دة االخت رة واح ستخدم لم اض ی وفیر حف داؤه ٠بت اء ارت اً أثن ون مریح ویك
داؤه ،  د ارت صاص عن یة االمت ى خاص أثیر عل ى الت سبب ف دون الت اض وب صنیع الحف ة لت وطریق

ب ٠الذى یستخدم لمرة واحدة  ى جان ا ف م توفیرھ ى ت ة لالستطالة ، والت اش القابل ات القم تكون رقاق
دن  ة التل تطالة وحراری ة لالس اف قابل ن ألی صنیعھا م تم ت د وی ع الجل صال م ى ات ى ف ل األساس الھیك

ن  ل م صھار أق ة ان ى نقط شتمل عل الحرارة ت صقھا ب تم ل اف ی ن ألی دن وم ة التل اف حرای األلی
اش  ات القم ة برقاق تطالة الخاص ة لالس ل القابلی تم تقلی ث ی نخفض ، حی تطالة م ل لالس زء قاب وج

ُسمك  اه اُل ى اتج تج الماص وف ة تراكب المن ى منطق ٠غیر المنسوجة والتى تم تشكیلھا على األقل ف
رارة وال ق الح ن طری ضة ع تطالة المنخف ل لالس زء القاب شكیل الج تم ت اظرة ی ة المن ضغط للمنطق

٠فى أسطوانة االستطالة األساسیة الخاصة بالقماش غیر المنسوج الخاص باالستطالة 

(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



٣٩

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

٠٤/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001060

٢٠١١مارس 
٢٤/١٠/٢٠١٢

٢٥٩٢٧

 C01B 3/24 & C09C 1/50Int. Cl.7(51)

 CABOT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)1.
2.
3.

(71)

GREEN, MARTIN C1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٠٦/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٦٦٨.٧٥٤/٦٠:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم
٠٦/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/012971(:طلب البراءة الدولى رقم

ھدى احمد عبد الھادى / األستاذة(74)
براءة اختراع  (12)

طریقة النتاج ھیدروجین او غاز مخلق  (54)
٠٥/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى  ٠٦/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من  

تخدام مفاعل . یتعلق ھذا االختراع بطریقة النتاج ھیدروجین او غاز مخلق(57) وھذه الطریقة تشتمل على اس
ع یتعلق االختراع ایضا بإجراء عملیة . تحویل دروجین، م فعالة بحیث یتم انتاج كمیات كافیة من غاز الھی

دة لتصنیع اسود . كمیات مفیدة اقتصادیا من اسود الكربون  ستخدم كوح ة ت یلة مركب ف وس یتم ایضا وص
. الكربون ووحدة تكریر، باالضافة الى نواتج مصنوعة بواسطة الطرق المختلفة لھذا االختراع

وثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة ل
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٠

١٢/١٠/٢٠٠٩
١٤٩٥/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

٢٤/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٢٨

(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 33/16 , 47/00 , 47/12

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

AUZERAIS, François
COOPER, Lain
GUILLOT, Dominique

4.
5.

MCCANN, Dominic
VIGNEAUX, Pierre

(73) 1.
2.

٠٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٧٤٤.٢٨٩/١١:تحت رقموالیات المتحدة األمریكیةال
٢٣/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/003266: (طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

ةداوجھاز لقیاس عامل متغیر داخل البئر بأستخدام سدةطریق (54)
٢٢/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٣/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

جھاز أول یشتمل على بكره أولى : بنظام لقیاس عامل متغیر داخل بئر ، یتكون من یتعلق ھذا االختراع
یمكنھ األولى ، ومستشعر واحد على األقلةخط لیفى ضوئى أول ملفوف یمكن حلھ من البكر) لیفھ (من 

ةالضوئیةاللیفغیر المذكور عبرقیاس عامل متغیر للبئر حیث یمكن نقل معلومات حول العامل المت
، ةالثانیةیمكن حلھ من البكرمن خط لیفى ضوئى ثان ملفوفةثانیةاألولى ، وجھاز ثان یشتمل على بكر

رسال أو استقبال ضوئى إ، وجھاز ةمرجعیة حیث یتم تثبیت طرف الخط اللیفى الضوئى الثانى بنقط
و الكشف عنھا خالل الخط اللیفى الضوئى الثانى أة ضوئیةیمكن تولید نبضةالمرجعیةمتصل بالنقط

.خالل الخط اللیفى الضوئى األول والثانى ةالمذكورةالضوئیةلتبادل النبضةووسیل

(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



٤١

٠٧/٠٢/٢٠١١
٠٢١٥/٢٠١١
٢٠١٢یولیھ 

٢٤/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٢٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

میة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادی
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G01V  1/28 , 1/36

(71) 1.
2.
3.

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC., (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ABMA, Raymond, L.

(73) 1.
2.

١٥/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٩.٣٦٣/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت الرقمین 
٢٣/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٥٤.٦١٣/٦١

١٧/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US2009/054064: (رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى     (74)
إختراع براءة  (12)

ر آنیة مستقلةطریقة فصل مصاد (54)
١٦/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٧/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

اسنوعنھجباستعمالةنیآمصادرفصلةطریقباالختراع یتعلق ھذا  مصدركلّ نأالمفضلمن. انعك
ایتعلقفیماىعشوائوقتىفینّشط ذه.خرینآلب شـــوائیخیراتأالتھ لةالع ىإتمی داخلجعلل ینالت ب

یؤّدى.الطلقاتمنةسلسلضمنةمتماسكحداثأنعكاساتإلاتخلقبینما)مترابطغیر(متفككصادرالم
لّ المسحعملیاتتستعملىالتةعددیعكسةعملیطریقعنالطلقاتفصل اتأ،ة طلقلك لّ ةبدایوق ك

ك،ة طلق اسإلاحداثأوتماس یننعك اتب ذه.ةالقریبالطلق سمحةالطریقھ سابست تطالعاتسإباكت
٠رخصأوسرعأةزلزالی

(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



٤٢

٢٩/٠٤/٢٠١٠
٠٦٩٩/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٢٤/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٣٠

(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 A23F 3/16, 3/18, 3/30

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC  (UNITED KINGDOME)

(72) 1.
2.
3.

COLLIVER, Steven, Peter
SHARP, David, George

(73) 1.
2.

٠٥/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٩٩٨٨,٩: مكتب البراءات األوروبى تحت األرقام 
١٢/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٢٠٤٤٨,١
١٩/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٢٣٥٨٦,٥
٠٧/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٥١١٥٥,٢
٠٢/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٦٥٧٧٥,١
٠٢/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٦٥٧٧٦,٩

٣٠/١٠/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/064713):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)
براءة اختراع   (12)

ة لتصنیع منتجات شاى من أوراق الشاى الطازجة عملی (54)
٢٩/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣٠/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع بعملی شمل خطواتةیتعلق ھذا االخت ن : ت شاى الطازجأاستخالص العصیر م اجة وراق ال إلنت
ا  ث أبقای ین ةن كمیأوراق وعصیر شاى، حی ر لكل ملی٣٠٠و ١٠العصیر المستخلص تكون ب لت

ن  م م شاى الطازجأكج ا األةوراق ال ز بقای اجوراق ، وتجھی اىأإلنت ا أو/ووراق ش تخالص بقای اس
٠مستخلص شاىإلنتاجوراق بمذیب األ

(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



٤٣

١١/١٠/٢٠٠٠
١٢٩٣/٢٠٠٠
٢٠١٢إبریل 

٢٤/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٣١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
اأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجی

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 209/34, 401/12, 403/12, 405/12 & A61K 31/404

(71) 1.
2.
3.

 BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

HECKEL, Armin
ROTH, Gerald, Jürgen
WALTER, Rainer
VAN MEEL, Jacobus

5.
6.
7.
8.

REDEMANN, Norbert
TONTSCH-GRUNT, Ulrike
SPEVAK, Walter
HILBERG, Frank

(73) 1.
2.

١٣/١٠/١٩٩٩بتاریخ ١٩٩٤٩٢٠٨,٥: الرقمین تحت ألمانیا
٣١/٠٨/٢٠٠٠بتاریخ ١٠٠٤٢٦٩٦,٤

٠١ (30)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)
براءة اختراع (12)

، تحضیرھا واستخدامھا كتركیبات صیدلیة ٦ندولینونات مستبدلة فى الموضع إ (54)
١٠/١٠/٢٠٢٠تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى 

: یتعلق ھذا االختراع بإندولینونات ذات الصیغة العامة

: مستبدلة فى الوضع السادس، وفیھا
R1 ى ذكوR5 ،Xإل ف الم س التعری ا نف ة لھ صر الحمای ى عن ا ١رة ف ق بأیزومیراتھ ا یتعل ، كم

أثیر  ة، وخاصة كت وأمالحھا، وباألخص أمالحھا المقبولة فسیولوجیا والتى لھا خصائص صیدلیة قیم
د CDK/ مثبط على التركیبات المعقدة من المستقبل تیروسین كیناز، سیكلین ى توال أثیر عل ، وكذلك ت

ة الد صیدلیة الخالیا األغشیة المبطنة لألوعی ات ال ق بالتركیب ا یتعل ة، كم ا األورام المختلف ة وخالی موی
٠المحتویة على ھذه المركبات واستخدامھا وطرق تحضیرھا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٤

٢٤/١٢/٢٠٠٩
١٨٩٨/٢٠٠٩

٢٠١٢مایو 
٢٤/١٠/٢٠١٢

٢٥٩٣٢

(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 A61M 15/00

(71) 1.
2.
3.

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KUHN, Rolf
METZGER, Burkhard Peter
KUEHN, Torsten

4.     KLADDERS, Heinrich
5.     SCHULZ, Joern-Eric

(73) 1.
2.

٢٠/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ 861.0 2007033 10: المانیا تحت رقمى 
٠٢/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ 411.5 036 2007 10

١٧/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) : (2008/059388طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة اختراع   (12)

مستنشق مسحوق (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٧/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل ة المسحوقة االخت شاق األدوی سن والمجھز الستن شغیل المح سمح بالت شق ی الحالى بمستن
ال  د إدخ شق وبع ى مستن ودة ف سولة موج ل كب ى حام تخدام ف ل االس دخل قب ى ت سوالت الت ن الكب م

ة ح ى حال ل الموجود ف ة الكبسولة فى حامل كبسولة فإن المریض یمكن أن یضغط عنصر التفعی رك
ساعدة  سولة مع م ى حامل كب ا ف ابرة واحدة یمكن إدخالھ ل ب ى األق رتبط عل ساكن وی من الوضع ال
راع  ق موضوع االخت راع یتحق اً لالخت دواء ووفق ق ال سولة ویطل ب الكب ل وتثق ى األق أبرة واحدة عل

٠بواسطة مستنشق مع عنصر تشغیل محسن 

(57)

ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور تمثل ھذه المطبوعة 
المرفقة بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٥

١٤/٠٧/٢٠٠٩
١٠٨١/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

٣٠/١٠/٢٠١٢
٢٥٩٣٣

(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 (BRITISH VIRGIN ISLANDS)

(72) 1.
2.
3.

BLOEMENKAMP, Richard

(73) 1.
2.

٢٢/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٢٩٠٠٩٢.١:تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
١٨/٠١/٢٠٠٨خ بتاری) PCT/EP2008/000370: (طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)
براءة إختراع (12)

ستقصاء كھربائى لثقب حفرإلطریقة وجھاز  (54)
١٧/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ر ستقصاء كھربائى لتكوینات جیولوجیة محیطة بثقب حفإبطریقة مستخدمة فى یتعلق ھذا االختراع
بارامتر فى مستوى ثنائى األبعاد ، البارامتر ھوتعیین شبكة من خطوط تساوى بارامتر:تشتمل على 

من داخل منطقة منتقاهكھربائى ممیز للتكوین الجیولوجى ، حاقناً بطریقة محددة الموقع تیار مسح
ارامتر الكھربائى من قیمة مقاسة من كمیة تمیز البوقیاسبثقب الحفرةالمحیطالتكوینات الجیولوجیة

بناء على القیمةالمسح ، وإقحام قیمة بارامتر كھربائى مقحمة من المنطقةعلى تیارالمنطقة المنتقاه بناءً 
.تساوى البارامترالمقاسة وشبكة خطوط

(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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٢نوفمبرىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

١٩٩دد ــالع٢٠١٢دیسمبرددــع

العربیة                   جمھوریة مصر 
ىوزارة الدولة للبحث العلم

والتكنولوجیاىأكادیمیة البحث العلم
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قائـمة المحتـویـات

( i ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصدیـر -

( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-

( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء-

)١( راءات- صادراألوصاف المختصرة للب وفمبرخالل شھرةال ة ٢٠١٢ن ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٩٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٩٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٩٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٩٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٩٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٥٩٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٥٩٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٥٩٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٥٩٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٥٩٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٥٩٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٥٩٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٥٩٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٥٩٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٥٩٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٥٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٥٩٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٥٩٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٥٩٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٥٩٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٥٩٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٥٩٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٥٩٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٥٩٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٥٩٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٥٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٥٩٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٥٩٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٥٩٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٥٩٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٥٩٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٥٩٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٥٩٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٥٩٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)٣٧( ٢٥٩٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٥٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٥٩٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٥٩٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة

)٤١( ٢٥٩٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٥٩٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٥٩٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٥٩٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠م براءة رقـ

)٤٥( ٢٥٩٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٥٩٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٥٩٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٥٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٥٩٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٥٩٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٥٩٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٥٩٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٥٩٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٤( ٢٥٩٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٥( ٢٥٩٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٦( ٢٥٩٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٧( ٢٥٩٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٨( ٢٥٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٩( ٢٥٩٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٠( ٢٥٩٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦١( ٢٥٩٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٢( ٢٥٩٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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

٢٠١٢نوفمبررـالل شهـخ



٢

١٨/٠٨/٢٠١٠
١٤١٠/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٤/١١/٢٠١٢
٢٥٩٣٤

(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 B65H 54/28 & H02K 41/02

(71) 1.
2.
3.

LUNATONE INDUSTRIELLE ELEKTRONIK GMBH (AUSTRIA)
STARLINGER & CO. GMBH (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

MAIR, Alexander

(73) 1.
2.

٢١/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ (A287/2008):تحت رقمالنمسا 
٢٨/٠١/٢٠٠٩بتاریخ )PCT/AT2009/000028: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

شادى فاروق مبروك (74)
براءة إختراع (12)

مرشد خیطى على عجالت (54)
٢٧/٠١/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٢٨/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

، المكبة لوحدعلى المكبللف منتج مراد لفھ) مسلكھ(مكب ةلوحدى بدلیل خیطیتعلق ھذا االختراع
لیل ن الدأوحیث ، ثناء اللف أمام ألالىإلى الخلف وة إلى الخارج حركإیحمل ن الدلیل الخیطيأحیث 

ةیدعم على عجلن الجزء الدوارأوحیث ى كھربىلمحرك خطة دوارةوحدةصورىیكون فالخیطي
ةلتولید مجال حركة الثابتةحیث یتم تجھیز الوحدة ثابتةمقابل وحدىفةوموزعقلألعلى اةواحد
یتحرك رن الجزء الدواأبحیث قلألایتضمن مغناطیس دائم واحد علىن الجزء الدوارأوحیث ى،كھرب

یتحركنھ فوق الجزء الثابتإا لالختراع السابق فًـ نھ تبعأحیث الثابتعلى طور الجزءةمجال الحركىف
ن یتضمن أویفضل . قلألاعلىةواحدةعجلةبواسطحیث یتم تدعیم الجزء الدواربمقدار حاجز واحد

. مغناطیسةتكوین مسار عودلالجزء الدوارةوالذى یتبع حركواحدىحدید خلفیضاً أالجزء الدوار

(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

١٨/٠٦/٢٠٠٦
٠٢٥٤/٢٠٠٦
٢٠١٢یونیھ 

٠٤/١١/٢٠١٢
٢٥٩٣٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

وریة مصر العربیةجمھ
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. F17C 13/00 & B08B 9/08
)جمھوریة مصر العربیة(أحمد عزت كامل محمد الشخیبي / األستاذ ٠١

٠٢
٠٣

(71)

أحمد عزت كامل محمد الشخیبي/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد طارق أبو رجب (74)
براءة اختراع (12)

مانع اإلنفجارات اإلرتدادیة (54)
١٧/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٨/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ارات و انع اإلنفج راع بم ذا االخت ق ھ ةیتعل ق اإلرتدادی ع ٠الحرائ د یمن ام جدی ن نظ ارة ع و عب ھ
سائل  ي ال از البترول زین الغ ات تخ ى خزان ة ف ات اإلزاح اء عملی ة أثن ق اإلرتدادی ارات والحرائ اإلنفج

رمج٠بإستخدام المیاه كعازل ي المب تحكم اآلل امج  لل ن خالل برن ا یمكن إستخدام ٠ویعمل النظام م كم
٠ویتضمن النظام وحدة إستقبال ووحدة صرف٠ن المنتجات البترولیةالنظام أیضاً فى فصل العدید م

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



٤

٢٨/٠٧/٢٠١٠
١٢٧١/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٥/١١/٢٠١٢
٢٥٩٣٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

العربیةجمھوریة مصر 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E03D 1/00

(71) 1.
2.
3.

ETS A. DESCHAMPS ET FILS (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

DESCHAMPS. Georges-Paul

(73) 1.
2.

٢٩/٠١/٢٠٠٨یخ بتار٠٨٥٠٥٤١: مقرتحتفرنسا
٢٨/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/050938(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

و وعاء تحتوى على ھذا الھیكلأةھیكل منسوج ولوح (54)
٢٧/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٨/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

قل موصلین ببعضھما البعضألبھیكل منسوج یحتوى على جدارین منسوجین على ااع االختریتعلق ھذا 
المذكور فى اتجاه قل من الھیكلألوعند جزء على ا. قل غیر مرفق بھماألخیط ربط واحد على اةبواسط

سلك اختالف الطول بین ثقالتین متعاقبتین لیستمر وفقًا لالختراع الحالى، و فى اتجاه النسج أ/التغلیف و
یمكن استخدام . منھما مع رافع لخیط نسیجى ذو جدار مختلفقل ، وتتناظر كلألربط واحد على ا

.ثاثألواةالطیران والبحریاالختراع فى مجاالت

(57)

رسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل ال
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٥

٢٩/١٢/٢٠١٠
٢٢٢٠/٢٠١٠
٢٠١٢یونیھ 

٠٥/١١/٢٠١٢
٢٥٩٣٧

(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 75/58
(71) 1.

2.
3.

VOLPAK, S.A.U. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

BONET PEDROL, Jaume

(73) 1.
2.

١٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) P 200802140( :تحت  رقمأسبانیا
٠٦/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/058476(:طلب البراءة الدولي  رقم

٠١
٠٢

(30)

ھدى أحمد عبدا لھادى      (74)
ختراع براءة ا (12)

فوھة تفریغ للحقائب المرنة)                                        54(
٠٥/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى في ٠٦/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى  یتعلق االختراع بفوھة تفریغ للحقائب المرنة ، من النوع المشتمل على جسم بالستیكى صلب یعمل عل
ك انبو غ ویمتل ر تفری وین مم دارین تك ذین الج صل بھ ة وتت ة مرن ي حقیب دارین ف ین ج ا ب تم ادخالھ ة  ی ب

م  ق محك ائل غل طة وس دین . بواس ابلین  ممت ستویین متق احین م اعم وجن ارجى ن طح خ ة س ك االنبوب تمتل
ذكورة   ة الم سبة لالنبوب ط بالن ستوى متوس ي م ا ف طح  . خارجی ع س ة  م ارجى لالنبوب سطح الخ ل ال یعم

. على تكوین سطح غلق محكم الجناحین المستویین 
ك مساحة وسطیةتكون  ة ، ویمتل یمتلك السطح الخارجى لالنبوبة شكل مقعر في االتجاه المحورى لالنبوب
ي  سافة للمحور ف ل الم ث تق انبیین، حی ین قطاعین ج المسافة منھا حتى المحور ھى القصوى ، وتفصل ب

.اتجاه اطراف االنبوبة 

(57)

طبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و تمثل ھذه الم
الصور المرفقة بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٦

٢٥/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٩٠/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

٠٥/١١/٢٠١٢
٢٥٩٣٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البح
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 1/22

(71) 1.
2.
3.

GECO TECHNOLOGY B.V (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

BARAKAT, Simon
GRIMES, Harvey Ray

(73) 1.
2.

٢٧/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٥٣٥.٨٣٥/١١:تحت رقموالیات المتحدة األمریكیة ال
١٧/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/078687: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)
براءة إختراع (12)

ومسجل) جھاز إحساس(إتصال مجس  (54)
١٦/٠٩/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٧/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

مختلفة ومتنوعة ) غراض عملیةأطرق علمیة لتنفیذ :تُقانات(بتنفیذ تكنولوجیات یتعلق ھذا االختراع
ن أممكن ،فى تنفیذ واحد. تسجیل زلزالیة ) صفیف(لتأسیس فیض مسار إتصال داخل منظومةلطریقة

وتعیین مسار ىمجال زلزالى كل خلیة إستحواز بیانات منتشرة ف) و نوعأ(تتضمن الطریقة تعیین ھویة 
تتضمن مسارات اإلتصال مسار إتصال إبتدائى وعلى .بیاناتتحوازإتصال واحد أو أكثر لكل خلیة إس

كثر من ذلكأن تتضمن أممكن للطریقة .إحتیاطى واحد بإتجاه وحدة جمع بیاناتاألقل مسار إتصال
.كل خلیة إستحواز بیانات منتشرة فى المجالىإرسال مسارات اإلتصال إل

.

(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



٧

٢٩/٠٣/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000092

٢٠١٢یونیھ 
٠٥/١١/٢٠١٢

٢٥٩٣٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
یاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوج

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F25J1/02 & F02C 6/18, 6/10 & F01K 23/06

(71) 1.
2.

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SAWCHUK, Jeffrey, H.
JONES, Richard, JR.
 WARD, John, L.

(73) 1.
2.

٣٠/٠٩/٢٠٠٢بتاریخ ٤١٤٨٠٦/٦٠:دة األمریكیة تحت رقمالوالیات المتح
٢٩/٠٩/٢٠٠٣بتاریخ ) PCT/US2003/030556: (تحت رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

ةطاقنتاجإلCO2 منةمنخفضانبعاثاتذاتةوطریقنظام
خفیفھیدروكربونىغازةإسالةلعملیةكھربیةوطاقمثلجعامللضغط

(54)

٢٨/٠٩/٢٠٢٣وتنتھى فى ٢٩/٠٩/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 
ةكھربیةطاقلتقدیمةالكفاءةمحسنCO2 منةمنخفضانبعاثاتذاتةوطریقبنظامیتعلق ھذا االختراع

وتشمل. خفیفھیدروكربونىغازةسالإةلعملیةمشتركةكھربیةوطاقمثلجعامللضغطداخلیاةمتولد
: ة على الطریقھذه

لھیدروكربونىاالغازةسالإةوعملیالمثلجالعامللضغطةالكھربیةالطاقمنقلألاعلىجزءتقدیم)أ(
التربینویكون.أحفورىبوقودمشغلبتربینقلألاعلىیدارواحدكھربىمولدمنالخفیف
غازوھواءمضغوطھواءتیارمنبوقودمزوداقلألاعلىواحدأحفورىبوقودالمشغل

وصرفتربینلتشغیلةالحرارةدرجعالىالضغطعالىغازتیارنتاجإوخفیفھیدروكربونى
ة ؛ الحرارةدرجعالىعادمغازتیار

منخفضماءبخارأوالماءمعحرارىمبادلإلىةالحرارةدرجعالىالعادمالغازتیارمرارإ)ب(
؛ ضغطاعلىأماءبخارتیارنتاجإلالضغط

ةستعادإلكھربىمولدقلألاعلىلیدورمائىبخارتربینإلىضغطاً علىأماءبخارتیارمرارإ)ج(
ة ؛ كھربیةطاقنتاجإلةالطاق

مدارقلألاعلىواحدمثلجعاملضاغطىفمرتفعضغطإلىالضغطمنخفضمثلجعاملضغط)د(
أوقلألاعلىواحدكھربىمولدةبواسطةمولدةكھربیةقطاةبواسطةبالطاقمزودكھربىبمحرك

لكبسةالمطلوبةالكھربیةالطاقجمیعتزویدویتم؛قلألاعلىواحدةالطاقةستعادإلكھربىمولد
ةبواسط،الخفیفالھیدروكربونىالغازةسالإةلعملیةالمشتركةالكھربیةوالطاقالمثلجعاملال

،و قلألاعلىواحدةطاقةستعادإومولدلألقاعلىواحدكھربىمولد
أحفورىبوقودیشغلبتربینیدارقلألاعلىواحدلمولدعلیھةوالمحافظالسریعستبدالإلاتقدیم) ھـ(

.للطوارئأحفورىوقودمشغلبتربینیدارقلألاعلىواحدطوارئومولد،قلألاعلىواحد

(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



٨

١٩/٠٨/٢٠٠٩
١٢٤٨/٢٠٠٩
٢٠١٢یولیھ 

٠٥/١١/٢٠١٢
٢٥٩٤٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 49/08, 47/00

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (British virgin Islands)

(72) 1.
2.
3.

Raymond V. Nold,
Nicholas Ellson,
Alexender F. Zazovsky,

4.
5.

Vladimir Vaynshteyn.
Nathan Landsiedel,

(73) 1.
2.

٠٢/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ  ٢٠٢.٨٦٨/١٢: متحت رقاألمریكیة الوالیات المتحدة ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أحمد  عبد الھادي (74)
براءة اختراع (12)

طرق وجھاز لتنفیذ اختبار الضغط للتكوینات الجیولوجیة (54)
١٨/٠٨/٢٠٢٩وتنتھي في ١٩/٠٨/٢٠٠٩من تبدأ الحمایة 

قی راعتعل الياالخت ةالح ات الجیولوجی ضغط للتكوین ار ال ذ اختب از لتنفی رق وجھ ة لط شتمل . بأمثل ت
ار  ى وضع أداة اختب ا عل م الكشف عنھ ي ت ي إحدى الطرق التوضیحیة الت ا ف م عملھ ر ت رة بئ ى حف ف

وجي  وین الجیول ار ، التك ول أداة االختب ة ح ا كعین تم اتخاذھ ة ی الق مرحل تم إغ الق ، وی ام إغ وإحك
ة  ذة كعین ة المتخ اورة للمرحل ار ومج ول أداة االختب ى ح ة أول ة واقی ي ، مرحل غط أول ف ل ض وتقلی

ي ، ألولى وتقلیل ضغط ثان في المرحلة الواقیة ا، المرحلة المتخذة كعینة  ا ف ى حجم م مع الحفاظ عل
ة  ة معین رة زمنی اء فت ة أثن ة المتخذة كعین ع المرحل ائع م ق الم ة عن طری ى مقترن اس ، غرفة أول وقی

. مجموعة من بیانات الضغط لمائع محتجز في الغرفة األولى أثناء الفترة الزمنیة

(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



٩

٠٧/٠٩/٢٠١٠
١٥١٢/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٥/١١/٢٠١٢
٢٥٩٤١

(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 D21F 1/44 & D21H 21/42

(71) 1.
2.
3.

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

GARCIA Juez, Vicente
GARCIA Cuadrado, Carlos

(73) 1.
2.

٠٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ (P200800676): أسبانیا تحت رقم 
٠٦/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/ES2009/000122(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

لھادى      أحمد عبد اھدى  (74)
براءة إختراع (12)

منھاةنتاجھا مع تامین الوثائق المنتجإسالیب أوةمؤمنأوراق (54)
٠٥/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٦/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

وھى ، صدارھا إةوراق وتقنیألمن ھذه اةوتامین الوثائق المصدر، وراق ألبتامین ایتعلق ھذا االختراع
ولھذا . ة المائیة للعالمةالمنفردةشارإلخیط التامین وتكنولوجیا التباین العالى لةر نافذعناصبضم

دخالھا فى االخادید إالنوع یتم ةكھربیة و العالمات المائیة أالمنفردةراشإلن التباین العالى لإف، الغرض 
كثر ألیاف أمساحات تحتوى من خاللھا وھذه المكشوفاً الخیط فى المساحات التى یكونةلتغطیةالمخلق

.ة  النھائیةالورقفىةوبذلك تكون مناطق داكن

(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



١٠

٢٠/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001238

٢٠١٢یولیھ 
٠٧/١١/٢٠١٢

٢٥٩٤٢

(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 401/14, 401/04 & A61K 31/517 & A61P 35/00

(71) 1.
2.
3.

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

KENNIS, Ludo, Edmond, Josephine
MERTENS, Josephus, Carolus
VAN DUN, Jacobus, Alphonsus, Josephus

4.
5.

SOMERS, Maria, Victorina, Francisca
WOUTERS, Walter, Boudewijn, Leopold

(73) 1.
2.

٣٠/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠٧٦٨٨٥,٥:تحت رقممكتب البراءات األوروبى
٢٨/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ(PCT/EP2005/053031): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین (74)
براءة اختراع (12)

PARPطات كمثب١كینازولین دیون مستبدلة فى الموضع الجدید (1H,3H)- ٤، ٢مشتقات  (54)
٢٧/٠٦/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٨/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ات PARPواستخدامھا كمثبطات (I)یتعلق ھذا االختراع بمركبات لھا الصیغة  ى تركیب باإلضافة إل
ن (I)صیدلیة تحتوى على تلك المركبات ذات الصیغة  ZوR' ،L' ،L2 ،X ،Y، حیث یكون لكل م

٠معنى محدد

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١١

٠٦/٠٥/٢٠١٠
٠٧٤٨/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٠٧/١١/٢٠١٢
٢٥٩٤٣

(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 44/12 & E04B 1/94 & E04C 2/296 & E04D 13/18 , 3/35 & H01L 31/048

(71) 1.
2.
3.

LUXIN (GREEN PLANET) AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

BURKHARDT, Holger
GLANZMANN, Arthur

(73) 1.
2.

١٤/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٢٠٦٧٢.٦: م رقتحتالمكتب األوروبى 
١٢/١١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/009547: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

عمرو مفید الدیب & ھشام مفید الدیب  (74)
براءة إختراع (12)

سقف أو لوحة واجھة مع األلواح الشمسیة  (54)
١١/١١/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٢/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

لتى یمكن تثبیتھا علىاقل وألعلى اةواحدةسطحیةمع لوحةواجھةو لوحأبسقف اعیتعلق ھذا االختر
لف أحیث تت،الرغوىحامل من البالستیكةمع طبقةمباشرةمرغیةالسطحیةوفیھ اللوح، المبانى 

.ة الشمسیةللطاقةمن لوحة السطحیةاللوح

(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



١٢

٢٧/٠٦/٢٠١٠
١١٠٤/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

١١/١١/٢٠١٢
٢٥٩٤٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

راءات االختراعمكتب ب

(51) Int. Cl.8 B63B 23/32 , 27/14

(71) 1.
2.
3.

OPACMARE S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GRIMALDI, Michele

(73) 1.
2.

٢٨/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IT2007/000920(:ین رقمب البراءة الدولیة تحت اللط
)PCT/IT2008/000110 ( ٢٠/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

تجمیعھ رصیف قابلة للحركة لقارب ، وبخاصة لسحب أو تعویم سفن التموین وما شابھھا  (54)
١٩/٠٢/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٢٠/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة ، حاملةیمكن تثبیتھ ببنیةتشتمل على جزء قاعدةللحركةمیعھ رصیف قابلبتجیتعلق ھذا االختراع
ة ،بجزء القاعدطرافألحد اأقل قابل للدوران حول محور متصل بمفصل عند ألوذراع واحد على ا

ممفصل ثان حیث یكون الذراع حول محور،خر برصیف شحنآلول والطرف اأحول محور ممفصل 
ھ بحیث تسمح للرصیفمحیث تكون مصم، طریق مشغالتلى الدوران عنعالقابل للدوران قادراً 

وتشتمل المشغالت . ثناء دوران الذراع القابل للدورانأةلجزء القاعدةعلى میل ثابت بالنسببالحفاظ
ویشتمل . على الترتیب، والثانى ولألمركبین على محورى التمفصل اىول وثانأعلى مشغل دوار 

ول ألللجزء اةوجزء ثانى قابل للدوران بالنسبةالقاعدول مثبت بجزءأول على جزء ألالمشغل الدوار ا
مثبت برصیف الشحن  ولأالقابل للدوران وحیث یشتمل المشغل الدوار الثانى على جزء ومثبت بالذراع

غالت وحیث تشتمل المش، بالذراع القابل للدوران ول ومثبتألللجزء اةوجزء ثانى قابل للدوران بالنسب
فى دوران المشغلین الدورانیینةمنسقةعلى التحكم بطریقةقادر، تحكمكذلك على وسائلةالمذكور

.ول والثانىألالمذكورین ا

(57)

فقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المر
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٣

١٦/٠٣/٢٠١٠
٠٤١٣/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١١/١١/٢٠١٢

٢٥٩٤٥

(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 A23G/3/00, 3/34, 9/32

)جمھوریة مصر العربیة ( أسامة نسیم إبراھیم بركات / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ركاتأسامة نسیم إبراھیم ب/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

منظم ترشید المیاه (54)
١٥/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٦/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

یتعلق موضوع االختراع بمنظم ترشید المیاه على عدم إھدار كمیة كبیرة من المیاه فى األماكن العامة 
نظم مثل المساج ب م تم تركی اه ، ی ن المی رة م ة كبی ستھلك كمی دورھا ت ى ب شركات الت دارس وال د والم

نظم  ل الم الط یعم ل الخ ة أو نب ترشید المیاه فى ماسورة تغذیة المیاه قبل حنفیة المیاه أو محبس الزاوی
اه  ع أختالف ضغوط المی اه م ة المی د كمی ى تحدی ة عل د استخدام ٠فى أثناء استخدام الحنفی ة عن حنفی

ى  اظ عل ى الحف نظم عل ل الم ا % ٦٠المیاه یعم ة أو تركھ اء استخدام الحنفی ى أثن درة ف اه المھ ن المی م
ة  مفتوح
ذا  ة وھ اكن العام ى األم ساوى ف شكل مت ات ب دد الحنفی ى ع اه عل ع المی ى توزی أو تلفھا ، كما یعمل عل

ى بسبب طریقة تركیبھ قبل الحنفیة أو محبس الزاویة أو نبل الخالط ، ك اه ف ما یساھم منظم ترشید المی
٠جمیع المنشآت القدیمة والحدیثة 

٠) البروبلین أو النحاس أو التیفلون(یتم تصنیع منظم ترشید المیاه من مادة 

المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٤

١٦/١١/٢٠٠٨
١٨٦٥/٢٠٠٨

٢٠١٢أغسطس 
١١/١١/٢٠١٢

٢٥٩٤٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

ھوریة مصر العربیةجم
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16K31/18

) جمھوریة مصر العربیة(أسامة نسیم إبراھیم بركات / أستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أسامة نسیم إبراھیم بركات / أستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اختراعبراءة  (12)

جھاز التحكم فى منسوب المیاه   (54)
١٥/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٦/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

راع ب ذا االخت ق ھ اهیتعل سوب المی ى من تحكم ف از ال از ٠جھ ن جھ ارة ع و عب وھ
وم  ة یق ف العوام اء تل ى أثن زان ف ل الخ اه داخ سوب المی بط من ى ض التحكم ف ق ٠ب از بغل وم الجھ یق

ل  ة ویعم بس التغذی تح مح از بف وم الجھ زان یق ل الخ اه داخ سوب المی وط من د ھب ة وعن بس التغذی مح
دم  ستھلكة وع اه الم ن المی رة م ة كبی وفر كمی ا ی تمرار مم ة بإس نفس الطریق اً ب از تلقائی ذا الجھ ھ

اه إض ن المی شآت م ردة ٠رار المن ة المب ف عوام د تل ل عن اه ویعم رادات المی ى مب ضاً ف ستخدم أی ی
اه  سوب المی ادة من ن زی اتج ع ائى الن ادى المس الكھرب ع وتف اه لمن سوب المی على التحكم فى زیادة من

ردة  ى المب واض٠ف ل األح اه داخ سوب المی ضبط ً من ة ل واض الزراعی ى األح ضاً ف ستخدم أی ا ی كم
٠الزراعیة مما یوفر كمیة كبیرة من المیاه المستھلكة فى ھذا المجال 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



١٥

٠١/٠٦/٢٠١٠
٠٩١٣/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١١/١١/٢٠١٢

٢٥٩٤٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)    PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. E21B 47/00

(71) 1.
2.
3.

TRANSOCEAN SEDCO FOREX VENTURES LIMITED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

RODGER, Bradley, Ray

(73) 1.
2.

٢٠/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٤٩٤,٠١٥/٦١الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/US2008/088057)طلب البراءة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

نزیھ أخنوخ صادق (74)
اختراعبراءة  (12)

لوحة تحكم غایة فى الصغر لوصلة تلیسكوبیة (54)
٢١/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٢/١٢/٢٠٠٨منتبدأ الحمایة 

ة       لة قائم ى وص ا ف زل علی شوة ع ار ح ع إنھی ل م د والتعام از لتحدی ة وجھ راع بطریق ذا االخت ق ھ یتعل
ویتم تحدید مدى إنھیار حشوة العزل العلیا بمقارنة الضغوط عند نقطتین فى دائرة ضغط حشوة ٠منزلقة 

ا باستخدام صمام ضغط تفاض صدر ٠لى العزل العلی ستخدم م ا ، ی ار حشوة العزل العلی ة إنھی ى حال وف
٠فى الوصلة القائمة المنزلقة ) أى إمدادھا بالطاقة ( ضغط ثانوى لتنشیط حشوة العزل السفلى 

(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



١٦

١٥/٠٣/٢٠١٠
٠٤٠٥/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١١/١١/٢٠١٢

٢٥٩٤٨

(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 A01N 47/02, 25/10, 25/12 & A01P 7/04

(71) 1.
2.
3.

BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KLEINSCHMIDT, Scott

(73) 1.
2.

١٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)(2007/059833:طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود (74)
براءة اختراع   (12)

تركیب غبارى لمكافحة الحشرات (54)
١٧/٠٩/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٨/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ل االخت ى األق د عل شرى واح د ح ى مبی ضمن عل ارى یت ب غب بتركی
ضادات  ن م ار م سیلیلوز GABAمخت ن ال ارة م ل مخت ى األق دة عل ضویة واح ة ع ادة حامل وم

شت سیلیلوز وم شرات ٠قات ال ة الح ارى لمكافح ب الغب تخدام التركی ضاً باس راع أی ق االخت یتعل
سكنھم ،  ذائھم ، أو م صدر غ ضارھم ، أو م طة إح شرات بواس ى الح ضاء عل ة للق وبطریق
شرى  وم الح ن الھج ا م راد حمایتھ ات الم طح أو الفراغ ات ، األس واد ، الترب أو الم

ت طة ال شرات بواس ابة بالح ارى أو اإلص ب الغب ع التركی ضًا ٠المس م راع أی ق االخت ویتعل
ادة  ب الم طة جل یض بواس ل األب ابة النم وم أو اإلص ن الھج شبیة م ادة الخ ة الم ة لحمای بطریق
ا  راد حمایتھ ادة الخشبیة الم ن الم ة م اكن القریب سطح أو األم الخشبیة المراد حمایتھا أو تربة ، أو ال

٠بالتالمس مع التركیب الغبارى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٧

١٤/٠٦/٢٠١٠
١٠٠١/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١٢/١١/٢٠١٢

٢٥٩٤٩

(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 37/02 & B01J 29/06, 29/89

(71) 1.
2.
3.

POLIMERI EUROPA S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CARATI, Angela
BERTI, Donatella
MILLINI, Roberto

4.  RIVETTI, Franco
5.  MANTEGAZZA, Maria, Angela
6. GIROTTI, Gianni

(73) 1.
2.

١٤/١٢/٢٠٠٧بتاریخ     (MI2007A002342) : ایطالیا تحت رقم 
٠٣/١٢/٢٠٠٨بتاریخ  (PCT/EP 2008/010290) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

زیولیتTS-1عملیة لتحضیر مركبات  (54)
٠٢/١٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٣/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع ب ذا االخت ق ھ ات یتعل ضیر مركب ة لتح عملی TS-1 ت  ور ٠زیولی ة تبل ى وبدرج ور نق ى ط ف
ورة % ٩٥تتجاوز  ھ وحصیلة بل ات عالی ى إنتاجی وبتشغیلھا بأحجام تفاعل منخفضة والحصول عل

كما سیتم وصف الشكل البلورى المعین لـ ٠عالیة للغایة  TS-1 ٠زیولیت المحضر بھذه الطریقة 

(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



١٨

٠٨/٠٩/٢٠١٠
١٥٢٠/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١٢/١١/٢٠١٢

٢٥٩٥٠

(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 23/80 & C10G 25/00, 45/04

(71) 1.
2.
3.

JOHNSON MATTHEY PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

POTTER, Gavin
WILSON, Gordon Edward
MACLEOD, Norman

4.  LARA, Antonio Chica
5.  CANOS, Avelino Corma
6.  LOPEZ, Yonhy Saavedra

(73) 1.
2.

١٢/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ  ٠٨٠٤٥٧٠,٠: تحت رقمالمملكة المتحدة
٢٥/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ PCT/GB)(2009/050190:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللبادسمر (74)
براءة اختراع   (12)

مواد لنزع الكبریت (54)
٢٤/٠٢/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٥/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ات النیكل ٠لنزع الكبریت الحالى بمادة دقائقیةاالختراع یتعلق  تشتمل على واحد أو أكثر من مركب
وى راوح محت ث یت ر ، حی د أو أكث وى واح دنى قل ب مع ك ، ومرك سید الزن ن أك ة م ادة حامل وم

ین  ادة ب ى الم ل ف وى % ١٠و٠,٣النیك دن القل وى المع راوح محت الوزن ، ویت ب
ین  ادة ب ى الم الوزن % ١٠و٠,٢ف ة لع٠ب رح طریق ضاً ش تم أی ت ی زع الكبری ادة ن ل م م

:تشتمل على الخطوات التالیة 
دن )١ ب لمع ك ومرك ن الزن ة م ة دقائقی ادة حامل ع م ل م ى النیك وى عل ب یحت س مرك تالم

قلوى لعمل تركیبة بھا إشابھ بمعدن قلوى ، 
تشكیل التركیبة التى بھا اشابھ بمعدن قلوى ، و)٢
٠تجفیف ، وتحمیص ، واختیاریا اختزال المادة الناتجة )٣

ة  ة الھیدروكربونی ارات الغازی ن التی ت م زع الكبری تخدامھا لن ن اس ت یمك وع الكبری ادة ن م
٠مع حدوث مستویات منخفضة من التحلل الھیدروجینى للھیدروكربونات 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٩

٠٦/٠٤/٢٠١١
٠٥٣٥/٢٠١١

٢٠١٢أغسطس 
١٢/١١/٢٠١٢

٢٥٩٥١

(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 5/06

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KIM, Ronald

(73) 1.
2.

٠٩/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٥٠٥٩٩.٤: تحت رقمألمانیا 
٠٩/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/006527(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

فران الفحمفى أىتوزیع ھواء لتیار ھواء رئیسةوسیل (54)
٠٨/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٩/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ةلغرفىحیز التسخین الرئیسىفىدخال الموجھ لھواء االشتعال الرئیسإللةبوسیلختراعالھذا ایتعلق
الحیز ى المذكور بالمرور من خالل فتحات دخول فى، بحیث یتم السماح للھواء الرئیسالكوكفرن
ىو فأفرن الكوك ة فوق باب غرفةمامیألفرن الكوك اةجدران غرفىو فأفرن الكوك ةلغرفىالعلو

ھذه تشتمل فتحات الدخول ، حیثة و جمیع المواضع المذكورأالعدید من ىو فأفرن الكوك ةباب غرف
ةزاویةبحیث یكون للفوھات المذكور،بفوھات موجھھ نحو الداخل تجاه الفرنةعلى والئج تكون مزود

الكوك ةعلى كتلةمشطوفةعند زاویىالھواء الرئیسومن خاللھا یتم توجیھةموجھھ نحو خارج الفتح
لى فرن إىل علوفرن الكوك بشكةغرفى من ثقوب الفتحات فالمذكورىبحیث یتدفق الھواء الرئیس

فرن الكوك فوق ةجدار غرفىمن ثقوب الفتحات فىویتدفق الھواء الرئیسْ م٩٠قل من أةالكوك بزاوی
ویتعلق. كبر من صفرْ أةلى فرن الكوك بزاویإفرن الكوك ةباب غرفىو فأالكوك فرنةباب غرف

تسمح . لالختراعاًـ استخدام الجھاز طبقبىدخال الموجھ للھواء الرئیسإللةا بطریقًـ یضى أاالختراع الحال
التسخین ةغرفى فىالرئیسلخلط غاز الكوك وھواء االشتعالىساسأا لالختراع بتحسین ًـ طبقةالطریق
.ة الرئیسی

(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



٢٠

١٠/٠٢/٢٠١٠
٠٢٣١/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١٢/١١/٢٠١٢

٢٥٩٥٢

(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 23/86, 37/02, 35/10 & B01D 53/86

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHWEFER, Meinhard
SIEFERT, Rolf
SEIFERT, Frank

4.  FROEHLICH, Frank
5.   BURCKHARDT, Wolfgang

(73) 1.
2.

١٤/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ  ١٠٢٠٠٧٠٣٨٧١١,٥:تحت رقمالمانیا
١١/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP)(2008/005685:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللبادسمر (74)
ختراع  براءة ا (12)

N2Oمحفز وطریقة إلنتاجھ واستخدامھ لتفكك  (54)
١٠/٠٧/٢٠٢٨فى وتنتھى ١١/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ك االخت ز لتفك از ،N2Oبمحف ور الغ ى ط سجین ف روجین وأك ى نیت إل
ادة زجا ور أو م دة التبل ادة عدی ن م ة م سامیة متكون ة م ادة حامل ى م شتمل عل ث ی ة حی جی

ى  وى عل تلط یحت ى مخ سید خزف سیوم أو أك سید المغن ى أك شتمل عل ضویة ت ر ع ة % ٥٠غی بالكتل
ھ  عھا علی تم وض سیریوم ی سید ال ن أك ة م ة وظیفی سیوم ، طبق سید المغن ن أك ل م ى األق عل

٠وطبقة من المادة المحتویة على الكوبالت األكسیدى الموضوعة علیھ 

(57)

ثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تم



٢١

٠٢/٠٩/٢٠٠٨
١٤٦٣/٢٠٠٨

٢٠١٢أغسطس 
١٢/١١/٢٠١٢

٢٥٩٥٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 21/06 , 35/08 , 37/12

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

احمد محمد خلیل محمد.  الدكتور 
مد حامدحسام الدین عبد الفتاح اح.  الدكتور 

عفاف على حسین ندا. األستاذ الدكتور 
مجد متولى بدر .  الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

)ركز القومى للبحوثالم(نقطھ االتصال  (74)
براءة إختراع  (12)

طریقة لتحضیر محفزات ضوئیة كرویة تعتمد على مواد بولیمریة (54)
٠١/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٢/٠٩/٢٠٠٨منتبدأ الحمایة

راع  ق االخت ى یتعل ة ھ واد بولیمری ى م د عل ة تعتم وئیة كروی زات ض ضیر محف ة لتح الى بطریق الح
انیوم  سید التیت انى اوك ن ث زات م ذه المحف صنیع ھ م ت انى / البولى سیتیرین وحمض المیثاكریلیك وت ث

ى تم ة والت ات مجوف ة كری ى ھیئ وم عل سید الروثینی ن اك تفادة م د اإلس رة لتزی طح كبی ساحة س از بم ت
.المحفز 

ین األزرق  ضوئى لمركب المیثیل زى ال سیر الحف ى التك أثبتت ھذه المحفزات المحضرة كفاءة عالیة ف
.والذى یعتبر ممثالً لبعض الملوثات العضویة الناتجة من صناعة النسیج 

(57)



٢٢

٢٦/٠٧/٢٠٠٥
٠٣٣٨/٢٠٠٥

٢٠١٢أغسطس 
١٢/١١/٢٠١٢

٢٥٩٥٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
حث العلمىوزارة الدولة لشئون الب

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. C09D5/08 & C23C8/52 , 8/58 , 22/07 , 22/50

)جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمود أحمد عبد الغفار/ األستاذ الدكتور 
ھام أحمد یوسف إل/ األستاذ الدكتور 

نیفین محمد أحمد حسین/ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحضیر مخضبات الفوسفات والمولیبدات والفوسفومولیبدات المثبطة لتآكل الحدید واآلمنة 
بیئیاً 

(54)

٢٥/٠٧/٢٠٢٥فى وتنتھىمن٢٦/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة 
ة  دات والفوسفومولیبدات المثبط ة لتحضیر مخضبات الفوسفات والمولیب راع بطریق یتعلق ھذا اإلخت
سیوم أو  سیوم أو الماغن ك أو الكال ل الزن د مث اتیون واح ى ك ة عل اً المحتوی ة بیئی ل الحدیدواآلمن لتآك

ل  اتیونین مث ى ك وى عل ى تحت وم أو الت ك ( األلومنی سیوم –الزن ك ( أو ) كال سیوم –الزن أو      ) ماغن
ل ) ألومنیوم –الزنك (  ات مث الث كاتیون ى ث ك ( وأیضاً المحتویة عل سیوم –الزن سیوم –كال ) ماغن

ك ( أو  سیوم –الزن وم –كال ك ( أو ) ألومنی سیوم –الزن وم –ماغن ضیر ) ألومنی ة التح ك بطریق وذل
ال ل األم ن تفاع ضب م یب المخ ى ترس د عل ى تعتم ة أو الت ات الثنائی ن الكاتیون اء م ى الم ة ف ح الذائب

ل حمض األرثوفوسفوریك ة مث ع األحماض المقابل ع أمالح الفوسفات الثالثیة المراد إدخالھا م أو م
. والمولیبدات لكاتیونات الصودیوم أو األمونیوم مع ضبط الظروف المثلى للتحضیر 

ل الكیمیا رق التحالی ضرة بط ضبات المح یف المخ م توص س ت عة إك ود أش تخدام حی ة بإس ة والطیفی ئی
ح  ذ والماس ى الناف كوب اإللكترون ات . والمیكروس ضرة كمثبط ضبات المح اءة المخ یم كف م تقی د ت وق

ل  ة مث واد رابط ع م ة م ات طالئی ى تركیب ا ف د إدخالھ ة بع یة الدولی فات القیاس اً للمواص ل طبق للتآك
ة راتنجات األلكید واإلیبوكسى وراتنجات المیالمین ف ى حمای یلم الطالء ف اءة ف ار كف ورمالدھید وإختب

اء بحر صناعى  ى م الم ف ر األف ك بغم صدأ وذل ز ( سطح الحدید من التآكل وال د    % 3.5تركی كلوری
.یوم حیث أظھرت المخضبات المحضرة كفاءة عالیة كمثبطات للتآكل والصدأ 28لمدة ) صودیوم 

ة بی ا آمن ى كونھ ضبات ف ذه المخ ة ھ رز أھمی ر تب ى حظ ة ف ات العالمی ع اإلتجاھ ى م ا یتماش اً وبم ئی
ى  افة إل ة باإلض سان والبیئ حة اإلن ى ص ضار عل ا ال اص لتأثیرھ روم والرص ضبات الك تخدام مخ إس

ن  ر م ى أكث ى % 50تحضیرھا من بعض الخامات المحلیة التى تصل نسبتھا إل ة ف واد الداخل ن الم م
ین العمالت ا وفیر مالی ى ت ن التفاعل مما یؤدى إل ذه المخضبات م ى إستیراد ھ لصعبة المستخدمة ف

.الشركات األجنبیة ، باإلضافة إلى تطویر التكنولوجیا المحلیة فى تصنیع المخضبات 

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
لطلبوالصور المرفقة با



٢٣

٢٢/٠٦/٢٠١٠
١٠٨٣/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١٢/١١/٢٠١٢

٢٥٩٥٥

(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 A47B 81/00 & H05K 5/03

)جمھوریة مصر العربیة( جورج كامل مینا قدسى / المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مینا قدسى جورج كامل / المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اختراعبراءة (12)

كابینة مجھزة للمخدمات وأجھزة الشبكات مزودة بوحدة تحكم فى المناخ ووحدة تھویة احتیاطیة    (54)
٢١/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٢/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع  ى مجال بكابییتعلق موضوع االخت ى تعمل ف شبكات الت زة ال دمات وأجھ ب المخ ة مجھزة لتركی ن
ات  ا المعلوم ارجى ٠تكنولوجی د خ ى وتجلی ل داخل ن ھیك ون م ة تتك صل : الكابین داخلى مت ل ال الھیك

٠وتتكون أضالعھ من قطاعات مغلقة ویحتوى على أعمدة رأسیة لتثبیت المخدمات وأجھزة الشبكات 
تح التجلید الخارجى یحتوى على  ى یف اب خلف ل وب تح بقف جانبین قابلین للفك تفتح بأقفال وباب أمامى یف

دة ٠بقفل ومزود بوحدة تھویة تعمل عند الطوارىء أوتوماتیكیا  صلة بوح الكابینة بكاملھا محمولة ومت
شبكات  زة ال دمات وأجھ یط بالمخ واء المح ة الھ ة رطوب رارة ودرج ة ح ى درج تحكم ف فلیة ت ٠س

ذار الوحدة السفلیة تت ة وإن از مراقب واء وجھ ات للھ كون من جسم خارجى ووحدة تكییف شباك وموجھ
ة وسحب ٠ ة العلوی ام المخدمات داخل الكابین ارد أم واء الب فبینما تعمل موجھات الھواء على دفع الھ

الھواء الساخن من خلفھا من خالل فتحات فى قاع الكابینة العلویة ، فإن جھاز المراقبة واإلنذار یرسل 
ى ر ل ف دوث عط سائل تحذیر عن طریق شبكة الویب أو المحمول أو خطوط التلیفون األرضى عند ح

٠وحدة التحكم فى المناخ 

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



٢٤

١٩/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000865

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٥٦

(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 7/16

(71) 1.
2.
3.

 TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY LIMITED (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

VAN KANN, Frank, JoachiM
WINTERFLOOD, John

(73) 1.
2.

٠٦/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٩٠٥٥٢٤: مارقاألتحت استرالیا 
٢٩/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٩٠٦٦٦٩
١٣/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٩٠٠١٩٣

٣١/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/AU2006/001272: (تحت رقم ب البراءة الدولیة لط

١·
٢·
٣·
٤.

(30)

ھدى أحمد سراج الدین (74)
براءة إختراع (12)

تدرج الجاذبیةمقیاس  (54)
٣٠/٠٨/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٣١/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

تثبت فوقىصورة قضبان التىعلى حساس فىیحتوىمقیاس تدرج جاذبیة الذبیتعلق ھذا االختراع
أولى تقرن بتمحور األجزاء شبكة التوائیة. ىعلى جزء حامل أول وجزء حامل ثانىیحتوىالذالحامل

. وجزء ثالث ىعلى جزء أول ، جزء ثانىیحتوىالثانالحامل. األولى والثانیة حول محور أول الحاملة 
القضبان  . التوائیة ثالثة توصل عن طریق شبكة التوائیة ثانیة واألجزاء توصل عن طریق شبكةاألجزاء

المتقابلة من الجوانبالمبیتات توصل مع . مونولیثیة مع المبیتات تعاقبیا المبیتات وتكون بنیةىتقع ف
.التابعة لھا عن طریق الشبكات االلتوائیة القضبان توصل مع المبیتات. ىالجزء الحامل الثان

(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



٢٥

١٩/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000866

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٥٧

(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 7/16

(71) 1.
2.
3.

 TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY LIMITED (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

VANKANN, Frank, Joachim
WINTERFLOOD, John

(73) 1.
2.

٠٦/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٩٠٥٥٢٤: مارقاألتحت استرالیا 
٢٩/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٩٠٦٦٦٩
١٣/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٩٠٠١٩٣

٣١/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/AU2006/001273: (تحت رقم ب البراءة الدولیة لط

١·
٢·
٣·
٤.

(30)

ھدى أنیس سراج الدین (74)
براءة إختراع (12)

مقیاس تدرج الثقل النوعى  (54)
٣٠/٠٨/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٣١/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

حساس فى شكل قضبانإلھ جھاز ىمقیاس تدرج الثقل النوعى تم الكشف عنھ والذبیتعلق ھذا االختراع
تدعیمھ على سناد والذى لھ قطاع سناد أول وقطاع سناد ثانى ذراع مثنى أول یربط محوریًا والذى یتم

وجزء ثانى وجزء ثالث القطاع الثانى لھ جزء أول.ولى والثانیة حول محور أولألقطاعات السناد ا
اع مثنى ثالث یتم توصیلھم عن طریق ذرئین والجزجزاء یتم توصیلھم عن طریق ذراع مثنى ثانىأل
یتم فى مبیتات وتكون تركیب مونولیثى مع المبیتات على الترتیب المبیتاتالقضبان یتم وضعھم.

یتم توصیلھم بمبیتاتھم الخاصة عن طریق .توصیلھم بجوانب متعاكسة من قطاع السناد الثانى القضبان 
.أذرع مثنیة 

(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



٢٦

١٩/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000867

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٥٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

ت االختراعمكتب براءا

(51) Int. Cl.8 G01V 7/16

(71) 1.
2.
3.

 TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY LIMITED (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

VANKANN, Frank, Joachim
WINTERFLOOD, John

(73) 1.
2.

٠٦/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٩٠٥٥٢٤: مارقاألتحت استرالیا 
٢٩/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٩٠٦٦٦٩
١٣/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٩٠٠١٩٣

٣١/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/AU2006/001276: (تحت رقم ب البراءة الدولیة لط

١·
٢·
٣·
٤.

(30)

ھدى أحمد سراج الدین (74)
براءة إختراع (12)

لقیاس المكونات فى إجھاد شد تدرج الجاذبیةمقیاس تدرج جاذبیة (54)
٣٠/٠٨/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٣١/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

لقیاس المكونات فى إجھاد شد تدرج الجاذبیة یتضمن حساس مقیاس تدرج جاذبیة بیتعلق ھذا االختراع
معایرة لمعرفة حساسیة تدرج الجاذبیة والذى یشتمل على زوج من الكتل المنسقة المستعرضة ، حساس

الكتل عند درجة حرارة الغرفة ، میكانیكیة الضبط لضبط اتزان الكتل ، حیث یشتمل حساس المعایرة 
على دائرة رنانة بھا حساس ومكثف كھربائى یحتوى على طبق أولى مكون عن طریق سطح واحدة من 

ذبذبات الستقبال اإلشارات من الكتل وطبق آخر على مسافة من ھذا السطح لواحدة من الكتل ، مولد 
٠دائرة الرنین وإلنتاج إشارات منبعثة دالة على توازن الكتل 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
ت األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسوما



٢٧

١٩/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000868

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٥٩

(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 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 ٠٥٢٥٠٩٩٨,١:متحت رقمكتب البراءات األوروبى
٢٢/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/IB2006/050576): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبات منظفات صناعیة  (54)
٢١/٠٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٢/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا االخت اءةیتعلق ھ ة الكف از عالی ات لیب ى إنزیم وى عل ات صناعیة تحت ات منظف وأشكال راع بتركیب
ن  ل م ضمن أق ة تت ناعیة نوعی ات ص ة% ١٠منظف فاتیة بانی ادة فوس ت وم ا زیولی ضمن ٠وزن وتت

ع باالشتراكسلفونات لكیل بنزینأمن اختیارھاالمفضلة مواد خافضة للتوتر السطحى یتم األشكال م
٠غیر أیونیةأو مواد خافضة للتوتر السطحىMES ثوكسیلیة أولكیل إأكبریتات 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٨

٠٥/٠٣/٢٠٠٨
٠٣٨١/٢٠٠٨

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٦٠

(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 A61L 15/34 & A61F 13/15

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

GATTO, Joseph, Anthony
WARREN, Raphael
HAMMONS, John, Lee

(73) 1.
2.

٠٩/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٢٢٢.٦٥٤/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة  تحت رقم 
٠٧/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ PCT/IB) (2006/053158: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

اج الدینھدى أنیس سر (74)
براءة اختراع   (12)

فوطة صحیة بھا لوسیونات طاردة للماء (54)
٠٦/٠٩/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٧/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة االخت ى رقع شتمل عل ث ت اء ، حی اردة للم یونات ط ا لوس حیة بھ ة ص بفوط
طح دا ا س ذكورة لھ ة الم ة العلوی سائل ، والرقع ة ب ة علوی ألداة الماص داخل ل اه ال ھ تج ى موج خل

ذكورة ة الم دما األداة الماص ة عن د المرتدی اه جل ھ تج ارجى موج طح خ ذكورة وس الم
ذكورة  ة الم ة العلوی ارجى للرقع سطح الخ ل لل ى األق زء عل ذى ج ة ، وال ون بالی تك

د  لبة عن لبة أو ص بھ ص ون ش ى تك سول الت ة للغ ة خارجی اال لطبق داراً فع شتمل مق ْم ٢٥ی
ى  شتمل عل سول ت ة للغ ة الخارجی ة ، والطبق سم المرتدی ى ج ى إل ال الجزئ ة لالنتق ى تكون قابل : والت

ن  ى ٦٠م ن % ٩٩,٩إل ط م اس نف دروكربون بأس شتمًال ھی ل م ى ٠,٢ناق ى % ٦٥إل ول دھن كح
ن  صھار م ة ان ى ٤٥بنقط ن ١١٠ْم إل ى ٠,٠٠١ْم ، م رى ، % ٢٥إل روتین حری ب

صلة بالرق ة مت ة خلفی ة رقع ة العلوی ین الرقع ب ب اص مرت ب م ذكورة ، وقل ة الم ة العلوی ع
٠والرقعة الخلفیة المذكورتین 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات



٢٩

١٦/٠٩/٢٠٠٩
١٣٥٨/٢٠٠٩

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٦١

(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 21/88

(71) 1.
2.
3.

 SMS CONCAST AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

RAUBER , Tobias

(73) 1.
2.

١٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٤٠٥٠٨٧.٣: م رقتحتالمكتب االوروبى
١٩/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/002206: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  (74)
براءة إختراع (12)

درفلتھا تمیىللمنتجات المعدنیة ، وخاصة المنتجات التىطریقة لتعیین خصائص المظھر السطح
، وجھاز لتنفیذ الطریقة المذكورةوسبكھا باستمرار

(54)

١٨/٠٣/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٩/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
المعدنیة ، وخاصة للمنتجاتىبطریقة للتعرف على خصائص المظھر السطحختراعإلیتعلق ھذا ا
، تم تعریض جزء معین من المذكورةقةا للطریوطبقًـ . درفلتھا وسبكھا باستمراریتمىالمنتجات الت
، من اتجاھاتلإلشعاع على األقل بأطوال موجیة مختلفةلإلشعاع بواسطة مصدرینسطح المنتج

تجاه سطح تم توجیھ ثالثة مصادر ضوء.مختلفة ، ویتم اكتشاف الجزء المعرض لإلشعاع إلكتروضوئیاً 
مكونة ثالثة مستویاتىفإن مواقعھا تكون ف، ة، تحت نفس الزاویشعاعإلالمنتج ، وحیث أن مصادر ا

، یمكن تعیین معلومات مفیدة عنوبھذه الطریقة. عمودیة على سطح المنتج وتكون١٢٠٥زاویة 
المنتجات بأسلوب من الوقت وبمثل ھذا فإنھ یمكن تعیینمدة قصیرة جداً ىالمنتجات المعدنیة وتخزینھا ف

.السطحیما یتعلق بجودة السطح أو تركیبا إلعادة التدویر، فًـ ممیز تمام

(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



٣٠

٠٧/١٠/٢٠٠٩
١٤٧٦/٢٠٠٩

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٦٢

(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 1/16, 1/18

(71) 1.
2.
3.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

TYNDERFELDT, Tobias
TORSNER, Johan
ASTELY, David

4.  PARKVALL, Stefan

(73) 1.
2.

١١/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٠٩٠٣-٨: السوید تحت رقم 
٠٣/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ PCT/SE) (2008/050387: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

دینھدى أنیس سراج ال (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة للنقل المضمن لمعلومات استجابة البث (54)
٠٢/٠٤/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٣/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق  راع یتعل الى باالخت ة الح از طریق ل وجھ اریر االلنق تجابة تق ات ، س ستقبل للبیان رف م ن ط م
ى ات ف ل للبیان رف مرس ن ط ستقبلة م ات الم ة للبیان ع مجموع تم وض لكى ، وی صال الس ات

ات  ستقبل للبیان رف الم ى الط ة ف تجابة مختلف ات اس شفرات معلوم ددة ب تجابة مح صادر االس ن م م
تجابة  اریر االس ل تق ى ینق ستقبل ٠لك رف الم ى الط ة ف تجابة مختلف ات اس شفرات معلوم ددة ب مح

تجابة  اریر االس ل تق ى ینق ات لك تقبا٠للبیان ن اس ق م د التحق حیح ، وبع شكل ص ات ب ل البیان
تجابة  صدر اس ار م ات باختی ستقبل للبیان رف الم وم الط ات (FR2)یق فرة معلوم ع ش م

ستقبلة ،  ات الم و البیان تجابة نح اریر االس ن تق ر م د أو أكث ل واح ى تقاب تجابة والت اس
ت صدر االس ى م ى عل تجابة الت ات االس ال معلوم ات بإرس ستقبل للبیان رف الم وم الط ا یق جابة وحینھ

ة  ذه الطریق ة ، وبھ تجابة المقابل ات االس فرة معلوم ل ش الى نق ل وبالت رف المرس ى الط ار إل المخت
ل  رف المرس ى الط د إل تجابة واح صدر اس ى م دة ف تجابة عدی اریر اس ل تق ن نق یمك

٠والحفاظ على خصائص الحامل الواحد 

(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



٣١

٢٥/١٠/٢٠٠٩
١٥٨٢/٢٠٠٩

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٦٣

(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 B32B5/02, 27/02, 27/12 & B64B 1/14, 1/58

(71) 1.
2.
3.

ALAVI, KAMAL (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

ALAVI, Kamal

(73) 1.
2.

٢٨/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ  ٠٧/٠٠٧٠٢:  تحت رقم سویسرا
٢٥/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/EP2008/003347(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین (74)
براءة اختراع (12)

نفخ وطریقة إلنتاج الغالفمادة مرنة متعددة الطبقات لغالف بالون قابل لل (54)
٢٤/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

نفخ ،  یتعلق ھذا االختراع بمادة مرنة متعددة الطبقات ممكن أن تستخدم باألخص لغالف بالون قابل لل
رن  وائى م ة ، ھ سیة مرن ة شم ة ، شراع ، خلی ل ط٠منطاد فى حقیبة ھوائی ى األق د عل تم تزوی ة ی بق

دًا  ى عالى ج ھ وزن جزیئ ین ل ولى إیثیل ن ب صنوعة م ى تكون م دة ، الت ن (UHMWPE)واح أو م
دًا  الى ج ى ع ھ وزن جزیئ روبیلین ل ولى ب ن ٠(UHMWPE)ب ل م ى ك ة عل ادة محاط ون الم تك

ین  ولى إیثیل ن ب صنوع م شاء م ة ، أو غ انبین بطبق الج
ات ، أو ا ن أو بولى بروبیلین ، ومتصل بھا ، حیث الطبق بعض م ضھا ال وق بع ألغشیة الموضوعة ف

ا ٠الممكن أن تتصل ببعضھا البعض بواسطة التسخین  وزن ولھ ة ال ذه تكون خفیف مثل طبقة المادة ھ
٠ثبات عالى ، أو مقاومة قطع ، ومعامل عالى للمرونة 

(57)

غــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة بالل
المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٢

٢٣/٠٣/٢٠١٠
٠٤٧٣/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٦٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10G 45/02

(71) 1.
2.
3.
4.
5.
6.

JAPAN OIL, GAS AND METALS NATIONAL CORPORATION (JAPAN)
INPEX CORPORATION (JAPAN)
NIPPON OIL CORPORATION (JAPAN)
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. (JAPAN)
COSMO OIL CO., LTD. (JAPAN)
NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TANAKA, Yuichi

(73) 1.
2.

٢٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٢٥٦٥٤٨& ٢٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٢٥٦٥٤٧: ین رقمالتحت الیابان
٢٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/JP2008/067308):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إلنتاج نفثا تخلیقیة  (54)
٢٤/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

اةنفثا وتتضمن معالجإلنتاجةیتعلق ھذا االختراع بطریق ر النفث اتج تقطی درون اتج بالھی ك الن جین ذل
يأتروبش -فیشرةت تخلیقى نحصل علیھ عن طریق عملیالذى یكون منفصل من زی ت تخلیق ى زی

FT)ـد ) فیشر تروبش اتاألةن كمیأ، وفیھا نجـ ودولیفین ى وحدةالموج دروجین ةمعالجالةف بالھی
ط زل بواس ادإةتخت اةع ون النفث الدوره مك ـالمع ك بكمی دروجین وذل ضبوةج بالھی سبةطم ةبالن

اجة، وطریقةللوحدةثابتةلى عملیإمن الوصول ةفي الوحدةوبذلك ، یمنع تولید حرار٠ةللوحد إلنت
ـالنفثا التي فیھا تختزل ـي وحداألةكمی ین ف دةولیف ر بالھی ـالتكری ـي درجةروجین بواسط تحكم ف ةال

ا ةالحرار دھا یفصل جزء النفث ي عن ر(الت اتج التقطی ت ) ن ـن الزی يم رFT التخلیق خالل التقطی
٠ةللوحدةثابتةلى عملیإالتجزیئى للوصول 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
لمرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة ا



٣٣

٣٠/٠٦/٢٠١٠
١١٢٦/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٦٥

(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 3/386, 3/40

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LANT, Neil, Joseph
SADLOWSKI, Eugene, Steven
WENNING, Genevieve, Cagalawan

(73) 1.
2.

١٤/١١/٢٠٠٨بتاریخ ١١٤,٥٩٩/٦١& ٠٤/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٠٩,٩٨٢/٦١:الرقمین الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
١٩/١٢/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/IB2008/055469): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین   (74)
براءة اختراع (12)

تركیبات محتویة على عامل تدرج لونى نسیجى وإنزیم  (54)
١٨/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سیجى  ونى ن درج ل ل ت ة وعام درولیز معین یتعلق ھذا االختراع بتركیبات تحتوى على جالیكوسیل ھی
٠وعملیات لعمل واستخدام مثل ھذه التركیبات

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٤

٠٥/٠١/٢٠١١
٠٠٢٧/٢٠١١

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٦٦

(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 A24F 13/00 , 47/00 & G01F 1/69

(71) 1.
2.
3.

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FLICK, Jean-Marc

(73) 1.
2.

٠٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٢٥٢٣٢٨.٣: م رقتحتمكتب البراءات األوروبى 
٢٥/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/003668: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین  (74)
براءة إختراع (12)

نظام تدفق باالستشعار (54)
٢٤/٠٥/٢٠٢٩ھى فى نتـوت٢٥/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

بنظام تدفق باالستشعار لالستشعار بتدفق السائل داال على حركھ فى نظام تولیدیتعلق ھذا االختراع
نتاج إعن بعد وتضم مقاوم االستشعارةاستشعار كھربیةنظام االستشعار عن بعد یشمل دائر. االیروسول

ساس التغییر فى أالسوائل على ف عن تدفقیتم ترتیب مقاوم االستشعار عن بعد للكش. الجھد الكھربى
عن بعد مقاوم االستشعارةالتغییر فى مقاومنأحیث ةاالستشعار الكھربیةیتم ترتیب دائر. ةالمقاوم
ةشارإیرتب لیمد بةشارإیتضمن نظام االستشعار مولد یضاً أو.نتاج الجھد الكھربىإلى تغییر فى إیؤدى 

یتم. ةاالستشعار الكھربیةاالستشعار لتشغیل دائرةلتشغیل دائرةالكھربیاالستشعار ةلدائرةتحریك نابض
ةشارإتكون وتقف عندماةعالیةالتحریك النابضةشارإعندما تكون ةاالستشعار الكھربیةتشغیل دائر

و أحیث لم یتم توقع . ولألایتم ترتیب نظام االستشعار عن بعد لتشغیل النمطةمنخفضةالتحریك النابض
ول ، والنمط الثانى ، حیث تكون أتردد ذاتةالتحریك النابضةشارإى حركھ حیث تكون ألكشف عن ا

كبر من التردد أذات تردد ثانى ةالتحریك النابضة شارإمتوقعھ ومكشوف عنھا حیث تكون ةالحرك
.ولألا

(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



٣٥

١٨/١٠/٢٠٠٩
١٥٣٠/٢٠٠٩
٢٠١٢یولیھ 

١٣/١١/٢٠١٢
٢٥٩٦٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البح
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F01L 25/02 & F04B 9/125

(71) 1.
2.
3.

AEL MINING SERVICES LIMITED (SOUTH AFRICA)

(72) 1.
2.
3.

BÜHRMANN, Rudolph Teodor
BÜHRMANN, Rudolph
NIEMANN, Frank

(73) 1.
2.

٠٥/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٠٨٢٤٤/٢٠٠٧: جنوب أفریقیا تحت رقم 
١٩/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/ZA2008/000074: (طلب البراءة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

محمد عبد العال عبد العلیم   (74)
براءة إختراع (12)

صمــام تحكـــم  (54)
١٨/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

م للتحكم فى ضخ مستحلب فى مزج سائل متفجر والذى یتضمن مكبس یتم بصمایتعلق ھذا االختراع
تبادل طرفى صمام والتى تمیل بواسطة زنبرك لھذا ال یكون من الممكن إزاحة طرفى التحكم فیھ خالل

.مما یؤدى إلى ضربات ضخ محكمة بدقة. من مواضع الصمام الخاصة بھم معاً 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



٣٦

٤/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA/2007/001355

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٦٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

نولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتك
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 43/20

(71) 1.
2.
3.

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.
4.

COLLINS, Ian,Ralph.
LI, Kang.
LIVINGSTON, Andrew, Guy.
WILLIAMS, John, Dale.

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ  ٠٥١٢٢٤٨,٦: متحت رقالمملكة المتحدة
١٥/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/ GB2006/002192):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد  اللباد (74)
براءة اختراع (12)

طریقة للحصول على الھیدروكربونات من تكوین تحت أرضى مسامى بطریقة الغمر بالماء (54)
١٤/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٥/٠٦/٢٠٠٦منمایة تبدأ الح

األرضي یتعلق االختراع الحالي بطریقة الستخراج الھیدروكربونات من التكوین المسامي تحت
الخاصیة األسموزیة تقلیل ملوحة مصدر الماء المالح بواسطة) أ: (الحامل للھیدروكربونات بواسطة

مصدر ماء مالح للسطح تغذیة) ١(من خالل العكسیة باستخدام غشاء بھ سطح أول وسطح ثانٍ 
) ب(المنخفضة من السطح الثاني للغشاء؛ وإزالة الماء الُمعالج ذي الملوحة) ٢(األول في الغشاء، و

الغشاء انتقائیاً منفذاً للماء التي بھا مواد صلبة مذابة حقن الماء الُمعالَج في التكوین؛ حیث یكون
١٧٥٠٠اء المالح محتوى مواد صلبة مذابة یصل على األقل إلى المیكون لمصدر) ١(بحیث عندما 

یكون الضغط المستخدم عبر الغشاء أكبر من الضغط األسموزي عبر الغشاء )٢(جزء لكل ملیون، و
، ویتراوح المحتوى الكلي للمواد الصلبة )میجا بسكال٩.٠إلى ٤.٥(بار ٩٠و٤٥وتتراوح بین 

ویمكن أن یتحقق استخراج. جزء لكل ملیون٥٠٠٠إلى ٥٠٠جتھ من الماء الذي تتم معالالمذابة في
.متزاید لزیت البترول

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
وتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الف



٣٧

١٠/١١/٢٠٠٨
١٨٣٢/٢٠٠٨

٢٠١٢أغسطس
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٦٩

(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 8/02 & G01M 3/22

(71) 1.
2.
3.

METHANOL CASALE S.A. (SWITZERLND)

(72) 1.
2.
3.

FILIPPI, Ermanno
RIZZI, Enrico
TAROZZO, Mirco

(73) 1.
2.

١٢/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٠٩٨٨٨.٦: المكتب األوروبى تحت رقم 
٢٧/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP) (2007/003757: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

للبادسمر أحمد ا (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة الكتشاف مبادالت حراریة تالفة داخل مفاعل ثابت درجة الحرارة ظاھریا (54)
٢٦/٠٤/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٧/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة االخت ى مجموع ة ف ة تالف ادالت حراری ود مب شاف وج ة الكت بطریق
ن الم ل م ى األق دة عل ًا واح رارة ظاھری ة الح ت درج ل ثاب ة لمفاع ادالت الحراری ب

ا  فلیة فیھم طح س ابلین بأس رفین المتق د الط ل عن غط مقف اء ض ى وع شتمل عل ی
ل  ومنطقة تفاعل فى وعاء الضغط المذكور والذى یتم فیھ تضبیط وضع سلة محفزة واحدة على األق

ز ا لة المحف ى س ادل ووحدة تبادل حرارى واحدة على األقل مبیتة ف دة تب شتمل كل وح ذكورة ، وت لم
دة  ة مع ى حجرة داخلی ا عل وى كل منھ ى تحت ة والت ادالت الحراری ن المب ة م ى مجموع حرارى عل
اط  ائل اللتق ى وس ھ عل ل باحتوائ ز المفاع ة ، ویتمی رارى للعملی ادل الح ائع التب ا م ر بھ ث یم بحی

دالت عینة واحدة على األقل من مائع تبادل حرارى مستخدم من مجموعة  ن مب ل م ى األق واحدة عل
ة  ادالت تالف اك مب ت ھن ا إذا كان د مم تم التأك ك ی ى ذل اًء عل رارى وبن ادل الح دة التب ن وح م
ات  ل العین الل تحلی ن خ ة م ادالت الحراری ن المب ذكورة م ل الم ى األق دة عل ة الواح ى المجموع ف

٠المذكورة من مائع التبادل الحرارى المستخدم 

(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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع
PCT

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

١١/١١/٢٠٠٩
١٦٦٨/٢٠٠٩

٢٠١٢اغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٧٠

C25B 11/02, 1/46Int. Cl.8(51)

 INDUSTRIE DE NORA S.P.A. ( ITALY)1.
2.
3.

(71)

4.   MOJANA, Corrado
5.   PEREGO, Michele

OTTAVIANI, Angelo
CARRATTIN, Leonello
DI FRANCO, Dino Florino

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٥/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ MI2007A000980: تحت رقم ایطالیا 
١٤/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP 2008/055887): طلب البراءة الدولى رقم 

سمر احمد ا للباد(74)

براءة اختراع  (12)

الكترود لخالیا التحلیل الكھربى الغشائى(54)
١٣/٠٥/٢٠٢٨فىوتنتھى١٤/٠٥/٢٠٠٨من  تبدأ الحمایة 

ة (57) ة فلزی ادة حامل ى م شتمل عل شائى، ت ائى الغ ل الكھرب ا التحلی الكترود لخالی الى ب راع الح ق االخت یتعل
شكل المحزز  ى ال محززة تساعد على اطالق الغاز وتجدید االلكترولیت على سطحھا، یمكن التوصل ال

.یة متصلةللمادة الحاملة عن طریق تآكل لوح فلزى بأوساط كاشطة فى عمل

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٣٩

١٥/١٢/٢٠٠٨
٢٠١٣/٢٠٠٨

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٧١

(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 5/06 , 7/02 & C10L 3/10 &  F25J 1/02 , 3/02
(71) 1.

2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

BRAS, Eduard Coenraad
ISMAIL MOSTAFA, Hussein Mohammed
KUMAR, Paramasivam Senthil

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٥٦٠٤.٨:مكتب البراءات  األوربى   تحت  رقم
١٤/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/055866: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع  (12)

قة وجھاز لمعالجة تیار ھیدروكربونى طری)                            54(
١٣/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى في ١٤/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

شتمل  ار غاز طبیعي ، ت ل تی دروكربونى مث ار ھی از لمعالجة تی ة وجھ یتعلق االختراع الحالي بطریق
: ھذه الطریقة على الخطوات التالیة على األقل 

ل) أ( ى فاص اً ال ف جزئی ة مكث ار تغذی داد تی از ام ار / الغ غط تی ون ض ث یك سائل األول ، حی ال
.بار ٥٠> التغذیة 

از ) ب( ار سائل / فصل تیار التغذیة في فاصل الغ ار بخاري أول وتی ى تی سائل األول ال ال
أول ، 

ى ) ج (  تمدد التیار البخارى األول ، وبالتالي یتم الحصول على تیار بخاري أول مكثف جزئیاً عل
األقل ،

سائل ثاٍن ،/ ر بخاري أول مكثف جزئیاً على األقل إلى فاصل غاز إمداد تیا) د ( 
از ) د(فصل التیار كما ورد في الخطوة ) ھـ ( ان / في فاصل الغ ار بخاري ث ى تی اني إل سائل الث ال

وتیار سائل ثان ،
ن ) و( ل ع ى ضغط ال یق اني إل سائل الث ار ٥٠زیادة ضغط تیار ال ى تی الي الحصول عل ار وبالت ب

ن مرتفع الضغط ،سائل ثا
. السائل األول / إعادة تیار السائل الثاني مرتفع الضغط إلى فاصل الغاز ) ز(

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و 
صلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبالصور المرفقة بالوصف التفصیلي صورة من  الرسومات األ



٤٠

٠٧/١٢/٢٠٠٩
١٧٨٣/٢٠٠٩

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٧٢

(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 C08L 69/00 & C08F 220/18

(71) 1.
2.
3.

 LUCITE INTERNATIONAL UK LTD (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

DAVIES, Mark

(73) 1.
2.

٠٨/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٠١٧,٤: تحت رقمالمملكة المتحدة
٠٥/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/GB2008/050415):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

بة بولیمر ركیت (54)
٠٤/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٥/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

: یتعلق ھذا االختراع بتركیبة تشتمل على خلیط من 
بولى كربونات عطریة، ) ١(
بولیمر تطعیم مشترك یحتوى على بولى أكریلونیتریل، و ) ٢(
ى ) ٣( ط وزن جزیئ ھ متوس شابك ل ر مت ى غی ولیمر أكریل ساوى(Mw)ب ن أو ی ل م أق

٠دالتون٦٥٠٠٠

(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



٤١

١٤/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٠٨/٢٠٠٩

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٢

٢٥٩٧٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
ون البحث العلمىوزارة الدولة لشئ

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F28F 9/22

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

MULDER, Dominicus Fredericus

(73) 1.
2.

١٤/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١٢٦٠٩٣.١: روبى تحت رقم مكتب البراءات االو
١٢/١٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP) (2007/063760: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تجمیعھ من ألواح حارفة ومانعات للتسرب وطریقة لتجمیع مبادل حرارى (54)
١١/١٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٢/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ا االخت ا وتثبیتھ تم تركیبھ سرب لی ات للت ة ومانع واح حارف ن أل ة م بتجمیع
ة ،  ة الطولی واح الحارف فى غالف مبادل حرارى ، حیث تشتمل ھذه التجمیعة على مجموعة من األل

ذه ال ضاً ھ شتمل أی ث ت ل ، وحی ى األق دة عل ة واح سرب طولی ة ت افة ومانع ة باإلض تجمیع
بعض  دة عن بعضھا ال ة المتباع واح الحارف ین األل ا ب د فیم ى یمت عھ لك تم وض ى جدار ی لما تقدم عل
ب  تم التركی د أن ی رارى بع ادل الح ع المب اً م داراً مزدوج ون ج ى تُك ك لك لة وذل سافات فاص بم

وق الجدار وب ل ف واح والتثبیت ، وحیث یتم وضع مانعة تسرب طولیة واحدة على األق ن األل داً ع عی
ادل  ى غالف المب سرب عل ة للت ة مانع الحارفة الطولیة وذلك لكى یتم تعشیق الجدار بصورة محكم

٠الحرارى بعد أن یتم التركیب والتثبیت 

(57)

رسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل ال
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٢

٠٨/٠٨/٢٠١٠
١٣٣٧/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

١٤/١١/٢٠١٢
٢٥٩٧٤

(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 G01R 31/02

)جمھوریة مصر العربیة ( یوسف عبده یوسف الدد / المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

یوسف عبده یوسف الدد/ مھندس ال ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

فصل العطل لخطوط كھرباء الجھد المتوسط باستخدام التلیفون المحمول (54)
٠٧/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

دائرة عبارة عن دائرة فصل عطل متصلة بتلیف ذه ال ى وضع ھزاز تعمل ھ م ضبطھ عل ون محمول ث
ة  ى بدای على توصیل موتور مركب على سكینھ تم عمل بعض التعدیالت المیكانیكیة علیھا وتركب عل
ادة  صال وبإع ق إت ول وتحقی الخط أو على مسافات متساویة عند حدوث القصر یتم فتح التلیفون المحم

صل ب ون المت ل التلیف ھ یعم صال علی دائرة اإلت زاز ( ال ع الھ ى وض یل ) ف دائرة لتوص شغیل ال ى ت عل
٠شارة ضوئیة إالموتور بمصدر التغذیة فیتم تشغیل الجزء المیكانیكى ویتم فصل الخط وإعطاء 

والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٣

١٧/١١/٢٠٠٩
١٦٩١/٢٠٠٩

٢٠١٢أغسطس 
١٤/١١/٢٠١٢

٢٥٩٧٥

(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

) وریة مصر العربیةجمھ(محمد عبد هللا عبد الغفار سعید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد عبد هللا عبد الغفار سعید ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة لعالج الحمى القالعیة فى المواشى  (54)
١٦/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى١٧/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

تركیبة لعالج الحمى القالعیة فى المواشى تتكون من یتعلق ھذا االختراع ب
جم خمیرة بلدى ١٠٠-١
جم كربونات صودیوم ١٠٠-٢
سم ٥٠عصیر لیمون -٣
سم ١٠٠٠لتر ماء نقى -٤
سم ٢٠٠زیت طعام -٥

ا · ة یومی ذه التركیب وان ھ ھذه المجموعة تضرب فى الخالط ماعدا زیت الطعام ثم یجرع الحی
٠لمدة یومین

راز باستخدام تصریف الفضالت من· ى لمجرى الب ان داخل ل دھ وان وعم شرج للحی فتحة ال
سم من زیت الطعام ٢٠٠

٠یكرر ما سبق مع تمشیة الحیوان مرة إلى ثالث مرات لمدة ربع ساعة یومیا : الیوم التالى·

(57)



٤٤

٢٩/٠٣/٢٠٠٩
٠٤١٣/٢٠٠٩

٢٠١٢أغسطس 
١٨/١١/٢٠١٢

٢٥٩٧٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

مى و التكنولوجیاأكادیمیة البحث العل
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C25B 1/02 & F02B 51/00 & F02M 27/00

)جمھوریة مصر العربیة(رامى صفوت كامل محمود احمد  ٠١
٠٢

(71)

رامى صفوت كامل محمود احمد ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

د الھیدروجینى للطاقة الكھربیةالمول (54)
٢٨/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٩/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

وفرةإلاستخدام خالیا ستانلى مایر لوقود الماء یتعلق االختراع الحالى ب ، نتاج ھیدروجین وأوكسجین ب
باء والعادمتحرك مولدات إنتاج الكھرىغرفة احتراق صممت لذلك لتحریك توربینات التىوحرقھم ف

٠وإعادة تكثیفھ إلى ماء كتغذیة عكسیة لخزان الماءتھبخار ماء یتم معالج

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



٤٥

١٨/٠٩/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000881

٢٠١٢مایو 
١٨/١١/٢٠١٢

٢٥٩٧٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G06F 15/18

(71) 1.
2.
3.

 HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CHEN DINGDING
HAMID SYED
SMITH HARRY D, JR

(73) 1.
2.

٢٦/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ ٨١١.٤٠٣/١٠:  لوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ا
٢٢/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/US 2005/009494: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
براءة اختراع (12)

ة بیانات سبر بئر طریقة انتقاء تعتمد على اللوغاریتم الوراثى لنموذج شبكة عصبیة لمعالج (54)
٢١/٠٣/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٢/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من تاریخ 

راع  ذا االخت ق ھ صبیة یتعل بكة ع وذج ش وراثى لنم اریتم ال ى اللوغ د عل اء تعتم ة انتق بطریق
ر شبكات العصبیة ٠لمعالجة بیانات سبر بئ دریب عدد من ال ى ت ادة ف ات المعت تعملت اللوغاریتم اس

ى بھ اریتم الت ستعمل لوغ بكة وی ل ش ى ك أة ف د مخب اد عق ال بإیج بیل المث ى س ة وعل اء متنوع ا أخط
ر  د أو أكث وذج واح اء نم ك النتق راض وذل ددة األغ ات متع ن النوب د م ھ العدی ى ل ٠وراث
وذج  ضاء النم ین أع وع ب ضمان التن سلبى ل سى ال أ الح ط الخط شمل رب ات ت ة النوب ٠ووظیف

اریتم تعمال اللوغ وز اس راض ویج ددة األغ ة متع وزن الداء وظیف ل ال ار عوام وراثى الختی ٠ال
ة  ة تخلیقی ب فتح و ثق ى ل صول عل درب للح ل م تعمال مودی وز اس ات یج د التطبیق ى أح وف

٠استجابة لمدخالت بیانات لو ثقب مغلف 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٦

١٧/٠٣/٢٠١٠
٠٤٣٠/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

١٨/١١/٢٠١٢
٢٥٩٧٨

(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 B42D 15/00

(71) 1.
2.
3.

DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

STONE, David Allen

(73) 1.
2.

١٩/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٨٢٧٨.٥:تحت رقمالمملكة المتحدة
١٠/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/GB2008/003068: (طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

انــــأمرعنصـــــ (54)
٠٩/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٠/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

الجزء ویمثلةجزاء المطبوعألقل من األجزئین على اةمان یتكون بواسطأبعنصر یتعلق ھذا االختراع
ا فى ًـ ا موضوعًـ متوازیحیث تمتد المساراتةالخلفیةمسار مرفوع مطبوع یوضح منطقةول تركیبألا

ةفى منطقةات المطبوعوتمتد المسارةالخلفیة مع منطقالحدةموضحةالصورةول ومنطقألاالتجاه ا
ول لتحدید نمط خفى غیر حیودى ألالثانى العمودى على االتجاه اا فى االتجاهًـ جوھریةمتوازیةالصور

ن یكون مرئى عندما أا ولكن یقصد بھ ًـ عندما یرى عمودیةمرئى للعین المجردن یكون غیرأمقصود بھ 
ن جزء أا ًـ مع المسار موضحةحادةد زاویماكن حیث یمتد الحد عنألخرى وفى اأةرؤییرى من زوایا

الحیودى المقصود بھ مجاور ویحدد الجزء الثانى النمو الثانى غیرةوالخلفیةالحد ، مناطق الصورمن
وحیث یوضع النمط الثانى ، ةالمذكورخرىألاةالرؤیةا وعند زوایًـ ن یكون مرئى عندما یرى عمودیأ

.مان على التثبیت ألعنصر اةول لمساعدألایر الحیودىلى النمط الخفى غإةغیر الحیودى نسب

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
مرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة ال



٤٧

٢٤/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000659

٢٠١٢أغسطس 
١٩/١١/٢٠١٢

٢٥٩٧٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
لدولة لشئون البحث العلمىوزارة ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B04C 3/00, 3/06, 5/13, 5/103, 5/181, 5/16 & B01D 19/00

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

BETTING, Marco                                                       4.   KLAVER, Theodorus Cornelis
COLENBRANDER, Gerhardus Willem                   5.   PUIK, Eric Johannes
CUROLE, Michael Alvin

(73) 1.
2.

٣٠/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤١٠٧٠٦٨.١: تحت رقممكتب البراءات األوروبى
٢٩/١٢/٢٠٠٥بتاریخ PCT/EP)(2005/057218: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز فصل دوامى وطریقة لنزع الغاز من خلیط مائع (54)
٢٨/١٢/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢٩/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ة بطاالخت ائعریق یط م ن خل از م زع الغ ة لن ى وطریق صل دوام از ف ٠وجھ
ة و ات الغازی ن المكون ر م د أو أكث ل وواح ائل حام ى س شتمل عل ر ، /ی ة للتبخ ات القابل أو المكون

ث  ى : بحی وب دوام ة ألنب كل حلق ى ش ع عل ى مقط ائع ف یط الم رعة خل ل س تم تعجی ی
ازى ، بحیث یتم تقلیل الضغط الساكن لخلیط المائع ویتم  تبخر المكونات القابلة للتبخر فى الطور الغ

دوامى  وب ال ل األنب دویم داخ ى الت رعتھ عل ل س م تعجی ذى ت ائع ال یط الم ث خل تم ح ی
از  زوع الغ ائل من زء س ل ج ة داخ رد المركزی وى الط طة ق ائع بواس یط الم صل خل تم ف ث ی بحی

دفق د ى الت از عل زوع الغ سائل من تم حث جزء ال از ی ى بالغ سائل وجزء غن اخل ماسورة مخرج ال
ى  تم حث الجزء الغن دوامى ، وی وب ال ن المحیط الخارجى لألنب القرب م د أو ب التى یتم وضعھا عن
ور  ن المح القرب م د أو ب عھا عن تم وض ى ی از الت رج الغ ورة مخ ل ماس دفق داخ ى الت از عل بالغ

٠المركزى لألنبوب الدوامى 

(57)

رجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ت
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٨

٣٠/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000791

٢٠١٢مایو 
١٩/١١/٢٠١٢

٢٥٩٨٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

ختراعمكتب براءات اال

(51) Int. Cl. 8 C07D 7/00
(71) 1.

2.
3.

GEOFFREY, Mohammed, A. (SAUDI ARABIA)

(72) 1.
2.

GEOFFREY, Mohammed, A.

(73) 1.
2.

٠٢/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٩,٠٥٠٠٢١٥٥:المكتب األوروبي
١٥/١٢/٢٠٠٥بتاریخ PCT/EP2005/013506)(:طلب البراءة الدولي رقم

١.
٢.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

نظام تصدیق وتوثیق إلكتروني (54)
١٤/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٥/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

صدیق وتوثی الي بنظام ت راع الح ق االخت ة أسایتعل دة نمطی ى وح شتمل عل ث ی نحیة سق، حی إذن تم
ثالوصول إلى وحدة مسؤول نمطیة وتوفر بیان ام، حی دة ات التشفیر الستخدامھا مع النظ وفیر وح تم ت ی

ى المسؤول النمطیة كي تقوم بالدخول إلى معلومات التصدیق المكتبیة وتخزینھا، ومنح إذن الوصول إل
لي التصدیق المكتبي تم وحدة تسجیل نمطیة وتزوید مسجِّ ث ی ات المرور المستخدم؛ حی ات وكلم بمعرف

سجیل النمطی دة الت وفیر وح ىت دخول إل شركات ة لل ضاء ال ات أع شركات، ومعلوم ات ال جل معلوم س
شیط أو ع األعضاء، أو تن ضاء وإدراج تواقی د أع شركات؛ وتزوی وقِّعین أو أعضاء ال شیط الم اء تن إلغ

شركات بالمعرَّ  اتال ات وكلم ا إلدراج ف تم توفیرھ ة ی صدیق نمطی دة ت ذا وح م؛ وك رور الخاصة بھ الم
ع صحیحًا،األقل وتوقیع العضو على ان التوقی إذا ك ة، ف ن مقارنة التوقیع المدَرج بتواقیع العضو المخزَّ

ین تصدیقھا وطباعة الرسالة ي یتع ستند الت ات الم ظ معلوم وم بإدخال وحف ا تق صَّ فإنھ ي رمز دالم قة ف
ا لطباعةاشریطي ثنائي  تم توفیرھ ة ی ل نمطی الة المصَّ ألبعاد؛ وكذا وحدة تخوی ذا وحدة الرس دقة ، وك

ر مُ ن ة غی صلة مطی ات تم توفیرھ صحة ی ن ال ق م ستند الُمصلفحللتحق ات الم راءة المعلوم صدَّق وق
. الممسوحة ضوئیاً في رمز شریطي ثنائي األبعاد

(57)

المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٩

١٢/٠٨/٢٠٠٩
١٢٢١/٢٠٠٩
٢٠١٢یونیھ 

١٩/١١/٢٠١٢
٢٥٩٨١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)    PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. B63B 35/03, 35/04 & F16L 1/20

(71) 1.
2.
3.

SAIPEM S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BIANCHI, Stefano

(73) 1.
2.

٠٧/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٨,٠٧٠٤٤١١:بریطانیا رقم
٠٦/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/001789):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
اختراعبراءة  (12)

تجمیع األنابیب على قاع البحر (54)
٠٥/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ى  د عل دادات  توج شمل ش اع البحر وت ى ق ب عل ع األنابی دن لتجمی ة الب سفینة أحادی راع ب یتعلق ھذا االخت
ب  ع األنابی ب ٠إمتداد مسار تجمی ع األنابی د ومسار تجمی ة ویوج ى بصفة جوھری وى أفق شمل جزء عل ی

ز الدوران للسفینة ونحو طرف جذع بدن السفینة ، وجزء سفلى ینحدر ألسفل متر فوق مرك١٠على بعد 
٠عند االستعمال ویدخل إلى الماء عند موضع على السفینة ھو طرف جذع بدن السفینة 

(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



٥٠

٢١/٠١/٢٠٠٨
١٠٩/٢٠٠٨
٢٠١٢یولیھ 

١٩/١١/٢٠١٢
٢٥٩٨٢

(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

)یة جمھوریة مصر العرب( محمد ابراھیم الدسوقى محمد على عالم  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد ابراھیم الدسوقى محمد على عالم ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

قلم حقن االنسولین بدون ألم (54)
٢٠/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢١/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

یتعلق اإلختراع الحالى بقلم حقن االنسولین بدون الم یعمل على جمیع زجاجات االنسولین التى تعمل 
االنسولین ) امبوالت(علیھا السرنجات الخاصة بحقن االنسولین ویعمل ایضا على جمیع عبوات 

وھو ممیز بالشفط والتعبئة المخصصة ألقالم حقن االنسولین االخرى ، ویمكن صیانتھ بسھولھ
ویبدأ . والحقن ، وایضا ممیز بطریقة الحقن فى ادخال سن ابرة الحقن فى جسم المریض دون ألم 

سم وھو مفید وعملى فى االستخدام الیومى لجمیع مرضى السكر واصحاب الظروف ٣طولھ من  
مان ویستطیع مریض الخاصة وكبار السن واالطفال والمكفوفین حیث یستخدم بكل دقة ویسر وا

. السكر الكفیف حقن نفسھ بھ دون مساعده وایضا تعبئتھ بنفسھ 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٥١

٠٨/٠٨/٢٠١٠
١٣٣٦/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

١٩/١١/٢٠١٢
٢٥٩٨٣

(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 G01R 31/02

)جمھوریة مصر العربیة ( یوسف عبده یوسف الدد / المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

یوسف عبده یوسف الدد/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

مبین العطل لخطوط كھرباء الجھد المتوسط باستخدام التلیفون المحمول (54)
٠٧/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

د  اء ذات الجھ وط الكھرب ة خط ى بدای ھ عل تم تركیب ول ی ون محم زود بتلیف ل م ین عط ن مب ارة ع عب
٠ساعات ٨سافات علیھ إلجراء اتصال وإعطاء إشارة ضوئیة تستمر لمدة المتوسط أو على م

ار  ھ للتی ر ٤( وعند إزالة سبب القصر ورجوع تیار التشغیل عند أقل قیم ھ ) أمبی ا ول اء ذاتًی تم اإلطف ی
د  اء ذات الجھ ة لخطوط الكھرب شغیل المختلف ة لیتناسب مع ظروف الت یم مختلف خاصیة الضبط عند ق

٠المتوسط 

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



٥٢

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

٢٤/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001253

٢٠١٢اغسطس 
١٩/١١/٢٠١٢

٢٥٩٨٤

C07C 6/12, 2/66 & C01G 29/20, 45/64 & B01J 29/70Int. Cl.8(51)

POLIMERI EUROPA S.P.A. (ITALY)
ENITECNOLOGIE S.P.A. (ITALY)

1.
2.
3.

(71)

4.  RIVETTI, Franco
5.  CARATI, Angela

SPANO, Guido
RAMELLO, Stefano
GIROTTI, Gianni

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٥/٠٦/٢٠٠٤تاریخ ب  MI2004/A001289 : ایطالیا تحت رقم 
٢١/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ )  PCT/EP2005/006704 (:طلب البراءة الدولى رقم 

سمر احمد اللباد(74)

براءة اختراع  (12)

عملیة اللكلة ھیدروكربون عطرى فى وجود محفز زیولیت جدید وطریقة تحضیره (54)
٢٠/٠٦/٢٠٢٥فىوتنتھى٢١/٠٦/٢٠٠٥من  تبدأ الحمایة 

دروكربون عطرى (57) ى وضع ھی شتمل عل دروكربون عطرى ت یتعلق االختراع الحالى بعملیة اللكلة ھی
ز . فى تالمس مع واحد او اكثر من الھیدروكربونات العطریة عدیدة االلكلة ا متمی ت بیت فى وجود زیولی

ویس  ض ل ع حم ع مواق ة بتوزی سبة جزیئی اظرة لن ستید من ض برون ع حم ویس[ومواق ع ل ع ]/[مواق مواق
. ١.٥تساوى او اعلى من ] برونستید

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٥٣

٢٩/٠٣/٢٠١٠
٠٤٨٩/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
٢١/١١/٢٠١٢

٢٥٩٨٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08F 10/00, 4/6592 & C07F 17/00

(71) 1.
2.
3.

 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

YANG, Qing
CRAIN, Tony R.

(73) 1.
2.

٢٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٩٠٤,٧٢٨/١١: والیات المتحدة األمریكیة تحت رقمال
٢٤/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/011055):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة   (74)
براءة اختراع   (12)

جة كبیرة حفازات بلمرة إلنتاج بولیمرات تدمج المونومر اإلسھامى بدر (54)
٢٣/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٤/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق یت راع بعل ذا االخت ازاتھ ب حف ة بتراكی ات الراھن رق، catalyst compositionsالتقنی ، ط
ین  ب میتالوس ضمن مرك ولیمرات تت ة metalloceneوب ن المجموع ز م ى فل وي عل شتمل ٤یحت ی

وع  ى ربیطات من ن ل-η5عل ي بنتادیینی ة η5-cyclopentadienyl-type ligandsحلق ي تولیف ، ف
ھامي  از إس ع حف ادة م شطة cocatalystع ادة من وعactivator٠، وم ن ن ات م رتبط الربیط وت

η5- ي ل حلق دیل η5-cyclopentadienyl-type ligandsبنتادیینی طة ب سریاً بواس ة ج المرتبط
ج وقد تكون الحفازات وفقاً cyclic substituent٠حلقي  ي دم ر ف للتقنیات الراھنة فعالة بدرجة أكب

٠الرئیسیةpolyolefinفین یفي سلسلة بولیمر متعدد األولcomonomersالمونمرات اإلسھامیة 

(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



٥٤

١٧/٠٨/٢٠٠٨
١٣٨٨/٢٠٠٨

٢٠١٢أغسطس 
٢١/١١/٢٠١٢

٢٥٩٨٦

(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 C08L 23/06, 101/00 & C08F 10/00, 210/02 & F16L 9/12

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KRISHNASWAMY, Rajendra, K
YANG, Qing
ROHLFING, David, C.

4.
5.
6.

MCDANIEL, Max, P.
JAYARATNE, Kumudini, C.
FRENCH, Jim, E.

(73) 1.
2.

٢٢/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٣٥٨,٩٥٩/١١: مریكیة تحت رقمالوالیات المتحدة األ
٢٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/062546):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة شركة  (74)
براءة اختراع   (12)

تراكیب من متعدد اإلیثیلین وأنبوب مصنوع منھا  (54)
٢١/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٢/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ن حواليىیتعلق االختراع بتركیب بولیمر ل ع د ٣سم/مج٠,٩٤٧لھ كثافة ال تق ل صھارة عن ، دلی
سـبة سحب طبیعي ١٠/ مج٣٠دقائق إلى حوالي ١٠/مج١یتراوح من حوالي حمل عالٍ  ائق ، ن دق
شد د ال واليعن ل عن ح ث، ١٢٩٥٨-١٤١٦٧ρتق ة التركρحی ل كثاف دة یمث ب بوح م/مجی ٣٠س

ق ولیمرویتعل ب ب ن حواليىبتركی ل ع شد تق د ال حب طبیعي عن سبة س ھ ن ، ١٢٩٥٨-١٤١٦٧ρل
ـب% ١وحیـث یكون أقل من حـوالي ٣سم/مجیمثل كثافة التركیب بوحدة ρحیث ـن التركی اً م وزن

٠عبـارة عن مواد مضافة غیر بولـیمریة

(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



٥٥

٠٧/٠٣/٢٠١٠
٠٣٦٠/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
٢١/١١/٢٠١٢

٢٥٩٨٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
لدولة لشئون البحث العلمىوزارة ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 21/06, 23/26, 37/02, 37/08, 35/10 & C08F 4/18, 4/24, 10/00

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

COLLINS, Kathy S.
MCDANIEL, Max P.

(73) 1.
2.

٢٦/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٨٦٢,٠١٤/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٤/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/011068): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة   (74)
براءة اختراع (12)

ق لتحضیر حفاز بلمرة طر (54)
٢٣/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٤/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ي مع مركبةحاملةمادةلتحضیر حفاز تتضمن مالمسةیتعلق االختراع الراھن بطریق انیوم ثالث تیت
افؤ رومالتك ى الك وي عل ب یحت ق اال٠ومرك ادویتعل ى م شتمل عل از ی ب حف راع بتركی ة،حاملةخت
روم انیوموت، ك انیوم،یت شتق التیت ث ی سیالتأ، TiCl3 ،Ti2(SO4)3 ،Ti(OAc)3نمحی وك

 Ti(+3) ،Ti(NO3)3الكتات ، Ti(+3)٠و تولیفات منھاأ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٥٦

٢٧/٠٦/٢٠١٠
١٠٩٦/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
٢١/١١/٢٠١٢

٢٥٩٨٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04G 13/02
(71) 1.

2.
3.

FATEC, S.A     (Spain)

(72) 1.
2.
3.

SÁNCHEZ REÑASCO, Jesús
SÁNCHEZ REÑASCO, José María

(73) 1.
2.

٣٠/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ) P200800237: (أسبانیا تحت  رقم 
٢٠/١١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/ES2008/000725: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع  (12)

قوالب الخرسانة المستخدمة في بناء األعمدة المنشوریة)                  54(
١٩/١١/٢٠٢٨وتنتھى في ٢٠/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

شوریة  دة المن اج األعم شیید إلنت ى الت وع المستخدم ف ن الن انیة م ب الخرس راع بالقوال ذا االخت ق ھ یتعل
ا  اعي الزوای سم رب ن الق ون م ضل أن تك اج ویف صلح إلنت ا ت م أنھ ، رغ

انیة  ب الخرس ورة أو القوال م مبت زة بقم ر الممی زة أو غی الع والممی ددة األض سام متع دة ذات األق األعم
.التى تستخدم لمرة واحدة ثم یتم التخلص منھا بعد ذلك  

ى شكل دھا ف تم توری ة للطى ، ی ة وقابل ة الخف انیة فائق ب خرس دیم قوال ى تق راع ف ھا ویتمثل ھدف االخت
واد  ى م ا أو إل ة متخصصة لتركیبھ ى استخدام عمال ة إل ھ ال حاج ى أن ذى یعن ر ال اً ، األم ائى تمام النھ

ث أن . إضافیة مثل الشریط الالصق  ب المتوسطة ، حی كما ال توجد حاجة إلى المرور بمراحل التركی
ین األوجھ التركیب النھائى فى موقع العمل أمر فى غایة السھولة ، مع وجود توزیع متساوى ا لزوایا ب

از  ت الجھ سھیل تثبی الرأسیة للمنشور المتوافق مع العمود أو الدعامة التى یتم إنتاجھا ، باإلضافة إلى ت
.فى موضعھ وتحدید موقع القمم الخاصة بكل عمود وفقاً لالتجاه المطلوب 

(57)

للغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة با
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٥٧

٠٥/٠٢/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/000128

٢٠٠٩أبریل 
٢٢/١١/٢٠١٢

٢٥٩٨٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. C04B 7/00 ( 2006 . 01 )

(71) 1.
2.
3.

CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE LTD ( SWITZERLAND )

(72) 1.
2.
3.

HOMERO T. RAMIREZ
ENRIQUE C. CASTILLO

(73) 1.
2.

CEMEX RESEARCH GROUP AG ( SWITZERLAND )

٠٥/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ (PA/A/2004/007614):رقمتحتمكسیكال
٠٨/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/IB 2005/001942( :رقمب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین   (74)
براءة إختراع (12)

عملیة إلنتاج خبث بورتالندى والخبث الذى یتم الحصول علیھ  (54)
٠٧/٠٧/٢٠٢٥نتھى فى ـوت٠٨/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

تتم ھذه العملیة        ٠ل علیھ بعملیة إلنتاج خبث بورتالندى والخبث الذى یتم الحصویتعلق ھذا االختراع
عند درجات حرارة منخفضة مع تثبیت الكبریت الناتج بواسطة حرق وقود من فحم الكوك عالى 

ویصف االختراع أیضــًا خبث أسمنت بورتالند یشتمل على أطوار جدیدة ٠المحتوى من الكبریت 
٠إضافیة 

(57)

ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیةتمثل ھــذه المطبوعة



٥٨

٠٥/٠٣/٢٠٠٨
٠٣٧٤/٢٠٠٨
٢٠١٢یونیھ 

٢٦/١١/٢٠١٢
٢٥٩٩٠

(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 22/07,21/00, 21/06 & C09D 5/08,161/06

(71) 1.
2.
3.

TOYO SEIKAN KAISHA,LTD (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

NISHIDA, Kazuhiro
TADAKI,Yasufumi
FUJITA, Satoshi

4.      TAKAGI, Naoyuki
5.      KANAZAWA, Seitarou

(73) 1.
2.

٠٩/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٢٦٣٠٩٨/٢٠٠٥:رقمىتحت الیابان
٠٩/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٢٦٣٠٩٩/٢٠٠٥:

٠٦/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ /JP2006/317681)(PCT: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد محمد بكیر  (74)
براءة اختراع   (12)

علبة ألومنیوم غیر ملتحمة مغلفة بالراتنج وغطاء للعلبة من سبیكة األلومنیوم مغلف بالراتنج  (54)
٠٥/٠٩/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٦/٠٩/٢٠٠٦لحمایة من تبدأ ا

راع ب ذا االخت ق ھ ن یتعل ة م اء للعلب الراتنج وغط ة ب ة مغلف ر ملتحم وم غی ن األلومنی ة م علب
تخدام  طة إس ك بواس ل وذل صاق والتآك د اإللت ة ض ا مقاوم الراتنج لھ ف ب وم مغل بیكة األلومنی س

روم لرقیق ر الك ن غی ائى م ر كیمی ف ذى تغیی ریط مغل تخدام ش ذلك بإس وم وك بیكة ألومنی ن س ة م
ر الكروم  ك ، تتكون ٠طبقة من الراتنج العضوى لشریط مغلف ذى تغییر كیمیائى من غی د ذل وعن

ى –طبقة معالجة للسطح متراكبة عضویة  ة عل ر عضویة محتوی م٢٠-٢غی ر من مركب /مج مت
ونیم ،  ارة ذرات زرك ھ بعب ونیم المعبرعن م١٠-١الزیرك ن/مج ر م فور مت ب فوس مرك

فور  ارة ذرات فوس ھ بعب م٦٠-٥معبرعن ارة ذرات /مج ھ بعب ر عن ضوى معب ب ع ن مرك ر م مت
ون  وم ، وتتك بیكة األلومنی ة س ن رقیق ل م ى األق د عل انبى واح طح ج ى س ك عل ون وذل كرب

٠الغیر عضوى –طبقة غلفة راتنج عضوى على الطبقة المعالجة للسطح المتراكب العضوى 

(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



٥٩

١٤/٠٩/٢٠٠٩
٠٠١٣٥٢/٢٠٠٩

٢٠١٢یونیو 
٢٦/١١/٢٠١٢

٢٥٩٩١

(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 & A01P 7/04 , 7/02

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED ( JAPAN )

(72) 1.
2.
3.

YAMADA, Masahiro
TANAKA, Yoshito

(73) 1.
2.

٣٠/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٠٩١٢٠٢:الیابان تحت رقم
٢٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ( PCT/JP2008/056641 ):طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

بكیر محمد محمد (74)
براءة إختراع (12)

تركیبة مبیدة لآلفات وطریقة للتحكم فى الحشرات الضارة  (54)
٢٦/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٧/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

رباعي-٦,٥,٣,٢–میثوكسي میثیل - ٤: تركیبة مبیدة لآلفات التي تشتمل علي اإلختراع الحالى بیتعلق
و ھو عبارة ، ثنائي میثیل سیكلو بروبان كربوكسیالت- ٢,٢-) بروبینیل -١-یانو س- ٢(-٣فلوروبنزیل 

أو مْ ٣٠٠% ٩٥حرارة التقطیر أو أكثر و درجةْم١٥٠عن ھیدروكربون مشبع درجة غلیانھ االبتدائیة 
إلي(i) من مجموعة تتكون من اإلسترات اآلتیةأقل ، و علي األقل ألكیل كربوكسیالت إستر واحد مختار

(iii) : (i)ذرة كربون٢٠إلي ١٢إستر تحتوي علي ألكیل ألكیل كربوكسیالت ،(ii) إسترات ثنائي ألكیل
إسترات ثالثي ألكیل أسیتیل سیترات (iii) ذرة كربون ، و٢٠إلي ١٢تحتوي علي ثنائي كربوكسیالت

.ذرة كربون ، لھا نشاط مبید حشري ممتاز ٢٠إلي ١٢علي تحتوي

(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



٦٠

٣٠/٠٩/٢٠١٠
١٦٥٦/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
٢٧/١١/٢٠١٠

٢٥٩٩٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث الع
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A62C 2/00

) جمھوریة مصر العربیة(جمیل فرج هللا خلیل سعد باسم/ المھندس  ١
٠٢
٠٣

(71)

جمیل فرج هللا خلیل سعد باسم/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

طفایة حریق بمشتمالتھا  (54)
٢٩/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ٣٠/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

راض  ددة األغ ق متع ة حری راع بطفای ذا االخت ق ھ ق ٠یتعل واع الحری ع أن اء جمی صلح إلطف ث ت حی
ة واإلعالن عن اس ان الطفای د مك ة االستخدام ومزودة بواقى خارجى ووسائل تحدی ى حال تخدامھا ف

زدوج  ف م ا بل د بھ اء ، یوج ادة اإلطف ھ م ة توجی ى دق ساعد عل ضوئیة ت عة ال ن األش ة م ذا حزم وك
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