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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( صادراألوصاف المختصرة للبراءات- ة ٢٠١٢دیسمبرخالل شھرةال ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٥٩٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٥٩٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٥٩٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٥٩٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٥٩٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٠٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٠٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٠٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٠٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٠١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٦٠١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٦٠١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦٠١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٦٠١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٦٠١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٦٠١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٦٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٦٠٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٦٠٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٦٠٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٦٠٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٦٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٦٠٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٦٠٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٦٠٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٦٠٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)٣٧( ٢٦٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٦٠٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٦٠٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٦٠٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة

)٤١( ٢٦٠٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٦٠٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٦٠٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٦٠٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠م براءة رقـ

)٤٥( ٢٦٠٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٦٠٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٦٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٦٠٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٦٠٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٦٠٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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"
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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

٢٠١٢دیسمبررـالل شهـخ



٢

١٦/٠٦/٢٠١٠
١٠٢٤/٢٠١٠
٢٠١٢یولیو 

٠٤/١٢/٢٠١٢
٢٥٩٩٥

(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 3/12

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS. (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

ANTONI, Marjan, Ziolkowski
DAVID Allan Wright

(73) 1.
2.

٢٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٤٥٩.١٥٨/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى  (74)
اءة إختراعبر (12)

فى المسح الكھرومغناطیسى البحرىةھوائیةموجةاستجابةزالإلتقدیر وةطریق (54)
١٥/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٦/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

شاراتإلتكوینات تحت قاع جسم مائى من ةالنوعیةلتحدید توزیع المقاومةطریقبیتعلق ھذا االختراع
ةاستجابمن خالل نقل مجال كھرومغناطیسى عابر فى الماء واكتشافةمكتسبةعابرةكھرومغناطیسی
النقل حیث تتضمن عن بعضھا البعض من مكانةلھ فى عدد وافر من المواضع المتباعدةكھرومغناطیسی

العدد الوافر من المواضع فى كل موضع منةھوائیةموجةى تقلید استجابأةمحاكاةھذه الطریق
ةمن االستجابةالمقلدةالھوائیةالموجة ویجرى بعد ذلك ، طرح استجاب. بعضھا البعض عنةالمتباعد
وتستخدم . كل موضع بالعدد الوافر من المواضع للنبض فىةتحت سطحیةیجاد استجابإلةالمكتشف

.ة النوعیةتوزیع المقاومللنبض لتحدیدةاالستجابات تحت السطحی

(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



٣

١٢/٠٧/٢٠١٠
١١٧٦/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
٠٤/١٢/٢٠١٢

٢٥٩٩٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البح
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 3/12

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS. (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

BRUCE, Alan, Hobbs
DIETER, Werthmüller

(73) 1.
2.

١٥/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٤٦٠.١٨٣/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم  ١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى (74)
براءة إختراع (12)

ةدرجیةكھرومغناطیسیةمن استجابةالنوعیةلتحدید تباین خواص المقاومةطریق
للنبضةعابرةذرویةكھرومغناطیسیةرض واستجابأللةعابر

(54)

١١/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٢/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من
تحت ةلتكوینات صخریةالنوعیةللمقاومةلتحدید تباین الخواص االتجاھیةریقطبیتعلق ھذا االختراع

وتقاس. ةتحت السطحیةلى التكوینات الصخریإتتضمن نقل مجال كھرومغناطیسى عابر ة سطحی
لى كل إةوبالنسب.زاحات من موضع النقل إلللتكوینات عند عدد وافر من اةالكھرومغناطیسیةاالستجاب

ةمرتبطةیجعل االستجابللنبض بالشكل الذىةاستجابةدد زمن وصول من نقل ذرو، یتحةزاحإ
ةدرجیة، تتحدد استجابةزاحإلى كل ة إوبالنسب. ةتحت السطحیةسیأوالرةفقیألاةبالمقاومات النوعی

د لى حإفقط وةمرتبطةالدرجیةالذى یجعل االستجابللتكوینات فى وقت معین من النقل المحدد بالشكل
الزمن ةللنبض وكذلك قیمةاالستجابةویستخدم زمن وصول ذرو.ةالنوعیةكبیر بمتوسط المقاوم

.ة النوعیةللمقاومةلتحدید تباین الخواص االتجاھیةالدرجیةخر لالستجابأالمت

(57)

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



٤

١٠/٠٢/٢٠٠٩
٠١٩١/٢٠٠٩

٢٠١٢أغسطس 
٠٤/١٢/٢٠١٢

٢٥٩٩٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01 V/28

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS. (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

RUBEND, D. Martinexz
JUNRU, Jiao

(73) 1.
2.

٢٢/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٧٠.٩٦٦/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ١·
٢·
٣·

(30)

محمد كامل مصطفى (74)
براءة إختراع (12)

زلزالى لزمن ترحل وتحرك) التوموجرافیا(ى التصویر الشعاعى المقطعى أللتصویر القطاعى ةطریق
جمیع االتجاھات بشكل مستعرضالخواص فىةوساط موحدأبعاد فى ألمجسم ثالثى ا

(54)

٠٩/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٠/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من
الخواص بشكل مستعرض ةوساط موحدأفى ةلتقدیر السرعات الزلزالیةطریقبیتعلق ھذا االختراع

وة أسیأرةبونیةلسرعةولیة أتقدیریة، قیمةحیث تتضمن تولید من بیانات زلزالیو عمودیاً أسیاً أر
من مؤشر تباین ةولیألاةالتقدیریةوتتولد القیم. لى عمق ة إبالنسبةانحراف عمودى بونیةوسرعةعمودی

ةاالنحراف العمودى البونیةبسرعولألویرتبط مؤشر تباین الخواص ا. لى العمقة إول بالنسبأخواص 
لى عمق مؤشر تباین ة إبالنسبةولیأةتقدیریةقیمویتم تولید. ةالبونیةو العمودیة أسیأالرةوبالسرع

ھلیلجى إول وبمؤشر بونى الألالثانى بمؤشر تباین الخواص اویرتبط مؤشر تباین الخواص. خواص ثان
ول أ) تصویر قطاعى(و انعكاس توموجرافى أجراء انقالب إویتم . )و بیضاوى الشكلأغیر بیضى (

لمؤشرةثابتةتباین الخواص الثانى عند قیملى مؤشرإوةاالنحراف العمودى البونیة لى سرعإةبالنسب
ویجرى تعدیل .تفاضالت زمن الترحل والتحرك حدودھا الدنیا ةن تبلغ قیمألى إول ألتباین الخواص ا

وباستخدام قیم . ةو العمودیأةسیأالرة البونیةللسرعةولیألاةالتقدیریةبالقیمةعماق الطبقیألوتضبیط ا
و أول ، یجرى انقالب ألو االنعكاس التوموجرافى اأفى االنقالبةى المحددمؤشر تباین الخواص الثان

لى إةول بالنسبأللمؤشر تباین الخواص اةاالنحراف العمودى البونیة انعكاس توموجرافى ثان لسرع
ة البونیةوسرعات االنحرافات العمودیةالمعدلةعماق الطبقیألتعدیل وتضبیط اةثانیویجرى. العمق 
) الشكلةالبیضاویغیر(ةھلیلجیأویتم حساب المؤشرات الال ةالبونیةو العمودیأةسیأات الروالسرع

.الثانى)التصویرى القطاعى(و االنعكاس التوموجرافى أمن االنقالب ةالبونی

(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



٥

٢٧/٠٥/٢٠٠٩
٠٨٠١/٢٠٠٩

٢٠١٢سبتمبر 
٠٥/١٢/٢٠١٢

٢٥٩٩٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C21D 1/78 & C22C 38/18

) جمھوریة مصر العربیة(معھد بحوث البترول  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

اغبأحمد محمد الص/ الدكتوراالستاذ
صالح خلیل/ االستاذ الدكتور

٠١
٠٢
٣.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

تحضیر أولیجمیرات ذات نشاط سطحى جدیدة مشتقة من الترایزینان تراى إیثانول الستخدامھا 
رول الخام والغاز الطبیعى فى كسح كبریتید الھیدروجین المصاحب إلنتاج البت

(54)

٢٦/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٧/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من
راع ذا االخت ق ھ ن التراییتعل شتقة م دة م طحى جدی شاط س رات ذات ن ضیر أولیجمی ان زبتح ین

سح  ى ك تخدامھا ف انول الس راى إیث صاحب إلیبریتكت دروجین الم رود الھی اج البت ام لنت الخ
ى از الطبیع د والغ ارا فورمالدھی ل الب ول١(یتفاع ین ) م انول أم ع المونوإیث ول٣(م ) م

رارة  ة ح د درج دة ٨٠-٥٠عن ان ٦٠–٣٠ْم لم انول ترایزین راى ایث ب ت وین مرك ة لتك ٠دقیق
ل  تم تفاع ع ٣أو ی د م ن الفورمالدھی ول م ة ٣م د درج ین عن انول أم و ایث ن المون ول م رارةم ح

٠دقیقة للحصول على مركب تراى إیثانول ترایزینان ٦٠–٣٠ْم لمدة ٨٠–٥٠
ز  صودیوم تركی سید ال ع ھیدروك ان م انول ترایزین راى إیث ب ت ذا المرك ل ھ ك تفاع د ذل تم بع ی

سبة % ٥٠ رارة ٢: ١بن ة ح د درج الحجم عن ى ١٣٠–٩٠ب اعة إل دة س اعة ٢ْم ولم س
ر ب ت ر مرك ى تترام صول عل والى للح ى ح وزن الجزیئ ان ذى ال انول ترایزین ٨٢٠اى ایث

٠(I)ذرة نیتروجین ثالثیة ویسمى مركب ١٢محتویاً على 
ز  صودیوم تركی سید ال ع ھیدروك ان م انول ترایزین راى ایث ر ت ب تترام ل مرك ك یتفاع د ذل % ٧٠بع

سبة  رارة ٣: ٢بن د درجة ح الحجم عن دة ١٦٠ْ–١٥٠ب لة م٣–٢م لم ب ساعات متواص ع التقلی
ب  ر للمرك ان أولیج ى تترادیك صول عل ستمر للح ى الم وزن الجزیئ ان ذى ال انول ترایزین راى ایث ت

٠(II)ذرة نیتروجین ثالثیة ویسمى مركب ٤٢محتویاً على ٢٠٧٠حوالى 
ب  سبة (II)مع مركب (I)یتم بعد ذلك خلط مرك اءة ٣: ١بن ى كف یط یعطى أعل ى خل صول عل للح

٠% ٩٨.٧دروجین تصل إلى كسح لكبریتید الھی
ب  سطحى للمرك وتر ال اس الت م قی ت (I)وت ب (39mNm-1)وكان ٠(31mNm-1)(II)وللمرك

ت  رول فكان ب البت د أنابی ل حدی یط تآك اه تثب ة تج ذه الخلط اءة ھ اس كف م قی ا ت اه % ٨٥كم ى می ف
وین  ستخدم ف٠(Formayio)التك ى ت ا الت ن مثیالتھ راع ع واد االخت ز م ا یمی ك مم ال ذل ى مج

٠كسح كبریتید الھیدروجین 

(57)



٦

٢٤/١٢/٢٠٠٩
١٩٠٣/٢٠٠٩
٢٠١٢یولیھ 

٠٥/١٢/٢٠١٢
٢٥٩٩٩

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

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

براءات االختراعمكتب

(51) Int. Cl.8 A61F 13/15, 3/472

(71) 1.
2.
3.

 UNI-CHARM CORPORATION(JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

NOMOTO, Takashi
UDA, Masashi
MORITA, Hideaki

(73) 1.
2.

٢٩/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-١٧٢٤٢٩: تحت رقمالیابان 
٢٣/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/JP2008/061403):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

منتج ماص ذو خواص محسنة  (54)
٢٢/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٣/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

االتجاه یتعلق االختراع الحالى بمنتج ماص مفضل من حیث تماسك الطیات ویمتاز بمنع التسرب فى
ة ٠العرضى طحیة، وطبق ة س ى طبق شتمل عل یتم الكشف عن منتج ماص طویل فى االتجاه الرأسى ی

ات  ن الطی ین زوج م وع ب ى موض اه الرأس ى االتج ل ف اص طوی سم م ة ذات ج ة ماص ة، وطبق خلفی
ة  انبى الطبق ن ج ل م ى ك ا عل ز بینھم ف وحی وفیر تجوی ك لت ة وذل شبھ الرقاق ضو ی ن ع شكلة م الم

سطحیة والسطحیة  ة للخارج /فى اتجاه طولى، وزوج أجنحة مشكل بامتداد الطبقة ال ة الخلفی أو الطبق
ة  ة الماص رض للطبق اه الع ى اتج اد ٠ف ى األبع شكیل ثالث ى جزء ت ات عل ن الطی شتمل كل زوج م ی

شرة  سطحى المالمس للب ب ال ى الجان ط ٠حیث یشكل العضو الشبیھ بالرقاقة شكال محدبا عل تم رب ی
ى /كیل ثالثى األبعاد بالطبقة السطحیة وجزء التش د ف ث یمت وفر حی أو الطبقة الخلفیة بجزء اتصال مت

یشتمل جزء االتصال على جزء حافة اتصال ٠االتجاه الطولى للمنتج الماص ویشكل إلنشاء تجویف
اه العرضى ى االتج داخلى ف ب ال ى الجان أولى یحدد جزء الحافة للجزء ذى التشكیل ثالثى األبعاد عل

ب الخارجى  ى الجان اد عل ى األبع شكیل ثالث منھ وجزء حافة اتصال ثانیة یحدد جزء الحافة لجزء الت
سم ٠فى اتجاه العرض ع الج تم وض ى ی سطحیة الت ة ال ة الطبق ى منطق یتواجد جزء حافة االتصال عل

ا ٠الماص علیھا  د بھ ى یوج ن یتواجد الجزء الثانى لحافة االتصال فى المنطقة على األقل الت زوج م
سطحیة و ة ال اه /األجنحة على المنطقة الخاصة بالطبق ى اتج ث یتجھ للخارج ف ة بحی ة الخلفی أو الطبق

٠العرض أكثر من محیط الجسم الماص

(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



٧

٢٢/١٢/٢٠١٠
٢١٨٦/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
٠٥/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٠٠

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

ر العربیةجمھوریة مص
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 D06F 33/02

(71) 1.
2.
3.

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (JAPAN)
TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION (JAPAN)
TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.
4.

AKITA, Shingo
SOTTA, Daisuke
IKEDA, Hiroshi
MAKINO, Yoshiyuki

5.
6.
7.

KOJIMA, Takao
OGURA, Norifumi
MASUDA, Miho

(73) 1.
2.

٢٥/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨–١٦٥٧٨٨: الیابان تحت الرقمین 
٢٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨–٢٤٥٧٦٩

١١/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/JP2009/002640(: رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

نادیة شحاتة ھارون  & ماجدة شحاتة ھارون  (74)
اختراعبراءة (12)

غسالـــــة مـــــالبس  (54)
١٠/٠٦/٢٠٢٩نتھى فى ـوت١١/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ذا  ق ھ راع یتعل ى نبیطةبغسالاالخت شتمل عل س ت ذى بالطاقةمالب ى تغ م الت طةتحك ع طاقةبواس ، ة منب
ع ةالطاقة، ومفتاح قطع التغذیة متالشیغیرةذاكر داد نبیطإلقط تحكم بالطاقةم اة نبیط. ة ال تحكم لھ : ال
ضبط وحالة وظیف ات ال زین محتوی دم العملیة، لتخ رةتق ى ذاك یةف ر متالش سالة غی ل الغ دما تعم ؛ ة عن
ىةالمحتویات المخزنةزالإوةمداد بالطاقإللقطع اةوظیف ذاكرف یةال ر المتالش شغیل ة غی اء الت د انتھ ، عن

ة؛ ووظیفة التحكم بالطاقةمداد نبیطإثناء التشغیل لقطع أةبالطاقةو عند تشغیل مفتاح قطع التغذیأالعادى 
أبدةعادة إل؛ ووظیفة التحكم بالطاقةمداد نبیطإم ال عند أقد محت ةشیغیر المتالةالذاكرذا كانتإلتقدیر 

وى ة غیر المتالشیةفى الذاكرةساس محتویات مخزنأتقدم على ةالتشغیل من مرحل ھ أباستخدام محت ساس
.لم یتم محوهةغیر المتالشیةن محتوى الذاكرأذا قدرإ، ھذا المحتوى المخزون

(57)

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



٨

٢٢/١١/٢٠١٠
١٩٦٠/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
٠٥/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٠١

(22)
(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 43/02

(71) 1.
2.
3.

CLIQLOC GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

ENDERT, Guido

(73) 1.
2.

٢٧/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٢٥٤٣٠.٤: ین رقمالتحت ألمانیا 
٢٧/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٢٥٤٢٩.٠

٢٧/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/056489(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

ماجدة شحاتھ ھارون & نادیة شحاتھ ھارون  (74)
اختراعبراءة  (12)

ةغلق لحاویةنبیط (54)
٢٦/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٧/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ةفتحةحافةالحاویة، والتى فیھا یكون لفتحة حاویةغلق لسد بإحكام فتحةبنبیطختراعالھذا ایتعلق
الغلق عنصر مانع للتسرب بحیثة، والتى فیھا یكون لنبیطعلى جدار داخلى وجدار خارجىتشتمل

یكون مستقل ةالحاویغلق من ھذا النوع بأن إحكام سدةتتمیز نبیط. بإحكام وثیقةالحاویةیمكن سد فتح
.ة الفتحةعلى حافةخاصة، وبصفة الغلق على الحاویةالذى تبذلھ نبیط(Pk) عن ضغط التالمس

(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



٩

١٦/١١/٢٠٠٨
١٨٦٢/٢٠٠٨

٢٠١٢سبتمبر 
٠٦/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٠٢

(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 B01D 53/14, 53/62

(71) 1.
2.
3.

BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

ASPIRON, Norbert

(73) 1.
2.

١٩/٠٥/٢٠٠٦اریخ تب٠٦١١٤٢٤٤.٤:تحت رقممكتب البراءات االوروبى
١٨/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)(2007/054836:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود  (74)
براءة اختراع   (12)

خلیط مسبق الخلط لتحضیر عامل امتصاص إلزالة الغازات الحامضیة من التیارات المائعة (54)
١٧/٠٥/٢٠٢٧فى ھى وتنت١٨/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ة غازات حمضیة یتعلق ھذا االخت ى وسط امتصاص إلزال ط للحصول عل سبقة الخل بخلطة م
سنى  اء یت رازین وم ین ، وبیب انول أم ن ألك ل م ى األق داً عل ضمن واح ع تت ارات موائ ن تی م

ن  د ع ة ال یزی ات كلی وى أمین ط محت سبقة الخل ة م ا للخلط ة % ٦٥فیھ سبة موالری الوزن ون ب
ن  ط م سبقة الخل ة م ى الخلط رازین ف ى الببی اء إل ن الم ى ١,٦م ة ٤,٨إل شتمل الخلط ث ت ، حی

٠درجة مئویة ٣٥مسبقة المزج على نقطة تصلب تحت 

(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



١٠

٣١/٠١/٢٠١٠
٠١٥٨/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
٠٦/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٠٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08F 220/06, 220/10, 220/18 & C09D 7/00

(71) 1.
2.
3.

 BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

LEYRER, Reinhold
SCHMIDT, Kati

(73) 1.
2.

٠٣/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٣٨٠٧٧: مكتب البراءات األوروبى تحت األرقام 
١١/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٥٠٢٠٢٣
٠٣/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٥٩٦٤٥٤

٠١/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/060167):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

طھ حنفى محمود  (74)
براءة اختراع (12)

عامل مغلظ القوام مصاحب یتضمن ألكیل قابل للذوبان مشتتا مائیا لبولیمر مشارك من وحدات 
رافقیا مبلمرة ت

(54)

٣١/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠١/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
دات  ن وح شارك م ولیمر م ا لب شتتا مائی ذوبان م ل لل ل قاب ضمن ألكی صاحب یت وام م ظ الق ل مغل عام

٠مبلمرة ترافقیا
من حمض كربوكسیلى واحد على األقل غیر مشبع إیثیلینیا، ) أ

نشیط السطح غیر إیثیلینى واحد على األقل، ) مونومر(من مركب كیمیائى متجازئ ) ب
ذرة كربون فى مجموعة األلكیل، ٢-١من واحد على األقل من میثاكریالت ألكیل تحتوى ) ج
ى ) د وى عل ل تحت ریالت ألكی ن أك ط ٤-٢م غ متوس ث یبل ل، حی ة األلكی ى مجموع ون ف ذرات كرب

٤,٠٠إلى ٢,١لكیل من طول سلسلة األلكیل خالل عدد مجموعات األلكیل ألكریالت أ
ازئ  ائى متج ) أحادى األصل(یتضمن فیھ البولیمر المشارك وحدات مبلمرة تساھمیا من مركب كیمی

٠عدید التشبع إیثیلینیا
وام، وبصفة خاصة لمطھر سائل وصیاغات  ظ الق شتت كعامل مغل ساعد الت وى، ی وبعد المعادلة بقل

ف شف٠تنظی طة ال ف بواس واد التكثی ز م تم تمیی التخفیف ی رن ب الى المقت ف الع ر التكثی ة وأث افیة العالی
٠بالقص العالى

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١١

٣/٠٨/٢٠٠٦
٠٣٩٨/٢٠٠٦

٢٠١٢مایو 
٠٦/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٠٤

(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 15/11 & C12Q 1/68

) جمھوریة مصر العربیة ( على زین العابدین عبد السالم / االستاذ الدكتور
محمد مصطفى محمد ابراھیم/ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(71)

على زین العابدین عبد السالم / االستاذ الدكتور
محمد مصطفى محمد ابراھیم/ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)

براءة اختراع  (12)

وجین H5بادئات مصنعة قادرة على التعرف على جین الھیماجلوتینین من تحت النوع 
بواسطة تقنیة النسخ العكسى وتفاعل البلمرة المتسلسلN1النیورامینیداز من تحت النوع 

(54)

٢/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى  ٣/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من  
وع  ت الن ن تح اجلوتینین م ین الھیم ى ج رف عل ى التع اردة عل صنعة ق ات م ین H5بادئ وج

وع  ت الن ن تح داز م وع N1النیورامینی ن الن ور م ونزا الطی روس انفل وع Aلفی ت الن H5N1وتح
ین االول  ى الج ث یعط رة حی زیم البلم تخدام ان سل باس ل المتسل سى والتفاع سخ العك ة الن طة تقنی بواس

)H5 ( 190طولھ منتجbp بینما یعطى الجین الثانى)N1 ( 130متنج طولھbp اتج د ن وذلك عند تفری
%. ٢على جیل االجاروز ذو التركیز ) PCR Product(التجربة 

(57)



١٢

٢١/١١/٢٠١٠
١٩٤٢/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
٠٩/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٠٥

(22)
(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 1/133 ,  1/137

(71) 1.
2.
3.

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

THOMPSON, Martin
HARPER, Mark Francis Lucien

(73) 1.
2.

٢٠/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠٩٠٩٤.٦:ین رقمالتحت المملكة المتحدة
٢٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٢٣٢٩٦.٩

٢٠/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/GB2009/050548: (طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

ةانذار بحریهلصافرىمصدر زلزال (54)
١٩/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٠/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

لىإبالماء ىعلى خزان ماء یغذىیحتوةبتردد منخفض للغایىبحرىبمصدر زلزالتعلق ھذا االختراعی
قرص دوار ةبواسطة معدل تدفق الماء من خالل الفتحىویتم التحكم ف. تتصل بالماء المحیط ةفتح

وینتج تضمین .عندما یدور العضو الدوارقلأو أكبر ألى مدى إوقرص ثابت یحتویان على ثقوب تتداخل 
نتاج إةویكون المقصود من الوسیل. الماء المحیطى شعاعھا فإضغط مضمن یتم ةشارإتدفق الماء 

.قلأو أھرتز ٠.٥لىإعلى مدى نطاق یمتد ةشارات صوتیإ

(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



١٣

١٩/٠٩/٢٠١٠
١٥٧٤/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
٠٩/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٠٦

(22)
(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 255/31 & C07D 303/38 & A01N 37/34, 43/04 & A01P 7/00

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MITSUDERA, Hiromasa

(73) 1.
2.

١٩/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٧١١٠١/٢٠٠٨: الیابان تحت رقمى 
٢٧/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ٠١٥١٠٥/٢٠٠٩

١٨/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ PCT/JP) (2009/056028: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

ریل واستخدامھ لمكافحة آفة مفصلیة األرجل مركب نیت (54)
١٧/٠٣/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٨/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ات مفصلیة االختراعیتعلق ھذا  ن الحیوان ات م ى اآلف از عل م ممت أثیر تحك بتقدیم مركب نیتریل لھ ت
،٤ى یتم تمثیلھا بعدد صحیح من صفر إلMحیث (I)األرجل ویتم تمثیلھا بالصیغة 

q ى ن صفر إل حیح م دد ص ل ع ة q، ٤تمث ل مجموع ل ؛ وC1-4تمث ة Zفلوروألكی ل مجموع تمث
C2-6 ة ل أو مجموع دروكربون R2وR1؛ N-OR3ألكینی ة ھی دة مجموع ى ح ا عل ل منھ ل ك تمث

سلة  خ ؛ وC1-4لسل الوجین ، ال ذرة ھ ارى ب تبدال اختی ا اس افؤ بھ ة التك ة Aأحادی ل مجموع تمث
٠أحادیة التكافؤ بھا استبدال اختیارى ، الخ C1-4لسلسلة ھیدروكربون 

(57)

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



١٤

١٨/١١/٢٠٠٩
١٦٩٥/٢٠٠٩

٢٠١٢سبتمبر 
٠٩/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٠٧

(22)
(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, 317/46 & A01N 41/10

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MIYAZAKI, Hiroyuki
TANAKA, Mitsuo

(73) 1.
2.

١٨/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ  ١٣٢٦١٣/٢٠٠٧:تحت رقمالیابان
١٦/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ PCT/JP)(2008/059498:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللبادسمر (74)
براءة اختراع   (12)

واستخدامھ فى مكافحة المفصلیات الضارةمركب كبریت عضوى (54)
١٥/٠٥/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٦/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الحالى بتوفیرمركب كبریت عضوى لھ تأثیر ممتاز فیما یتعلق بمكافحة المفصلیات االختراع یتعلق 
صیغة  ھ بال ر عن تم التعبی ضارة وی ث : (I)ال ا یتR1حی ا م ل بھ ة ألكنی ل مجموع راوح تمث

ن  ى ٣م ل ، ١٠إل ى األق دة عل الوجین واح ذرة ھ ارى ب شكل اختی تبدال ب ا اس ون بھ ذرات كرب
ن  ن م راوح م ا یت ا م ل بھ ة ألكینی ى ٣ومجموع ارى ١٠إل شكل اختی تبدال ب ا اس ون بھ ذرات كرب

ابھ ، و ا ش ل ، أو م ى األق دة عل الوجین واح ذرة ھ ابھ ، R2ب یانو أو ماش ة س ل مجموع تمث
ن تمثل ذR3و راوح م ا یت ا م ل بھ ة ألكی الوجین أو مجموع ى ١رة ھیدروجین ، وذرة ھ ذرات ٤إل

ون ، و ن R4كرب راوح م ا یت ا م ل بھ ورو ألكی ة فل ل مجموع ى ١تمث ون ، ٥إل ذرات كرب
٢٠أو ١تمثل صفر ، nو

(57)

للغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة با



١٥

١٢/١٢/٢٠١٠
٢١٠٤/٢٠١٠

٢٠١٢بتمبر س
٠٩/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٠٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H02K 11/00, 3/28, 5/22

(71) 1.
2.
3.

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

DENNY, Mark, Joseph

(73) 1.
2.

١٣/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٢٥٢٠٣٧.٠:تحت رقمالمملكة المتحدة
٠٩/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/GB2009/001430: (طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

ركــــــــجمیعــة محت (54)
٠٨/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٩/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ةول وطرف ثان وتكون قابلأمحرك لھا طرف ةمحرك تشتمل على وحدةبتجمیعیتعلق ھذا االختراع
المحركة، حیث تشتمل وحدى خارجىالمحرك بجھاز كھربائةول لوحدألبالقرب من الطرف الالقتران
یمتد من الطرف ى كھربةعودومسارىول والثانألقل تمتد بین الطرفین األعلى اةمحرك واحدةعلى لف

ول مع ألعند الطرف اىكھربتالمسىفىالكھربة، حیث یكون مسار العودولأللى الطرف اى إالثان
طرف ، حیث یتم تزوید الى الخارجىالكھربلى الجھازإةمسلطةثانویةمداد بقدرإللىموصل كھرب

المحرك ةلوحدىالمحرك ویتم تزوید الطرف الثانةبلفة القران مصدر قدرةالمحرك بوسیلةول لوحدألا
محرك ةكما یتم توفیر محرك یشتمل على لف. ى الكھربةبمسار العوداًـ المحرك كھربیةالقران لفةبوسیل

ة، ومسار عودى الثانول وألوعدد غیر مكتمل من اللفات بین الطرفین اول وطرف ثانألھا طرف 
.ة غیر متصلىالكھربة، حیث تكون لفات المحرك ومسار العودخالل المحركمرار تیارإلىكھرب

(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



١٦

١١/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٨٥/٢٠٠٩

٢٠١٢سبتمبر 
٠٩/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٠٩

(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 B21B 37/44

(71) 1.
2.
3.

SMS SIEMAG AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

RICHTER, Hans-Peter
PAWELSKI, Hartmut

(73) 1.
2.

١٥/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ١٠٢٠٠٦٠٥٩٢٤٦.٨: ین رقمالتحت ألمانیا 
١٢/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٣٢٤٨٥.٧

١٢/١١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/009755(: رقم ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

وجدى نبیھ عزیز (74)
براءة إختراع (12)

ىشریط معدنةو صالبأ/ء ولتنظیم استواةمزلقةوجھاز یضع مادةطریق (54)
١١/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٢/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

مخرج ىشریط معدنى فةو صالبأ/ستواء وإلتنظیم ة مزلقةوجھاز یضع مادةطریقاالختراع بھذا یتعلق
ه من الزمن قل كل وحدألاعلىةواحدةمزلقةمن مادةمناسبةبعیار كمیةالباردةسطوانات الدلفنإةقاعد

الشریط ةولتحسین جود. ةالباردةالدلفنسطواناتة إعلى الشریط المعدنى فى مدخل قاعدةموضوع
ةن الكمیألالختراع یفترض وفقاً ، و صالبتھ أ/ه وؤالستواة بالنسبیضاً أالمعدنى المدلفن على البارد 

من ةالشریط المعدنى كل وحدعلى اتساع ةتوزیع للجودةتعایر فى صورة المزلقةمن المادةالموضوع
تساع الشریطإلالنحراف القائم بین توزیع االستواء الفعلى وتوزیع االستواء المعد على الزمن وفقاً 

وتوزیع ةالفعلیة النحراف بین توزیع الصالبو وفقاً ة أالباردةسطوانات الدلفنإةالمعدنى فى مخرج قاعد
التحاد من و وفقاً أةالباردةالدلفنسطواناتإةى مخرج قاعدتساع الشریط المعدنى فإالمعد على ةالصالب

.االنحرافین

(57)

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



١٧

٢٠/٠٧/٢٠٠٨
١٢١١/٢٠٠٨

٢٠١٢أغسطس 
٠٩/١٢/٢٠١٢

٢٦٠١٠

(22)
(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 33/08

(71) 1.
2.
3.

TAGE DUNGSKOG (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

TAGE, Dungskog

(73) 1.
2.

TD LIGHT SWEDEN AB (SWEDEN)

٠٩/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٠٢٨٨–٥: السوید تحت رقم 
٠٨/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/SE2007/050079: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ریة  شركة سماس للملكیة الفك (74)
اختراعبراءة (12)

فلورسنتیةأنبوبیةجھاز لدورات  (54)
٠٧/٠٢/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٨/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

یستخدم ھذا الجھاز بھدف أن یحل محل أنبوب ٠فلورسنتیةأنبوبیةلدورات بجھاز یتعلق ھذا االختراع
وحدة دایود لبعث الضوء تتضمن وحدة تشغیل ى لھاز علجااذیشتمل ھ٠فلورسنت موجود من قبل 

كھربیة واحدة على األقل التى تتصل بسلك واحد على األقل أحادى الطور ، إلى جانب اتصالھا بسلك 
محاید واحد على األقل بواسطة سلك واحد على األقل ویشتمل على وحدة دایود لبعث الضوء ، واحدة 

. على األقل 

(57)

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



١٨

٠٨/١١/٢٠٠٦
PCT/NA2006/1065

٢٠١٢سبتمبر 
١٠/١٢/٢٠١٢

٢٦٠١١

(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 4/24, 10/00 & B01J 38/02, 38/04, 23/26

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCDANIEL, Max, P.
BENHAM, Elizabeth, A.

(73) 1.
2.

١٢/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ٥٧٠.٥٢١/٦٠: لوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ا
٠٦/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/US2005/016108): طلب البرءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتنشیط محفزات من الكروم (54)
٠٥/٠٥/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٦/٠٥/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

دة ل رق جدی راع بط ذا االخت ق ھ زمن یتعل ن ال ل م رة تقل ات البلم دة لعملی روم جدی زات ك شیط محف تن
ز  ة المحف ن فعالی د م شیط وتزی وب للتن ى ٠المطل رارة األول ة الح سریعإلى درج سخین ال ع الت یتب

رارة  ة الح ى درج اء عل ى واإلبق ة أعل رارة ثانی ة ح ى درج سخین إل ل الت ا قب اء علیھ ى لإلبق رة أول فت
٠ساعات ١٠إحدى الصور تستغرق العملیة الكلیة للتنشیط أقل من فى٠الثانیة لفترة إبقاء ثانیة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٩

١٤/٠٦/٢٠١٠
٠٠١٠٠٠/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
١٠/١٢/٢٠١٢

٢٦٠١٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 7 C12 N1/12

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

RISPOLL GiacoMo
FIORAVANTI, Emiliano
BIGNAZZI, Renzo

4.     D'ADDARIO, Ezio, Nicola
5.     DE FERRA, Francesca
6.     CAPUANO, Federico

(73) 1.
2.

١٤/١٢/٢٠٠٧بتاریخ MI2007 A002343 )( :إیطالیا تحت رقم
٠٣/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ( PCT/EP2008/010291 ):طلب البراءة الدولى رقم

١.
٢.

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

عملیة إلنتاج كتلة حیویة من طحالب ذات محتوى دھنى عالى (54)
٠٢/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٣/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

:ب ذات محتوى دھنى عالى ، تشكل یتعلق االختراع  بعملیة إنتاج كتلة حیویة من طحال
زراعة الكتلة اإلحیائیة ) ب(، فى مفاعالت ضوئیة ؛ ) ب(إنتاج لقاح من أجل تفعیل المرحلة ) أ(

. مرحلة تثخین الكتلة اإلحیائیة الطحلبیة بلطف ) ج(؛ ) أ(الطحلبیة فى برك مفتوحة ، ملقحة مع المرحلة 
تخدم بھا صفوف مكونة من مفاعالت ضوئیة أو برك مرحلة استخالص المنتج الدھنى ، حیث تس) د(

.مرحلة فصل الكتلة اإلحیائیة بالمحتوى الدھنى العالى ) ھـ(مفتوحة ؛ 

(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



٢٠

٢٢/٠٦/٢٠٠٨
١٠٧١/٢٠٠٨

٢٠١٢سبتمبر 
١٠/١٢/٢٠١٢

٢٦٠١٣

(22)
(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

(71) 1.
2.
3.

METHANOL CASALE S.A. (SWITZERLND)

(72) 1.
2.
3.

FILIPPI, Ermanno
RIZZI, Enrico
TAROZZO, Mirco

4.   BADANO, Marco

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٢٨٣١٤.٢: مكتب البراءات االوروبى تحت رقم 
٠٧/١٢/٢٠٠٦بتاریخ PCT/EP) (2006/011761: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة للتحكم فى درجة حرارة التفاعالت الكیمیائیة الطاردة للحرارة (54)
٠٦/١٢/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٧/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  راعیتعلق ھ ى دراالخت تحكم ف ة لل زامن بطریق اج المت ع اإلنت جة حرارة تفاعل طارد للحرارة م
ار  سار ٠لبخ داد الم دویر بامت ادة ت ائل إع ا س ة یجتازھ ادالت حراری تخدام مب ى اس وم عل ث یق حی

دویر  ادة الت أتى سائل إع دویر وفتحة المخرج ، وی ادة الت سائل إع الداخلى الممتد بین فتحة المدخل ل
ت طوانة بخار لفصل البخار المن داد مسار من أس ذكور بامت دخل الم ى فتحة الم ھ إل ة ب تم التغذی ج وت

ًا  دفق سائل إضافى یختلط جزئی ى صورة ت تج ف دمج البخار المن ة ، وین خارجى للمبادالت الحراری
٠على األقل مع سائل إعادة التدویر المتدفق بامتداد المسار الخارجى 

(57)

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



٢١

٣٠/٠٣/٢٠٠٨
٠٥٣٩/٢٠٠٨

٢٠١٢سبتمبر 
١٠/١٢/٢٠١٢

٢٦٠١٤

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 273/04 &B01J 19/00
(71) 1.

2.
UREA CASALE S.A (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

ZARDI, Federico

(73) 1.
2.

٢٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٠٦٥٦٦.٩: مكتب البراءات األوربي تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتحدیث وحدة إلنتاج الیوریا(54)
٢٩/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى في ٣٠/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ا ی اج الیوری دة إلنت دیث وح ة لتح الى بطریق راع الح ق االخت ا ، یتعل ق الیوری ل لتخلی ى مفاع شتمل عل
شاء ،  وع الغ ل من ن ى األق دة عل ة واح دة تكثیف عمودی ون ووح سید الكرب انى أك ا ث ووحدة انتزاع بھ
ى  یلة لتعریض جزء عل ل ، وس وتتضمن خطوة توفیر ، في وحدة التكثیف المذكورة الواحدة على األق

زاع األقل من تدفق یشتمل على األمونیا وثانى أكسید الكربو ن في طور البخار ، خارج من وحدة االنت
زاع    دة انت وفیر وح وات ت ى خط ضاً عل تمالھا أی ز باش ر ، وتتمی د كبی ى ح ام إل ف ت ى تكثی ذكورة إل الم

ا  ات واألمونی ا ، وكربام ثانیة ، ووسیلة للتغذیة بجزء أول من تدفق خلیط التفاعل المشتمل على الیوری
ان الحرة في محلول مائى یخرج من المف ة  بجزء ث یلة للتغذی ذكورة ، ووس زاع الم اعل إلى وحدة االنت

ائى یخرج  ول م ي محل ا الحرة ف ات ، واألمونی من تدفق خلیط التفاعل المشتمل على الیوریا ، وكربام
شتمل  دفق الم ن الت ل م ى األق من المفاعل إلى وحدة االنتزاع الثانیة المذكورة ووسیلة للتغذیة بجزء عل

ى على األمونیا وث ة مباشرة إل زاع الثانی ي طور البخار الخارج من وحدة االنت ون ف سید الكرب انى أك
دات . مفاعل التخلیق  ن مع ر م بفضل الطریقة الحالیة للتحدیث ، یمكن تحقیق إزالة اختناق إلى حد كبی

ن  اع م ى أقصى انتف ر ، للتوصل إل ب كبی ق ، وبخاصة لتركی الجزء مرتفع الضغط بعد مفاعل التخلی
.اإلنتاج اإلجمالیة ، والتى یمكن أن تزید بناء على ذلك بطریقة مثالیة سعة 

(57)

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



٢٢

٢٦/٠٨/٢٠١٠
١٤٤١/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

١٠/١٢/٢٠١٢
٢٦٠١٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65 D  5/30

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

SANTANA CHCERES, Patrice
NENEVE, Alessandra, Erean, Carvalho
SILVA, Joao, Carlos da

4.      TESSER, Jociaue
5.      UTEMBERGUE, Anderson

(73) 1.
2.

٢٨/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ  ٠٨٠٣٦٦٥٠٩:تحت رقمالمملكة المتحدة
٢٥/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ )  PCT/EP2009/052206(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

علبة كرتون قابلة إلعادة الغلق (54)
٢٤/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٥/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ًا  ا تقریب وى أصناف حجمھ ى یمكن أن تحت ق الت ة إلعادة الغل ون قابل ة كرت راع بعلب ذا االخت ق ھ یتعل
ن الت ة ویمك م الكرتون رب حج ا ق ادة غلقھ ن إع ة یمك ث أن الكرتون سھولة وحی ا ب ع منھ وزی

تح  سھولة الف سمح ب ام ت ة ، واألم واح القم ى ال ة عل بواسطة المستخدم ، ونمط معین للخطوط المتقطع
ة  صمیم الكرتون اج وت الیف االنت وفیر تك ة لت ادة التعبئ تخدام م ى اس التوفیر ف سمح ب ق وت ادة الغل وإع

ل ق یقل ادة الغل ا القابلة إلع د فتحھ ا عن ة ونحتفظ بتكاملھ اطق أخرى من الكرتون مخاطرة التقطع لمن
٠بواسطة المستھلك 

(57)

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



٢٣

٢٤/٠٨/٢٠١٠
١٤٢٣/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

١٠/١٢/٢٠١٢
٢٦٠١٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23C 19/02, 19/076, 19/082, 19/097

(71) 1.
2.
3.

 FROMAGERIES BEL (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

FURLING, Olivier

(73) 1.
2.

٢٨/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٥١٢٨٣: تحت رقمفرنسا
٢٤/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/FR2009/050292):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة إلنتاج جبن حرارى غیر ناضج والجبن الناتج  (54)
٢٣/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع ب ذا االخت ق ھ اجةطریقیتعل بن إلنت ك بالج اروذل ضیر خث ارةتح ن خث بن ؛ ـ م تم ةالج بن ی الج
ضیر تم المعالجتح یط ؛ ـ و ت بن وس سم ج ىاألةج ى عل د درجول بن عن سم الج رارةج ینةح ب

جل الحصول علىأولى من األةالمعالجةحرارةو الملمس عند درجأالقوام ةم ـ تتم معالج٥٩٠-٤٠
وام  وام أالجسم ذو الق دخل الجسم ذو الق وب ـ وی وب أو الملمس المطل س المطل ىإو الملم ةمعالجل

سخین األأةحراری رى بالت د درجخ ى عن رارةوم ین ةح دم ٥١٤٠-٨٠ب ن ةلم وانى ١٠م ىإث ل
ى جبن ـ یعبجلأم من ٥١٠٠قل منأةحرارةلى درجإدقائق ـ ویبرد الجسم الناتج ٥ أالحصول عل

٠نالجب

(57)

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



٢٤

١٧/٠٨/٢٠١٠
١٣٨٠/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١٠/١٢/٢٠١٢

٢٦٠١٧

(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 B41M  3/16

(71) 1.
2.
3.

DELA RUE INTERNATIONAL LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

BRAY, David

(73) 1.
2.

٢٩/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ  ٠٨٠٣٨٦٦٠٣:تحت رقمةالمملكة المتحد
٢٠/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ )  PCT/GB2009/000491(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

وثیقة أمنیة تشتمل على خاصیة أمنیة ذات طبقة بھا جسیمات (54)
١٩/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٠/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

یة  شتمل الخاص یتعلق ھذا االختراع بوثیقة أمنیة على خاصیة أمنیة مطبوعة ذات أحساس ملموس ، ت
ـ  ا ب ارزة عنھ ة ١٠األمنیة المذكورة على طبقة مطبوعة ذات جسیمات ب ل بكمی ى األق ر عل میكرومت

٠جزیئات لكل مم مربع فى الطبقة المذكورة ٣تساوى على األقل 

(57)

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



٢٥

٢٤/٠١/٢٠١٠
٠١٢٠/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١٠/١٢/٢٠١٢

٢٦٠١٨

(22)
(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 1/16

(71) 1.
2.
3.

CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

YUAN, Sheery
GRABOWSKI, Marion

(73) 1.
2.

٢٥/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٧٨٢.٧٤٩/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٢/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/070735(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى      (74)
إختراع براءة  (12)

الوعاء المعدنىةقاعد (54)
٢١/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٢/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

دد حلقةمكملةبوعاء معدنى متطور لھ قاعداالختراع یتعلق ھذا  ر ةمقاومةقائمةتح ى أكث شكیل الكتل للت
اذج التقلیدمن دارةیالنم یاً والج ھ راس طوانى الموج انبى اإلس دار الج ضمن الج د ذات ویت ائى الموح النھ

ضمن الجزء ةالقائمةالذى یحدد الحلقجزء مركزى مرتد والجزء الطرفى المثبت باألسفل ویفضل أن یت
ھ الطرفى المثبت باألسفل سطح أول حلقى منحنى محدب خارجى بحیث عندما یرى من المقطع الرأسى ل

ن المقطع الرأسى ، ) تقوس(قطر أول إنحناءنصف سطح ثانى حلقى منحنى محدب بحیث عندما یرى م
ھ ون ل ث یك ر الثال صف القط اء ن ى ،لالنحن ار األول صاف األقط ن أن ل م ف ك ز یختل شكل ممی ةالثانیوب

.عن بعضھما ءنحنااللةوالثالث

(57)

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



٢٦

٢٩/٠٦/٢٠٠٩
١٠١٠/٢٠٠٩
٢٠١٢یولیھ 

١٠/١٢/٢٠١٢
٢٦٠١٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D05B 55/14
(71) 1.

2.
VI. BE.MAC. S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.

GUERRESCHI, Carlo

(73) 1.
2.

٠٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ VR2008A000078)(:إیطالیا  تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ماكینة خیاطة(54)
٢٨/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٩/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

شتمل یتعلق ھذا االختراع  ة خیاطة  ت ة بماكین ى دعام شتمل عل ى ت ة ورأس  الت دة  ذات حابك ى قاع عل
یط  رة تخ ھ  ووسائل محرك لجعل اإلب اش  و وسائل الضبط الخاص ب ) تحاك(إبرة  ، وقدم ضغط قم

ادة  یلة القی ة لوس ة الدورانی ل الحرك ائل ذراع لتحوی ة ، ووس طة الحابك دفع ( سویاً بواس ة ) ال ى حرك إل
) . عكسیة ( ترددیة 

(57)

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



٢٧

١١/٠١/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/000026

٢٠١٢یونیو 
١٠/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٢٠

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D453/02

(71) 1.
2.
3.

NOVARTIS PHARMA GMBH  (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FEUERBACH, Dominik
ROY, Bernard, Lucien
TROXLER, Thomas, J

4.     HURTH, Konstanze

(73) 1.
2.

١٤/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ ٧,٠٤١٥٧٤٦:تحت رقمالمملكة المتحدة
١٣/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/EP 2005/007630( :طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

-٧فا آزا ثنائى الحلقة ألكیل كربیطات أل-١–ألكیل -٢–) أكسى –ھتیرو أریل ( - ٣مشتقات 
NACHR لعالج أمراض الجھاز المركزى العصبى

(54)

١٢/١٧/٢٠٢٥نتھى فى ـوت١٣/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 
حیث تكون البدائل كما ذكر فى ) I( آزا ثنائى الحلقة ألكیل بالصیغة -١یتعلق االختراع الحالى بمشتقات 

ع وعالج علل نفسیة والمتعلقة بتحلل الوصف ، وعملیات إلنتاجھا واستخدامھا كمواد صیدلیة فى من
. ( NACHR )األعصاب ، وتعمل المركبات المذكورة كربیطات مستقبالت أستیل كولین نیكوتینیة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة 



٢٨

٢١/١٠/٢٠٠٢
١١٥٢/٢٠٠٢
٢٠١٢یولیھ 

١٠/١٢/٢٠١٢
٢٦٠٢١

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

یةجمھوریة مصر العرب
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 209/16, 209/52, 209/04

(71) 1.
2.
3.

ELI LILLY AND COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

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

DE DIOS, Alfonso
GROSSMAN, Cora, Sue
HIPSKIND, Philip, Arthur
LIN, Ho-Shen
LOBB, Karen, Lynn

6.
7.
8.
9.
10.

LOPEZ DE URALDE GARMENDIA, Beatriz
LOPEZ, Jose, Eduardo
MADER, Mary, Margaret
RICHETT, Michael, Enrico
SHIH, Chaun

(73) 1.
2.

٢٥/١٠/٢٠٠١تاریخ ب٠١٢,٣٥٢/٦٠:مالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مشتقات بنزویل سلفونامید كمضادات لألورام  (54)
٢٠/١٠/٢٠٢٢وتنتھى فى تاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من 

: یتعلق ھذا االختراع بمركبات مضادة لتكوین األنسجة الجدیدة بالصیغة

٠وطرق مضادة لتكوین األنسجة الجدیدة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٩

٠٨/١١/٢٠١٠
١٨٨٩/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
١٠/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٢٢

(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 11/02

) جمھوریة مصر العربیة(حاتم محمد عبد الراضى عبد المنعم  / االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حاتم محمد عبد الراضى عبد المنعم  / االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

)آلیاً (جھاز تنظیف مواسیر الصرف الصحى  (54)
٠٧/١١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

ًا  صرف الصحى آلی ف مواسیر ال از تنظی راع بجھ ذا االخت ق ھ ار ٠یتعل ارة عن محرك تی وھو عب
م متغیر من نوع ال غیر الحجم وھو محك ھ ص ا أن ة كم ر وسرعة عالی دء كبی توالى ألنھ یعطى عزم ب

سیتھات  طة أول اه بواس ول المی ن دخ ا م اتتمام ام وجوان ى األم رك إل و یتح ة وھ مطاطی
ة  روس دودی ق ت ن طری ى للمحرك ع دوران الخلف ود ال ا من عم بواسطة العجالت التى تأخذ حركتھ

ف ال ساله المنظ ق ال ن طری ضاً ع زىوأی رد المرك یة الط سدد بخاص ك ال ى تفكی ل عل ذى یعم
ف  سالح المنظ یر وال ب المواس ى تركی ع ف اه المتب دار المی ام انح ف ونظ ى الخل اه إل ع المی ودف
سدد  راق ال سھیل اخت سبیاً لت رة ن ة كبی ام بنط ن االم تیل وم ن االس شة م ن ری ارة ع و عب ھ

ل  رن موص ل م ق كب ن طری ة ع ھ الكھربی ستمد طاقت از ی حب والجھ ى س ضاً عل ل أی ة ویعم بالرافع
٠الجھاز عن طریق الرافعة الكھربیة 

(57)

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



٣٠

٢١/٠٧/٢٠١٠
١٢٤٠/٢٠١٠
٢٠١٠یولیھ 

١٠/١٢/٢٠١٢
٢٦٠٢٣

(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 F24J 2/02

)جمھوریة مصر العربیة(عت وھبھ سمك نبیل محمود طل ٠١
٠٢

(71)

نبیل محمود طلعت وھبھ سمك ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

و لتولید الكھرباء حتىأ/لتصنیع المیثانول و/ الملح /یل الرمالیرتین لتسؤسخان شمسى ذو ب
فى ةومخزنةمئویةدرج٩٩ال تتعدى ةمغتزلةمن حرارةالمختلفةالتبریدیةبدوائر الطریقالً◌ً لی

الماء

(54)

٢٠/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢١/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
اة و دائریة أمستطیلةیولد بؤرىلمنحنى تزایدةتان متصلتان والمكونآو مرأةه شمسیآمر ا(اعالھ ) م

س ا عألوتُعَك رةالمجمعةش غیرآبم یالً ذات منةه ص رج قل ل منف ى مماث ؤرحن ل الب ى ة إلتحوی فل أل س
ؤرىتان فآالمر ستطیلةب د طاقةو دائریة أم سیة حراریةلتولی ؤرىفةعالیةشم و أسفل أةالثانیةالب

لصھر ةحراریةلتولید طاق٢٧٠٥و١٦٠٠٥ةالتالیة تان ما بین الدرجات المئویآالمر/آة خلف المر
ادن  صانعىف-المع سییلأ/و-الم ال و لت صحراوی–الرم رق ال ھر الط ح أ/و-ة وص سییل المل -و لت

دروجین أ/و-و من الملحة أالرملیحجار البناءأالحوائط وةلصناع ى الھی اء-و للحصول عل ن الم -م
ى  سیدأول أوعل ون ك ان-الكرب ن ث ونى أم سید الكرب س-ك انول الشم صنیع المیث دیل ىلت دد كب المتج
ساحةضمنیةحراریةلتولید طاقةضافإلاللوقود وبللبنزین ئ م ان بمواسیر مائیآالمرةمن دف و أ-ةت

ا  راطیم خلفھ ر-وأخ ل الم البتھما آالمرآةتتخل وى ص ان لتق ر، ت د الم ن تبری صغیرآة اوم ورةل ةبماس
شوكةمن الھواء مغلقةمفرغةزجاجیةنبوبأبعن الھواء حراریاً ةوالمعزول-خلفھا ةمائی بخواتم كاوت

د درج-كعازل ضغطىمطاط ا وال تزی ن ة تغتزل حرارتھ ا ع ل ةمئویةدرج٩٩حرارتھ ین نق لتمك
ا ف شوك لتخزینھ ات ى الماء من خالل خراطیم الكاوت ل ةمائیةو بركأخزان ى اللی كمصدر حرارى ف

.اموطوال العنھاراً لیالً ةالتبریدیةللطریقةبالدوائرالمختلفضافیاً إلتولید الكھرباء ضمنیاً 

(57)

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



٣١

٢٨/١٠/٢٠١٠
١٨٢٠/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
١١/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٢٤

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

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

براءات االختراعمكتب 

(51) Int. Cl. 8 B65D 39/00

(71) 1.
2.
3.

CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC(UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCBRIDE, Steve
ERSPAMER, John
GEVERS, Dave

4. SMEYAK, Larry

(73) 1.
2.

٣٠/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ١٢٥.٩٨١/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٣٠/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US2009/002632: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
إختراع براءة  (12)

محسنفتحأداءذاتالعبثحدوثإثباتمجموعة (54)
٢٩/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣٠/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ةبالختراع ایتعلق ھذا  ثكاشفةمجموع وللعب ىىتحت اتعل غطذاتمحتوی دض شتملزائ ىت زعل حی
زىاألولالفكعندعبثحدوثعلىمطلوبإثباتلتوفیرتتعاونبھامرتبطةوحاویةمغلق قللحی المغل

ىوعل.المستھلكینقبلمنوالمریحالمالئمواالستخدامالفكمنالمجموعةتعززحینىف،الحاویةمن
تم،الخصوصوجھ ةت ةتھیئ ثالمجموع ھبحی قالوضعخاللمنأن االمطب زتمام قللحی ىالمغل عل

ثحدوثإثباتسمةتشغیلقبلمسبقامحددةزاویةخاللمنمتحركاالمغلقالحیزیكون،الحاویة العب
للتغلبالمغلقلحیزاعلىیُسلطأنیتعینىالذالعزمعلىالتغلبیمكن،الطریقةبھذه،المجموعةعلى
ینالعزلسطحعندالثابتاالحتكاكعلى زب قالحی ةالمغل لوالحاوی سلیطقب زمت وبالع شغیلالمطل لت
ثحدوثإثباتسمة ةالعب ا.للمجموع عكم راعیتوق الاالخت زىالح تحأداءتعزی ةف طةالمجموع بواس
متخداماالسلتسھیلمعینةبنیةسماتعلىتشتملبحیثالمجموعةتھیئة سق،المالئ ریحوالمت منوالم
.المستھلكینقبل

(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



٣٢

١٧/٠٩/٢٠٠٨
١٥٤١/٢٠٠٨

٢٠١٢سبتمبر 
١١/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٢٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23K 1/16, 1/18 & A61K 31/197 & A61P 43/00

(71) 1.
2.
3.

TAMINCO (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

JANSSENS, Geert
KALMAR, Isabelle
ROOSE, Peter

4.
5.
6.

SEGERS, Steven
VANNESTE, Piet

(73) 1.
2.

٢١/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/EP2006/060926): طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

لتقلیل معدل تحول الغذاء وتقلیل حدوث االستسقاء فى الدجاج باستخدام مركب جالیسین أو طریقة
أحد أمالحھ 

(54)

٢٠/٠٣/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢١/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
دل تحول  ل مع دجاج ألغراض تقلی دون استخدام عامل عالجى لل یتعلق االختراع بطریقة لمعالجة ب

ویشتمل ھذا العالج على اإلعطاء عن طریق الفم مركب جالیسین ٠بیة الدجاجالتغذیة المستخدمة لتر
حیث : أو ملح منھاIویناظر مركب الجالیسین المذكور الصیغة التالیة ٠واحد على األقل إلى الدجاج

R1وR2 دد ى ع وى عل ل یحت سى ألكی ق ھیدروك ل، أو ش ل، أو ألكینی ستقل ألكی و م ى نح ان عل تكون
ا R2وR1ذرات كربون أو حیث ٦إلى ١، وعلى نحو مفضل من ١٨إلى١یتراوح من  یشكالن مع

ھ  سة ب ر متجان ة غی روجین حلق ب ذرة النیت راع باالستخدام ٠ذرات٦أو ٥إلى جان ق االخت ا یتعل كم
وبتغذیة للدجاج تحتوى ٠العالجى والطبى الثانى لمركب الجالیسین المذكور لتقلیل حدوث االستسقاء

٠ركب الجالیسین المذكورعلى كمیة من م

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٣

٢٩/٠٩/٢٠١٠
١٦٤٨/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
١١/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٢٦

(22)
(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 15/16, 15/173

(71) 1.
2.
3.

3RD BRAND PTE. LTD (SINGAPORE )

(72) 1.
2.
3.

UNDERWOOD, John Anthony
KEYS, Christopher Erward
KERO, Markku

4.   LEINONEN, Rainer

(73) 1.
2.

٠٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٦-٢٠٠٨٠٥٠٧٢: سنغافورة تحت رقم 
٣٠/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ    (PCT/SG2009/000238) :طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

منصة إرسال رسائل موسعة (54)
٢٩/٠٦/٢٠٢٩فى وتنتھى ٣٠/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

از یتعلق ھذا االختراع د الستقبال رسائل من جھ ل مع ى األق د عل شمل سیرفر واح بنظام رسائل ی
رفر واحد على األقل بواسطة قناة تسلیم ؛ وحیث یوجد سی) مستقبل(إرسال یرسل إلى جھاز استقبال 

اة  الة بواسطة قن ة إرسال الرس ى حال عدم إمكانی ة ف سلیم بدیل اة ت ار قن د الختی ل مع واحد على األق
ى ٠التسلیم األولى  سلیم رسالة ف سییر تضم خطوات ت ة رسائل ت ن طریق یكشف االختراع أیضاً ع

ى ج ل ؛ وإرسال الرسالة إل ى األق از سیرفر من جھاز مرسل لالرسال إلى جھاز مستقبل واحد عل ھ
ى ) مستقبل(استقبال  سلیم أول اة ت ل بواسطة قن رار باالستالم من : واحد على األق وانتظار رسالة إق

رار  الة إق دم استالم رس ة ع ى حال ذكورة أعاله ، وف جھاز استقبال واحد على األقل من األجھزة الم
ن باالستالم ، یقوم سیرفر واحد على األقل بإعادة إرسال الرسالة لجھاز استقبال و ل م ى األق احد عل

٠األجھزة المذكورة أعاله بواسطة قناة تسلیم بدیلة 

(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



٣٤

١٦/٠٨/٢٠٠٣
٠٧٩٧/٢٠٠٣
٢٠٠٩مارس 

١١/١٢/٢٠١٢
٢٦٠٢٧

(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 31/663, 9/20 , 9/28

(71) 1.
2.
3.

F. HOFFMANN – LA ROCHE AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

KAESTLE, Hans – G.
MEYER, Bernard

(73) 1.
2.

٢٠/١٢/٢٠٠٢بتاریخ ٠٢٠٢٨٧٤٥.٤:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
براءة إختراع (12)

باندرونات كبیر الجرعةإمستحضر  (54)
١٥/٠٨/٢٠٢٣وتنتھى فى البراءة تاریخ منح تبدأ الحمایة من

وبعملیة ، باندروناتإجرعة كبیرة منىذعن طریق الفم للتعاطىمستحضربیتعلق ھذا االختراع
٠المستحضرالتحضیر ھذ

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٣٥

٢٢/٠٧/٢٠٠٨
١٢٣٠/٢٠٠٨

٢٠١٢سبتمبر 
١٢/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٢٨

(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 C11D 3/386, 3/395, 3/40

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LANT, Neil, Joseph

(73) 1.
2.

٢٣/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٧٦١,١٢٢/٦٠:األرقام تحدة األمریكیة تحت الوالیات الم
٢٨/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٧٩٥,٧٢٧/٦٠
٢٧/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٨٥٤,٨٣٧/٦٠

٢٢/٠١/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/001672): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١

٠٢
٠٣

(30)

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

تركیبات منظفة تحتوى على إنزیم ومبیض ضوئى (54)
٢١/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٢/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ات اللی ضمن إنزیم ة تت ات منظف راع بتركیب ذا االخت ق ھ یض یتعل ن مب ار م وئى یخت یض ض ز ومب بی
٠صبغة زانثین ضوئى ومخالیط منھا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٦

٢٣/٠٤/٢٠٠٨
٠٦٧٢/٢٠٠٨

٢٠١٢سبتمبر 
١٢/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٢٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C12N 15/02, 15/09 & A01H 1/00, 1/02, 5/00

(71) 1.
2.
3.

SAKATA SEED CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

HORIUCHI, Shingo

(73) 1.
2.

٢٦/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥-٣١١٥٩٨: الیابان تحت رقم 
٢٠/١٠/٢٠٠٦بتاریخ PCT/JP) (2006/321456: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أنیس سراج الدینھدى  (74)
براءة اختراع   (12)

باستخدام خلیة نبات Lactucaطریقة جدیدة إلنتاج نبات مھجن السیتویالزم من الجنس 
Helianthusمن الجنس 

(54)

١٩/١٠/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٠/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
س بنبات الخس ذكرى السیتوبالزم عقیم یكوناالختراعیتعلق ھذا  اج الخ Fl Cultivarمفید فى إنت

س  اج الخ ة إلنت راع ٠وطریق ذا االخت ح ھ سیتویالزم ویوض ن ال ات مھج نسنب ن الج Lactucaم
وع  ع الن ات یتب ن سیتوبالزم نب ین مشتق م ا ج ون لھ ى یك ھ ، Helianthusوالت سیتوبالزم ب ى ال ف

ن  زء م ن ج ھ أو م ن نتاج یم ، أو م رى عق یتوبالزم ذك ون س ضل أن یك ات ویف ٠النب
٠ویوضح ھذا االختراع أیضاً طریقة إلنتاج النبات 

(57)

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



٣٧

٢٢/١٢/٢٠٠٩
١٨٧٣/٢٠٠٩
٢٠١٢یولیھ 

١٢/١٢/٢٠١٢
٢٦٠٣٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 G07F 17/42 & G07B 5/00, 15/00 & G07G 1/00

(71) 1.
2.
3.

THALES (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

DELVILLE, Florence

(73) 1.
2.

٢٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٤٥٠٥: فرنسا تحت رقم 
٢٩/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/056641: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة كمبیوتر طرفیة لقطع التذاكر على متن الحافلة (54)
٢٨/٠٥/٢٠٢٨ى فوتنتھى ٢٩/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة االخت تن مركب ى م ة عل ة ، وخاص تن الحافل ى م ذاكر عل ع الت ة لقط دة طرفی بوح
:تشتمل الوحدة الطرفیة لقطع التذاكر على جسم مزود على األقل بما یلى ٠نقل عامة 

قارئ بطاقات ؛ ·
وصلة عمیل قابلة للتوجیھ ؛ ·
٠طابعة ·

ا تم وضعھا فى الجسم المذكور ، و ن توجیھھ ة یمك ن خالل فتح ة یعمل م ن الطابع مخرج أوراق م
راء  ذ إج ن تنفی ذاكر م ع الت ة لقط دة الطرفی ن الوح ھ تمك ة للتوجی شغلة قابل لة م سم ، وص ى الج ف

٠عملیة بیع تذاكر النقل من خالل وصلة بینیة مع وحدة مركزیة على متن المركبة 

(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



٣٨

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

PCT

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

٢٦/٠٢/٢٠٠٩
٠٢٦٩/٢٠٠٩

٢٠١٢اغسطس 
١٢/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٣١

C09K  8/80 & C04B 35/111Int. Cl.8(51)

IMERYS SERVICES  ( FRANCE )1.
2.
3.

(71)

ALARY, Jean, Andre
PARIAS, Thomas

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١/٩/٢٠٠٦بتاریخ  - ٤٦٩.٥٨٩/١١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقمى 
١٧/٠١/٢٠٠٧بتاریخ –٢٤/١١و٠٥٧

٣٠/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ   ( PCT/IB2007/003613 (:طلب البراءة الدولى رقم 
سمر أحمد اللباد (74)

براءة اختراع  (12)

دعامة ملبدة شبیھة بالقضبان وعالیة المقاومة لتصدیع تكوینات جوفیة(54)
٢٩/٠٨/٢٠٢٧فى وتنتھى٣٠/٠٨/٢٠٠٧من تبدأ الحمایة 

شتمل (57) ة ت ات جوفی ة لتصدیع تكوین ة المقاوم یتعلق االختراع الحالى بدعامة ملبدة شبیھة بالقضبان وعالی
والى  ن ح ل ع ا ال یق ى م والى % ٨٠عل ین ح ا وب ن االلومین الوزن م والى % ٠.٢ب الوزن وح % ٤ب
وم ات الومنی ن تیتان الوزن م صاد.ب ط م دة بخل ضبان الملب ذه الق صنع ھ سیت وت ھا البوك ا اساس ر الومنی

شوائب  سمى بال ا ی د مم ى العدی ل ( واخرى لیس اساسھا البوكسیت ، تحتوى عل ق TiO2)مث تم بث ، وی
ده یط وتلبی ى . الخل سار ف ضل لالنك ة اف ضغاط ومقاوم ى ان صول عل ة للح ادة البادئ ن الم ن طح ویمك

ة ویمكن ان یشتمل مائع التكسیر على القض. القضیب الملبد النھائى بان الملبدة او دعامة ، ویفضل دعام
.مختلفة الشكل

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٣٩

٢٧/١١/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000769

٢٠١٢یولیھ 
١٢/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٣٢

(22)
(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 38/00, 47/48 & A61P 25/00

(71) 1.
2.
3.

 SHIRE LLC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MICKLE, Travis
KRISHNAN, Suma
BISHOP, Barney

4.
5.
6.

LAUDERBACK, Christopher
MONCRIEF, James, Scott
OBERLENDER, Rob

(73) 1.
2.

٠٥/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ٥٦٧,٨٠١/٦٠&  ٢٩/٠٥/٢٠٠٣بتاریخ ٤٧٣,٩٢٩/٦٠:  الرقمین حدة األمریكیة تحت الوالیات المت
٠١/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ(PCT/US2004/017204):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

مركبات أمفیتامینیة مقاومة إساءة االستخدام  (54)
٣١/٠٥/٢٠٢٤وتنتھى فى ١/٠٦/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

ق  ذا یتعل طر ھ ى ش ات عل ذه المركب شتمل ھ تخدامھا، ت رق الس ات وبط ات وتركیب راع بمركب االخت
ع إساءة ةوتعتبر ھذه المركبات والتركیب٠یائي متصل تساھمیاً باألمفیتامینكیم ل أو من ي تقلی دة ف مفی

وفیر ٠فیتامینماستعمال أو زیادة جرعة األ ي ت شكل خاص ف ات ب ات والتركیب ذه المركب ستعمل ھ وت
د المصحوب طعالج بدیل الض شاط الزائ ل اضطراب الن ة إلساءة االستعمال مث رابات معینة مقاوم

اه  ة االنتب سمنةADD، و )ADHD(بقل دار، وال تم ٠، والخ اء ی م إبق ق الف ن طری ة ع اإلتاحة الحیوی
تم ٠مفیدةلألمفیتامین عند جرعات  ذلك ی سي وب شكل رئی ة ب وعند جرعات أعلى، تقل اإلتاحة الحیوی

راع ٠تمال سوء االستعمال عن طریق الفمتوفیر طریقة تقلل اح ات االخت ات وتركیب ل أیضاً مركب تقل
ف ي األن د وف ي الوری ل اإلعطاء ف ،اإلتاحة الحیویة لألمفیتامین عن غیر طریق الجھاز الھضمي مث

٠سوء استعمالھال حدوث احتماوتحدُّ أیضاً من 

(57)

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



٤٠

٢٩/٠٩/٢٠١٠
١٦٥١/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١٣/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٣٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. B61G 11/12, 9/04

(71) 1.
2.
3.

VOITH PATENT GMBH  (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

MOMBOUR, Klaus

(73) 1.
2.

٠١/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٧١٩٣٦.٩:المكتب األوروبى رقم ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراعبراءة  (12)

جھاز لتخمید قوى الجر واإلنضغاط (54)
٢٨/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٩/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

ى إتجاھى یت ؤثرة عل وى الم د الق م تصمیمھ لتخمی وى الجر واإلنضغاط ت د ق از لتخمی راع بجھ علق االخت
ان  در اإلمك ع ق دى واس ر م ضغاط عب ر واإلن ، كمــا یعمــل الجهــاز فــى نفــس الوقــت بطریقــة تجعلــه ال الج

هــاز ولهـذا الغـرض یــتم تـوفیر ج٠یتعـرض للتلـف ویكــون ممیـًزا علــى نحـو خـاص بإجمــالى طولـه الــصغیر 
یحتوى على نظام تخمید یتم تثبیته فى مبیت والـذى یحتـوى علـى وحـدة مرنـة وتجهیـزة تخمیـد هیدرولیكیـة ، 

٠وقــضیب المكــبس الــذى یكــون قابــل لإلزاحــة فــى اإلتجــاه الطــولى بالنــسبة إلــى المبیــت مــن نظــام التخمیــد 
فــى الغرفــة الهیدرولیكیــة فــى المنطقــة الطرفیــة مــن قــضیب المكــبس تكــون مقدمــة المكــبس التــى یــتم تثبیتهــا

فـــى حالـــة الحركـــة الطولیـــة لمقدمـــة ٠األولـــى لتجهیـــزة تخمیـــد هیدرولیكیـــة بطریقـــة تجعلهـــا قابلـــة لإلزاحـــة 
المكبس بالنسبة إلى الغرفة الهیدرولیكیة األولى ، یتدفق المـائع الهیـدرولیكى بطریقـة تـضییقیة ، عبـر نظـام 

٠الثانیة لتجهیزة تخمید هیدرولیكیة التدفق المنقول ، إلى الغرفة الهیدرولیكیة 

(57)

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



٤١

١٦/٠٨/٢٠١٠
١٣٧٦/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

١٣/١٢/٢٠١٢
٢٦٠٣٤

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

یةجمھوریة مصر العرب
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H02G 3/04

(71) 1.
2.
3.

LEGRAND ELECTRIC LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

HABIB,Rahman
NIGEL, Leaver
GEOFFREY, Ditchfield

4.
5.

ARTHUR, Dalton
STEPHEN, Wilmore

(73) 1.
2.

٢٠/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٤٥٩٣.٩:المملكة المتحدة تحت رقم ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

وسیلة قناة صندوقیة لوقایة الكبالت (54)
١٥/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٦/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

وقامط ، نشائیین إمكونین : تشتمل على ، الكبالت ةلوقایةصندوقیةقناةوسیلباعیتعلق ھذا االختر
نشائیین للدوران نحوھما بین وضع قمط ووضع إلحد المكونین اأقل مثبت على ألعلى ازنبركى واحد

ىنشائإلاقل بقمط المكونألعلى اةقمط الزنبرك الواحدةتسمح وسیل، نھ فى وضع القمط أحیث طالقإ
قل قابل ألالواحد على اى نشائإلوبعد ذلك یكون المكون ا، خر آلاىنشائإلقل بالمكون األواحد على اال
لى إقل ألعلى اةالزنبرك الواحدقامطةخر عن طریق دوران وسیلآلاىنشائإلطالق من المكون اإلل

ةلوقایةالصندوقیةالقناةلوسیلةالغطاء والقاعدنشائیین مكونإلحیث یحدد المكونین ا، طالق إلوضع ا
.ة الكبالت المذكور

(57)

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



٤٢

٠٧/٠٣/٢٠١٠
٠٣٦٦/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

١٩/١٢/٢٠١٢
٢٦٠٣٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B65D 17/34

(71) 1.
2.
3.

INTERNATIONAL PATENTS AND BRANDS CORPORATION (PANAMA)

(72) 1.
2.
3.

LINDEN, Paolo
CAMURRI, Edmondo

(73) 1.
2.

٠٧/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ (UD2007A000159): تحت رقم إیطالیا  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

یوسف حافظ   (74)
براءة أختراع (12)

حاویة للمواد بصفة خاصة للمشروبات بثقب یفتح ویغلق (54)
٠٦/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٧/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

راع ب ذا االخت ق ھ وى بمثابةحاوییتعل دار عل ن ج ون م شروبات تتك ال للم بیل المث ى س واد ، عل ة للم
ق للضعضعةمركزیةغطاء ، ومنطق ط المغل دد الخ دھا یح ى عن ددةوالت ذى یح سدادوال كل ة ال ى ش ف

ن والذة عبر مقبض المرتبط بالسدادة بشكل طبیعى لتمر المادةالمتصلة، الذى یغلق الفجولسان ى یمك
سداد ل ال ھ لیزی ى–ةدفع ل جزئیعل رر–ا ًـ األق وى مح دار العل ن الج دا ع ط ةبعی ول خ ى ط ن عل م

ووبالتالىةالضعضع سدادةیحرر الفج ن ال ل م ذى یتصل بك وع المرن ال ن الن اط  م ة وعنصر اإلرتب
ضلع الخارعلى محورولى تدورأةبالجدار العلوى المقبض لھ نھاییضاً أو ةجى والنھایبالتوافق مع ال

ع المنطقأولدیھ توافق والتى تعمل كعنصر ضغط ، منظمةالثانی طىةومنطقةالمركزیةساسى م وس
٠ة المقبض المرتبط بالسدادةبواسطبین النھایتین

(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

٢٤/٠٦/٢٠١٠
١٠٨٨/٢٠١٠

٢٠١٢ھ یولی
٢٠/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٣٦

(22)
(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 43/267

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN CERAMICS & PLASTICS, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

STEPHENS, Walter

(73) 1.
2.

٢٨/١٢/٢٠٠٧بتاریخ  ٠٠٩.٣٥٤/٦١: تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
١٨/١٢/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/US2008/087431(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)
براءة اختراع  (12)

ھیاكل لتحسین القدرة على التوصیل الستخدامھا مع الدعامات السائدة فى آبار النفط والغاز (54)
١٧/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ار ھیاكل لتحسین القدرة على التوصیل الستخدامیتعلق ھذا االختراع ب ى آب سائدة ف دعامات ال ع ال ھا م
ة التوصیل النفط والغاز سین درج ة سائدة وھیاكل تح سیمات دعام ن ج ٠، تم اإلفصاح عن خلیط م

ة  طوع محدب روى س شكل الك سائدة ذات ال ة ال سیمات الدعام د لج سنة ٠ویوج ل المح شتمل الھیاك وت
رة  طوح مقع ى س یل عل ة التوص سی٠لدرج ة لج سطوح المحدب ب ال سائدة وتتناك ة ال مات الدعام

٠مع السطوح المقعرة لھیاكل تحسین درجة التوصیل 

(57)

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



٤٤

١٩/٠١/٢٠١٠
٠١٠٦/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
٢٣/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٣٧

(22)
(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 25/10 & A01G 13/00 & B32B 27/08

(71) 1.
2.
3.

BAYER INNOVATION GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

DUJARDIN, Ralf
BECKER, Rolf, Christian
TOAPANTA, Marco

4.  SCHMUCK, Arno
5.  STREITENBERGER, Almuth

(73) 1.
2.

٢٠/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠١٦/٦٠و٩٥١:تحت رقمالوالیات المتحدة االمریكیة
٠٩/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/005577):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شادى فاروق مبارك (74)
براءة اختراع   (12)

مادة مركبة بولیمر ذات وظیفة مبید حیوى    (54)
٠٨/٠٧/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٩/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ولاالخت ة ب ادة مركب وى (Polymer)یمر بم د حی ة مبی ، (Biocide)ذات وظیف
ل  ى األق د عل دة واح ولیمر قاع ب ب ى مرك شتملة عل ة ، م ى الزراع تخدام ف ضل لالس یف
وى  د الحی شط للمبی وم الن ون المق ث یك ل ، حی ى األق د عل وى واح د حی شط مبی وم ن ومق

ولیمر بواس ة ب ادة مركب ن م ث م ن أن ینبع ذى یمك ضوى ال وى ع د حی و مبی شار ھ طة االنت
٠أو األسموزیة وبطرق إنتاجھا /و

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٤٥

٣١/٠٨/٢٠١٠
١٤٦٣/٢٠١٠
٢٠١٢یولیھ 

٢٣/١٢/٢٠١٢
٢٦٠٣٨

(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 B65 1/00

(71) 1.
2.
3.

TETZLAFF KARL-HEINZ (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

TETZLAFF Karl-Heinz

(73) 1.
2.

٠١/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠١٢١٥٤.١: تحت رقمألمانیا 
٢٧/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/001390(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

محمد محمد بكیر  (74)
براءة إختراع (12)

ةمضغوطةبداخل حاویةحیویةتركیب لنقل كتل (54)
٢٦/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٧/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ةحیویةكتل، على سبیل المثال ،ةغیر متجانسةصلبةدخال مادإفى ةلى وجود صعوبإةشارإلتجدر ا
تحكم والتى لھا عجلھ ةببوابة ن قنوات التصریف المزودأ، ونجد ةمضغوطةلى حاویإ، ) و احیائیھأ(

خفاق حتى أن ھنا أكما . ةتتسم بالتدفقات الھائلنآلحتى اةلى مغالق الھواء المستخدمإةضافإلباةخلوی
، لما یالحظ بھا تكون تجویف خلف لبدرج الحلزونىةالدودیةللبریمةن فى استخدام الناقالت القیاسیآلا

، ویتم التغلب على تلك العقبات بوضع بریمتین ةالمضغوطةالغاز من الحاویلھ یتسربخوالذى بدا
الضغط ة بواسطةالحیویةم ضغط الكتلو یت. ةالدودیةنبوب للبریمأذواتا تحكم منفصل فى دودیتین

بفعل ةالمتحركةالثانویةالدودیة بفعل المحرك ، والبریمةالمتحركةولیألاةالدودیة، بین البریمالعالى
للمحركات ، وعلى ھذا النحو یتم تكوین ساده ةالمعاكسة للسرعات الدورانیةالمحرك ، وذلك نتیج

لى تركیب تغویزىإةالحیویةدخال الكتلإلختراع مالئم یكون االةخاصةللغاز ، وبصورمحكمھ
.ةنتاج غاز للصناعإجل أمضغوط من ) لى غازإوھو التحول (

(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



٤٦

٠٣/١٠/٢٠١٠
١٦٦٤/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
٢٤/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٣٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. B28  B21/00, F16  L9/02

(71) 1.
2.
3.

AMERON INTERNATIONAL  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FRIEDRICH, Ralph, S.
SHENG, Qizhong
KUBAT, Paul

(73) 1.
2.

٠٢/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٠٦١,٢٦٣/١٢:تحت الرقم مكتب البراءات األمریكى 
٠١/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ PCT/US2009/039091)(:طلب البراءة الدولى رقم

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین (74)
اختراعبراءة  (12)

بالمونة وطرق لعمل نفس الشىءخرسانة تم صبھا بالضغط وأنابیب فوالذیة مبطنة  (54)
٣١/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠١/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ى طول  ة عل ة مون ة أو بطان انة حلقی شمل خرس یتعلق االختراع بأنابیب صلبة مبطنة مصبوبة بالضغط ت
داخلى  ر ال ة ،القط یط بالبطان ة تح ارة معدنی ع الم،ومح ر م صال مباش ى ات ة ف ون البطان ث تك ارة حی ح

ة ٥٠–١ویمكن أن یكون سمك جدار بطانة ٠المعدنیة  ة ٠مرة قدر سمك المحارة المعدنی ن تغطی ویمك
ة ٠األنبوبة بمادة عازلة  وین غرف ة أو تك انة حلقی ویتضمن قالب التجمیع المستخدم لتشكیل األنابیب خرس

داخلى  ب ال ضو القال ة وع ارة المعدنی ین المح ون ب ة یتك تخدام٠مون تم اس ب وی ى قال ضغوط ف اء الم الم
تم  ا ی ة بینم ارة المعدنی ى المح ضغط عل وة ال ذل ق ة وتب انة أو المون ب الخرس ى تركی ضغط عل ع لل التجمی

ة ٠معالجة التركیب فى القالب  ة المطلوب ق درجة المعالج سببًا المحارة ،عندما تتحق ة الضغط م تم إزال ی
٠لمعالجة المعدنیة لممارسة قوة الضغط المطلوب على البطانة 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



٤٧

١٢/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٢٥/٢٠٠٩
٢٠١١یولیھ 

٢٧/١٢/٢٠١٢
٢٦٠٤٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
راعمكتب براءات االخت

(51) Int. Cl.8 G05B 11/01
)جمھوریة مصر العربیة ( محمد حلمى عبد الرؤوف محمد / دكتور مھندس –السید أستاذ مساعد  ٠١

٠٢
(71)

محمد حلمى عبد الرؤوف محمد/ دكتور مھندس –السید أستاذ مساعد  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

عشارى السعة األوتوماتیكى ذو خرج یساوى خمسة عشر قیمة (54)
١١/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٢/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

مكثفات ٤( یتعلق ھذا اإلختراع بعشارى السعة الُمختَرع  الجدید الذى تم تنفیذه بأربعة عناصر سعة فقط 
خطوة متتابعة ومتتالیة للسعة ولیس عشرة للحصول منھ أوتوماتیكیاً على  خمسة عشر ) ١٠ولیس 

لذلك فإن لھ العدید من الممیزات التى ال توجد فى عشاریات السعة الموجودة حالیًا ، . خطوات   فقط 
. حیث إنھا تنتج عشرة قیم فقط للسعة بینما ینتج عشارى السعة الجدید مدى عریض من خطوات السعة 

الناتجة منھ لیس یدویاً فقط بل أوتوماتیكیاً أیضاً بواسطة كذلك فإنھ أمكن التحكم فى خطوات السعة
. الحاسب اآللى من خالل برامج تم تصمیمھا خصیصاً لھذا الغرض باستخدام أكثر من لغة برمجة 

صنادیق عشاریات السعة التى ستُصنع باستخدام ھذا العشارى ستكون بأقل تكلفة وبُعمر أطول وأداء 
من خطوات السعة بشكل أوتوماتیكى ودون أى تدخل من اإلنسان مما أفضل وكذلك ستنتج مدى أكبر

یتیح استخدامھا فى المعایرة اآللیة لكل أجھزة قیاس السعة الكھربیة ، والتى بدورھا تُستخدم فى قیاس 
.السعة الكھربیة فى العدید والعدید من التطبیقات الھامة فى الحیاة العملیة 

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



٤٨

١٠/٠٣/٢٠١٠
٠٣٨٤/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
٢٧/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٤١

(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 A23F 3/14, 3/16, 3/30

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOME)

(72) 1.
2.
3.

SMITH, Ian

(73) 1.
2.

١٩/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٦٧٥٣,٠:تحت رقممكتب البراءات األوروبى
٠٦/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/060323): اءة الدولى رقم طلب البر

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

) الثیانین(طریقة لتصنیع مشروب الشاى األسود من مادة أولیة  (54)
٠٥/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا ق ھ راع یتعل ااالخت ة بم اد( دة أولی ك ةاولیةم د ذل ا المشروب بع وى) یحضر منھ مشروب یحت
ى كمیأسود یتمیز بوراق الشاى األأ انین ف شمل ثی ى األةن المصدر ی ل عل ن وزن% ٤ق صدر م الم

یكون مغلف سودن الشاى األألتصنیع مصدر مشروب حیث ةیضا عملیأویطرح االختراع ٠الجاف 
٠یر مغلفبالثیانین ثم یخلط بالشاى الغ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٩

١٩/١٢/٢٠١٠
٢١٤٦/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
٢٧/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٤٢

(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

B01D 61/02 & C02F 1/44

(71) 1.
2.
3.

 YALE UNIVERSITY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCGINNIS, Robert, L.
ELIMELECH, Menachem

(73) 1.
2.

٢٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٠٧٤,١٩٥/٦١: الرقمین ت والیات المتحدة األمریكیة تحال
٢٠/٦/٢٠٠٨بتاریخ ٠٧٤,١٩٩/٦١

٢٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/048137):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢
٠٣

(30)

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

أمامى ) تناضح(عملیات فصل تنافذ  (54)
٢١/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٢/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذ ھ تناف راع بمعالجھ الفصل باستعمال ھندس ا) تناضح( یتعلق ھذا االخت ى تتضّمن عموم زاع الت انت
نأمذیب من محلول  ذیب م ز الستخالص الم انى مرك ول ث وّل المول لتركیز مذاب باستعمال محل حل

وب و كال من المحلولین والمذاب قدأواحد ٠) نافذ(ول عبر غشاء نصف منفذ األ تج مطل ٠یكون من
اء تج كف د تن رارةق تعمال ح ن اس ّسنھ م ضةمح دده ةمنخف ن) ةنفای( مب صناعیم صادر ال و أةالم

٠ةالتجاری

(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



٥٠

٢٠/٠٥/٢٠١٠
٠٨٣٢/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
٢٧/١٢/٢٠١٢

٢٦٠٤٣

(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 C02F 1/461, 1/469 & H01G 9/04 & H01M 4/04

(71) 1.
2.
3.

 UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

KADAM, Manoj, Krishna
NADAKATTI, Suresh, murigeppa
TENDULKAR, Mahesh, Subhash

(73) 1.
2.

١٤/١٢/٢٠٠٧بتاریخ MUM/2007/2457)(: تحت رقمالھند
١٧/١١/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/065643):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

إلكترود إلمكانیة إزالة األیونات  (54)
١٦/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى١٧/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ب  الى بتركی راع الح ق االخت رود إلإیتعل ات إلاألةزالإةمكانیلكت الحاألةزالیون اء ةالمذابم ن الم م
ذه األةوعملی ضیره واستخدام ھ ى ةنظملتح اءةتنقیةجھزأف صف٠الم راع ةخاصةوب ق االخت یتعل

وناألةزالإةمكانیلكترود إلإب شط یونات من الماء یشمل كرب اد٠ن ا ةلدنةبولیمریةرابطةم حراری
٠سود موصلأوكربون 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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 مكتب براءات االختراع: 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 ایرخ ة ٢٠١٣ین ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٦٠٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٠٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٠٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٦٠٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٦٠٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٠٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٠٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٠٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٠٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٠٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٠٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٠٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٠٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٠٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٠٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٠٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٦٠٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٦٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦٠٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦٠٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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)
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رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
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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 )
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( iv )

األعضاءرموز الدول ابعت

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

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

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

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

( iv )
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٠زول الماء المطلوب بینما عند تركھا تغلق المیاه تلقائیًا فى أى اتجاه تسمح بنیكة تحر

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
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ون من عضو ذكرى وعضو أللة ملولبةبوصلالختراع ایتعلق ھذا  ب تتك وىأنابی طحنث ا س ل منھم ، لك
تالمسغیر ملولبىتالمس یشتمل على جزء ملولب وجزء تالمس معدن الخاص ، حیث یشتمل سطح ال

ى طلی ذكرى عل ن التةواقیةصلبةبالعضو ال نجأةشفافة، ویفضل طلیكلآم ل للمعالجساسھا رات ةقاب
ى طلیألبالعضو اویشتمل سطح التالمس الخاصة فوق البنفسجیةشعألبا وى عل ق صلبةنث ـظھر ةتزلی ت

شتمل ةالساخنةرش الصھارةتقنیةن تـُشكـَّل بواسطأیـُفضللزجاً و لدناً ألدناً انسیابیاً سلوكاً  من تركیب ی
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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



٤

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٥/٠٦/٢٠٠٨
١٠٩٢/٢٠٠٨
٢٠١٢أكتوبر 

٠٦/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٤٦

B60D 7/00Int. Cl.8(51)
(71)٠١

٠٢
٠٣

)جمھوریة مصر العربیة(محمد إسماعیل عبد المقصود العربى / السید 

(72)٠١
٠٢
٠٣

محمد إسماعیل عبد المقصود العربى/ السید 

(73)٠١
٠٢

(30)٠١
٠٢
٠٣

(74)
براءة اختراع  (12)

یكانیكى لشحن وتفریغ حموالت عربات ومقطورات النقلنظام م(54)
٢٤/٠٦/٢٠٢٨وتنتھي في  ٢٥/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من تاریخ 

یتعلق ھذا االختراع بنظام میكانیكى للشحن وإعادة التفریغ للحموالت التى تحتاج إلى ترتیب على (57)
.ومقطورات النقل ذات الصندوق القالب بدوائر زیت الھیدرولیك شاحنات

) یمین وشمال ( وھو یعتمد على جر وتحریك صندوق الشحن عرضیاً فوق شاسیھ الشاحنة إلى الجانبین 
( وإنزالھ بالكامل إلى األرض ، إللتقاط الشحنة المجھزة لھ مسبقاً على الضلفة الطولیة لصندوق الشحن 

ثم رفع الصندوق وداخلھ الشحنة مرة واحدة فوق شاسیھ الشاحنة ، ) بمواصفات مطابقة أو ضلفة بدیلة
لنقلھا وإعادة إنزالھ مع سحب ضلفتھ الطولیة من تحت الشحنة لتفریغھا مرصوصة بنفس ترتیبھا دفعة 

.واحدة على سطح األرض مباشرة 

ى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتالرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلتمثل
والصور المرفقة بالطلب



٥

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

مكتب براءات االختراع

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

٠٦/٠٨/٢٠٠٥
٠٣٥٦/٢٠٠٥

٢٠٠٩ینایر 
٠٨/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٤٧

 E06B 9/00Int. Cl.7(51)

(71)٠١
٠٢
٠٣

)جمھوریة مصر العربیة( عمرو حلمى احمد عبد المجید / مھندس

(72)٠١
٠٢
٠٣

عمرو حلمى احمد عبد المجید / مھندس

(73)٠١
٠٢

(30)٠١
٠٢
٠٣

(74)
براءة اختراع  (12)

نافذة تسمح بمرور الضوء والھواء حاجبة للرؤیة(54)
٠٥/٠٨/٢٠٢٥وتنتھى فى  ٠٦/٠٨/٢٠٠٥بدأ الحمایة من  ت

ة (57) ى كمی تحكم ف ة ال ع امكانی ة م واء والضوء وتحجب الرؤی یتعلق ھذا االختراع بنافذة تسمح بدخول الھ
.نفاذ الھواء والضوء داخل المكان، كما یمكن التحكم فى الرؤیة من داخل المكان لخارجھ ولیس العكس

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



٦

٠١/١١/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001041

٢٠١٢سبتمبر 
٠٩/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٤٨

(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 63/83, 63/80, 63/183 & C08J 15/18 & D01F 6/84

(71) 1.
2.
3.

SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SAUDI ARABIA)

(72) 1.
2.
3.

BASHIR, Zahir
SIDDIQUI, Jamil
SAMPATH, Venkatanathan

4.   AL-LUHAIDAN, Khalid

(73) 1.
2.

٠٥/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠١٠٦١٦.٣:تحت رقمالمكتب األوروبى
٠٨/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ PCT/IB)2005/001577(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

امى بولى ایثیلین تیرفیثاالت عملیة إلنتاج بولیستر اسھ (54)
٠٧/٠٤/٢٠٢٥فى وتنتھى ٠٨/٠٤/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ین االخت ولى ایثیل االت ب ن تیرفث ھامى م ستر اس اج بولی ة إلنت بعملی
:من حمض التیرفثالیك ، حمض األیزوفثالیك وجلیكول اإلیثیلین ، تتضمن الخطوات التالیة 

ضیر تركی) أ  وىتح ون محت ث یك ین بحی دار مع ود بمق ك موج ب زن ى مرك شتمل عل از ی ب حف
والى  ن ح دى م ى الم ك ف صر الزن والى ٥٠عن ى ح ون ، ٥٠٠إل ى الملی زء ف ج

والى  ن ح ضل م والى ٢٠٠ویف ى ح والى٥٠٠إل ن ح ضیالً م ر تف ون ، واألكث ى الملی زء ف ج
جزء فى الملیون ، على أساس البولیستر ،٢٦٠إلى حوالى ١٨٠

ین ) ب ول االیثیل ك ، وجلیك ض األیزوفثالی ك ، حم ض التیرفثالی از ، حم ب الحف ع تركی وض
فى وعاء ، و

ـ وة ) ج ى خط ین ف ول اإلیثیل ك وجلیك ض األیزوفثالی ك ، حم ض التیرفثالی ة حم مفاعل
ین ؛  ولى اثیل االت ب ن تیرفث ستر م ى بولی صول عل دد للح ف متع وة تكثی ترة وخط أس

الى  راع الح ق االخت تخدامھ ، ویتعل ھ وباس صل علی ذى یح ین ال ولى ایثیل ب ب ضاً بالمرك أی
٠وأیضاً بتركیب حفاز یصلح استخدامھ فى العملیة وفقاً لالختراع 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
٤



٧

٠٧/٠٣/٢٠١٠
٠٣٦١/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١٣/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٤٩

(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 B65H 71/00 & D06B 23/28

(71) 1.
2.
3.

 SSM SCHÄRER SCHWEITER METTLER AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

BÖNI, Franz

(73) 1.
2.

١٢/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/007930( :رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

لملكیة الفكریةشركة سماس ل (74)
براءة إختراع (12)

صقلةوجود مادةلمراقبةطریق (54)
١١/٠٩/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٢/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ةمن مادةكمیصقل على قضیب رفیع عندما توضعةلمراقبھ وجود مادةیكشف ھذا االختراع عن طریق
التي تم ةوتتضمن الطریق. القضیب الرفیع المذكورةو خیط غزل متقدم بواسطأالصقل على خیط نسیج 

المراد وضعھا ال سیما من وعاء تخزین خالل الصقلةمادةنقل كمی: ة الكشف عنھا الخطوات التالی
الصقل المراد ةنظام محدد للجرعات من اجل التحكم بنقل مادة اتجاه القضیب الرفیع بواسطىمجرى ف
ةولى على المجرى بواسطأولى عند نقطھ قیاس األالصقل ةمادةحرارةدرج؛ قیاس تدرجوضعھا
علىةقیاس ثانیةعند نقطةالصقل الثانیةمادةحرارةج درجر؛ قیاس تدة الحرارة ول لدرجأمجس 

ولى ألالقیاس اىنقطتالصقل المراد نقلھا بینة؛ تسخین مادة الحرارةمجس ثان لدرجةالمجرى بواسط
ةویتم مراقب. الصقل المقاستینةمادةحرارىدرجتج الفرق بینرتسخین وتحدید تدةداأةبواسطةوالثانی

ویتم . الصقل المقاستینةمادةحرارىالفرق بین درجتىج فرالتدالصقل عن طریق تقدیرةوجود ماد
ةنمعیة ثناء فترأالصقل المراد وضعھا ةمادةمؤقتا بحیث تتجاوز كمیةالصقل المنقولة مادةكمیةزیاد

.الصقلةمادةالنظام المحدد للجرعات عند قیاس درجات حرارةبواسط

(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



٨

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٢٠١٠٠١٠٠٤١
١٠/٠١/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
١٥/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٥٠

 A01N 43/40, 43/54& C07D 401/06, 417/06, 417/14Int. Cl.8(51)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)1.
2.
3.

(71)

5.     MCGINLEY, Ann, Monica
6.     VERRAS, Andreas
7.     TITULAER, Ruud

ACKERMANN, Peter
BOBBIO, Carla
CORSI, Camilla
EHRENFREUND, Josef

1.
2.
3.
4.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١١/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٣٤٧٩.٤  : المملكة المتحدة تحت رقم
٠٩/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ  (PCT/EP2008/005589) :الطلب الدولى تحت رقم

سھیر میخائیل رزق  (74)

براءة اختراع  (12)

مشتقات ایزوثیازول وبیرازول كمبیدات للفطریات(54)
٨/٧/٢٠٢٨فىوتنتھى٩/٧/٢٠٠٨من  تبدأ الحمایة 

صیغة (57) ات ال الى بمركب راع الح ق االخت ث ) I(یتعل ى R4او R1 ،R2،R3حی ریفھم ف م تع ا ت وا كم یكون
ى وNاو او امالحھا ١عنصر الحمایة رقم  تحكم ف ى طرق لل ات ف ك المركب أو /ـ اكاسیدھا واستخدام تل

. منع االصابة الفطریة وبخاصة فى النباتات
.المركبات موضع الحمایة ھى مشتقات ایزوثیازول وبیرازول

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٩

٠١/١١/٢٠١٠
١٨٤٢/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

١٥/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٥٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.
Cl.8

B66B 23/24

(71) 1.
2.
3.

INVENTIO AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

ILLEDITS, Thomas
NOVACEK, Thomas
MATHEISL, Michael

(73) 1.
2.

٢١/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٥٦٦١٩.٢: م رقتحتالمكتب األوروبى 
٠٥/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/055429: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

نادیة شحاتة ھارون & ماجدة شحاتة ھارون  (74)
براءة إختراع (12)

متحركممشىوأمتحركةمرقالدرابزین (54)
٠٤/٠٥/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٠٥/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

عناصرتعددلھومتحركممشىوأمتحركةلمرقاةخاصةبصفیستعمل،بدرابزینیتعلق ھذا االختراع
یكونغالفوة أتغطیةطبق،خارجىغالفقبضعنصرلكلیكون.خرألابجانبواحدنسقتقبض

وأالبیضوىالشكلیحددهالذىالداخلفىةضاءإوسائلتقع،ذلكلىة إضافإلبا.جزئیاقلألاعلىافشف
.الغالفوة أالتغطیةطبق،الخارجىللغالفاالھلیجى

(57)

٢٥/١٠/٢٠١٠
١٧٩٧/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

١٥/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٥١

(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 H01B 13/02 ,  7/00

(71) 1.
2.
3.

DLB DRAHT UND LITZEN GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

EICHELMANN, Klaus

(73) 1.
2.

٠٦/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٢٧٢٩٥.٧: تحت رقمألمانیا 
٠٥/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/004049(:رقمىب البراءة الدولطل

١.
٢.
٣.

(30)

نادیة شحاتھ ھارون& ماجدة شحاتھ ھارون  (74)
براءة إختراع (12)

سالكأتشتمل على تعدد ةوضفیرةنتاج ضفیرإةطریق (54)
٠٤/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٥/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

، للكھرباءةموصلةمن مادةسالك مكونأتشتمل على تعدد ةنتاج ضفیرإلةبطریقختراعالھذا ایتعلق
ة و عدأقل ألسحب سلك واحد على اةحتى قطر نھائى فى ماكینةسالك بشدألتكون اةالطریقفى ھذه

سالكأو أ، بحیث یكون لكل سلك قبل التضفیرةسحب نھائیةو فى جھاز سحب فى خطوأ، سالكأ
ةشدیدسالكأو خلیط من أالسحب ةسالك شدیدألوبعد ذلك یتم تضفیر ا، 300N/mm2شدةمقاوم

یضاً أویتعلق . الحقھدون عملیھ تلدینةتضفیر لتكوین ضفیرةفى ماكینةلدنمُ ةسالك لینأالسحب و
.عالهأةللطریقاً قنتاجھا وفإتم ةبضفیر

(57)

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



١٠

٠١/١١/٢٠١٠
١٨٤٢/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

١٥/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٥٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B66B 23/24

(71) 1.
2.
3.

INVENTIO AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

ILLEDITS, Thomas
NOVACEK, Thomas
MATHEISL, Michael

(73) 1.
2.

٢١/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٥٦٦١٩.٢: م رقتحتالمكتب األوروبى 
٠٥/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/055429: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

نادیة شحاتة ھارون & ماجدة شحاتة ھارون  (74)
براءة إختراع (12)

متحركممشىوأمتحركةلمرقادرابزین (54)
٠٤/٠٥/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٠٥/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

عناصرتعددلھومتحركممشىوأمتحركةلمرقاةخاصةبصفیستعمل،بدرابزینالختراعیتعلق ھذا ا
یكونغالفوة أتغطیةطبق،خارجىغالفقبضعنصرلكلیكون.خرألابجانبواحدنسقتقبض
وأالبیضوىالشكلیحددهالذىالداخلفىةضاءإوسائلتقع،ذلكلىة إضافإلبا.جزئیاقلألاعلىشفاف

.الغالفوة أالتغطیةطبق،الخارجىللغالفاالھلیجى

(57)

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



١١

٠٣/٠٩/٢٠٠٩
١٣١٥/٢٠٠٩

٢٠١٢سبتمبر 
١٥/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٥٣

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

یةجمھوریة مصر العرب
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11B 3/08, 3/10 & C12M 1/04 & C12P 7/64

) جمھوریة مصر العربیة(مدینة االبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

رحاب یس أحمد غریب. ٤
أحمد خلف ریاض. ٥

محمد عبد المعز السعدنى/ االستاذ الدكتور 
السید السید حافظ/ االستاذ 
احمد السید ابراھیم/ االستاذ 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود السید عبد اللطیف دیاب (74)
براءة اختراع  (12)

لدیزل الحیوىنظام لحصد الطحالب من المیاه بغرض إنتاج ا (54)
٠٢/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٣/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت ق ھ ب یتعل صد الطحال ام لح ة بنظ ضراء الدقیق دیزل الخ اج ال رض إنت اه بغ ن المی م
وى  ن الجرافی٠الحی صنوعة م بیكة م تخدام س ى باس یب الكھرب ق الترس ن طری ك ع اس –ت ذل نح

ود  ا الوق ق خالی ن طری ة ع ة الكھربی ة الحصاد بالطاق ومعدن الجرافیت ویتم ذلك عن طریق إمداد آل
ى ٠المیكروبیة والتى یتم إمدادھا بمیاه الصرف الصحى  وى الزیت ب واستخراج المحت حصد الطحال

٠منھا یكون بغرض تحویل الزیوت المستخرجھ إلى دیزل حیوى 

(57)

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



١٢

٢٠/٠٧/٢٠١٠
١٢٣٢/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

١٦/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٥٤

(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 A01M 1/20

(71) 1.
2.
3.

 BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BOLIN, David G

(73) 1.
2.

٢٥/٠١/٢٠٠٨یخ بتار٠٢٣,٥٥٣/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٣/٠١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/050765):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود  (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز لمكافحة اآلفات (54)
٢٢/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٣/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

اتاآلةباستخدام الجھاز المذكور لمكافحوفات اآلةیتعلق ھذا االختراع بجھاز لمكافح ویتضمن ٠ف
ى محط از عل ى األة مجوفةالجھ د عل دخل واح ن م ون م لتتك اتلآلق ادف ا وبم راد مكافحتھ ةالم
ون الجاذب التالمسةفلآلة الفیروم ا وب راد مكافحتھ د اآلالم ع مبی اتم راد مكافحلآلف ات الم ا، ف تھ

م ةالمجوفةوبالمحطةالمذكورةالمجوفةداخل المحطالمزودفاتوبالتالمس المذكور لمبید اآل التى ت
٠ةبدون فقد الطاقةالمذكورةالمجوفةحطفات من البقاء في الماآلتصمیمھا حتى تمنع

(57)

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



١٣

١٢/٠٧/٢٠١٠
١١٧٥/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
١٧/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٥٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F28F 9/00

(71) 1.
2.
3.

BABCOCK & WILCOX POWER GENERATION, GROUO INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WHITE, William, J.
ALBRECHT, Melvin, J.
MARSHALL, Jason, M.

4.      SHIFER, Dennis, R.

(73) 1.
2.

١٤/٠١/٢٠٠٨بتاریخ  ٠٢٠٨٨٢/٦١:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
١٤/٠١/٢٠٠٩بتاریخ )  PCT/US2009/030978(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مكتب الدیب (74)
اءة اختراع بر (12)

مبادل حرارى (54)
١٣/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٤/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ن فواصل البخار ل الحرارة وزوج م ب أسطح نق ھ ترتی اء /یتعلق ھذا االختراع بمبادل حرارى ل الم
ادل الحرارى  املى للمب م تك ب دع د تركی ضمن ٠العمودیة المتواصلة ھیكلیاً ألحدھما اآلخر لتزوی یت

تتضمن ٠الماء العمودیة /الترابط الھیكلى أعضاء ھیكلیة علویة وسفلیة تمدد بین زوج فواصل البخار
دفقیًا  ا وموصلة ت دد بینھ األعضاء الھیكلیة العلویة والسفلیة الرؤوس ، وترتیب أسطح تسخین التى تم

ھ ،  سفلى ل دعم ال رارى لل ادل الح ى بالمب م ھیكل ار دع یط إط رؤوس یح ى ال ًا إل ار دعم زود اإلط ی
ع  ى موق ادل الحرارى ف سیب المب ع وتن ا رف ن بھ ى یمك ائل الت وصالبة ھیكلیة للمبادل الحرارى ووس

٠مطلوب 

(57)

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



١٤

١٨/١١/٢٠٠٨
١٨٧٨/٢٠٠٨

٢٠١٢أغسطس 
١٧/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٥٦

(22)
(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 18/42, 18/66

(71) 1.
2.
3.

DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

VAIRO, Giuseppe
LISTA, Giuseppe

(73) 1.
2.

١٨/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٨٠١.٣٣٥/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة  تحت رقم 
١٧/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ PCT/US) (2007/069108: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ن البولى یوریثان لھا مقاومة معززة للتحلل المائىلدینة مرنة م (54)
١٦/٠٥/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٧/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ائىباالخت ل الم ززة للتحل ة مع ا مقاوم ان لھ ولى یوریث ن الب ة م ة مرن ٠لدین
ل بالم ى للتحل ات ذات ا ثب ذاء ، لھ ل الح بة لنع ستر ، مناس ى البولی د عل ضیرھا تعتم م تح اء ت

یانات  ن االیزوس ل م ب متفاع ع تركی یانات م زو س ولى أی ل الب ق تفاع ن طری ٠ع
ستر  ى بولی وى عل دائى یحت ولیمر ابت ن ب ارة ع یانات عب ولى ایزوس ن ب ة م دینات المرن اج الل تم إنت ی

انول  انى میث ن ث سومریة م الیط االی ى المخ د عل ى ، -١،٤و-٣، ١معتم سان حلق ھك
وى الت ث یحت ستر حی د البولی ث یوج ستر أو حی ك البولی ى ذل یانات عل ن االیزوس ل م ب المتفاع ركی

انول  انى میث ن ث الیط م ى مخ د عل ولیمر -١،٤و-٣، ١المعتم ن الب ل م ى ك ى ف سان حلق ھك
٠االبتدائى والتركیب المتفاعل من االیزوسیانات 

(57)

براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب 



١٥

١٥/٠٩/٢٠٠٩
٠٠١٣٥٦/٢٠٠٩

٢٠١٢طس أغس
١٧/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٥٧

(22)
(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 3/20 & H01F 27/12

(71) 1.
2.
3.

IZCARA ZURRO, Jesus - Spain

(72) 1.
2.
3.

IZCARA ZURRO, Jesus
IZCARA ZURRO, Jesus

(73) 1.
2.

١٦/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ( PCT/ES 2007/000148 ):طلب البراءة الدولى تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

للتحلل بعامل بیولوجىمائع عازل كھربى قابل (54)
١٥/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٦/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یتعلق االختراع الحالى بمجال الموائع العازلة كھربیاً التى تستخدم لألجھزة الكھربائیة وبخاصة 
أكثر یتعلق االختراع بمجال عازل كھربى قابل للتحلل بعامل بیولوجى مقاوم بشدة لألكسدة ویتكون

من زیت أو مخلوط من زیوت الخضروات ذات محتوى عالى جداً من حمض أولیك مع الحفظ 
جوھریاً لكل توكوفیروالت لھا وتحتوى على عائق فلزى ویتعلق االختراع أیضاً باستخدام المائع 

.المذكور فى عزل وتبرید الجھاز الكھربى 

(57)

ئق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثا



١٦

١٤/٠٩/٢٠١٠
١٥٣٧/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

٢٠/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٥٨

(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

C09K 3/32

(71) 1.
2.
3.

COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM BURGENLAND AKTIENGESELLSCHAFT
(Austria)

(72) 1.
2.
3.

PHILIPP, Franz, Josef

(73) 1.
2.

١٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ A 424/2008:النمسا تحت  رقم
٠٩/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/AT2009/000095(:رقمطلب البراءة الدولي 

٠١
٠٢

(30)

سمرأحمد اللباد     (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لتشكیل عامل رابط للزیت  )                                        54(
٠٨/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى في ٠٩/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع  ق االخت ایتعل ة الح ة عالی لیكونیة طبیعی ادة س تخدام م ت ، باس ط للزی ل راب اج عام ة إلنت لى بطریق
ة  ة عالی سلیكونیة الطبیعی ادة ال ط الم تم خل ث ی واد عضویة ، حی ى م وى عل ة تحت المسامیة ومادة متبقی

ین  ى ب ا األول واد ١٠و ٤المسامیة التى یتراوح حجم حبیباتھ ى م وى عل ى تحت ة الت ادة المتبقی م بالم م
راوح ٥٥٠ºو ٥٢٠ºیة وتكلیس الخلیط عند درجة حرارة تتراوح بین عضو ث یت حقھ بحی م س م ، ث

.مم ٠.١٢٥و ٤نطاق حجم الحبیبات إلى حد كبیر بین 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



١٧

٠٧/٠٩/٢٠١٠
١٥٠٨/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

٢٠/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٥٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60G 7/00

(71) 1.
2.
3.

SUZHOU EAGLE ELECTRIC VEHICLE MANUFACTURING CO. LTD (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

BAOGUI WU

(73) 1.
2.

١١/٠٣/٢٠١٠بتاریخ X.201010131598: تحت رقمالصین ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

بعقد محوریة محسنة نظام رفع بالتعلیق لعربات جولف مزودة  (54)
٠٦/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٧/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

امي ملحوم أطارإ، وةعلیق لعربات جولف یشتمل على مركبیتعلق االختراع الحالى بنظام رفع بالت م
ق بالمركب بةملح د جوان ل عن شكل متماث عھما ب م وض فلى ت وى وس ین عل ارةمتقابلوذراع لإلط

شتمل٠امتصاصةومحور توجیھ مفصلى ووحدز قابل للدورانمامى وجھااأل وى ی ل ذراع عل و أك
امى وطرفاألباإلطارول موصل بشكل محورى أسفلى على جانب تركیب  ود دوران عمةوصلم

ب األ ب التركی ل لجان شتمل٠ولمقاب ى كتیفی دوران عل ل لل از القاب ن ةالجھ ى زوج م شتمل عل ت
راوي ومساح شةالع م ت ا الاستقبال ت ودةستیعاب طرف وصلكیلھا بینھم دورانعم ةتمت لولب٠ال

ن ةعمود الدوران والعروةطرف وصل ط طرفأباستخدام مسمار م دوران ةوصلجل رب ود ال عم
٠ةالعلویةوالكتیف

(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



١٨

٢١/٠٦/٢٠١١
١٠٦٣/٢٠١١
٢٠١٢أكتوبر 

٢٠/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٦٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى و
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65G 35/08

(71) 1.
2.
3.

 VAZEILLE, Joël (FRANCE)
CHAIGNE, Patrick (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

 VAZEILLE, Joël
CHAIGNE, Patrick

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٥٨٩٤٣: تحت رقمفرنسا
٠٩/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/FR2009/052456):ى رقمطلب البراءة الدول

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

قنینة ناقلة  (54)
٠٨/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٩/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ن لوحیت ون م ل یتك راع بناق ق االخت اتةعل ع قنین ھ دف ى طول تم عل ق ی ي مغل سار حلق ا م ةبطریقلھ
ي حوامل موضوعةمتصل تالمس بصوره حرةف ار متصلةلت شكیل تی بعض لت ع بعضھا ال ى م عل

ن ةبھا ربط مجموعیتمة فقیأةمستویةن كل حامل یشتمل على لوحأطول المسار المذكور، یتمیز ب م
ادرةالتي تشكل حلقة سیأالنصال الر ى التحركةوتكون ق ةمرةبصورعل دویر ن دا عن محور ت بعی

٠ةمقابل محیط القنینلھاةسطح الداخلی، ویتم حمل األةالمستویةوحللا

(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 



١٩

٢٣/٠١/٢٠٠٨
٠١١٨/٢٠٠٨
٢٠١٢أكتوبر 

٢٠/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٦١

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

جمھوریة مصر العربیة
حث العلمىوزارة الدولة لشئون الب

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.6 Int.Cl.8 B65D 85/84, 90/34

(71) 1.
2.
3.

AKZO NOBEL N. V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

KORVEMAKER, Albert Lucas
HOOGESTEGER, Frans Johannes
WAANDERS, Petrus Paulus

(73) 1.
2.

٢٥/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ٠٥١٠٦٧٨٧,٤: تحت رقم البراءات األوروبىمكتب 
٠٩/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٧١٦,٠٣٣/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

٢٠/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/EP2006/064438): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى سراج الدین  (74)
تراع  براءة اخ (12)

شكل بیروكسید معبأ     (54)
١٩/٠٧/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢٠/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

أ سید معب شكل بیروك راع ب ذا االخت ق ھ ون یتعل ث یك سید ، حی ائل للبیروك كل س اء وش ضمن وع یت
ل  ى األق م عل اء حج ذلك الوع ة ٥٠ل ة تھوی سبة منطق ر ون ل / لت ى األق م عل ، ٣م/٢م٣-١٠-٢٠حج

Fویكون لشكل البیروكسید السائل الذى یجتاز إختبارات التصنیف للبیروكسید العضوى النوع 
ل  ى األق لیة عل ستحلب، م/ ١٠٠Psموص ون م قأووالیك ضمن معل ى %٣٣) i(ویت اً عل وزن

سى األقل بیروكسید عضوى یتم إختیاره سیدات دیاسیل بیروك من المجموعة التى تتكون من بیروك
ترات و إس االت ، مون سى كتی ات بیروك انى كربون سى ث ات ،  بیروك انى كربون سى ث ، بیروك

ات و سى  كربون ة )ii(بیروك ة تھوی أ منطق سید المعب شكل البیروك ون ل اتیزر ، ویك اره فلیجم إختی
٠لتر ١٠تكون مساویة على األقل ، ألقل منطقة تھویة تحدد بواسطة إختبار تھویة الـ 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٢٠

٢٨/١١/٢٠١٠
١٩٩٣/٢٠١٠

٢٠١٢ر أكتوب
٢٠/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٦٢

(22)
(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 3/20, 10/04, 11/04

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

COURCHAY, Florence, Catherine
NUYTS, Walter
WINTER, Johannes, Georg

(73) 1.
2.

٠٢/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٥٧٤٠٥,٥: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٨/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/045443):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

سائل مركز من مادة خافضة للتوتر السطحى  (54)
٢٧/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٨/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

سطحى ی وتر ال ادة خافضة للت سائل مركز من م ضمن یتعلق ھذا االختراع ب ن % ٧٥ت ل م ى األق عل
ا و ة تمام ة متعادل ة أیونی سطحى كبریتی وتر ال ضة للت ادة خاف ى % ٥م سیلیك % ٢٥إل ض كربوك حم

ى % ٤یكون منھا  راع % ٩٦إل ق االخت ا یتعل كل الحمض الحر، كم ى ش سیلیك ف ض كربوك من حم
٠بعملیة تصنیع السائل المركز وتركیب منظف یحتوى علیھ

(57)

بوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المط



٢١

٠٧/٠٩/٢٠١٠
١٤٩٧/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

٢٠/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٦٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10G 47/36, 2/00, 45/62, 47/18, 65/14

(71) 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JAPAN)
INPEX CORPORATION (JAPAN)
JX Nippon Oil & Energy 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.

١٤/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٠٦٥٧٦٧: تحت رقمالیابان
١١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/JP2009/054652):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة معالجة كقاعدة إلنتاج وقود الدیزل وطریقة لحساب درجة تكسیر كسر الشمع  (54)
١٠/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١١/٠٣/٢٠٠٩حمایة من تبدأ ال

شرإلنتاجةوالتي تكون قاعدةمعالجةیتعلق ھذا االختراع بطریق ت فی ن زی روبشوقود الدیزل م ٠ت
ون لمعالجة،الطریق ي تك روبش ةالت شر ت ت فی ألفزی ن تت و) أ: (م اةخط تم فیھ نفط ی زيء ال تج

دلةلیق فیشر تروبش بواسطتخةاعي الذي تم الحصول علیھ من عملیاالصطن ى إمع ى جزئین عل ل
اظریتألفقل مثل تكسیر وسطي األ ان من ا من مكونات بھا مدى درجات غلی وي علیھ ي یحت ك الت لتل

مع  دیزل و جزء شمع یضم عنصر ش ود ال ت وق ل من الكسرأزی طي ثق و) ب(الوس ا ةخط تم فیھ ی
دروجیني إ سیر الھی ز التك ع محف صال م شمع لالت زء ال ضار ج يح دروجیني ف سیر الھی ل التك مفاع

و) ج(التكسیر للتكسیر الھیدروجیني للكسر وبالتالي الحصول على ناتج ب فاصل ةخط ا ترتی تم فیھ ی
اتج ةالغازیةالحالةزالإ/ لفصل) ب(الھیدروجیني في الخطوه السائل بعد مفاعل التكسیر/ الغاز من ن

و) د(على زیت ناتج التكسیر التكسیر والحصول ین الحالةخط ا تعی تم فیھ ا ةزیالغاةی ي حدث لھ الت
صل وةزالإ/ ف ي الخط و) ـھ) (ج(ةف ساب درجةخط ا ح تم فیھ سیرةی سیرالتك ل التك ي تفاع ف

ب الحال ن تركی دروجیني م وةالغازیةالھی ي الخط ین ف و) و(و ) د(ةالمع اةخط تم فیھ ي ی تحكم ف ال
وفي ةالتكسیر المحسوبةح درجلتكسیر الھیدروجیني لكي تصبظروف التشغیل لمفاعل ا ) ـھ(ةالخط

راع ٠ھدف من التكسیرةعلى درج دةیضا بطریقأكما یتعلق االخت تم ةدرجلتحدی دما ی سیر عن التك
سیر ق تك ن طری ھ ع صول علی شمع المح سر ال دروجیني لك سیر الھی ع التك روبش م شر ت ت فی زی

٠المعدل

(57)

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



٢٢

٢٢/٠٧/٢٠٠٨
١٢٢٨/٢٠٠٨

٢٠١٢أكتوبر 
٢٠/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٦٤

(22)
(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 & C12N 9/20

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SOUTER, Philip, Frank
BURDIS, John, Allen
LANT, Neil, Joseph

(73) 1.
2.

٢٣/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٧٦١,١٨٨/٦٠:األرقام الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٢٨/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٧٦٩,٢٦٧/٦٠
٢٧/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٨٥٤,٧٨٧/٦٠

٢٢/٠١/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/001594): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١

٠٢

(30)

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

تركیبات منظفات صناعیة  (54)
٢١/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٢/٠١/٢٠٠٧من تبدأ الحمایة

وان  ى أل ة عل ل للمحافظ ة وعام از المختلف كال اللیب ات تتضمن بعض أش راع بتركیب ذا االخت ق ھ یتعل
ى  ات ف ك التركیب شمل استخدام تل ات وت ك التركیب ات لتحضیر واستخدام تل ق بعملی ا یتعل األقمشة كم

٠أو معالجة مكان معین/تنظیف و

(57)

ل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمث



٢٣

١٧/١٢/٢٠٠٨
٢٠٢١/٢٠٠٨
٢٠١٢أكتوبر 

٢٠/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٦٥

(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 E05 19/00, 21/06

(71) 1.
2.
3.

ABLOY OY (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

MARTIKAINEN, Kaarlo

(73) 1.
2.

١٩/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ  20065422:تحت رقمفنلندا 
١١/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ -)  PCT/FI2007/050340 (:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مفتاح وقفل أسطوانى لھ لسان على شكل قرص (54)
١٠/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ١١/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ویتضمن المفتاح موضوع ٠یتعلق ھذا االختراع بقفل أسطوانى لھ لسان على شكل قرص ومفتاح لھ 
یكون عرضى على ساق المفتاح ، ویشتمل الشق على جزء قاعدة ، ھذا االختراع شق

٠وأجزاء جانبیة تكون عرضیة على جزء القاعدة بین جزء القاعدة والسطح الخارجى لساق المفتاح 
ویكون جزء القاعدة فى الشق ھو سطح التشغیل الرئیسى للمفتاح الذى یستخدم لنقل قوة اللف 

وھذا یقلل من البلى على اآلسطح إلى لسان القفل األسطوانى ،  O- للمفتاح ألن األسطح O-
٠ال تنقل الجزء األكبر من قوة لف المفتاح إلى لسان القفل األسطوانى 

(57)

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



٢٤

٠٣/١٠/٢٠١٠
١٦٦٧/٢٠١٠

٢٠١٢كتوبر أ
٢١/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٦٦

(22)
(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 12/00 & C07C  273/04, 275/06

(71) 1.
2.
3.

STAMICARBON B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

MENNEN, Johannes Henricus

(73) 1.
2.

٠٢/٠٤/٢٠٠٨تاریخ ب٠٨٠٠٦٧١٠,١:تحت رقممكتب البراءات االوروبى
٣٠/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)(2009/053748: رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

اللبادسمر أحمد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لزیاد قدرة مصنع یوریا (54)
٢٩/٠٣/٢٠٢٩فى وتنتھى ٣٠/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ا یتعل ق الیوری زء تخلی ى ج شتمل عل ا ی صنع یوری درة م ادة ق ة لزی بعنلی
صن وار م تم بج ث ی ر ، حی د أو أكث تخالص واح زء اس ال وج غط ع د ض الى عن ا الح ع الیوری

د ضغط عال وجزء استخالص  ا عن ق الیوری تركیب وحدة إنتاج الیوریا ، المشتملة على جزء تخلی
سید  انى أك ا وث ن األمونی ا م ى الیوری وى عل ار المحت اج التی تم إنت ث ی ط ، حی غط متوس د ض عن

ث الى حی ا الح صنع الیوری ى م ا إل ى الیوری شتمل عل ار الم ال التی تم إرس ون وی ضًا الكرب تم أی ت
٠تنقیة التیار المحتوى على الیوریا فى جزء استخالص ذى ضغط منخفض 

(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



٢٥

٢٦/١٠/٢٠١٠
١٨٠٢/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

٢١/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٦٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H02H  3/00

(71) 1.
2.
3.

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SCHWEITZER, Edmund, O.
FEIGHT, Laurence, V.
DUROS, James, Manely

4. RAUCH, Joseph, Robert

(73) 1.
2.

٠٤/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٠٤٢.٦٣٦/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٣/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US2009/039403( :رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد      (74)
إختراع براءة  (12)

األطوارىمبین دائرة أخطاء ثالث (54)
٠٢/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٣/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ةىطاء ثالثبمبین دائرة أخاالختراع یتعلق ھذا  ابالت الطاق ن ك ة م واع مختلف ة أن األطوار مضبط لموائم
اذجىف. ثالثیة األطوار ومأحد النم ى حامل مرن یق رة األخطاء عل ین دائ شتمل مب دویر، ی ف بالت الخفی

شعرات. لموصل مراقب أكثر من مرة ن المست ة م رن مجموع ل الم ضمن الحام ة یت سیة لمراقب المغناطی
، ووسیلة المنطقیة لتحدید نسبة وقوع األخطاء، والدائرةصالت الداخلیة لكابالت الطاقةالتیار داخل المو

رات ،نموذج آخرىف. خرج لتوفیر دلیل األخطاء ن حجی ى مجموعة م رة األخطاء عل ین دائ شتمل مب ی
.ننقطة مركزیة ویتم إقران كل منھا بحجیراتین مستشعرین آخری، یتم وضع كل منھا حولاالستشعار

(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

٢١/١١/٢٠١٠
١٩٤١/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

٢١/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٦٨

(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 273/00, 273/04

(71) 1.
2.
3.

STAMICARBON B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

GEVERS, Lambertus Wilhemus
MEESSEN, Jozef Hubert
MENNEN, Johannes Henricus

(73) 1.
2.

١٩/٠٥/٢٠٠٨تاریخ ب٠٨١٥٦٤٢٢.١:تحت رقممكتب البراءات االوروبى
١٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)(2009/056066:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج الیوریا من االمونیا وثانى أكسید الكربون (54)
١٨/٠٥/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٩/٠٥/٢٠٠٩یة من تبدأ الحما
راع  ذا االخت ق ھ ونبیتعل سید الكرب انى أك ا وث ن االمونی ا م اج الیوری ة إلنت ٠عملی

ى ل ف سم مفاع ى ق شتمل عل ضغط ی الى ال ق ع سم تخلی ى ق وى عل ا تحت صنیع یوری دة ت وح
ى  دات الت ة المع ث توضع كاف ف ، حی یلة استنصال ومكث د ضغط واحد على األقل ، ووس تعمل عن

ن  ع ع سم الضغط المرتف اع ق ل ارتف م من مستوى األرض ٣٥مرتفع فى وضع منخفض ، حیث یق
دة  ى قاع دة ف ى ح ا عل ع األمونی یلة لتوزی ى وس ل عل ى األق ل عل سام المفاع د أق شتمل أح وی

٠قسم المفاعل 

(57)

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



٢٧

٢٣/٠٩/٢٠٠٩
١٣٨٨/٢٠٠٩
٢٠١٢أكتوبر 

٢١/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٦٩

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

ر العربیةجمھوریة مص
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C22C 11/06 & H01M 4/68

(71) 1.
2.
3.

NORTHSTAR BATTERY COMPANY LLC (UNITED STATES OF AMERICA)
RSR TECHNOLOGIES  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PRENGMAN, David R.
FLEMING, Frank Albert

(73) 1.
2.

٢٠/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٨٩٥٨٨٥/٦٠: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقمى 
١٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٤٩٧٠٠/١٢

١٩/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/US 2008/057410): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

بزموت للوح الموجب لبطاریات رصاص –فضة –قصدیر –سبیكة تحتوى على رصاص 
حامضیة

(54)

١٨/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
راع  ذا االخت ق ھ ضیتعل اص حم ة رص وح بطاری اص بل ھا الرص بیكة أساس ن س صنوع م یة م

ز  صدیر بتركی ى ق ھ عل افة إلی وى باإلض ر % ٠,٥٥تحت ز أكب ضة بتركی ل ، وف ى األق عل
ن  ز % ٠,٠٠٦م وت بتركی بیكة % ٠,٠٠٥، وبزم ى س سیوم ف د الكال ل ، وإذا وج ى األق عل

٠% ٠,٠١٠أساسھا الرصاص یكون بتركیز ال یزید على 

(57)

مطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه ال



٢٨

١٩/٠٨/٢٠٠٩
١٢٥٨/٢٠٠٩

٢٠١٢ر أكتوب
٢١/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٧٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C04 B 35/453, 35/45

(71) 1.
2.
3.

MICROBAN PRODUCTS COMPANY(UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CAMPBELL, Alvin, Lamar

(73) 1.
2.

٢٠/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ 60/890.673: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقمى 
٢٠/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ 60/890.666

١٦/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US) (2008/054190: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة خزفیة مزججة مضادة للمیكروبات (54)
١٥/٠٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٦/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ر بتركیبة خزفیة مزاالختراعیتعلق ھذا  د أو أكث ى عامل واح وى عل ات تحت ججة مضادة للمیكروب
ا  ود بھ ات موج ضاد للمیكروب ة ، ٠م ة المزجج تخدام التركیب ل واس رق لعم ن ط شف ع تم الك وی

ا  ات علیھ ضاد للمیكروب روق م زجیج مح ى ت وى عل ة تحت ات تحتی ى طبق افة إل ٠باإلض
ع مجم ة ، م ید معدنی ات أكاس ضادة للمیكروب ل الم ضمن العوام ات وتت ن التولیف ة م ة فرعی وع

٠المكتشفة التى تظھر تأثیر تآزرى فى المزججات المحروقة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٢٩

٠٧/٠٧/٢٠١٠
١١٥٦/٢٠١٠

٢٠١٢أغسطس 
٢١/٠١/٢٠١٣

٢٦٠٧١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. F03B 13/10, 3/12 & F01D 5/04, 1/22

(71) 1.
2.
3.

REYNOLDS, RICHARD ARTHUR HENRY (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

REYNOLDS, Richard Arthur Henry

(73) 1.
2.

٠٨/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨٩٠٠٠٨٠:استرالبا رقم
٠٦/٠١/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/AU2009/000010): طلب البراءة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراعبراءة  (12)

مجموعة تربینیة (54)
٠٥/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٦/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

الختراع بمجموعة تربینیة تتضمن مجموعة أریاش بھا عدد من األریاش المقوسة حیث ینتھى یتعلق ھذا ا
ف  د موضوع داخل ٠الطرف الداخلى لكل من األریاش المقوسة بتجوی ھ مول وح ب ب مفت ف جان وللتجوی

اش  اء ٠التجویف ومقرن بمجموعة األری ل تحت الم بة للعم ة مناس ون المجموعة التربینی ن ٠وتك ویمك
٠یل عدد كبیر من المجموعات التربینیة لتكوین محطة تولید قدرة توص

(57)

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



٣٠

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

مكتب براءات االختراع

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

٠٩/٠٨/٢٠٠٩
١١٩٥/٢٠٠٩
٢٠١٢أكتوبر 

٢٣/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٧٢

F04F 5/24Int. Cl.8(51)

(71)٠١
٠٢
٠٣

)جمھوریة مصر العربیة(محمود عبد اللطیف محمود محمد / المھندس 

(72)٠١
٠٢
٠٣

محمود عبد اللطیف محمود محمد/ المھندس 

(73)٠١
٠٢

(30)٠١
٠٢
٠٣

(74)
اختراع  براءة(12)

جھاز بماسورة واحدة لشحن وتفریغ خزان المیاه أو أى سوائل أخرى ویعمل بدون عوامة(54)
٠٨/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى في ٠٩/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

شحن ھو جھاز یُركب أسفل خزانات المیاه العلویة أو بخزانة ملحقة بالخزان الرئیسى وماسورة و(57) دة لل اح
ي  تأل الخزان ف ث یم ة وضع حی والتفریغ ویتم فیھ تحویل طاقة الحركة المتمثلة في ضغط المیاه إلى طاق

.حالة ضغط المیاه الواصلة للمستوى األعلى للخزان ویغلق أوتوماتیكیاً بعد إمتالؤه 
یكیاً أیضًا وفى حالة ضعف ضغط المیاه ینساب الماء من الخزان إلى نفس ماسورة الشحن أوتومات

لإلستخدام من قبل المنشأة بحیث ال یشعر مستخدم المیاه بوجود قصور في ضغط المیاه أو ضعفھا أو 
.إنقطاعھا 

وتعتمد سعة الخزان على معدل اإلستھالك الیومى للمنشأة وبحیث یكون ھناك إحتیاطى في الحدود 
.المطلوبة لدوام إنتظام اإلستخدام 

أسفل نقطة _ دام المنشأة فقط یستلزم وجود صمام عدم رجوع عند مدخل المیاه وللحفاظ على المیاه إلستخ
.وذلك لتفادى إنسیابھا للشبكة –لدخول المیاه بالمنشأة 

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



٣١

٢٨/١٠/٢٠١٠
١٨٢٣/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

٣٠/١/٢٠١٣
٢٦٠٧٣

(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 B28D 1/00

(71) 1.
2.
3.

AROS S.R.L. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FIORATTI, Stefano

(73) 1.
2.

٣٠/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ (VR2008A000053): تحت رقمایطالیا
٣٠/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/IB2009/005437):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لتقویة كتل او بالطات من مادة صخریة  (54)
٢٩/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣٠/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

یتعلق االختراع الحالى بعملیة لتقویة كتل او بالطات مصنوعة من مادة صخریة فى محجر، تتضمن 
ن أو تثقیب منصة ع/قطع و ا، وفصلھا ع راد الحصول علیھ ة الم ن الكتل ل م ى األق ند ثالثة أوجھ عل

دة  ة واح ة وضع طبق ى عملی المنصة، حیث تشتمل العملیة، قبل او بعد فصل الكتلة عن منصتھا، عل
ى  دمات لواحد عل ف ص ة وتخفی ة، مناسبة كى تعمل كغطاء تقوی على األقل من تركیبة راتنجیة قابل

٠األقل من اوجھ الكتلة

(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

٠٧/٠٢/٢٠١٠
٠١٩٧/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

٣٠/٠١/٢٠١٣
٢٦٠٧٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H04W 74/08, 76/02, 88/00

(71) 1.
2.
3.

TELEFONAKTIBOLAGET L.M. ERICSSON PUBL (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

PARKVALL, Stefan
TYNDERFELDT,  Tobias
DAHLMAN, Erik

(73) 1.
2.

٠٨/٠٨/٢٠٠٧تاریخ ب٨٣٥.٧٨٢/١١:تحت رقمالسوید
٠٣/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ PCT/SE)(2008/050832:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لخلط وصلة صاعدة أثناء الوصول العشوائى (54)
٠٢/٠٧/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٣/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ى تیتعل ة عل ذه الحال ى ھ ل ف ا تعم ف تكنولوجی شوائى بوص ول الع سھیل الوص
لكیة  سیة الس ة رئی ستخدم بمحط ة للم دة طرفی ب وح ن جان ستخدم ٠م ة للم دة الطرفی دد الوح وتح

شوائى  ول ع الة وص د رس اعد وتول صال ص ط ات ات خل ن متوالی وع أول م ن ن دة م واح
صاعد  صال ال ط االت ات خل ن متوالی وع األول م ن الن ددة م ة المح تخدام الترتیب ٠باس

ل تم نق سیة وی ة الرئی ى المحط شوائى إل ول الع الة الوص ستخدم ٠رس ة للم دة الطرفی ستقبل الوح وت
ى اتصال  ستخدمھ ف ط اتصال صاعد وت ات خل ن متوالی ف م اٍن مختل وع ث سى ، ن من المحطة الرئی

لكیة  سیة الالس ة الرئی ع المحط ق م صال ٠الح ط ات ات خل رتبط متوالی د ت ال ، ق بیل المث ى س فعل
ى تحدی اعد أول ول ص لكیة للوص اة الس لكیة أو قن سیة الالس ة الرئی ة للمحط ة خلی ع منطق داً م

ة  داً ألى وحدة طرفی ر مخصصة تحدی ا غی لكیة ، ولكنھ سیة الالس العشوائى مرتبطة بالمحطة الرئی
ات  ن متوالی ة م ة من مجموعة ثانی صاعد الثانی ط االتصال ال ة خل للمستخدم ، وقد یتم اختیار متوالی

صال ال ط االت ستخدمین خل ة للم ات الطرفی دد للمحط شكل مح صھا ب ن تخصی ى یمك صاعد الت
٠الفردیین 
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ن من واحد أو أكثر من مركبات كیمیائی ى ٥ة زراعیة فعالة غیر ألیفة للماء ؛ وما یتراوح م % ١٥إل

ن  راوح م ا یت سطحى ؛ وم وتر ال ضات الت ن مخف ر م د أو أكث ن واح الوزن م ى ٢ب الوزن % ٦٠إل ب
ن  راوح م ا یت ة ؛ وم ة عطری ذیبات ھیدروكربونی ن م ر م د أو أكث ن واح ى ٢م الوزن % ٦٠إل ب

ر ا یت ول ؛ وم روبیلین جلیك یتات ب ن داى أس ن م ى ١٢اوح م الوزن % ٩٠إل ب
ن  ل -٣، ١م ى -٢-داى میثی فر إل ن ص راوح م ا یت دینون ؛ وم الوزن % ٥إیمیدازولی ب

وزن  سبة ال راوح ن ث تت صیاغة ، حی ى ال ساعدة ف واد م ن م ر م د أو أكث ن واح م
ن  ل -٣، ١م ذیب -٢-داى میثی دینون والم ذیبات(إیمیدازولی ة ) الم ة الھیدروكربونی العطری
ن  ى ٠,٠٣/ ١م ن ٢: ١إل وزن م سبة ال راوح ن ل -٣، ١، وتت دینون -٢-داى میثی إیمیدازولی
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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



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

٢٠١٣فبرایررـالل شهـخ



٢

٠٧/١٠/٢٠١٠
١٦٩١/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

٠٣/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٧٦

(22)
(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 9/325

(71) 1.
2.
3.

OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FLYNN, Robin L
LEWIS, David L

(73) 1.
2.

٠٨/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠,٩٧٤/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٨/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/039845) :طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شادى فاروق مبارك (74)
براءة اختراع   (12)

كیل وعاء زجاجى حلقة عنقیة وطریقة لصنع ماكینة لتش (54)
٠٧/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ا األعلىةواحد) سطام(ةوعاء زجاجي الذي یحتوي على سدادتشطیب عنقةلقولبةعنقیةحلق قل لھ
ا ةلمعدنین شبھ حلقیةعلى قطاعات حلقیةالعنقیةربط وتشتمل الحلقةخاصی ل منھم ا أ، تتكون ك ساس

ف ةلبناء معدني موصل للحراروجسم حلقي عنقيمن بناء معدني مقاوم للبلية عنقیةمن ولیج یختل
بحیث یطمره في جسم ةمذكورةعنقیةحلقیةالمذكور ومشكل حول ولیجعن بناء معدني مقاوم للبلي

شتمل ةنصاف حلقأبكل من ٠حلقي عنقي مذكور ذي ی عنق مذكور وجھ تجویف تماسي زجاجي ال
قل ربط سطام واحد على األةخاصیةلقولبةولیجات مذكورةمشكل بواسطة ولیأسطح ةى شریحعل

طة سطح ثانیةالعنق وشریحفي تشطیب ذكورأةمشكل بواس سام م شطیبةلقولبةج ق شرائح ت للعن
٠قلعلى األةوصلھ سطامیةقل لخاصیعلى األباستثناء

(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



٣

٢٠/٠١/٢٠١٠
٠١١٢/٢٠١٠
٢٠١٢اكتوبر 

٠٣/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٧٧

(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 B32B 27/00 & A01G 13/02

(71) 1.
2.
3.

BAYER INNOVATION GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

DUJARDIN, Ralf
SCHMUCK, Arno
STREITEBERGER, Almuth

(73) 1.
2.

٢٠/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٩٥١.٠١٦/٦٠: ى تحت رقمیة الوالیات المتحدة االمریك
٢٠/٠٨/٢٠٠٧تاریخ ب٩٥٦.٧٥٥/٦٠

٠٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP)(2008/005545:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شادى فاروق مبارك (74)
براءة اختراع   (12)

ء مركب بولیمر ذى وظیفة حاجزةغشا (54)
٠٧/٠٧/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٨/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع ذا االخت ق ھ اجزةبیتعل ة ح ولیمر ذى وظیف ب ب شاء مرك ادة ٠غ ن م ون م ث یتك حی
ة  ة بولیمری تخدام (Polymer composite material)مركب د لالس اجزة ، بالتحدی ة ح ا وظیف لھ

ر  رق التطھی ى ط دة ف ولیمر قاع ب ب شمل ، مرك دخین ، ت (base polymer compound)بالت
ة  ة الوظیفی شتمل الطبق ث ت ل ، حی ى األق د عل اجزة واح ة ح ة وظیفی ل وطبق ى األق د عل واح
رابط  اطع المت د التق اطع وبع رابط المتق ة للت ل قابل ى األق دة عل ة واح ادة رابط ى م اجزة عل الح

٠ین ھالم تكون قادرة على امتصاص الماء وتكو

(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

١٤/١٢/٢٠٠٨
٢٠٠٨/٢٠٠٨

٢٠١٢أغسطس 
٠٤/٠٢/٢٠١٣

٢٦٠٧٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 D21C 9/00 & C08B 1/00

(71) 1.
2.
3.

SAPPI MANUFACTURING (PTY) LTY (SOUTH AFRICA)

(72) 1.
2.
3.

WEIGHTMAN, Derek Andrew
FISCHER, Habil, Klaus
MOBIUS, Heinzhorst

(73) 1.
2.

١٤/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٤٩١٥/٢٠٠٦: جنوب أفریقیا تحت رقم 
١٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ PCT/IB)  (2007/052212: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
براءة اختراع   (12)

سیلیلوز قلوى عن طریق معالجة لب خشبطریقة إلنتاج  (54)
١١/٠٦/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٢/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل شب االخت ب الخ ة ل ق معالج ن طری وى ع لیلوز قل اج س ة إلنت ٠بطریق
وى  یلیلوز قل اج س وى إلنت ة بقل ب للمعالج ریض الل ب وتع اد الل وات إیج شمل خط ت

ى  ادر عل د ق ود مباع ى وج اف ف ین األلی ود ب ز الموج ى الحی د ف ى توج وب الت ى الثق دخول إل ال
سیلیلوز  اف ال ى ألی د ف ى توج ز ٠والت ى الحی د ف ى توج وب الت ى الثق دات ف دخل المباع وت

ة  ك الناتج ة تل صفة خاص سیلیلوز وب اف ال ى ألی د ف ى توج اف والت ین األلی ود ب الموج
صف  ة الن ن إزال دوث ال–ع ة ح تخفض نزع یلیلیوز ، ف ال س بیل المث ى س سر وعل تك

ة  بس التالی وة الك اء خط والت ٠أثن ول وكح ین جلیك دد اثیل شمل متع ة ت دات المالئم ة المباع وأمثل
٠متعدد فینیل ومتعدد اكریالت 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٥

٢٣/٠٦/٢٠٠٨
١٠٨١/٢٠٠٨
٢٠١٢نوفمبر 

٠٥/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٧٩

(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 1/30, 121/00 & A61K 36/185

)ھوریة مصر العربیةجم(نادیة عبد المجید أبو زید / أستاذ دكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نادیة عبد المجید أبو زید/ أستاذ دكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

یماوىطریقة الستخالص الفالفونیدات من نبات الكركدیھ كمادة حافظة من الفساد الك (54)
٢٢/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى٢٣/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ساد  ن الف ة م ادة حافظ ھ كم ات الكركدی ن نب دات م ة استخالص الفالفونی راع بطریق ذا االخت ق ھ یتعل
: الكیماوى وذلك عن طریق

٠) درجة مئویة٦٠-٤٠(التخلص من الدھن باستخالصھ باإلثیر البترولى درجة غلیانھ -
ا- دة س از سوكسلیت لم ى جھ ة حرارة استخالص الفالفونیدات ف ى درج م باستخدام ٥٧٥عتان عل

زه  ھ % ٩٠كحول إیثیلى تركی ودرة الكركدی ة ب ى كمی ول إل ة الكح سبة كمی ون ن م١: ٨وتك / حج
٠وزن

دة ١٠٠یؤخذ المتبقى بعد تبخیر كحول اإلیثیل فى - مل ماء ساخن ویبرد ثم یوضع فى الثالجة لم
٠ساعة ویرشح للتخلص من الراسب٤٨

٠مع أربعة كمیات متتالیة من خالت اإلیثیل ویرج فى قمع فصلیخلط الراشح المائى-
٠تضاف مستخلصات خالت اإلیثیل التى تم الحصول علیھا من الفصل مع بعضھا-
رك % ١٠٠مل كحول إیثیل تركیزه ١٠فى ) خالت اإلیثیل(یؤخذ المتبقى بعد تبخیر المذیب - ویت

ول ١ت الفالفونوید التى تحفظ فى على درجة حرارة الغرفة لعدة أیام حیث تنفصل بلورا مل كح
٠إیثیلى

ز  د تركی دات عن ستخلص الفالفونی ائج أن م رت النت ساد % ٠,٦أظھ أخیر الف ى لت سبة المثل ت الن كان
٠األوكسیدى

(57)



٦

٠٢/٠٢/٢٠٠٩
٠١٥٦/٢٠٠٩
٢٠١٢أكتوبر 

٠٦/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٨٠

(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 H04L 29/06

(71) 1.
2.
3.

JPS COMMUNICATIONS, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HALL, Douglas
FLOYD, Daniel

(73) 1.
2.

٠٤/٠٨/٢٠٠٦تاریخ ب٨٣٥.٥٦٧/٦٠:تحت رقممكتب البراءات االوروبى
٠٣/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ PCT/US)(2007/017367: رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

SIPطریقة وجھاز الرسال إشارة كسر سكون لجھاز  (54)
٠٢/٠٨/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٣/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت ق ھ از یتعل كون لجھ سر س ارة ك ال إش از الرس ة وجھ SIP٠بطریق
رات  دد الم د ع ل لع شغل حام ل م داد ترحی ى وع د زمن داد ح اع واع ت ایق ضمن مؤق یت
شطة  ة الن ى الحال شطة إل ر ن ة الغی ن الحال ل م شغل الحام ل الم ا الترحی ى ینتقلھ الت

ًا  ول وثانی شیط بروتوك ارة تن دیم إش ى لتق د الزمن الل الح شطة خ ر ن ة الغی ى الحال إل
ل المشغل الحامل  داد الترحی ق عد ع دما یواف سكون عن ن جخاز ارسال اشارة كسر ال سة م دأ جل ب

٠عد محدد سلفًا 

(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



٧

١٤/٠٧/٢٠١٠
١١٩٠/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

٠٦/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٨١

(22)
(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 11/34,13/26 & B05B 7/06,7/08,3/02

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

JAYARMAN، Suresh, S
KAMKAR, Kirtan
KUMAR, Lalit

4.  SAH, Amit
5.  SHRESTH, Rudra

(73) 1.
2.

٢١/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ MUM/2008/0373: تحت رقم الھند 
٢٧/٠١/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/EP2009/050869): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة وجھاز لتنظیف الركائز      (54)
٢٦/٠١/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٧/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع ذا االخت ق ھ صفة خیتعل ة ب ة باص شة (FS)الركیزة المثقب ل األقم ال ٠مث وة إدخ شمل خط ت
واء  اش ھ ى رش زة إل اء –الركی د (SPR)م تخدام، المتول ائل رش باس شمل ) (Nوس ر ت مم

اء ) (OPAءھوا ن )(OPWوممر م ر م واء أكب ث أن الھ رش ، سرعة % ٩٠، حی من حجم ال
ن  ر م ون أكب واء تك واء الیح٨٠m/sالھ ر الھ ث أن مم اء وحی ر الم شترك مم ور م ٠یط بمح

اء (FS)جھاز لتنظیف األقمشة المتسخة  ة الم واء (CW)یشمل وعاء تغذی بس ھ ا (AC)ومك یكون
د (N)سائل مع فوھة الرش اتصالفى  ى تولی درة عل ھ الق از ل اء ، الجھ ر م ویشمل ممر ھواء ومم

ن  دى م ى الم واء ف غط ھ ى ١ض ار ٣إل ق ( ب ون أ) مطل واء تك رعة الھ ن وس ر م ٨٠m/sكب
ن  ون م واء یك ة والھ ن الفوھ واء % ٩٠عند فتحة الخروج م ث أن ممر الھ رش ، وحی من حجم ال

٠والمفضل فى ھذا الجھاز وجود فوھة رش خارجیة لمخلوط ٠الیحیط بمحور مشترك ممر الماء 

(57)

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



٨

٠٧/١١/٢٠١٠
١٨٧٢/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

٠٦/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٨٢

(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 A47J 31/30

(71) 1.
2.
3.

 BRIZIO, Adriana (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

BRIZIO, Adriana

(73) 1.
2.

١٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/062511):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

أو السكب مزودة بغطاء أمان /علبة للتحضیر البدیل للمشروبات باالستخالص و (54)
١٨/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ـالص وعلبة دیل للمشروبات باالستخـ سكبأ/للتحضیر الب ة و ال شمل غرف ىأت شروب ول ع الم لجم
ة ة ثانی لتحالنھائى ، غرف وى سائل قاب صفیةت از ت شرب وجھ ى لل درة عل ا الق ادة لھ وى م اج إیحت نت
ى مصدر أومن المتوقع ٠و السكب أ/باالستخالص والمشروب المطلوب ن وضعھا عل ن العلبة یمك

ةحرارى بعد از التصفیةفتح غطاء العلب شغیل جھ طةوت ستخدم بواس شمل الغطاء٠الم جزء : وی
القابل لإلزالةعند فتح العلبة ، والجزء الداخليى الجدار الجانبي للعلبةیظل ثابت علحافــة خارجیة

لفایمكن تمزیقھ من أجل فتح العلبة ، وخط دد س ةكسر مح ل لإلزال داخلي القاب ن لفصل الجزء ال ع
ومصنوع من موادمكون جزء من الغطاءمزود بجزء حلقيخط الكسرو٠جزء الحافة الخارجیة

ةمن الجزء الحلقيزء الخارجيالج٠بالستیكیة  ة الخارجی ن جزء الحاف ي حین أن ھو جزء م ف
٠ھو جزء من الجزء الداخلي القابل لإلزالةالجزء الداخلي منھ

(57)

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



٩

٢٩/٠٩/٢٠١٠
١٦٤١/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

٠٧/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٨٣

(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 B41M 5/00 ,  7/00 & B42D 15/00 , 15/10 & G06K 7/10 & G06Q 10/00 & G07D 7/12

(71) 1.
2.
3.

SICPA HOLDING SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

MARGUERETTAZ, Xavier
GREMAUD, Frédéric
COMMEUREUC, Aurélien

4.
5.
6.

ABOUTANOS, Vickie
TILLER, Thomas
ROZUMEK, Olivier

(73) 1.
2.

٠٢/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/IB2008/000785: (ینرقمب البراءة الدولیة تحت اللط
)PCT/EP2009/002435 ( ٠٢/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ

١·
٢·
٣·

(30)

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

ةمعلمةبللوریةسائلةماددامخستاةومصادقتعریف (54)
٠١/٠٤/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٠٢/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة بالقراءیسمحممادهدمحبصریھخصائصلھاةبلمریةبللوریةسائلةمادبتعلیمیتعلق ھذا االختراع
بالعینةبالقراءتسمحالتى، شفرهعلىالوسمویطبق، ةالمجردبالعینةوالقراءةماكینةبواسطةوالمصادق

.حیاتھاةفترخاللةالموسومةداألواةوالبضاعةالمادتتبعوكذلكمنألاوالتتبعةالمجرد

(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



١٠

٠٣/١٠/٢٠١٠
١٦٦١/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

١١/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٨٤

(22)
(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 15/00

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHÜCKER, Franz-Josef

(73) 1.
2.

٠٤/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠١٧٦١١.٧: تحت رقمألمانیا 
١٢/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/001753(: رقم ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة إختراع (12)

بالتوازىةفرن مرتبألكوك تشتمل على صفین من حجرات اأةمنش (54)
١١/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٢/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

–ةو استعادة أاالستعاد–عدمةا لطریقًـ طبقة، یتم تشغیلھا بخاصلفحم كوكأةمنشبختراعالھذا ایتعلق
حجرات ول من عدید منأفرن ةعلى صف حجر) لى كوكإالتحویل (كوك الأةوتشتمل منش. ة الحرار

فرن ثانى من ةحجر، وصفة تحمل متماثلةومساح، وكلھا ذات عرض متماثلفى صفةالفرن مرتب
ةلھم مناظرةوالعدد والعرض والمساح/ولألالفرن اةحجرات فرن موضوع بنظام مواز لصف حجر

ةناحیھفتحات مدخل الفحم لجمیع حجرات الفرن متجحیث فیھا. ولأللتلك التى لصف حجرات الفرن ا
لتتجھة واحدةقل على وسیلألعلى ایضاً أة أوتشتمل المنش. لحجرات الفرنوسطیھ بین الصنفینةمساح

على جسم متعقبوسطیھ بین صفوف حجرات الفرنةن تسیر فى مساحألى حجرات الفرن التى یمكن إ
حجرات الفرن یكونا معادلین واحد من ، الصفین منلالختراعوطبقاً . الفرنفى وضع مواز لحجرات 

ةالوسیل. ةفرن واحدةلحجركبر من العرضأیكون الطولى، حیث فیھ المعادلخر فى محور طولىألا
واحد ة جھاز ومتصلةمجموعةمكونة توجیھ فردیةجھزة أیتم عملھا بواسطلتوجیھ حجرات الفرن

خر آلواحد لةمقابلةتكون مرتبھ جھزه التوجیأقابل للضبط ، حیث فیھ –قتران طول اةخر بواسطآلبا
.الجھازةالتوجیھ من مجموعةجھزأالعدد من بحیث یكون كل صف من حجرات الفرن مزود بنفس

(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



١١

٠٦/٠٥/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000452

٢٠١٢نوفمبر
١٢/٠٢/٢٠١٣

٢٦٠٨٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A24B 15/18
(71) 1.

2.
3.

 VALADI - MAHMOOD (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

VALADI - MAHMOOD

(73) 1.
2.

١١/١١/٢٠٠٤بتاریخ 5-0402764: السوید تحت رقم 
٢١/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ) (PCT/SE2005/000984: الطلب الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

سیجارة بدون دخان   (54)
٢٠/٠٦/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢١/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

ق  ن أن یطل ى جزء یمك شتمل عل یتعلق ھذا بسیجارة بدون دخان تستخدم ألغراض مضادة للتدخین ت
ستخدم  د الم ى جل وتین إل وزع النیك الفم . أو ی ع ب زء یوض ى ج سیجارة عل شتمل ال سامى ت سم م ھ ج ل

اظر جزء . داخلى منفذ للھواء ، یصمم كفلتر ، لفلتر السیجارة  امى المن ویمكن أن یصنع الجزء األم
شة  ادة عطرة أو منع واء مشربة بم ذة للھ ادة منف . التبغ فى فلتر السیجارة ، لیشمل جزء داخلى من م

ة سطحیة بم ى وتثبت األجسام الداخلیة ببعضھا البعض بواسطة وتحاط بطبق ة ف ى المنطق ادة تكون ف
ة المجاورة . جزء الفم وتكون مشربة بالنیكوتین  ى المنطق وب ف سطحیة ثق ة ال ویمكن أن یكون للطبق

ى . للجزء األمامى للسیجارة غیر منفذ للھواء  شاء واق ا بغ سیجارة كلھ ف ال وقبل االستخدام ، یتم تغلی
نیكوتین ، فإنھ یمكن للنیكوتین عند إستخدام وعن طریق التشریب بال. رقیق یتم إزالتھ قبل االستخدام 

.السیجارة بالتالمس مع جلد المستخدم ، أن ینفذ خالل الجلد إلى الدم وھنا یعطى تنبیھ 

(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



١٢

١٧/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٢٠/٢٠٠٩
٢٠١٢نوفمبر 

١٢/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٨٦

(22)
(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 1/16

(71) 1.
2.
3.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

KAZMI, Muhammad
HASSELGREN, Joakim

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٦اریخ بت٠٦٠٢٧٦٩-٢: تحت رقممكتب البراءات االوروبى
٠٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/SE)(2007/050961:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

الدینھدى سراج  (74)
براءة اختراع   (12)

طرق لتداول أوامر الفجوة المعطلة فى نظام االتصال عن بعد (54)
٠٦/١٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٧/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ تقبالھا یتعل تم اس ى ی ة الت وة المعطل ر الفج داول أوام ات لت رق وترتیب بط
د  ن بع صال ع ام االت دة نظ ى وح ول ف بكة ٠للمحم ة ش ى خلی ع ف ستخدم توض دة للم ق بمع ا یتعل كم

وات  اد الفج شیط أو إخم ستخدمة لتن وة الم ر الفج ارات أوام ستقبل إش ول ت د للمحم ن بع صاالت ع ات
اورة  ا المج ى الخالی سفلى ف لة ال ات الوص ة لقیاس وة ٠المعطل ر الفج ان أم ا إذا ك د م تم تحدی وی

ھ أم ال  وق ب تقبالھ موث تم اس ذى ی دة ٠ال اً لقاع سفلى وفق لة ال ات الوص راء قیاس ك إج د ذل تم بع وی
٠محددة فى حالة ما إذا تم تحدید أمر الفجوة المستقبل كأمر غیر موثوق بھ 

(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



١٣

٠١/١٢/٢٠٠٩
١٧٤٤/٢٠٠٩
٢٠١٢نوفمبر 

١٢/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٨٧

(22)
(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 11/14 , 5/20

(71) 1.
2.
3.

 HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI (TURCKY)

(72) 1.
2.
3.

ISIKLAR, Ahmet Nezir

(73) 1.
2.

٠٤/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٣٨١٦/٢٠٠٧: تحت رقمتركیا
٢٢/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/IB2008/051542):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تطبیق للتكوین المشترك عند إنتاج الورق الصحى  (54)
٢١/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٢/٠٤/٢٠٠٨یة من تبدأ الحما

ن  ة م شكالت الناتج ن الم تخلص م م ال ث ت صحى حی ورق ال اج ال ة إلنت راع بطریق ذا االخت ق ھ یتعل
وق  اج ال د إنت ة عن ظ الطاق ى حف ساعد عل ا ی اج مم اع اإلنت سبب انقط سیة وت ة الرئی صادر الطاق م

دما یك٠الصحى اء من غازات ولھذا الغرض، یتم إنتاج الورق الصحى عن اك مصدر للكھرب ون ھن
االحتراق بواسطة توربین، ویتم االستفادة من غازات االحتراق الساخنة المتصاعدة من التوربین لیتم 
ورق الصحى  ف ال ة تجفی استخدامھا فى تجفیف الورق الصحى ویتم تبرید الغازات المنبعثة من عملی

٠لمشكلة انقاطع الكھرباءبواسطة مبرد امتصاص وھكذا یكون تم الوصول الى حل 

(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

٠١/٠٤/٢٠١٠
٠٥٢٨/٢٠١٠
٢٠١٢أكتوبر 

١٢/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٨٨

(22)
(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 85/00 ,  88/16

(71) 1.
2.
3.

BITUMEN APPLIED RESEARCH LIMITED (MALTA)

(72) 1.
2.
3.

Kreger, Michael

(73) 1.
2.

٠٢/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧١٥٥٥:تحت رقماسترالیا 
٣٠/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/AT2008/000350: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

وعاء تعبئة كبیر الحجم للبتیومین (54)
٢٩/٠٩/٢٠٢٨فى نتھىـوت٣٠/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ویكون لھ شكل ةمرنةكبیر الحجم للبیتومین ، ویصنع الوعاء من مادةبوعاء تعبئیتعلق ھذا االختراع
ةلسطح القاعدیمتد موازیاةجدار تغطیةعلى بواسطأ، حیث یغلق الوعاء من ةمقطوع قبل التعبئھرمى

ثناء أو الثبات أةثناء التعبئأالثبات الذاتى ولكى یمكن تحقیق. ة للتعبئةمركزیةن یكون لھ فتحأویفضل 
ة ْم ، یكون للقماش المنسوج المكون للجدران قابلی١١٠لى إ١٠٠من ةالتخزین فى مدى درجات الحرار

و أفى اتجاه التغلیف والنسیج العرضى حیث یتم سحب% ٢٠–١٥ویفضل % ٢٥لى إ١٠للتمدد من 
ة بینالجاالجدرانةمن شرائح القماش مكونةالسفلیةطقو شرائط قى المنأو وصالت أطیات ةخیاط

.تجاه النسیج العرضى إاتجاه اللف وعلىةلتثبیت القماش المنسوج ضد القوى التى تحدث مائل

(57)

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



١٥

١٨/٠٨/٢٠٠٩
١٢٤٦/٢٠٠٩
٢٠١٢نوفمبر 

١٣/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٨٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

و التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F04D 25/ 08 , 29 / 26

)جمھوریة مصر العربیة ( عبد هللا محمد مصیلحى وھدان / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد هللا محمد مصیلحى وھدان / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
ختراع براءة إ (12)

شفاط تنقیة الھواء (54)
٢٠٢٩/ ٠٨/ ١٧وتنتھى فى ٢٠٠٩/ ٠٨/ ١٨تبدأ الحمایة من 

الى  راع الح ق االخت ل یتعل ى ومحم واء طبیع ى ھ ھ إل ادة تنقیت واء وإع فط الھ ى ش ل عل شفاط یعم ب
ذا ال ا وھ ل البكتیری ة وقت اد ضخةباألكسجین النشط الذى لھ القدرة على توسیع الشعب الھوائی واء یع ھ

ا ة وفالترھ ة ومعزول ة مفتوح رور غرف ق الم ن طری تم ع ة ت ة التنقی شفاط وعملی ن ال رى م رة أخ م
شفاط  ل فتحات لل ى عم اج إل ا النحت ث إنن شفاط بحی ف ال ة تكون خل ذه الغرف سھولة وھ ر ب ة للتغیی قابل

٠فى الحائط ومن ثم فإنھ یسھل نقلھ 

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



١٦

١٥/١٢/٢٠١٠
٢١٣٥/٢٠١٠

٢٠١٢سبمتبر 
١٣/٠٢/٢٠١٣

٢٦٠٩٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E03D 3/10, 5/09

) صر العربیةجمھوریة م(محمد یوسف جعفر / دكتور مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد یوسف جعفر/ دكتور مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

ف المیاه الخاصة بالمرحاض باستخدام مكبس الھواء الضاغططریقة وجھاز لتفعیل تصری (54)
١٤/١٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٥/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

المراحیض  اص ب صندوق الطرد الخ صریف ل ف الت ة بل ل حرك انیزم تفعی راع بمیك ذا االخت ق ھ یتعل
(Flushing Boxes)وفرة باألسواق ، ھذا المیكانی٠ رد المت صمیمات صنادیق الط زم یصلح لكل ت

ة  ات المختلف ذلك المقاس امى ، ك وى أو زر أم داد عل ة أو ش رة أمامی ب أك ا لتركی صمم منھ ال الم مث
٠من الصنادیق ، الطویل والقصیر والعریض والضیق 

ھ ى أجزائ د ف ث ال یتعم ول العمر ، حی ة وط ضاً بالفاعلی ذا التصمیم أی از ھ ة ویمت واد قابل ى أى م عل
٠للتلف بسبب أجواء العمل الرطبة 

(57)

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



١٧

٠٨/١١/٢٠١٠
١٨٩٠/٢٠١٠
٢٠١٢نوفمبر 

١٣/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٩١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01M 1/20, 1/10, 1/14, 1/02

(71) 1.
2.
3.

 HENKEL CONSUMER GOODS INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PARKER, Christie
DE LAME, Frederique, M.
WALLIS, Judith, A.

4.
5.
6.

SEAGER, Richard

(73) 1.
2.

٠٨/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/005897):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

خلیة لغلق مخزن الشرك بإحكام ومنفذ وصول حشرة محطة بشرك لحشرة زاحفة بھا وسیلة دا
قابل إلعادة الضبط وأبعاد حیز للزحف 

(54)

٠٧/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٨/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ق  ل للغل و كامل وقاب ى نح دیل عل ل للتع ة قاب وفیر محطة شرك حشرة زاحف راع بت ذا االخت ق ھ یتعل

دة بإحكام الستخدامھ مع شرك سائل أو ھال سبة لجزء القاع ة الغطاء بالن ث أن حرك مى أو صلب حی
ة جدار الخزان ) منافذ(تكون لھا أبعاد متزامنة مع منفذ  د قم داخلى عن ز للزحف ال ة وحی دخول اآلف

االختراع الحالى ٠الداخلى بحیث یتم اختیار حجم مناسب للحشرات شرك الخاصة ب تكون محطة ال
اك متمیزة وتم تحسینھا بشكل كبیر على م ھ ال یوجد ھن ث أن سابق حی الفن ال حطات الشرك الخاصة ب

ذ  ین منف ة ب رة فرعی ذ(حج ع ) مناف ھ تجمی تم فی ث ی داخلى حی شرك ال زان ال شرة وخ ول الح دخ
یلة ٠الحشرات إن تواجھ وس الى ف االختراع الح وبمجرد أن تدخل الحشرات محطة الشرك الخاص ب

٠الداخلى حیث یتم تثبیتھا فى الشركمنفذ منحدر یأخذھا بشكل مباشر إلى جدار الخزان

(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

١٥/٠١/٢٠٠٨
٠٠٧٤/٢٠٠٨

٢٠١٢سبتمبر 
١٣/٠٢/٢٠١٣

٢٦٠٩٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G10K 11/16
(71) 1.

2.
3.

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MEHROTRA, Sanjeev
CHEN, Wei-Ge

(73) 1.
2.

١٥/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٠٨٧,١٨٣/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٤/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ PCT/US2006/027420)(:طلب البراءة الدولي رقم

١.
٢.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

جھاز وطریقة لتشفیر وفك تشفیر إشارة صوتیة (54)
١٣/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٤/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

:یتعلق اإلختراع الحالي طریقة لجھاز معالجة صوتیة لتشفیر الصوت، حیث تشتمل على ما یلي
ة جزء نطاق أساسي  ات الطیفی ث یكون للبیان ة، حی ات طیفی ى بیان تحویل كتلة دخل إلشارة صوتیة إل

ة ات الطیفی ن البیان ي م اق أساس زء نط شفیر ج د، ت زء ممت ن وج د م زء الممت ي الج ائي، ف ار ثن ى تی إل
سیم جزء النطاق  تم تق ة ی ة عن طریق ة أولی البیانات الطیفیة، تحدید خواص البیانات الطیفیة، تغییر ھیئ
ة  شفیر الھیئ ددة وت ى الخواص المح اًء عل ة بن ات الفرعی الممتد للبیانات الطیفیة إلى مجموعة من النطاق

ي ت ة الت ات الفرعی رة للنطاق ي المتغی ة ف ة الفردی ات الفرعی ى النطاق شیر إل ي ت ات الت ى البیان شتمل عل
.  النطاق الممتد المتغیر عن الھیئة األولیة

(57)

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



١٩

١٣/٠٤/٢٠٠٨
٠٦٠١/٢٠٠٨
٢٠١٢نوفمبر 

١٣/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٩٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C12N 15/63, 15/82, 15/87, 15/90 & A01N 1/00, 5/00, 5/10

(71) 1.
2.
3.

 MONSANTO TECHNOLOGY, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ALLEN, Edwards
GILBERTSON, Larry, A.
HOUMARD, Nancy, M.

4.
5.
6.

HUANG, Shihshieh
IVASHUTA, Sergey, I.
ROBERTS, James, K.

(73) 1.
2.

١٣/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٧٢٦,١٠٦/٦٠: الرقمین الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٠٧/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٨٣٦,٢٤٦/٦٠

٢٠/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/US2006/036847):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

بنیة حامض نووى ناتجة عن عودة الترابط الجینى وطریقة لتعقیم النباتات باستخدام ھذه البنیة  (54)
١٩/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٠/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ا ة الح سخ بنی ى وتن رابط الجین اود الت ن مع ووى ناتجة ع مض یتعلق االختراع الحالى ببنیة حامض ن
ن miRNAموضع تعرف ) ١(، وتشمل على RNAالنووى  ل یمك ى األق د عل شأ واح خارجى المن

طة  ھ بواس رف علی ات،miRNAالتع اثرى للنب سیج تك ى ن ا ف ھ نوعی ر عن تم التعبی ج ی ناض
)٢ (RNA ضا راع الحالى أی ق االخت شاب، ویتعل د أع روتین یضفى تحمل لمبی رسول أول یرمز ب

٠باستخدام بنیة الحامض النووىبطریقة لتعقیم النباتات 

(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

١٥/٠٧/٢٠١٠
١٢٠٤/٢٠١٠
٢٠١٢نوفمبر 

١٣/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٩٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65D 1/02

) جمھوریة مصر العربیة(صفاء محمود عیسى عبده / االستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

فاء محمود عیسى عبده ص/ االستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

طریقة لتصنیع زجاجات المیاه ذات األحجام الكبیرة وأسلوب مبتكراً لتفریغھا (54)
١٤/٠٧/٢٠١٧وتنتھى فى ١٥/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

ذا ی ق ھ راع تعل مباالخت رة الحج اه كبی ات المی تخدام زجاج سیر اس د لتی صمیم جدی ٠ت
صعوبة  ات وال م الزجاج ع حج ات وم ى زجاج أة ف اه المعب تخدام المی ة الس ادة الحاج ع زی وم
م  ى اذرعھ صور ف عف أو ق ن ض دودة أو م ة مح درات بدنی ن ق انون م ن یع راد مم دھا األف ى یج الت

ات أو  ذه الزجاج ل ھ ى حم ات ف ذه الزجاج صنیع ھ ر ت ن تغیی د م اك ب ان ھن ساء ك الن
٠بشكل یتضمن أسلوب مبتكر لتفریغھا بما یؤدى إلى تیسیر استخدامھا 

:ومن ھنا جاءت فكرة ھذا التصمیم والذى یتضمن 
ة - ن الزجاج فل م ث األس ة الثل ى نھای ع ف وى یق رج العل افة للمخ اه باإلض اً للمی اً جانبی وفیر مخرج ت

٠ول على الماء بدون الحاجة إلى رفع الزجاجة كل مرة لصب الماء ویسمح بالحص
٠تصمیم الزجاجة مع وجود تقعر دائرى الشكل یحیط بالفتحة الجانبیة 

ة - ا الزجاج صنوع منھ ادة الم ن الم ة م ة مقلوظ ارزة أو رقب ستدیرة ب واف م ة بح ة الفتح ٠إحاط
ى تن ؤدى إل ا ی اء علیھ ب غط واف بتركی ذه الح سمح ھ ا ت اء كم روج الم دم خ روج أو ع یم خ ظ

٠من خالل حركة أفقیة بالضغط علیھ للداخل أو سحبھ للخارج 
ھ  ة تخزین ى إعاق سبب ف ى ال یت اه لك رة للمی تیكیة الكبی سم البالس ن ج اء ع روز الغط دم ب ع ع ذا م ھ

ل  صنادیق النق افیة ب ساحة إض ب م م ٠أو تطل تالف حج ع اخ ة م م الفتح ف حج ن أن یختل ویمك
٠، وفقا لما ستوفر من المیاه الزجاجة 

(57)

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



٢١

١٢/٠٦/٢٠١١
٠٩٦١/٢٠١١
٢٠١٢نوفمبر 

١٤/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٩٥

(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 F24F 6/16 & B05B 17/00 , 3/08
(71) 1.

2.
3.

ROAIR PTY. LTD  (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

KAZEM,Rondney
KAZEM,Kaher

(73) 1.
2.

١٠/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ )   2009901013)  : تحت  رقمأسترالیا 
٠٢/٠٣/٢٠١٠بتاریخ )  PCT/AU2010/000236) :طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢

(30)

وجدى نبیھ عزیز (74)
براءة اختراع  (12)

رشاش أو رذاذ دوار)                                        54(
٠١/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى في ٠٢/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

رشاش دوار یتضمن جزئین رئیسیین ، الجسم الدوار والجسم الساكن ، حیث الجسم الدوار یفضل أن 
تتكون عامة من حلقات لدفع الماء للخارج وعدد من أجزاء الرش٧یتكون من إسطوانات أو برمیل 

أو ریش لإلرتطام ولرش قطرات الماء المدفوعة ، وأیضاً لتولید /رش مرتبة بطریقة إتحاد المركز  و
الجسم الساكن یفضل أن یتضمن عدد من أجزاء الرش ) . نصف قطرى ( تدفق ھوائى شعاعى 

األجسام الساكنة . المرتبة بإتحاد المركز وأیضاً لإلرتطام ورش قطرات الماء المدفوعة ) الترذید ( 
ھا حول محور الدوران  واألجسام والمسافات التى بینھا وأقطار كل من والدوارة یتم تجمیعھا مع بعض

أجزاء الرش واإلرتطام المتحدة المركز مرتبة لمنع التالمس بین األجسام القابلة للدوران والساكنة 
للخارج من المركز ، تنفصل أجزاء الرش ) نصف قطریاً ( وبحیث أن عند التحرك شعاعیًا 

مما تجعل قطرات الماء ة أجزاء الرش واإلرتطام الساكنة التتابع  بواسطواإلرتطام التى تدور ب
الموجھة شعاعیاً ترتطم بواسطة أجزاء الرش واإلرتطام المرتبة بطریقة متحدة المركز الساكنة والتى 

.تدور بالتتابع

(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



٢٢

٠٨/٠٣/٢٠١٠
٠٣٨٠/٢٠١٠
٢٠١٢نوفمبر 

١٤/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٩٦

(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 G09B21/ 02

)جمھوریة مصر العربیة ( ن محمد عز الدین محمود فھمى أیم/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أیمن محمد عز الدین محمود فھمى / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

الكفیف الكتابة بالقلم والقراءة باللمسوسیلة لتعلیم  (54)
٠٩/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

بین كل من الكفیف والمبصر فتمكنھم من اإلندماج التام تدور فكرة االختراع حول تحقیق التواصل 
فى شتى مجاالت الحیاة ، وھذه الطریقة تتكون من وسیلة مبتكرة وبرنامج تدریبى من خاللھما یستطیع 

لفة بنفس الطریقة الذى یستخدمھا المبصر فیكتب الكفیف الكفیف القراءة والكتابة لجمیع اللغات المخت
بالقلم العادى حروفاً مبصرة ، بارزة وفوریة ویقرأھا عن طریق حاسة اللمس ، كما تمكنھ الطریقة من 

باإلضافة من أنھا تمكنھ من قراءة وكتابة النوتة ٠الرسم البارز الحر وإستخدام األقالم فى التلوین 
مع جمیع المبصرین فى العملیة التعلیمیة ٠صیلھا بطریقة المبصر والتواصل الموسیقیة بجمیع تفا

٠وفى الحیاة العامة 

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



٢٣

٠٣/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٢٧/٢٠٠٩
٢٠١٠نوفمبر 

٢٨/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٩٧

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لعلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A47F/O/06&A47L15/24

) جمھوریة مصر العربیة(محمد أحمد فرج یحیى / السید ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد أحمد فرج یحیى/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اختراعبراءة  (12)

الصابون البودر داخل ماكینات الغسیل أوتوماتیكیاً  جھاز حقن  (54)
٠٢/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٣/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

راع   ذا االخت ق ھ اً یتعل ات الغسیل أوتوماتیكی ودر داخل ماكین صابون الب ن ال از حق راع بجھ واإلخت
سم ، ٧سم  یوجد بداخلھا ماسورة طول ٢٥× سم ٢٢لس ستیل مقاس عبارة عن  علبة من األستا

ر  ول ١٠قط تانلس ط ن األس ورة م ى ماس ا ف م لحامھ م ت م ١٤س ر × س فل ٦قط د أس م ، یوج س
اء  ة بالكھرب ة خاص از ، علب اه للجھ دخول المی الف  ل لوناید ف ة س ب علب م تركی ب ت ة  ثق العلب

ذار ، سم  یوجد بداخلھا كارت ٦×سم ٢٥مقاس  الكنترول یوجد بھ مخرج سلوناید فالف  ومخرج إن
اء  ول كھرب دد ٢٢٠دخ ة ع د بالعلب از ، یوج شغیل الجھ ادة ت اح إلع رج مفت رنس مخ ى ت ة ٣عل لمب

٠إشارة أحمر وأخضر وأصفر تشغیل الجھاز 

(57)

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



٢٤

٠٨/٠٢/٢٠١٠
٢٠٨/٢٠١٠

٢٠١٢أكتوبر 
١٧/٠٢/٢٠١٣

٢٦٠٩٨

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

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

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

HUHTAMAKI INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ROBERTSON, Ronald
SCHNEIDER, Wayne

(73) 1.
2.

٠٩/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ  ٨٣٦.٥٥٥/١١تحت رقم الوالیات المتحدة األمریكیة
٢٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/US2008/067639(طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

ت اللزجةوسیلة توزیع للبھارا (54)
١٩/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٠/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

: یتعلق ھذا االختراع بخرطوشة موزعة للبھارات اللزجة تشتمل على 
فة  شتمل ش ابلین وی انى متق رفیین أول وث زأین ط اً ج داراً جانبی ضمن ج ام یت شكل ع وبى ب ت أنب مبی

دار  ام للج شكل ع ى نحو طبیعى ب داخل عل ة لل ى األول موجھ ذكور بجوار الجزء الطرف انبى الم الج
ع  تم وض ذكور ، ی ت الم ة بالمبی مام مثبت ة ص ى تجمیعی ة أول ذكورة فتح شفة الم دد ال ذكور ، تح الم
ة  ة خارجی تجمیعیة المذكورة فى عالقة تراكب مع الفتحة األولى المذكورة وتتضمن عضو دعم بحاف

ام إغالق وعضة تثقیب بفتحة توزیع واحدة على األقل قطرة  من مادة الصقة مصھورة ساخنة إلحك
ة  ة بتجمیع ل لإلزال ى نحو قاب ت عل ذكور ، وعضو إغالق أول مثب الحافة الخارجیة لعضو الدعم الم
ذكور  شتمل عضو اإلغالق األول الم الصمام المذكورة فى عالقة تراكب بفتحة التوزیع المذكورة ، ی

٠على جزء لسان مطوى 

(57)

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



٢٥

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة 
مكتب براءات االختراع

PCT

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

٢٤/٠١/٢٠١١
٠١٤٩/٢٠١١
٢٠١٢اكتوبر 

٢٧/٠٢/٢٠١٣
٢٦٠٩٩

H04B 7/26 & H04L 27/26Int. Cl.8(51)

LG ELECTRONICS INC. (KORIA)1.
2.
3.

(71)

4.    CHUNG, Jae Hoon
5.    KIM, So Yeon

LEE, Moon II
HAN, Seung Hee
KO, Hyun Soo

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

) ٣٠/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٤.٩٩٢/٦١( :الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقمى
)١٦/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢٢٦.٢٦٧/٦١( 

١٠/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ١٠-٢٠٠٨-٠٠٩٩٦٧١: جنوبیة رقم      جمھوریة كوریا ال
٣٠/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/KR 2009/004262: (الطلب الدولى رقم 

سمر احمد اللباد(74)
براءة اختراع  (12)

طریقة وجھاز الستقبال بیانات فى نظام اتصال السلكى(54)
٢٩/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى  ٣٠/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من   

لكى(57) صال الس ام ات ى نظ ات ف تقبال بیان از الس ة وجھ الى بطریق راع الح ق االخت ة . یتعل ضمن الطریق تت
ة ) DL(استقبال معلومات اتصال نازل  ة من خل) PDCCH(على قناة تحكم التصال نازل فیزیائی موج

. ثانDLCCخالل DLومات واستقبال بیانات اساسھا معل(CC)أول DLحاملة لمكون 

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



٢٦

١٠/٠٦/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000556

٢٠١٢نوفمبر 
١٧/٠٢/٢٠١٣

٢٦١٠٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى وا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 273/04

(71) 1. DSM IP ASSETS B.V.  (NETHERLANDS)

(72) 1. MENNEN, Johannes, Henricus

(73) 1.
2.

STAMICARBON B.V  (NETHERLANDS)

٠٩/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ١٠٢٧٦٩٧:ھولندا تحت رقم
١١/١١/٢٠٠٥بتاریخ(PCT/EP2005/012201):مطلب البراءة الدولى رق

٠١
٠٢

(30)

سمر احمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة لزیادة إنتاج الیوریا (54)
١٠/١١/٢٠٢٥وتنتھى في ١١/١١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

الى  ى القطاع ع ا الموجودة ، ف اج الیوری ة ، یتعلق ھذا اإلختراع بوحدة لزیادة إنت ن العملی الضغط م
دة  ا ، ووح وین یوری ا لتك ون واألمونی انى أكسید الكرب ھ ث ى مفاعل یتفاعل ب شتمل الوحدة عل حیث ت
ا  ا وبھ فصل حرارى وبھا یتم فصل تیار العملیة من المفاعل باإلمداد بالحرارة أو وحدة فصل األمونی

ألمونیا كغاز فصل ومكثف وبھ تتكثف یتم فصل تیار العملیة من المفاعل باإلمداد بالحرارة بمساعدة ا
:غازات الفصل ، وعندئذ تعود نواتج التكثیف المتكونة إلى المفاعل ، وفى ھذه العملیة 

.مول / مول ٣,٣و ٢,٨بین Cإلى Nتكون نسبة -
. میجاباسكال ١٦و ١٣,٥یكون الضغط فى القطاع عالى الضغط من العملیة -
تم فصل CO2تیار العملیة من المفاعل وذلك فى وحدة فصل یتم فصل جزء على األقل من - ا ی وبھ

تیار العملیة من المفاعل بواسطة إمداد الحرارة وبمساعدة ثانى أكسید الكربون كغاز فصل ، و
. تزید قدرة التكثیف فى القطاع عالى الضغط من العملیة -

(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



٢٧

٠٥/٠٦/٢٠٠٠
٠٧٣٩/٢٠٠٠
٢٠١٢أكتوبر 

١٧/٠٢/٢٠١٣
٢٦١٠١

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

جمھوریة مصر العربیة
بحث العلمىوزارة الدولة لشئون ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 211/30, 211/46

(71) 1.
2.
3.

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.
4.

ALANINE, Alexander
BURNER, Serge
BUETTELMANN, Bernd
HEITZ NEIDHART, Marie-Paule

5.
6.
7.

JAESCHKE, Georg
PINARD, Emmanuel
WYLER, René

(73) 1.
2.

٠٨/٠٦/١٩٩٩بتاریخ ٩٩١١١١٢٦: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

بیبریدین -مشتقات إیثان سلفونیل (54)
٠٤/٠٦/٢٠٢٠البراءة وتنتھى فى تبدأ الحمایة من تاریخ منح

: یتعلق االختراع الحالى بمركبات من الصیغة العامة

: فیھا
Rأو ھیدروكسى، ھیدروجین ىیدل عل

R2 و مثیلیدل على ھیدروجین أو ،
X یدل علي–O- أو–CH2- ،
٠دوائیا منھا ةالمقبولالحمضةضافإمالح أو
يةوھي لذلك مفیدNMDAجید لمستقبل انجذاب ن ھذه المركبات لھا أتضحأ ،مراضاألةمعالجف

ل العصبيأةمن فیھا دواعي االستعمال العالجیالتي تتض سببةالحادشكال التحل ثال،ب سكت،م و ة أال
ابإ یةص خ ، ةرض صبأللم ل الع كال التحل رضةالمزمنىش ل م سون مث رض باركن ایمر ، م الزھ

انبي ع( ALSوأمرض ھنتیجون  ذالتصلب الج ر المغ ل العصب)للعضالتىی المصاحب ىالتحل
ذھنوأمراضالفیروسیة، او ةالبكتیریلإلصابات س،ىمثل الفصام ال اب ىالحصار النف ماالكتئ واألل

٠.الحاد/ المزمن

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٨

٢٣/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٩٠/٢٠٠٨
٢٠١٢اكتوبر 

١٨/٠٢/٢٠١٣
٢٦١٠٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 G07F 9/06

(71) 1.
2.
3.

THALES (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

LEBEAU, Christophe

(73) 1.
2.

٢٣/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥.٠٩٧٧٥: فرنسا تحت رقم 
٢٢/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ PCT/EP)  (2006/066646: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة آمنة لتجمیع العمالت وطریقة آمنة لنقل وتفریغ صنادیق العمالت (54)
٢١/٠٩/٢٠٢٦فى ى وتنتھ٢٢/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع یتعلق ھذا  غ صنادیق العمالتباالخت ل وتفری ة لنق ة آمن ع العمالت وطریق ة لتجمی یلة آمن ٠وس
طة  ا بواس تحكم فیھ تم ال رة ی ضمنة ك الت مت نادیق العم تیعاب ص ل الس ى حام شتمل عل ت

ة  ة داخلی ى ٠آلی الت عل ندوق العم شتمل ص دخول : وی ن ال ھ م الق لتمكن یلة إغ وس
ى وا ة إل ة الداخلی وة ذات اآللی تح الك ة لف ة الفرص الق إلتاح یلة إغ ة ، ووس ن الدعام سحاب م ٠الن

ذلك : تعمل اآللیة الداخلیة على الكوة  ة ل یح وسیلة اإلغالق الفرص دما تت وذلك عن طریق فتحھا عن
ة أخرى  ن ناحی ة م ا مغلق اظ علیھ ق الحف ى الحامل ، وعن طری ٠وعند إدخال صندوق العمالت ف

راع ویتع ق االخت ن تطبی الت ویمك نادیق العم غ ص ة لتفری ة آمن ضاً بطریق راع أی ق االخت ل
٠لنقل العمالت بدون لمسھا 

(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



٢٩

١١/١١/٢٠١٠
١٩٢٦/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
١٨/٠٢/٢٠١٣

٢٦١٠٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F23G 5/027 , 5/50

(71) 1.
2.
3.

LEON ENGINEERING S.P.A. (SAN MARINO)

(72) 1.
2.
3.

AMADESI, Paolo

(73) 1.
2.

١٤/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ BO2008A000292: ایطالیا تحت رقم 
١١/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ) (PCT/IT 2009/000208: طلب البراءة الدولى رقم  

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

معالجة مادة اإلحتراق  (54)
١٠/٠٥/٢٠٢٩فى وتنتھى ١١/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع ب ذا االخت ق ھ راق یتعل واد اإلحت ة لم ة ) X(عملی وات التالی ى الخط شتمل عل ى ت : ، الت
ضلة ) أ( ضغوطة المف واد الم ال الم رة  ؛ ) X(إدخ الق الحج ل  وإغ رة التفاع ى حج ف
دفق) ب( راق والت ل لإلحت از القاب راق ،  إدخال تدفق من الغ ى اإلحت از المساعد عل ن الغ اظر م المن

شیط  ك لتن ل  ، وذل رة التفاع ى حج بعض ، ف ضھما ال سبة لبع ة بالن سبتھما متكافئ ون ن ث تك حی
واد راق الم سدة ، ) ج(، ) X(إحت ة  لألك ر القابل رارى للعناص ائى الح ل الكیمی تمرار التفاع إس

ال أى  الى ، دون إدخ سجین الح ع األك ون ، م ل الكرب رى ، مث ازات أخ ساعد ) د(غ از الم ن الغ حق
ودة  سدة الموج ة لألك ر القابل ة للعناص ة الحراری اعالت الكیمیائی ة التف راق لتغذی ى اإلحت عل

واد  ى الم رارة ، )  X(ف ة الح ة لدرج اط النھائی ى النق ادة ف دث زی ى تح ـ(حت انق  ) ھ مام خ تح ص ف
ى  ساعد عل از الم ال الغ تمرار إدخ ع إس ازات ، م صل الغ غط لف دل ض د مع راق عن اإلحت

اط  دیدة اإلرتب ید ش ضاع األكاس تم إخ ى ، وی ون المتبق سدة الكرب تم أك ى ی ر حت د كبی ى ح ت إل ثاب
٠للتحلل بالحرارة وتتم أكسدة الفلزات الموجودة 

(57)

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



٣٠

٠٦/٠١/٢٠٠٨
٠٠١٤/٢٠٠٨
٢٠١٢أكتوبر 

١٨/٠٢/٢٠١٣
٢٦١٠٤

(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 C03B 5/235

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

LECONTE, JEAN-GERARD.

(73) 1.
2.

١٣/٠٧/٢٠٠٥تاریخ ب٠٥٥٢٢٠٢:تحت رقمفرنسا
١٢/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ /FR2006/050709) (PCT:رقملىطلب البراءة الدو

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة لتحضیر زجاج (54)
١١/٠٧/٢٠٢٦فى وتنتھى ١٢/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ریتعل ى ف سحوق ف كل م ى ش ام عل واد خ ن م اج م ضیر زج ة لتح ن بطریق
ار  غیر التی رس ص قف ، ت ة وس وائط جانبی الث ح ى ث شتمل عل ع(ی اه المنب ى اتج ) ف

د  ل واح ى األق ائل ، عل ازى أو س ود غ اقن وق صاحب بح د م واء واح اقن  ھ ل ح ى األق وعل
رس  ى الت ذكور أو ف سقف الم ى ال ذكورة أو ف ة الم ى الحوائط الجانبی من الحاقنات المذكورة ترتب ف

ار  د التی صغیر ض عبات(ال اه المنب ة ) ج وات التالی ذكورة الخط ة الم ضمن الطریق ن : تت خ(حق ) ض
د مباشرة  دة تول ل شعلة واح ى األق ذكورة ، عل ات م ود سائل خالل حاقن اً (ھواء وغاز أو وق ) فوری
٠أقرب إلى المنطقة ، حیث تغطى فیھا المواد الخام التى على شكل مسحوق محلول الزجاج 

(57)

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



٣١

٠١/١٢/٢٠٠٨
١٩٤٥/٢٠٠٨
٢٠١٢نوفمبر 

١٨/٠٢/٢٠١٣
٢٦١٠٥

(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 2/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

لى على عیسى ھشام أمین ع/ األستاذ الدكتور
عبد العزیز ندیر شحاتھ / األستاذ الدكتور

مصطفى طلعت رمضان / الدكتور
حاتم سالمة على/ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید/ المركز القومى للبحوث ویمثلھا األستاذة-نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع (74)
اختراع  براءة (12)

طریقة إلنتاج عصیر قصب معلب ذو جودة عالیة وأمن صحیا وذو فترة صالحیة أطول  (54)
٣٠/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى٠١/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

دة  ى خطوات عدی تم ف ى ت یتعلق ھذا االختراع بطریقة إنتاج عصیر قصب معلب ذو جودة عالیة والت
سلق ٥٠دقائق وتقطیعھا إلى قطع طول كل منھا ٥-٣اه جاریة من تبدأ بغسل السیقان فى می سم ثم ت

دة  ار لم ة بالبخ ة الحراری رض للمعامل ث تع وكالف حی از األوت طة جھ ار بواس ع بالبخ ذه القط ١٠ھ
رارة  ة ح ى درج ائق عل ة ١٢٦دق ة مئوی صارة ذات ٠درج طة ع صیر بواس ستخلص الع م ی ث

صیر الن ح الع م یرش ة ث طوانات ثالثی ع أس ن أرب ون م ون مك ذى یك شاش وال اش ال الل قم ن خ اتج م
ز  اتج بتركی ى العصیر الن ستریك إل ذلك % ٠,٢طبقات من الشاش ثم یضاف حمض ال ا یضاف ك كم

ز  صودیوم بتركی لفیت ال اى س ة ٠%٠,١میتاب ة معقم وات زجاجی ى عب ل ف صیر المعام أ الع م یعب ث
ز  یوم بتركی وربات البوتاس ھ س ضاف إلی یط ا% ٠,١وی زینلتثب اء التخ ى أثن و المیكروب ذلك ٠لنم وب

دة  سابقة لم امالت ال ل بالمع ظ وتخزین عصیر القصب المعام ى درجة حرارة ٦یمكن حف ھر عل أش
٠الغرفة

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
ة بالطلبوالصور المرفق



٣٢

٠٣/١٢/٢٠٠٣
١٠٦١/٢٠٠٣

٢٠١٢اكتوبر 
١٨/٠٢/٢٠١٣

٢٦١٠٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

میة البحث العلمى و التكنولوجیاأكادی
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16K 31/06

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

خالد أحمد على یحیى / دكتور مھندس  ٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید وآخرین / المركز القومى للبحوث ویمثلھا السیدة -تفویض نقطة االتصال بمكتب البراءات   (74)
براءة إختراع (12)

محبـس كھربـى (54)
٠٢/١٢/٢٠٢٣وتنتھى فى ٠٣/١٢/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 
: بوصة ، یتركب المحبس من ١/٢یتعلق ھذا االختراع بمحبس كھربى 

جسم المحبس 
مانع التسرب 

المحبس غطاء 
الزنبرك 

الملف الكھربى 
ادة  ن م ئ م رص جاس ن ق ارة ع سرب عب انع الت ون م رداخ ، ویك تخدام ال ن اس ستغنى ع ھ ی وفی

تیكیة  ة(بالس ة الكثاف اه             ٠) قلیل ة می دات معالج ال ووح بیل المث ى س بس عل ذا المح ستخدم ھ وی
.  الخ ... الشرب 

(57)

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



٣٣

١٩/١١/٢٠٠٧
٠٥٩٧/٢٠٠٧
٢٠١٢نوفمبر 

١٨/٠٢/٢٠١٣
٢٦١٠٧

(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 C07C 41/03, 43/23, 209/54, 211/04
)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومي للبحوث  ٠١

٠٢
٠٣

(71)

امیمة محمد عبد الحافظ/ استاذة الدكتورة ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

ماجدة محسب السید وآخرین/ المركز القومى للبحوث ویمثلھا السیدة - تفویض نقطة االتصال بمكتب البراءات   (74)
 (30)

براءة إختراع  (12)

طریقة لتحضیر دواء اإلندرال (54)
١٨/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٩/١١/٢٠٠٧لحمایة من تبدأ ا

ة ندرالاإلدواءبطریقة لتحضیر ھذا االختراع یتعلق ة الدوائی ضیر الخام ة لتح وھي طریقة اقتصادیة امن
درال دواء اإلن ةInderal ل ة مختلف أثیرات عالجی ا ت ى لھ ة الت ة الھام ن األدوی دواء م ذا ال د ھ اویع : أھمھ

ة –عالج ضغط الدم المرتفع  دورة التاجی الج–عالج قصور ال ى ع ائى ف صدریة عامل وق ة ال –الذبح
ةنشاط الغدة الدرـب وكذلك كعامل مساعد فى عالج زیادةلعالج اضطراب ضربات الق ة. قی د طریق تعتم

ولا دة البروبرانول س Propranolol base لتحضیر على تحضیر قاع ى نف ة ف الث خطوات متتالی ى ث ف
صودیومى ((one pot reaction) وعاء التفاعل ح ال ضیر–خطوة تحضیر المل ب اإلتح سى مرك یبوك

دون اللجوء إلى فصل كل منتج على حده وتتم كل ھذه الخطوات الثالثة )ثم تحضیر قاعدة البروبرانولول
كوسط للتفاعل دون اللجوء إلى استخدام أى مذیب عضوى فى عملیة تحضیر القاعدةفى وجود الماء فقط

تم ي ی ى الت ا إل دوكلوریك Propranolol hydrochloride(Inderal)تحویلھ از الھی ع غ ا م بتفاعلھ
(HCL)أمنة صناعیاً لدرجة كبیرة–اقتصادیة –ھذه الطریقة الجدیدة سھلة التطبیق مما یجعل.



٣٤

١٣/٠٥/٢٠٠٩
٢٠٠٩٠٥٠٧٠٧

٢٠١٢أكتوبر 
١٩/٠٢/٢٠١٣

٢٦١٠٨

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

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OTSUBO, Toshifumi

(73) 1.
2.

١٥/١١/٢٠٠٦بتاریخ : 309655-2006ت رقم الیابان تح
١٧/١٠/٢٠٠٧بتاریخ)PCT/JP2007/070274(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تستعمل لمرة واحدة من نوع السراویل الداخلیة التىحفاضة وطریقة لتصنیع حفاضة (54)
١٦/١٠/٢٠٢٧وتنتھى في ١٧/١٠/٢٠٠٧حمایة من تبدأ ال

ة  سراویل الداخلی یتعلق اإلختراع الحالى بطریقة لتصنیع حفاضة التى تستعمل لمرة واحدة من نوع ال
د  ن لمس الجل راز م ة . مزودة بفاصل لمنع الب ة الرقیق ى من قطع ت جزء مثن تم تثبی شكیل ) ٢٠(ی لت

درزة بالسطح الداخلى للجزء األ) أ٢٠(الفاصل  ة ال ى منطق ى ف امى أو الجزء الخلف ة ) ٦(م ، وبمنطق
ة ) ٧(الوسط األمامیة  ط الخلفی ة الوس ى ) . ٨(، ومنطق طة ثن ى بواس سم المثن ى الج تم الحصول عل ی

ة  زء الرقیق صف ) ٢٠(ج ب ن ذلك یتراك ى األول وب اه العرض ى اإلتج صف ف ط المنت داد خ ى إمت عل
ا  انى لیكون سم الث صف الج سم األول ون ة الج ة الرقیق ة ) ٢٠(قطع واف الطرفی ان الح ذلك یلحم وب

فى حالة جعل ) . X(فى كل من نصفى الجسمین عند الجزء األوسط فى اإلتجاه العرضى ) ٢٢،٢١(
تم  انى ی ى الث اه العرض صف لإلتج ط المنت ن خ رب م ى األول یقت اه العرض ى اإلتج صف ف ط المنت خ

األمامى والخلفى إلى سطحین داخلیین یتراكبان فى اإلتجاھین ) أ١٠(قسمة الجسم األساسى للحفاضة 
درزة  ة ال ى لمنطق د الحواف ) ٦(عند الجزء األمامى أو الجزء الخلف سطح الخارجى عن ، ویتصل ال

درزة  ة ال داخلى لمنطق سطح ال سم األول وال صف الج ة لن ة المقابل ین ) ٦(الجانبی زء ب صل الج ، وینف
داخل سطح ال ن ال ة ع ة . ى الحواف الجانبیة المتقابل ى الجسم األساسى للحفاض تم ثن ك ی د ذل ) أ١٠(بع

ى  سم األساس داخلى للج سطح ال ام ال تم لح انى ، وی ى الث اه العرض صف لإلتج ط المنت داد خ ى إمت عل
ة  تم ) أ١٠(للحفاض انى ، وی سم الث صف الج ة لن ة المتقابل واف الجانبی د الح ارجى عن سطح الخ ، وال

ة ) أ٨أ،٧(ة فصل الجزء بین الحواف الجانبیة المتقابل ة والخلفی ط األمامی اطق الوس سم ) ٨،٧(لمن للج
.  وبذلك یتم ثنیھم ولحامھم لتشكیل شكل من نوع السراویل الداخلیة ) أ١٠(األساسى للحفاضة 

(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



٣٥

١٤/١٢/٢٠٠٨
٢٠٠٠/٢٠٠٨
٢٠١٢نوفمبر 

١٩/٠٢/٢٠١٣
٢٦١٠٩

(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 A41C 3/04

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

FUJIKAWA, Michiyo
KAWAKAMI, Hikari

(73) 1.
2.

٠٨/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦-١٦٠٣٤٢: تحت رقمالیابان
١٦/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/JP2007/058269):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

حشوة صدر ماصة (54)
١٥/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٦/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

األطراف ت أعضاء مرنة قابلة للتمدد متصلة بجوانبیتعلق االختراع الحالي بحشوة صدر ماصة ذا
ب مضایقة د المستخدم، من أجل تجن ة لحشوة الصدر المالمسة لجل ة الجانبی صدر المتدلی حشوة ال

ى األعضاء ة عل ل للمستخدم، وتتم تھیئة حشوة الصدر بحیث أن التجمعات المتكون دد بفع ة للتم القابل
ةتقلصھا ال تتكون على كل أجزاء األطرا ن ٠ف المتدلیة الجانبی دل جانبي م وي كل طرف مت ویحت

ب ى الجان وع عل زء أول موض ى ج صدر عل شوة ال ى ح وع عل اني موض زء ث د وج س للجل المالم
ة للجزء ویتم وضع العضو٠الجانب غیر المالمس للجلد ة الخارجی دد بطول الحاف ل للتم المرن القاب

٠الثاني

(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

١١/٠٢/٢٠٠٩
٠١٩٧/٢٠٠٩

٢٠١٢سبتمبر 
٢٤/٠٢/٢٠١٣

٢٦١١٠

(22)
(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 35/10 & C04B 35/66

(71) 1.
2.
3.

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

DJURICIC, Boro
REITERER, Franz

(73) 1.
2.

٢٨/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٠٤٠٢٦٩.٣١٠٢٠٠٦: المانیا تحت رقم 
٠٨/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)  (2007/007000: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد محمد بكیر (74)
براءة اختراع   (12)

منتجات السیرامیك الحراریة المحروقة (54)
٠٧/٠٨/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٨/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

دیر  ل تق ى أق وى عل ة ، تحت ة المحروق سیرامیك الحراری ات ال راع بمنتج ذا االخت ق ھ یتعل
:واحد من المواد المؤكسدة التالیة 

ZrO2, ZrO2- Al2O3, Al2O3,  Mullite, MgO, MgO-Al2O3, Cr2O3, MgO-
Cr2O3, SiO2, Al2O3 – Cr2O3,

بــــــــــالحجم ونفاذیــــــــــة للغــــــــــاز حــــــــــوالى% ٣٠بــــــــــالحجم وأعلــــــــــى مــــــــــن % ١٠≥لهــــــــــا فتحــــــــــة مــــــــــسام 

بـالوزن مـن المكونـات التـى تكــون % ٥نـاتج مـن دفعـة تحتـوى علـى أقــل مـن ٢م١٣-١٠×١٠٥×٥< 

م وهـذا عنـد إضـافة مـن ١٥٠٠د تـسلیط درجـة حـرارة حـوالى الطور المنصهر عن بـالوزن % ٩٠-٥٠ْ

بـالوزن  % ٥٠-١٠میكرومتر تحتـوى علـى ١٠٠< d90من جزیئات مادة حراریة بحجم حبیبة حوالى 

بـین d90الحبیبـة میكرومتر والنسبة لجزیئـات٥٠٠< d90جزیئات مجروشة لمادة حراریة بحجم حبیبة 

٠بالوزن % ١٠≤فى حدود میكرومتر ٥٠٠–١٠٠

(57)

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



٣٧

٠٥/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001208

٢٠١٢أكتوبر 
٢٤/٠٢/٢٠١٣

٢٦١١١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60C 7/14

(71) 1.
2.
3.

NEW TECH TIRE LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MOON, Michael
CORN, Morris

(73) 1.
2.

٠٦/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ١٢٣,٨٠٨/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٨/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/US2006/017893):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عمرو إبراھیم عبد هللا   (74)
راع  براءة اخت (12)

إطار سیارة غیر معبأ بالھواء المضغوط  (54)
٠٧/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٨/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ا  ة ولھ ادة مرن ن م ى شكل جسم م الھواء المضغوط عل ل ب یرتبط ھذا االختراع بعجلة سیارة ال تعم
ة م الجزء جزء محدب ممتد بشكل محیطى على شكل سطح زالق وترتبط جدران جانبی ا ب دة تطوقی مت

طوانى  دب(األس ى ٠)المح ا الت د محیطی ارجى الممت ار الخ فة اإلط ى ش ة ف دران الجانبی ى الج تنتھ
ة ٠تستخدم لربط إطار عجلة السیارة ا، منحنی عدد من النوابض ممتدة نصف قطرى، متباعدة محیطی

٠ى وجدران الجانبیةالمركب تصنع من مادة مؤلفة تكون على األقل جزیئا جزء من الجزء األسطوان
ة سم العجل ارجى لج د ٠النوابض المنحنیة لھا أطراف تنتھى فى شفة اإلطار الخ یوضع الحزام الممت

ة  وابض منحنی ن الن رى م صف قط ا ن ة خارج ة المرون وة وقلیل ة الق ادة عالی ن م ى م ا المبن تطوقی
٠المركب

(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



٣٨

٢٣/٠٦/٢٠١١
١٠٨٨/٢٠١١
٢٠١٢نوفمبر 

٢٤/٠٢/٢٠١٣
٢٦١١٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A62C 37/40

(71) 1.
2.
3.

Sang-Sun LEE (SOUTH KOREA)

(72) 1.
2.
3.

Sang-Sun LEE

(73) 1.
2.

٣١/١٢/٢٠٠٨بتاریخ 0137836-2008-10: األرقام تحت كوریا
٠٥/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ 10-2009-0018855
٢٢/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ 10-2009-0035192

٢٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/KR2009/007782):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

عمرو إبراھیم عبد هللا سالم  (74)
براءة اختراع   (12)

ذات صمام مندمج، ونظام إطفاء حریق یستخدم تلك الَمرشة ] ماء[َمرشة  (54)
٢٣/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

اء[ةھذا االختراع بَمرشیتعلق ام ] م دمج، و نظ اء إذات صمام من كطف ستخدم تل ق ی ٠ةالَمرشحری
ساسةتعتبر الَمرشات التقلیدی مةح و ل ي و ل ق، و تعمل حت دالع الحری دا الن ق، األج شب حری مر ین

ؤدي  وف ی ذي س م إال ي حج رهأل ل٠ضرار كبی تم تعطی سبب، ی ذا ال ادلھ ھ ع ن ةالَمرشات التقلیدی م
شغیل مسبقا افباإل٠وضع الت ل الَمرشاتإةض ك، ال تعم ي ذل ي عنل تم حت دما ی ق عن شوب حری د ن

ل الَمرشات عدیم ا یجع ض حساسات الَمرشات، مم دةخف راع الحالي ٠ةالفائ دف االخت ي حل إیھ ل
ا ]ماء[ة عاله، و ترتب َمرشأةالمذكورةالمشكل ص م ي یفح ي المبن دیر ف ذه كم ق أذا إھ دلعت الحری ن

ي حالإةشارإیرسل ندالع الحریقإةمن عدمھ، و في حال شغیل ةطفاء، و حیث ف ساس ت شعار ح است
تمأبةالَمرش شغیل الَمرشندالع الحریق، ی صلةت ط بواسطةذات ال ي الَمرشةفق مام مركب عل ، ةص

اء، إةتحكم مركزي، و محطةفقط عندما یندلع الحریق فعلیا، مخوال خدمةبواسطتھ تعمل الَمرش طف
ل األأذلك للتحقق من و ما شابھأ ي ك ان ف اندالع الحریق في كل مك ن أ٠توق ضا یمك ستعملأی ن ی

ائل المواصالت العام ي وس ق حجرةاالختراع الحالي عل د تحق اء بع تم رش الم ث ی اتور ةحی و أالم
زال ندالعإمن ةاو خارج السیارةمان ركاب السیارأعن ةالتحكم المسؤلةلوح الي ال ی الحریق و بالت

ھ الححیث یمطر االختراع٠للحساسةالعالیةیستفاد من الحساسی ي حال ط ف دالع إالي رذاذ الماء فق ن
شغیل الخاطئ و ب الت ن تجن ي، یمك ق الفعل ن الحری ي المنطقأیمك اء ف رش الم ط، ةالمطلوبةن ی فق

٠لنشوب الحریقةمبكرةطفاء الحریق في مرحلإبواسطتھا یمكن 

(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



٣٩

١٧/٠٤/٢٠١١
٠٥٩٥/٢٠١١
٢٠١٢أكتوبر 

٢٥/٠٢/٢٠١٣
٢٦١١٣

(22)
(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 39/20

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

DAVE, Parthiv, Ripudaman
MUKHERJEE, Debasis
SRIVASTAVA, Madalasa

(73) 1.
2.

١٧/١٠/٢٠٠٨بتاریخ MUM/2008/2233:تحت رقمالھند
٢١/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/062183) : طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مرشح من كتلة كربونیة  (54)
٢٠/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢١/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

الى بعملی راع الح ل كربونیةیتعلق االخت حات من كت زةمشربةمربوطةلصنع مرش ویختص،بفل
و أالنحاس وأةبفلز ینتقى من الفضةمشربةمشكلةكربونیةلتحضیر مرشح من كتلةاالختراع بعملی

ز ف وى الفل ى محت ر ف ن التغی سبیا م نخفض ن ستوى م ك بم رافالزن ل ، وانح ن أى الكت سبیا ع ل ن ق
٠منخفضا نسبیاةیكون معدل ارتشاح الفلز من الكتلمحتوى الفلز النظرى و

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٠

٠٩/٠٨/٢٠١٠
١٣٤٧/٢٠١٠

٢٠١٢دیسمبر 
٢٨/٠٢/٢٠١٣

٢٦١١٤

(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 E03D 5/09 & F16 K 3/00

)ر العربیة جمھوریة مص( جمال محمد على أبو ریھ  / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جمال محمد على أبو ریھ  / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

خالط معدل ذات ید واحدة (54)
٠٨/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٩/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق  وعیتعل راع موض دل ذات یاالخت اه مع الط می ن بخ صنوع م و م اوتش وھ ة وك ل ببلی دة یعم د واح
خامات مصریة ویختلف عن غیره من الخالطات العادیة بأنھ یعمل بصمام غیر الھاند مكسر الموجود 
ل  ة لتحوی ى البلی مام واحد وھ ق ص ل عن طری الط بالكام شغیل الخ تم ت ة وی ة مختلف واق بطریق باألس

ال ذا الخ زات ھ ن ممی س وم دش أو العك اه لل سار المی اه م رارة المی ة ح ضبط درج ر ل ھ مؤش ھ ل ط أن
٠بطریقة بسیطة 

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
قة بالطلبالمرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرف



٤١

١٤/٠٤/٢٠١٠
٠٦٠٥/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
٢٤/٠٢/٢٠١٣

٢٦١١٥

(22)
(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 8/528 , 8/54
(71) 1.

2.
3.

M-I SWACO NORGE AS  (Norway)
OILFIELD MINERAL SOLUTIONS LIMITED (United kingdom)

(72) 1.
2.
3.

KEATCH, Richard
GUAN, Hua

(73) 1.
2.

١٥/١٠/٢٠٠٧بتاریخ     ٩٨٠.٠٤٠/٦٠الوالیات المتحدة األمریكیة  تحت  رقمي 
٠٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠١٢.٢٩٢/٦١

١٥/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/IB2008/002728: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢

(30)

سمر اللباد      (74)
براءة اختراع  (12)

حفرة بئر طریقة لتعزیز امتزاز مثبط في منطقة )                            54(
١٤/١٠/٢٠٢٨وتنتھى في ١٥/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة  شتمل الطریق ث ت ر ، حی رة بئ یتعلق االختراع الحالى بطریقة لتعزیز امتزاز مثبط ملح في منطقة حف
على التكییف المسبق لمنطقة حفرة البئر ، ووضع مثبط الملح في حفرة البئر ، وقفل منطقة حفرة البئر 

ة رة زمنی ر لفت رة البئ ة حف ى منطق ح عل بط المل زاز مث دء امت ل لب ى األق ى . عل ح عل بط المل شتمل مث ی
ة  ى ٣مركب یذوب في الماء جزئیاً على األقل یشتمل على فلز من مجموع ذوب /و١٥إل أو مركب ی

،R1 ،R2، وS أوO ھي Xحیث ) I(في الماء جزئیاً على األقل لھ واحدة على األقل من الصیغ 
 R3 ،R4 ، عند وجودھا ،R5أو /وR6 تشتمل كل على حدة على مجموعة وظیفیة عضویة أو غیر

.  عضویة 

(57)

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



٤٢

٢٤/٠٢/٢٠٠٨
٢١٣١/٢٠٠٨ D1

٢٠١٢سبتمبر 
٢٨/٠٢/٢٠١٣

٢٦١١٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B08B 9/027 , 9/00 & G01N 1/22

(71) 1.
2.
3.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

LÖNNE, Rolf
ELSEN, Jan
ROBERT, Karl

(73) 1.
2.

١٦/١٢/٢٠٠٥بتاریخ (EP05027687.2): تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
٢٦/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/067791(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

دى انیس سراج الدینھ (74)
براءة إختراع (12)

وجھاز قیاس لقیاس درجة نقاء الوسطبحقن وسطةطاقةوجھاز لتنظیف مكونات محطةطریق (54)
٢٥/١٠/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٦/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

لوسط مستمرمریر عمل تیتموالتى فیھا ةطاقةمحطمنشأة لتنظیف مكونات ةبطریقختراعالھذا ایتعلق
ورة مغلقة ویتم القیام بفحص لدرجة نقاء لتنظیف دأةو اكثر من مكونات المنشأمكون واحد من خالل

.الوسط فى مكون واحد على األقل من مكونات تشغیل المنشأة 

(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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٣مارسىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٠٣دد ــالع٢٠١٣إبریل ددــع

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 صادراألوصاف المخت ارسخالل شھرةال ة ٢٠١٣م ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات

)٢( ٢٦١١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦١١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٦١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٦١٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦١٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦١٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦١٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦١٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦١٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦١٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦١٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦١٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٦١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٦١٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦١٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦١٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٦١٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٦١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٦١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٦١٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٦١٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٦١٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٦١٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٦١٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٦١٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٦١٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٦١٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٦١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٦١٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)٣٧( ٢٦١٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٦١٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٦١٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٦١٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة

)٤١( ٢٦١٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٦١٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٦١٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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

٢٠١٣مارسرـالل شهـخ
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وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01K 97/2
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(74)
براءة إختراع (12)

)البوصة(بالسنارة صید األسماكیستخدم أثناء عملیة صوتى وأضوئى ھمنب (54)
٠٩/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٠/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سنارة ة صید األسماك بال ة (الموضوع عبارة عن منبھ ضوئى أو صوتى یستخدم أثناء عملی –البوص
:ویتكون من جسم المنبھ) الغابة–قصبة الصید 

اح –شریحة توصیل -"حساس األھتزاز"سوستة –بطاریة (كھربائیة دائرة- –مفت
. ) ةسماع–لمبة 

. )ضوئیة أو صوتیة(اإلشارة الناتجة-
. سماكألیستخدم ھذا النظام فى عملیة صید ا-
. لیالً ونھارًا باستخدام السنارة-

م ل الطع سمكة وتأك رب ال دما تقت وتیة عن وئیة أو ص ارة ض دار إش ك بإص ذب وذل ن ج ى یمك حت
السنارة فى الوقت المناسب 

فكرة العمل 
سنارة ا زاز ال د اھت دعن ن ش اتج م ام وتقلن ل النظ ودة داخ سوستة الموج ز ال م تھت سمكة للطع م وال

البمالمسة الشریحة التى تقوم ان أوبإكم ة البی ى لمب ة إل دائرة الكھربی ھ ال دار التنبی سماعة إلص ال
.أو صوتیًا المطلوب ضوئیاً 

(57)

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



٣

١٧/٠٥/٢٠١٠
٠٨٠٦/٢٠١٠

٢٠١٢سبتمبر 
٠٥/٠٣/٢٠١٣

٢٦١١٨

(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 C22C 19/07

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN ISOVER (FRANCE)
SAINT-GOBAIN SEVA (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BERNARD, Jean-Luc
BERTHOD, Patrice
HERICHER, Ludovic

4.   LIEBAUT, Christophe
5.   MICHON, Sylvain

(73) 1.
2.

٣٠/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٥٩٤٥١: تحت رقم فرنسا
٢٧/١١/٢٠٠٨بتاریخ PCT/FR) (2008/052140:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

نىسبیكة مقاومة للحرارة ، لوحة مكونة لأللیاف وطریقة إنتاج الصوف المعد (54)
٢٦/١١/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٧/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل ر االخت سب المعب ة ، الن ر التالی شمل العناص ا ت ز بأنھ سبیكة تتمی الى ب الح
:عنھا بنسبة مئویة وزنیة للسبیكة 

Cr%٣٤إلى ٢٣
Ti%٥إلى ٠.٢
Ta%٧إلى ٠.٥
C%١.٢إلى ٠.٢

Ni%٥أقل من 
Fe%٣أقل من 
Si%١أقل من 
Mn%٠.٥أقل من 

٠ویتكون االتزان من كوبالت ، شوائب غیر قابلة للتجنب 
اف ة لأللی ة المكون ة اللوح دنى خاص وف مع اج ص أداة إلنت ضاً ب الى أی راع الح ق االخت ویتعل

٠المصنوعة من ھذه السبیكة 

(57)

طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق



٤

٢٥/١١/٢٠٠٨
١٩١٢/٢٠٠٨

٢٠١٢سبتمبر 
٠٥/٠٣/٢٠١٣

٢٦١١٩

(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 C12N 15/09

(71) 1.
2.
3.

MONSANTO TECHNOLOGY, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

ANDERSON, Heather
DOUGLAS, Jennifer
GROAT, Jeanna
JOHNSON, Scott

5.  KELLY, Rebecca
6.  KORTE, John
7.  RICE, James

(73) 1.
2.

٢٦/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٨٠٨.٨٣٤/٦٠:تحت رقمالوالیات المتحدة االمریكیة 
٢٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ PCT/US) (2007/069662:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

معدلة وراثیاً MON89034یة لحدث ذرة تشخیصDNAجزئیات 
وطرق للكشف عنھ 

(54)

٢٣/٠٥/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٤/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
راع ق االخت الى بیتعل ات الح ا DNAجزئی دث ذرة یمكنھ شخیص ح MON89034ت

اً  ة وراثی ة ٠معدل ى عین ذكور ف ذرة الم دث ال ود ح ن وج شف ع اً للك ذلك طرق راع ك دم االخت ٠یق
شخص  ى ت د الت ات النیوكلیوتی ن متوالی شف ع ى الك تخدامھا ف ات الس سبارات وبادئ دم م ا یق كم

ات  ى جزیئ شتمل عل ات ذرة ی اج نب اً إلنت ة ، وطرق ى العین ذكورة ف ذرة الم دث ال ود ح DNAوج
د  اً لتحدی شرات ، وطرق ابة بالح ن اإلص ذرة م ات ال ة نب اً لحمای ذرة ، وطرق دث ال صیة لح تشخی

٠فى عینة MON89034ذرة الخاصة بنبات ذرة یشتمل على حدث DNAالـ خواص لواقح

(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 



٥

١٠/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٦٥/٢٠٠٨
٢٠١٢سبتمبر

٠٥/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٢٠

(22)
(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 20/32, 20/287, 20/286

(71) 1.
2.
3.

AKZO NOBEL N.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

EKEROTH, Johan

(73) 1.
2.

١٦/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥١١٢٣٢٥.٥: مكتب البراءات االوروبى تحت رقم 
١١/١٢/٢٠٠٦بتاریخ PCT/SE) (2006/050570: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة لتحضیر مادة أساسھا السلیكا المحورة العضویة (54)
١٠/١٢/٢٠٢٦فى وتنتھى ١١/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل شراب االخت ت الست ور ثاب صنع ط ستخدم ل ضویاً لت ورة ع لیكا مح ھا س ادة أساس بم
ورة ، ر مح لیكا غی ون س ذى یك زء وال شمل ج ائل ی ات س ون مجموع ذى یُك زء ال والج

سلیكا  ة بال سلیكا مرتبط ى ال شتملة عل ورة ٠م سلیكا مح ھا ال ادة أساس ضیر م ة لتح دمت طریق د ق وق
٠عضویا تشمل خلط فى وسط مائى لمادة أساسھا السلیكا ومركب سیالن عضوى ، وتفاعل الخلیط 

٠السلیكا محورة عضویا وقد وصفت أیضاً مادة فصل ثابتة الطور محضرة بتفعیل مادة أساسھا

(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

٢٥/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001292

٢٠١٢سبتمبر 
٠٥/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٢١

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

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

ات االختراعمكتب براء

(51) Int.Cl.8 C07C 29/151, 29/153, 29/152

(71) 1.
2.
3.

JOHNSON MATTHEY PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

FITZPATRICK, Terence, James

(73) 1.
2.

٢٧/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥١٠٨٢٣.٨: تحت رقمالمملكة المتحدة
٠٩/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ PCT/GB)(2006/050096:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة لتحضیر میثانول (54)
٠٨/٠٥/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٩/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

:بعملیة لتحضیر میثانول یشتمل على الخطوات االتیة االختراع یتعلق ھذا 
شكی)١ ادة ت اتج إع شكل الن از الم یط الغ ن خل اء م صل الم دروكربون وف ام للھی ادة خ ل م

ون  ید كرب دروجین وأكاس ى ھی شتمالً عل ق م از مخل د غ ق / لتولی از المخل وط الغ مخل
ائى  ى كیمی م ریاض ھ رق ذكور ل سب (Rالم ق بن واتج × متعل اعالت والن ات المتف كمی

محدد بالصیغة) فى تفاعل كیمیائى
R= ([H2] – [CO2] / ([CO2] + [CO]

٢أقل من 
اتحاد الغاز المخلق المذكور بغاز التخلیق غیر المتفاعل لتكوین مخلوط غاز تخلیق ،)٢
ریر )٣ الل س ع خ غط مرتف ة وض رارة مرتفع ة ح ى درج ق ف از التخلی وط غ رار مخل إم

انول  ى میث شتمل عل تج م رى من اج مج انول إلنت ق میث از لتخلی ل حف ن عام م
ل ،وغاز تخلیق غیر متفاع

ضیر )٤ از التح ن غ ام م انول خ رى میث ى مج صول عل ذكور للح تج الم رى المن د مج تبری
غیر المتفاعل ،

إزالة جزء من غاز التحضیر غیر المتفاعل كغاز تطھیر المذكور كغاز تطھیر ،)٥
٠) ٢(تغذیة غاز التحضیر غیر المتفاعل المتبقى إلى خطوة )٦

ن عل ھ م صول علی تم الح دروجین ی ى أن الھی ز ف ر ممی از التطھی ن غ زء م ل ج ى األق
ضمن  ھ یت صول علی دروجین المح ذكور والھی ق الم از المخل ن الغ زء م ذكور وج الم

٠فى مخلوط غاز التحضیر 

(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



٧

٢٠/١٢/٢٠٠٩
١٨٥١/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر 
٠٥/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٢٢

(22)
(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, 1/50, 1/56, 1/28, 1/42, 101/10

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

GUPTA, Santosh, Kumar
MAHAPATRA, Samiran
PRAMANIK, Amitava

4. SARKAR, Ayan

(73) 1.
2.

١٦/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ (1355MUM2007):تحت رقمالھند
٣١/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٧١١٥٣٩٧.٧: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 

٢٦/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/058142): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیب وعملیة لتنقیة المیاه  (54)
٢٥/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٦/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ضارةزالإلةخاص، وةالمیاه الملوثةعملیھ لتنقیتركیب وبیتعلق االختراع الحالى  ات ال ل ةالملوث مث
ضارةالملوثات المیكروبیةزالإلى إةضافخ باإلالزرنی شوائب العالقوخرىاألةال ات ال ل ةجزیئ لجع

ى تخدام اآلدم ب لالس اء مناس د ٠الم د وج بأوق دن تركی ذ/ التلب ر ال ض التطھی وى بع ى یحت
ىةالھیدروكسیدات مزدوج وى عل ى تحت ات الت افؤ واألالطبق ائى التك د ثن اتیون واح ل ك ى األق ل عل ق

٠للزرنیخةمدعمةزالإلیعطى واحد مختار ثالثى التكافؤكاتیون 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٨

١٠/٠٥/٢٠٠٧
٠٢٣١/٢٠٠٧
٢٠١٢دیسمبر

٠٥/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٢٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 34/06

(71) 1.
2.
3.

PRAD REASEARCH AND DEVELOPMENT N.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

THOMAS, Macdougall
DONALD, Ross

(73) 1.
2.

١١/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٧٤٧٠٠١/٦٠: ین رقمالتحت الوالیات المتحدة األمریكیة 
١٥/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٦٤٠٠٢٢/١١

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
براءة إختراع (12)

لى ھیدرولیكى أسفل البئر إلكمال بئرإنظام تحویل من كھربائى  (54)
٠٩/٠٥/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٠/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

جھاز قابل لألستخدام یشتمل على محول طاقة ومتحكم ، یحول محول الطاقة طاقة بتعلق ھذا االختراعی
انتقال أداة لى طاقة ھیدرولیكیة أسفل البئر ، داخل البئر لیولد اشارة ھیدرولیكیة أولى لتسببإكھربیة

لى حالة ثانیة تستجیب إلبئر اشارة ھیدرولیكیة ثانیة لتسبب انتقال أداة داخلإداخل البئر حالة أولى و
شارات الھیدرولیكیة إلالمشغل لواحدة من الى منبھات متصلة من السطح للبئر لتسبب تولیدإالمتحكم 

.األولى والثانیة 

(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



٩

٠٤/٠١/٢٠٠٧
٠٠٠١/٢٠٠٧
٢٠١٢نوفمبر 

٠٦/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٢٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
براءات االختراعمكتب

(51) Int. Cl.8 G09B 3/10

)جمھوریة  مصر العربیة(احمد عمرو احمد امام  /السید 
)جمھوریة  مصر العربیة(محمود عمرو احمد امام /السید 
)جمھوریة  مصر العربیة(محمد عمرو احمد امام  /السید 

٠٥
٠٦
٠٧
٠٨

)جمھوریة  مصر العربیة(خـالــد أحمــد أمــام /ضابط طیار
)جمھوریة  مصر العربیة(عاصم شریف أحمد / السید 
)جمھوریة  مصر العربیة(محمد حمدى على /السید 
)جمھوریة  مصر العربیة(محمد عمرو احمد امام/السید 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(71)

احمد عمرو احمد امام  /السید 
محمود عمرو احمد امام  /السید 
محمد عمرو احمد امام  /السید 

٠٥
٠٦
٠٧
٠٨

خـالــد أحمــد أمــام /ضابط طیار
عاصم شریف أحمد / السید 
محمد حمدى على /السید 
عمرو احمد امام محمد/السید 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة براءة (12)

السویتشوالرنات على الكھرباء مباشرة یعمل بنظام فصل التیار عبرباإللحانجرس باب شقة  (54)
٠٣/٠١/٢٠١٤نتھى فى ـوت٠٤/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

بداخل A/C220V قطعتین الحان ورنات على الكھرباء مباشرةیتعلق ھذا االختراع بجرس باب شقة 
والقطعة الثانیة سویتش خارج باب الشقة مغلق الدائرة ویعمل بنظام فصل ورد ICقطعة الجرس

.)عكس(التیار

(57)

ة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراء
والصور المرفقة بالطلب



١٠

٠٥/٠٥/٢٠١٠
٠٧٤٢/٢٠١٠
٢٠١٠اكتوبر 

٠٧/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٢٥

(22)
(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 5/74

(71) 1.
2.
3.

TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

CASALE, Cristiano
SORBARA, Angelo

(73) 1.
2.

٠٥/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٢٠٠٢٠و٨:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠٥/١١/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/065011):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
ة اختراع  براء (12)

جھاز فتح قابل إلعادة اإلغالق لعبوات المنتجات الغذائیة القابلة لإلنسكاب  (54)
٠٤/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٥/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سكاب  ة لإلن ة قابل ات غذائی وات منتج الق لعب ادة اإلغ ل إلع تح قاب از ف راھن بجھ راع ال ق االخت یتعل
ذكور  دد فتحة سكب وغطاء وجھاز الفتح الم وة ویح ى العب ب ف ل للثق ھ إطار مثبت حول جزء قاب ل

ھ  سكب وب وبى یتعشق بفتحة ال اطع أنب سكب، وق ملولب قابل لإلزالة یلولب فى اإلطار إلقفال فتحة ال
وة، وتوجد وسائل  تح العب ب لف ل للثق ع الجزء القاب اون م عند أحد أطرافھ المحوریة وسائل قطع تتع

ى توصل  زء توصیل أول اطع نحو الج دفع الق ن اإلطار ت ة الغطاء ع ك لولب د ف اطع وعن اء بالق الغط
ھ  القابل لإلنسكاب، وتوجد وسائل توصیل ثانیة توصل اإلطار بالقاطع وحیث أنھ عند االستعمال توج
ب  سار الثق ة الغطاء، وم ك لولب ب استجابة لف ل للثق ى الجزء القاب ب ف داد مسار الثق ى امت اطع عل الق

ب للقاطع عند ھ ركی فك لولبة الغطاء عن اإلطار لھ جزء أول لترجمة المحور النقى یتبعھ جزء ثان ب
٠حركة محوریة ودائریة

(57)

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



١١

٠٢/٠٩/٢٠٠٨
١٤٦٨/٢٠٠٨
٢٠١٢اكتوبر 

٠٧/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٢٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B04C 5/181 , 5/13 , 5/14

(71) 1.
2.
3.

FLSMIDTH A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

HANSEN, Morten Kaare

(73) 1.
2.

٢٤/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٠٠٤١٦: تحت رقمالدنمارك 
٢٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IB2006/055047(: رقم ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
براءة إختراع (12)

جھاز لفصل مخالیط التیارات الحلزونیة (54)
٢٧/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٨/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

رات وقناةجھاز لفصل مخالیط التیارات الحلزونیة یشتمل على علبة تلقى التیااالختراع بھذا یتعلق
لى علبة تلقى إتمتد محوریاً نبوبة المركزیةألنبوبة مركزیة لتحویل مسار الغازات ، واأصرف و

على عنصر تدعیم یوجد فى منطقة بین علبة تلقى وتتألف من عدد من القطاعات معلقةالتیارات
شتمل على عدد من نھ یأوجھاز فصل مخالیط التیارات الحلزونیة متمیز حیث . التیارات وقناة الصرف

أو قناة الصرف ، /وومثبتة بالجانب الداخلى لعلبة تلقى التیاراتمنتظماً الحمل الموزعة توزیعاً وسائل
بطریقة سائبة على قمة وسائل الحمل وقطره وأن عنصر التدعیم یشتمل على قرص حلقى مثبت

رف بحیث یوجد خلوص بینأو قناة الص/لعلبة تلقى التیارات وصغر من القطر الداخلىأالخارجى 
یحدث خفض ملحوظ فى انبعاث الحرارة وبذلك. أو قناة الصرف /وعلبة تلقى التیارات والقرص الحلقى

قناة الصرف ومن ثم ینخفض تدرج درجة الحرارة أو/لى علبة تلقى التیارات وإمن عنصر التدعیم 
وھكذا . قطع العنصر المحورى عبر ممتجانسة تقریباً المحوریة فى عنصر التدعیم بدرجة حرارة

لى خفض إساسیة أویعزى ھذا بصفة . جوھریاً التدعیم إنخفاضاً ینخفض االجھاد الحرارى فى عنصر
.أو قناة الصرف /التدعیم وعلبة تلقى التیارات ومساحة التالمس بین عنصر

(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



١٢

١٥/١٠/٢٠٠٩
١٥١٩/٢٠٠٩
٢٠١٢نوفمبر 

١١/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٢٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C01L 3/06, 3.06 & C08F 220/34, 220/56

(71) 1.
2.
3.

NALCO COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CONRAD, Peter G.
ACOSTA, Erick J.
NAMEE, Kevin P.

4.   BENNETT, Brian M.
5.   LINDEMAN, Olga E.S.
6.   CARLISE, Joseph R.

(73) 1.
2.

١٧/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٢٥٣,٥٠٤/١٢: تحت رقمالوالیات المتحدة االمریكیة ٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)
براءة اختراع   (12)

للتحكم بھیدرات الغاز فى أنظمة الموائعطریقة  (54)
١٤/١٠/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٥/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ة باالخت ى طریق شتمل عل ائع ی ى م درات ف ات الھی ون مركب یط تك لتثب
ى  شتمل عل ب ی درات من تركی ون الھی بط لتك ال مث دار فع ائع مق ى الم ماء وغاز تتضمن إضافة إل

ولیمر ومرات ب ن مون ون م ر یتك د أو أكث ھامى واح ل N–اس ل(ألكی د ) ألكی أكریالمی
ة  ل الرباعی ض واأللكی د الحم الح كلوری ن أم ار م ر یخت د أو أكث التیونى واح ومر ك ومون

ـ  ل N,N-ل و ألكی ل أمین ائى ألكی ث(ثن ریالت ، و) می ل N,N-أك و ألكی ل أمین اتئى ألكی ث(ثن ) می
٠أكریالمید 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٣

٠٤/٠٤/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000341

٢٠١٠یولیو 
١٧/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٢٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 34/10

(71) 1.
2.
3.

BJ SERVICES COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BOLDING, Jeffrey, L.
SMITH, David, R.

(73) 1.
2.

BJ SERVICES COMPANY U.S.A (UNITED STATES OF AMERICA)

٠٧/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ٥٢٢/٦٠و٥٠٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٧/١٠/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/US2005/036065): طلب البراءة الدولي رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نزیھ أخنوخ صادق (74)
اءة اختراعبر (12)

جھاز وطریقة لصمام أمان فى تجویف بئر (54)
٠٦/١٠/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٧/١٠/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ن  اج ع ة إنت صل منطق ك لف ر وذل ف بئ ى تجوی ان ف صمام أم ة ل از وطریق راع بجھ ذا االخت ق ھ یتعل
جھاز لقطع التدفق مستبدل ویستحسن أن یشتمل صمام األمان على ٠مجموعة من األنابیب عند غلقھ

اج ب اإلنت ى أنابی دخول إل ان من خالل ال مام أم ى ص طحي إل ا ٠بقناة تشغیل ممتدة من موضع س كم
ن  اج م ة اإلنت ى منطق سمح باالتصال من موضع سطحي إل یتعلق ھذا االختراع بقناة مرور فرعي ی

٠خالل صمام األمان بدون التأثیر على تشغیل صمام األمان

(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

٠٤/١٠/٢٠٠٩
١٤٦٦/٢٠٠٩
٢٠١٢نوفمبر 

١٨/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٢٩

(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 1/14, 1/18, 1/20

)جمھوریة مصر العربیة(عزة عبد المنعم علي حسن السجاعي / دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عزة عبد المنعم علي حسن السجاعي/ دكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)
٠١
٠٢
٠٣

(74)

(30)
براءة إختراع  (12)

لحافالت والسیاراتادرع دقیق الثقوب لنوافذ  (54)
٠٣/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٤/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

إغالقھا یدویاً أو السیارات وجود نافذة زجاجیة یمكن فتحھا ومن عیوب النظام المتبع فى نوافذ جمیع 
الموجود داخل السیارة غیر متجدد و وعند إغالق ھذه النافذة فال یكون ھناك تھویة فالھواء. كھربیًا 

خصوصاً إذا إضطر السائق . اإلختناق أو حتى الوفاةمحدود مما یؤدى إلى تعرض السائق من معھ إلى
الراحة و النوم لتجدید نشاطھ خصوصاً فى السفر لمسافات طویلة عبر إلى ركن السیارة ألخذ قسط من

معھ داخل السیارةفتوحة لتجدید الھواء فیتعرض و منإذا ترك السائق نافذة السیارة مأما. الطریق البرى
الزاحفة أو كما قد یؤدى إلى دخول الحشرات. أى من الحشرات الالدغة إلى لدغ من الباعوض أو 
خصوصاً فى المناطق وكذلك قد یؤدى إلى دخول الزواحف أو العقارب. الطائرة إلى داخل السیارة

وكذلك قد یؤدى . راكبیھا للسرقھو أیضاً قد یؤدى إلى تعرض بعض محتویات السیارة أو. الصحراویة
. المفترسة سیارة إلى الھجوم من الحیواناتإلى تعرض راكبى ال

إلعطائھ الدعامة محاطة ببروازوھذه فكرة إضافة درع دقیق الثقوب لھ نفس أبعاد النافذة األصلیة للسیارة
.للتلفالكافیة للسماح لھ بحركة الفتح واإلغالق دون تعرضھ

لتفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالوصف ا
والصور المرفقة بالطلب



١٥

١٢/٠٥/٢٠٠٩
٦٩١/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر 
١٨/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٣٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B63H 11/02

)جمھوریة مصر العربیة(تامر عبد الرحمن باشا عبد الواحد / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

تامر عبد الرحمن باشا عبد الواحد/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
ة اختراع  براء (12)

نظام الدفع بالماء (54)
١١/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى في ١٢/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

بشبورى یقوم بأخذ الماء من الطلمبة مباشرة ( ھو عبارة عن بوق مخروطى الشكل بھ عدة رشاشات 
المضغوط من تندفع الوحدة البحریة حسب ضغط المیاه ) إلى الرشاشات وضغط المیاه إلى المیاه 

الطلمبة وحسب السرعة المرادة ، وعند توقیف الوحدة البحریة تقوم الرشاشات األمامیة بعمل 
.الفرملة عن طریق محبس آخر للفتح 

من ممیزات ھذا الجھاز أن تكلفتھ قلیلة ، تقلیل األحمال على الوحدة البحریة لالستفادة من األماكن 
. الخالیة لتخزین الضائع ، سرعات عالیة

(57)

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



١٦

١٠/٠٤/٢٠١١
٠٠٠٥٤٤/٢٠١١

٢٠١٢أكتوبر 
٢١/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٣١

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

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

ب براءات االختراعمكت

(51) Int.Cl.8 E04B 2/02, 2/18

(71) 1.
2.
3.

KESKES, SADIKA (TUNISIA)

(72) 1.
2.
3.

KESKES, Sadika

(73) 1.
2.

٠٩/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥٢٧١٠: فرنسا تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

الكبس-الل النفخ أو النفخ عنصر انشائى من خ (54)
٠٩/٠٤/٢٠٢١فى وتنتھى ١٠/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل نفخ االخت نفخ أو ال الل ال ن خ شائى م صر ان بس –بعن شائى ٠الك صر إن عن
زاء ،  سجم األج اقم من وین ط ھ لتك تم تجمیع ث ی دد ، حی م مح اً ذا حج اً خارجی دد غالف وف یح مج

ا ن م ون م ا ویتك ا أو نفخھ تم نفخھ ل ی ى األق دة عل شتمل –دة واح ھ ی سم بأن سھا ، ویت كب
صمیمھ  تم ت دة ، ی ستوى قاع د م صوصاً عن دار ، خ سمك ج ل ب ى األق د عل ب واح ى ثق ذلك عل ك

٠لتوفیر االتصال بین عنصرین إنشائیین متجاورین أثناء التجمیع 

(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



١٧

٢٢/١٢/٢٠٠٨
٢٠٥٩/٢٠٠٨
٢٠١٢نوفمبر 

٢٤/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٣٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61B 18/20

(71) 1.
2.
3.

THE DEZAC GROUP LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

BITTER, Ahmed
GRANT, Antony
WOLSKI, Alex

4.   MILLS, Desmond
5.   HERBERT, Kevin

(73) 1.
2.

٢٢/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٣,٠٦١٢٣٩١: تحت رقمالمملكة المتحدة 
٢١/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ PCT/GB)(2007/002305:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز لمعالجة الجلد (54)
٢٠/٠٦/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢١/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ از لمعیتعل ع بجھ زر لمن عة اللی وانى بأش شرى أو الحی د الب شعر والجل ة ال الج
زر ،  عاع لی عاع إش اث ش زر النبع عاع لی صدر إش ى م از عل شتمل الجھ شعر ، ی و ال ل نم أو تقلی
راف  یلة االنح شتمل وس د ، ت الل الجل ذكور خ عاع الم ووسیلة انحراف الشعاع النحراف شعاع االش

عاع ا ا ش ر خاللھ ة یم ى عدس ذكورة عل ات الم ك العدس یلة لتحری ذكور ، ووس زر الم عاع اللی ش
٠المذكورة من أجل انحراف الشعاع المذكور 

(57)

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



١٨

٢٥/٠٣/٢٠١٠
٠٤٩٢/٢٠١٠
٢٠١٢نوفمبر 

٢٤/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٣٣

(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 15/00

(71) 1.
2.
3.

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD.  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OI, Yoshihiro
ADACHI, Shintaro
NAKAO, Takaaki

(73) 1.
2.

٢٦/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٢٤٩٨٨٦: لرقمین اتحت الیابان
٠٦/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٠٥٦٧٥٩

٢٦/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/JP2008/067562):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة استنشاق لجرعة مقاسة  (54)
٢٥/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٦/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الي یت راع الح ق االخت از عل دیم جھ شاق بتق ى استن تخدباةُمقاسةجرعیعط یاس ةعلبةم خاص
ى٠یروسولاأل وى عل ة: جھاز االستنشاق الذى یعطى جرعة مقاسة یحت ت، علب ایروسولجسم مبی

ى  وى عل سم تحت اق لل، وةعلبالج ابضو،صمامس صمام ن اق ال ون س ث تك صمام، حی اق ال دفع س ی
ت  ة محمال داخل جسم المبی ث یكون جسم العلب ت، وحی محتجزة عند موضع ثابت داخل جسم المبی
بحیث یمكن أن ینضغط ضد قوة النابض، وعداد للجرعة یحتوى على أعضاء عرض محمل بحیث 

ث ت أرجح داخل جسم یكون قابال للدوران داخل جسم المبیت، ورافعة تحكم محملة بحی ة للت كون قابل
تحكم  ة ال ى رافع ى عضو توصیل موصل إل المبیت لتدویر عضو العرض، وغطاء تحكم یحتوى عل
ث  ة، حی ى جسم العلب اع ف ب الق بطریقة تجعلھ قابال للدوران، وجزء غطاء یغلف جسم العلبة من جان

٠غطاء التحكم یجعل رافعة التحكم تتأرجح

(57)

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



١٩

٠٤/١١/٢٠١٠
١٨٦٤/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٢٤/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٣٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى و 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04B 1/34

)جمھوریة مصر العربیة(جالل یحیى كامل أحمد محمود / األستاذ ٠١
٠٢

(71)

جالل یحیى كامل أحمدمحمود / األستاذ ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

رھابإلواالزالزلمنةایللوقةالمعلقالمبانى (54)
٠٣/١١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٤/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

زوالطابقعلىأمنأى(سفلأللعلىألامنالبناء سفلالطابقىلإون ك،) ىال شاءإبوذل ددن عأع رب
ىالتعلیقویتمالصلبالویراتمنثنانأتقاطعیاعالھمأویثبتةمحیطیةعمدأ ویراتھذهعل ددال ع

دة أربعأوالصلبالویرینتقاطعفىمثبتمركزىبناءعمود،صلبةعمدأةخمس اءةعم ةطرفیبن
م، للمبنىالعلوىالطابقلسقفةالمكونالصلبالكمراتبھاوتركبتعلق تمث ذاشدی سقفھ منال

عأةبواسطیضاً أركانألاربعألا راترب ىوی عألاف دأرب د.ة المحیطیةعم كبع تمذل تتی دأثبی ةعم
المبنىبناءمننتھاءإلایتمالسفلىالطابقىلإنزوالةالطریقبنفسوھكذا، السقففىالعلوىالطابق
.ة المستویرضألاسطحعلىةراسیالسفلىالطابقةقاعدتكونبحیث

(57)

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



٢٠

٢٤/١١/٢٠٠٤
٠٤٨٥/٢٠٠٤
٢٠١٢نوفمبر 

٢٤/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٣٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B23K 26/00 & C12N 15/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى لعلوم اللیزر 
)لعربیةجمھوریة مصر ا(معھد بحوث الھندسة الوراثیة 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

ایمن محمود أحمد أبو المجد/ األستاذ ٠٤
محمد عادل یحیى/ األستاذ٠٥

یحیى عبد الحمید السید بدر/ األستاذ الدكتور 
منى عبد العزیز محمد/ األستاذة الدكتور 

أحمد بھى الدین محمد / األستاذ 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لنقل الجین فى خالیا القمح باستخدام شعاع اللیزر النبضى (54)
٢٣/١١/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٤/١١/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت ق ھ ضى یتعل زر النب عاع اللی تخدام ش ح باس ا القم ى خالی ین ف ل الج ة لنق ٠بطریق
ره  دقیق قط زر ال عاع اللی تخدام ش م اس ث ت رون١(حی ة ) میك دار الخلی ى ج وب ف ل ثق ى عم ف

ى الضغط االسموزى  درج ف ح المصرى وباستخدام خاصیة الت الس القم ا ك والغشاء البالزمى لخالی
زر عة اللی تخدام أش ا باس م عملھ ى ت وب الت الل الثق ن خ ا م ات للخالی ض الجین ض بع ل بع م نق ت

د ل ق د وبالفع م التأك ر وت ذا التعبی صویر ھ م ت ا وت ات وتعبیرھ ذه الجین ول ھ ن دخ د م م التأك ت
ل  ل تحلی ة مث الطرق الوراثی ر ب ذا التعبی ات ھ ن ثب ـ (PCR)م ا (RNA)و(DNA)لل د تمكن وق

٠دقیقة ١٢٠من التعامل مع ما یزید عن ملیون خلیة فى 

(57)

والصــور الفوتــوغرافیـة المرفقــة بالوصـــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــورة مــن تمــثل الرسومـات
الرسـومات والصور المرفقة بالطلب



٢١

١٧/٠٦/٢٠٠٨
١٠٢٣/٢٠٠٨
٢٠١٢نوفمبر 

٢٥/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٣٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C07D 409/02

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

LEE, Shy-Fuh
GLIEDT, Micah
ANDERSON, Richard

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٥٥٨,٧٥١/٦٠:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٤/١٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/US2006/048065):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع (12)

فطریات   مركبات اروماتیة ھیترو حلقیة مستبدلة كمبیدات (54)
١٣/١٢/٢٠٢٦فى وتنتھى ١٤/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

دنا  راعیم الى االخت ات الح صیغة بمركب ث (I)ذات ال ون X، حی ، NR5أو O,Sتك
ا  ات تحتویھ ا وتركیب ع امالحھ ا م رى ، ٠مع ور أخ ین أم ن ب ة ، م ون نافع ات تك المركب

ة اال ع أو مكافح یل لمن ة المحاص ل لحمای رى كعوام ات االخ ى االف تحكم ف ة أو ال ابة الفطری ص
٠مثل االعشاب الضارة ، الحشرات أو القرادیات التى تضر بالمحاصیل 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٢٢

٢٠/٠٧/٢٠١١
١٢١٥/٢٠١١

٢٠١٢دیسمبر 
٢٦/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٣٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D03D 37/00

(71) 1.
2.
3.

 STARLINGER & CO GESELLSCHAFT M.B.H. (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

SCHINDLER, Albert
WAGNER, Nikolaus

(73) 1.
2.

٢٢/٠١/٢٠٠٩بتاریخ (A0107/2009): تحت رقمالنمسا
١٤/٠١/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/050390):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

ة المزودة بھ لة لف مكوكیة ووسائل اللف المكوكیجھاز للتحكم فى شد نطاق اللحمة على وسی
ومنسج دائرى 

(54)

١٣/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٤/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ري، یة لف مكوكةعلى وسیلة بجھاز للتحكم في شد نطاق اللُحمیتعلق االختراع الحالي لھا منسج دائ

یل ف المكوكیةحیث یكون لوس رحْرف نطاقةوسیلة الل ف ة نطاق اللُحمةوبََك ا ل ن منھ ي یمك والت
یلة نطاق اللُحم ى وس وم شد نطا٠النطاقحْرفةعل ف نطاق اللُحمأالحادث ة ق اللُحمیق اء ل ةثن
یل٠ةفي مقابل قوى االستعادحْرف النطاقةبحْرف وسیل تحكمةتشتمل وس ىال شعر: عل ْرفمست َح

یلالذي یع ار من وس د حرف النطاقةمل على حْرف موضع التی كل دالحْرفةشارإوتولی ي ش ةف
رحْرفةشارإمداده بإوالذي یمكن لموضع ُمكتشف، وعنصر حسابي ي متغی وحمل میكانیكي كھرب

یقوم ٠باالعتماد على متغیر التصحیحة نطاق اللُحمةعلى بكروالذي یمنح عزم دوران كبحي متغیر
سابي صر الح صحیحالعن ر الت ساب متغی ربح ي المتغی انیكي الكھرب ل المیك ضبط الحم نل ارإم ةش

اقةبوسیلللموضع الخاصةوبالمطلةتزویده بھا بحیث یمكن ضبط القیمالتي تمالحْرف حْرف النط
٠على تعدیل نفسھاة شد نطاق اللُحمةوبالتالي تعمل قیم

(57)

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



٢٣

٢١/٠٧/٢٠١١
١٢٢٣/٢٠١١

٢٠١٢دیسمبر 
٢٦/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٣٨

(22)
(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 1/24

(71) 1.
2.
3.

 SAIPEM S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GIOVANNINI, Umberto
COCA, Christian
FAIDUTTI, Denis

(73) 1.
2.

٢٧/٠١/٢٠٠٩بتاریخ (MI2009A 000092): تحت رقمإیطالیا
٢٠/٠١/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/000347):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

معدة ونظام وعملیة لقطر خط أنابیب مغمور  (54)
١٩/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٠/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ط  ور أیتعلق االختراع بمعده قَْطر خ ب مغم ى عوام) بحري(نابی شتمل عل ا ذات شكلةت ھرمي لھ
ي أمحور  رةسي ذات قابلیأو رأفق رأةمتغی دتھاةو متغی و، وقاع ا للطف سفلى تكون مفتوحجزئی ةال

بھ صمام قلمدخل واحد على األ: ولھاھواء،ةلتشغیلھا كغرفو ثقبأةفتحةقل بواسطجزئیا على األ
دیتم اإل ى األمداد بالھواء من خاللھ، ومخرج واح لعل واء من خق تم تصریف الھ مام ی ھ ص ھ، ب الل

صمام ي ال دادلإلومشغل للتحكم ف تحكمم شغل لل الھواء، وم یلب واء، ووس صمام لتصریف الھ ي ال ةف
ذكورةلى العوامإلنقل الھواء ةنابیب، ووسیلاألبخطةالمذكورةالمعدلتوصیل یلةالم شغیل ة، ووس لت

ي العوامةمداد في الھواء كداللإلفي الصمامالمشغل للتحكم ل ف ن قب یلةفي مستوى محدد م ة، ووس
٠من قاع البحرذاتھاةالعوامةفي مسافةلتصریف الھواء كدالللتحكم في الصماملتشغیل المشغل

(57)

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



٢٤

٠٦/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٥٩/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر 
٢٦/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٣٩

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C04B 7/36

(71) 1.
2.
3.

L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE  (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

PENFORNIS, Erwin
DESMEDT, Guillaume

(73) 1.
2.

٠٩/١١/٢٠٠٦بتاریخ  ٠٦٥٤٧٩٤:تحت رقمفرنسا 
٢٢/١٠/٢٠٠٧بتاریخ )  PCT/FR2007/052219(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

قننمCO2عملیة لتصنیع كلنكر ذات إنبعاث  (54)
٢١/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٢/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

: یتعلق ھذا االختراع بعملیة لتصنیع كلنكر من خلیط خام ، بإتباع الخطوات التالیة 
ام ،  یط الخ ى للخل داخن ، والتحمیص األول التسخین األول للخلیط الخام عن طریق حرق غازات الم

صو ص ب ام المحم یط الخ یص الخل ة ، وتحم ذه العملی ى ھ ھ ف ث أن رن دوار ، حی ى ف ة ف رة أولی
ة  داخن المحتوی راق غازات الم ى احت دوار إل رن ال ى الف تؤدى عملیتا التحمیص األولى والتحمیص ف

ى  یص CO2عل طة التحم ا بواس صول علیھ م الح ى ت ة الت داخن المحترق ازات الم ضع غ ث تخ ، حی
داخن بدون أن CO2األولى إلى عملیة معالجة بإزالة  ع غازات الم تختلط غازات المداخن المذكورة م

٠المحترقة التى تم الحصول علیھا عن طریق التحمیص فى الفرن الدوار 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة 



٢٥

٠٧/١١/٢٠١٠
١٨٧٧/٢٠١٠

٢٠١٢دیسمبر 
٢٦/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٤٠

(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 F24J 2/14, 2/54

(71) 1.
2.
3.

AIRLIGHT ENERGY IP SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

PEDRETTI, Andrea

(73) 1.
2.

٠٧/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ٧٠٥/٠٨: الرقمین تحت سویسرا
٢٢/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ١٣٤١/٠٨

٠٦/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/CH2009/000147):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةشمسیةقدرةتجمیع بحوض لمحطةوسیل (54)
٠٥/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٦/٠٥/٢٠٠٩یة من تبدأ الحما

یل وضةیتعلق االختراع الحالى بعرض وس ع ذات ح درةلمحطتجمی سیةق شتملةشم ث ت ى ، حی عل
ل بنیة قاعد یلةحاملةتحم ى وس شتمل عل الحرارلإلة، وت داد ب دةم ن اإلةالمتول تم م شعاع الشمسى ی

یلةالحاملةوضعھا على البنی ى وس شتمل عل تم تثبةمالإة، وت ى البنیی ا عل ةالبنیةمالإلة الحاملةیتھ
سبة الحامل ىإةبالن دل وعىةالقاع ل الن ط الثق ع خ ث یق یلة الحاملةللبنی، حی زودا بوس داد لإلةم م

ث ةمعینةبطریقة مالاإلةوسیلةوحیث تتم تھیئة الحاملةللبنیةمالتقع خارج محور اإلةبالحرار بحی
ور اإلةتماما فى منطقةالمجھزة الحاملةللبنییقع خط الثقل النوعى تةمالمح ى ٠المثب ب عل ویترت

٠التجمیع ذات الحوضةلوسیلةوخال من الحركةبسیط، وفعال فى التكلفةمالإھذا تدویر 

(57)

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



٢٦

٠٧/١٠/٢٠٠٩
١٤٧٧/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر 
٢٧/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٤١

(22)
(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 31/052 & F24J 2/10 & G02B 27/14

(71) 1.
2.
3.

ANGELANTOMI INDUSTRIE S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BATTISTON, Roberto
ZENOBI, Mauro

(73) 1.
2.

١٢/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ PCT/IT) 2007/000273(: رقم طلب البراءة الدولى
١١/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/054454: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

نظام تركیز جھدى ضوئى وطریقة تركیز منھ (54)
١٠/٠٤/٢٠٢٨فى وتنتھى ١١/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ات االخت كل عدس ى ش ز عل ائل تركی ضمن وس وئى یت دى ض ز جھ ام تركی بنظ
ار الخت یلة اختی ضمن وس ا تت ز بأنھ ساقطة ، وتتمی سیة ال عة الشم ز األش ة وتركی ار لمواجھ ی

ھ  ون ل ذى یك دى الضوئى ، وال ز الجھ ى داخل نظام التركی دخل إل ى ت سیة الت ترددات األشعة الشم
راع  د الضوئیة ؛ ویتضمن االخت ا الجھ اه مجموعة من خالی اه تج ھ األشعة المنتق القدرة على توجی

٠أیضاً طریقة لتركیز أشعة الشمس الساقطة باستخدام نظام التركیز الجھدى الضوئى المذكور

(57)

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



٢٧

٢١/٠٦/٢٠١١
١٠٥٧/٢٠١١

٢٠١٢دیسمبر 
٢٧/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٤٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H02J 7/00

(71) 1.
2.
3.

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.
4.

TAKADA, Kazuyoshi
SUZUKI, Sadanori
NAKATA, Kenichi
SAKODA, Shimpei

5.
6.
7.

YAMAMOTO,Yukihiro
ICHIKAWA, Shinji
ISHIKAWA, Tetsuhiro

(73) 1.
2.

٢٤/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨–٣٢٨٨٣٠: الیابان تحت رقم
٢٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/JP2009/071371: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أنیس سراج الدین   (74)
اختراعبراءة (12)

شحــن لنـوع رنین غیـر متصـل  از ـــــجھ (54)
٢٣/١٢/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٢٤/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ذھبجاالختراع یتعلق ھذا  ى ىاز شحن لنوع رنین غیر متالمس وال شمل عل داد طاقإی الةم ردد ، ىع الت
ائف ب اولف ین الجان انوىولألرن ب الث ین الجان ائف رن احنى، لف دةثانویة، بطاری، ش م ة ، ووح تحك

ق ةالتردد مزودةعالیةولي طاقألتتلقى لفائف رنین الجانب ا. توقف دإعن طری الةالطاقادم رددىع . الت
رةبطریقىولألالجانب اعن لفائفةمنفصلىیتم التخلص من لفائف رنین الجانب الثانو ث یكون غی بحی

تالمس  انو. م ب الث ین الجان ائف رن ى لف ب اة طاقىتتلق ین الجان ائف رن ن لف رنین ىولألم الل ال خ
ب اىالمغناطیس ین الجان ائف رن ین الجاى ولألبین لف ائف رن انوولف ب الث شاحن طاق. ىن ى ال ةعالیةیتلق
ف . للشاحنةالثانویةیتم توصیل البطاری. ىلفائف رنین الجانب الثانوةبواسطمدادھاإتم ىالتردد الت توق

.التردد قبل الشاحن عند توقف الشحن ةعالیةمداد طاقإتحكم التوقف ةوحد

(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



٢٨

١٣/١٠/٢٠١٠
١٧٢٠/٢٠١٠

٢٠١٢دیسمبر 
٢٧/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٤٣

(22)
(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 2/30 & H02K 7/18

(71) 1.
2.
3.

 ALSTOM TECHNOLOGY LTD (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

PALKES, Mark
TEIGEN, Bard

(73) 1.
2.

١٦/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٣٦١,٠٤٥/٦١:األرقام الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٣٠/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ٤٦٠,٠٥٧/٦١

٠٩/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ١٢٩,٤٢١/١٢
٠٩/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٠٤٧,٤٢١/١٢

١٣/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/040334):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

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

د بخار شمسى لھ نظام إمدادات تدفئة احتیاطى مول (54)
١٢/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٣/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

دادات التدفئإبنظام ٠یتعلق ھذا االختراع الحالى د البخارةم دم لمول اطى مق ستقبل للطاقاالحتی ةالم
سبیا خالل الفتةثابتةحرارةللحفاظ على النظام عند درجةالشمسی دما یكون اإلةاللیلیةرن شعاع عن

ى ةمدادات التدفئإلنظام ةالشمسیةمثلھ مولد بخار الطاقأالشمسى غیر متوفر وتشتمل  اطى عل االحتی
دةحلق ن واح ل ع ا ال یق ا م ار لھ نةبخ سیلاألم طوانأوةواح الشم ضخةس ار وم ث ةبخ دور حی ت

اهةالشمسیةالطاقةبواسط دتسخن می ذى یق د البخار ال طوانةم لتولی دادات اإالبخار نظام أس ةلتدفئم
ى شتمل عل اطى ی ث االحتی اطى حی ارجى احتی خان خ ن أس ادم م اء الق طوانةن الم دم أس ار یق البخ

شغیل صمام عزل الحراراالحتللسخان الخارجى رةیاطى ویتم ت اء ةالیلیةخالل الفت سماح للم ن ألل
ال تجسیدى تدور دیل ومث د بآخالل السخان الب سیةخار الطاقخر لمول داداتةالشم ةلتدفئالنظام ام

ى ةمغمورةاالحتیاطى التى لھا عناصر مسخن طوانةف اهأس سخین المی رالبخار لت ةالمباشر خالل فت
٠اللیل

(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



٢٩

٢٠/٠٦/٢٠١٠
١٠٥٥/٢٠١٠

٢٠١٢دیسمبر 
٢٧/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٤٤

(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 C08B 7/44

(71) 1.
2.
3.

HOLCIM TECHNOLOGY LTD (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

OBRIST, Albert
VON ZEDTWITZ, Peter
WIECKERT, Christian

(73) 1.
2.

٢١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ (A 2115/2007): تحت رقمإیطالیا
١٨/١٢/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/IB2008/003533):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقھ لتحسین خواص المنتج لخبث الفحم فى حرق الدقیق الخام (54)
١٧/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ث لتحسین خواص المنتج لخبث الفحم فى حرق الدقیق الخام فىةیتعلق ھذا االختراع بطریق فرن خب
ھسمنت الذى فیھ یكون على األو األأالفحم  ستخدم ل ود الم سخین منخفضةقیمقل جــزء مــن الوق ةت

ود أةمنخفضتسخینةقیموأةعلى مواد عضویةتتعرض نفایات المنتج المحتوی،و وقود بدیلأ و وق
تخدام طاق ات باس ذه المنتج ل ھ رارى وتفاع ك ح دیل لتفك شعةب از ٠ةم یم الغ تم تلق از أی و الغ

سیحراق ااإلةمحارق وسیلفىةمنتج الذى تم تكوینھ بھذه الطریقاالصطناعى لل ادةلرئی ةدرجةلزی
٠اللھبةحرار

(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



٣٠

١١/٠٨/٢٠١٠
١٣٦٠/٢٠١٠

٢٠١٢دیسمبر 
٢٧/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٤٥

(22)
(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 65/10 , 75/58

(71) 1.
2.
3.

 AMCOR FLEXBLEES KREUZLINGEN LTD (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

TORREGROSA, Juan-Miguel
TORREGROSA, Josefina
PIERRON, Eliane

4. FROEMER, Frédéric

(73) 1.
2.

١٣/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٤،٠٨٤٠٥٠٣٨:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠٢/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/000657):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مغلف بھ ناتج غذائى على شكل كتلة  (54)
٠١/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٢/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ادة بھ ناتج غذائى على شكل كتلمغلفیتعلق ھذا االختراع ب ى م ى ةبحیث جزء خالى عل تغلیف عل
ةربعأحول ةمتراكبةفى اتجاه لف مكونا منطقةقل ملفوفعلى األةواحدةبھا طبق)فیلم(رقاق شكل

ب متتالی كل كتلمة جوان ذ ش ذائى المتخ اتج الغ مة ن الن ىث ب المتوازییتثن ن الجوان ین م وق اثنت ةف
ن٠عكسیاةالواقع ف یمك تح المغل ادولغرض ف ف المتخذةفصل م كل رقاقةالتغلی طة ش د ةبواس ش

ففي االتجعلى طول شریط التمزقةالمتراكبةالمنطقبدءا منلسان الفتح اه الل ٠اه المعارض التج
دةبھا طبقالتغلیفةن مادأكما ى األةواح ل مصنوععل ادةق ن م ن ةو رقاقأمع شریطة تحتیةم م

سان التمزقبولیمر واحد على األ ون ل ف ویتك طقل متجھ نحو الل ادةبواس ن م ى التغلیفةجزء م ف
سان التمزقأالتراكب وبذلك نجد ةمنطق وافن ل بةمحدودبح ساعتالجوان سان التمزقحدد االت لل

٠البولیمرةفى اتجاه نحو رقاقالتغلیفةبعاده عن مادإالذى یمكن 

(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



٣١

١١/٠٣/٢٠٠٦
١٢٩٢ D1 /٢٠٠٦

٢٠١٢دیسمبر 
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(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 B01J 23/16 , 23/90 , 35/08

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE (FRANCE)
ENITECNOLOGIE S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.

MARETTO, Cristina
PEDERZANI, Giovanni

(73) 1.
2.

١٨/٠٩/٢٠٠٣بتاریخ )٠٠١٧٧٦A٢٠٠٣MI(: ایطالیا تحت رقم
١٧/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ)PCT/EP 2004/010650(: الطلب الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

جود فى مفاعل عمود فقاعى عملیة لتھیئة محفز مو (54)
١٦/٠٩/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٧/٠٩/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ى  اعالت ف ھ تف دث ب ث تح اقیع حی ود فق ى مفاعل عم ود ف ز موج ة محف ة لتھیئ راع بعملی ق اإلخت یتعل
ق H2و COأنظمة متعددة األطوار ، حیث یتم نفث فقاعات من طور غازى بشكل سائد من  ى معل ف

شر ) بشكل سائد منتج تفاعل ( فى سائل ) محفز ( ة صلبة فى صورة جسیمات من ماد ، وفقاً لتقنیة فی
. تروبش –

(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



٣٢

٠٨/١٢/٢٠٠٩
١٧٩١/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر 
٢٧/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٤٧

(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 A0IN 25/04,43/824,55/02 & A0IP 3/00 & C07D 285/125 & C07F 3/06

(71) 1.
2.
3.

ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD. (CHINA)
THE INSTITUTE OF PESTICIDE AND ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, ZHEJIANG
UNIVERSITY. (CHINA)

(72) 1.
2.
3.
4.

WEL, Fanglin
ZHU, Guonian
XU, Qunhui
XU, Zhenyuan

5.    XU, Danqian
6.    DAI, Jingui
7.    TONG, Xianming

(73) 1.
2.

٠٨/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٥,٢٠٠٧١٠١٠٦١٨٣:الصین تحت رقم  
٠٥/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/CN2008/001100): طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

ثیودیازول وطریقة تحضیرهZn ناتج تركیز معلق من  (54)
٠٤/٠٦/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٥/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ناتج تركیز یشتمل  ٠ثیودیازول وطریقة تحضیرهZnیتعلق ھذا االختراع بناتج تركیز معلق من 
% ٢وعامل ترطیب بنسبة تتراوح من % ٦٠إلى % ٥ثیودیازول بنسبة تتراوح من Znالمعلق على 

وعامل % ٣، عامل تغلیظ بنسبة تتراوح من صفر إلى % ٥إلى % ٢، وعوامل تشتیت بنسبة % ٨إلى 
%  ٠,٥ر إلى ومادة حافظة بنسبة تتراوح من صف% ٥مضاد للتجمد بنسبة تتراوح من صفر إلى 

ناتج یمكن تحضیر ٠والباقى ماء% ٠,٥وعامل مضاد لتكوین الرغوات بنسبة تتراوح من صفر إلى 
تركیز المعلق من خالل السحق بطاحونة رملیة ، والمجانسة بالقص العالى السرعة باإلشتراك 

٠مع المجانسة بالضغط المرتفع 

(57)

جمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیةتمثل ھــذه المطبوعة تر



٣٣

٠١/٠٦/٢٠١١
٠٨٩٠/٢٠١١

٢٠١٢دیسمبر 
٢٧/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٤٨

(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 C25B 11/06 &  C25D 15/02

(71) 1.
2.
3.

 INDUSTRIE DE NORA S.p.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

KRSTAJIC, Nedeljko
JOVIC, Vladimir
ANTOZZI, Antonio Lorenzo

(73) 1.
2.

٠٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ (MI 2008 A 002130): تحت رقمإیطالیا
٠١/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/066111):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

إلكترود مالئم ككاثود النبعاث الھیدروجین  (54)
٣٠/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠١/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ال،  بیل المث ى س ى، عل ل الكھرب ا التحلی ى خالی دروجین ف یتعلق االختراع الحالى بكاثود النبعاث الھی
ادة -خالیا كلور ن م دءا م ا ب تم الحصول علیھ ت، ی ورات أو ھیبوكلوری اج كل فلز قلوى او خالیا إلنت

ع أساسیة من النیكل أو مادة موصلة أخرى مغلفة جلفانیا ب شكل مشترك م ل المترسب ب استخدام النیك
٠أكسید مولیبدنوم غیر متبلر

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٤

٢٤/٠٢/٢٠٠٩
٠٢٥٨/٢٠٠٩
٢٠١٢دیسمبر 

٢٧/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٤٩

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

جمھوریة مصر العربیة
ولة لشئون البحث العلمىوزارة الد

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08C 1/02, 19/00

)صر العربیةمجمھوریة (المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جالل عبد المعین محمد نوار / األستاذ الدكتور
سلوى حسن الصباغ /الدكتور
ماجدة إمیل توفیق          /الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

لھا ماجده محسب السید تصال بمكتب براءات االختراع ویمثنقطھ اال (74)
براءة إختراع  (12)

من مخلفات البولى إیثیلین ) الداى بیوتیل فثاالت(طریقة لتحضیر مادة ملدنة للمطاط 
) الجنین(رھا على الخواص الفیزیقومیكانیكیة والریولوجیة  للمطاط فى وجود تیرفثاالت وتأثی

قش األرز كمادة مالئة

(54)

٢٣/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
من مخلفات البولى ) الداى بیوتیل فثاالت(یتعلق االختراع الحالى بطریقة  لتحضیر مادة ملدنة للمطاط 

االت وتأثیرھا على الخواص الریولوجیة والفیزیقومیكانیكیة للمطاط فى وجود نسب إیثیلین تیرفث
بدالً من حشو ) قش األرز( المستخرجة من المخلفات الزراعیة ) الجنین(مختلفة من المادة مالئة 

قارنة النتائج بمثلیھا وتحتوى على ملدن موب٠الكربون األسود أو المواد المالئة التقلیدیة األخرى 
ألسواق والیعتمد على تدویر النفایات البالستیكیة ، وأثبتت النتائج أن الملدن اتجارى الموجود ب

حسن الخواص المیكانیكیة لمطاط المحضر والذى یعتمد على تدویر النفایات البالستیكیة ذات فاعلیة وی
NBR وتم إستخدام الجنین كمادة مالئة ومقویة للمطاط ٠المحمل بالجنینNR, NBR , and SBR

وفقاً للنتائج ٠وكانت عینات المطاط المحملة باللجنین مفلكنة طبقاً المواصفة المعتادة فى خلط المطاط 
التى تم الحصول علیھا تؤكد أن المطاط المقوى باللجنین لھ ثبات حرارى ، ومقاوم لألكسدة 

أھم المخلفات الصلبة التى تتراكم وكذلك تخدم الدراسة فى تدویر إثنان من ٠ولھ صفات میكانیكیة جیدة 
فى البیئة مسببة تلوث حاد لھا وباإلضافة وبطریقة غیر مباشرة توفیر المواد الخام التى سوف تستخدم 

٠فى ھذه التطبیقات وإستخدامھا فى تطبیقات أخرى

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



٣٥

٠٧/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٦٣/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر 
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(22)
(21)
(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 F23G 5/16

(71) 1.
2.
3.

WASTE2ENERGY  TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

EINARSSON, Fridfinnur

(73) 1.
2.

٠٧/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٨٥٧٧: تحت رقمأیرلندا 
٠٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/IS2007/000022):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

غاز بطریقة الدفعات عملیة لتحویل النفایات الى (54)
٠٦/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٧/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ستخدم  ى ت ات الت ات والتطبیق یتعلق االختراع الحالى باألكسدة الحراریة المنظمة على مرحلتین للنفای
ى غاز وا٠ھذه العملیة فى تولید الطاقة دة ویتم توفیر نظام وطریقة یشتمالن على حجیرة تحویل إل ح

ات رق النفای راق لح رة احت وات بحجی ن القن ة م طة مجموع یلھا بواس تم توص ث ی ر، حی تم ٠أو أكث ی
رة  ى حجی رات(تحمیل النفایات ف ذى ) حجی از، ال تم حرق الغ ا وی تم إشعالھا بھ ى غاز وی ل إل التحوی

شكل  ى غاز، ب ل إل رة التحوی ى حجی ة ف ن الظروف المتكافئ ى م ى ظروف أدن راق ف ن االحت ینتج ع
داك ة ج ة حرارة عالی د درج ة عن راق الثانوی رة االحت ھ ٠امل فى حجی تم فی ذى ی ت ال تم خفض الوق ی

٠الحرق ویتم التحكم فیھ بالعدید من عوامل تدفق الھواء والغاز فى النظام الوارد باالختراع الحالى

(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
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٢١/١١/٢٠٠٧
٠٦٠٣/٢٠٠٧ D2

٢٠١٢دیسمبر 
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(22)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 21/01

(71) 1.
2.
3.

CRYSTAL LAGOONS CORPORATION LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FISCHMANN Torres
FERNANDO Bengamin

(73) 1.
2.

٢١/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٣٢٢٥/٢٠٠٦:تحت رقممكتب الشیلى ال ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

وسیلة شفط للتنظیف الجید للسطح المنخفض من ھیكل مغلف ببطانة بالستیكیة 
ن   غیر مسامیة معدة لالستخدام فى االستجمام مع لو

(54)

٢٠/١١/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢١/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
بوسیلة شفط للتنظیف الجید للسطح المنخفض من ھیكل مغلف ببطانة بالستیكیة غیر یتعلق ھذا االختراع

معد لالستخدام فى االستجمام مع لون ، وشفافیة ٣م ١٥٠٠مسامیة ، تشتمل على جسم من الماء أكبر من 
افة مشابھة لحمامات السباحة أو البحیرات االستوائیة بتكلفة أقل ، یعمل الجھاز عن طریق وخصائص نظ

٠شفط الشوائب من السطح المنخفض عن طریق نظام الضخ من الھیكل 

(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



٣٧

٢٥/١١/٢٠٠٩
١٧٣٧/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر 
٢٨/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٥٢

(22)
(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, 13/511 & B32B 3/24, 3/30

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATON (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KURODA, Kenichiro
NODA, Yuki
NISHIKAWA, Kumiko

(73) 1.
2.

٠١/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-١٤٧٤٧٦: الیابان تحت رقم 
٠٨/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ PCT/JP) (2008/056916: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عضو رقائقىجسم مؤلف من طبقات مضغوطة ل (54)
٠٧/٠٤/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٨/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

یض أحجام ٠مؤلف من طبقات مضغوطة لعضو رقائقىبجسم االختراعیتعلق ھذا  حیث یقوم بتخف
شكل  رة ال ربط المقع أجزاء ال ربط ب راء ال ى إج ساھم ف ى ال ت زاء الت ف ٠األج سم المؤل شتمل الج ی

ضغوطة ع ات الم ن الطبق ا م تم ترتیبھ ذة ی ات ناف ون ذو فتح ذى یك ة وال شبھ الرقیق ضو أول ی ى ع ل
ضو األول  وق الع ب ف ة یرك شبھ الرقیق انى ی ضو ث الطول ، وع اه ب س االتج ى نف عھا ف ووض
ة  شبیھ بالرقیق ن العضو األول ال ا ع تم تكوینھ ى ی شكل الت رة ال الشبیھ بالرقیقة ، وأجزاء الربط المقع

شبیھ /و انى ال ضو الث انى أو الع ضو الث ة بالع شبیھ بالرقیق ضو األول ال ربط الع وم ب ى تق ة لك بالرقیق
اه  سبة لالتج ائًال بالن اً أو م الطول منحنی ا ب ذین یكون اتجاھھم الشبیھ بلرقیقة كل منھما مع اآلخر والل

٠بالطول للفتحات النافذة 

(57)

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



٣٨

٠٨/٠٨/٢٠١٠
١٣٣٣/٢٠١٠

٢٠١٢دیسمبر 
٢٨/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٥٣

(22)
(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 20/02, 20/28 & C10G 25/00

(71) 1.
2.
3.

JOHNSON MATTHEY PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

COUSINS, Matthew John
YOUNG, Christopher John
LOGAN, Robert

(73) 1.
2.

١٥/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٤,٠٨٠٢٨٢٨:تحت رقمالمملكة المتحدة
٢٩/٠١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/GB2009/050085):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

مواد ماصة  (54)
٢٨/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٩/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ارات  ن تی زرنیخ أو األنتیمون م ق، أو ال ة الزئب ة ماصة مناسبة إلزال الى بتركیب یتعلق االختراع الح
لوزن من مركب دقائقى من النحاس فى صورة ثانى الكبریتید، با% ٥٠-٥المائع، حیث تشتمل على 

ة، % ٩٠-٣٠و واد الرابط ن الم ر م دة أو أكث ن واح ارة ع اقى عب ة، والب م دقائقی بالوزن من مادة دع
٠بالوزن% ٥حیث یكون محتوى الكبریتید الفلزى للمادة الماصة، غیر كبریتید النحاس، أقل من 

(57)

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



٣٩

١٥/٠٨/٢٠١٠
١٣٧١/٢٠١٠

٢٠١٢دیسمبر 
٢٨/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٥٤

(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 C10C 1/04 & F03G 66/00 7 F24J 2/34

(71) 1.
2.
3.

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

NAKAMURA, Norihiko
KIKUCHI, Noboru

(73) 1.
2.

٢٢/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٠٤١٩٩٠: تحت رقمالیابان
٢٠/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/jp2009/053624):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتخزین الطاقة الحراریة الشمسیة  (54)
١٩/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٠/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

الى بطریق راع الح ق االخت زین الطاقةیتعل سیةالحراریةلتخ ذه الطریقة،الشم شتمل ھ ى ة وت عل
ن جراء تفاعل لتولید الھیدروجین من الماءإوة،شمسیةحراریةالحصول على طاق باستخدام جزء م

سیةالحراریةالطاق اةالشم صل علیھ م ،المتح قإث ل لتخلی راء تفاع روجین األج ن النیت ا م مونی
ھ سیةالحراریةخر من الطاقآك باستخدام جزء وذل،والھیدروجین المتحصل علی صل ةالشم المتح

٠عالهأعلیھا 

(57)

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



٤٠

٢٤/١١/٢٠٠٩
١٧٢٦/٢٠٠٩
٢٠١٢نوفمبر 

٢٨/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٥٥

(22)
(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.

٢٥/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٤٤٧٦.٤: تحت رقمألمانیا 
٠٥/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/DE2008/000578(:رقمىطلب البراءة الدول

١-
٢-
٣-

(30)

لدقى محمود رجائى ا (74)
براءة إختراع (12)

نظام إلنتاج جدائل كابالت (54)
٠٤/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٥/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

علىةتركیب واحدةولوحةلكترونیأنظام إلنتاج جدائل كابالت ویشمل وحده تحكم االختراع بھذا یتعلق
یتصل وظیفىركیب ھذه یدعم مقبس لعنصروكل من محطات الت،قل یثبت بھا عده محطات تركیب ألا

مساعده لتثبیت الكابل وعلى سبیل المثال على ةبأحد الكابالت جدیلھ على األقل أو یشكل كأداةمباشر
یدمج جھاز إرسال الكترونى واحد قلألحدى محطات التركیب على اأنھ فى أصوره شوكھ ، ویتمیز ب

وظیفى أو بإیالج كابل فى مساعد تثبیت یب عنصرعلى األقل مع مجس اختبار ویمكن تفعیلھ بترك
تبعث ویمكن استقبالھا وتقییمھا عن طریق وحده ة على شكل موجھ كھربیة الكابالت حیث تظھر رسال

.التحكم

(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



٤١

٠٦/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٥٤/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر 
٢٨/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٥٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C05D 9/00

(71) 1.
2.
3.

BIJAM BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

PRASAD, DURGA, YANDAPALLI

(73) 1.
2.

٠٦/١١/٢٠٠٦بتاریخ (CHE/2039/2006): تحت رقمالھند
٠٥/١١/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/IB2007/003342):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نزیھ أخنوخ صادق إلیاس  (74)
براءة اختراع   (12)

منتجات سماد جدیدة أساسھا كمبرلیت (54)
٠٤/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٥/١١/٢٠٠٧ن تبدأ الحمایة م

یتعلق ھذا االختراع بمنتجات سماد جدیدة أساسھا كمبرلیت وذلك مع أو بدون لیجنایت، ومع أو بدون 
٠قلوى ومع أو بدون أسمدة متواجدة لزیادة حصیلة الناتج 

(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



٤٢

٠٩/٠٧/٢٠٠٧
٠٣٦٤/٢٠٠٧
٢٠١٢أكتوبر 

٣١/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٥٧

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

دیمیة البحث العلمى و التكنولوجیاأكا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07 D229/00

)جمھوریة مصر العربیة ( محمد عامر محمود ھاللى / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد عامر محمود ھاللى / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

العربة السداسیة (54)
٠٨/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٩/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

سلم یتعلق موضوع االختراع  ى األرض المستویة ودرجات ال ستخدمھ للتحرك عل بكرسى للمعوق ی
٠صعوداً وھبوطاً والتحرك یمیناً ویساراً مع وجود عناصر للحمایة أثناء تحركھ على درجة السلم 

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

٠٨/٠١/٢٠٠٩
٠٠٣١/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر 
٣١/٠٣/٢٠١٣

٢٦١٥٨

(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 1/10

)جمھوریة مصر العربیة(إیھاب داود حنا / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

إیھاب داود حنا/ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

لمرضى ھبوط وضعف عضلة القلب) مثبت داخل القلب (قلب صناعى كامل  (54)
٠٧/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى٠٨/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ب ویركب لحجرة ھاز جیتعلق ھذا االختراع ب وط القل بدیل فسیولوجى عن زراعة القلب لمرضى ھب
ب واالضطرابات النبضیة المصاحبة وط القل ین٠أو أكثر ویعالج كافة أسباب ھب : ویتكون من طبقت

ة  ة و) ١(طبق داخلى بخیاط ب ال سیج القل صقة بن ة وملت وى/ثابت مغ حی ة ٠أو ص ن ٢طبق نعكس م ، ت
ة  ف و) ١(طبق ھ التجوی ال وتواج رك داخ یا"تتح ا " انقباض ساطیا"وخارجی ـ" انب از (i): ب غ

ة( ضخة خارجی ك(ii)أو ) بم ة لتحری تخدام بطاری ة باس ة میكانیكی ین، ) أ: (حرك ین الطبقت اف ب ألی
ة ) ب( ى طبق ى٠)٢(ألیاف متعامدة عل س حساس مثبت عل د مج ة (i): یوج ل (ii)، أو )٢(طبق كاب

ىویتصل ببطا٠فى الغرفة المستھدفة سلك لیعمل عل وة ب ة تحت الترق اض واالرتخاء، ) أ: (ری االنقب
ة ) ب( ة متناھی صنیع بطاری ستقبلیة ت ة الم ن للتكنولوجی ة ویمك دمات كھربی از ص ب وكجھ نظم للقل م

٠الصغر تزرع بین الطبقتین وتشحن خارجیا بدون توصیالت

(57)

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



٤٤

١٢/٠٥/٢٠٠٩

٦٩١/٢٠٠٩
٢٠١٢دیسمبر 

١٨/٠٣/٢٠١٣
٢٦١٣٠

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

جمهورية مصر العربية

وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
لمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث الع

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. B63H 11/02

)جمھوریة مصر العربیة(تامر عبد الرحمن باشا عبد الواحد / السید 
٠١

٠٢

٠٣

(71)

تامر عبد الرحمن باشا عبد الواحد/ السید 
٠١

٠٢

٠٣

(72)

٠١

٠٢
(73)

٠١

٠٢

٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

نظام الدفع بالماء (54)
١١/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى في ١٢/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

بشبورى یقوم بأخذ الماء من الطلمبة مباشرة ( ھو عبارة عن بوق مخروطى الشكل بھ عدة رشاشات 
تندفع الوحدة البحریة حسب ضغط المیاه المضغوط من ) إلى الرشاشات وضغط المیاه إلى المیاه 

لمبة وحسب السرعة المرادة ، وعند توقیف الوحدة البحریة تقوم الرشاشات األمامیة بعمل الط
.الفرملة عن طریق محبس آخر للفتح 

من ممیزات ھذا الجھاز أن تكلفتھ قلیلة ، تقلیل األحمال على الوحدة البحریة لالستفادة من األماكن 
. الخالیة لتخزین الضائع ، سرعات عالیة 

(57)

تمثل الرسومات و الصور المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من  الرسومات األصلیة و الصور 
الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٣ابریلىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٠٤دد ــالع٢٠١٣مایوددــع

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 ل خ ة ٢٠١٣ابری ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦١٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦١٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٦١٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٦١٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦١٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦١٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦١٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦١٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦١٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦١٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦١٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦١٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦١٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦١٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦١٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٦١٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٦١٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦١٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٦١٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٦١٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٦١٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٦١٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٦١٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٦١٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٦١٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٦١٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٦١٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٦١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٦١٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٦١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٦١٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٧( ٢٦١٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٦١٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٦١٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٦١٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ة رقـم براء

)٤١( ٢٦١٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٦١٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٦٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ـم براءة رق

)٤٥( ٢٦٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٦٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٦٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٦٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٦٢٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٦٢٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٦٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٦٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٦٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٤( ٢٦٢١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٥( ٢٦٢١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٦( ٢٦٢١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٧( ٢٦٢١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٨( ٢٦٢١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٩( ٢٦٢١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٠( ٢٦٢١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦١( ٢٦٢١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٢( ٢٦٢١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٣( ٢٦٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٤( ٢٦٢٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٥( ٢٦٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٦( ٢٦٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٧( ٢٦٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٨( ٢٦٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦٩( ٢٦٢٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧٠( ٢٦٢٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧١( ٢٦٢٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

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

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

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

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

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

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

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

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

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

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

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

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

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

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

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

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

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

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

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحية

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

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

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

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

.وتحمى إبداعاتهم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاريخ تقديم الطلب 

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

44 تاريخ القبــول 

45 صدور البراءةتاريخ 

51 للبراءات ىالتصنيف الدول

54 ومدة الحمايةتسمية االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغير( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكيل
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( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

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

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

( iv )



iii

( iv )

األعضاءرموز الدول ابعت

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



iv

( iv )

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

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

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

( iv )



األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٣ابریلرـالل شهـخ



٢

١٦/١٢/٢٠٠٩
١٨٣٨/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر 
٠١/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٥٩

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ H٠٤J ٣/٠٠  & H٠٤B ٧/٢٦

(٧١) ١.
٢.
٣.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) ( SWEDEN )

(٧٢) ١.
٢.
٣.

DAHLMAN, Erik
VUKAJLOVIC, Vera

(٧٣)
١٨/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٩٤٤.٦٢٨/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

٢٤/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ( PCT/SE٢٠٠٨/٠٥٠٤٠٧ ):رقمالدوليةطلب البراء
٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

ھدى أنیس سراج الدین  (٧٤)
براءة اختراع (١٢)

إرسال معلومات نظام على قناة وصلة تحمیل مشتركة لشبكة اتصاالت السلكیة  (٥٤)
٢٣/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٤/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ل  اة وصلة تحمی ى قن ام عل ات النظ ل معلوم ة لنق د التجسیدات بطریق ي أح راع الحالي ف ق االخت یتعل
دث مشتركة مبنیة على ھیئة إطارات تحتیة متع ة تح ذ زمنی ى نواف ام ف اقبة تتضمن نقل معلومات النظ

ضًا  ة أی ضمن الطریق ة ، وتت ة المتتابع ارات التحتی ن اإلط دد م سع لع ة تت ذة وقتی ل ناف ام ، وك بانتظ
ل  ى تحم اة و إل ة معط ذة وقتی ل ناف ة داخ ارات التحتی ستقبل  لإلط ستخدم الم از الم ى جھ ارة إل اإلش

امیكى معلومات النظام ؛ ویتم تطبیق ال طریقة ومتغیراتھا على سبیل المثال فى نقل معلومات نظام دین
. ٣GPP E- UTRAعلى قناة وصلة تحمیل مشتركة فى شبكة اتصال السلكیة      

(٥٧)

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



٣

١٦/٠٩/٢٠٠٩
١٣٦٣/٢٠٠٩

٢٠١٣ینایر 
٠١/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٦٠

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیم
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.Cl.٨ H٠٤L ٢٧/٢٦ & H٠٤J ١١/٠٠ & H٠٤Q ٧/٣٨

(٧١) ١.
٢.
٣.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

ENGLUND, Eva
FRENGER, Pål

(٧٣) ١.
٢.

٢٢/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ٠٧٠٠٧٣٦-٢: السوید تحت رقم 
PCT/SE): طلب البراءة الدولى  رقم  ١٦/١٠/٢٠٠٧بتاریخ (٢٠٠٧/٠٥٠٧٤٣

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

ھدى أنیس سراج الدین (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

طریقة وترتیب فى نظام اتصاالت (٥٤)
١٥/١٠/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٦/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ة وتاالخت صاالت بطریق ام ات ى نظ ب ف سن ٠رتی ال المح تم االرس ث ی حی
صاالت ،  ام ات ى نظ ستخدم ف از م ى االتصاالت وجھ از القاعدة ف ة جھ ین محط صوتیة ب وات ال للقن

ستخدم  از الم ستقبل جھ ث ی دة ، (SO)حی ة القاع ن محط صص م وتیة مخ اة ص ال قن ط إرس نم
ل  د (SI)ویرس دة تعتم ة القاع ى محط وتیة إل اة ص ارة قن صوتیة إش اة ال ال القن ط إرس ى نم عل

٠المخصص وعلى البیانات المرسلة إلى جھاز المستخدم 

(٥٧)

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



٤

٢٧/٠٤/٢٠١٠
٠٦٨٠/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠١/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٦١

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

راءات االختراعمكتب ب

(٥١) Int. Cl.٨ C٠٩K ٨/٨٠, ٨/٦٦, ٨/٦٨, ٨/٥١٦

(٧١) ١.
٢.
٣.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATE OF AMERICA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.
٤.
٥.

HUANG, Tianping.
CREWS, James, B.
WILLINGHAM, John ,R.
PACE , James ,R.
BELCHER ,Christopher,K.

(٧٣) ١.
٢.

,١١/٩٣١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم  ٣١/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٥٠١
PCT/US): (الطلب البراءة الدولى رقم  ٢٣/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨/٠٨٠٨٥٣

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

ھدى سراج الدین (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

ئق التكوین فى حشوات دعامیةمواد حشو دعمى مغلفة بجزئیات متناھیة الصغر لتثبیت دقا (٥٤)
٢٢/١٠/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٣/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

شو الحصوى و ائع الح وى / یتعلق االختراع الحالى بمائع تصدع ، م ائع حشو التصدع المحت أو م
صى و  دعمى ، ح شو ال واد الح ل م ات مث ى جزئی ات / عل ن الجزیئ ة م ة فعال ى كمی ل، عل أو رم

ة المتناھیة ا ادة المضافة الجزیئی ون الم ث تك دقائق ، حی لصغر المضافة لتثبیت أو خفض إرتحال ال
وى ،  دن قل ید مع وى ، أكاس ى قل دن أرض سید مع وى ، ھیدروك ى قل دن أرض سید مع ن أك ارة ع عب
ھیدروكسیدات معدن قلوى ، اكاسید معدن إنتقالى ، ھیدروكسیدات معدن إنتقالى ، أكاسید معدن بعد 

الى ، ھی ة ، إنتق ورات كھروحراری غطیة وبلل ورات كھروض الى ، بلل د إنتق دن بع سیدات مع دروك
ت  ل زی ق مث ات بعامل مغل ة الصغر بالجزیئ ة المتناھی د یكون ٠وترتبط المادة المضافة الجزیئی وق

اس  ذا المقی د یعطى ھ انومترى ، وق ى نطاق ن ل آخر عل الحجم الجزیئى ألكسید الماغنیسوم أو عام
ردة لل حنات متف وین ش ائق التك ت دق ى تثبی ساعد ف ى ت ات والت ل ٠جزیئ ائع الحام ون الم د یك وق

٠المستخدم فى المائع المعالج مائى ، ماء ملح ، كحولى أو مبنى على الھیدروكربون 

(٥٧)

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



٥

٣٠/٠٦/٢٠١٠
١١٢٨/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠١/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٦٢

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ C١١D ٣/٣٨٦, ٣/٣٧

(٧١) ١.
٢.
٣.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.
٤.

BOUTIQUE, Jean-Pol
VANWYNGAERDEN, Nathalie, Jean Marie-Louise
VANDENBERGHE, Frederik
SOUTER, Philip, Frank

٥.
٦.
٧.

LANT, Neil, Joseph
SADLOWSKI, Eugene, Steven
WENNING, Genevieve, Cagalawan

(٧٣) ١.
٢.

٠٤/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠١٠,١٠٩/٦١:الرقمین المتحدة األمریكیة تحت الوالیات 
١٤/١١/٢٠٠٨بتاریخ ١١٤,٦١٤/٦١

١٩/١٢/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/IB٢٠٠٨/٠٥٥٤٦٨): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

ھدى أنیس سراج الدین  (٧٤)
راءة اختراعب (١٢)

تركیبة منظف غسیل تتألف من جالیكوسیل ھیدروالز (٥٤)
١٨/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع بتركیب ذا االخت ق ھ دروالزةیتعل سیل تضم جالیكوسیل ھی اتألف أوتت٠منظف غ یضا تركیب
ول ى تركیباالختراع الحالى من ب ستخدم ف دما ی ذى عن دروالز جالیكوسیلةیمر وال ع ھی ن م ن م یمك

سارت سطحى دون خ ام ال ج النظ ق دم ي ةحقی سیجأف ف الن ضل تت٠داء تنظی شكل مف ةتركیبلفأوب
طحى ویفضل االختراع الحالى من مزیج من اثنین من البولیمرات جالیكوسیل ھیدروالز ومنظف س

ض ستویات منخف سطحىةم ف ال ن المنظ ضل ٠م شكل مف ر أوب ألفكث فةتركیبتت سیل منظ الغ
:لالختراع الحالى من

: (i) شاط ھ ن دروالز ل ن جالیكوسیل ھی ر xyloglucan نزیمى نحو كلإم سلیلوز غی ائز ال رك
، ٧٤أو ٤٤، ١٢، GH٥عائالتالمتبلور حیث یتم اختیار جالیكوسیل ھیدروالز من

(ii)منظف سطحى،
 (iii)بولیمر تنظیف الشحومalkoxylated amphiphilic،
 (iv)تم یتألفالماء عمود قابل لالتحاد مع) أ: (ف منألكو بولیمر متحد عشوائیا یت ومرات ی ن مون م

ن مجموع ا م ألفةاختیارھ ن تت سیلیاأل: م اض الكربوك شبعC٦-C١ة حم ر الم راتاألة،غی ،ثی
د، alkoxy وحدات،وحدات السكر،الكیتونات واالسترات،الكحول د الكحوال،مالیك انھیدری ت عدی
ر محبةجانبیةسلسل) ب(و،ومخالیط منھا،مثل الجلسرینةالمشبع ارةغی اء مخت ھ ةللم من مجموع
ألف ن تت لأةمجموع: م ولىC٢٥-C٤ لكی روبلینب وتیلین،ب ولى بی ض ،ب تر للحم ل اس فینی

سیلى األ شبعC٦-C١ حادىالكربوك لأ،الم -C١ استرلكی  Cض األ٦ ك لحم كأكریلی ،و المیثاكریلی
و،ط من ذلكومخالی

(v)ةالتالیةالعامةمركب لھ الصیغ:
 bis((C٢H٥O)(C٢H٤O)n)(CH٣)-N+-CxH٢x-N+-(CH٣)-bis((C٢H٥O)(C٢H٤O)n),

n حیث ن =  ى ٢٠م x و، ٣٠ال ن =  ى ٣م لفیتید اوأ٨ال دائل س كو ب ن ذل لفونیتید م دائل س ٠ب
٠تكون فى شكل سائلةن التركیبإكثر فأوبشكل مفضل 

(٥٧)

مثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ت



٦

١٦/٠٦/٢٠١٠
١٠١٦/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠١/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٦٣

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ F٠٣D ٩/٠٠, ٩/٠٢ & F٠٣G ٧/٠٤ & F٠١K ٢٥/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

 WOLTER, Klaus (GERMANY)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

WOLTER, Klaus

(٧٣) ١.
٢.

١٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٦١١٦٧,٨: األرقام تحت ألمانیا
& ٢٦/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠١١٢١٨,٦
٢٢/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٢٠٢٧٠,٣

١٤/١١/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP٢٠٠٨/٠٦٥٦٠٠):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(٣٠)

ھدى أنیس سراج الدین (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

طریقة وأداة وجھاز لحقن الطاقة إلى وسط ما  (٥٤)
١٣/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٤/١١/٢٠٠٨ایة من تبدأ الحم

ة  ة حراری طة طاق ازى بواس یتعلق ھذا االختراع بوسط حامل غیر غازى، یتحول إلى وسط حامل غ
ین اع مع ى ارتف ازى إل ل الغ ط الحام ع الوس ث یرتف ا بحی تم إدخالھ ل ٠ی ط الحام ضغاط الوس تم ان وی

ازى ازى ال٠الغ ل الغ ط الحام ل الوس ادة تحوی تم إع د وی ازى عن ر غ ل غی ط حام ى وس ضغط إل من
ط الحامل تم ٠االرتفاع المحدد بواسطة دائرة تبرید تستقبل حرارة الوس ى ی تم استعادة الحرارة الت وی

٠الحصول علیھا من دائرة التبرید عند أى موضع لكى یتم استخدامھا فى تسخین الوسط الحامل

(٥٧)

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



٧

١٧/٠٨/٢٠١١
١٣٧٦/٢٠١١

٢٠١٣ینایر 
٠١/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٦٤

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

جمھوریة مصر العربیة
ىوزارة الدولة لشئون البحث العلم

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ C٢٥B ١/٠٠, ٩/٠٨

(٧١) ١.
٢.
٣.

 MCALISTER TECHNOLOGIES, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

MCALISTER, Roy, E.

(٧٣) ١.
٢.

١٧/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٥٣,٢٥٣/٦١: األرقام والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
٢٧/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٢٣٧,٤٧٦/٦١
١٣/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ٣٠٤,٤٠٣/٦١

١٧/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US٢٠١٠/٠٢٤٤٩٧):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(٣٠)

ھدى أنیس سراج الدین  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

خلیة كھربائیة وطریقة الستخدامھا  (٥٤)
١٦/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٧/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

رود ةالكترولیتیةیتعلق االختراع الحالى بخلی شمل وعاء حاوى، الكت رودأت انى، مصدر ول، الكت ث
ىللت ار الكھرب رود األی ع االكت ى م صال الكھرب ثلالت از حی انى، غ از ول والث شكیل الغ تم ت اء أی ثن

رود األأالتحلیل الكھربى عند  ن االلكت ل و بالقرب م ضمن الفاصل سطح مائ ث یت ول، والفاصل، حی
ین كثافلى االلكترولیت والغاز ویرجع ھذاإلیوجھ التیار  ت والكثافةلالختالف ب دةااللكترولی ةالمتح

٠فى االتجاه القاصى لالكترود الثانىةكافیةیتدفق بطریقن الغازألاللكترولیت والغاز حیث 

(٥٧)

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



٨

١٧/١٠/٢٠١٠
١٧٣٩/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠١/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٦٥

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ F١٦B ٧/٠٠ & F١٦L ٢٧/٠٠

) جمھوریة مصر العربیة(ماد الدین عبد القادر محمود أحمد حمادع/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(٧١)

ماد الدین عبد القادر محمود أحمد حمادع/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

(٧٤)
نموذج منفعة (١٢)

مقعد الدراجة ثنائى االتجاه   (٥٤)
١٦/١٠/٢٠١٧وتنتھى فى ١٧/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت ق ھ د ایتعل اه بمقع ائى االتج ة ثن ة ٠لدراج اه ناحی زدوج االتج ة م ى دراج د عل یعتم
٠على شكل مثلث واألخرى على شكل شبھ دائرة 

(٥٧)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
المرفقة بالطلبوالصور لرسـوماتا



٩

١٥/١٢/٢٠٠٩
١٨٢٩/٢٠٠٩
٢٠١٢نوفمبر 

٠٢/٠٤/٢٠١٣
٢٦١٦٦

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ G٠١M ١٧/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

 V & M FRANCE  (FRANCE)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

LESAGE, Frédéric
NOËL, Alexandre
NOGUEIRA DE PAULA, Renato

(٧٣) ١.
٢.

٢١/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٤٤٣٥: تحت رقمفرنسا
١٦/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/FR٢٠٠٨/٠٠٠٨٣٦):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

بوبیة التى لھا جانبیات نصف طریقة وجھاز لالختبار األتوماتیكى غیر المتلف لجذوع المحاور األن
قطریة داخلیة وخارجیة متغیرة 

(٥٤)

١٥/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٦/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
:یتعلق االختراع الحالي بجھاز الختبار جذوع المحاور یشتمل على

(iارةمنضد وبياختب ذع محور أنب ھ جدارمـُصمَّمھ الستقبال ج ات نصف قطریل ـُظھر جانبی ةی
،ةمتغیرةمعروفةوخارجیةداخلی

(iiممسبار فوق صوتي ذا الجدارواحد على األقل مـُصمَّ ن ھ لتحلیل جزء ُمختار واحد على األقل م
اكتساب بیانات التحلیل،في قطاع زاوي ُمختار وبالتالي

(iiiبط ائل ض ضدوس ضبط من صمَّمھ ل ارةُم سباراالختب ل م ع ك ارجيلوض سطح الخ ى ال أو عل
سط داخليال دارح ال دعللج تم اختن ل ی ى األق د عل ع أول واح ھ والحمولموق ى جانبیات اًء عل اره بن ةی

يبحیث یتم تحلیل الجزأین الُمختاریـْن األول والثاني للجدارللجذعةالمحتمل ب ف قطاع زاوي بالترتی
ي االتجاھین ـَّھین ف ل موج ابُمختار أول واحد على األقل وثاٍن واحد على األق اني المتق لین األول والث

ل ات التحلی ساب بیان تم اكت ث ی سبیةللمواضع الزاویالطولیین أو المستعرضین، وبحی ةالمختلفةالن
للمسبار المذكور، وةللجذع بالنسب

(ivائل مة معالجوس صمَّ وین ةمـُ سبلتك ل المكت ات التحلی ن بیان رائط م ذهةخ ل ھ ث تمث ذه بحی ھ
٠ومواضع إشارات الصدى في الجدارةمستعرضأو الةالخرائط االتجاھات الطولی

(٥٧)

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



١٠

١١/٢/٢٠٠٨
٠٢٤٨/٢٠٠٨

٢٠١٢دیسمبر 
٠٢/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٦٧

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

یة مصر العربیةجمھور
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.  Cl.٨ A٦٣B ٢٣/١٦

)جمھوریة مصر العربیة ( بسام أحمد أحمد بدوى زاید / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(٧١)

بسام أحمد أحمد بدوى زاید / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

(٧٤)
براءة إختراع  (١٢)

القبضة المرنة (٥٤)
١٠/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١١/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

دریبھا  یتعلق ھذا االختراع بوسیلة تدریبیة لرفع قدرة الفرد على استخدام أصابع یده بشكل متخصص وت
و أداة  راع ھ ردى ، االخت شكل ف ساعد ب ضالت ال دریب ع یة لت الج ٠ریاض ى الع تخدامھ ف ن اس ویمك

ھ  تیك طول شب أو البالس ن الخ صنع م سم ی ن ج ون م ساعد ، ویتك ابات ال ى إلص م ، ٩.٥الطبیع س
د ٩وعرضھ ا إصبع من أصابع الی ل كل منھ اتیح یقاب س فتحات لخمس مف ھ خم ھ ٠سم وب تم إنتاج وی

٠یة بواسطة الشركات المصنعة للمعدات الریاض

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



١١

٢٠/٠٩/٢٠١٠
١٥٧٩/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠٢/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٦٨

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ C٠٩J ٤/٠٦, ١٠١/٠٢, ٥/٠٢

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(٧١)

الطاف حلیم بسطا مقار/ األستاذة الدكتورة 
حسنى السید محمد على/ األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

ماجدة محسب وآخرین/ ثلھا السیدة نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع ویم (٧٤)
براءة اختراع  (١٢)

طریقة لتحسین أداء الراتنج الیوریافورمالدھید كمادة الصقة للخشب بإضافة السائل األسود 
المتخلف من تلبیب قش األرز

(٥٤)

١٩/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٠/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من
ذا  ق ھ سینیتعل ة لتح راع بطریق نج أداء االخت قة رات ادة الص د كم شب الیوریافورمالدھی افةللخ بإض

سائل األسود ٠تلبیب قش األرز كمخلف غیر مرغوب من عملیةالسائل األسود  ھ بإضافة ال حیث أن
ن األدا سن م راتنج ح ذا ال ضیر ھ اء تح ھ أثن ارى أو دمج د التج ا فورمالدھی راتنج الیوری ىل ء البیئ

راتنج  ذا ال سائل األسود ٠لمشكلة انبعاث الفورمالیین فى مصانع األخشاب المعتمدة على ھ دمج ال وب
ق  اوم للحری تج خشبى مق ى من م التوصل إل د ت اء تحضیر الیوریافورمالدھی یم األداء ٠أثن م تقی د ت وق

حیث تم التوصل ٠المنتج بتوصیف المادة الالصقة والخشب الحبیبى الناتج من الناحیة البیئیة وجودة
صاق  وة الت ز بق ضرة تتمی قة المح ادة الالص ى أن الم وتن٩,١إل م/نی الق ٢م ل االنف ، ومعام

ى  اتج ھ شب الن ة للخ ة الداخلی وة الرابط وتن٢٥,٤وق م/نی وتن٠,٢، ٢م م/نی والى ٢م ى الت ٠، عل
د  ن استخدام الیوریافورمالدھی الین الحر م اث الفورم ل انبع شب كما تم تقلی ى صناعة الخ ة ف التجاری

ى  ًا (الحبیب زال تقریب سبة اخت اث %) ٦٨بن ة انبع سرع مرحل ى ت ة عل ذه الطریق ساعد ھ ضاً ت ، وأی
ادة  وین م ن تك ل م الى التقلی شب ، وبالت رارى للخ ل الح ة التحلی ن عملی ة م ازات الناتج الغ

ازات اللفوجلیكوزانان الذى یعتبر وقود الستمرار عملیة االشتعال مما یؤدى إلى تقلیل من تصاعد الغ
٠السامة إذا تعرض اللوح الخشبى للحریق 

(٥٧)



١٢

٢٢/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٦٤/٢٠٠٩
٢٠١٣ینایر 

٠٢/٠٤/٢٠١٣
٢٦١٦٩

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ C١٢N ١١/٠٦ , ١١/١٠ & C٠٧K ١٧/١٠

)جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢

(٧١)

مجدى محمود مصطفى النشار / الدكتور  ٠١
٠٢

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سب  واخرونمحماجدة / األختراع ویمثلھا السیدةنقطة األنصال بمكتب براءات  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

مركب معالج من األلجینات إلستخدامھ كمادة حاملة للبروتینات  (٥٤)
٢١/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٢/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

. ختراع بمركب من األلجینات المعالج إلستخدامھ كمادة حاملة للبروتینات یتعلق ھذا اإل
الج  ر مع ات الغی ن األلجین م . المركب الجدید لھ خواص حراریة وكیمیائیة وفیزیائیة أفضل بكثیر م ت

از  غیرة الحجم بإستخدام جھ ات متناسقة ص ) Encapsulator(تحضیر المركب المعالج فى شكل حبیب
زیم وإستخدامھ فى ال إن ى سبیل المث ساھمیة وعل روابط ت ات ب األخص اإلنزیم ات وب ل البروتین تحمی

ى اإلطالق وھى  زیم لكل ١٦٢٧اإلینیولینیز وأظھرت النتائج أعلى نسبة تحمیل لإلنزیم عل وحدة إن
ل  رام ج شرات . ج صناعة لع ى ال تخدامھ ف یح إس ا یت روتین مم ل أى ب ضاً لتحمی صلح أی ب ی المرك

ا یع رات مم ة  الم واد الكیماوی دیل للم ة كب ى البیئ ة عل صادیة والمحافظ ة اإلقت ن الناحی الوفر م ود ب
.الضآرة 

(٥٧)

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



١٣

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

مكتب براءات االختراع
PCT

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

١٥/٠٦/٢٠١١
٠٩٩٩/٢٠١١

٢٠١٣ینایر 
٠٣/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٧٠

B٠١J ٢٣/٧٢, ٣٥/٠٨ & C٠٧C ٥/٠٩, ١١/٠٤Int. Cl.(٥١)٨

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)١.
٢.
٣.

(٧١)

٤-     RILEY, Mark G.
٥-     SENETAR, John J.
٦-     HOLMGREEN, Erik M.

GAJDA, Gregory J.
GLOVER, Bryan K.
NEGIZ, Antoine

١.
٢.
٣.

(٧٢)

١.
٢.

(٧٣)

(٣٠)٠١
٠٢
٠٣

١٦/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٣٣٥.٦٤٣/١٢:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٢٢/١٠/٢٠٠٩بتاریخ PCT/US٢٠٠٩/٠٦١٥٧٦): (طلب البراءة الدولى  رقم

(٧٤)
سمر احمد اللباد  (١٢)

محفزات كرویة طبقیة ذات معامالت وصول عالیة (٥٤)
٢١/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى  ٢٢/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من  

یشتمل المحفز . یتعلق االختراع بعملیة ومحفز لالستخدام فى الھدرجة االنتقائیة لالستیلین الى ایثیلین(٥٧)
یشتمل ایضا المحفز . خلى وطبقة خارجیة من مادة فعالةعلى بنیة طبقیة، حیث یكون للمحفز قلب  دا

و ٣على فلز مترسب على الطبقة الخارجیة، ویتم تشكیل المحفز بحیث یكونلھ معامل وصول بین 
٥٠٠  .

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



١٤

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البح
مكتب براءات االختراع

PCT

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

١٥/٠٦/٢٠١١
١٠٠٠/٢٠١١

٢٠١٣ینایر 
٠٣/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٧١

C١٠G ٦٧/٠٢, ٤٥/٠٤Int. Cl.(٥١)٨

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)١.
٢.
٣.

(٧١)

٤.    RILEY, Mark G.
٥.    SENETAR. John J.
٦.    HOLMGREEN, Erik ,M.

GAJDA, Gregory J.
GLOVER. Bryan K.
NEGIZ. Antoine

١.
٢.
٣.

(٧٢)

١.
٢.

(٧٣)

(٣٠)٠١
٠٢
٠٣

١٦/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٣٣٥٦٣٩/١٢: الوالیات المتحدةاالمریكیة تحت رقم
٠٨/١٠/٢٠٠٩بتاریخ PCT/US٢٠٠٩/٠٥٩٩٣١): (طلب البراءة الدولى  رقم

سمر احمد اللباد  (٧٤)

براءة اختراع(١٢)

عملیة استخدام محفزات كرویة طبقیة ذات معامالت وصول عالیة (٥٤)
٠٧/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من  

. فى الھدرجة االنتقائیة لالسیتیلین الى ایثیلینیتعلق االختراع بعملیة ومحفز لالستخدام (٥٧)
یشتمل . یشتمل المحفز على بنیة طبقیة، حیث یكون للمحفز قلب داخلى وطبقة خارجیة من مادة نشطة

ایضا المحفز على فلز مرسب على الطبقة الخارجیة، ویتم تشكیل المحفز بحیث یكون لھ معامل 
. ٥٠٠و ٣وصول بین 

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



١٥

١٨/٠٧/٢٠١٠
١٢١٩/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠٣/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٧٢

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

جمھوریة مصر العربیة
ن البحث العلمىوزارة الدولة لشئو

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.Cl.٨ C١٠G ٢/٠٠ & C٠٢F ١/٢٠, ١/٠٤

(٧١) ١.
٢.
٣.

ENI S.P.A (ITALY)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

LOCATELLI, Lino

(٧٣) ١.
٢.

MI٢٠٠٨A: تحت رقمایطالیا  ١٨/٠١/٢٠٠٨تاریخ ب٠٠٠٠٧٩
١٤/٠١/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)(٢٠٠٩/٠٠٠٣٨٩:رقماءة الدولىطلب البر

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

تروبش-عملیة لتنقیة تیار مائى ناتج عن تفاعل فیشر  (٥٤)
١٣/٠١/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٤/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

: تروبش ، وتشتمل على –تیار مائى عن تفاعل فیشر بعملیة لتنقیة یتعلق ھذا االختراع 
ة - ر بالتجزئ ود تقطی ن عم ل م ضویة للتفاع ة ع ات ثانوی ى منتج وى عل ائى یحت ار م ال تی إدخ

أو عمود نزع ؛ 
تكثیف تیار بخارى خارج من قمة العمود وإزالة ناتج التقطیر الغنى بالمنتجات الثانویة الثقیلة ؛ -
ال التی- ر إدخ د أو أكث ة واح د قم ر ، عن ود التقطی اع عم ن ق ارج م اً والخ ى جزئی ائى المنق ار الم

من مبادالت التالمس المحسوس ؛
رارة - ة ح ن درج ل م رارة أق ة ح د درج ادل عن رف المب اكس لط ار مع ى تی ة ف از عملی ال غ إرس

التیار المائى ؛
تج العضوى- ن المن اء وجزء م ى بالم ة الغن ادل إرسال غاز العملی ة المب ن قم ى والخارج م المتبق

تروبش ؛–إلى  منشأة تخلیق ھیدروكربونات بواسطة عملیة فیشر 
٠إرسال الماء المبرد المنقى الخارج من المبادل مباشرة إلى معالجة إضافیة -

(٥٧)

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



١٦

٢٤/١١/٢٠١٠
١٩٧٩/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠٣/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٧٣

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ F٢٧D ٧/٠٢

(٧١) ١.
٢.
٣.

 THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

KIM, Ronald

(٧٣) ١.
٢.

١٠: تحت رقمالمانیا  ٢٠٠٨ ٠٢٥ ٢٧/٠٥/٢٠٠٨تاریخ ب٤٣٧.١
٢٨/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٣٠٧٧):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

فرن كوكةولى فى فراغ غاز لبطاریألھواء احتراق ةدخال الموجإجھاز  (٥٤)
٢٧/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٨/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

یل الى بوس راع الح ق االخت ھ ھواء ةغاز موجةیتعل وم بتوجی ى أتق رن غرفإول ى ف وك،ةل تم الك وی
وك ةغرفةولى خالل قمسریان الھواء األ راغ غاز لبطاریإالك ى ف اةل رن كوك، كم ھ ف تم انحراف ی

از لغرفجانب راغ الغ ى ف وكةیا عند دخولھ ف راع ٠الك ق االخت ضاأیتعل تم فةبطریقی ا انحراف ی یھ
الىةولى بعد دخولھ فى غرفأجانبى لھواء  رن الكوك، وبالت واء األف ع الھ تم تحسین توزی ي ی ى ف ول

٠كفرن الكوةغرف

(٥٧)

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



١٧

٢٣/٠٢/٢٠٠٣
٠١٨٣/٢٠٠٣

٢٠١٢دیسمبر 
٠٣/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٧٤

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ D٠٣D ٣/٠٢ , ١٥/٠٠ & A٦١F ٢/٠٤ , ٢/٠٦

)جمھوریة مصر العربیة (عبد المنعم محمد صبرى    . األستاذ الدكتور 
)جمھوریة مصر العربیة (حسن محمد البحیرى           . األستاذ الدكتور 
)جمھوریة مصر العربیة (شریف عبد الھادى مصطفى  . األستاذ الدكتور 
)جمھوریة مصر العربیة (إسماعیل إبراھیم محمود  . األستاذ الدكتور 
)جمھوریة مصر العربیة (إبراھیم غالیة الشناوى. األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

(٧١)

عبد المنعم محمد صبرى . األستاذ الدكتور 
حسن محمد البحیرى . األستاذ الدكتور 
شریف عبد الھادى مصطفى . األستاذ الدكتور 
إسماعیل إبراھیم محمود . األستاذ الدكتور 
یمغالیة الشناوى إبراھ. األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢

(٣٠)

(٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

طریقة إلنتاج أقمشة تستخدم فى جراحات القلب الترقیعیة وكأوعیة دمویة بدیلة  (٥٤)
٢٢/٠٢/٢٠٢٣وتنتھى فى ٢٣/٠٢/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

ة یتعلق اإلختراع الحالى بطریقة إلنتاج أقمشة ت ة دموی ة وكأوعی ب الترقیعی ى جراحات القل ستخدم ف
سیج وأسلوب ثبدیلة حی ب بإستخدام أسلوب الن وب القل ع ثق ى ترقی اج األقمشة المستخدمة ف تم إنت ی

ة  ة البدیل ة الدموی ى األوعی تریكو اللحمة وأسلوب األقمشة غیر المنسوجة ، أما األقمشة المستخدمة ف
لوب ال تخدام األس ا بإس تم إنتاجھ ستر ی ستر والبولی ة بالبولی را المغلف تخدام اللیك م إس د ت سوج ، وق من

ك للحصول  وزان وذل ادة الكیت ة بم ة األقمشة المنتج م معالج ك األقمشة ث ات تل اج عین المطاط فى إنت
ات  اء بمتطلب شد للوف ة ال ى مقاوم درة عل اد والق ات األبع ة وثب ة للنفاذی ة عالی على أقمشة تتمتع بمقاوم

. األداء 

(٥٧)



١٨

٢٣/٠٣/٢٠١٠
٠٤٧٧/٢٠١٠

٢٠١٢ر نوفمب
٠٤/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٧٥

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ A٦١F ١٣/١٥, ١٣/٥٣, ١٣/٥٣٩

(٧١) ١.
٢.
٣.

 Uni-Charm Corporation (JAPAN)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

KURODA, Kenichiro
NODA, Yuki
NISHIKAWA, Kumiko

(٧٣) ١.
٢.

٢٦/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٢٤٩٤٥٣: تحت رقمالیابان
٠٢/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/JP٢٠٠٨/٠٦٥٧٤٩):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

د اللباد سمر أحم (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

منتج ماص  (٥٤)
٠١/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٢/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع الحالي بفوط ق االخت ى رقاقة صحیةیتعل شتمل عل ، ةخلفیةسطحیة، ورقاقةمامیأةسطحیةت
سائلةماصةوبنی وعلل ین الرقاقةموض ا ب ز ةالخلفیةوالرقاقة مامیاألةفیم وین ح تم تك ث ی ، حی

ف اه للخل ي االتج ي الجزءمضغوط ف يف اه الطولي(BP) الخلف ى طول االتج ةللفوط(LD) عل
ي ٠ة الصحیةالجانب المالمس للجسم من الفوطفيسیًاأرةالطویلةالصحی یكون للحز المضغوط ف

من (WD) عرضيمتكون على طول االتجاه الة الجانبیةزوج من االجزاء المضغوطاالتجاه للخلف
اص تج الم ذه األ٠المن وین ھ تم تك ضغوطی زاء الم صولة الجانبیةج ون مف ث تك ضھا ةبحی ن بع ع

ط المركز ا حول خ ى نحو متناسق محورًی بعض عل د(CL) ال اه العرضيعن ي االتج ز ف المرك
(WD)٠ةالصحیةللفوط

(٥٧)

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



١٩

١٣/٠٧/٢٠١٠
١١٨١/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠٤/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٧٦

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl. ٨ G٠٦T ١٧/٤٠ , ٥/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (SPAIN)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

RODRIGUEZ Ramos, José Manuel
MARICHAL Hernández, José Gil
ROSA González, Fernando

(٧٣) ١.
٢.

١٥/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨٠٠١٢٦: أسبانیا تحت رقم 
١٥/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/ES٢٠٠٩/٠٠٠٠٣١(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(٣٠)

سمر أحمد اللباد (٧٤)
براءة إختراع (١٢)

بعادألاةثیثالمشاھدمنىالفعلالزمنىفةمرئیمعلوماتلرصدوكامیراةطریق (٥٤)
١٤/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٥/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

، بھاةخاصةتامةضوئیةدالمنجسمبحیزالمرتبطالبؤرىالتكدسلحسابةطریقبیتعلق ھذا االختراع
تسمحبعادألاةفائقةمنفصلمكعباتىفةالمقیدالمستویاتطولامتدادعلىالمجموعتحویلباستخدام

.الناتجالبؤرىالتكدسوضوحةدقةلزیادةبطریقیضاً أاالختراعیتعلق.كبیربشكلالحسابزمنقلیلبت
طوارألواوالمعامالتعماقأللىالفعلالزمنىفلالسترجاعبطریقتیناالختراعیتعلقذلكلىة إضافإلبا

لتنفیذأمھیوبنظامبعادألاىثالثمشھدسطحألموضعكلىفالترتیبعلىةالموجلصدرةالمعقدةللسع
.مسبقاً ةالمذكورالطرق

(٥٧)

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 



٢٠

٠٧/٠٨/٢٠١١
١٣٢١/٢٠١١

٢٠١٣ینایر 
٠٤/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٧٧

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

براءات االختراعمكتب

(٥١) Int. Cl.٨ A١٦F ١٣/١٥

(٧١) ١.
٢.
٣.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

ISHIKAWA, Masahiko

(٧٣) ١.
٢.

٠٥/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-٠٢٥٢٢٨: تحت رقمالیابان
٢٧/٠١/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP٢٠١٠/٠٥١٠٢١):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

لتصنیع عضو منفذ للھواءةجھاز تصنیع جسم ماص وطریق (٥٤)
٢٦/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٧/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

لھواءمن خالل تمریر اعلى عضو منفذ للھواءة السائلةالماصةبوضع المادیتعلق االختراع الحالي 
ذة سائلةماصةالذي یتضمن ماد واءفي اتجاه عرض العضو المنف ذي یغطي الفتحللھ بة ال ٠للقال

واءةیتم تقویالمرتبط بالمنتج الماء، الجسم الماصوفي جھاز تصنیع تم العضو المنفذ للھ ام، وی بإحك
ضو علىھتركیبةبواسطوالذي یقوي العضو المنفذ للھواءة یتم توفیر عضو التقوی٠منع تشوھھ الع

سمك اه ال ي اتج واء ف ارة ویكون عضو التقوی٠المنفذ للھ ن شبكةعب ث یتصلةع سلك األولحی ال
٠بالعضو المنفذ للھواءة التقوی، ویتم توصیل عضوالمتقاطعین عند نقاط التقاطعوالسلك الثاني

(٥٧)

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



٢١

٢٢/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٥٧/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر 
٠٤/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٧٨

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

حث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة الب
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl. ٨ E٢١B ٤٣/١١٨٥ & F٤٢B ٣/١٩٢ & F٤٢C ١١/٠٦ & F٤٢D ١/٠٥٥

(٧١) ١.
٢.
٣.

ALLIANT TECHSYSTEMS INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

PRINZ, Francois X.
ARRELL, John A. Jr.
BORJA, Ronald S.

٤. SLADE, William J.

(٧٣) ١.
٢.

٢٦/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٥٥٣.٣٦١/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت الرقمین 
٢٣/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٨٧٦.٨٤١/١١

٢٦/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US٢٠٠٧/٠٨٢٦٤١(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(٣٠)

سمر أحمد اللباد    (٧٤)
إختراع براءة  (١٢)

علیھاىتحتووأنظمةاإللكترونیةالزمنیةلإلعاقةوأجھزةطرق (٥٤)
٢٥/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٦/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذ،الدفعأوالتفجیرنظامیتضمن.اإللكترونیةالزمنیةلإلعاقةوطرقأجھزةباالختراع یتعلق ھذا  ىوال
بكنظامتصمیمھیتمقد ارتثقی ة،آب ةتجمیع ةإعاق ةزمنی شتملإلكترونی ىت ةعل ةدخلتجمیع ،فرعی

،ى خارجبحافزالفرعیةالدخلتجمیعةتفعیلیتم.فرعیةخرجوتجمیعة،إلكترونیةزمنیةإعاقةدائرة
ث تمحی ةت دإزاح رأح لالعناص رةلتفعی ةدائ ةإعاق ةزمنی شتمل.إلكترونی رةت ةدائ ةاإلعاق الزمنی

ة ىاإللكترونی ازعل ةجھ ةإعاق رنزمنی دائرةمقت القب ةإط سب. للفلطی رةتح ةدائ ةاإلعاق الزمنی
عند.الفلطیةإطالقمنمعینحدتجاوزیتمحتىالفلطیةترفع،اكتمالھاوعند،زمنیةإعاقةاإللكترونیة

ىفتفجیرمعززلبدءىكھرببادئإلىالطاقةلنقلفلطیةقإطالمفتاحیتوقف،الفلطیةإطالقحدتجاوز
ةالخرجتجمیعة وفر. الفرعی رمعززی رخرجالتفجی دءالتفجی رعنصرلب دفعأوالتفجی الال ى،ى الت عل

لةالشحناتمصفوفةالمثالسبیل .البئرتثقیبنظامىفالمشكَّ

(٥٧)

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



٢٢

٣١/١٠/٢٠٠٥
٤٦٤/٢٠٠٥
٢٠١٣ینایر 

٠٤/٠٤/٢٠١٣
٢٦١٧٩

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.  CL.٨ B٦٠S ١/٣٨

) جمھوریة مصر العربیة(یسري جرجس مسیحة رزق هللا / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(٧١)

یسري جرجس مسیحة رزق هللا/ السید ٠١
٠٢
٠٣

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

(٧٤)
براءة اختراع  (١٢)

طریقة للتخلص من میاة االمطار من علي زجاج المركبات (٥٤)
٣٠/١٠/٢٠٢٥وتنتھى فى ٣١/١٠/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

ات والطائرات  ي المركب ا عل یتعلق موضوع االختراع بجھاز للتخلص من میاه األمطار أثناء ھطولھ
ي  ة عل ة أفقی وم بحرك از یق ود جھ ي وج د عل ات تعتم دي المركب ا لقائ یح الرؤی ك لتوض سفن وذل وال

.رؤیاالزجاج ومن ھذه الحركة یتم التخلص من میاه األمطار في الحال دون حدوث أي أعاقة لل

(٥٧)

لرسـوماتان ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلب



٢٣

٠٧/١٠/٢٠١٠
١٦٩٣/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠٧/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٨٠

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl. ٨ B٠١D ٢١/٠١

(٧١) ١.
٢.
٣.

CRYSTAL LAGOONS CORPORATION LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

FISCHMANN Torres, Fernando, Benjamin

(٧٣) ١.
٢.

٢٤/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٣٩٠٠/٢٠٠٨: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US٢٠٠٩/٠٣٦٨٠٩(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(٣٠)

سمر أحمد اللباد     (٧٤)
إختراع براءة  (١٢)

ة         التنقیةعملیتتمحیث) ةدیكوری(ة وزخرفیةترفیھیالستعماالتخزانىفللماءةفعالةتنقیةعملی
الخزانمنالماءكاملىفولیسالماءمنةقلیلةكمیىف

(٥٤)

١٠/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١١/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
مقدارىعلبالترشیحالقیامیتمحیث، الخزانىفالموجودللماءةفعالترشیحةوسیلاالختراع بیتعلق ھذا 

:          ة التالیالخطواتةالعملیتضم.الخزانىفةالموجودالماءةكمیىجمالإعلىولیسالماءمنصغیر
قاعةتغطی) ج(و،الماءلىإتلبدعنصرةضافإ) ب(و،الخزانىفةصوتیفوقمواجأطالقإ)أ(

،  التدفقجمعخطىفطالقھاإوةالمترسبالجزیئاتمعالماءتدفقشفطعلىیعملشفطبجھازالخزان
.الخزانلىإالمرشحالتدفقرجاعإ) ھـ(و،المذكورالتدفقجمعخطمنالشفطجھازتدفقترشیح)د(
.ة المذكورةالفعالالترشیحةعملیىفمستخدمشفطجھازیضمىالحالاالختراعنإفلذلكةضافإلبا

(٥٧)

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



٢٤

١٥/١٢/٢٠١٠
٢١٣٤/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠٧/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٨١

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.Cl.٨ A٢٣C ١١/٠٤ & A٢٣F ٣/٣٠, ٥/٤٠ & A٢٣G ١/٥٦

(٧١) ١.
٢.
٣.

CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V.  (NETHER LANDS)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

VERKERK, Arjan Willem
KETELAARS, Maarten

(٧٣) ١.
٢.

١٦/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٥٨٣٥١,٠:تحت رقمالطلب االوروبى
١٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/NL٢٠٠٩/٠٥٠٣٤٧):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

تركیبة رغویة    (٥٤)
١٥/٠٦/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٦/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل درات ، االخت ة وكربوھی واد دھنی ى م شتمل عل ى ت ة للمشروبات والت ة رغوی بتركیب
ات  وزن٠وبروتین اس ال ى أس روتین عل وى الب راوح محت ین یت اف ب ، % ٩و٣الج

ازین  ى الك بن إل صل الل روتین م سبة ب راوح ن ازین ، وتت بن والك صل الل ات م ى بروتین شتمل عل وت
٠على أساس الوزن الجاف % ٤٥-٢٠ویفضل أن یتراوح محتوى الدھون بین . ١و٠,٤بین 

(٥٧)

ختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة اال



٢٥

١٠/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٠٩/٢٠٠٩

٢٠١٣ینایر 
٠٧/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٨٢

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

ءات االختراعمكتب برا

(٥١) Int.Cl.٨ B٠١J ٨/٠٢

(٧١) ١.
٢.
٣.

METHANOL CASALE SA. (SWITZERLAND)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

FILIPPI, Ermanno
RIZZI, Enrico
TAROZZO, Mirci

(٧٣) ١.
٢.

١١/٠٩/٢٠٠٦تاریخ ب٠٦٠١٨٩٦١.٠:تحت رقممكتب البراءات االوروبى
٢٠/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)(٢٠٠٧/٠٠٧٣٣٦:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

مفاعل لھ درجة حرارة ثابتة (٥٤)
١٩/٠٨/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٠/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ةیتعل رارة ثابت ة ح ھ درج ل ل اردةبمفاع سة الط ر المتجان اعالت غی رارة للتف للح
ى  شتمل عل ذى ی رارة ، وال ة للح ر : أو الماص د كبی ى ح طوانى إل شكل اس ارجى ب الف خ غ

ة (X)بمحور طولى  دران جانبی ى ج شتمل عل ى الغالف وت د ف ل تمت ، طبقة حفزیة واحدة على األق
وى  ازى یحت دفق غ راج ت ة وإلخ واد المتفاعل ن الم ازى م دفق غ ال ت ة إلدخ ة خاص ة مثقب متقابل

وا ى ن ذكورة عل ة الم ة الحفزی ى الطبق ورة ف رارى مغم ادل ح دة تب والى ، ووح ى الت ل عل تج التفاع
رارى  ادل الح ائع التب طة م ع بواس ل ، وتقط ى األق دة عل رارى ٠الواح ادل الح دة التب ز وح تتمی

ا  م تنظیمھ ى ت ة الت ادالت الحراری ن المب ة م ى مجموعة متتالی ل عل ى األق شتمل عل ا ت المذكورة بانھ
ى أن  اه عل ر لالتج شكل كبی ة ب ضاً موازی ون أی ر وتك د كبی ى ح ضھا إل ة لبع ون موازی تك

٠الذى یتم فیھ قطع طبقة المحفز الواحدة على األقل بواسطة التدفق الغازى المذكور 

(٥٧)

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



٢٦

٢٠/٦/٢٠١٠
١٠٦٤/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠٧/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٨٣

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

جمھوریة مصر العربیة
ون البحث العلمىوزارة الدولة لشئ

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ F١٥B ٢١/١٢ & B٠١J ١٠/٠٠
(٧١) ١.

٢.
RESEARCH & DESIGN INSTITUTE OF UREA AND ORGANIC SYNTHESIS PRODUCTS,
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO   (RUSSIA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

٤.

SERGEEV, Yury Andreevich
VOROBYEV, Aleksandr    Andreevich

 ANDERZHANOV, Rinat Venerovich
 POTAPOV, Viktor Valeryanovich

٥. BESPALOV, Anatoly Diamidovich
٦. GOLOVIN, Yury Aleksandrovich
٧. SOLDATOV, Aleksei  Vladimirovich
٨. PROKOPYEV, Aleksandr
Alekseevich

٩. KUZNETSOV, Nikolai
Mikhailovich

١٠. KOSTIN, Oleg Nikolaevich
١١. ESIN, Igor Veniaminovich

(٧٣) ١.

٢١/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ) ٢٠٠٨١٠٢٣٣٤( : تحت  رقمالطلب الروسى
٢٠/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/RU٢٠٠٩/٠٠٠٠٠٩(: طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢

(٣٠)

سمر أحمد اللباد (٧٤)
براءة اختراع (١٢)

مولد ھیدرودینامیكى ونظام داخلى لمفاعل یشتمل على مولد ھیدرودینامیكى (٥٤)
١٩/٠١/٢٠٢٩وتنتھى في ٢٠/٠١/٢٠٠٩حمایة من تبدأ ال

یتعلق ھذا االختراع بمولد ھیدرودینامیكى لعالج لموائع و بنظام داخلى لمفاعل للتفاعل البیئى لموائع 
ة . الغاز والسائل یشتمل على مولد ھیدرودینامیكى  ستخدم لمعالج درودینامیكى الم د الھی شتمل المول ی

ل اتجاه الموائع على غالف وفوھة تش الف مقاب ي الغ ة ف ة كابولی ان مركب بطریق وح رن كیل تیار ول
س  ائل تالم ى وس تدفق المائع ویشتمل النظام الداخلى للمفاعل للتفاعل البیئى لموائع الغاز والسائل عل

ا  ا أو فوقھ د تحتھ دعم وتوج شبكة ال ة ب فل . مثبت دفق ألس ب للت ر أنابی ا عناص دة منھ شمل كل واح وت
.بنفس القطر Uمتصلة مع بعضھا البعض بعنصر أنبوبیي على شكل حرف والتدفق ألعلى 

سائل  از وال دعم للغ د شبكة ال دخل عن ة م ھ فتح ر واحد ل ى لمتغی إن عنصر . ان عنصر التدفق ألعل
یط  سفلى لخل ي الجزء ال ھ فتحات مخرج ف التدفق ألسفل الخاص بھ یكون مقفل الطرف عند القمة ول

صر  سائل ، إن عن از وال ي الغ سائل ف از وال ة للغ دخل جانبی ات م ھ فتح ر ل ر أخ فل لمتغی دفق ألس الت
از  یط الغ صریف خل دعم لت بكة ال د ش روج عن ة خ ھ فتح ى ل دفق ألعل وى ، إن عنصر الت الجزء العل
ب  والمائع ، یتمیز بأن جھاز التالمس لھ مولد ھیدرودینامیكى بالقرب من فتحات مدخل عنصر أنابی

.یتضمن غالفاً في شكل أنبوب التدفق ألسفل أو ألعلى ، 

(٥٧)

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

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

مكتب براءات االختراع
PCT

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

٠٥/٠٥/٢٠١١
٠٧٠٣/٢٠١١

٢٠١٣ینایر 
٠٧/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٨٤

 C٢٥B ١١/٠٤, ١/٤٦Int. Cl.(٥١)٨

INDUSTRIE DE NORA S.P.A. (ITALY)١.
٢.
٣.

(٧١)

٤.    DIFRANCO. Dino, Floriano
٥.    ANTOZZI, Antonio, Lorenzo

URGEGHE, Christian
MOROZOV, Alexander
CALDERARA, Alice

١.
٢.
٣.

(٧٢)

١.
٢.

(٧٣)

(٣٠)٠١
٠٢
٠٣

١٢/١١/٢٠٠٨بتاریخ   (MI٢٠٠٨A٠٠٢٠٠٥) : ایطالیا تحت رقم
١١/١١/٢٠٠٩بتاریخ   (PCT/EP٢٠٠٩/٠٦٤٩٩٨ : (طلب البراءة الدولى رقم

سمر احمد اللباد(٧٤)
براءة اختراع (١٢)

الكترود خلیة تحلیل كھربى (٥٤)
١٠/١١/٢٠٢٩فىوتنتھى١١/١١/٢٠٠٩من  تبدأ الحمایة 

صدیر، (٥٧) ید ق ى اكاس وى عل ة تحت ة حفزی ى طبق شتمل عل رود ت صیغة الكت الى ب راع الح ق االخت یتعل
انیو ى تیت ع عل وم توض االدیوم ونیوبی دیوم، وب وم، وایری رىوروثینی مامیة اخ ة ص زة فلزی . م او ركی

وم  الوم،  النیوبی ل التانت وتوضع طبقة واقیة اساسھا اكسید تیتانویم معدل باكاسید من عناصر اخرى، مث
ة ة الحفزی زة والطبق ین الركی تخدامھ . او البزموث ب با الس ذه الصورة مناس تج بھ رود المن ویكون االلكت

. تاج الكلوركأنود فى خالیا تحلیل كھربى، وذلك بغرض ان

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٢٨

٢٤/٠٩/٢٠٠٦
PCT/NA٢٠٠٦/٠٠٠٩١

٥
٢٠١٣ینایر 

٠٧/٠٤/٢٠١٣
٢٦١٨٥

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ B٠١J ٢/٠٢, ٢/١٦ & C٠٥C ٩/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

DSM IP ASSETS B.V. (NETHERLANDS)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

MEESSEN, Jozef, Hubert

(٧٣) ١.
٢.

STAMICARBON B. V. (NETHERLANDS)

٢٥/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ ١٠٢٥٨٠٥:تحت رقمھولندا
/PCT/NL٢٠٠٥( : رقم البراءة الدولىب لط ٢٤/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ) ٠٠٠١٣٦

١·
٢·
٣·

(٣٠)

سمر أحمد اللباد (٧٤)
براءة إختراع (١٢)

عملیة لتحبیب الیوریا   (٥٤)
٢٣/٠٢/٢٠٢٥وتنتھى ٢٤/٠٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

بعملیة لتحبیب الیوریا فى كسارة تحبیب تحتوى على أنویة یوریا ، التى یضاف إلیھا االختراعھذایتعلق
نقل أنویة الیوریا وإضافة مصھور مصھور یوریا ومادة تحبیب مضافة واحدة على األقل ، حیث یتم فیھا

بالوزن على األقل %) ٧٠(الیوریا بصورة عمودیة على إتجاه نقل أنویة الیوریا ، حیث تتمیز بأن 
٠من مادة التحبیب المضافة یتم اإلمداد بھ إلى القسم األخیر من كسارة التحبیب 

(٥٧)

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

٢٥/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٦٢/٢٠٠٩

٢٠١٣نایر ی
٠٧/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٨٦

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ G٠١V ٥/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

 VERITAINER CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

ALIOTO, Matthew T.
ALIOTO, John I.
WADHWANI, Mohan

(٧٣) ١.
٢.

٢٨/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٦٠٥,٥٢٩/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٧/١١/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US٢٠٠٧/٠٨٥٦٧٣):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

وحدة كشف إشعاعى لتثبیت مستشعر إشعاعى فى مرفاع علوى لحاویة  (٥٤)
٢٦/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٧/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ن ق ة م ى غالف وعوازل مكون شتمل عل دة یتعلق االختراع الحالى بوحدة كشف إشعاعى ت ة واح طع
ة ة المیكانیكی ة للطاق ادة ماص ن م ار ٠م تم اختی ا وی شأ م ى من ة ف ة محكم تم توصیل الغالف بطریق ی

شعر اإلشعاعى اظرة للمست سیة المن ا جزء ٠أبعاده الرئیسیة بحیث تزید عن األبعاد الرئی وازل بھ الع
ھ ارج من ى الخ د إل ارزة تمت زاء ب سم وأج شف ٠ج شعر الك ع مست سم م زء الج شق ج عاعى یتع اإلش

ھ ة ل لة البینی رف الوص ھ وط عة ب ع األش راف تجمی ن أط اظر م د من ل واح ن ك القرب م ع ٠ب توض
سطح  ع ال تالمس م د ی ا طرف بعی ون لھ األجزاء البارزة بین جزء الجسم وسطح داخلى للغالف ویك

داخلى تم ا٠الداخلى لحمل المستشعر اإلشعاعى فى عالقة تباعدیة ثالثیة األبعاد مع السطح ال ار ی ختی
د  د الطرف البعی ة المستحثة عن ة المیكانیكی طول األجزاء البارزة بحیث یقلل بصورة كبیرة من الطاق

٠والتى تنتشر عبر كامل طزول كل جزء بارز قبل ان تسقط الطاقة المنتشرة فوق جزء الجسم

(٥٧)

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



٣٠

٢٠/٠٥/٢٠٠٩
٧٤٧/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر
٠٨/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٨٧

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ A٠١B ١/٠٢  - H٠١R ٣٩/٠٠

)جمھوریة مصر العربیة(عاطف حافظ عبدالوھاب على  / المھندس 
مجدى أحمد بیومى ابراھیم/ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(٧١)

عاطف حافظ عبدالوھاب على  / المھندس 
مجدى أحمد بیومى ابراھیم/ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

(٧٤)
اختراعبراءة (١٢)

جھاز مبسط الختراق وإزالة السدد داخل مواسیر الصرف الحقلى والصحى (٥٤)
١٩/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى في ٢٠/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

یعتمد الجھاز على استخدام القدرة المیكانیكیة الناتجة من قدرة كھربیة لتشغیل جھاز اإلختراق  
أو الصحى ومشاھدة جمیع خطوات التسلیك للسدد إلختراق أى سدد داخل مواسیر الصرف الحقلى 

. ومشاھدة أى ظروف یتعرض لھا الجھاز أثناء العملیة 
–مجموعة نقل حركة میكانیكیة –ماتور كھربائى –اإلطار الرئیسى للجھاز : یتكون الجھاز من 

.عجالت دفع الجھاز 
.كامیرا تلفزیونیة –اسیر جھاز إختراق العوائق داخل مواسیر الصرف الحقلى وغیرھا من المو

یتم تفعیل المحرك الكھربائى عن طریق كابل كھربائى معزول متصل بلوحة تحكم خارجیة متصلة 
.بمصدر كھربائى 

یتم دفع الجھاز لألمام ویتم إدارة جھاز اإلختراق بسرعة دورانیة معلومة مع استغالل قوة الدفع فیتم 
..اختراق عوائق السدد ویتم إزالتھا 

(٥٧)

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



٣١

٢٨/٠٩/٢٠٠٩
١٤١٦/٢٠٠٩

٢٠١٣ینایر 
٠٨/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٨٨

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ B٠١D ٤٥/٠٦

)جمھوریة مصر العربیة( عاطف السید عبد اللطیف/ االستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(٧١)

عاطف السید عبد اللطیف/  االستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

(٧٤)
نموذج منفعةبراءة (١٢)

جھاز للحفاظ علي البیئة (٥٤)
٢٧/٠٩/٢٠١٦وتنتھى فى ٢٨/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

بخرة واالدخنة المتصاعدة من بطریقة للحفاظ علي البیئة والتخلص من االیتعلق األختراع الحالى
ثانیا . المصانع الملوثة للبیئة وذلك بتغیر مسار ھذه االدخنھ واالبخره وذلك بعد معالجتھا اوال بالفلتر
.حمام ماء ، ثالثا فلتر داخل مواسیر تم فیھا والتخلص منھا الي حجرات صرف مخصص لذلك

(٥٧)

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



٣٢

١٤/٠٢/٢٠١٠
٠٢٤١/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠٩/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٨٩

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیم
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ B٦٢D ٦١/٠٢ & F١٦D ٦٥/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

BAJAJ AUTO LIMITED (INDIA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

VIVEK, Nilkanth Patwardhan
PRASHANT, Ramesh Deshpande

(٧٣) ١.
٢.

١٧/٠٢/٢٠٠٩تاریخ ب(٢٠٠٩/CHE/٣٤٢): تحت رقمالھند ٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

تركیبة لمكبح قرصى معدة لمركبة ذات عجلتین  (٥٤)
١٣/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٤/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

وي خاص بیتعلق االختراع الراھن بغطاء قرصي م بنی ةیمكن توصیلھ بعضو داع راد مركب ث ی حی
ابحتثبیتھ بالقرب من تركیبة لمكبح قرصي ى قرص ك شتمل عل ث ت ةحی ة مقترن ة كابح ث وقدم بحی

ضارة الكابحالمذكور جزء من القرصیحمي الغطاء القرصي واد ال ع الم من التالمس بشكل وثیق م
ابححولوال یمتد الغطاء القرصي٠تركیبة المكبح القرصيالتي یتم إطالقھا من أعلى القرص الك

ي اء القرص یط الغط ھ وال یح ابحبأكمل القرص الك لب ذلك٠بالكام ف ك بح وتوص ات المك تركیب
٠والمركبات التي تشتمل على الغطاء القرصيالقرصي

(٥٧)

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



٣٣

١٢/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٨٣

٩
٢٠١٣ینایر 

٠٩/٠٤/٢٠١٣
٢٦١٩٠

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

ر العربیةجمھوریة مص
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ C٠١B ١٧/١٦, ١٧/٥٠ & B٠١D ٣/٣٤, ٣/٣٨ & C٠٢F ١/٥٨ & C١٢P ٣/٠٠

(٧١) ١. NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPASTNATURWETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEKTNO (NETHERLANDS)
TECHNO INVENT INGENIEURSBUREAUVOOR MILIEUTECHNIEK B.V.
(NETHERLANDS)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

HAZEWINKEL, Jacob, Hendrik, Obbo
VAN GROENESTUN, Johannes, Wouterus
MEESTERS, Koen, Peter, Henri

(٧٣) ١.
٢.

١١/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٧٥٣٥١.٦: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٣/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/NL٢٠٠٦/٠٠٠٠٧٥): طلب البرءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سھیر میخائیل رزق (٧٤)
براءة اختراع (١٢)

عملیة ونظام إلنتاج أكاسید الكبریت (٥٤)
١٢/٠٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٣/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

عملیة ونظام إلنتاج أكاسید الكبریت من تیار سائل یشمل كبریتید الھیدروجین ، یتعلق ھذا االختراع ب
:شامالً المراحل 

تغذیة التیار السائل المذكور إلى فاصل تفریغى ؛·
ل ، · از المزی ع الغ ذكور تحت ضغط مخفض م تالمس التیار السائل المذكور فى الفاصل الم

ى ال د ف شمل البخار المتول ل ی از المزی ث الغ ل حی ى األق زء عل ل ج ث ینتق ى ، وحی ل المعن فاص
از  ى غ صول عل تم الح ى ، وی ل المعن از المزی ى الغ ى إل دروجین المعن د الھی ن كبریتی م

مزیل محمل ؛
اء ، · ف للم ة تكثی رض لمرحل ذكور یتع ى الم ل التفریغ ن الفاص ل م ل المحم از المزی الغ

؛ وH٢Sمنتجاً تیار غنى بـ 
رق · ار H٢Sح ى التی ود ف ـ الموج ى ب ذكور الغن واء ، H٢Sالم تخدام الھ ضل باس ، ویف

٠منتجاً تیار غنى بأكاسید الكبریت 

(٥٧)

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



٣٤

١٣/١٠/٢٠١٠
١٧٢٣/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠٩/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٩١

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ A٠IN ٢٥/٣٠, ٤٣/٤٠, ٤٣/٨٠ & A٠IP ٧/٠٢, ٧/٠٤

(٧١) ١.
٢.
٣.

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD   (JAPAN)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

MORITA, Masayuki
AWAZU, Takao
NAKAGAWA, Akira

٤.    IWASA, Mitsugu

(٧٣) ١.
٢.

١٧/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨/ ١٠٧٨٠٤: الیابان تحت رقم 
PCT/JP): (لدولى رقم طلب البراءة ا ١٠/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩/٠٥٧٣٩٤

١.
٢.
٣.

(٣٠)

سھیر میخائیل رزق  (٧٤)
براءة إختراع  (١٢)

تركیب للتحكم فى كائن حى ، وطریقة للتحكم فى الكائن الحى  (٥٤)
٢٠٢٩/ ٠٩/٠٤حتى ١٠/٠٤/٢٠٠٩تاریخ تبدأ الحمایة من

فى الكائن عن تركیب للتحكم فى كائن حى ضار لھ تأثیر ثابت وعالى للتحكم فى اإلختراع الحالى یتم الكشف 
أو ملح لھ ، (I)بالصیغة مركب بیریدین ممثل: التركیب للتحكم فى الكائن الحى یشتمل على ٠الحى الضار

وعلى األقل مركب واحد ذو فاعلیة محسنة یتم اختیاره من المجموعة المتكونة من عامل منشط للسطح 
ر ایونى ، عامل منشط للسطح انیونى ، عامل منشط للسطح كاتیونى ، عامل منشط للسطح ، زیت حیوانى غی

تمثل (I)R١فى الصیغة [٠أو نباتى ، زیت معدنى ، بولیمر قابل للذوبان فى الماء ، راتنج وشمع 
CH٢CH أو مجموعة ممثلة بالصیغة(II) ،Rو٢Rھالوجین ، ذرة ھیدروجین ، ذرة تمثل باستقالل٣

Cألكیل ٦-١
٠] الكوكسى٦-C١أو 

(٥٧)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٣٥

٢٢/٠٢/٢٠١٠
٠٢٩٣/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٠٩/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٩٢

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ A٠١N ٢٥/٠٢, ٣٧/٣٦, ٤٣/٩٠, ٣٧/٤٢ & A٠١P ٣/٠٠, ٧/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

SYNGENTA LIMITED  (UNITED KINGDOM)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

BELL, Gordon,  Alastair
HARRIS, Clair, Louise
TOVEY, Ian, David

(٧٣) ١.
٢.

٢٤/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ  ٠٧١٦٥٩٣,٩:تحت رقمالمملكة المتحدة
١٢/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/GB٢٠٠٨/٠٠٢٧٣٨(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سھیر میخائیل رزق  (٧٤)
براءة اختراع (١٢)

تحسینات فى مركبات عضویة أو متعلقة بھا (٥٤
)

١١/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٢/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
) I(یتعلق ھذا االختراع بتركیب یشتمل على مركب لھ الصیغة 

CH٣CH(OH)C(=O)NR١R٢

ھ  ث فی ل R٢و R١حی دروجین ، أو الكی ون ھی تقالال تك ل باس ل ٦-C١ك ل ٦-C٢، الكنی أو الكی
ستبد٦-C٣حلقى  الث م ا بواسطة أى ث ستبدلة اختیاری ا بأستقالال ، وكل منھا تكون م تم اختیارھ الت ی

سى  سى ، الكوك ل ، ھیدروك ن فینی ل و ٥-C١م ث NR٣R٤، مورفولینی تقالال R٤و R٣حی ل باس ك
ل  ون الكی تقالال ٣-C١تك ا بأس تم اختیارھ ستبدالت ی الث م طة ث ا بواس ستبدل اختیاری ل م ، أو فینی

فولینیل بیرولیدینین ، بیبریدینیل معا مع ذرة نیتروجین مرتبطین مع مورR٢و R١أو ٣-C١من الكیل 
تقالال  ا بأس تم أختیارھ ستبدالت ی الث م طة أى ث ا بواس ستبدل اختیاری ال م ل ، ك ة ازبفینی أو حلق

ى ٣-C١من الكیل  ة من ثالث ة المتكون ن المجموع اره م تم اختی ، وعلى األقل واحد كیمیائى زراعى ی
امیك امیكتین وام د ، اب ثیل ، ماندیروبامی سباك اس ون نیك ى ال یك ائى الزراع شرط أن الكیمی تین ، ب

ات ٠الكتامید -)ھیدروكسى ایثیل-N-)Bابامیكتین وامامیكتین عندما یكون المذیب  مثل تلك المركب
٠یمكن أن ، أو ربما تتضمن تركیزات مستحلبة 

(٥٧
)

غــة اإلنجلیزیة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة بالل



٣٦

٠٢/٠١/٢٠٠٥
٠٠٠٥/٢٠٠٥

٢٠١٣ینایر 
٠٩/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٩٣

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
اأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجی

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ B٠٢C ١٩/١٢

)جمھوریة مصر العربیة( مدینة االبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة  
)جمھوریة مصر العربیة( سھیر علي فھمي النواوي / االستاذ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(٧١)

عارف محمد السید/ الباحث  ٠١
٠٢
٠٣

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

محمود السید عبد اللطیف/ تفویض األستاذ (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

ب سریان ھواءذمذب (٥٤)
٠١/٠١/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٢/٠١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

یتعلق ھذا االختراع بمذبذب سریان الھواء لجھاز مقترح إلتمام عملیھ تمییع المساحیق . فائقة النعومة
١/٣ھاز یتكون من صمام ضغط بالستیك او معدن متصل بموتور وھذا الج حصان و تعتمد فكرتھ 

االساسیھ على عمل قفل وفتح سریع للصمام و ھكذا یتحول سریان تیار الھواء من المستمر الى 
المتقطع الذى یؤدى الى تسھیل تمییع المساحیق فائقھ و یمكن ان یستخدم ھذا الجھاز مع . النعومة 

ھد الممیعھ ویوضع فى خطوحدات الم االنتاج قبل جھاز المھد الممیع و بعد مصدر الغاز وھو یعالج 
كل عیوب النظام السابق وسھل التركیب ویمكن تطبیقھ فى العدید من الصناعات مثل صناعھ 

البتروكیماویات و . صناعھ المنظفات والصناعات الدوائیھ والصناعات الغذائیة

(٥٧)

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



٣٧

٠٥/٠١/٢٠١١
٠٠٣٦/٢٠١١
٢٠١٢أكتوبر 

١٠/٠٤/٢٠١٣
٢٦١٩٤

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ A٠١G ٩/١٨

(٧١) ١.
٢.
٣.

LEON ENGINEERING S.P.A. (SAN MARINO)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

AMADESI, Paolo

(٧٣) ١.
٢.

٠٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ (BO٢٠٠٨A٠٠٤٢٩): تحت رقمإیطالیا
٠٣/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/IT٢٠٠٩/٠٠٠٢٩٤):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

جھاز الختزال ثانى أكسید الكربون المتضمن فى أدخنة االحتراق  (٥٤)
٠٢/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٣/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

اني یتعلق االختراع الحالي بجھاز زال ث ي أالخت ضمن ف ون المت سید الكرب راةدخنأك ث االحت ق، حی
ا ى قن ى األةدخول دخان واحدةیشتمل ھذا الجھاز عل لعل شغیل واحدةداخل غرفق ى األةت لعل ق

د قلعلى األةالواحدةالغرفتشتمل٠ة المعالجللغازاتقلعلى األةقذف واحدةوقنا ات واح ى نب عل
اموضوع بامتداد مسارقلعلى األ ین قن دخان ب دخولةال اال ذفةوقن طح أبةدخنتصطدم األ٠الق س

٠ثناء انتشارھاأالنبات

(٥٧)

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



٣٨

٣١/٠٧/٢٠١١
١٢٨٩/٢٠١١

٢٠١٣ینایر 
١٠/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٩٥

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ G٠١V ١/٣٦

(٧١) ١.
٢.
٣.

PGS GEOPHYSICAL AS. (NORWAY)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

STIAN Hegna
GREGORY Ernest Parkes

(٧٣) ١.
٢.

٠٥/٠٨/٢٠١٠بتاریخ ٨٠٦.٠٩٨/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم  ١·
٢·
٣·

(٣٠)

محمد كامل مصطفى (٧٤)
براءة إختراع (١٢)

باستخدام ةمسجلةالمجال الموجى لبیانات زلزالیةشبحیةزالإ
ة عند أعماق میاه مختلفةمتعددةیمصادر زلزال

(٥٤)

٣٠/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٣١/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من
ةباستخدام مصادر زلزالیةمسجلةالمجال الموجى لبیانات زلزالیةشبحیةزالبإیتعلق ھذا االختراع

ول وواحد أفى زمن ول أبتشغیل مصدر ةیتم اكتساب البیانات الزلزالی. ة عند أعماق میاه مختلفةمتعدد
لى زمن تسجیلإةبالنسبةالخاصةزمنتھ الممیزأوكل منھا بةضافیإلاةالمصادر الزلزالیكثر منأو أ
قد یحدث فى ولأویتحدد مجال موجى . ةعماق مختلفألى حد كبیر وعند إة، والمصادر متناسقةشارإلا

یجرى تضبیطھ وتعدیلھ التسجیالت حیثلى زمن بدء إةول فى زمن محدد بالنسبألتشغیل المصدر اةحال
التى قد تحدث فى ةضافیإلاةالمجاالت الموجیكثر منأو أویتحدد واحد . لى عمق الماء إةبالنسبزمنیاً 

لى زمن إةفى الزمن المحدد المذكور بالنسبةضافیإلالمصادر اكثر منأو أتشغیل كل من الواحد ةحال
كثر من المصادر أو أعماق میاه الواحد ألى إةبالنسبدیلھ زمنیاً تضبیطھ وتعالبدء المذكور؛ حیث یجرى

لتحدید ة ضافیإلاةكثر من المجاالت الموجیأو أول والواحد ألویتم تجمیع المجال الموجى ا.ةضافیإلا
٠وحیدةزلزالیةمجال موجى لمصدر مزال شبحیتھ یماثل تشغیل مصدر طاق

(٥٧)

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



٣٩

٢٥/٠٦/٢٠٠٦
٢٦٩/٢٠٠٦

٢٠١٢دیسمبر
١١/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٩٦

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

ب براءات االختراعمكت

(٥١) Int. Cl.٨ A٦١F ٥/٠٠

)جمھوریة مصر العربیة(باسم عبد الفتاح الجزار  / طبیب  ٠١
٠٢
٠٣

(٧١)

باسم عبد الفتاح الجزار  / طبیب  ٠١
٠٢
٠٣

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

(٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

العنقیة جھاز كھربائى للشد على الفقرات (٥٤)
٢٤/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى في ٢٥/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

جھاز للشد على الفقرات العنقیة یعمل كھربائیاً أو من خالل الشد على مسمار ویتكون من جاكت جلد 
أعمدة رأسیة وقاعدة للجھاز وحامل أحزمة واحزمة  و دالئل حركة ٤و شریحتین كتفیتین و 

بكرة كبیرة وبكرة صغیرة متصلتان بسلك وموتور بمحور : ج الكھربائي وغطاء وفى النموذ
و في نموذج المسمار یوجد مسمار وترس عرضى وترس رأسى وذراع timerوبطاریة وشاحن و 

.دوران وعمود فصل حركة رأسى وعمود فصل حركة أفقى وترس مسنن 

(٥٧)

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



٤٠

١٦/٠١/٢٠١١
٠٠٩٤/٢٠١١

٢٠١٢دیسمبر 
١٥/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٩٧

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

جمھوریة مصر العربیة
ة لشئون البحث العلمىوزارة الدول

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ B٢٣P ١٧/٠٦

(٧١) ١.
٢.
٣.

 CENT & CENT GMBH & CO. KG (GERMANY)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

STAHL, Karl-Hermann

(٧٣) ١.
٢.

١٠: تحت رقمألمانیا ٢٠٠٨ ٠٣٤ ٢٣/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٢٥٠.٥
٢٣/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/DE٢٠٠٩/٠٠٠٧٣٦):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

عبد الملك جورج عزیز (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

طریقة إلنتاج األلیاف الفوالذیة  (٥٤)
٢٢/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٣/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت اج األإةطریقبیتعلق ھ اف الفوالذینت ن المفضل لالستعمال كمضاف خرساني، ةلی ، م
شكیل نتاج اللیف الفوالذى إذلك في وللتجھیز من ك لت اف الفوالذیاألالخرساني، یتمیز في ذل وال ة ألی

ن جھأیحرز كشریط لوح معدني فأةما م ال الجانبین، حیث عروق اللی والذيو ك ي الف شكل، الت ت
ل ة طولیا ما زالت مرتبأ ك أمعا من قب الى یضا تحولأطراف، ذل ى إرافاألطبالت ةطراف رقیقأل

شن وقلیلسطح الفصلألتشكل ةبشكل متباد بسھولةمنفصل ث تكون كسر خ شنةي الحاففةحی ةالخ
ا كل طرفةعملیلىإلفصل شریط اللیف الفوالذي لیخضع  ي فیھ ضع ثني الت شكل إیخ دیل ال ي تع ل

سبب طرافولیھ تنتج بحدود األن الشقوق األأبحیث ةالطولي بطریقحورهباالنحناء المتعدد حول م ب
٠وھكذا طرف الفصل ینتجاجھاد الكسر

(٥٧)

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



٤١

١١/٠١/٢٠١٠
٠٠٥٣/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
١٥/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٩٨

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl. ٨ G٠١R ٢٧/٢٦ & G٠٨B ١/٠٨

(٧١) ١.
٢.
٣.

MARIMILS OY (FINLAND)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

VÄLISUO, Petri
VIRTANEN, Juhani
KYMÄLÄINEN, Kari

٤.   BARNA, Laurentiu
٥.   MAKI RANTN, Jarkko

(٧٣) ١.
٢.

١١/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٩٢٩.٧٤٨/٦٠: تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة 
١٩/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/FI٢٠٠٨/٠٥٠٣٧٩: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(٣٠)

سمر أحمد اللباد  (٧٤)
اختراعبراءة  (١٢)

جسامألعن اةوجھاز للكشف بالسعةطریق (٥٤)
١٨/٠٦/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٩/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ىلى تغییر فإیؤدى قرب شخص ما. جسامألعن اةوجھاز للكشف بالسعةبطریقاالختراع یتعلق ھذا 
: ویتم الكشف عن ھذا التغییر من خالل. لھ لوحین سعویین لمكثف ما ذو جھاز استشعارةالسعویةالقیم

من خالل قرنھ بمزود للتیار الكھربائى ، حیث یتم فصلذى جھاز االستشعارشحن مكثف-
من مكثف ذى جھاز ة نقل الشحن-، ةثناء عملیھ الشحن المذكورأعن خزان مكثفالمزود المذكور

ثناء نقل أعن خزان مكثف المذكورة فولتیحیث یتم فصل مزود، لى خزان مكثفإاالستشعار المذكور
لخزان مكثف ة رصد فولتیونقل الشحنات عده مرات ، وةالمذكورتكرار عملیھ الشحن-، ةالشحن

. المذكورلخزان مكثفة ل التغیر فى فولتیقل تعتمد على معدألعلى اةواحدةتحدید قیم- و،المذكور
نانو ١لى إفاراد ١٠٠مستوى عندة، وخاصةمنخفضةاالستشعار السعویةجھزأةوعاده ما تكون سع

ویعمل خزان مكثف مكثف االستشعارةمن سععلى بعده مستویاتأخزان مكثفةوقد تكون سع. فاراد 
٠ة اإلشارات الضوضاء بفاعلیمنخفض لیرشح كجزء من مرشح ذو ممربشكل كبیر

(٥٧)

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

٠٤/٠١/٢٠١٠
٠٠٢٤/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
١٥/٠٤/٢٠١٣

٢٦١٩٩

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ A٠١N ٢٥/٠٢ & A٠١P ٧/٠٤

)جمھوریة مصر العربیة ( رندا محمد عبد الرحمن محمود  / الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(٧١)

رندا محمد عبد الرحمن محمود  / الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

(٧٤)
براءة اختراع (١٢)

تركیبة مبیدة لآلفات (٥٤)
٠٣/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٤/٠١/٢٠١٠ایة من تبدأ الحم

ق  وعیتعل راع موض ن االخت یط م ن خل ون م ات تتك دة لآلف ة مبی د (بتركیب ل بولیبیبتی األولی
ذیب ٠)صودیوم دودیسیل سلفات% ٥مللیتر مضافا إلیھ /ملجم٠,٩٤بتركیز  د ھو م ل بولیبیبتی األولی

سیل سلفات ف ا صودیوم دودی سان أم ى اإلن شامبو شمع األذن ف ل وال ى مستحضرات التجمی ستخدم ف ی
دد ٠والصابون ومعجون األسنان ومنظفات األطباق  ى ع ل عل أثیر قات ھ ت ذا المركب ل د أن ھ وقد وج

ة  صادیة الھام ة اإلقت ات الزراعی ن اآلف شرات ٠م تة ح ى س ب عل ذا المرك أثیر ھ ة ت م دراس د ت وق
ة: ھى  ة البق الدقیقى المصرى ومن التفاح الصوفى وذباب اطم ودودة ورق القطن وذباب القطن والطم

راء  ل الحم ة النخی وخ وسوس زات ٠الخ سة تركی صرى بخم دقیقى الم ق ال ات الب ة حوری د معامل عن
وكان التركیز الممیت لنصف عدد األفراد % ١٠٠: ٨٠,٨من ھذا المركب تراوحت نسب الموت من 

ة  ر ٠,٢١المعدی ل لت ل لك ن الت٠مل ات م ة حوری د معامل سب وعن ت ن ھ تراوح صوفى ب اح ال ف
تراوحت نسب ٠,١٨٠وكان التركیز الممیت لنصف عدد األفراد المعدیة % ١٠٠% : ٨٢,٦الموت 

ن  ن م وت دودة ورق القط راد % ١٠٠% : ٨٦,٨م دد األف صف ع ت لن ز الممی ان التركی وك
ن ٠,١٠٢٠المعدیة  % ١٠٠% :٨١,٣تراوحت نسب موت الطور الكامل لسوسة النخیل الحمراء م

٠,١٤٥٠وكان التركیز الممیت لنصف عدد األفراد المعدیة 



٤٣

٢٦/٠٤/٢٠١٠
٠٦٧٢/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
١٦/٠٤/٢٠١٣

٢٦٢٠٠

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ B٦٧C ٧/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

 LIU, Xianghua (CHINA)
HUANG, Shengqiu (CHINA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

 LIU, Xianghua
HUANG, Shengqiu

(٧٣) ١.
٢.

HUNAN CHINASUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD. (CHINA)

٢٣/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠١٧٥٧٤١,٩/٢٠٠٧: تحت رقمالصین
٢٩/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/CN٢٠٠٨/٠٠٠٨٧٨):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

PP نتاج زجاجات تسریبإةلنفخ وتنظیف وملء ومنع تسرب عملیةاملمتكةماكین (٥٤)
٢٨/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٩/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سریبةمتكاملةیتعلق االختراع الحالي بماكین سرب زجاجات ت ، pp لنفخ، وتنظیف، وملء، ومنع ت
عھ  تم وض لء، ی ف، وجزء م تمسفل جزء التنظیأوتتضمن جزء تنظی سرب ی انع للت ف، وجزء م

ى جزء التنظیفأوضعھ  ا تتضمن الماكین٠عل ل الزجاجةالمتكاملةكم یل، ومسار نق ةجزء توص
٠، ومسار نقل رئیسىةخراج الزجاجإقلب، وجزء ةلیآ، وةالفارغ

(٥٧)

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



٤٤

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

مكتب براءات االختراع
PCT

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

٢٩/٠٤/٢٠١٠
٠٧٠٨/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
١٧/٠٤/٢٠١٣

٢٦٢٠١

 E٢١B ٣٣/١٣Int. Cl.(٥١)٨

 BEKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERCA)١.
٢.
٣.

(٧١)

٤.     Belcher, Christopher k.HUANG, Tianping;
CREWS, james b.
WILLINGHAM, john r,

١.
٢.
٣.

(٧٢)

١.
٢.

(٧٣)

(٣٠)٠١
٠٢
٠٣

٣١/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ١١/٩٣١.٧٠٦:  الوالیات المتحدةاالمریكیة رقم
٢٣/١٠/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US٢٠٠٨/٠٨٠٨٥٢): (طلب البراءة الدولى رقم

ھدى انیس سراج الدین   (٧٤)
براءة اختراع(١٢)

سیمات نانونیة لتثبیت الجسیمات الدقیقةج(٥٤)
٢٢/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى   ٢٣/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

یتعلق ھذا االختراع بمائع معالج والذى من الممكن ان یحتوى على كمیة مؤثرة من جسیمات مضافة (٥٧)
مات المضافة أكسید فلز قلوى ارضى ، لتثبیت أو تقلیل ھجرة الجسیمات الدقیقة، حیث تكون الجسی

ھیدروكسید فلز قلوى ارضى،اكاسید فلزات االقالء، ھیدروكسیدات فلزات األقالء، أكاسید الفلزات  
اإلنتقالیة  ، ھیدروكسیدات الفلزات  اإلنتقالیة ، اكاسید الفلزات بعد  اإلنتقالیة ، ھیدروكسیدات الفلزات 

حجم جسیم اكسید الماغنسیوم أو . ة ضغطیة وبلورات كھربیة حراریةبعد  اإلنتقالیة ، بلورات كھربائی
أى عامل اخر من الممكن ان یكون فى مدى النانو، حیث یوفر ھذا المدى شحنات جسیمیة فردیة تساعد 

وھذا الموائع المعالجة من الممكن ان تستخدم كموائع معالجة . على تثبیت تكون الجسیمات الدقیقة
بون الجوفیة، مثل التسكین الھیدرولیكى، موائع اإلكتمال، موائع تغلیف الحصوة لتكوینات الھیدروكر

وحبوب فقد المائع، المائع الناقل المستخدم فى المائع المعالج قد یكون مائى ، محلول ملحى، كحولى أو 
.ھیدروكربونى

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



٤٥

١٨/٠٩/٢٠٠٧
٠٤٨٨/٢٠٠٧

٢٠١٣ینایر 
١٧/٠٤/٢٠١٣

٢٦٢٠٢

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
راعبراءات االختمكتب

(٥١) Int. Cl.٨ G٠٦F ١٩/٠٠

)جمھوریة  مصر العربیة(شریف أحمــد أحمد فرید /األستاذ ٠١
٠٢

(٧١)

شریف أحمــد أحمد فرید/األستاذ ٠١
٠٢

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢

(٣٠)

  (٧٤)
إختراع  براءة (١٢)

غراضألوحدة تحكم روبوتیة قابلة للبرمجة ومتعددة ا (٥٤
)

١٧/٠٩/٢٠٢٧نتھى فى ـوت١٨/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
:حداث التالیةإلیتطلب تعرضھا لىتحضیر العینات المعملیة التىتستخدم وحدة التحكم ف

.وقات مختلفةأىفترات زمنیة مختلفة وفىدرجة الحرارة بقیم مختلفة فتغییر-
.وقات مختلفةأىختلفة وففترات زمنیة مىضغط المكبس بقیم مختلفة فتغییر-
.وقات مختلفةأىزمنیة مختلفة وفالتبرید لفترات-
.وقات مختلفةى أخرین وذلك فآلحداثیین اإلاحدألى إحداثیات مختلفة إحدى ثالث إنقل العینة من -

یتم تحدیدھا من خالل لوحة التحكم الخاصة بالوحدة وبذلك وقات الزمنیة المختلفةألجمیع القیم وا
. بالوحدةىوتوماتیكإلیعمل من خاللھا النظام اىالرئیسیة التالدورة الزمنیةتكتمل

ىویتكون النظام المیكانیك) متر١.٥( ارتفاع قدره و) مربعمتر١* ١( قدرھا تشغل الوحدة مساحة
ذو مفصلین یعملىلآلى ذراع إللتصمیمات الھندسیة من خامات محلیة تم تحویلھا وفقاً للوحدة
وتم تجمیعھا غیر محلیة) لكترونیةإلالمكونات ا(فخاماتھ ىلكترونإلما النظام اأك واحد فقط بمحر
:ىلكترونیة لتكوین ثالث دوائر رئیسیة وھإلللتصمیمات اوفقاً 

.دائرةالقدرة الكھربیة-
.ى لكترونإلدائرة التحكم ا-
.دائرة التوزیع -

جزاء الوحدة عن طریق أمن معرفة حالة كل جزء من مكنا ممیز یُ ىلكترونإبنظام تعمل وحدة التحكم
والعوائقىصوات تنبیھیة كما یوجد نظام حمایة خاص ضد الماس الكھربألكترونیة وإمؤشرات

.قد تعوق عمل الوحدةىالمحتملة الت

(٥٧)

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



٤٦

١٥/١٢/٢٠٠٩
١٨٣٠/٢٠٠٩

٢٠١٢دیسمبر 
٢١/٠٤/٢٠١٣

٢٦٢٠٣

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl. ٨ G٠١M ١٧/٠٠ & G٠١N ٢٩/٠٦ , ٢٩/٢٢ , ٢٩/٢٦ , ٢٩/٢٦٥ , ٢٩/٢٧ & G٠١S ١٥/٨٩

(٧١) ١.
٢.
٣.

V&M FRANCE (FRANCE)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

LESAGE, Frédéric
NOËL, Alexandre
NOGUEIRA DE PAULA, Renato

(٧٣) ١.
٢.

٢١/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٤٤٣٦: مقرتحتفرنسا
١٦/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/FR٢٠٠٨/٠٠٠٨٣٧(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(٣٠)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (٧٤)
براءة إختراع (١٢)

ةنبوبیأللف لجذوع المحاور ار الیدوى غیر المتُ وجھاز لالختباةطریق
ةمتغیرةوخارجیةداخلیةنصف قطریالتى لھا جانبیات

(٥٤)

١٥/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٦/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
قل ألواحد على امسبار فوق صوتىi): بجھاز الختبار جذوع المحاور یشتمل على االختراع یتعلق ھذا 

ةداخلیة جانبیات نصف قطرییظھر (من جدارةجزاء مختار، أفى قطاع زاوى مختار ،لتحلیل مصمم
وسائل ضبطii)،  التحلیلیاناتبوبالتالى اكتساب نبوبىألجذع محور )ةمتغیرةمعروفةوخارجی

ول واحد علىأموقع مختار ، للجذع ة المحتملةوالبیئةعلى الجانبیات والحمولبناءً ، مصممھ لتحدید 
حیث ینبغى وضع للجدارو الداخلىأالخارجىقل على السطحألواحد على اقل وموقع مختار ثانٍ ألا

قل وجزء مختار ثان واحد ألول واحد على اأیعمل على تحلیل جزء مختار بحیث، یدویاً بارسكل م
قل موجھینألى اقل وثان واحد علألول واحد على اأبالترتیب فى قطاع زاوى مختار قل للجدارألعلى ا

بیانات التحلیل وبحیث یقوم باكتساب، و المستعرضین أول والثانى الطولیین ألفى االتجاھین المتقابلین ا
مصممھ لتكوین وسائل معالجھiii)،و للمسبار المذكورةللجذع بالنسبةالمختلفةالنسبیةللمواضع الزاوی

ةو المستعرضأةھذه الخرائط االتجاھات الطولیھذه بحیث تمثلةخرائط من بیانات التحلیل المكتسب
٠شارات الصدى فى الجدارإومواضع 

(٥٧)

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



٤٧

١٢/١٠/٢٠٠٩
١٤٩٩/٢٠٠٩
٢٠١٣فبرایر 

٢٤/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٠٤

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ F٢٤F ٥/٠٠

)جمھوریة مصر العربیة( محمود ابراھیم احمد محمد / السید ٠١
٠٢
٠٣

(٧١)

محمود ابراھیم احمد محمد/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

(٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

تكییف یعمل ببخار الماء (٥٤)
١١/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٢/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

:یتكون ھذا التكییف من وحدتین
.وھي موجودة داخل الغرفة، وتمثل الوعاء الحراري االول: الوحدة الداخلیة

.تكون موجودة في الوسط المفتوح، وتمثل الوعاء الحراري الثاني: الوحدة الخارجیة

د درجة حرارة الغرفة بواسطة من المكثف عن" محلول ملحي"تبدأ العملیة بسحب مائع التبرید 
.المضخة

دون حدوث خلط، وبخفض ضغط بخار الماء مع " الوعاء الثاني"یتم تبرید المائع في مبخر المیاه 
وھي نقطة تكثف الندى، ثم یضخ رجوعا الى C˚٩االبقاء علي الحمل تصل درجة حرارة المائع 

.المكثف، وتتكرر ھذه الدورة كل ثالث دقائق
. ء عن الضاغطتم االستغنا

(٥٧)

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



٤٨

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

مكتب براءات االختراع
PCT

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

٠٢/٠٢/٢٠١٠
٠١٧٤/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٢٨/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٠٥

C٠٧C ٥/٣٣٣ & B٠١J ٣٨/١٦, ٣٨/١٢Int. Cl.(٥١)٨

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)١.
٢.
٣.

(٧١)

٤.    NOLL, Oliver
٥.    SCHWASS, Rolf
٦.    WENZEL, Sascha

GEHRKE, Helmut
HEINRITZ- ADRIAN,max
MIAN, Muhammad Iqbal

١.
٢.
٣.

(٧٢)

١.
٢.

(٧٣)

(٣٠)٠١
٠٢
٠٣

٠٣/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٣٦٧٥٠.٥: المانیا تحت رقم
٢٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP٢٠٠٨/٠٠٦٠٥٩ : (رقمطلب البراءة الدولى 

سمر احمد اللباد(٧٤)
براءة اختراع  (١٢)

تجدید المحفزات لنزع الھیدروجین من مركبات االلكان(٥٤)
٢٣/٠٧/٢٠٢٨فىوتنتھى٢٤/٠٧/٢٠٠٨من  تبدأ الحمایة 

ة (٥٧) ر طبق ان عب ة االلك تم تغذی ان، وت ات االلك ن مركب دروجین م زع الھی یتعلق االختراع الحالى بعملیة لن
ات  ارى وثب شكل اختی ة ب تم اجراء العملی ان، وی ات االلك دروجین من مركب زع الھی ى مفاعل لن محفز ف

ة الحرارة او غیر ثابت الحر ن خالل تغذی د طور تفاعل م دروجین بع زع الھی ز ن د محف ارة، ویتم تجدی
اء  ر مختصر ببخار الم د طور تطھی غاز عبر طبقة المحفز، وتتم تغذیة ھذا الغاز عبر طبقة المحفز بع
ن  د، م ویتألف غاز التجدید ھذا من غاز تحتوى على لألكسجین وبخار، ویتم تحریر المحفز، بعد التجدی

او از الح او الغ از الح ة غ رة تغذی ون فت ز، وتك ة المحف ر طبق ار عب ة بخ الل تغذی ن خ سجین م ى لألك
ادل  الى، % ٧٠لألكسجین، مقارنة بالعملیات التقلیدیة، اقصر بكثیر وتع د االجم ن التجدی ل من زم او اق

ز ز من فل ألف المحف شاطھ، ویت ا یحتفظ بن ین بینم وین االلك تم ویكون للمحفز انتقائیة اعلى بالنسبة لتك ی
ین او المجموعة  ذى یترسب VIBانتقاؤه من مجموعة فلزات البالت دورى للعناصر وال ن الجدول ال م

ید  ن اكاس على مادة حاملة فى صورة اولیة او فى صورة مركب، وتتألف المادة الحاملة بشكل اساسى م
. عناصر القصدیر او الزنك اوااللومنیوم

راءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب ب



٤٩

٠٦/١٢/٢٠١٠
٢٠٦٧/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٢٨/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٠٦

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

مى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العل
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.Cl.٨ C٠٢F ١/٤٢, ١/٠٤

(٧١) ١.
٢.
٣.

ENI S.P.A. (ITALY)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

MIGLIO, Roberta
BIGNAZZI, Renzo

(٧٣) ١.
٢.

٠٦/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ MI٢٠٠٨A٠٠١٠٣٥: ایطالیا تحت رقم 
٢٨/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP) (٢٠٠٩/٠٠٣٨٥٠: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

تروبش –عملیة لمعالجة تیار مائى صادر من تفاعل فیشر 
بواسطة راتنجات التبادل األیونى 

(٥٤)

٢٧/٠٥/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٨/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راعیتعل ة لماالخت شر بعملی ل فی ن تفاع ادر م ائى ص ار م ة تی روبش –عالج ٠ت

: تشتمل على اآلتى 
ر - ود تقطی ى عم ل إل ة للتفاع ضویة الثانوی واتج الع ى الن وى عل ائى المحت ار الم ة التی تغذی

أو استخالص ؛
ن - راوح م ا یت ھ م الكحوالت وب ى ب ائى غن ار م صل تی ى ١ف ا ٨إل ون وغیرھ ذرات كرب

خرى عن العمود ؛من المركبات المتطایرة األ
ر - ود التقطی اع عم ن ق ة م ضویة الخارج اض الع ى األحم وى عل ائى المحت ار الم ة التی تغذی

نج  ة رات ع طبق ى تالمس م ذكور ف ائى الم ار الم ع التی تم وض ث ی ونى ، حی ادل أی وة تب ى خط إل
: تبادل أنیونى وإنتاج تیارین من التیارات المائیة المنصرفة 

ذرات كربون ؛ ٨إلى ١ماض العضویة یتراوح من غنى باألح) ١(تیار مائى -
٠بھ محتوى منخفض من األحماض العضویة ) ٢(تیار مائى نقى -

(٥٧)

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



٥٠

٢٩/١٢/٢٠١٠
٢٢٢٢/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٢٨/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٠٧

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ C١٠G ٦٥/٠٢ , ٤٥/٠٤

(٧١) ١.
٢.
٣.

 UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

KALNED , Tom , N.

(٧٣) ١.
٢.

٣٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٤٣٤,١٦٤/١٢: تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
٢٠/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ) PCT/US٢٠٠٩/٠٤٤٦٣٥: (رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر احمد اللباد  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

عملیة إلزالة الملوثات من تیار بخار یحتوى على ھیدروكربون وھیدروجین (٥٤)
١٩/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى في ٢٠/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

دروجین  یتعلق اإلختراع الحالى بعملیة إلزالة الملوثات من تیار بخار یحتوى على ھیدروكربون وھی
ار بخار : تشتمل على  ار سائل وتی تج تی د ین توفیر تیار تغذیة إلى فاصل سائل بخار أول ضغطھ زائ

وى  ة یحت واد دقائقی دخل محبس م ى م یحتوى على ھیدروكربون وھیدروجین ، وتمریر تیار بخار إل
اطق معا ن من ة م ى مجموع واد عل بس م دفق مح اتج ت اج ن ار إلنت ار البخ ن تی ات م ل الملوث ة تزی لج

یمكن كذلك أن . دقائقیة ، وتمریر ناتج تدفق محبس المواد الدقائقیة مباشرة إلى منطقة ھدرجة حفزیة 
ى  ة عل ى فاصل : تشتمل العملی زاد الضغط إل سائل من فاصل سائل البخار األول الم ار ال ر تی تمری

ن فاصل بخار سائل ثانى ین تج تیار بخار علوى وتیارات سائلة سفلیة ، وتكثیف تیار البخار العلوى م
واد البخار السائل الثانى لتشكیل تیار سائل علوى ، وتمریر تیار السائل العلوى إ دخل محبس الم لى م

.الدقائقیة 

(٥٧)

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



٥١

١٠/١١/٢٠١٠
١٩١٣/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٢٨/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٠٨

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ F١٧C ١١/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
(FRANCE)
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

(٧٢) ١.
٢.
٣.

GILLIA, Olivier
BOTZUNG, Maxime
LATROCHE, Michel

(٧٣) ١.
٢.

١٥/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٥٣١٥١: تحت رقمفرنسا
١٢/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP٢٠٠٩/٠٥٥٧٢٨):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

ةھیدروجین بھ مركبات ھیدرید فلزییع خزانلتصنةطریق (٥٤)
١١/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٢/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

زى مسحوق ھیدریدةع خزان لتخزین الھیدروجین فى صورلتصنیةیتعلق االختراع الحالى بطریق فل
ن، وتتضمن كل الجدراةبواسطةمحددة مغلقةولیألى خالیا إویشتمل الخزان على نطاق مغلق مقسم 

والى بواسطیتم تصنیع كل من الخالیانھأمسحوق ھیدرید فلزى، وتتسم من الخالیا جراء أةعلى الت
و أوذلك لتشكیل تجویف مفتوح ةمحدد من الجدران التي تحدد الخلیعدد یتم تجمیع: الخطوات التالیھ

ادة كثر من القطع المصمتأو أةواحدیتم وضع ، ثمةمجوفةخلی درةمن الم ا الق ي یكون لھ ىةالت عل
ذك ف الم زى داخل التجوی د فل شكیل ھیدری دران األت ع الج تم تجمی م ی رور، ث التجویف؛ إلغالقة خی

اةوتتكرر الخطوات المذكور ع خالی ابقا لتصنیع جمی تمس م ی تم إالنطاق، ث دخال إغالق النطاق، وی
٠ید فلزىمسحوق ھیدرلىة إلى النطاق لتحویل القطع المصمتإالھیدروجین 

(٥٧)

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



٥٢

١١/٠٢/٢٠٠٧
PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠١٤

٨
٢٠١٢نوفمبر 

٢٨/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٠٩

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ A٦١K ٣١/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (GERMANY)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

FRIEDL, Thomas
BRICKL, Rolf-Stefan

(٧٣) ١.
٢.

١٣/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠١٩٢٤٩,٤: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٥/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ(PCT/EP٢٠٠٥/٠٥٣٦٠٩):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

امیبكسول أو ملح مقبول صیدلیا منھ وطرق تصنیعھ صیغة حبیبیة إطالق ممتد محتویة على بر
واستخدامھ 

(٥٤)

٢٤/٠٧/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٥/٠٧/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 
ة  یتعلق ھذا االختراع بحبیبیة إطالق تشتمل على محتوى نشط مختار من برامیبكسول وأمالح مقبول

٠منھ صیدلیا وعلى األقل صواغ معدل من إطالق واحد 
(٥٧)

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



٥٣

٢٧/٠٢/٢٠١١
٠٣١٨/٢٠١١

٢٠١٢دیسمبر 
٢٨/٠٤/٢٠١٣

٢٦٢١٠

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.Cl.٨ F٢١S ٨/٠٠, F٢١V ١٧/١٤

(٧١) ١.
٢.
٣.

ATALAY SUAVI (TURKEY)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

ATALAY, Suavi

(٧٣) ١.
٢.

٠١/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٠٦٥٤٠/٢٠٠٨: تركیا تحت رقم 
٣٠/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ PCT/TR) (٢٠٠٩/٠٠٠٠٩٤: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

حامل مصباح فرن بقفل حربة (٥٤)
٢٩/٠٧/٢٠٢٩فى وتنتھى ٣٠/٠٧/٢٠٠٩دأ الحمایة من تب

ذا  ق ھ راعیتعل بخاالخت زة المط ى أجھ ة ف اءة داخلی زود بإض ذى ی ة ال ل حرب صباح بقف ل م بحام
:أو األدوات المماثلة ، خصوصاً فى األفران المنزلیة ، وھو ممیز فى أنھ یشمل 

الووظ وفتح)١ ة ق كان حلق ع إس تیك م زف أو البالس ن الخ سم م ة ج ام طرفی سمار برش ة م
على سطحھا الداخلى ، وتجویف تثبیت ، نتواءات تثبیت ، وتَدا تثبیت على سطحھ الخارجى ؛

تیك ، )٢ ى أو البالس سم الخزف ى الج ع عل رى والواق ارجى دائ ى وخ ر داخل ع قط ت م ار تثبی إط
ة  ستقرة بزاوی ة م ت مرن ابیس تثبی ھ دب داخلى ،١٨٠ول طحھ ال ى س بعض عل ضھم ال ن بع ْ ع

خطافات تثبیت مرنة ، دبابیس قفل ویایات قفل ؛ و
ًا )٣ روى تقریب صف ك كل ن ى ش شكل ف ت مت ار التثبی ى إط ھ عل دد مكان اجى مح ق زج تطوی

ل  سار قف ى أزواج وم ت ف قوق تثبی اع ، ش رف الق ى ط ة عل ضمین زجاجی ة ت ز بحاف ومجًھ
٠تحت حافة التضمین الزجاجى 

(٥٧)

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



٥٤

٣٠/٠٨/٢٠١٠
١٤٥٣/٢٠١٠

٢٠١٢دیسمبر 
٢٨/٠٤/٢٠١٣

٢٦٢١١

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

نولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتك
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.Cl.٨ C٠٩C ١/٤٢

(٧١) ١.
٢.
٣.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

BHATTACHARYA, Suman, K
BHATTACHARYA, Tapomay
DASTIDAR, Sudipta, G.

٤.  NAIK, Vijay, M.
٥.  SRIVASTAVA, Anuj
٦.  VAIDYA, Ashis, A.

(٧٣) ١.
٢.

٢٨/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨/mum/٠٦٦٨:تحت رقمالھند
١١/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٦٤١٧٥.٥: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 

٣٠/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/EP٢٠٠٩/٠٥٣٧٠٧):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

خواص مواقع ممیزة ثنائیة القطبین وعملیة لتحضیرهجسیم لھ (٥٤)
٢٩/٠٣/٢٠٢٩فى وتنتھى ٣٠/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ضیرھا االخت ة لتح ین وعملی ة القطب زة ثنائی ع ممی واص مواق ا خ سیمات لھ ٠بج
ین  ة القطب زة ثنائی ع ممی واص مواق ھ خ سیم ل رح ج و ط الى ھ راع الح دف االخت وھ

ة ب ر متماثل طح غی واص س ھ خ ى سطحھا ل ا عل ان مكانی ین ممیزت سیمات ٠منطقت د أن الج د وج وق
ل ة أورجانی ل بمجموع ر متماث ل غی صدر طف زة لم ع الممی ة المواق ضرة بمعالج المح

سطح  واح ال ن أل د م ساھمیة لواح ات الت صلة بالكاتیون ل مت أو أورجانوھیتری
ة ال زة ثنائی ع ممی واص مواق ھ خ سیم ل ى ج ًا وتعط زتین مكانی ین ممی ھ منطقت ین ب قطب

٠على سطحھ ولھ خواص سطح غیر متماثلة 

(٥٧)

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



٥٥

٣٠/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٩٢

٨
٢٠١٣ینایر 

٢٨/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢١٢

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
اأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجی

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.Cl.٨ C٠٤B ٢٤/٤٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

CHRYSO (FRANCE)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

ANDREAN, PIERRE-ANTOINE
PELLERIN, BRUNO
AYME, KAREN

(٧٣) ١.
٢.

١٨/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ )٠٥٠٣٨٥٥(:فرنسا تحت رقم
١٣/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/FR٢٠٠٦/٠٠٠٨١٦):الدولى رقمالبراءة طلب 

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

(III)إلى كروم (VI)طریقة لتحضیر مادة مساعدة الختزال أیونات الكروم  (٥٤)
١٢/٠٤/٢٠٢٦فى وتنتھى ١٣/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ساعباالختراعیتعلق ھذا  ات الكروم طریقة لتحضیر مادة م زال أیون ى كروم (VI)دة الخت (III)إل
راع (II)تحتوى على مركب القصدیر  ق االخت ن أمالحھ ، ویتعل سیلیك أو واحد م وحمض كربوك

ن  سبة م ى ن وى عل روم أیضاً بطریقة لتحضیر مادة تحت ضًا (VI)الك راع أی ق االخت زل ویتعل المخت
٠(III)إلى كروم (VI)الكروم باستخدام مادة مساعدة الختزال أیونات 

(٥٧)

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



٥٦

٢/٨/٢٠١٠
١٢٨٩/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٢٨/٠٤/٢٠١٣

٢٦٢١٣

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١
)

Int. Cl.٨ C٠٣B ٥/٢٣٥

(٧١
)

١.
٢.
٣.

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  (FRANCE)

(٧٢
)

١.
٢.
٣.

ROUCHY, Patrice
NETTER, Paul

(٧٣
)

١.
٢.

٠٨/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ) ٠٨٥٠٨١٤( :تحت  رقمالطلب الفرنسى
٠٢/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/FR٢٠٠٩/٠٥٠١٥٠: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢

(٣٠)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (٧٤)
براءة اختراع  (١٢)

طریقة تسخین زجاج مصھور ذات انبعاث منخفض من أكاسید النیتروجین)         ٥٤(
٠١/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى في ٠٢/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

روجین  ید النیت ن أكاس نخفض م اث م یتعلق االختراع الحالي بطریقة تسخین زجاج مصھور ذات انبع
شمل ج رن ی سخین الزجاج المصھور باستعمال ف تم ت شعالت مستعرضة حیث ی أة ب ة مھی دران جانبی

ن  ل م شمل أق سد ی ذى بمؤك الءم تغ علة % ٣٠وم ل ش ى األق ھ عل ي أن ز ف سترجعات ، ممی الحجم بم ب
. ١٣إلى ٥اندفاع الوقود تتراوح من / واحدة أوكسجین وبالوقود بحیث أن نسبة اندفاع المؤكسد 
.تولد تلوث قلیل تزود طریقة العملیة ھذه انتقال حرارة ممتازة إلى زجاج و

(٥٧)

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



٥٧

٣١/١٠/٢٠١٠
١٨٣٣/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٢٨/٠٤/٢٠١٣

٢٦٢١٤

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ A٢١D ٢/١٨, ١٣/٠٠ & A٢٣L ١/٠٥٢٢, ١/٠٩, ١/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

NESTEC S.A. (SWITZERLAND)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

ARRACHID, Abdessamad
TUDORICA, Carmen

(٧٣) ١.
٢.

١٣/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٠٨٥٦,٥: الرقمینتحت المملكة المتحدة
١٢/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٢٠٦٩٦,٣

١٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٤٢٤٤):ب البراءة الدولى رقمطل

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

مكتب الدیب  (٧٤)
براءة اختراع (١٢)

منتج غذائى  (٥٤)
١١/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٢/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

وب تج حب سكر أو من ن ال ة م سبة قلیل وى ن الى أو یحت ویفر خ راع ب ذا االخت ق ھ دد یتعل وق ومم مبث
ب  وز وطرق صنع التراكی ن الفركت یحتوى مالتودكسترینات أحادیة االنتشار أو متعددات سكریات م

٠والمنتجات الغذائیة التى تحتوى ھذه التراكیب

(٥٧)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٥٨

١١/١١/٢٠١٠
١٩٢٧/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢١٥

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

جمھوریة مصر العربیة
لدولة لشئون البحث العلمىوزارة ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ B٠١D ٥٣/٥٨, ٥٣/٧٨ & C٠٥G ٣/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

UHDE FERTILIZER TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

NIEHUES, Paul
FRANZRAHE, Harald
POTTHOFF, Mathias

٤.     MONSTREY, Roland

(٧٣) ١.
٢.

١٤/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ  ٠٨٠٠٨٩٠٨,٩:  تحت رقم مكتب البراءات األوروبى 
٠٤/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ )  PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٣١٧١(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد (٧٤)
براءة اختراع (١٢)

فى وحدة تحبیب للیوریاطریقة لتقلیل انبعاثات االیروسول (٥٤
)

٠٣/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٤/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
ب  ة التحبی تج عملی ث تن ز حی ا المرك ول الیوری یتعلق االختراع الحالى بعملیة لتكوین حبیبات من محل

ذى یعمل حبیبات الیوریا والھواء المحمل بالغبار ، الذى تتم تغذیتھ بعد ذلك إلى جھاز غسیل الغبار ا ل
واء  ر الھ ى تحری ل عل ذى یعم زا وال ل تركی ا األق ول الیوری تخدام محل شن باس ار الخ ة الغب ى إزال عل
شتمل  ول ی اء وأیروس ون والم سید الكرب انى أك ا ، وث ع االمونی واء م ى الھ شتمل عل ذى ی ى ال المتبق

، حیث یتم بعد ذلك بصورة أساسیة على أیزوسیانات أمونیوم وجزء من الیوریا المتسامیة الدقیقة جداً 
وم  یانات أمونی ل أیزوس ث یتفاع تخالص حی وم باالس رة تق دة أزم ى وح ھ ف ول وإدخال صل األیروس ف
ا  ول یوری ار كمحل از غسیل الغب ى جھ ك ف د ذل مع البخار إلنتاج الیوریا ، والتى یتم إعادة توجیھھا بع

ى إط ى الجو أقل تركیز ، ویتم توجیھ الھواء المتبقى فى منظف حمضى یعمل عل ى ف واء النق الق الھ
ا  راع ٠مما یؤدى فى النھایة إلى إعادة تدویر أیروسول أیزوسیانات األمونیوم فى الیوری ق االخت یتعل

٠أیضاً بجھاز إلجراء العملیة ذات الصلة 

(٥٧
)

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



٥٩

١١/٠٧/٢٠١٠
١١٦٨/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢١٦

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

جمھوریة مصر العربیة
ث العلمىوزارة الدولة لشئون البح

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.Cl.٨ H٠٤W ٥٢/٥٠, ٥٢/١٤, ٥٢/١٠, ٥٢/٢٤

(٧١) ١.
٢.
٣.

TELEFONAKTIEBOLAGET L.M. ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

BALDEMAIR, Robert
FURUSKӒR, Anders
HASSELGREN, Joakim

(٧٣) ١.
٢.

١١/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٢٠.٤٩٣/٦١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٧/١٠/٢٠٠٨بتاریخ PCT/SE) (٢٠٠٨/٠٥١١٤٢: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

تصالطرق وأجھزة للتحكم فى الطاقة ذات الوصول العشوائى فى شبكة ا (٥٤)
٠٦/١٠/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٧/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل دادات االخت ین إع صاالت لتعی بكة ات ل ش صال داخ از ات ى أول جھ ة ف بطریق
ات  تقبال البیان ضمن اس ث تت صال األول حی از االت شوائى لجھ ول الع ال ذات الوص ة اإلرس طاق

و ت اة رادی ى قن انى عل صال ث از ات ن جھ شوائى م ول الع تقبال ذات الوص ة االس ین طاق ٠ب
ة  شوائى المرغوب ول الع تقبال ذات الوص ة االس د طاق صال األول بتحدی از االت وم جھ یق
شوائى  ول الع وین الوص ر لتك ستقبلة ومتغی ات الم ى البیان تناداً إل انى اس صال الث از االت لجھ

ص از االت ى جھ شوائى ف ول الع شف للوص ى أداء الك ؤثر عل ذى ی انى ال ٠ال الث
صال األول  از االت وم جھ ة ، یق شوائى المرغوب ول الع تقبال ذات الوص ة االس ى طاق تناد إل باالس
از االتصال األول  وم جھ ا یق راد استخدامھا ، كم بتحدید طاقة اإلرسال ذات الوصول العشوائى الم

صال األول وفق از االت شوائى لجھ ول الع ال ذات الوص ة اإلرس دادات طاق ین إع ة بتعی اً لطاق
٠اإلرسال ذات الوصول العشوائى المحددة المراد استخدامھا 

(٥٧)

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



٦٠

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

مكتب براءات االختراع
PCT

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

١٧/٠٢/٢٠٠٩
٠٢٢١/٢٠٠٩
٢٠١٣فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٠٣
٢٦٢١٧

 B٠١J ٢٠/٣٢, ٥٣/٥٨ & C٠١B ٣١/٠٨ & C٠٥C ٣/٠٠ & C٠٥F ٣/٠٠, ١١/٠٠, ٧/٠٠, ٩/٠٠Int. Cl.(٥١)٨

CARBON SOLUTIOS INC. (CANADA).١.
٢.
٣.

(٧١)

JOHNSON, Richard
KUZUB, R. Eugene

١.
٢.
٣.

(٧٢)

١.
٢.

(٧٣)

(٣٠)٠١
٠٢
٠٣

٢٣/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٨٢٣.٣٤٧/٦٠: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٢٣/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ   (PCT/CA٢٠٠٧/٠٠١٤٩٢) : طلب البراءة الدولى رقم 

سمر احمد اللباد(٧٤)

براءة اختراع  (١٢)

كربون منشط مشرب بحمض وطریق لتكوینھ  (٥٤)
٢٢/٠٨/٢٠٢٧فىوتنتھى٢٣/٠٨/٢٠٠٧من  تبدأ الحمایة 

ض (٥٧) یتعلق االختراع الحالى بنسیج كربون مشط مشرب بحمض من مادة كربونیة عن طریق اضافة حم
وین . تیار غازمعدنى ، ویمكن استخدامھ المتزاز االمونیا كیمیائیا من ض لتك ع الحم ا م تتفاعل االمونی

.ملح سماد

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



٦١

١١/٠٤/٢٠١٠
٠٥٨٢/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢١٨

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ C٠٧C ٢٥٣/٢٤, ٢٥٣/٢٦, ٢٥٥/٠٣, ٢٥٥/٠٨

(٧١) ١.
٢.
٣.

 INEOS USA LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

PAPARIZOS, Christos
SEELY, Michael, J.
BRAZDIL, James, F., Jr.

٤.
٥.
٦.

SUTRADHAR, Bhagya, Chandra

(٧٣) ١.
٢.

١١/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٩٧٩,٢٨٥/٦٠: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
١١/١٠/٢٠٠٧اریخ بت٩٧٩,٢٧٦/٦٠

٠٧/١٠/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US٢٠٠٨/٠١١٥٥١):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

سمر أحمد اللباد  (٧٤)
براءة اختراع (١٢)

عملیة لمعالجة البروبان واألیزوبیوتان باألمونیا واألكسجین معا أو باألكسجین فقط  (٥٤)
٠٦/١٠/٢٠٢٨ھى فى وتنت٠٧/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ا واألكسجین  شبع باألمونی ر م شبع وغی دروكربون م یط ھی یتعلق االختراع الحالى بعملیة لمعالجة خل
سیدى  ز أك ألداء، ومحف دل ل زج مع وات م ة خط ذه العملی ضمن ھ ث تت ط، حی سجین فق ا أو باألك مع

یط مختلط جدید أو محفز أكسیدى مختلط مستخدم، ومحفز أكسیدى مختلط جدید ومست وین خل خدم لتك
ى أكسجین،  ان عل محفز، ومالمسة الھیدروكربون بغاز یحتوى على أكسجین، أو غاز وأمونیا یحتوی

ز یط محف ود خل ى ٠فى وج شتملة عل ة الم ن المجموع ى م ا منتق دل األداء مركب ن أن یتضمن مع یمك
انیوم،  یریوم، أو جرم ورون، أو س یخ، أو ب ون، أو زرن وم، أو أنتیم ات ألومنی وم، أو مركب أو لیثی

مولیبدنیوم، أو نیودیمیوم، أو نیوبیوم، أو فوسفور، أو سیلینیوم، أو تنتالم، أو تلوریوم، أو تیتانیوم، أو 
٠تنجستن، أو فاندیوم، أو زركونیوم أو أخالط مما سبق

(٥٧)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٦٢

١٧/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٢٨/٢٠٠٩
٢٠١٣فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢١٩

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.Cl.٨ C٠٧C ٦/٠٤

(٧١) ١.
٢.
٣.

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

BOZZANI Andrea G.
GLOVER, Bryan K.

(٧٣) ١.
٢.

٢١/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٦٤٣٦٠٤/١١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٥/١٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/US) (٢٠٠٧/٠٨٦٤٩٤: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

دسمر أحمد اللبا (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

عملیة إلنتاج أولفینات خفیفة من مخزون یحتوى على مؤكسد بواسطة
البلمرة الثنائیة والتبادل الكیمیائى 

(٥٤)

٠٤/١٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٥/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
راع  ذا االخت ق ھ سبیتعل ى مؤك وى عل زون یحت ن مخ ة م ات خفیف اج أولفین ة إلنت د عملی

طة ائىبواس ادل الكیمی ة والتب رة الثنائی ایلین  ، ٠البلم ن البروب دة م سبیة متزای اج ن د إلنت بالتحدی
ة  ات ومعالج ى أولیفین سجین إل ل أك ضمن تحوی دفق(یت ائض) (ت رة ) ف ضمن بلم ق تت سجین الح أك

وتین و ات بی ائى لمركب ادل كیمی وتین وتب ى بی ین إل ة لالیثیل ین /ثنائی ع إیثیل سین م ٠أو ھك
زء  ل ج ى األق سومریة عل ك األی ن ذل ر م ضمن أكث ن أن یت ام ممك ة والنظ ة المعالج خط

٠بیوتین إلنتاج بروبایلین إضافى -٢بیوتین إلى -١من 

(٥٧)

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



٦٣

١٣/٠٥/٢٠١٠
٠٧٨٨/٢٠١٠
٢٠١٢نوفمبر 

٢٩/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٢٠

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.Cl.٨ C٠٢F ١/٢٠, ١/٧٨, ٩/٠٢, ٩/٠٤ & B٠١D ١٩/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

DAGUA  INC (CANADA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

LACASSE, Maurice

(٧٣) ١.
٢.

١٤/١١/٢٠٠٧تاریخ ب٢.٦٠٧.٧١٣:تحت رقمكندا
١٢/١١/٢٠٠٨بتاریخ PCT/CA): (٢٠٠٨/٠٠١٩٩٨رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

محسن أنور حسن (٧٤)
ة اختراع  براء (١٢)

جھاز لمعالجة المیاه الملوثة باستخدام األوزون (٥٤)
١١/١١/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٢/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ تخدام األوزون یتعل ة باس اه الملوث ة المی از لمعالج از ٠بجھ ضمن الجھ ویت
ل  ة مراح وم ثالث ھ العم ى وج ى مرحل٠عل ة األول ون المرحل األوزون ، تك ة ب ة معالج

از االوزون  ة بغ اه الملوث ة المی تم معالج ث ی از ٠حی زع الغ ة ن ى مرحل ة ھ ة الثانی ون المرحل وتك
ة  ن مرحل ة م اه الخارج ون المی ث تك اء حی ن الم دة م ھ الزائ ر المذاب ازات غی ة الغ تم إزال ا ی وفیھ

ازات  شبعة بالغ از م زع الغ ى٠ن از ھ ن الجھ رة م ة األخی ون المرحل الل وتك یح خ ة الترش مرحل
ازات  شبعة بالغ اه الم ائق للمی یح الف دقیق أو الترش یح ال تم الترش ا ی شاء وفیھ ات ٠غ وم الفقاع وتق

طح ى أس ة عل واد الملوث سیمات والم ع الج ع تجم رة بمن ة األخی ك المرحل اء تل ة أثن ة المتكون الدقیق
شیة و ل كأ/األغ ا تعم الى فإنھ سام وبالت ات أو الم ل الفتح ح أو داخ ذاتى للمرش ف ال لوب للتنظی س
شائى  ضغط ٠الغ ى ال اجئ ف اض مف سبب انخف ز لی شاء مجھ ذه غ یح ھ دة الترش ضمن وح وتت

٠عند مرور المیاه المشبعة بالغاز بھ مما یؤدى إلى تكوین فقاعات دقیقة 

(٥٧)

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



٦٤

١١/٠١/٢٠١٠
٠٠٤٨/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٢١

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

مصر العربیةجمھوریة 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ A٢٣C ١٥/١٤, ٩/١٥٢, ٩/١٥٦ & A٢٣D ٧/٠٤ & A٢٣L ١/٢٩

(٧١) ١.
٢.
٣.

 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED (NEWZEALAND)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

ILLINGWORTH, David
JANSSEN, Patrick William Mary
CANT, Philip Arthur Euan

٤.
٥.
٦.

STEPHENS, Graeme Robert

(٧٣) ١.
٢.

١٣/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ )٥٥٦٥٢٨(:تحت رقمنیوزیلندا 
١٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/NZ٢٠٠٨/٠٠٠١٦٨):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

الدینھدى أنیس سراج (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

طریقة إلنتاج مركزات نكھة مكثفة للمنتجات اللبنیة  (٥٤)
١٣/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٤/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

دھون، یتعلق ھذا االختراع بطر یقة إلنتاج مركزات نكھة مكثفة للمنتجات اللبنیة، وبوجھ خاص فى ال
صلبة زة ال ات  المرك زةفالنكھ ة مرك ات نكھ شكل منتج ا ت ا مع ة، كلھ ز ٠والمكثف اج تركی تم إنت وی

صائص  ة والخ ن النكھ سن م ذى ح الى ال االختراع الح ة ب ة مرتبط رق خاص الل ط ن خ ات م النكھ
٠والمشروباتةغذینتاج األاألخرى للمنتج كما شمل أیضا تطبیقات فى إ

(٥٧)

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



٦٥

١٧/٠١/٢٠١٠
٠٠٧٨/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٢٢

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ C١١D ١/٠٠, ٣/٢٢, ٣/٣٧, ٣/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.
٤.

TANG, Ming
SUN, Yongmei
PRICE, Kenneth, Nathan
GONG, Suxuan

٥.
٦.
٧.
٨.

LIU, Sen
HECHT, Stacie, Ellen
SIVIK, Mark, Robert
YAN, Peng

(٧٣) ١.
٢.

١٩/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٩٦١,١٨٤/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١١/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/IB٢٠٠٨/٠٥٢٨٠٦): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

ھدى أنیس سراج الدین  (٧٤)
براءة اختراع (١٢)

افضھ للتوتر السطحي معززة للرغوة وبولیمر نشط تركیب منظف یحتوي على ماده مصاحبھ خ
السطح مثبت للرغوة 

(٥٤)

١٠/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ١١/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ن  سنة یتضمن م ة مح ب منظف ذو خصائص رغوی ى % ٠,٢یتعلق االختراع الحالي بتركی % ٦إل

ن وة ذام ّززة للرغ سطحي مع وتر ال ضة للت صاحبة خاف اده م ن م وزن م صیغـة ال ت ال
 R-O-(CH٢CH٢O)nSO٣

- M+حیث Rر متفرعـة ذات ل متفرعة أو غی ة ألكی تكون مجموع
وي M، ٣عدد صحیح من صفر إلـى nكربون ، ذرة١٦-٨ ز قل ن فل ـون موجب م عبارة عن أی

ھ % ٥إلى % ٠,٠١أرضي أو أمونیوم ؛ و مـن أو فلز قلوي سطح ل شط ال ولیمر ن ـن ب وزن م ـن ال م
صائص ول (i) : الخ سطحي لمحل وتر ال ـة الت نppm ٣٩قیم ون م ر تك اء مقط ي م ـر ف بولیم

٤٠ mN/m٦٥إلـى mN/m م ؛ و٥٢٥عند قیاسھا بمقیاس التوتر السطحي عند (ii) ة قیمھ اللزوج
ـول ن ppm ٥٠٠لمحل ون م اء مقطر تك ـي م ولیمر ف ى ٠,٠٠٠٩ب ھا Pa.S ٠,٠٠٣إل د قیاس عن

ـتر د بالریوم ن ٥٢٥عن ـى % ٦م ؛ و م سطحي % ١٥إل وتر ال افض للت ام الخ ـن النظ وزن م ن ال م
ـل% ٢٠ویكـون المستوى الكلي للمـواد الخافضة للتوتر السطحي أقل مـن الرئیسي ؛ ومستوى عام

٠من الوزن% ١٥الفوسفات أو األلومینـوسیلیكات المنشط في التركیب المنظف أقل من 

(٥٧)

طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق



٦٦

٢٣/٠٣/٢٠١٠
٠٤٧١/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٢٣

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ C٠١G ٦٥/١٤, ٢/٠٠, ٤٥/٥٨, ٤٧/٠٠ & C٠١L ١/٠٨

(٧١) ١.
٢.
٣.
٤.
٥.
٦.

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)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

TANAKA, Yuichi

(٧٣) ١.
٢.

٢٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٢٥٦٥٤٥: تحت رقمالیابان
٢٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/JP٢٠٠٨/٠٦٧٢٧١):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

ھدى أنیس سراج الدین (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

عملیة إلنتاج وقود الدیزل  (٥٤)
٢٤/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

رر وقود الدیزل، تتمیز بتكسیر زیت مخّلق في جزءإلنتاجةاع بعملیلق ھذا االختریتع تج أمك ول من
شرةطریقةبواسط ق فی روبش -تخلی ى األإت ى كسرین عل ي كسر وسطيل ل، بمعن معي ق سر ش وك

ي اتصال ن الكسر الوسطي، ووضع الكسر الوسطي ف مع عامل یحتوي على مكون شمعي اثقل م
ز لعملی ر االیزومالتغةحف ري عملیّی ائي لكي یج ري الم ريةی ر االیزومی سر التغی ى الك ائي عل الم

ز وبذلك یتم الحصول على كسر وسطي ایزومیري؛ ووضع الكسر الشمعي في اتصال مع عامل حف
سیر الكسر للتكسیر المائي لكي یكسر مائیا الكسر وبالتالي یتم الحصول على ّسر، تك كسر شمعي مك

ذه الكسور والكسر الشمعي المكّسر في جزء مكررالوسطي االیزومیري سیر ھ ى كسرین إثان لتك ل
ي تناسب معوخلط كسرین على األقل تتضمن كسر كیروسین وكسر زیت البنزین؛على األ طى قل ف

سیالنةنقطعلى وأو م أ٥٣٠ة ث عند درج/٢مم٢,٥ة دینامیكیةللحصول على وقود دیزل ذو لزوج
٠قلأو أم ٧,٥-

(٥٧)

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



٦٧

٢٦/٠٩/٢٠١٠
١٦١١/٢٠١٠

٢٠١٣ایر فبر
٢٩/٠٤/٢٠١٣

٢٦٢٢٤

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int.Cl.٨ H٠٤W ٨/٢٦

(٧١) ١.
٢.
٣.

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)(SWEDEN)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

WIDEGREN, Ina
WAGER, Stefan

(٧٣) ١.
٢.

٣١/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٤٠.٨٦٦/٦١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت الرقمى 
٢٨/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٠٤٨.٤٦٤/٦١

٠٥/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ PCT/SE) (٢٠٠٩/٠٥٠٢٢٨: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

ھدى أنیس سراج الدین (٧٤)
براءة اختراع   (١٢)

معالجة أو تناول مجموعة رموز معرفة أو متطابقة لقنوات مخصصة الطریقة 
متزایدة فى حاالت قنوات دخول أمامیة

(٥٤)

٠٤/٠٣/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٥/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
شبكة السلكیة بجھاز الیتعلق ھذا االختراع  ستقبال معلومات خاصة لتحدید محدد أو معرف مؤقت ل

دة  ة متزای صة بطریق اة مخص ول (E-RNTI)لقن اة دخ ة قن ى حال ستخدم ف دات الم ك لمع وذل
دات المستخدم (Cell_FACH)خلیة أمامیة  ة المصاحبة لمع ر الحال وتستقبل معلومات خاصة بتغی

ین أن  ى تعی از عل ل الجھ ة یمكE-ERNTIویعم ر الحال ى تغیی اداً عل ق اعتم ن أن تنطل
الق  ر إلنط از آخ ب لجھ داد طل ى إع ل عل ذلك یعم ة E-RNTIوك ر الحال تجابة لتغی اس

٠عن طریق معدات مستخدم آخر E-RNTIولذلك یمكن استعمال 

(٥٧)

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



٦٨

١٤/٠٣/٢٠١١
٠٤٠٥/٢٠١١
٢٠١٣فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٢٥

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ H٠١B ٩/٠٦ & H٠٢٦G ٥/٠٦

(٧١) ١.
٢.
٣.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

MEINHERZ, Manfred

(٧٣) ١.
٢.

٢٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٤٩٤٣٥.٦: رقمتحتألمانیا 
٠٧/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP٢٠٠٩/٠٦١٥٥٥(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(٣٠)

ھدى أنیس سراج الدین  (٧٤)
براءة إختراع (١٢)

ول وثانىأعى تجھیزات خط توزیع لھ موصل فر (٥٤)
٠٦/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٧/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ویمتد قسم خط التوزیع على المحور. بتجھیزات خط توزیع یشمل قسم خط توزیع ختراعالھذا ایتعلق
وتم تجھیز فجوه بین . ول وثانىأویشمل قسم خط التوزیع موصل فرعى . الطولى والمحاط بغطاء مغلف 

. محیط الغالف الدائرى فى المقطع العرضىةالفرعیتحدد الموصالت. ةالفرعیالموصالت 

(٥٧)

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



٦٩

١٨/١٠/٢٠١٠
١٧٤٨/٢٠١٠

٢٠١٣ینایر 
٢٩/٠٤/٢٠١٣

٢٦٢٢٦

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

تب براءات االختراعمك

(٥١) Int. Cl.٨ F١٦B ٧/٠٠ & F١٦L ٢٧/٠٠

) جمھوریة مصر العربیة(محمد على حسن أحمد / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(٧١)

محمد على حسن أحمد / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(٧٢)

٠١
٠٢

(٧٣)

٠١
٠٢
٠٣

(٣٠)

(٧٤)
نموذج منفعة (١٢)

یث فى لوازم میاه الشرب والصرف  الصحى المصنع من مادة نظم التحكم التكنولوجى الحد
البالستیك  

(٥٤)

١٧/١٠/٢٠١٧وتنتھى فى ١٨/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من
راع ب ذا االخت ق ھ صحى یتعل صرف  ال شرب وال اه ال وازم می ى ل دیث ف وجى الح تحكم التكنول نظم ال

٠الستیك المصنع من مادة الب
(٥٧)

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



٧٠

٢١/١١/٢٠٠٧
٠٦٠٣/٢٠٠٧
٢٠١٣فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٢٧

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

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

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl.٨ C٠٢F ١/٠٠ , ٩/٠٠ & E٠٤H ٤/٠٠

(٧١) ١.
٢.
٣.

CRYSTAL LAGOONS CORPORATION LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

FERNANDO Benjamin
FISCHMANN Torres

(٧٣) ١.
٢.

٢١/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٣٢٢٥:تحت رقمتشیلى  ١·
٢·
٣·

(٣٠)

سمر أحمد اللباد (٧٤)
براءة إختراع (١٢)

خواص متر مكعب إلغراض الترفیھ مع١٥٠٠٠ن أكبر معملیة للحفاظ على أجسام من الماء 
والبخار االستوائیة ةلسباحاشابھھ لحمامات ةالشفافیة والنظاف

(٥٤)

٢٠/١١/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢١/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
متر مكعب لألغراض١٥٠٠٠كبر من أعلى أجسام من الماء فاظ على عملیھ للحیتعلق ھذا االختراع

حیث تشتمل البحیرات والبحیرات الضحلة ذات خواص شفافیة ونظافة ممتازة تتضمن . یة الترفیھ
:العملیة

.متر مكعب ١٥٠٠٠الماء یزید عن احتواء جسم منىقادر علمع مكشطة التزوید بھیكل -أ
الملیون ىجسیم ف١٠٥قل من أومنجنیز بماء داخل لھ مستویات حدید) ا(تزوید ھیكل الخطوة - ب

. قل من خمس وحدات تعكر متریھأوتعكر 
وال أكبر من ٥، حیث یتم الحفاظ على األسس الھیدروجین ال أقل من الھیدروجین للماء قیاس األسس-ج

٩ .
للحفاظ على إمكانیة خفض األكسدة لیست أقل من ) ا(ھیكل ىعامل أكسده للماء الموجود فإضافة- د

. ساعة٤٨دورات ى خالل ساعات ف٤بإستخدام نبضة القل من  ى جسیمات الماء ف٦٠٠
من ستھ أیامربأكبر من مدة لیست كأالملیون ىجسیم ف١إلى ٠.٠٢إضافة عامل دمج بتركیز من- ھـ

) . أ(لترسیب الشوائب فى الماء إلى قاع الھیكل الخطوة 
الشوائب المترسبة من قاع الھیكل ع جھازشفط قابل متحرك إلزالةم) أ(تنظیف قاع ھیكل الخطوة - و

المذكور ، مع مدمجات إضافیة ،
حة لسطح الماء المحتوى على أوساخ وزیوت سطحیھ عن طریق حقن الماء الداخل فى زاتولید إ- ل

بحیث تتولد اإلزاحة المذكورة لكى تزال الماء السطحى بإستخدام المكشطة المذكورة ) ب(خطوة 
تستبدل التنقیة إلزالة الكتل المعلقة من كل جسم ) و(، التى مع الخطوة ) أ(ودة فى ھیكل الخطوة المز

٠الماء 

(٥٧)

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



٧١

١٥/٠٨/٢٠٠٧
٠٨٥٦/٢٠٠٧
٢٠١٣فبرایر 

٣٠/٠٤/٢٠١٣
٢٦٢٢٨

(٢٢)
(٢١)
(٤٤)
(٤٥)
(١١)

ریة مصر العربیةجمھو
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(٥١) Int. Cl. ٨ B٤٢D ١٥/١٠
(٧١) ١.

٢.
٣.

BUNDESDRUCKEREI GMBH (GERMANY)

(٧٢) ١.
٢.
٣.

MULLER, Carsten
LORTZ, Michael

(٧٣) ١.
٢.

DE:ات االلماني تحت رقممكتب البراء ٢٠ ٢٠٠٥ ٠٠٣ ٠٣/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٦٤٤.٧
DE:مكتب البراءات االلماني تحت رقم ١٠ ٢٠٠٥ ٠١٨ ٢٢/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ٩١٢.١
DE:مكتب البراءات االلماني تحت رقم ١٠ ٢٠٠٥ ٠٢٠ ٢٨/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ١٩٨.٩

٢٨/٠٢/٢٠٠٦بتاریخPCT/EP٢٠٠٦/٠٠١٨٣٣)(:طلب البراءة الدولي رقم

١.
٢.
٣.
٤.

(٣٠)

نادیة ھارون–ماجدة ھارون  (٧٤)
براءة إختراع (١٢)

مستند شبیھ بكتاب وبصفة خاصة مستند تحقیق شخصیة (٥٤)
٢٧/٠٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٨/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

شتمیتعلق ھذا االختراع  ي غالف أو بمستند شبیھ بكتاب وبصفة خاصة مستند تحقیق شخصیة، ی ل عل
ل  ي االق دة عل ستجیب واح ل م از مرس دة جھ ل لوح ي األق د عل م واح ام دع ي نظ وي عل اء، یحت غط

ي . وصفحات كاملة محاطة بالغالف أو الغطاء دعم مخاطة ف ة ال دعم أو أنظم ام ال راع، نظ ووفقا لالخت
ة م ن صفائحصفحة متكاملة واحدة علي االقل، وأنظمة الدعم ھذه مشكلة علي ھیئة صفحة مؤلف دما م ق

.مقدمة للمجلد أو الغطاءرقیفة و التى یمكن الطباعة علیھا و تؤدى وظیفة صفحة البیانات الشخصیة أو

(٥٧)

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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٣مایوىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٠٥دد ــالع٢٠١٣یونیوددــع

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 ایو خ ة ٢٠١٣م ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٢٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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)
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رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة
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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 )
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( iv )

األعضاءرموز الدول ابعت

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

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

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

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

( iv )
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INPEX CORPORATION (JAPAN)
JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION (JAPAN)
JAPAN PETROLEUM EXPIORATION CO., LTD (JAPAN)
COSMO OIL CO., LTD (JAPAN)
NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD (JAPAN)
CHIYODA CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

YAGI, Fuyuki
KAWAZUISHI, Kenichi

(73) 1.
2.

١٤/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٠٦٥٤٦٥: الیابان تحت رقم 
١١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ PCT/JP)  (2009/055217: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)
براءة اختراع   (12)

ھیدروكربونات سائلة من غاز طبیعىطریقة إنتاج (54)
١٠/٠٣/٢٠٢٩فى وتنتھى ١١/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل سمى االخت ة ت راھن بعملی ى ، GTLال از الطبیع ن الغ صنیع م از ت اج غ إلنت
شر  ة فی تج بعملی ت من اج زی شر –وإنت ة فی طة عملی روبش بواس صنیع –ت از الت روبش لغ ت

إنتاج ھیدروكربونات سائلة تحتوى على زیت وقود عن طریق تحسین النوعیة ، الذى حصل علیھ و
دخل  ل أن ی ى قب شكل جزئ صنیع ب از الت اج غ وة إنت ن خط تج م صنیع المن از الت غ غ ا تفری تم فیھ ی

شر  ة فی ت بعملی اج الزی وة إنت ى خط ط–إل ى الخ داخل إل صنیع ال از الت ضاع غ تم إخ روبش وی ت
ا ل إزاحة الغ رع لتفاع ھ المتف دروجین فی ز الھی ع تركی اء لرف دروجین ٠ز بالم زل الھی الى ، یُع وبالت

از  اج غ وة إنت ى خط صل إل وة الف د خط ى بع از المتبق دور الغ صنیع وی از الت ن غ اوة م الى النق ع
اج غاز التصنیع  ادة خام إلنت ستخدم كم سین ملحوظ ٠التصنیع وُی ق تح ذلك ، یمكن تحقی ة ل ونتیج

٠مادة الخام لكل منتج فى العملیة بأكملھا فیما یتعلق باستھالك ال

(57)

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



٤

٢٩/١١/٢٠٠٠
١٤٨٧/٢٠٠٠

٢٠١٢دیسمبر 
٠٥/٠٥/٢٠١٣

٢٦٢٣١

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

جمھوریة مصر العربیة
علمىوزارة الدولة لشئون البحث ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C12N 15/82

(71) 1.
2.
3.

INSTITUTE OF MOLECULAR AGROBIOLOGY (SINGAPORE)

(72) 1.
2.
3.

CHEN, Zhi, Xian
ZHANG, Lianhui

(73) 1.
2.

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراع  براءة (12)

طریقة لتحویل نبات القطن وراثیاً عن طریق أجروباكتیریوم 
باستخدام األنسجة الحیة المستخرجة من سوق النبات

(54)

٢٨/١١/٢٠٢٠فى وتنتھى ٢٩/١١/٢٠٠٠تبدأ الحمایة من 
اكتیریوم  ق أجروب ن طری اً ع ن وراثی ات القط ل نب ة لتحوی راع بطریق ذا االخت ق ھ یتعل

:وتشتمل الطریقة على الخطوات التالیة ٠خدام األنسجة الحیة المستخرجة من سوق النباتباست
الحصول على أنسجة حیة لسوق نبات القطن ،)   أ 
ة )  ب ة لمزرع سوق النباتی ة لل سجة الحی ریض األن ذائى(تع ط غ ات ) وس و كائن لنم

ینیز  اكتیریوم تیومفاس ل ال" Agrobacterium tumefaciens" أجروب ضم الناق ى ت ت
ة ،  ات انتقائی ع عالم ع أداة لوض و م ارجى النم ین خ ى ج شتمل عل وراثى الم ال

ـ   ون ال اكتیریوم" ویك ین " أجروب ستقر للج ت والم ول الثاب ذ أو أداء التح ى تنفی ادراً عل ق
٠الخارجى للنمو واختیار عامل من جین مقاوم لجینوم خالیا األنسجة الحیة للسوق النباتیة 

ل مزرعة لألنسجة الحیة للسوق النباتیة لحث الجسأة والتصلب ،عم)  جـ
اختیار أو إنتقاء جسأة محولة وھى الجساة التى تحدد الصیغة الوراثیة للجین الخارجى للنمو ،)   د 
ـ ة )  ھ ة معلق ى مزرع اة ف سأة المنتق ة للج ل مزرع ق(عم ذائى معل ط غ ل ) وس وین ھیاك ث تك لح

شبھ جینیة ،
٠اثر لھیاكل شبھ جینیة بداخل نباتات القطن المحولة وراثیاً كلھا بالكامل إجراء تك)  و 

(57)

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



٥

١١/١٠/٢٠١٠
١٧١٢/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٠٥/٠٥/٢٠١٣
٢٦٢٣٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكاد
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16H 33/10

(71) 1.
2.
3.

 ERKE ERKE ARASTIRMALARI VE MUHENDISLIK A.S. (TURKEY)

(72) 1.
2.
3.

OZTÜRK, Mustafa, Naci

(73) 1.
2.

١٧/٠٤/٢٠٠٨اریخبت(PCT/EP2008/003028) :طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة بمسننات ویفضل وسیلة بمحرك  (54)
١٦/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٧/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

د  یتعلق االختراع بوسیلة بمسننات، ویفضل وسیلة بمحرك، إلحداث الدوران حول محور خرج واح
انى، وثالث٠ألقل وطریقة إلحداث الدورانعلى ا دوران حول محور أول، وث ب جسم لل تم تركی ٠ی

ل انى و٠یتم توجیھ المحور األول لیصنع مع المحور الثانى زاویة می شكل المحور الث أو المحور /وی
ى إحداث ٠الثالث محور خرج واحد على األقل للوسیلة ث عل یؤدى دوران الجسم حول المحور الثال

ة ٠ر فى زاویة المیلتغیی ادة زاوی تم زی ث ت ث بحی ى الجسم حول المحور الثال یسلط مكبس عزم عل
ر  ون أكب المیل عندما یكون المحور األول عند زاویة میل مختارة بالنسبة إلى المحور الثانى والتى تك

تم ٠درجة٩٠من صفر درجة وأقل من  ث ی ث بحی یمكن الحد من دوران الجسم حول المحور الثال
ن صفر خ ر م انى أكب ى المحور الث سبة إل فض زاویة المیل بحیث تظل زاویة میل المحور األول بالن

ن  ة٩٠درجة وأقل م ن سرعة ٠درج ر م ة أكب سرعة زاوی دویر الجسم حول المحور األول ب تم ت ی
٠الزاویة الحرجة بحیث یمكن الوصول إلى زاویة میل ثابتة أو متناقصة

(57)

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



٦

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٢٧/٠٧/٢٠٠٨
١٢٥٧/٢٠٠٨
٢٠١٣فبرایر 

٠٥/٠٥/٢٠١٣
٢٦٢٣٣

C08F 10/00, 4/659 & C07F 15/00Int. Cl.8(51)

 CHEVRON PHILIPS CHEMICAL COMPANY  (UNITED STATES OF AMERICA)1.
2.
3.

(71)

5.     MARTIN, Joel L
6.     THORN, Matthew G.
7.     LANIER, Jerry T
8.     CRAIN, Tony R.

YNG, Qing
JAYARATNE, Kumudini C
JENSEL, Michael D.
MCDANIEL, Max

1.
2.
3.
4.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٢/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٣٥٩٩٧٢/١١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٢٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ )(PCT/US2007/062555: طلب البراءة الدولى  رقم 

شركة سماس للملكیة الفكریة(74)

براءة اختراع(12)

حفازات میتالوسین ثنائیة من اجل بلمرة البولیمرات ثنائیة التشكیل (54)
٢١/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى٢٢/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

یتعلق ھذا االختراع بتركیبات حفازیة وطرق وبولیمرات تشتمل على مركب میتالوسین من مجموعة(57)
ـ بنتدایینیل قنطریة فى تولیفة مع مركب میتالوسین m5واحد على االقل یتضمن ربیطات من نوع ) ٤(

ـ بنتدایینیل غیر القنطریة، ونموذجیا فى m5ثنانیة واحدة على االقل مع ربیطات من نوع ٤مجموعة
وتقدم التركیبات والطرق . تولیفة مع حفاز تساھمى واحد على االقل  ومنشط واحد على االقل
. الموصوفھ ھنا بولیمرات االیثیلین مع توزیع الوزن الجزئى ثنائى التشكیل

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



٧

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٢٧/٠٧/٢٠٠٨
١٢٥٨/٢٠٠٨

٢٠١٣یر فبرا
٠٥/٠٥/٢٠١٣

٢٦٢٣٤

C08F 10/00, 4/659 & C07F 15/00Int. Cl.8(51)

CHEVRON PHILIPS CHEMICAL COMPANY LP  (UNITED STATES F AMERICA)1.
2.
3.

(71)

MCDSNIEL, Max P.
ROHLFING, David C.

YANG, Qing
‘JENSEN, Michael d

MARTIN, Joel l.
THORN, Matthew g.

1.
2.
3.
4.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٠٢/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٣٤٥٩٦٦/١١:رقمالوالیات المتحدة األمریكیة ا
٠٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ    (PCT/US2007/61519) :الطلب الدولى تحت رقم

شركة سماس للملكیة اللكریة (74)

براءة اختراع  (12)

ات ذات مستویات منخفضة من تفرغ السالسل الطویلة حفازات بلمرة النتاج بولیمر(54)
٠١/٠٢/٢٠٢٧فىوتنتھى٠٢/٠٢/٢٠٠٧من  تبدأ الحمایة 

ة (57) یتعلق ھذا االختراع بتركیبات حفازیة وطرق وبولیمرات تشتمل على مركب میتالوسین من مجموع
ع مركب میتالوسین بن-5hواحد على االقل یتضمن ربیطات من نوع ٤ تدایینیل قنطریة فى تولیفة م

ى -5hثانیة واحدة على االقل مع ربیطات من نوع ٤مجموعة  ا ف ة، ونموذجی ر القنطری داینیل غی بنت
ل ى االق د عل شط واح ل ومن ى االق د عل ساھمى واح از ت ع حف ة م رق . تولیف ات والط دم التركیب وتق

. تویات منخفضة من االتفرع السالسل الطویلالموصوف ھنا بولیمرات االیثیلین تتمیز بمس

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٨

٢٠/٠١/٢٠٠٨
٠٠٩٠/٢٠٠٨

٢٠١٣ینایر 
٠٧/٠٥/٢٠١٣

٢٦٢٣٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 401/10

(71) 1.
2.
3.

 GLAXO GROUP LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

JOHNSON, Christopher, Norbert
MACPHERSON, David, Timothy
STANWAY, Steven, James

4.
5.
6.

STEMP, Geoffrey
THOMPSON, Mervyn
WESTAWAY, Susan, Marie

(73) 1.
2.

٢٦/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥١٥٣٨١,٢: الرقمین تحت المملكة المتحدة
٠٩/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٤٦٩,٨

٢٤/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/EP2006/007390):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

GPR38مشتقات بنزیل بیبرازین لھا نشاط مناھض لمستقبل  (54)
٢٣/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٤/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ر ق االخت ك یتعل ى تل وى عل یدالنیة تحت ات ص دة، وتركیب دین جدی شتقات إیمیدازوبیری الى بم اع الح
ن  المركبات، واستخدامھا فى عالج األمراض، تحدیدا اآلالم التى تنتج بشكل مباشر او غیر مباشر ع

٠طریق زیادة او نقصان فى نشاط مستقبل الكانابینوید

(57)

ب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طل
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

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

) جمھوریة مصر العربیة(منى إبراھیم مسعود حسن / الدكتور األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

منى إبراھیم مسعود حسن/ األستاذ  الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد أحمد إبراھیم٠نقطة االتصال بمكتب البراءات ویمثلھا أ–جامعة األسكندریة  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لزیادة معدل حالوة السكروز بإضافة محلیات األستیفیا الطبیعیة (54)
٠١/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى٠٢/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ن  ة ع ات األستیفیا الطبیعی سكروز بإضافة محلی دل حالوة ال ادة مع ة لزی راع بطریق ذا االخت یتعلق ھ
ى ١من (او المستخلص األستیفیا طریق إضافة االستیفیوسید أو الربیوداسید ة ) جرام٣ال اء عملی أثن

ى ٢±٦٥التركیز تحت تفریغ للمحلول السكرى لیصل تركیز السكر إلى  بركس وخفض الحرارة إل
ا ٥٢±٥٠ زى یلیھ رد مرك ة ط راء عملی م إج سكر ث ورات ال وین بلل ى تك ز ف ول المرك دأ المحل م فیب

ن ٠د قبل التعبئة عملیة التجفیف لبللورات السكر والتبری ة التجفیف إضافة مركزات م اء عملی أو أثن
ف ام التخفی د إتم سكر وبع ورات ال ة بلل تم تغطی ى ت سكر حت ورة ال ٠محلیات األستیفیا الطبیعیة إلى بلل

سكروز ن ال ا م وق مثیلتھ ن أن تلعب ٠تمیز السكر المحمل بمحلیات األستیفیا بمعدالت حالوة تف یمك
ة ا ن المحاصیل دورا ھاما من الناحی اتج م سكر الن ة المستھلكة لل اض الكمی ة انخف القتصادیة إلمكانی

٠السكریة باإلضافة إلى استخدامھ فى األغذیة الخاصة مثل أغذیة مرضى السكر ومرضى السمنة 

(57)



١٠

٢٧/٠٦/٢٠١٠
١٠٩٩/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٠٨/٠٥/٢٠١٣
٢٦٢٣٧

(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 C08F 10/00, C08F 4/6592

(71) 1.
2.
3.

 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MURRAY, Rex E.
MARTIN, Joel L.
JAYARATNE, Kumudini C.

4.
5.
6.

YANG, Qing

(73) 1.
2.

٢٨/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٩٦٥/١١و٩٨٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٥/١٢/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/013705):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

ةبشكل دقیق ومنتجاتھا البولیمریةمرتبطةتالوسینییتراكیب حفازات م (54)
١٤/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٥/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

از بلمربیتعلق ھذا االختراع  ات مةتراكیب حف ستخدم مركب ینییت واةثنائیةتالوس دةالن زود ٠ةجدی وی
د  ا تع ات الماالختراع كذلك طرق ذه المركب شكیل ھ ینییلت واةثنائیةتالوس دةالن ذه ةالجدی والستخدام ھ

٠فیناتیوللألةاالسھامیةوالبلمرةالبلمرفي عملیتيةالمستخدمةالتراكیب الحفازیالمركبات في 

(57)

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



١١

٢٥/٣/٢٠١٠
٠٤٩١/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٠٨/٠٥/٢٠١٣
٢٦٢٣٨

(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 C09k 8/50, 8/506, E21B 33/12

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

DUSTERHOFT, Ronald, G.

(73) 1.
2.

٢٥/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ  ٩٠٣.٨١٤/١١، ٢٥/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ  ٩٠٣.٩٥٢/١١: ى  متحت رقیة األمریكالوالیات المتحدة
١٨/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ  (PCT/ GB2008/003154):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد  اللباد (74)
براءة اختراع (12)

مسافات فاصلھ طویلھعلى مدىطریقھ لتخفیض ھجره الحبیبات الدقائقیھ الى الحد االدنى (54)
١٧/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٨/٠٨/٢٠٠٩من تبدأ الحمایة 

ارضیھ، وبصفھ خاصھ اكثر، یتعلق بتخفیض ھجره معالجھ تكوینات تحتبیتعلق االختراع الحالى 
الى الحد االدنى على مدى مسافات فاصلھ طویلھ فى حفر ابار تحت االرض التى الحبیبات الدقائقیھ

تشتمل الطریقھ . ایضا قد تكون غیر مستقیمھ بطریقھ او باخرىوافقیھ او راسیھ او منحرفھقد تكون
قدم والذى یشتمل على قطاع ٣٠لثقب مفتوح بمقدار حوالى توفیر حفره بئر تشتمل على قطاع: على

یسمح ؛ بما)مكمن الزیت(بقالب ترشیح یجاور جزء على االقل من خزان النفط لثقب مفتوح مزود
جزء على االقل من قالب ترشیح لیصبح محققا للتسویھ، ومعالجھ جزء على االقل من بالتكامل مع

ھجره الثقب المفتوح بنظام لعامل تصلید فى عملیھ تشغیلیھ احادیھ المرحلھ لكى یتم تخفیضقطاع
.وحالمفتالحبیبات الدقائقیھ الى الحد االدنى بصوره جزئیھ على االقل فى قطاع الثقب

(57)

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



١٢

٢٩/٠٣/٢٠١٠
٠٥١٤/٢٠١٠

٢٠١٢دیسمبر 
٠٨/٠٥/٢٠١٣

٢٦٢٣٩

(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 35/468, C04B 35/47

)جمھوریة مصر العربیة ( ث المركز القومى للبحو ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دعاء عبد النبى عبد العزیز إسماعیل/ الدكتور 
وجدى مختار نجیب نور/ الدكتور 
عائشة عز الدین رضا جابر محمد/ كیمیائى 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید / أیمثلھاتصال براءات اإلختراعالانقطةالمركز القومى للبحوث (74)
براءة اختراع   (12)

زنك المستخدمة فى –استرنشیوم –تحضیر أجسام سیرامیكیة كھربیة من تیتانات باریوم " 
" االجھزة االلكترونیة ذات التردد العالى 

(54)

٢٨/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى٢٩/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من
كھربیة تستخدم في االجھزة االلكترونیة ذات التردد العالى التى طریقة لتحضیر أجسام سیرامیكیة

زنك تشتمل الطریقة –استرنشیوم –جیجا ھرتز من تیتانات باریوم ٨میجا ھرتز إلى ٤٠تبدأ من 
: على 

احالل جزئى ألكسید االسترنشیوم بأكسید الباریوم
(BaxSr1-xTiO3) X = 0.10, 0.20, 0.25, 0.30 mol

ك وطحنھم حیث تم ت سید الزن ا أك حضیر خلطات تیتانات الباریوم استرنشیوم المختلفة المضاف إلیھ
ث أن إضافة . درجة مئویة لمدة ساعتین ١١٥٠مع بعض وتجفیفھم وتكلیسھم عند درجة حرارة  حی

سبة  ك بن سید الزن ول ٠.١٥أك سم % م ى Ba0.1Sr0.9TiO3(BST10) للج سین ف ى التح أدى إل
ى حوالىالخواص الطبیعیة  ة تصل إل ة بقیم ة الكلی م ٥وزیادة فى الكثاف ل ٣سم/ ج ى معام اع ف وارتف

ى  صل إل ة ت اءة بقیم ردد ٢.٢٩٦الكف د ت ى ٢عن د إل رارة التلبی ة ح ى درج ض ف ز وخف ا ھرت جیج
١٤٠٠º وعلى ذلك فإنھ یوصى بتطبیق ھذه الخلطة المحتویة على أعلى قیم لمعامل الكفاءة النتاج . م

یرامیكیة سام س حات أج ر والمرش ل الفالت ة مث زة االلكترونی ة لالجھ دائرة الكھربی ي ال ستخدم ف ت
والتلیفون الجوال والتلیفون الالسلكى

(57)



١٣

٢٨/٠٧/٢٠١٠
١٢٧٥/٢٠١٠

٢٠١٢دیسمبر 
٠٨/٠٥/٢٠١٣

٢٦٢٤٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 G07G 1/14

(71) 1.
2.
3.

CHEN, Yawlin, C. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CHEN, Yawlin, C.

(73) 1.
2.

١٣/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٢٨.٤٩٤/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة  تحت األرقام 
٢٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٤٠.١١٣/٦١

١١/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٧.٨٨٢/٦١
١٢/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ PCT/US)(2009/033945:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

ھشام رءوف محمود بیومى (74)
براءة اختراع   (12)

نظام وطریقة لتسویق منتجات التجمیل (54)
١١/٠٢/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٢/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ر یتعل شكل أكث ل وب ات التجمی سویق منتج ة لت ام وطریق دًا بنظ تحدی
ال  اده الرج ع یرت ى موق ال ف ن الرج ستھلكین م ى الم ل إل ات التجمی سویق منتج ة لت ام وطریق ٠نظ

اذج  د النم ى أح ة ٠ف ساحة اعالنی رض ذات م دة ع ى وح صول عل ى الح ة عل شتمل الطریق ت
ات  وفیر معلوم ال ، وت اده الرج ع یرت ى موق رض ف دة الع ع وح ل ، ووض ات التجمی ن منتج ع

ون وحدة العرض حول منتجات ال ن أن تك ا یمك ى وحدة العرض والوصول إلیھ تجمیل الموجودة ف
ن متجر سیارات ٠عبارة عن كشك قائم بذاتھ  ارة ع اده الرجال عب یمكن أن یكون الموقع الذى یرت

سیارات  ارة ال ر تج ع لغی ر أو موق ة أو متج ز خدم سیارات أو مرك ار ال ع غی ع قط ر لبی ل متج مث
ات أ ر الكترونی ل متج یة مث ة ریاض ة أو منطق ألدوات المنزلی ر ل ة ٠و متج وفیر الطریق ت

ا  ل والوصول إلیھ ن منتجات التجمی الن ع ة لالع ة ومریحة وموثوق وسیلة موفرة اقتصادیة ومالئم
الن  وات االع الل قن ن خ سویق م ة بالت وب المرتبط ب العی ع تجن ستھلكین م تھداف الم الس

٠وقنوات البیع بالقطاعى التقلیدیة 

(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

٢٠/٠٤/٢٠١٠
٠٦٤٤/٢٠١٠

٢٠١٢دیسمبر 
٠٩/٠٥/٢٠١٣

٢٦٢٤١

(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 21/133

)لعربیةجمھوریة مصر ا(سمیر عبد الباسط عبد هللا أبو حشیش / السید المھندس  ٠١
٠٢

(71)

سمیر عبد الباسط عبد هللا أبو حشیش/ السید المھندس  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

حادى الوجھ مسبوق الدفعأستنتاجى ألالعداد ا (54)
١٩/٠٤/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٠/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ىستنتاجألاالوجھ لیصبح مسبوق الدفع وذلك بتبدیل مسجل العدادىحادأستنتاجي ألھو تغییر العداد ا
ا مؤشر یتحرك علىبوحدت سجیل وبھم ىىالفصل والت دریج مدرج من صفر وحت ىالعظمةالقیمت

ن القیم) ٠.٩(لي قیمھ إوعندما یصل االستھالك  تھالكىالعظمةم ده الفصل بتوصیل لالس وم وح تق
تھالكةنھایىوشك علأنذاره انھ قد إلترك نذار للمشإةوسیل ا ىالتةالكھربیةالطاقاس سداد ثمنھ ام ب ق

ھ  ھ التوج ي الھندسإوعلی ن كمیةل سداد ثم رة أل دىخ ر وح دةوتغیی سجیل بوح رة أالت دىخ ةجدی
د اء جدی اص غط داد برص یص الع تجابةحالى وف. وترص دم اس د ةع شترك وبع صل كمیأالم ةن ت

٠عن المشتركىالفصل بفصل الجھد الكھربةتقوم وحداً تقریبىالعظمةالقیمىلإاالستھالك 

(57)

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



١٥

٠١/٠٣/٢٠١٠
٠٣٣٩/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٠٩/٠٥/٢٠١٣
٢٦٢٤٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 38/00 & A23C 9/13 , 21/00

)جمھوریة مصر العربیة ( أحمد عاطف جمعة مراد / األستاذ الدكتور 
أمل جالل أحمد أبو العال / األستاذ الدكتور 
حسن عبد الرحمن عبد الرحمن/ األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد عاطف جمعة مراد / األستاذ الدكتور 
أبو العال أمل جالل أحمد / األستاذ الدكتور 
حسن عبد الرحمن عبد الرحمن/ األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحضیر مستحضر طبى لعالج الجروح من مستخلص شرش جبن لبن الجاموس (54)
٢٨/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠١/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ستخلص شرش جبن یتعل ن م ق اإلختراع الحالى بطریقة لتحضیر مستحضر طبى لعالج الجروح م
ل أو ھالم . لبن جاموس  ى شكل محالی شرش الخام ف د إستحدثت مستحضرات من مستخلص ال وق

ة  د مقارن ت قیاسى عن ى وق ة ف ار الجانبی دام األث للغیار الموضعى للجروح لتحفیز آلیة اإللتئام مع إنع
. خدام المركبات الكیمیائیة أو إستخدام المضادات الحیویة النتائج بإست

(57)



١٦

١٥/٠٤/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000369

٢٠١١إبریل 
١٣/٠٥/٢٠١٣

٢٦٢٤٣

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

مھوریة مصر العربیةج
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01G 9/10, 9/08

(71) 1.
2.
3.

PFALZ, THOMAS (GERMANY)
PFALZ, BERND (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

PFALZ, Thomas
PFALZ, Bernd

(73) 1.
2.

١٥/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ١٠٢٠٠٤٠٥٤٠٠.٨:ألمانیا تحت الرقمین
١٩/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٤.١٠٢٠٠٥٠٠٢٣٩٢

١٥/١٠/٢٠٠٥بتاریخ(PCT/DE2005/001839): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لخلط ورش عوامل عالجیة وللتولید السریع ألیروسوالت مستمرة وجھاز لتنفیذ الطریقة 
المذكورة

(54)

١٤/١٠/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٥/١٠/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 
ى  ى أدن ال لعامل عالجى إل ف المكون الفع الزم لتخفی سائل ال ة ال ل كمی یتعلق االختراع بإمكانیة تقلی

سبة حد، وبطریقة للت ھ ن أن ب ا ب ولید السریع ألیروسول مستمر بدرجة عالیة، یختلف عن أیروسول م
ق  تمراریة تعلی ھ اس أن ل سائل، وب ن ال الى م ول الخ ى األیروس سائلة إل ات ال ن المكون دا م ة ج مختلف
د استخدامھا  ة عن ذكورة، وخاص ة الم ذ الطریق از تنفی اظرة ولجھ طویلة، وفى انھ یمكن للفوھات المن

ة فى مكافحة اآلفات، وحمایة المزروعات، والتطھیر، والتسمید، أن توزع أوساط أیروسوالت مختلف
ا  م ولھ س الحج ا نف ة لھ والت دقیق كل أیروس ى ش سیمات عل ورة ج ى ص سحوق أو ف ورة م ى ص ف

واء أو غازات ٠استمراریة تعلیق طویلة  ع الھ یتعلق أیضا االختراع بطریقة لخلط عوامل عالجیة م
الیط  رى أو مخ ازأخ واء أو الغ یط الھ رش خل ة ل سریع / غازی د ال ة للتولی ى وبطریق ل العالج العام

اظرة  ات المن راع ٠ألیروسول مستمر بدرجة عالیة باستخدام الجھاز المناظر والفوھ ستخدم االخت وی
٠فى حمایة المزروعات، ومكافحة اآلفات والمجاالت المشابھة 

(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



١٧

١١/٠٢/٢٠٠٨
٢٤٦/٢٠٠٨

٢٠١٣فبرایر 
١٤/٠٥/٢٠١٣

٢٦٢٤٤

(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 3/02 & F42B 12/20

)جمھوریة مصر العربیة(بسام احمد احمد بدوي زاید/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

بسام احمد احمد بدوي زاید/ السید ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

٨٤قنابل اإلطفاء ب  (54)
١٠/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١١/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ال في صورة عبوات بطفایة حریق تصنع من الورق المقوي لالشتعیتعلق ھذا األختراع الحالى
ومادة متفجرة تعمل علي نشر مادة ) مسحوق الجرانیت(اسطوانیة الشكل توجد بھا مادة اإلطفاء مثل 

اإلطفاء عند االنفجار وذلك لحمایة أفراد اإلطفاء والمدنیین من التعامل بشكل مباشر مع النیران 
لنوع من طفایات الحریق یمتاز ھذا ا. وتقلیل اإلصابات حیث یتم القاءھا لتنفجر في داخل الحریق

بصغر حجمھ ورخص تمنھ وھو فعال جداً في نظم اإلطفاء الذاتي للمنشآت المختلفة وإطفاء حرائق 
.الغابات ویتم إنتاج ھذا االختراع بواسطة الشركات المصنعة لمعدات األطفاء

(57)

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



١٨

١٣/٠٢/٢٠١١
٠٢٣٩/٢٠١١

٢٠١٣ینایر 
٢٠/٠٥/٢٠١٣

٢٦٢٤٥

(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 H01H 39/00

(71) 1.
2.
3.

ABB TECHNOLOGY AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

GENTSCH, Dietmar

(73) 1.
2.

٠١/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠١٥٤٢٣.٠: م رقتحتبریطانیا 
٢٧/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/006205: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة إختراع (12)

ةالفلطیةو عالیأةالفلطیة، متوسطة الفلطیةمنخفضةتركیب (54)
٢٦/٠٨/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٢٧/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

تشتمل ةالفلطیىو عالأة، متوسط الفلطیة تتعلق باالستخدام منخفض الفلطیتركیبة بیتعلق ھذا االختراع
ةقطععلىةتالمس متحركةطباق قطعإحیث یمكن ةالكھربائیةقل لتقصیر الدارألعلى اةواحدةداأعلى 

ھذا ىیـُقترح ف،ة المقدَّرةحال تحت ظروف الفلطیأىىجل منع حدوث عـُطل فأومن . ة تالمس ثابت
قل على طول المسار ألعلى او حیزین خوائیین منفصلین اثنینأاالختراع ترتیب منطقتین خوائیتین 

.ة  التالمس المتحركةالمتحرك لقطع

(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 



١٩

٠٥/٠٢/٢٠٠٧
٠٠٦٢/٢٠٠٧
٢٠١٣فبرایر 

٢٣/٠٥/٢٠١٣
٢٦٢٤٦

(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 9/70 , 31/568

نازك عبد اللطیف الجندى / األستاذ الدكتور 
وائل محمود سامى أبو الفتوح / األستاذ الدكتور 
عادل محمد مطاوع/ األستاذ الدكتور 

:محمد عادل العجاقى وھم / ورثة المرحوم األستاذ الدكتور 
رنا محمد عادل العجاقى/ محمد عادل العجاقى ، السیدة أحمد / كوكب ندیم عمر السراج ، السید / السیدة 

٠١
٠٢
٣.
٤.

٠٥

(71)

نازك عبد اللطیف الجندى / األستاذ الدكتور 
وائل محمود سامى أبو الفتوح / األستاذ الدكتور 
عادل محمد مطاوع/ األستاذ الدكتور 
محمد عادل العجاقى/ األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٣.
٤.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

أنظمة لتوصیل عقار التستوستیرون عن طریق الجلد (54)
٠٤/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٥/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یھدف ھذا االختراع إلى استحداث أنظمة توصیل عقار التستوستیرون عن طریق الجلد وضبط إطالق 
وقد ١٠٠-وقد تم ذلك عن طریق دمج البولیمرات الثانویة فى أفالم ایدراجیت ھـ . ھذه األنظمة للعقار 

إلى زیادة إطالق التستوستیرون من الرقع ١٠٠–وزن ایدراجیت آر إل / وزن % ٥أدى دمج 
وبحساب معامالت إطالق التستوستیرون من أنظمة توصیل العقار عن طریق الجلد التى . المحضرة 

؛ یسمح ھذا التدفق العالى بظھور معدالت ١٠٠–وزن ایدراجیت آر إل / وزن%  ٥تحتوى على 
مجم من الرقع المحضرة من مساحة ٣١بإطالق یومى یقارب ٢سم/ میكرو جم ٤٦تصل إلى حوالى 

مما یمكن من الحصول على الناتج الیومى من التستوستیرون باستخدام رقعة أصغر فى ٢سم٢٨
یوم من / مجم ٥كما یمكن أیضاً الحصول على . بالتزام أفضل للمریض مرات ویسمح٥المساحة بنسبة 

وزن بتقلیل تركیز / وزن % مجم ٥التى تحتوى على ١٠٠- التستوستیرون من رقع ایدراجیت ھـ 
مما یسمح بتوفیر كمیات ٢سم٢٨رقعة مع المحافظة على نفس المساحة / مجم ٢٠العقار إلى حوالى 

ا وقد تم تحضیر األنظمة باستخدام طریقة صنع األفالم باستخدام مذیبات ھذ. العقار المستخدمة 
األیزوبروبانول واإلیثیل أسیتات لعمل محلول البولیمر المستخدم وذلك بعد إذابة العقار والملدن مع  

. SPAN 85( ٨٥سبان  وتعد األنظمة المحضرة مناسبة تماماً لعالج حاالت الخلل فى معدالت ) 
.ن وما یصاحبھا من ضعف الذكورة التستوستیرو

(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



٢٠

٢٨/١٢/٢٠١٠
٢٢٠٩/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٢٦/٠٥/٢٠١٣
٢٦٢٤٧

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكن
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10L 5/44

(71) 1.
2.
3.

CREATIVE CO. LTD (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KIYAMA, Michihiro

(73) 1.
2.

١١/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-١٨١١٣٢:  الیابان تحت رقم 
١٠/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/JP 2008/066335): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طارق محمود بدران (74)
براءة اختراع (12)

وقود صلب (54)
٠٩/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٠/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ن  م م ا حج شبیة لھ ع خ ن قط یط م ن خل ون م لب متك ود ص راع بوق ق االخت ى ١یتعل م ، ٢٥إل م
ن  م م ا حج ة لھ ع ورقی ى ١وقط دن ٢٥إل نج یتل م ورات یط م وى الخل ث یحت الحرارة ، حی ب

ى ٥جزء بالوزن من إجمالى القطع الخشبیة والقطع الورقیة و ٩٥إلى ٨٠على  الوزن ١٥إل جزء ب
ة  ع الورقی ى القط شبیة إل ع الخ الوزن للقط سبة ب ون الن الحرارة ، وتك دن ب راتنج المتل ن ال م

١٠٠: ٩٠إلى ٨٠: ٢٠ھى 

(57)

ــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة تمثل ھ



٢١

١٦/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٤٤/٢٠٠٩
٢٠١٣مارس 

٢٦/٠٥/٢٠١٣
٢٦٢٤٨

(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 1/68 & B01F 17/26, 17/40

)ة جمھوریة مصر العربی( معھد بحوث البترول  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

غأحمد محمد أحمد الصبا/ األستاذ الدكتور
صالح الدین أحمد خلیل / األستاذ الدكتور
محمود ریاض نور الدین محمود / األستاذ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

غیر أیونیة صدیقة للبیئة كمشتت لبقع الزیت فى المیاه تحضیر خلیط من مواد ذات نشاط سطحى 
الملوثة بالبترول

(54)

١٥/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٦/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
راع  ذا االخت ق ھ ة یتعل ات محلی ن خام ة م دیقة للبیئ ة ص ر أیونی طحى غی شاط س واد ذات ن ضیر م بتح

: وتتم عملیة التحضیر على خمسة مراحل ٠البترول واستخدامھا كمشتت لبقع الزیت فى المیاه الملوثة ب
ل . ١ لفونوامید بتفاع ضیر س ع ١تح سلفونك م ض ال زین حم ل بن ن األلكی ول م ادى ١م ن آح ول م م

٠ْ م ١٨٠-١١٠االیثانول أمین عند درجة 
د ٢٠-٥تحضیر أیثوكسیالت سلفونو أمید بادخال . ٢ لفونوا أمی جزىء من غاز أكسید االیثیلین على س

٠ْ م ٢٠٠-١٨٠د معدن الصودیوم وعند درجة حرارة فى وجو
روبیلین ١٥-١٠تحضیر بروبوكسیالت أیثوكسیالت سلفونوامید بادخال . ٣ سید الب جزىء من غاز أك

٠ْ م ٢٠٠-١٨٠على سلفونو أمید فى وجود معدن الصودیوم وعند درجة حرارة 
ك بادخال . ٤ ن ٣٠-٥تحضیر أیثوكسیالت الدودیسیل فینول وذل ى جزىء م ین عل سید االیثیل غاز أك

٠ْ م ٢٠٠-١٨٠الدودیسیل فینول فى وجود معدن الصودیوم وعند درجة حرارة 
وتین . ٥ ن الخط ضیرین م ركبین المح ین الم ة ب سبة ) ٤(و ) ٣(عمل خلط زء١:جزء٣(بن ى ) ج عل

٠الترتیب للحصول على المنتج النھائى 

ار  م أختب د ت توق ة بزی اه ملوث ى می ات عل ذه المركب اءة ھ ت كف ات وكان دیدة الثب دم وش ة الق ام متناھی خ
٠تقریباً على النطاق المعملى والنطاق الحقلى وعند جرعات إقتصادیة % ١٠٠-٩٥التشتیت تصل إلى 

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



٢٢

٠٥/٠٩/٢٠٠٧
٤٦٠/٢٠٠٧

٢٠١٣مارس 
٢٦/٠٥/٢٠١٣

٢٦٢٤٩

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

جمھوریة مصر العربیة
ن البحث العلمىوزارة الدولة لشئو

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16L 58/10

) جمھوریة مصر العربیة(معھد بحوث البترول  ٠١
٠٢

(71)

ماھر عباس امین السكرى / األستاذ الدكتور 
أیمن محمدى السید عطا/ األستاذ الدكتور 

قندیل أسامة فرید / الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحسین مواصفات البولى ایثیلین عالى الكثافة لتغلیف مواسیر نقل الغاز والبترول  (54)
٠٤/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٥/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

از یتعلق ھذا اإلختراع بطریقة لتحسین  مواصفات البولى ایثیلین عالى الكثافة لتغلیف مواسیر نقل الغ
والبترول ، وتحسین الخواص المیكانیكیة وخواص اإللتصاق للبولى ایثیلین عن طریق عمل خلطات 
ولیمر  ل وب اط البیوتی ون ومط ود الكرب ود أس ى وج ة ف نخفض الكثاف الى والم ین الع ولى ایثیل ین الب ب

شد واإلستطالة االیثیلین بروبلین دایین  مونومر وذلك لتحسین الخواص المیكانیكیة المتمثلة فى قوة ال
سجیة  وق البنف ة . ومقاومة الصدمات وتحسین مقاومة التشقق والتكسیر من أشعة الشمس ف تم عملی وت

ین  راوح ب ة ٢٤٠-١٨٠الخلط عن طریق الباثق المیكانیكى عند درجات حرارة تت ة مئوی د . درج وق
ة ن ت الدراس ة أثبت نخفض الكثاف الى والم ین الع ولى ایثیل فات الب دیل مواص اج وتع ى إنت الى ف اح ع ج

ة  ات البترولی ازات والخام ة للغ یر الناقل ف المواس صنیع وتغلی رض ت ى غ تخدامھا ف ة إس وإمكانی
ة  ة والمقاوم سین الخواص المیكانیكی ى تح ة ف ف والمتمثل ارات التغلی ومشتقاتھا وذلك من خالل إختب

. لبیولوجیة وتحسین قوة اإللتصاق الكھربائیة وا

(57)



٢٣

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٥/٠١/٢٠٠٩
٠١١٢/٢٠٠٩
٢٠١٣مارس 

٢٦/٠٥/٢٠١٣
٢٦٢٥٠

 C02F 1/56Int. Cl.8(51)

(71)٠١
٠٢
٠٣

)جمھوریة مصر العربیة(معھد بحوث البترول 

(72)٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

احمد مجدى حسین مطاوع/ دكتور
مجدى متولى بدر/ دكتور

دالیا  الصاوى ابو الیزید/ كیمیائیھ 
مى   دعاء عبد الوارث الكو/ كیمیائیھ 

(73)٠١
٠٢

(30)٠١
٠٢
٠٣

(74)
براءة اختراع  (12)

الجة البنتونیت المصرى لتطویره الى بنتونیت عضوى مصرى نانوى مع(54)
٢٤/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى  ٢٥/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من  

ة المصریة( یحضر البنتونیت المطور العضوى المصرى من مسحوق خام البنتونیت المصرى (57) ) الطفل
فا ن ص ون م صودیوم والمك صر ال ن عن ة م ضھا والخالی ة ببع سیلیكات مرتبط ن ال ة م ة نانوی ئح بلوری

دة )االیونات الموجبة( بمجموعة من الكاتیونات  ة لم سیطة بنقع دة ب ة واح ، وذلك من خالل اجراء عملی
واد ذات ٢٤ ى وجود بعض الم صودیوم ف د ال ائى لكلوری ول م ساعة عند درجة حرارة الغرفة فى محل

ة سلة الكربونی ة السل سطحى طویل شاط ال رتبط الن ى ت ات الت ل الكاتوین ل مح ة لتح ات الثالثی ن االمین م
ن لیصبح  اء ویجفف ویطح سل بالم الصفائح ببعضھا مع التقلیب ثم یجمع بطریقة الطرد المركزى ویغ
ك  شغلھا تل ا مسافات ت انو بینھ اس الن یلیكاتیة بمقی ن صفائح س بنتونیت مطور عضوى مصرى مكون م

. لسلسلة الكربونیة المستعملةالمواد ذات النشاط السطحى طویلة ا

ة  ة النانوی واد المترابك ى الم صرى ف ضر الم صرى المح ضوى الم ور الع ت المط ستعمل البنتونی وی
ة او  سیلیكاتیة النانوی صفائح ال ین ال سافات ب ك الم رات او الراتنجات داخل تل البلمریة، حیث تدخل البلم

ب ال ن القوال ة م ن حولھا لتحصل على مواد متراكبة نانوی سیلیكاتیة م صفائح ال ة ، وال ة اوالراتنجی بلمری
. البنتونیت المطور العضوى المصرى كمواد مدعمة نانونیة

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



٢٤

٠٨/١١/٢٠١٠
١٨٨٥/٢٠١٠

٢٠١٢دیسمبر 
٢٨/٠٥/٢٠١٣

٢٦٢٥١

(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 C07D 401/14, 401/04 & A01N 43/40

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATION AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

CASSAYRE, Jérôme Yves
CORSI, Camilla
PITTERNA, Thomas

4.  MAIENFLSCH, Peter

(73) 1.
2.

١٥/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠٨٨٨٨.٢: المملكة المتحدة تحت رقم  
١٣/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP) (2009/003395: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع (12)

مركبات مبیدة للحشرات (54)
١٢/٠٥/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٣/٠٥/٢٠٠٩بدأ الحمایة من ت

ذا  ق ھ راعیتعل صیغة االخت ب ذو ال الى بمرك ث : (I)الح د R1حی ون بیری ستبدلة -٤-تك م
الوجین ،  ن ھ ا م تم اختیارھ تقالل ی ستبدالت باس ة م ى أربع د إل اً بواح ل C1-3اختیاری ألكی

ل أو C1-4ین ، تكون ھیدروجین ، ھالوجR2ھالو ألكیل ، C1-3أو  الو الكوكسى ، C1-4ھالو ألكی ھ
R3سى و ورو میثوك ائى فل ل أو ثن ورو میثی ائى فل ل ، ثن ورو میثی ى فل ون ثالث ون R4تك تك

ل ، و ورو میثی ى فل ورو أو ثالث ورو ، كل دروجین ، فل الوجین ، R5ھی دروجین أو ھ ون ھی تك
ا أو  ا -Nأو أمالحھ سیدات لھ ق ٠أك ك ، یتعل ى ذل الوة عل ستخدم ع ائط ت الى بوس راع الح االخت

صیغة  ات ذات ال ضیر المركب شرات ، (I)لتح ى الح تحكم ف ة وال ى مقاوم تخدامھا ف رق الس ، وط
شرات ،  دات ح ات لمبی راع بتركیب ق االخت ا یتعل اتودا كم ات والنیم راد ، الرخوی شرات الق ح

٠مبیدات قرادیات ، مبیدات رخویات ومبیدات نیماتود تحتویھم 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٢٥

١٢/١٠/٢٠٠٩
١٤٩٦/٢٠٠٩
٢٠١٣مارس 

٢٨/٠٥/٢٠١٣
٠٢٦٢٥٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 1/52

)جمھوریة مصر العربیة ( على عبد الرحیم محمد على أبو سدیدة / الدكتور المھندس  ٠١
٠٢

(71)

)جمھوریة مصر العربیة ( على عبد الرحیم محمد على أبو سدیدة / الدكتور المھندس  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لمعالجة میاه الصرف الصحى بإضافة مسحوق الھیماتیت كخامة طبیعیة  (54)
١١/١٠/٢٠٢٩تنتھى فىو١٢/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ت  ام الھیماتی سحوق خ افة م صحى بإض صرف ال اه ال ة می ة لمعالج الى بطریق راع الح ق اإلخت یتعل

ع  ث یمكن إستخدامھ لرف دل الترسیب حی ادة مع المتوفر بالبیئة المصریة كمادة مساعدة للترسیب لزی

سحوق ال. كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى  افة م ھ حیث تتضمن الطریقة إض ذى ل ت ال ھیماتی

ات  ین جزیئ ى ب ال اإللكترون یة اإلنتق ى الجذب بخاص ھ عل ة قدرت ى نتیج ى الترسیب الطبیع درة عل ق

ن  تم حق ث ی المادة والمواد العالقة بالمحلول مما یؤدى إلى زیادة وزن العوالق وسرعة الترسیب ، حی

ز محلول معلق متجانس من مسحوق الھیماتیت مع المیاه فى محطات معالجة ا لصرف الصحى بتركی

ن المسحوق ١٠٠ ر صرف صحى/ مللیجرام م سحوق ١٠٠( لت ادة ) صرف ٣م/ جم م ك لزی وذل

اه الصرف الصحى % ٢٠معدل الترسیب للمواد العالقة بنسبة  اءة المعالجة لمی ع كف ل ورف ى األق عل

. بالمحطة 

(57)

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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٣یونیوىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٠٦دد ــالع٢٠١٣یولیوددــع

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 ھخ ة ٢٠١٣یونی ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٢٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٢٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٢٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٦٢٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٦٢٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٢٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٢٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٢٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٢٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٢٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٢٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٢٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٢٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٢٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٦٢٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٦٢٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦٢٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦٢٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٦٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٦٢٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٦٢٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٦٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٦٢٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٦٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٦٢٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٦٢٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٦٢٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٣( ٢٦٢٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٦٢٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٦٢٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٦٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٧( ٢٦٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٦٢٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٦٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٦٢٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ة رقـم براء

)٤١( ٢٦٢٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٦٢٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٦٢٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٦٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ـم براءة رق

)٤٥( ٢٦٢٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٦٢٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٦٢٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٦٢٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)٥١( ٢٦٣٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

القائم باعمال                                                       
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر . 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
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22 تاريخ تقديم الطلب 

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

44 تاريخ القبــول 

45 صدور البراءةتاريخ 

51 للبراءات ىالتصنيف الدول

54 ومدة الحمايةتسمية االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغير( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكيل
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( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

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

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

( iv )



iii

( iv )

األعضاءرموز الدول ابعت

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



iv

( iv )

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

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

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

( iv )
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١٥/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٠,٠٧١١٨٤٩٨: مكتب البراءات االوروبى تحت رقم 
١٥/١٠/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/063804: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود (74)
براءة اختراع   (12)

میالمینالعملیة تحضیر  (54)
١٤/١٠/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٥/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ین بتاالخت ضیر المیالم ة لتح ابعملی ود حف ى وج ا ف ل الیوری لب زحوی ص
راوح  رارة تت ة ح ى درج سالسل ف صلة بال اعالت المت ن المف د م ى العدی د أو ف ل واح ى مفاع ف

ن  ى ٣٧٠م ین ٤٣٠ْم إل ة المیالم ا ، وإزال ل الیوری ى تحوی ون ف از المتك یح الغ د وترش ْم ، وتبری
صعید  ة الت ة(بإزال ى الغازی صالبة إل ة ال ن حال ادة م ل الم از و) تحوی ن الغ زء م دویر ج ادة ت إع

ین  ة المیالم د إزال د بع دورة(المتواج از ال ضمن ) غ ى تت اعالت ، الت ل أو المف ى المفاع ف
٠بار ١٠بار إلى ٤على إجراء كل المراحل المذكورة بأعاله فى ضغط یتراوح من 

(57)

المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع 



٣

٢٢/١١/٢٠١٠
١٩٥٣/٢٠١٠
٢٠١٣مارس 

٠٣/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٥٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E03D 11/14

(71) 1.
2.
3.

DURAVIT AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

THOMAS, Stammel
BERND, Bischler
JUAN, Angel de la Corte

4.
5.
6.

BERNHARD, Nikulski

(73) 1.
2.

٢٧/١١/٢٠٠٩بتاریخ ٩,١٠٢٠٠٩٠٥٥٩٧٧: تحت رقمألمانیا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تجھیز صحى وسنادة لتركیبة  (54)
٢١/١١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٢/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

را ق االخت ھ یتعل ت ل ائط التثبی ث أن ح ق حی شكل معل ة ب وض لتركیب حى مع ح ز ص الى بتجھی ع الح
ق  ى تتعل دة، والت ن سنادة واح ل ع ا ال یق ھ م ث أن ل ى الحائط، حی ما ال یقل عن مسمارین مثبتین عل
ى  ائط لتلق سنادات الح بالوضع المجمع الذى لھ ما ال یقل عن ثقب عرضى واحد فى االتجاه الطولى ل

ائط  نادة ح أمین س سمار ت ى م ى لتلق ب العرض ى الثق ودى عل شكل عم ا ب ور فعلی ى محف ب خیط وثق
ى  ب واحد عل ى ثق ة ف سنادة مثبت ون ال ث تك ع، حی ى الوضع المجم ن أسفل ف ھ م ویمكن الوصول إلی

٠األقل موجود فى حائط التجھیز الصحى

(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



٤

١٣/٠١/٢٠١٠
٠٠٦٥/٢٠١٠
٢٠١٣مارس 

٠٣/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٥٥

(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 F16L 47/03 , 47/34

(71) 1.
2.
3.

RADIUS SYSTEMS LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

CHRISTODOULOU, Mario John
HUGHES, Colin
UTTING, Jeffrey Richard

(73) 1.
2.

١٧/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٣٨١٠.٠: المملكة المتحدة تحت الرقم 
١٦/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/GB2008/050577: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

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

ةلیالداخةللولب) التفرعىثالث(ىو تجمیع تائأتركیب  (54)
١٥/٠٧/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٦/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

یتضمن على سرج ةالداخلیةللولب) ثالثى التفرع((T)بتركیب على شكل حرفیتعلق ھذا االختراع
نابیب أعلى خط ةالداخلیة ، وجسم ومقبس ویمكن وضع التركیب التائى للولبةمتكاملةبطریقمشكل

ویزود السرج. نابیبألفى خط اةفتحجل قطعأمن ةلمرور خالل جسم التركیبوبـذلك یمكن قاطع من ا
الـذى یكون متكامل مع الجسم وفى اتصال عنصر صھر كھربى متخذ شكل سرج والمقبسةبحصیر

وتتصل عناصر . ھذا المقبس بعنصـر صھر كھربى ثانـى(، یـزود بالجسمة محوریةمائع مـع فتح
یمكن لعناصر ومسمار موصـل بحیث) مصد(وصل متخذ شكل سندان مةالكھربـى بواسطالصھر

الجھاز ةویمكن صناعة و محطات كھربیأطـراف أن تشحن فى وقت واحد باستخدام أالصھر الكھربى 
.ة نسبیةبسھول

(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



٥

٢٧/١٢/٢٠٠٩
١٩١٤/٢٠٠٩
٢٠١٣مارس 

٠٣/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٥٦

(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 A24 B 15/22

)جمھوریة مصر العربیة ( مد دویدار أحمد عطیة  مح/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد دویدار أحمد عطیة  / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

شیشة األكسجین (54)
٢٦/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٧/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ق  وعیتعل ھ راع االختموض ا أثبتت سان لم اة األن سجین لحی از األك ة غ راً إلھمی سجین فنظ شة األك بشی
ة  دورة الدموی خ وال ى الم ة عل ات كافی سجین بكمی از األك شاق غ د أستن ن فوائ ة م اث العلمی األبح
سجین  الج باألك ة للع ة الحدیث رق العالجی ن الط ر م اه كثی سیة واتج صحة الجن شرة وال ب والب والقل

٠فى الطب الحدیث
ل أضرارھا  شة بك ونظراً لألخطار المعروفة للشیشة وتدخین التوباكو فإن ھذا االختراع ھو بدیل للشی
روج  ع خ وى م واء الج ن الھ ھ م تم أستخالص اء ی ن النق ة م ة عالی ى درج سجین عل شاق أك و أستن فھ

دة وفوا ة جی ا نكھ ة لھ راق ألعشاب عطری یس احت ر ول ن تبخی ارة ع و عب دخن ھ م الم د دخان من ف ئ
واء إذا فھو اختراع لتدخین أوكسجین على درجة عالی٠صحیة متعددة  ن الھ اء مستخلص م ن النق ة م

ة الجوى شاب عطری ر أع ا ی٠مع خروج دخان ونكھة ناتجة عن تبخی ة بم دة الصحیة ومتع وفر الفائ
٠فى نفس الوقت التدخین 

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



٦

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٢٣/٠٣/٢٠١٠
٠٤٧٤/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر

٠٣/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٥٧

C08F 10/00, 4/659 & C07F 17/00Int. Cl.8(51)

CHEVRON PHILIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)1.
2.
3.

(71)

4.   ROHLFING, David C.
5.   YANG, Qing
6. JENSEN,MICHAEL, D.

YU, Youlu
MARTIN. Joel L.
MCDANIEL, Max P.

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ١١ /٩٠٤ ,٧٣٥ : الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم
٢٤/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ   (PCT/US2008/011056) :  طلب البراءة الدولى رقم 

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)
براءة اختراع  (12)

حفازات بلمرة النتاج بولیمرات لھا مرونة صھارة منخفضة (54)
٢٣/٠٩/٢٠٢٨فىوتنتھى٢٤/٠٩/٢٠٠٨من  ایة تبدأ الحم

ازات (57) ب حف ة بتراكی ات الراھن الى التقنی راع الح ق االخت ب یتعل ضمن مرك ولیمرات تت رق ، وب ، ط
ة  ن مجموع ز م ى فل وى عل ین  یحت وع٤میتالوس ن ن ات م ى ربیط شتمل عل ی

h5 ـ بنتادیینیل حلقىcyclopentadienyl-type ligandsh5 ،از اسھامى ع حف ـ ، فى تولیفة عادة م
ة ٠ومادة منشطة ولیمرات اثیلینی ى ب راع عل ى االخت ذكورة ف ب والطرق الم شمل التراكی ة وت ا مرون لھ

. صھارة منخفضة 

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



٧

٢٢/٠٦/٢٠٠٨
١٠٦٤/٢٠٠٨
٢٠١٣مارس 

٠٣/٠٦/٢٠١٣
٠٢٦٢٥٨

(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 47/36 & C12N 11/10 & C07K 17/10

) جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مجدى محمود مصطفى النشار / الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

منى محمد فرید/آمال یوسف ، أ/ ماجده محسب ، أ/ا أھنقطھ االتصال بكتب براءات االختراع وتمثیل (74)
براءة اختراع   (12)

إستخدام اإلنزیمات طریقة لمعالجة بعض البولیمرات الحیویة لتحمیل وإعادة (54)
٢١/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٢/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة  ولیمرات الحیوی ة الب ة لمعالج اراجینین و" یتعلق اإلختراع الحالى بطریق ات /الك ث " أو األلجین بحی
ساھمیة  روابط ت ات ب ل اإلنزیم ى تحمی ة إلستخدامھا ف ة والكیمیائی سن خواص الجل الحراری . تم تح

.FTIRالمعالجة الكیمیائیة تم أثباتھا عن طریق 
-:الھیدروجیل المعالج یتمیز باآلتى 

.بولیمرات طبیعیة وصدیقة للبیئة -
. بولیمرات ھیدروفیلیة -
.تحتوى على مجموعات فعالة ونشطة لتحمیل األنزیمات واألجسام المضادة -
. درجة مئویة ٩٥–٣٥تتحمل الحرارة من -
.ة مسامی-
صناعى  - ق ال ى التطبی ات المستخدمة ف ل اإلنزیم ن إستخدامھ لتحمی ا . الھیدروجیل المعالج یمك كم

.  تتمیز األنزیمات المحملة بأنھا قابلة إلعادة اإلستخدام لعشرات المرات  

(57)

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



٨

٢١/٠٢/٢٠١٠
٠٢٨٥/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٠٣/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٥٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61L 27/12 & A61K 6/033 , 6/08

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

وفاء إسماعیل عبد الفتاح /األستاذ الدكتور 
د ھاشم عبد الرازق محمد توحی/فیزیائى 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

منى محمد فرید/آمال یوسف ، أ/ ماجده محسب ، أ/نقطھ االتصال بكتب براءات االختراع وتمثیلھا أ (74)
براءة اختراع   (12)

ولیمر فوسفات لھ لبناء العظام بأقل قدر من التدخل الجراحى من الب) جل(طریقة لتحضیر ھالم 
القدرة على البثق

(54)

٢٠/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢١/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ن ) جل(یتعلق اإلختراع الحالى بطریقة لتحضیر ھالم  دخل الجراحى م ن الت در م لبناء العظام بأقل ق

وقالبولیمر والفوسفات لھ قدرة على البث ة حیث تمثل الجراحات الحدیثة بإستخدام الم ة القابل اد الحیوی
. للبثق أحد أنواع الجراحات التكمیلیة بالحقن وتجنب الغزو الجراحى 

زع الحامضیة  ن ن تم تحضیر أحد البولیمیرات الطبیعیة وھو الكیتوزان والمحضر بدرجات مختلفة م
اتج  ن الن سبة م ى ن ى أعل صول عل رارى ) yield(للح ة الح ستخدماً تقنی زع / م تم ن ث ی ائى حی الكیمی

شریات  ن الق ستخرج م ین الم ن الكیت ضیة م ا(الحام سیوم ) الكبوری فات الكال ضیر فوس تم تح ا ی ، كم
سوائل الجسم  شبیھة ل سوائل ال ى ال ة ف ة حدیث ا ) SBF(البیولوجى مستخدماً تقنی وین الخالی لتحاكى تك

. كما تم تحضیر ثالثى فوسفات الكالسیوم . العظمیة فى الطبیعة بصورة نانونیة 
ى ثم تم ت وجى المحضر أو ثالث سیوم البیول حضیر متوالفات نانونیةفى صورة ھالم من فوسفات الكال

بنسب مختلفة ثم مع إضافة أحد أمالح الفوسفات ) الكیتوزان(فوسفات الكالسیوم مع البولیمر الحیوى 
ق °٤-٢الجلیسرینى بوزن جزیئى مختلف عند درجات  ن طری تخدامھ ع ن إس م فى صورة معلق یمك

اءة . عند درجة حرارة الجسم ) جل(والذى یتحول إلى ھالم الحقن  وقد اجریت عدة تجارب لقیاس كف
.الھالم الناتج من التحضیر بالنسبة للبثق وقوامھ ودرجات حرارة ثابتة وأثبتت نجاحھا 

وقد أظھرت ھذه المتوالفات تحسینا للمواءمة البیولوجیة مع المحافظة على عدم ھجرة حبیبات أمالح 
. سفات عند الحقن الفو

(57)
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٣٠/٠١/٢٠٠٧
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٢٠١٣ینایر 
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٢٦٢٦٠

(22)
(21)
(44)
(45)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

حث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة الب
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E03D 1/10

) جمھوریة مصر العربیة(أحمد محمد أحمد حمد/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد محمد أحمد حمد/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

المیاه ترشید استھالك  (54)
٢٩/٠١/٢٠١٤وتنتھى فى ٣٠/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

:طریقة لترشید استھالك المیاه ، حیث فیھا بیتعلق ھذا االختراع 
عدم االسراف والتبذیر فى الماء ؛. ١
ع ال. ٢ سكانیة وتوس ادة ال راً للزی ى نظ ئ حتم بح ش اء أص ى الم صراع عل ة إن ال ة الزراعی رقع

اء  ون الم ا یك م وربم ات األم د احتیاج ا یزی ة مم عات الطبیعی صانع والتوس شاء الم وإن
ھو الثروة الحقیقیة فى الزمن القادم والذى تحارب من أجلھ الشعوب ؛

رة . ٣ اء كبی ة م ى كمی اج إل ى ال تحت ة حت واد ناعم ى م ة إل ات االدمی ل المغلظ ى تحوی رة ھ الفك
عند صرفھا ؛

ل ت. ٤ م عم سیطة ت ة ب ة یدوی ل بطریق سالطانیة تعم رد وال ندوق الط ین ص ربط ب زة ت جھی
بنفس الطریقة المعتادة دون أى تغیر ملحوظ فى الشكل ؛

متر مكعب لكل ملیون نسمة من المیاه الصالحة للشرب ؛٦٠٠توفر أكثر من . ٥
٠غیر مكلفة ومعمرة وسھلة الصیانة . ٦

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا
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جمھوریة مصر العربیة
لدولة لشئون البحث العلمىوزارة ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 1/200

(71) 1.
2.
3.

AUSTRALIAN CREATIVE TECHNOLOGIES PTYLTD (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

SHELLEY, Stephen

(73) 1.
2.

٢٢/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٩٠٦٤٩٤: الرقمین تحت أسترالیا
٢٧/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٩٠٣٤٤٨

٢٠/١١/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/AU2006/001748):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نظام خط أنابیب  (54)
١٩/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٠/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

طمیاهالیتعلق االختراع الحالي بنظام خط أنابیب لتحلیة  ى خ ب أولویشتمل النظام عل ن أنابی د م یمت
ذكورلنقل المیاه المالحة عبر خط األنابیبمصدر میاه مالحة دة ٠الم ى وح ضا عل شتمل النظام أی وی
اه وصلة سواحدة على األقل فيتحلیة میاه مالحة ن سحب المی ا یمك ب األول، مم ائل مع خط األنابی

ب ن خط األنابی ةاألولالمالحة م ى وحدة التحلی لإل ى األق ن ٠الواحدة عل دة م د كل واح تم تزوی وی
وتكون كل ٠لتحلیة جزء على األقل من المیاه التي یتم سحبھا من خط األنابیب األولالتحلیةوحدات

انيفي وصلة سائل ممن وحدات التحلیة ب ث ط أنابی دع خ اه المالحةیمت ین مصدر المی رج ب والمخ
٠إلى خط األنابیب الثانيتحلیتھا في وحدة التحلیةالمستھدف، بحیث یتم نقل المیاه التي تمت

(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



١١

٢٢/٠٢/٢٠١١
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(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 B41J 2/175

(71) 1.
2.
3.

SEIKO EPSON CORPORATION  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.
4.

SHINADA, Satoshi
ISHIZAWA, Taku
ASAUCHI, Noboru
NOZAWA, Izumi

5.
6.
7.
8.

AOKI, Yuji
KAWATE, Hiroyuki
FUKANO, Takakazu
KOSUGI, Yasuhiko

(73) 1.
2.

١٥/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-١١٨١٧٥: تحت رقمالیابان
١٤/٠٥/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010/003271):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

حبر لجھاز استھالك مادهةوھیكل وخرطوشةدائره كھربائیةنظام امداد بماده تسجیل ولوح
تسجیل

(54)

١٣/٠٥/٢٠٢٠وتنتھى فى ١٤/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
راع الحیتع ق االخت وفیر مجموعل ى لوحأةالي بت راف عل رةط ر،ةلخرطوشةكھربائیةدائ حب

ط ٠طرافاألةجزاء مجموعأعن طریق تالمس ةمن الخطوط المتكونةومجموع ي خ ینأوف ول ب
ربط، ویتم وضع جزء تالمسةجزاء تالمس لطرفین للكشف عن نقطأالخطوط، یتم وضع ةمجموع
اةرمداد بالقدإلطرف  ط األیمكن وضع ا٠بینھم ب لخ د جان دما تتحرك خرطوشأول عن امي عن ةم

ط األن یكون الخطأو یمكن أ، ةالحبر في اتجاه محدد مسبًقا ویتم تركیبھا على جھاز طباع ول ھو الخ
ره إلقرب ول ھو الخط األاألن یكون الخطأو یمكن أمداد بالحبر، حدى فتحات منفذ اإلإلى إقرب األ ب
٠مداد بالحبراإل

(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. Cl.8 E21B 33/68, 34/10

(71) 1.
2.
3.

BJ SERVICES COMPANY (UNITED SATAT OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MAILAND, Jason,
WEST, Lonnie, Christopher
SARAN, Adrian, V.

4.      BAHR, Glenn, A.
5.      HILL, Thomas, G., Jr.

(73) 1.
2.

٢٣/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ  ٦٥١,٨٠٥/٦٠:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
٢٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ )  PCT/US2007/014558(طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

تجمیعة وطریقة لعمل مسار فرعى للتعلیق اإلنزالقى لكبل معدنى (54)
٢١/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٢/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

طة  تقبالھا بواس تم اس رة ی ى إب شتمل عل ى ت سار فرع ة لم راع بتجمیع ذا االخت ق ھ تقبال یتعل ب اس ثق
ة  وبى ملحق باألنبوب ى مستقبل أنب ة ف ى فتح سار الفرع ل الم ق ) فتحات(، یوص یلة التعلی رة بوس اإلب

ون  ن أن تك ة ، یمك ول األنبوب ى ح سار فرع ل م درولیكى لعم رى الھی ى المج ة عل ة المحمول المنزلق
ى شبكة  شبوكة ف اج األنبوبة عبارة عن صمام أمان تحت سطحى أو وصلة ھیدرولیكیة م ب اإلنت أنابی

اج ،  ب اإلنت ى شبكة أنابی ة وسفلیة ف ة علوی ى وصالت ھیدرولیكی تشتمل تجمیعة المسار الفرعى عل
سار الفرعى المجرى  مع وجود تجمیعات منع تسرب خطافیة أنبوبة مناظرة معشقة فیھا ، یوصل الم

درولیكى ل رى الھی ى المج ة عل ة المحمول ق المنزلق یلة التعلی درولیكى بوس ى الھی سار فرع ل م عم
ة  ى وصلة ھیدرولیكی ة المسار الفرعى عل شتمل تجمیع ة ت ة األنبوبی سرب الخطافی ع الت لتجمیعات من
شقة  اظرة مع ة من ة أنبوبی سرب خطافی ع ت ات من ع تجمیع اج ، م ب اإلنت بكة أنابی ى ش ة وسفلیة ف علوی

ا  ة المحمول٠بھ ق المنزلق یلة التعلی رة بوس ى اإلب یل الفرع سار التوص ل م رى یوص ى المج ة عل
٠الھیدرولیكى لعمل مسار فرعى لتجمیعات منع التسرب الخطافیة األنبوبیة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبالمرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة 
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(51) Int. Cl.8 B65H 37/00
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YAMAMOTO, Hiroki
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٣٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-١٧١٨٩٥: تحت رقمالیابان
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سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز قطع ونقل متقطع  (54)
٢٩/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣٠/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

شة یتعلق االختراع الحالى بجھاز قطع و ین الری ات ب نقل متقطع لتوجیھ سلسلة متصلة من لوح الرقاق
ى الخارجى  سطح الطرف ى ال ات عل وح الرقاق ن ل صلة م سلة المت والریشة الثابتة، بینما یتم مص السل
ى  ى عل ة األول ى المنطق شكلة ف من بكرة األریاش السفلیة بتأثیر المص من خالل فجوات المص الم

ص ٠األریاش السفلیةالسطح الطرفى الخارجى من بكرة ة م ة منطق ى ھیئ وتكون المنطقة األولى عل
ا فجوة مص شكل فیھ ة عدم مص ال تت ن فجوات المص ومنطق وفیر ٠تتشكل فیھا مجموعة م تم ت ی

٠منطقتى المص وعدم المص بصورة متبادلیة فى اتجاه البكرة الطرفى

(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
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مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 13/32

(71) 1.
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3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

WATANABE, Hitoshi
KONDO, Hideki

(73) 1.
2.

٢٦/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٠٨١٩٥٠: تحت رقمالیابان
٢٦/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٠٨١٩٦٤
٢٦/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٠٨١٩٦٥

٢٤/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/JP2009/055843):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
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(30)

مر أحمد اللباد س (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز لوضع سدادات الحشو  (54)
٢٣/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ت خارجى  راع الحالى ذو مبی ا لالخت شو یكون وفق دادات ح یتعلق االختراع الحالى بجھاز لوضع س
د إحد ا عن تم توفیرھ ذف أسطوانى الشكل بھ مادة ماصة ی ا ق ن خاللھ تم م ذف ی ع فتحة ق ھ م ى طرفی

ى  ا ف تم إدخالھ ة ی طوانة قابضة وأسطوانى داخلی داد بأس تم اإلم ھ اآلخر ی د طرف المادة الماصة، وعن
ذف،  ة الق الل فتح ن خ ارج م ى الخ ة إل ادة الماص رد الم ى ط ادرة عل ون ق ضة، وتك طوانة القاب األس

ن وتكو٠عندما یتم تحریكھا فى األسطوانة الخارجیة سلة م طوانة القابضة ذات مجموعة لسل ن األس
ى صورة  ا ف تم ترتیبھ ھ بالكامل، وی ا حول المحیط الخارجى كل ا فیم تم تكوینھ البروز الحلقیة التى ی
وق  اع الموجود ف یض االرتف دریج بتخف وم وبالت ى تق ة، لك روز الحلقی صف، ویتم تكوین مجموعة الب

ضة، ارجى لألسطوانة القاب سطح المحیطى الخ ة ال طوانة الداخلی ال األس ب إدخ اه جان ى اتج ك ف وذل
٠والذى یتم علیھ إدخال األسطوانة الداخلیة فى األسطوانة القابضة

(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
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مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G01V 1/145

(71) 1.
2.
3.

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

THOMPSON, Martin
HARPER, Mark Francis Lucien

(73) 1.
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١٨/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١١١٢٣.٩: المملكة المتحدة تحت الرقمین 
٢٧/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١١٧٦٤.٠

١٧/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/GB2009/050690: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
ة إختراعبراء (12)

مصدر زلزالى بحرى   (54)
١٦/٠٦/٢٠٢٩نتھى فى ـوت١٧/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

متار منھ أةحدود بضعىفىشعاعإبمصدر صوت منخفض التردد لھ مزود بكباس یتعلق ھذا االختراع
ىز الموجود فالغایتم الحفاظ على ضغط. من الغازةثابتةعلى كتلىبنابض یعمل بالغاز یحتوأ معب

ن أویمكن ىالشریط الزلزالىبالمائع فأ المعبللكباسىالنابض عند المستویات بحیث یقع التردد الطبیع
على ةتتم المحافظ. التذبذبىفأویبدةولیأةزاحإعطاء الكباسإیتم . ھرتز٠.٥قل من أیكون 

الكباس عبر ةبھ من سرعةاصالتشغیل الخةشارإمشغل حیث یستمد التذبذبات باستخدامةاستمراری
ضغط الغاز تدریجیاً ةبواسطىیتم جعل مصدر الصوت القیام بالمسح التردد. ةزاحإو أةسرعمستشعر

ةحیاز الموجودألاقوى بسبب ارتفاع الضغط وبسبب قصر طولأبحیث یصبح النابض نابض الغازىف
یسمح للمصدر بالعمل ىوبالتالةالقوىفة ثیر المزدوج حدوث تغییرات كبیرأیتیح الت. نابض الغازىف

.قل للترددألخالل ثالث طبقات على ا

(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

١٦/٠٩/٢٠١٠
١٥٦٢/٢٠١٠
٢٠١٣مارس 

٠٥/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٦٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F24H 1/20

(71) 1.
2.
3.

S.A.T.E SOCIETE D APPLICATIONS THERMIQUES EUROPEENNE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

RETIERE, Bertrand
GEOFFROY, Cedric

(73) 1.
2.

١٦/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥٦٣٥٧: تحت رقمفرنسا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةمزدوجةمھبطیةسخان میاه كھربائى بحمای (54)
١٥/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٦/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ى مصعد ذوابةمزدوجةمھبطیةبسخان میاه تخزین كھربائى بحمایالختراعاھذا یتعلق  شتمل عل ی
درهةمھبطیةتم دمجھما لتوفیر حمایر ومصعد تیار مؤث اب مصدر الق ى غی ى ف صعد ٠حت یط الم یح

ل استھالك المصعد ثرؤى تالمس بین المألمنع ثرؤبمصعد التیار المالذواب اء قب اء بخزان الم والم
٠الذواب

(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

٢٤/٠٦/٢٠٠٧
٠٣٤٣/٢٠٠٧
٢٠١٣مارس 

٠٥/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٦٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F28F 21/08

(71) 1.
2.
3.

SNAMPROGETTI S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ALEEANDRO Gianazza
LUCA Mairano
GIUSEPPE Merelli

4. DOMENICO Sanfilippo

(73) 1.
2.

٢٦/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ (MI2006A001223): تحت رقمإیطالیا  ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

ةنبوبیأةحزمذاتمعداتفىھاتواستخدامللتآكلمقاومالمعدنثنائىأنبوب (54)
٢٣/٠٦/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٢٤/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

لعلىواحدأنبوبعنصربیتعلق ھذا االختراع دنىفاألق ةأولمع ائعتحاتأو/وتآكللفعلمقاوم م
ىواحدطرفلھ، لھمالمساً یكونةمعالج لألاعل ةوأ، ق ةمنطق رفمنقریب ى،الط اً ومغط خارجی
ةبدعاملحامھایتمنھأحیثمنكبرأبشكلمناسبةولكنھااألولالمعدنعنتختلف، ثانمعدنمنبطبقة
ع تم. التسربلمن تخدامی داتاس اتةنبوبیألاةالحزممع ادللعملی الحرارةدرجاتىفىالحرارالتب

یمةالمرتفع رةةالمقاومظلىفة ،المرتفعالضغوطوق عالكبی ث، ةالمعالجلموائ شتملحی ةت الحزم
داتاستخدمیتم.سابًقاالمذكورةبالخصائصیتمیزاألقلعلىواحدنبوبأعلىةاألنبوبی ذكورةالمع الم

السبیلعلى، تفكیكةووسیلىحراركمبادلخاصنحوعلى دة،المث اتدورةىفدالتجریكوح عملی
رةةوالمقاوم، مرتفعةحرارةودرجات،عالبضغطتتمیزالتىالیوریاتخلیق عالكبی ة ،المعالجلموائ
.سابًقاالمذكورةبالخصائصیتمیزاألقلعلىواحدنبوبأمنةنبوبیألاالحزمةتتكونحیث

(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



١٨

٠٣/٠٧/٢٠٠٨
١١٣٤/٢٠٠٨
٢٠١٣مارس 

٠٥/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٦٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F21B 47/00

(71) 1.
2.
3.

AT BALANCE AMERICAS LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

REITSMA, Donald, G.

(73) 1.
2.

٠٥/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٣١١,٧٥٦/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٤/٠١/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/000088):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نظام التحكم ائع التكوین في أو فقد مائع التكوین من ثقب الحفر باستخدامطریقة لتحدید إدخال م
في ضغط الحیز الحلقي الدینامیكي

(54)

٠٣/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٤/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
ى ضخ شتمل عل ر وت اء الحف وین أثن ر یتعلق االختراع الحالي بطریقة للتحكم في ضغط التك ائع حف م

ز بیب الحفر في ثقب الحفر، وخارج لقمة الحفر عند نھایة سلسلةعبر سلسلة أنا ي حی ر ف ب الحف أنابی
طح٠حلقي القرب من س ي ب ز الحلق ن الحی ى ٠األرضویتم طرد مائع الحفر م د عل اس واح تم قی وی

اس ٠المائع خارج الحیز الحلقياألقل من معدل تدفق مائع الحفر في ثقب الحفر ومعدل تدفق ویتم قی
اع ثقب ٠الحفرائع في الحیز الحلقي بالقرب من ثقبضغط الم ن ق القرب م ائع ب غط الم یتم تقدیر ض

تتولد إشارة تحذیر إذا ٠قیاسھ، وضغط حیز حلقي وكثافة مائع الحفرالحفر باستخدام معدل تدفق یتم
یة تم اختیارھما تجاوزت ٠ااالختالفات بین الضغط الُمقَّدر والضغط الذي تم قیاسھ قیمةً حدِّ

(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



١٩

١١/٠٤/٢٠٠٦
٠١٤٢/٢٠٠٦
٢٠١٣مارس 

٠٦/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٧٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C23C 8/02, 8/30

) جمھوریة مصر العربیة(أنور أحمد إبراھیم خلیل/ دكتور
إبراھیم  عبده محمد حبیب/ مھندس 
عالء توفیق حسین غبور/مھندس 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

) جمھوریة مصر العربیة(أنور أحمد إبراھیم خلیل/ دكتور
إبراھیم  عبده محمد حبیب/ مھندس 
عالء توفیق حسین غبور/ مھندس 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

النتروكربنة الصلبة للصلب  (54)
١٠/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ١١/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

روس ،  ى الت صناعیة ، فف واد ال ى الم واص ف ض الخ وفیر بع راع بت ذا االخت ق ھ یتعل
طمبات  ة ، واالس ال محوری راص ال ة ٠٠األق ة مرتفع ة ومقاوم الدة عالی طح ذو ص ب س خ ، یتطل ال

٠، مع توفر قلب المعدن أكثر مرونة ومقاومة عالیة لالجھادات والصدمات للتآكل واالحتكاك
ة  ھذه الخواص یمكن الحصول علیھا باستخدام النتروكربنة الصلب للصلب ، ویستخدم فى ھذه العملی
ون لیصل  روجین والكرب ع النیت د م ن الحدی ة م وین أطوار مختلف اتى لتك خلیط من الیوریا والفحم النب

دن (750HV)مم ، وتدرج فى الصالدة یصل إلى ٠,٣لمصلدة إلى عمق الطبقة ا طح المع د س ٠عن
ة  ل المختلف أثیر العوام ساب ت م ح ات(ت ز المكون زمن ، تركی رارة ، ال ة الح ز ٠) درج ا یمی ر م أكث

٠ھذه الطریقة ھو انخفاض التكلفة الكبیر ، وسھولة التطبیق ، وخلو المكونات من المواد السامة 

(57)

ـورة ــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتان ــم



٢٠

١٠/٠٩/٢٠٠٧
٠٤٧٤/٢٠٠٧
٢٠١٢نوفمبر 

٠٩/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٧١

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

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

اعمكتب براءات االختر

(51) Int. Cl.8 C08G 4/00 , 12/12

) جمھوریة مصر العربیة(خضرة أنور عبادى / دكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

خضرة أنور عبادى/ دكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لتسریع تفاعل التعدد لعدید المیثیلین یوریا  (54)
٠٩/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٠/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

ة راع بطریق ذا االخت ق ھ لعدیـــــــد المیثیلـــــــین یوریـــــــا ، ) البلمـــــــره(لتـــــــسریع تفاعـــــــل التعـــــــدد یتعل

:تتضمن تفاعل الیوریا مع الفورمالدهید من خالل الخطوتین اآلتیتین 

٠ضافة أحد القواعد مثل ایدروكسید الصودیوم أو البوتاسیوم تكوین احادى الجزىء بإ)  أ 

ــــــة األحمــــــاضتكثیــــــف احادیــــــات الجــــــزىء لیعطــــــى متعــــــدد الجزیئــــــات فــــــى وجــــــود أحــــــد ) ب المعدنی

بنــــسب تتــــراوح كعامــــل محفــــز ، وبإضــــافة ملــــح كبریتــــات الحدیــــدوز ، ٠لتكــــوین وســــط حمــــضى 

االمــر الــذى أدى الــى تــسریع التفاعــل مــن وزن الیوریــا الداخلــة فــى التفاعــل ،% ١الــى ٠,١مــن 

.وتخفیض كمیة الحمض وتقلیل زمن التفاعل 

(57)

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



٢١

٢٣/٠٢/٢٠١١
٠٢٩١/٢٠١١
٢٠١٣مارس 

١٠/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٧٢

(22)
(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 33/88

(71) 1.
2.
3.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BOSE, Shibani

(73) 1.
2.

٢٥/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٣٩٨١٣.٦: تحت رقمألمانیا 
١١/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/060353(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

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

تحویلةالجھد بھ فجوةعالیةمفتاح كھربى ذو طاق (54)
١٠/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ١١/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة التحویل بفوھةوتحاط فجو. تحویلةھ فجوالجھد بةعالیةبمفتاح كھربى ذو طاقختراعالھذا ایتعلق
تحویل الغاز ةتفتح قنا.تحویل غازةتشمل قناةمن مواد عازلةوتصنع الفوھ. ةمن مواد عازلةمصنوع

ویوجد ما بین . تبدیل الغازةالذى یشمل قناالتدفقیوجد بحیز التخزین جھاز توجیھ. فى حیز التخزین 
.حلقیھةالغاز فجوتبدیلةالغاز وجدار مدخل قناتبدیلةالجدار الذى تفتح فیھ قنا

(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



٢٢

٢٨/٠٣/٢٠١١
٠٤٧٨/٢٠١١
٢٠١٣فبرایر 

١١/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٧٣

(22)
(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 47/12

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.
4.

YAMATE, Tsutomu
CHEE, Soon Seong
VANNUFELEN, Stephane
WILSON, Colin, A.

5.
6.
7.

IGARACHI, Juei
OUAABA, Khalid
NAITO, Koichi

(73) 1.
2.

٢٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٢٣٩.٨٢٢/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٥/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/IB2009/006823(:رقمب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى   (74)
براءة إختراع (12)

أجھزة أسفل بئر ذو درجة حرارة عالیة   (54)
١٤/٠٩/٢٠٢٩نتھى فى ـوت١٥/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

لتسھیل ةو مصممأةشكلمتةعالیةحرارةرض ذو درجألحقل بترول تحت اةجھزبأیتعلق ھذا االختراع
ةلعملیةالمتشّكل)شباه الموصالتألیزر ( بلیزر الثنائیات ةسفل البئر ونسب تحویل بیانات عالیة أمراقب

.بدون تبرید نشیطةمئویةدرج١١٥تتجاوز ةدرجات حرارىسفل البئر ، داخل بئر ، فأ

(57)

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



٢٣

١٣/٠٣/٢٠١١
٠٣٩٤/٢٠١١
٢٠١٣فبرایر 

١١/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٧٤

(22)
(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 ,  47/08

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

EDWARDS, Stephen T.
COLEY, Christopher J.
EDWARDS, Michaei L.

4.
5.

SHAFER, Donald F.
ALBERTY, Mark W.

(73) 1.
2.

١٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٠٩٧.١٢٨/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٥/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US2009/056986(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھدى أحمد عبد الھادى       (74)
إختراع براءة  (12)

ةات قیاس موّزعمن بیانثقب بئرةلتقریر حالةطریق (54)
١٤/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٥/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

رق المعلن. ةستعمال بیانات قیاس موزعإثقب بئر بةبطرق لتقریر حالاالختراع یتعلق ھذا  ستعمل الط ة ت
ت حقیقی ات وق اییس بیان سبةمق شعرات الموزعةمكت ن المست یطةم سار خ ول م ى ط یم عل اب لتقی مثق

، على سبیل المثال، بشكل خاصةالموّزعقد تستعمل البیانات. و خصائص ثقب البئر أةالمختلفالشروط 
ر ، وةواع مختلفأنتعقّب موقعیضاً أو ألتعقب تقّدم قرص كیمیائى  ب البئ ع ثق ضاً أمن موائ م ی ر حج لتقری

.و حجم ثقب البئرأةفتح

(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



٢٤

٢١/٠٩/٢٠١٠
١٥٨٤/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

١١/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٧٥

(22)
(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 11/00, 3/20

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

STIRLING, Thomas

(73) 1.
2.

٠٤/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٤,٠٨١٥٤٠٤٩:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠٥/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/052592):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
اختراعبراءة (12)

طریقة إلزالة البقع أو األوساخ من السطح باستخدام حمض السیتریك  (54)
٠٤/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٥/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة ف للمرة التالی دة التنظی دف ھو طرح فائ ھ ھ صلب، ول سطح ال ف ال ٠یتعلق االختراع الحالى بتنظی
ع، وخاصة /وویطرح االختراع استخدام حمض السیتریك ة البق أو ملح حمض السیتریك لتسھیل إزال

٠وبالتالى یكون تم الوصول إلى ھدف االختراع ٠البقع الدھنیة، من سطح صلب

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٥

٠٦/٠٣/٢٠١١
٠٣٥٣/٢٠١١
٢٠١٣فبرایر 

١١/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٧٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E03D 1/30

(71) 1.
2.
3.

FOMINAYA, S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

GONAZLEZ Salmerin, Mercedes

(73) 1.
2.

٠٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ P201030319: اسبانیا تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

أداة الشطف الھوائیة المائیة الحواض المرحاض (54)
٠٥/٠٣/٢٠٣١فى وتنتھى ٠٦/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل شطاالخت أداة ال واض المرحاض ب ة الح ة المائی ضمن ٠ف الھوائی بصفة أساسیة یت
الغطاء العلوى ، ویحتوى الجانب الداخلى على طافیة مقترنة فى التدفق الزائد ، والتى تربط الصمام 
د  دفق الزائ رك الت دما یتح ث عن اض ، حی وض المرح ران بح سداد اقت صلى بان شكل مف ستوى ب الم

شیید الحجرة ٠من حوض المرحاض العلى ، یحدث التدفق الزائد لماء وى ، ت عند قمة الغطاء العل
واء  رر الھ از ، یتح ذا الجھ ع ھ شغیل أداة دف د ت ث عن وائى ، حی از الھ ع الجھ صلة م ة مت الھوائی

اض  وض المرح طف ح تج ش وى وین اء العل ن الغط د ، ٠م دفق الزائ ضمن الت ھ یت ز بأن ن الممی م
و وى ، والثق اء العل ة لغط دة العلوی وض القاع صى لح اء األق ستوى الم تحجكم بم ة ل ب القطری

ھ ٠المرحاض  تالمس الوج روز ل ة الب ادة الطافی شمل الم ث ت راع ، بحی تكون المیزة األخرى لالخت
٠الداخلى لجدار األنبوبى لغطاء العلوى ، والذى یقلل مشاكل االحتكاك واالنسداد 

(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



٢٦

١٩/٠١/٢٠١١
٠١٢٣/٢٠١١
٢٠١٣فبرایر 

١١/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٧٧

(22)
(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 17/18

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

ZIEGEL, Eric
BAILEY, Richard, S.
SPRAGUE, Kip, P.

(73) 1.
2.

٠١/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٥٦/٦١و٦٩٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٧/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ٣٤٩/١٢و٨٥١

٢٢/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/051379):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

نابیبأكل غالف فى خط آتأسوأتقدیر  (54)
٢١/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٢/٠٧/٢٠٠٩لحمایة من تبدأ ا

ط آتأسوأونظام لتقدیر ةیتعلق االختراع الحالى بطریق ى خ ب لقیاساتأكل غالف ف سمك جدار نابی
وى (UT/ RT)٠شعاعىإو تصویر أةلى قیاسات اختبار فوق صوتیإةنابیب تكون محدودأخط  تحت
بألقیاسات خطوط (ILI) بیانات على توزیعات التفتیش الخطىةمكتب ایرأنابی ةلمطابقةخرى، مع

ده ھذه تختبرILI مجموعھ بیانات٠ةحسب الحاجUT/ RT قیاسات شوائیا ع ات ، لأع لحصول وق
مرشحھ لكّل ةحصائیإتقدیر توزیعات ILI ٠من كل مجموعھ بیاناتةعلى مجموعات اختبار متعّدد

در المرشةحصائیالتوزیعات اإلى من أاختبار لتقریر  ـآتأسوأحھ یق الف مقاسھ ب شتق ILI كل غ ت
ار، سوّیبمجموعات ةنابیب المرتبطوواصف خط األحصائیات االختبارإتمییز من ةدال ع ةاالختب م

حأ صائي مرش ع اح ضل توزی ك المجموعف ارةلتل ن االختب ط إ٠م ف خ ار وواص صائیات اختب ح
ّدم UT/ RT قیاسات اختبارنابیب معنابیب لخط األاأل ى دالإتق ر ةل ز لتقری ات أالتمیی ضل التوزیع ف
حةحصائیاإل دیر القیمةالمرش رر ةالمتطرفةلتق م یتق عآتأسوأ، ث ك التوزی كل غالف باستعمال ذل
٠فضلحصائى األاإل

(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



٢٧

١٨/٠٩/٢٠١١
١٥٤٦/٢٠١١
٢٠١٣مارس 

١١/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٧٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04H 12/12 & H01Q 1/12 & B28B 7/16
(71) 1.

2.
3.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

HÄGER, Peter

(73) 1.
2.

١٩/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ١٦١.٥٠٦/٦١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت  رقم
٠٨/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/SE2009/051391(:طلب البراءة الدولي  رقم

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع  (12)

تصال عن بُعدلالبرج من جزء )                   54(
٠٧/١٢/٢٠٢٩وتنتھى في ٠٨/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

د  ن بُع رج لالتصال ع ن ب شاء قطاع م د إلن ن بُع تم . یتعلق االختراع الحالي بجزء برج لالتصال ع ت
د تھیئة مجموعة من ھذه األجزاء لتشكیل قطاع أنبوبى لبرج االتصال عن  رج . بُع شتمل كل جزء لب ی

ن . اتصاالت عن بُعد على سطح محدب أول  رج اتصاالت ع شتمل كل جزء لب باإلضافة إلى ذلك ، ی
.  بُعد على سطح ثان مقابل للسطح األول ، حیث یكون السطح الثانى مستوى كلیة أو جزئیًا 

(57)

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



٢٨

٢٧/٠٤/٢٠١١
٠٦٦١/٢٠١١
٢٠١٣مارس

١١/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٧٩

(22)
(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, 41/00

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

SHEPHERD, James E.
RAKOW, Joseph F.
PATTILLO, P., David, II,

(73) 1.
2.

٣١/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ١١٠.١٧٥/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٥/١٠/٢٠٠٩بتاریخ   (PCT/ US2009/060807) : طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد  اللباد (74)
تراعبراءة اخ (12)

جسیمات مجوفھ مرنھ لتخفف تراكم الضغط الحلقي (54)
١٤/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٥/١٠/٢٠٠٩من تبدأ الحمایة 

حلقھ تشتمل على مادهىبمفھوم یشتمل على وضع جسیمات مجوفھ فىیتعلق االختراع الحال
ویعمل تحدب. ددوخصائص ھندسیھ بحیث تتحدب الجسیمات المجوفھ عند او بالقرب من ضغط مح

یتم. الجسیمات على زیاده الحجم المتاح في الحلقھ، وبالتالي تقلیل الضغط الحلقي تصمیم الجسیمات 
المجوفھ المرنھ بحیث تتحدب بطریقھ مرنھ بصوره كافیھ لتسمح لھا ىباالرتداد الى شكلھا االصل

ثم تظل الجسیمات المرتده متاحھ لتخفیف. عندما یقل الضغط لتالیھ االمثلھ ا  .APB

(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



٢٩

١٨/٠٤/٢٠١١
٠٦٠٧/٢٠١١
٢٠١٣مارس 

١١/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٨٠

(22)
(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 29/02

(71) 1.
2.
3.

JUNG, SOO-CHEOL (REPUBLIC OF KOREA)

(72) 1.
2.
3.

JUNG, Soo-Cheol

(73) 1.
2.

٢٠/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ١٠- ٢٠٠٨-٠١٠٢٧٧٠: كوریا تحت رقم 
١٩/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/KR2009/006030: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر  أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

نظام لجسم طائر یمكنھ التنقل على األرض   (54)
١٨/١٠/٢٠٢٩نتھى فى ـوت١٩/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

رض كما یقوم أل، حیث یقوم بالتنقل على ارضألجسم طائر یمكنھ التنقل على ابیتعلق ھذا االختراع
بجسمةكثر متصلأو أبالتنقل مستخدما ثالث عجالت یقوم نظام الجسم الطائر. الھواءىفبالتحلیق

الجسم ىجانببشكل متماثل علىةمركبةجنحأتحلیق من خالل ة، حیث یقوم النظام بتولید قوى رئیس
تحكم یتم تركیبھا على ة رافعة، یتم تشغیلھا بواسطمن المراوحةنھ مزود بمجموعأ، كما ى الرئیس

ىمن الحجیرات والتةلى مجموعإ، ینقسم كل جناحقلألعلى اىیسوعلى جزء من الجسم الرئةجنحألا
ن نظام الجسم الطائر إ؛ فمن ثم. ضغط الغازوأو تغییر ھیئتھا باستخدام ضغط الھواء أیمكن طیھا 

، ى التكدس المرورةحالىالھواء فىیقلع ویقوم بالتحلیق ف، كمارضألیمكنھ التنقل على طریق على ا
نھ إ، ومن ثم فذا كان ذلك ضروریاإرض ألویھبط ویتنقل على طریق على االھواءىق فویقوم بالتحلی
.ى ثیرات التكدس المرورأوجھھ ما دون التعرض لتلىإةیتحرك بسرع

(57)

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



٣٠

٢٧/٠٣/٢٠١١
٠٤٧٠/٢٠١١
٢٠١٣مارس 

١١/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٨١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01M 17/00 , 17/007 & G05B 23/00 , 23/02

(71) 1.
2.
3.

CHERY AUTOMOBILE CO., LTD (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

WANG, Ye

(73) 1.
2.

٢٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ (X.200810155417): تحت رقمالصین 
٢٤/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/CN2009/074174(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

HEVنظام اختبار عمر أدوات تحكم  (54)
٢٣/٠٩/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٢٤/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ةویتعلق بصف، HEV) ةھجینةكھربیةسیار(دوات تحكم أار عمر بنظام الختباالختراع یتعلق ھذا 
دواتأمن ةویتضمن نظام االختبار ھذا مجموع. دوات تحكم السیاراتأاختبار ةتقنیبمجالةخاص

ةالھجینةالكھربیقل من المحركاتألوكذلك حامل اختبار لھ زوج على اةبیئیةخزانىالتحكم توضع ف
على قضیب ىالتحكم المركزا بكمبیوترًـ متصل كھربیىبینىتوفیر صندوق كھرب؛ تم اًـ محوریةالمثبت

ةمنبع القدرىفىكمبیوتر التحكم المركز، حیث یتحكمى البینى؛ من خالل الصندوق الكھرباالختبار
ةا بالمحركات الكھربیًـ دوات التحكم كھربیأتتصل ؛دوات التحكمأةویتصل بمجموعةالقابل للبرمج

وضع تولید ىفالھجینى؛ حینما یعمل المحرك الكھربة حادیة أتناظریةعلى عالقاعتماداً ةینالھج
ن یدرك أ؛ یمكن ى الوضع الكھربىا لیعمل فًـ خر یتصل محوریآلالھجین اى ن المحرك الكھربإ، فةالقدر

ى حاالت النظام فة، ومراقبنقل تعلیمات االختبار ومالحظات حاالت االختبارىالمركزكمبیوتر التحكم
التركیب ببساطتھ من حیثىویتمیز االختراع الحال. االختبار والحصول على نتائج االختبارةعملی

.االختبارةتكلفوتقلیلة، وتوفیر مصدر الطاقنظام االختبارةویمكنھ الحفاظ على مصدر قدر

(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



٣١

٢٣/١٠/٢٠٠٨
١٧٥٠/٢٠٠٨
٢٠١٣مارس 

١١/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٨٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C21B 13/00 , 13/02 & F27B 1/16
(71) 1.

2.
3.

HYL TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.  (MEXICO)

(72) 1.
2.
3.

ZENDEJAS-MARTINEZ, Eugenio

(73) 1.
2.

٢٤/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ) ٣٧٩/١١و٩٤٣: ( تحت رقم الوالیات المتحدة األمریكیة 
٢٣/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IB2007/001107(: طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع  (12)

عملیة وجھاز إلنتاج حدید مختزل بعملیة اختزال مباشرة)                                  54(
٢٢/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى في ٢٣/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

في مفاعل ) DRI( رة یتعلق االختراع الحالى بعملیة وجھاز النتاج حدید مختزل بعملیة اختزال مباش
ام  ات خ ل حبیب د ، مث اختزال یحتوى على منطقة اختزال الختزال جسیمات محتویة على أكاسید الحدی

ع الحرارة ، ) DRI( الحدید ، إلى  زال مرتف ع غاز اخت بواسطة تفاعل بین أكاسید الحدید المذكورة م
ة حرارة  ة ا) DRI( وعلى منطقة تبرید لخفض درج ي منطق اتج ف تم الن ث ت ذكورة ، حی زال الم الخت

تدویر تیار من غاز تبرید ، یكون عادة غاز طبیعى ، عبر منطقة التبرید المذكورة ، ویتم سحب جزء 
از  ن الغ دویر جزء م ادة ت من غاز التبرید المذكور التبرید ، ویتم تبریده وتنقیتھ في مبرد غاز ویتم إع

ا ق ق ن طری ذكورة ع زال الم ة االخت ي منطق رد ف ة المب الى للتغذی غط ع از ذى ض ستخدم غ ذف ی
اذف  ز للق ائع محف ل كم ضیة یعم ن . التعوی دًال م د ب از التبری دویر غ ادة ت اذف إلع تخدام ق ؤدى اس ی

صیانة  شغیل وال ال والت ة رأس الم اء وتكلف ي الكھرب وفیر ملحوظ ف ى ت انیكى إل . استخدام ضاغط میك
ي ) DRI( تحتوى وحدة االختزال المباشر على منطقة اختزال  ل ف یستخدم فیھا قاذف واحد على األق

. إعادة تدویر جزء على األقل من غاز التبرید إلى منطقة التبرید 

(57)

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



٣٢

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١٢/١٠/٢٠٠٨
١٦٧٠/٢٠٠٨
٢٠١٣مارس 

١١/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٨٣

C25B 1/46, 11/03 & H01M 4/86Int. Cl.8(51)

INDUSTRIE DE NORA S.P.A.  (ITALY)1.
2.
3.

(71)

URGEGHE, Chirstian
FEDERICO, Fulvio

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٢/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ  (MI2006A000726) :ایطالیا تحت رقم
١٢/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ   (PCT/EP2007/053564 : (طلب البراءة الدولى رقم

سمر احمد اللباد (74)
براءة اختراع  (12)

الكترود نشر الغاز لخالیا مرشحة لاللكترولیت (54)
١١/٠٤/٢٠٢٧فىوتنتھى١٢/٠٤/٢٠٠٧من تبدأ الحمایة 

ى (57) ة ف وى والمدمج الكلور ـ القل ائى ب ل الكھرب ا التحلی از لخالی شر الغ یتعلق االختراع الحالى بالكترود ن
ت  ى اسفل من االلكترولی ار متجھ ال ا تی ن خالھ ر م مرشح من مادة مسامیة بالستیكیة مناسبة الن یعب

ة اسا ھ حفزی رود تركیب شمل االلكت ودى، ی شكل عم ضة وب ھا الف ة /س ادة رابط ة بم ل مخلوط أو النیك
. بولیمریة ، ومحمولة على مرشح دون وجود اى مجمع تیار معدنى متشابك بینى

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٣٣

٣٠/٠٩/٢٠٠٩
١٤٤٠/٢٠٠٩

٢٠١٣ینایر 
١١/٠٦/٢٠١٣

٢٦٢٨٤

(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 A61F 13/496 & B32B 5/26 & D04H 1/70, 1/42

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATON (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MITSUNO, Satoshi
GODA, Hiroki

(73) 1.
2.

٣٠/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٠٩٤٩٠٣: الیابان تحت رقم 
٢٤/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ PCT/JP) (2008/055362: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

قماش ماط غیر منسوج (54)
٢٣/٠٣/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٤/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ى ، االختراعذا یتعلق ھ وزن األساس اض ال ة انخف ى حال ى ف ز ، حت سوج ویتمی ر من اط غی بقماش م
شد ٠بمدى مط واسع عند االستخدام  د ال ھ عن ض قوت ب ٠ویتم منعھ من التكسر أو خف ز بطی ویتمی

واء  ة للھ ة عالی ازة ونفاذی ة ممت واص مبطن س وخ اه ٠الملم سوج اتج ر المن وط غی سیج الممط وللن
كما یحتوى على جانبیھ على مناطق شریطیة ٠رضى عمودى على االتجاه الطولى طولى واتجاه ع

وعى  ع ن تم وض ث ی ذلك ، حی دة ك ة ممت اطق شریطیة كثیف اه الطولى ومن ى االتج د ف غیر كثیفة تمت
اه العرضى  ى االتج الى ف ادل ومتت ى نحو متب شریطیة ٠المناطق عل ة ال اطق الكثیف تم وضع المن وی

انبین و د الج ى أح ى عل اه العرض ى االتج ادلى ف شكل تب ر ب ب اآلخ ى الجان ى عل اطق الت ٠المن
ط  ة للم اف القابل اف الممطوطة واأللی ن األلی یط م ن خل سوج م ر المن وط غی اش الممط ون القم ویتك

اف  ن األلی وعین م ذین الن ن ھ ات م ن طبق ون م اف ٠أو یتك شمل األلی ة ت اف الممطوط واأللی
اً ف ا جزئی م مطھ ى ت ة الت ة الممطوط شریطیة الكثیف اطق ال ن المن ل م ین ك ة ب ة الواقع ى المنطق

ر  ب اآلخ ى الجان شریطیة عل ة ال ة الكثیف اورة للمنطق ة المج ب والمنطق ك الجان ى ذل راوح ٠عل ویت
٠میكرومتر ٢١-١٢متوسط قطر األلیاف المشتملة التى تشكل األلیاف الممطوطة جزئیاً من 

(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



٣٤

٢٥/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٦٦/٢٠٠٩

٢٠١٣ینایر 
١١/٠٦/٢٠١٣

٢٦٢٨٥

(22)
(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

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TSUJI, Tomoko
MUKAI, Hirotomo
SASAYAMA, Kenichi

4.
5.
6.

HASHIMOTO, Tatsuya
WAKASUGI, Kei

(73) 1.
2.

٢٧/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦-٣١٩٣٩٦: تحت رقمالیابان تحت رقم
٢٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/JP2007/072783):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

منتج ماص ورقیقة مركبة  (54)
٢٥/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٦/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

دات ن التجعی د م ا العدی ب یتعلق االختراع الحالي بمنتج ماص بھ رقیقة من مادة مركبة لھ ى الجان عل
ةون ممتازة منالداخلي المواجھ للمستخدم وذلك لتناسب بشرة المستخدم وتك ث اللیون ة . حی إن الرقیق

سوجالتي من مادة مركبة ھي الرقیقة التي من مادة مركبة ر من شدود غی اش م ى قم ي تشتمل عل والت
سوجفي اتجاه واحدیكمن اتجاه شدھا ر من ر مشدود وغی اش غی ل؛ وقم ؛ وأجزاء موصلةعلى األق

سوجغیر مقطع توصیل القماش المشدود غیرحیث یتم على نحو ر المن شدود وغی ر الم اش غی والقم
سوج داتالمن ن التجعی د م شد؛ والعدی اه ال داد اتج ى امت اً عل ك مع يوذل وفرة ف ر المت زاء غی األج

ین األجزاء الموصلة د ب ي توج اهالموصلة الت داد االتج ى امت الل عل شد من خ ع اتجاه ال اطع م المتق
،بھا إطالة للقماش المشدود غیر المنسوجلیستفي حالةخفض القماش غیر المشدود وغیر المنسوج

اه التجعیدات التي لیست في حالة اإلطالةحیث یتم بصورة مجمعة ثني ع اتج واءم م في اتجاه واحد یت
٠المجاورةإلى التجعیداتوال تصل األجزاء الطرفیة البعیدة المطویة للخلف للتجعیداتالشد،

(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



٣٥

١٨/٠٣/٢٠١٠
٠٤٣٧/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

١٢/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٨٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A47K 1/14 & E03C 1/262 & E03D 13/00

(71) 1.
2.
3.

GOODWIN, EDWARD HENRY (UNITED KINGDOM)
HARTSHORN, RICHARD ANDREW

(72) 1.
2.
3.

GOODWIN, Edward Henry
HARTSHORN, Richard Andrew

(73) 1.
2.

٢٠/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ PCT/GP)(207/003563:رقمطلب البراءة الدولى ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

لطقم صحىجھاز الختزال الرش لوعاء (54)
١٩/٠٩/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٠/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ یقة یتعل اً ض ة علی شة أو قم ضمن ری ولى المت ل الب حى مث م ص اء طق بوع
رش  ة ال زال كمی ائع الخت ار م ھ تی ن توجی ة ، یمك ر یقابل د أو أكث انبى واح طح ج ع س م

ا ضیقة یمك ة علی شة أو قم انوى ویتضمن الحوض ری ى ، غطاء خارجى ث ة / ن أن تنحن عدیم القم
٠مع ریشة أو قمة وتوافق ارتجاعى لریشة أو قمة لوعاء طقم صحى 

(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



٣٦

١٩٩٩/٠٥/١٣
١٩٩٩/٠٥٥٣

٢٠١٣ینایر 
١٢/٠٦/٢٠١٣

٢٦٢٨٧

(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 31/195, 9/16, 47/18

(71) 1.
2.
3.

WARNER-LAMBERT COMPANY  ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.

AOMATSU, Akira

(73) 1.
2.

١٥/٠٥/١٩٩٨بتاریخ ١٠/١٣٣١٢٢:المكتب الیابانى تحت رقم  ١·
٢·
٣·

(30)

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

بةتركیب صلب مثبت یحتوى بریجابالین وجلیكول أو جلیسرول كمادة مرط (54)
١٢/٠٥/٢٠١٩نتھى فى ـوتتاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من 

مبدل حمض بیوتانویك التى یمكن - ٣–أمینو -٤یطرح االختراع الحالى تركیب صلب مثبت یحتوى شق 
.أن تنتج بإدخال مرطب كمادة مثبتة 

(57)

لب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق ط



٣٧

١٢/٠٥/٢٠١٠
٠٧٦٣/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

١٢/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٨٨

(22)
(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 9/00, 13/16

(71) 1.
2.
3.

 UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

DAS, Sanjeev, Kumar
FERNANDES, Patrick, de Barros
PAI, Nayantara

4.
5.
6.

RAGHAVACHARI, Rajan

(73) 1.
2.

٢١/١١/٢٠٠٧بتاریخ (MUM/2 292 2007): األرقام تحت الھند
١٠/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٢١٤١٩٠
١٠/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٢١٤١٩١

١٣/١١/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/065479):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

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

ةالشخصیةللنظافةظفقطع صابون من (54)
١٢/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٣/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

:تشملةصابون منظفةقطعیتعلق ھذا االختراع ب
انى و طرف جانب ثانوى مقابل،ساسى ثانىأول مقابل جانب أساسى أجانب ) أ( ول ألجانب ثانوى ث

٠مقابل لطرف ثانى
ل من األةمنفصلةمقعرةمركزیةمنطقل بھوساسى األن الجانب األأحیث ) ب( ول طراف األعن ك

٠ةمسطحةو الثانى المتقابلین بمنطق
٠بھا العدید من النقراتةالمقعرةقن المنطأحیث ) ج(

(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



٣٨

٠٥/٠٨/٢٠٠٨
١٣٣٥/٢٠٠٨
٢٠١٣مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٨٩

(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 E02F 9/28

(71) 1.
2.
3.

ESCO CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CARPENTER, Christopher,  M.

(73) 1.
2.

١٧/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٧٧٤.٤٠١/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٤/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/US2007/003993: (رقم ة الدولى ب البراءلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
براءة إختراع (12)

تآكلة ــوعــمجم (54)
١٣/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٤/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

قاعدة لھا ىتشتمل علىمعدة حفر والذىكل إلآكل إلحكام تثبت عضو تآمجموعة تبیتعلق ھذا االختراع
ىمتممة فیتم تزوید كل من األنف والمقبس بواحد أو أكثر من أسطح اتزان. بس قكل لھ مآوعضو تنفأ

٠األجزاء المركزیة لھا

(57)

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



٣٩

١٣/١٠/٢٠٠٩
١٥٠٦/٢٠٠٩
٢٠١٣مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٩٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 7/00

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ANTONELLI, Massimo
GIAMMETTI, Salvatore
GIORI, ltaliano

 SAVINI, Luca
TERZI, Luigi

(73) 1.
2.

١٣/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ (MI 2007 A 000746):تحت رقمإیطالیا
٢٨/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/002659): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتقییم الموائع المتحركة فى المناطق المقسمة تحت التربة (54)
٠٧/٠٣/٢٠٢٨ھى فى وتنت٠٨/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سَّمة اطق الُمق ي المن رك ف ائع المتح ام الم یم أحج ة لتقی الي بطریق راع الح ق االخت ة، یتعل ت الترب تح
اس ات القی ن عملی سلة م ساحي، سل ل م ي حق ذ، ف ن تنفی ون م وات تتك ضمن خط ة وھي تت التدریجی

ار" ة/ لعمل إط ایرة المنطق ون الت" مع سبقا، یك ددة م ة مح رات زمنی د فت رعن اغیُّ ل منھ سبي لك الن
"∆Vi"ة ت الترب اظرة تح سَّمة من ة ُمق ي منطق ودة ف ائع الموج ام الم ى ألحج تنادا إل ا؛ اس معروف

اس  ة قی ل عملی ساب، لك ذھا، لح م تنفی ي ت ات الت ار" القیاس ل إط ة/لعم ایرة المنطق رة " مع د الم بع
م استنادا إلىیرتبط بمنطقة البحث بالكامل؛Pu السابقة، متغیر مؤثر ي حج ة ف ي المعروف التغیرات ف

المتغیر Pli المحسوبوالمتغیر المؤثر النسبيVi∆ المائع ق ب ر یتعل انون تغیُّ ب، ق د، بالتقری ، لتحدی
ك المخصصة مع التغیُّرPu المؤثر في حجم الموائع في المنطقة المقسمة، مع أي عملیة قیاس بعد تل

٠التغیُّر الذي تم تحدیدهعلى أساس قانون " معایرة المنطقة/لعمل إطار"

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٠

٠٩/٠٣/٢٠١١
٠٣٨٤/٢٠١١
٢٠١٣مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٩١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E05F 15/00 , 15/14 , 15/16

(71) 1.
2.
3.

SOMMER-ANTRIEBS-UND FUNKTECHNIK GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHAAF, Gerd

(73) 1.
2.

١٠/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٤٦٥٣٨.٠: تحت رقمألمانیا 
٠٢/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/006337(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
عبراءة إخترا (12)

نظام تدویر لباب (54)
٠١/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٢/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

كل مسارات التوجیھىیتم توجیھ مصراعھ على الجوانب فىالذ، بنظام تدویر لبابختراعالھذا ایتعلق
ةالعربىتوتح، البابیتم توجیھھا على طول مسار التوجیھ بمصراعىالتةیتم توصیل العرب. ة الخاص

شحن ةمحطىالتدویر فةیمكن شحن وسیل.ى ذاتةمع مصدر قدرةتدویر مدمجةعلى وسیلةالمذكور
ةشارات السلكیإمان عبر مسار نقل أیتم توصیل جھاز . ة السلكیة مداد بالقدرإةعن طریق وحدةثابت

.التدویرةیتم تخصیصھا لوسیلىتحكم التةبوحد

(57)

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



٤١

٠٩/٠٧/٢٠٠٩
١٠٦٣/٢٠٠٩
٢٠١٣مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٩٢

(22)
(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 43/26

(71) 1.
2.
3.

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CURTIS, Philip, Anthony
DYKSTRA, Jason, D.

(73) 1.
2.

١٠/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٦٥١/١١و٩١٣: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٨/١٢/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/GB2007/005011):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

د اللباد سمر أحم (74)
براءة اختراع   (12)

نظم وطرق لتصدیع آبار تحت أرضیة  (54)
٢٧/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٨/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

وذج  ع نم صدع م یتعلق االختراع الحالى باستخدام مخطط النتشار صدع وتوزیع حشوة داعمة فى ال
دالت فى الوقت الحقیقى لحالة أبعاد الصدع وتركیز ال ى مع ى ف تحكم اآلل حشوة الداعمة فى الصدع لل

ستخدم لحث ودعم الصدع صدع الم ائع ال دفق م ت ٠التدفق وخواص تیار ت تم إجراء قیاسات الوق ی
سطح و ى ال شعرات عل تخدام مست ة الصدع باس ى لحال ر/الحقیق ت ٠أو أسفل البئ ى الوق تحكم ف تم ال ی

ائع التصدیعالحقیقى فى معدل التدفق وخواص تیار تدفق مائع  داد بم دات اإلم ة مع ٠الصدع بمعالج
اد  شعر الصدع لألبع ة قیاسات مست ى لنموذج التصدیع بمقارن ت الحقیق ى الوق دیالت ف ل التع تم عم ی

ة دم الدق االت ع ة ح وذج لمواجھ بط النم م ض ة، ث اد المتوقع ى األبع صدع إل ة للت ل ٠الفعلی تم عم ی
ذى یق دعم التحدیثات فى الوقت الحقیقى للمستوى ال ة للصدع وال ائج الفعلی ة النت ھ الصدع بمقارن ع فی

٠بالنتائج المطلوبة، ثم إجراء عملیة ضبط لتحقیق النتائج المثالیة

(57)

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



٤٢

١٠/١١/٢٠١٠
١٩١٤/٢٠١٠
٢٠١٣مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٩٣

(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 G01N 27/04

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CAPACCIOLI, Simone
LUCCHESI, Mauro
BONA, Nicola Giovanni

(73) 1.
2.

١٤/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ  (MI2008A000873) : إیطالیا تحت رقم 
١٢/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/003461(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

ةو السائلأةالصلبةللعینات الجیولوجیةجھاز قیاس للخصائص الكھربی (54)
١١/٠٥/٢٠٢٩ى نتھى فـوت١٢/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

، مثل ةو السائلأةالصلبةللعینات الجیولوجیةبجھاز قیاس للخصائص الكھربییتعلق ھذا االختراع
تشتمل على جسم مجوفى، الت، وموائع تشبعھاو الغازأوبشكل مفضل من خزانات النفط ،الصخور

ةوالسفلیةالعلویةلفغألانصافأ، وتنزلق ول علوى ونصف غالف ثان سفلىأیتكون من نصف غالف 
ةاسطوانیةمبیت لعینةداخل الجسم حیث توجد قاعد،خرآلحدھما داخل اأفى المحور ةمشتركةبصور

ةتیار فى عینلحقنالمبیتةنھا تواجھ قاعدأمن االلكترودات التى یتم تصویرھا بلى حد كبیر، وزوجینإ
فى المستوى، ةزواج مشتركألكترودات ھى زواج االأن أ، تتمیز بة طراف العینأولقیاس الجھد عند 
.المبیت ةطراف قاعدأحد أیوضع كل منھا عند 

(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



٤٣

١٤/١٢/٢٠٠٨
١٩٩٣/٢٠٠٨
٢٠١٣مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٩٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 G11B 7/005, 7/125

(71) 1.
2.
3.

PANASONIC CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

NAKAMURA, Atsushi
MIYAGAWA, Naoyasu

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦-١٦٢٢٩٥: الیابان تحت رقم 
٣١/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ PCT/JP) (2007/061505: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

راءة لوسط تسجیل بیانات ضوئیةطریقة ق (54)
٣٠/٠٥/٢٠٢٧فى وتنتھى ٣١/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل ة االخت الى بطریق وئیةالح ات ض سجیل بیان ط ت راءة لوس ساد ٠ق ع إف وم بمن ث تق حی
اض  ن االنخف ویض ع ة للتع زر المخرج درة اللی ادة ق ن زی ة ع سجیل الناتج ات الت عالم

سبة  ى ن دS/Nف سجیل عن ط ت ى وس سجیلھا إل م ت سرعة ت ة ال ات مرتفع د معلوم راءة عن الق
ب  وئیة تكت ات ض سجیل بیان ط ت ى وس سجیلھا عل م ت ى ت ات الت راءة المعلوم ة لق ع الكثاف مرتف
ار  دیل تی راءة بتع ة الق وم طریق ل ، تق بھ موص زر ش ن لی زر م عاع لی رج ش تخدام خ رأ باس وتق

دفع لل دة ال ار وح ى تی ردد عل ع الت دل مرتف ر مع زر ، وتغیی عاع اللی راج ش ل إلخ بھ الموص زر ش ی
راءة  ستخدمة للق ارة الم ة المخت سرعة الخطی اً ل ضوء وفق دیل ال ضوء ٠تع دیل ال دل تع د مع ویع

سبة  و ن ذروة Pave/Ppھ درة ال ین ق ضوء PaveوPpب شدة ال طة ل راءة المتوس درة الق ق
٠بشعاع اللیزر المعدل بواسطة التردد المرتفع 

(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



٤٤

١٨/٠٨/٢٠١٠
D١٤٠٩/٢٠١٠

٢٠١٣مارس 
١٢/٠٦/٢٠١٣

٢٦٢٩٥

(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 E02F 9/28

(71) 1.
2.
3.

ESCO CORPORATION  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CARPENTER, Christopher, M.
CONKLIN, Donald, M.
MORRIS, Ray, J.

4.
5.
6.

BEARDEN, James, E.
DURAND, Sevem, D.

(73) 1.
2.

٣٠/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٧٨٧/٦٠و٢٦٨: دة األمریكیة تحت رقمالوالیات المتح
٢٨/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/007872):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تجمیعة تآكل  (54)
٢٧/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٨/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

دةیتعلق ھذ ي عضو تآكل وقاع شتمل عل ي ت ر والت دات حف ة بمع تم ا االختراع بتجمیعھ تآكل خاص ی
اق د أعم ك تزوید كل منھما بأسطح تثبیت علویة وسفلیة یتم إزاحتھا وتكون موجودة عن ة وذل متداخل

ت ران ثاب ة وإق ة مرتفع ي مقاوم اظ عل ع الحف ن ٠لتقلیل العمق الكلي للتجمیعة م شتمل كل م وعادًة ی
وفیر وصلةاألن ر ف والتجویف علي طرف تثبیت أمامي علي شكل مثلث لت د كبی ي ح ة إل ة ثابت أمامی

انبي ي والج ل الرأس ن التحمی ل م ل لك ضو التآك ف وع ین األن ین ٠ب رك ب ل للتح ل قاب ون القف ویك
ع موضعي التثبیت والتحریر وذلك لیسمح باستبدال عضو ھ م تم تثبیت التآكل عندما تقضي الحاجة، وی

٠لتآكل ألغراض الشحن والتخزینعضو 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



٤٥

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

ات االختراعمكتب براء
PCT

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

٢٠/١١/٢٠٠٨
١٨٩٣/٢٠٠٨
٢٠١٣مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٩٦

 B02C 23/06 & C09C 3/04, 3/10, & C09K 3/10 & C08K 3/26 & C01F 11/18Int. Cl.8(51)

COATEX S. A.S. (FRANCE)
OMYA DEVELOPMENT AG (SWITZERLAND)

1.
2.
3.

(71)

4.    MONGOIN, JacquesGANE, Patrick, A.
BURI, Matthias
BLUM, Rene, Vinzenz

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٤/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٤٦٩٠/٠٦: فرنسا تحت رقم
٢٢/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ    (PCT/BI2007/001323) : رقمطلب البراءة الدولى 

سمر احمد اللباد(74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لطحن مواد تحتوى على خام كربونات فى الحالة الجافة(54)
٢١/٠٥/٢٠٢٧فىوتنتھى٢٢/٠٥/٢٠٠٧من  تبدأ الحمایة 

خام كربونات،تتمیز بان یتعلق االختراع الحالى بطریقة لطحن مادة فى حالة جافة تحتوى على (57)
:الطریقة المذكورة تشتمل على الخطوات التالیة

: طحن المادة المذكورة فى حالة جافة فى وحدة طحن واحدة على االقل)أ
i -فى وجود بولیمر بولى الكیلین جلیكول واحد على االقل حیث ان

المذكور تتألف من على االقل من وحدات المونومر المشكلة للسلسلة الرئیسیة للبولیمر % ٩٨
اكسید ایثیلین ، اكسید بروبیلین او مخالیط من ذلك، وحیث یكون الوزن الجزیئى مساویا 

مول على االقل، /جم٤٠٠
ii - بالوزن من المادة المذكورة فى % ١٠بحیث تكون كمیة الماء فى وحدة الطحن المذكور اقل من

. الحالة الجافة فى وحدة الطحن المذكورة
باستخدام وحدة تصنیف واحدة على االقل، ) أ(ك تصنیف المادة المطحوة طبقا للخطوةیمكن بعد ذل)ب
مع كل او جزء من المادة المطحونة المتحصل علیھا من ) ب(أو /و) أ(یمكن تكرار الخطوات) ج

). ب(أو الخطوة /و) أ(الخطوة 
من ) ج(أو /و) ب(أو /و) أ(یتمثل ھدف اخر لالختراع الحالى فى منتج تم الحصول علیھ من الخطوة 

. طریقة االختراع
ن الخطوة ذكور م تج الم ى استخدام المن راع ف صنیع ) ج(أو /و) ب(او /و) أ(ویتمثل ھدف ثالث لالخت لت

.مانع تسرب،ورق، طالء، بالستیك او لصیغ مستخدمة فى الزراعة

زیة  تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلی



٤٦

١٢/٠٤/٢٠١١
٠٥٦٥/٢٠١١
٢٠١٣فبرایر 

١٧/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٩٧

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

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65B 9/13

(71) 1.
2.
3.

MSK VERPACKUNGS-SYSTEME GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

Frank Rolf Michels
Norbert Vermeulen
Enrico Czok

4.
5.
6.

Michael Oymann
Serge Alekseew

(73) 1.
2.

١٥/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٠,١٠٠٠٣٩٨٩٠:تحت رقمألمانیا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

جسامأةحول مجموعةرقیقةلتغلیف طبقةجھاز و طریق (54)
١١/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ١٢/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

سام بواسطأةلى بجھاز لتغلیف مجموعختراع الحایتعلق اال ىةرقیقةطبقةج ھ عل از ل ل األ، الجھ ق
ةالرقیقةلسحب الطبقةداأ، وةرقیقالةس تلقیم لتزوید الطبقأ، رةرقیقةلطبقةواحدةرقیقةامداد طبق

ى مجموعألسفل ساماألةعل یم الطبقأر٠ج ھةرقیقالةس تلق دوران خاصةقابلة، دعامةقاعدل ةلل
دورانةعدبالقا ىةتتضمن القاعدو٠القابلھ لل م طبقاألعل ل ملق یم الطبقةرقیقةق ةرقیقالةواحد لتلق

ةرقیقةطبقةلتخزین قطعةرقیقةللدوران لھا مخزن طبقةالقابلةالدعام٠للدورانةالقابلةللدعام
٠قلعلى األةواحدةتغطیةلعملی

(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



٤٧

٢٦/٠٥/٢٠١٠
٠٨٦٢/٢٠١٠
٢٠١٣مارس 

١٧/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٩٨

(22)
(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 37/02 ,  41/00 & G01S 17/08

(71) 1.
2.
3.

UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHÜCKER, Franz-Josef
THOMAS, Peter

(73) 1.
2.

٢٨/١١/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٥٧٣٤٨.٢: تحت رقمألمانیا 
٠٦/١١/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/009370(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة إختراع (12)

فرن كوكةفرن لبطاریةلشحن غرفةوطریقةجھاز تسوی (54)
٠٥/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ةداأقل ألعلى اةحیث فیھا بواسط، فرن كوك ةفرن لبطاریةلشحن غرفةبطریقختراعالھذا ایتعلق
یتم ألقیاس المسار للمة داأبةمتصل) حساب(تقدیر ةولھ وحد) المساح(ةعلى القامةمرتبةواحدقیاس

ألللم)المسار(ةالشحن وحیث فیھا اعتمادا على الطریقةثناء عملیأالفرن ةفى اتجاه طولى داخل حجر
یتم تحدید مظھر ذو مستوى ، لالختراع وطبقاً . الفرنةلغرفضافىإجراء شحن إیتم ، الذى یكون محدد 

ةوسیلةالفرن بواسطةلحجرةوالعرضیةفى االتجاھات الطولیحر–تالمس ة بعاد بطریقألا–ثالثى
تشغیلھا بتالمس داه قیاس یتمأباستخدام ةجراء الطریقإلةبجھاز تسوییضاً أویتعلق االختراع .قیاس
) .مساح(ةعلى قامةومرتبةحر–ة بطریق

(57)

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



٤٨

١٨/٠٨/٢٠١٠
١٣٨٩/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

١٧/٠٦/٢٠١٣
٢٦٢٩٩

(22)
(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 37/22, 37/26, 25/28, 25/04, 41/10, 43/56, 43/80,  57/20

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

NELSON, Alan, Frederick

(73) 1.
2.

٢٠/٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٢٩.٩٩٦/٦١:رقمالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
١٢/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP2009/000979): (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
تراع  براءة اخ (12)

صیاغات مبیدة لألعشاب  (54)
١١/٠٢/٢٠٢٩فىوتنتھى ١٢/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  راعیتعلق ھ شتمل االخت دة لألعشاب ت دة مبی ة ، -a: بصیاغة جی ة مائی ائع -bمرحل HPPDم
ة ،  ة المائی یتامید و-cفى معلق المرحل ف كلورواس سازولین ف/ مغل د أعشاب ایزوك ق أو مبی ى معل

ة ،  ة المائی ى المرحل فات و-dف اً ، /جیلفوس اً زراعی ول كیمیائی ا مقب ح لھ ینات أومل أوجلوفوسوس
ة  ة المائی ى المرحل ول ف ى محل راع ٠ف یغة اإلخت ضیر ص ة لتح الى بعملی راع الح ق اإلخت ا یتعل كم

٠مبیدة لألعشاب وعملیة للتحكم فى النباتات الغیر مرغوبة 

(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



٤٩

٢٦/٠٧/٢٠١٠
١٢٥٨/٢٠١٠
٢٠١٣مارس 

٢٣/٠٦/٢٠١٣
٢٦٣٠٠

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

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

تراعمكتب براءات االخ

(51) Int. Cl.8 A01M 1/12

) جمھوریة مصر العربیة(رندا محمد عبد الرحمن محمود / الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

رندا محمد عبد الرحمن محمود/ الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

للحشرات طریقة إلنتاج النیماتودا الممرضة  (54)
٢٥/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٦/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت ق ھ ھ یتعل ى حقیب دة ف شرات المقی س الح اتودا بغم شرات بالنیم دوى الح ة ع بعملی
شرات  ى الح ة عل اتودا والرطوب شبع بالنیم اف م ع لح م وض اتودا ث ول النیم ى محل یلین ف ن الموس م

دوى  ا داخل صوانى الع دة لتغطیتھ صوانى ٠المقی ور رص ال ى الف تم عل دوى ی ة الع ام عملی د اتم بع
صاد  ى الح اء ف دم استخدام رش الم ك لع ى الحضان وذل ن وضعة ف ذى یمك د ال از الحاص ى جھ ٠ف

ة لألطوار وتعتمد ف كرة الحصاد على مفھوم المصاید البیضاء التى تستفید من الھجرة النشطة الطبیعی
یلین  اش الموس س قم ث یالم ع بحی المعدیة إلى الماء وذلك بوضع أسفل كل صینیة تعلیق صینیة تجمی
ل  ى حام دة ف ذه الوح رر ھ ع وتك ینیة التجمی ى ص ود ف اء الموج ق الم ینیة التعلی ن ص دلى م المت

ن ال ھ م صوانى ب ق ال رى لتعلی ھ مج ابز ب الموجود بالمخ صلب ك تیك أو ال ام دورة ٠بالس د إتم بع
اء الموجود  ى الم ة إل اجر األطوار المعدی ق تھ ى صوانى التعلی حیاة النیماتودا داخل جسم الحشره ف

ع  وانى التجمی ى ص شطة ٠ف ون ن ة تك اتودا المجمع د ألن النیم صل المعق از الف ة لجھ ال حاج
ة ونقیة م ر المعدی راد غی ا واألف شوائب والبكتری ا ٠ن ال ن بقای ھ م ا علی ع قماش الموسیلین بم تم رف ی

٠الحشرات وتشطف الصوانى بالماء 

(57)

والصور تمــثل الرسومـات والصــور الفوتــوغرافیـة المرفقــة بالوصـــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــورة مــن الرسـومات

المرفقة بالطلب
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(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

القائم باعمال                                                       
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر . د. أ



افتتاحیة

یعد البحث العلمى منبعـًا ورافًدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى              

ا ااالهتمام بحقوق ن كاا ولم، یة المنشودة جلو التكنو فكره مما یحقق التنمیة االقتصادیة و  لملكیة الفكریة مطلبـً

ة والتى تزود المخترعین والمبدعین بحقوق قانونیة لحمایة إبداعاتهم والتنمیضروریـًا 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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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

٢٠١٣یولیهرـالل شهـخ



٢

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٨/٠٩/٢٠٠٢
١٠٧١/٢٠٠٢

٢٠١٣ینایر 
٢٠/٠٧/٢٠١٣

٢٦٣٠٣

 C01D 3/04, A61K 9/08, 33/28,47/02Int. Cl.7(51)

(71)٠١
٠٢
٠٣

)جمھوریة مصر العربیة ( جمیل أدیب حبیب حكیم/ دكتور

(72)٠١
٠٢
٠٣

جمیل أدیب حبیب حكیم/ دكتور

(73)٠١
٠٢

(30)٠١
٠٢
٠٣

(74)
براءة اختراع  (12)

قطرة للعین تحتوى على كلورید الزئبق(54)
٢٧/٠٩/٢٠٢٢وتنتھى فى  تاریخ منح البراءةتبدأ الحمایة من 

ة یتعلق ھذا االختراع (57) ة خاص ین وتركیب شقین ملحی وكروم ب ادة بالن ى م وى عل ین تحت بحمایة قطرة للع
واد معرو دة ذات م ل جدی ث أن ك اً حی ین تجاری رة للع تعمالھا كقط تم اس صیدالنیات ، وی م ال ة بعل ف

.یتم بتحضیر غیر ثابت فى مراكز متخصصةاالستعماالت ألمالح الزئبق 
ة : كما یتعلق االختراع بحمایة تركیبة صیدالنیة تكون المادة الرئیسیة بھا  بالنوكروم بشقیھا ، وھى قاتل

صیدلیات لكل الطفیلیات والمیكروبات ،  دم وجود قطرة بال ن ع –ھذا االختراع یأخذ أھمیھ القصوى م
. تستطیع قتل الفطریات والطفلیات التى تصیب العین كثیرًا –حتى اآلن 

تمثل هذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٣

٠٦/٠٨/٢٠٠٩
١١٨٨/٢٠٠٩
٢٠١٣مارس 

٠٣/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣٠٤

(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 G08B 23/00
(71) 1.

2.
BEHAVIORAL RECOGNITION SYSTEMS, INC.   (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

EATON, John Eric;
COBB, Wesley Kenneth;
URECH, Dennis Gene;
BLYTHE, Bobby Ernest;

5.  FRIEDLANDER, David Samuel;
6.  GOTTUMUKKAL, Rajkiran

;Kumar
7.  RISINGER, Lon William;
8.  SAITWAL, Kishor Adinath;

9. SEOW, Ming-Jung;
10. SOLUM, David Marvin;
11. XU, Gang;
12. YANG, Tao;

(73) 1.

٠٨/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٨٨٨.٧٧٧/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت  رقم
٠٨/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/053457(: طلب البراءة الدولي  رقم

٠١
٠٢

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع (12)

نظام وطریقة لتمییز السلوك داخل إطار فیدیوى  (54)
٠٧/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى في ٠٨/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

دفق من اإلطارات تزود تجسیدات االختراع الراھن طریقة ونظام لتحلیل وتعّل ى ت اء عل سلوك بن م ال
ھ  تم جمع ة . الفیدیویة ی د العناصر المادی تم تحدی الحواس ( وی ة ب اء ) المدرك دفق بن ي الت المصورة ف

ع ویمكن أن یكون لكل عنصر مادى نموذج بحث مقابل. على تحلیل اإلطارات الفیدیویة  یستخدم لتتب
ى إطار  ن إطار إل ادى م یالت . حركات العنصر الم وین تمث ة وتك ات العناصر المادی د فئ تم تحدی وی

ى تحدث . داللیة لھا  وتستخدم التمثیالت الداللیة لتحدید سلوكات العناصر المادیة وتعلم السلوكات الت
ة  ة المجموع دفقات الفیدیوی ى تصورھا الت ذه الط. في البیئة الت ى وبھ سرعة وف تعلم النظام ب ة ، ی ریق

ال تحدث  ات أو أفع الزمن الحقیقى السلوكات الطبیعیة وغیر الطبیعیة ألیة بیئة من خالل تحلیل حرك
اء  شك بن ر لل ر الطبیعى والمثی سلوك غی أ بال فیھا أو تكون غائبة منھا ، وبذلك فإنھ یتعرف على ویتنب

. على ما تعلمھ 

(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



٤

٠٨/١١/٢٠٠٩
١٦٣٩/٢٠٠٩
٢٠١٣ابریل 

٠٧/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣٠٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G09F 1/00, 7/00

) جمھوریة مصر العربیة(نبیل صابر محمد محمود المصرى/ االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نبیل صابر محمد محمود المصرى/ االستاذ  ٠١
٠٢

٣.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

استخدام خامات جدیدة فى فن الدعایة واالعالن  (54)
٠٧/١١/٢٠١٦وتنتھى فى ٠٨/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

راع ب ذا االخت ق ھ النیتعل ة واالع ن الدعای ى ف دة ف ات جدی تخدام خام ة ٠اس ن الدعای ث أن ف حی
اج  الن یحت ة واالع د دراس ق وبع ذا المنطل ن ھ داع وم دائم واإلب ار ال اً أى باالبتك د دائم ى الجدی إل

ة لالعالن  ى الكتاب ة واإلعالن ف ن الدعای ة لف دة طرق مختلف لسنوات أتقدم بخامات جدیدة تستخدم بع
ون  شب والنی تیك والخ ات البالس ن خام صنوعة م ات الم ن الالفت دالً م شآت ب شركات والمن ن ال ع

ات ال الس والخام ر ج زف والفیب لین والخ سیرامیك والبورس ام ال ى خ ا ھ دة ھن خ ، ٠٠جدی ال
ارف  یم والزخ ذكر الحك ات ال ل آی المى مث ن االس دیم الف ى تق ات ف س الخام ستخدم نف ا ت كم
دى  انى والھن صینى والیاب ن ال ى والف ونى والقبط ن الفرع دیم الف ذلك تق ة ك رق مختلف دة ط بع

ات ا ذلك لوح شعوب وك ل ال راث ك ة وت رق مختلف دة ط ك بع ة وذل ات العالمی شاھیر واللوح ٠لم
وین لوحات  ى تك دة ف ى ح ًال عل ة أو ك ال مجتمع ویتم استخدام الخامات المذكورة فى تنفیذ ھذه األعم

٠فنیة یمكن فى بعض األحیان التعبیر عن المنتج بالرسم حول االعالن المكتوب بعدة طرق 

(57)

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



٥

١٤/٠٣/٢٠١٠
٠٣٩٩/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٠٩/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣٠٦

(22)
(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 25/08

(71) 1.
2.
3.

MEVLABS, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KOLLARS, Thomas

(73) 1.
2.

٠٧/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٩٧٠.٥٥٢/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US) (2008/075324: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ات لتسلیم مركبات إلى المفصلیات والكائنات الدقیقة بداخلھاتركیبات وأدو (54)
٠٤/٠٩/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٥/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

داخلھا بتركیبات االختراعیتعلق ھذا  ة ب ات الدقیق ى المفصلیات والكائن ات إل ٠وأدوات لتسلیم مركب
ستھ ث ی ب ، حی كر والمرك ن س ام م شكل ع ات ب ألف التركیب رض وتت ل مم ب عام ك المرك دف ذل

٠معین أو كائن دقیق آخر داخل المفصلیات ، یقتل المفصلیات أو اتحاد من ذلك 

(57)

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



٦

١٥/٠٨/٢٠١١
١٣٦٦/٢٠١١

٢٠١٣ینایر 
١٤/٠٧/٢٠١٣

٢٦٣٠٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E02F 3/88

(71) 1.
2.
3.

DAMEN DREDGING EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

WINKELMANN, Marius Otto
RATERING, Hendrik

(73) 1.
2.

٠٦/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/EP2009/058526): تحت الرقمین طلب البراءة الدولى
(PCT/EP 2010/059500)٠٢/٠٧/٢٠١٠بتاریخ

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أو محمود عادل عبد الحمید /أحمد محمد فتحى السید العشرى و (74)
براءة اختراع   (12)

منظومة السفینة الحفارة (54)
٠١/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٢/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

اق البحار  ورة بأعم ن الرواسب المغم تخلص م یتعلق االختراع الحالى بمنظومة أو طریقة خاصة لل
ن فالسفینة أثناء اإلبحار تشفط خلیط المیاه والرواسب بواسطة ٠وإزالتھا مضخة مغمورة فى البحر م

سفینة وحال ٠خالل خرطوم مرن مالئم یتم دحرجتھ أو لفھ على البكرة المعدة لذلك وإخراجھ على ال
كون السفینة تبحر، یتم شفط الخلیط ویتم تسلیمھ على الفور إلى واحدة من أنابیب أو خطوط نقل حرة 

٠ومرنة الحركة التى تبحر جنبا إلى جنب 

(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



٧

٠٤/٠٣/٢٠١٠
٠٣٥٩/٢٠١٠
٢٠١٣مارس 

١٥/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣٠٨

(22)
(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 99/00

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ROSS, WILLIAM C.

(73) 1.
2.

٠٤/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٩٦٩,٨٦٠/٦٠: ینرقمالالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٠٥/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ١٨٦,٢٢٥/١٢

٠٣/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/075144):ولى رقمطلب البراءة الد

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود عادل الولیلى   (74)
براءة اختراع   (12)

فجوىإضافة معلومات موضعیة عن أسطح داخل تكوین جیلوجى عقب التحول إلى تمثیل (54)
٠٢/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٣/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ات یتعلق ھذا اال ة بیان ختراع بنظام، طریقة وسط معلومات إلدخال معلومات موضعیة داخل مجموع
ة ضمن الطریق وجى وتت وین جیول ل تك طح داخ رض أس سین ع ة لتح اع ) ١: (جیولوجی یح قط توض

ى  اع العرض ضمن القط ث یت ار، حی ن اآلب ة م ة ثانوی ن مجموع اره م تم اختی وین ی ن تك ى م عرض
ح، ) ٢(مختارة، الموضح لقطات لبئر من اآلبار ال ع القطاع العرضى الموض ة م تح فجوة ال توافقی ف

ر  ل الفجوة غی ث تمثی ق، حی دم التواف ة لع ار القاطع ن اآلب ر م د واحد أو أكث تح الفجوة عن حیث یتم ف
ع ) ٣(أو مادة مفقودة من التكوین بسبب التآكل، /مترسب و ددة لمواق استقبال مدخالت المستخدم المح

ى أساسھا إغال) ٤(قمم الفجوة،  ق الفجوة، حیث یتضمن إغالق الفجوة حساب مواقع القمم المعادة الت
سطح واحد أو  وذج ل ل نم ى عم ادة ف م المع تم استخدام القم مواقع القمم المحددة داخل الفجوة، حیث ی

٠أكثر من سطح داخل التكوین

(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



٨

٠١/١٠/٢٠٠٩
١٤٤٩/٢٠٠٩
٢٠١٣مارس 

١٧/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣٠٩

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

جمھوریة مصر العربیة
لة لشئون البحث العلمىوزارة الدو

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04B 1/76, 1/80

)جمھوریة مصر العربیة(التھـــــــامـى أبــو زیــد عبـــــد هللا / دكتور ٠١
٠٢

(71)

التھـــــــامـى أبــو زیــد عبـــــد هللا  / دكتور ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

طریقة وتقنیة لتصنیع حوائط خرسانیة خفیفة سابقة الصب 
صدیقة للبیئة ولھا خواص میكانیكیة جیدة 

(54)

٣٠/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠١/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
حوائط سابقة الصب من الخرسانة المسلحة یتم تجمیعھا یتعلق االختراع الحالى بطریقة وتقنیة لتصنیع 

ن . الحوائط تمتاز بأنھا خفیفة وصدیقة للبیئة وذات خواص میكانیكیة جیدة . بالموقع  تتكون الحوائط م
سلیح  د ت سلیح ، یمت ة شبكة ت سلحة بكل طبق بالطات مالئة خفیفة وأعصاب وطبقتین من الخرسانة الم

سلحة األعصاب الطولى قلیالً خارج ن الخرسانة الم ة م ى عمل أعصاب محیطی الحوائط للمساعدة ف
ب  د تركی ا عن ادات بیتھ ال واإلجھ ل األحم ع بالطات األسقف وتنق تشد وتثبت الحوائط مع بعضھا وم

ة  . وتجمیع الحوائط واألسقف  از بخف ة تمت ارة polystyrene-foamالمادة أو أى مادة مال ة عب المالئ
. لصناعى الوزن وعزل الصوت والحرارة عن ألواح من األسفنج ا

(57)

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



٩

١٢/٠٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000167

٢٠١٣مارس 
١٧/٠٧/٢٠١٣

٢٦٣١٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01V 1/00

(71) 1.
2.
3.

PGS AMERICAS, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BORRESEN, Claes, Nicolai

(73) 1.
2.

٠٧/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ ٥١٥,٩٣٥/١٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٣/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ(PCT/US2005/029959):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

ة المسجلة بواسطة مجسات الضغطــــاع الماء فى البیانات الزلزالیـــــفیف مضاعفات قام لتخــــنظ
ومجسات حركة الجسیمات

(54)

٢٢/٠٨/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٣/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راع یتعل ةباالخت ات زلزالی ن بیان اء م اع الم ضاعفات ق وھین أو لتخفیف م ة لت سجلة طریق م

سات  زةبواسطة مج ى الضغط ، ومجسات أو أجھ التغیرات ف زة إحساس وإشعار ب إحساس أو أجھ
ساب ٠وإشعار بالتغیرات فى حركة الجسیمات فى أرتال مسماعات مائیة مسحوبة فى البحر تم ح وی

ن إشارة مجس للضغط وإشارة س مجال موجى صاعد ومجال موجى ھابط فى موضع مجس م مج
تم ٠لحركة الجسیمات ك ، ی د ذل م بع اءث اع الم ى ق ى موضع ف وجي صاعد ف دون حساب مجال م ب

ى موضع صاعدة والھابطة ف ة ال سمضاعفات أو تعددات قاع الماء من المجاالت الموجی تم ٠المج ی
اذج اال س منفى واحد من نم ى موضع المج وجى صاعد ف راع ، حساب مجال م س خت إشارة مج

سیمات ة الج وجى٠الضغط وإشارة مجس حرك تم حساب مجال م ى موضعوی ابط ف ن ھ س م المج
سیمات  ة الج س حرك ضغط ومج س ال ارتى مج ى. إش صاعد ف وجى ال ال الم شر المج ع وینت موض

وینتشر المجال ٠المجس بشكل مضاد إلى قاع الماء مما ینتج عنھ مجال موجى صاعد فى قاع الماء
ھ تج عن ا ین اء مم اع الم ى مجال مالموجى الھابط فى موضع المجس بشكل متقدم إلى ق ابط ف وجي ھ

أو متعددات قاع الماء من ویتم حساب مجال موجى صاعد فى قاع الماء بدون مضاعفات٠قاع الماء
ابط المجال الموجى الصاعد المنتشر بشكل مخالف أو مضاد فى قاع الماء ، ومن المجال الموجى الھ

٠انعكاس قاع الماءالمنتشر بشكل متقدم فى قاع الماء ، ومن معامل

(57)

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



١٠

٠٢/١١/٢٠١٠
١٨٥٠/٢٠١٠
٢٠١٣مارس 

١٧/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣١١

(22)
(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 1/38

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS  (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

TURNBULL, Neil

(73) 1.
2.

٠٧/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ٤٨٨,١٥١/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٦/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/GB2009/001131):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

المجسةثنائیةزلزالیةنخفض التردد فى رتل مسماعات مائیج ملتخفیف الضجیةطریق (54)
٠٥/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٦/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ن ةمحسوبةسیأرةمجس سرعةشارإتتحدد  سجلةشارإم غط م س ض دد ٠ة مج سةشارإتتح مج
سرعةرشاإوةالمحسوبةسیأالرةمجس السرعةشاركتجمیع خطى إلأةمنشةسیأرةسرع ةمجس ال

سماعات مائیةالمسجلةسیأالر ال م ات ارت ى بیان یط المجس ، باستخدامةثنائیةزلزالیةف معامل خل
رقةتتحدد مركب٠كثابت تناسب دار نصف الف وجى صاعد للضغط بمق ین مجال م س ةشارإب مجل

ى مركبأخطیتحدد٠التفاعللخلیطةكدالأةالمنشةسیأالرةمجس السرعةشارإوةالضغط المسجل ةف
شر األالم صاعد للضغط بن ىجال الموجى ال سجلةشارإخطاء ف ضغط الم س ال دود ةمج ةشارإوح

یط التفاعل تخفض الخطةتتحدد قیم٠أةالمنشةسیأالرةمجس السرع ى إألخل ى مركبأل ى حد ف ةدن
٠المجال الموجى الصاعد للضغط

(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



١١

٢١/٠٢/٢٠١٠
٠٢٧٩/٢٠١٠
٢٠١٣مارس 

١٨/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣١٢

(22)
(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 35/00

(71) 1.
2.
3.

VAM USA, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BREIHAN, James
BAILEY, Andyle, Gregory
HEGLER, Matthew

(73) 1.
2.

٠٥/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٢٢٦,٨٥٠/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٤/١١/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/012444):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة   (74)
براءة اختراع   (12)

قدرة زائدة على تحمل االنضغاط وصلة أنبوبیة لحقل نفط ذات (54)
٠٣/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ب  ن لول ى عضو مسمارى یتضمن س وى عل ط تحت ة نف یتعلق االختراع الحالى بوصلة أنبوبیة ملولب
ان ارجى ث ستدق خ ب م ن لول ارجى أول وس ستدق خ ب ٠م ن لول ى س ندوقى عل ضو ص وى ع یحت

ى العضو ٠وسن لولب مستدق داخلى ثانمستدق داخلى أول ویتم توفیر اكتاف عزم لى حلزونیة عل
زون ٠المسمارى والعضو الصندوقى، وتتباعد محوریا فیما سنى اللولب األول والثانى وى الحل ویحت

ن العضو المسمارى  ى كل م ضغوطة عل اب م دورات بأجن ن ال ة م ى مجموع بكل كتف عزم لى عل
٠والعضو الصندوقى

(57)

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



١٢

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٨/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001326

٢٠١٣ینایر 
٢٤/٠٧/٢٠١٣

٢٦٣١٣

 G01L 21/00Int. Cl.8(51)

 MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)1.
2.
3.

(71)

4.      KOISHIDA, Kazuhito
5.      CHEN, Wei-Ge

SUN, Xiaoqin
WANG, Tian
KHALIL, Hosam A.

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٣١/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ١٤٢.٦٠٣/١١: الوالیات المتحدة االمریكیة رقم
٠٥/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/012641: (الطلب الدولى رقم

سمر احمد اللباد  (74)

براءة اختراع(12)

طریقة لمعالجة اشارة صوتیة معادة التشكیل باستخدام معامالت مرشح (54)
٠٤/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى   ٠٥/٠٤/٢٠٠٦من  تبدأ الحمایة 

على سبیل . یتعلق االختراع الحالى بوصف تقنیات وادوات لمعالجة إشارات صوتیة معادة البناء(57)
المثال ، یتم ترشیح إشارة صوتیة معادة البناء فى النطاق الزمنى باستخدام معامالت ترشیح یتم 

امالت وھناك مثال أخر یتضح فى انتاج مجموعة من مع. القل، فى نطاق الترددحسابھا، جزئیا على ا
الترشیح لترشح إشارات صوتیة معادة البناء تتضمن قص واحد او اكثر من ذروات مجموعة من قیم 

وفى مثال اخر، بالنسبة لجھاز ترمیز وحل الرموز الصوتیة ذى نطاق ترددى فرعى، فى . المعامل
.البناءنطاق تردد بالقرب من تقاطع بین نطاقى تردد فرعین، فانھ یتم تعزیز إشارة مركبة معاد 

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



١٣

٢٨/٠١/٢٠٠٨
٠١٥٨/٢٠٠٨
٢٠١٣ابریل 

٢٥/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣١٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G03G 15/00, 21/18

(71) 1.
2.
3.

STATIC CONTROL COMPONENTS INC. ,  (UNITED STATE OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HUCK, Donald, R.
JONES, James, H.
WILLIAMS, James, R.

4.     CAUSEY, Anthony, D.
5.     MARTIN, Thomas, J.

(73) 1.
2.

٢٨/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ  ١٩٣.٩٤٤:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة 
٢٦/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/US2006/029040(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

نظم وطرق إلعادة تصنیع مكونات صورة (54)
٢٥/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٦/٠٧/٢٠٠٦بدأ الحمایة من ت

طوانة  تبدال اس ضمن اس ورة تت رف ص صنیع ظ ادة ت رق إلع نظم وط راع ب ذا االخت ق ھ یتعل
ضوى  ورة ع ل ص لة OPCموص ى س ة إل ة مثبت ة بطریق ة مؤمن م طرفی ھ قم صویر ل رف الت ى ظ ف

زع المھمالت أو جزء آخر من ظرف مسحوق التصویر فى جانب من االختر ة ن ضمن الطریق اع ، تت
٠المتواجدة بدون فصل القمم الطرفیة وتركیب القمم الطرفیة OPCاسطوانة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
لرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبالمرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من ا



١٤

٢١/٠٢/٢٠١١
٠٢٧٩/٢٠١١
٢٠١٣مارس 

٢٥/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣١٥

(22)
(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 39/20 & B01J 20/20 & C02F 1/28

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

CHATTERJEE, Jaideep
GUPTA, Santosh, K.

(73) 1.
2.

٢٢/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ (MUM 1772 2008): تحت رقمالھند
٢٣/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/059464):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مرشح جسیمات (54)
٢٢/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٣/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ات  یح الملوث روى، لترش بھ ك روى أو ش صف ك سیمات ن ح ج ع مرش الى بمجم راع الح ق االخت یتعل
ا ا، والفیروسات بینم س الجسیمیة، بما فى ذلك الكائنات الدقیقة مثل الحویصالت، البكتری ى نف دم ف یق

ة ة طویل رة زمنی ى مدى فت دفق عل سبیا للت ة ٠الوقت معدالت مرتفعة ن د بصفة خاص راع مفی واالخت
ى  سالفة باإلضافة إل ات ال ل الملوث ذى یزی ة وال اء تحت الجاذبی اء، لترشیح الم ى مرشح م لإلدراج ف

ستخدم بصورة و٠ملوثات كیمیائیة إن الترشیح ی ن، ف ى الف ھ ومن الطرق المعروفة ف ث أن اسعة، حی
ن حیث ٠غیر مكلف نسبیا وال یتطلب مصدر دائم للكھرباء حات مشكلة م وعلى أیة حال فإن للمرش

ستبدل اج ألن ت ٠أنھا إما أال تكون قادرة على إزالة جمیع الشوائب فى الماء، أو تنحشر بسرعة وتحت
راع ال إن االخت الى، ف ذه المشكلة، وبالت ى حل ھ ح ویرمى االختراع الحالى إل دم مجمع مرش حالى یق

اس شبكة  ن الجسیمات بمق ى م ة أول شمل طبق ى ٣٠الجسیمات نصف كروى أو شبھ كروى ی ٦٠إل
٠ملحومة متكاملة معا مع رابط٢٠٠إلى ٦٠وطبقة ثانیة من الجسیمات بمقاس شبكة 

(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



١٥

٠٤/١٠/٢٠٠٩
١٤٥٨/٢٠٠٩
٢٠٠٩مارس 

٢٥/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣١٦

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

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

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

GECO TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

KAMBIZ IRANPOUR

(73) 1.
2.

٠٣/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٢٤٥.٥٠٣/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

توافقى باستخدام معدالت حركة مسح متعددة ) ترقیق أو تخفیف(توھین  (54)
٠٣/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٤/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

سالت ٠یتعلق ھذا االختراع بتقنیة تتضمن تولید متسلسالت حركة مسح زلزالى كل واحدة من المتسل
سح مصاحب ة م دل حرك ا مع ى لھ ة المسح الزلزال ة لحرك دالت ٠المتعاقب ر مع ة تغیی ضمن التقنی تت

اس زلز ى قی ف حركة المسح لتقلیل التشویش التوافقى الموجود ف ى مؤل تج باالستجابة ) مركب(ال من
٠إلى متسلسالت متعاقبة لحركة المسح

(57)

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



١٦

٢٨/٠٩/٢٠٠٨
١٦٢٣/٢٠٠٨
٢٠١٣إبریل 

٢٥/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣١٧

(22)
(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 23/08

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT N.V.  (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

LOVELL, John, R.
ADNAN, Sarmad
GAY, Michael, G.

(73) 1.
2.

٠٣/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٢٧٨.٥١٢/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/IB2007/051123):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ة الفكریة عبد الھادى للملكی (74)
براءة اختراع   (12)

طرق وأنظمة خدمة بئر  (54)
٢٨/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٩/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

تیتعلق اال ى مبی شتمل عل وى ختراع الحالى بشرح طرق وأنظمة خدمة بئر ، فى أحد النماذج ت محت
تمعلى ضغط موصل مباشرة الى فوھة بئر لحفرة بئر ، وبكرة مو ت ی ف ضوعة داخل المبی ا ل علیھ

ر المضغوطةإدخال خط اتصال إطرق على حدى الإخط اتصال ، تشتمل  رة البئ دس لى حف دون تك ب
تم  ر وی ى بئ م ف ىإتحك تحكم ف ر بواسطة ال رة البئ ى حف ھ ف بكرة ، وتكون دخال خط االتصال ودفع

ة  ت مضغوط موصلة بصورة قابل ة لمبی ةالبكرة داخلی ة إلإلزال ى فوھ رل د یحرك بئ ر ، ق رة بئ لحف
ارئ أھذا الملخص لباحث لى الموضع المرغوب فى حفرة البئر ، یتیحإتدفق مائع خط االتصال  و ق

و معنى عناصر أو تحدید مجال ألتفسیر یتم استخدامھآخر التحقق بسرعة من موضع الكشف ، قد ال
CFR٣٧٠ ١,٧٢الحمایة

(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



١٧

١٦/٠١/٢٠١١
٠١٠٠/٢٠١١
٢٠١٣مارس 

٢٨/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣١٨

(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 C05G 3/00, 5/00 & C05C 9/00

(71) 1.
2.
3.

 AGRIUM INC. (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

OGLE, Jeffrey Michael
SIMS, Johnny Duran

(73) 1.
2.

١٦/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ١٧٤.٣٢٢/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٣٠/٠١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/CA2009/000110):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

متحكم فیھاةبصورةسماد تتحرر منھا العناصر الفعالةتركیب (54)
٢٩/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣٠/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

رق متحكم فیھاةبصورةسماد تتحرر منھا العناصر الفعالةیتعلق االختراع الحالي بتركیب اجوط إلنت
شتمل تركیب٠ةتلك التركیب سمادةوت ا العناصر الفعالال ي تتحرر منھ ى ةبصورةالت ا عل تحكم فیھ م

اد ماد محوریةم ا بطبقللةقابلةس تم تغلیفھ اء ی ي الم ولیمر، وطةذوبان ف طةبقب ة، وطبقةمتوس
ك، تغلیف طبقةویمكن عند الرغب٠كبریت ي ذل ي ةخارجیةبطبقالكبریتةف ذوبان ف ھ لل ر قابل غی

٠الماء

(57)

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



١٨

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

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

٠٩/٠٨/٢٠١٠
١٣٤٥/٢٠١٠
٢٠١٣فبرایر 

٣٠/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣١٩

 H01M 8/06Int. Cl.8(51)
(71)٠١

٠٢
٠٣

)جمھوریة مصر العربیة ( روال سمیر عبد الرحمن عفیفى /  االستاذه

(72)٠١
٠٢
٠٣

روال سمیر عبد الرحمن عفیفى . أ

(73)٠١
٠٢

(30)٠١
٠٢
٠٣

(74)
براءة اختراع  (12)

"مولد فقاعات الھیدروجین"طریقة معدلة لتكوین ومتابعة فقاعات الھیدروجین فى جھاز(54)
٠٨/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى   ٠٩/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من  

از (57) دیل اداء جھ ة لتع راع بطریق ذا االخت ق ھ دروجین" یتعل ات الھی د فقاع ة " مول ادة كثاف ث زی ن حی م
وم لك بالتینی تبدال س الل اس ن خ ك م ا وذل اء حركتھ ا اثن سین رؤیتھ دروجین وتح ات الھی روع فقاع / خ

سلك مصنع )المستخدم ككاثود والموضوع عمودى على اتجاه السریان فى المحلول الملحى(ایریدیوم  ب
ول الملحى  ل تحت سطح المحل ر بالكام ى تغم من النحاس على شكل حلقات مائلة فى مستوى واحد حت

تم . لتكوین فقاعات الھیدروجین اكثر كثافة ون ( ایضا استخدام لوحة من الورق المقوى المع ویفضل الل
ة) االسود م واالضاءة الخاص ان المظل ن المك دال م ى الجھ. ب اجز ف ع الح تم وض ان ی ن مك ة م ة المقابل

.التصویر او الرؤیة لمنع انعكاس الخلفیات على سطح الماء

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



١٩

٢٢/٠٧/٢٠٠٩
١١٢١/٢٠٠٩
٢٠١٣فبرایر 

٣٠/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣٢٠

(22)
(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 8/72, 8/60

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HUANG, Tianping
CREWS, James, B.

(73) 1.
2.

٢٣/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٦٢٦.١٦٣/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٣/٠١/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US) (2008/051815: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

سوائل معالجة األحماض العضویة مع مواد خافضة للتوتر السطحى ذات لزوجة مرنة ومواد 
مكسرة داخلیة 

(54)

٢٢/٠١/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٣/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ائى كاربوكسیلاالختراعیتعلق ھذا  ن حمض ثن ائى م ول م ى محل وى عل یك ، بنظام سائل مائى یحت

سائل ،  ة ال ادة لزوج تن لزی ل مجل ة كعام ة مرن سطحى ذات لزوج وتر ال ضة لت ادة خاف وم
دنى و ت مع ة كزی سرة داخلی ادة مك ھ /وم تحكم فی شكل م سائل ب ة ال سر لزوج سمك لك ت ال أو زی

سرة ادة المك ون الم ن تك ت األرض ؛ ویمك ات تح ل للتكوین ة التحوی ضیة ذاتی ة حم وفیر معالج وت
شبع ، وزیت معدنى واحد  ى م ض دھن ین ، حم ا أولف ولى ألف ت ب ل ، زی ى األق ى /عل ض دھن أو حم

حتى یبدأ الحمض العضوى باالستھالك ؛ VESغیر مشبع ؛ وال تنتج اللزوجة عن العامل المجلتن 
تن  ل المجل ن العام ة ع ة الكامل تج اللزوج دروجینى VESوتن د أس ھی وذجى عن شكل نم ب

ادة المكسرة٦,٠حوالى  یح الم تن ، وتت ل المجل ة للعام ضوى VESالداخلی ل الحمض الع أن یجع ب
دروجینى  د أس ھی ل عن شكل كام ا ب ستھلك لزج ض٦,٠الم ول الحم د وص ن عن ى ، ولك وأعل

ـ  تن بال ستھلك المجل ائلVESالم ة س ھ للزوج تحكم فی سیر الم إن التك زان ف رارة الخ ة ح ى درج إل
٠یمكن الوصول إلیھا بمرور الوقت VESالـ 

(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

٠٤/١٢/٢٠٠٧
٠٦٣٣/٢٠٠٧
٢٠١٣ابریل 

٣١/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣٢١

(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 58/04, 58/10

)ریة مصر العربیة جمھو( صفاء محمود عیسى عبده  / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

صفاء محمود عیسى عبده  / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

طریقة ووسیلة لتصنیع غطاء المواسیر بالمبانى أو مواسیرھا للحمایة من السرقة (54)
٠٣/١٢/٢٠١٤وتنتھى فى ٠٤/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ن یتعل ة م یرھا للحمای انى أو مواس یر بالمب اء المواس صنیع غط یلة لت ة ووس بطریق
وفر  دم ت د ع ة عن ة خاص ذه  العملی دات لھ اكنى الوح رض س رة تع سرقة وكث شار ال ع انت سرقة ، م ال

ن البحث عن أسالیب أخرى االمكانیات المادیة الالزمة لتوفیر وسائل الحمایة الالزمة ، وكان ال د م ب
ى مواسیر الصرف ٠للحمایة ال تتطلب تكنولوجیا متقدمة  ا عل ة تركیبھ ا إمكانی ھذه الوسائل یتوفر بھ

٠والتغذیة أیا كانت أبعاد أقطارھا 
: لذلك أتت فكرة ھذا التصمیم والذى یتكون من 

طة أذرع- ھ بواس سھل تركیب ادة ی وءات ح روزات ونت ھ ب یر ب اء مواس ا غط تم ربطھ ات ی أو كالب
٠بمسامیر قالووظ تضاف للمواسیر فى المبانى القائمة 

شاء - ت تحت اإلن ا زال ى م انى الت ى المب ستخدم ف ادة وت وءات الح ا ذات النت مواسیر المبانى تصنع بھ
٠أو الجدیدة والتى توجد بموقع یسھل تغییر المواسیر بھ عند وجود مشكلة 

PVC٠أو مادة بالستیكیة صلبة غیر قابلة للكسر أو یمكن تصنیع من مادة معدنیة -
٠یمكن صیانة المواسیر بإزالة ھذا الغطاء وإجراء عملیة الصیانة الالزمة ثم إعادتھ -

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



٢١

٢٠/٠٣/٢٠٠٥
٠١٤٢/٢٠٠٥
٢٠١٣ابریل 

٣١/٠٧/٢٠١٣
٢٦٣٢٢

(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 A61M  16/01 & 16/04

)جمھوریة مصر العربیة(أسامة عبد الجواد نصر نوفل / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أسامة عبد الجواد نصر نوفل/ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

أنبوب قصبة ھوائیة متحملة  (54)
١٩/٠٣/٢٠٢٥وتنتھى في ٢٠/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

عبارة عن أنبوب القصبة الھوائیة المعتاد استعمالھا في التخدیر حیث یمر بجدار األنبوب وببالونتھ على 
: لھ مجرى لحقن الدواء مقسم إلى جزئیین ) األمامى ( المنحنى األصغر 

ونتھا ویحتوى على جزء مسامى یبدأ من مقدمة أنبوبة القصبة الھوائیة ویمر بجدارھا وببال-١
.مسارات مسامیة في صفوف متوازیة بزوایا مختلفة مع المستوى األفقى 

جزء غیر مسامى ومكمل للجزء المسامى وینتھى بموفق ذو أبعاد یسمح بتركیب مقدمة سرنجة -٢
.حقن عادیة بإحكام 

ألنبوبة ) لخلفى ا( والقناة الخاصة بنفخ بالونة االنبوب بالھواء تسیر خالل جدار المنحنى األكبر 
. لھا ) االمامى ( القصبة الھوائیة بدًال من المنحنى األصغر 

(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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٣أغسطسىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٠٨دد ــالع٢٠١٣سبتمبرددــع

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( ة ٢٠١٣أغسطسخالل شھرةالصادراألوصاف المختصرة للبراءات- ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٣٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٣٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٦٣٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٦٣٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٣٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٣٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٣٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٣٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٣٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٣٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٣٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٣٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٣٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٣٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٣٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٦٣٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٦٣٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦٣٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦٣٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٦٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٦٣٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٦٣٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٦٣٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٦٣٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٦٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٦٣٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٦٣٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٦٣٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة 

)٣٣( ٢٦٣٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٦٣٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٦٣٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٦٣٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٧( ٢٦٣٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٦٣٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٦٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٦٣٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤١( ٢٦٣٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

القائم باعمال                                                       
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر . 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
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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



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
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SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
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TG جووت
TJ طاجیكستان
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TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
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یتعلق اإلختراع الحالى بلوح مانع لإلستخدام مع أداة تثبیت مساكة قضیب والتى لھا رأس وساق وھو 
وح  ون الل الذى یمتد من الرأس إلى فلنكة خرسانیة عندما تكون أداة التثبیت فى اإلستخدام ، والذى یك

س ة فیھ متوافقاً مع اإلمتداد على الجانب ال ى الفلنك ألداة موضوعة ف ساق ل ون ال دما تك رأس عن فلى لل
د  ة بع ى سطح الفلنك ا محتجزة عل ألداة ولكونھ رأس ل الخرسانیة ، وذلك لمنع دخول الخرسانة إلى ال
ساكة  ن م زء م ة إلستقبال ج ون مالئم ة ال تك طح الفلنك ى س شوفة عل ى مك وح الت ة الل ك ، وواجھ ذل

. قضیب 

(57)

لمطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه ا
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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١٧/١٢/٢٠٢٧تھى فى وتن١٨/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ة ستفید من طاق ن أن ی اح یمك ل بالری ة یعم د الطاق از لتولی راع بجھ ذا االخت ق ھ ة یتعل اح الخفیف الری
ادةالریاح وبالتالى یتم تولید الطاقة الكھربائیةاتجاهبغض النظر عن  ى بزی ن أن یف م بكفاءة ویمك حج

سیط ب ب ع تركی سھولة وم ة ب ادة الطاق از٠وزی ضمن جھ ق توویت رى أو نف اح مج ة بالری د الطاق لی
قاعدة أساس ، ومجموعة من ألواح تجمیع الریاح للریاح یتكون من جزء أسطوانى یركب رأسیا مـن

والعمودى على الجداراالتجاهتمتد فى  ة االمحیطى فى الجزء األسطوانى ومجموعة من األل ح الدلیلی
واح ین أل ع ب ن الرأسیة توض ة م اح ، ومجموع ع الری اح تجمی ال الری اح ، إلدخ ول الری ات دخ فتح

واح طة أل ة بواس ع المجمع ائل لمن اح ووس ـى مجرى الری اح ، إل ع الری دادھاتجمی ـط ارت سماح فق لل
ى بتدفـق الریاح اح الت طة الری شغیلھ بواس تم ت وربین ی ـھ ، وت ى داخل مـن خارج الجزء األسطوانى إل
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(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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(72) 1.
2.
3.

CLARKE, Sean, Peter

(73) 1.
2.

٠٢/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢,١٠٠/٦١: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
١٧/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٥٤٢,١٤١/١٢

٣٠/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/058907):ى رقمطلب البراءة الدول

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

شفرات حالقة وخراطیش  (54)
٢٩/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣٠/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

وھذه٠ىشفرةلھا حافقلعلى األةواحدةمع شفرة بھا حجرة حالقةخرطوشیتعلق ھذا االختراع ب
ة وافر من الشقوق المفتوحلعددةالمحددمع عدد وافر من المساقطةمام الحافأولألھا غطاء ةالحجر

صف د ب ى تمت یةبطریقةعامةوالت ى حافة إعرض شفرةل شقوق المفتوح٠ةال والىةل رض ح ا ع لھ
والى إمم٠,٤٤مم ودرجھ میل حوالى ٠,٤٩لى حوالى إمم ٠,٢٠ ى ح سماح بوجود ٠,٨٥ل م لل م

٠ةالحالقثناء أطریق خالى للشعر 

(57)

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



٥

٠٩/٠٥/٢٠١١
٠٧١٢/٢٠١١
٢٠١٣إبریل 

٠٦/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٢٦

(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 E04H 4/10

(71) 1.
2.
3.

BECOFLEX S.A. (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

COENRAETS, Benoît

(73) 1.
2.

١٢/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٦١٢/٢٠٠٨: تحت رقمبلجیكا
٠٣/١١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/064550):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

س سراج الدین ھدى أنی (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة لتغطیة السطح / أداة (54)
٠٢/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٣/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

طحةلتغطیة داأیتعلق االختراع الحالى ب شمل س طوانة ی دورةمثبتأس ث ت دربحی ا الق ك ةولھ ى ف عل
تشملةمترجم-ةطولیةیكانیكیبمالمذكورةاالسطوانةتم تثبیت ٠وربط الغطاء

(a)ایتىةالمثبتة المرنةاثنین من االحزم ى كل من نھ ط عل ى األة إالمرنةاالحزمفق ان أةربعل رك
المراد تغطیتھ،طول المحیط الطولى للسطحعلىةمرتبللسطح المراد تغطیتھ بحیث تكون 

(b)دعم متدلي بالعرض على السطححامل ھ وی طوانةاالمراد تغطیت ذكورالس ل الم شمل الحام ، ی
النھایاتعلى كل

(i)المذكورةلالسطوانةبحیث یكون محور التدویر موازى ة قیادةعجل،

 (ii)ى األ ین عل لعجلت رق ین مباش سطحةمثبت اورتین لل سطح ومج ى ال رادعل سماح الم ھ لل تغطیت
ى كلةالمترجمةالطولیبالحركة ادةب لعجلجانللحامل، بحیث یتم تثبیتھم عل ث ة القی ع المثل ا م ومع
تم ضغط ةالقمةالقیادةخیرا بحیث تشكل عجلأالمشكل  ث ی ین كل حزام مرنجزاءأ، بحی دوات أب

تم ضغط جزء كل والعجالتبھمةالربط الخاص ، وعلى طول محیط السطح المراد تغطیتھ، ولذلك ی
٠زالقبدون انة القیادةتجریان على عجلقلبین عجلتین على األحزام

(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

١٢/٠٥/٢٠١١
٠٧٥٠/٢٠١١

٢٠١٣مایو 
١٢/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٢٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H02J 3/36

(71) 1.
2.
3.

TRANSOCEAN SEDCO FOREX VENTURES LIMITED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BOURGEAU, Edward Peter Kenneth

(73) 1.
2.

١٢/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٦٩.٧٠٣/١٢: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٥/١٠/٢٠٠٩بتاریخ PCT/US)2009/060786(:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھ أخنوخ صادق ألیاس  نزی (74)
براءة اختراع   (12)

DCمنظم لمسار محسن ذو تیار مباشر  (54)
١٤/١٠/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٥/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ر  ار مباش سن ذو تی سار مح نظم لم راع بم ذا االخت ق ھ تور DC٠یتعل زم ترانزس ستخدم ح ھ ی وفی
ن األوق ض م ى بع ة ف ل الطاق ر لتحوی ود أكث ائى(ات ودای مام ثن ضبوط (SCRو) ص اوم م مق

ن  سیلیكونم رى ) ال ات أخ ى أوق ستور ف زم تران نظم ٠، وح طة الم ل بواس ة التحوی ار تقنی وتخت
ة  تجابة المطلوب ار واالس ل التی عة حم اس س ى أس تور ٠عل زم الترانزس تعمال ح ن اس ثالً ، یمك فم

ذا تخدام ھ الل اس ضة ، وخ ة المنخف ل الطاق ة حم ى حال ام ف ذا النظ صل بھ ط ، نح ام المخل النظ
ریع ،  تجابة س ن اس ضمنة زم تور المت زم الترانزس نظم ح ة ل أثیرات المطلوب ى الت عل
یة  ة وخاص الیف الباھظ ف التك ع نخفی اه م ة االتج ة ثنائی ل للطاق ار وتحوی یم التی ى تنظ دره عل وق

٠بمفردھا سھولة كسر أو ھشاشة المجموعة التى تعتمد فقط على حزم الترانزستور

(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



٧

١٤/٠٨/٢٠٠٦
٤٤١/٢٠٠٦
٢٠١٣ابریل 

١٣/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٢٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

علمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث ال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65G/5/00

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

(71)

حسین على محمد عبد هللا   / السید  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع (12)

صمام األمان الحلقى آلبار الغاز  (54)
١٣/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى في ١٤/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

وھذا الجھاز تغلب على . عبارة عن جھاز یستخدم في تأمین آبار الغاز عندما ینكسر رأس البئر 

ریق نظام مشكلة فتح وغلق البئر عن طریق إلغاء خطوط التحكم ، وأصبح أكثر فاعلیة وأمان عن ط

عدم الرجوع المیكانیكى ، وفكرة عمل الجھاز ھى أن یتم التحكم في الغاز ذاتیاً دون الرجوع إلى 

خطوط التحكم التى تكون عالقة أحیاناً نتیجة لتكون رواسب بترولیة علیھا وقد تؤدى ھذه الحالة إلى 

. حدوث حرائق في اآلبار 

(57)

ور المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة تمثل الرسومات والص
المرفقة بالطلب



٨

١٢/٠٤/٢٠١١
٠٥٦٤/٢٠١١
٢٠١٣ابریل 

١٣/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٢٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C03C 17/27

(71) 1.
2.
3.

ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.
4.

VILLUENDAS Yuste, Francisco
ALCAÑIZ Garcia, Carlos
ALONSO Esteban, rAFAEL
PELAYO Zueco, Javier

5.    SUBÍAS Domingo Jesús, Mario
6.    HERAS VILA, Carlos
7.    MARTÍNEZ Sanz, Noelia

(73) 1.
2.

٢٠/١٠/٢٠٠٨بتاریخ P)٢٠٠٨٠٢٩٥٣(: أسبانیا تحت رقم 
٠٨/١٠/٢٠٠٩بتاریخ PCT/ES) (2009/000489: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع   (12)

طالء انتقائى لالمتصاص الشمسى وعملیة تصنیع (54)
٠٩/١٠/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٨/١٠/٢٠٠٩لحمایة من تبدأ ا

ذا  ق ھ راعیتعل صاص االخت صائص امت ھ خ صنیعھ ، ل ة ت ائى وطریق سى انتق تص شم الء مم بط
ضة  ة منخف سى ، وانبعاثی ة ٠شم ة الكھربی دن ، ثنائی ن مع ة م ادة تحتی ى م الء عل شتمل الط وی

ة  دة عالی ة واح ة معدنی ل طبق ى األق یرامیك ،  وعل ادة س ط أو م ى الوس راء ف ت الحم اس تح االنعك
ات  ات من طبق دد الطبق ب متع ة منخفضة ، تركی بین مطبقة للسطح ذاتھ التى تمد بخصائص انبعاثی

ف الشمسى  ق ٠ثنائیة الكھربیة التى تعمل كطبقة مضادة لالنعكاس للطی ل للتطبی والطالء یكون قاب
ا الل قطعى مك صة خ ة كطالء ممتص شمسى انتقائى فى أنابیب ممت ى التدفئ سیة ف فئ مجمعات شم

ب  كل أنابی ى ش ا ف ى ، كالھم د المنزل سخین أو التبری اخنة ، الت اه س سیة لمی عاعیة الشم االش
سیة  راج شم ة الب ة حراری ة كھربی دات طاق ى وح بض ف ة ق ى أنظم صة ف واح ممت صة وأل ممت

٠فى أنظمة قبض فى أنظمة 

(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



٩

٠٣/٠٧/٢٠١١
١١٤٢/٢٠١١

٢٠١٣مایو 
١٣/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٣٠

(22)
(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 1/38

(71) 1.
2.
3.

KIETTA (FRENCE)

(72) 1.
2.
3.

MANIN, Michel

(73) 1.
2.

٠٥/٠١/٢٠٠٩بتاریخ )٠٩٥٠٠١٢FR(:فرنسا تحت رقم 
٢٩/١٢/٢٠٠٩بتاریخ PCT/IB) (2009/007908: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نادیة ھارون–ماجدة ھاورن  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة معززة وجھاز للتنقیب الزلزلى المائى (54)
٢٨/١٢/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٩/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

:من النوع الذى فیھ بطریقة معززة وجھاز للتنقیب الزلزلى المائىاالختراعیتعلق ھذا 
ر - ق اضطراب واحد أو أكث ى خل ادر عل ین ، ق ى وضع مع ل ف رتب مصدر زلزلى غاطس متنق

اء  اع الم ى ق نعكس عل ى أن ت ادرة عل واج ق ة أم ى ھیئ ائى عل ط الم الل الوس ن خ م
عمیقة المختلفة ؛والطبقات الجیولوجیة التحتیة ال

ذا المصدر - ر ھ تم تفجی واج المنعكسة ، وی ع األم ى تجمی ادرة عل ورتب فى وضع االحساس ، ق
الزلزلى بتكرار واحد أو أكثر ما یخلق بالتالى اضطرابات أكثر ؛

٠ویتم التقاط ھذه األمواج المنعكسة باستخدام أجھزة االحساس -

(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



١٠

٠٧/٠٩/٢٠١٠
١٥٠٧/٢٠١٠
٢٠١٣أبریل 

١٣/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٣١

(22)
(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 , 40/00 & G07F 19/00

(71) 1.
2.
3.

AL-SAHLI, Mahmoud Anass Mahmoud  (JORDAN)

(72) 1.
2.
3.

AL-SAHLI, Mahmoud Anass Mahmoud

(73) 1.
2.

٠٩/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ P.110/2008)(:المملكة  األردنیة الھاشمیة رقم 
١٤/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/CA2008/000935: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد  اللباد      (74)
براءة اختراع  (12)

) SIM(نظام وطریقة مصرفیة لشرائح وحدة تعریف المشتركین )                54(
١٣/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى في ١٤/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

من أجل مساعدة المستخدمین المسجلین في ) SIM(نظام وطریقة بنكیة لشریحة وحدة ھویة المشترك 
ر شبكة النظام للتحكم مواردھم المالیة واإلتصاالت السلكیة والالسلكیة م ة عب ن خالل أجھزتھم المتنقل

. اإلتصاالت المتنقلة 
رائح  تعمال ش الل إس ن خ ة م دمات المالی ة والخ شبكة المتنقل زودى ال ام م ع النظ دون ) SIM(ویجم

ریحة  ستخدمین أو ش ة للم زة المتنقل دیل األجھ ة لتع ا SIMالحاج ة علیھ ام . المركب شغل النظ وم م ویق
شریحة  ى ل ة بتنSIM(SCB-0)البنك زودى خدم وك وم ستخدمین والبن ین الم ات ب سیاب البیان یم إن ظ

شریحة  ة ل صراف المؤتمت ة وآالت ال ریحة SIMاإلتصاالت المتنقل ة ش وفیر خدم ن SIMواالت ت م
وات اإلتصاالت  ن قن ـ . خالل مجموعة م ستخدم ب د إتصال الم ة ، SCB-0وعن إجراء معامل وم ب لیق

ة SCB-0یتصل  ك المناسب للموافق ة بالبن ة المطلوب ى المعامل ل . عل اجح ، ترس د اإلستكمال الن وعن
.التقاریر ذھاباً و إیاباً للمستخدمین لتأكید الحدث 

(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 التفصیلي صورة من



١١

١٩/٠٤/٢٠١١
٠٦١٨/٢٠١١

٢٠١٣ومای
١٩/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٣٢

(22)
(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 205/12, 22/02, 211/61, 23/08, 17/25

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

GRIBKOV, Denis
ANTELMANN, Björn
GIORDANO, Fanny

4.     WALTER, Harald
5.     DE MESMAEKER, Alain

(73) 1.
2.

٢٧/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠١٨٧٢١.٤: ى تحت رقمسویسرا
٢٨/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٦١٣٨٨.٥

٢٨/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/EP2009/062525):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع (12)

عملیة لتحضیر بنزونوبرونینات (54)
٢٧/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٨/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع  ق االخت الى یتعل ةالح ضیربعملی دة لتح ین -٩جدی ورو میثیل ائى كل اعى -٤، ٣، ٢، ١-ثن رب
:یل أمین ، وتشتمل العملیة على -٥-نفثالین –میثانو -٤، ١-ھیدرو 

ق و) أ ادئ ش ود ب ى وج ى ف ادایین حلق ل بنت ھ CXCl3تفاع ث فی و Xحی ورو أو بروم ون كل تك
ھ CXCl3تفاعل بنتادیین حلقى مع ) أأ(، أو (II)إلى مركب لھ الصیغة ث فی ورو Xحی ون كل تك

تكون كلورو ؛X، حیث فیھ (II)فى وجود حافز معدنى إلى مركب لھ الصیغة 
صیغة ) ب ب ذو ال ل المرك ب (II)تفاع ى المرك ب إل ذیب مناس ود م ى وج دة ف ع قاع م

؛(III)ذو الصیغة 
درو -٢، ١فى وجود (III)وتحویل المركب ذو الصیغة ) ج ى المركب -٦-ثنائى ھی زین إل نیتروبن

؛ و(IV)ذو الصیغة 
٠فى وجود حافز معدنى (IV)ھدرجة المركب ذو الصیغة ) د

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٢

٠٧/١٠/٢٠٠٨
١٦٤٤/٢٠٠٨
٢٠١٣مارس 

١٩/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٣٣

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

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

الختراعمكتب براءات ا

(51) Int. Cl.8 C08G 18/22, 18/66, 18/24, 18/76

(71) 1.
2.
3.

DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

JENKINES, Randall, C.

(73) 1.
2.

٠٧/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٧٩٠٣٣٦/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/006768):براءة الدولى رقمطلب ال

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

المعالجة الساخنة ألنظمة خلفیة سجادة عدید یوریثان باستخدام حافز التأثیر المتأخر المزدوج  (54)
١٨/٠٣/٢٠٢٧ى وتنتھى ف١٩/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

د  وین عدی ة تك تخدام تركیب ان باس د یوریث جادة عدی ات س ضیر خلفی ة لتح راع بعملی ذا االخت ق ھ یتعل
انوتین  یوریثان مملؤة تحتوى على مخلوط أستیل أسیتونات الفلز وحافزات كبریت یحتوى على أورج

د ة عن الج التركیب ث تع ى الحاالت حی شكل خاص ف د ب درجات حرارة ویكون مخلوط الحافزات مفی
ستحثة ٥٠٠درجة مئویة حتى تقریبا ٣٠أعلى من  ة الم ع العنای درجة مئویة حیث تقدم مدة الوعاء م

٠السریعة حراریا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٣

١٦/٠١/٢٠١١
٠١٠١/٢٠١١
٢٠١٣ابریل 

١٩/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٣٤

(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 C05C 1/02 , C01C 1/18

(71) 1.
2.
3.

 HONEYWELL INTERNATIONAL INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LEVY, Alan, B.
KWEEDER, James, A.
CARRAZZA, Jose

4.
5.
6.

KUNZ, Kenneth

(73) 1.
2.

١٥/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٨٩٨,٠٨٠/٦١ى الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٥/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٥٩٨,٤٩٩/١٢

٠٩/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/049993): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

د اللباد سمر احم (74)
براءة اختراع   (12)

أكسدة ضعیفة لمواد مركبة من نیترات أمونیوم وطرق لتحضیر ھذه التركیبات (54)
٠٨/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى في ٠٩/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

سبیًا  ة ن وم ثابت رات أمونی ن نیت ة م ادة مركب ذه وت. یتعلق اإلختراع الحالى بطریقة لتكوین م ضمن ھ ت
الطریقة

ى ١مزج نیترات أمونیوم ، حیث یتجاوز متوسط قطر الجسیمات ) أ( َسد إل ر مؤك ع مركب غی م م م
حد كبیر یكون فى صورة جسیمیة دقیقة ،

ى ) ب( ِسد إل ر المؤك ى وجود المركب غی ذكورة ف وم الم تقلیل متوسط حجم حبیبات نیترات األمونی
ى صورة جسیمیة  ذى یكون ف ر وال د كبی ن ح ر م ى حد كبی سة إل ة متجان ى تولیف صول عل ة للح دقیق

والى  ن ح سیماتھ م ر ج ط قط راوح متوس ذى یت ِسد ال ر المؤك ب غی وم والمرك رات األمونی ى ١نیت إل
.م للحصول على مسحوق غیر انفجارى إلى حد كبیر ١٠٠٠

(57)

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



١٤

٠٢/٠٦/٢٠١١
٠٩٠٤/٢٠١١
٢٠١٣إبریل 

١٩/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٣٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F03G 7/00

(71) 1.
2.
3.

OASYS WATER, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCGINNIS, Robert
MANDELL, Aaron

(73) 1.
2.

٠٣/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٥٤٤/٦١و١١٩: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٣/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/066658):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

شبكى أسموزى واسع النطاق تخزین  (54)
٠٢/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٣/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة  درة كھربائی ى ق سھولة إل ا ب ن تحویلھ یتم الكشف عن أنظمة وطرق لتخزین الطاقة الكامنة التى یمك
شبكى ع ال ل أو التوزی ى العمی یلھا إل تم توص درجات ٠ی تخدام ت ة اس ذه الطریق ضمن ھ ن أن تت یمك

ین ال موزى ب ضغط األس روق ال درجات أو ف ضا، ت فھ أی ن وص ذى یمك و ال ى النح ة، أو عل ملوح
٠محلولین، وذلك إلنتاج ضغط ھیدرولیكى فى محلول مركز، مما یسمح بتولید القدرة

(57)

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



١٥

١٦/٠٦/٢٠١١
١٠٠٨/٢٠١١
٢٠١٣إبریل 

١٩/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٣٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكاد
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A47B 47/04

(71) 1.
2.
3.

UNILIN, BVBA (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

MAERTENS, Luc
CAPPELLE, Mark
VANHASTEL, Luc

4.
5.

DEMAN, Luc
VAN HOOYDONCK, Guy

(73) 1.
2.

١٧/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٦٧٧/٢٠٠٨: تحت رقمبلجیكا
٠٥/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ١٧٥,٥٩٦/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

٢٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٢٠٠٩٠٠٨٨٢٥,١: ألمانیا تحت رقم 
٢٩/١٠/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/IB2009/054812):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اع  براءة اختر (12)

عنصر مركب ولوحة متعددة الطبقات وعنصر على شكل لوحة لتشكیل ھذا العنصر المركب  (54)
٢٨/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٩/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة،  ى شكل لوح ن عناصر عل ل م ى األق ین عل یتعلق االختراع الحالى بعنصر مركب یشتمل على اثن
ة حا ى منطق ا عل شتمل كل منھم ى وی د عل ى شكل جزء جانبى یمت ران عل ا وسائل اإلق د فیھ ة توج ف

ة  ة طرفی ى واجھ ضا عل ا أی ل منھم شتمل ك التوالى فى االتجاه الطولى لمنطقة الحافة ذات الصلة، وی
إقران عناصر  ة ب سمح األجزاء الجانبی ث ت تمتد بشكل مستعرض على حافة المنطقة ذات الصلة، حی

یكون واحدا على األقل من العناصر التى تتخذ شكل لوحة مشتمال على لوحة معا بطریقة متشابكة، و
ع  د موق ة عن ة المتعلق ة الحاف د منطق ون عن ل من جزء جانبى متك ى األق ى جزء عل على وسائل تخف

٠الواجھة الطرفیة

(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



١٦

١٩/٠٨/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000875

٢٠١٣مارس 
١٩/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٣٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04B 1/00

(71) 1.
2.
3.

FARAG AZIZ FARAG (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FARAG, AZIZ، FARAG

(73) 1.
2.

١٨/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٠٦٠٧٠٥/١١:یات المتحدة األمریكیة تحت رقمالوال
٢٥/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/002530: (تحت رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

اللبادسمر أحمد  (74)
براءة إختراع (12)

للحریقزجاج عازل مقاوم موصول بحافة ذات خواص مقدرة آمنة فى الزالزل ومقاومة  (54)
٢٤/٠١/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٥/٠١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

زجاج عازل مقاوم موصول بحافة ذات خواص مقدرة آمنة فى الزالزل ومقاومة بیتعلق ھذا االختراع
أو خواص مقاومة للحریق مقدرة/تشكیل وحدة نافذة قد تتمیز بخواص آمنة فى الزالزل ویتم . للحریق

مناسبة ، بنمط ى مادةألمبانى والمنشآت ، وتتضمن ھذه الوحدة حافة تربط لوحة من لالستخدام فى ا
بواسطة عنصر تجسیر یتحمل ویتم ربط قائم تثبیت النافذة باللوح٠، مع قائم تثبیت النافذة مستمر

، وقد یتم دمجھالإلضافة مع عنصر التجسیروقد یتم ربط أجزاء أحادیة أو متعددة٠ضغوطات التوتر
تشكل اللوح ، أو یتم ربطھا على التوالى فى أخادید أحادیة أو بشكل تكاملى بین الصفائح المتعددة التى

وستعمل طبقة بینیة ٠ومن الممكن تكوین اللوح من صفائح متعددة مصفحة. متعددة على حافة اللوح
ومن الممكن ٠بین الصفائح على دمج الصفائح مع بعضھا البعض فى صفیحة واحدةمصفحة موجودة

الطبقة البینیة وبدالً من ذلك ، قد توضع٠دهالطبقة البینیة مادة سائلة یتم إنضاجھا الى مادة صلأن تكون
. عدیدة، ومن ثم یتم تسخین وضغط ھذه المجموعة مراتبین الصفائح المتعددة

(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



١٧

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

مكتب براءات االختراع

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

١٤/٠٤/٢٠٠٧
PCT/NA2009/0001492D

٢٠١٣ابریل 
١٩/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٣٨

C22B 34/12, C01G 23/00Int. Cl.8(51)

 PERUKE INVESTMENT HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED (SOUTH AFRICA).1.
2.
3.

(71)

PRETORIUS, GERARD
FEDERICOFULVIO

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٧/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٠٨١٩/٢٠٠٥:الطلب جنوب افریقیا رقم
١٤/١٢/٢٠٠٥بتاریخ  ( PCT/IB2005/054236 : (الطلب الدولى تحت رقم 

اللبادسمر أحمد (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لصنع مسحوق فلز تیتانیوم (54)
١٣/١٢/٢٠٢٥فىوتنتھى١٤/١٢/٢٠٠٥من  تبدأ الحمایة 

: طریقة لصنع مسحوق فلز تیتانیوم ، تتضمن الطریقة الخطوة التالیة(57)
. AlF3باستخدام التیتانیوم ال نتاج منتج اختزال یشتمل على مسحوق فلز التیتانیوم وTiF3اختزال 

باللغة اإلنجلیزیة  تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة



١٨

٠٤/١٠/٢٠٠٩
١٤٦٠/٢٠٠٩

٢٠١٣مایو 
١٩/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٣٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E02B 8/02

(71) 1.
2.
3.

DETERING, MICHAEL (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

DETERING, Michael

(73) 1.
2.

٠٤/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠١٦٦٧٩.٨: ألمانیا تحت  رقم 
٢٨/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/002507(:طلب البراءة الدولي  رقم

٠١
٠٢

(30)

ھدى سراج الدین    (74)
براءة اختراع  (12)

في أجسام كبح الماء  طریقة لنقل الرواسب)     54(
٢٧/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى في ٢٨/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

وى  ي محطات الق اه ، وخاصة  ف بح المی ي أجسام ك ل الرواسب ف ة لنق یتعلق االختراع الحالي بطریق
. الھیدرولیكیة ، ویتم ترسیب مثل ھذه الرواسب بسبب عدم وجود عملیات التآكل نتیجة لغیاب   التیار 

ة وط ا لمنطق بقاً لالختراع الحالي ، یتم تجمیع الرواسب المترسبة في منطقة الترسیب في الخزان ونقلھ
ات  اء بواسطة عملی ار الم ل الرواسب لتی تم نق ى ی ي الخزان حت غ ف القرب من عناصر التفری التآكل ب

.التآكل للمیاه المتدفقة المتسببة بواسطة التیار 

(57)

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



١٩

١٩/٠٨/٢٠٠٩
١٢٤٩/٢٠٠٩
٢٠١٣مارس 

١٩/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٤٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C02F 1/42

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

TIANPING, Huang
JAMES B. Crews
JOHN Robert Willingham

(73) 1.
2.

٢١/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ١٩٥٩٩٥/١٢:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة إلعادة شحن الطبقات المعالجة بجسیمات نانو  (54)
١٨/٠٨/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٩/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

انو  سیمات ن ة بج ات المعالج حن الطبق ادة ش ة إلع راع بطریق ذا االخت ق ھ ، یتعل
ث  ن حی ة یمك ات الرملی ل الطبق انو مث سیمات ن ة بج سیمات المعالج شوات الج ح أن إن ح ترش

صرف  اه ال ل می اءة مث سوائل بكف ى ال سیمات ٠وتنق ة بج ة المعالج ات الداعم ن للطبق انو ویمك ن
ا  ن خاللھ ة م سیمات الدقیق رة الج ن ھج ل م ت أو تقل سیمات ٠أن تثب دفق الج دما تت وعن

انو  سیمات ن ة بج شوة معالج ة أو ح الل طبق سوائل خ ذه ال ى ھ شوائب ف ة أو ال ة الدقیق الملوث
شوائب داخل الحشو ة أو ال ات الدقیق تقط وتمسك الملوث انو تل سطح ةفإن جسیمات الن وى ال سبب ق ب

ى تت ى –ضمن والت دودة عل ضرورة مح ست بال ساكنة –ولی ة ال ال الكھربی در ف وى فان ٠ق
ة  ریض الطبق ق تع ن طری انو ع سیمات ن ة بج شوات المعالج ات أو الح حن الطبق ادة ش ن إع ویمك

ضوى  ر ع ض غی درو(لحم ض الھی تثناء حم ع اختی) فلوریكباس ضوى ، ویتب ض ع ًا أو حم اری
ذ دروفلوریك ، وھ ض الھی ة بحم ة الحق انو بمعالج سیمات الن ى ج شكل أساس ل ب ة تزی ه المعالج

سیمیة  ة والج سائل الدقیق ن ال ا م م إزالتھ ى ت ال (الت سوائل : مث ا ، ال تم معالجتھ ى ت صرف الت اه ال می
٠ویمكن حینھا إعادة المعالجة أو إعادة الشحن بجسیمات النانو ) المنتجة من تكوین ، الخ

(57)

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



٢٠

٢٣/٠٣/٢٠١٠
٤٦٧/٢٠١٠
٢٠١٣مایو 
١٩/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٤١

(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 A63B 7/12 , A41D 13/015, 13/00, 31/00

(71) 1.
2.
3.

MARATHON OIL COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WAYCUILIS, John. J ; US

(73) 1.
2.

٢٥/٠٩/٢٠٠٧اریخ بت٩٠٤.٣٠٧/١١:  الوالیات المتحدة األمریكیة تحت  رقم 
٢٣/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/077376: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تكوین ھیدرات لفصل أو نقل الغاز  (54)
٢٢/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٣/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة یتعلق االختراع الحالى بع ملیة لفصل الغاز أو لنقل الغاز تشكل ھیدرات غازیة من تغذیة مائیة وتغذی
ة . للھیدرات P-Tسائلة متضمنة على غطاء ثبات  ة الغازی بینما في وجود التغذیة المائیة ، فإن التغذی

ات  اء ثب ل غط ون داخ ى تك شغیل الت رارة الت ة ح رد لدرج شغیل وتب ضغط الت ضغط أوًال ل P-Tت
ة للھیدرات لتكو ة المائی ن التغذی ل م ى األق ن جزء واحد عل ة م درات غازی ة . ین ھی درات الغازی الھی

. الناتجة یمكن فصلھا بسھولة من أى غاز متبقى وثابتة للنقل 

(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



٢١

٢٦/١١/٢٠٠٨
١٩٢٣/٢٠٠٨
٢٠١٣مارس 

٢٠/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٤٢

(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 B01D 39/16, 39/20

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

BANSODE, Sharadchandra, Govind
GUPTA, Arunima
SRIVASTAVA, Madalasa

(73) 1.
2.

٢٣/٠٦/٢٠٠٦تاریخ بMUM/2006/988)(:تحت رقمالھند
٠١/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)(2007/055395:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مرشح وعملیة لتحضیره (54)
٣١/٠٥/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠١/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ حات وخاصیتعل ة بالمرش ت الجاذبی اء تح یح الم ة لترش
حات  ذه المرش صنع ھ ة ل ى ٠وبعملی یح جزیئ ط ترش شمل وس یح ت ة ترش ح كتل شمل المرش وی

ن  ل م صھور أق سیاب م دل ان ا مع ى لھ ة الت ة بولیمری ادة رابط رام٥وم ائق ١٠/ ج دق
صنعھ  سائل وم رور ال ة م ا فتح ة بھ ذه اللوح ح وھ ة المرش ع كتل ل م شكلة بتكام ة م ة طرفی ولوح

٠دقائق ١٠/جرام٥من بولیمر لھ معدل انسیاب مصھور أقل من 

(57)

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



٢٢

٣١/٠٧/٢٠٠٨
١٣٠٦/٢٠٠٨
٢٠١٣مارس 

٢٠/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٤٣

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

جمھوریة مصر العربیة
ارة الدولة لشئون البحث العلمىوز

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 25/02 , 27/00 & A01P 21/00

(71) 1.
2.

ROHM AND HAAS COMPANY  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.

KOSTANSEK  , Edward Charles

(73) 1.
2.

٠٣/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٩٦٣٢٩٧/٦٠:لوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقما ٠١ (30)

محمد محمد بكیر   (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة زیتیة تتضمن سیكلو بروبین لمعالجة النباتات  (54)
٣٠/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣١/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ى یتعلق اإلختراع الحالى بتركیب ى الوسیط الزیت ة ف ات معلق ة تتضمن وسط زیتى ، تكون فیھا الجزیئ
ذكورة  ات الم ضمن الجزیئ ث تت ذكور ، حی ى الم ون عل ى ، ویك ف جزیئ ل تغلی روبین وعام یكلو ب س

یتعلق . میكرو متر أو أقل ٥٠للجزیئات المذكورة حجم متوسط ، كما تم قیاسھ على أكبر بُعد یساوى 
ك أیضاً بطریقة تصنیع مثل  ل تل ع مث تالمس م ق ال ات عن طری ة النبات تلك التركیبات وطریقة معالج

. التركیبات 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٢٣

١٧/٠٥/٢٠١١
٠٧٧٤/٢٠١١
٢٠١٣إبریل 

٢٠/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٤٤

(22)
(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.

VESUVIUS GROUP S.A.  (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

BOISDEQUIN, Vincent

(73) 1.
2.

٢٠/١١/٢٠٠٨بتاریخ ١٦٩٥٠٥٠٨‘٨: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٩/١١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/008254):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
ة اختراع  براء (12)

وسیلة نقل وتخزین أنبوب مغرفة لنقل معدن سائل  (54)
١٨/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

دن سائل،  یتعلق االختراع الحالى بوسیلة لنقل وتخزین واقى مغرفة واحد على األقل لوحدة صب مع
ا ال ن خاللھ ر م اة یم ى قن ة عل ى المغرف شتمل واق ث ی ول حی یة بط صفة أساس د ب سائل ویمت دن ال مع

ث ٠محور ى وضع االستخدام، حی ة ف ى المغرف وتشتمل الوسیلة أیضا على رف مصمم لتخزین واق
ا یكون  واقى حینم ھ الخارجى لل رف تجویف من خارج الوج ا، ویكون لل اة عمودی یكون محور القن

٠األخیر فى وضع التشغیل

(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



٢٤

٠٢/٠٦/٢٠١٠
٠٩٣٠/٢٠١٠
٢٠١٣إبریل 

٢٠/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٤٥

(22)
(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 33/10

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KIM, Ronald
SCHUECKER, Franz-Josef

(73) 1.
2.

٠٤/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٥٨٤٧٢‘٧: تحت رقمألمانیا
٢٥/١١/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/009964):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

حم الكوك التى تتسم بدرجة منخفضة من التبادل الحرارى وسیلة لطرد محتویات أفران غرفة ف (54)
٢٤/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذكورة  یتعلق االختراع الحالى بوسیلة لدفع محتویات غرفة فرن فحم الكوك، بحیث تتألف الوسیلة الم
واح من رأس مدك وسیلة دفع بحیث تكون مدكات وسیلة الدفع مركبة من ب أل تم تركی ث ی خلفھا، حی

ة  ى غرف واء ف داخل للھ ورى لل ب الضغط الف ا یتجن أو واقیات توجیھ على رأس مدك وسیلة الدفع مم
دفع اء ال وك أثن م الك رن فح ة ف ھ لغرف ا ٠فرن فحم الكوك، وبالتالى تمنع التبرید غیر المرغوب فی كم

دك رأس م ى ل ب الخلف دفع والجان یلة ال دك وس ات م ع الواقی رارة تمن ال الح ن أحم دفع م یلة ال وس
ب٠المفرطة ى المحیط القری ة ف اس المركب ائل القی ة وس ة حمای اء بوظیف وم الوق ٠ویمكن كذلك أن یق

ة ادة خزفی اوم للحرارة أو م دن مق ات من مع ات أو ٠ویمكن تصنیع الواقی د الواقی ذلك تزوی ن ك یمك
رارة أو عاك ة للح ف مقاوم ة تغلی دفع بطبق یلة ال دك وس ن رأس م ة م ات واقی رارة أو ببالط سة للح

ق ٠الحرارة أو عاكسة للحرارة وك بتطبی م الك دفع غرف فح ة ل ذلك بطریق الى ك یتعلق االختراع الح
٠الوسیلة المبتكرة

(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



٢٥

١٥/٠٩/٢٠١١
١٥٣٧/٢٠١١
٢٠١٣أبریل 

٢٠/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٤٦

(22)
(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 49/06 & H02P 27/06

(71) 1.
2.
3.

UNICO, INC.  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BECK, Thomas L.
DRY, Michael D.
GARLOW, Mark E.

4.
5.
6.

LUCAS, Michael O.
MACDONALD, Michael A.
PETERSON, Ronald G.

(73) 1.
2.

١٦/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ١٦٠.٤٩٨/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت الرقم 
١٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ٧٢٤.١٢٠/١٢

١٦/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/US2010/027494(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد       (74)
إختراع براءة  (12)

التحكم فى عزم محرك حثى فى نظام ضخ (54)
١٥/٠٣/٢٠٢٠وتنتھى فى ١٦/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

الً ةسرعىللتحكم فةبنظام وطریقاالختراع یتعلق ھذا  شغل حم صالً محرك ی ون مت د ًـ كھربائیویك ا بمول
تحكم ةعكسیةتغذیة، من خالل استخدام دورمحركةتشغیلھ بواسطیتم األل ى تمت تھیئتھ تحكم فول ىلل

ةللتحكم ثانیةعكسیةتغذیة ، ودورمجال المولداستثارهىالتحكم فةفیض العضو الدوار للمحرك بواسط
٠الخانق من المحركموضعىالتحكم فةالمحرك بواسطةسرعىتمت تھیئتھا للتحكم ف

(57)

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



٢٦

١٦/٠٩/٢٠٠٩
١٣٧١/٢٠٠٩
٢٠١٣ابریل 

٢٠/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٤٧

(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 A01N 43/80, 43/54, 25/12, 47/30, 25/14, 47/36, 33/18 & A01P 13/00

(71) 1.
2.
3.

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OHNO, Shuji
FUJINAMI, Makoto
YAMAJI, Yoshihiro

4.
5.

HANAI, Ryo
IKEUCHI, Toshihiro

(73) 1.
2.

١٦/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٠٦٧٨٧٤: الیابان تحت رقم 
١٠/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ PCT/JP) (2008/000505: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة مبیدة لألعشاب الضارة (54)
٠٩/٠٣/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٠/٠٣/٢٠٠٨ة من تبدأ الحمای

دة لألعشاب الضارة االختراعیتعلق ھذا  ة للمحاصیل ٠بتركیبة مبی ة بدرجة عالی ون آمن ى تك والت
دة  ضارة العدی ى األعشاب ال المفیدة أو النافعة لالنسان ، ویمكن أن تحدث تأثیراً حاكماً ومسیطراً عل

طرابات والقال ن االض ر م سببة للكثی ول األرز الم ى حق ل ف ة ،٠ق ى المرتفع ول األراض ى حق وف
ور  ى الب ى األراض یلیة(وف ر المحاص ره ) غی ى آخ راوح ٠وإل ع یت دى واس ر م ك عب وذل

و  ة النم ى مرحل رعم إل ل التب ا قب ة م ن مرحل ضارة ٠م شاب ال دة لألع ة المبی ز التركیب ث تتمی حی
ى  ا عل طة احتوائھ ون : [بواس ب] : Aالمك ن مرك ارة ع و عب ات وھ ن مركب ر م د أو أكث واح

ة  ة خاص ة أى ذات نوعی سازولین نوعی شتقات أیزوك ن م ة م ة المكون ن المجموع ا م تم اختیارھ ی
ة  صیغة العام طة ال ا بواس تم تمثیلھ د [I]ی ا بع حة فیم ة والموض ل (التالی ا ك ون فیھ ث تك حی

ن  ات م ن المجموع ى R1م ل ، R4إل ة ألكی دروجین ، أو مجموع ن ذرة ھی ارة ع خ ، عب ال
ون  ن Qوتك ارة ع ا -S(O)n-(CR5R6)mعب ون فیھ ث تك حیح -n، حی دد ص ن ع ارة ع عب

ى  فر إل ن ص راوح م ون ٢یت ن -m؛ وتك راوح م حیح یت دد ص ن ع ارة ع ى ١عب ؛ ٣إل
وعتین  ن المجم ل م ون ك ,R5وتك  R6خ ل ، ال ة ألكی ن مجموع ارة ع ا ؛) عب ، وأمالحھ

ون [ و] : Bالمك ن ن ارة عن مركب م ل وھو عب وع فینی ن ن ون ، أو مركب م سان دای ع سیكلو ھك
ك ؛  ابھ ذل ا ش ازین ، وم ل ترای و كربونی لفونیل أمین وع س ن ن ب م رازولین ، أو مرك بب

٠وذلك فى صورة المكونات الفعالة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٢٧

٠٥/٠٨/٢٠١٠
١٣٢٠/٢٠١٠
٢٠١٣ابریل 

٢٠/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٤٨

(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 B01J 19/24 , C10G 2/00

(71) 1.
2.

COMPACTGTL LTD (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

BOWE, MICHAEL
LEE – TUFFNELL, CLIVE
PEAT, ROBERT

(73) 1.
2.

١٤/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠,٠٨٠٢٧٢٦:حدة تحت رقممكتب المملكة المت
٠٦/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٤,٠٨٢٠٢٨١:مكتب المملكة المتحدة تحت رقم

١٠/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/GB 2009/050129):الطلب الدولى تحت رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة لتنفیذ تفاعل حفزى  (54)
٠٩/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى في ١٠/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ل ) ١٠(یتعلق اإلختراع الحالى بوحدة نمطیة للتفاعل الحفزى  إعادة : لتنفیذ تفاعل ماص للحرارة مث
صلة  اعالت منف ات مف ى مجموع وى عل ار ، تحت ان بالبخ شكیل المیث ة ) ١٢(ت ل مجموع دد ك ، تح

دفق األ وات الت ن قن د م اعالت العدی ة مف ى والثانی ة ) ١٦، ١٥(ول ل المجموع ادل داخ ة بالتب مرتب
ة  ى والثانی دفق األول وات الت ن ترتیب مجموعات . لضمان حدوث التالمس الحرارى فیما بین قن یمك

وات ) ب١٢أ ، ١٢(المفاعالت  ى قن ل لإلشتعال ف یط غاز قاب دفق خل وتوصیلھا على نحو متسلسل لت
ى  دفق األول از) ١٥(الت یط غ ضاً خل ة   وأی دفق الثانی وات الت ى قن رارة ف اص للح ل م ضع لتفاع لیخ

ازات ) . ١٦( د غ ار تبری وافر خی ع ت ل ، م ى مراح راق ف ة اإلحت ذ عملی ة تنفی ى إمكانی ذا إل ؤدى ھ ی
. اإلحتراق فیما بین المراحل ، وإدخال وقود إضافى وھواء إضافى 

(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



٢٨

٠٨/٠٩/٢٠١٠
١٥١٥/٢٠١٠
٢٠١٣مارس 

٢١/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٤٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B26B 21/22, 21/40

(71) 1.
2.
3.

THE GILLETTE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WALKER, Vincent, Paul, Jr.
WAIN, Kevin, James
LEE, Alejandro, Carlos

4.
5.
6.

FORSDIKE, Edward, Neill
CATAUDELLA, Matthew, Corey

(73) 1.
2.

١٠/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٨٤٠,٠٩٥/٦١: ة تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكی
٠٨/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/056189):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سونیا فائق فرج  (74)
براءة اختراع   (12)

عبوات وشفرات حالقة  (54)
٠٧/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ھ نھای٠مركب بالمقبضومكانبمقبضة حالقةشفرختراع بیتعلق ھذا اال ة قریبةالمكان لدیھ جزء ل
شفر٠ة قاطعةلدیھا حافقلعلى األةواحدةوشفرة بعیدةوجزء لھ نھای ان بواسطةوتتصل ال ةبالمك

ن ةللمكان ولدیھ مجموعةبعیدةفي الجزء الذي لھ نھایة ویوجد جزء للحمای٠ة ھیكل مدعم للشفر م
شفرةمتعامدةالنھایتكون فيبروزاتال دد مجموعةعلى ال ي تح ن الفتحاتةالت ف ٠م ویوجد تجوی

ن سلھیمك شفرسأبغ ده بواسطةفل ال تم تحدی ي لجزء الحمایةی يةسطح داخل ل وسطح داخل للھیك
شفر دعم لل ھ ھ٠ةالم ف لدی ساحذا التجوی اء% ٨٠حوالي ةمفتوحةم سمح بمرور الم دون عائق ت

٠ةطول الشفرمتدادبابیر یتم ھذا المرور لى حد كإو

(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



٢٩

١٩/٠٦/٢٠١١
١٠٢٢/٢٠١١

٢٠١٣مایو 
٢٦/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٥٠

(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 B07C 5/342, 5/36

(71) 1.
2.
3.

OMYA DEVELOPMENT AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

TAVAKKOLI, Bahman
MANGELBERGER, Thomas
REISINGER, Matthias

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٨بتاریخ  ٠٨١٧٢٤٤٥.٢: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
١٦/٠١/٢٠٠٩بتاریخ  ٢٠٥.٢٠٧/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

١٦/١٢/٢٠٠٩بتاریخ  (PCT/EP2009/067319) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اع  براءة اختر (12)

التصنیفةمن صخور تحتوي على كربونات الكالسیوم بواسطةلفصل شوائب امالح معدنیةطریق
ةالسینیةباالشع

(54)

١٥/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٦/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

یتعلق االختراع بطریقة لفصل شوائب األمالح المعدنیة من صخور تحتوى على كربونات الكالسیوم 
مم، ٢٥٠٥و١یتراوح بین صحن صخورتحتوى على كربونات كالسیوم الى حجم جسیماتبواسطة 

. الطاقةسینیة مزدوجة وفصل جسیمات كربونات الكالسیوم بواسطة جھاز تصنیف ببث اشعھ 

(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

٠٦/٠٥/٢٠٠٧
PCT/NA2007000456

٢٠١٣مایو 
٢٦/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٥١

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08F 10/02, 4/02, 4/69, 4/462

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, L. P. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCDANIEL, Max, P.
BENHAM, Elizabeth, A.
JENSEN, Michael, D.

4.    COLLINS, Kathy, S.
5.     MARTIN, Joel, L.
6.     HAWLEY, GU, R.

(73) 1.
2.

٠٤/١١/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/US2004/036650):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

میتالوسین إلنتاج راتنجات ثنائیة القمة / یفة من كروم عضوى محفز عبارة عن تول (54)
٠٣/١١/٢٠٢٤وتنتھى فى ٠٤/١١/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ رة یتعل راء بلم رق إلج ات وط رة االولیفین زة لبلم ات محف ال تركیب بمج
ب ، ٠دعمة وبلمرة مشتركة لالولیفینات تتضمن طرق بلمرة باستخدام تركیبة محفز م فى أحد الجوان

ل  ى األق د عل ین واح ب میتالوس س مرك تج تالم ى من وى عل ز یحت الى محف راع الح ضمن االخت یت
ل ،  ى األق د عل اً واح الج كیمیائی لب مع سید ص ل وأك ى األق د عل ضوى واح روم ع ب ك ومرك

٠ومركب ألومنیوم عضوى واحد على األقل 

(57)

عة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبو



٣١

٢٢/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٥٨/٢٠٠٩
٢٠١٣مارس 

٢٦/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٥٢

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

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.

SMARTRAC IP B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1. RIETZLER, Manfred

(73) 1.

٠٥/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٨٦٧.٨٠٤/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت  رقم
٢٨/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/007049(:طلب البراءة الدولي  رقم

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

ة   طریقة لتصنیع ُمرسل ُمطعم لوثیقة شخصی (54)
٢٧/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى في ٢٨/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

تم  یتعلق االختراع الحالي بطریقة لتصنیع ُمرسل ُمطعم  خاصة ببنیة طبقیة  لوثیقة شخصیة ، حیث ی
زة  ة الركی د طبق ة (تزوی ة رقائقی دة نمطی وائى  ووح ف ھ ة (بمل ذة  و طبق ة ناف ى فتح افة إل ، باإلض

ة الركیزة  لھا سطح ل الرقاق تم تالمس ناق وائى ، (تالمس  حیث ی ف ھ ة بمل ة الرقائقی دة النمطی للوح
تم  ا كتف محیطى مضغوط  ، وی ة  ویكون بھ ة الرقائقی یتمیز بتكوین فتحة نافذة تتسع للوحدة النمطی
الحصول على فتحة نافذة  فى طبقة الركیزة  ، وتكون الحافة المحیطیة للفتحة النافذة عرضة للضغط 

تم ودر ث ی جة الحرارة للحصول على سمك منخفض لطبقة الركیزة فى مساحة الحافة المحیطیة ، حی
إجراء معالجة بدرجة الحرارة والضغط بواسطة وسیلة طباعة یتم تشغیلھا بالموجات فوق الصوتیة ، 

.  فى نفس الوقت أیضاً لتكوین فتحة نافذة  

(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



٣٢

٢٠/٠٧/٢٠١١
١٢١١/٢٠١١

٢٠١٣مایو 
٢٦/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٥٣

(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 F24J 2/38

(71) 1.
2.
3.

OOSTING, KENNETH (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

OOSTING, Kenneth

(73) 1.
2.

INSPIRED SURGICAL TECHNOLOGIES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

٢٢/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ١٤٦,٥٠٨/٦١: م ارقاألالوالیات المتحدة االمریكیة تحت 
٢١/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ١٧١,٢٦٣/٦١
٢١/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٢٥٤,٩٦٣/٦١

٢٢/٠١/٢٠١٠بتاریخ PCT/US)2010/021708(: طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١

٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

نظام یتم تشغیلھ للتتبع الشمسى المتحكم فیھ بالتغذیة المسبقة  (54)
٢١/٠١/٢٠٣٠فى نتھى وت٢٢/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل سبقة االخت ة الم ھ بالتغذی تحكم فی شمس الم عة ال ع أش شغیلھ لتتب تم ت ام ی الى بنظ الح
ى ،  ار التحت ل اإلط ود لحم ل ، وعم ى األق د عل سى واح وح شم ل ل ى لحم ار تحت ى إط شتمل عل ی

ور أول  ى مح ربط عل ة ال شتمل آلی ث ت ود ، حی ى العم ى ف ار التحت ط اإلط ة رب ، وآلی
سم  ضو ج ان وع ور ث بعض ٠ومح ضھا ال ع بع انى م ور الث ور األول والمح ع المح تم وض ی

ل ، ٠ویتم فصلھا بواسطة عضو الجسم  ى األق ین عل یشتمل النظام كذلك على مشغلین مستقیمین اثن
شغالت  دبر الم دویر ی ام ت ى ، ونظ ار تحت ستقیمة وإط شغالت الم ل الم لة دوارة توص ٠ووص

افى ،  و إض ى نح وتر عل ى كمبی شتمل عل سبقة ی ة الم م بالتغذی ام تحك ى نظ ام عل شتمل النظ ی
دخالت  ددة كم ات متع اط بیان تخدام نق ستقیمة باس شغالت الم ة للم اع المرغوب سب األوض یح
ات  ل المعلوم سیة ینق ة العك م بالتغذی ام تحك ستقیمة ، ونظ شغالت الم دویر الم ام الت ع نظ صل م ویت

ث یعمل نظام التى تم تجمیعھا بواسطة وسائل سبقة ، حی ة الم ى التغذی تحكم ف ى نظام ال شعار إل است
٠التحكم فى التغذیة المسبقة ونظام التحكم فى التغذیة العكسیة بطریقة متكاملة 

(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



٣٣

٠٣/٠١/٢٠١١
٠٠١٥/٢٠١١

٢٠١٣مایو 
٢٦/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٥٤

(22)
(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

(71) 1.
2.
3.

AMMONIA CASALE S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

ZANICHELLI, Luca

(73) 1.
2.

٠٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٠,٨٠١٢٠٨٥:مكتب البراءات االوروبى رقم 
١٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP) (2009/057472: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة ومفاعل ألكسدة ھیدروكربون (54)
١٥/٠٦/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٦/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل دروكربون ، االخت ة بالھی ام تغذی سدة خ لة ألك ل ذى ص ة ومفاع بعملی
ضمن  ث یت اس ، حی از متم دخل غ ورى وم ارق مح ھ ح ق ل اء وعن ى وع ل عل شتمل المفاع ث ی حی

اج  ذكور إلنت از الم دخل الغ صل بم ذكور وتت ارق الم فل الح ع أس دویم تق ة ت ق غرف ة العن دوام
ذكور ،  ق الم ى العن سد ف از والمؤك ار الغ ین تی ستوى ب صى م ى أق ط إل سن الخل از تح غ

٠ویفضل أن تتضمن غرفة التدویم سطحاً داخلیاً لھ منحنى حلزونى طویل 

(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



٣٤

١٠/٠١/٢٠١١
٠٠٧٠/٢٠١١
٢٠١٣مایو 

٢٦/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٥٥

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

جمھوریة مصر العربیة
دولة لشئون البحث العلمىوزارة ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B01D 46/10 & F24F 13/28

(71) 1.
2.
3.

HUNTAIR INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CURSETJEE, Zareer
BAUGH, David, L.
BENSON, David, E.

(73) 1.
2.

٠٨/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ٦٠٧,٧١٩/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ١.
٢.

(30)

سمر احمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

طرق وأنظمة لتكامل توھین الصوت في كتلة ترشیح    (54)
٠٩/٠١/٢٠٣١وتنتھى فى ١٠/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من

امى. لھ ترشیحیتعلق االختراع الحالى بكت ھ وجھ ام ت ل ى مبی ھ الترشیح عل ىوتشتمل كتل . ووجھ خلف
ھ ترشیح .مامى الى الوجھ الخلفيول مسار تدفق الھواء من الوجھ األیتدفق الھواء بط ویتم احتجاز طبق

وجھین األویتم تو. فى المبیت اميجیھ طبقھ الترشیح بین ال ھ م واء خالل طبق دفق الھ ث یت ي بحی والخلف
ىالترشیح ق ھ الخلف ن الوج تم وضع. بل خروجھ م وھین الصوت وی ت لت وھین داخل المبی ھ ت د طبق عن

.ویتم توجیھ طبقھ التوھین بطول اتجاه تدفق الھواء. والخلفىمامىانتشار الصوت بین الوجھین األ

(57)

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



٣٥

٢٢/٠٢/٢٠١١
٠٢٨٦/٢٠١١

٢٠١٣مایو 
٢٦/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٥٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F03B 13/18 & F16J 15/56

(71) 1.
2.
3.

SEABASED AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

STRÖMSTEDT, Erland
GUSTAFSSON, Stefan

(73) 1.
2.

٢٦/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/SE2008/050963):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة قدرة موجیة  (54)
٢٥/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٦/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة درة الكھربائی ى جسم ٠یتعلق االختراع الحالى بوحدة قدرة موجیة إلنتاج الق دة عل ذه الوح شتمل ھ ت
ة  ل یتحرك حرك طاف یتم وضعھ بحیث یطفو على البحر ومولد كھربائى خطى بھ عضو ساكن وناق

ث یثبت بقاع البحر ویتم توصیل الناقل یتم وضع العضو الساكن بحی٠ترددیة بمحاذاة محور مركزى
وفقا لالختراع تحوى كبسولة مضادة للماء المواد ولھا جدار ٠بالجسم الطافى بواسطة وسیلة توصیل

یل یلة التوص ا وس ن خاللھ د م ة تمت وى بفتح رف عل ع ٠ط ذى یمن سرب وال انع ت ة م ون للفتح ویك
راع الحالى ٠التسربیتم بشكل مرن تركیب مانع٠التسرب من حول وسائل التوصیل ق االخت ویتعل

٠أیضا باستخدام وحدة القدرة الموجیة وبطریقة إلنتاج القدرة الكھربائیة

(57)

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



٣٦

١٢/٠٤/٢٠١١
٠٥٧٠/٢٠١١

٢٠١٣مایو 
٢٦/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٥٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B05B 7/04 & B01J 2/16

(71) 1.
2.
3.

UREA CASALE S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

BEDETTI, Gianfranco

(73) 1.
2.

١٦/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٣,٠٨٠١٨١٢٣:مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠٨/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/061590):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة رش وفوھة لترذیذ سائل  (54)
٠٧/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/٠٩/٢٠٠٩بدأ الحمایة من ت

سائل بالطور الغازيةحیث تتم التغذیرش، ةفي فوھلترذیذ سائلةیتعلق االختراع الحالي بطریق وال
ذكورةداخل الفوھخلطةلغرفالمذكور ي ة، الم از ف ستحلب من الغ ى م صول عل ى الح ؤدي إل ا ی مم

ل اطالسائل، حیث یكون المستحلب تحت ضغ ذكورةلغرفداخ ن ةالم ا ویتكون م اقیع غاز یطوقھ فق
سرعةالخلط مساویةالطور الغازي عند مدخل غرفةسرع؛ وتكونةغشائیةالسائل في حال ةتقریباً ل

د الصوت أو أعلى، ویتم رذذ بتمدی رج الغرفالحصول على السائل الم د مخ ذكور عن ستحلب الم ةالم
ن وقد٠ةالمذكور ى غرفةسبمناةفوھتم أیضاً الكشف ع شتمل عل طة، ت عخل از توزی وائموجھ م

٠بالغاز والسائل لتكوین المستحلب المذكورةللتزوید بتیار مناسب للتغذی

(57)

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



٣٧

٢٧/١٢/٢٠٠٩
١٩١٦/٢٠٠٩

٢٠١٣مایو 
٢٦/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٥٨

(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 C10L 3/10 & B01D 53/24

(71) 1.
2.

TWISTER B.V.  (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

BETTING, Marco
TJEENK WILLINK, Cornelis Antonie
VAN BAKEL, Robert Petrus

(73) 1.

٢٧/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١١١٤٥.٤:ت  األوربى   تحت  رقممكتب البراءا
٢٧/٠٦/٢٠٠٨اریخ بت)  PCT/NL2008/050424(:طلب البراءة الدولي  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

طریقة ونظام إلزالة كبریتید الھیدروجین من تیار غاز طبیعى (54)
٢٦/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى في ٢٧/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ان     ى میث شتمل عل ار غاز طبیعى ی ن تی یتعلق االختراع الحالى بطریقة إلزالة كبریتید الھیدروجین م
)CH4 ( و كبریتید الھیدروجین تشتمل على :
ادل حرارى ؛ - ھ مب ي تجمیع ى ف از الطبیع ار الغ د تی از -تبری ار الغ ن تی ل م ى األق زء عل ة ج تغذی

رد الط بیعى المبرد عبر قناة تغذیة في جھاز تمدد وفصل دوامى ، حیث یتمدد تیار الغاز الطبیعى المب
ة  دى الخاص ن نقطة الن ل م غط أق ى درجة حرارة و ض د مرة أخرى حت تم تبری الى ی ة وبالت في فتح
ة فصل  ي غرف رد ف از الطبیعى المب ار الغ دویم تی بكبریتید الھیدروجین ویتم فصلھ من خالل حث ت
ى  رد للحصول عل از الطبیعى المب ار الغ وى الطرد المركزى لفصل تی تم حث ق أنبوبیة ، وبالتالى ی
ائع  ان ، وجزء م اً بالمیث دروجین غنی د الھی راً لكبریتی ون مفتق ة ، یك نخفض الكثاف رد م ائع مب جزء م

ة جز ان ؛ تغذی راً للمیث دروجین و مفتق د الھی اً بكبریتی رد مبرد مرتفع الكثافة ، یكون غنی ائع المب ء الم
از الطبیعى  ار الغ د تی ادل حرارى لتبری ة مب منخفض الكثافة في قناة غاز منتج تكون متصلة بتجمیع
ي  ة ف ع الكثاف رد مرتف ائع المب الذى تمت تغذیتھ إلى جھاز التمدد و الفصل الدوامى ، وتغذیة جزء الم

. عمود تجزئة لفصلھ مرة أخرى 

(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



٣٨

٢٩/٠٣/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/000326

٢٠١٣ابریل 
٢٦/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٥٩

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

بیةجمھوریة مصر العر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 43/267

(71) 1.
2.
3.

HEXION SPECIALTY CHEMICALS INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

MCCARTHY, Scott, Michael
MCDANIEL, Robert, R.
SHERIFF, Michael, L.
FLOWERS, James

(73) 1.
2.

٠٤/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ٦١٥,٨٣٥/٦٠:ى الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٤/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٦٤٣,٨٥٠/٦٠

٠٤/١٠/٢٠٠٥اریخ بت(PCT/US2005/035685) :تحت رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

وتركیبات وأصناف مستخدمة بھا طریقة لتقییم شكل الصدع (54)
٠٣/١٠/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٤/١٠/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

أو مادة /م وبطریقة لتحدید شكل صدع تحت األرض ، تشتمل على إدخال جسییتعلق ھذا االختراع
حشو دعمى مستھدفة إلى الصدع ، ونقل إشعاع كھرومغناطیسى إلى الصدع ذى تردد یتراوح 

جیجا ھرتز وتحلیل إشارة منعكسة من الجسیم المستھدف ١٠٠میجا ھرتز و ٣٠٠بین حوالى 
رض وقد تم فى ھذه البراءة الكش ف أیضاً عن طریقة لتحدید شكل صدع تحت األ٠لتحدید شكل الصدع 

أو مادة حشو دعمى مستھدفة إلى الصدع ، حیث یشتمل الجسیم /حیث تشتمل على إدخال جسیم و
أو مادة الحشو الدعمى المستھدفة على خزف ذى معامل عزل مرتفع لھ معامل عزل أكبر /و

، ونقل إشعاع كھرومغناطیسى إلى الصدع ذى تردد أقل من أو یساوى ٢من أو یساوى حوالى 
أو مادة الحشو الدعمى المستھدفة /جا ھرتز ، وتحلیل إشارة منعكسة من الجسیم المستھدف وجی٣حوالى 

٠لتحدید شكل الصدع 

(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



٣٩

٠٩/٠٨/٢٠٠٣
٠٧٧٢/٢٠٠٣

٢٠١٣مایو 
٢٦/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٦٠

(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 2/62

(71) 1.
2.
3.

CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SMITH, Lawrence, A., Jr.
CROSS, William, M.

(73) 1.
2.

١٩/٠٨/٢٠٠٢بتاریخ ٢٢٣١٩٢/١٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اختراع  براءة (12)

طریقة لتشغیل مفاعل متعدد األطوار تستخدم أسلوب التدفق النبضى  (54)
٠٨/٠٨/٢٠٢٣وتنتھى فى ٠٩/٠٨/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

دفق الو المراحل ذو أطوار طریقة لتشغیل مفاعل متعدد األباالختراع یتعلق ھذا  نظام لحثألسفلت
اظ) تنشیط(ویمكن حث ٠التدفق النبضي) نمط( ع االحتف از م دل الغ سائل النبضة بزیادة مع دل ال بمع

دفق النبضي افي لحث الت رق ضغط ك د ف ي یتول ة بصفة٠حت ذه الطریق د ھ ي األوتفی ة خاصة ف لكل
ك لأل امض الكبریتی زة بح نالمحف شبكة م أ ب ل مفاعل معب ات داخ صدأولیفین ل لل ر القاب /الصلب غی

٠البولي بروبیلین

(57)

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



٤٠

١٨/٠٢/٢٠٠٩
٠٢٣٣/٢٠٠٩
٢٠١٣ابریل 

٢٨/٠٨/٢٠١٣
٢٦٣٦١

(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 1/01, 1/212,  3/34 & C07C 33/02,  57/03,  59/52,  63/06,  65/05

)جمھوریة مصر العربیة ( فاروق جندى معوض / األستاذ الدكتور 
)  جمھوریة مصر العربیة ( مجدى فؤاد توفیق عثمان     / الدكتور 

٠١
٠٢

(71)

فاروق جندى معوض/ األستاذ الدكتور 
مجدى فؤاد توفیق عثمان  / الدكتور 

٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحسین درجة ثبات الزیوت النباتیة لألكسدة بإستخدام مضادات أكسدة طبیعیة  (54)
١٧/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٨/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة لأل وت النباتی ات الزی ة ثب سین درج ة لتح الى بطریق راع الح ق اإلخت ب یتعل تخدام مرك سدة بإس ك
ة  ة تحت ظروف الحرارة المرتفع . كیمیائى آمن وذو كفاءة عالیة كمضاد لألكسدة فى الزیوت النباتی

و  ب ھ ذا المرك ك –٥،٢أو Gentisic acidھ ض البنزوی سى حم ) . DHBA-2,5(داى ھیدروك
رارة  ى درجة ح سدة عل ذرة لألك ت ال ات زی سین درجة ثب ستطیع تح ب ی واء م وت°١٠٠المرك ار ھ ی

رول ١٣من Rancimatساعة بإستخدام جھاز / لتر ٢٠بمعدل  ى الكنت دون مضاد (ساعة ف ت ب الزی
د . ساعة ٣٠إلى ) أكسدة سدة الجدی سدة بإضافة مضاد األك ھذا یعنى أن درجة ثبات زیت الذرة لألك

ى ppm 200بالتركیز المسموح بھ عالمیًا  ة أى ٣٠تصل إل ة حرارة الغرف ى درج ن شھر عل ر م أكث
ة . فترة الصالحیة المعروفة سنتین  سین درج ى تح اءة ف ر كف د أكث ثبت أیضاً أن مضاد األكسدة الجدی

ى  ة القل ى درج ذرة لألكسدة عل ت ال ات زی ة °١٨٠ثب سدة المعروف ضل مضادات األك ة بأف م بالمقارن
ن جدیر بالذكر أن مضاد األكسدة الجدید عبارة عن مركب طب. TBHQعالمیاً وھو مركب  یعى وآم

ا  ة وغیرھ ب والفراول شعیر والعن ل القمح وال ات مث ن النبات ر م ى أن مضاد . یتواجد فى كثی ذا یعن ھ
سمیة  ة ال صناعیة عالی سدة ال ضادات األك س م ارة بعك ة ض ار جانبی ھ أى آث یس ل د ل سدة الجدی األك

. والمسرطنة 

(57)



٤١

٢٧/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٩٩/٢٠٠٩

٢٠١٣مایو 
٢٩/٠٨/٢٠١٣

٢٦٣٦٢

(22)
(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 27/045 & C25B 11/04

(71) 1.
2.
3.

INDUSTRIE  DE NORA S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GULLA, Andrea F.
ALLEN, Robert. J.

(73) 1.
2.

٢٩/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٨٦١.٦٣٥/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٨/١١/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP) (2007/062942: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تید فلز محمول على كربون الختزال األكسجین كھروكیمیائیاً محفز كبری (54)
٢٧/١١/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٨/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راعیتعلق  ون مناسب االخت ى كرب ل محمول عل ز نبی د فل ى محسن من كبریتی ز كھرب الحالى بمحف
ا د الدمجھ ھ التحدی ى وج ازى ، وعل شار الغ رود االنت ل الكت ى ھیاك اإدمف اثود اجھ دات ك ى وح ف

ائى  دروكلوریك م ض ھی ى لحم ل كھرب ل تحلی ن أج سجین م ة لألك ازى المختزل شار الغ ٠االنت
شطة ،  ون الن ى جسیمات الكرب ل عل یتم إجراء تشتیت أحادى لجسیمات لجسیمات كبریتید الفلز النبی

ون الن سیمات الكرب ى ج ل عل ز النبی د الفل سیمات كبریتی طح ج ساحة س سبة م غ ن شطة ،وتبل
٠على األقل ٠,٢٠

(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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٣سبتمبرىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٠٩دد ــالع٢٠١٣كتوبرأددــع

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- صادراألوصاف المختصرة للب بتمبررخالل شھةال ة ٢٠١٣س ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٣٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٣٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٣٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٦٣٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٦٣٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٣٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٣٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٣٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٣٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٣٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٣٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٣٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٣٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٣٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٣٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٦٣٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٦٣٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦٣٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦٣٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٦٣٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٦٣٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٦٣٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٦٣٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٦٣٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

القائم باعمال                                                       
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر . 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

( iv )
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األعضاءرموز الدول ابعت

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

٢٠١٣سبتمبررـالل شهـخ



٢

١٤/١٢/٢٠١٠
٢١١٦/٢٠١٠
٢٠١٣إبریل 

٠١/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٦٣

(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 F17D 5/00

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

ZIEGEL, Eric
BAILEY, Richard, S.
SPRAGUE, Kip, P.

(73) 1.
2.

٣٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٩٧١,١٦٤/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٤/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/048441):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نابیبأخط ةلتقییم سالمةداخلیةفایساسھا بیانات كأةبیانات سریع (54)
٢٣/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

الى بطریق یم تغطیةیتعلق االختراع الح وق صوتیةقیاسات عینةونظام لتقی شعاعىو تصویرأةف
(UT/RT) وىة، مكتبةاالحصائیةنابیب للصالحیألسمك جدار خط ات قیاسات توزبیانات تحت یع
ھ یش خطی وط (ILI) تفت ب ألخط ایرأنابی ، ةحسب الحاجRT / UT قیاساتةلمطابقةخرى ، مع
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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
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٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ةكل باستعمال نماذج میكانیكیآونظام لتوقع نسب التةطریق (54)
١٧/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٨/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

دل ةذا االختراع بنظام كمبیوتر وطریقیتعلق ھ د ألنبوب(CO2) ةالمائیةالمرحلكلتآلتوقع مع مفی
ى  نفط إف ل ال اج ونق رول وا(نت ازالبت ار)لغ یم الب تم استالم ق شتق الطریقةالمدخلمتراتا، ی ذه، ت ةھ

د ات جھ ام عالق نفط-والنظ اعالت ال ار لتف زال(تی سالب(ةالكاثودی)االخت دد) ةالقطبیةال ا طبةمتع ق
ائى من تفاعل الت صد(كلآلنموذج كھروم دةوعالق)أال ار لتفاعل األ-جھ سدتی ةالموجب القطبیةك

ت دى، ی ل الحدی ى كثافمللتحل اطع ةالحصول عل د تق ار، عن دةاستخالص عالق) تصالب(التی -الجھ
ار دةالقطبیةالموجبالتی ات الجھ سالب-واستخالص عالق ار ال تم٠ةالمجموعةالقطبیةالتی ساب ی ح

ارامترات الثانویثیراتأیضا تأیمكن ٠ةالتیار المكتسبةمن كثافةكل المتوقعآمعدل التةنسب ل ةالب مث
٠كلآمثبط التةكفاءتدفق والمقیاس، ونظام ال

(57)

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



٤

٢٥/٠٥/٢٠٠٩
٧٦٠/٢٠٠٩
٢٠١٣مایو 
٠٢/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٦٥

(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 3/00

) جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نور الھدى عباس محمد ابراھیم عبد الوھاب / االستاذ الدكتور
محمود احمد عبد الغفار/االستاذ الدكتور
احمد محمود احمد غنیم / االستاذ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجده محسب السید / االمركز القومى للبحوث یمثلھ–نقطة االتصال بمكتب البراءات  (74)
ختراع براءة ا (12)

طریقة تحضیر تركیبھ من الریزول وھیدروكلورید البولى انیلین كمادة الصقة ذات كفاءة عالیة (54)
٢٤/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى  ٢٥/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من  

ادة الصقة ذات  ین كم یتعلق االختراع بطریقة تحضیر تركیبھ من الریزول وھیدروكلورید البولى انیل
ادة الالصقةكفاءة عال ذه الم ل ھوتحسین خواص ھ ذا العم ن ھ ذه الخواص. یة والھدف م : تتضمن ھ

ادة الالصقة  زمن التسویة وقوة االلتصاق وكلما قل زمن التسویة وزادت قوة االلتصاق كلما كانت الم
زول  ن الری ادة الالصقة(اكثر كفاءة من اجل ذلك كان موضوع االختراع وھو تحضیر تركیبھ م ) الم

رارة وھیدر ة ح د درج ا عن انیكى لھم ط المیك ق الخل ن طری ة ع سب مختلف ین بن ولى انیل د الب وكلوری
ة سویة. الغرف ن الت صاق وزم وة االلت اس ق ط قی ة الخل ع عملی سبة . یتب ا ن ات فیھ ضیر تركیب د تح وعن

ى  ین ال ولى انیل د الب زول ١٠٠ھیدروكلوری رام الری رام٥٥، ٤٥، ٣٥، ٢٥، ١٥، ١٣، ٨، ٣(ج ) ج
وة  ت ق صاق كان م٨٥.٢و ٧٥.٧و ٧١.٣و ٩١.١٥و ٥٥.٣٥و ٤٦.١٢و٣٦.٥و ٢٧.١٥(االلت / كج

ة١٥، ٢٠، ٣٢، ٥٤، ٩٠، ٩٨، ١٠٥، ١٢٠(وزمن التسویة ) سم والى) ثانی ى الت ة . عل د مقارن وعن
د  ع كلوری زول م زمن التسویة وقوة االلتصاق لھذه الخلطات بخلطات اخرى سبق استخدامھا من الری

اعامل تسویة( االمونیوم  تخدامھ تجاری سویة سبق اس ودرة الخشب ) ومعجل للت ة سبق (وب ادة مالئ م
ا تخدامھا تجاری ن ) اس ل ع سویة ال یق ن الت د ان زم ن ٩٦٠وج د ع صاق ال تزی وة االلت ة وق ثانی

رة ٢سم/ كجم٢٢.٥ ین وھى فك ولى انیل د الب وان ھذه الخلطات المحضرة من الریزول وھیدروكلوری
). من حیث زمن التسویة وقوة االلتصاقاالختراع ھى االكثر كفاءة 

(57)



٥

١٧/٠٥/٢٠١٠
٠٨١٠/٢٠١٠
٢٠١٣ابریل 

٠٢/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٦٦

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

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

ت االختراعمكتب براءا

(51) Int. Cl.8 A61K 6/04 & C22C 14/00 , 21/00 , 27/02 & C23C 22/68 , 22/66 , 22/07

)جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢

(71)

وفاء إسماعیل عبد الفتاح / األستاذ الدكتور 
أدیل كاررادو كاررادو / األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

ماجده محسب السید / المركز القومى للبحوث یمثلھا–نقطة االتصال بمكتب البراءات  (74)
براءة اختراع   (12)

بھ حیوى شطریقة لتغلیف السبائك الطبیة بالتحفیز الذاتى وال (54)
١٦/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٧/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ز یتعلق اإل ذى یتمی وى وال شبھ حی ذاتى وال التحفیز ال ة ب سبائك الطبی ف ال ة لتغلی الى بطریق ختراع الح
سبیًا ( بإمكانیة تطبیقھ على األشكال المعقدة ھندسیًا  ة ن ھ المتدنی ب تكالیف ى جان ستخدم سبائك ) . إل وت

نان  ل واألس ام والمفاص ات العظ ى جراح ة ف ات الطبی انیوم للمنزرع رًا . التیت ن نظ ن ولك ا م ا لھ لم
د إتجھت  ة ، فق ة الحی ع األوساط المحیط ا م ة وتفاعالتھ ة البیولوجی ث المواءم صفات متدنیة من حی
ن إستواء األسطح  د م ة والب اللیزر وھى طرق مكلف ة أو ب دة كھربی ا بطرق عدی األبحاث إلى تغلیفھ

ادن وقد إستخدمت طریق التغلیف المحفز ذاتیاً لتغلیف البلمرات . المراد تغلیفھا  ولكن لم تتطرق للمع
ح الطرق  ن أنج سیوم م أو السبائك باإلضافة إلى ذلك فإن الطریقة الشبھ حیویة للطالء بفوسفات الكال
ون  ت المك سى أباتی ب الھیدروك ضاھى مرك وجى ی دنى ومورفول ب مع ة ذات تركی یب طبق لترس

ق ال. الرئیسى للعظام فى الكائنات الحیة  ن طری ھ ع ن التوصل إلی ى سوائل شبیھة ومن الممك غمر ف
ل  ل ب صاق والتغلغ ات اإللت ز عملی ل ویحف سمح ب ا ی ة مم ین خلوی سوائل الب ائى بال ب الكیمی التركی

.واإلنقسام للخالیا المكونة للعظام عند الزرع 
ائى واألس  ب الكیمی ة التركی ات مختلف ن الحمام واع م ة أن اً ثالث وقد انتھجت الطریقة المستخدمة حالی

دروجینى ودرج ًا الھی ة حراری سبائك المعالج ف ال رارة لتغلی سوائل . ة الح ى ال ر ف ك الغم ال ذل م ت ث
ات أو إضافة أو  ى ثب سم للتعرف عل المشابھة للبین خلویة والمحضرة معملیاً وعند درجة حرارة الج

بة  ات المترس ار الطبق ل . إنھی صلبة مث طح ال ة األس ة لدراس الطرق التحلیلی ك ب ع ذل م تتب وت
. لیكترونى الماسح المزود بالتحالیل وكذلك باألشعة تحت الحمراء المیكروسكوب اإل

(57)



٦

٢٠/٠٤/٢٠٠٤
٠١٨١/٢٠٠٤
٢٠١٣مارس 

٠٤/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٦٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61N 1/28

)العربیة جمھوریة مصر ( على محمود محمد مصطفى السمان . الدكتور  ٠١
٠٢

(71)

على محمود محمد مصطفى السمان. الدكتور  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

محمد فاروق محمد/ جامعة أسیوط-مكتب براءات اإلختراع بنقطة اتصال  (74)
براءة اختراع   (12)

مخثر كھربائى لبطانة الرحم تحت حس اللمس (54)
١٩/٠٤/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٠/٠٤/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

ى  زف الرحم م تصمیمھ لعالج حاالت الن ذى ت یتعلق ھذا اإلختراع بروبا رحمیا منحنیا ومعزوال ال
ة . ویجرى ھذا بدون منظار أو وسط ممدد . الوظیفى  البروب تم تصمیمھ بحیث یستخدم تحت مراقب

ى التحسس اللمسى بدال من الحس البصرى عن طریق نقل طا قة الدیاثرمى أحادى أو ثنائى القطب إل
شطة . تجویف الرحم عبر عنق الرحم  ة ن اة ذات صمام . والبروب لھ نھای روب قن د بقصبة الب وتوج
.ذو وضع للحقن ووضع للشفط 

سمعیة  وق ال از الموجات ف ة بجھ دعم المراقب سوائل ل ن ال دودة م ة مح ویستخدم الصمام فى حقن كمی
.   قطعة لتحدید عمق وإتجاه النھایة النشطة أثناء العملیة وتوجد . أثناء العملیة 

(57)

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



٧

١٨/١٢/٢٠٠٨
٢٠٣٦/٢٠٠٨
٢٠١٣أبریل 

٠٤/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٦٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C25 C1/12

) جمھوریة مصر العربیة(یس عاشور عبد المجید على عو/ دكتور مھندس.١
٠٢
٠٣

(71)

عاشور عبد المجید على عویس/ دكتور مھندس.١
٠٢

٣.

(72)

عاشور عبد المجید على عویس/ دكتور مھندس . ١
٢.

(73)

(30)
(74)

براءة اختراع   (12)

التنقیة الكھربیة لرایش خردة النحاس إلنتاج بودرة النحاس اإللكترونیة (54)
١٧/١٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٨/١٢/٢٠٠٨أ الحمایة من تبد

یھدف ھذا اإلختراع إلى التنقیة الكھربیة لرایش خردة النحاس مباشرة وبدون مرحلة معالجة 
حراریة وسیطة إلنتاج آنودات نحاسیة بالمواصفات التقلیدیة المعتادة أو إلنتاج الحبیبات 

سا ات ال لوب الطبق تخدام إس ك بإس ة وذل ن أجكنة اآلنودی اس ل م ودرة النح ى ب صول عل الح
ن م لتحقیق ھذا الھدف تم إستخدا٠ة اإللكترولیتیة العالیة الجود آنود على شكل صندوق  مصنوع م

رایش  ات ال ل جزئی ع وحم ب تجمی یل بجان ك لتوص بكة وذل كل ش ى ش ات عل ھ فتح انیوم وب التیت
ود النحاسى  دى المصنوعة من النحاس األصفر والبرونز وأیضا اآلن ن ٠التقلی واح م م إستخدام أل ت

دة  ابقة عدی ارب س ق تج د تطبی ك بع ة وذل اثودات بادئ ى كك وم النق اس ٠األلومنی وردة النح ز ب تتمی
ى  كوب اإللكترون ائج المیكروس ا أتضح من نت ة كم ة عالی اء ونعوم ة نق ة بدرج SEM( الناتج  &

EDX ( ى ى فیما عدا البودرة الناتجة من تحلل رایش البرونز والت وت عل ٠قصدیر % ٢,٦٨إحت
بجانب طاقة كھربیة % ١١٥,٣٣إلى % ٦٦,٦٤تمت العملیة بكفائة تیار كاثودیة تتراوح ما بین 

ن  راوح م دود تت ى ٠,٥٩١نوعیة مستھلكة فى ح و وات ساعة ١,٢٢٧إل دًا / كیل م نحاس معتم كج
٠على نوعیة ومادة الرایش المستخدم 

(57)

ومـات والصــور الفوتــوغرافیـة المرفقــة بالوصـــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــورة مــن الرسـومات تمــثل الرس
والصور المرفقة بالطلب



٨

١٦/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001427

٢٠١٣یونیھ 
٠٤/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٦٩

(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, 13/494

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATAES OF AMERICE)

(72) 1.
2.
3.

LAVON, Gary, Dean
SMITH, Kevin, Michael

(73) 1.
2.

٢٢/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ٥٦٣,١٥٨/١١:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
٢١/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ PCT/IB)(2006/052020:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

وسیلة ماصة لالستخدام مرة واحدة لھا شرائط حاجزة مزدوجة الطبقة  (54)
٢٠/٠٦/٢٠٢٦فى وتنتھى ٢١/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل دة االخت رة واح تخدام م ة لالس یلة ماص شتمحی٠بوس ریطین ث ت ى ش ل عل
ان  ط متقابلت ى رب ى منطقت صاص ف ة امت ان بمجموع ابالن یرتبط ان متق اً جانبی دان طولی ٠یمت

ة  ا القریب ین أحرفھ ل ب ى األق فلیة عل ة س ة وطبق ة علوی ى طبق اجز عل ریط ح ل ش شتمل ك وی
رن  امع م زء ج صل ج اط ویت اطق االرتب تك(ومن ھ ) أس د حرف اجز عن ریط ح ل ش اً بك د طولی یمت

رب وین ٠األق اجزة لتك شرائط الح ع ال امع ویرف زء الج نكمش الج یلة ی داء الوس تم ارت دما ی وعن
ة  ى جسیمات ٠حواجز جانبی وى عل ن أن یحت اص یمك ب م ى قل شتمل مجموعة االمتصاص عل وت

وب  ة ٠فائقة االمتصاص ، یمكن أن تتواجد داخل جی ة الماص ن المجموع ن أن یكون جزء م ویمك
ة مثل الجزء الذى یقع بین ى طبق شتمل عل ن أن ی دد ویمك ل للتم ربط قاب اطق ال الشریط الحاجز ومن

اء  ذة للم ر منف انبى ٠غی دفق الج ع الت سد یمن ة ك ة المتقابل ربط الجانبی اطق ال ل من ن أن تعم ویمك
:حیث تتمیز باآلتى ٠لمخلفات الجسم السائلة 

دة)١ شرائط المقی ن ال ة م اظرة توضع رقع ماسكة ومتماسكة على األسطح الخارجی والحاجزة المن
ى األسطح  ك عل اً وذل ة وظیفی كة ومكمل كة متماس ع ماس د رق ة وتوج ة الخصر األمامی فى منطق

الداخلیة للشرائط المقیدة الحاجزة المناظرة فى منطقة الخصر الخلفیة ، أو
د أو مجاورة للحواف )٢ اظرة عن دة والحاجزة المن شرائط المقی صلة بال عراوى لشرائط الصقة مت

٠البعیدة

(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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٠٨/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٧٠

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

(71)

MICHAEL MALSAM1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٠٤/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٨٣٧,٣٩٧/١٢: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 

سنزیھ اخنوخ صادق الیا(74)

براءة اختراع(12)

زالة النیتروجین باستخدام التبرید المفتوح لغاز طبیعى متساوى الضغطإاستخراج السوائل ب(54)
٢٢/٠٢/٢٠١٠وتنتھى فى   ٢٣/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من  

یقة تتضمن تجزئیة تیار الغاز یتعلق االختراع الحالى بطریقة الستخراج سوائل الغاز الطبیعى، والطر(57)
ھیدروكربونات اخرى الى جزئین على االقل C3المحتوى على نیتروجین ومیثان، وبروبان ، و

c3تتضمن جزء خفیف یحتوى نیتروجین ومیثان وایثان، وبروبان ، وجزء ثقیل یحتوى بروبان و
ء غنى بالنیتروجین ھیدروكربونات اخرى، وفصل الجزء الخفیف الى جزئین على االقل یتضمن جز

وجزء منزوع النیتروجین فى فاصل اول، وفصل الجزء منزوع النیتروجین الى جزء غنى بالبروبان 
وجزء منزوع البروبان فى فاصل ثانى، وشحن جزء على االقل من الجزء الغنى بالبروبان للتجزئة 

وفى بعض . صل االولكارتجاع، واعادة دورة جزء على االقل من الجزء منزوع البروبان الى الفا
التجسیمات ، قد یفصل الجزء الغنى بالنیتروجین فى وحدة ازالة النیتروجین النتاج تیار الغاز الطبیعى 

. منزوع النیتروجین وتیار الغاز الطبیعى الغنى بالنیتروجین

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



١٠

١٤/٠٦/٢٠٠٧
٠٥٩٩/٢٠٠٧
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THOMAS G. Hill
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٢٢/١٢/٢٠٠٤بتاریخ ٥٩٣/٦٠و٢١٧:تحت رقمفرنسا 
٢٢/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/US 2005/047007: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

نزیھ إخنوخ صادق  (74)
براءة إختراع (12)

لة بئرآلىالھیدرولیكىمرار الجانبإلطریقة وجھاز ل (54)
٢١/١٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٢/١٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

رضألمان الموجود تحت سطح األصل مع منطقة تحت صمام ااوطرق للتوبأجھزةختراعإلیتعلق ھذا ا
أمان تحت سطح جھزة والطرق وضع صمامألتتضمن ا. مانألبعیداً عن موضع عنصر الغلق لصمام ا

رض ألمان الموجود تحت سطح األصمام اویكون. نتاجإلمجموعة من أنابیب اىمكان یقع فىرض فألا
منطقة فىلحقن موائع متنوعة ىحقن ویتضمن ممر جانبخالل قناةرضیة منأاتصال بمحطة ىعل

.سفلیة

(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
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١٩/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٠٤٩١: رقمفرنسا تحت
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٠١
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(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

صنیع جسیمات كربونات كالسیوم طبیعیة وقاعدة ملحیة لحامض اإلیثیلین أكریلیك ، عملیة لت
والمعلقات واألصباغ الجافة المتحصل علیھا من تلك العملیة 

(54)

٠٨/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٩/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
. صبغة واحدة على األقل أو /یتعلق اإلختراع الحالى بعملیة لتحضیر مادة معدنیة واحدة على األقل و

ث  واد العضویة ، حی اء واام اً للم ة جزئی سیوم اآللیف ات الكال وتشتمل تلك العملیة على استخدام كربون
ن /أو سحقھا و/یتم خلط الكربونات و ل م ى األق د عل ح واح ود مل ى وج ائى ف ط م ى وس ا ف أو تركیزھ

دة و شتتة واح ادة م ع م ك ، م ین أكریلی امض اإلیثیل الح ح ة أو م/أم ى أداء عملی ساعد ف دة ت ادة واح
و . أو أثناء مرحلة المعالجة /الطحن ، وإدخال تلك المواد قبل و وھناك ھدف آخر لھذا اإلختراع ، وھ

ا  صل علیھ سیوم المتح ات الكال ة لكربون ات المائی شتتات والمعلق ى الم ل ف ك . یتمث ف تل ن تجفی ویمك
راع المشتتات والمعلقات للحصول منھا على صبغات تمثل أ راع . یضاً ھدفاً آخر لإلخت ویھدف اإلخت

.كذلك إلى إستخدام المشتتات المائیة واألصباغ الجافة فى مجال البالستیك والدھانات والورق 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة
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تركیبة وعملیة إلنتاج منتجات أحذیة رغویة منخفضة الكثافة  (54)
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ةتركیبة وعملیة إلیتعلق اإلختراع الحالى ب د بصورة نتاج منتجات أحذیة رغوی ة تتزای یم كثاف ذات ق
ین  راوح ب رة تت د ٢٢,٠و ٠٥,٠ح ول عدی ل كح ق تفاع ن طری ا ع صول علیھ تم الح ث ی ، حی

ن –الھیدروكسیل واحد على األقل مع أیزوسیانات  ة م بولیمر أولى واحد على األقل ، فى وجود كمی
دى دود م ى ح دد ف ة للتم ة القابل ات الدقیق ن الكری راوح م ى % ١یت وزن % ٣٠إل سبة ل الوزن بالن ب

ن  راوح م ا یت ل م دد تمث ى ٥,٠الكحول عدید الھیدروكسیل المذكور وكمیة من عامل تم مرة ١,٠إل
ل  ى لجع رارة تكف ة ح د درج ولیمر عن دد الب وة تم إجراء خط ام ب ع القی ة ، م رات الدقیق ة الك ن كمی م

.الكریات الدقیقة تتمدد 

(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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ل، ساخنیتعلق االختراع الحالي بنظام نقل مشتمل على عناصر ل ثقی ة لنقل مخزون نق بصفة خاص
ل٠النقللوقایة مخزون وغطاء اییر لجعل مخزون النق راع ٠خامالً یتم الكشف عن مع ق االخت یتعل

زال دة اخت ة مستمرة وأیضًا عالوة على ذلك بنظام مدمج مشتمل على وح ي عملی زال أكاسید ف الخت
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ستخدمة ٠وحدة المعالجةوحدة االختزال إلى  زال م ة اخت ران طریق یتعلق االختراع أیضاً بطریقة إلق
ة الختزال أكاسید في عملیة تم تغذی ستمرة، وت ر م ة غی ي عملی مستمرة وطریقة إلنتاج معدن سائل ف

٠طریقة االختزال إلى طریقة إنتاج المعدن السائل للمعالجةمنتج اختزال من

(57)

طبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه الم
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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ذا  ق ھ راعیتعل سجین االخت سح األك رات لك ى حجی سمة إل نج مق ات رات رورى ٠بكری نف ض وص
ادتین  دى الم ون إح ین تك ل ح ى األق الحرارة عل دنان ب ادتین تتل ة لم ة المتزامن ة الحراری للمعالج
ادة حساسة  ارة عن م اللتین تتلدنان بالحرارة عبارة عن مادة خاملة بالنسبة لألكسجین واألخرى عب

زز  ى مع ذلك عل صنف ك وى ال سجین ، ویحت ضرورى ٠لألك صمیم ال ة الت ى العملی ستخدم ف ی
الحرارة لكریة دن ب ادة تتل ل م ن ك سیة م ة الرئی ث تكون الكمی ات ، حی مقسمة إلى حجیرات أو نطاق

و  ى الج ى ف ات الت ع المركب اعالت م ون التف ث تك ة بحی ن الكری ردة م ات منف رات أو نطاق ى حجی ف
انس  شكل متج الحرارة ب دنان ب ین تتل ادتین اللت شتیت الم ة ت ى حال ن التفاعل ف ل م سجین أق ل األك مث

ى  ة ف ًا ٠الكری ات حراری ددة المكون ات متع ات الكری ة مكون ذلك معالج الى ك راع الح یح االخت ویت
رة /معاً دون درجة كبیرة من التحلل و ة كبی أو تخزینھا فى الھواء أو فى وجود األكسجین دون درج

٠من التحلل 
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لمقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع ا
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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(71) 1.
2.
3.

BASF AKTIENGESLLSHAFT (GERMANY)
JGC CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

LICHTFERS, Ute
ASPRION, Norbert
CLAESSEN, Mark

4.   UMINO, Hiroshi
5.    TANAKA, Koji

(73) 1.
2.

١٢/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٣,٠٥٠٢٧١١١:المكتب األوروبى تحت رقم 
١٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ PCT/EP) (2006/069597: لى رقم طلب البراءة الدو

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة الستخالص غاز ثانى أكسید الكربون (54)
١١/١٢/٢٠٢٦فى وتنتھى ١٢/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

:حیث تشتمل الطریقة على ٠بون بطریقة الستخالص غاز ثانى أكسید الكراالختراعیتعلق ھذا 
از ) أ  صال لغ ل ات ا عم تم خاللھ صاص ی ة امت ة –مرحل حنة غازی ار ش ین تی ك ب ائل وذل وس

زء  صاص ج تم امت ذا ی ب ھ صاص ، بموج ائع امت ون وم سید الكرب انى أك از ث ى غ وى عل محت
:تاج المتواجد فى التیار الغازى بداخل مائع االمتصاص إلنمن غاز ثانى أكسید الكربون

، وغاز ثانى أكسید الكربونتیار غازى مكرر بھ محتوى منخفض من ) ١
؛غاز ثانى أكسید الكربونمائع امتصاص غنى ب) ٢

ى ب) ب ائع االمتصاص الغن ونمرحلة إعادة تولید لم انى أكسید الكرب از ث ر غ د ضغط أكب ك عن وذل
ن  ار ٣م ق(ب غط مطل ر ) ض ك لتحری ونوذل سید الكرب انى أك از ث ائع وغ د م ادة تولی إع

ة غاز ثانى أكسید الكربونامتصاص تنخفض فیھ نسبة  ى مرحل ھ لالستخدام ف اد دوران والذى یع
٠االمتصاص 

(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



١٦

٠٧/١١/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/001217

٢٠١٣یونیھ 
١٠/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٧٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 273/12

(71) 1.
2.
3.

DSM IP ASSETS B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

MENNEN, Johannes, Henricus
TJIOE, Tjay, Tjien

(73) 1.
2.

STAMICARBON B.V. (NETHERLANDS)

١٣/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ  ١٠٢٩٠٣٨: تحت رقم ھولندا
١٥/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/NL2006/000249(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

وم مائىطریقة لتركیز تیار كربامات أمونی (54)
١٤/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٥/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ة  ى عملی ھ ف م تكوین ذى ت ائى وال وم م ات أمونی ار كربام ز تی ة لتركی الى بطریق راع الح ق االخت یتعل
ین  غط ب ت ض ا ، تح ضیر الیوری سكال و ٠,٢٠لتح ا ب رارة ٠,٩میج ة ح سكال ، ودرج ا ب میج

ین  ة و ٣٥ب ة مئوی ة٩٥درج ى درج وى عل ة ، ویحت ن % ٢٥مئوی الوزن م وى H2Oب ، وتحت
: الطریقة على 

خطوة زیادة ضغط حیث تتم زیادة ضغط كربامات االمونیوم المائى إلى ·
میجا بسكال ٧میجا بسكال و ٠,٨٠قیمة بین ·
خطوة تكثیف ، حیث تتم مالمسة تیار كربامات األمونیوم المائى مع تیار غاز ·
NH3عملیة لتحضیر میالمین ویتكون بشكل من والذى تم تشكیلھ فى·

منخفض عن تیار H2Oوبھ محتوى H2O، واختیاریاً من CO2و ·
كربامات األمونیوم المائى وتیار الغاز الذى یتم إمتصاصھ فى تیار كربامات ·
ى · وى عل ائى تحت وم م ات أمونی ار كربام وین تی ا تك تم فیھ ة ی ائى بطریق وم الم األمونی

H2Oبالوزن % ٣٥لى إ١٥ما بین 
خطوة تفریغ ، حیث یتم فصل تیار كربامات األمونیوم المائى وتفریغھ ·

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
ة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبالمرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلی



١٧

٢٣/١٢/٢٠١٠
٢١٩٠/٢٠١٠

٢٠١٣ھ یونی
١٠/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٧٨

(22)
(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

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

Dl RENZO, Domenico

(73) 1.
2.

٢٦/٠٦/٢٠٠٨(MI2008A001163): تحت رقمإیطالیا
٢٤/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/004622):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نشاء لھإاستخالص وةبئر وعملیمان أجھاز لتحسین  (54)
٢٣/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ي آمان أیتعلق االختراع الحالي بجھاز لتحسین  ھ ف تم تركیب ارآبار واستخالصھا ی شتمل ب رول وی البت
ب لمجموعأتعلیقة، ووسیلووعاء تغلیفة،عمیقةس بئر لمجموعأعلى ر ات ، وصمامةعمیقةنابی

سطحأ ان تعمل تحت ال د ةمزودم ینوأبواح تحكم وعناصر توصیل ب ن خطوط ال ین م س أوراثن
٠البئر

(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



١٨

١١/٠٨/٢٠١٠
١٣٦٢/٢٠١٠

٢٠١٣مایو 
١٠/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٧٩

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

PCT

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F42B 12/36 & H01Q 21/24 , 3/24

(71) 1.
2.
3.

SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A ( ITALY )

(72) 1.
2.
3.

DI DONATO, Luca
KROPP, Andrea
MALAVENDA,Claudio

4. MARCHESINI, Claudio
5. MATTIACCI, Sandro
6. ROMANI, Stefano

(73) 1.
2.

١٣/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ( PCT/IT2008/000088 ):رقمالطلب الدولي ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

جھاز بث لشبكة السلكیة  (54)
١٢/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٣/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

: یتعلق االختراع الحالي بجھاز بث لشبكة السلكیة یشتمل على 
. غالف واقى خارجى الستیعاب دائرة إرسال و استقبال إلكترونیة  -
. عنصر مشع أول واحد على األقل  وعنصر مشع ثانى واحد على األقل  -

ن  ا ع ل منھم ف موضع ك ذكور ویختل واقى الم . اآلخر وتُحمل ھذه العناصر بواسطة الغالف ال
تم ضبط  ذه ی اتى للعنصر المشع ، وھ ار األوتوم یلة لالختی ى وس ھ عل ث باحتوائ ویتمیز جھاز الب

. الذى یستقر علیھ الغالف المذكور ) S(موضعھا مسبقاً نسبة إلى سطح اإلرساء 

(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



١٩

١٣/٠٦/٢٠١١
٠٩٧٨/٢٠١١
٢٠١٣یونیھ 

١٠/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٨٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G09B 19/00

(71) 1.
2.
3.

TECHNIP FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

EATOCK, Darren
GILMOUR, Fraser
SHAW, Kenneth

4.
5.
6.

ANDERSON, Hugh

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٢٣١٨٣.٩: تحت رقمالمملكة المتحدة
١٩/١١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/GB2009/051571):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة تدریب متحركة  (54)
١٨/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى حاویةتدریب متحركةیتعلق االختراع الحالي بوحد اةشحن قابلةتشتمل عل ل بھ ل مللنق وضع نق
ى األ د عل دریب واح شتمل حاویوموضع ت ث ت ل، حی ىةق شحن عل شغیلةحجر) أ: (ال صورت ةمح

ةدار حاویجزء ج) ب(والشحن؛ةبعاد حاویألى حٍد كبیر داخل إو أقل وتوجد بالكامل األعلى ةواحد
وح؛ وبین موضع النقل المغلق وموضعةقل قابل للحركشحن على األ دریب المفت د ) ج(الت اب واح ب

اد أبین موضع النقل داخل ةقابل للحركبرج) د(الشحن؛ وةقل للدخول والخروج من حاویعلى األ بع
دریب ةیحاو د موضع الت شحن، ویمت دإال ا بع ى م شحنةحاویل وفر وحد٠ال دریبةت ةالمتحركالت

سھولھ ةمالئمةعندما تكون في موضع نقلھا وحد الاالجًدا ل ع مختلفإنتق ى مواق ا حاجةل ون فیھ ةتك
ذكورةالتدریب المتحركةن توفر وحدأیمكن ٠فیھا التدریبو یفضلألى التدریب إةماس ق مراةالم ف

ة دریبإلتاح ي األالت ضیقف اكن ال د/ةم اذ ةالمقی االت االنق ي ح ل ف ةو، والعم ن إمكانی سقوط م ال
٠االرتفاعات

(57)

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



٢٠

٢٢/١٢/٢٠٠٩
١٨٧٠/٢٠٠٩

٢٠١٣مایو 
١٠/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٨١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C12Q 1/68

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

RODRIGUEZ, Francesco
DE FERRA, Francesca
FRANCHI, Elisabetta

(73) 1.
2.

٢٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ MI2007A001262)(: ایطالیا تحت رقم 
١٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/004723: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

اللبادسمر أحمد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتعریف البكتریا المؤكسدة للبروبان (54)
٠٩/٠٦/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٠/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل زء االخت د ج ى تحدی د عل ى تعتم ان الت سدة للبروب ا المؤك د البكتری ة لتحدی الى بطریق الح
ین  ن ج ل م ى األق د عل ذى یprmAواح زیم ال ة إلن ا الفرعی دة ألف ز وح ى ترمی ل عل عم

ان و ساعد الموجود prmDأو الجین /مونو أوكسیجیناز بروب روتین الم ز الب ى ترمی ل عل ذى یعم ال
ا  تم اختیارھ ى ی ادءات الت ن الب ى وجود أزواج م فى تفاعل أكسدة البروبان بواسطة تضخم الجین ف

prmD٠ وprmAالیات وفقاً إلجزاء المتجانسة ، واستخالصھ من محاز متو

(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



٢١

١٠/٠٨/٢٠٠٨
D1١٣٥٨/٢٠٠٨

٢٠١٣مایو 
١٠/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٨٢

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

العربیةجمھوریة مصر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01K 97/12

) جمھوریة مصر العربیة(یاسر عبد الرازق عید السید / االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

یاسر عبد الرازق عید السید/ االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

منبھ الكترونى ضوئى وصوتى لسنارة صید االسماك  (54)
٠٩/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٠/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت سنارة صید االسماكیتعلق ھ ى ضوئى وصوتى ل ھ الكترون اء ٠بمنب ستخدم أثن ث ی حی
:ویتكون من ) الغابة–قصبة الصید –البوصة (عملیة صید األسماك  بالسنارة 

؛) مستقبل–مرسل (دائرة الكترونیة عبارة عن جزئیة -
زاز –بطاریة –دائرة الكترونیة (المرسل ویتكون من - –شریحة توصیل –سوستة حساس االھت

السلكیة ؛واالشارة الناتجة موجة) لمبة–مفتاح 
ن - ون م ستقبل ویتك ة (الم رة الكترونی ة –دائ ة –بطاری ماعة –لمب اح–س ة ) مفت ستقبل موج ، وی

ید  ة ص ى عملی ام ف ذا النظ ستخدم ھ ل ، ی ة العم ى حال وت ف وء وص ك ض ن ذل تج ع ل لین المرس
٠األسماك لیالً ونھارًا 

فكرة العمل
ك عند اھتزاز السنارة الناتج من شد السمكة للطعم تھ تج عن ذل ل فین تز السوستة الموجودة فى المرس

٠) المستقبل فینتج ضوء وصوت لتنبیھ الصیاد بوجود السمكة(موجة السلكیة تصل إلى 

(57)

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



٢٢

٢٠/٠٩/٢٠١٠
١٥٧٨/٢٠١٠
٢٠١٣ابریل 

١٠/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٨٣

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

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 6/06 & A61C 8/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

انجى محمد مصطفى صفوت / الدكتورة 
سید حسین سید أحمد سنیور/ الدكتور األستاذ

عصام عبد العزیز كیشار/ كتور األستاذ الد
دالیا یحیى  إبراھیم أحمد ذكى / الدكتورة 

منى محمود أبو بكر البطران/ األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجده محسب السید / المركز القومى للبحوث یمثلھا–نقطة االتصال بمكتب البراءات  (74)
ختراع  براءة ا (12)

أسمنت فوسفات الزنك كطبقة عازلة أسفل الحشوات المعدنیة ولتثبیت التركیبات بودرة تركیبة 
بالفم 

(54)

١٩/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٠/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من
ة  یتعلق الإلختراع الحالى بتركیبة بودرة أسمنت فوسفات الزنك كطبقة عازلة أسفل الحشوات المعدنی

.تثبیت التركیبات بالفم ول
ة  تركیبة بودرة أسمنت فوسفات الزنك من خامات أولیة مصریة تشتمل على المكونات األساسیة اآلتی

:ونسبھا المئویة كاآلتى 
%٦٦,٩١أكسید الزنك            
%٢,٢أكسید المغنسیوم       
%٣١,٣أكسید األلومنیوم      
%١٢٦,٠أكسید السیلیكون      

%٩,٠بوراكس 
%٤٣,١عصارة مراریة      

(57)

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



٢٣

٢٧/٠٧/٢٠١١
١٢٥٥/٢٠١١
٢٠١٣ابریل 

١٦/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٨٤

(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 E21B 43/24

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BECKER, Harold, L.

(73) 1.
2.

٠٤/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٣٦٥.٧٥٠/١٢:الوالیات المتحدة األمریمكیة تحت رقمى 
٢٩/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٢١١.٤٤١/٦١

١٨/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ PCT/US) (2009/044353: ىطلب البراءة الدولى رقم
2009/059411) (PCT/US ٠٢/١٠/٢٠٠٩بتاریخ

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

الكھرومغناطیسیةمعالجة آبار الزیت بالموجات  (54)
٠١/١٠/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٢/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة االخت ن البطریق وع أول م ادة لن ریض م ضمن تع سیة تت ات الكھرومغناطی ٠موج
ى  طة أداة أول دة بواس ن ال٠متول وع األول م ردد الن ون ت سیةیك ات الكھرومغناطی موج
ست و وی ردد الرادی اق ت ى نط والى ف ن ح د ع ا ال یزی ضل م و مف ى نح از عل وات ١٠٠٠ھلك الجھ

ة  ن الطاق ة ٠م یة فیزیائی ر خاص ة لتغیی رددات كافی د ت ة وعن دة زمنی رض لم دث التع ویح
ل التعرض  د قب ت توج ا كان واد كم ن الم ل م ى األق دة عل دھا لواح ن تحدی ادة ٠یمك ار الم تم اختی وی

اء درات وم ى ھی شتمل عل ى ت ة الت ن المجموع شور ، م ى ، وق ین طفل ى ، وط ستحلب زیت وم
٠وأسمنت ، ومائع إكمال ، وترسیبات خزانات وكبریتید الحدید 

(57)

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



٢٤

٢٥/٠٧/٢٠١١
١٢٣٥/٢٠١١
٢٠١٣یونیھ 

١٦/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٨٥

(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  A23C 3/00,7/04,9/00,9/15,9/125,3/037
(71) 1.

2.
3.

HOLST, Hans Henrik
GUNTHER, William Stuart
ANDERSEN, Joergen

(72) 1.
2.
3.

HOLST, Hans Henrik
GUNTHER, William Stuart
ANDERSEN, Joergen

4. LUNDGREN, Kristoffer

(73) 1.
2.

٢٧/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ١٤٧/٦١و٦١٤:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٧/٠١/٢٠١٠بتاریخ(PCT/DK2010/050019):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ة تخزین طویلة، وعملیة ووحدة معالجة ألبان منتجات ألبان ومنتجات مرتبطة باأللبان تتسم بفتر
لتصنیعھا

(54)

٢٦/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٧/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ان ومنتجات مرتبطأیتعلق االختراع الحالي بمنتجات  انةلب رباأللب سم بفت ذلك ةطویلتخزینةتت وك

سم ٠ةلبان لتنفیذ الطریقأةمعالجةووحدةتخزین طویلةھذه المنتجات التي تتسم بفترإلنتاجةطریق تت
ات الحیفي االختراع بالجمع بین الفصلةالواردةالطریق ائي للكائن د ةومعالجةالدقیقةالفیزی تم عن ت

د ةمللي ثانی٢٠٠كثر األتبلغ علىةلفترةعالیةحرارةدرج د وج تم الحصول أ، ولق ذي ی تج ال ن المن
٠ةمفیدعلیھ تكون لھ خصائص

(57)

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



٢٥

٢٤/١١/٢٠١٠
١٩٧٧/٢٠١٠

٢٠١٣مایو 
١٦/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٨٦

(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 B63 C11/32 & G01L 7/04

)جمھوریة مصر العربیة ( لسلى  رضا محمد محمد الس/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

رضا محمد محمد السلسلى  / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

دلیل الغاطس (54)
٢٣/١١/٢٠١٧وتنتھى فى ٢٤/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ھ بجھاز صغیر قلیلاالختراع موضوعیتعلق  التكلفة عن طریقھ یتم معرفة مكان جسم الغاطس وعمق
اطس  سم الغ ى الج اً عل اء عمودی طح الم ى س و عل ث یطف داً حی سھولة ج ا(ب ون ) سفینة أو غیرھ ویتك

زء  رة والخیط ج ل البك دلیل ویحم انى بال ب والطرف الث ھ بالمرك وط طرف یط مرب ا خل رة علیھ ن بك م
كمیة الخیط ووزن الدلیل وتتعدد أنواع البكرة والخیط جزء من الفوم ویتناسب حجم دلیل الغاطس مع 

ة حسب  ددأنواع الخیط ومتان من القوم ویتناسب حجم دلیل الغاطس مع كمیة الخیط ووزن الدلیل وتتع
٠عمق منطقة األبحار ویوجد دلیل الغاطس على أقرب بعد عمودى للجسم الغاطس 

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



٢٦

٢٤/٠٧/٢٠٠٨
PCT/NA 2008/001247

٢٠١٣یونیھ 
٢٢/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٨٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C22C 38/00

(71) 1.
2.
3.

ARVEDI GIOVANNI (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ARVEDI GIOVANNI

(73) 1.
2.

٢٦/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/IT2006/000045( :تحت رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

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

إلنتاج حزم من رقائق كھرومغناطیسیةمناسب على وجھ الخصوصشریط من الصلب الساخن (54)
٢٥/٠١/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٢٦/٠١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

على الساخن منخفض الكربون بھ محتوى منحفض من السیلیكون نبشریط مدفلیتعلق ھذا االختراع
على وجھ الخصوص فى مفیدة بصورةمم ویمكن أن یستخدم ھذا الشریط ١.٥و ٠.٦٥وسمك یقع بین

بارد وتتكون كل ھذه المنتجات من عدد من شرائح مقطعة على الالطبقات من الرقائق الإنتاج حزم متعددة
المتعاقبة یتطلب أن تكون متوازیة ومتساویة السطح ، وعدم وجود أیة عیوب فى الشكل ،الصلب

المرتبة التى تستخدم البارد ذات حبیبات السیلیكون غیرة علىنفلمما یعطى حل بدیل لشرائط الصلب المد
ویفضل، % ٠.٠٣< السیلیكونویتمیز شریط الصلب ھذا بمحتوى من. عادة فى ھذا الغرض 

مم وتركیب ٠.٠٢< ى مم ، ومعدل تواز٠.٠٥± مم ، وتحمل منخفض ١و ٠.٦٥یكون السمك بین أن
من١٢و ٩الحدیدیك بین النوع من حبیبات% ٧٠حبیبات منتظم ودقیق حیث یكون 

.ASTME 112المواصفة

(57)

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



٢٧

٢٠/٠٦/٢٠١٠
١٠٤٨/٢٠١٠

٢٠١٣مایو 
٢٣/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٨٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61B 17/00

)یةجمھوریة مصر العرب(رینالدو یوسف منصور عید / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

رینالدو یوسف منصور عید/ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

جھاز المناور المھبلى (54)
١٩/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى في ٢٠/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

تمثل عملیة بورش لتعلیق المھبل جراحة تقلیدیة لعالج . راع بجھاز المناور المھبلى یتعلق ھذا االخت
في ھذه الجراحة ، یضع الجراح أصابع یده الیسرى في المھبل لرفعھ . السلس البولى عند السیدات 

حیث یستخدم یده الیمنى في عمل الغرز بحیث تعود قاعدة المثانة إلى موضعھا الصحیح ، ویستعاد 
.تالى التحكم في البول بال

ُ◌تعرف ھذه العملیة الجراحیة بصعوبتھا ، وبأنھا مرھقة ، كما أنھا تكون مصحوبة بفقد كبیر في 
یتغلب جھاز المناور . الدم ، إلى جانب مخاطر وخز الجراح نفسھ بفعل استخدام اإلبر الجراحیة 

زیف الدموى ، مع عمل غرز المھبلى على ھذه المخاطر ، كما یسمح بالتحكم بشكل أكبر في الن
بذلك ، ُیسھل الجھاز إجراء واحدة . أعمق و أعرض من خالل التجویف الموجود في أعلى الجھاز 

. من أھم الجراحات المعالجة للسلس البولى 

(57)

ن ـــورة مــراءة االختراع  صف التفصیلى لبـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٢٨

٢٦/٠٤/٢٠١٠
٠٦٧١/٢٠١٠
٢٠١٣إبریل 

٢٥/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٨٩

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

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

براءات االختراعمكتب

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

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS. (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

DAY ANTHONY JAMES
KLUEVER TILMAN

(73) 1.
2.

٠٧/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٧٦٩,٣٨٧/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لحساب الصفات الممیزة والخاصیات الزلزالیة من اإلشارات الزلزالیة  (54)
٢٥/٠٤/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٦/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

د إشارات مرشحة  سطحیة لتولی ات تحت ال تستخدم المرشحات لإلشارات الزلزالیة التى تمثل التكوین
وجى -ویتم ضرب اإلشارات المرشحة بنطاق التردد٠حیزیا أو فراغیا ومخففةبطاقة بدیلة  دد الم الع

ردد ى نطاق الت ة ف زة الزلزالی صفة الممی ل الخاصیة أو ال -فى دالة مركبة للتردد والعدد الموجى تمث
زمن٠العدد الموجى، لتولید إشارات مدرجة ى نطاق ال تم-واإلشارات المدرجة المحولة إل راغ، ی الف

د -قسمتھا على اإلشارات المرشحة فى نطاق الزمن ة تفی زة زلزالی الفراغ لتتولد خاصیة أو صفة ممی
٠فى تحدید وتمییز التكوینات تحت السطحیة

(57)

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



٢٩

٠٦/٠٤/٢٠١١
٠٥٣٧/٢٠١١

٢٠١٣مایو 
٢٦/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٩٠

(22)
(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 5/04

(71) 1.
2.
3.

GEIB, Uwe (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

GEIB, Uwe

(73) 1.
2.

٠٨/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٥٠٨٥٥.١: تحت رقمألمانیا
٠٥/١٠/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/007101):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةعملیات فرن غیر متناھیةفرن صھر بسلسل (54)
٠٤/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٥/١٠/٢٠٠٩حمایة من تبدأ ال

رق و زأیتعلق االختراع الحالي بط رن صھر، ةجھ تج المراد صھره،ألف ل المن ر و لخطوط نق وبعم
ادلیتحقق األ٠)عملیات فرنةسلسل(غیر متناھي  لمر نفسھ من خالل التب ى /المتواص دوري، عل ال

ھر /بالحیز الداخليةالمكونات المحیطى، لجمیعالمثلةالمثال التبادل الحلقي، في الحالسبیل  ز ص حی
ةلمكونات بجوار بعضھا البعض بطریقترتیب ا/یمكن وضعالنقل، حیثبأنابیبةو المحیطأالفرن، 

ذهأوحیث یمكن ةعیاری ي اتجاه محدد ن تتحرك ھ ات ف اء أالمكون دأةضافإثن د ةجزاء جدی د أعن ح
ستخدم/ةجزاء البالیاألةلزاإنما تتم وبیةالمعنیةللتجمیعةطراف الحراأل ودةالم د الطرف ةالموج عن

طةو تحریك المكونات الفردیأ/ولھذا الغرض، یتم تثبیت و٠ةالمعنیةمن التجمیعخرالحر اآل ةبواس
٠ةللفرن ثابتةالداخلیةالغرف/الصھرة، حیث تظل غرفةمناسبةوعیأ

(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

١٢/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٣٤/٢٠٠٩
٢٠١٣إبریل 

٢٦/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٩١

(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.

MICHEL ALVERT SCHONEWILLE

(73) 1.
2.

١٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٨,٠٧٧/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

المقاوم للتبدیل المقاوم FOURIERطریقة الستكمال البیانات الزلزالیة بواسطة تحویل فورییھ 
تسرب لل

(54)

١١/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٢/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
اوم -یتعلق ھذا االختراع بتولید طیف ھ المق ل فوریی ى لتحوی عدد موجى تقدیرى باستخدام طریقة أول

ة ة محول ات زلزالی ى بیان ة ف رددات بدیل ات ت ى مركب ا عل ة -للتسرب وتطبیقھ ا واستخدام طریق زمنی
ة ثانیة لتحویل فوریی ات الزلزالی ھ المقاوم للتسرب وتطبیقھا على مركبات ترددات غیر بدیلة فى البیان

ردد٠المحولة زمنیا ف ت سرب طی اوم للت ھ المق ل فوریی ة لتحوی ة الثانی عدد موجى -وتستخدم الطریق
ات  رجیح مركب ة لت رددات بدیل ى ت ة إل ر بدیل رددات غی ن ت اس م تقراء أو بالقی ستكمل باالس ق م مطل

ة-ترددات رددات البدیل ة للت سى ٠أعداد موجی ى عك زى أو فراغى زمن ھ حی ل فوریی ستخدم تحوی وی
ردد ات -ویجرى تطبیقھ على طیف ت ار البیان د استكمال آث ى تولی ؤدى إل ا ی دیرى، مم دد موجى تق ع

٠الزلزالیة

(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



٣١

١٠/٠٢/٢٠١١
٠٢٣٧/٢٠١١
٢٠١٣یونیھ 

٢٦/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٩٢

(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 G01V 1/36

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

CAMBOIS, Guillaume

(73) 1.
2.

١٤/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ٢٢٨.٦٢٦/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٢/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/060424):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

تخفیف ضجیج التداخل الزلزالى باستخدام منظومة تسجیل ثنائیة المجس  (54)
١١/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى١٢/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

شبیح العرضى  ة تتضمن الت ة بحری یتعلق ھذا االختراع بطریقة لتخفیف الضجیج فى إشارات زلزالی
زامن  ت مت ى وق ستجیبة ف ة م ة بحری ارات زلزالی ضغط وإش ستجیبة لل ة م ة بحری ارات زلزالی إلش

یف الضجیج ویستخدم الفرق لتخف٠ویتحدد الفرق بین اإلشارات المشبحة عرضیا٠للحركة المكتسبة
٠فى واحدة على األقل من اإلشارات المستجیبة للضغط واإلشارات المستجیبة للحركة

(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 



٣٢

١٠/٠٢/٢٠١٠
٠٢٢٤/٢٠١٠
٢٠١٣یولیھ 

٢٩/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٩٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
الختراعمكتب براءات ا

(51) Int. Cl.8 B01D 45/14 & F24F 3/16

)جمھوریة مصر العربیة ( عادل شعبان على شعبان / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عادل شعبان على شعبان / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

لصناعیةفلتر لمعالجة االنبعاثات ا (54)
٠٩/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٠/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ر(بجھاز یتعلق موضوع االختراع  ل ) فلت ة تمث وب أنفی ارة عن جی سان عب سى لالن از التنف شبھ الجھ ی
ة  كال الھرمی صف األش ى منت ات ف ل الفتح ة تمث صبة ھوائی از وق انبى الجھ ى ج ى عل ن أعل ان م فتحت

سرى والفصوص من أسفل إلى أعلى ، ال ة الی ى والرئ ة الیمن شكل الداخلى لألطباق الھرمیة یشبھ الرئ
صناعیة  داخن ال الل الم ن خ ر م ى تم صناعیة الت ات ال ة االنبعاث ل ومعالج از لح ذا الجھ ة ، ھ الرئوی

اه (مثل  ة –بخار المی ة –األترب ات ھوائی ر بعمل دوم ذا الفلت وم ھ ا ، یق ة وغیرھ ات الكربونی االنبعاث
) مراوح(وسحب االنبعاثات الصناعیة باتجاه الجاذبیة األرضیة عن طریق محركات كھربائیة داخلیة 

ر  ذا الفلت ة وھ ات للمعالج واتج داخل خزان تقدر قدرتھا حسب كمیة وسرعة مرور االنبعاثات وتمر الن
ات داخل  ة ترسیب االنبعاث ى عملی ساعد ف ا ی ى مم ى أعل ن الحرارة إل رة م ة كبی د كمی یساعد على فق

٠الخزانات بفقد الضغط داخل الخزانات 

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



٣٣

٠٣/٠٥/٢٠١١
٠٦٨٢/٢٠١١

٢٠١٣مایو 
٣٠/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٩٤

(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 E02D 17/02

(71) 1.
2.
3.

REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SENF, Daniel, F.
TIETJEN, Kai
SCHNEIDER, Cory

4.
5.
6.

HANDLOS, William
BACH, Gary, M.

(73) 1.
2.

١٠/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٦٨.٠٨٤/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٨/١٠/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/062359):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز توصیل  (54)
٢٧/١٠/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٨/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

از توص وفیر جھ الي بت راع الح ددیتعلق االخت ات مح ن تركیب ین م ت اثن دد ةقابلةخلویةیل لتثبی للتم
اإوامتداد عضوةولى وثانیأةدخال متقابلإطرف أدخال بھ إویتضمن عضو  د ٠دخال فیما بینھم ویمت

شكل ٠ةولى والثانیال األدخطراف اإلأدخال ویتم مباعدتھما عنساق متكامل من امتداد عضو اإل وب
ن عضو اإلعام، یمتد مقبض من الساق عند طرف الساق د ع بض ٠دخالالبعی طراف أویكون للمق

اةولى وثانیأ بض فیم اوامتداد للمق تم ٠بینھم ن إوی ساق ع اد ال بض األأبع ى والثانیطراف المق ٠ةول
ن ةا المصنوعمن الخالیةولى وثانیأةحادیأنسجھ أالخلوي یتضمن نظام التقیید تیكیةشرطأم ةبالس

بعضةببعضھا البعض في مناطق متباعدةمرتبطةمطول ن بعضھا ال شكل األ٠ع دران ةشرطوت ج
وحةویتم محاذا٠ةقل الثقوب المفتوحیا ویحدد جزء من الخالیا على األالخالمن ى ثقب مفت واحد عل
د علةول للخلیحادي االقل من النسیج األاأل وح واح ل منى األمع ثقب مفت سیج األق اني الن حادي الث

ى منطقةللخلی صول عل ب الخلیةللح ون لمنطق٠ةتراك بةویك ب ةالخلیتراك ى وثانیأجوان ةول
ى األو٠ةمقابل د عل یل الواح از التوص وم جھ تیق ل بتثبی سیج األق ادي األالن سیج ح ا والن ول للخالی

ددةن تركیبات التقیید الخلویاثنین متثبیت ةتتضمن طریق٠حادي الثاني للخالیا معااأل ةمحاذاةالمتم
ات ن التركیب ین م دداثن ددةالخلویةالمح تم محاذاةالمتم ث ی ى األةبحی وح الواحد عل ب المفت ل الثق ق

سیج ةقل المحدد بواسطمع الثقب المفتوح الواحد على األةول للخلیأحادي أنسیج ةبواسطالمحدد الن
وفیرةلمنطقةالمحاذیةخالل الثقوب المفتوحالتراكب منةحادي الثاني لمنطقاأل عضو : التراكب لت

ب األإ ى الجان از التوصیلةول لمنطقدخال عل بض لجھ اني لمنطقالتراكب، ومق ب الث ى الجان ةعل
٠التراكبةمنطقدخال والمقبض یمتد من خاللالتراكب، وساق بین عضو اإل

(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



٣٤

٢٠/١١/٢٠٠٩
١٦١٦/٢٠٠٩
٢٠١٣یونیة 

٣٠/٠٩/٢٠١٣
٢٦٣٩٥

(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 13/00

(71) 1.
2.
3.

HELLING INNOVATION UG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

HELLING, Günter

(73) 1.
2.

BAYER INNOVATION GMBH (GERMANY)

٠٢/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٨,١٠٢٠٠٧٠٢٠٥٢٣: تحت رقمألمانیا
٣٠/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/003490:طلب البراءة الدولي رقم

١.
٢.
٣.

(30)

اللبادأحمدسمر (74)
براءة إختراع (12)

ىعلي جل بحجم النانو لملح معدنىعملیة لتحضیر مشتتات مائیة تحتو (54)
٢٩/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣٠/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ومنتجات مشتتات مائیة تحتوي على جل بحجم النانو لملح معدني،بعملیة لتحضیریتعلق االختراع 
بالحصول على منتجات مقاومة للماء، وبالتالي تسمح، وبطریقة سلسة،وسیطة صلبة ومنتجات لدنة 

المثال، تأثیراً مضادًا للمیكروبات أو جدیدة بھا عوامل موزعة بشكل متجانس، والتي تُظِھر، على سبیل
المركبات المثال األكسجین، أوالرطوبة، أواالمتصاص على سبیل أو تتمیز بقدرة على/تأثیرًا حاجزًا و

.الغازیة منھا، أو اإلشعاع الكھرومغناطیسي أو ذات الفعالیة اإلشعاعیةائیة، وبخاصةالكیمی

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٣٥

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١٦/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٥٢/٢٠٠٨

٢٠١٣مایو 
٣٠/٠٩/٢٠١٣

٢٦٣٩٦

B01J 31/22, 31/14 & C08F 10/00, 4/6592 & C07F 17/00Int. Cl.8(51)

 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP. (UNITED STATES OF AMERICA)1.
2.
3.

(71)

JAYARATNE, Kumundini
JENSEN, Michael, D.
YANG, Qing

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٥/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ  ٢٠٨.٠٧٧/١١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٨/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ  (PCT/US2006/032542) :طلب البراءة الدولى رقم 

سمر احمد اللباد(74)

براءة اختراع  (12)

مفاعل احادى ئیة الشكل فىمحفزات بلمرة وعملیة النتاج بلمرات ثنا(54)
١٧/٠٨/٢٠٢٦فىوتنتھى١٨/٠٨/٢٠٠٦من  تبدأ الحمایة 

یتعلق االختراع الحالى بتوفیر تركیبات محفز تشتمل على مركب میتالوسین اول، ومركب میتالوسین (57)
ضوى وم ع ب الومنی شط، ومرك ة لمن ادة حامل انى، وم وفیر ط. ث تم ت ضا ی ضیر وای ورة لتح ة مط ریق

.مركبات سیكلو بنتادینیل معقدة مستخدمة النتاج اولیفینات متعددة

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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٣أكتوبرىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢١٠دد ــالع٢٠١٣نوفمبرددــع

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 ھةال الل ش وبرخ ة ٢٠١٣رأكت ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٣٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٣٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٣٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٦٤٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٤٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٤٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٤٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٤٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٤٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٤٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٤٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٤١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٤١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٤١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٤١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٦٤١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٦٤١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦٤١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦٤١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٦٤١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٦٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٦٤٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٦٤٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٦٤٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٦٤٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٦٤٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٦٤٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٦٤٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رقـم براءة 

)٣٣( ٢٦٤٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٦٤٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٦٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٦٤٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٧( ٢٦٤٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٦٤٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٦٤٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٦٤٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤١( ٢٦٤٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٦٤٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٦٤٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٦٤٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٥( ٢٦٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٦٤٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٦٤٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

القائم باعمال                                                       
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر . 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

٢٠١٣أكتوبررـالل شهـخ



٢

١١/٠٥/٢٠١٠
٠٧٧٥/٢٠١٠
٢٠١٣یونیھ 

٠٣/١٠/٢٠١٣
٢٦٣٩٧

(22)
(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 5/00

(71) 1. AMERICAN SCIENCE AND ENGINEERING, INC. (UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.
2.
3.
4.

MASTRONARDI, Richard
FLEURY, Dean
SCHUBERT, Jeffrey, R.
DIMARE, Joseph

5. SCHUELLER, Richard
6. CHALMERS, Alexander

(73) 1.

١٩/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٩٨٨.٩٣٣/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت  رقم
١٧/١١/٢٠٠٨بتاریخ ( PCT/US2008/083741 ): الطلب الدولي رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تجمیع وتخلیق صور متعددة لفحص األشخاص (54)
١٦/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٧/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة تحمل یتعلق االختراع الحالي بجھاز و ى و ثانی ة أول أثیراتھم و عرب خاص أو ت طریقة لفحص األش
ة . كلتاھما مصدراً إلنتاج حزمة إشعاع مخترق ساقط على جسم  د موضع للحرك یستخدم جھاز تحدی

ة  ة عمودی ھ مركب اه ب ى اتج از كشف إشعاع . النسبیة المتزامنة لكل عربة مقابل الجسم ف ستقبل جھ ی
. قل بعد تفاعل اإلشعاع مع الجسم منتج من أحد المصادر على 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



٣

٢٢/٠٦/٢٠١٠
١٠٧٩/٢٠١٠
٢٠١٣یولیة 

٠٨/١٠/٢٠١٣
٢٦٣٩٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C07D 413/12 & A01N 43/80

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

RENOLD, Peter
ZAMBACH, Werner
MAIENFISCH, Peter

4.    MUEHLEBACH, Michel

(73) 1.
2.

٢٤/١٢/٢٠٠٧بتاریخ 0725219.0: المملكة المتحدة تحت رقمى 
٢٩/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ 0813849.7

١٦/١٢/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/01070: طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع   (12)

مركبات مبیدة للحشرات (54)
١٥/١٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٦/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

صیغة  ب ال ث : (I)مرك ,A4حی  A3,  A2,  A1L,  G1,R4,  R3,  R2,  R1,Y2,  Y1,وY3

N٠-أو أحد أمالحھا أو أوكسیداتھا ) ١(ا تم تعریفھا بعنصر الحمایة رقم كم
ـ ى ھ الوة عل ذا ذع ق ھ راعا ، یتعل صیغة االخت ات ال ضیر مركب یطة لتح ات وس رق ومركب (I)بط

رق  ا وط شتمل علیھ ى ت ات الت ات والرخوی ات والخیطی شرات والقرادی دة للح ات المبی للتركیب
٠شرات واآلفات من القرادیات والخیطیات والرخویات ومكافحتھا استخدامھا فى القضاء على الح

(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



٤

١٤/١٢/٢٠١١
٢٠٩٥/٢٠١١
٢٠١٣یولیھ 

٠٨/١٠/٢٠١٣
٢٦٣٩٩

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

جمھوریة مصر العربیة
شئون البحث العلمىوزارة الدولة ل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09K 5/02 & C01B 31/02 & C04B 35/52, 41/81

(71) 1.
2.
3.

ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. (SPAIN)

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

PALOMO DEL BARRIO, Elena
BEN KHEMIS, Sabri
MOURAND, David
NOEL, Frédéric
HO-KON-TIAT, Vanessa

6.
7.
8.
9.
10.

DAUVERGE, Jean-Luc
ANGUY, Yannick
PRIETO RIOS, Cristina
JOVE LLOVERA, Aleix

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ (P200901423): تحت رقمأسبانیا
١٥/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/ES2010/000261):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

مادة تركیبیة لتخزین الطاقة الحراریة عند درجات حرارة عالیة  (54)
١٤/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٥/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

اد راع بم ق االخت زین ةتركیبیةیتعل دةالحراریةالطاقلتخ رارعن ات ح ة عالیةدرج
ي األمن تركة، مكون)ةمئویةدرج٤٨٨إلى ٢٢٥( ذى یكون عل سامي ال ون م ب كرب وءی ل ممل ق

ا وأةالحراریةمن الطاقةكبیرةالذي قد یتم فیھ تخزین كمی، LiOH/ KOH ةجزئیا بواسط اطالقھ
سرع رةب ب ٠ةكبی ز تركی ل(ویتمی سب) ھیك ون بن لیةالكرب ةكثاف،ةلیعاة حجمیةحراریة موص

سامی، وةمنخفض سبیاةمعامل مرونوةعالیةمترابطةم ز٠عالي ن / لمخالیطةالخصائص الممی
LiOH/ KOHلةالمشتركةمن الطاقةكبیرةكمی: تكون ور الكام ي التبل دد /ف االنصھار، ذات تم

ةالناتجباتیللتركةالرئیسیالمزایا٠د جزئي منخفض نسبیایوتبرحجم نسبي منخفض عند االنصھار
ون نخفضةعالیةات طاقذةكثاف: تك دد حجم م دا ، وتم ل للحرارج سبیا، و نق الةن ز ع ي، ذو تعزی

٠ةضئیلةتكییف حرارى واالستقرار تخلفی

(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



٥

١٠/١١/٢٠١٠
١٩٠٦/٢٠١٠
٢٠١٣یولیھ 

٠٩/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٠٠

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

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

الختراعمكتب براءات ا

(51) Int. Cl.8 G10L 21/02

(71) 1.
2.
3.

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E.V. (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

NAGEL, Frederik
NEUENDORF, Max
RETTELBACH, Nikolaus
LECOMTE, Jérémie

5.
6.
7.
8.

MULTRUS, Markus
GRILL, Bernhard

(73) 1.
2.

٠٢/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ١١١.١٢٥/٦١: الرقمین الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٠٩/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ١٦٨.٠٦٨/٦١

٣٠/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٨١٠٠٨.٥: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠١/٠٤/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/054422):الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

جھاز وطریقة لتولید تمثیل إلشارة ذات حزمة ممتدة النطاق على أساس تمثیل إشارة دخول 
متناسق باستخدام خلیط من امتداد الحزم المتناسق وامتداد الحزم الغیر

(54)

٣١/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠١/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ل إشارة دخول  یتعلق االختراع الحالى بجھاز لتولید إشارة ذات حزمة ممتدة النطاق على أساس تمثی
ن أول  ى م ى طیف كل حلق یم ش ى ق صول عل ین للح كل مع تشتمل على مشفر صوتى طورى متخذ ش

ل إشارة دخولجزء من اإلشارة ذات الحزمة  ى أساس تمثی ضا ٠ممتدة النطاق عل از أی شتمل الجھ ی
شفر  د بم على طابعة للقیم لنسخ مجموعة من قیم الشكل الحلقى الطیفى من الجزء األول، ھذه القیم تم
ث أن  انى، حی ن الجزء الث ى م ى الطیف شكل الحلق یم ال ن ق صوتى طورى، للحصول على مجموعة م

ین للحصول ٠ددات أعلى من الجزء األولالجزء الثانى یكون متعلق بتر یتخذ الجھاز أیضا شكل مع
یم  ى للجزء األول وق على تمثیل اإلشارة ذات الحزمة ممتدة النطاق باستخدام قیم الشكل الحلقى الطیف

٠الشكل الحلقى الطیفى للجزء الثانى

(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



٦

١٣/٠١/٢٠١٠
٠٠٦٦/٢٠١٠
٢٠١٣یولیھ 

٠٩/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٠١

(22)
(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 65/00 & F16L 37/133 , 47/03

(71) 1.
2.

RADIUS SYSTEMS LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

CHRISTODOULOU, Mario John
RICHARDS, Lawrence, Adam, Faulkner
MUCKLE, Derek, John

(73) 1.
2.

١٧/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٣٨١٤.٢: المملكة المتحدة تحت رقم 
٠٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٢٥٤٧٥٠.٨: المكتب األوروبى تحت رقم 

١٦/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/GB2008/050580: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

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

ة للصھر الكھربى تركیب (54)
١٥/٠٧/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٦/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الستیك ، وذلك للتوصیل بخط أنابیب مـن البى للصھر الكھربةمشكلةبتركیبیتعلق ھذا االختراع
األنابیب طرف خطىومعد لتلقىلھا محـور طولةأنبوبیةعلـى جسم مجوف متكون مـع فتحوتتضمن

وھناك . عن طرفھا ةالبعیدةالفتحىفىالسطح الداخلىفىالكھربویتكون عنصر الصھر. بوضع منزلق
وھناك أسطح . بینھاشقوق ةبواسطةومنفصلةا حول الفتحًـ قطریة المتباعـدةأصابع على طرف الفتح

األصابع تستقبل علىةماسكة، وكذلك حلقعلى شكل أضالع تحدد على األصابع)ةالحدب( ةالكام
لذلك ، عندما یدخل خط توائم األضالعىوتعد لك. عـلى شكل تجاویف ةوتشتمل على عناصر وتدی

كل من األضالع والتجاویف ، یعملالمذكورحول المحورةالماسكةوتـدار الحلقةاألنابیب في الفتح
، وبذلك ، ةالماسكةإلـى الداخل مقابل رد فعل الحلقعلى الترابط للضغط على األصابع نصف قطریاً 

ویمكـن أن تتكامل . ةوتمركزھا فـي الفتحةالمذكورةالماسكةالحلقةبواسطة المذكـورةتمسك األنبوب
، ى مع المسمار الطرفتتوائمةالماسكةللحلقةمسننةن ھناك فتحأ، كما ى مع مسمار طرفةالماسكة الحلق

. ة المسننةالفتحةحـول قاعدةالماسكةعلى الحلقةمتكونة واقیةتغطیةوصر

(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



٧

٢٤/٠٥/٢٠١١
٠٨١٥/٢٠١١
٢٠١٣یولیھ 

٢٠/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٠٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F24F3/147 & F25B47/02

) ر العربیةجمھوریة مص(بسام أحمد أحمد بدوى زاید / أستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

بسام أحمد أحمد بدوى زاید/ أستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة   (12)

نظام مغلق لإلمداد بالماء   (54)
٢٣/٠٥/٢٠١٨وتنتھى فى ٢٤/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من

وفیر یتعل اء وت ة بالم ات المائی ة ذات المكثف زة المعملی داد األجھ ق إلم ام مغل راع بنظ ذا االخت ق ھ
٠ویتم إنتاجھ بواسطة الشركات المصنعة للمعدات المعملیة ٠المیاه والطاقة 

(57)

لرسـوماتان ـــورة مــة االختراع  صف التفصیلى لبراءـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلب



٨

٢٦/٠٨/٢٠١٠
١٤٢٧/٢٠١٠

٢٠١٣مایو 
٢١/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٠٣

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61B 17/70

)جمھوریة مصر العربیة(حازم بیومى السباعى 
)المملكة المتحدة ( محمد حمزة ھاللى ایدروس نوردین 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

حازم بیومى السباعى
نوردینمحمد حمزة ھاللى ایدروس 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

شرائح مفصلیة قطاعیة مترابطة لتثبیت الفقرات وتصلیح اعوجاج العمود الفقرى (54)
٢٥/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى في ٢٦/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ا ھذا االختر م تثبیتھ رى ث اع یصف جھاز لتثبیت الفقرات الستخدامھ في استعدال اعوجاج العمود الفق
وكذلك التثبیت في أمراض العمود الفقرى االخرى ھذا الجھاز یقوم باستعدال اعوجاج العمود الفقرى 

تحكم الكامل یك ن ال ون بطریقة بسیطة وفعالة من خالل التحكم في كل فقرة على استقالل وبالتمكن م
ستخدمة  ة الم صلبة الحالی دة ال من السھل استعدال التشوه بشكل ثالثى االبعاد مختلف تماماً عن االعم

رى  ود الفق اج العم تعدال اعوج ي اس اً ف سلة . حالی اثًال لسل ون مم وف یك صلیة س شرائح المف از ال جھ
ن مكونة من قطع كل قطعة منھا سوف یتم تثبیتھا في الفقرة المناظرة لھا في االنحن ھ ع م فان اء ومن ث

ل  ك ك تم تحری وف ی ة وس سب الرغب رة ح ك الفق ن تحری شریحة سوف یمك ة ال ك القطع ق تحری طری
ین متجاورتین  ل قطعت وب لك تم الوصول للوضع المطل ى أن ی ا إل قطعة بالنسبة للقطعة المجاورة لھ

ین القط ط المفصل أو الوصلة الرابطة ب دم بالنسبة لبعضھما ثم یتم اقفال أى احكام رب أمین ع ین لت عت
.تحركھا والحفاظ على العالقة بینھما دون تغییر 

(57)

تمثل الرسومات و الصور المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة 
المرفقة بالطلب



٩

٠٩/٠٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000136

٢٠١٣سبتمبر 
٢١/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٠٤

(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 295/192, 213/74 & A61K 31/495, 31/497 & A61P 25/28

(71) 1.
2.
3.

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

JOLIDON, Synese
NARQUIZIAN, Robert
NETTEKOVEN, Matthias, Heinrich

4.
5.
6.

NORCROSS, Roger, David
PINARD, Emmanuel
STALDER, Henri

(73) 1.
2.

١١/٠٨/٢٠٠٣بتاریخ ٠٣٠١٧٦١٤.٣:تحت رقمالمكتب األوروبى
٠٢/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ(PCT/EP2004/008633):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

GIyTlمكان مجموعة فینیل واستخدامھ كمثبط -ORبیبرازین مع استبدال  (54)
٠١/٠٨/٢٠٢٤فى وتنتھى٠٢/٠٨/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

: (I)یتعلق ھذا االختراع بمركبات من الصیغة 

بط ، قد تستخدم المركبات لمعالج١حیث توصف البدائل فى عنصر الحمایة  ة أمراض معتمدة على مث
صام  تعلم، الف ذاكرة وال ى ال ى ف ل وظیف صبى، خل ل ع م، تحل ذھان، األل ل ال سین مث صاص الجلی امت
صان  طرابات نق ل اض ة، مث ات اإلدراكی ى العملی ل ف ا خل دث فیھ راض أخرى یح ة وأم ذھنى، العت ال

٠االنتباه أو مرض ألزھایمر 

(57)

مة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترج



١٠

٠٣/٠٤/٢٠٠٥
٠١٦٧/٢٠٠٥

٢٠١٣مایو 
٢١/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٠٥

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

جمھوریة مصر العربیة
لة لشئون البحث العلمىوزارة الدو

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 1/00 & C12N 15/00

) جمھوریة مصر العربیة(مدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دسوقى أحمد محمد عبد الحلیم/ األستاذ الدكتور
سحر عبد الفتاح زكى/ ة الدكتورة األستاذ
جاد هللا منصور سعد هللا/ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد السید ابراھیم/ نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع ویمثلھا السید  (74)
براءة اختراع  (12)

یائیة فى السوائل كاشف حیوى مھندس وراثیاً لرصد سمیة الملوثات الكیم (54)
٠٢/٠٤/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٣/٠٤/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

راع ب سوائل یتعلق ھذا االخت ى ال ة ف ات الكیمیائی اً لرصد سمیة الملوث دس وراثی وى مھن ٠كاشف حی
ًا حیث یصف كاشف حیوى لقیاس السمیة اعتماًدا على بكتریا منتجة للض ٠وء الحیوى مھندسة وراثی

ستخدم  ن أن ی ائلة ویمك ادة س ى أى م سمیة ف ن ال شف ع ستخدم للك ن أن ی وى یمك ف الحی ذا الكاش ھ
سمیة  ستوى ال ى لم دیر الكم ائعة للتق صورة ش شتقاتھ ٠ب ول وم ن الفین دة م زات عدی أثیر تركی ت

أثیر ا ت ول لھ اكلوروفینول ، والنیتروفین اتیكول ، البنت رت أن الك وى أظھ ضوء الحی یط ال ى تثب عل
والى  ى الت ول عل دامیمیثیل فین ول وال ات الفین ن مركب ة ٠ع ادن الثقیل واع المع ل أن ین ك ن ب م

والى  ى الت میة عل ر س ا األكث د أنھ اس وج د والنح ادمیوم ، الحدی ك ، الك رة الزن ٠المختب
ن  ث ع وى المنبع ضوء الحی رة ال ات المختب ن النیتروجین واع م ع أن ین أرب ن ب وى م ف الحی الكاش

ت  ود النیتری تجابة لوج ط اس نخفض فق ان ی ظ ٠ك ت تالح سمیة كان ى ال ادة ف ذلك زی افة ل باإلض
سید  وى ٠مع المذیبات الفورمامید ، الدامیثیلفورمامید والدایمیثیلسلفواك ف الحی ضاً أن الكاش د أی ووج

سی یكلین والریفامی سین ، التتراس ة النیومای ضادات الحیوی ساساً للم ان ح ف ٠ن ك سویق الكاش ولت
ل  اً ، الحام دس وراثی وى المھن رض LB/Agarالحی ذا الغ ى ھ ستخدم ف ان ی دیر ٠ك ام تق نظ

اه  ى می وى عل رف ، تحت اه ص اه ومی میة می اس س ھ لقی م تطبیق ة ت ذه الدراس ى ھ ور ف سمیة المط ال
حى  ناعى وص رف ص اه ص ام ومی رب خ ام ٠ش اه الخ ع المی ل م ان األق وى ك ضوء الحی یط ال تثب

٠لكنھ كان مرتفعاً مع العینات األخرى 

(57)

لرسـوماتان ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلب



١١

٢٢/٠٣/٢٠١٠
٠٤٥٨/٢٠١٠
٢٠١٣ابریل 

٢١/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٠٦

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

PCT

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H04N 7/26 , 13/00

(71) 1.
2.
3.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. (Netherlands)

(72) 1.
2.
3.

BRULS, Wilhelmus, H., A.
BOURGE, Arnaud, P., H.

(73) 1.
2.

٢٤/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٧٠٥٧.٥:المكتب األوربى  رقم
١٦/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/IB2008/053739(:طلب البراءة الدولي  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

یة الفكریةعبد الھادى للملك (74)
براءة اختراع (12)

ترجمة إشارة بیانات فیدیو / طریقة و نظام لتشفیر  (54)
١٥/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى في ١٦/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ى  شمل عل دیو المشفرة ت ات الفی ث أن إشارة بیان یتعلق االختراع بإشارات بیانات الفیدیو المشفرة بحی
ات ف ارة بیان ل إش ة األق دیو ثانوی ات فی ارة بیان ل إش ى األق یة و عل دیو أساس دیو . ی ات الفی ارة بیان إش

اً ، و . األساسیة والثانویة مضغوطة معًا  ة ذاتی ة مكتفی إشارة بیانات الفیدیو األساسیة مضغوطة بطریق
یة  دیو األساس ات الفی ارة بیان ن إش ات م تعمال بیان ضغط باس ة ت دیو الثانوی ات الفی ارة بیان ارة إش. إش

سم  اً تنق ضغوطة مع دیو الم ات الفی ى ) BSS(بیان ات ( bitstreamsإل دفق    بیت ى ) ت صل ، عل منف
ل  ل bitstreamاألق ى األق یة وعل دیو األساس ارة الفی ات إلش شمل بیان ي ی انوى bitstreamأساس ث

ك  د ذل ث بع ة ، حی دیو الثانوی ات الفی ارة بیان ات إش شمل بیان اbitstreamsی ي و الث نوي األساس
صلة               الرموز المنف ز ب ة تجھ یة و الثانوی ارات األساس ضاعفة ، واإلش ارة مت ى إش ضاعف إل یت

 )x1B,0X200 . (

(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



١٢

١٥/٠٧/٢٠١٠
١٢٠٢/٢٠١٠
٢٠١٣یولیھ 

٢٢/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٠٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01D 61/44 & C02F 1/04, 1/469

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MIGLIO, Roberta
BIGNAZZI, Renzo
CARNELLI, Lino

(73) 1.
2.

١٨/٠١/٢٠٠٨بتاریخ MI2008A000080: ایطالیا تحت رقم 
١٤/٠١/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP) (2009/000391: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

تروبش-عملیة لمعالجة التیار المائى الصادر من تفاعل فیشر  (54)
١٣/٠١/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٤/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل شر باالخت ل فی ن تفاع صادر م ائى ال ار الم ة التی ة لمعالج روبش–عملی ٠ت
ى  شتمل عل واتج ت: ت ى ن وى عل ائى المحت ار الم ة التی ر تغذی ود تقطی ى عم ضویة إل ة ع ل ثانوی فاع

ذرات ٨إلى ١أو استخالص ؛ وتجمیع ناتج التقطیر الغنى بالكحوالت المشتملة على ما یتراوح من 
ائى  ار الم ة التی ود ؛ وتغذی ن العم رى م ة األخ ایرة الممكن ات المتط ن المركب ا م ون وغیرھ كرب

ى ر إل ود التقطی اع عم ن ق ارین المحتوى على األحماض الخارجة م اج تی ة وإنت زة كھربائی ة دیل خلی
ن ) ١(تیار مائى : صادرین  راوح م ى ١غنى باألحماض التى تشتمل على ما یت ون ٨إل ذرات كرب

٠بمحتوى حمض منخض ) ٢(؛ وتیار مائى نقى 

(57)

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



١٣

٢٥/٠٨/٢٠١١
١٤٢٦/٢٠١١
٢٠١٣یولیھ 

٢٢/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٠٨

(22)
(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 2/12

(71) 1.
2.

AKUMSAN PLASTIK URUNLER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  (TURKEY)

(72) 1.
2.
3.

GUNDUZ, Ugur
UNLU, Ali

(73) 1.
٢٦/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠١٤٥١/٢٠٠٩: تركیا تحت رقم 

٠٧/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/TR2009/000056(:رقمب البراءة الدولى لط
١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد       (74)
إختراع براءة  (12)

ن ا لھ مـتمامً ةمانع للتسریب خاٍل من الصیانىغطاء مراكم بالستیك كوِّ
O على شكل حرفةو حلقأمزدوج 

(54)

٠٦/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٧/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
مراكمات ویُطلق علیھ مراكم خالٍ ىمانع للتسریب یُستخدم فىیكتبغطاء مراكم بالساالختراع یتعلق ھذا 
انوة من الصیان ھ غطاء ث ز بىل ى غطاء الجسم ویتمی ھ یتأعل ى اغالإلف من مشبكأن د عل ل ألق واح ق

وفیر تثبیتىیوضع على الغطاء الثانو ذكور لت انوالم ذكورىللغطاء الث ذكور الم ى غطاء الجسم الم عل
تخدام  ام وأدون اس ادوأ/ي لح قةم ى اة الص د عل شبك واح ت م سم أل، ومبی اء الج ى غط ع عل ل یوض ق

ذكورإلوتبییت مشبك االمذكور الق الم د علغ سریب واح انع للت ینألى ا، وعضو م ع ب ل یوض الغطاء ق
ذكورىللغطاء الثانوىخارجوأ/وىالمذكور وغطاء الجسم المذكور لتوفیر منع تسریب داخلىالثانو الم

.وغطاء الجسم المذكور

(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



١٤

٢٨/٠٩/٢٠١١
١٦٣٣/٢٠١١
٢٠١٣یولیھ 

٢٢/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٠٩

(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 C01B 15/02

(71) 1.
2.
3.

THSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KIM, Ronald
WORBERG, Rainer

(73) 1.
2.

٠١/٠٤/٢٠٠٩ریخ بتا١٠٢٠٠٩٠١٥٢٧٠.٩: تحت رقمألمانیا
٠١/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/000581):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة تكویك صناعیة تعمل بإعادة تدویر غاز المدخنة  (54)
٣١/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠١/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ات یتعلق اال ل انبعاث راق ولتقلی ر لخصائص االحت از لضمان تجانس أكب ة وجھ ختراع الحالى بطریق
NOx ة تخالص أو عملی دم االس ة ع اس عملی ى أس صناعیة عل ك ال دة التكوی ن وح ة م الحراری

ددھا  رن یح ة ف ى غرف شتمل عل ا ی ل منھ ران، ك ن األف ة م تخدام مجموع رارى باس االستخالص الح
ى أبواب وجدران جانبیة لطبق ة موضوعة عل ة فارغ م المضغوطة وغرف ة الفح م أو عجین ن الفح ة م

واء  د الھ زة لتزوی ة، أجھ غرفة الفرن المذكورة، وأجھزة الستخالص غاز المدخنة من الغرفة الفارغ
ار  ة أو تی ھ غاز المدخن ة لتوجی داخن الفردی ام للم ك نظ ى ذل الوة عل ة، وع ة الفارغ ى الغرف د ف الجدی

ض تغذیة ثانوى، یتم دمجھ دویر بع تم إعادة ت ث ی رن، حی ة ف دة تحت غرف جزئیا على األقل فى قاع
راق الخاصة  ة االحت وات لعملی ر فتحات أو قن رن عب نمن غاز المدخنة الناتج فى الفرن فى غرفة الف

٠بالفرن

(57)

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



١٥

٠٧/٠٧/٢٠٠٨
١١٤٩/٢٠٠٨

٢٠١٣مایو 
٢٢/١٠/٢٠١٣

٢٦٤١٠

(22)
(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 1/00

(71) 1.
2.
3.

RICH CUP BIO-CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. (CHAINA)

(72) 1.
2.
3.

CHANG, Sheng-Shu
SU, Hung-Ying

(73) 1.
2.

١٠/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٦١٠٠٠٠٦٤٠.٨: تحت رقمالصین
١٣/١٢/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/CN2006/003389):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھشام رؤوف محمود  (74)
براءة اختراع   (12)

فى نفس للحرقةومانعةللحرارةوحافظةللحرارةعازلةاو بالستیكیةطریقھ انتاج حاویات ورقی
ةالحاوی

(54)

١٢/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٣/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ة أو بال ة ورقی ة لتحضیر حاوی راع بطریق ة للحرارة وحافظة للحرارة یتعلق ھذا االخت تیكیة عازل س

ا صول علیھ تم الح ى ی ة الت س الحاوی ضمین نف ع ت رق م ضادة للح وات ٠وم ة الخط ضمن الطریق تت
ة ة، : التالی ة مركب ضیر طبق ة للحرارة لتح ات رغوة مقاوم ودرة جزیئ ع ب ائل م ط س ط راب ع وخل جم

ست تیكیة وتطبیق الطبقة المركبة على منطقة محددة من شریط الورق الم ض األجزاء البالس مر أو بع
ة  أو حاویة بالستیكیة، مع تسخینھا تم تشكیل شریط الورق المستمر أو القطع البالستیكیة حسب حاوی

ذكور أعاله اً للرسم الم شكل وفق ددة ال رارة : مح ھ عازل للح ار كون ة االبتك صائص حاوی ضمن خ تت
دما تحت ذا عن ك، ل ى ذل ا عل رق وم ضاد للح رارة وم افظ للح ة وح ادة ذات درج ى م ة عل وى الحاوی

ة ى إذا أمسك المستخدم بالحاوی د المستخدم حت ن تحرق ی ار ٠حرارة مرتفعة، ل ة االبتك ر طریق تعتب
نادیق  اق وص ة واألطب واب واألوعی ل األك تیكیة، مث ة أو بالس ات ورقی ضیر حاوی ق لتح ة للتطبی قابل

ة للحرارة تعتبر الحاویات٠الطعام السریع وحاویات التغلیف المتنوعة التى یتم الحصول علیھا عازل
٠وحافظة للحرارة ومضادة للحرق

(57)

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



١٦

١٩/١٠/٢٠١٠
١٧٥٢/٢٠١٠
٢٠١٣یولیھ 

٢٢/١٠/٢٠١٣
٢٦٤١١

(22)
(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 23/34 & C07C 231/06

(71) 1.
2.
3.

EVONIK RÖHM GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

MAY, Alexander
VOGEL, Bernd
SIEGERT, Hermann

4.   GAUDSCHUN, Kurt-Alfred
5.    QUANDT, Thomas

(73) 1.
2.

٢٢/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٠١٣١٩.٦: المانیا تحت رقم 
٢٦/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP) (2009/052239: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
تراع  براءة اخ (12)

محفز لتفاعل مركبات نیتریل لحمض كربوكسیلى (54)
٢٥/٠٢/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٦/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ز االختراعیتعلق ھذا  شتمل المحف اء ، ی ع الم سیلى م ض كربوك ل لحم ات نیتری بمحفز لتفاعل مركب
ة بالوزن على األقل من ثانى أكسید المنجنیز لھ صیغة تج% ٦٠على  راوح MnOxریبی ث تت ، حی
ة  ن Xقیم ل ٢,٠إلــى ١,٧م ى األق د عل دن واح اج ٠، ومل ة إلنت ضاً بطریق راع أی ق االخت یتعل

ات  اج مركب ة إلنت اله وطریق ذكورة أع زات الم ل المحف طة تفاع سیلى بواس ض كربوك ل لحم نیتری
٠مركبات نیتریل لحمض كربوكسیلى مع الماء فى وجود محفز وفقاً لالختراع

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



١٧

٠٣/٠١/٢٠١٠
٠٠٠٢/٢٠١٠
٢٠١٣یولیھ 

٢٢/١٠/٢٠١٣
٢٦٤١٢

(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 C04B 35/66 & F27D 1/16

(71) 1.
2.

FIB – SERVICES INTERNATIONAL S.A. (LUXEMBOURG)

(72) 1.
2.

DILORETO , OSVALDO

(73) 1.
2.

٠٥/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٣٣٦/٢٠٠٧: تحت رقمبلجیكا
٠٣/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/058563): رقمب البراءة الدولىطل

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع (12)

مزیج جاف لمعالجة األسس الحراریة وطریقة تفاعلھ (54)
٠٢/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٣/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

:جاف لمعالجة األسس الحراریة التى تشمل یتعلق اإلختراع الحالى بمزیج 
اعًال  سجین تف ود األك ى وج ى ف ى تعط ل والت ى األق سدة عل ة لألك ادة قابل راق لم ة لإلحت ات قابل جزیئ
اً خالل التفاعل الطارد  ات مع ذه الجزیئ شكل ھ ل وت ى األق ادة أخرى عل ات م طارداً للحرارة وجزیئ

أو اإلنسجام مع األساس المعالج ممیز فى أنھ یشمل /ق وللحرارة المذكور كتلة متماسكة قابلة لإللتصا
اف دون  زیج الج ل الم ل ویمث ى األق دد عل ادة تم ات م ل وجزیئ ى األق رى عل ادة أخ ات م ل جزیئ مث
ادة  وى م ذى یحت اف ال زیج الج ل الم حة ویمث ى واض ة اول ل كثاف ى األق ذه عل دد ھ ادة التم ات م جزیئ

.واضحة أقل من الكثافة األولى الواضحة التمدد المذكورة على األقل كثافة ثانیة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٨

١٤/١١/٢٠١١
١٩٢٩/٢٠١١
٢٠١٣یولیھ 

٢٢/١٠/٢٠١٣
٢٦٤١٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E47B 21/00

(71) 1.
2.
3.

HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

RODGERS, John
SERRA, Marco
SWENSON, David

4.
5.
6.

GLENN, Timothy, S.

(73) 1.
2.

١٧/١٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/061104):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تشكیل صدمة ناتجة عن ثقب بئر  (54)
١٦/١٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٧/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ع یتعلق ھذا االختراع بأ صدم لتوق وذج ال ن آسلوب استخدام نم ب یمك ار الثق ى قیاسات أث شمل عل ن ی
سجل ارآلةم ب حقث ر ثق ى وت ب عل ع الثق ث یتوق صدم بحی وذج ال بط نم ر، ض وف البئ ى ج ى ف یق

ر قیاسات إنموذج الصدم یوافق ةالثقب بواسطثارآمخرجات  تج نموذج آلى حد كبی ب؛ و ین ار الثق ث
دم ع ص دل لتوق رحآمع ب المقت وتر الثق ب ل ار الثق ع أ٠ث ىآسلوب توق ب ف ر الثق ى وت ار الثقب عل ث

ى أیمكن ٠تجویف البئر شمل عل وإن ی ى األدخال نم ر ثالث ر الثقبذج البئ اد و نموذج وت ى الثالثبع
٠الثقبثار الثقب على وترآنتاج نموذج صدم لتوقع إلى نموذج الصدم؛ وإبعاد األ

(57)

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



١٩

٢١/٠٢/٢٠١١
٠٢٨٢/٢٠١١
٢٠١٣یولیو 

٢٢/١٠/٢٠١٣
٢٦٤١٤

(22)
(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.

FLSMIDTH A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

RITTLER, Stefan

(73) 1.
2.

٢٢/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/060991):طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

مل وطاحونة یتم دفعھا بھاترتیبھ دفع شدیدة التح (54)
٢١/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى  فى ٢٢/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

دوران ةمحتویةالتحمل لطاحونةدفع شدیدةترتیببىیتعلق االختراع الحال ل لل ن قاب ى وعاء طح عل
ودة ترسیةوتجمیعىحیث تشتمل على مبیت ، محرك كھربىسأالمحور الرحول ت ىفةموج المبی
تةمولومح ى المبی ط. عل ن بواس اء الطح ع وع ن دف رك الكھربة ویمك الل التجمیعىالمح ن خ ةم

رك الكھرب. ةالترسیةالتجمیعسفلأىویوجد المحرك الكھرب. ةالترسی ج المح ت ىفىویتم دم . المبی
ت ، خصوصً محموالً ىیكون المحرك الكھرب،وعلى نحو مفید فلـعلى المبی ى عنصر س منىا عل

ن خالل عنصر أ، ویمكن توصیل العضو الدوار بشكل مباشر. المبیت دمجإو م ران م ضو ىفق الع
ن التجمیعالدوار رس م ى سبیلة وتكون الطاحون. ةالترسیة، بت ال، عل ارالمث ن طاحونة، عب ةع

.وعاء دوار

(57)

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



٢٠

٢٠/١١/٢٠١١
١٩٦٠/٢٠١١
٢٠١٣یولیو 

٢٢/١٠/٢٠١٣
٢٦٤١٥

(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 C25B 11/04, 11/06

(71) 1.
2.
3.

INDUSTRIE DE NORA S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BRICHESE, Marianna
ANTOZZI, Antonio, Lorenzo
CALDERARA, Alice

(73) 1.
2.

١٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ MI2009A000880:تحت رقمایطالیا
١٨/٠٥/٢٠١٠بتاریخ (PCT/EP2010/056797): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

مھبط لعملیات التحلیل الكھربائى (54)
١٧/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٨/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة الختراع بمھبط لعملیات التحلیل الكھربائىایتعلق ھذا  ة تحتی مع انبعاث الھیدروجین یتكون من طبق
شیط  ة التن ین طبق داھما موضوعیة ب ین حامیتین إح ل وطبقت دن نبی ى مع ى عل شیط مبن ع تن ة م معدنی
ائى  یب الالكھرب ل للترس دنى قاب یط مع ى خل شتمل عل ة ت رى خارجی ة واألخ ة التحتی والطبق

ار دن مخت ن مع سفوریة م ادة ف ن م ارة م ة مخت ر معدنی ادة غی د وم ت والحدی ل والكوبال ن النیك م
٠والبورون مع اإلضافة االختیاریة لعنصر انتقالى مختار من التنجستن والرنیوم 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢١

٠٢/٠٦/٢٠١١
٠٩٠٥/٢٠١١
٢٠١٣یونیھ 

٢٢/١٠/٢٠١٣
٢٦٤١٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 21/08

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED. (BRITISH VIRGIN ISLANDS)

(72) 1.
2.
3.

SEHSAH, Ossama, Ramzi

(73) 1.
2.

٠٣/١٢/٢٠٠٨بتاریخ  ٣٢٦.٩٢٥/١٢: متحت رقاألمریكیة الوالیات المتحدة
٠٢/١٢/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/US2009/066422): طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
ة اختراع  براء (12)

طریقھ لتحدید تماسك احد التكوینات ومتغیرات الحفر المثلى اثناء عملیھ الحفر (54)
٠١/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٢/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

شتمل على ر ت ره بئ ر حف ھ حف اء عملی وین اثن د تماسك تك ھ لتحدی راع بطریق ذا االخت ق ھ د یتعل تحدی
ز. حفره بئر اثناء عملیھ الحفر نفسھاضغط مائع حیز حلقي في  دار یتم ضبط ضغط الحی ي بمق الحلق

ن وتتم مقارنھ معدل تدفق مائع الحفر الى حفره البئر بمعدل. محدد مسبًقا تدفق مائع الحفر الخارج م
سام. حفره البئر ن یتم تحدید واحد على االقل من ضغط احد م وین م ي التك دع ف وین وضغط ص التك

ىلقي عندما تختلف معدالت التدفقضغط الحیز الح دار منتق ھ بمق ھ . المقارن ھ المتعلق شتمل الطریق وت
او الصدوع على تحدید استجابھ من حفره البئر الى ضغط /المسام وعلى نحو بدیل بتحدید ضغط احد

.وتحدید ضغط مائع الحیز الحلقي االمثل من استجابھ حفره البئرمائع الحفر المضبط

(57)

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



٢٢

٢٦/٠١/٢٠٠٢
٠٠٩٧/٢٠٠٢

٢٠١٣مایو 
٢٢/١٠/٢٠١٣

٢٦٤١٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61L 24/10 & A61K 35/32

(71) 1.
2.
3.

NYCOMED PHARMA AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

STIMMEDER, Dagmar

(73) 1.
2.

٢٥/٠١/٢٠٠١بتاریخ PA200100135:  الدانمارك تحت رقمى 
PA200100235 ١٣/٠٢/٢٠٠١بتاریخ

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحضیر أسفنج كوالجین لھ خصائص فیزیائیة محسنة اللتئام وسد الجروح (54)
٢٥/٠١/٢٠٢٢فى وتنتھى ٢٦/٠١/٢٠٠٢تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل والجین بطراالخت ن ك فنج م ضیر اس ة لتح راء(یق د الغ واء ) مول ط ھ ضمن خل تت
ا  تم تجفیفھ ى ی والجین والت وة ك ى رغ صول عل ل الح ن أج والجین م الم ك ى ھ صول ٠ف تم الح ی

ر  فنج ذات قط زاء اس زل أج طة ع ة بواس ذه الطریق ف بھ تج المجف ن المن والجینى م فنج ك ى اس عل
ر ٣لیمتر أو أجزاء بمتوسط بعد قطرى للفجوة مل٤مللیمتر وأقل من ٠,٧٥فجوة أكثر من  ٠مللیمت

ضمن  الف یت ع غ ة م صورة ممكن روح ، ب سد الج ادة ل والجینى كم فنج الك تخدام االس تم اس د ی ق
روتینین  رومبین واب رین وث ون فیب ن مك ة م ل تولیف رین ، مث راء فیب تخدام ٠غ تم اس د ی ق

دا ذ وج ف ناف ة أو تجوی دود ذات فتح والجینى مم فنج ك اة اس ى القن دران ف شاء ج ادة إن رن إلع ر م
٠الھضمیة أو القصبة الھوائیة للثدییات 

(57)

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



٢٣

١١/٠٢/٢٠٠٨
٢٥٥/٢٠٠٨
٢٠١٣یولیھ 

٢٣/١٠/٢٠١٣
٢٦٤١٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكن
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F  5/01

)جمھوریة مصر العربیة(أحمد یحیى الحسینى محمود رزق / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد یحیى الحسینى محمود رزق/ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

قفص قابل للتوسعة و شریحة تستخدم كبدیل لفقرات العمود الفقرى تجمیعة من (54)
١٠/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى في ١١/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ھذه المجموعة تتكون من قفص أجوف لھ أربعة جوانب مستطیلة الشكل وشریحة فقرات و 
تداخالن خارجى و داخلى یمكن أن یستطال إلى مسافات مختلفة القفص لھ غالفان م. مسامیر 

بعد . بطریقة نزالجیة تیلیسكوبیة بواسطة مباعد خاص مستعمال فكرة الترس و المسطرة 
االستطالة یثبت الطول النھائى للقفص بمسمارین یمران من الغالف الخارجى إلى فتحة متطابقة 

. في الغالف الداخلى 
تلفة وحافتھ العلیا ذو درجة میل مختلفة ، جدر القفص بھا فتحات ألدخال القفص ذو أطوال مخ

رقع عظیمة داخل تجویف القفص و ضغطھا بآلة ضغط الرقع و فتحة لتثبیت الشریحة في 
. القفص و فتحات طولیة تسمح بتالصق عظم الرقع داخل القفص مع عظم الفقرات 

الشریحة تثبت في جسم الفقرة العلیا و . مقعر السطح المواجھ للقناة العصبیة أملس و مصمت و 
السفلى بمسمارین في كل واحدة ثم ھذه المسامیر تحبس مسامیر حبس و الشریحة تثبت في 

ثالثة آالت فقط تستعمل في التركیب وھم آلة تطویل . الغالف الخارجى للقفص بمسمار خاص 
التجمیعة كلھا مصنوعة من . یر و آلة ضغط الرقع العظمیة و مفك المسام) المباعد ( القفص 

.   سبیكة التیتانیوم الطبى 

(57)

تمثل الرسومات و الصور المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة 
المرفقة بالطلب



٢٤

١١/٠٨/٢٠١١
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جمھوریة مصر العربیة
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أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01G 9/00

(71) 1.
2.
3.

RED LEAF RESOURCES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DANA, Todd
PATTEN, James, W.

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٥٢.١٤٦/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١١/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/023874):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ونیة باستخدام بنیة األساس المركبة واألجھزة طرق السترداد الھیدروكربونات من مادة ھیدروكرب
المرتبطة الموجودة تحت ضغط موجب 

(54)

١٠/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١١/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ة  وین بنی ى تك ة عل واد الھیدروكربونی ن الم دروكربونات م ترداد الھی ة اس شتمل طریق ن أن ت یمك

ة ة مركب ى النفاذی تحكم ف اتتضمن بن٠األساس لل سل فعلی م مكب ذه حج ة ھ ة األساس المركب ن ٠ی یمك
ادة  ذ للم سم منف وین ج تحكم لتك اس لل ة األس ى بنی ة ف ة المفتت ادة الھیدروكربونی ال الم إدخ

ة اء ٠الھیدروكربونی ھ أثن دروكربونات من ة الھی ة إلزال صورة كافی ذ ب سم المنف سخین الج ن ت یمك
ة لھ صورة متتالی دروكربونات وب ة الھی سخین وإزال ل الت ب داخ ضغط الموج ى ال اظ عل ن الحف ا یمك

دخول  یط ال ة، تثب ادة الھیدروكربونی سح الم سھیل ك ر مؤكسد لت از غی ق غ ن طری سل ع سم المكب الج
دروكربونات القابل ة الھی سل وإزال ى الحجم المكب ة الغیر مرغوب لألكسجین ف د عملی ة لالسترداد بع

٠التسخین

(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
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى وا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G05B 13/02

(71) 1.
2.
3.

S.A.T.E. SOCIETE D' APPLICATIONS THERMIQUES EUROPEENNE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

MARTEL Jerome
OBRIST Stephane

(73) 1.
2.

٢٣/١١/٢٠٠٩بتاریخ  (0958258) : فرنسا تحت رقم  ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

ةوجھازةمداد الطاقإضبط ةطریق (54)
٢٢/١١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٣/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

تتضمن مراحل ، لسخان ماء كھربائى متجّمع ةوخاصةمداد الطاقإضبط ةبطریقاالختراع یتعلق ھذا 
یتضمن جھاز .ا للتعّلم المنّفذًـ و تعلیمات ضبط تبعأومعاییر ، ومراحل تعّلم ومراحل تصحیح، ضبط 
. مصّغرةجھاز مراقبةمالئمةبصورةمداد الطاقإضبط 

(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



٢٦

١١/٠٨/٢٠١١
١٣٥٢/٢٠١١
٢٠١٣یولیھ 

٢٣/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٢١

(22)
(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.

RED LEAF RESOURCES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PATTEN, James, W.
DANA, Todd

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٥٢.١٥٢/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٥/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/023399):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تجمیع البخار وطرق الحواجز واألعمدة لبنیات أساس التحكم المكبسلة  (54)
٠٤/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٥/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ا یمكن أن تشتمل طریقة منع خروج البخار من حجم م ذ فعلی ر منف اجز بخار غی وین ح كبسل على تك
سل م المكب داخلى للحج سطح ال ول ال شتمل ٠بط ادة ی ذ للم سم المنف ى الج سل عل م المكب الحج

ة ة ٠الھیدروكربونیة المفتت شتمل طبق ن أن ت ى أیضا، یمك ب حاجز البخار عل ة تركی ة عازل ا طبق لھ
درة  ة الق دریج درج ى ت اظ عل ى الحف ل الحرارة عل ى األق ة٥٤٠٠عل ة العازل ر الطبق ت عب ٠فھرنھی

دروكربونویمكن تجمیع یمكن تسخین الجسم المنفذ بدرجة كافیة لتحریر الھیدروكربونات منھ  ات الھی
ادا ٠من الجسم المنفذ ددة، اعتم ردة أو متع ة مف ب طبق یمكن أن تكون كطبقة حاجز البخار ذات تركی

٠على المواد المحددة المختارة

(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

٠٥/١٢/٢٠١٠
٢٠٥٢/٢٠١٠
٢٠١٣یولیھ 

٢٣/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٢٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16K 17/16

(71) 1.
2.
3.

FIKE CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SHAW, Bon, F.
STILWELL, Bradford, T.
KREBILL, Michael, D.

(73) 1.
2.

٠٤/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ١٣٣.٢٦٦/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٧/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/043144):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

قرص تفریز یتم تشكیلھ آلیا لفتحة  (54)
٠٦/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٧/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

شكیل القرصھذا یتعلق  شتمل٠االختراع بتوفیر قرص تفریز یعمل في االتجاه العكسي وطرق لت ی
ز بصف ى جزء ةعامةقرص التفری ارز ومنطقعل ارزةشفاه محیطیةب الجزء الب شتمل٠تحیط ب ی

اآتم تشكیلھا ةالجزء البارز على تجویف فتح ى قن شتمل عل ردةلیا ت اذج٠ةمف ي نم ستخدم ةمعینف ، ت
تةلیاآلةالعملی ي ی ف طاحونالت شكیل التجوی ا ت سرعةعالیةم من خاللھ ى ةال ي تعمل عل ةزالإوالت

قجزء من الفلز من الجزء البارز دون تمزی ات الفلزیمن القرص ب ل الحبیب ىإةالمنتظمةھیك د ل ح
٠ةكبیر من الفلز المجاور للقنا

(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



٢٨

٢٨/٠٥/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000260

٢٠١٣یولیھ 
٢٣/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٢٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16L 15/06

(71) 1.
2.
3.

HSC S.A.L. (LEBANON)

(72) 1.
2.
3.

HIGNETT, Ian, Harold

(73) 1.
2.

٢٧/١١/٢٠٠٢بتاریخ ٠٢٢٧٦٠٣.٨: تحت رقمالمملكة المتحدة
٢٥/١١/٢٠٠٣بتاریخ(PCT/GB2003/005129):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وصالت لولبیَّة ُمحسَّنة لتوصیل األنابیب (54)
٢٤/١١/٢٠٢٣وتنتھى فى ٢٥/١١/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

وظ ولىوصلة لولبیة مقلوظة لألنابیب تشتمل على قطعة أیتعلق ھذا االختراع ب لألنبوبة بھا جزء مقل
ھ جزءوفي أنبوبة أخرى٠عند أحد طرفیھاذكر ى ب يیوجد عند أحد طرفیھا جزء أنث وظ تكمیل . مقل

ر من ادل للجزء األكب زاء وتتم تھیئة أجزاء األنابیب بحیث یحدث تعشیق متب وري لألج ول المح الط
ي نفس ة ف ا مائل سبة للمحور االالمقلوظة والتي تكون القالوظات الخاصة بھ ادة بالن ة ح اه وبزاوی تج

اف حتى یصل إلى كتف إیقاف للجزء الذكرویمتد القالوظ الذكر٠الطولي لألنبوبة ف إیق مجاور لكت
ر زء اآلخ ى الج ي عل سم ٠تكمیل ستقبل لج ة م ى ھیئ ق عل ي ش اف التكمیل ف اإلیق ي كت د ف ویوج
ة مستدیرة واز بصفة٠مخروطي وبھ قم طح مخروطي أول، م شتمل س ة وی أساسیة لمحور األنبوب

ى الخاصة بكتف اإلیقاف ى، عل ستقبل الجسم المخروطي للجزء األنث المخروطي للجزء الذكر أو لم
٠األجزاء المنحنیةواحد أو أكثر من

(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



٢٩

٢٢/٠٣/٢٠٠٩
٣٨٣/٢٠٠٩
٢٠١٣مایو 
٢٣/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٢٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60C  25/14

)جمھوریة مصر العربیة(األصیلى اسماعیل ابو الیزید ابراھیم محمود عبدالرحمن االصیلي / االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

یلى اسماعیل ابو الیزید ابراھیم محمود عبدالرحمن االصیلياألص/ االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

فیسبا ) كوریك(رافعة  (54)
٢١/٠٣/٢٠١٦وتنتھى في ٢٢/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

رة عن رافعة للفیسبا جدیدة سھلة الحمل ولیست كبیرة الحجم أو الوزن تتكون من االختراع عبا
مجموعتین مجموعة تتكون من ثالث أجزاء مجمعة و مجموعة تتكون من خمسة أجزاء مجمعة 

.) الكاوتش ( وتستخدم في تغیر اطار الفیسبا 

(57)

التفصیلى لبراءة االختراع صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة تمثل الرسومات و الصور المرفقة بالوصف
المرفقة بالطلب



٣٠

١١/٠٨/٢٠١١
١٣٥٥/٢٠١١
٢٠١٣یولیھ 

٢٤/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٢٥

(22)
(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 9/00

(71) 1.
2.
3.

RED LEAF RESOURCES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DANA, Todd
PATTEN, James, W.

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٥٢.١٥٧/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٨/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/023515):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تجمیع البخار الوسیط داخل بنیات أساس التحكم المكبسلة  (54)
٠٧/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

واد الھیدرو ن الم دروكربونات م ة استرداد الھی راع بطریق ذا االخت شتمل یتعلق ھ ن أن ت ة یمك كربونی
ة سل ٠على تكوین بنیة األساس للتحكم فى النفاذیة المركب م مكب ذه حج ة ھ ة األساس المركب دد بنی تح

ا ن ٠فعلی ذ م تحكم لتكوین جسم منف ة األساس لل ى بنی ة ف ة المعدن ادة الھیدروكربونی ن إدخال الم یمك
تجمیع ٠یة إلزالة الھیدروكربونات منھیمكن تسخین الجسم المنفذ بدرجة كاف٠المادة الھیدروكربونیة

ذ سم المنف ل الج یطة داخ ع الوس ن المواض دروكربون م ات الھی تخدام ٠منتج ن اس ز، یمك شكل ممی ب
ا ٠جھاز تجمیع سائل وسیط لسحب منتج الھیدروكربون من الجسم المنفذ عند مواضع سبق اختیارھ

دروكربو تج الھی ة یمكن أن یقدم ذلك التجمیع الوسیط أجزاء من د الحاج ل أو تزی ن أن تقل ى یمك ن والت
ت خام ى زی ث توجد ف ن المنتجات بحی ٠لتقطیر منتج ھیدروكربون واسع النطاق ولھ مدى كامل م

ة الوسیطة  اطر المتحرك ك القن ة تل ق مراقب ن طری تج ع ب جودة المن ن ترتی ك، یمك ى ذل باإلضافة إل
٠وضبط معاییر التشغیل وفقا لذلك

(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



٣١

١٦/٠٩/٢٠٠٧
٠٩٧٥/٢٠٠٧
٢٠١٣یولیھ 

٢٤/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٢٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B24B 7/18 & B24D 11/00 , 13/14 & A47L 13/16

(71) 1.
2.
3.

HTC SWEDEN AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

THYSELL, Hakan

(73) 1.
2.

١٥/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٠٧٩.٠٨١/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٥/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٠٠٥٥٧٠.٦: رقمتحتمكتب األوروبى ال

١٦/١١/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/EP2005/012360(: رقم ىطلب البراءة الدول

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

طریقة وأداة لمعالجة األسطح بحشیة مرنة (54)
١٥/١١/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٦/١١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

یشتمل على مادة حجریة أو شبیھة .بطریقة وأداة لمعالجة األسطح بحشیة مرنة ختراعالھذا ایتعلق
وتكون مرتبطة . فى وجود جسیمات حاكھ . شتمل الطریقة على معالجة السطح بحشیة مرنة تو. بالحجر 

وحیث تشتمل الجسیمات الحاكة على . ب على سطح تالمس بین الحشیة والسطح الصل. فى الحشیة 
ىعلربلتلویتم إجراء المعالجة فى عدم وجود كمیة فعالة من عامل ا٠جسیمات مصنوعة من الماس 

مثًال على أساس یومى أو على ٠ظم إلى حد بعید تنمى أساس علمعالجة الإجراء متوی٠سطح التالمس 
باستخدام حشیة تشتمل على شبكة من األلیاف جة لاالمعأساس أسبوعى أو على أساس شھرى ویتم إجراء 

وعالوة ٠المفتوحة العالیة ثالثیة األبعاد غیر المنسوجة ، ویتم توفیر أداة لالستخدام فى ھذه الطریقة 
ومادة ٠والملساء مثل الخشب ٠نة األسطح الصلبة یاصأو على ما سبق ، یتم الكشف عن طرق لمعالجة 

٠ومادة الینولیوم والغالف الھالمى والطالء الالمع للسیارات البولیمر ، وطالء اللك ، 

(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



٣٢

٢٦/١٠/٢٠١١
١٨١١/٢٠١١
٢٠١٣یولیھ 

٢٤/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٢٧

(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 A24D 3/14, 3/16

(71) 1.
2.
3.

SZOLLSI, Peter  ( HUNGARY )
CSÁNYI, Jen  ( HUNGARY )
SZARVAS, Tibor  ( HUNGARY )

(72) 1.
2.
3.

SZARVAS, Tibor  ( HUNGARY )

(73) 1.
2.

٣٠/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ: ( PCT/HU 2009/000041 ) البراءة الدولى رقم طلب ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

مرشح للسجائر  (54)
٢٩/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى في ٣٠/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

اءة عا سجائر ، ذى كف ح خاص لل راع الحالى بمرش ة یتعلق ھذا اإلخت ھ الخصوص ، ٠لی ى وج وعل
ل  ن قب ستخدم م م ت ى ل شأ طبیع واد ذات من ھ م ستخدم ب سجائر ، ت د لل ح جدی راع بمرش ق اإلخت یتعل
دخان  سامة ل ات ال زاز المكون ضل إلمت شكل مف تخدامھ ب ن إس ذى یمك اص ، وال ال الخ ذا المج ى ھ ف

٠السجائر ، ومعادلة الشقوق الحرة التى تنتج أثناء حرق السجائر 

(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

٠٩/١٢/٢٠٠٩
١٨٠٥/٢٠٠٩
٢٠١٣یولیة 

٢٤/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٢٨

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int,Cl,8 C08K3/00 ,  3/32

(71) 1.
2.
3.

MEGY, JOSEPH , A (UNITED STATES OF AMERICA) ,

(72) 1.
2.
3.

MEGY, Joseph , A,

(73) 1.
2.

١٣/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT / US 2007/013834: ( طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد٠أ (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إنتاج خامس أكسید الفسفور (54)
١٢/٠٦/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٣/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل یاالخت شكیل أرض شمل ت سفور ت سید الف امس أك اج خ ة إلنت رن بطریق ة ف
ن  ل م سیلیكا أق سیوم لل ول كال سبة م ة بن تالت تلقیمی تخدام تك ة١.٠٠٠بإس ى درج اء عل واإلبق

ة  د درج یة عن رارة األرض ة °١١٨٠( ح ن ) مئوی ل ع اال یق اذاة م یة % ٥٠بمح ن األرض م
ة  اوز درج والً دون أن تتج ة °١٣٨٠( ط وًال )  مئوی یة ط ل األرض اذاة كام ن ٠بمح ل م ى أق یبق

رن كفوسفات من % ١٠ ى راسب الف رن ف ى الف ة إل ة المدخل ة ٠مواد الفوسفات التكتلی شمل طریق ت
ة  ة °١١٨٠( أخرى وھى اإلبقاء على درجة حرارة األرضیة عند درج اذاة ) مئوی ك بمح وق ذل أو ف

اء  زمن إحم ضروبة ب ا م سبة لحجمھ یة بالن طح أرض سبة س شاء ن یة وإن ول األرض ن ط زء م ج
٣٠قدم/ ٢قدم–دقیقة ٥٠ألٌقل من ) مئویة °١١٨٠( األرضیة إلى درجة 

(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



٣٤

٢٢/١١/٢٠٠٤
٠٤٨٢/٢٠٠٤

٢٠١٣أغسطس 
٢٧/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٢٩

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

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

كتب براءات االختراعم

(51) Int. Cl.8 A01C 15/00 & C05G 3/00

) جمھوریة مصر العربیة(أحمد أبو الیزید أحمد عبد الحافظ / الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد أبو الیزید أحمد عبد الحافظ/ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

باظھأیمن أحمد ماھر ناصف عثمان  (74)
براءة اختراع   (12)

سماد فوسفاتى صدیق للبیئة وصالح للزراعات العضویة عن طریق إضافات طبیعیة وبیولوجیة 
لصخر الفوسفات

(54)

٢١/١١/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٢/١١/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 
ة وصالح للزراعات العضویة عن ط ق إضافات یتعلق ھذا االختراع بسماد فوسفاتى صدیق للبیئ ری

سبة  فات بن خر الفوس ن ص تم طح ث ی فات حی صخر الفوس ة ل ة وبیولوجی رون٢٠٠: ١(طبیعی ) میك
سبة  یللس بن نس الباس ن ج ة م ذیبات الحیوی ھ الم ضاف إلی سیتوكینینات % ٥وی افة ال تم إض وی

امین  ات وفیت سبة Bوالجبرلین اس بن ادة الفین ى م ودة ف م ) ٣: ١(والموج سحوق الفح ضاف م وی
وانى ود الحی سكر(األس ر ال صانع تكری ات م ن مخلف سبة ) م صدر % ١٠بن اس كم ادة الفین ل م وتعم

ل  ى تحوی ل عل ى تعم ضویة والت اض الع راز األحم ى إف ا ف شاط البكتیری ادة ن ى زی ؤدى إل ة ی للطاق
ادة  ى زی وانى األسود إل م الحی سحوق الفح ؤدى إضافة م الفوسفات إلى صورة سھلة االمتصاص، وی

ن ا سماد م وى ال ضویة محت ادة الع روجین %) ٧١(لم سفور %) ٢,٢(والنیت سید الف امس أك وخ
یوم %) ٢,٢( سید البوتاس سیوم %) ٠,٢٦(وأك سیوم %) ١,٤(والكال ت %) ٠,٣٣(والماغن والكبری
)٠%)٠,٤١

(57)



٣٥

٠١/١٢/٢٠١٠
٢٠٢٨/٢٠١٠
٢٠١٣یونیھ 

٢٧/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٣٠

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

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

براءات االختراعمكتب

(51) Int. Cl.8 A61F 13/496, 13/15, 13/49, 13/56

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KINOSHITA, Akiyoshi
KENMOCHI, Yasuhiko

(73) 1.
2.

٠٣/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-١٤٦٣١٢: تحت رقمالیابان
٢٠/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/JP2009/057869):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

منتج ارتداء على شكل سروال وطریقة لتصنیعھ  (54)
١٩/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٠/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ث ی كل سروال حی ى ش داء عل تج ارت الى بمن راع الح ق االخت ى یتعل ة عل ة مركب تعمال أربط ن اس مك
ى شكل سروال ٠مناطق غیر مرنة من حواف جانبیة لحفاض بسھولة داء عل ویتم تشكیل منتج االرت

ة  صر أمامی ة خ ة لمنطق واف الجانبی د الح صل عن و منف ى نح ة عل ة األمامی شیق األربط طة تع بواس
ع األعضاء فى الحواف ال٠وأربطة خلفیة عند الحواف الجانبیة لمنطقة خصر خلفیة تم تقطی جانبیة، ی

شكیل  المرنة التى تمتد فى حالتھا الممتدة فى اتجاه خصر إلى أجزاء، والتى توجد فى اتجاه طولى، لت
ى ة األول ة الخلفی ر المرن اطق غی ى والمن ة األول ة ٠المناطق غیر المرنة األمامی ب األربط تم تركی وی

ى،  ة األول ة األمامی ر المرن ر األمامیة فى المناطق غی اطق غی ى المن ة ف ب األربطة الخلفی تم تركی وی
٠المرنة الخلفیة األولى

(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

٠٤/٠٢/٢٠١٠
١٩٠/٢٠١٠
٢٠١٣مایو 
٢٧/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٣١

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

ر العربیةجمھوریة مص
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61L 9/20

(71) 1.
2.
3.

LEE ANTIMICROBIAL SOLUTIONS LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LEE , James , D.

(73) 1.
2.

٠٧/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٥٦٦,٩٥٤/٦٠:ینرقمالت المتحدة األمریكیة تحت الوالیا
٢٦/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٥٨٠,٠٣١/٦١

٠٧/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ) PCT/US2008/072454: (طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد  (74)
اءة اختراع  بر (12)

طریقة وجھاز إلنتاج غاز أكسید الھیدروجین نقى لتوفیر تحكم میكروبى  (54)
٠٦/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى في ٠٧/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

م  وفیر تحك ى لت دروجین النق سید الھی وق أك از ف اج غ از إلنت ة وجھ الى بطریق راع الح ق اإلخت یتعل
:یئة أو لوسط محیط ، حیث تشتمل الطریقة على معالجة لب/أو تطھیر/میكروبى و

ى ) أ( دروجین نق سید ھی وق أك اج ف ن "Purified Hydrogen Peroxide Gas (PHPG)"إنت م
وق  ضوء الف ز لل ل المحف الھواء الرطب المحیط بواسطة تعریض المعدن أو المعدن المؤكسد و  العام

رو ت ظ ذكور تح یط الم ب المح واء الرط ود الھ ى وج سجى ف ـ بنف ون ال بة لیتك PHPGف مناس
اء ، وPHPGالمذكور،  حیث الـ  ن الم اً م ائى وخالی أو /أو األوزون ، و/یكون بصفة أساسیة غیر م
.أو األنواع العضویة /أنواع البالزما ، و

.للوسط  ) PHPG(توجیھ الـ ) ب(
ى و) ج( م میكروب وفیر تحك رأ/السماح للغاز فوق أكسید الھیدروجین على أن یقوم بت معالجة  /و تطھی

اج  از الناشر إلنت ث أن الجھ واء ، حی ى الھ ن األسطح وف ل م ى ك ك عل بیئة أو الوسط المحیط ، وذل
PHPG یتمیز بأنھ یحتوى على:

.مصدر للضوء الفوق بنفسجى ) أ(
معدن أو معدن مؤكسد ، ھیكل الركیزة المحفز و) ب(
آلیة لتوزیع الھواء ) ج(

لموجود على ركیزتھ عبارة عن بنیة رقیقة ُمنفذة للھواء شبیھة بالشراع حیث یكون فیھ شكل المحفز ا
.أو بریشة المروحة ، یتم وضعھا لتكون عمودیة على إتجاه تدفق الھواء من خالل الجھاز الناشر 

(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



٣٧

٢٧/١٢/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000874

٢٠١٣مایو 
٢٧/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٣٢

(22)
(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 2/36

(71) 1.
2.
3.

SOLAR HEAT AND POWER PTY LTD (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

LE LIEVRE, Peter

(73) 1.
2.

٠١/٠٧/٢٠٠٣بتاریخ ٢٠٠٣٩٠٣٣٤١: تحت رقمأسترالیا
٠١/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ(PCT/AU2004/000884):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

حامل لعنصر عاكس للطاقة الشمسیة (54)
٣٠/٠٦/٢٠٢٤وتنتھى فى ٠١/٠٧/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ي نظام عاكس ة حامل لعنصر عاكس لالستخدام ف ة یتعلق االختراع الحالي بالكشف عن بنی للطاق
يتحمل العنصرومنصة مجعدةتشتمل البنیة على عنصر عاكس. الشمسیة العاكس وبنیة إطار ھیكل

صة شكل٠تحمل المن ة ب ى عناصر طرفی ة اإلطار عل شتمل بنی راتطوقت ا بواسطة بك تم حملھ ی
ة الحامل حولوت ة دوران بنی رات بتھیئ وم البك ع المحور ق ا م ى حد م اً إل ع متطابق محور دوران یق

شكل وبنیة اإلطارالتولیفة من المنصة المجعدةتوفر٠الطولي للعنصر العاكس والعناصر الطرفیة ب
٠لبنیة اإلطار، بنیة حاملة بثبات لاللتواء یتیح دفع إدارة من أحد أطراف البنیةطوق

(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

١٩/٠١/٢٠١٢
٠١١٢/٢٠١٢
٢٠١٣یونیھ 

٢٧/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٣٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23K 1/17, 1/18, 1/16 & A01N 31/00

(71) 1.
2.
3.

ANITOX CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

RICHARDSON, Kurt
PIMENTEL, Julio
WILSON, James, D.

(73) 1.
2.

٠٦/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٢٣١.٩٣٠/٦١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٣/٠٨/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/044305): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أو أحمد محمد فتحى /محمود عادل عبد الحمید و (74)
براءة اختراع (12)

حافظة المیاه واألعالف  (54)
٠٢/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٣/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ك أو یتعلق ھذا االختراع بمتعلق بتراكیب مضادات المیكروبات التى تحتوى على حامض البروب یونی
٠خلیط من حمض الخلیك مع حمض بیالرجونیك لحفظ المیاه واألعالف

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٩

١٩/٠١/٢٠١١
٠١٢٠/٢٠١١

٢٠١٣مایو 
٢٧/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٣٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H01R 13/53 & H02G 5/06

(71) 1.
2.
3.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

DAMBIETZ, Hans-Peter
GӒNSE, Steffen
SONDHAUSS, Stephan

(73) 1.
2.

٢٣/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٣٤٨٢٢.٨:تحت رقم ألمانیا
٢٠/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)2009/059300(: طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

قطعة اتصال مزدوجة  (54)
١٩/٠٧/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٠/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل صال االخت زء ات ن ج ألف م ى تت ة والت صال مزدوج ة ات الى بقطع الح
انى  زدوج أول وث زء ٠م ز الج ر مرك ة عب ون مترابط ذكورة تك ة الم صال المزدوج زاء االت أج

یض ، ھ نقطة تخف ذى ل طح محیطى محدد المذكور ال ا س یض لھ ذكورة تخف یض الم ة التخف ٠منطق
٠السطح المحیطى المذكور لھ على األقل بنیھ واحده ذات شكل حوضى 

(57)

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



٤٠

٢٦/٠١/٢٠١٠
٠١٤٠/٢٠١٠

٢٠١٣أغسطس 
٢٨/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٣٥

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

ھوریة مصر العربیةجم
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 1/22 & G21C 15/00

)جمھوریة مصر العربیة ( نصر قاسم أحمد دیاب / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نصر قاسم أحمد دیاب / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

جھاز لتبرید المیاه وموفر للطاقة (54)
٢٥/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٦/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

اه وترسیبھا یتعلق موضوع االختراع  ث المی دم تلوی حیة مع ع ة وص ة آمن اه بطریق د المی بجھاز لتبری
ود الى تع ود وبالت وث وتع راض وتل دون أم صیف ب صل ال ى ف تخدام ف د االس النفع عن سان ب ى األن عل

ع دول  ھ جمی انى من ذى تع ة ال ى استھالك الطاق وفیر ف و الت ام وھ ى المستوى الع من ناحیة آخرى عل
اه  د مباشر للمی ارة عن نظام تبری از عب ة االوزون والجھ ة وطبق تھالك الطاق ى اس رط ف ى الف العالم ف

٠خزان كباقى المبردات الموجودة بالفن السابق وبدون وجود

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



٤١

٠٩/٠٦/٢٠١١
٠٩٥٧/٢٠١١
٢٠١٣یولیھ 

٢٨/١٠/٢٠١٣
٢٦٤٣٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E04C 2/54 & E04B 2/02 & B28B 23/00

(71) 1.
2.
3.

ITAL-CEMENTI S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CANGIANO, Stefano
CARMINTI, Aronne

(73) 1.
2.

١٠/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ M12008A002190: ایطالیا تحت رقم 
١٠/١٢/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP) (2009/066813: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

لوح مركب مصنوع من المالط األسمنتى ولھ خصائص الشفافیة (54)
٠٩/١٢/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٠/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ن االختراعیتعلق ھذا  وح مركب مصنوع م شفافیة بل ھ خصائص ال ز٠المالط األسمنتى ول ویتمی
ضوء  فافة لل ادة ش وءة بم ا ممل ل منھ ٠بوجود عدد من الفتحات التى تمر عبر اتساع اللوح وتكون ك

٠ویتعلق االختراع أیضاً بطرق إلنتاج ھذا اللوح 

(57)

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



٤٢

١٠/١١/٢٠١١
١٨٩٠/٢٠١١

٢٠١٣مایو 
٢٨/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٣٧

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكاد
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A47J 37/06

(71) 1.
2.
3.

EKSEN MAKINE SANAYI VE TICARET A.S. (TURKEY)

(72) 1.
2.
3.

TAHINCIOGLU BESIM

(73) 1.
2.

٠٧/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥٩٦٨٦.٦: تحت رقم المكتب األوربى
٠٦/٠٥/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP) (2010/056218: الدولى رقم طلب البراءة 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

جھاز للتحمیص لھ ذراع مواضع غلق محددة (54)
٠٥/٠٥/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٦/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل وح تاالخت ھ ل یص ب از تحم یص بجھ وح التحم ى ل صلیاً ف ت مف وى مثب یص عل حم
ذكور  وى الم وح العل ذكور ، وموضع الل السفلى على نحو یكفل تحركھ بالنسبة إلى اللوح السفلى الم
ددة  ق مح ع غل ھ مواض طة ذراع ل ادة بواس بطھ ع تم ض ذكور ی سفلى الم وح ال ى الل سبة إل بالن

لة ذات موض ذكور وص ذراع الم راع ، ولل ذا االخت اً لھ ع وفق د موض ضبوط عن دد ، م ق مح ع غل
ذكور  ق الم عمودى فى اللوح العلوى المذكور بالنسبة إلى اللوح السفلى المذكور ویتحدد موضع الغل

٠بعدة شقوق تتعشق فیھا مجموعة كرات مضغوطة زنبركیاً داخل الوصلة المذكورة 

(57)

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



٤٣

١٣/٠٤/٢٠٠٨
٠٥٩٩/٢٠٠٨

٢٠١٣مایو 
٢٨/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٣٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C01L 3/10, 3/00

(71) 1.
2.
3.

ARKEMA FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

CHARLES, Patrick

(73) 1.
2.

١١/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥١٠٣٦٢: تحت رقم فرنسا
٢٩/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٧٤٠٤٨٣/٦٠: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 

١٠/١٠/٢٠٠٦بتاریخ PCT/FR)2006/051015(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

الفكریةعبد الھادى للملكیة  (74)
براءة اختراع   (12)

مخلوط ذو رائحة لوقود غازى عدیم الرائحة  (54)
٠٩/١٠/٢٠٢٦فى وتنتھى ١٠/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

از  یتعلق ھذا االختراع بتركیبة لالستخدام خاصة كمادة ذات رائحة للوقود الغازى وبشكل خاص الغ
د جسیم من و٤٩.٩إلى ٠.١الطبیعى تشمل  ل واح ت ألكی ل كبری ى األق صیغة (I)زن عل -R1-Sلل

R2 حیثR2,  R1 ون ٤متشابھة أو مختلفة تمثل شق ألكیل یشمل ذرة كربون واحدة إلى ذرات كرب
ضمن مع ذرة كبریت R2,R1أو  شبعة تت ر م شبعة أو غی ى ٣المرتبطة بھا تمثل حلقة م ذرات ٥إل

ل  ل أوC1-4كربون تستبدل اختیاریاً بواسطة ألكی ى ٥٠، C1-4ألكنی ى ٩٩.٨إل جزء من وزن عل
ل  ریالت ألكی ن أك ین م ل اثن ى (II)األق دة إل ون واح ل ذرة كرب قوق ألكی شمل ش ث ت ذرة ١٢، حی

ن  ضل م ون ، ویف د ٠.٠٠١، ٨: ١كرب ب واح ل مرك ى األق ن وزن عل زء م (III)ج
٠(II)یثبط بلمرة أكریالت ألكیل 

(57)

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



٤٤

٠٧/٠٧/٢٠٠٩
١٠٥٣/٢٠٠٩

٢٠١٣أغسطس 
٢٨/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٣٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى و
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 103/06 , 5/12 , 9/04

) جمھوریة مصر العربیة ( معھد بحوث البترول  ٠١
٠٢

(71)

)جمھوریة مصر العربیة ( إسماعیل عبد الرحمن عبد الرحیم عیاد : األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحضیر مبید حیوى من تركیبتین متكاملتین للقضاء على البكتریا المختزلة للكبریتات فى 
حقول البترول

(54)

٠٦/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٧/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
املتین للقضا ركیبتین متك وى من ت د حی ة لتحضیر مبی ا یتعلق اإلختراع الحالى بطریق ى البكتری ء عل

.المختزلة للكبریتات فى حقول البترول المصابة حیث یتم حقنھا بالتناوب 
ع ) أ(یتم تحضیر المبید الحیوى  ات شیف م ین ومركب انول ام ع احادى ایث من تفاعل الجلوترالدھید م

.اضافة المواد الكاتیونیة بنسبة قلیلة لرفع الكفاءة 
وى  د الحی ضیر المبی تم تح ن   ) ب(وی دات م اس وكلوری ات النح ل كبریت ادن مث الح المع ل أم تفاع

.الحدید مع المواد ذات النشاط السطحى الكاتیونیة 
ط  ة الخل ى عملی ساعد ف ضویة ت ذیبات ع ة وم ر أیونی طحى غی شاط س واد ذات ن ا م ضاف لكلیھم وی

.والتجانس وترفع كفاءة المنتج 

(57)



٤٥

١٨/٠٤/٢٠١٠
٠٦٢٠/٢٠١٠

٢٠١٣أغسطس 
٣١/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٤٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E04C 3/38

(71) 1.
2.
3.

6GOSSAMER SPACE FRAMES (UNITED STATES OF AMERICA) ,

(72) 1.
2.
3.

REYNOLDS , Glenn , Alan
HACKBARTH , Dean , Robert
CURTIS , Gary , Noble

(73) 1.
2.

١٨/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) 60/999.833: (الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٢٠/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ) (PCT /US 2008 / 080550: طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیبة للوحة من شریحة رقیقة على شكل جمالون دقیق (54)
١٩/١٠/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٠/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ًا  صلبة تمام ة مت ریحة رقیق ن ش ة م ة للوح د تركیب راع ، نج سیمات اإلخت دى تج ى إح ف
ریحة  ن ش ون م ا مك ة بھ ساحة رقیق ن م ار م ة تخت ریحة رقیق ون ش ى مك شتمل عل صلبة ت ر مت غی

شریحة  ون ال اً لمك ة تمام ساحة مماثل ستوى وم كل م ا ش ة لھ سطح ، دعام كل م سطحھ وش م
ى  ة إل ن الدعام د م ارة تمت كال مخت ات وأش ددة ذات إرتفاع ة متع ر رافع ة ، وعناص الرقیق

شریحة ال ون ال سى لمك سطح العك صل بال د المت رف البعی ر الرالط ا أن العناص ة كم ةارقیق فع
ى  ار ف اة المخت ى اإلتج ة ف البة تام ا ص ة لھ ل التركیب ف یجع ى ص ع ف كال لتوض ذ اش تتخ

٠مكون الشریحة الرقیقة  

(57)

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



٤٦

٢٨/٠٨/٢٠١١
١٤٣٤/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
٣١/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٤١

(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 B26B 19/06

(71) 1.
2.
3.

THE GILLETTE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

RONNEBERG, Gerrit

(73) 1.
2.

٠٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ١٥٦.٩٢٨/٦١: مریكیة تحت رقمالوالیات المتحدة األ
٠٣/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/026021):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ةمدعمةذات تركیبةداه حالقأ (54)
٠٢/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٣/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

الي ب راع الح ق االخت بضة مدعمةذات تركیبةحالقةداأیتعل ضمن مق قتت ون ٠ةحالقومرف ویك
ین النھایالمقبض ذو محور طولي د ب اةیمت بض ٠الصغرىةوالنھایالعلی شدیب ةداأویتضمن المق ت

ھ مجاور ع ةللنھایلتجمیع ما یتم التخلص من شمل مجم ا و ی شدیبةداأالعلی ى األت ى عل ل عل ةشفرق
ائيةعالوو٠ةمتحركةواحد ب كھرب بض ترتی ك یتضمن المق ى ذل ھعل تم التصرف فی یتضمن٠ی

ور ائي موت ب الكھرب شغیلالترتی ود ت شغیلةلیآوذات عم ع ةمقترنت شغیل و مجم ود الت ةلآبعم
شغیل التشدیب حركھةلیآفي نظام التشدیب ، تترجم ٠التشدیب شفرإعمود الت ى ال تم ٠ةالمتحركةل ی

٠ةالعلویةفي النھایةلیكون زیادةكیف مرفق الحالقت

(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

٢٦/٠٩/٢٠١١
١٦٠٧/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
٣١/١٠/٢٠١٣

٢٦٤٤٢

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



افتتاحیة

یعد البحث العلمى منبعـًا ورافًدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى              

ا ااالهتمام بحقوق ن كاا ولم، یة المنشودة جلو التكنو فكره مما یحقق التنمیة االقتصادیة و  لملكیة الفكریة مطلبـً

ة والتى تزود المخترعین والمبدعین بحقوق قانونیة لحمایة إبداعاتهم والتنمیضروریـًا 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"
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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

٢٠١٣نوفمبررـالل شهـخ



٢

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

مكتب براءات االختراع

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

٠٩/٠٩/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000948

٢٠١٣یولیھ 
٠٦/١١/٢٠١٣

٢٦٤٤٣

 C25B 11/04 & C25C 7/02, 1/12Int. Cl.8(51)

XSTRATA QUEENSLAND LIMITED (AUSTRALIA)1.
2.
3.

(71)

WEBB, Wayne, Keith1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٠٩/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٩٠١١٢٧: استرالیا تحت  رقم
٠٩/٠٣/٢٠٠٦ریخ بتاPCT/AU 2006/000312): (طلب البراءة الدولى رقم

سمر احمد اللباد  (74)

براءة اختراع(12)

ة من الصلب الذى ال یصدأتیالواح الكترولی(54)
٠٨/٠٣/٢٠٢٦وتنتھى فى  ٠٩/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من  

ر (57) ى حد كبی م ال صدأ دائ ذى الی م لالستخدام ) ١(یتعلق االختراع الحالى بلوح كاثود من الصلب ال مالئ
ن  فى التنقیة الكھربائیة للكاثود المعدنیة، ویتكون الكاثود من صلب مزدوج منخفض النیكل او صلب م

ات "304"نوعیة اقل دیل نوعی ، حیث یسمح بااللتصاق التشغیلى لموضع االلكترود علیھ عن طریق تب
وا اج ال ة النت راع بطریق ق االخت ا یتعل اثود كم وع متنوعة من سطح الك ن الن اثود المزدوجة او م ح الك

ا بدرجة 304 وح، قوی المذكورة اعاله، بحیث ال یكون االلتصاق التشغیلى المطلوب للمترسب على الل
.كبیرة بحیث یمنع ازالة المترسب المعدنى اثناء المعالجة التالیة

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



٣

٠٨/٠٥/٢٠١١
٠٧٠٧/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
٠٦/١١/٢٠١٣

٢٦٤٤٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G06G 7/48

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION, A HALLIBURTON COMPANY (UNITED
STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SHI, Genbao
CHAMBERS, Richards, L.
YARUS, Jeffrey, M.

(73) 1.
2.

٠٧/١١/٢٠٠٨بتاریخ ١١٢.٣١٤/٠٦: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٦/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US2009/062042(:رقمولى ب البراءة الدلط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز       (74)
إختراع براءة  (12)

) "ةالدقىعالىللتسجیل البیان(نموذج رسم التغیر ةعلى صحةنظم وطرق لحساب ولمصادق"  (54)
٢٥/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٦/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ستخدم خریطىوالذ) ةالدقىعالىللتسجیل البیان(وذج رسم التغیر مرق لحساب ننظم وط ر ة ی رسم التغی
ان( سجیل البی ان) ىأو الت م بی داث رس وین أو إح وذجىأو تخطیطىوتك ساب نم رلح م التغی ن . رس ویمك

حتھ ف ى ص صادق عل ر أن ی م التغی وذج رس دد الحقیقىلنم د المح داد التغذیى الموع دةإلع أو ةالمرت
اإلىةدون الحاج) لتحسین األداء(ةالفوریةاإلسترجاعی تیفاء أو محاك ائىفةإس اریخ المحدد النھ أو ىالت

.ى الوقت الحقیقىف

(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



٤

٢١/٠٩/٢٠١١
١٥٧١/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
٠٧/١١/٢٠١٣

٢٦٤٤٥

(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 E21B 17/10

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CORONADO, Martin, P.

(73) 1.
2.

٢٥/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ١٦٣.٣٢٥/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٤/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/028471):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

احتجاز خط تحكم وطریقة الحتجاز خط التحكم  (54)
٢٣/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٤/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ر ی د أو أكث ھ واح تعلق ھذا االختراع بنظام للحفاظ على االستقامة یشتمل على حاجز تثبیت الموضع ل
وط ن الخط ر م د أو أكث ستقبل واح اویف ت ن التج ن ٠م ر م د أو أكث ى واح ضا عل ام أی شتمل النظ وی

نة تجاویف فى حاجز تثبیت الموضع تستقبل واحد أو أكثر من ألسنة الموضع، وواحد أو أكثر من ألس
سنة ك األل اویف تل ن تج ر م د أو أكث ى واح تقبال ف ة لالس ع قابل ضا ٠الموض راع أی ق االخت ا یتعل كم

٠بطریقة الحتجاز واحد أو أكثر من الخطوط

(57)

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



٥

٢٠/٠٨/٢٠٠٥
PCT/NA 2005/000479

٢٠١٣یونیھ 
٠٧/١١/٢٠١٣

٢٦٤٤٦

(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 39/00, 39/385, 47/48

(71) 1.
2.
3.

CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR (CUBA)

(72) 1.
2.
3.

FERNANDEZ  MOLINA, Luis, Enrique
MESA PARDILLO, Circe

(73) 1.
2.

٢٧/٠٢/٢٠٠٣بتاریخ ٢٠٠٣-٤٧: تحت رقم كوبا 
٢٧/٠٢/٢٠٠٤بتاریخ )PCT/CU 2004/000003: (طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

لبادسمر أحمد ال (74)
براءة اختراع (12)

تركیبات لقاحیة أساسھا الجانجلیوسیدات خالیة من المواد المساعدة لإلعطاء تحت الجلد (54)
٢٦/٠٢/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٧/٠٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ساعدةبیتعل واد الم ن الم ة م یدات خالی ھا الجانجلیوس ة أساس ات لقاحی تركیب
د اءلإلعط ت الجل سحائى ٠تح اب ال ا االلتھ م N-لبكتری ة ذات حج ة بروتینی سام دھنی وین أج لتك

دًا  غیر ج ادة (VSSP)ص تخدام أى م ات اس ذه التركیب ب ھ د ، وال تتطل ت الجل ا تح تم إعطاؤھ لی
افیة  ساعدة إض ات ٠م طة مركب ة بواس ات المناعی فھا بالعالج م وص ى ت ات الت سمح التركیب ت

ید ، ة الجانجلیوس ع N-GcgM3/VSSP، و N-AcGM3/VSSPخاص ا ترج ار مزای بإظھ
٠لرد الفعل األقل حدة فى موضع الحقن ، ویمكن استخدامھا بصورة أبسط وأفضل للمرضى 

(57)

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



٦

٢٢/١١/٢٠٠٩
١٧١٥/٢٠٠٩
٢٠١٣یونیھ 

١٠/١١/٢٠١٣
٢٦٤٤٧

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

PCT

جمھوریة مصر العربیة
ارة الدولة لشئون البحث العلمىوز

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E02B 3/12

(71) 1.
2.
3.

GOLDEN-POW CO., LTD  (KOREA)

(72) 1.
2.
3.

SHIM, Jin Sup
YUU, Jung JO

(73) 1.
2.

٢٠/١٢/٢٠٠٧خ بتاری١٠-٢٠٠٧-٠١٣٤٠٧٧:كوریا تحت  رقم
٠٦/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/KR2008/004565(: طلب البراءة الدولي  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أیمن محمود محمد (74)
براءة اختراع (12)

تعزیز خلوى لالحتباس الجزیئى للتربة (54)
٠٥/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ى ل اس الجزیئ وى لالحتب ز خل ة تعزی ار . لترب ة و أوت ز طولی ار تعزی ستعرضة و أوت ز م ار تعزی وأوت

د  سبقاً ، وبع تعزیز متشابكة مع بعضھا البعض لتكوین لوح أشبھ بالشبكة بھ فتحات ذات حجم محدد م
ق  ن طری اه مستعرض ، وع ى اتج دمج األلواح المتكونة باللحام بھذه الطریقة عند فواصل متناسقة ف

.   ال االتجاھین ، یتم تكوین مجموعة من الشبكات ذات خالیا مثقبة سحب التركیب الناتج فى ك

(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



٧

٢٠/٠١/٢٠٠٩
٠٠٩٢/٢٠٠٩
٢٠١٣یونیھ 

١٠/١١/٢٠١٣
٢٦٤٤٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

بحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C21C 5/00, 5/52

) جمھوریة مصر العربیة(رزق السید حسن رزق/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

رزق السید حسن رزق/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

مم ٥٠× ٥٠ویل الصلب المسطح إلى مربعات طریقة لتح (54)
١٩/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٠/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

حیث یتم عمل ٠مم ٥٠× ٥٠یتعلق ھذا االختراع بطریقة لتحویل الصلب المسطح إلى مربعات 
ملى من الصلب المسطح وقطعة طولیا عن طریق ١٣٠× ١٣٠ملى بدالً من ٥٠× ٥٠بیلت 

استاند بع لمبات قطع معدن أوتوماتیك علویة وأخرى سفلیة ویكونوا على استقامھ واحده والمسافة 
درجة وتكون المربعات منفصلھ ٦٠ملى وتمیل اللمبات السفلیة بزاویة ٥٠بین اللمبھ واألخرى 

تماماً وللتغلب على حدة وشرشرة حواف المربعات یمرر كل مربع على استاند بھ بكره 
استاند بدال ٤وسفلیھ ذات شكل معین ثم الدخول إلى الدرفلھ لیخرج منتج نھائى باستخدام علویھ 

٠استاند ١٦من 

(57)

تمــثل الرسومـات والصــور الفوتــوغرافیـة المرفقــة بالوصـــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــورة مــن 
الرسـومات والصور المرفقة بالطلب



٨

١١/٠٨/٢٠١١
١٣٥٨/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
١٢/١١/٢٠١٣

٢٦٤٤٩

(22)
(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 21/00

(71) 1.
2.
3.

RED LEAF RESOURCES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PATTEN, James, W.
DANA, Todd

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٥٢.٢٠٧/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٠/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/023763):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةمرتبطةجھزأوةساس المركباألةباستخدام بنیةلھیدروكربونیاةطرق السترداد المعادن من الماد (54)
٠٩/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٠/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

وین بنیةاد الھیدروكربونیاسترداد المعادن من الموةن تشتمل طریقأیمكن  تحكم األةعلى تك ساس لل
ذه الةساس المركباألةتحدد بنی٠ةالمركبةفى النفاذی سلھ احجم المكب ن ٠فعلی ادأیمك ةن تكون الم

ویناألةفى بنیةالمفتتةالھیدروكربونی تحكم لتك ادساس لل ذ للم ن ٠ةالھیدروكربونیةالجسم المنف یمك
اتج ةزالكافى إلتعریض الجسم المنفذ لعامل  ذیب، ن ى م وى عل ول یحت ھ العامل ھو محل ادن من المع

ا ي وم ھ یمشابھ وعنالنض، عامل مخلب ن طریق ادن ھامةزالإك ھ مع ادن وب ادن ة، سامةالمع ، مع
٠شعاعیا وما شابھإةنشط

(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



٩

١١/٠٨/٢٠١١
١٣٥٧/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
١٢/١١/٢٠١٣

٢٦٤٥٠

(22)
(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.

RED LEAF RESOURCES, INC.  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PATTEN, James, W.
DANA, Todd

(73) 1.
2.

١١/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٥٢.١٨٠/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١١/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/023927):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ط قناة مفصلى جھاز رب (54)
١٠/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١١/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

اىللحفاظ على االتصال المائعىمفصلةاز ربط قناھجبذا االختراع ھیتعلق  ةبین مصدر السائل والقن
ةةالقابل ورلإلزاح ذ الةالمطم ي الجسم المنف ادھف ى٠ةیدروكربونیھالة ابط للم راع عل شتمل االخت ی

شغیل مصدر دادسائل الت الل فتحلإلم شغیل من خ سائل الت زةب خارجةخروج المصدر والمتمرك
ي النفاذیاألةحواجز بنی ا٠ةالمركبةساس للتحكم ف ى قن راع عل شتمل االخت ةةقابلةی ستقبل لإلزاح ت

ذ العند عمقةوالتي تكون مطمورةدخول القناةالتشغیل من خالل فتحسائل ابطھداخل الجسم المنف
تحكماألةداخل بنیةالموجودةیدروكربونیھالةللماد راع ٠ساس لل شتمل االخت ى مجموعأی ضا عل ةی

ا ع القن ن قط صلیةم ضمنةالمف ي تت اةقطع: الت صلةخارجیةقن صورةمت روج ةبفتحةممكنةب خ
ردةمتراوحةوصلةالمصدر بواسط ورةمف ى، قطعأالمح اةول ةممكنةبصورةمتصلةداخلیةقن

اةبفتح ردةمتراوحةبوصلةدخول القن اة، و قطعةالمحور ثانیةمف دةمتوسطةقن ى األواح ل ة عل ق
صور صل ب ع الخارجیةممكنةت طةوالداخلیةالقط ب، بواس ى الترتی لة، عل ردةمتراوحةوص ةمف
اقل، لتثبیتة على األالمحور واحد سائل والقن ین مصدر ال شغیل ب ٠ةلإلزاحةالقابلةاتصال سائل الت

سبیةالمنفذ التي تسبب ازاحبوط الجسمھةحالفي  ین فتحةن اةخروج المصدر وفتحةب ةدخول القن
ةقطع القناةالدخول، یتم تشكیل مجموعةالخروج وفتحةالمحاور الطولي لكل من فتحعلىةالعمودی
اةالمفصلی دور قطع القن ي اتجاةوالداخلیةالخارجیةبحیث ت د جةات مقابلھف طھلم االقاز رب ع ةن م

٠ةدخول القناةخروج المصدر وفتحةالحفاظ على اتصال سائل التشغیل بین فتح

(57)

تمثل ةذة 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 



١٠

١١/٠٨/٢٠١١
١٣٥٩/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
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(22)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10G 29/04

(71) 1.
2.
3.

RED LEAF RESOURCES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DANA, Todd
PATTEN, James, W.

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٥٢.٢٢٠/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٠/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/023740):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةساس التحكم المكبسلأالتحكم فى الكربون وعزلھ من بنیات  (54)
٠٩/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٠/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

دروكربوناتأكسید الكربون أفصل انبعاثات ثاني ةن تشتمل طریقأیمكن  واثناء استرداد الھی د من م
ذه ةساس المركباألةتحدد بنی٠ةالمركبةساس للتحكم فى النفاذیعلى تكوین بنیھ األةھیدروكربونی ھ

ىةتمفتةھیدروكربونیةدخال مادإیمكن ٠الحجم المكبسل فعلیا وین جسم ساألةبنیف تحكم لتك اس لل
سخین الجسم٠ةالھیدروكربونیةمنفذ للماد افى إلیمكن ت شكل ك ذ ب ھالھیةزالالمنف ٠دروكربونات من

ب ةساس المركباألةفعلیا عندما تكون بنیةثابتةالھیدروكربونیةثناء التسخین، تكون المادأ ي تركی ھ
سخین، یمكن عزل ألى ذلك، إباإلضافة٠مثبت اني أثناء الت اتجأي ث ون ن ع٠كسید كرب ن تجمی یمك

٠استردتو االستخدام كماأ/، وةخرى، االستخدام فى العملیأةلمعالجةالھیدروكربونات المزال

(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. Cl.8 E21B 43/00

(71) 1.
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RED LEAF RESOURCES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
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DANA, Todd
PATTEN, James, W.

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٥٢.١٥٠/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١١/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/023935):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

قناة تسخین مموجة وطریقة استخدامھا فى التمدد الحرارى وتخفیف الھبوط  (54)
١٠/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١١/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

خدم لتسخین جسم منفذ یتعلق االختراع الحالى بطریقة للحفاظ على السالمة التركیبیة لقناة تسخین تست
شتمل ٠من المادة المحتویة على الھیدروكربونات داخل التركیب الداخلى للتحكم فى النفاذیة المنشئ ت

ن  الطریقة على الحصول على قناة تسخین لھا جدران مموجة وتم تركیبھا لنقل سائل نقل الحرارة، دف
ادة الھیدروكر ذ للم ق داخل الجسم المنف د عم ول قناة التسخین عن ا طرف دخ سخین لھ اة الت ة، قن بونی

اة  دخول الخاص بقن رف ال ران ط شئ، اقت ة المن ى النفاذی تحكم ف داخلى لل ب ال ن حاجز التركی د م یمت
سخین  اة الت الل قن ل الحرارة خ التسخین بصورة ممكنة بمصدر سائل نقل الحرارة، وإمرار سائل نق

ى ال ع وجود تموجات ف ذ، م ى الجسم المنف دد الحرارى لنقل الحرارة إل ف التم ة تخف جدران المموج
وط الجسم  ل استجابة لھب شكل مماث اء ب سخین باالنحن اة الت للمحور الطولى لقناة التسخین والسماح لقن

٠المنفذ

(57)

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



١٢

٢١/٠٦/٢٠١١
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جمھوریة مصر العربیة
مىوزارة الدولة لشئون البحث العل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10B 15/02, 45/00 & F01K 3/18 & F22B 1/18

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KIM, Ronald

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٦٤٢٠٩.٦: تحت رقمألمانیا
١٨/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/009103):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

" باستخالص الحرارة"طریقة للتشغیل الدورى لصفوف فرن الكوك من غرف فرن كوك تعمل  (54)
١٧/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٨/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى  شتمل عل از ی ذا الجھ یتعلق االختراع الحالى بطریقة للتشغیل الدورى لجھاز فرن كوك، حیث أن ھ
وك ٠عدد زوجى من صفوف فرن الكوك، یشتمل كل منھا بدوره على عدد زوجى من غرف فرن ك

س ادم ال تخدام غازات الع ات باس شغیل توربین وك، لت اخنة یتم ربط أجھزة مرجل بعد صفوف فرن الك
رن الكوك ة٠الناتجة عن صفوف ف ذه الطریق ة بھ ى الطاق تم الحصول عل رن ٠ی غ غرف ف تم تفری ی

ساخن  ادم ال الكوك ویتم تعبئتھا فى دورة محددة بدقة، بحیث یمكن أن یتم تجانس عملیة إنتاج غاز الع
٠بمرور الوقت

(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



١٣

١٢/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٩٥/٢٠٠٩
٢٠١٣یولیو 

١٢/١١/٢٠١٣
٢٦٤٥٤

(22)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B41M 3/14, C09D 11/00, G07D 7/00

(71) 1.
2.
3.

SELVA, CLAUDIO  (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

SELVA, CLAUDIO

(73) 1.
2.

١٦/١١/٢٠٠٦بتاریخ  ) BI2006A000010) :تحت أرقامایطالیا
)BI2006A000013 (  ٠٤/١٢/٢٠٠٦بتاریخ
)BI2007A000002(  ٢١/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ

١٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ )  PCT/IT2007/000809(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢

٠٣

(30)

جورج عزیز   (74)
براءة إختراع (12)

تعلیم فریدة للتعرف على التزویر ومقاومتھ لمنتجات متعددة وحبر لتنفیذ ھذه الطریقة للطریقة  (54)
١٥/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٦/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا االخت ق ھ ة یتعل ذه الطریق تم ھ ث ت ر ، حی ة التزوی ى ومقاوم رف عل دة للتع یم فری ة تعل راع بطریق
ة  ھ تمزج القطرات الدقیق ھ یتضمن سواغ ، فی ر مبتكر یتصف بأن على منتجات متعددة باستخدام حب
ع ،  المغلقة بدقة من لون اختیاریاً ممزوج مع جسیمات دقیقة مسحوقة من طبیعة مختلفة أى أثناء الطب

غ ت ض ة وتح ع ملون شكیل بق سیر لت ة و/ط التك فوریة و/أو فلوری ع ، /أو فوس سة أو رق أو منعك
وق  ع العشوائى ف وذج والتوزی الحجم والنم ق ب ا یتعل دة أخرى فیم ن واح زة م التى تكون أصلیة وممی
ا  ادة بنائھ تحالة إع رد واس ن التف شف ع ى تك ة الت ة الخلفی اع لخریط ة ارتف ع ، معطی ة الطب منطق

٠العشوائیة من تركیبھا حتى بإعطاء

(57)

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



١٤

١٢/٠٤/٢٠١١
٠٥٦١/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
١٢/١١/٢٠١٣

٢٦٤٥٥

(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 F04D 17/04 & B29C 45/26 & B29L 31/08

(71) 1.
2.
3.

SHARP KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SHIRAICHI, Yukishige

(73) 1.
2.

٢٢/١٠/٢٠٠٨ریخ بتا٢٠٠٨-٢٧٢٢٥٥: تحت رقمالیابان
٠٩/١٠/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/JP2009/067658):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

جورج عزیز عبد الملك  (74)
براءة اختراع   (12)

ةدافعآللةتشكیل ةو متقاطع، منفاخ وماكینأتدفق عرضي ةمروح (54)
٠٨/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٩/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

دفق عرضي ةتتكون مروح ي اتجاه خط المحورأت التراص ف اطع ب زي مجموعو متق منةالمرك
صل٠من االنصالةالدافعات تتضمن مجموع ن الن ي م د الجزء العرض ى عمتعام زي خطالل المرك

ةكزیالمرةالنصل، والنقطسأمن النصل باتجاه رولالدوراني مكون لتقلیل من مستوى المرجع األ
دعرضي من النصلللجزء ال ط المركزيةمتعام ى الخ دوراني منفصل عل ي االتجاه أال ستبدل ف و م

دورانین ویكون لحوو االتجاه الخلفي في اتجاه دورانأمامي األ و أیضا منفصل أالخط المركزي ال
ي االتجاه ن مستبدل اشعاعیا ف سي باتجاه رسفل النصلأالخارجي، م سطح الرئی ى ال ب عل س أمرت

٠النصل

(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

٢٨/٠٩/٢٠١١
١٦٣٦/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٣

٢٦٤٥٦

(22)
(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 31/10

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KIM, Ronald
WORBERG, Rainer

(73) 1.
2.

٠١/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠١٥٢٤٠.٧: تحت رقمألمانیا
١١/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/001517):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

جرة فرن الكوك من خالل طریقة لتقلیل معدالت الفقد فى الحرارة اإلشعاعیة عبر أبواب وجدران ح
تھیئة ارتفاع أو كثافة عجینة الفحم 

(54)

١٠/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ١١/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
اب أو الجدران  ن الب ة م رن القریب اطق الف ى من یتعلق االختراع الحالى بطریقة لتقلیل زمن التكویك ف

یض معدالت الفقد فى الحرارة اإلشعاعیة الطرفیة، ولتحسین جودة الكوك وحالة االنبعاث یسبب تعو
دیل  ن خالل تع ذا التعویض م ق ھ ث یتحق ة، حی ھ الطرفی التى تحدث عبر أبواب فرن الكوك وجدران
ن خالل  ارتفاع عجینة الفحم بالقرب من أبواب حجرة فرن الكوك األمامیة، والذى یمكن أن یتحقق م

اب زیادة أو تقلیل ارتفاع عجینة الكوك عن جزء من ارتف اع باب حجرة فرن الكوك أو عن ارتفاع الب
ھ ادة ٠بأكمل ن زی ضغوط، ویمك م الم ن الفح تخلص م الل ال ن خ م م ة الفح اع عجین ل ارتف ن تقلی یمك

ث یتكون  بس أیضا، بحی االرتفاع من خالل تكدیس الفحم وكبسھ، أو إضافة فحم مضغوط لتجنب الك
٠ارة اإلشعاعیةتجویف فیھ كثافة عجینة الفحم منخفضة وتقل فیھ الحر

(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

١٩/١٠/٢٠١١
١٧٥٤/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٣

٢٦٤٥٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C12P 7/64 & C12N 5/04, 5/02

(71) 1.
2.
3.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (COLOMBIA)
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. (COLOMBIA)

(72) 1.
2.
3.

ATEHORTUA GARCES, Lucia
CORREA CORDOBA, Sandra, Marcela

(73) 1.
2.

٢١/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩-٠٤٠١٦٧:تحت رقمكولومبیا
١٩/١١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/IB2009/007517):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتكاثر نسیج خلوى من نبات حب الملوك  (54)
١٨/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ق االخ ىیتعل شتمل عل ة ت الى بطریق راع الح ب : ت ات ح ذور نب ن ب ارجى م م خ ى طع صول عل الح
سر  ة، ك ط مزرع ى وس وك ف ب المل ات ح ذور نب ن ب شتق م ارجى الم م الخ ع الطع وك، ووض المل
رة  ة، الحضانة لفت ا فردی اج خالی ى إنت االتحادات بین الخلویة فى نسیج الطعم الخارجى، مما یؤدى إل

ط المزرع ددة لوس ة مح ا، زمنی م تكاثرھ ى ت دھا، والت م تولی ى ت ة الت ا الفردی تخدام الخالی ة باس
شتق  م الخارجى الم ن الطع ة الناتجة م واستخالص الزیت من الخالیا التى تكاثرت من الخالیا الفردی

٠من بذور نبات حب الملوك

(57)

جلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلن



١٧

١٩/٠٩/٢٠١١
١٥٦١/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٣

٢٦٤٥٨

(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 G01F 1/74

(71) 1.
2.
3.

TAYLOR HOBSON LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

HU, Jin-lin

(73) 1.
2.

٢٠/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٤٧٥٨.٠: تحت رقمالمملكة المتحدة
١١/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/GB2010/050433):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وجھاز لتحدید أجزاء الطور لتدفقات متعددة الطور  (54)
١٠/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ١١/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ر ة أجزاء الطور المف د كمی ى تحدی د یتعلق االختراع الحالى بتوفیر مقیاس متعدد الطور لالستخدام ف
اء  للتدفق متعدد الطور والذى یكون بھ تجویف رنان والذى یتم من خاللھ تدفق مائع متعدد الطور أثن
رددات  ن الت اق م د نط سیة عن ة الكھرومغناطی تخدام الطاق شكیلھ الس تم ت ارة ی د إش تخدام، ومول االس

ة لإلشارة المن/أو كبت المرفق لتعزیز و/للتجویف، وتعزیز و اط الرنان ن أو كبت األنم تجة الناتجة ع
٠استخدام الطاقة الكھرومغناطیسیة للتجویف

(57)

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



١٨

١٣/٠٧/٢٠١٠
١١٨٢/٢٠١٠

٢٠١٣أغسطس 
١٣/١١/٢٠١٣

٢٦٤٥٩

(22)
(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 23/02 & C22B 34/12

(71) 1.
2.
3.

PERUKE (PROPRIETARY) LIMITED (SOUTH AFRICA)

(72) 1.
2.
3.

PRETORIUS, Gerard

(73) 1.
2.

١٤/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٠٤٠٤/٢٠٠٨: جنوب أفریقیا تحت رقم 
٢٩/١٢/٢٠٠٨بتاریخ PCT/IB)  (2008/055559: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

إنتاج ثالثى فلورید التیتانیوم (54)
٢٨/١٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٩/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة االخت انیوم بطریق د التیت ى فلوری اج ثالث ى٠إلنت ة عل ادة محتوی ن م انیومم ، التیت
ا وات إنت ة خط ضمن الطریق ن تت د م ول فلوری ى TI(IV)ج محل ة عل ادة محتوی ن م انیومم التیت

زال  الى Ti(IV)واخت ز انتق بیكة فل الى أو س ز انتق ع فل ول م ى محل الى ٠ف ز االنتق ى الفل ینتق
ك  ل وزن ت ، نیك د ، كوبال سیوم ، حدی ن ماغن ح ٠م ى المل وى عل وم المحت ضاف األمونی ی

بة ، Ti(III)لول الناتج المحتوى على وسواء أمونیوم أو أمونیوم فلورید إلى المح ادة مترس إلنتاج م
٠التیتانیومثم تنحل بالحرارة المادة المترسبة إلنتاج ثالثى فلورید 

(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



١٩

١٠/٠٢/٢٠٠٩
٠١٩٠/٢٠٠٩
٢٠١٣یونیھ 

١٣/١١/٢٠١٣
٢٦٤٦٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01N 33/28

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (UNITED KINGDOM)

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

YOUXIANG (JULIAN) ZUO
OLIVER C. MULLINS
JINGLIN GAO
ABDEL M. KHARRAT
KENTARO INDO

6.
7.
8.
9.
10.

MICHAEL O'KEEFE
SORAYA S. BETANCOURT
CHENGLI DONG
FRANCOIS DUBOST

(73) 1.
2.

٢٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٤٠٠٤٢/٦١: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
١٢/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ٣٥٢٣٦٩/١٢

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

أسفلتیة لثقب بئر واستعماالتھا) درجات میل ( طرق وجھاز لتحلیل مماالت  (54)
٠٩/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٠/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ل طریقة ونظام لتمییز درجات میل أسفلت لمستودع ذى اھتمامیتعلق ھذا االختراع ب وخصائص تحلی
ذهاالھتمامللمستودع ذى ل ٠مؤسس على مثل درجات المیل لألسفلت ھ ستخدم التحلی اطی ذى ارتب ال

ة ) سبكتروفوتومترى(تركیز أسفلت غیر قابل للذوبان ببیانات قیاس مقیاس ضوئى طیفى یربط مقاس
٠على عمق

(57)

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



٢٠

٢٤/١١/٢٠٠٨
١٩٠٤/٢٠٠٨
٢٠١٣یونیھ 

١٣/١١/٢٠١٣
٢٦٤٦١

(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 C08k 5/00

(71) 1.
2.
3.

BOREALIS TECHNOLOGY OY (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

CARLSSON, Roger
SULTAN, Bernt-Ake
FAGRELL, Ola

(73) 1.
2.

٣٠/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ٠٦٠١١١٣٣,٣:تحت رقم مكتب البراءات األوروبى 
٢٣/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ  (PCT/EP2007/004592) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مركب یحتوى على السیلیكون كعامل مجفف لتركیبات متعدد األولفین  (54)
٢٢/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٣/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ینباستخدام یتعلق ھذا االختراع  دد األولف ة متع ف لتركیب سیلیكون كعامل مجف ى ال وى عل مركب یحت
متعدد األولفین  قابل للترابط مع مجموعات سیالن یمكن تحللھا مائیاً حیث أن المركب المحتوى تضم

صیغة  اً لل ب طبق ھ تركی سیلیكون ل ى ال ث أن x[Si(R2)y(R3)2]m(R1)عل ، حی R1 ن أن ى یمك والت
تكون نفس المجموعة أو مجموعة مختلفة إذا كان ھناك أكثر من ھذه المجموعة وھى أحادیة الوظیفة 
m=2أو ، إذا كان  ن  ى ١، فھى ثنائیة الوظیفة ، طرف ھیدروكاربایل یضم م ون ،١٠٠إل ذرة كرب
R2 ا ان ھن ة إذا ك س أو مختلف ون نف ن ان تك ى یمك دة والت ة واح ن مجموع ر م ك أكث

ن  ضم م سى ت رف ھیدروكاربیلوك ى ط ى ١وھ ون ، ١٠٠إل ذرة كرب R3 ى ھ R4SiR1PR2q - ،
ث  pحی ى  فر إل ن ص ى م اة أن ٣ھ ع مراع م p+q ى  ، و٣ھ R4 ى ھ (CH2)rYs(CH2)t- ،
وrحیث أن  t ، ٣إلى ١استقاللیاً ھى  s ، و١ھى صفر أو  Y ة ھى مجموعة غیر متجانسة مزدوج

ن الو ار م ة تخت ظیف –O-, -S-, -SO-, -SO2-,-NH-, NR1- أو PR1- ث أن ، حی R1,  R2

سبقاً و ة م ى معرف xھ ى  فر إل ى ص ، ٣ھ Y ى  ى ١ھ ، ٤إل z فر أو  ى ص اة أن ١ھ ع مراع م
4=x+y+Zو m ٢٠أو ١

(57)

زیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلی



٢١

٢٧/٠٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000223

٢٠١٣مایو 
١٣/١١/٢٠١٣

٢٦٤٦٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C12P 21/02 & C07K 16/22, 16/00, 16/30 & C12N 5/00

(71) 1.
2.
3.

WYETH RESEARCH IRELAND LIMITED (IRELAND)

(72) 1.
2.
3.

DRAPEAU, Denis
LUAN, Yen-Tuang
MERCER, James, R.

4.   WANG, Wenge
5.   LASKO, Daniel

(73) 1.
2.

PFIZER IRELAND PHARMACEUTICAL (IRELAND)

٢٧/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٦٠٥٠٩٧/٦٠: األرقامتحت الوالیات المتحدة االمریكیة 
٢٧/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٦٠٤٩٤١/٦٠
٢٧/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٦٠٥٠٧٤/٦٠

٢٦/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ PCT/US)2005/030437(:طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢

٠٣

(30)

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

إنتاج متعدد ببتیدات  (54)
٢٥/٠٨/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢٦/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل دات االخت دد ببتی اج متع ات و٠بإنت خم للبروتین اق ض ى نط دات /عل دد ببتی أو متع
:یة وخاص وسط یتمیز بواحد أو أكثر من فى مزرعة خلو

،Mm120إلى Mm70تركیز كمیة حمض أمینى تراكمة بین )١
، ٢نسبة جلوتامین تراكمى جزیجرامى إلى أسبراجین تراكمى بین صفر و)٢
،٢نسبة جلوتامین تراكمى جزیجرامى إلى حمض أمینى كلى تراكمى بین صفر و)٣
ى)٤ ى إل ى جزیجرام ضوى تراكم ر ع ون غی سبة أی ى ن ى تراكم ى كل ض أمین حم

،١و٠,٤بین حوالى 
mM55٠إلى mM10تركیز كمیة تراكمیة مركبة من جلوتامین وأسبرجین بین )٥

ل بعض العوام ل ل ل أق روتین وتكت اج الب ن إنت ة م ستویات عالی سمح بم ام ی ذا النظ تخدام ھ واس
وم و ل األمونی ا مث وب فیھ ر مرغ ات /الغی ر٠أو الالكت روح ط افة ، مط ة باإلض ق المزرع

ة  صل المزرع دما ت رارة عن ة الح ى درج ص ف شمل نق ل ت رارة ، األمث ة الح ى درج ر ف شمل تغی ت
راع الحالى طرق ٠من الكثافة القصوى % ٨٠-٢٠إلى  ك یطرح االخت ى ذل وبدیًال أو باإلضافة إل

٠أو األمونیوم فى المزرعة /بحیث بعد الوصول إلى القمة ، نقص مستویات الالكتات و

(57)

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



٢٢

٢٠/١٢/٢٠٠٩
١٨٥٣/٢٠٠٩
٢٠١٣یولیھ 

١٣/١١/٢٠١٣
٢٦٤٦٣

(22)
(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, 13/511, 13/515

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

NODA, Yuki
KURODA, Kenichiro
NISHIKAWA, Kumiko

(73) 1.
2.

٢٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-١٦٥٠٣٦: تحت رقمالیابان
١٧/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/JP2008/061014):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اختراع  براءة  (12)

منتج ماص  (54)
١٦/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٧/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الي بم راع الح ق االخت سم الطیتجنیتعل ع ق ھ من تم فی ذي ی اص وال امةم ن ةبفعالیىوالخلفىاألم م
اص سم م ولي لج اه الط ي االتج راف ف ول األط اء ح اص٠االنثن تج الم ون للمن ن شویك ول م كل أط

ین الماصسطح خلفي، ویكون الجسمةسطح أمامي، ورقاقةویشتمل على رقاقعرضھ  موضوعا ب
سم الطیة الطیةصالبىعلى األقل من منطقتةفي أي واحد٠كل من الرقاقتین امةلق اظرىاألم المن

تجة للطیىوالقسم الخلف ون قیم،الماصمن المن اه الطولةصالبةوتك ي االتج اء ف ن ى االنثن ر م أكب
٠ىاالنثناء في االتجاه الجانبةصالبةقیم

(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



٢٣

١٤/٠٩/٢٠١١
١٥٢٤/٢٠١١
٢٠١٣یونیھ 

١٣/١١/٢٠١٣
٢٦٤٦٤

(22)
(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 21/06

(71) 1.
2.
3.

ABLOYOY (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

KIISKI, Seppo

(73) 1.
2.

٤/٠١/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠٥٠٠١: فنلندا تحت رقم 
٠٨/١٢/٢٠١٠بتاریخ PCT/FI) (2010/051006: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیبة مفتاح وقفل اسطوانى لھ لسان على شكل قرص (54)
٠٧/١٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٨/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق ھ راعذا یتعل ة االخت رصبتركیب كل ق ى ش سان عل ھ ل طوانى ل ل اس اح وقف ٠مفت
ددة  ائل دوران مح ة وس ذه التركیب رص لھ كل ق ى ش اح عل ھ مفت ذى ل طوانى ال ل االس شمل القف ی

ددة  تدارة المح ائل االس ھ لوس طح للتوجی اح أس شمل المفت اح ، وی تدارة ٠للمفت ائل االس ضمن وس تت
ى باإلطار المحددة إطار ، والذى یتضمن م شكل جزئ ذى یحیط ب الف ، وال تح الجانبى وغ اح للف فت

یشمل اإلطار آلیة محددة وآلیة قفل ، والمثبتة على خط حیث تكون اآللیة المحددة على ٠على األقل 
٠الجانب اآلخر لمفتاح الفتح الجانبى وتكون آلیة القفل على الجانب المقابل لمفتاح الفتح الجانبى 

(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



٢٤

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

مكتب براءات االختراع

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

٠٨/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001072

٢٠١٣اغسطس 
١٤/١١/٢٠١٣

٢٦٤٦٥

B44F 1/12 & C08J 3/20 & D21H 21/44Int. Cl.8(51)

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA (SPAIN)1.
2.
3.

(71)

GARCIA JUAZ, Vicente
BARAJA CARRACEDO, Javier

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٠٦/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ   (PCT/ES2005/000179) : طلب البراءة الدولى رقم 

سمر احمد اللباد(74)

براءة اختراع  (12)

ورقة تأمین او اوراق خاصة تدمج عناصر صناعیة عالیة المقاومة وطریقة للحصول على االوراق (54)
المذكورة 

٠٥/٠٤/٢٠٢٥فىوتنتھى٠٦/٠٤/٢٠٠٥من  تبدأ الحمایة 
ة (57) ة المقاوم ة عالی ة تتضمن عناصر تخلیقی ة خاص أمین او ورق ة ت راع الحالى بورق دف االخت یتعلق ھ

. فضال عن وثیقة تأمین یتم تصنیعھا بواسطة المادة الحاملة المذكورة) الخ...الیاف، اجسام مركزیة (
أمین  ة الت ى ورق ل یتم تزوید العناصر التخلیقیة ھذه المتضمنة ف ة مث ة الخاصة بخواص مختلف او الورق

العین  ا ب ن رؤیتھ ا یمك خ، وھى مزای سیة، ال ى خواص مغناطی ان، باالضافة ال سفرة، واللمع التألق والف
زة  سجیة، واجھ وق البنف ل االضاءة باالشعة ف ة مث ا تحت ظروف معین ا كلھ المجردة ویمكن مالحظتھ

.االستشعار المغناطیسیة 

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



٢٥

٠٢/٠١/٢٠١١
٠٠٠٦/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
١٤/١١/٢٠١٣

٢٦٤٦٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21C 45/00

(71) 1.
2.
3.

MARINE RESOURCES EXPLORATION INTERNATIONAL (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

PATRICIU, Dan, costache

(73) 1.
2.

٠٢/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ  ٦،٠٨١٢١١٩: تحت رقمالمملكة المتحدة
٠٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP2008/005490)(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ع البحرواسب قاة رللتعدین ومعالجة طریق (54)
٠٣/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ى شتمل عل ر ت اع البح ب ق ھ رواس دین ومعالج از للتع ھ وجھ الي بطریق راع الح ق االخت ع یتعل توزی
ر ماسورهالراسب عند قاع البحر سطح عب ى ال ھلتشكیل مالط؛ ونقل المالط ال اج رافع ھ انت ومعالج

ي شكلالمالط لفصل الھیدرات  سطحوازالھ الھیدرات من المالط ف د ال شتمل . غازي عن ن ان ی یمك
ادن اذا كان االمر. المالط ایضا على الحما والمعادن ي بالمع ار غن ي تی سیم المالط ف كذلك، یمكن تق

. لمزید من المعالجھوتیار غني بالحما مع تعریض كل منھا

(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



٢٦

٠٩/٠٨/٢٠١١
١٣٣٢/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
١٤/١١/٢٠١٣

٢٦٤٦٧

(22)
(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 25/12

(71) 1.
2.
3.

TONGIANI, Stefano (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

TONGIANI, Stefano

(73) 1.
2.

١٠/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ (MS2009A000002): تحت رقمإیطالیا
١٠/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/IT2010/000045):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
تراع  براءة اخ (12)

مكبس ترشیح مدمج الفعل  (54)
٠٩/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٠/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ةو وسیلأمن قضیب طار تدعیم، ویتكونإیتعلق االختراع الحالي بتوفیر مكبس ترشیح، یشتمل على 
د األةمدعمة طولیھتوجی راف الجانبیعن طةط ا بواس ى ة ثابتةعلویةقطعةلھ دأعل ب ح الجوان

ب اآلجزء سفليةوبواسط ى الجان وي متحركخر،عل دعم بوسیلوجزء عل ذكورةالتوجیةم ةالم
وي لى جنب بین الجزءإالتي یتم وضعھا جنبا لواح الترشیحأمن ةومجموعقل، على األةالواحد العل

وة وسائد ھوائیوأوالجزء العلوي المتحرك المذكور، وعناصر الثابت المذكور بس ول ح ضغط، للك
رك وي المتح زء العل شتمل الج ث ی ذكورحی وب الم ى ثق طوانیأعل سننةس ب ة، مدعمةم ى لوال عل

ھةقابل للتدویر على دعامات متكاملبشكلةطرافھا مثبتأحیث تكون نسبیاةمتصل ائل التوجی مع وس
٠ةالنسبی

(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



٢٧

٢١/٠٤/٢٠١١
٠٦٣٧/٢٠١١
٢٠١٣یولیھ 

١٧/١١/٢٠١٣
٢٦٤٦٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65D 71/06

(71) 1.
2.
3.

ECOLEAN RESEARCH & DEVELOPMENT A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

MARBE, Peter
ANDERSSON Lars-Erik

(73) 1.
2.

ECOLEAN AB (SWEDEN)

٣١/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠٣٢٤-٤: السوید تحت رقم 
٢١/١٠/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/SE2009/051195):طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

وحدة تعبئة ووحدة شحن وطریقة تصنیع وحدة تعبئة (54)
٢٠/١٠/٢٠٢٩وتنتھى  فى ٢١/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى مجموعةتعبئةوحدبىیتعلق االختراع الحال ن حزم محشوةتشتمل عل تج سائل مةم ةن نوعیبمن
فلى للطةقابل دار س ى ج شتمل عل ابلینىوت انبین متق دارین ج ووج زم فى، وتحت عھا ىالح وض

وةن الحزم یتم ترتیبھا بطریقأ، وتتمیز بعلىألى إعلى شكل مستدق المنتصب ا كلىتحت ھ بھ حزم
حزمةمجموعىخرى فألافوقة، ویتم رص الحزم واحدة التعبئةمقابل لقاع وحدىعلى جدار جانب

ا ولألمعاكس لالتجاه اىواتجاه ثانولأاتجاه ى، وتتضمن الحزم توجیھ متناوب فة كل طبقىف ، كم
انوأول ألاالتجاه اىفمنتظماً توجیھاً ةالفردیةتتضمن الحزم للطبق اه الث ى، وغطاء بالستیكى االتج

ل بمجموعألعلى ارقیق یحیط جزئیاً  وفیرةق دالحزم لت دىاالستقرار البع تم صنع. ةالتعبئةلوح وی
تیك ق من شبكىالغطاء البالس ادةالرقی تیكیةم جزاء أو أجزاء ة أربعأبطول ةمترابطةرقیقةبالس

ةعلى وحدیضاً أھذا الطلب ویشتمل. رقیقىقل لمنع التسرب ولتشكیل غطاء بالستیكأةبدرجةممدد
.ةتعبئةلتصنیع وحدةشحن وطریق

(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



٢٨

٢١/٠٨/٢٠١١
١٣٩١/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
٢١/١١/٢٠١٣

٢٦٤٦٩

(22)
(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

(71) 1.
2.
3.

ECODUNA TECHNOLOGIE GMBH (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

MOHR, Martin
EMMINGER, Franz

(73) 1.
2.

١٢/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ (A 404/2009): تحت رقمالنمسا
٠٨/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/AT2010/000068):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد طارق أبو رجب  (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز لعملیة كیمیائیة ضوئیة (54)
٠٧/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

از لعملییت الى بجھ راع الح ق االخت وئیةكیمیائیةعل ل عملیةض ضوئى وة، مث ز ال ةعملیوأ/التحفی
ى ةالتغذیةضوئیةلكائنات حیھ دقیقةالمائیةو الزراعأتاج نواإلةللزراعةالتمثیل الضوئى، خاص عل

ھ وسطةیتم توفیر مفاعل، خاص٠نحو مفضل تم توجی وى، وی ال مفاعل حی ى سبیل المث تفاعل، عل
المفاعل الذى یتدفق خاللھ وسط التفاعلیتكون٠ةمتعرجةعلق، فى المفاعل بطریقمو أمحلول مائى 

ى تكون عمودیو غرفة أعلى مواسیر مترابطقل یشتملواحد على األمفاعلمن عنصر و أةوالت
وى، وسط التفاعلدخالإیتم ٠ةبزاویةمائل فى المفاعل وتحریره منھ، على سطح وسط التفاعل العل

ضل و مف ى نح غط وبحریعل دون ض ستمر، ب شكل م وىةب الف الج ى الغ ضغط ةكنتیج٠ف لل
تاتیكى وتعویض دفق الھیدروس ون ت لالمستوى، یك ات الحیوسط التفاع اد للكائن ن االجھ ةخالى م

سائل فىةو نصف شفافأةشفافةالذى یتكون من مادة و غرفأترتیب المفاعل ومواسیرهیتم٠ةالدقیق
٠موصل للضوء

(57)

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



٢٩

٠٩/٠١/٢٠٠٧
٠٠٠٦/٢٠٠٧

٢٠١٣أغسطس 
٢٤/١١/٢٠١٣

٢٦٤٧٠

(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 E04G 11/24

)جمھوریة مصر العربیة(فھمى على فتح الباب / األستاذ الدكتور ٠١
٠٢

(71)

فھمى على فتح الباب / دكتوراألستاذ ال ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

طریقة إلنشاء أسقف سریعة التركیب لكافة أنواع المبانى   (54)
٠٨/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٩/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ن الخرسانة غیر الفعالة بعبوات خفیفة الوزن تعتمد فكرة األسقف المقترحة على استبدال منطقة الشد م
وات  ذه العب ى ھ صب أعل سلیح وی د الت ى حدی ا عل وى داخلھ ضغط(تحت ة ال ى منطق ة ) ف انة عادی خرس

ا  تم تجھیزھ د ی ة للحدی ة حاوی ة خفیف ارة عن طبق سفلیة عب ادة ال ادتین الم ن م ون م صبح القطاع مك وی
انة عاد ن خرس ارة ع ا عب ة أعالھ سبقــًـا والطبق ار م سفلیة باعتب ة ال ى الطبق الموقع أعل بھا ب تم ص ة ی ی

ة  انة العادی ن الخرس ة م ة العلوی ا وتصبح الطبق ة أعالھ انة العادی الطبقة السفلیة كشدة أو كعبوة للخرس
ن طبقت ب م ات المرك اع البالط ى قط داخلى ف ضغط ال وى ال ة لق ة الحامل ى الطبق صلدھا ھ د ت ین بع

. متراطبتین بواسطة ناقالت القص

(57)

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



٣٠

٠٤/١٠/٢٠٠٩
١٤٦٣/٢٠٠٩
٢٠١٣یولیھ 

٢٥/١١/٢٠١٣
٢٦٤٧١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

دیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكا
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.

ERICK J. Acosta

(73) 1.
2.

٠٦/١٠/٢٠٠٨بتاریخ  ٢٤٥.٨٤٩/١٢: تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة (74)
براءة اختراع   (12)

تراكیب وطرق لتثبیط تكتل مركبات الھیدرات (54)
٠٣/١٠/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٤/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ب واحد٠تراكیب وطرق لتثبیط تكتل مركبات الھیدرات الحالى باالختراع یتعلق  وم بتركی ث یق حی
ة   ھ صیغة عام ب ل أو أكثر لتثبیط تشكل مواد متكتلة من الھیدرات فى وسط مائى یحتوى على تركی

٠ویمكن أن یكون الوسط المائى موجوداً فى خط أنابیب أو معمل تكریر النفط أو الغاز ٠محددة 

(57)

ة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدم



٣١

١١/٠٤/٢٠١١
٠٥٥٥/٢٠١١
٢٠١٣یولیة 

٢٦/١١/٢٠١٣
٢٦٤٧٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C09C 1/36,  1/40,  3/06 & C04B 41/85

(71) 1.
2.
3.

INNOVNANO – MATERIAIS AVANÇADOS, S.A. (PORTUGAL)

(72) 1.
2.
3.

CALADO DA SILVA, João Manuel
DOS SANTOS ANTUNES , Elsa Marisa

(73) 1.
2.

١٣/١٠/٢٠٠٨بتاریخ PCT/PT ) 2008/000040(:طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

مساحیق خزفیة مطلیة بطبقة من جسیمات دقیقة وعملیة للحصول علیھا (54)
١٢/١٠/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٣/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعإلایتعل اتخت ة ذات بنی سیمات دقیق ن ج ة م ة بطبق ة مطلی ساحیق خزفی بم
٠بلوریة متعددة وعملیة للحصول علیھا 

ا ذه الطلی ى ھ صول عل تم الح ت ، وی ى الزی اء ف ستحلب الم ى م صادر ف افة م ق إض ن طری ت ع
سحوق  طح الم ى س صق عل ى تلت ة الت سیمات الدقیق ر الج اء التفجی ا أثن د تحللھ شكل عن ى ت والت

٠الخزفى المراد طالؤه 
ت  ى الزی اء ف ستحلب الم ر م اء تفجی ر أثن ى األخی ى األساس سحوق الخزف صنیع الم ن ت ویمك

٠اشرة بكامل تركیبھ أوببساطة عن طریق إضافتھ مب
صاق ،  وة األلت سماكة ، ق ل ال ا مث صل علیھ ى یح ة الت واص الطلی بط خ ن ض ویمك
ن  وب ، ویمك ق المرغ اً للتطبی ى وفق سطح المطل ة لل سبة المئوی سامیة والن الم
ات ،  ل األلكترونی انو ، مث ة الن واع من مجاالت تقنی دة أن ى ع تطبیق المساحیق الخزفیة المطلیة عل

٠وى ، الكیمیاء ، الخزفیات وصناعة الطاقة الطب الحی

(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

١٥/٠٣/٢٠١١
٠٤١٢/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
٢٦/١١/٢٠١٣

٢٦٤٧٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E02D 29/14

(71) 1.
2.
3.

NORINCO (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

LACROIX, Pascal

(73) 1.
2.

١٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥١٨٣٨: تحت رقمفرنسا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

لى إةرك نحو الخلف بالنسبـوسداد متحبإطارةول مزودــدخةـــوتحدیدا فتحة،ـــللطرق العامةداأ
السداد فى وضع مغلق فى اإلطار ن یكونأطار لیكفل اإل

(54)

١٤/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ١٥/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
دادبإطارةدخول، مزودة، وتحدیدا فتحةللطرق العامةداأیتعلق االختراع الراھن ب و متوس حرك نح

ووفقا لالختراع، یكون ٠طارن یكون السداد في وضع مغلق في اإلأطار لیكفل لى اإلإةبالنسبالخلف
للتمكن من االنزالق في حز طارمحوریا على اإلمثبتاةالمذكورةدالألالقفلةحد طرفي الذراع ذاتیأ

وضع المغلقالسداد نحو الةمالإثناء أطارلإلعلى حاجز ثابتالذراعلكي یستند طرفتوجیھ محدد
٠بالشكل الصحیحطار المذكورفتحھ اإلبإغالقنحو الخلف والسماح لھ لتحریك السدادطارلإل

(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



٣٣

١١/٠٨/٢٠١١
١٣٥٣/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
٢٧/١١/٢٠١٣

٢٦٤٧٤

(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 C10G 9/00

(71) 1.
2.
3.

RED LEAF RESOURCES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PATTEN, James, W.
DANA, Todd

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٥٢.١٤١/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٢/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/024142):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

للتحكم فى ةالتركیبات الداخلیدروكربونات منللنقل بالحمل الحراري السترداد الھیةحراریةجھزأ
النفاذیة المكبسلة 

(54)

١١/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٢/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ىةتركیب الداخلى للتحكم فى النفاذین یشتمل الأیمكن  راع الحالي عل تحكم المركب لالخت محتجز ال

ى النفاذی اةف سل فعلی م الكب دد الحج ذى یح ن ٠ال شتمل التركأیمك بن ی داخلي ی ادأال ى م ضا عل ةی
سلةمفتتةھیدروكربونی م المكب ل الحج ن ٠داخ ادأیمك ون الم سةالھیدروكربونیةن تك ذ الج م المنف

اد ن ٠ةالھیدروكربونیةللم داخليأیمك ب ال شتمل التركی اأن ی ى قن ضا عل راري ةی ل الح ع بالحم دف
ي نمالمنفذ ألفي الجزء السفلي من الجسمةقل موجھعلى األةواحد ل الحراري الكتل دفق بالحم اط الت

ن خرى السترداد الھیأةمرتبطةتشتمل طریقنأیمكن ٠جزاء الجسم المنفذأفي كل  دروكربونات م
واد ھیدروكربونی وینةم ى تك ي النفاذیعل تحكم ف ي لل ب داخل سل بمركب، یضم الحجم المكةتركی

ن في التركةالمفتتةالھیدروكربونیدخال المادهإیمكن ٠فعلیا ذ م وین جسم منف تحكم لتك یب الداخلي لل
ي كل إیمكن ٠ةالھیدروكربونیةالماد سائل المسخن ف ي أمرار ال ذ ف اطأجزاء الجسم المنف دفق نم الت

ي إل ذةزالبالحمل الحراري الكتل ن الجسم المنف دروكربونات م ع٠الھی ن تجمی دروكربونات یمك الھی
٠خرآو استخدام أ/ وةلمعالج

(57)

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



٣٤

٢٦/٠٩/٢٠١١
١٦٠٨/٢٠١١

٢٠١٣أغسطس 
٢٨/١١/٢٠١٣

٢٦٤٧٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G06K 7/10

(71) 1.
2.
3.

SICPA HOLDING SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

VASIC, Milan
DUCA, Nicola

(73) 1.
2.

٣١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/IB2009/005137: (رقم راءة الدولى ب البلط ١·
٢·
٣·

(30)

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

مصباح موجھ للضوء حلقى وماسحة ضوئیة (54)
٣٠/٠٣/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٣١/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

لىإث یتم تشغیلھ لتوجیھ الضوء من سطح دخولھا حیىمصباح موجھ للضوء حلقبیتعلق ھذا االختراع
مقطوع ىعلى شكل مخروطى، وتتضمن تجویف داخلةعند نھایتھا البعیدةمنطقةضاءإلسطح خروجھا 

ىفةالمذكورةللقاعدةالمقابلةالمقطوعة، وتفتح القمة المذكورةالبعیدةعلى النھایةحیث تفتح القاعد
الكشف عن یضاً أویتم . ةالمذكورةالمنبعث من المنطق/ للضوء المنعكس ىالخلفللنقلىجزء حفره داخل

.كتطبیق للمصباح المذكورةضوئیةماسح

(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
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