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

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

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

.

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

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

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

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

تدفع بخطة التنمیة إلى األمام وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة 

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

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

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

نا الحبیبة مصرل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة.أ"
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( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY روسبال
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF جمھوریة أفریقیا الوسطى
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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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 )



1

األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

2014رینایرـالل شهـخ



2

04/07/2006
D1295/2006

2013سبتمبر 
05/01/2014

26509

(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 C08F 210/16

(71) 1.
2.
3.

 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

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

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

6.   JERDEE, Gary
7.   SUKHADIA, Ashish, M.
8.   YANG, Qing
9.   THORN, Matthew

(73) 1.
2.

09/01/2004بتاریخ 755.083/10: م والیات المتحدة األمریكیة تحت رقال
06/01/2005بتاریخ)PCT/US2005/000278(: طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

سمر احمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

بولیمر إیثیلین (54)
05/01/2025وتنتھى في 06/01/2005تبدأ الحمایة من 

ن  راوح م ل إنصھار یت ین ، بمعام ولیمر إیثیل الى بب ى 3یتعلق اإلختراع الح م 30إل ائق ، 10/ ج دق
ى 915,0وكثافة تتراوح من  م 945,0إل دفق . 3سم/ ج شیط ت ة تن ن Eaوطاق راوح م ى 35تت 45إل

دد . مول / كیلو جول  شتت متع ن ) Mw /Mn(ومعامل ت راوح م ى 3یت ن Mzو. 15إل راوح م تت
ى 300 م 1500إل ول / كج ى . م ن Mwووزن جزیئ راوح م ى 70یت م 200إل دد / كج ول ، وع م

ن ) ذرة كربونLCB /1000(ذرة كربون 100التفرعات طویلة السلسلة لكل  راوح م ى 02,0یت إل
. مول / كجم 1000إلى 100یتراوح یتراوح من Mwفى مدى وزن جزیئى . 3,0

(57)

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



3

12/05/2010
0781/2010

2013أكتوبر 
05/01/2014

26510

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلم
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C02F 3/30, 3/34, 3/00

(71) 1.
2.
3.

BLUE WATER BIOTECHNOLOGIES, LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

HOYLAND, Garry

(73) 1.
2.

16/11/2007بتاریخ 0722486.8: المملكة المتحدة تحت رقم 
14/11/2008بتاریخ PCT/EP) (2008/065624: الدولى رقم طلب البراءة

01
02
03

(30)

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

ابذالمعملیة معالجة میاه الصرف الصحى ومحطة تشمل التحكم فى تركیز األكسجین (54)
13/11/2028فى وتنتھى 14/11/2008تبدأ الحمایة من 

ق ھ راعذا یتعل ة االخت وات التالی ضمن الخط ى تت صحى الت صرف ال اه ال ة می ة لمعالج : بعملی
ة  طح دعام ى س زة عل ا المحتج صحى بالبكتیری صرف ال اه ال صل می ث تت تالمس ، حی وة ال خط

سجین ال ز االك ى تركی اظ عل صحى ذوالحف صرف ال اه ال ى می م2ائب ف ل ؛ /ملج ر أو أق لت
از باع بالغ ة أو االش وة التھوی صحى وخط صرف ال اه ال ر می از عب ر الغ تم تمری ث ی ، حی

ائب فى میاه الصرف الصحى نتیجة المرار ذالتى مرت بخطوة التالمس وتقلیل تركیز االكسجین ال
ى مرت  اه الصرف الصحى الت ث أن می ة ؛ خطوة الترسیب ، حی ر خطوة التھوی میاه الصرف عب

اه  دویر الطین ، خالل خطوة التھویة یتم فصلھا بشكل كبیر إلى می معالجة وطین ، وخطوة إعادة ت
تالمس  وة ال ى خط یب إل وة الترس ن خط ین م ر الط ث یم دة 0حی ضا بوح راع أی ق االخت ا یتعل ًكم

0ًكورة سابقا ذمعالجة والتى یمكن من خاللھا أن تتم العملیة الم

(57)

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



4

21/07/2010
1235/2010

2013أكتوبر 
05/01/2014

26511

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B41M 5/26, 5/28 & G03C 1/73

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ROGERS, Neil, John
LAMB, Christopher
JARVIS, Anthony, Nicholas

(73) 1.
2.

25/01/2008ریخ بتا08150652.9: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
22/01/2009بتاریخ(PCT/IB2009/050250): طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

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

مادة من البالستیك الحرارى یتضمن مواد من البولى كروم  (54)
21/01/2029وتنتھى فى 22/01/2009تبدأ الحمایة من 

راع بالبالستیك الحرارىیتع ذا االخت ق ھ ى األل ولیمرات وعل ن ب ون م ذى یتك ادال ن م ل م ولى ةق الب
ادأث یح0كروم ا صیغةن م ون لھ روم یك ولى ك ائى ألةوظیفیةالب ثلثن ین حی صیغمثل ةالعامةال

ث X-C C-C C-Y-(CO)n –QZ للتركیب ھى دروجین X نأحی لأو أتكون ھی تكون Yولكی
افؤ ولكیلینأةمجموع ونQثنائى التك دروجین R وNR وأS وO تك لأوأتكون ھی تكون Z لكی

اف صنألتكوین 0البالستیكةلمعالجةیضا بطریقأیتعلق ھذا االختراع 10و صفر أتكونn لكیل وأ
ن درجأةحرارةمن البالستیك الحرارى عند درج ى م تیكات الحراریانصھارةعل ث ةالبالس ن أحی

تی واد البالس ى0ةك الحراریم ولیمرات وعل ن ب ون م ل مناألتتك ى ق ا ذكر ف ولى كروم كم اده الب م
0ةالبالستیكیةالمادةقل فى منطقلون على األةالبالستیكیةتسییح المادةویتضمن خطو0علىاأل

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



5

19/06/2011
1021/2011

2013أكتوبر 
05/01/2014

26512

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C02F 1/04, 101/32, 1/66, 103/36, 9/00

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

LOCATELLI, Lino
CARNELLI, Lino
MIGLIO, Roberta

4.      ZENNARO, Roberto

(73) 1.
2.

19/12/2008بتاریخ (MI2008A002279) : ایطالیا تحت رقم 
16/12/2009بتاریخ PCT/EP) (2009/009107: طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تروبش-عملیة لتنقیة تیار مائى قادم من تفاعل فیشر  (54)
15/12/2029فى وتنتھى 16/12/2009تبدأ الحمایة من

شر یت ل فی ن تفاع ادم م ائى ق ار م ة تی ة لتنقی راع بعملی ذا االخت ق ھ روبش –عل شتمل 0ت ث ت حی
التقطیر و ة ب ى معالج ل /عل ى األق دة عل ضویة واح ر ع دة غی تم بقاع ة ت ى معالج صیل ، وھ أو بالتن

ة الم. وقاعدة عضویة واحدة على األقل  ار ذوتسمح العملی ن التی ل م ى األق تخدام جزء عل كورة باس
شر الما ل فی م إرسالھ –ئى المنبعث عن تفاع ق ، ث اج غاز التخلی دة إنت ى وح ة ف اء عملی روبش كم ت

.تروبش إلنتاج ھیدروكربونات –إلى وحدة فیشر 

(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



6

18/11/2008
01879/2008

2013وبر أكت
08/01/2014

26513

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B65G 63/00 &B66C 19/00

(71) 1.
2.
3.

APM TERMINALS MANAGEMENT B.V.  (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.
4.

DE JONG , Angelo
UCLVIG , Laurids
KJELDSEN , Anders
JORDAN , Michael Alex

(73) 1.
2.

17/11/2006بتاریخ 06388062.9:المكتب األوروبى تحت رقم 
19/11/2007بتاریخ PCT / EP 2007/009987 ) :(طلب البراءة الدولى تحت رقم 

01
02
03

(30)

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

سفینةوإلىمنشأة لنقل البضائع من (54)
18/11/2027فى وتنتھى 19/11/2007تبدأ الحمایة من 

ضبان  ب ق ى تركی فینة عل ى س ن وإل ضائع م ل الب شأ  لنق راع بمن ق اإلخت یتعل
د م ى أح ع  عل ضبان المرتف ب الق ب تركی تم ترتی ث ی ش حی دة ون ع  ووح رتف

ضرورة  وازى بال ى الت د عل ولى ممت ضیب ط ى ق شتمل عل سفینة وی انبى ال ج
ة  ل أو مجموع ل حم ونش لنق دة ال ب وح تم ترتی ث ی سفینة وحی ولى لل ور الط ع المح م

طة ة بواس ونش مدعوم دة ال ون وح ذكورة وتك سفینة الم ى ال ن وإل ال م ولى أحم ضیب الط الق
ذكور  ضا 0الم ونش أی دة ال شتمل وح ونش ًت دة ال د ذراع وح ث تمت ة حی ى ذراع  وعرب عل

سفی وق ال ذراع ف د أطراف ال د أح ث یمت نة ، ًالمذكورة عمودیا بالضرورة على القضیب الطولى بحی
اه  ى إتج د ف ستعرض  ممت ضیب م ى ق ذكورة عل ونش الم دة ال شتمل ذراع وح ث ت وحی

ضر ستعرض بال ذراع ، م صف ال ط منت ضرورة لخ وازى بال ولى وم ضیب الط ى الق ورة عل
ة  شتمل عرب ذكورة وت ذراع الم ى ال ذكور ف ستعرض الم ضیب الم ا بالق ة حركی رتبط العرب ًت
ذكورة  ال الم ة األحم ل أو مجموع ع الحم ع لرف از رف ى جھ ذكورة عل ونش الم دة ال وح

ذكور ذراع الم ى ال ستعرض ف ضیب الم ب الق تم ترتی ضا ی ى ًأی ذكور ف ولى الم ضیب الط فل الق ة أس
ذكورة  ع الم ر 0تركیب القضبان المرتف ف عب ام والخل ة لألم ن أن تتحرك العرب ة ، یمك ذه الطریق ھ

0القضیب المستعرض بدون أى عوائق 

(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



7

20/02/2011
0271/2011

2013أكتوبر 
08/01/2014

26514

(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 E21B 15/00

(71) 1.
2.
3.

MAX STREICHER GMBH & CO. KGAA (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BECK, Andreas
KERSCHL, Christian

(73) 1.
2.

20/08/2008بتاریخ 102008038391.0: تحت رقمانیاألم
10/08/2009بتاریخ(PCT/DE2009/001124):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تجھیزة حفر وطریقة لتركیبھا  (54)
09/08/2029وتنتھى فى 10/08/2009تبدأ الحمایة من 

ھ حفر تشتمل على صاريةحفر لالستخدام على منصةلق االختراع الحالي بتوفیر تجھیزیتع حفر، ب
تم تصمیمھة، ویتم تھیئةتغذیةقل وعربین على األأجز ذكور لی ر الم تم ةبطریقصاري الحف ث ت بحی

ا لالةوتشتمل طریق0ةالتغذیةعربةعلى بواسطقل ألجزء واحد على األةزاحإ ب وفق راع التركی خت
وفیر جزء ةالتغذیةتثبیت عرب:ةعلى الخطوات التالیقل ین على األألصاري حفر یشتمل على جز ، ت

ىجزء الصاري ألةزاحإ، وةالتغذیةصاري تحت عرب طعل ك، 0ةالتغذیةعربةبواس وبفضل ذل
ضي الضرور ود ةال تقت ساعدةجھزأوج وفیر لتصمیمةضافیإةم ن ت الي یمك ر، وبالت اري الحف ص

0لحیزا

(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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28/03/2011
0482/2011

2013أكتوبر 
08/01/2014

26515

(22)
(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 2/14

(71) 1.
2.
3.

AIRLIGHT ENERGY IP SA  (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

PEDRETTI, Andrea

(73) 1.
2.

30/09/2008بتاریخ 1559/08: الرقمین تحت سویسرا
01/10/2008بتاریخ 1566/08

29/09/2009بتاریخ(PCT/CH2009/000310):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اختراع  براءة  (12)

مجمع شمسى (54)
28/09/2029وتنتھى فى 29/09/2009تبدأ الحمایة من 

اطقة غشائیةحالي بمجمع شمسي یشتمل على ترتیبیتعلق االختراع ال وس كروي ذات تتتضمن من ق
اةمختلف بحیث أن غشاء وحد ذي یغطى بطبقالتركیز الخاص بھ سة عُال ى ة تاك رب بصوره مثل ُقت

0ةمناسبأو خط بؤريةبؤریةنقطةقطع مكافئ ولذا یتضمن منطقشكلمن 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
ة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفق
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18/06/2009
0940/2009

2013اكتوبر 
08/01/2014

26516

(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 C07K 1/00 & A61K 38/16

(71) 1.
2.
3.

HOANG, KIEU (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HOANG, Kieu
XIANGFEI, Bao

(73) 1.
2.

20/12/2006اریخ بت200610147503.7: تحت رقمالصین
19/09/2007بتاریخ PCT/US)2007/020258(:طلب البراءة الدولى  رقم

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

A-1طریقة لتنقیة صمیم البروتین الدھنى  (54)
18/09/2027فى وتنتھى 19/09/2007تبدأ الحمایة من 

دھنى یتعلق ھذا االختراع ب ا A-10طریقة لتنقیة صمیم البروتین ال ط جزء البالزم ى خل شتمل عل ت
IV ن ا م ول یوری موالر 8-1المرصود بواسطة الطریقة التجزیئیة لإلیثانول لكوھن باستخدام محل

ول  زء المحل وین ج اتوجراف IVلتك ود كروم دما بعم الج مق ول المع ة المحل دما ، وتعبئ الج مق ًالمع ً
ن أنیونى أول وعمل  ا م ول یوری ول 8-1شطف بعد ذلك باستخدام محل ى المحل موالر للحصول عل

ان ، apoA-1، وتعبئة المحلول البروتینى apoA-1البروتینى  ونى ث اتوجراف أنی فى عمود كروم
0نقى apoA-1موالر للحصول على بروتین 1-وعمل شطف باستخدام محلول یوریا من صفر 

(57)

ل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمث
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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03/05/2009
0621/2009

2013أكتوبر 
09/01/2014

26517

(22)
(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 22/00, 24/00, 24/04, 28/02, 40/00

(71) 1.
2.
3.

MAPEI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MAGISTRI , Matteo
D’ARCANGELO , Potito
SQUINZI , Marco

(73) 1.
2.

02/11/2006بتاریخ 06022808.7: تحت رقممكتب البراءات األوروبى  
26/10/2007بتاریخ (PCT/IB 2007/003235): طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

إضافة وطرق إلختزال الكروم سداسى التكافؤ فى األسمنتمواد (54)
25/10/2027وتنتھى فى 26/10/2007تبدأ الحمایة من 

راع ق االخت ث یتعل منت حی ى األس افؤ ف ى التك روم سداس زال الك ة إلخت الى بطریق الح
0إلى اأسمنت المذكور ، كعوامل إختزال ) 3(تشتمل على إضافة مركبات األنتیمون 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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21/12/2010
2168/2010

2013أكتوبر 
09/01/2014

26518

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F23D 14/10, 14/70

(71) 1.
2.
3.

SABAF S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BETTINZOLI, Angelo

(73) 1.
2.

23/06/2008بتاریخ(PCT/IT2008/000423):طلب البراءة الدولى رقم 01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

موقد غاز ألفران  (54)
22/06/2028وتنتھى فى 23/06/2008تبدأ الحمایة من 

رن، یتعلق االختراع الحالي بموقد غاز ن األف ى و شوایھ، م شتمل عل وع الم ةلن وريأنبوب ط فنت لخل
ي اتجاهةممتدة توزیع رئیسیةولي، وغرفأغاز وقود وھواء  یط، وموجودطولیا ف دفق للخل دم الت ةتق

د  وريةنبوبأبع ذه، وفنت ل ھ ضا غرفأمث یلةی دتوص ى األةواح ل عل وعق ارج الغرفةموض ةخ
زودمن قبل،ةالمذكورة الرئیسی وب لھبةوم یبثق دفق خل ازلت واء األ-ط الغ تم بصورالھ ي، وی ةول

ائع توصیل غرفةمتبادل ق الم سیةعن طری ل ھذه وغرفة رئی لة خارجیةمث ذه، لطول طولي مث ھ
دةبصور0قلعلى األةواحدةنافذةفتحة، بواسطةالرئیسیةقل لنفس الغرفحد على األوا ، یكون ةمفی

اإة، بالنسبمن قبلةالمذكورةالنافذةللفتح ى االتج یط، وقطاعل دفق الخل دم لت ولي المتق عرضي ه الط
ذكورأكبر في الجزء السابق وقطاع عرضي أ ق للطول الطولي الم ي الجزء الالح ل صغر ف من قب

0ةالرئیسیةللغرف

(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
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17/04/2007
PCT/NA2007/000390

2013یولیھ
12/01/2014

26519

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

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

ختراعمكتب براءات اال

(51) Int. Cl. 8 A61M 5/00 , 5/315

(71) 1.
2.
3.

RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC.   (UNITED STATES AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SHAW, Thomas, J.
WOOD, Gary
SMALL, Mark

(73) 1.
2.

18/10/2004بتاریخ  969.128/10:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة  
29/07/2005بتاریخ ) PCT/US2005/027118:  ( طلب البراءة الدولي رقم 

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

سرنجة ثابتة الجرعة ذات قدرة شفط محدودة (54)
28/7/2025وتنتھى فى 29/7/2005تبدأ الحمایة من 

س صممة ب سرنجة م راع ب ذا االخت ق ھ تخدام یتعل ة لالس دودة قابل صوى مح شتمل .عة ق ضل أن ت ُیف
ادة االستخدام  ع إع داد لمن ى النموذج المفضل ، . السرنجة الخاصة باالختراع على إبرة قابلة لالرت ف

بس یجاور  یشتمل الھیكل المحدد للجرعة على عضو حلقى لإلیقاف یوجد على الجزء األمامي من مك
ة ًتخصرا فى المبیت عندما یتم تحری ف خاص ة إضافیة للخل ة حرك ًك المكبس بعیدا عن اإلبرة لمنع أی

س . بالمكبس  ق اللم ن طری ھ المستخدم ع یفضل أن یتم تصمیم السرنجة الخاصة باالختراع بحیث ینب
میة  ة اس ة ثابت اظر جرع ع ین ى موض بس إل ول المك ي . بوص ضو الحلق ع الع ستخدم دف اول الم إذا ح

بس الخاص باإلیقاف فیما بعد التخصر امى للمك ن الجزء األم بس م ُیزال أو ُینزع مانع التسریب المك
سرنجة . وتصبح السرنجة غیر قابلة لالستخدام  ى ال ًیمكن أیضا تطبیق السمات الخاصة باالختراع عل

. غیر القابلة لالرتداد 

(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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10/02/2010
0227/2010

2013أغسطس 
14/01/2014

26520

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C05F 11/00, 17/00

(71) 1.
2.
3.

BÖTTCHER, JOACHIM (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

PIEPLOW, Haiko
KRIEGER, Alfons-Eduard

(73) 1.
2.

10/08/2008بتاریخ(PCT/EP2007/007084):طلب البراءة الدولى رقم 01
02
03

(30)

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

میاه أو مكونات تربة لالستخدام طریقة إلنتاج الدبال المستقرة والغنیة بالمغذیات وتربة مخزنة لل
المستمر لألرض وأنظمة لتطویر ذلك 

(54)

09/08/2027وتنتھى فى 10/08/2007تبدأ الحمایة من 
ة  واد المكون یتعلق ھذا االختراع بطریقة إلنتاج الدبال المستقرة والغنیة بالمغذیات وتخزین المیاه والم

طناعیة ة االص واع الترب صائص أن ع خ ة م ا(للترب را بیرت ك، ) تی ون البیروجونی وى الكرب ى تحت الت
ة العضویة، و ر/والكتلة الحیوی ة التخمی ى عملی ة ف واد أولی ستخدم كم ة ت ة الطبیعی واد المعدنی 0أو الم

ل  ة مث د الترب اع عائ ى ارتف ؤدى إل ى نحو مستمر ت التربة المنتجة أو المعالجة وفقا لھذا االختراع عل
ى االستخدام الزراعىاألسمدة المعدنیة التى لم ی ة ف ا الحاج ة 0عد لھ ون الترب ك، تك ى ذل الوة عل وع

ع تآكل،  مناسبة لالستخدام كبدیل للتربة، الستخدامھا كمكمل للتربة، لتحضیر التطورات، من أجل من
انى  وى ث اخ، من أجل خفض محت ر المن ع تغی لتحسین إمدادات المیاه االقلیمیة، لمنع الفیضانات، لمن

فى الغالف الجوى، لتنظیف مخلفات المیاه ومعالجتھا، من أجل تنظیف الھواء العادم، أكسید الكربون
ن /وتنقیة ھواء المبانى، لخلق دورات تدفق المواد من النفایات اإلحیائیة و أو میاه الصرف الصحى م

. أجل تطویر واستغالل واستخدام األراضى وأنظمة لتطویر ذلك

(57)

ة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوع
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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26/05/2010
0861/2010

2013اكتوبر 
15/01/2014

26521

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23N 4/12 & A47J 25/00

) المانیا(حاتم أبو حمیدة / المھندس 01
02
03

(71)

حاتم أبو حمیدة/ د المھندس 01
02
03

(72)

01
02

(73)

30/05/2009بتاریخ  202009007748.9: المانیا تحت رقم  01
02
03

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
نموذج منفعة  (12)

جھاز كھربائى منزلى لتفریغ الخضار مثل الكوسا والبطاطس من محتواھا الداخلى   (54)
25/05/2017وتنتھى فى 26/05/2010دأ الحمایة منتب

ا  ن محتواھ ا والبطاطس م ل الكوس غ الخضار مث ى لتفری ائى منزل از كھرب راع بجھ ذا االخت ق ھ یتعل
رة ، 0) بقوار كھربائى(الداخلى  یتكون الجھاز من ماتور كھربائى وبقوار برأس كروى وفتحات كثی

ات ضیر الخضار بكمی ساعدتھ تح تم بم ث ی وف حی سدى أو خ اء ج دون عن ت قصیر وب رة وبوق كبی
0من ثقب جدارھا 

(57)

لرسـوماتان ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلب
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02/08/2010
1284/2010

2013أغسطس 
15/01/2014

26522

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01N 3/00

) بیةجمھوریة مصر العر(احمد عبد الوھاب عبد القادر عبد العزیز
)سومید(الشركة العربیة ألنابیب البترول 

01
02
03

(71)

عبد الوھاب عبد القادر عبد العزیزاحمد  01
02
03

(72)

01
02

(73)

01
02
03

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

مقیاس مستوى الرواسب (54)
01/08/2030وتنتھى فى 02/08/2010تبدأ الحمایة من

ب  اس مستوى الرواس راع بمقی ذا االخت ق ھ ب 0یتعل اس الرواس ة لقی رة األداة الیدوی د فك ث تعتم حی
وة الضغط  د ق ون خفیف ض على القوة المؤثرة من سطح ھذه الرواسب على مساحة سطح قرص تفل

ى لیترك ال0للزنبرك المثبت فیھ الذى یمكنھ فقط احتمال قوة السائل  ى عامود نحاس ق عل قرص ینزل
سافة  اع الخزان وتكون الم ى ق ستقر عل ى أن ی ة إل رق سطح الرواسب الثقیل ذى یخت سنن ال درج م م

0بین سطح القرص ونھایة القضیب ھو عمق الرواسب 

(57)

لرسـوماتان ـــورة مــالختراع  صف التفصیلى لبراءة اـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلب
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15/09/2010
1553/2010
2013یولیھ 

16/01/2014
26523

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61G 1/05, 1/16

) جمھوریة مصر العربیة(لیندا بلیغ السید سلیمان / األستاذة  01
02
03

(71)

لیندا بلیغ السید سلیمان/ األستاذة  01
02
03

(72)

01
02

(73)

01
02
03

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

حافظة أیشاربات للمحجبات  (54)
14/09/2017وتنتھى فى 15/09/2010تبدأ الحمایة من

ف  شة والتل ن الكرم شاربات م ظ االی شاربات وحف ضع االی ن ن شكلة أی ل م ى لح ار عمل ذا االبتك ھ
ات  ددة الخام ادة متع ة للزی روالت قابل ن ال ة م ى مجموع وى عل و یحت ترجاع فھ ھولة االس وس

ث فاف بحی اك ش ون ھن شترط أن یك رك وی ل متح ى عام ى وعل ل رول إل سع ك شاربات 2ت ن االی م
0فھى قطعة عملیة ومبتكرة كما ھو موضح 

(57)

لرسـوماتان ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلب
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09/08/2011
1333/2011

2013أغسطس 
16/01/2014

26524

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F15B 13/00

(71) 1.
2.
3.

CBE GLOBAL HOLDINGS, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CHILDERS, Peter
BLITZ, Jonathan, N.
CARUCCI, James

4.   DRAPER, Ronald

(73) 1.
2.

23/06/2009بتاریخ 213.596/61: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
10/02/2009بتاریخ (PCT/US2009/000825) :ى طلب البراءة الدولى رقم

(PCT/US2010/000220)27/01/2010بتاریخ

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نظام وطریقة مشغل غیر خطى  (54)
26/01/2030وتنتھى فى 27/01/2010من تبدأ الحمایة

كثر من أوأةسم على محور واحد یشتمل على واحدلتحریك جةعلق االختراع الحالي بنظام وطریقیت
ائع ةحاویات الموائع القابل اسإلالنتفاخ التي یتم وضعھا لنقل ضغط الم ى كب ث یتعشق عضو ، ل بحی

ي الحجمةاستجاباس ویكون فص دوارلالنتفاخ مع الكبةالمائع القابلةمرن لحاوی رات ف تم 0للتغی ی
ائع القابل ات الم ت ةتضمین حاوی ي مبی اخ ف ا خالل ةسطوانأوألالنتف دور محوری ود دوران ی ، وعم

ت ز المبی ام 0مرك شتمل النظ د أی ى واح ضا عل تحكم أوأی مامات ال ن ص ر م صلكث ل مت ي تعم ةالت
ع القابلأو أةبواحد ات الموائ ن حاوی ي واحدلالنتفةكثر م ائع ف ي حجم الم تحكم ف ن أو أةاخ لل ر م كث

ات ائع0الحاوی م الم ر حج دوبتغیی ي الواح سمأو أةف ك الج تم تحری ات، ی ن الحاوی ر م ي 0كث د أف ح
0في تكوین الفص الدوارةكباس مقوس الشكل للمساعدالنماذج، یتم استخدام

(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
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17/08/2011
1375/2011

2013أغسطس 
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H01M 8/16

(71) 1.
2.
3.

MCALISTER TECHNOLOGIES, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCALISTER, Roy, E.

(73) 1.
2.

17/02/2009بتاریخ 153.253/61: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت األرقام 
27/08/2009بتاریخ 237.476/61
13/02/2010بتاریخ 304.403/61

17/02/2010بتاریخ ) PCT/US2010/024498(:رقمب البراءة الدولى لط

1·
2·
3·
4.

(30)

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

ثناء التحلیل الكھربائىأللتحكم النووى ةجھاز وطریق (54)
16/02/2030وتنتھى فى 17/02/2010تبدأ الحمایة من 

ارأتتضمن وعاء حاوى ، الكترود ةالكترولیتیةبخلیاالختراع یتعلق ھذا  ول ، الكترود ثانى ، مصدر للتی
ع ول وااللكترود الثانى ، والكترولیت فىأللالتصال الكھربائى مع االلكترود ائىالكھربا سائل االتصال م

از ألااللكترود ا شكیل الغ تم ت ث ی لأول والثانى ، غاز حی اء التحلی ائى ثن رود أالكھرب ن االلكت القرب م و ب
ل ولألول ، وفاصل ، حیث یتم تشكیل االلكترود األا ع نق ل لموق از بالفصل الكام وى للغ لضبط موقع التن

.االلكترون والتنوى

(57)

ثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لو
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

نولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتك
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C09K 8/60, 8/68

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

GREWS, James, B.
HUANG, Tianping
WILLINGHAM, John, R.
TREADWAY, James, H.

5.    GABRYSCH, Allen, D.
6.    KELLY, Patrick, A.
7.    WOOD, William, R.

(73) 1.
2.

26/02/2007بتاریخ 679018/11: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
19/03/2008بتاریخ PCT/US) (2008/057407: طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

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

ركیبات لتكسیر تكوینات تحت األرضطرق وت (54)
18/03/2028فى وتنتھى 19/03/2008تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة االخت ة ومرن سطحى لزج وتر ال ضة للت ة خاف ة ھالمی ع مائی (VES)بموائ
اء  ى الم وى عل ون 0تحت ت VESویك ادة تثبی ة وم سیر داخلی ادة تك تحكم VES، وم ل ال وعام

ا د الم ى فق ع ف صوص كموائ ھ الخ ى وج ة وعل ع معالج دة كموائ ة مفی ادة اللزوج واد زی ئع وم
ت األرض  ودة تح ات الموج سیر للتكوین ن 0تك ھا م ى أساس ع الت ك الموائ ون لتل ة VESویك قابلی

سیر 0للتنظیف كاملة وأسرع من موائع التكسیر التى أساسھا من البولیمر  ادة التك ویسمح استخدام م
ة ة باإلزال ض الداخلی شتمل خف رى وت زات األخ ن الممی د م ع العدی یح م ة الترش سھلة لعجین ال

ل  ائع VESحم ن م د م ا أن مزی ى طالم ائع الكل م الم اد وحج شقوق VESالمعت ل ال ى داخ یبق
ع نفا ستودعات م ة الم ستودع ومعالج ة الم ادة إنتاجی شقوق لزی وین لل ل تك د أمث ث یول ى ذحی ة أعل ی

0ملى دارسى على األقل 2000ملى دارسى إلى 400الى الحالیة وتكون حوVESمن حدود 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
ة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفق
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28/10/2009
1596/2009
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جمھوریة مصر العربیة
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میة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادی
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B28B 13/06 , 23/00 & E04C 2/06

(71) 1.
2.
3.

FRADERA PELLICER, CARLOS (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

FRADERA Pellicer, Carlos

(73) 1.
2.

14/05/2007بتاریخ ) U200700993(: تحت الرقمین أسبانیا
)(U200702060 11/10/2007بتاریخ

03/12/2007بتاریخ ) PCT/ES2007/000706(:رقمب البراءة الدولى لط

1·
2·
3·

(30)

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

دجھاإلاةالمحور سابقةثنائیةذات تقویةسمنتیألوحة مالط  (54)
02/12/2027وتنتھى فى 03/12/2007تبدأ الحمایة من 

مالط ةتشمل لوح، جھاد إلاةالمحور سابقةثنائیةذات تقویةسمنتیأبلوحة مالط یتعلق ھذا االختراع
ةكامنالجوانبةمتعددةالمحور مع وسائل عملیةثنائیةسم ویتضمن تقوی2،7ذات سمك بین ة سمنتیأ

وسائل ة ،لى مركب بنایإو التثبیتأ/و) ةالمناول(ةتمكن من المعاملةتشغیل كامل للوحداخل المالط ل
. سمنت المتصلب ألعلى البقاء فى مالط اة ولى ذات قدرأةتشمل وسیلةالجوانب السابقةالمتعددةالعملی
لى إمثیالتھا ووسائل لربط ةتتداول عناصر اللوح) مینأت(ى نوع من ضمان ألوبالمقابل وسائل ًوثانیا

.ةتركیب البنای

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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جمھوریة مصر العربیة
شئون البحث العلمىوزارة الدولة ل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01N 29/00

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

NYHOLT, John, J.
LANGLOIS, Gary, N.

(73) 1.
2.

18/03/2009بتاریخ 406.619/12: ات المتحدة األمریكیة تحت رقمالوالی
10/03/2010بتاریخ(PCT/US2010/026742):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

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

وموصول على الناشفةدائمةمركب بصفةصف طولى من مجسات فوق صوتی (54)
09/03/2030وتنتھى فى 10/03/2010تبدأ الحمایة من 

وطةدائمةفوق صوتیةعلى الناشف مرنةموصولةیتعلق ھذا االختراع بصفوف طولی لفحص خط
ولةوتقوم الصفوف الطولی، شابھ وماةنابیب ومعدات المعالجاأل ى الناةالموص وق ةالمرنفشعل ف

صوتی ى وةالدائمةال دار بفعل قو أ/بالكشف عل ى الج د ف اس الفاق لی شروخ الناجم،التآك ن ةوال ع
از اخویتضمنةنابیب الداخلیو شروخ خطوط األأ/ جھاد وبفعل اإلالتآكل واد بالموجات جھ ار الم تب

وق الصوتیةفوق الصوتی ن المجسات ف ا م للصوت تحیط ةموصلةمرنةجافةووصلةصفا طولی
0ةجسات فوق الصوتیل من كل واحد من المقبجزء 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
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

تراعمكتب براءات االخ

(51) Int. Cl.8 A61K 31/713 & C07H 21/04 & C12Q 1/68

(71) 1.
2.
3.

MONSANTO TECHNOLOGY LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HUBER, Scott, A.
ROBERTS, James, K.
SHAPPLEY, Zachary, W.

4.
5.
6.

DOHERTY, Sean

(73) 1.
2.

11/06/2001بتاریخ 297.406/60: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 01
02
03

(30)

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

والذى یعطى مقاومة لألضرار MON15985فى نبات القطن DNAبادئات للكشف عن جزئ 
Lepidopteraحشرة من الفصیلة الحرشفیة الجناح التى تسببھا 

(54)

31/05/2022فى وتنتھى 01/06/2002تبدأ الحمایة من 
ة DNAیتعلق االختراع الحالى ببادئات أو مسابیر للكشف عن جزئ  MON15985فرید فى حادث

ن الفصیلة الحرشفیة ن 0القطن، والتى توفر مقاومة لتدمیر حشرة م شف ع ا للك دمت أیضا أبحاث وق
لقطن، معاد االتحاد الداخل فى جینوم نبات اDNAمؤسسة على سیاق MON15985وجود حادثة 

0أو السیاق الجینى المحیط بموضع اإلدخال/وMON15985الذى أدى إلى حادثة 

(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
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أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 5/02

(71) 1.
2.
3.

HAN, Aisam (REPUBLIC OF KOREA)

(72) 1.
2.
3.

HAN, Aisam

(73) 1.
2.

18/02/2009بتاریخ 10-2009- 0013190:تحت رقمكوریا 
03/02/2010بتاریخ PCT/KR) (2010/000664:رقمتحتطلب البراءة الدولي

1.
2.
3.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

تركیبة لتقلیل درجة عسر الماء (54)
02/02/2030وتنتھى فى 03/02/2010منتبدأ الحمایة

. للذوبان في الماءعسر الماء، والتي تتضمن سیلیكا قابلھراع الحالي بتركیبھ لتقلیل درجھ یتعلق االخت
منطقة علي نطاق صغیر وبسیط بحیث تجعلھ عسر الماء فيان تقوم التركیبھ الخاصھ بتقلیل یمكن 

.كبیرة لتنقیة الماءصالح للشرب وذلك دون الحاجة الي منشأه

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة
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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 منبعـا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى               ً
ًلملكیة الفكریة مطلبـا ااالهتمام بحقوق ن كاا ولم، یة المنشودة جلوالتكنوفكره مما یحقق التنمیة االقتصادیة و

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

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

.

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

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

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

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

تدفع بخطة التنمیة إلى األمام وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة 

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

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

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

نا الحبیبة مصرل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة.أ"

(ii)
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( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY روسبال
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF جمھوریة أفریقیا الوسطى
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 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
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( 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 )
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04/07/2006
D1295/2006

2013سبتمبر 
05/01/2014

26509

(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 C08F 210/16

(71) 1.
2.
3.

 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

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

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

6.   JERDEE, Gary
7.   SUKHADIA, Ashish, M.
8.   YANG, Qing
9.   THORN, Matthew

(73) 1.
2.

09/01/2004بتاریخ 755.083/10: م والیات المتحدة األمریكیة تحت رقال
06/01/2005بتاریخ)PCT/US2005/000278(: طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

سمر احمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

بولیمر إیثیلین (54)
05/01/2025وتنتھى في 06/01/2005تبدأ الحمایة من 

ن  راوح م ل إنصھار یت ین ، بمعام ولیمر إیثیل الى بب ى 3یتعلق اإلختراع الح م 30إل ائق ، 10/ ج دق
ى 915,0وكثافة تتراوح من  م 945,0إل دفق . 3سم/ ج شیط ت ة تن ن Eaوطاق راوح م ى 35تت 45إل

دد . مول / كیلو جول  شتت متع ن ) Mw /Mn(ومعامل ت راوح م ى 3یت ن Mzو. 15إل راوح م تت
ى 300 م 1500إل ول / كج ى . م ن Mwووزن جزیئ راوح م ى 70یت م 200إل دد / كج ول ، وع م

ن ) ذرة كربونLCB /1000(ذرة كربون 100التفرعات طویلة السلسلة لكل  راوح م ى 02,0یت إل
. مول / كجم 1000إلى 100یتراوح یتراوح من Mwفى مدى وزن جزیئى . 3,0

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
ن  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة م
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12/05/2010
0781/2010

2013أكتوبر 
05/01/2014

26510

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلم
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C02F 3/30, 3/34, 3/00

(71) 1.
2.
3.

BLUE WATER BIOTECHNOLOGIES, LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

HOYLAND, Garry

(73) 1.
2.

16/11/2007بتاریخ 0722486.8: المملكة المتحدة تحت رقم 
14/11/2008بتاریخ PCT/EP) (2008/065624: الدولى رقم طلب البراءة

01
02
03

(30)

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

ابذالمعملیة معالجة میاه الصرف الصحى ومحطة تشمل التحكم فى تركیز األكسجین (54)
13/11/2028فى وتنتھى 14/11/2008تبدأ الحمایة من 

ق ھ راعذا یتعل ة االخت وات التالی ضمن الخط ى تت صحى الت صرف ال اه ال ة می ة لمعالج : بعملی
ة  طح دعام ى س زة عل ا المحتج صحى بالبكتیری صرف ال اه ال صل می ث تت تالمس ، حی وة ال خط

سجین ال ز االك ى تركی اظ عل صحى ذوالحف صرف ال اه ال ى می م2ائب ف ل ؛ /ملج ر أو أق لت
از باع بالغ ة أو االش وة التھوی صحى وخط صرف ال اه ال ر می از عب ر الغ تم تمری ث ی ، حی

ائب فى میاه الصرف الصحى نتیجة المرار ذالتى مرت بخطوة التالمس وتقلیل تركیز االكسجین ال
ى مرت  اه الصرف الصحى الت ث أن می ة ؛ خطوة الترسیب ، حی ر خطوة التھوی میاه الصرف عب

اه  دویر الطین ، خالل خطوة التھویة یتم فصلھا بشكل كبیر إلى می معالجة وطین ، وخطوة إعادة ت
تالمس  وة ال ى خط یب إل وة الترس ن خط ین م ر الط ث یم دة 0حی ضا بوح راع أی ق االخت ا یتعل ًكم

0ًكورة سابقا ذمعالجة والتى یمكن من خاللھا أن تتم العملیة الم

(57)

مقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع ال
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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21/07/2010
1235/2010

2013أكتوبر 
05/01/2014

26511

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B41M 5/26, 5/28 & G03C 1/73

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ROGERS, Neil, John
LAMB, Christopher
JARVIS, Anthony, Nicholas

(73) 1.
2.

25/01/2008ریخ بتا08150652.9: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
22/01/2009بتاریخ(PCT/IB2009/050250): طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

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

مادة من البالستیك الحرارى یتضمن مواد من البولى كروم  (54)
21/01/2029وتنتھى فى 22/01/2009تبدأ الحمایة من 

راع بالبالستیك الحرارىیتع ذا االخت ق ھ ى األل ولیمرات وعل ن ب ون م ذى یتك ادال ن م ل م ولى ةق الب
ادأث یح0كروم ا صیغةن م ون لھ روم یك ولى ك ائى ألةوظیفیةالب ثلثن ین حی صیغمثل ةالعامةال

ث X-C C-C C-Y-(CO)n –QZ للتركیب ھى دروجین X نأحی لأو أتكون ھی تكون Yولكی
افؤ ولكیلینأةمجموع ونQثنائى التك دروجین R وNR وأS وO تك لأوأتكون ھی تكون Z لكی

اف صنألتكوین 0البالستیكةلمعالجةیضا بطریقأیتعلق ھذا االختراع 10و صفر أتكونn لكیل وأ
ن درجأةحرارةمن البالستیك الحرارى عند درج ى م تیكات الحراریانصھارةعل ث ةالبالس ن أحی

تی واد البالس ى0ةك الحراریم ولیمرات وعل ن ب ون م ل مناألتتك ى ق ا ذكر ف ولى كروم كم اده الب م
0ةالبالستیكیةالمادةقل فى منطقلون على األةالبالستیكیةتسییح المادةویتضمن خطو0علىاأل

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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19/06/2011
1021/2011

2013أكتوبر 
05/01/2014

26512

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C02F 1/04, 101/32, 1/66, 103/36, 9/00

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

LOCATELLI, Lino
CARNELLI, Lino
MIGLIO, Roberta

4.      ZENNARO, Roberto

(73) 1.
2.

19/12/2008بتاریخ (MI2008A002279) : ایطالیا تحت رقم 
16/12/2009بتاریخ PCT/EP) (2009/009107: طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تروبش-عملیة لتنقیة تیار مائى قادم من تفاعل فیشر  (54)
15/12/2029فى وتنتھى 16/12/2009تبدأ الحمایة من

شر یت ل فی ن تفاع ادم م ائى ق ار م ة تی ة لتنقی راع بعملی ذا االخت ق ھ روبش –عل شتمل 0ت ث ت حی
التقطیر و ة ب ى معالج ل /عل ى األق دة عل ضویة واح ر ع دة غی تم بقاع ة ت ى معالج صیل ، وھ أو بالتن

ة الم. وقاعدة عضویة واحدة على األقل  ار ذوتسمح العملی ن التی ل م ى األق تخدام جزء عل كورة باس
شر الما ل فی م إرسالھ –ئى المنبعث عن تفاع ق ، ث اج غاز التخلی دة إنت ى وح ة ف اء عملی روبش كم ت

.تروبش إلنتاج ھیدروكربونات –إلى وحدة فیشر 

(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



6

18/11/2008
01879/2008

2013وبر أكت
08/01/2014

26513

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B65G 63/00 &B66C 19/00

(71) 1.
2.
3.

APM TERMINALS MANAGEMENT B.V.  (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.
4.

DE JONG , Angelo
UCLVIG , Laurids
KJELDSEN , Anders
JORDAN , Michael Alex

(73) 1.
2.

17/11/2006بتاریخ 06388062.9:المكتب األوروبى تحت رقم 
19/11/2007بتاریخ PCT / EP 2007/009987 ) :(طلب البراءة الدولى تحت رقم 

01
02
03

(30)

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

سفینةوإلىمنشأة لنقل البضائع من (54)
18/11/2027فى وتنتھى 19/11/2007تبدأ الحمایة من 

ضبان  ب ق ى تركی فینة عل ى س ن وإل ضائع م ل الب شأ  لنق راع بمن ق اإلخت یتعل
د م ى أح ع  عل ضبان المرتف ب الق ب تركی تم ترتی ث ی ش حی دة ون ع  ووح رتف

ضرورة  وازى بال ى الت د عل ولى ممت ضیب ط ى ق شتمل عل سفینة وی انبى ال ج
ة  ل أو مجموع ل حم ونش لنق دة ال ب وح تم ترتی ث ی سفینة وحی ولى لل ور الط ع المح م

طة ة بواس ونش مدعوم دة ال ون وح ذكورة وتك سفینة الم ى ال ن وإل ال م ولى أحم ضیب الط الق
ذكور  ضا 0الم ونش أی دة ال شتمل وح ونش ًت دة ال د ذراع وح ث تمت ة حی ى ذراع  وعرب عل

سفی وق ال ذراع ف د أطراف ال د أح ث یمت نة ، ًالمذكورة عمودیا بالضرورة على القضیب الطولى بحی
اه  ى إتج د ف ستعرض  ممت ضیب م ى ق ذكورة عل ونش الم دة ال شتمل ذراع وح ث ت وحی

ضر ستعرض بال ذراع ، م صف ال ط منت ضرورة لخ وازى بال ولى وم ضیب الط ى الق ورة عل
ة  شتمل عرب ذكورة وت ذراع الم ى ال ذكور ف ستعرض الم ضیب الم ا بالق ة حركی رتبط العرب ًت
ذكورة  ال الم ة األحم ل أو مجموع ع الحم ع لرف از رف ى جھ ذكورة عل ونش الم دة ال وح

ذكور ذراع الم ى ال ستعرض ف ضیب الم ب الق تم ترتی ضا ی ى ًأی ذكور ف ولى الم ضیب الط فل الق ة أس
ذكورة  ع الم ر 0تركیب القضبان المرتف ف عب ام والخل ة لألم ن أن تتحرك العرب ة ، یمك ذه الطریق ھ

0القضیب المستعرض بدون أى عوائق 

(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



7

20/02/2011
0271/2011

2013أكتوبر 
08/01/2014

26514

(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 E21B 15/00

(71) 1.
2.
3.

MAX STREICHER GMBH & CO. KGAA (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BECK, Andreas
KERSCHL, Christian

(73) 1.
2.

20/08/2008بتاریخ 102008038391.0: تحت رقمانیاألم
10/08/2009بتاریخ(PCT/DE2009/001124):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تجھیزة حفر وطریقة لتركیبھا  (54)
09/08/2029وتنتھى فى 10/08/2009تبدأ الحمایة من 

ھ حفر تشتمل على صاريةحفر لالستخدام على منصةلق االختراع الحالي بتوفیر تجھیزیتع حفر، ب
تم تصمیمھة، ویتم تھیئةتغذیةقل وعربین على األأجز ذكور لی ر الم تم ةبطریقصاري الحف ث ت بحی

ا لالةوتشتمل طریق0ةالتغذیةعربةعلى بواسطقل ألجزء واحد على األةزاحإ ب وفق راع التركی خت
وفیر جزء ةالتغذیةتثبیت عرب:ةعلى الخطوات التالیقل ین على األألصاري حفر یشتمل على جز ، ت

ىجزء الصاري ألةزاحإ، وةالتغذیةصاري تحت عرب طعل ك، 0ةالتغذیةعربةبواس وبفضل ذل
ضي الضرور ود ةال تقت ساعدةجھزأوج وفیر لتصمیمةضافیإةم ن ت الي یمك ر، وبالت اري الحف ص

0لحیزا

(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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28/03/2011
0482/2011

2013أكتوبر 
08/01/2014

26515

(22)
(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 2/14

(71) 1.
2.
3.

AIRLIGHT ENERGY IP SA  (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

PEDRETTI, Andrea

(73) 1.
2.

30/09/2008بتاریخ 1559/08: الرقمین تحت سویسرا
01/10/2008بتاریخ 1566/08

29/09/2009بتاریخ(PCT/CH2009/000310):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اختراع  براءة  (12)

مجمع شمسى (54)
28/09/2029وتنتھى فى 29/09/2009تبدأ الحمایة من 

اطقة غشائیةحالي بمجمع شمسي یشتمل على ترتیبیتعلق االختراع ال وس كروي ذات تتتضمن من ق
اةمختلف بحیث أن غشاء وحد ذي یغطى بطبقالتركیز الخاص بھ سة عُال ى ة تاك رب بصوره مثل ُقت

0ةمناسبأو خط بؤريةبؤریةنقطةقطع مكافئ ولذا یتضمن منطقشكلمن 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
ة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفق
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18/06/2009
0940/2009

2013اكتوبر 
08/01/2014

26516

(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 C07K 1/00 & A61K 38/16

(71) 1.
2.
3.

HOANG, KIEU (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HOANG, Kieu
XIANGFEI, Bao

(73) 1.
2.

20/12/2006اریخ بت200610147503.7: تحت رقمالصین
19/09/2007بتاریخ PCT/US)2007/020258(:طلب البراءة الدولى  رقم

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

A-1طریقة لتنقیة صمیم البروتین الدھنى  (54)
18/09/2027فى وتنتھى 19/09/2007تبدأ الحمایة من 

دھنى یتعلق ھذا االختراع ب ا A-10طریقة لتنقیة صمیم البروتین ال ط جزء البالزم ى خل شتمل عل ت
IV ن ا م ول یوری موالر 8-1المرصود بواسطة الطریقة التجزیئیة لإلیثانول لكوھن باستخدام محل

ول  زء المحل وین ج اتوجراف IVلتك ود كروم دما بعم الج مق ول المع ة المحل دما ، وتعبئ الج مق ًالمع ً
ن أنیونى أول وعمل  ا م ول یوری ول 8-1شطف بعد ذلك باستخدام محل ى المحل موالر للحصول عل

ان ، apoA-1، وتعبئة المحلول البروتینى apoA-1البروتینى  ونى ث اتوجراف أنی فى عمود كروم
0نقى apoA-1موالر للحصول على بروتین 1-وعمل شطف باستخدام محلول یوریا من صفر 

(57)

ل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمث
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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03/05/2009
0621/2009

2013أكتوبر 
09/01/2014

26517

(22)
(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 22/00, 24/00, 24/04, 28/02, 40/00

(71) 1.
2.
3.

MAPEI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MAGISTRI , Matteo
D’ARCANGELO , Potito
SQUINZI , Marco

(73) 1.
2.

02/11/2006بتاریخ 06022808.7: تحت رقممكتب البراءات األوروبى  
26/10/2007بتاریخ (PCT/IB 2007/003235): طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

إضافة وطرق إلختزال الكروم سداسى التكافؤ فى األسمنتمواد (54)
25/10/2027وتنتھى فى 26/10/2007تبدأ الحمایة من 

راع ق االخت ث یتعل منت حی ى األس افؤ ف ى التك روم سداس زال الك ة إلخت الى بطریق الح
0إلى اأسمنت المذكور ، كعوامل إختزال ) 3(تشتمل على إضافة مركبات األنتیمون 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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21/12/2010
2168/2010

2013أكتوبر 
09/01/2014

26518

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F23D 14/10, 14/70

(71) 1.
2.
3.

SABAF S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BETTINZOLI, Angelo

(73) 1.
2.

23/06/2008بتاریخ(PCT/IT2008/000423):طلب البراءة الدولى رقم 01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

موقد غاز ألفران  (54)
22/06/2028وتنتھى فى 23/06/2008تبدأ الحمایة من 

رن، یتعلق االختراع الحالي بموقد غاز ن األف ى و شوایھ، م شتمل عل وع الم ةلن وريأنبوب ط فنت لخل
ي اتجاهةممتدة توزیع رئیسیةولي، وغرفأغاز وقود وھواء  یط، وموجودطولیا ف دفق للخل دم الت ةتق

د  وريةنبوبأبع ذه، وفنت ل ھ ضا غرفأمث یلةی دتوص ى األةواح ل عل وعق ارج الغرفةموض ةخ
زودمن قبل،ةالمذكورة الرئیسی وب لھبةوم یبثق دفق خل ازلت واء األ-ط الغ تم بصورالھ ي، وی ةول

ائع توصیل غرفةمتبادل ق الم سیةعن طری ل ھذه وغرفة رئی لة خارجیةمث ذه، لطول طولي مث ھ
دةبصور0قلعلى األةواحدةنافذةفتحة، بواسطةالرئیسیةقل لنفس الغرفحد على األوا ، یكون ةمفی

اإة، بالنسبمن قبلةالمذكورةالنافذةللفتح ى االتج یط، وقطاعل دفق الخل دم لت ولي المتق عرضي ه الط
ذكورأكبر في الجزء السابق وقطاع عرضي أ ق للطول الطولي الم ي الجزء الالح ل صغر ف من قب

0ةالرئیسیةللغرف

(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
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17/04/2007
PCT/NA2007/000390

2013یولیھ
12/01/2014

26519

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

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

ختراعمكتب براءات اال

(51) Int. Cl. 8 A61M 5/00 , 5/315

(71) 1.
2.
3.

RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC.   (UNITED STATES AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SHAW, Thomas, J.
WOOD, Gary
SMALL, Mark

(73) 1.
2.

18/10/2004بتاریخ  969.128/10:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة  
29/07/2005بتاریخ ) PCT/US2005/027118:  ( طلب البراءة الدولي رقم 

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

سرنجة ثابتة الجرعة ذات قدرة شفط محدودة (54)
28/7/2025وتنتھى فى 29/7/2005تبدأ الحمایة من 

س صممة ب سرنجة م راع ب ذا االخت ق ھ تخدام یتعل ة لالس دودة قابل صوى مح شتمل .عة ق ضل أن ت ُیف
ادة االستخدام  ع إع داد لمن ى النموذج المفضل ، . السرنجة الخاصة باالختراع على إبرة قابلة لالرت ف

بس یجاور  یشتمل الھیكل المحدد للجرعة على عضو حلقى لإلیقاف یوجد على الجزء األمامي من مك
ة ًتخصرا فى المبیت عندما یتم تحری ف خاص ة إضافیة للخل ة حرك ًك المكبس بعیدا عن اإلبرة لمنع أی

س . بالمكبس  ق اللم ن طری ھ المستخدم ع یفضل أن یتم تصمیم السرنجة الخاصة باالختراع بحیث ینب
میة  ة اس ة ثابت اظر جرع ع ین ى موض بس إل ول المك ي . بوص ضو الحلق ع الع ستخدم دف اول الم إذا ح

بس الخاص باإلیقاف فیما بعد التخصر امى للمك ن الجزء األم بس م ُیزال أو ُینزع مانع التسریب المك
سرنجة . وتصبح السرنجة غیر قابلة لالستخدام  ى ال ًیمكن أیضا تطبیق السمات الخاصة باالختراع عل

. غیر القابلة لالرتداد 

(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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10/02/2010
0227/2010

2013أغسطس 
14/01/2014

26520

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C05F 11/00, 17/00

(71) 1.
2.
3.

BÖTTCHER, JOACHIM (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

PIEPLOW, Haiko
KRIEGER, Alfons-Eduard

(73) 1.
2.

10/08/2008بتاریخ(PCT/EP2007/007084):طلب البراءة الدولى رقم 01
02
03

(30)

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

میاه أو مكونات تربة لالستخدام طریقة إلنتاج الدبال المستقرة والغنیة بالمغذیات وتربة مخزنة لل
المستمر لألرض وأنظمة لتطویر ذلك 

(54)

09/08/2027وتنتھى فى 10/08/2007تبدأ الحمایة من 
ة  واد المكون یتعلق ھذا االختراع بطریقة إلنتاج الدبال المستقرة والغنیة بالمغذیات وتخزین المیاه والم

طناعیة ة االص واع الترب صائص أن ع خ ة م ا(للترب را بیرت ك، ) تی ون البیروجونی وى الكرب ى تحت الت
ة العضویة، و ر/والكتلة الحیوی ة التخمی ى عملی ة ف واد أولی ستخدم كم ة ت ة الطبیعی واد المعدنی 0أو الم

ل  ة مث د الترب اع عائ ى ارتف ؤدى إل ى نحو مستمر ت التربة المنتجة أو المعالجة وفقا لھذا االختراع عل
ى االستخدام الزراعىاألسمدة المعدنیة التى لم ی ة ف ا الحاج ة 0عد لھ ون الترب ك، تك ى ذل الوة عل وع

ع تآكل،  مناسبة لالستخدام كبدیل للتربة، الستخدامھا كمكمل للتربة، لتحضیر التطورات، من أجل من
انى  وى ث اخ، من أجل خفض محت ر المن ع تغی لتحسین إمدادات المیاه االقلیمیة، لمنع الفیضانات، لمن

فى الغالف الجوى، لتنظیف مخلفات المیاه ومعالجتھا، من أجل تنظیف الھواء العادم، أكسید الكربون
ن /وتنقیة ھواء المبانى، لخلق دورات تدفق المواد من النفایات اإلحیائیة و أو میاه الصرف الصحى م

. أجل تطویر واستغالل واستخدام األراضى وأنظمة لتطویر ذلك

(57)

ة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوع
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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26/05/2010
0861/2010

2013اكتوبر 
15/01/2014

26521

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23N 4/12 & A47J 25/00

) المانیا(حاتم أبو حمیدة / المھندس 01
02
03

(71)

حاتم أبو حمیدة/ د المھندس 01
02
03

(72)

01
02

(73)

30/05/2009بتاریخ  202009007748.9: المانیا تحت رقم  01
02
03

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
نموذج منفعة  (12)

جھاز كھربائى منزلى لتفریغ الخضار مثل الكوسا والبطاطس من محتواھا الداخلى   (54)
25/05/2017وتنتھى فى 26/05/2010دأ الحمایة منتب

ا  ن محتواھ ا والبطاطس م ل الكوس غ الخضار مث ى لتفری ائى منزل از كھرب راع بجھ ذا االخت ق ھ یتعل
رة ، 0) بقوار كھربائى(الداخلى  یتكون الجھاز من ماتور كھربائى وبقوار برأس كروى وفتحات كثی

ات ضیر الخضار بكمی ساعدتھ تح تم بم ث ی وف حی سدى أو خ اء ج دون عن ت قصیر وب رة وبوق كبی
0من ثقب جدارھا 

(57)

لرسـوماتان ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلب
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02/08/2010
1284/2010

2013أغسطس 
15/01/2014

26522

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01N 3/00

) بیةجمھوریة مصر العر(احمد عبد الوھاب عبد القادر عبد العزیز
)سومید(الشركة العربیة ألنابیب البترول 

01
02
03

(71)

عبد الوھاب عبد القادر عبد العزیزاحمد  01
02
03

(72)

01
02

(73)

01
02
03

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

مقیاس مستوى الرواسب (54)
01/08/2030وتنتھى فى 02/08/2010تبدأ الحمایة من

ب  اس مستوى الرواس راع بمقی ذا االخت ق ھ ب 0یتعل اس الرواس ة لقی رة األداة الیدوی د فك ث تعتم حی
وة الضغط  د ق ون خفیف ض على القوة المؤثرة من سطح ھذه الرواسب على مساحة سطح قرص تفل

ى لیترك ال0للزنبرك المثبت فیھ الذى یمكنھ فقط احتمال قوة السائل  ى عامود نحاس ق عل قرص ینزل
سافة  اع الخزان وتكون الم ى ق ستقر عل ى أن ی ة إل رق سطح الرواسب الثقیل ذى یخت سنن ال درج م م

0بین سطح القرص ونھایة القضیب ھو عمق الرواسب 

(57)

لرسـوماتان ـــورة مــالختراع  صف التفصیلى لبراءة اـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلب
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15/09/2010
1553/2010
2013یولیھ 

16/01/2014
26523

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61G 1/05, 1/16

) جمھوریة مصر العربیة(لیندا بلیغ السید سلیمان / األستاذة  01
02
03

(71)

لیندا بلیغ السید سلیمان/ األستاذة  01
02
03

(72)

01
02

(73)

01
02
03

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

حافظة أیشاربات للمحجبات  (54)
14/09/2017وتنتھى فى 15/09/2010تبدأ الحمایة من

ف  شة والتل ن الكرم شاربات م ظ االی شاربات وحف ضع االی ن ن شكلة أی ل م ى لح ار عمل ذا االبتك ھ
ات  ددة الخام ادة متع ة للزی روالت قابل ن ال ة م ى مجموع وى عل و یحت ترجاع فھ ھولة االس وس

ث فاف بحی اك ش ون ھن شترط أن یك رك وی ل متح ى عام ى وعل ل رول إل سع ك شاربات 2ت ن االی م
0فھى قطعة عملیة ومبتكرة كما ھو موضح 

(57)

لرسـوماتان ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلب
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09/08/2011
1333/2011

2013أغسطس 
16/01/2014

26524

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F15B 13/00

(71) 1.
2.
3.

CBE GLOBAL HOLDINGS, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CHILDERS, Peter
BLITZ, Jonathan, N.
CARUCCI, James

4.   DRAPER, Ronald

(73) 1.
2.

23/06/2009بتاریخ 213.596/61: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
10/02/2009بتاریخ (PCT/US2009/000825) :ى طلب البراءة الدولى رقم

(PCT/US2010/000220)27/01/2010بتاریخ

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نظام وطریقة مشغل غیر خطى  (54)
26/01/2030وتنتھى فى 27/01/2010من تبدأ الحمایة

كثر من أوأةسم على محور واحد یشتمل على واحدلتحریك جةعلق االختراع الحالي بنظام وطریقیت
ائع ةحاویات الموائع القابل اسإلالنتفاخ التي یتم وضعھا لنقل ضغط الم ى كب ث یتعشق عضو ، ل بحی

ي الحجمةاستجاباس ویكون فص دوارلالنتفاخ مع الكبةالمائع القابلةمرن لحاوی رات ف تم 0للتغی ی
ائع القابل ات الم ت ةتضمین حاوی ي مبی اخ ف ا خالل ةسطوانأوألالنتف دور محوری ود دوران ی ، وعم

ت ز المبی ام 0مرك شتمل النظ د أی ى واح ضا عل تحكم أوأی مامات ال ن ص ر م صلكث ل مت ي تعم ةالت
ع القابلأو أةبواحد ات الموائ ن حاوی ي واحدلالنتفةكثر م ائع ف ي حجم الم تحكم ف ن أو أةاخ لل ر م كث

ات ائع0الحاوی م الم ر حج دوبتغیی ي الواح سمأو أةف ك الج تم تحری ات، ی ن الحاوی ر م ي 0كث د أف ح
0في تكوین الفص الدوارةكباس مقوس الشكل للمساعدالنماذج، یتم استخدام

(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



18

17/08/2011
1375/2011

2013أغسطس 
19/01/2014

26525

(22)
(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 8/16

(71) 1.
2.
3.

MCALISTER TECHNOLOGIES, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCALISTER, Roy, E.

(73) 1.
2.

17/02/2009بتاریخ 153.253/61: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت األرقام 
27/08/2009بتاریخ 237.476/61
13/02/2010بتاریخ 304.403/61

17/02/2010بتاریخ ) PCT/US2010/024498(:رقمب البراءة الدولى لط

1·
2·
3·
4.

(30)

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

ثناء التحلیل الكھربائىأللتحكم النووى ةجھاز وطریق (54)
16/02/2030وتنتھى فى 17/02/2010تبدأ الحمایة من 

ارأتتضمن وعاء حاوى ، الكترود ةالكترولیتیةبخلیاالختراع یتعلق ھذا  ول ، الكترود ثانى ، مصدر للتی
ع ول وااللكترود الثانى ، والكترولیت فىأللالتصال الكھربائى مع االلكترود ائىالكھربا سائل االتصال م

از ألااللكترود ا شكیل الغ تم ت ث ی لأول والثانى ، غاز حی اء التحلی ائى ثن رود أالكھرب ن االلكت القرب م و ب
ل ولألول ، وفاصل ، حیث یتم تشكیل االلكترود األا ع نق ل لموق از بالفصل الكام وى للغ لضبط موقع التن

.االلكترون والتنوى

(57)

ثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لو
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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19/08/2009
1254/2009

2013اكتوبر 
20/01/2014

26526

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

نولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتك
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C09K 8/60, 8/68

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

GREWS, James, B.
HUANG, Tianping
WILLINGHAM, John, R.
TREADWAY, James, H.

5.    GABRYSCH, Allen, D.
6.    KELLY, Patrick, A.
7.    WOOD, William, R.

(73) 1.
2.

26/02/2007بتاریخ 679018/11: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
19/03/2008بتاریخ PCT/US) (2008/057407: طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

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

ركیبات لتكسیر تكوینات تحت األرضطرق وت (54)
18/03/2028فى وتنتھى 19/03/2008تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة االخت ة ومرن سطحى لزج وتر ال ضة للت ة خاف ة ھالمی ع مائی (VES)بموائ
اء  ى الم وى عل ون 0تحت ت VESویك ادة تثبی ة وم سیر داخلی ادة تك تحكم VES، وم ل ال وعام

ا د الم ى فق ع ف صوص كموائ ھ الخ ى وج ة وعل ع معالج دة كموائ ة مفی ادة اللزوج واد زی ئع وم
ت األرض  ودة تح ات الموج سیر للتكوین ن 0تك ھا م ى أساس ع الت ك الموائ ون لتل ة VESویك قابلی

سیر 0للتنظیف كاملة وأسرع من موائع التكسیر التى أساسھا من البولیمر  ادة التك ویسمح استخدام م
ة ة باإلزال ض الداخلی شتمل خف رى وت زات األخ ن الممی د م ع العدی یح م ة الترش سھلة لعجین ال

ل  ائع VESحم ن م د م ا أن مزی ى طالم ائع الكل م الم اد وحج شقوق VESالمعت ل ال ى داخ یبق
ع نفا ستودعات م ة الم ستودع ومعالج ة الم ادة إنتاجی شقوق لزی وین لل ل تك د أمث ث یول ى ذحی ة أعل ی

0ملى دارسى على األقل 2000ملى دارسى إلى 400الى الحالیة وتكون حوVESمن حدود 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
ة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفق
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28/10/2009
1596/2009

2013أغسطس 
23/01/2014

26527

(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 B28B 13/06 , 23/00 & E04C 2/06

(71) 1.
2.
3.

FRADERA PELLICER, CARLOS (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

FRADERA Pellicer, Carlos

(73) 1.
2.

14/05/2007بتاریخ ) U200700993(: تحت الرقمین أسبانیا
)(U200702060 11/10/2007بتاریخ

03/12/2007بتاریخ ) PCT/ES2007/000706(:رقمب البراءة الدولى لط

1·
2·
3·

(30)

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

دجھاإلاةالمحور سابقةثنائیةذات تقویةسمنتیألوحة مالط  (54)
02/12/2027وتنتھى فى 03/12/2007تبدأ الحمایة من 

مالط ةتشمل لوح، جھاد إلاةالمحور سابقةثنائیةذات تقویةسمنتیأبلوحة مالط یتعلق ھذا االختراع
ةكامنالجوانبةمتعددةالمحور مع وسائل عملیةثنائیةسم ویتضمن تقوی2،7ذات سمك بین ة سمنتیأ

وسائل ة ،لى مركب بنایإو التثبیتأ/و) ةالمناول(ةتمكن من المعاملةتشغیل كامل للوحداخل المالط ل
. سمنت المتصلب ألعلى البقاء فى مالط اة ولى ذات قدرأةتشمل وسیلةالجوانب السابقةالمتعددةالعملی
لى إمثیالتھا ووسائل لربط ةتتداول عناصر اللوح) مینأت(ى نوع من ضمان ألوبالمقابل وسائل ًوثانیا

.ةتركیب البنای

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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11/09/2011
1493/2011

2013أغسطس 
23/01/2014

26528

(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 G01N 29/00

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

NYHOLT, John, J.
LANGLOIS, Gary, N.

(73) 1.
2.

18/03/2009بتاریخ 406.619/12: ات المتحدة األمریكیة تحت رقمالوالی
10/03/2010بتاریخ(PCT/US2010/026742):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

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

وموصول على الناشفةدائمةمركب بصفةصف طولى من مجسات فوق صوتی (54)
09/03/2030وتنتھى فى 10/03/2010تبدأ الحمایة من 

وطةدائمةفوق صوتیةعلى الناشف مرنةموصولةیتعلق ھذا االختراع بصفوف طولی لفحص خط
ولةوتقوم الصفوف الطولی، شابھ وماةنابیب ومعدات المعالجاأل ى الناةالموص وق ةالمرنفشعل ف

صوتی ى وةالدائمةال دار بفعل قو أ/بالكشف عل ى الج د ف اس الفاق لی شروخ الناجم،التآك ن ةوال ع
از اخویتضمنةنابیب الداخلیو شروخ خطوط األأ/ جھاد وبفعل اإلالتآكل واد بالموجات جھ ار الم تب

وق الصوتیةفوق الصوتی ن المجسات ف ا م للصوت تحیط ةموصلةمرنةجافةووصلةصفا طولی
0ةجسات فوق الصوتیل من كل واحد من المقبجزء 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
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11/06/2001بتاریخ 297.406/60: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 01
02
03

(30)

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

والذى یعطى مقاومة لألضرار MON15985فى نبات القطن DNAبادئات للكشف عن جزئ 
Lepidopteraحشرة من الفصیلة الحرشفیة الجناح التى تسببھا 

(54)

31/05/2022فى وتنتھى 01/06/2002تبدأ الحمایة من 
ة DNAیتعلق االختراع الحالى ببادئات أو مسابیر للكشف عن جزئ  MON15985فرید فى حادث

ن الفصیلة الحرشفیة ن 0القطن، والتى توفر مقاومة لتدمیر حشرة م شف ع ا للك دمت أیضا أبحاث وق
لقطن، معاد االتحاد الداخل فى جینوم نبات اDNAمؤسسة على سیاق MON15985وجود حادثة 

0أو السیاق الجینى المحیط بموضع اإلدخال/وMON15985الذى أدى إلى حادثة 

(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
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تركیبة لتقلیل درجة عسر الماء (54)
02/02/2030وتنتھى فى 03/02/2010منتبدأ الحمایة

. للذوبان في الماءعسر الماء، والتي تتضمن سیلیكا قابلھراع الحالي بتركیبھ لتقلیل درجھ یتعلق االخت
منطقة علي نطاق صغیر وبسیط بحیث تجعلھ عسر الماء فيان تقوم التركیبھ الخاصھ بتقلیل یمكن 

.كبیرة لتنقیة الماءصالح للشرب وذلك دون الحاجة الي منشأه
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المختصرةنشرة األوصاف
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االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢١٤دد ــالع٢٠١٤مارسددــع
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ىوزارة الدولة للبحث العلم

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة٠أ"

(ii)
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EC أكوادور BA البوسنھ والھرسك
EE استونیا BB بربا دوس
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GB المملكة المتحدة BM برمودا
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SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر



iv

( iv )

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

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

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

( iv )



1

األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٤رفبرایرـالل شهـخ



٢

١٤/٠٧/٢٠٠٩
١٠٨٤/٢٠٠٩
٢٠١٣أكتوبر 

٠٢/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٣١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H04M 7/12 & H04L 12/66

(71) 1.
2.
3.

TELE-FONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

RUNE, Goran
WALLDEEN, Thomas
HALLENSTÅL, Magnus

4.    CRAMBY, Mathias

(73) 1.
2.

١٥/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٠٠٨١-٣:االمریكیة تحت رقمى الوالیات المتحدة 
١٣/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٠٦٢٥-٧

٢٣/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ PCT/SE)2007/050180(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)
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دائرة  ل ال دمات تحوی ول لخ ستخ(CS)بالوص دات الم ة بمع صلة (UE)دم الخاص ون مت ى تك والت

ـ  بكة LTE/SAEب ور (ش دىتط ل الم ائى/طوی ام البن ور النظ الى٠) تط ع الح زین الوض تم تخ ی
ـ  ع UE'sل سیق وض ورة تن ى ص بكة LTEف ى ش بكة LTEف ى ش SAE٠أو ف

ع  ل وض ائل لتحوی وات ووس راع خط وفر االخت سیق UE'sی ى تن ات LTEف ع معلوم ى وض إل
سیق  ى تن ة بCSف سجیل UEـ خاص ائل خاصة بت بكة UE، وخطوات ووس ى ش تخدام CSف باس

دمات  ول لخ ائل للوص وات ووس ھ ، وخط م تحویل ذى ت ع ال ات الوض ا CSمعلوم م توفیرھ ى ت الت
٠المذكورة CSبواسطة شبكة 

(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
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ستقرةالزلزالی وق بقعةم ات األةف ن التكوین یم سطحیةرض ت ال راد تقییمة اتح دلم ث تول ا حی ھ
ستخدم ٠ةالزلزالیةللطاقةقل استجاباألعلىةواحدةوبصریةكھربائیةشارإةالمستقبالت الزلزالی وی
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براءة اختراع   (12)

تركیبة كیمیائیة زراعیة، مبید بكتیرى لالستخدامات الزراعیة والبستانیة وطرق للتحكم 
فى أمراض النباتات

(54)

٠٣/٠٨/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٤/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
:كیمیائیة زراعیة تتمیز باحتوائھا على الحالى بتركیبة االختراعیتعلق 

إثیر بولى أوكسى ألكیلین أریل )١
ملح حمض بولى كربوكسیلك )٢
٠ًمادة زراعیة فعالة كیمیائیا )٣

ستانیة ،  ة والب تخدامات الزراعی رى لالس د بكتی ة مبی ضا بتركیب ق أی ا یتعل ًكم
ات ث سیكالزول كمكون ات وثال ل ثیوفین شطة والتى تتمیز باحتوائھا على میثی ة ن ة زراعی ٠كیمیائی

رى  د البكتی ة المبی ستخدم تركیب ى ت ات ، الت راض النبات ى أم تحكم ف ة لل ضا بطریق ق أی ا یتعل ًكم
٠لالستخدامات الزراعیة والبستانیة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٦

٣٠/٠٦/٢٠١٠
١١٢٧/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

٠٥/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٣٥

(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 C11D 3/386, 3/50, 17/00

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BOUTIQUE, Jean-Pol
VANWYNGAERDEN, Nathalie, Jean Marie-Louise
LANT, Neil, Joseph

4.
5.
6.

SOUTER, Philip, Frank
SADLOWSKI, Eugene, Steven
WENNING, Genevieve, Cagalawan

(73) 1.
2.

٠٤/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠١٠.١١٢/٦١:الرقمین الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
١٤/١١/٢٠٠٨بتاریخ ١١٤.٥٨٤/٦١

١٩/١٢/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/IB2008/055470): ب البراءة الدولى رقم طل

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیبة منظف غسیل تتألف من جالیكوسیل ھیدرولیز وعامل مساعد یحتوى على جسیم توصیل  (54)
١٨/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

وى  درولیز وعامل مساعد یحت ألف من جالیكسوسیل ھی یتعلق ھذا االختراع بتركیبة منظف غسیل تت
٠على جسیمات توصیل، وتركیبات تتألف من تلك الجسیمات

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٧

٢٤/٠٣/٢٠١١
٠٤٥٧/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

٠٥/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٣٦

(22)
(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 21/52

(71) 1.
2.
3.

THE GILLETTE COMPANY  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SCHULZ, Kristopher, William

(73) 1.
2.

٢٦/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ  ٢٣٨.٨٨٦/١٢:تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
٢١/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ )  PCT/US2009/057608(: الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

دینھدى أنس سراج ال (74)
براءة اختراع (12)

مقبض لماكینات حالقة بھ ماسك محسن (54)
٢٠/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢١/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ستطیل  ابض م ك أو ق ع ماس ھ مقط بض ب ا مق ھ لھ ة مبلل ة حالق الى بماكین راع الح ق االخت یتعل
ستطیل  ور م ول مح ى ط د عل ا یمت ین تمام بض (A1)ًمت ن المق تومیر و٠م ن اإلیالس اء م ذا غط ك

ة( یة لزج ھ خاص اطى ل ولیمر مط انف ) ب ن الزع د م ى العدی شتمل عل ك وی المقطع الماس صل ب یت
ة( ساع أوأول ) أو األجنح زء أول ذو ات ا ج ة بھ انى ) W1(المرن ساع ث ھ ات انى ل ع ث (W2)ومقط

ساع األول  ن األت ل م ون أق ساع ٠یك ى ات اع إل سبة ارتف ا ن انف لھ ا أن الزع دره كم وة ق الفج
والى  والى ١: ١ح ى ح ر ١: ٢إل دة أو أكث ھ واح رف فی ى تنح ع منثن ا وض انف لھ ث أن الزع بحی

٠من الزعانف وتتصل مع الزعنفة المجاورة 

(57)

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



٨

١٥/٠٤/٢٠١٠
٠٦١٢/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

٠٦/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٣٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 34/66

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WILLAUER, Darrin, L.

(73) 1.
2.

١٩/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٨٧٥.٥٥٨/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٤/١٠/٢٠٠٨اریخبت(PCT/US2008/079804):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

أداة للتحكم فى المیاه باستخدام المغناطیسیة الكھربائیة  (54)
١٣/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٤/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ى  شتمل عل ر ی ى بئ ائع ف د بتعلق ھذا االختراع بجھاز للتحكم فى تدفق م دفق ومول ى الت تحكم ف أداة لل
ا ائع موصل كھربائی دفق م ة استجابة لت ة كھربائی ى ٠یقوم بتولید طاق تحكم ف شمل أداة ال ن أن ت ویمك

صمیم  ن ت المحرك ویمك صل ب مام یت د وص ن المول ة م ة الكھربائی ستقبل الطاق رك ی ى مح دفق عل الت
د و طة المول د بواس د المتول ددة للجھ ة مح د قیم ل بع رك لیعم ن المح د زوج م ستخدم المول ن أن ی یمك

ة ة كھربائی د طاق ى لتولی یل الكھرب ائع التوص دفق م سار ت ول م ع بط رودات توض د ٠اإللكت ى أح وف
سى بطول  د مجال مغناطی رودات لتولی رب اإللكت ن األجزاء بق ر م الترتیبات، یتم وضع واحد أو أكث

د رودات تول ل اإللكت ا یجع ائى مم یل الكھرب ائع التوص دفق م سار ت دم وم ٠جھ ر تق ب آخ ى ترتی وف
٠اإللكترودات بتولید فعالیة كھربائیة كیمیائیة نتیجة للتالمس مع المائع الموصل كھربائیا

(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



٩

٢٨/١٢/٢٠١١
٢١٧٦/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

٠٦/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٣٨

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

جمھوریة مصر العربیة
رة الدولة لشئون البحث العلمىوزا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 34/00

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

TIRADO, Ricardo
RANJAN, Priyesh

(73) 1.
2.

٠٢/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٤٩٧.١٢٣/١٢: ات المتحدة األمریكیة تحت رقمالوالی
٢٣/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/039611):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تكوین التحكم فى التدفق المتغیر القابل للتحكم عن بعد وطریقة  (54)
٢٢/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٣/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

یتعلق االختراع الحالى بتكوین التحكم فى التدفق القابل للتحكم عن بعد حیث یشمل جسم، وواحدة أو 
ى  ادر عل سم وق ع الج ائع متصل م دد للم ى الجسم، ومح ا ف تخلص منھ تم ال دفق ی أكثر من عوائق الت

٠كثر من واحد أو أكثر من عوائق التدفق وطریقةإمداد أو منع المائع لواحد أو أ

(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

٢٨/١٢/٢٠١١
٢١٧٥/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

٠٦/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٣٩

(22)
(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 3/18

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

JOSEPH, Paul
ABARCA, John R.
MENDEZ, Luis E.

(73) 1.
2.

٠٢/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٤٩٧.٠٧٦/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٥/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/039946):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

نظام صمام أنبوبى وطریقة  (54)
٢٤/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٥/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ى  سیطرة عل وبى لل رك أنب ى متح مام أول ضمن ص وبى ویت مام أنب ام ص الى بنظ راع الح ق االخت یتعل
وب، وصمام انسداد منفذ سوائل وا وب مع خارجى لألنب ى لألنب ف داخل ربط تجوی ل وی ى األق حد عل

داخلى  ف ال ربط التجوی ل ی ى األق د عل وائل واح ذ س سداد منف ى ان سیطرة عل رك لل وارئ متح ط
٠بالخارجى لألنبوب

(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



١١

١١/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٨٩/٢٠٠٩
٢٠١٣نوفمبر 

٠٦/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٤٠

(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 G01N 27/64

)جمھوریة  مصر العربیة ( أشرف نادى السید على صیام / تاذاألس ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أشرف نادى السید على صیام/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

حساس إنذار وحمایة عالى الحساسیة مقاوم للنیران   (54)
١٠/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ١١/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ىفاستخدامھھذا الجھاز مھمتھ االستشعار بوجود حریق أو أیة إشعاعات حراریة ھذا الجھاز یمكن
حراریة یكون إشعاعاتیقتضى األمر وجود مبین إنذار على حدوث تسریبىالتىعدید من النواح

الخدمة فھو مكون للجھاز إلدخالھى یعطى الشكل النھائىالجھاز كامال بعد تجمیعھ داخل إطار معدن
المصممة لیتم غلق الدائرة وسریان B الوحدةأما.المزود بمؤشر ىوھى المبین الحرارA من وحدة
.م للحملالزالتیار ال

(57)

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



١٢

٢٦/٠٥/٢٠١١
٠٨٤٤/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

٠٩/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٤١

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B21B 13/14

(71) 1.
2.
3.

SMS SIEMAG AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

WACHSMANN, Ralf

(73) 1.
2.

١٧/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠١٧٥٣٦.٩: تحت رقمألمانیا
١٥/٠٤/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/002302):ءة الدولى رقمطلب البرا

٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز  (74)
براءة اختراع   (12)

أوةالمعدات الدارجةقل وذلك للعمل على دلفنعلى األةواحد) رول(شغل ةلفإلعدادةطریق
)ةالمدلفن(

(54)

١٤/٠٤/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٥/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
راع بطریق ذا االخت ق ھ دادةیتعل دةلفإلع شكیل واح ى األةت لعل ك لدلفنق دات الدارجةوذل ةالمع

ع لفشغلةوفیھا تعد لفة شكل شریحةالمتخذ األخص، ةثانیةلتتداخل م ین ساند أمع وسیط وب و دلف
اةالمحوریةفیالطرةفي المنطقة خلفیمساحھة الثانیةث یكون للف، حیةالثانیةویدعم باللف ن ٠منھ وم

سینأ شریحةنوعیجل تح ى ة، تعمل الطریقةو الملفوفأةالمدلفنةال راع عل عدادإموضوع االخت
ائقي للف) أ(:ةالخطوات التالی شغلةحساب الشكل الرق ات ال ین من لف ین اثن اتج ب ث ةالمتداخلالن ، حی

و أالموضع ةقل في منطقزئیا على األیمتد جالذي)ةالمدلفن(ةر اتساع محدد من المعدات الدارجیظھ
عند ةالدلفنةالذي ینجم عن عملیةتحدید محیط المعدات المدلفن) ب(؛ ةالثانیةمن اللفة الخلفیةالمساح

شغل؛ مرور لفات شغلةتعویض للفةحساب قطع) ج(ال طال داتةبواس ةالمدلفنطرح محیط المع
ا للخطوھمن الشكل الرقائقي للف) ب(ة المحدد طبقا للخطو م ضرب) أ(ة طبق ي ث رق المحسوب ف الف

ا للخطوةالتعویض المحسوبةقل لقطعاستخدام جزئي على األ) د(، و التخمیدأالمضاءلةعامل  ةطبق
٠قلعلى األةشغل واحدةللف) ج(

(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



١٣

٠٤/٠٥/٢٠١٠
٠٧٣١/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

١٠/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٤٢

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

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

ءات االختراعمكتب برا

(51) Int. Cl.8 F16L 15/00

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. (JAPAN)
VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FRANEC)

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

YAMAGUCHI, Suguru
NAKAMURA, Keiichi
SUGINO, Masaaki;
IWAMOTO, Michihiko
BRIQUET, Gabriel

6.
7.
8.
9.

PATUREAU, Claire
DALY, Daly
MAILLON, Bertrand
BEIGNEUX, Sylvain

(73) 1.
2.

١٧/١٠/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/JP2008/069295):طلب البراءة الدولى رقم
٠٨/١١/٢٠٠٧بتاریخ (PCT/JP2007/072231) : طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

وصلة ملولبة ألنابیب فوالذیة  (54)
٠٧/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٨/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

وى ى عضو ذكرى وعضو أنث شتمل عل ة ت ب فوالذی ة ألنابی ٠یتعلق االختراع الراھن بوصلة ملولب
ى  شتمل عل فة ت ة، وش ة خارجی ن لولب ذكرى س ضو ال ون للع سرب (i)ویك انع للت طح م س

ى(ii)و سطح كتف زود ب امى م زء أم انع ٠ج طح م ة، س ة داخلی ن لولب وى س ضو األنث ون للع ویك
ى سطحین مجاورین منفصلین، ٠للتسرب، وسطح كتفى ذكرى عل ویشتمل السطح الكتفى للعضو ال

ب الخارجى ى الجان ة ف ف الثانوی اظ٠الكتف الرئیسیة فى الجانب الداخلى والكت شكل من شتمل وب ر، ی
ب  ى الجان سیة ف ف الرئی صلین، الكت اورین منف طحین مج ى س وى عل ضو األنث ى للع سطح الكتف ال

ارجى ب الخ ى الجان ة ف ف الثانوی داخلى والكت ضوین ٠ال سیان للع ان الرئی سطحان الكتفی ب ال ویرت
سطحا ب ال شفة، ویرت شعاعى لطرف ال اه ال داخلى باالتج شوه ال ن الذكرى واألنثوى بحیث یمنعان الت

شعاعى  اه ال شوه الخارجى باالتج ن الت ث یحدان م وى بحی الكتفیان الثانویان للعضوین الذكرى واألنث
شفة ة ٠لطرف ال ف الثانوی ك للكت ن ذل ر م د شعاعى أكب ذكرى بع سیة للعضو ال ف الرئی ون للكت ویك

سطح ال ذكرى ال ى المذكورة للعضو الذكرى، ویتاخم السطح الكتفى الرئیسى على األقل للعضو ال كتف
٠الرئیسى المقابل على األقل للعضو األنثوى محوریا

(57)

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



١٤

٢٩/٠٩/٢٠١١
١٦٤٨/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

١٠/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٤٣

(22)
(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 , 7/35

(71) 1.
2.
3.

EAGLEPICHER TECHNOLOGIES, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MOORE, Randy
NOWLIN, Ron
VU, Viet

4.
5.
6.

PARROT, Michael
DERMOTT, Jeff
MILLER, Gregory

(73) 1.
2.

٠١/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ١٦٥.٨٥١/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠١/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/US2010/029643: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣.

(30)

لباد      سمر أحمد ال (74)
إختراع براءة  (12)

الستخدامھة، وطریقیتضمن نظام التخزینةمتجددة، ونظام طاقھجینةنظام تخزین طاق (54)
٣١/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠١/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

الاالختراع یتعلق  ز مزودة، بطاقٍ، بوجھ عامى الح ى وجة من مصدر طاقةتركی ق عل ر أھ ، ویتعل كث
واع أوطرق الستخدام العدید من ةنظمأبًتحدیدا وفیر الطاقةتخزین الطاقةجھزأن ةبصورة الحتجاز وت
صدر طاق. ة انتقائی وم م وفیر الطاقةیق وم ة بت زأ، وتق زین الطاقةجھ ازةتخ زودةالطاقباحتج ن ةالم م

ائةللطاقةیالحالعن متطلبات الحملةتكون زائدىوالتىبشكل انتقائةمصدر الطاق شكل انتق ىكما توفر ب
.ة یوفرھا مصدر الطاقىالتةالطاقةللطاقىعندما یتجاوز احتیاج الحمل الحالةالطاق

(57)

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



١٥

١٧/٠٣/٢٠١١
٠٤٢٤/٢٠١١

٢٠١٣سبتمبر 
١٠/٠٢/٢٠١٤

٢٦٥٤٤

(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 E04B 1/348 , 1/343 , 1/18 & E04H 1/04 & E04C 3/30

(71) 1.
2.
3.

EKCO PATENT & IP HOLDINGS PTY LTD (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

KATSALIDIS, Epaminondas

(73) 1.
2.

١٨/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٩٠٤٨٧٤/٢٠٠٨: ین رقملاتحت استرالیا 
٢٠/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٩٠١٢١٩/٢٠٠٩

١٨/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/AU2009/001236(: رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

نظــــام بنــاء موحـــد (54)
١٧/٠٩/٢٠٢٩نتھى فى ـوت١٨/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ةیشتمل المبنى على مجموع. من مستویات االستخدامةبطریقة بناء مبنى بھ مجموعیتعلق ھذا االختراع
وتشتمل علىةھیكلیةبصورًـاذاتیةمبنى مدعمةوحدةالمبنى حیث تكون كل تجمیعةوحدمن تجمیعات

رفع تجمیعات : ةالتالیعلى الخطواتةالطریقوسقف ، وتشتمل ةرضیأ، وقلألواحد على اىجدار جانب
ا من ًـالمبنى على عدد محدد مسبقالمبنى بحیث یشتمل كل مستوى منىلى موضع فإالمبنىةوحد

مستوى واحد ى، وربط الوحدات فكل مستوىىفببعضھا البعضةالوحدات ؛ ربط الوحدات المجاور
ىف. و تحت المستوى الواحدأا على ًـقل یقع عمودیألواحد على امستوى مجاورىفةبالوحدات المناظر

ةمبنى تشتمل على اثنین من الجدران الجانبیةالمبنى على وحدةوحدة ، تشتمل تجمیعحدى الصورإ
.بھةمرفقىطار ھیكلإجزاء أوسقف یشتمل على ةرضیأو

(57)

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



١٦

٢٩/٠١/٢٠٠٩
٠١٤٥/٢٠٠٩
٢٠١٣نوفمبر 

١١/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٤٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01D 53/04, 53/64 & B01J 20/02, 20/16

(71) 1.
2.
3.

JOHNSON MAT THEY PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

COUSINS, Matthew John

(73) 1.
2.

١٧/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١٦٣٤٣.٠: المتحدة تحت رقم المملكة
١٤/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ PCT/GB)2007/050491(: طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

إزالة الزئبق   (54)
١٣/٠٨/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٤/٠٨/٢٠٠٧ایة من تبدأ الحم

راع ذا االخت ق ھ ة یتعل ادة رابط ززة ، وم ادة مع ة ، وم ات معدنی ن كبریت ون م ق تتك ة للزئب ادة ماص بم
ة ) صمغیة( ة الثانی ادة الرابط منتى ، والم ط أس ى راب ة األول ادة الرابط ون الم ث تك ة ، حی أولى ومادة رابطة ثانی

الى  اد ع دل أبع ط بمع ن راب ر م اده أكث دل أبع غ مع ث یبل اس ٢حی داث تم ن إح ق م ة الزئب ة إزال ون عملی ، وتتك
٠بین تدفق تغذیة یحتوى على الزئبق مع المادة الماصة المذكورة

(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



١٧

١٢/٠٤/٢٠٠٩
٠٤٩٨/٢٠٠٩
٢٠١٣نوفمبر 

١١/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٤٦

(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 G01V 1/00 & G01S 5/22

(71) 1.
2.
3.

ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

SODAL, Audun

(73) 1.
2.

١٢/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٥,٠٦٢٠٣٢: بریطانیا تحت رقم 
١١/١٠/٢٠٠٧بتاریخ PCT/GB)2007/003880(: طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نظام تحدید الموضع  (54)
١٠/١٠/٢٠٢٧فى وتنتھى ١١/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

وفیر یشتم٠بنظام تحدید الموضع االختراعیتعلق ھذا  ى مصدر لت ل نظام صوتى لتنصت سالب عل
ین  ر مختلفت رددین أو أكث زة بت ضة مرم ضات أو نب ة نب ى ھیئ ستمرة أو عل وتیة م ارات ص إش
ارة ،  سجل إش شف وت ى تكت ل والت ى األق ائیین عل سماعین م شعار أو م یلتى است ووس

ع و د موض ر لتحدی اع بح ى ق سجیل ف ام ت ل نظ تخدامھا داخ تم اس د ی ى ق زة أو ت/والت ھ أجھ وجی
٠ًیشتمل االختراع أیضا على طرق الستخدام النظام ٠فى النظام 

(57)

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



١٨

١٧/٠٥/٢٠١١
٠٧٧٦/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

١١/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٤٧

(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 B22D 41/50

(71) 1.
2.
3.

VESUVIUS GROUP S.A. (BELGUIM)

(72) 1.
2.
3.

COLLURA, Mariano

(73) 1.
2.

٢٠/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٦٩٤٩٩: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٩/١١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/008243):البراءة الدولى رقمطلب

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

صب الفلز السائلةنبوب غرف لوحدأ (54)
١٨/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

الي ب ز النبوب غرفأیتعلق االختراع الح الصب الفل دفقة سائل، ویتضمن قن د بطول لت ز الممت الفل
ور  زيإالمح شاء فل ر، وغ د كبی ى ح يل ي الجزء الطرف ود ف الألموج اظر لطرف القن وب المن ، ةنب
مم، ١٤مم، وبشكل مفضل ١٠سمك ال یقل عن لھ قلیتضمن حزام واحد على األن الغشاءأویتسم ب
شاءللتوصیل بوسائل التشالذي یتضمن وسائلنبوبفي األ غیل، ویتم تزوید وسائل التوصیل على الغ

٠الخاص بھالتحدید على الحزامعلى وجھ

(57)

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



١٩

١٢/١٢/٢٠١١
٢٠٨٠/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

١٢/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٤٨

(22)
(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

(71) 1.
2.
3.

AGR CANNSEAL AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

TØNNESSEN, Sven, Harald
GUNNARSSON, Bengt
DYBEVIK, Arthur, Herman

4.
5.
6.

OLSEN, Jonathan Eugen

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩٢٣١٥: تحت رقمالنرویج
١٤/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/NO2010/000227):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

في حیز حلقي بالبئرةمائع معالجإلدخالتتم في الموقع ةبئر، وطریقةعدم (54)
١٣/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٤/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ية معالجةوسیلإلدخالةوبطریقبئرةیتعلق االختراع بمعد يةمنطقف ز حلق ي حی ع ف شتمل ٠تق وت
د سم ةالمع ى ج بإعل از تثقی اء، وجھ ل فتحرس ل ة لعم الل ھیك رأخ وبي، وحج زینةنب یلتخ ةلوس

یلةالمعالج عة، ووس یلدف امة،المعالجةلوس ل بنظ ل یعم از وص يوجھ دفق البین یلالت ن وس ةلحق
ن الخاصی٠ةالمعالج زةوتكم ي ةالممی ا ف ي وحدساءرجسم اإلنأھن ا ف ة مطیرساء نإةیكون واقع

ن یلالتخزینةحجروفیھا تكون كل م از الوصلة، ووس دفع، وجھ ن الناحیال شغیلیةمتصلین م ةالت
ةلى وحدإةفي االتجاه المحوري نسبةللحركةقابلة النمطیالحقنةوتكون وحدة،الحقن النمطیةبوحد

ن الفتحبالق، وذلك لتحریك جھاز الوصلةلنمطیرساء ااإل دةرب م ون مع رة، وتك یضا أةمحتویالبئ
٠ةبالفتحوربط جھاز الوصلةقل لمحاذاعلى األةواحدةعلى وسیل

(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  
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وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01B 25/32

(71) 1.
2.
3.

FERTILIZANTES FOSFATADOS S/A - FOSFÉRTIL (BRAZIL)
BPI - BUNGE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (BRAZIL)

(72) 1.
2.
3.

EDUARDO DE REZENDE, Sebastião
SÍLVIA MARTINS, Josiane
MATIOLO, Elves

4.
5.
6.

AKIRA TAKATA, Lauro

(73) 1.
2.

٠٩/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ (PI0902233-3): تحت رقمالبرازیل 
٠٩/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/BR2010/000183)طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

ت من خالل التعویم عملیة للحصول على نواتج تركیز أباتی (54)
٠٨/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٩/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة  الى بعملی راع الح ق االخت ة Fosfertil/ Bungeیتعل خریة مختلف واص ص تخدام مع خ ة لالس قابل
ن  ة م لخام الفوسفات مع مادة بینیة من السیلیكا المكربنة من مصادر ناریة ومترسبة، أى تتألف العملی

تتفتی ویم األباتی ل تع س، قب ة الكل ن، وإزال دئى، ٠ت الخام بالسحق، والتجانس، والطح شكل مب تم، ب ت
ن  ى م صلبة أعل واد ال ن الم ز م ھ تركی ھ وب س من ة الكل ت إزال ذى تم ون وال ام المطح ب الخ ة ل تھیئ

ن %٤٠ ول م ل بمحل ى ج ول إل اتى ومح صدر نب ن م ولیمر م ضة، وب ل خاف ادة تفاع تخدام م ، باس
ن مجموعات ھیدروكسید  الصودیوم، وبعد ذلك، یتم إخضاعھ إلى خطوة تھیئة بمادة تفاعل كاسحة م

سینامات سینات أو سلفوسك رة ٠سلفوسك ى دائ ت ف ویم األباتی ل بتع واد التفاع أ بم ب المھی ذا الل ر ھ یم
سح"و" التخشین"تشتمل على خطوات  ع خطوات ٠"إعادة التنظیف"و" التنظیف"و" الك ى جمی وف

ة دائرة التعویم ى ظروف درج از ف ذا الغ شبع ھ ، یمكن إضافة غاز ثانى أكسید الكربون حتى درجة ت
ب ة بالل ضغط الخاص رارة وال ھ ٠الح ع تغذیت ستقلة، م صورة م ویم ب ات للتع د فقاع ام تولی ل نظ یعم

دة  بالھواء الجوى لآلالت ذاتیة الشفط أو الھواء المضغوط لخالیا التعویم مع تزویده بنفخ الھواء وأعم
دوی ف ٠نت وة التنظی ى خط ھ ف م تعویم ذى ت زء ال ن الج ارة ع ت عب ائى لألباتی ز النھ اتج التركی إن ن

٠األخیرة من دائرة التعویم

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G05D 23/00

(71) 1.
2.
3.

AUTONICS CORPORATION (REPUBLIC OF KOREA)

(72) 1.
2.
3.

PARK, Hwan-Ki

(73) 1.
2.

٠٨/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠-٢٠٠٨-٠٠١٢١٦٥: الرقمین تحت كوریا
٢٤/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠-٢٠٠٨-٠٠١٤١٢٩

٠٨/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/KR2009/005067):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةبسھولةالحرارةمن النوع المزود بقرص مدرج یغیر نطاق درجةحرارةجھاز تحكم فى درج (54)
٠٧/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

رةحرارةي درجالحالى بجھاز تحكم فیتعلق االختراع درج یغی وع المزود بقرص م اق من الن نط
واح داللیأوةالحرارةومزود بمنتقي لتغییر نطاقات درجةبسھولةالحرارةدرج اظرةل ات من ةلنطاق

ةالحرارةتغییر نطاق درج، عندأبدون خطةبسھولةالحرارةتتیح للمستخدم تغییر نطاق درجةتقامن
وذج توضیحي ٠ةالحرارةج التحكم مع قرص مدرج لدرجوقف خرواللوح الداللى وكذلك ت یوفر نم

ى درجل وعةحرارةالختراع الحالى جھاز تحكم ف ن الن ر نطاق درجم درج یغی ةالمزود بقرص م
را سھولةرالح ىةب شتمل عل تم توصیل: ی ى ی ي الجزء األةمنتق ا ف امي لوحدكھربی PCB ةنمطیةم

دوائر  ن ال د م ةبالعدی تحكم االلكترونی يلل رارةدرجف ات درجةالح بط نطاق رارةوض ةمختلفةح
ىةخطوةالتدویر خطوةبواسط وء ومقبض منتق ھ نت ى ویكون ب دویر المنتق ي لت ع المنتق تم ربطھ م ی

ستوعب الوحدةالحرارةدرجعلى جانب واحد لتمییز نطاقات ى PCB ةالنمطیةوصندوق ی والمنتق
ع إلوح داللى مزود بفتحات خالل جانب واحد ومنویرتبط بمقابض المنتقى د مواض وء عن دخال نت

م تدویر مقبض ةیتم ضبطھ بواسطةحرارةلكل نطاق درجللنتوءةمناظرةمختلف ُالمنتقى ویكون معل
ات درجةحرارةبتدرجات درج م ضبطھا بواسطةالحرارةمناظره لنطاق ى ت ى؛ وقرص ةالت المنتق

ى موبشكل ةتركیبھ بسھولمدرج تم ك عل ى درجقابل للف م ف اح تحك دویرهةالحرارةفت تم ت ذي ی وال
ع الجزء األ ى م امي للوحدباالتصال الكھرب ھةم ھ الحرارPCB النمطی ضبط درج من نطاقةل ض

م ضبطھ بواسطةحرارةدرج ى وحاسب ةت ل آالمنق ھ لتحوی ي صغیر تمت برمجت ةدرجةشارإل
اظرةحرار درج ةلكمیةمن رص الم ى إدوران الق ارإل راةدرجةش سبةرح سابھا بالن م ح اق ةت لنط
٠تحویلھاالتى تمةارشالمنتقى والتعرف على اإلةالذى تم ضبطھ بواسطةالحرارةدرج

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
ن  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة م
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(51) Int. Cl.8 E21B 43/12

(71) 1.
2.
3.

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

CALVERT, Patrick, James
ORAM, Paul, Roderick, Allen

(73) 1.
2.

٠٢/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٢٥١٦٠٥.٥: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
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٠١
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٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تخفیف السداد الكتلى  (54)
٢٠/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢١/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

دد ائع متع ار م ي تی ي ف دفق یتعلق االختراع الحالي بطریقة وجھاز لتقلیل تكوین سداد كتل األطوار یت
ى ًزء أول وجزء ثان یكون مائال فيمن خالل مجرى حیث تشتمل المجرى على ج االتجاه ألعلى عل

ازي ور غ ى ط وار عل دد األط ائع متع ار الم شتمل تی ث ی زء األول وحی شتمل الج ائل، ت ور س وط
: الطریقة على الخطوات التالیة

منطقة سداد كتلي؛ تحدید الضغط في المجرى قبل) أ(
تحدید الضغط في المجرى بعد منطقة السداد الكتلي؛) ب(
د) ج( ن تحدی الي م ضغط الت رح ال ق ط ن طری ي ع سداد الكتل ة ال ر منطق ي عب ضغط الفعل رق ال ف

؛ )أ(من الضغط السابق من الخطوة ) ب(الخطوة 
الضغط الفعلي؛ تحدید الخطأ فیما بین فرق ضغط مستھدف وفرق) د(
دل ثان یكًتولید إشارة تشتمل على مكون أول یكون متناسبا مع الخطأ ومكون) ھـ( ع مع ًون متناسبا م

تغیر الخطأ بمرور الوقت؛ و 
ي الخطوة استخدام اإلشارة التي تم) و( ا ف ـ(الحصول علیھ ل ) ھ ق قاب مام خن ي موضع ص تحكم ف لل

رق الضغط للضبط موضوع بعد منطقة ى ف ي تطرأ عل رات الت ت التغی تم تثبی ث ی ي بحی السداد الكتل
٠الوقتالفعلي بمرور

(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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C09K 8/588Int. Cl.8(51)

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)1.
2.
3.

(71)

4.     SALMA, Tauseef,LEHMANN, Marc, N
FIROUZKOUHI, Faezeh, F
SQUICCIARINI, Michael, P

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٥/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٩٤٤.٤٠٤/٦٠: الطلب االمریكى تحت رقم 
٠٩/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ١٣٥.٤١٥/١٢: الطلب االمریكى تحت رقم 

١٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ  (PCT/US 2008/066387) : طلب البراءة الدولى رقم 
ھدى انیس سراج الدین (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لمنع او تخفیف شوائب الكبریتید تتضمن معالجة سائل االنتاج باضافة بولیمر(54)
٠٩/٠٦/٢٠٢٨فىوتنتھى١٠/٠٦/٢٠٠٨من  تبدأ الحمایة 

ومرات (57) ن المون ار م ومر مخت یتعلق االختراع الحالى بطریقة لمنع او تخفیف تكوین متجانس من مون
ن HتكونCH3 ،R2او Hتكون R1: حیث ) I(ذات الصیغة العامة ا م ل لھ ة الكی ى ١او مجموع ال

ا Aذرات كربون، ٤ ستقیمة او متفرعة لھ ن عبارة عن سلسلة الكلیل م ى ١م ون، ١٠ال ذرات كرب
R5 ن ا م ل لھ ة الكی ن مجموع ارة ع ى ١عب ذه ٦ال ل ھ ن مث صاحب م ولیمر م ون، اوب ذرات كرب

ات  د الكبریت ن استخدامھا لتبدی المونومرات مع االكریالت، االكریالمید، او المیثاكریالمید، حیث یمك
ض ام، ای ت الخ ل الزی اج ونق اعى المعدنیة قبل مستویات التشكیل خالل انت ولیمر رب ا یمكن استخدام ب

وم و ل امونی ذا ٢من ملح ثنائى میثیل ثنائى اللی ك لھ ض االكریلی ل اكریالت وحم سى بروبی ـ ھیدروك
ت  وین مستویات الكبری ذى یعزز تك ات وال د المركب اج باح الغرض، ویمكن ایضا معالجة سائل االنت

.القابلة للتبدید

براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب 
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DELSINE, Damien
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سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

رأس حاملة لمعالجة أنبوب غرف  (54)
١٨/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

اة  ى قن شتمل عل دن سائل، ت یتعلق االختراع الحالى برأس حاملة یمكنھا حمل أنبوب غرف لصب مع
ة لتدفق المعدن الذى یمتد  از معالج ة لجھ رأس الحامل ة ال تم تھیئ ى طول محور، وت ر عل إلى حد كبی

وب ا ٠األنب رأس وفق سبة لل وب بالن زاوى لألنب اه ال ى االتج تحكم ف ائل لل ى وس رأس عل ذه ال شتمل ھ ت
اة ور القن اظر لمح ور المن ذه ٠للمح ع ھ داخل م ھ الت رف یمكن أنبوب غ ضا ب راع أی ق االخت ا یتعل كم

٠الرأس الحاملة

(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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3.

RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

MORALES, François
DE LA TORRE, Alain

(73) 1.
2.

١٥/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٢٨٩٥: تحت رقمفرنسا
٠٧/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/FR2010/000413):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتضبیط فرن لتحمیص مصعد وفرن مناسب لتطبیق ھذه الطریقة  (54)
٠٦/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٧/٠٦/٢٠١٠مایة من تبدأ الح

ر  ن أن یم ة یمك یتعلق ھذا بطریقة لتضبیط فرن لتحمیص مصاعد كربونیة تشتمل على حوائط مجوف
ا الستقبال المصاعد لتحمیصھا ٠تیار غاز التحمیص الساخن ا خالی ة بینھم وائط المجوف دد الح وتتح

نفخ ویتم دوران نظام للتسخین بالنسبة للحوائط الم ع ل ى اتجاه المنب شعب ف جوفة وتشتمل كذلك على ت
ة  ن الحوائط المختلف از م سحب الغ الھواء فى اتجاه الحوائط المختلفة وتشعب فى عكس اتجاه المنبع ل

سخین ل للت ى األق د عل شعب واح ذلك ت ى ٠وك سبق الطبیع سخین الم ور الت ى ط ة عل شتمل الطریق ت
ر ا ھ تحری تج عن ذى ین صاعد وال ى للحوائط والم رق ف ى تحت راف والت ة لالحت ایرة القابل واد المتط لم

ع  ى اتجاه المنب رن ف ة للف الحوائط المجوفة كمقدمة لطرد الغازات فى منطقة التسخین المسبق الطبیعی
سخین شعب الت سبة لت ى ٠بالن دفق إل از المت ار الغ دیل تی ى تع شتمل عل ة ت إن الطریق راع ف ا لالخت طبق

ا ى تی تحكم ف ة لل وائط المجوف تخدام الح ى باس سبق األول سخین الم ة الت الل منطق ادة خ از الم رات غ
زع  ة ن ى وضعیة مقدم تیارات الغاز الخارجة من منطقة تسخین مسبق طبیعیة ثانیة لكى یتم التحكم ف

٠الغاز

(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



٢٦

٢٣/١٠/٢٠٠٨
١٧٤٩/٢٠٠٨
٢٠١٣نوفمبر 

١٦/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٥٥

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

العربیةجمھوریة مصر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D03D 15/00

(71) 1.
2.
3.

ETS A. DESCHAMPS ET FILS (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

DESCHAMPS, Georges-Paul

(73) 1.
2.

٢٥/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٥١٤٦٤: تحت رقمفرنسا
٢٥/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/EP2007/054078):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

غطاء أرضى محسن مؤقت  (54)
٢٤/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٥/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ى اء أرض الى بغط راع الح ق االخت ى األرض یتعل ة عل د، لإلزاح ھ التحدی ى وج ت، عل سن مؤق مح
ة  یة طولی وط أساس ن خی شكلة م سیجیة م ة ن ى تركیب شتمل عل ستنقعات، م ة أو الم ة أو الموحل الرملی
وط  ع خی ة م وخیوط نسیج معترضة ویكون نسیجھ مصمم بحیث تتشابك فیھ الخیوط األساسیة الطولی

ع النسیج المعترضة التالیة، وبصورة مفضلة وإل صفوف م اطع ال ى منتصف تق ة، ف ر للغای ى حد كبی
أعمدة النسیج، تترك الخیوط األساسیة المعترضة فى التقاطعات الباقیة، لكى یحصل كل خیط أساسى 
معترض، على األقل على مساحة واحدة نسیجیة مشدودة بسیطة یلیھا مساحة من العوامات، وتتعاقب 

ر ا ا، األم سابق ذكرھ ة ال ساحات المختلف سیج الم وط الن ات لخی دوث انكماش ى ح سبب ف ذى یت ل
ھ تم الحصول علی ذى ی سیج ال راع الحالى، ٠المعترضة محدثا بذلك بروز واضح فى الن ا لالخت ووفق

رض  ن ع ل م ى األق د عل زء واح ى ج عھا عل تم وض ستویة ی وط م ى خی ذكور عل سیج الم شتمل الن ی
ستویة التركیبة النسیجیة المذكورة على سطح واحد منھا على األقل وط الم ن الخی ع كل م تم وض ، وی

ات  د نھای سیج المعترضة عن وط الن ة أم ال، بواسطة خی ذھا، سواء بصورة ثابت م أخ المذكورة التى ت
٠البروز لسطح التركیبة النسیجیة المذكورة

(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



٢٧

٢٠/٠٧/٢٠٠٩
١١٠٧/٢٠٠٩
٢٠١٣نوفمبر 

١٦/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٥٦

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

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

عمكتب براءات االخترا

(51) Int.Cl.8 A23L 3/3427 & B65B 51/24,  55/19 & B65D 81/26 & C08K 5/00,  5/098

(71) 1.
2.
3.

COLORMATRIX HOLDINGS,  INC . (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

RULE, Mark
VALUS, Ronald J.
TATTUM, Steven Burgess

(73) 1.
2.

٢٤/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ) ٨٩٧١٥٨/٠٦: (ألمریكیة تحت األرقام الوالیات المتحدة ا
٠٩/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) ٩٩٨٢٠٨/٠٦(

٢٤/٠١/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/US2008/000258: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

حاویة، مادة وطریقة تتعلق بكسح األكسجین (54)
٢٣/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٤/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ًیتعلق االختراع الحالى بحاویة تتضمن غالفا  مصنوعا من بولیمر ،  ً
تحتوى أداة إغالق  على سدادة تتضمن مصدر ٠، ویحتوى على محفز ، مثل الباالدیوم PETمثل 

عند اإلستخدام ، مع إحتواء الحاویة  على مشروب وتكون أداة ٠جین ، مثل تالھیدرید ھیدرو
یتالمس ھذا البخار مع ٠اإلغالق فى موضعھا ، سیتشبع الحیز العلوى من الحاویة ببخار الماء 

الھیدرید المصاحب للسدادة  ونتیجة لذلك سینتج الھیدرید ھیدروجین جزیئى سینتقل إلى مصفوفة 
مر المصنوع منھا الغالف  ویتحد مع األكسجین الذى یمكن أن یدخل الحاویة عبر جدرانھا البولی

٠المنفذة 
٠ویحدث تفاعل بین الھیدروجین واألكسجین ، یتم تحفیزه بواسطة المحفز ، ویتم إنتاج ماء 

٠ألكسدة ھكذا ، یتم كسح األكسجین الذى یمكن أن یدخل الحاویة وتتم حمایة محتویات الحاویة من 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



٢٨

٠٨/٠٤/٢٠١٢
٠٦٥١/٢٠١٢
٢٠١٣نوفمبر 

١٦/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٥٧

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

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

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

INDUSTRIE DE NORA S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ANTOZZI, Antonio, Lorenzo
BRICHESE, Marianna
CALDERARA, Alice

(73) 1.
2.

٠٨/١٠/٢٠١٠بتاریخ  (MI2009A001719) : إیطالیا تحت رقم 
٠٧/١٠/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/064964: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

للبادسمر أحمد ا (74)
براءة إختراع (12)

كاثــود لعملیــات التحلیـل الكھربــى (54)
٠٦/١٠/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٠٧/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ىلتصاعد الھیدروجین فةخاصة، مناسب بصفى بكاثود لعملیات التحلیل الكھربیتعلق ھذا االختراع
ى بطالء حفزةمزودةمعدنیة، حیث یتكون من ركیزى لوللحصول على الكلور من القىالكھربالتحلیل

) البراسیودیمیوممثل(ةنادرةرضیأ، وعناصر كل منھما على الباالدیومىمصنوع من طبقتین تحتو
تكون ةالنادرةرضیألبالوزن للعناصر اة المئویةالنسب. ِّومكون نبیل یتم اختیاره من البالتین والروثینیوم

.ة الداخلیةالطبقىعنھا فةرجیالخاةالطبقىقل فأ

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٢٩

٣٠/٠٥/٢٠١٠
٠٨٩٥/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

١٦/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٥٨

(22)
(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 47/00

(71) 1.
2.
3.

HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

JACOBSON Larry A.
CHEN Dingding
QUIREIN John A.

(73) 1.
2.

٢٦/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/074322):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة ونظام لمعالجة لمنحنیات االنحالل معدل إحصاء جاما باستعمال شبكات متعادلة  (54)
٢٥/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٦/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راھن بمعالج راع ال ق االخت ـدل ةیتعل الل معـــ ات االنح اإلمنحنی صاء جام بكات ح تعمال ش باس
ى منحناألعلى ةالتوضیحیوبعض التجسیدات٠لةمتعاد شمل الحصول عل ى انحالل قل ھى طرق ت
دل انحمنحنیات(ة سبر نوویةداأكواشف جاما فى ةحصاء جاما واحد لكل من مجموعإمعدل الل مع

حصاء جاما إم منحنیات انحالل معدل وتستخد) على عمق خاص فى حفره بئرةاء جاما المسجلحصإ
ـرة المتعادلةلشبكاة، وبواسطةالمتعادلدخال نقط تقاطـع الشبكھإل ؤ بالمعایی ةالجیوفیزیقییمكن التنب

ر یط بحف ـن المح ـر وةللتكوی رر عملیالبئ ىةتك صول عل تخدامھا والح ات و اس دالمنحنی ؤ لع ةالتنب
٠لعنق حفره البئرةللتكوین كدالةللمعاییر الجیوفیزیقیىحفره البئر لینتج رسم بیانعماق فى أ

(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



٣٠

١٠/١١/٢٠١٠
١٩١١/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

١٧/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٥٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 53/22, 53/62, 61/00

(71) 1.
2.
3.

LUMMUS TECHNOLOGY INC . (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

GEARHAR , Loren, E.
PATEL, Sanji , N .
KOCH, David, R .

(73) 1.
2.

٢٠/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ) ١٢٣.٩٠٤/١٢(:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٨/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/US 2009/043232): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع (12)

لیة إلستخالص ثانى أكسید الكربون من خلیط غازعم (54)
٠٧/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة عملیة إلستخالص ثانى أكسید الكربون من خلیط غازالحالى بیتعلق االختراع- شتمل العملی ، ت
:على 

اء و- ون وبخار الم سید الكرب انى أك ى ث شتمل عل ن معالجة مسبقة لخلیط غاز ی ر م واحد أو أكث
الغازات الخفیفة فى نظام المعالجة المسبقة لتكوین خلیط غاز مبرد ؛

ة - یط تجزئ ازالخل ون غ سید الكرب انى أك ى ث شتمل عل ذى ی سفلى ال رد إلستخالص الجزء ال المب
ات الخفیفة ؛الغازوثانى أكسید الكربون علىوالجزء الفوقى المشتمل 

وین تالمس جزء على األقل من األجزاء - وى لتك ادل حرارى مع جزء عل ن خالل تب سفلیة م ال
أجزاء بخار علویة وجزء سائل علوى ؛

ونتمریر جزء البخار العلوى عبر غشاء إنتقائى لثانى أكسید الكربون لفصل - سید الكرب انى أك ث
المتغلغل عن الغاز المتبقى الذى یشتمل على الغازات الخفیفة ؛

دویر - ونإعادة ت سید الكرب انى أك ام ث ى نظ سفلیة إل زاء ال ن األج ل م ى األق زء عل المتغلغل وج
المعالجة المسبقة ؛ و

٠منقى ثانى أكسید الكربون إستخالص جزء على األقل من األجزاء السفلیة كتیار منتج -

(57)

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



٣١

٠٨/٠٦/٢٠١٠
٠٩٥٦/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

١٨/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٦٠

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

العربیةجمھوریة مصر 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 43/10

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

SPALLINI, Michele

(73) 1.
2.

١٠/١٢/٢٠٠٧بتاریخ (MI2007A 002308): تحت رقمإیطالیا
٢٨/١١/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/010164):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

أداة تمدد غالف  (54)
٢٧/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

شتمل یتعلق االختراع الحالى بوحدة تثبیت وتمدد تشتمل عل ث ی دد، حی ل للتم ى جھاز تثبیت ونوع قاب
ع  جھاز التمدد على سلسلة من وسائل التمدد یمكن استخالصھا ومنعھا فى اثنین على األقل من المواق

٠التشغیلیة المختلفة، حیث تخرج وسائل التمدد بصورة شعاعیة من جھاز التمدد

(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



٣٢

١٨/٠٦/٢٠٠٨
١٠٣٨/٢٠٠٨
٢٠١٣نوفمبر 

١٨/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٦١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D01F 2/02, 1/06, 2/16

(71) 1.
2.
3.

LENZING AKTIENGESELLSCHAFT (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

BECHTOLD, Thomas
MANIAN, Avinash, Pradip

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٥بتاریخ (A2029/2005)تحت رقمالنمسا
١٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/AT2006/000521): طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

بغیة طریقة إنتاج مادة سلیولوزیة متكونة ص (54)
١٧/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٨/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ى  ق، عل ود، یتعل تخدام صبغة الراق م صبغھ باس اج جسم مشكل ت ة إلنت یتعلق االختراع الحالى بعملی
: وجھ التحدید، بإنتاج ألیاف أو طبقة رقیقة، تشتمل على الخطوات التالیة

غة الراقود بصورة مشتتة جزیئیا توفیر مادة بدء سلیولوزیة تحتوى على صب-
إنتاج محلول قابل للتشكیل من مادة البدء السلیولوزیة -
تشكیل المحلول باستخدام أداة تشكیل مناسبة -
٠ترسیب أو تولید السلیولوز من المحلول المشكل على التوالى-

(57)

غة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة بالل



٣٣

٢٦/٠٨/٢٠١٠
١٤٤٢/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

١٨/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٦٢

(22)
(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  4/06 , G06F 7/00 , H04M 11/00

(71) 1.
2.
3.

3RD BRAND PTE. LTD. (SINGAPORE)

(72) 1.
2.

UNDERWOOD, John Anthony
KEYS, Christopher Edward

3.    KERO, Markku
4.    LEINONEN, Rainer

(73) 1.
2.

٠٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨٠٥٠٦٧-٦:  سنغافورة تحت  رقم 
٠٢/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/SG2009/000240: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اءة اختراعبر (12)

طریقة لتسھیل نمو مجتمع الھاتف المتنقل   (54)
٠١/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٢/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ن المشتركین  دد م ة لمزاوجة ع ل . یتعلق االختراع الحالى بنظام و طریق ى األق ام عل ویتضمن النظ
ین خادم واحد الستقبال الئحة األسماء من كل مشترك متنقل ضمن شتركین المتنقل ن الم دد م تم . ع وت

دة  ماء الموح ن معلومات األس ة م شاء مجموع تھیئة الخادم المذكور لمعالجة الئحة األسماء لغرض إن
ف  ع تعری ار م شترك مخت دة لم ماء الموح ات األس ة معلوم ة مجموع ام ؛ مقارن ى النظ شترك ف ل م لك

اث ف مم ام ؛ تعری ع النظ شترك م صص لكل م ا مخ شترك م ل شبكة م ث تقاب الت شبكة المشترك بحی
ة  شاء الئح المدخالت المحتواه فى مجموعة معلومات األسماء الموحدة للمشترك المختار المذكور ؛ إن
بكة  اثالت ش رس مم من فھ شترك ض ل م وة لك ال دع ة ؛ و إرس شترك المطابق بكة الم اثالت ش لمم

. المشترك المطابقة

(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



٣٤

١٠/٠٣/٢٠١٠
٠٣٨٨/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

١٨/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٦٣

(22)
(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 43/03

(71) 1.
2.
3.

CATALYTIC DISTILATION TECHNOLOGIES (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SMITH, Lawrence, A., Jr.
GELBEIN, Abraham, P.
BOYER, Christopher, C.

(73) 1.
2.

١٠/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٨٥٢.٩٢٣/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٦/٠٥/٢٠٠٨اریخ بتPCT/US) (2008/063881: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إلنتاج داى ألكیل إثیر (54)
١٥/٠٥/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٦/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

تغذیة تیار یتضمن كحول ألكیل : بعملیة إلنتاج داى ألكیل إثیر ، وتشمل العلمیة االختراعیتعلق ھذا 
:لى نظام مفاعل بعمود تقطیر ، وبشكل متزامن فى نظام المفاعل ذى عمود التقطیر إ

ل )١ تم التفاع ر ی ل التقطی ة تفاع ى منطق ة ف ر الحفزی ة التقطی ع تركیب ل م ول األلكی س كح تالم
ًحفزیا لجزء على األقل من كحول األلكیل لتكوین داى ألكیل إثیر مناظر وماء ، و

ر الن)٢ ل إثی داى ألكی ة ال ر تجزئ ود التقطی ل ذى عم ام المفاع شغیل نظ اء ، وت ن الم اتج م
اظر  ر المن ل إثی داى ألكی وین ال ل لتك ر لكحول األلكی شكل كبی ل ب ل كام للحصول على تحوی
وماء ، واستخالص الداى ألكیل إثیر من المفاعل ذى عمود التقطیر كجزء منتجات علویة ، 

٠رواسب تقطیر واستخالص الماء من المفاعل ذى عمود التقطیر كجزء 

(57)

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



٣٥

١٥/٠٤/٢٠١٠
٠٦١٩/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

١٨/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٦٤

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

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

اءات االختراعمكتب بر

(51) Int. Cl.8 B29C 47/00 & E21B 17/18 & F16L 7/00

(71) 1.
2.
3.

MORRIS, Collin (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

MORRIS, Collin

(73) 1.
2.

١٧/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٩٨٠.٥٧٧/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٦/١٠/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/CA2008/001840):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عضو أنبوب مزودة بمجرى إضافى  (54)
١٥/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٦/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الف مشكل  ى غ شتمل عل ر ی ات بئ ى عملی وب لالستخدام ف البثق یتعلق االختراع الحالى بعضو أنب ب
ر  د أو أكث ر وواح ن بئ ة م ع المنتج بجوف صلب یحیط بمسار أنابیب اإلنتاج الموجود الستقبال الموائ

ى القطاع ٠من المجارى اإلضافیة التى توجد لالتصال بمعدات البئر ویكون شكل الغالف مستطیال ف
ون  ن أن تك ى یمك ة والت ب المسطحة المقابل ن الجوان ى العرضى كما یكون مزود بزوج م ة عل ملفوف

ة لمحور دوران البكرة سطحة موازی ب الم ون الجوان ث تك تم وضع المحور المركزى ٠بكرة بحی ی
داد  بعض بامت ن بعضھا ال دا ع الممتد طولیا لمجموعة أنابیب اإلنتاج وكل من المجارى اإلضافیة بعی

الف ومح سطحة للغ ب الم ع الجوان وازى م شكل مت عھ ب تم وض ذى ی ام ال رى الع ور القط ور المح
الك ٠البكرة ة وأس الك الھیدرولیكی ة، واألس الك الكھربائی دة لألس ة جی زى حمای الف المرك وفر الغ ی

ة  ل التكلف ع تقلی اج م ب اإلنت ة أنابی ب مجموع داد جان ارى بامت ى المج ودة ف رى الموج صال األخ االت
٠وسھولة تصنیع عضو األنابیب

(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



٣٦

١٧/٠١/٢٠١٠
٠٠٨٨/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

١٨/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٦٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلم
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 33/00

(71) 1.
2.
3.

REELWELL AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

VESTAVIK, Ola, M.

(73) 1.
2.

١٧/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧٣٦٨١: تحت رقمالنرویج
١٦/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/NO2008/000268):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وجھاز لتنظیف بئر وإحكام غلقھ  (54)
١٥/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٦/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

أى حال ممكن ھ ب ذه ٠یتعلق االختراع الحالى بتوفیر طریقة لتنظیف سطح بئر وإحكام إغالق ا لھ وفق
ن الطریق ى الطرف األول م ایئ عل ة، وھى عبارة عن سلسلة أنابیب حفر متعددة القنوات تتضمن مھ

ل  ر یعم ب الحف سلة أنابی انى من سل د الطرف الث از إرشادى عن ع وجود جھ ر، م ب الحف سلسلة أنابی
ر  ائع عب د بالم ن خالل التزوی داخل البئر، حیث یتم تنشیط جھاز اإلرشاد من أجل جعل البئر نظیفا م

ن قنا ات م ع والجزیئ ل الموائ تم نق ر وی ب الحف سلة أنابی صلة بسل وات المت ن القن ل م ة واحدة على األق
ب  سلة أنابی صلة بسل وات األخرى المت البئر وإرجاعھا إلى السطح عبر قناة واحدة على األقل من القن

ر ورة ٠الحف أى ص ھ ب ام غلق ر وإحك طح البئ ف س اص بتنظی از خ ضا بجھ راع أی ق االخت ا یتعل كم
٠ممكنة

(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

٢٨/٠٣/٢٠١٠
٠٥٠٤/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

١٩/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٦٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H04B 7/005 & H04Q 7/30, 7/38

(71) 1.
2.
3.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

TYNDERFELDT, Tobias
ÖSTERLING, Jacob
EKSTRÖM, Hannes

(73) 1.
2.

٢٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ PCT/SE) (2007/050689: طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

LTEطریقة وجھاز لتقلیل القدرة فى نظام  (54)
٢٧/٠٩/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٨/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راعیتعلق ھذا  ى االخت دة أول د عق ث یوج از اتصال السلكى ، حی ى جھ ة لالستخدام ف وفیر طریق بت
ام ل النظ ة داخ ى خلی ستخدم ف ة للم ات الطرفی ى المحط ن وإل رور م ى الم تحكم ف ى ت ، والت

ام  ى النظ ة ف لة ھابط رور وص تم م ث ی ة , بحی لة الھابط رور الوص ل م ى بنق دة األول وم العق تق
ة  ارات فرعی ى إط ا عل ل منھ شتمل ك لكیة ، ی ارات الس ى إط ات , ف ى قیاس دة األول رى العق تج

ائج القیا ا لنت ل ، ووفق ًعلى مؤشرات النظام المحددة مسبقا فى الخلیة األولى المذكورة على األق سات ً
الت  ة للوص ارات الفرعی دد اإلط ر ع ى لتغیی د ذات ى بتحدی دة األول سماح للعق تم ال ذكورة ، ی الم
لة  لكیة للوص ارات الالس ى اإلط ة ف لة الھابط رور الوص ى م ستخدمة ف وفرة الم ة المت الھابط
ستخدمة ،  ة الم لة الھابط ة للوص ارات الفرعی وى اإلط ر محت ى تغیی افة إل ذكورة باإلض ة الم الھابط

٠ًیكون التحدید المذكور ساریا فى الوقت المحدد بواسطة العقدة األولى و

(57)

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



٣٨

١٠/١١/٢٠١١
١٨٨٨/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

١٩/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٦٧

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

العربیةجمھوریة مصر 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 43/00

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

RICHARD, Bennett, M.
XU, Yang

(73) 1.
2.

١١/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٤٦٣.٩٤٤/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٠/٠٥/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/034209):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

غالق محكم للفراغ الحلقىإوةجزاء متداخلأةتكسیر بواسط (54)
٠٩/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٠/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ره مفتوحیتعلق االختراع الحالى ب ى حف ى٠ةإجراء عملیھ تكسیر ف راغ الحلق تم توسیع الف طی ةبواس
دم تغطی٠والتى تقع خلف صمامات العزلةجزاء المتداخلاأل ن ع ددالصفوفةیمك جزاء لألةالمح

ستخدمةخلجزاء المتداوتمتد األةالمتداخل ى وی ى خاصیلتوسع الفراغ الحلق وین ف ذا التك غالق اإلةھ
م ر٠المحك ر المم ضغوط عب سیر الم ائل التك خ س ن ض شكیل یمك سیر الت ن تك زء م داخل وج المت

رةحفرةسمنت للحفاظ على استقاماأللصبةفى تشكیل مناسب ، ال توجد حاج٠المطلوب ى ٠البئ ف
اج  ى تحت ات الت راإالتكوین ى عزل الف ن غل ى تجسید مفضل ، یمك ى ، ف ادأالحلق سلك م ك ال ةن یمتل

٠ةسمنت التقلیدیبدال من عملیات صب األبإحكامالحلقى تزداد بحیث تغلق الفراغةخارجی

(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



٣٩

٢٤/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٥٦/٢٠٠٩

٢٠١٣سبتمبر 
١٩/٠٢/٢٠١٤

٢٦٥٦٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60C  15/06

(71) 1.
2.
3.

PIRELLI TYRE S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CEREDA, Giuseppe
DAGHINI, Guido
CALHABEU, MUNIZ, Anderson

(73) 1.
2.

١٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ )  PCT/EP2006/012165: (طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

الفكریةعبد الھادى للملكیة  (74)
براءة اختراع (12)

إطار لھ تركیب شفة اإلطار الخارجى مطور (54)
١٧/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٨/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

على تركیب شفة اإلطار الخارجى لھیتعلق االختراع الحالى بإطار مركبة حمل شاقة  یشتمل 
من الطبقة المنثنیة إلى أعلى لھیكل اإلنشاءات طبقتان مقویتان إثنان مجاوران للجانب الداخلى 

طبقتا التقویة یفضال أن یكونا مصنوعتان من ٠وطبقة إحتكاك تشتمل على عناصر تقویة 
أسالك صلب تشتمل على فتائل سابقة التشكیل ، األسالك المذكورة تكون مائلة بزاویا 

٠رى لإلطار بالنسبة إلى المستوى القط٣٥- إلى ١٠-و٣٥+ إلى ١٠+ بین 

(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

٢٣/١٢/٢٠٠٣
١١٠٣/٢٠٠٣
٢٠١١إبریل 

٢٣/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٦٩

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

عربیةجمھوریة مصر ال
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A61K 33/04

)جمھوریة مصر العربیة(مجد أحمد قطب عبد هللا / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مجد أحمد قطب عبد هللا / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

عنصر الكبریت وتركیباتھ الحمضیة ومشتقاتھا لقصور إنزیم جلوتاثیون
اس ترانسفریز واإلبوكسید ھیدرولیز لجمیع أنواع المرض المصاحبة لھذا القصور

(54)

٢٢/١٢/٢٠٢٣وتنتھى فى تاریخ منح البراءةتبدأ الحمایة من 
عنصر الكبریت وتركیباتھ الحمضیة ومشتقاتھا مواد فسیولوجیة رئیسیة وأساسیة یتعلق ھذا االختراع ب

على الكبد والرئة " ھى مواد فعالة فرماكولوجیا " ًوتتحول إلى مواد فعالة بطرق معروفة ومثبتة علمیا 
راض المناعیة والروماتوید وجھاز الخالیا الدمویة وجمیع أنظمة الجسم وجمیع السرطانات واألم

والذئبة الحمراء وعلى ذلك فھى مفیدة إلنھاء المرض المصاحب لقصور إنزیم جلوتاثیون اس 
تحضر ھذه المواد على ھیئة العنصر الخام ٠ترانسفریز واإلبوكسید ھیدرولیز والتخلص من السموم 

بریتورات وكبریتات وسلفونات وك،أو أمالحھ الحمضیة أو مشتقاتھ المتعددة فى صور من كبریتیدات 
٠مركبات الكبریت ومركبات وتحضیرات مختلفة ومتعددة 



٤١

١٤/٠٦/٢٠١١
٠٩٨٠/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

٢٤/٠٢/٢٠١٤
٢٦٥٧٠

(22)
(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 79/00

(71) 1.
2.
3.

 ABB TECHNOLOGY AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

GENTSCH, Dietmar

(73) 1.
2.

١٨/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠٢١٩٧٨.٥: م رقتحتمكتب البراءات األوروبى
١٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/008927(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

ةالفلطیةوعالیةتبدیل متوسطةجھزألمفاتیح ةترتیب (54)
١٣/١٢/٢٠٢٩نتھى فى ـوت١٤/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

حیث تشتمل على ةالفلطیةوعالیةتبدیل متوسطةجھزأىمفاتیح تستخدم فةبترتیبیتعلق ھذا االختراع
ة تالمس متحركةعن وسیلةفیھا عبارةقل الموجودألحدى وسائل التالمس على اإحیث تكون ،مفاتیح

. ١ةالحمایعنصرىفةالواردًمسبقاةِّالممـیزةللفقرً، وفقاشعالإةحشوةشغیلھا بواسطحیث یمكن ت
، یتم لالختراعً، وفقااالعتباربعینةالفلطیةعالیةالتیار وترتیبةعالیةخذ ترتیبأةمكانیإولضمان 

ةجھزأُنھ تـقرن أ، وشعال مخصص لكل مفتاحإ، یزود جھازمن المفاتیحةلمجموعة، بالنسبنھأاقتراح 
.شعالإللزمن اًوفقاًشعال معاإلا

(57)

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



٤٢

٢٨/١٠/٢٠٠٩
١٥٩٨/٢٠٠٩

٢٠١٣أغسطس 
٢٧/٠٢/٢٠١٤

٢٦٥٧١

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 1/50 , 1/58 , 1/62

(71) 1.
2.
3.

 BLUE LAGOON PEARLS PTY LTD (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.

MORGAN , Robert , Peter

(73) 1.
2.

٠١/٠٥/٢٠٠٧تاریخ ب٢٠٠٧٩٠٢٢٩٣: استرالیا تحت رقم 
٠١/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/AU 2008/000606): طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة تتكون من مكون معالجة ومادة حاملة لمعالجة الماء  (54)
٣٠/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠١/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ارة عن مركب عضوى یتعلق ة عب ن مكون معالج ون م اء تتك اإلختراع الحالى بتركیبة لمعالجة الم
رافین ، دھون ،  مع ب ن ش ار م ارة عن مركب عضوى یخت سائل فى صورة زیت ، ومادة حاملة عب

.بالستیك وسیرامیك أو خلیط منھم 

(57)

مة باللغة اإلنجلیزیةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقد



٤٣

٢٧/٠١/٢٠٠٩
٠١٢٠/٢٠٠٩

٢٠١٣دیسمبر 
٢٧/٠٢/٢٠١٤

٢٦٥٧٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C23F 11/00, 14/02

) جمھوریة مصر العربیة(معھد بحوث البترول ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أیمن محمدى السید عطا/ االستاذ الدكتور
محمد عطیة مجاھد/ االستاذ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

طریقة تحضیر مثبطات التآكل لسبائك الحدید الكربونى من تدویر مخلفات البولى ایثیلین 
تیرفیثاالت 

(54)

٢٦/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٧/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من
ات ی دویر مخلف ن ت ونى م د الكرب سبائك الحدی ل ل ات التآك ضیر مثبط ة تح راع بطریق ذا االخت ق ھ تعل

ى ١٥٠البولى ایثیلین تیرفیثاالت فى وجود جلیكوالت عند درجات حرارة بین  ة ٢٢٠ال ة مئوی درج
ضویة  ر ع واد غی ع م ا م م خلطھ فور ث د الفوس ى كبریتی طة خماس ا بواس دیل تركیبھ تم تع دھا ی وبع

دنیومال( ز والمولوب ین , ) زنك والسیریوم والمنجنی ولى ایثیل ات الب ائى لمخلف ب الكیمی دیل التركی م تع ت
صودیوم PETتیرفیثاالت  یتات ال یتات الرصاص أو أس ن أس ازة م ل الحف ن العوام فى وجود نسبة م

ین  راوح ب سب تت صودیوم بن ات ال ز أو كربون یتات المنجنی ى ٠,١أو أس ود % ٥إل ى وج الوزن ف ب
ین ج انول األم ین DEAلیكوالت أو ثنائى ایث انول األم ى ایث ة TEAوثالث د درج أجرى التفاعل عن

روجین ، ٤ْم فى وجود مكثف عاكس ولمدة ١٩٠إلى ١٧٠حرارة من  ى وجود غاز النیت ساعات ف
رارة  د ح ل عن تمر التفاع م اس دة ٢١٠-١٧٠ث رارة ٣ْم لم ة الح ضت درج ذا خف د ھ اعات بع س

ستمر التفاعل عند ھذه الدرجة لمدة ساعة ثم خفضت حرارة التفاعل إلى درجة حرارة ْم وا١٠٠إلى 
ول ٠الغرفة  ع محل ا م ن خالل تفاعلھ وبعد ذلك تم تعدیل التركیب الكیمیائى للبولیمرات المحضرة م

ین  راوح ب رارة تت ة ح د درج فور عن د الفوس امس كبریتی ن خ وى م ى ٤٠قل ة ١٢٠إل ة مئوی درج
٠ساعات ٨ین ساعة إلى لزمن یتراوح ب

(57)



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٤مارسىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢١٥دد ــالع٢٠١٤أبریلددــع

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 صادراألوصاف المخت ة ٢٠١٤مارس رخالل شھةال ة العربی ـا باللغ ًطبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٥٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٥٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٦٥٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٦٥٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٥٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٥٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٥٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٥٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٥٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٥٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٥٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٥٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٥٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٥٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٥٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٦٥٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٦٥٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦٥٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٦٥٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٦٥٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٦٥٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٦٥٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٦٥٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٦٦٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٦٦٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٦٦٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠قـم براءة ر

)٣٣( ٢٦٦٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٦٦٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٦٦٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٦٦٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٧( ٢٦٦٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٦٦٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٦٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

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

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

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

.للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،           

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

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

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

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

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

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

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

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

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

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

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

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

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

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

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



افتتاحیة

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاريخ تقديم الطلب 

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

44 تاريخ القبــول 

45 صدور البراءةتاريخ 

51 للبراءات ىالتصنيف الدول

54 ومدة الحمايةتسمية االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغير( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكيل



ii

( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

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

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

( iv )



iii

( iv )

األعضاءرموز الدول ابعت

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



iv

( iv )

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

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

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

( iv )
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األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٤مارسرـالل شهـخ
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ولوجیاأكادیمیة البحث العلمى و التكن
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01G 19/12

)جمھوریة مصر العربیة(نبیل محمود الطنطاوى / مھندس  ٠١
٠٢

(71)

نبیل محمود الطنطاوى/ مھندس  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ثنائھاأو ة أللسیارات قبل الرحلطاراتإنذار مرئى ومسموع لتجنب انفجار إ (54)
١٠/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ١١/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ا  تج عنھ ى ین سیارات والت ارات ال ار اط ب انفج سموع لتجن ى وم ذار مرئ دائرة ان راع ب ق االخت یتعل
اوتش االط دث لك ى تح االت الت ارات اضرار مادیة وبشریة جسیمة ، ویعتمد االختراع على نقل االنفع

سیارة  زین _الى اشارة كھربیة یمكن عن طریقھا ایقاف عمل محرك ال ذار ) . سوالر –بن تم ان ا ی كم
د  ر االفتراضى لالطار ق أن العم السائق بانذار ضوئى عن طریق لمبة بتابلوه السیارة وانذار صوتى ب

.اقترب من النھایة

(57)

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



٣

٢١/٠٩/٢٠١١
١٥٧٩/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

٠٥/٠٣/٢٠١٤
٢٦٥٧٤

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F17C 1/00

)جمھوریة مصر العربیة ( عبد هللا عبد المطلب كمال الدین عبد المطلب / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد هللا عبد المطلب كمال الدین عبد المطلب  / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

منظومة أمان أسطوانة الكلور (54)
٢٠/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ٢١/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

سریبات  ع ت ات التعامل م اقى منظوم ن ب ة م ل تكلف یتعلق موضوع االختراع بإسلوب بسیط وفعال وأق
٠أسطوانات الكلور 

ى وتعتمد ف ل عل ا تعم كرة المنظومة على ثالث محاور مھمة فى التعامل مع تسریبات الكلور حیث أنھ
:-

٠حصر الغاز فى حیز قلیل والحد من انتشاره مما یمنع الخسائر البشریة والمادیة ·
٠ًنقل الغاز بعیدا عن منطقة التسریب إلى منطقة االعدام ·
٠اعدام الغاز بطریقة أمنة وغیر مكلفة ·

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



٤

١٧/١٠/٢٠١٠
١٧٣٨/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

٠٥/٠٣/٢٠١٤
٢٦٥٧٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث الع
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl8 A61 L 27/12 & A61 K 6/033

)جمھوریة مصر العربیة(یاسر محمد حلمى عبد الھادى القمارى / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

)جمھوریة مصر العربیة(یاسر محمد حلمى عبد الھادى القمارى / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحضیر الھیدروكسى أباتیت الطبیعى فى صورة عالیة النقاء لإلستخدام فى مجال الطب 
الحیوى

(54)

١٦/١٠/٢٠٣٠و تنتھى فى١٧/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من
ة راع بطریق ق اإلخت سى یتعل ضیر الھیدروك ل لتح ددة المراح ورة أباتمتع ى ص ت ف ی

اء یعال یة ة النق ام الماش ن عظ وجى ، م شاط البیول ول والن ضرة ٠والقب ادة المح ك الم تمتل
نان  ام واألس ات العظ ى جراح روریة ف ة ض ستلزمات طبی ستخدم كم ة ت ادة حیوی ة كم ة ھائل إمكانی
ن  یل اآلم ا أو التوص ة الخالی ضیف لزراع ل م ذلك كحام ة وك ین والجمجم ھ والفك والوج

اقیر سم للعق ل الج ة داخ م ٠الدوائی انیكى للعظ ف المیك ى التنظی ضیر عل ة التح شتمل طریق ت
ادلى  رارى تب راء تك ك إج ب ذل صناعیة ویعق ات ال د المنظف ى أح ع ف م النق ادة ث تخدام آالت ح بإس
ل  بھ الكام تخلص ش تم ال ى ی اخنة حت ة س رى قلوی ال وأخ ارى ع غط بخ ت ض ة تح ة مائی لمعالج

ص ضویة الم واد الع ن الم ى لألاحبة م ى ف ت الطبیع م باتی رق ٠العظ ة الح ام عملی ذا إتم ى ھ یل
ن  د ع رارة ال تزی ة ح د درج ا°٦٥٠عن ة لبقای ة النھائی ام اإلزال وى إلتم سد ق و مؤك ى ج م ف

ضویة  واد الع دت –الم ن –إن وج ى الطح الل عملیت ن خ ضر م ت المح ز اإلباتی یجھ
ة األحجام  ات مختلف ة حبیب ، ٢٥٠–٦٠٠، ٦٠٠–١٠٠٠، ١٠٠٠-٢٠٠٠: والغربلة على ھیئ

٠میكرون لتلبى مدى واسع من التطبیقات الطبیة ٢٥٠أصغر من 

(57)



٥

١٢/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٢٦/٢٠٠٩
٢٠١٣یولیھ 

١٠/٠٣/٢٠١٤
٢٦٥٧٦

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

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون 

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G05B 11/01

)جمھوریة مصر العربیة ( محمد حلمى عبد الرؤوف محمد / دكتور مھندس –السید أستاذ مساعد  ٠١
٠٢

(71)

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

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

عشارى الحث األوتوماتیكى ذو خرج یساوى خمس عشرة قیمة (54)
١١/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٢/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

َیتعلق ھذا اإلختراع بعشارى الحث المخترع  الجدید الذى تم تنفیذه بأربعة عناصر حث ملفات ٤( فقط ُ
ًللحصول منھ أوتوماتیكیا على  خمسة عشر خطوة متتابعة ومتتالیة للحث ولیس عشرة ) ١٠ولیس 

, ًلذلك فإن لھ العدید من الممیزات التى ال توجد فى عشاریات الحث الموجودة حالیا . خطوات فقط 
. ریض من خطوات الحث حیث إنھا تنتج عشرة قیم فقط للحث بینما ینتج عشارى الحث الجدید مدى ع

ًكذلك فإنھ أمكن التحكم فى خطوات الحث الناتجة منھ لیس یدویا فقط بل أوتوماتیكیا أیضا بواسطة  ً ً
. ًالحاسب اآللى من خالل برامج تم تصمیمھا خصیصا لھذا الغرض بإستخدام أكثر من لغة برمجة 

ُبأقل تكلفة وبعمر أطول وأداء ُصنادیق عشاریات الحث التى ستصنع بإستخدام ھذا العشارى ستكون 
أفضل وكذلك ستنتج مدى أكبر من خطوات الحث بشكل أوتوماتیكى ودون أى تدخل من اإلنسان مما 

ُوالتى بدورھا تستخدم فى قیاس , یتیح إستخدامھا فى المعایرة اآللیة لكل أجھزة قیاس الحث الكھربى 
.اة العملیة الحث الكھربى فى العدید من التطبیقات الھامة فى الحی

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



٦

٢٠/٠٥/٢٠١٠
٠٨٣٦/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

١٠/٠٣/٢٠١٤
٢٦٥٧٧

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

جمھوریة مصر العربیة
رة الدولة لشئون البحث العلمىوزا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

SIEGFRIED GENERICS INTERNATIONAL AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

VON SCHUCKMANN, Alfred
KAMLAG, Yorick
MAYER, Stefan

4.    SANDELL, Dennis

(73) 1.
2.

Sanofi SA (SWITZERLAND)

٢٢/١١/٢٠٠٧بتاریخ ) ١٠٢٠٠٧٠٥٦٢٦٣.٤: (الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقمى 
٢٩/١٠/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/EP2008/064661: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

از قیاس إستنشاق مادة سھلة التفتتجھ (54)
٢٨/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٩/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

صاص  ق إمت ن طری شیطھ ع ن تن ذى یمك اس ال از قی الى بجھ راع الح ق االخت یتعل
ت  ھلة التفت ادة س شاق م ھ إستن رض من واء والغ ار ھ ستخدم لتی د ٠الم ھ التحدی ى وج وعل

ة  ادة دوائی تم و٠م ى ی ارج الت ا خ ن تحریكھ زین ویمك ة تخ ى غرف عھا ف ض
اس  ضیب قی اس لق ق قی ن طری م ع ق الف دادة غل ة س تم إزال دما ت ة عن ذه الغرف ھ

غ  اھز للتفری تح ج ل للف ع قاب ى وض د ٠ف ھ التحدی ى وج سن ٠وعل صریف المح ٠للت
واء  دفق الھ سارین لت وفیر م الى بت راع الح ق اإلخت تح ٠ویتعل دھما الف وفر إح ث ی حی

اس و والت ة القی غ لغرف واء / فری دفق الھ انى لت سار الث ر الم ل ٠أو یم رة داخ مباش
٠غرفة حلقیة لكى یختلط ھناك مع تیار الھواء المحمل بالمادة 

(57)

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



٧

٣٠/٠٩/٢٠١٠
١٦٥٣/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
١٠/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٧٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07F 9/22

(71) 1.
2.
3.

 BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BOCK, Michael
HUTTENLOCH, Oliver
DECK, Patrick

4.
5.
6.

BEY, Oliver
SCHELLING, Heiner
SIEGERT, Markus

(73) 1.
2.

٠٢/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٥٣٩٦٠.٣:رقمالمكتب األوروبى
٢٦/٠٣/٢٠٠٩ریخبتاPCT/EP 2009/053577) (:لى رقمطلب البراءة الدو

٠١
٠٢

(30)

طھ حنفى محمود / األستاذ  (74)
براءة اختراع (12)

عملیة لتحضیر ثالث أمیدات من األمونیا وثانى كلوریدات األمیدو  (54)
٢٥/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى٢٦/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

.یر ثالث أمیدات من األمونیا وثانى كلوریدات األمیدو یتعلق اإلختراع بعملیة لتحض (57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٨

٢٢/٠٥/٢٠١١
٠٧٩٩/٢٠١١
٢٠١٣أكتوبر 

١١/٠٣/٢٠١٤
٢٦٥٧٩

(22)
(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.

HELM, Alexander

(73) 1.
2.

٢٦/١١/٢٠٠٨بتاریخ (PA 200801662): رقمتحت الدنمارك
٠٢/١١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/IB2009/054862):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةدقائقیةلطحن مادةدلفنةمكن (54)
٠١/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٢/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ادة دلفنةلق االختراع الحالي بمكنیتع ن م واد خام األةدقائقیةلطح ل م ات األسمنتمث منت ومخلف س
د لى حد كبیرإةفقیأطحنةعلى منضدةالمذكورةالدلفنةوتشتمل مكن٠ةوالمواد المماثل ، ودلفین واح

تم ینللدوران حول خط مركزه عن طریق محمل دلفھویتم تشكیلةتفاعلیةیعمل بصورقلعلى األ وی
وأنھابةالدلفنةتتمیز مكن٠دلفینةدارإتوصیلھ بعمود  از ق ى جھ ى ة تشتمل عل ي عل المتصاص جزئ

واأل ل لق ى األةمحوریةق شا عل ود تن ولي لعم اه الط ي االتج ل ف دلفین وتعم ن ال ل م دلفینةدارإق ،ال
ولي تجاهااللى إةنسبثابتةلآیتم تركیبھ على مكون ولأعلى جزء المذكورةویشتمل جھاز القو الط

ىالدلفین، وجزء ثانيةدارإلعمود  ھ عل دور ةلآمكون یتم تركیب دلفین وی ز لل ط المرك دور حول خ ی
شتمل الجزء األ٠بشكل مشترك معھ انيولوی ى والث غط متقابلأعل طح ض ا بصورة س د كالھم ةیمت

اة حجرویشكالن بینھما،الدلفینةدارإعلى االتجاه الطولي لعمود عمودیاةكبیر تم فیھ طح ی وفیر س ت
ي االتجاه ةالمحوریةللقوحتى یتم توجیھھ في االتجاه المتقابلولعلى الجزء األالضغط التي تعمل ف

انيسطح الضغطویتم توفیرالدلفینةدارإالطولي لعمود  ى الجزء الث س عل ي نف ھ ف تم توجیھ ى ی حت
ولي لةالمحوریةالقواالتجاه حیث تعمل اه الط ي االتج ود ف دلفینةدارإعم یلال دخال وسطإلة ، ووس

ي الحجر زج مكیف الضغط ف ین ة ل طح الضغط المتقابلأب ي ھذه٠ةس تم ف راءی ى ةالب الحصول عل
و از ق وفعةجھ ف الق ضبط لتخفی ل لل ىةالمبذولةالمحوریةال وقاب دلفینعل ل ال تم محم د ی ذه ق ، وھ
اةالمحامل المتاحةیضا بواسطأتشكیلھا  سبب٠تجاری يوال ذا ھو ف ل دخال اإن أھ زج، مث لوسط الل

ر ي الحج ت، ف ؤدي ةالزی ذهإی ي ھ ضغط ف راكم ال ى ت رل وةالحج ع الق ذلك م ا ك تم تكییفھ ي ی ةوالت
دلفین كلیسطح الضغط، بحیثةومنطقةالمعنیالمحوریھ ل ال ي االتجاه أةیتم تخفیف محم ا ف و جزئی
٠المحوري

(57)

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



٩

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١٤٧٢/٢٠١٠
١/٠٩/٢٠١٠

٢٠١٣نوفمبر 
١٧/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٨٠

B05B 11/00Int. Cl.8(51)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH (GERMANY)1.
2.
3.

(71)

9. SIGRIST,MARTIN
10. HOLAKORSKY, HOLGER

5. MATHE, Gerald
6.    MEISENHEIMER, Martin
7.    LANCI, Antonio
8.    MOCK, Elmar

HAUSMANN, Matthias
SCHMIEDEL, Guido
WITTE, Florian
GESER, JOHANNES

1.
2.
3.
4.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٧/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠١٤٤٦٤.٩:المانیا تحت رقم
٠٦/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/EP2009/001619):طلب البراءة الدولى رقم

محمد عبد العال عبد العلیم(74)

براءة اختراع(12)

خزان ومرذاذ (54)
٠٥/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى  ٠٦/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من  

لتجنب زیادة الضغط غیر المرغوب فیھ، یتم االنھیار .مقترح خزان  لبخاخة  وطریقة لملئ الخزان (57)
خزان  وملئھا بكمیة مبدئیة من السائل  والتى تكون اقل من اقصى حجم لغرفة المسبق لغرفة السائل  لل

أو توسیعھا عن طریق غاز لتحدید /على نحو مفضل قبل ملئھا، یتم ضغط غرفة السائل  و. السائل
.الحجم والذى یكون اقل من اقصى حجم لغرفة السائل

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



١٠

جمھوریة مصر العربیة
مىوزارة الدولة لشئون البحث العل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

pct

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

٢٢/٠٢/٢٠١٠
٠٢٩٢/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
١٧/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٨١

 A01N 25/02, 43/90, 45/02, 43/56, 43/36, 47/30, 43/653 43/70, 51/00, 43/54, 37/34, 35/10, 39/02, &
A01P 3/00, 7/04

Int. Cl.8(51)

SYNGENTA LIMITED (UNITED KINGDOM)1.
2.
3.

(71)

BELL, Gordon, Alastair
HARRIS, Clair, Louise
TOVEY, Ian, David

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٤/٠٨/٢٠٠٧تاریخ ب٠٧١٦٥٩٢.١: المملكة المتحدة تحت رقم 
١٣/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/GB2008/002730): والطلب الدولى رقم 

سھیر میخائیل رزق (74)

براءة اختراع  (12)

تحسینات فى مركبات عضویة او متعلقة بھا (54)
١٢/٠٨/٢٠٢٨فىوتنتھى١٣/٠٨/٢٠٠٨من تبدأ الحمایة 

تراع الحالى بتركیب یشتمل على مركب الصیغة یتعلق االخ(57)
CH3CH(OH)C(=O)NR1R2   (1)

الكیــــلC3-6اوالكنیــــلC2-6،الكیــــلC1-6اوهیــــدروجین،تكــــون باســــتقالالكــــلR2وR1فیــــه حیــــث

،فینیــلمــنباســتقاللیــتم اختیاریهــا مــستبدالتثــالثاى بواســطةاختیاریــاهستبدلمــمنهــاكــلوحلقــى،

والمــستبدالت االخــرى الممكنــة R4وR3حیــثR4NR3ومورفولینیــل،C1-5كوكــسىال،هیدروكــسى

ویمكــن ان یــتم تــضمین هــذه التركیبــات فــى تركیــزات مــستحلبة، . تكــون كمــا تــم ذكرهــا بالوصــف الكامــل

والمركـــب الفعـــال بیولوجیـــا . یكـــون الكتامیــد ثنـــائى میثیـــل) I(وبخاصــة فـــى حالـــة ان المركـــب ذوالـــصیغة 

ــ ایزوبروبیـل ٩(ــ حمـض كربوكـسیلیك ٤بیـرازول ـ1Hــ میثیـل ـ١ـ ثنائى فلورومیثیـل ـ٣فطریات یكون مبید 

. ٢ـ امید الموضح فى شكل ) ـ یل٥ـ میثانوـ نفثالبین ـ٤.١ـ رباعى هیدرو ـ ٤.٣.١

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



١١

٠١/٠٧/٢٠١٠
١١٣٥/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
١٧/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٨٢

(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 E21B 43/16 & G05D 7/01

(71) 1.
2.
3.

STATOILHYDRO ASA (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

MATHIESEN, Vidar
AAKRE, Haavard

(73) 1.
2.

٠٤/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨٠٠٨١: تحت رقمالنرویج
١٦/١٢/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/NO2008/000455):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

لتدفـــق السائل خالل صمام أو جھاز تحكـــم فى التدفق فى ) الضبط الذاتى(طریقــــة للضبط الذاتى 
الحاقن فى إنتاج النفط 

(54)

١٥/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٦/١٢/٢٠٠٨دأ الحمایة من تب
سائل  ھ ال دفق فی یتعلق ھذا االختراع بطریقة لحقن السائل إلى النفط وخزان الغاز أو التكوین، الذى یت
دفق  ى الت تحكم ف ذاتى أو أجھزة ال تحكم ال إلى الخزان أو التكوین من خالل عدد وافر من صمامات ال

ن الضغط المزودة على امتداد الحاق ى م ر أعل شكل كبی ت ب دفق ثاب ن، والصمامات التى تملك حجم ت
ى  ن الحاقن إل ر م التفاضلى للضبط الذاتى لتدفق السائل من أجل ضمان معدل حجم ثابت إلى حد كبی

٠الخزان أو التكوین على طول امتداد الحاقن

(57)

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



١٢

٠٨/١٢/٢٠١٠
٢٠٧٦/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
١٧/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٨٣

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

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

اءات االختراعمكتب بر

(51) Int. Cl.8 C07C 17/00

(71) 1.
2.
3.

MARATHON GTF TECHNOLOGY, LTD.  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WAYCUILIS, John, J.

(73) 1.
2.

١٣/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٠٦١.٤٧٥/٦١: الرقمین الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٠٣/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٤٧٧.٣٠٧/١٢

١٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/047162):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ھیدروكربونات سائلة باستخدام طریقة قائمة على البروم ونظام لتحویل األلكانات الغازیة إلى
التحلیل الكھربائى السترداد البروم 

(54)

١١/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٢/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
ى  ضم، ف ا، وت ا ھن شوف عنھ نظم المك الیب وال ن األس ة م ة متنوع الى بمجموع راع الح ق االخت یتعل

ار یضم األلك: واحدة من التجسیدات، طریقة تشمل ة توفیر تی وین منتجات مخلق ة، تك ات الھالوجینی ان
ضم  ى ت ى والت تتألف من الھیدروكربونات وبرومید الھیدروجین من المواد الداخلة فى التفاعل التخلیق
ضمن  روم، ویت ن الب ل م ى األق زء عل ترداد ج ة، واس ات الھالوجینی ن األلكان زء م ل ج ى األق عل

٠االسترداد التحلیل الكھربائى

(57)

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



١٣

١٨/٠٧/٢٠١١
١٢٠٤/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
١٧/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٨٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B42D 3/00

(71) 1.
2.
3.

 UNIBIND LIMITED (CYPRUS)

(72) 1.
2.
3.

PELEMAN, Guido

(73) 1.
2.

٢١/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ٠٠٣٦/٢٠٠٩: م رقتحتبلجیكا 
١٩/٠١/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/IB2010/000090(:رقملبراءة الدولى ب الط

١·
٢·
٣·

(30)

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

المجلدملف اللتصنیع عنصرالتلكاستخدام ةوطریقمجلدعنصر ربط لتصنیع ملف  (54)
١٨/٠١/٢٠٣٠نتھى فى ـوت١٩/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

، حیث یكون عنصر الربط ھذا منتج شبھ مصنع مجلدبعنصر ربط لتصنیع ملف ا االختراعیتعلق ھذ
على حامل ى، وحیث یكون عنصر الربط ھذا عنصر ربط مسطح یحتومجلدعمل ملف منھ یمكنىالذ

الشریط ، حیث یتم تزوید الحامل بغطاء مزود ىجانب فأى وصفیحتین على ىشریط مركزمتكون من
خارجىالبالتسخین على الجانبةمنصھرةالصقةیتم توفیره بمادىالحامل المذكور والذو حول أعلى

.الجانب المقابل منھ على جانب واحد من عنصر الربط وعلى الحواف منىالخارجسطح على الةممتدال

(57)

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



١٤

٣٠/١١/٢٠١١
٢٠٢٠/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
١٧/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٨٥

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C 17/00

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

REYMOND, Vincent
KHARCHENKO, Andriy
NADAUD, Nicolas

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥٣٩٥٦: ت رقمتحفرنسا
١١/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/FR2010/051172):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة لتثبیت فیلم والمنتج الناتج  (54)
١٠/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١١/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة ی تعلق االختراع الحالى بطریقة للحصول على مادة مغطاة بما ال یقل عن سطح واحد منھا مع حزم
ت  ن، تثبی االنبعاث المنخفض لألفالم الرقیقة، تشتمل ھذه الطریقة على الخطوات اآلتیة التى تتكون م

یلم فضى رق ى تتضمن ف ة والت الم الرقیق ادة األف ن م د ما ال یقل عن سطح واحد من مقدار م ق واح ی
على األقل بین اثنین من األفالم الرقیقة العازلة كھربائیا، والمعالجة الحراریة لسطح واحد على األقل 

ین  راوح ب ى ٥٠٠مغطى بشعاع لیزر منبعث واحد على األقل عند طول موجة واحد على األقل یت إل
ة ب٢٠٠٠ ة الناتج ة للحزم ن نانو متر، مثل مقاومة الطاقة الصادرة أو الثابت ل ع ا ال یق ا ٠%٥م طبق

زر  ذى یمتص شعاع لی ق وال یلم رقی ن ف ل ع ا ال یق ة م لالختراع، فإنھ قبل المعالجة، تتضمن الحزم
ى  دة عل زر واح د طول موجة شعاع لی ة عن الى، امتصاص الحزم ة، وبالت ة جزئی ل بطریق على األق

ذ-مم٤األقل بحیث یكون امتصاص  سمیك المغطى بھ د طول من مادة الزجاج النقى ال ة عن ه الحزم
٠%١٠موجة شعاع لیزر واحد على األقل بحیث یكون أكبر من أو مساوى لـ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٥

١٩/١٢/٢٠١١
٢١١٧/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
١٧/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٨٦

(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 E02D 3/02

(71) 1.
2.
3.

GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MAHER, Stephen, A.
WISSMANN, Kord, J.

(73) 1.
2.

٢٤/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٢١٩.٨١٤/٦١: یكیة تحت رقم الوالیات المتحدة األمر
٠٢/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/US2010/037032(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

ألرض اتحسین لةقیطرجھاز و (54)
٠١/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٢/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

دةسنان متعددألھ لھا آرض حیث یتضمن أللتحسین اةبجھاز وطریقاالختراع یتعلق ھذا  ن ألةممت سفل م
ا ةلآلاةیتم قیاد. ةعلویة صفیح ل اىلإمیكانیكی دد سلفاإرض للوصول ألداخ راق مح ق اخت ي عم ن ًل ع

تم تراجع ا.سنان ألطریق ا ا مرات متكررإوةلآلی ف الىلإللوصول ةعادتھ ن .ةتربتكثی ئ أیمك ن تمل
.بوسط قابل للتدفقةلآلاةصنعت بواسطىالفراغات الت

(57)

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



١٦

٢٧/٠٧/٢٠١١
١٢٤٩/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
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علمىوزارة الدولة لشئون البحث ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F24J 2/07, 2/48

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN INDUSTRIEKERAMIK RÖDENTAL GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

HACK, Udo

(73) 1.
2.

٣٠/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٠٦٩٥٢.٦: المانیا تحت رقم 
٠١/٠٢/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP) (2010/051181: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

وحدة وتنظیم المتصاص الطاقة الشمسیة (54)
٣١/٠١/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠١/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل الى االخت دةالح صابوح ولى المت ور ط ھ مح الف ل شمل غ سیة ت ة الشم ، (L)ص الطاق
ا  ى لھ ع العرض ساحة المقط ة م ة ثانی ة ونھای رة أولی ة ح شكل ذو نھای ى ال الف أول مخروط سم غ ق
ة لجزء الغالف األول ذو مقطع  ة الثانی انى یجاور النھای الف ث سم غ أصغر من النھایة األولیة ، وق

ا  دا بطولھ ت ج ى ثاب د, ًعرض شمل وح ضا ت یرامیكى ًأی صر س سیة عن ة الشم صاص الطاق ة امت
طح أول  ى لجزء الغالف األول وتتضمن س ة األول ى النھای ت ف سیة والمثب المتصاص األشعة الشم

ق  ور متناس سطح (S)الذى یمكن توجیھھ تجاه االشعاع الشمسى ولھ مح ر ال ع عب انى یق طح ث ، وس
وات ن القن د م ھ العدی سیة ل ة الشم صاص الطاق صر امت سطح األول عن صل بال ى تت ستقیمة الت الم

انى  سطح الث ى ال ة , األول إل ا مثبت ك بكونھ ى ذل سیة ف ة الشم دة الطاق ز وح راع ، تتمی ا لالخت ًطبق
ور  ل المح ة تماث الف األول بطریق زء الغ ى لج ة األول ى النھای ل (S)ف سطح األول والمائ لل

٠للغالف (L)بطریقة نسبیة على المحور الطولى 

(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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٠٨/٠٨/٢٠١١
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(73) 1.
2.

١١/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩٢٠٠٠١٢٩٦.٣: الصین تحت رقم 
٢٨/٠١/٢٠١٠بتاریخ PCT/CN) (2010/000125: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ونیة مرذذة محسنة سیجارة الكتر (54)
٢٧/٠١/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٨/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل شعار ، االخت از است سنة ، وجھ رذذة مح ة م سیجارة الكترونی ب
سائل  ذ وعنصر لتخزین ال سی٠وعنصر أساسى للترذی وى ال ضا تحت دخل ًوأی ى غطاء ، م جارة عل

ضمن ع٠مزود بالغطاء ھواء إضافى اذ یت ائى  وعنصر النف ى سخان كھرب ذ األساس نصر الترذی
ى ثقب٠السائل ائى عل سخان الكھرب اة ویتصل ٠یحتوى ال ى قن سائل عل وى عنصر تخزین ال ویحت

تم ٠جھاز االستشعار بالقناة من خالل ثقب ، وتكون تیار حلقى عن طریق مدخل الھواء اإلضافى  ی
سائل  اذ ال صر نف ل عن وص

ذ االس صر الترذی ى عن سخین ف سیجارة ت ن لل ث یمك ائى ، بحی سخان الكھرب رة بال ى مباش اس
سھولة  ستخدم ب ل الم ن أن یتقب دة ، ویمك غیرة موح اط ص ة بنق ة مالئم ازى بطریق دخان الغ ال

سھولة  صاصھ ب ن امت ث یمك ة بحی ة الرئ سھولة فقاع دخان ب دخل ال ن أن ی ٠ویمك
ن خ سائل م زین ال صر تخ ائى وعن سخان الكھرب ن ال ل م صل ك ب یت الل الثق

ع  الل دف ن خ ده م ن تبری ذ ویمك ة الترذی الل عملی ن خ دخان م د ال ث یتول اة بحی والقن
دخن  ذاق الم تص م دخان المم شبع ال واء وی ار الھ صال ، ٠تی ة لالنف سمة قابل ة منق ا بنی سیارة لھ ال

٠حیث یمكن للسیجارة التبادل والحمل المناسب 

(57)

رجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ت
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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BOUZID, Tarek
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٠٣/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٣٠٥٥٠٨.٥: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٧/٠٥/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/057298):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مقیاس للمائع، وبالخصوص للماء  (54)
٢٦/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٧/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة  ى میكانیكی وى عل اء، متضمنا خزان یحت ائع، وبالخصوص للم اس للم یتعلق االختراع الحالى بمقی
الخزان بواسطة  ائع متصل ب دفق م اس ت ى نظام لقی ین آخرین، عل ى، من ب وى عل قیاس وعداد یحت

ذكور ن الخزان الم را. اتصال بین الغطاء منھ وخیط م ا لالخت ب وفق ة تركی اس حلق ضمن المقی ع، یت
ذكور  الخیط الم زود بفتحة للخیط مرتبطة ب ھ، م ن فك على غطاء العداد المذكور الذى یتم غلقھ ویمك

٠للخزان وحلقة اإلغالق من الخارج مغطیة حلقة التركیب المذكورة

(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



١٩

١١/٠٩/٢٠١١
١٥٠٢/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
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مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10B 45/02
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 THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
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KIM, Ronald

(73) 1.
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١٢/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠١٢٤٥٣.٥: تحت رقمألمانیا
١٩/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/001049):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
ختراع  براءة ا (12)

لغرف فرن الكوكةمناسبةفردیةكتل مضغوطإلنتاجةطریق (54)
١٨/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٩/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

قةمناسبةفرن الكوك لضغط الفحم بصورةلغرفةیتعلق االختراع الحالي بطریق ن طری بسع ، الك
دأةلى واحدإجھاز كبس مناسب ةحیث یتم كبس الفحم وضغطھ بواسط ل مضغوطةو ع للفحم، ةكت
ى  از الضغط عل شتمل جھ ث ی ل الفحم المضغوطوحی طح كت شكل س ب ی دي٠ةقال ن المج یضا أوم

ل فحم مضغوط وفیر كت بس، باستخدام عملیةت ل للك مةالكبس االبتكاریةبالفع ذه ث سطح ھ صب ال
الي بخصةل الفحم المضغوطبحیث تتمیز كت ا بالت تم الحصول علیھ ر ةمتطورائصالتي ی شكل كبی ب

ق ٠الفحمةخالل كربنةضح في تبادل متطور للغاز والحرارتشكیل الكوك التي تتةفي عملی ا یتعل كم
رن الكوك مناسبةاالختراع بجھاز لغرف م،ةف شكیل لضغط الفح تم ت ث ی شكل حی ذكور ب از الم الجھ

ن االكبعناصر صب على سطحةمزودةلوحةمفضل في صور ون م ةلمجدي االستفادبس وحیث یك
ذه و عده مرات للكبسأةواحدةمرمن ھذه اللوحات  ن الممكن لعناصر الصب ھ ث یكون م ن أوحی

٠ةعشوائیةتوجد بعدد ونوع وتركیب

(57)

قة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرف
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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(51) Int. Cl.8 C01B 3/38
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THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)
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MEISSNER, Oliver
VON TROTHA, Thilo

(73) 1.
2.

٢٤/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٣٠٤٨٠.٠: الرقمین تحت ألمانیا
٢١/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ١٠٢٠١٠٠٢٤٥٣٩.٩

٢٤/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/003793):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة إعادة تشكیل أولى ذات تدفق متغیر من غاز الدخان  (54)
٢٣/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٤/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع الحالي بطریق ق االخت زي ةعادإلةیتعل شكیل حف دروكربونات باستخدام بخارأت ي للھی اء ول الم
د  غط متزای ت ض ا لعتح ل وفق ق مفاع ن طری صر الحمایع ام علب١ةن ى نظ شتمل عل ةعمودیةُ، ت

نلى غازإتشكیلھا ةعادإاحتراق، حیث یتم تحویل الھیدروكربونات المراد ةوحجر ق ع ق تخلی طری
ذكورة، حیث تتم تعبئةالعمودیةُبخار الماء في نظام العلب ادالنظام الم تةبم ث ی ز، وحی سخین محف م ت

ق مجموةالعمودیةُنظام العلب ون كلةالحارقةجھزمن األةععن طری ین ، و یك وعا ب ا موض منھ
ب العمودی ن مجموعةُالعل صنوعا م وارقةوم ن الح سنى م ث یت والي، حی ى الت ع عل ي توض الت

سخین ةالحارقةجھزكل من األةوتتم تغذی٠سفلألى إلى حد كبیر إللحوارق تولید لھب متجھ  از ت بغ
اتج وینوھواء، حیث یتم سحب الھواء من المداخل ى حجرإفذ غاز الدخان الن ن ةل راق م ى أاالحت عل

ادةوالمصنوعةنابیب غاز الدخان الموضوعأحد كبیر في لىإةفقیأسفل ویدخل بصوره ألى إ ةمن م
ي تكون متوازیةخزفی دةوالت بعض ومتعام ع بعضھا ال ب العمودیةم ى العل ا ةُعل رتبط كل منھ وی

ي المنطقألةجانبیفتحات في الجدران البجھاز حارق من خالل سفلیةنابیب غاز الدخان ف ةلحجرةال
راق تم التغذی٠االحت ي ةوت دخان ف از ال رارأبغ ترداد الح ستخدم الس زه ت رةُجھ رج حج د مخ ةعن

ن إاالحتراق، كما تتم التغذیھ بغاز  ى كل م شتمل عل ل كسجین وغازأَّضافي مسخن مسبقا ی ر قاب غی
ن أكل طرف كل عند ةالتغذیةجھزألالشتعال من خالل  دخانأنبوب م ب غاز ال ي نابی دفق أف تجاه ت

ذي تمت التغذی، وبذلك ینفذ الغاز اإلةغازات الدخان المسحوب ي ةضافي ال ھ ف دخان أب ب غاز ال نابی
تمةنبوب غاز الدخان بكامل طول حجرألى إ ث ی راق، حی ن الغةتنظیم كل كمیاالحت ضافي از اإلم

٠نبوب غاز الدخانأبھ في ةمسبقا قبل التغذیضافيسخین الغاز اإلبھ، وحیث یتم تةالذي تمت التغذی

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
رفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة الم
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٠٨/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢١٣.٧٣٨/٦١: الرقمینالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
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١١/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/IB2010/001471):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
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(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تكوین جل بولیمر للزیوت (54)
١٠/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١١/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

وتر ةز ومادثیل سیلولووإیزیت یشتمل على كل جل زیتى صالح لألیتعلق االختراع الحالى ب مزیلة للت
ت صالح لألیللسطحى وذلك بخلط اإلیثا ع زی ادسیلولوز م سطحى ویةكل وم وتر ال ة للت سخن مزیل

ى درجإالخلیط  ىأةحرارةل ن درجعل ولیمر ةالحرارةم ر الزجاج لب ال عب یلولوزإیلالنتق ل س ٠ثی
ول رائقثیلاإلین یذوب أبمجرد و ون المحل ا و یك ستقر كجلإ، فاسیلولوز تمام رد و ی رك لیب ھ یت ٠ن

ا والزیتىالمتكون متجانسا والجل الجل ویكون  ائى تقریب ھ درجالناتج یكون متجانس ، لزج وال م ةل
رار ل ةح وین ج ـنأتك ل مــ ن و٠م٥١٠٠ق ى األأیمك ن ف دیل دھ ستخدم كب رق غذین ی تم ط ا ی ة كم

٠زیتىالجل على التحتوى ةتراكیب غذائیلتحضیر جل زیتى و

(57)

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



٢٢

٢٤/٠٥/٢٠١١
٠٨٢٤/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
١٩/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٩٣

(22)
(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 27/08

(71) 1.
2.
3.

GEORG SPRINGMANN INDUSTRIE- UND BERGBAUTECHNIK GMBH (GERMANY)
SMS CONCAST AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

DRATVA, Christian
SPRINGMANN, Georg
HASSELBRINK, Dirk

4.
5.
6.

WARMBIER, Dieter
NOBBE, Matthias

(73) 1.
2.

٠٤/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٤٠١١٧.٢: الرقمین تحت ألمانیا
٢٤/١١/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٤٧٠٧٩.٤

٠٣/٠٩/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/062997):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

شأة صب مستمر ندلفین وتجمیعة دالفین لم (54)
٠٢/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٣/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق  ون یتعل ل ویك دتى تحمی ى قاع شتمل عل ستمر ت ب م شأة ص ین لمن ة دالف دلفین وتجمیع راع ب االخت
دوران  اثلى ال ین تم دلفین غالف دلف ون لل ث یك ذكورتین، حی ل الم الدلفین محمال على قاعدتى التحمی

٠وحیث یكون كرسى تحمیل الدلفین موضوعا داخل غالف الدلفین

(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



٢٣

٠١/١٠/٢٠٠٩
١٤٥٣/٢٠٠٩

٢٠١٣دیسمبر 
٢٠/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٩٤

(22)
(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 11/02

(71) 1.
2.
3.

MIDREX TECHNOLOGIES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

METIUS, Gary, Edward
MONTAGUE, Stephen, Craig
KAKALEY, Russell

(73) 1.
2.

٠٢/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٩٢١.٥٣٩/٦٠: الرقمین الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٢٨/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٩١٠,٠٥٧/١٢

٣١/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/004196):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة ونظام لإلمداد بحدید ساخن مختزل مباشرة لھ عدة استخدامات  (54)
٣٠/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣١/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة ونظام لإل ة بطریق راع الحالى عام زل مباشرة یتعلق االخت د ساخن مخت ھ حدی ستمر ب ار م داد بتی م
(HGRI) ر زال المباش راء االخت ائم إلج رن ق ن ف زل (DR)م د المخت سخین الحدی ادة ت رن إع أو ف

د (DRI)مباشرة  سخین الحدی ادة ت إلى نقطة خارج الفرن القائم إلجراء االختزال المباشر أو فرن إع
د المختزل مباشرة، حیث ینقسم تیار الحدید ال ن الحدی ساخن المختزل مباشرة إلى تیارین على األقل م

ة  ى وحدة قولب زل مباشرة إل ساخن األول المخت د ال ار الحدی الساخن المختزل مباشرة، ویتم إرسال تی
انى  ساخن الث د ال ار الحدی ال تی تم إرس ق، وی وبى مغل ام أنب ى نظ ة ف تخدام الجاذبی ساخن باس ى ال عل

وبى المختزل مباشرة بصورة مستمرة إ ى نظام أنب ضا ف ة أی ھر مجاور باستخدام الجاذبی رن ص ى ف ًل
ق مزود  وبى مغل ى نظام أنب ة ف ن الجاذبی مغلق لھ صندوق تھدئة وأنابیب تغذیة، أو بواسطة تولیفة م

ة صفة عام ى ب حنات أفق ل ش ة، وناق ب تغذی ة وأنابی صندوق تھدئ ضا ب د ٠ًأی ار الحدی تخدام تی تم اس ی
٠شرة اختیاریا لتغذیة عدة أوعیة نقل ساخنة بصورة مستمرةالساخن الثالث المختزل مبا

(57)

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



٢٤

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١٢٨١/٢٠١٢
٠٨/٠٧/٢٠١٢

٢٠١٣دیسمبر 
٢٠/٠٣/٢٠١٣

٢٦٥٩٥

C07D 211/64, 498/04, 405//12Int. Cl.8(51)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD-( JAPAN)1.
2.
3.

(71)

     4.    AKI, Shinji
     5.    OGASAWARA Shin
     6.     UTSUMI, Naoto

SHINHAMA, Koichi
FUJITA, Nobuhisa
YAMAMOTO, Akihiro

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٩/٠١/٢٠١٠بتاریخ ٠١٩٢٨٩/٢٠١٠: الیابان تحت رقم 
٢٨/٠١/٢٠١١ PCT/JP2011/052307)  بتاریخ  (:رقم البراءة الدولى  رقم 

سمر احمد اللباد (74)

براءة اختراع  (12)

یط من االوكسازول وطریقة النتاجھ مركب تخلیقى وس(54)
٢٧/٠١/٢٠٣١فىوتنتھى٢٨/٠١/٢٠١١من  تبدأ الحمایة 

یتعلق االختراع الحالى بطریقة النتاج كمیة كبیرة من مركب االوكسازول، ویتحقق ھذا الھدف من (57)
: I(خالل مركب تمثلھ الصیغة  وجین او مجموعة الكیل عبارة عن ذرة ھیدرR1ـ :حیث) 

بواسطة مجموعة ٤ـ بیریدیل بھا استبدال عند الموضع ١عبارة عن مجموعة R2. منخفض
-:استبدال تختار من 

)  *Ala (  مجموعة فینوكسى بھا استبدال على شق الفینیل بواسطة واحدة او اكثر من مجموعات
.االلكیل المنخفض المستبدلة بواسطة الھالوجین

(Alb) *عة الكیل صغیر مستبدلة بالفینوكسى وبھا استبدال على شق الفینیل بواسطة واحدة مجمو
.او اكثر من مجموعات االلكیل الصغیر المستبدلة بالھالوجین

)  *Alc (الكیل منخفض بھا استبدال بواسطة الفینیل على شق الفینیل -مجموعة الكوكسى صغیر
. بواسطة ھالوجین

) *Ald (بھا استبدال بالفینیل على شق الفینیل بواسطة واحدة او اكثر من مجموعة الكیل منخفض
. مجموعات االلكوكسى المنخفض المستبدلة بالھالوجین

) *Alc ( عبارة عن مجموعة امینو بھا استبدال بواسطة واحدة او اكثر من مجموعات االلكوكسى
. المنخفض المستبدلة بالھالوجین ومجموعة الكیل منخفض

*)Alf(عة الكوكسى منخفض مستبدلة بالفینیل على شق الفینیل بواسطة واحدة او اكثر من مجمو
مجموعات االلكوكسى المنخفض المستبدلة بالھالوجین، 

-n ٦الى ١عبارة عن عدد صحیح یتراوح من .
-X3عبارة عن مجموعة من السلفونیل اوكسى العضویة.

االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١٢/٠٦/٢٠١١
٩٦٤/٢٠١١

٢٠١٣دیسمر 
٢٠/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٩٦

B01D 53/58Int. Cl.8(51)

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)1.
2.
3.

(71)

GEHRKE Helmut
LIPPMANN, Dennis

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٦١٦٧٤.٥: قم المكتب االمریكى تحت ر
٢٧/١١/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/EP 2009/008452)طلب البراءة الدولى 

سمر احمد اللباد  (74)

براءة اختراع(12)

ازالة نیتروجین امونیا، ونیتروجین امونیوم ونیتروجین یوریا بواسطة االكسدة بمحالیل تشتمل على (54)
الھواء فى محطات انتاج االمونیا والیوریاھیبوكلوریت من عادم 

٢٦/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى  ٢٧/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
أو نیتروجین یوریا /أو نیتروجین امونیوم و/یتعلق االختراع الحالى بعملیة لفرك نیتروجین امونیا ، و(57)

ینیة فى محطات النتاج االمونیا او الیوریا، حیث تكون من غازات العادم الفنیة بتلك المركبات النیتروج
مركبات النیتروجین اوال مع محلول یشتمل على ھیبوكلوریت فى جھاز لتطھیر الغاز مركبا  وسیطا 
یتفاعل تحت ظروف تفاعل حمضیة او متعادلة لتشكیل نیتروجین عنصرى وملح، ویستمر تفاعل 

) Ph(عنصرى وملح فى نطاق من الرقم الھیدروجینى مركبات النیتروجین لتشكیل النیتروجین ال
. ٦الى ٤یتراوح بین 

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



٢٦

٠٣/١١/٢٠١١
١٨٨٢/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
٢٠/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٩٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E01D 15/12

(71) 1.
2.
3.

ETS A. DESCHAMPS,ET FILS (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

DESCHAMPS Georges-Paul

(73) 1.
2.

٠٦/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥٣٠١٠: مقرتحتفرنسا
١٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/053319: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

ســـر مؤقـت محسـن ج (54)
١٤/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٥/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

علىةعناصر جسریةبجسر مؤقت یشتمل على باعین ، یشتمل كل منھما على ثالثاالختراع یتعلق ھذا 
ةالجسریتتصل العناصر. ولأموضع غیر منتشر ىیتم رصھا عندما یكون الجسر فىقل لكألا

الجسریان المتعاقبان ، حیث یتصل العنصرانببعضھا البعض بشكل دوار حول محورةالمذكور
من العناصر ةالجانبیةقل مركبین على نفس الحافألربط على اىذراعةا البعض بواسطببعضھم
ِّ، یكون ذراعا الربط المتعاقبان متوازلالختراعًوفقا. ةالمذكورةالجسری العنصرین ضالع منتظم معأىُ

حد أركھ بحیث تتسبب ح، واللذین یمكن تغییر شكلھماذرعألالجسریین المتعاقبین ا لمتصلین بھذه ا
الموضع غیر ىالباع فةرصى فةخر موجود تحتھ مباشرى آلعنصر جسرةبالنسبةالعناصر الجسری

للعنصر ةالمذكور بالنسبىللعنصر الجسرى االنتقال الدائرىالمنتشر المذكور للجسر المذكور ف
، فتشترك قلألى احد الباعین علألةبالنسب. ة تحتھ مباشرالمذكور الخاص بھذا الباع الموجودىالجسر

لتحریك ةویشتمل الجسر على وسیل. قلألذرع الربط على اأحد ى أفةمتعاقبةعناصر جسریةثالث
ول ألالموضع اول بینألالموضع اىخر فى آالمذكور المرصوص على عنصر جسرىالجسرالعنصر

ًمعا لتكوین ةر الجسریالعناصتقترن فیھى، الذلیھ باسم الموضع المنتشرإٍالمذكور وموضع ثان، مشار 
.الجسر

(57)

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



٢٧

١٢/١٠/٢٠١١
١٧١١/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
٢٠/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٩٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F17C 3/02

(71) 1.
2.
3.

GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

EZZARHOUNI, Adnan
TRONCY, Lucas

(73) 1.
2.

١٤/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥٢٤٢٥: تحت رقمفرنسا
١١/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/FR2010/050417) :طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

(LNG)مسال نھایة طرفیة للغشاء الفرعى لخزان غاز طبیعى (54)
١٠/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ١١/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

از طبیعى مسال راع الحالى بصھریج لغ ق االخت ى بنی(LNG) ُیتعل شتمل عل درة ی ى ةذات ق عل
واء غاز طبیعىأحتمال إ تم تصمیمھ الحت ا ی ي ٠مسالحمال، وخزان غیر منفذ ومعزول حراری وف

ى إالخزان المذكور من داخلةفى اتجاه السمك، بدایةمتتابعةوبصوركل جدار من جدران الخزان  ل
د حاجز  م حاجز أالخارج، یوج ذ، ث ر منف ُساسى غی ر ِّساسى معزولأِّ انوى غی م حاجز ث ا، ث حراری

شتمل أالثانوى غیر المنفذ على جدار رویشتمل الحاجز٠ُمنفذ، ثم حاجز ثانوى معزول حراریا ِّسى ی
ةتوصیل بصوربإجراءتوصیل تقوم ةالجدار المذكور ووسیلةول عند قمأمنفذ على لوح رقیق غیر 

ل اةذات القدرةول المذكور بالبنیالمنفذ األُغیر منفذه للوح الرقیق غیر ى تحم ذكورألعل ال الم ، ةحم
دنى ةالتوصیل المذكورةن وسیلأالصھریج المذكور بویتمیز وح مع ى ل ونولأتشتمل عل ا میك وازی
ذ یرتبطول المذكور، ولوح رقیق غیر منفذ ثانىرقیق غیر المنفذ األللوح ال ر المنف ق غی باللوح الرقی

٠ول المذكوراألخرى باللوح المعدنىأةول المذكور، ویرتبط من ناحیاأل

(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



٢٨

٠٩/٠٦/٢٠١١
٠٩٥٤/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
٢٣/٠٣/٢٠١٤

٢٦٥٩٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01B 3/02, 3/32, 3/48, 3/50, 3/58 & C01C 1/04 & C01G 2/00 & C07C 29/151

(71) 1.
2.
3.

BP P.L.C. (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

HARDMAN, Stephen
YAP, Hui See

(73) 1.
2.

١١/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٢٥٣٩٨٠.٠: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٠/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/GB2009/002861):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

كریر غاز متكاملة وحدة ت (54)
٠٩/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٠/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ار غاز  زامن من تی اج المت ة لإلنت ة وعملی ى متكامل ر غاز تخلیق دة تكری یتعلق االختراع الحالى بوح
رد  ى مف د Xتخلیق دروجین مفی ى بالھی ق غن از تخلی ار غ ا، تی اج األمونی د إلنت دروجین مفی ار ھی لتی

٠ج المیثانول، وتیار غاز تخلیق مستنفذ من الھیدروجین مفید إلنتاج الھیدروكربوناتإلنتا

(57)

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



٢٩

١٤/١٢/٢٠٠٩
١٨٢٦/٢٠٠٩

٢٠١٣دیسمبر 
٢٣/٠٣/٢٠١٤

٢٦٦٠٠

(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 A01H 5/00, 5/10 & C12N 15/62, 15/82, 5/10, 9/10, 15/54 & C07K 19/00 &
C12P 21/02, 21/08

(71) 1.
2.
3.

MEDICAGO INC (CANADA)
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FRANCE)
UNIVERSITE DE ROUEN (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.
4.

D'AOUST, Marc-Andre
MARQUET-BLOUIN, Estelle
BARDOR, Muriel
BUREL, Carole

5.  FAYE, Loic
6.  LEROUGE, Patrice
7.  VEZINA, Louis-Phillippe
8.   GOMORD, Véronique

9.     AQUIN, Stéphanie
10.    RIHOUEY, Christophe
11.    PACCALET, Thomas
12.   SOURROUILLE, Christophe

(73) 1.
2.

١٥/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٩٤٤.٣٤٤/٦٠: تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
١٣/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/CA2008/001139): طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

لجلیكوبروتین یتم إنتاجھ فى النباتات- Nتعدیل خواص الجلیكوسیل عند الموضع   (54)
١٢/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٣/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ة للمعایتعل واص معدل ھ خ ام ب ل اھتم روتین مح ق ب ة لتخلی دیم طریق ة بتق لج
ـ  ات -Nب ة نب ات ، أو خلی ن نب زء م ات ، وج ل نب یل داخ ر ٠جلیكوس ى التعبی ة عل شتمل الطریق وت

ن  روتین مھج شفر ب ى ت د أول ة نیوكلیوتی شفر متوالی د ت ة نیوكلیوتی ن متوالی ات ع ل نب شترك داخ الم
(GNT1-GaIT) اق ى نط شتمل عل سیفیراز CTSی زیم تران یتیل N-إلن وز أس تیل جلوك أس

(GNTI)ا من زیم بیت زى إلن اق حف ع نط سیفیراز -٤، ١-دمج م یل تران ، (GaIT)جاالكتوس
ة  ون فعال ى تك ة أول ة منظم ع منطق ا م ة تفاعلی ى مرتبط د األول ة النیوكلیوتی ون متوالی ث تك ًبحی
ة  ون متوالی ث تك ام ، بحی ل االھتم روتین مح شفیر الب ة لت د ثانی ة نیوكلیوتی ات ، ومتوالی ى النب ف

د ا ات النیوكلیوتی ى النب ة ف ون فعال ة تك ة ثانی ة منظم ع منطق ا م ة تفاعلی ة مرتبط ر ٠ًلثانی تم التعبی وی
ات  ى جلیكان شتمل عل ام ی روتین محل اھتم المشترك عن متوالیة النیوكلیوتید األولى والثانیة لتخلیق ب

٠جلیكوسیل داخل النبات ، وجزء من النبات أو خلیة النبات -Nذات خواص معدلة للمعالجة بـ 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٠

١٧/٠٨/٢٠١١
١٣٨١/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
٢٣/٠٣/٢٠١٤

٢٦٦٠١

(22)
(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 41/38

(71) 1.
2.
3.

VESUVIUS GROUP S.A (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

BOISDEQUIN, Vincent
BUTTS, Jeffrey
QUINN, Jason

(73) 1.
2.

١٨/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥٣١٥٠: وروبى تحت رقم المكتب األ
١٦/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/IB2010/000928(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد       (74)
إختراع براءة  (12)

جھاز إلدارة صمام تنظیم لصب معدن سائل (54)
١٥/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٦/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع یتعلق ھذا  از االخت دن سائلةدارإلبجھ مام تنظیم لصب مع ى قضیب ص از عل شتمل الجھ ث ی ، حی
سقران الإ، ووسائل غالق الصمامإفتح وىیتحكم فى رئیس شتمل. بالصمامى قضیب الرئی از ی ضاأالجھ ًی

.قرانإلیقاف وسائل اإتشغیل وعلىة، حیث تكون قادرقرانإلوسائل اىعلى وسائل للتحكم ف

(57)

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



٣١

٢٨/٠٩/٢٠١٠
١٦٣٦/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
٢٣/٠٣/٢٠١٤

٢٦٦٠٢

(22)
(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 25/04, 25/30, 43/40, 43/50, 43/653 & A01P 3/00

(71) 1.
2.
3.

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

ISHIHARA, Yoshiaki
SHINDO, Takeshi

(73) 1.
2.

٣١/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٠٩٠١٤١: تحت رقمالیابان 
٣١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/JP2009/057038):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة معلق مائى إلبادة اآلفات (54)
٣٠/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣١/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ سیلیكون الیتعل شاط لل طح ن ھ س ل ل افة عام ا إض تم فیھ ة ی ة بحال ضوى لتركیب ع
اء بصورة  ى الم ذوبان ف ل لل ات قاب د آف معلق مائى إلبادة اآلفات تحتوى على مركب مكون فعال لمبی

مثل : ضعیفة بغرض الحصول على تعزیز نشاط وصیغة ، وعندئذ تنشأ المشاكل التالیة 
زیادة لزوجة التركیبة ،)١
شط لل)٢ طح ن ھ س ذى ل ل ال سبب أن العام وات ب ن الرغ رة م ة كبی ل كمی ضوى یمی سیلیكون الع

ك  ا شابھ ذل رذاذ ؛ وم ول ال ن تحضیر محل د زم ة , الى اإلنتاج عن اس التركیب ذا ، یكون قی وھك
وى ٠وتحضیر محلول الرذاذ صعبا  یوفر االختراع الحالى تركیبة معلق مائى إلبادة اآلفات تحت

على 
عیفة مركب لھ مكون فعال لمبید آفات قابل للذوبان فى الماء بصورة ض) أ 
عامل لھ سطح نشط للسیلیكون العضوى ) ب
عامل تقلیل لزوجة ) ج 
عامل مضاد لتكوین الرغوة ) د 
، وpHمعدل لـ ) ھـ
ف ) و  ن التخفی د زم وات عن تج رغ اس وال ین ھل القی ون س ھ ویك ادة لزوجت ع زی تم قم شتت ی م

٠بالماء ویعمل على تسھیل تحضیر محلول رذاذ 

(57)

المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه



٣٢

٠٣/٠٣/٢٠١١
٠٣٤٨/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
٢٣/٠٣/٢٠١٤

٢٦٦٠٣

(22)
(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 1/44, 1/04 & B01D 3/36, 3/14, 61/36

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MIGLIO, Roberta
CARNELLI, Lino
CLERICI, Gabriele, Carlo, Ettore

4.    ZENNARO, Roberto

(73) 1.
2.

٠٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ MI2008A001604) (:ایطالیا تحت رقم 
٠٧/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP) (2009/005892: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تروبش-عملیة تنقیة تیار مائى خارج من تفاعل فیشر  (54)
٠٦/٠٨/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٧/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى –بتوفیر عملیة لتطھیر تیار مائى خارج من تفاعل فیشر االختراعیتعلق ھذا  : تروبش تشتمل عل
ر  د أو أكث ى واح ل إل ضویة للتفاع ة ع ات ثانوی ضمن منتج ذى یت ذكور ال ائى الم ار الم ال التی إدخ

ى د عل ولیمرى واح ارجى ب ر خ ى غشاء تبخی شتمل عل ى ت ر الخارجى الت ل من وحدات التبخی األق
: للحصول على اثنین من التیارات الخارجیة 

ن )١ ھ م الكحوالت ب ى ب ائى غن ار م ى ١تی ضل ٨إل شكل مف ون ، وب ذرات كرب
ذرات كربون ؛٤إلى ٢من 

٠تیار مائى غنى بالماء )٢

(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



٣٣

٢٧/٠٦/٢٠١١
١١١٤/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
٢٣/٠٣/٢٠١٤

٢٦٦٠٤

(22)
(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 73/02, 73/16 & B60S 5/04 & B65B 31/04 & B65D 47/34, 47/38 & F16K 21/08, 31/12 &
F16L 55/164

(71) 1.
2.
3.

TRYDEL RESEARCH PTY. LTD. (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

DOWEL, Terence

(73) 1.
2.

٠٧/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩٩٠٠٠٤٩: تحت رقماسترالیا
٠٧/٠١/٢٠١٠بتاریخ(PCT/AU2010/000015):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

اللباد سمر أحمد (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز إلصالح ونفخ منتجات معطوبة قابلة للنفخ  (54)
٠٦/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٧/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ثأ/و نفخ منتج معطوب وأ/وإلصالحتعلق االختراع الحالي بجھاز ی نفخ، حی ل لل شتمل و مفرغ قاب ی
ى ة ثانیةحاویالسد،إلحكامةتجاز لتوزیع تركیبالستقبال واالحلولىأةعلى حاوی داخلھا عل وي ب تحت

تحكم تة ، ووسیلولىاألةبالحاویضاغط یمكن توصیلھا على نحو قابل للفكةتجمیع التوزیع الم سمح ب
ھ لتركیب سدإةفی ام ال ن الحاویحك ىاألةم ى الإول شتمل تجمیعل نفخ، وت ل لل تج القاب ضاغط ةمن ال

یلةلضاغط حیث یحدد، بواسطمبیتعلىةالمذكور مامیةاعتراض وس دةص ىاألةللحاویة، قاع ول
ل على جزء جسم رئیسي حیث، عند االستخدام،ة الصمامیةوتشتمل الوسیل یتم توصیلھ على نحو قاب

ك  أجزاءللف ن الحاویةوھالفب ل م ى والحاویاألةلك یل٠ة الثانیةول شتمل الوس صمامیةوت ى ة ال عل
٠الترتیبوالمنتج القابل للنفخ، علىولىاألةبالحاویا، عبر الخراطیمتوصیلھیرادممرات

(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



٣٤

١٣/٠٣/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000246

٢٠١٣نوفمبر 
٢٣/٠٣/٢٠١٤

٢٦٦٠٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07D 265/32

(71) 1.
2.
3.

BAYER PHARMA AKTIENGESELISCHAFT  (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

THOMAS, Christian
BERWE, Mathias
STRAUB, Alexander

(73) 1.
2.

١٥/٠٩/٢٠٠٣بتاریخ ١٠٣٤٢٥٧٠.٥: المانیا تحت رقم 
٠٩/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/EP2004/010054): الطلب الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع (12)

مورفولینون-٣-) أمینو فینیل-٤(- ٤عملیة لتحضیر  (54)
٠٨/٠٩/٢٠٢٤وتنتھى فى ٠٩/٠٩/٢٠٠٤من تبدأ الحمایة

ضیر  ة لتح راع بعملی ذا االخت ق ھ ل-٤(-٤یتعل و فنی ون ، -٣-) أمین مورفولین
ل  ك بتفاع ل-٤(-٤وذل ة ، -٣-) نیتروفنی افز ھدرج ود ح ى وج دروجین ف ع ھی ون م مورفولین

٠تمیزت بأن التفاعل یتم تنفیذه فى كحول ألیفاتى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٥

٢٨/١١/٢٠١١
٢٠٠٠/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
٢٥/٠٣/٢٠١٤

٢٦٦٠٦

(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 E21B 43/26

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MORTON, Robert, D.

(73) 1.
2.

٠١/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٤٧٥.٩٢٨/١٢: ریكیة تحت رقمالوالیات المتحدة األم
٢٤/٠٥/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/035953):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة فصل متعددة المناطق  (54)
٢٣/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٤/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

صى  ارة عن ح م عب ر منتجة وھ ة غی صولة بمنطق ددة مف اج متع اطق إنت یتعلق االختراع الحالى بمن
المناطق الغیر منتجة تأخذ مواقع بحیث تستقبل المرتجعات وذلك للحصول على ٠معبأین مع بعضھم

ات٠حزمة متناسقة فى المناطق الغیر منتجة ة ًإنتاج سلسلة المیزات الخارجیة أیضا أو المكون الداخلی
اطق  ى المن شاشات ف اج، ال لذلك ال یھم أى من المناطق المنتجة ھى التى تكون فى وضع محاذاة لإلنت
ة  ق حزم الغیر منتجة تفصل انتقائیا لذلك فإن مناطق اإلنتاج التى ال یقصد إنتاجھا لھا مسار عن طری

ا ھ یم٠الحصى فقط للوصول إلى المنطقة الفعلیة التى تم إنتاجھ ث أن ة وحی ة طویل ون الحلق ن أن تك ك
ة  ة مقارن ر مرغوب ة الغی ن المنطق دفق م ل ت ى أق ؤدى إل وف ی سار س ذا الم إن ھ صى ف ة بالح وممتلئ

٠بالتدفق من المنطقة المرغوبة بدون استخدام باكر بین أزواج المناطق المنتجة البعیدة عن بعض

(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



٣٦

٢٢/٠٥/٢٠٠٤
٢٣١/٢٠٠٤

٢٠١٣سبتمبر 
٢٥/٠٣/٢٠١٤

٢٦٦٠٧

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61B  17/02

)جمھوریة مصر العربیة(فى السمان على محمود محمد مصط. د
)مھوریة مصر العربیةج(دینا على محمود محمد السمان . أ

٠١
٠٢

(71)

على محمود محمد مصطفى السمان . د
دینا على محمود محمد السمان . أ

٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ماسك ومحرك أنسجة بالضغط السالب مزود بوظیفتي الشفط و اإلرواء  (54)
٢١/٠٥/٢٠٢٤وتنتھى في ٢٢/٠٥/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

تم ابتكار ماسك ومحرك أنسجة بالضغط  السالب مزود بوظیفتى الشفط  و االرواء بنھایة 
. مطاطیة ناعمة لمنع حدوث مضاعفات تنتج عن الماسك المعدنى ذو الفكین 

یقة وھذا لھ أھمیة كبرى عند التعامل مع أنسجة دقیقة مثل قناة فالوب و األعضاء الحساسة الدق
وكذلك ھو مفید في مسك . مثل األمعاء و األعضاء الخطرة مثل األربطة الوعائیة الرقیقة 

. ًاألعضاء األصعب و األكبر حجما مثل سطح المبیضین الكبیر األملس أو األورام   الحمیدة 
والمضاعفات التى یتم منعھا باستخدام ھذا الماسك ھى النزف وتھتك وخدوش االنسجة التى قد 

.  ى إلى العقم أو الحمل خارج الرحم نتیجة لاللتصاقات تؤد
ًو الماسك مفید أیضا في غسل و إرواء األنسجة و الشفط ، كذلك قوة المسك تحت التحكم بحیث 

.  یمكن ضبطھا حسب اختالف األنسجة و األعضاء 

(57)

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



٣٧

١٣/٠٤/٢٠١١
٠٥٧٥/٢٠١١
٢٠١٣أكتوبر 

٣٠/٠٣/٢٠١٤
٢٦٦٠٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01G 7/02, 7/04

(71) 1.
2.
3.

PLANTLAB GROEP B. V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

VAN GEMERT, John
KERS, Martinus
MEEUWS, Gerardus Johannes Jozef Maria

(73) 1.
2.

١٣/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٢٠٩١: تحت رقمھولندا
١٣/١٠/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/NL2009/050617):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

قلنبات فى وسط مكیف جزئیا على األةلزراعةنظام وطریق (54)
١٢/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٣/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ل یتضمنعلى األفي وسط مكیف جزئیا نباتةعلق االختراع الحالي بنظام لزراعیت ة زراعةقاعدق
اذات نظام جذرية مزرعةالستقبال ركیز ات الموجود فیھ ي درج٠للنب م ف وفیر وسائل تحك تم ت ةی

ادرالجذرةحرار ى ومھیةتكون ق وفیر درجأةعل ذر محةحرارةلت ي نظام الجذر، ةددللج مسبقا ف
ادرضاءةإووسائل  ىةتكون ق ضألتعریض أةومھیعل ات لل يوراق النب صناعي االكتین ا ٠وء ال وفق

ى ةحرارةلتوفیر درجأةعلى ومھیةدروراق تكون قاوسائل تسخین األیضا توفیرألالختراع یتم  عل
ات ن درجةمختلفورق النب رارةع ي ٠ةالمحیطةالح ات یتةلزراعةطریقف ا أالنب لوب اثر فیھ س

تحكم اني ال ل ث ي تمثی ات، وتأف ورقي للنب ام ال ون للنظ سید الكرب ھ اإلك داد بضوءتم تھیئ ي، م اكتین
٠البعضكسید الكربون مع بعضھاأالتحكم في تمثیل ثاني وأسلوبالجذر ةحرارةودرج

(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 



٣٨

٢٩/٠٩/٢٠١٠
١٦٤٧/٢٠١٠
٢٠١٣أكتوبر

٣٠/٠٣/٢٠١٤
٢٦٦٠٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C04B 28/14

(71) 1.
2.
3.

ROMAN ALEMAÑ, BÁRBARA (SPAIN)
TORRES ZACARIAS, PILAR (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

ROMAN ALEMAÑ, Bárbara
TORRES ZACARIAS, Pilar

(73) 1.
2.

٣١/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ (P200800891)تحت رقمأسبانیا
١٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ:  (PCT/ES2009/000148) طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

مالط جبس مع فیرمیكولیت متمدد ومضاف وإجراءات الحصول على ذلك  (54)
١٢/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٣/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ض  ستریك وحم ض ال ع حم ضاف م دد وم ت متم ع فیرمیكولی بس م الط ج ق بم راع یتعل االخت
: ل علیھ، وھو یحتوى على العناصر التالیة بالنسب التالیةالطرطریك وطریقة الحصو

كبریتات كالسیوم، % ٧٠و% ٤٠بین 
فیرمیكولیت متمدد متصفح، % ٧٠و% ٤٠بین 
حمض ستریك، ٠,٣و٠,٠٥بین 
حمض طرطریك، % ١و% ٠,٠٥بین 
ة ك% ٠,٥و% ٠,٠١بین  اء بكمی ة لكل سترات صودیوم أو بوتاسیوم، وم ر، ١٠٠٠افی ى لت ملل

ى -بالنسبة لتطبیقات تغطیة األسطح-بحیث یتم الحصول على الفیرمیكولیت المضاف ة ف بعد المعالج
اء أو  ى م وى عل شر ال تحت ت مق فائح فیرمیكولی ضل وص ات أف م حبیب ى حج ا یعط ى، مم رن رأس ف

ات ال ك، وكبریت ض الطرطری ستریك، وحم ع حمض ال نحاس، وسترات ھواء، ویتم توفیر المالط م
٠الصودیوم أو البوتاسیوم، مع إضافة الماء قبل إنتاج الخلیط

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٩

٢٨/٠٥/٢٠٠٣
٥١٢/٢٠٠٣

٢٠١٣دیسمبر
٣١/٠٣/٢٠١٤

٢٦٦١٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ولوجیاأكادیمیة البحث العلمى و التكن
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61G  7/02

)جمھوریة مصر العربیة(أشرف الملوك عبد الحفیظ یوسف /  الدكتورة  ٠١
٠٢

(71)

أشرف الملوك عبد الحفیظ یوسف/  الدكتورة  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

طبى سریر الراحة ال (54)
٢٧/٠٥/٢٠٢٣وتنتھى في ٢٨/٠٥/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

وجود مكان متحرك أسفل مقعدة المریض في الجزء المالزم للمقعدة في حال توسط المریض في 
مكانھ بالفراش ، بحیث یتم تغییر ھذه الجزئیة من أسفل المریض دون تحریكھ أثناء التبول و 

ًجزئیة الفراش لحالھ ، وذلك أیضا دون الحاجة لتحریك المریض ، التبرز ، وتشطیفھ ، ثم إرجاع
عن طریق ذراع متحرك على رومان بلى ، وبواسطة موتور دوار ، أو عن طریق الرافع 

. الھیدرولیكى 

(57)

ة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراء
والصور المرفقة بالطلب



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٤أبریلىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢١٦دد ــالع٢٠١٤مایوددــع

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 ة ٢٠١٤ابریلرخ ة العربی ـا باللغ ًطبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٦١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٦١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٦١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٦٦١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٦٦١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٦١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٦١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٦١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٦١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٦٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٦٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٦٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٦٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)١٩( ٢٦٦٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٦٦٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)٢٦( ٢٦٦٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٦٦٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٦٦٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٦٦٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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 

ًتجاریــا أو صــناعیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات  اختــراع، للحفــاظ علــى ً

.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 إلكترونیا 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 جهــودا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون ٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 
.ًمتوافقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ًوانطالقــا 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 
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر.د. أ



افتتاحیة

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البیانات الببلیوجرافیة

الرمز البیان الببلیوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاریخ تقدیم الطلب 

30 ) تاریخ األسبقیة –رقم األسبقیة -دولة األسبقیة (األسبقیات 

44 تاریخ القبــول 

45 صدور البراءةتاریخ 

51 للبراءات ىالتصنیف الدول

54 ومدة الحمایةتسمیة االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغیر( اسم الممنوح له البراءة
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( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY روسبال
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF جمھوریة أفریقیا الوسطى
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 )



1

األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٤أبریلرـالل شهـخ



٢

١٤/٠٢/٢٠١١
٠٢٥٣/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
٠١/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦١١

(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 G01N 27/92

(71) 1.
2.
3.

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MURPHY, Robert

(73) 1.
2.

١٥/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ١٩٢.٧٦٣/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٦/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/GB2009/001937(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد       (74)
إختراع براءة  (12)

للمائعىطرق لقیاس الثبات الكھرب (54)
٠٥/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٦/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

رق واالختراع یتعلق ھذا  اء فةجھزأعلى وجھ التحدید بط ع م ط ىلتوصیف موائ تحالب أنف ع اس و موائ
س تخدامھا فى عك ر فإىالس ر بئ شاء حف ت ىن ات تح یأتكوین دروكربوناتةحاملةرض ف. لھی تم وص ی
وىمن المستحلب فةوضع عینةتتضمن الطریق. قیاس ثبات المائعةطریق ین وحداتةفج رودإلاب ، لكت

زمن ىبین الثبات الكھربةقنشاء عالإ، وة للعینى، وقیاس الثبات الكھربة العینىحداث اضطراب فإو وال
.ة العینىحداث اضطراب فإمنذ 

(57)

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



٣

١٠/١٠/٢٠١١
١٧٠١/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
٠٢/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦١٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 34/26

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

RICHARD, Bennett, M.
XU, Yang

(73) 1.
2.

١٧/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٤٢٥.٩٨٣/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٦/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/028784):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

نظام تكسیر حفرة مفتوحة  (54)
٢٥/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٦/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

س راء تك ة إلج الى بعملی راع الح ق االخت ىیتعل راغ الحلق زل الف دون ع ة ب رة مفتوح ى حف تم ٠یر ف ی
ف صمامات العزل د خل ى توج ن ٠توسیع الفراغ الحلقى بواسطة وحدات تلسكوبیة متداخلة والت یمك

ة  سكوبیة المتداخل دات التل د الوح ودة وتمت ة الموج سكوبیة المتداخل دات التل عدم تغطیة مجموعة الوح
شاركة ى والم راغ الحلق یع الف وم بتوس ةلتق ة محكم الق بطریق وین اإلغ ى تك ائل ٠ف خ س ن ض یمك

فى تكوین مناسب، لن تكون ٠التكسیر من خالل ممرات متداخلة وتكسیر جزء من التكوین المطلوب
ة  اك حاج رھن تقامة البئ ى اس اظ عل منت للحف ت باألس ى التثبی سكوبیة ٠إل دات التل وى الوح د تحت ق

ا ت٠المتداخلة، اختیاریا، على شاشات ة الحصىعادة م ب تعبئ وین ال تتطل ة التك ن ٠كون طبیع یمك
ن  دة یمك وین ذات الفائ زاء التك ة وأج سكوبیة المتداخل دات التل ع الوح ط م ى خ اج ف ط اإلنت إدراج خ

٠إنتاجھا من خالل أجزاء التداخل المعرضة

(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



٤

٢٠/٠٧/٢٠٠٨
١٢١٥/٢٠٠٨

٢٠١٣دیسمبر 
٠٢/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦١٣

(22)
(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, 8/72

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

MOOREHEAD, Alan, W.
SHUMWAY, William,  W.
TODD, Bradley, L.

(73) 1.
2.

٢٠/٠١/٢٠٠٦بتاریخ  ٣٣٦.٤٧٥/١١:ى تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة 
٢٠/٠١/٢٠٠٦بتاریخ  ٣٣٦.٤٧٤/١١

١٩/٠١/٢٠٠٧تاریخ  ب)  PCT/GB2007/000160(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

طرق وتركیبات للتحویل إلى حمض فى حفرة البئر (54)
١٨/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٩/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ى  ات عل شتمل التركیب ث ت ورة حی ض متط ى حم ل إل ات تحوی رق وتركیب راع بط ذا االخت ق ھ یتعل
سرول م سى أو لجلی ولى إسترات لحمض ھیدروك ن إسترات أو ب ى واحد م ٠حلول مائى یشتمل عل

ائى  ل ٠یمكن وضع المحلول فى بئر حیث تخضع اإلسترات أو بولى إسترات للتحلل الم دث التحل یح
ة  سبة لإلسترات األخرى المعروف ھ بالن دل تفاعل أبطأ من د مع المائى لإلسترات أو بولى إسترات عن

د درجات المست ات ، عن ین جلیكول داى فورم خدمة فى تفاعالت التحویل إلى حمض ، مثل داى إیثیل
ن  ى م رارة أعل ن ٦٠٠ح ى م ى أعل ل ٠ْم ١٠٠٠ْم أو حت ول التحوی ع محل ن توزی الى ، یمك بالت

ل  ام التحل ل إتم ض قب ى حم ل إل ر التحوی ستلزم األم ث ی ر حی ى بئ ة ف داد منطق ى إمت ض عل ى حم إل
سبیا المائى ، عل ة ن ى درجات حرارة عالی ھ إل ن تعرض رغم م ائى ٠ًى ال ل الم ؤدى التحل ن أن ی یمك

ر ،  ى البئ ا ف وب فیھ ر المرغ ادة غی م الم ل أو معظ تھالك ك ھ اس ض یمكن ىء لحم الق بط ى إط إل
٠على سبیل المثال ، العجینة الناتجة من الترشیح 

(57)

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



٥

٠١/٠٢/٢٠١٢
٠١٨٣/٢٠١٢

٢٠١٣دیسمبر 
٠٦/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦١٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A43B 7/06,7/12

(71) 1.
2.
3.

GEOX S.P.A.  ( ITALY )

(72) 1.
2.
3.

POLEGATO MORETTI, Mario

(73) 1.
2.

٢٨/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٤٢٥٣٣٤١:تحت رقمالمكتب األوربى 
٠٤/٠٨/٢٠١٠بتاریخPCT/EP2010/061352:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة شحاتھ ھارون   (74)
براءة اختراع   (12)

ولیجة لنعول منفذة للبخار وصامدة للماء  (54)
٠٣/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى في ٠٤/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

فحیة لنعول منفذة للبخار وصامدة للماءلیجةبویتعلق ھذا اإلختراع  بھ ص دة ش ، والتى لھا بنیة متواح
ةمتراصفة فى ط ادةبقات ومتماسكة ، والتى تشتمل على تعدد من الطبقات الوظیفی ن م المصنوعة م

ة  اء بولیمری ار الم ذة لبخ سائلة ومنف ة ال ى الحال اء ف امدة للم ون ص د . تك ى واح زء وظیف ون ج ویك
ن  ى م راق تكون أعل ة لإلخت ن الولیجة للنعول ذو سمك یمنحھ مقاوم ل م ى األق ا ،N ١٠عل ًتقریب

. ISO 20344-200من معاییر ٥.٨.٢ًا وفقا للطریقة المقدمة فى الفصل تم تقییمھ

(57)

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



٦

٢٧/١١/٢٠٠٦
٠٦١١/٢٠٠٦
٢٠١٣دیسمبر

٠٧/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦١٥

(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 F03B 13/12, 15/14

)جمھوریة مصر العربیة(ممدوح على السید محفوظ / مھندس ال ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ممدوح على السید محفوظ/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
ختراعابراءة  (12)

ةالحصول على طاقىفاألمواججھاز استغالل  (54)
٢٦/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٧/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

تحت و كردیونأعلى یستفاد منھ فى ضغط جسم على شكل ألى ة إمغلقةفارغةألسطوانمواج ألدفع ا
على ألى إالماء الماء مثبت بھ محبسین عدم رجوع قبلھ وبعده عند االنضغاط تسمح المحابس بصعود

سفل فتسمح المحابس ألى إكردیون االوبةذجاةسطوانألفى ماسورة ثابتة وبعد مرور الموجھ تھبط ا
ى االوكردیون مع تكرار العملیة نحصل على إلببقاء الماء فى الماسورة المثبتھ ودخول ماء جدید

.منھا فى تولید كھرباء عن طریق تربینھ ومولدةاالستفادیمكنH على ارتفاعQ یة المیاهمك

(57)

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



٧

١٤/٠٧/٢٠١٠
١١٩٦/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
٠٨/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦١٦

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

ية مصر العربيةجمهور

وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03 C 10/14 & C09 K 13/04 & C04 B 35/45, 35/14

)جمھوریة مصر العربیة(أسامة عبد الغنى الشربینى المندراوى / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أسامة عبد الغنى الشربینى المندراوى / اذاألست ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة للحصول على البریق المعدنى النحاسى لسطح البالطات الخزفیة  (54)
١٣/٠٧/٢٠٣٠و تنتھى فى١٤/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع  ق اإلخت الیتعل ةى الح سطح بطریق ى ل دنى النحاس ق المع ى البری صول عل للح
ات  ى مكون ود ف ود الموج اس األس سید النح إختزال أك ك ب ة وذل ات الخزفی البالط
ھر  ة ص ن عملی اء م ق واإلنتھ د الحری ا بع ات م ى معالج اجى ف الء الزج ة الط تركیب

د التبر ا وبع سا ناعم طحا أمل ة س ات مكون طح البالط ى س الء عل ة الط ًتركیب ً د ً ی
٠یتم المعالجة للحصول على البریق المعدنى للنحاس 

(57)



٨

١٦/١٢/٢٠١٠
٢١٣٩/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر

٠٨/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦١٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C10L 1/02 &  C12M 1/42 , 1/00 & C12P 5/00

(71) 1.
2.
3.

ECHEVARRIA PARRES, Antonio Jose de Jesus de San Juan Bosco (MEXICO)

(72) 1. ECHEVARRIA PARRES, Antonio Jose de Jesus de San Juan Bosco

(73) 1.
2.

١٨/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ A/MX/٠٠٧٩١٤/٢٠٠٨: المكسیك  تحت رقم 
٠٨/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/MX2008/000122): طلب البراءة الدولي رقم 

١ .
٢.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

عملیة ونظام الستخالص وقود الدیزل الحیوي من الطحالب    (54)
٠٧/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٨/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

للدھون واستخالص الدھون واالستره التبادلیھیتعلق االختراع الحالي بنظام لزراعھ الطحالب،
وتخزین یشتمل النظام على ثالث اقسام، بمعنى زراعھ واستخالص. للحصول على دیزل حیوى

الجدران یوجد في منطقھ استخالص الدھن مفاعل موجات فوق صوتیھ حیث یتم تمزیق. وتفاعل
فى منطقھ الدھون ویوجد ایضاالخارجیھ للطحلب سویا مع تلك لكیس الزیت التاحھ استخالص 

یمر خاللھ لتعجیل االستره التبادلیھ مفاعل موجات فوق صوتیھ والذى یمزق جزیئات المائع الذى
.التفاعل ویجعلھ مباشر تقریبا

(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



٩

١١/٠٢/٢٠٠٩
٠١٩٩/٢٠٠٩

٢٠١٤ینایر 
٠٨/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦١٨

(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 C21B 7/14 & C21C 1/04

(71) 1.
2.
3.

MIDREX TECHNOLOGIES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WHITTEN, Gilbert, Y.
MCCLELLAND, James, M.
MONTAGUE, Stephen, C.

4. VOELKER, Brian, W.

(73) 1.
2.

٢٩/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٨٢٣.٩٥٩/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٦/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/008099):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اختراع  براءة  (12)

طریقة وجھاز لشحن حدید مختزل بصورة مباشرة على الساخن من أوعیة نقل على الساخن إلى 
وسیلة إذابة أو وسیلة تجھیز 

(54)

٢٥/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٦/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
سا ى ال (HDRI)خن یتعلق االختراع الحالى بطریقة وجھاز لتعبئة حدید مختزل بصورة مباشرة عل

ز(HTVs)من أوعیة نقل ساخنة  یلة تجھی ة أو وس از ٠إلى وسیلة إذاب ضمن الجھ ة، یت بصورة عام
ن  ة م ن الفتحات الستقبال ودعم مجموع وى كل HTVs٠حامل تعبئة یحتوى على مجموعة م یحت

HTVتتم تھیئة منفذ الخرج المذكور بحیث یتداخل فى منفذ دخل٠على منفذ خرج واحد على األقل
واء اذ الھ ع نف داخل یمن سرب مت انع ت طة م ة بواس ل التعبئ ن حام ات م ة فتح ن مجموع دة م ٠لواح

ل  ى نق ل عل ة یعم از تغذی د جھ تم تزوی ل HDRIی وع داخ ذ HTVsالموض ى لمنف سطح البین ن ال م
رج شكل / الخ ى ال ى قوس رن كھرب ز، كف ة أو تجھی یلة إذاب ى وس دخل إل ك(EAF)ال ى ذل ا إل ٠أو م

ى وزن یتضمن حامل ا ر تعمل عل دة أو أكث ة حمل واح ذلك خلی ة ك ا، HDRIوHTVsلتعبئ داخلھ
دل  ى مع تحكم ف ى ال ة أخرى ف دة منطقی ب أو وح ن استخدام حاس ث یمك ى HDRIبحی شحون إل الم

٠وسیلة اإلذابة أو وحدة التجھیز

(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



١٠

١/٠٦/٢٠٠٨
٩٠٥/٢٠٠٨

٢٠١٣دیسمبر 
٠٨/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦١٩

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

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

ءات االختراعمكتب برا

(51) Int. Cl. 8 A61K 47/48

(71) 1.
2.
3.

CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA (CUBA)

(72) 1.
2.
3.

RAMÓN HERNÁNDEZ, JOSÉ, Ángel
CASTRO ODIO, FIDEL, RAÚL
SÁEZ MARTÍNEZ, VIVIAN, MARÍA

4.
5.

PÁEZ MEIRELES, ROLANDO
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EDUARDO

(73) 1.
2.

٣٠/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥-٠٢٤١: كوبا  تحت رقم 
٢٠/١١/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/CU2006/000014: (طلب البراءة الدولي برقم

١·
٢·
٣·

(30)

اللبادأحمدسمر (74)
إختراع براءة  (12)

- PEGقتران بالبروتینات والبیبتیداتفرع لإلبولیمر شجرى رباعى األ (54)
١٩/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٠/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ین  د إثیل سي عدی ادي میثوك ن أح روع م ة أف جیري بأربع بھ ش ولیمر ش ة ب الي ببنی راع الح ق االخت یتعل
)I(جلیكول، یمكن التعبیر عنھا بالصیغة 

یدالنیة  ة ص ات ذات اھمی اج مقترن ین جل. النت د إثیل اط بولیمرعدی ضل ارتب ذا یف جیري ھ شبھ ش ول ال یك
.بالبروتینات العالجیة التي أثبتت ثباتھا في المعمل و في الجسم الحي

(57)

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



١١

٢٢/١١/٢٠١٠
١٩٦٥/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
٠٨/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٢٠

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

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

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD    (JAPAN)
OTSUKA TECHNO CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SATO, Tetsuya
NISHIBAYASHI, Toru
OGAWA, Yusuke

4.   NAKAO, Takaaki
5.   ADACHI, Shintaro

(73)
23/05/2008بتاریخ ) 2008–13494: (الطلب الیابانى تحت  رقم 
2009/05/22بتاریخ ) PCT/JP2009/059463: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

وسیلة استنشاق مسحوق (54)
٢١/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى في ٢٢/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة  ة فعال شغیلھا بطریق تم .یتعلق ھذا االختراع بوسیلة استنشاق مسحوق ال تتطلب رج والتى یمكن ت ی
ت  ى المبی وفیره ف تم ت واء ی تزوید وسیلة استنشاق المسحوق بمبیت مجھز بفتحة استنشاق ، وقسم احت
ل  ى األق د عل ف واح ھ تجوی ت ب ى المبی یل دواء ف سم توص وفیر ق تم ت ى ، ی سحوق دوائ ضمن م یت

اء كل من ًالستقبال كمیة محددة مسبقا من مسحوق الدواء فیھ ولھ القدرة على أخذ مقارنة بقسم االحتو
ع  واء ووض سم االحت ن ق دواء م سحوق ال تقبال م دواء باس یل ال سم توص ده ق وم عن تقبال یق ع اس وض
وفیر  تم ت شاق ، ی استنشاق یكون للمستخدم عنده القدرة على استنشاق مسحوق الدواء من فتحة االستن

ھ فى المبیت عضو تقلیب فى قسم االحتواء وتقلیب مسحوق الدواء المتضمن ،  وزر تشغیل یتم تركیب
ین  ا ب شغیل فیم اوب زر الت دما یتن ر عن ع التحری ى ووض ع األول ین الوض ا ب رك فیم ن أن یتح ویمك
ع  ن وض ار م یل العق ضو توص ى ع ود ف ف الموج رك التجوی ر یتح ع التحری ى ووض ع األول الوض

.االستقبال إلى وضع االستنشاق وفى نفس الوقت یبدأ عضو التقلیب فى التشغیل 

(57)



١٢

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

مكتب براءات االختراع

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

٢٦/٠٤/٢٠٠٩
٥٧١/٢٠٠٩

٢٠١٣دیسمبر 
٠٨/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٢١

C09K 3/00Int. Cl.8(51)

(71)٠١
٠٢
٠٣

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث 

(72)٠١
٠٢
٠٣

نور الھدى عباس محمد ابراھیم عبد الوھاب / االستاذ الدكتور
محمود احمد عبد الغفار/ لدكتوراالستاذ ا

(73)٠١
٠٢

(30)٠١
٠٢
٠٣

محسبةماجد/ نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع بالمكرز القومى للبحوث ویمثلھ االستاذ(74)
براءة اختراع  (12)

یلین ومشتقاتھ على طریقة تحضیر افالم البولى بروبیلین الموصلة للتیار الكھربى عن طریق تطعیم االن(54)
افالم البولى بوربیلین

٢٥/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى   ٢٦/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من  
ق (57) الى یتعل راع الح ق االخت ن طری ى ع ار الكھرب لة للتی روبیلین الموص ولى ب الم الب ضیر اف ة تح بطریق

شتقاتھ  ین وم یم االنیل ارا ـ االن(تطع ا ـ وب و ـ میت دیناورث ق ) یزی ن طری روبلین ع ولى ب الم الب ى اف عل
ادئ للتفاعل ة . االكسدة الكیمیائیة باستخدام فوق كبریتات االمونیوم كب ى لعملی م فحص الظروف المثل ت

ن التفاعل ودرجة الحرارة ونمر ،زم ائى . التطعیم مثل تركیز البادئ والم ب الكیمی ن التركی د م م التأك ت
ة روبلین المطعم ولى ب الم الب وزنى الف رارى ال ل الح راء، التحلی ت الحم عة تح اف االش تخدام اطی باس

ارى لى العی سح التفاض ل بالم یلیة . والتحلی ة والتوص واص المیكانیكی اس الخ م قی ك ت ى ذل افة ال باالض
ولى  الم الب ائج ان اف ة واظھرت النت د درجة حرارة الغرف الكھربیة باستخدام التیار الكھربى المباشر عن

.مة موصلة للكھرباءبروبیلین المطع

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



١٣

٠٨/٠٢/٢٠٠٥
٠٠٥٨/٢٠٠٥

٢٠١٣دیسمبر 
٠٨/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٢٢

(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 1/44, C02F 1/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھدى ابراھیم الدیوانى/ األستاذ الدكتور 
أحمد علىمحمد أحمد/ األستاذ الدكتور 

شادیة أحمد جالل أیوب/ الدكتور
أحمد عمر حسین النزھاوى/ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب وآخرین/ نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع ویمثلھا السیدة  (74)
براءة اختراع  (12)

-٧-فلورین –ثنائى أزا -٩، ٤a-ثیا -٢- H1–ثنائى ھیدرو -٣، ٤- أكسا -٤حمض 
كربوكسیلیك ، ونشاطھ المضاد للفیروسات وطریقة تحضیره 

(54)

٠٧/٠٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٨/٠٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من
–ثنائى ھیدرو - ٣، ٤-أكسا -٤یتعلق ھذا االختراع بمشتق بنزیمیدازول وھو حمض  H1 ثیا - ٢- 

-٤ a كربوكسیلیك ، ونشاطھ المضاد لفیروس الھربس سمبلكس نوع - ٧- فلورین –ئى أزا ثنا- ٩، 
(HSV1) ٠وطریقة تحضیره 

(57)

تمــثل الرسومـات والصــور الفوتــوغرافیـة المرفقــة بالوصـــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــورة مــن 
الرسـومات والصور المرفقة بالطلب



١٤

٢٢/٠٧/٢٠٠٧
٠٣٨٤/٢٠٠٧

٢٠١٤ینایر 
٠٨/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٢٣

(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 7/06

)  جمھوریة مصر العربیة ( جمعھ على أحمد طوغان  / المھندس 
)  العراق ( زیاد محمد طارق حسن   / الــســیـــد 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

جمعھ على أحمد طوغان/ المھندس 
زیاد محمد طارق حسن   / الــســیـــد  

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إلستخالص السكر وإنتاج اإلیثانول من تالف التمور  (54)
٢١/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى٢٢/٠٧/٢٠٠٧بدأ الحمایة من ت

انول  اج اإلیث سكر وإنت تخالص ال ة إلس راع بطریق ذا اإلخت ق ھ ى(یتعل ول اإلثیل الف ) الكح ن ت م
ى  ة وھ الطرق التقلیدی ستخدمة ب ل الم ن المراح ة م ى مرحل دیل ف ق تع ن طری ك ع ر وذل التم

ة والتى فیھا تم إضافة بریمة تعمل علمرحلة العصر ن كمی د م ا یزی اء العصر مم ى ضغط عالى أثن
ة  ادة أولی ور كم الف التم تخدام ت دیل وبإس ذا التع ة  ، وبھ ذه المرحل ى ھ اتج ف سكرى الن ول ال المحل
ول  اج الكح ة إلنت الطرق التقلیدی ة ب ستخلص مقارن ول الم سبة الكح ادة ن ن زی ول أمك اج الكح إلنت

٠% ٣٠بحوالى 

(57)

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



١٥

١٦/٠٥/٢٠٠٧
٠٢٤٧/٢٠٠٧

٢٠١٣دیسمبر 
٠٩/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٢٤

(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 F02D 19/649

)جمھوریة مصر العربیة ( أحمد عزت كامل محمد / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد أحمد عزت كامل/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد طارق أبو رجب (74)
براءة إختراع  (12)

منظم داخلى السطوانات البوتاجاز (54)
١٥/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٦/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

فیتعلق  از وكبل دم رجوع داخل موضوع االختراع بمنظم لغاز البوتاجاز یعمل كمخفض لضغط الغ ع
صناعى ،  ى أو لالستخدام ال ھ لالستخدام المنزل ت المسموح ب اسطوانات البوتاجاز ویعطى الضغط الثاب
ل ،  دى الطوی ى الم ة عل ھ الحمای ق ل ا یحق ًوأیضا یخفف الحمل على موانع التسریب لبلف االسطوانة مم

از ، و طوانات البوتاج وف اس واع بل ع أن ى جمی ل عل صمم للعم نظم م سب والم وعین ح ھ بن ن إنتاج یمك
) مللى بار١٦٠(جم ١٢٠لتر ، نوع ٣٠لالسطوانات سعة ) مللى بار٤٠(جم ٣٠نوع : االستخدامات 

٠لتر ٦٠لالسطوانات سعة 

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



١٦

١٦/١١/٢٠١١
١٩٣٦/٢٠١١

٢٠١٤ینایر 
٠٩/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٢٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08F 220/34, 220/56, 220/58

(71) 1.
2.
3.

BASF SE (GERMANY)

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

REICHENBACH-KLINKE, Roland
PFEUFFER, Thomas
SCHMIDT, Kati
OSTROWSKI, Thomas
LEYRER, Reinhold, J.

6.
7.
8.
9.
10.

FOGEL, Yulia
FRIEDRICH, Stefan
GAEBERLEIN, Peter
ORLEANS, Andrea
SCHUHBECK, Manfred

11.
12.
13.

GUZMANN, Marcus
RÖSCH, Markus
LANGLOTZ, Björn

(73) 1.
2.

٢٠/٠٥/٢٠٠٩اریخ بت٠٩١٦٠٧٩٩٤: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٧/٠٥/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/056685): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود  (74)
براءة اختراع (12)

كوبولیمرات مترابطة بشكل طارد للماء  (54)
١٦/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٧/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع ب ویتعلق ھذا االخت اء، المترابطةلیمرات قابلكوب ي الم ذوبان ف ىةلل ي تتضمن عل اء والت شكل طارد للم ب
ى٠بشكل طارد للماءةمن المونومرات المترابطةنواع جدیدأ ر مشبعھ ةمجموعوتتضمن المونومرات عل غی
للماء والتي لكیلین ماص أكسید بولي أةكتلیثیر مع التركیب الكتلي الذي یتضمن علىإبولي ةًیثیلینیا ومجموعإ

ین، وكتلاإلكسیدأًتتكون جوھریا من مجموعات  ولي أةیثیل سید الب ین الطرفیأك ي ة، الطاردةلكیل ن الت اء م للم
٠قلذرات كربون على األ٥قل، ویفضل ذرات كربون على األ٤لكیلین كسیدات األأتتكون من

(57)

لمقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع ا



١٧

١٣/٠٨/٢٠٠٨
١٣٧٧/٢٠٠٨

٢٠١٤ینایر 
٠٩/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٢٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C05G 3/08 & C05C 9/00

(71) 1.
2.
3.

BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

WISSEMEIER, Alexander
DECK, Patrick
HUTTENLOCH, Oliver
MAUSS, Michael

5.
6.
7.
8.

PASDA, Gregor
RAHN, Ralf-Thomas
WEIGELT, Wolfgang
ZERULLA, Wolfram

(73) 1.
2.

١٦/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٠٠٣٩.٢: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠٧/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/EP2007/051143): ة الدولى رقم طلب البراء

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود  (74)
براءة اختراع (12)

المثبطة والیوریا تشمل األسمدة المكونة من ھذه التحضیرات زتحضیرات محسنة بتأثیر الیوریا (54)
٠٦/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٧/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

اتعلق ھذا االختراع ی ا تزتحضیرات محسنة بتأثیر الیوری ن شمل المثبطة والیوری ة م مدة المكون األس
ذه التحضیرات  ینھ ى اثن شتمل عل ي ت دات والت ث أمی ل من ثال ى األق و(عل ف )ثی فوسفوریك مختل

ذه المستحضراتوبأسمدة تتضمن على الیوریا والتي ى ھ شتمل عل راع عالوة ٠ت ذا االخت ق ھ ویتعل
كع ذهلى ذل ة لتحضیر ھ سمید بأسمدة بطریق ي الت ذه المستحضرات ف المستحضرات، وباستخدام ھ

ا، ى الیوری ضمن عل ذه تت ى ھ شتمل عل ي ت ا والت ى الیوری ضمن عل ي تت مدة الت تخدام األس وباس
٠الزراعة أو في البستنةالمستحضرات في

(57)

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



١٨

٢٥/١٢/٢٠٠٨
٢٠٩١/٢٠٠٨
٢٠١٣نوفمبر 

١٣/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦٢٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F24B 1/20, 5/02 & F23L 9/02

(71) 1.
2.
3.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

VAN DER SLUIS, Paul

(73) 1.
2.

٢٦/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ   0611605. 3 : تحت رقمھولندا 
٢٠/٠٦/٢٠٠٧ریخ بتا)  PCT/IB2007/052373(الدولى رقم طلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

موقد وقود صلب ذو أحتراق متطور (54)
١٩/٠٦/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٠/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ع یتعلق ھذا االختراع بموقد وقود صلب یشتمل على غرفة إحتراق لألحتواء على وقودإحتراق وتجم
افخ  ة " ن ل مروح الھواء مث زود ب ة ت ة ) ٥٠" (ماكین ى غرف ل إل واء داخ ریان ھ دیم س شكل لتق مت

راق ) ٤٠(اإلحتراق فى حالة تشغیل ، عندما تؤسس وسائل إرشاد  ة األحت واء غرف دخول سریان الھ
ًفعلیا باإلتجاه إلى أسفل فإن عملیة األحتراق تكون نظیفة جدا وذات كفائة عالیة  ً٠

(57)

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



١٩

٠٦/٠٩/٢٠٠٩
١٣١٦/٢٠٠٩
٢٠١٣نوفمبر 

١٣/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦٢٨

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01D 3/04, 3/06, 3/08, 3/14, 3/16 & B01D 61/00 , 9/00

(71) 1.
2.

POTASIO RIO COLORADO S.A. ( ARGENTINA )

(72) 1.
2.

SHAW, Raymond, Walter
BATTERHAM, Robin, John

(73) 1.

٠٦/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧٩٠١١٥٢: أسترالیا تحت رقم 
٠٦/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ( PCT/AU2008/000313 ):رقمطلب البراءة الدولي

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة لمعالجة البوتاس (54)
٠٥/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٦/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذه األمالح  ن ھ یط م ن خل ول ساخن م طریقة لفصل كلورید البوتاسیوم و كلورید الصودیوم من محل
ن  د البوتاسیوم م ث أن استخالص كلوری اس ، حی ام البوت ن خ ھ م وھذا المحلول یمكن الحصول علی

وتین  ن خط ارة ع ة عب ذه الطریق ھ ، وھ ارف علی ر متع اس أم ن) أ(البوت اء م تخراج الم ول اس المحل
ذة  ق نظام أغشیة منف ) ب(المشار إلیھ یحتوى على كلورید البوتاسیوم و كلورید الصودیوم عن طری

ك  شیة تل ام األغ رغ من نظ ول المف د المحل م تبری ث أن الخطوتین . ث تخراج ) ب(و ) أ(حی تجعل اس
.   ًكلورید البوتاسیوم وكلورید الصودیوم ممكنا بشكل انتقائى 

(57)

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



٢٠

١٦/٠٥/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/000459

٢٠١٤ایر ین
١٣/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٢٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 C07K 5/06 & C07C 309/73, 229/36

(71) 1.
2.
3.

LES LABORATOIRES SERVIER (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

DUBUFFET, Thierry
LANGLOIS, Pascal

(73) 1.
2.

١٩/١١/٢٠٠٣بتاریخ ٠٣٢٩٢٨٦٤٠:تحت رقممكتب األوربىال
١٨/١١/٢٠٠٤بتاریخ (PCT/FR2004/002936): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

ًعملیة جدیدة لتخلیق بریندوبریل وأمالحھ المقبولة صیدالنیا (54)
١٧/١١/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٨/١١/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

:(I)بعملیة لتخلیق بریندوبریل من الصیغة یتعلق ھذا االختراع 
٠ًوأمالحھ المقبولة صیدالنیا

(57)

المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه



٢١

٢٤/٠٥/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000505

٢٠١٤ینایر 
١٣/٠٤/٢٠٤

٢٦٦٣٠

(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 29/00 & A61M 1/14, 5/14, 25/00 & C08L 23/16

(71) 1.
2.
3.

MITSUI CHEMICALS, INC. (JAPAN)
OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY INC. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

IGARASHI, Kouichi
SHIROKUMA, Sadamu
MORI, Ryoji

4.
5.
6.

TATEISHI, Isamu
MORI, Hitoshi
BANDOU, Rie

(73) 1.
2.

٢٦/١١/٢٠٠٤بتاریخ 343198-2004: الیابان تحت رقم 
٢٥/١١/٢٠٠٥بتاریخ PCT/JP)(2005/021739: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

، ویكون لجزء على األقل (A)أنبوب طبى مصنع من تركیبة بولیمر بروبیلین 
من البولیمر بنیة منتظمة التكرار 

(54)

٢٤/١١/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢٥/١١/٢٠٠٥من تبدأ الحمایة
، ویكون لجزء على األقل (A)أنبوب طبى مصنع من تركیبة بولیمر بروبیلین االختراعیتعلق ھذا 

رار ة التك ة منتظم ولیمر بنی ن الب ة ، م شفافیة ، والمرون ى ال ا ف ة تمام ون متوازن ث تك ًبحی
اط  ة المط دش ومرون ة الخ رارة ، مقاوم ة الح ة ٠ومقاوم ى تركیب ة عل ب الطبی شتمل األنابی وت

ولیمر ) من بولیمر بروبیلین أ  ن الب ل م ى األق روبیلین ، وجزء عل ھ وحدات ب تحتوى على بولیمر ب
ولیمر  ن الب روبیلین م دات ب الى وح ون إجم ث یك ضغط بحی ساویة ال ة مت یغة بنائی ى ص وى عل یحت

ة ویكون إجمالى الوح(بالمول % ٨٢إلى ٦٥بكمیة تتراوح من  ى التركیب ولیمر ف دات البنائیة من الب
المول% ١٠٠ ى ) ب ا یل ق م ذا یحق ون ) ١أ(, ) ١ب(و) ٢أ(، ) ١أ(، وھ وتر یك ل الت معام

ن  راوح م دى یت ى م ى ٥ف ـ ٢٥إل ا ل ـده وفق تم تحدی ا ی ـا لم ـكال وفقــ ا باســ ًمیج ًJis k 6301 ؛
ـ ًْم أو فوق ذلك وفقا ل١٢٠درجة حرارة االختراق تصل ) ٢أ( ا ل ده وفق تم تحدی ا ی ؛ Jis k 7196ًم
غ ) أ(عندما یتم لف األنبوبة مصنوعة من التركیبة ) ١ب(و ى یبل م ، ٢,١وتحتوى على قطر داخل م

غ  م وطول ٣,٥وقطر خارجى یبل ى وعاء ٢٠م ا ف ة بإدخال كال الطرفین منھ ة حلق ى ھیئ م عل س
ر  ب بقط ى ثق وى عل وف یحت م و١٠مج اع ٥م ى ارتف م ف م ، ٢٠م حب س تم س ك ی د ذل وبع

سافة  ة ، بم ى الحلق واء ف دث الت ى یح وب حت ى األنب ن طرف ل م اء Hك وى للوع سطح العل ن ال م
٠مم ٦٠إلى الطرف العلوى من الحلقة ال تزید عن 

(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



٢٢

٢٢/٠٦/٢٠١١
١٠٧٦/٢٠١١

٢٠١٤ینایر 
١٤/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٣١

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

جمھوریة مصر العربیة
بحث العلمىوزارة الدولة لشئون ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D21 H 11/12 & D21 B 1/04, 1/30 & D21 C 3 /00

(71) 1.
2.
3.

PAPYRUS TECHNOLOGY PTY LTD ( AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

AZER, Ramy, Abraham;

(73) 1.
2.

٢٤/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨٩٠٦٦٢٢: تحت رقماسترالیا
٢٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/AU2009/001703): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تجھیزة لیفیة محسنة (54)
٢٣/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع- ق االخت الى بیتعل زة الح سنةتجھی ة مح ات لیفی صنیع ورق ومنتج ى ت تخدامھا ف إلس
ق  ن عن وى م زء العل سیج الج ن ن ى م شكل أساس اف ب زه األلی ون تجھی ورق ، تتك ھا ال أساس
انبى  شكل ج ا ب تم قطعھ ا ی ت محاذاتھ ى تم ة الت ة الطولی اف العنقی ث أن األلی ات حی النب

شكل  ى ت ة لك صفة عام ون ٥ب اف یك ولى لأللی ع ط ع توزی اف م ن %٩٥ألی ل م ى األق عل
٠ًنفس طول األلیاف الذى تم تحدیده مسبقا إلى حد كبیر 

(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



٢٣

١٦/٠١/٢٠١١
٠١٠٢/٢٠١١

٢٠١٤ینایر 
١٤/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٣٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C01C 1/246, 1/18, 1/24

(71) 1.
2.
3.

HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

STEVENS, Carl, John
TOWLER, Gavin, P.
KWEEDER, James

(73) 1.
2.

١٥/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠.٨٩١/٦١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقمى 
٠٨/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٤٩٩.٦١٧/١٢

٠٩/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ PCT/US)2009/049998(: رقم طلب البراءة الدولى

٠١

٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طرق لتحضیر تركیبات مشتملة على أمالح نیترات أمونیوم مزدوجة   (54)
٨/٠٧/٢٠٢٩فى وتنتھى ٩/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

:طرق للحصول على نیترات وكبریتات األمونیوم تضم بحالى الاالختراعیتعلق 
والى .أ ن ح ل م رارة أق ة ح د درج صھور عن وفیر م وم ، ١٧٥ºت رات أمونی ضم نیت م ی

ن  ر م اء أكث وى الم ون محت اء ویك وم ، وم ات أمونی الوزن ٢كبریت اس % ب ى أس عل
، والماء المصھور وكبریتات أمونیوم، نیترات أمونیومإجمالى وزن 

ح تك.ب سبة ANSوین مل صھور بن ن الم زدوج م لب م ل ٢: ١ص ى األق زء عل د ج بتبری
٠دقیقة / م ١٠٠ºمن المصھور بمعدل أقل من حوالى 

(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



٢٤

٢٠/١١/٢٠١١
١٩٥٩/٢٠١١

٢٠١٤ینایر 
١٤/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٣٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01J 2/16 & C05C 9/00

(71) 1.
2.
3.

STAMICARBON B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

MEESSEN, Jozef, Hubert
ROOS, Willem, Frederik
KURSTEN, Johannes, Lambertus

(73) 1.
2.

٢٠/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٦٠٧٦١.٤: المكتب األوروبى تحت رقم 
١١/٠٥/٢٠١٠بتاریخPCT/EP) (2010/056418: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج حبیبات (54)
١٠/٠٥/٢٠٣٠فى وتنتھى ١١/٠٥/٢٠١٠یة من تبدأ الحما

ذا  ق ھ راعیتعل ار ، االخت نخفض للغب اج م ع إنت ائلة م ة س ن تركیب ات م اج حبیب ة إلنت بعملی
ة  وات التالی ى الخط ذكورة عل ة الم شتمل العملی لبة : وت سیمات ص ى ج سائلة عل ة ال تخدام التركیب اس

طة تی ستمرة بواس ة م ى حرك ا ف اظ بھ تم االحتف ى ی ب الت از تحبی ب لجھ ة تحبی ى منطق از ف ار الغ
ذكورة  صلبة الم ذكورة حول الجسیمات ال سائلة الم ة ال الى ترسیب وتصلب التركیب مستطیل ، وبالت
سیمات  ن الج ار م غ تی ة ؛ وتفری لبة متنامی سیمات ص شكیل ج الى ت سیمات ، وبالت م الج ادة حج لزی

سیم  ب ، وتق ة التحبی ن منطق ذكورة م ة الم صلبة المتنامی م ، ال اس الحج ى أس رز عل از ف ى جھ ف
اس  ى أس صلة عل ارات منف ى تی ذكورة إل ة الم صلبة المتنامی سیمات ال ن الج ذكور م ار الم التی
غر ،  م أص سیمات ذات حج ن ج ارات م اج تی ذكورة إلنت ة الم صلبة المتنامی سیمات ال م الج حج

وب ، ونق م المطل ا الحج ة لھ لبة متنامی سیمات ص ر ، وج م أكب سیمات ذات حج ذكور ج ار الم ل التی
ذكور  ار الم حق التی م ؛ وس ل الحج از لتقلی ى جھ ر إل م األكب ة ذات الحج صلبة المتنامی سیمات ال للج
ذكور ،  م الم ل الحج از تقلی ى جھ ذكورة ف ر الم م األكب ة ذات الحج صلبة المتنامی سیمات ال ن الج م

م األ ة ذات الحج صلبة المتنامی سیمات ال سیمى للج م الج ن الحج ل م ا یقل ذكورة مم ر الم كب
ن الجسیمات  ذكور م ار الم تم إدخال التی ث ی وبالتالى إنتاج تیار من الجسیمات الصلبة المسحوقة حی
از  ار الغ ھ تی رك من ذى یت ان ال الصلبة المسحوقة المذكورة فى جھاز التحبیب فى مكان ما تحت المك

٠جھاز التحبیب 

(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



٢٥

٢٥/٠٣/٢٠١٠
٠٤٩٠/٢٠١٠

٢٠١٤ینایر 
١٤/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٣٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J3/08 & C01B13/32 & C01F7/02, 7/42 & C01G23/047

(71) 1.
2.
3.

CUF – COMPANHIA UNIAO FABRIL, SGPS, S.A. (PORTUGAL)

(72) 1.
2.
3.

CALADO DASILVA, Joao Manuel
DOS SANTOS ANTUNES, Elsa Marisa

(73) 1.
2.

٢٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٣٨٣٨: تحت رقمبرتغالال
٢٦/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/IB2008/053932): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

أكاسید خزفیة كرویة دقیقة التبلور وعملیة لتصنیعھا (54)
٢٥/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٦/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا ا ق ھ راع یتعل صنیعھا الخت ة لت ور ، عملی ة التبل ة دقیق ة كروی ید خزفی راھن بأكاس ٠ال
ت  ى الزی اء ف ن الم ، (W / O)وتظھر ھذه األكاسید ، التى یحصل علیھا بواسطة تفجیر مستحلب م

ة ،  صفات التكمیلی ن ال ة م ة ، مجموع ة الدقیق روى والتبلری شكل الك ى ال افة إل باإلض
ن  ل م سیمات أق ر للج سیمات ، ٤٠أى قط ام الج سق ألحج ائى الن ع ثن ر ، توزی میكرومت

ة  ة ثابت ل بلوری تالت ومراح ود تك دم وج ة ، ع اوة مرتفع ن ٠نق ة م ذه المجموع ل ھ وتجع
ى ،  ات الطل ثال عملی ة م ات المختلف دا للتطبیق ة تحدی ساحیق مالئم ذه الم سمات ھ ًال ً

ناعة الخزف ى ص ستخدم ف دما ت شبكى ، وعن بھ ال شكیل ش ات الت ة عملی ات خزفی زود منتج ات ، ت ی
٠كثیفة ومسامیة لھا مقاومة میكانیكیة مرتفعة على نحو إستثنائى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٦

٢١/٠٣/٢٠١٠
٠٤٤٤/٢٠١٠

٢٠١٤ینایر 
١٤/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٣٥

(22)
(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 33/06

(71) 1.
2.
3.

TRANSOCEAN SEDCO FOREX VENTURES LIMITED. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCGRATH, Scott, Phillip
WILLIAMS, Brian, Kelley

(73) 1.
2.

٢١/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٩٧٤.٣٣٩/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/076974):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

جورج إسحاق مینا (74)
براءة اختراع   (12)

نظام وطریقة لتقدیم تحكم إضافى لمائع انفجار ذو زیادة مفاجئة  (54)
١٨/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ات یتعلق ھذا االختراع بجھاز یسمح بدعم أو یسمح بمسار مائع ف مكون بدیل بخصوص سوء توظی
ن  د یمك ن بع ب ع درولیكى مرك وم ھی لة خرط تخدام وص ك باس اجئ وذل ار المف ائع لالنفج بط م ض

ائع االنفجار ٠نزعھ ى م تظم الضغط إل درولیكى من ائع ھی ویقوم مسار تدفق المائع المدعم بإرسال م
(BOP)ى ال م إل ة عن طریق صمام عزل متصل بصالبة مع مائع االنفجار ث صل بلوح وم المت خرط

اد BOPمتداخلة على مائع االنفجار  ى وإیج دفق أول ى فصل مسار الت ر صمام یعمل عل وأخیرا عب
ائع ٠مسار تدفق ثانوى للسماح باستمرار العملیة دعیم م ات ت سار مكون ولزیادة االعتماد علیھ، فإن م

٠االنفجار الموضعى اإلضافیة تعمل وتثبت بصالبة مع مائع االنفجار

(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

١٥/٠٩/٢٠١٠
١٥٥٢/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

١٤/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦٣٦

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23K 1/14 & C13D 1/00

(71) 1.
2.
3.

LESAFFRE ET COMPAGNIE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

TIERNY, Jean-Benoit

(73) 1.
2.

١٩/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠١٤٩٦: تحت رقمفرنسا
١٩/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/FR2009/000296):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد محمد بكیر  (74)
براءة اختراع   (12)

البنجرةلمعالجةووحدةعملی (54)
١٨/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع بعملی ق االخت ضمن الخطوات التالیجر تالبنةلمعالجةیتعل ى األةت ل عل سل: ق بس غ البنجر ك
اةمضغوطة، كتلةمن ناحیإلنتاججزئى للبنجر  دتحتوى على السكر بھا م ن یزی سب% ٢٠ع ةبالن
زاألةومن الناحیةالجافةلمحتوى الماد ھ تركی سكر ل ن ال ن أخرى عصیر م ر م سب% ١٥كب ةمن ن

واد ةیضا بتغذیأاالختراع یر السكر ویتعلقعن عصةالمضغوطةفصل الكتلةالجافةمادال الحیوان م
م یعتمد علىلألكلللتخمر وسكر صالح ةساسیأ ى ت ا من عملیالمنتجات الت ةمعالجةالحصول علیھ

٠البنجر

(57)

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



٢٨

٢٩/٠٩/٢٠١١
١٦٤١/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
١٥/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٣٧

(22)
(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 9/455

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

COLVIN, Dan
SCHOTTLE, Gary

(73) 1.
2.

٣٠/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٤١٣.٧٧٠/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٦/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/US2010/028782(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز       (74)
إختراع براءة  (12)

"دید اإلعداد واألوضاع المثلى للخطط حتنظم وطرق ل"  (54)
٢٥/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٦/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ل حتنظم وطرق لیتعلق االختراع الحالى ب ى تطویر حق راد استخدامھا ف ل واألوضاع الم دد األمث د الع دی
دروك ویر . بونرھی ى تط ا من االستخدام ف ا قیمتھ د خطة أو خطط لھ ى تحدی نظم والطرق عل وتعمل ال

. حقول الھیدروكربون 

(57)

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



٢٩

٢٨/٠٩/٢٠١٠
١٦٣٢/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

١٥/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦٣٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16J 15/10 & C09K 3/10

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.
4.

NOGUCHI, Toru
UEKI, Hiroyuki
MAGARIO, Akira
INUKAI, Shigeki

5.
6.
7.
8.

ITO, Masaei
WANIBUCHI, Takashi
MATSUSHITA, Takushi
WATANABE, Tsuyoshi

(73) 1.
2.

٠٧/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/JP2008/057223):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

وجھازارة للحرةالختم المقاومةى باستعمال مادنھائعضو ختم الة،للحرارةختم مقاومةماد
نھائىسفل البئر یتضمن عضو الختم الالأ

(54)

٠٦/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
اد راع بم ق االخت تم مقاومةیتعل رارةخ ضمن 130bو130aة للح ورو١٠٠تت الوزن فل زء ب ج

ون نامیأمن جزء بالوزن ٣٠الى ١،ایالستومیر ثالثى ا قطرةلیاف الكرب ط بالبخار لھ ر أمتوس كث
نةسود كربون لھ قطر جزیئأقل وأو أ200nmو30nmمن ى25متوسط م اد500nmإل تم ةم الخ

٢٠من ةكربون فى كمیسودأبالبخار وةلیاف كربون نامیأتحتوى 130bو130aة للحرارةلمقاوما
ى المجموع٤٠لى إ الوزن ف اد٠جزء ب تم ةم م ضغط 130bو130a ةللحرارةالمقاومالخ ا تالئ لھ

ھ% ٢٥لى اختبار تالءم ضغط عند نسبھ ضغط إعند تعرضھا  ن ةساع٧٠ةدلمC°200ودرج م
C(E'/200°C)٠°200دینامى عندةومعامل مطاطی% ١٥صفر الى 

(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



٣٠

٠٥/٠٥/٢٠١١
٠٧٠٢/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

١٥/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦٣٩

(22)
(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 1/15

(71) 1.
2.
3.

TECHNIP FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

REMERY, Jeroen
VIVET, Romain
DEFRESLON, Christophe

(73) 1.
2.

٠٥/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٥٧٥٢١: الرقمین تحت فرنسا
١٠/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥٢٣٨٧

٠٣/١١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/FR2009/052123):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

بذلكةالتشغیل الخاصةتشغیل لمائع فى جسم مائى ومنصةلتجمیع منصةطریق (54)
٠٢/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٣/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ضمن ة العواموغمرة بعوامة نبوبأمن ة سفلیةتوصیل نقطةیتعلق ھذا االختراع بطریق تماما وھى تت
ائأ ى الجسم الم طأقطاع ىن یوزع ف ن النقطة نبوباألمنوس سفلیةم اة ال ى م ل عن نقطالحت ةیق

ن ة أالعوامسیا ویكون ارتفاعأللحفاظ علیھ روسطلقطاع األوشد اة العلویةالنقطوتثبیتة علوی ل م ق
ضمن الطریققصى بعد عرضى لھأمن ةمر١,٥ ك العوامةا وتت ین مةتحری د وموضع ب ع بعی وض

٠ىفى الجسم المائجزئیا على السطحةمغمورةت مع الحفاظ على العوامتثبیةمثبت یتوافق منطق

(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



٣١

٢٧/٠٧/٢٠٠٨
١٢٦٥/٢٠٠٨

٢٠١٤ینایر 
١٦/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٤٠

(22)
(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.

 SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

WILLBERG, Dean
MILLER, Matthew
KOSAREV, Ivan Vitalievich

4. THIERCELIN, Marc

(73) 1.
2.

٢٧/٠١/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/RU2006/000026):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

كي لتكوین جوفيطریقة خاصة بتصدیع ھیدرولی (54)
٢٦/٠١/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٧/٠١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

درولیكیا وفي ھی وین ج صدیع تك صادیا لت وفرة اقت رق م وفیر ط الي بت راع الح ق االخت ضمن یتعل ی
ة دعمي داخلی ة موضوعة تحسین الموصلیة الصدعیة ھیدرولیكیا نظرا لتكون كتل مادة الحشو ال قوی

ي ثقب مرحلة أولى: تشتمل إحدى ھذه الطرق على٠دع بطولھبشكل موحد في الص تستخدم الحقن ف
ا البئر بمائع الصدع المحتوي على مواد تسمیك وذلك لعمل صدع في تم فیھ ة ی التكوین؛ ومرحلة ثانی

ادة حشو إدخال مادة الحشو الدعمي إلى مائع الصدع الذي یتم وفیر م ك لت رات وذل ى فت ھ عل الحقن ب
وات ع، لتكوین كتل من مادة الحشودعمي لعمل صد صدع والقن الدعمي داخل الصدع لمنع إغالق ال

ل، ین الكت ة ب وین التالی ع التك ال لموائ ستخدم إدخ ة ت ة أو المراحل الفرعی ة الثانی ون المرحل ث تك حی
ة ادة تقوی ا لم دعمي إضافي إم ادة الحشو ال ل م وة كت ادة ق إن زی م ف ن ث ا، وم ل منھم صلیب أو ك أو ت

مائع الصدعنة فيالمتكو

(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

٢٠/٠٣/٢٠١١
٠٤٢٧/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
١٦/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٤١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C22C 1/05

(71) 1.
2.
3.

MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A. (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

VESCERA, Francesco

(73) 1.
2.

١٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٠٥٢١/٢٠٠٨: بلجیكا تحت رقم 
٢٦/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)2009/060980(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

مادة مركبة ھرمیة  (54)
٢٥/٠٨/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٦/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

انیوم االختراعیتعلق ھذا  دات التیت بمادة مركبة ھرمیة تشتمل على سبیكة حدیدة مقواة بواسطة كربی
ى ذكور عل وى الم شتمل الجزء المق ا ی ین ، وفیھ اوب ًوفقا لشكل ھندسى مع ة بالتن رة ودقیق ة كبی بنی

انیوم  د التیت ن كربی ة م ة میكرومتری ر من جسیمات كروی مكونة من مناطق مللیمتریة بھا تركیز كبی
د  ن كربی ة م ة المیكرومتری سیمات الكروی ن الج ى م شكل أساس ة ب ة خالی اطق مللیمتری صلھا من تف

ر  ز كبی ا تركی ى بھ ذكورة الت اطق الم ون المن ة التیتانیوم ، حیث تك ة میكرومتری ن جسیمات كروی م
ة  من كربید التیانیوم تكون بنیة دقیقة تكون فیھا الفجوات البینیة المیكرومتریة بین الجسیمات الكروی

٠ًالمذكورة مملوءة أیضا بالسبیكة الحدیدیة المذكورة 

(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



٣٣

٣١/١٠/٢٠١٠
١٨٣٢/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

٢٠/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦٤٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

دیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F25D 3/11

(71) 1.
2.
3.

MACCISE SADE, Yamil Adiv  (MEXICO)
RIOSECO ORIHUELA, Maurício (MEXICO)

(72) 1.
2.
3.

MACCISE SADE, Yamil Adiv
RIOSECO ORIHUELA, Maurício

(73) 1.
2.

١٩/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/MX2008/000078):لبراءة الدولى رقمطلب ا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

نیتروجین سائلةغذاء عن طریق اتصال مباشر مع جرعللةتجمید فائق السرعةمعد (54)
١٨/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

د الى بمع راع الح ق االخت سرعةیتعل ائق ال د ف ددةتجمی وات متع ذاء موجود داخل عب الفجوات ، ةلغ
رض  ق جرعلغ ق تطبی ن طری ام ، ع ع الع روجین سائل ، بكمیةالبی اجةكافیةنیت ائق إلنت د ف تجمی

ى ، من غالجوى ، العزل الفراتحت الضغطةتفریغ النیتروجین السائل من حاویللغذاء ، یتم ةالسرع
، مما ینتج عنھ غمر ةالعلوى لكل فجو، فى منتصف السطحةرضیاألةفوھات ، بالجاذبیةخالل عد

روجینةللفجو ن األلزمن قصیر ، یتم استخدام غاز النیت اخ خالى م تج لعمل من ا ،المن كسجین عملی
ى عملی اظ عل غةباردا بما یكفى للحف د التفری د بع ؤدى العملی٠التجمی ى تقلإةت ل كمیل روجین ةی النیت

ةالمطلوبةالمادیةفراد ، المرافق والمساحیضا األأخرى ، وأبعملیات تجمید ةمقارنةالسائل المطلوب
٠رمبھذا األة، بما یقلل من التكالیف المرتبطوالتشغیللإلنشاء

(57)

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



٣٤

٢٥/١٠/٢٠١٠
١٧٨٨/٢٠١٠
٢٠١٣نوفمبر 

٢٠/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦٤٣

(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 E02B 3/06

(71) 1.
2.
3.

TECHNIP FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

PATINET, Jean-François

(73) 1.
2.

٢٥/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٥٢٨١٤٠٨: فرنسا تحت  رقم 
٢٣/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/FR2009/050754: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیب لتحمیل و تفریغ على األقل سفینة نقل سوائل واحدة  (54)
٢٢/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٣/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ك  ى أن ذل ز ف دة ممی وائل واح ل س فینة نق ل س ى األق غ عل ل و تفری ب لتحمی راع بتركی ق االخت یتعل
ب یتك تح التركی ھ وسائل ف ل غالف خرسانى واحد ل ى األق شمل عل اط ، ت یف رب ن سفینة رص ون م

اع    ى ق ع رسو عل ل الرصیف ، وموق وغلق لتحریك الغالف المذكور بتعبئة الماء بین موقع تعویم لنق
ون  وى یك اء و جزء عل ور بالم فلى مغم ى جزء رسو س ذكور عل شتمل الرصیف الم ث ی البحر ، حی

. لرسو السفینة ًجزئیا خارج الماء ،

(57)

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



٣٥

١٢/٠٧/١٩٩٥
٠٥٧٩/١٩٩٥
٢٠١٣أكتوبر 

٢٠/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦٤٤

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

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

ات االختراعمكتب براء

(51) Int. Cl.8 A61K 38/28 & A61P 3/10 & C07K 14/62

(71) 1.
2.
3.

ELI LILLY AND COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MICHAEL Rosario De Felippis

(73) 1.
2.

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مستحضرات نظیر أنسولین وحید األصل  (54)
١١/٠٧/٢٠١٥تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى 
ل دة األص شرى وحی سولین ب ائر أن راھن بنظ راع ال ق االخت راع ٠یتعل ق االخت ة یتعل صفة خاص وب

ك وبرو ل وزن د األص سولین وحی ر أن ى نظی وى عل ة تحت ن متنوع ضرات حق راھن بمستح امین ال ت
ة لتحضیر ٠ومشتق فنولى راع أیضا عملی وتقدم المستحضرات مفعوال طویل األمد كما یصف االخت

٠تراكیب نظیر أنسولین بروتامین

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٦

٣٠/١١/٢٠١١
٢٠٢٣/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

٢٣/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦٤٥

(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 F03D 9/00

(71) 1.
2.
3.

CALVERLEY, GRANT (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CALVERLEY, Grant

(73) 1.
2.

٢١/١٠/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/053469):طلب البراءة الدولى رقم
٢٢/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٢٥٣.٩٢٥/٦١: امریكا تحت رقم 

٠٢/٠٦/٢٠١٠بتاریخ٧٩٢.٢٠٣/١٢
٢٧/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ٤٠٤.١٤٩/٦١
١٩/١٠/٢٠١٠بتاریخ ٩٠٧.٩٦٧/١٢

٠١
٠٢

٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى  (74)
براءة اختراع   (12)

در وأجھزة التحكم والطریقة المستخدمة تولید طاقة الجیروجالی (54)
٢٠/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢١/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

دوار  اح ال ا الجن ن طریقھ ر ع ى یطی ة الت ة والطریق د الطاق از تولی راھن بجھ راع ال ق االخت یتعل
وى ومرن بإ ل ق ط حب تم رب ى سطح األرض ی طار للجیروجالیدر واحدة على األقل على ارتفاع أعل

دوار اح ال ر الجن وة عب د ق دة تتول تم ش در ی ول ٠الجیروجالی ى تح یة الت ة األرض وة للمحط ل الق تنتق
ى  الحركة الخطیة للحبل الذى یتم سحبھ ألعلى بقوة رافعة تتحول الحركة الخطیة إلى حركة دائریة ف

ى د الكھرب دویر المول رة أخرى حول أ. المحطة األرضیة لت ھ م ل ولف تم استعادة الحب ر ی سطوانة عب
ة  در بكمی سمح الستعادة الجیروجالی التحكم فى الجیروجالیدر لتطیر نحو األسفل بسرعة وقوة رفع ت

من ثم یكون الفارق فى القوة ناتجا ٠قوة استردادیة منخفضة مقارنة بالقوة الرافعة خالل سحب الحبل
٠عن صافى الطاقة

(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



٣٧

١٠/٠٦/٢٠١٠
٠٩٨٣/٢٠١٠
٢٠١٢نوفمبر 

٢٣/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦٤٦

(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 A01G 13/02, 25/00

(71) 1.
2.
3.

P.M.M. HOFF HOLDING B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

HOFF, Petrus Mattheus Maria

(73) 1.
2.

١٨/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠١٠٩٩: الرقمین تحت ھولندا
١٥/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠١١٨٥

١٨/١٢/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/NL2008/050816):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نزیھ أخنوخ صادق إلیاس  (74)
براءة اختراع   (12)

فى الجوةالمتواجدةالص الرطوبالستخةجھاز وطریق (54)
١٧/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

از الستخالص الرطوبیتعلق دةاالختراع بجھ از تركیبةالمتواج ى الجو یتضمن الجھ ھ ةف ع ل تجمی
اء تخالص الم طح الس دث زاویأو،س ى یح تخدام الجزئ اء االس سبةثن اهةبالن ز الجاذبیالتج ةتمرك

ضاأو زینةالتجمیعةن تركیبإفًی زان لتخ ع خ ھ م ن فك شكل یمك رتبط ب صالمستةالرطوبت ٠ةخل
٠للتبییتةقابلةالتجمیعةن تركیبإلى ذلك فإةضافباإل

(57)

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



٣٨

٠٩/٠٢/٢٠١١
٠٢٢٤/٢٠١١
٢٠١٣نوفمبر 

٢٧/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦٤٧

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 17/02, 45/08, 21/00

(71) 1.
2.
3.

GEA 2H WATER TECHNOLOGIES GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

MARGGRAFF, Martin
KREICHA, Dieter

(73) 1.
2.

١٢/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٣٨٦٩٨.٧: تحت رقمألمانیا 
٢١/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/DE2009/001014(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سماس للملكیة الفكریة   (74)
براءة إختراع (12)

شریط بارز وتركیبة فصل مشكلة منھ (54)
٢٠/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢١/٠٧/٢٠٠٩الحمایة من تبدأ 

ةفصل نخروبیة، وبتركیبة تركیبات فصل نخروبیىفةبشریط بارز معد لتركیبختراعالھذا ایتعلق
. توصیلىوللشریط البارز جانبین قاعدیین طویلین وجانب. ةالبارزةمن األشرطةمجموعمنةمكون

التوصیل  ىلجانبةالحرعند األطرافةیل مثلم مفرد على حدقسم توصةأنھ یتم تسویةویتمیز بحقیق
، أو التوصیلىالقاعدیین المتاخمین لجانبعند أطراف الجانبینةعلى حدىقسم توصیل لسانةوتسوی

. ة بشكل بسیط للغایةتركیبات الفصل المقابل، یمكن تركیبة وبھذه الطریق. العكس بالعكس

(57)

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



٣٩

٢٠/١٢/٢٠١٠
٢١٦٢/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
٢٧/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٤٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01H 3/00 & G01V 1/36

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

NILS, Lunde
ANTONI, Marjan Ziolkowski
GREGORY, Ernest Parkes

(73) 1.
2.

٢١/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٦٥٣.٩٠٧/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

مصادر زلزالیة دفعیة وغیر دفعیة مؤتلفة  (54)
١٩/١٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٠/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ضمن  سطحیة تت ت ال صخریة تح ات ال ى للتكوین شاف الزلزال ة لالستك راع بطریق ذا االخت ق ھ یتعل
ات الصخریة ن التكوین ة٠تشغیل مصدر طاقة زلزالیة دفعى بالقرب م شغیل مصدر طاق ة وت زلزالی

ة ٠غیر دفعى ة الزلزالی ف لمصادر الطاق د المجال للخرج المؤتل د شكل موجى بعی ویتم الكشف عن
ات ٠الدفعیة وغیر الدفعیة وذلك من األشكال الموجیة قریبة المجال یتم تحدید استجابة نبضیة للتكوین

٠لزلزالیة المكتشفةالصخریة تحت السطحیة بإزالة التفاف الشكل الموجى بعید المجال باإلشارات 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



٤٠

٠٢/١٠/٢٠١١
١٦٥٧/٢٠١١
٢٠١٤فبرایر 

٢٩/٠٤/٢٠١٤
٢٦٦٤٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H05B 33/04

) جمھوریة مصر العربیة(حسن على محمد حسن  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حسن على محمد حسن ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

المصابیح المفصلیة  (54)
٠١/١٠/٢٠١٨وتنتھى فى٠٢/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من

ن الم ار ع ا ال تتصل بالتی ز بأنھ ا تتمی ث أنھ ددة، حی ا متع ع مزای صابیح المفصلیة ھى مصابیح تجم
ین  ن الیم صلیة م طریق دوایة، ومزودة بمفاصل تتیح للمستخدم حریة وسھولة تحریك المصابیح المف

ا مضادة للمی ز المصابیح المفصلیة بأنھ س، وتتمی اه إلى الیسار والعكس، ومن األعلى لألسفل والعك
ة  والمطر مما یجعلھا آمنة فى االستخدام أثناء تعرضھا للماء أو للمطر، كما تتمیز بجمال الشكل وأناق
ة  ددة الفردی سیابیة المتع كالھا االن ز بأش افیة، وتتمی ال إض سة جم ان لم ضیف للمك ا ی وین مم التك

ل ب ك ى تناس ضا الت ة أی ا المختلف ضا وبأحجامھ ة أی ة والثمانی ة والرباعی ًوالزوجی یما ً اكن الس األم
ى  شغیل الت اءة الت ز بكف ا تتمی ى تتعرض لألمطار، كم اكن الت اء أو األم ا الم األماكن التى یتواجد فیھ

٠تدوم لفترة زمنیة طویلة

(57)

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



٤١

١٤/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001206

٢٠١٤فبرایر 
٣٠/٠٤/٢٠١٤

٢٦٦٥٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B65C 1/00

(71) 1.
2.
3.

ROLLS-ROYCE NAVAL MARINE, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ATTWATER, Iain, J.
CAYOCCA, Iver, D.
SHANKS, Richard, J.

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٥٧٩.٦٧٧/٦٠: مقرالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
١٦/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ) T/US2005/021194: (رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى    (74)
براءة إختراع (12)

طریقة لتشغیل ونش سفینة (54)
١٥/٠٦/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٦/٠٦/٢٠٠٥بدأ الحمایة من ت

كل منھا مـدعم على رافعـة(MTBs)ة تشتمل على عوارض عرضیھ رئیسیةبمنصاالختراع یتعلق ھذا 
الواقع مختلف عن الحمل(MTB)ة ى عارضأویتحدد ما إذا كان الحمل الواقع على . قل ألاواحدة على

التى (MTB)ة العارضوتختار. ًزید على المقدار المحدد مسبقاأخرى بمـقدار یـ(MTB)ة عارضعلى
ثم تحرك ًالمقدار المحدد مسبقاأخرى بما یزید على(MTB)ة ى عارضأعلیھا حمل مختلف عن حمل 

لنقل الحمل بین العارضة ًمحدده مسبقافى حدود أماناألخرى(MTB)للعوارضبالنسبةًرأسیا
وموضع(MTB)ة حمال على كل عارضألاخرى مع مالحظةألا(MTB)والعوارضةالمختار
حمال والموضع ألومالحظة ا. ًرأسیاةالمختار(MTB)ثناء حركة للعارضةأةالمختار(MTB)ة العارض

ما عند تحویل الحمل المنشود أو إةالمختار(MTB) ةمان ، وتتوقف حركة العارضألتتم مقارنتھا بحدود ا
.مان ألاحدود عند نھایة

(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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٤مایوىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢١٧دد ــالع٢٠١٤ھ یونیددــع

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 ایورخ ة ٢٠١٤م ة العربی ـا باللغ ًطبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٦٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٦٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٦٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٦٦٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٦٦٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٦٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٦٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٦٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٦٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٦٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٦٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٦٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٦٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٦٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٦٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٦٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٦٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٦٦٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٦٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦٦٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦٦٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)٢٨( ٢٦٦٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٦٦٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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 

ًتجاریــا أو صــناعیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات  اختــراع، للحفــاظ علــى ً

.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 إلكترونیا 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 جهــودا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون ٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 
.ًمتوافقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ًوانطالقــا 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 
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر.د. أ



افتتاحیة

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة٠أ"

(ii)
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رموز البیانات الببلیوجرافیة
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( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY روسبال
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF جمھوریة أفریقیا الوسطى
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 )
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MARATHON GTF TECHNOLOGY, LTD (UNITED STATES OF AMERICA)

١٩/١٠/٢٠٠٥بتاریخ ٢٥٤.٤٣٨/١١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٣/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ PCT/US)2006/035788(: طلب البراءة الدولى رقم 
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٠٢
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ھدى أنیس سراج الدین   (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لتحویل الكانات غازیة إلى أولیفینات وھیدركربونات سائلة   (54)
١٢/٠٩/٢٠٢٦فى وتنتھى ١٣/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ى أاالخت ة إل ات غازی ل ألكان ة لتحوی دروكربونات بعملی ات وھی ولیفین
اف  روم ج ار ب ع بخ ات م ى ألكان ة عل ة المحتوی یم الغازی حنة التلق ل ش ث یتفاع ائلة حی س

دروبرومیك  ض ھی ار حم ل وبخ دات ألكی وین برومی دات ٠لتك یط برومی ل خل ك یتفاع ب ذل عق
و  از ألومین ى حف دروبرومیك عل ض الھی ل وحم ت –األلكی ل زیولی ر مث ناعى متبل یلیكات ص س

ین حوالى Yأو Xن نوع م ة وحوالى ٢٥٠º، عند درجة حرارة تتراوح ما ب ة ، ٥٠٠ºمئوی مئوی
دروبرومیك  ض ھی ار حم ى وبخ وزن الجزیئ ة ال دروكربونات عالی ات وھی ون أولیفین ى تتك ٠لك

دروكربونات ذات  ن الھی دروبرومیك م ض الھی ار حم ة بخ ة إلزال رق مختلف ضاح ط م إی د ت وق
٠لإلستعمال فى العملیة حمض الھیدروبرومیكى ولتولید بروم من الوزن الجزیئى األعل

(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
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٠٦/١٢/٢٠٠٩
١٧٦٨/٢٠٠٩

٢٠١٤ینایر 
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(22)
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(44)
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جمھوریة مصر العربیة
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أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 8/11 & B01J 13/02 & C11D 3/50, 17/00 & D06M 23/12

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SMETS, Johan
DIHORA, Jiten, Odhavji
PINTENS, An

4.
5.
6.

GUINEBRETIERE, Sandra, Jacqueline
DRUCKREY, Adam, Keith
SANDS, Peggy, Dorothy

(73) 1.
2.

١١/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٩٣٤.٠٧١/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٤/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/IB2008/052191): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

منتج استھالكى یتضمن جزیئات توصیل عامل إفادة  (54)
٠٣/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق  ذیتعل راع ا ھ تھالكى یاالخت تج اس ضمن بمن ضمن ت ات تت ادة، وتركیب ل إف یل عام ات توص جزیئ
ات  تخدام الجزیئ ضیر واس ـرق لتح ذكورة ، وط ات الم تمالجزیئ ا ی ـورة ؛ وحینم ات المذك والتركیب

سجة -توظیفھا في تركیبات  ة باألن ـإن-على سبیل المثال تركیبات التنظیف والعنای ـذه ف ات ھ الجزیئ
لكفاءةن تزید مـ ـة عوام ل كمی ى توصیل عامـل اإلفادة وبالتالي تقلی ادة المستخدمة ، وإضافة إل اإلف

٠تتیح توظیف مدى واسع من عوامل اإلفادةالجزیئاتإتاحة التقلیل من عوامل اإلفادة فإن مثل ھـذه

(57)

نجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإل



٤

١٠/٠١/٢٠١١
٠٠٦٠/٢٠١١
٢٠١٣دیسمبر

٠٤/٠٥/٢٠١٤
٢٦٦٥٣

(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 G10L 19/02 , 19/14

(71) 1.

2.

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E.V.   (GERMANY)
VOICEAGE CORPORATION (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

LECOMTE, Jérémie
GOURNAY, Philippe
BAYER, Stefan

Markus,MULTRUS.4
Bruno,BESSETTE.5

Bernhard,GRILL.6
(73) 1.

2.

١١/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ  ٠٧٩.٨٥٦/٦١: تحت رقمي الوالیات المتحدة األمریكیة  
٠٨/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٣.٨٢٥/٦١

٢٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/004651:  ( طلب البراءة الدولي رقم 

٠١

٠٢
٠٣

(30)

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

فك ترمیز صوتى لترمیز وفك ترمیز عینات صوتیة / وحدة ترمیز  (54)
٢٥/٦/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٦/٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة  ز معرف شمل وحدة ترمی ات صوتیة ، ت یتعلق االختراع الحالى بوحدة فك ترمیز صوتى لترمیز عین
ز  دة الترمی ز االول ، وح اق الترمی ى نط صوت ف ات ال ز عین رج أول لترمی ى متع اق زمن ذات نط

ف المعرفھ ذات النطاق الزمنى المتعرج االول و لھا قاعدة إطار أولى ، ونافذة بدء ت ذة توق شغیل وناف
دة .  انى ، وح ًأیضا تشمل وحدة الترمیز وحدة ترمیز ثانتة و ذلك لترمیز العینات فى نطاق الترمیز الث

ا . الترمیز الثانیة لھا قاعدة إطار ثانیھ مختلفة  دل م م تتب ًأیضا تشمل وحدة الترمیز الصوتى وحدة تحك
ھ ، ك ز الثانی دیل بین وحدة الترمیز االولى ووحدة الترمی ات الصوتیھ ، ولتع إستجابھ لخصائص العین

دیل و  قاعدة اإلطار الثانیھ كإستجابة للتبدیل ما بین وحدة الترمیز االولى ووحدة الترمیز الثانیھ أو للتع
.  نافذة بدء تشغیل و نافذة التوقف لوحدة الترمیز االولى ، حیث تظل قاعدة اإلطار التالیھ غیر معدلھ 

(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
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جمھوریة مصر العربیة
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أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 45/50, 29/141, 29/16 , 29/17, 31/125, 41/03, 43/11, 47/02, 47/21, 305/04 & C11D 1/14,
1/72, 1/831 & C07C 309/03

(71) 1.
2.
3.

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SCHEIBEL, Jeffrey, John
SHUMATE, Robert, Edward

(73) 1.
2.

٢٢/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٠٩٨.٨٧٩/٦١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٢/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/057811): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ألدھیدات وكحوالت ومواد خافضة للتوتر السطحى عدیدة التفرع خاصة ومنتجات استھالكیة تعتمد 
علیھا 

(54)

٢١/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٢/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
وفیر واحدلخلیط منظف كحوإلعدادةیتعلق االختراع الحالى بعملی ن أوأةى یشمل خطوات لت ر م كث

ى نھایةمتعددولیفیناتأ-ن تحتوى البولىأالتفرع ، حیث یجب ةمتعددولیفینات أ-البولى رع عل ةالتف
ر متفرعةولیفینیأ د ةغی ن األأو أوواح ر م اتكث ى ةالمتفرعولیفین وى عل ى تحت ى الجزئ ، والت ف

زال المنتجات األوأولیفینات األكثر منأو أةمع واحدةلدھیدیأمنتجات  ا ، اخت یط منھ ى ةلدھیدیخل ف
و ى وجود(b) ةالخط دد ف یط المنظف الكحولى متع وین خل درج لتك ساعد مھ ل م دروجین وعام الھی

دات المتفرعالعامل المساعد المذكور واألالخلیط الكحولى متعدد التفرع منةزالإالتفرع ، و ،ةلدھی
٠ةمن ھذه العملیةالسطحیةنتاج الكحوالت و مواد الفعالیإویتم 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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٢٠/١١/٢٠٠٨
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C21B 13/02 & C22B 1/24

(71) 1.
2.
3.

SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SAUDI ARABIA)

(72) 1.
2.
3.

AHSAN, Syed, Niaz
AWAN, Fazar-ur-Rehman
AL-HAZEMI, Ali
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5.
6.

AL-DULAIJAN, Fawzi

(73) 1.
2.

٢٤/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠١٠٦٢٦.٧: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٤/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/EP2007/004611):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مـــــوكریات یتة الصلب ،ــات الثانویة التى تحمل الحدید فى صناعــادة تدویر المنتجـة إلعـــعملی
ستخدامھااالحصول علیھا فى تلك العملیة و

(54)

٢٣/٠٥/٢٠٢٧ھى فى وتنت٢٤/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
ى یتعلق ھذا االختراع بعملیة إلعادة تدویر المنتجات الثانویة التى تحمل الحدید فى صناعة الصلب إل

رن االك ى ف ذیتھا إل ات مناسبة لتغ طری زال المباشر تتضمن خطوات خل ن خت ى ٥٠وطح % ٩٩إل
ة% ٥٠إلى ١وزنا من الخام والكریات و شور المطحن ة وق ن العجین ا م ویر / و وزن ار ، وتك أو الغب

ا بواسطة تم الحصول علیھ دة المخلوط وتقسیة الكریات التى ی سخین لم ة ٦–٥الت د درج ائق عن دق
د ْم ، كما یتعلق١٣٥٠–١١٠٠حرارة فى المدى من  ى تحمل الحدی ات الت ن المخلف بكریات تنتج م

٣٠ى األقل أو عدد سقوط عل/ ك ن و ٢,٨على األقلانضغاطویكـون لھا مقاومة 

(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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(51) Int. Cl.8 C08J 11/10,11/28 & C08L 17/00,21/00 & C08C 19/08
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RHEIN CHEMIE RHEINAU GMBH . (GERMANY)
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٠٥/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٦١٧٣.١:رقمى تحت الطلب األلمانى
٠٥/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٠١٥٤٣.١

٣٠/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/056661):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
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(30)

سھیر میخائیل رزق   (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتجدید المطاط  (54)
٢٩/٠٥/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣٠/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

د  ث واح ت ، حی یا بكبری رابط عرض ن مت اط مفلك د مط ة لتجدی الى بطریق راع الح ق اإلخت ًیتعل
٠على األقل ثنائى الكیل بولى سلفوید یكون مستخدم كعامل تجدید خالل التجدید 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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2.
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SMITH , Benjamin , J.
KORLESKI , Frank , J.

(73) 1.
2.

٠٥/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٧٤٢.٣٦٢/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢١/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/US2006/010184( : رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

عامل ضبط مرتخ تتحكم فیھ جلبة (54)
٢٠/٠٣/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢١/٠٣/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

یستخدم من اجل فرملة تشغل بالمائع           . بعامل ضبط مرتخ تتحكم فیھ جلبة یتعلق ھذا االختراع
یشتمل المقطع الحلقى ٠تخ لھا حاشیة أنبوبیة ومقطع حلقى متسع والذى یتألف من جلبة عامل ضبط مر

المتسع على أوجھ اإلیقاف المحوریة متقابلة مثقبة داخلھ والتى تحدد سطح رفع مخروطى یواجھ محور 
ھناك وجھ إیقاف أمامى ذو سطح مخروطى أو مائل مركب من أجل االرتباط بالسطح . األنبوب 

أوجھ اإلیقاف الخاصة بالجلبة عندما تصل األخیرة والتى یحملھا قضیب المخروطى أو المائل على أحد
تشغیل على وجھ إیقاف أمامى ووجھ إیقاف إرتدادى لھ سطح مخروطى أو مائل مركب من اجل 
االرتباط بسطح مخروطى أو مائل على وجھ اإلیقاف اآلخر الخاص بالجلبة عندما تصل الجلبة التى 

األسطح المخروطة أو المائلة مصممة بحیث أنھا ٠جھ اإلیقاف االرتدادى یحملھا قضیب التشغیل إلى و
٠عندما ترتبط نقل قوة الجلبة على قضیب الدفع 

(57)
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بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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(71) 1.
2.
3.

ALCAN INTERNATIONAL LIMITED (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

LAURIN, Pierre
BOUCHARD, Nathalie
CHEN, Weixia

4.
5.
6.

GAUDREAULT, Cyril
MÉNARD, Yvon

(73) 1.
2.

٠٨/٠١/٢٠٠٧خ بتاری٨٨٣.٩٣٩/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٨/٠١/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/CA2008/000024):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لفصل فحم الكوك فى وحدة إلنتاج المعجون  (54)
٠٧/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٨/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ائقى یتعلق االختراع  ن جزء فحم كوك دق وك م الحالى بعملیة وجھاز إلنتاج جزء كثیف من فحم الك
ى  أول یشتمل على متوسط كثافة أولى وتوزیع أول لمتوسط الحجم الجسیمى، وترتیب جزء الكوك ف
ى  ل عل ى األق شتمل الجزئین عل ث ی ل، حی ى األق ى جزئین عل ة إل طبقات داخل وحدة الفصل بالكثاف

ط ٠كوك كثیفجزء كوك خفیف وجزء تن متوس ى م ة أعل ى متوسط كثاف ف عل شتمل الجزء الكثی ی
سیمى  ع الحجم الج ع متوسط توزی ر م ى حد كبی ع الحجم الجسیمى إل ساوى توزی ى ویت ة األول الكثاف

ك ٠األول از وأداة تحری ذ للغ طح منف ى س وى عل ة تحت ة ومتذبذب ضدة مائل ى من از عل شتمل الجھ ی
٠الغاز

(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



١٠

٢٩/٠٤/٢٠١٠
٠٧٠٤/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
٠٦/٠٥/٢٠١٤

٢٦٦٥٩

(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 A47G 25/14& D06F 17/04, 18/00, 58/10, 69/00, 73/00

(71) 1.
2.
3.

ZAGLIO SERGIO (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ZAGLIO, Sergio

(73) 1.
2.

٣١/١٠/٢٠٠٧بتاریخ  )  BS2007/A000168 (:إیطالیا تحت رقم
٠٧/١٠/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/IT2008/000637(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

ماكینة لتنظیف وغسل وتجفیف وكى المالبس واألثواب (54)
٠٦/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

سم أو إطار یضم یتعلق االختراع الحالى ماكینة ى ج شتمل عل ى ت متعددة الوظائف للمغسالت ، والت
سریر ،  حجرة معالجة مغلقة بإحكام ومجھزة بوسائل لتعلیق عناصر ، على سبیل المثال ، بیاضات ال
ف ،  ع ، وغسلھا وشطفھا ، ووسائل تجفی ة البق ا ، ووسائل إلزال والمالبس واألثواب المراد معالجتھ

٠ر أثناء تعلیقھا ونشرھا فى حجرة المعالجة المذكورة ووسائل كى ھذه العناص

(57)

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



١١

٢٧/١٠/٢٠١٠
١٨١٤/٢٠١٠

٢٠١٥ینایر 
٠٦/٠٥/٢٠١٤

٢٦٦٦٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C04B 28/02 & E01C 11/22, 1/00

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GUERRINI, Gian Luca
GRELAUD, Jean-Pierre

(73) 1.
2.

٢٩/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ MI2008A000787) (:تحت رقم ایطالیا 
٢٨/٠٤/٢٠٠٩بتاریخPCT/EP)2009/055112(:طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

مادة رصف ذات نشاط خافض للتلوث وخلیط حفزى ضوئى لتحضیرھا  (54)
٢٧/٠٤/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٨/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

طح الطرق یتعلق ھذا االختراع بتركیبة ضوئیة حفزیة جدیدة تم تصمیمھا من أجل تخلیلھا ف ٠ى أس
ال تحتوى التركیبة على تجمعات ، ولكن تتكون من أسمنت ، محفز ضوئى ، ممیع فائق ، معدل ،

ى مسارات أسفلت٠مضاد لتكون الرغاوى ، بنسب مناسبة لزوجة ،وعامل  ة عل ع التركیب تم وض ی
سامیة  ین م مك ب وغ س ى بل ا حت ات تمام لء الفراغ وح ، وم درج مفت م ٥٠و٣٠ذات ت سب یك٠م ت

ة  ة ثقیل ال میكانیكی ضاعھ ألحم د إخ ى عن ا ، حت ا قوی وئیا متین ا ض شاطا حفزی الج ن فلت المع ًاألس ً ً ً
ى تكون سة ، كما ھو الحالكوظروف جویة معا دن الت داخل ومخارج الم د م طح الطرق عن فى أس

٠عرضة لكثافة مروریة 

(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



١٢

٠١/٠٤/٢٠١٠
٠٥٣٠/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
٠٨/٠٥/٢٠١٤

٢٦٦٦١

(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 A61F 2/44

)جمھوریة مصر العربیة(أحمد صبرى حسن عمار / اذ الدكتوراألست ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد صبرى حسن عمار/ األستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد جمال حسن عمار/ األستاذ  (74)
براءة إختراع  (12)

الغضروف العنقى المتكیف (54)
٣١/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠١/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

ضروف ن اأ ى االلغ ملمعنق ف ص شاكل متكی ادى م ضلتف ة الصناعیة الفیراالغ ل متالزم ة مث متاح
ة لمفى اغضروفال ات الرقب اة ٠ستوى المجاور وكذلك تقیید حرك د ومحاك ة تقلی ار ومحاول م اعتب د ت لق

د ت ف لصمیم االتركیب التشریحى والوظائفى والحركى للغضروف الطبیعى عن ى المتكی غضروف العنق
ة ٠ سلیكون المطاطی ادة ال ن م ره م ن ك ون م و یتك ھ(فھ ن ) اللین بكة م ى ش ضغوطة ف ع م ى توض الت
ى تال ان ف ق الى مسجیتانیوم وھذه الشبكة متصلة بجناحین یثبت ن طری رتین المجاورتین للغضروف ع فق

. ل فى جسم كل فقره مسمارین حلزونیین یثبتان فى جسمى الفقرتین من خالل زمبرك أدخ

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



١٣

٠٥/٠٦/٢٠١٢
١٠١١/٢٠١٢
٢٠١٤فبرایر 

١٢/٠٥/٢٠١٤
٢٦٦٦٢

(22)
(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 1/34

(71) 1.
2.
3.

INVENTIO AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

ARNOLD, Daniel
BIRRER, Eric

(73) 1.
2.

٢١/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٨٠١١٤.٢: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠١/١٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/068599):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھارون  شحاتة ماجدة  (74)
براءة اختراع   (12)

موقع دورةجھاز استبان (54)
٣٠/١١/٢٠٣٠نتھى فى وت٠١/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ل األعلىةمحساس واحدةقع دور لجھاز رفع، یشتمل على وحدموةیتعلق االختراع بجھاز الستبان ق
ل، واألعلىةممیزات موقع دور واحدةول و الذى تم توفیره الستبانألھا محساس ھول  دق یم ةوح تقی

ا٠دورة شارإموقع الدور لتولید ةتم توفیرھا لتقییم میز شتمل وحدلوفق راع، ت ى المحساسةالخت عل
دمحساس ھول ثانى واحد على األ ان علةقل و تم توفیر وح یم میزت یم لتقی ل لموضع دور ى األالتقی ق

٠الدورةشارإلتولید 

(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



١٤

٢٥/٠٧/٢٠١٠
١٢٥٤/٢٠١٠
٢٠١٤فبرایر 

١٢/٠٥/٢٠١٤
٢٦٦٦٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16K 3/24, 3/26, 47/08

(71) 1.
2.
3.

TYPHONIX AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

HUSVEG, Trygve

(73) 1.
2.

٢٥/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠١٤٧١.٤: المملكة المتحدة تحت رقم 
٢٣/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/GB2009/000188: (طلب البراءة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
نموذج منفعةبراءة  (12)

صمام تحكم فى تدفق مائع (54)
٢٢/٠١/٢٠١٦وتنتھى فى ٢٣/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ةلھا فتحة سطوانیأبتوفیر صمام تحكم فى تدفق مائع یشتمل على حجره دخول یتعلق ھذا االختراع
ةتفتح حجرلمنفذ خروج المائعةالمحور بھا فتحةمتحدةمخصرةسطوانیأخروج ةللمائع وحجرخولد

ةالخروج المذكورةحجرسطوانى متحد المحور فىأعلى ھیكل قفصى ةالمحتویةالدخول المذكور
ل قألعلى اةصمام واحدةعلى فتحسطوانى الخاص بھألویشتمل الھیكل القفصى المذكور فى الجدار ا

، یشتمل صمام ة الخروج المذكورةفى حجرةالمذكوردخول المائعةللسماح بتمریر المائع من فتح
للھیكل ةبالنسبًمحوریاةللحركةالمحور قابلةمتحدةسطوانیة أضافى على سدادإالتحكم المذكور بشكل 

ةالسدادریكومشغل صمام قابل للعمل لتحةالصمام المذكورةغالق وفتح فتحإلالقفصى المذكور
، ة الصمام المذكورةفتحو فتحأغالق إلبعضھما البعض بحیث یمكن ةو الھیكل القفصى بالنسبأةالمذكور

ةالھیكل القفصى المذكور من حجرلتزوید المائع الخارج منةالصمام المذكورةحیث یتم وضع فتح
٠القفصى المذكورالخاص بالھیكل سطوانىألمماس للمحور اةبمكون سرعةالدخول 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



١٥

١٤/٠٩/٢٠٠٩
١٣٥٤/٢٠٠٩

٢٠١٤ینایر 
١٢/٠٥/٢٠١٤

٢٦٦٦٤

(22)
(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 15/82 & A01H 1/06

(71) 1.
2.
3.

AEP ADVANCED ECOPOWER PATENTS SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FOGHER, Corrado

(73) 1.
2.

١٤/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ) RM2007A000129(: تحت رقمایطالیا
٢٧/٠٨/٢٠٠٧ریخ بتا(PCT/IB2007/053412): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

طریقة الستخراج زیت من بذور التبغ (54)
٢٦/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٧/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ق االخت ت یتعل صیلة الزی راوح ح ث تت غ حی ذور التب ن ب ت م تخراج الزی ة الس الى بطریق الح
:من الزیت الموجود فى ھذه البذور تشتمل على الخطوات التالیة % ٩٥و٧٠بین حوالى 

ت ) أ  ى زی ى والحصول عل بس حلزون الكبس باستخدام مك االستخالص المیكانیكى للزیت المذكور ب
وعجینة الزیت المتبقیة ؛

٠باستخدام مرشحات من الورق أو القماش ) أ(ترشیح للزیت المذكور المستخلص فى الخطوة ) ب

(57)

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



١٦

جمھوریة مصر العربیة
لدولة لشئون البحث العلمىوزارة ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

PCT

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

٠٨/٠٩/٢٠١٠
١٥١٧/٢٠١٠
٢٠١٣دیسمبر 

١٢/٠٥/٢٠١٤
٢٦٦٦٥

C08L 95/00, C09J 195/00, C08K 5/19, 5/42Int. Cl.8(51)

LATEXFALT B. V. (NETHERLANDS)1.
2.
3.

(71)

4.     PETERS, Joris WilhelmusLOMMERTS Bert, Jan
NEDERPEL, Quirinus Adrianus,
SIKKEMA Doetze, Jakob

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١١/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٥٢٥٩٢.٥: الطلب االوروبى تحت رقم 
١١/٠٣/٢٠٠٩ریخ بتا (PCT/NL 2009/050116) : طلب البراءة الدولى رقم

سمر احمداللباد(74)
براءة اختراع  (12)

جلوكان-D-b- )٣ــ١(تركیبات رابطة للبیتومین تشتمل على (54)
١٠/٠٣/٢٠٢٩فىوتنتھى١١/٠٣/٢٠٠٩من  تبدأ الحمایة 

ق االخ(57) راع الحالى باستخدام یتعل ـ١(ت ت مستحلب-D-b- )٣ـ ان كمثب الى . جلوك راع الح ق االخت یتعل
ى -D-b- )٣ــ١(ایضا بمستحلبات تشتمل على  ى % ١٠جلوكان بكمیة تتراوح من ال اء عل الوزن، بن ب

ـ١(یتعلق االختراع ایضا بتركیبات رابطة للبیتومین تشتمل على . اجمالى وزن المستحلب --D-b- )٣ـ
ن جلوك ل م ى اق ن ال راوح م ة تت ة % ٠.١ان بكمی ھ الرابط الى وزن التركیب ى اجم اء عل الوزن، بن ب

. جلوكان--D-b- )٣ــ١(یتعلق وجھ التحدید فى تولیفھ مع . للبیتومین

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



١٧

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٢٨/٠١/٢٠١٠
٠١٥١/٢٠١٠
٢٠١٤فبرایر 

١٢/٠٥/٢٠١٤
٢٦٦٦٦

C04B 24/38, 24/32, 28/02, 103/44, 111/10, 28/04Int. Cl.8(51)

CIMENTS FRANCAIS (FRANCE)1.
2.
3.

(71)

FABBRIS, Faber1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٣٠/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٥٥٦٨:فرنسا تحت رقم 
٢٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/FR2008/001127): طلب البراءة الدولى رقم 

سمر احمد اللباد  (74)
براءة اختراع(12)

تركیبھ اسمنتیة لخرسانة ذاتیة (54)
٢٧/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

الختراع بتركیبھ اسمنتیة لخرسانة ذاتیة االستواء وتشتمل على خلیط من المضافات المعدلة یتعلق ا(57)
وتتمیزالتركیبھ باحتوائھا على عامل اول على االقل لزیادة قیمة القص الحدیة فى الخرسانة . لالنسیابیة

ى الكیل ، او فى حالتھا المائعیة، ویختار ھذا العامل من اثیر البولى سكرید، او اثیر الھیدروكس
الھیدروكسى ایثیل سیلیلوز، او جوار الھیدروكسى بروبیل، وھى عبارة عن مواد معدلة من حیث عدم 

وتحتوى التركیبھ ایضا على عامل لزوجة . التفتھا للماء عن طریق ادخال طعوم جانبیة غیر الیفة للماء
ویختار ھذا العامل من الھیدروكسى ثانى على االقل لزیادة درجة لزوجة الخرسانة فى حالتھا المائعیة، 

الكیل سیلیلوز غیر المعدل على اساس عدم االلفة للماء والذى تتراوح فیھ درجة البلمرة من حوالى 
% ٢باسكال فى محلول مائى بنسبة ٥٠وتقل فیھ درجة اللزوجة عن ٤.٥٠٠الى حوالى ٥٠٠

د من او لمنع االنفصال الدینامیكى لحبیبات للح) اكسید اثیلین( كما تحتوى التركیبھ على بولى . بالوزن
وتستخدم ھذه التركیبھ كبدیل عن المادة المالئة بالخرسانة، وتحدیدا فى . الخرسانة اثناء تصنیعھا

الخرسانة ذاتیة االستواء دون انخفاض فى اداء وظائف التشتت والثبات المنخلى واالنسیاب واالنفصال 
حتویة على المادة المالئة، وتحدیدا تلك التى تحتوى على نفس النسبة الدینامیكى نسبة الى الخرسانة الم

. بین الماء واالسمنت

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



١٨

٢١/٠٧/٢٠٠٩
١١١٢/٢٠٠٩

٢٠١٣دیسمبر 
١٣/٠٥/٢٠١٤

٢٦٦٦٧

(22)
(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 43/114, 43/26

(71) 1.
2.
3.

HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SURJAATMADJA, Jim B.
HOWELL, Matthew, T.

(73) 1.
2.

٢٩/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٦٦٨.٠١١/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٣/٠١/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/GB2008/000227):رقمطلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

أداة الستكمال أسفل البئر تعمل بنفث المائع وعملیة لذلك  (54)
٢٢/٠١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٣/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ا یتعلق االختراع الحالى بالعدید من التجم راءة، ومن بینھ ذه الب ى ھ دیمھا ف م تق ى ت ات والطرق الت یع
ن  ر م دة أو أكث وین جوفى، وواح ى تك ر ف رة بئ تجمیعة واحدة تشتمل على قناة مھیأة للتركیب فى حف
اة  ى القن شكلة ف ذ الم ن النواف ر م دة أو أكث اة، وواح ول القن وعة ح ائع موض ث الم شكل نف ات ت فوھ

شكل والمھیأة لتسمح بشكل انتقائى بت ى ت ن الفوھات الت ر م ل أو أكث ى األق دة عل ائع خالل واح دفق م
ر ٠نفث المائع رة بئ ى حف ب ف أة للتركی اة مھی ى قن راءة عل وتشتمل تجمیعة أخرى مذكورة فى ھذه الب

اة، وأداة توصیل  فى تكوین جوفى، وواحدة أو أكثر من فوھات تشكل نفث المائع موضوعة حول القن
ة مائع موضوعة فى القناة،  اة، وتجمیع داد القن ى امت حیث یمكن تشغیل أداة توصیل المائع للتحرك عل

ائع  ین أداة توصیل الم ى یتكون ب ز حلق ر عن حی د كبی ى ح ائع إل مباعدة تعمل لعزل أداة توصیل الم
٠والقناة، وحیث تشتمل القناة على واحدة أو أكثر من البطانات المنفذة

(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



١٩

١٩/٠٧/٢٠١٢
١٢٩٠/٢٠١٢
٢٠١٤فبرایر 

١٣/٠٥/٢٠١٤
٢٦٦٦٨

(22)
(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 1/02

(71) 1.
2.
3.

OMYA INTERNATIONAL AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

BURI, Matthias
RENTSCH, Samuel
GANE, Patrick  A.C.

(73) 1.
2.

٢٧/٠١/٢٠١٠بتاریخ  ١٠١٥١٨٤٦.٢:المكتب األوروبى تحت رقم
٠٣/٠٢/٢٠١٠بتاریخ  ٣٣٧.٣٧٧/٦١:  الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

٢٤/٠١/٢٠١١بتاریخ  )  PCT/EP2011/050925(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

مركبات بولى إیثیلین إیمین كمادة مضافة فى معلقات مائیة مكونة من مواد تشتمل 
على كربونات الكالسیوم

(54)

٢٣/٠١/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٤/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
ض ادة م ل كم ى األق د عل ین واح ین إیم ولى إیثیل ب ب ة لمرك الى بطریق راع الح ق االخت افة یتعل

بالحجم من مادة واحدة على األقل تشتمل % ٦٢إلى ٢٥فى معلق مائى ، یحتوى على ما یتراوح من 
ًعلى كربونات الكالسیوم ، حیث توفر ھذه الطریقة ثباتا محسنا فیما یتعلق باداء المعلق  ً٠

(57)

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



٢٠

٠٤/٠١/٢٠١٠
٠٠٢٠/٢٠١٠
٢٠١٤فبرایر 

١٣/٠٥/٢٠١٤
٢٦٦٦٩

(22)
(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 41/87 & CI0B 29/06 & F27D I/16

(71) 1.
2.
3.

FIB-SERVICES INTELLECTUAL  S.A  (LUXEMBOURG)

(72) 1.
2.
3.

DILORETO, Osvaldo

(73) 1.
2.

٠٥/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٣٣٥/٢٠٠٧: تحت رقم بلجیكا
٠٣/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP2008/058561): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

جة غرفة ذات جدران مقاومة الحرارة    طریقة معال (54)
٠٢/٠٧/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٣/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل رارةاالخت ة الح دران مقاوم ة ج ة غرف ة معالج ة بطریق ى معالج وى عل تحت
ضوى  سیوم ع ب سیلی وى مرك ة تحت ة معالج سجین ، تركیب ود األك ى وج ابقا ، وف وین س ًتك

ل  ى األق ابقا عل ذكورة س ة الم رارة التركیب ة ح اع درج ل ، وإرتف ى األق د عل ط واح ًونف
ة  ى حال الج ف ة المع سحق تركیب ث ت ة حی ة المغلق ى الغرف سجین ف د األك ى تواج ذوف ف الج المق للمع
ة  ة أخرى إنحالل تركیب ن جھ ة م سائلة فى معظمھا فى شكل جسیمات معلقة ، حیث تحتوى الطریق

ن السیل ضوى م ب الع ى المرك سیلیس الحلق باب ال شكل ض ع ت ابقا م ذكور س سیوم و الم ی
ا  ائق فیھ غط ف شاء ض ة ، وإن ة المغلق ى الغرف دران ٠ف ى الج ى عل سیلیس الحلق ة ً ال وزع طبق وت

٠ًالمقاومة للحرارة مع دخول السیلیس الحلقى فى الشقوق الدقیقة بعد الضغط الفائق المذكور مسبقا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٢١

٠٨/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٠٧/٢٠٠٩
٢٠١٤فبرایر 

١٣/٠٥/٢٠١٤
٢٦٦٧٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C22B 11/02, 7/02 & C01B 21/26 & B01J 23/40 & C23C 18/42

(71) 1.
2.
3.

YARA INTERNATIONAL ASA (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

WALLER, David
BRACKENBURY, David, M.
EVJEDAI, Ketil

(73) 1.
2.

٠٨/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦٤٠٦٠: النرویج تحت رقم 
٠٧/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ PCT/NO)2007/000317(:رقمطلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز اللتقاط فلزات مجموعة البالتینیوم فى تیار غازى  (54)
٠٦/٠٩/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٧/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ین یتعلق ھذا االختراع بجھاز اللتقاط فلزات مجم شتمل (PGM)وعة البالت ث ت ار غاز ، حی ى تی ف
ن  ل م ى األق زء عل ة ج تم تغطی سامى ت ى م سم خزف ى ج شتمل عل ز ی تخدام محف ى اس ة عل الطریق

زات(مساحتھ السطحیة بواحد أو أكثر من فلز  اط ) سبائك(سبیكة ) / فل شتمل PGMالتق ث ی ، وحی
مساحتھ السطحیة بواحد أو أكثر من الجھاز على جسم خزفى مسامى تتم تغطیة جزء على األقل من

PGM٠التقاط) سبائك(سبیكة )/فلزات(فلز 

(57)

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



٢٢

٢٧/٠٤/٢٠٠٣
٠٤٠١/٢٠٠٣
٢٠١٤فبرایر 

١٣/٠٥/٢٠١٤
٢٦٦٧١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكن
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A24B 15/16 & A24D 3/12, 3/16, 3/04

(71) 1.
2.
3.

BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

DITTRICH, David, John
SUTTON, Joseph, Peter
COBURN, Steven

4. FIGLAR, James, N.

(73) 1.
2.

٢٧/٠٤/٢٠٠٢بتاریخ ٠٢٠٩٦٩٠.٧: تحت رقمالمملكة المتحدة ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

للتدخین بھاةبمنتجات التدخین ومواد حشو قابلتطویرات تتعلق (54)
٢٦/٠٤/٢٠٢٣وتنتھى فى ٢٧/٠٤/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

أساسیة، وھي ھذا االختراع بمنتج للتدخین یحتوي علي مادة تدخین تشتمل علي ثالثة مكوناتیتعلق 
د یلة لتولی ة ووس ط الجینی ادة رب راق، وم ة لالحت ر قابل ع ٠األیروسولحشوة غیر عضویة غی وتجتم

كفاءة لتقدیم منتج تدخین تصل نسبةمادة التدخین مع مادة تبغ، قد یتم معالجتھا بمادة مرطبة إضافیة،
٤٠نقل األیروسول فیھ إلي أكبر 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



٢٣

٠٤/٠٦/٢٠٠٣
٠٥٣٥/٢٠٠٣

٢٠١٤ینایر 
١٣/٠٥/٢٠١٤

٢٦٦٧٢

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

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

ختراعمكتب براءات اال

(51) Int. Cl.8 C07D 215/26, 401/12 & A61P 29/00 & A61K 31/47

(71) 1.
2.
3.

MENARINI RICERCHE S.P.A. (ITALY)

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

CALVANI, Frederico
CATRAMBONE, Fernando
FELICETTI, Patrizia
FINCHAM, Christopher, Ingo
GIOLITTI, Alessandro

6.    MAGGI, Carlo, Alberto
7.    QUARTARA, Laura
8.    ROSSI, Cristina
9.    TERRACCIANO, Rosa

(73) 1.
2.

٠٧/٠٦/٢٠٠٢بتاریخ MI2002A 001247)(: تحت رقمایطالیا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

تیدیة وتركیبات صیدالنیة منھامضادات برادیكینین قاعدیة غیر بب (54)
٠٣/٠٦/٢٠٢٣وتنتھى فى تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة

البرادیكینین B2بمركبات غیر ببتیدیة فعالة كمضادات نوعیة لمستقبل یتعلق ھذا االختراع  الخاص ب
(BK)ت ھ اس ا ب ى الف ض أمین ا وحم ى ألف ض أمین ود حم ا بوج ات كیمیائی ز المركب بدالین ، ًوتتمی

اظر  اعى المن وم الرب ح األمونی ى مل ة إل رة أو محول ل ح ى األق دة عل ة واح ة أمینی ى مجموع ٠وعل
ستقبل  ضادات م ل م طرابات BKتمث ل االض الج ك ى ع ستخدم ف ن أن ت ة یمك ن األدوی دة م ة جدی فئ

٠التى تتضمن تلك المستقبالت المذكورة 

(57)

لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة 



٢٤

٢٤/٠٧/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000694

٢٠١٤فبرایر 
١٣/٠٥/٢٠١٤

٢٦٦٧٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08F 210/16, 4/642

(71) 1.
2.
3.

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

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

JENSEN, Michael, D.
MARTIN, Joel, L.
MCDANIEL, Max, P.
YANG, Qing
THORN, Matthew, G.

6.
7.
8.
9.
10.

BENHAM, Elizabeth, A.
CYMBALUK, Ted, H.
SUKHADIA, Ashish, M.
KRISHNASWAMY, Rajendra, K.
KERTOK, Mark, E.

(73) 1.
2.

٢١/٠١/٢٠٠٤بتاریخ ٧٦٢.٠٥٦/١٠:األمریكیة تحت رقمالوالیات المتحدة 
٢٠/٠١/٢٠٠٥بتاریخ(PCT/US2005/002100):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

ـاه محفز میتالوسین مزدوج إلنتاج راتنجات أغشیة لھا مقاومة إلیمندورف جیدة للتمزق فى اتجـــ
اآللة 

(54)

١٩/٠١/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢٠/٠١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 
ان، ىأول، ومركب متیالوسینىتشتمل على مركب میتالوسینةاالختراع بتركیبات محفزھذا یتعلق  ث

ل ى األق د عل لب واح سید ص اوأك الج كیمیائی ب مع ضوى لأل، ومرك لع ى األق د عل وم واح ٠لومنی
تخدام یتعلق ھذا االختراع بو زالطرق لتحضیر واس ات المحف ولى تركیب دةیأولة وبب ات جدی وفر ٠فین ت

ب التركیبات والطرق  ذا الطل ى ھ ا ف ولیمرات مشتركة ذات التى تم الكشف عنھ ین وب ولیمرات إیثیل ب
٠فى اتجاه اآللةوخواص تمزق جیدةكبیرة، معامل انصھار منخفض، ومقاومة لالنصھار 

(57)

عة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبو



٢٥

١٤/٠٧/٢٠١٠
١١٨٧/٢٠١٠
٢٠١٤فبرایر 

١٤/٠٥/٢٠١٤
٢٦٦٧٤

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

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

عمكتب براءات االخترا

(51) Int. Cl.8 C08J 9/00 & C09K 8/584

(71) 1.
2.
3.

RHODIA INC. (UNITED STATES)

(72) 1.
2.
3.

ZONG, Zhengang
LI, Yi-zhong
RUIZ, Jose

(73) 1.
2.

١٨/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٢٢.٢٠٦/٦١:مأرقاتحت والیات المتحدة األمریكیةال
٠١/٢٠٠٨/ ٢١بتاریخ ٠٢٢.٤٤٣/٦١
٢١/١١/٢٠٠٨بتاریخ ١٩٩.٩٣٦/٦١

١٦/٠١/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/US2009/000309): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١

٠٢

(30)

سھیر میخائیل (74)
براءة اختراع (12)

ذوبان وطرق إلستخدامھا–، أغلفة سائلة ودھانات ذات تجمید روابط لیثیة  (54)
١٥/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٦/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

د  ز بإستقرار تجمی ائى تتمی ات طالء م ت –تم الكشف عن بولیمرات لیثیة وتركیب از ، وق ان ممت ذوب
ة ،  وین الطبق رارة تك ة ح اض درج ع ، إنخف ة للبق وح ، مقاوم ة ، مفت ة الكتل وة ، مقاوم ة للرغ مقاوم

ایرة  ضویة المتط ات الع ن المركب نخفض م وى م اء ومحت ساسیة للم صاق ، ح ضمن ٠االلت تت
ل بلمرة أسھامیة  ى األق البولیمرات اللیثیة واألغلفة المائیة على األقل بولیمر لیثى واحد مشتق من عل

بیل الم ى س سى ، عل ل بالكوك ب معام ع مرك ة م ة أو ممزوج ل أحادی ول معام تیریل فین ى س ال ثالث ث
ائلة ٠بالكوكسى أو ثالثى بیوتیل فینول معامل بالكوكسى  ة س كما یمدنا االختراع الحالى بتركیب طبق

ادة  ل م ى االق اء وعل د ، م ل صباغ واح ى األق ل ، عل تتضمن على االقل بولیمر لیثى واحد على األق
ن حوالى ذ–ًنموذجیا ، مادة تجمید ٠ذوبان اضافیة –تجمید  % ١.٣وبان االضافیة فى كمیة اكبر م

ن حوالى  ر % ٢ًبالوزن من البولیمر ، نموذجیا فى كمیة اكبر م ة أكب ى كمی ولیمر ، ف ن الب الوزن م ب
ر من حوالى % ٤من حوالى  ة أكب ى % ٧.٥بالوزن من البولیمر ، فى كمی ولیمر ، ف ن الب الوزن م ب

والى  ن ح ر م ولیمر % ١٠كمیة أكب ن الب الوزن م ن حوالى ب ر م ة أكب ى كمی ن % ٢٠أو ف الوزن م ب
٠البولیمر

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٦

٠٢/١١/٢٠١١
١٨٧٦/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

٢٠/٠٥/٢٠١٤
٢٦٦٧٥

(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 A47J27/08, 27/ 92

)یة جمھوریة مصر العرب( مجدى محمد عفیفى  / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مجدى محمد عفیفى  / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

الحسینى محمد أبو شادى  (74)
براءة إختراع  (12)

)برسو تاتش ( حلة ضغط  (54)
٠١/١١/٢٠٣١فى وتنتھى٠٢/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

الى  راع الح ق االخت غطیتعل ة ض اتش (بحل سو ت تیل ) بری تانلس إس ن األس سعة ) ١٨/١٠(م ال
ن  ى ٦(م ر ١٠إل مك ) لت م١(، س تیل  ) م تانلس إس ن األس اء م زودة بغط مك  ) ١٨/١٠(م س

م ١,٢٥( ات ) م ن البالستیك تتحمل درج ة م تح إحداھما مجموع ى مجموعتین إغالق وف شتمل عل ی
تیل  تانلس إس ن األس رى م ة أخ ة ومجموع رارة المرتفع و) ١٨/١٠(الح اد للطھ یلة إرش زودة بوس م

٠كما یتم تزوید الغطاء بمجموعة أمان داخلیة ومجموعة أمان خارجیة 

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



٢٧

٢٧/٠٩/٢٠١١
١٦٢٨/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

٢٠/٠٥/٢٠١٤
٢٦٦٧٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى و التكنولوجیاأكادیمیة البحث 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A47J 37/07

)جمھوریة مصر العربیة( نبیل عریان بطرس / المھندس الزراعى  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نبیل عریان بطرس / المھندس الزراعى  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اختراعبراءة (12)

جھاز إلشعال الفحم الخاص بالشوایات (54)
٢٦/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٧/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

شوایات  دن ٠یتعلق موضوع االختراع بجھاز إلشعال الفحم الخاص بال ن المع از مصنع م ذا الجھ ھ
ن  ھ م در وزن ل یق شتعل بالكام م م ى إ١,٥ویثبت فوق الشوایة المنزلیة ویقوم بإمدادھا بفح م ٢,٠ل كج

٠ویتكون من جزئیین رئیسیین سفلى وعلوى ٠فى زمن قیاسى بالمقارنة بالطرق التقلیدیة 

ھ  ستطیالت إرتفاع وازى م سفلى مت لعھ ١٣,٥الجزء ال م وطول ض ساطر ٢٥س ھ م ى جانبی سم وعل
٠ثقوب متحركة تتغیر أطوالھا لتالئم مقاس الشوایة وبواجھتھ فتحتان یتحرك خاللھم رفین تملؤھما 

٠ویتم مأل الفراغ بین الرفین بورق الجرائد الذى یتم أشعالھ بعود ثقاب 

ھ ٢٤,٧سم وقاعدتھ مربع طول ضلعھ ٢٣,٥الجزء العلوى منشور ھرمى الشكل إرتفاعھ  سم وفوھت
ع طول ضلعھ  ا مرب ى ١٠العلی شور الھرمى عل ذا المن ت ھ د تثبی راد أشعالھ بع الفحم الم سم ویمأل ب

٠سفلى من الجھاز أى على متوازى المستطیالت المربع الشكل والمثبت على الشوایة الجزء ال

٠ثم یتم إشعال ورق الجرائد بعود ثقاب وذلك من خالل ثقوب الرف السفلى 

وى  رف العل م سحب ال بعد اكتمال اشتعال الفحم بالكامل خالل دقائق معدودة یتم سحب الرف السفلى ث
٠إلى داخل الشوایة فیھبط الفحم المشتعل 

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



٢٨

١١/١٢/٢٠١١
٢٠٧٠/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
٢٢/٠٥/٢٠١٤

٢٦٦٧٧

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

مصر العربیةجمھوریة 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01B 3/56

(71) 1.
2.
3.

ABB TECHNOLOGY AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

CLAESSENS, Max-Steffen
SKARBY, Per

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/057294: (رقم ولى ب البراءة الدلط ١·
٢·
٣·

(30)

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

وسط عزل لعازل كھربائى (54)
١١/٠٦/٢٠٢٩نتھى فى ـوت١٢/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

٤لھ من تونیشمل فلوروكیوسط العزل ممیز فى أنھ. وسط عزل لعازل بیتعلق ھذا االختراع
. ذرة كربون ١٢إلى 

(57)

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



٢٩

٠٤/٠٩/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000825

٢٠١٣دیسمبر 
٢٥/٠٥/٢٠١٤

٢٦٦٧٨

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

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

ب براءات االختراعمكت

(51) Int. Cl. 8 G06F 15/30

(71) 1.
2.
3.

AVERY N. CALEB (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

AVERY N. Caleb

(73) 1.
2.

٠٥/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ ٥٥٠.٩٦٣/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٤/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/US2005/007212: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

طریقة ونظام للتخصیص والتسعیر األفضل (54)
٠٣/٠٣/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٤/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

مفتوحة بیئةىبطریقة ونظام لتحدید أفضل أسعار وتخصیص لألوراق المالیة فیتعلق ھذا االختراع
تطویر أسواق أولیة لبضائع أخرى یصعب تقدیرىًیمكن أیضا استخدام الطریقة والنظام ف.تنافسیة

للتداول لعقود التحویل إلى أوراق مالیة قابلة/، مثل ضمان اكتتابسعرھا وتخصیصھا بطریقة تنافسیة
، ومحافظ أوراق األصولناإلیرادات المستقبلیة من أصول أو مجموعة م/، وتدفقات الدخلالملكیة

یتم تنفیذ نظام تحسین األسعار . أخرى، والملكیة الفكریة وبضائع وخدماتالتأمین المالیة المضمونة
، وتتضمن مشاركة تنافسیة لألعضاء شاشة عرضوالتخصیص بمرجعیة المعلومات التفاعلیة باستخدام

، وتحدید ، كاإلنترنتین عبر شبكة بیاناتالمشترین االعتباریأو) أو وكالئھم/و(من عامة األفراد 
، ن خالل تفاعل المشاركین مع النظاممینتج الطلب . ًبطریقة منظمة داخلیاالطلب والكشف عن طبیعتھ

ً، من خالل عملیة حجز تفاعلیة مدعمة رسومیاالبعضومع بعضھما ُ.

(57)

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



٣٠

٠٣/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٣٩/٢٠٠٩

٢٠١٣دیسمبر 
٢٨/٠٥/٢٠١٤

٢٦٦٧٩

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H02K 53/00
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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 

ًتجاریــا أو صــناعیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات  اختــراع، للحفــاظ علــى ً

.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 إلكترونیا 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 جهــودا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون ٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 
.ًمتوافقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ًوانطالقــا 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 
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر.د. أ



افتتاحیة

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة٠أ"

(ii)
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( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة 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
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HN ھندوراس CL شیلى
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األعضاءرموز الدول ابعت
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الرمز الدولة الرمز الدولة
MD جمھوریة ملدوفا ID إندونسیا
ML مالى IE أیرلندا
MN منغولیا IL إسرائیل
MR موریتانیا IN الھند
MT مالطا IQ العراق
MV جزر المالدیف IR إیران
MW مالوى IS أیسلندا
MX ماكسیكال IT إیطالیا
MY مالیزیا JO االردن
MZ موزمبیق JP الیابان
NA نامیبیا KE كینیا
NE النیجر KG كرجیزستان
NG نیجیریا KM كومورس
NI نیكاراجوا KN سانت كیتسى ونیفیز
NL ھولندا KP )شمالیة(جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
NO النیرویج KR )الجنوبیة(جمھوریة كوریا
NZ نیوزیالندا KW الكویت
OM عمان KZ كزاخستان
PA بنما LA جمھوریة الو الدیمقراطیة
PE بیرو LB لبنان
PG جمھوریة غینیا الجدیدة LC سانت لوشیا
PH الفلبین LI لیخنشتین
PK باكستان LK سیریالنكا
PL بولندا LR لیبیریا
PT البرتغال LS لیسوتو
PY بروجواى LT لتوانیا
QA قطر LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر
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(71) 1.
2.
3.

V. MANE FILS (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

HARTMANN, Didier.
HANNETEL, Jean- Michel.
COURSIERES, Nathalille

4.     MANE, Jean

(73) 1.
2.

٢١/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ)  PCT/EP2005/008503(:طلب البراءة الدولى تحت أرقام 
)PCT/EP2005/009227  ( ٠٥/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ
)PCT/IB2006/002818  ( ٢١/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

یلة تدخین تشتمل على كبسولة یمكن تكسیرھا ، والكبسولة التى یمكن تكسیرھا وطریقة وس
صناعة الكبسولة المذكورة  

(54)

٢٠/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢١/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
ى تل ادر عل شتمل أو ق ستقبل ی ى م ضمنة عل دخین مت یلة ت الى بوس راع الح ق االخت واتقیتعل جى ن

راق ، ویست یح إحت صر ترش غ وعن سن التب ر(ح ر ) فلت ك الفلت شتــمل ذل ا ی ستقبل وفیھ صل بالم مت
ن كسرھا  ن ٠عـــلى األقل على كبسولة واحدة على األقل یمك ـق م ـدة سحــ ا شـ سولة لھ ذه الكب وھ

ـى ٠.٥ ز(٢.٥KPإلـ وة التركی ن ) ق سحق م شدة ال اظ ب ى ٠.٥واإلحتف شكلى ٢.٥KPإل ر ال والتغی
دخین إلى أقــل من ثاث ة الت ى تجرب دما توضع ف ل التمزق بع ـا قب ق اإلخ٠ى قطرھـــ ا یتعل راع كم ت

ـ بة إلدخــالـھ سولة مناس ق بطریقبكب ا یتعل دخین ، كم یلة الت ى وس سولة ا ف ك الكب صناعة تل ة ل
٠المذكورة 

(57)

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



٦

٢١/٠٩/٢٠٠٨
١٥٦٣/٢٠٠٨
٢٠١٤مارس 

٠٣/٠٦/٢٠١٤
٢٦٦٨٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.6 E21B 35/00 & D21H 19/12 & C09K 21/02

)جمھوریة مصر العربیة ( عادل محمد  صبحى ابراھیم العقاد / لدكتور األستاذ ا ٠١
٠٢

(71)

عادل محمد  صبحى ابراھیم العقاد/ األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

تركیبة لمعالجة الورق والكرتون لحمایتھا من الحریق (54)
٢٠/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢١/٠٩/٢٠٠٨ایة منتبدأ الحم

ن  ة م ون التركیب ق تتك ن الحری ا م ون لحمایتھ ورق والكرت یتعلق اإلختراع الحالى بتركیبة لمعالجة ال
ك ٣٠+ جم من أمالح كبریتات األمونیوم البیضاء ٨٠ ن ٢٠+ جم من أمالح حامض البوری م م ج

جم من مسحوق الكاولینا ٥+ الث أكسید األنتیمون جم من محلول ث٥,٠+ أمالح البوراكس البیضاء 
ضاء (  ول ) + الطینة البی ن المحل ز م ول متوسط اللزوجة والتركی ى محل ى للحصول عل اء نق ر م لت

.الذى یحمى الورق والكرتون من الحریق 

(57)



٧

٢١/٠٢/٢٠١١
٠٢٨١/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

٠٣/٠٦/٢٠١٤
٢٦٦٨٥

(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 C11D1/00,  3/02 & C08K3/20

)جمھوریة مصر العربیة( المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد لطفى حسن محمد / األستاذ الدكتور 
أسامة محمد مصطفى محمد الفقى/ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

جدة محسبما/ نقطة االتصال بمكتب البراءات ویمثلھا السیدة (74)
اختراعبراءة (12)

طریقة لتنظیف وإزالة البقع من على أسطح اللوحات الزیتیة باستخدام محلول أكسید الزنك 
النانومترى

(54)

٢٠/٠٢/٢٠٣١وتنتھى فى ٢١/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
ق  ات الزیتعل طح اللوح ى أس ن عل ع م ة البق ف وإزال ة لتنظی الى بطریق راع الح د االخت ة تعتم یتی

ق  ائى معل ول م ورة محل ى ص ا ف ز معملی انومترى المجھ ك الن سید الزن ول أك تخدام محل ى اس ًعل
ة % ٠,٥بتركیز  ى األسطح الملون ن عل ذباب م ، فى إزالة بقع السناج ، الشحم ، الشمع ، وفضالت ال

جة رفیعة على حسب للوحات الزیتیة األثریة وذلك بتغطیة البقع بھذا المحلول باستخدام قطارة أو سرن
سجیة  وق البنف عة ف المحلول لألش اه ب ة المغط ریض البقع تم تع م ی سطح ، ث ن ال ة م ساحة البقع م

نانومتر بحجرة التعریض ، ٢٥٤بطول موجى 
ف  ن القطن النظی ة م سح بقطع ق الم ن طری ثم یتبع ذلك رفع البقع وإزالتھا بسھولة من على السطح ع

٠الجاف 

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



٨

١٥/٠٣/٢٠١٠
٠٤٠٣/٢٠١٠
٢٠١٤مارس 

٠٣/٠٦/٢٠١٤
٢٦٦٨٦

(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 305/00, 69/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ناتىإلھام أبو الفتوح الز/ األستاذة الدكتور
ھبة عبد هللا محمد عبد هللا / المھندسة 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب/ نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع ویمثلھا السیدة  (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة إلنتاج االسترات المختلفة باستخدام األغشیة المحفزة  (54)
١٤/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٥/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

زةیتعلق ھذا االختراع ب ة ٠طریقة إلنتاج االسترات المختلفة باستخدام األغشیة المحف تم عملی ث ت حی
یم  ة تطع تم عملی ازة ، وت ادة الحف إنتاج االسترات بطریقة التدفق التخللى خالل ثغور غشاء مطعم بالم
اء  األغشیة بمجموعة السلفون والتى تقوم بدور المادة الحفازة وكذلك لھا دور فعال فى امتصاص الم
ھ مفاعل  ر كأن ن كل ثغ سلفون یجعل م ة ال شاء بمجموع المنتج من التفاعل ، كما أن تطعیم ثغور الغ

ھ وتحسین خواص الم اع كفاءت تج متناھى فى الصغر مما یؤدى إلى  تحسین خواص التفاعل وارتف ن
٠ًخصوصا وأن التفاعل یعطى أكبر كمیة منتج فى الثوان األولى من التفاعل 

(57)

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



٩

٢٢/١١/٢٠١٠
١٩٥٧/٢٠١٠
٢٠١٤مارس 

٠٣/٠٦/٢٠١٤
٢٦٦٨٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23K 1/00 & C01B 31/00 & C11C 3/00

) جمھوریة مصر العربیة(ث المركز القومى للبحو ٠١
٠٢
٠٣

(71)

شیرین كامل أمین كامل سالم / الدكتور  ٠٤
٠٥
٠٦

جزین إبراھیم الدیوانى/ األستاذ الدكتور 
سلوى إسماعیل حواش محمد عامر/األستاذ الدكتور 
شادیة ھانم عبد اللطیف الرافعى/األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

دة محسب جما/ نقطة االتصال بمكتب البراءات ویمثلھا السیدة  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة الستخالص زیت الجتروفا عند ظروف مثالیة لخفض تكلفة إنتاج الدیزل الحیوى  (54)
٢١/١١/٢٠٣٠وتنتھى فى٢٢/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

ة ال ت یتعلق ھذا االختراع بطریق سبة زی ى ن ى أعل م الحصول عل ث ت ا، حی ت الجتروف ستخالص زی
ستخلص  ة %) ٨٥,٦(م ا المطحون ات الجتروف ذور نب تخدام ب ك باس ت، وذل ذرة للزی وى الب ن محت م

ا  ا ناعم ین (طحن ا ب راوح م ى یت م حبیب رون و٤٢٥ذات حج رون١٨٠میك ذیب ) میك افة م ع إض م
دروكلوری ض الھی ھ حم ضاف إلی ضى الم سان الحام ز الھك ف تركی سبة % ١٥ك المخف ، )١: ١(بن

رارة  ة ح د درج ك عن ن ٥٦٠وذل ة٦٠م وزم ن ٠دقیق ارة ع تخالص عب ة االس د أن عملی د وج وق
ى ة األول ن الدرج ل م رارة-تفاع اص للح ائى-م ة -تلق ساب طاق م ح ذلك ت ى، ك ر رجع غی

ساوى  ا ت د أنھ تخالص ووج ة االس شیط لعملی ول٢٦,٦٧٦٣التن و ج زئ/ كیل د٠ج ا وج أن كم
د  ة عن دینامیكا الحراری شیط ال امالت تن اآلتى٥٦٠مع ى ك رارى :  م ھ وى الح ى المحت ر ف التغی

شیط  ول٢٣,٩٠٨= للتن و ج شیط / كیل ة للتن ة الداخلی ى الطاق ول ف ول، التح ول٢٣٩,٩٢٧-= م / ج
شیط الحرة. مول بس -كلفن، وطاقة التن ة جی و جول١٠٣,٨٠٣= طاق ساب ٠مول/ كیل م ح ذلك ت ك

امالت د مع ة عن دینامیكا الحراری ى٥٦٠ال ا یل ا كم د أنھ وى : م ووج ى المحت ر ف التغی
ة / كیلو جول٠,١٥٦٨= الحرارى  ة الداخلی ى تحول الطاق . مول/ جول١٥,٢٧٥= مول، التغیر ف

٠مول/ كیلو جول٤,٩٢٨-=كلفن، وأخیرا الطاقة الحرة 

(57)



١٠

١٤/٠٧/٢٠١١
١١٩٥/٢٠١١

٢٠١٤ینایر 
٠٣/٠٦/٢٠١٤

٢٦٦٨٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F24J 2/16

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

(71)

سعـد عبـد الفتـاح قــاسم / األستاذ الدكتور
أمین مبارك محمد مبارك / األستاذ الدكتور
محمـــــــد أحمـــد الجمیل / الـــــدكتـــــــور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عالء الدین عبد المجید محمد مروة/ تفویض (74)
براءة إختراع (12)

الفضاءىفةالمتحركجسامألاتتبعةجھزألوالشمسةحركلمتتبعاتتحریكةلیآ (54)
١٣/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ١٤/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ھمفصالتذاتالقضبانةرباعیةلیآ دمستوىىفتعملدورانی تمواح حواضأةدارإبواسطتھای
دمحورحولةالشمسیةالطاقمجمعاتوأعكسلواحأوأتركیز عةجھزأةدارإوأواح سامألاتتب ج

ن.الفضاءىفةلمتحرك ادویمك تحكمةلیآلاةقی اىفوال دىخطمشغلطریقعنحركتھ واح
ةشارإلیمكن.كثرأوى أدورانمشغلطریقعنتھاقیادویمكنكثرأو أ) ًمثالةھیدرولیكیةسطوانإ(

عتجاهإىفةجھزاألولواحألاوأحواضألاةدارإةواحدتحكم شمسةحركتتب سامألاوأال نج ویمك
مةشارإل اإخرىأتحك دائإلالوضعھاعادتھ ارنقطاعإةحالىف.ىبت حاالتىفوى أالكھربالتی

٠منآلاالتشغیلعدملوضعةجھزألوالواحألاوأحواضألاةعادإةلیآللیمكنالطوارئ

(57)

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



١١

٢٧/٠٧/٢٠١١
١٢٦٣/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

٠٩/٠٦/٢٠١٤
٢٦٦٨٩

(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 6/06 ,  6/033 & A61L 27/12 & C01F 11/46 &C04B 11/02

)جمھوریة مصر العربیة ( لھادى القمارى یاسر محمد حلمى عبد ا/ األستاذ الدكتور ٠١
٠٢

(71)

یاسر محمد حلمى عبد الھادى القمارى / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحضیر متوالف من الھیدروكسى أباتیت الطبیعى والجص الطبى لإلستخدام فى تطبیقات 
طب الحیوى ال

(54)

٢٦/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٧/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
لتحضیر متوالف من الھیدروكسى أباتیت الطبیعى والجص الطبى لالستخدام یتعلق اإلختراع الحالى بطریقة 

فى تطبیقات الطب الحیوى وذلك بتحضیر الھیدروكسى أباتیت الطبیعى فى صورة عالیة النقاء والقبول 
عجینة (ًنشاط البیولوجى من عظام مناطق معینة لماشیة محددة النوع واألعمار وأیضا الجص الطبى وال

المحضر من خامة الجبس النقى ویستخدم كمادة رابطة ویمتلك الخلیط ) α(فى الصورة ألفا ) باریس
األمر الذى . الناتج خواص ھیدرولیكیة تؤدى إلى تصلبھ من خالل عملیة الشك الخاصة بالجص ) المتوالف(

تكتسب معھ الكتلة الناتجة صفات میكانیكیة تؤھلھا لملء فراغ الموقع التالف المراد معالجتھ دون أى إحتمال 
وبذلك یستخدم المتوالف كمستلزمات طبیة . لحركة حبیبات الھیدروكسى أباتیت من المكان المحدد لھا 

وتختص . حات الجمجمة والعمود الفقرى ضروریة فى جراحات العظام واألسنان والوجھ والفكین وجرا
مادة المتوالف كحامل مضیف لزراعة الخالیا أو التوصیل اآلمن للعقاقیر الدوائیة داخل جسم اإلنسان سواء 

تشتمل طریقة التحضیر للھیدروكسى أباتیت الطبیعى على التنظیف المیكانیكى . ًمنفردین أو مختلطین معا 
لنقع فى أحد المنظفات الصناعیة األیونیة ویعقب ذلك إجراء تكرارى تبادلى للعظم باستخدام آالت حادة ثم ا

لمعالجة بخاریة تحت ضغط عالى وأخرى قلویة ساخنة حتى یتم التخلص شبھ الكامل من المواد العضویة 
م فى °٦٥٠المصاحبة لألباتیت الطبیعى فى العظم یلى ھذا إتمام عملیة الحرق عند درجة حرارة ال تزید عن 

یجھز األباتیت المحضر من خالل . و مؤكسد قوى إلتمام اإلذابة النھائیة لبقایا المواد العضویة إن وجدت ج
٢٥٠میكرون وأصغر من ) ٢٥٠-٥٠٠(عملیتین الطحن والغربلة على ھیئة حبیبات مختلفة األحجام 

ة یعقبھا معالجة نحضر الجص من خالل معالجة كیمیائی.میكرون لتلبى مدى واسع من التطبیقات الطبیة 
. م °١٣٠حراریة عند درجة حرارة ال تزید عن 

CaSO4 , 2H2O          CaSO4 , ½H2O + 3/2 H2O
وترتكز آلیة عمل ھذا المتوالف الطبى على الذوبان البیولوجى التدریجى لمكون الجبس الناتج عن عملیة 

ًتصلب الجص تاركا مكانا لنمو  األنسجة العظمیة حدیثة التكون مكونة الرابطة المستقرة بین حبیبات ً
ًمع مرور الوقت یتم إمتصاص الجبس بالكامل بعد أداء دوره كمادة رابطة تاركا . الھیدروكسى أباتیت 

فراغات وھذه الفراغات لھا أھمیة فى أن المادة العظمیة المحیطة تتداخل فیھا مما یؤدى إلى تماسك أكبر 
ینصح بخفض نسبة الجص فى المتوالف عند إستخدامھ فى األعمار الصغیرة والمتوسطة حیث یكون ولذلك

.معدل النمو العظمى للجسم أسرع من األعمار المتقدمة 

(57)
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مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B43K 19/00 & C09D 13/00
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J.S. STAEDTLER GMBH & CO. KG (GERMANY)

(72) 1.
2.
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THIES, Andreas
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سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع (12)

ة وأدوات للرسم و التلوینقلم رصاص للكتاب (54)
١٠/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ١١/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

الى برابط راع الح ق االخت اص للكتابةیتعل م رص ولیمر لقل وین،أ، وةب م و التل صفدوات للرس ةو ب
ى األقل شمعقالم التلوین، تتضمن رباط بولیمر، على األأو أقالم الرصاص لألةخاص د وعل ل واح ق

٠وزن زیت نخیل% ٥لىإ٠,١على ذلك یتضمن منةالرصاص عالو، حیث القلم ةواحدةشوح

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08L 23/06, 23/12 & B43K 19/14, 19/16
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١٥/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٣٤٠١٣.٨: تحت رقمألمانیا
١١/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/005051):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع   (12)

ألقالم الرصاصللخشبةبدیلةماد (54)
١٠/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ١١/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

اد راع الحالى بم ق االخت شب لألةبدیلةیتعل الم الرصاص المغطاللخ اتةق ضمن المكون :ةالتالی، تت
ى األ%٣٠-%١٥ ل رابطبالوزن واحد عل الوزن%٨٠-%٥٠،ةبولیمریةق ى األب د عل ل واح ق

فرةعضویةحشو ل حشو%٢٠-%، ص ى األق د عل الوزن واح ر العضویھةب %٥-%٠,٥،غی
اد ن م ل م ى األق د عل الوزن واح رةب صاق ،ةمثی الوزن% ٣٠-%١لاللت ن ب ل م ى األق د عل واح

فر شمع، ص بغ% ١٠-%ال ل ص ى األق د عل الوزن واح فرةملونةب د % ١٠-%، و ص الوزن واح ب
رعلى األةالواحدةالماد٠ةمضافةعلى األقل من ماد شكل رابطةقل المثی ین ةكیمیائیةلاللتصاق ت ب

لاللتصاق ةالمثیرةالمادةنسب٠ةواحدةعضویةقل حشوقل و على األعلى األةواحدةبولیمریةابطر
ضویةتم تشكیلھا و مجموع الحشو٦:١إلى ٢:١من قل شمع واحد تكون فى المدىلى على األإ ةالع

٠بالوزن%٨٠ال تزید عن ةو غیر العضوی

(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
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(51) Int. Cl.8 B43K 19/02, 19/16

(71) 1.
2.
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(72) 1.
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THIES, Andreas
LINS, Nikolas
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ARTHEN, Simone
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٠١
٠٢
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(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

قلم رصاص للكتابة، الرسم، الزخرفة أو التجمیل  (54)
١٠/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ١١/٠٧/٢٠٠٩من تبدأ الحمایة

ة  ون، رابط ضمن ل ل یت ة أو التجمی م، الزخرف ة، الرس اص للكتاب م رص الى بقل راع الح ق االخت یتعل
شب ة للخ ادة بدیل ولیمر لم ة ب ولیمر ورابط اص ب ى ٠رص ل تغط ى األق شب عل ة للخ ادة البدیل الم

بین الرصاص والمادة البدیلة للخشب، الرصاص جزئیا أو المحیط على طولھ، ھنا یتم التخلص منھ،
ا  ة للخشب یحتوی ادة البدیل ن الرصاص والم ال م على األقل طبقة واحدة من مادة مثیرة لاللتصاق، ك
ى  على واحد على األقل بولیمر، واحد على األقل بولیمر فى الرصاص تكون غیر كاملة مع واحد عل

رن األقل بولیمر آخر فى المادة البدیلة للخشب، وواحد رة لاللتصاق تقت ادة مثی على األقل طبقة من م
ى  من ناحیة بعلى األقل بولیمر واحد على الرصاص ومن الناحیة األخرى بعلى األقل بولیمر آخر عل

٠المادة البدیلة للرصاص

(57)

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

(51) Int. Cl.6 C0IB 3/02, 3/34 & F0IK 23/06& F22G 1/00

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH  (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

LIPPMANN, Dennis
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٢٢/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠١٣١٥٨.٤: المكتب األوروبى تحت رقم 
٠٣/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ )  PCT/EP2009/004812(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
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(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
براءة اختراع (12)

عملیة بطاقة منخفضة إلنتاج األمونیا أو المیثانول   (54)
٠٢/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٣/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ق إلنتیتعل از التخلی رارة غ تخدام ح ة إلس دة بعملی ى وح رج ف وق الح ار ف اج تی
ادة  ة إع ى مرحل ة عل ذه العملی شتمل ھ ث ت ضة ، حی ة منخف انول بطاق ا أو میث صنیع أمونی صنیع لت ت
ل یكون ذو جانب غالف و جانب  ى األق تشكیل أو أكسدة جزئیة ، ومولد بخار فوق الحرج واحد عل

سى أو مر وربین لضغط عك ل ، وت لأنبوبى ، وسخان فائق واحد على األق ى األق ى عل د واحد عل ٠ت
ل ،  ى األق دة عل ة واح اء لغالی ة بالم ل ، ومضخة تغذی ى األق د عل ف واح تخالص وتكثی وربین إس وت

د البخار یتم إرسال أو دفع غاز التخلیق  ة مول تم تغذی وق الحرج ، وت إلى جانب غالف مولد البخار ف
ة اء التغذی دفق م بط ت تم ض ضغوط ، وی ة الم اء التغذی رج بم وق الح رارة ف ة ح ى درج ة عل للمحافظ

) ْم٥٠٠(إلى ) ْم٣٧٥(البخار عند مخرج مولد البخار فوق الحرج لتكون فى حدود مدى یتراوح من 
ن  راوح م غط یت د ض رج عن وق الح ار ف د البخ ى مول رج ف وق الح ار ف د البخ تم تولی ار ) ٢٥٥(وی ب

ّمحمص"ائق ًبار، كما یتم أیضا تسخین البخار فوق الحرج فى سخان ف) ٤٥٠(إلى  وذلك إلى درجة " ُ
ائق ) ْم٧٥٠(إلى ) ْم٥٠٠(حرارة تتراوح من  سخان الف ى ال د ف ، ویتم دفع البخار فوق الحرج المتول

٠ّإلى توربین الضغط العكسى أو المرتد وتغذیتھ بھ 

(57)

نجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإل
والصور المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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یاسر فاروق مبارك  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتحویل نبات البامیة وراثیا  (54)
١٥/٠٨/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٦/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ى  اد الجین ودة االتح اج ع تخدام نت ا باس ة وراثی ات البامی ل نب ة لتحوی الى بطریق راع الح ق االخت یتعل
ن  ساللة م دة ل ة الموح ا األجزعی ات (Agrobacterium strain)بكتری ى متوالی شتمل عل ى ت والت

DNAوRNA ات سنة للنب دة مح ة موح مات زراعی ات س ذه المتوالی نح ھ ث تم ام، حی ذات االھتم
٠المتحول الناتج

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

ةمستمرةعملیىبتقنیات الترسیب المفرغ فةلكترودیاسطح أتنشیط  (54)
٠١/٠٩/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٠٢/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

عن طریق الترسیبىلتطبیقات التحلیل الكھربةرودات الفلزیلتصنیع االلكتةبطریقیتعلق ھذا االختراع
.للبخارىالترسیب الفیزیائةتقنیةبواسطةعلى ركائز فلزیةمن الفلزات النبیلةالمستمر لطبق

(57)

یةتمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیز
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راعمكتب براءات االخت

(51) Int. Cl.8 C11D 1/83

(71) 1.
2.
3.

HENKEL AG & CO. KGAA (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

WATTEBLED, Carine
HÖLSKEN, Sören
GUCKENBIEHL, Bernhard

(73) 1.
2.

١٨/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٠٢٨٥٠٩.٦٢٠٠٧١٠: تحت رقمألمانیا
٢٤/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/054961)طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

منظف او عامل تنظیف سائل، عالى الرغوة بلزوجة مستقرة  (54)
٢٣/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٤/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذى یتعلق االختراع الحالى بعامل غسیل أو تنظیف سائل محتوى على خلیط خ افض توتر سطحى وال
، (APG)یشتمل على مادة خافضة للتوتر السطحى أنیونیة واحدة على األقل وألكیل بولى جلوكوسید 

ت  ى اإللكترولی ة إل سطحى األنیونی وتر ال ومكبر رغوة، وإلكترولیت، وتكون نسبة المادة الخافضة للت
ة١٠: ١٠أعلى من  وع عالی ى تكون عوامل غسیل أو تنظیف من ھذا الن ة والت الرغوة وذات لزوج

٠تتیح استخدامھا للغسیل الیدوى

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٩

٢١/١١/٢٠١١
١٩٦٤/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١١/٠٦/٢٠١٤
٢٦٦٩٧

(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 C04B 28/16, 28/34, 41/50

(71) 1.
2.
3.

BPB LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

FISHER, Robin

(73) 1.
2.

٢٢/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٨٨٠٩.٧: المملكة المتحدة تحت رقم 
٢٤/٠٥/٢٠١٠بتاریخ PCT/GB) (2010/050848: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

منتجات أساسھا كبریتات الكالسیوم مقاومة للماء بصورة معززة (54)
٢٣/٠٥/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٤/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة االختراعیتعلق ھذا  ى طبق شتمل عل ث ی اء ، حی ة للم سیوم مقاوم ات كال ھ كبریت سم أساس بتوفیر ج
بعض  ضھا ال صلة ببع ة المت ن الطبق ورات م ة ، وبل سیوم البلوری ات كال دریت كبریت ن أنھی م

ارى  شكل اختی وم ب ى األلومنی شتمل عل ى ت اء ، والت ة للم فات المقاوم ط الفوس اطق رب طة من . بواس
ات الفوسفات و ن أیون سیوم المسامیة بمصدر م ات الكال یمكن تحضیر الجسم بواسطة تشریب كبریت
ى . ، ثم تحمیصھا ) والتى تتضمن ألومنیوم بشكل اختیارى( ة الت سخین العجین على نحو بدیل ، یتم ت

ارى(تشتمل على كبریتات الكالسیوم ومصدر أیونات الفوسفات  شكل اختی وم ب ى تتضمن ألومنی ) الت
.وتحمیصھ إلنتاج الجسم " جسم غیر محمص " أو ضغطھا لتشكیل 

(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 



٢٠

٢٩/١١/٢٠١٠
٢٠١٣/٢٠١١
٢٠١٤فبرایر 

١١/٠٦/٢٠١٤
٢٦٦٩٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H04B  1/06 & H04N 5/44

)جمھوریة مصر العربیة(صندوق العلوم و التنمیة التكنولوجیة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حاتم محمود عبد الخالق عثمان/ السید المھندس ٠٤
محمد على أحمد أبوزید/ السید المھندس ٠٥

أحمد أحمد العدوى عمیرة/ السید األستاذ الدكتور 
أحمد نادر محى الدین رزق/ السید األستاذ الدكتور 
أحمد محمد سلیمان / السید األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة ترشیح رادیوى ذو حیز ضیق باستخدام مسار مدفوع لألمام إلغائى   (54)
٢٨/١١/٢٠٣١وتنتھى في ٢٩/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

جات ذو الضوضاء المنخفضة ذو حیز ضیق باستخدام مسار مدفوع لألمام تم عرض مكبر المو
ھذا المكبر مناسب للمستقبالت التى ال تستخدم مرشح موجات السطح الصوتیة وذلك . إلغائى 

المسار المدفوع لألمام االلغائى تم عملھ بمسار لالشارة و آخر مانع . ألنھ یتمیز بترشیح ضیق 
االختراع یقدم طریقة للحصول على أقصى تماثل بین . ھما لالشارة وبعد ذلك یتم طرح

المسار المانع مماثل لمسار . ھذا التماثل ضرورى للحصول على ترشیح أفضل . المسارین 
مع تغییر خصائص المرشح المانع تتغیر . االشارة مع األخذ فى االعتبار وجود مرشح مانع 

وصالت التكمیلیة ذات األوكسید المعدنیة دائرة أشباه الم. خصائص المرشح الضیق المقترح 
توصف ھذا االختراع و التى تتمیز بتماثل مدخالت المعاوقة و التصمیم التباینى الزالة االشارة 

. المشتركة وتغییر الخصائص الرقمى و أقل عدد من األجزاء خارج الرقاقة 

(57)

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



٢١

٢٣/٠٥/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000501

٢٠١٣دیسمبر 
١١/٠٦/٢٠١٤

٢٦٦٩٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B29D 30/48 & B60C 15/04

(71) 1.
2.
3.

PIRELLI TYRE S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

DAGHINI, Guido
CEREDA, Giuseppe

(73) 1.
2.

٢٥/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/EP2005/000685: (تحت رقم ب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

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

إطار مملوء بالھواء ذو شكل خرزى مطور (54)
٢٤/٠١/٢٠٢٥نتھى فى ـوت٢٥/٠١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

: بإطار سیارة مملوء بالھواء ، یشتمل القلب الخرزى على یتعلق ھذا االختراع
ًاـا وقطریًـعدة ملفات من سلك معدنى واحد على األقل ، یتم ترتیب الملفات المذكورة محوری-أ

. بجانب بعضھا 
متوازیة مطولة بالتبادل عضو مقوى یحیط بالملفات المذكورة ویشتمل على عدة عناصر مقویة-ب

.على عنصر معدنى شبھ خیطى واحد على األقلفتشمل ھذه العناصر 

(57)

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



٢٢

٣٠/٠٦/٢٠٠٩
١٠٢٠/٢٠٠٩

٢٠١٣دیسمبر 
١١/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٠٠

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

العربیةجمھوریة مصر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 49/08

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (BRITISH VIRGIN ISLANDS)

(72) 1.
2.
3.

KANAYAMA, Kazumasa
YANASE, Tsuyoshi
MARPAUNG, Sihar

(73) 1.
2.

٣٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ١٦٥.٥٢٣/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طرق وجھاز تحلیل موائع حفرة سفلیة  (54)
٢٩/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣٠/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ر  رة البئ ائع حف یف م از توص ة لجھ اس تحلیلی دة قی ائع ووح ات م ذ عین الى بأخ راع الح ق االخت یتعل
اس ) حفرة البئر(مشكل لعملیة حفرة سفلیة داخل ثقب الحفر  دة قی ائع ووح ات الم حیث یشمل أخذ عین

ا ات الم دفق خالل أخذ عین وین للت اس التحلیل مسار تدفق أولى لموائع مسحوبة من التك دة قی ئع ووح
رد،  ى وصمام منف دفق األول ع مسار الت ائع م ى اتصال الم ق الفرعى ف دفق للطری التحلیل، مسار الت
یتصل داخلیا مع مسار التدفق األولى ومسار التدفق للطریق الفرعى قابل للتشغیل مع الموضع األول 

ق لموائع التكوین للتدفق فى مسار التدفق األولى ومع الموضع الثانى لموا ئع التكوین للتدفق عن طری
٠مسار التدفق بالطریق الفرعى فى مسار التدفق األولى

(57)

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



٢٣

٢٨/٠٤/٢٠١١
٠٦٦٤/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
١١/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٠١

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

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

براءات االختراعمكتب 

(51) Int. Cl. 8 B28B 23/04 , 7/00 & E04G 21/12

(71) 1.
2.
3.

FRADERA PELLICER, Carlos (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

FRADERA PELLICER, Carlos

(73) 1.
2.

٢٨/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/ES2008/000664:  ( طلب البراءة الدولي رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

بد الھادي للملكیة الفكریةع (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لصنع ألواح و بالطات مونة مسلحة سابقة التجھیز  (54)
٢٧/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٨/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

صفة  ضمن ب ز ، تت ابقة التجھی سلحة س ة م ات مون واح و بالط صنع أل ة ل راع بطریق ذا اإلخت ق ھ یتعل
یة طریق ات أساس ات و البالط ى اللوح ا عل صول منھ ن الح ة یمك ب معدنی ب ص ا قوال ستخدم فیھ ة ت

ول سلیح بط د الت ة ش ة لمواجھ ائل مقاوم ا وس ز و لھ ابقة التجھی ادة س ور كم ة المح ة ثنائی المقوس
شكالن  ًمحورین ، ووفقا للطریقة تتم توفیر قالب وھذا القالب مشكل من جدارین متوازیین مركزیین ی

ب األ واف الجوان شكالن الح زیین وی دارین المرك انبى الج صالن ج انبیین ی دارین ج وح ، وج ر لل كب
دارین  زیین و الج دارین المرك ة للج واف الطرفی صالن الح رفیین ی دارین ط وح ، وج ة لل الجانبی
دارین  ین الج ورین ب ول مح شدود بط سلیح م شكل ت وح ، وی ة لل واف الطرفی شكالن الح انبیین وی الج

د الجدارین الجانبیین و الجدا ى أح ز موجود ف ن خالل حی ة م ًرین الطرفیین و أخیرا یتم إدخال المون
. أو الجدارین الطرفیین /المركزیین و الجدارین الجانبین و

(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 



٢٤

٢٠/٠٨/٢٠٠٩
١٢٦٣/٢٠٠٩
٢٠١٤مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧٠٢

(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 C25B 11/04 & B01J 27/045

(71) 1.
2.
3.

INDUSTRIE DE NORA S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GULLA, Andrea F.
ALLEN, Robert J.

(73) 1.
2.

٢٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٨٠٩,٩٠٢/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٠/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/052061):لبراءة الدولى رقمطلب ا

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

محفز لالختزال الكھروكیمیائى لألكسجین  (54)
١٩/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٠/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ا یتعلق االختراع الحالى بمحفز كبریتید لالخت ز ثابت ذا المحف ائى لألكسجین ویكون ھ زال الكھروكیمی
الكلور الج ب دروكلوریك المع ض الھی ل حم ا مث ضارة كیمیائی ات ال ى البیئ صوص ف ھ الخ ى وج ٠عل

ى  ل محمول عل ز نبی د فل ستقل لكبریتی ر م ى طور متبل یشتمل المحفز الوارد فى االختراع الحالى عل
افؤى ومن األطوار المعدنیة األكسیدیة، یتم الحصول كربون موصل خال بشكل أساسى من فلز ال تك

علیھ بواسطة اختزال األمالح المنتجة للفلزات والمواد المنتجة للثیو باستخدام البوروھیدرید أو عامل 
٠اختزال قوى غیره

(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



٢٥

٢٠/١١/٢٠١١
١٩٥٧/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧٠٣

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

جمھوریة مصر العربیة
رة الدولة لشئون البحث العلمىوزا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C04B 24/26, 24/28, 28/14

(71) 1.
2.
3.

BPB LIMITED (UNITED KINGDON)

(72) 1.
2.
3.

FISHER, Robin
VAN DAMME, Henry

(73) 1.
2.

٢٠/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٨٦٥٠.٥:المتحدة تحت رقمالمملكة
٢٠/٠٥/٢٠١٠بتاریخ PCT/GB)2010/050826(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

لوحات بناء من الجبس  (54)
١٩/٠٥/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٠/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

یقة إلنتاج لوحات البناء الجبسیة ، والتى یتم فیھا إلى المالط الجبسى المائى بطریتعلق ھذا االختراع 
ى الماء لھ ألفة تفاضلیة للطمى ، إضافة طمى قابل لالنتفاخ فى الماء وبولیمر قاعدى قابل للذوبان ف
ل قابل للذوبان فى الماء بشكویتم السماح بشك المالط لتشكیل لوحة ، ویتكون البولیمر القاعدى ال

قد تكون أولیة ، ثانویة (من الكربون ، نیتروجین ، وھیدروجین ویشتمل على مجمو عة أمین أساس
٠أو فى السالسل الجانبیة لھ /فى الھیكل الرئیسى للبولیمر و) ، ثالثیة أو رباعیة

(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



٢٦

١٢/٠٧/٢٠١١
١١٨١/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧٠٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث الع
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 53/14, 53/58, 61/36 & C01C 1/10, 1/12

(71) 1.
2.
3.

SAIPEM S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CASARA, Paolo
GIANAZZA, Alessandro
MIRACCA, Ivano

(73) 1.
2.

١٣/٠١/٢٠٠٩خ بتاری(MI2009A000025):تحت رقمإیطالیا
١١/٠١/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/000189): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

عملیھ الستخالص األمونیا من تیار غازي (54)
١٠/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ١١/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ار غازيالستخالص األةلییتعلق االختراع الحالي بعم شتمل العملیمونیا من تی ذكورة، وت ى ةالم عل
: طوار التالیھاأل
ى األ) أ( وي عل ازي یحت ار غ ضاع تی ا اخ سیلإمونی ى الغ م ل ھ رق سیل ل ائي للغ ول م باستخدام محل

مونیوم، أومحلول مائي یحتوي على ملح ، مع تكون تیار غازي منقى٧,٠قل من أھیدروجیني 
ضا) ب( حاخ ى مل وي عل ائي المحت ول الم وأع المحل ن الخط اتج ع وم الن ر ةلعملی) أ(ةمونی تقطی

ر  فآباستخدام غشاء دقیق المسام غی د درجل اء عن ین ةحرارةللم راوح ب م وضغط °٢٥٠و ٥٠تت
ار غازي ٤كیلو باسكال و ٥٠یتراوح بین  دد وتی سیل مج ول غ ون محل ع تك ق م میجا باسكال مطل
؛ H2O وNH3 یشتمل على

ذ یضا االختراع الحالي بمعداتأیتعلق ٠)أ(لى الطور إتدویر محلول الغسیل المجدد ةعادإ) جـ( لتنفی
٠ةالسابقةالعملی

(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 



٢٧

٣٠/٠١/٢٠١٢
٠١٧١/٢٠١٢
٢٠١٤مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧٠٥

(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 A23L 2/00, 2/38, 2/70, 1/20 & A23C 11/10

(71) 1.
2.
3.

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KITSUTAKA, Hiroshi
HORIO, Sachio
ODAGIRI, Hisa

4.
5.
6.

HONJO, Kaori
NAGAYASU, Machiko

(73) 1.
2.

٣١/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-١٨٠٠٧٥: األرقام تحت الیابان
٠٧/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-١٨٥١٧٢
١٩/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠-٠٩٦٣٨٤

٣٠/٠٧/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010/062917):البراءة الدولى رقمطلب

٠١

٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

شراب مكربن یحتوى على دقیق أو لبن من فول الصویا  (54)
٢٩/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ٣٠/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
واد یتعلق االختراع الحالى بشراب مك ى م وى عل ول الصویا یحت ربن یحتوى على دقیق أو لبن من ف

ى  اظ عل تم الحف ھ ی ددة وفی ة مج ة كربن ع عملی ھ م د من ذاق جی ا م ول الصویا ولھ غذائیة أصلھا من ف
ات  ى كمی ھ عل ة احتوائ ى حال ى ف المكونات التى أصلھا من فول الصویا فى حالة ثابتة دون تكتلھا حت

ق وفى شراب مكربن ٠كبیرة منھا ى دقی وى عل اظ /یحت تم الحف ن أن ی صویا، یمك ول ال ن ف بن م أو ل
رقم  ة ال بط قیم ا بواسطة ض ة دون تكتلھ ة ثابت ى حال صویا ف ول ال ن ف ى أصلھا م ات الت ى المكون عل

أو أعلى و، بذلك یمكن أن یحتوى الشراب المكربن على مواد غذائیة ٥,٧الھیدروجینى للشراب إلى 
٠مذاق جید منھ مع الكربنة المجددةأصلھا من فول الصویا ولھا 

(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



٢٨

٠١/٠٦/٢٠١١
٠٨٩٢/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٢/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧٠٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B22D 11/10

(71) 1.
2.
3.

FOSECO INTERNATIONAL LTD. (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

WAGNER, Thomas
LANGNER, Karsten

(73) 1.
2.

٠٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٧٠٤٩٧.٥: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٣٠/١١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/008512):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

حشوة تصادمیة لحوض تسخین  (54)
٢٩/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣٠/١١/٢٠٠٩من تبدأ الحمایة

، وتشتمل Tیتعلق االختراع الحالى بحشوة تصادمیة، لالستخدام فى حوض تسخین على شكل حرف 
ى  ز داخل الحشوة على قاعدة بھا سطح تصادمى وجدار جانبى خارجى یمتد إلى أعلى منھا ویحدد حی

تم ز المصھور، وی ن الفل ین بواسطة لھ فتحة علویة الستقبال تیار م ى منطقت داخلى إل ز ال سیم الحی تق
ز المصھور ار الفل ل لتی ى األق أن الجدار ٠جدار فاصل مزود بمسار واحد عل ذه الحشوة ب ز ھ وتتمی

ل  ى األق ھ عل غ ارتفاع ل یبل سبة ٣الفاص ا بالن ون منحنی ارجى ویك انبى الخ دار الج عاف الج َأض
سى ان٠للرئی ادة تج ى زی صادمیة عل شوات الت ل الح ارج وتعم ن مخ صھورة م صلب الم بیكة ال س س

رف  كل ح ذ ش ذى یتخ سخین ال وض الت ة لح صلب Tمختلف ع ال سبیا م شابھة ن اء مت ة بق وفر أزمن ًوی
سخین وض الت ة لح ارج المختلف الل المخ ن خ ھ م م تفریغ ذى ت صھور ال شوة ٠الم ذه الح سمح ھ وت

شوات ًالتصادمیة أیضا بالتحول السریع لنوعیة الصلب عند تغییر المغرفة مع زات الح االحتفاظ بممی
٠)مستوى منخفض من استحالب الخبث(التصادمیة التقلیدیة 

(57)

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



٢٩

٠٧/١٠/٢٠١٠
D1١٦٩٥/٢٠١٠

٢٠١٤مارس 
١٢/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٠٧

(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 B29B 9/12& C08J 3/12& C08K 5/00

(71) 1.
2.
3.

M&G POLIMERI ITALIA S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FERRARI, Gianluca
SISSON, Edwin
KNUDSEN, Ricardo

(73) 1.
2.

١٨/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ٥٧٢.٢٢٥/٦٠:مارقأتحت لوالیات المتحدة االمریكیةا
٣٠/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٦٠٥.٦٥٨/٦٠
٢٥/٠٩/٢٠٠٤ریخ بتا٦١٣.٠٩٧/٦٠
٢٤/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٦٤٦.٣٢٩/٦٠
٠٥/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ٦٧٧.٨٢٩/٦٠

١٧/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP 2005/052254): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١

.٢

(30)

مر أحمد اللبادس (74)
براءة اختراع (12)

كریات راتنج تشتمل على مكون تفاعلى تجاه األكسیجین ، ومكون خامل تجاه األكسیجین  (54)
١٦/٠٥/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٧/٠٥/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

سیجین ،  سیجین ، ومكون خامل تجاه األك اعلى تجاه األك ى مكون تف شتمل عل ث كریات راتنج ت حی
زاء  ى أج سمة إل ى منق ة أول ى منطق ودا ف سیجین موج اه األك اعلى تج ون التف ا المك ون فیھ ًیك

اطق (  ددة المن ة ) مح ة ثانی ى منطق ودا ف سیجین موج اه األك ل تج ون الخام ا المك ون فیھ ث یك ً، وحی
ون تف) محددة المناطق ( منقسمة إلى أجزاء  ى مك سیجین عل اعلى ویشتمل المكون التفاعلى تجاه األك

تجاه األكسیجین ومادة معززة ، یصبح المكون الحساس لألكسیجین فعال لألكسیجین فى وجود المادة 
سیجین ،  ع األك سیجین م سرع تفاعل المكون الحساس لألك دأ أو ی المعززة والتى تكون أى مركب یب

منطقة الثانیة ھى القلب وتوضع ال)محددة المناطق ( حیث تكون المنطقة األولى المنقسمة إلى أجزاء 
٠بین القلب والطرف الخارجى للكریة ) محددة المناطق ( المنقسمة إلى أجزاء 

(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



٣٠

٠٣/١٢/٢٠٠٨
١٩٦٦/٢٠٠٨

٢٠١٣دیسمبر 
١٥/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٠٨

(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 E21B 43/04, 43/25, 47/10

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOMENT LIMITED (BRITISH VIRGIN ISLANDS)

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

COOPER, Iain
THOMEER, Bart
WHITTAKER, Colin
DAUTRICHE, Carolina
ZIAUDDIN, Murtaza
ODDIE, Gary
REZGUI, Fadhel

8.  PARRY, Andrew
9.  LENN, Chris
10. DAVIES, Steve
11.  ZEMLAK, Warren
12.  KANE, Moussa
13.  ESPINOSA, Frank F.
14.  TUNC, Gokturk

(73) 1.
2.

١٩/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٨١٣٦١٢/٦٠: ات المتحدة االمریكیة تحت رقمى الوالی
٢٢/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٥٦٢٥٤٦/١١

١٤/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ PCT/IB)2007/052271(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
راءة اختراع  ب (12)

طرق ونظم قیاس تحویل المائع  (54)
١٣/٠٦/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٤/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ائع  ل الم اس تحوی م قی رق ونظ ف ط راع بوص ذا االخت ق ھ وبى ٠یتعل زء أنب ى ج ة عل د األنظم شتمل أح ی
زء  زء الج ع الج ة مقط تم تھیئ ائع ، ت ل م ذ تحوی سى ومنف ق رئی ر دف ھ مم ا ب ا أو ثابت ون متحرك وبى لیك ًأنب ً

وبى ،  زء األنب ى الج شعار ف زة االست ن أجھ ان م ل أثن ى األق ائع ، وعل ل الم ة تحوی اء عملی أثن
شعار  از است ل جھ ى األق ائع وعل ل الم ذ تحوی ل منف وع قب د موض شعار واح از است ل جھ ى األق وعل

شعار از است تالءم كل جھ ائع ، وی ل الم ذ تحوی د منف ر واحد موضوع بع رة البئ ى حف ول إل ائع المح ر الم اس متغی لقی
بط  ة أو ض ى لمتابع زمن الحقیق ى ال ھا ف م قیاس ى ت رات الت تخدام المتغی رق الس ائع ، وط ل الم ذ تحوی الل منف ن خ م

د سریعا من موضوع ٠أو لكل من متابعة وضبط تحویل المائع  ًیسمح ھذا الملخص للباحث أو أى قارئ آخر التأكی
CFR 1.72(b)٠ ٠37یستخدم لتفسیر أو تقیید مجال أو معنى عناصر الحمایة حیث ال٠الكشف 

(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



٣١

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١٧/٠٧/٢٠٠٨
١٢٠٤/٢٠٠٨

٢٠١٣دیسمبر 
١٥/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٠٩

C09K 8/60,  8/68, 8/70Int. Cl.8(51)

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (BRITISH VIRGIN ISLANDS)1.
2.
3.

(71)

LIN, Lijun
PENA, Alejandro
SALAMAT, Golchehreh

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٥/٠١/٢٠٠٦بتاریخ ٣٣٩٠١٥/١١: الوالیات المتحدةاالمریكیة تحت رقم 
١٧/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/IB2007/050156: (طلب البراءة الدولى  رقم 

سمر احمد اللباد  (74)

براءة اختراع(12)

دیدة السكریات غیر متجانسةطریقة لمعالجة تكوینات تحت ارضیة بموائع معتمدة على مركبات ع(54)
١٦/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى  ١٧/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من  

یتعلق االختراع الحالى بالكشف عن طرق لمعالجة تكوینات تحت ارضیة بموائع معالجة سریعة التمیؤ (57)
د،یتعلق االختراع بطرق معالجة معتمدة على مركبات عدیدة السكریات غیر متجانسة، على وجھ التحدی

بموائع تحتوى على مركب عدید السكریات غیر متجانس ووسط مائى والكترولیت ، حیث قد تشتمل 
او مركب امینو عضوى، تظھر /أو مخفض للتوتر السطحى و/الموائع كذلك على مكون غازى و

سریعة ت على نحو غیر الموائع خواص انسیابیة جیدة عند درجات الحرارة المرتفعة ومعدالت تمیؤ
. معتاد ـ مما یسمح باستخدام ھذه الموائع دون الحاجة الى خزانات تمیؤ

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



٣٢

٢٢/١١/٢٠١١
١٩٦٥/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
١٥/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧١٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01P 3/00 & A01C 1/06, 1/08 & A01G 13/00 & A01N 43/78 & A01N 37/30

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KURAHASHI, Makoto

(73) 1.
2.

٢٥/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ١٢٥٩٠١/٢٠٠٩: تحت رقمالیابان 
٢١/٠٥/٢٠١٠بتاریخ (PCT/JP2010/059053): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیب وطریقة للقضاء على أمراض النبات (54)
٢٠/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢١/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

:بة للقضاء على أمراض النبات تضم مكون فعال من بتركییتعلق ھذا االختراع 
ى أمراض ] أمینو) فینیل إثیل-٢[(-٤-أوكسو -٤ ة للقضاء عل ك وایثابوكسام وطریق حمض بیوتری

ن  ؤثرة م ات م ق كمی ضمن تطبی ات تت سو -٤النب ل-٢[(-٤-أوك ل إثی و) فینی ك ] أمین ض بیوتری حم
٠ات وھكذا وایثابوكسام على النبات أو التربة لنمو النب

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٣

٠٤/١١/٢٠١٠
١٨٦٦/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
١٥/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧١١

(22)
(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  12/34 ,  12/10

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

FEDOCK, Dennis, S.
ROUDEBUSH, Joe, C.
STUDER, Thomas, J.

(73) 1.
2.

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

٠٧/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ٠٥١١٧١/٦١:  الوالیات المتحدة األمریكیة تحت  رقم 
٠٥/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US2009/042794: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عمرو الدیب  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لبناء مستلم شمسى وبرج دعم   (54)
٠٤/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٥/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

یتعلق االختراع الحالى بطریقة لبناء مستلم شمسى وبرج دعم ، تشمل الطریقة خطوات
تزوید مستلم شمسى ،) أ(
د تزوید برج دعم على شكل إثنان من أقسام إدر) ب( ل أح ى األق اج أكثر من أبراج الدعم و حیث عل

األقسام المدرجة من أبراج الدعم تصمم إلستالم و تدعیم المستلم الشمسى في النھایة ، 
ع ) ج( تزوید تجمع تسلق ، حیث تجمع التسلق یصمم لرفع المستلم الشمسى إلى إرتفاع نھائى بتقدم رف

ستلم تدریجى و تثبیت األقسام المدرجة من برج الدع اع الم دعم و ق رج ال ن ب سم إدراج أول م ین ق م ب
الشمسى ، 

وضع المستلم الشمسى على قمة قسم اإلدراج األول من برج الدعم ، و ) د(
سم اإلدراج ) ھـ( ین ق دعم ب رج ال ن ب ة م سام المدرج تقدم رفع تدریجى و تثبیت واحد أو أكثر من األق

. األول من برج الدعم و قاع المستلم الشمسى 

(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

٢٦/٠٤/٢٠١١
٠٦٣٩/٢٠١١

٢٠١٣دیسمبر 
١٥/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧١٢

(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 31/00, 31/04, 31/40, 31/30

(71) 1.
2.
3.

ALISTELLA S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

BRIZIO, Adriana

(73) 1.
2.

٢٤/١٠/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/064456):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

جھاز لإلعداد االرتجالى لمشروب ساخن من مسحوق قابل للذوبان  (54)
٢٣/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٤/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ن مسحوق  ت م ان وأى وق ى أى مك داد ارتجالى لمشروب ساخن ف از إلع راع بجھ یتعلق ھذا االخت
ذوبان ی ل لل سم قاب زان مق ن خ ألف م اجز ت ق ح ن طری ارغ ع فلى ف ز س ارغ وحی وى ف ز عل ى حی إل

ى  ارغ عل وى الف ز العل وى الحی ویحتوى الحیز السفلى الفارغ على مقدار من سائل قابل للشرب ویحت
ذكور اج المشروب الم ھ إنت ذوبان یمكن ل لل صر مجوف مستطال ٠مقدار من مسحوق قاب اك عن وھن

ین ال صل ب ھ ی ن طرفی وح م ع مفت ة لمن ائل حابك ود وس ع وج وى، م سفلى والعل ارغین ال ن الف ز م حی
ائل  ل الوس ن جع االتصال بین الحیزین الفارغین العلوى والسفلى من خالل العنصر المستطال ویمك
سائل أو  ى ال ضغط ف ن ال ة م ة معین وغ درج الحابكة غیر مؤثرة بتدخل من مستخدم الجھاز أو عند بل

٠بلوغ درجة حرارة محددة

(57)

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



٣٥

٢٣/٠٩/٢٠٠٨
١٥٨٨/٢٠٠٨
٢٠١٤مارس 

١٥/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧١٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01B 3/00

(71) 1.
2.
3.

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MILLER, Lawrence W.

(73) 1.
2.

٢٣/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٣٨٧.٣٠٧/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٧/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/062839):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

عملیة لتحویل مواد مؤكسجة إلى أولیفینات تتم فیھا إزالة الماء واألمالح من وعاء تجدید محفز 
للحفاظ على نشاط المحفز 

(54)

٢٦/٠٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٧/٠٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 
ل لتحض ة تحوی الى بعملی ین یتعلق االختراع الح ات(یر أولیف ى ) أولیفین ة منخل جزیئ باستخدام تركیب

ادة مؤكسجة ٠محفزة ى م شتمل عل ة ی ام تغذی ل خ ة لتحوی وبشكل أكثر تحدیدا، یتعلق االختراع بعملی
ى فى وجود تركیبة منخل جزیئى محفزة، حیث فیھا یكون تیار التغذیة بالھواء ) مشبعة باألكسجین( إل

ا أو خا ز خالی ةوعاء تجدید المحف الح المعدنی ر من األم د كبی ى ح ا إل ة ٠لی ار التغذی د تی تم أوال تبری ی
الھواء  ة ب ار التغذی ن تی شكل ضرورى م بالھواء إلزالة الماء ثم یتم غسلھ بالماء إلزالة كل األمالح ب

ویتم على نحو مفضل إعادة تدویر الماء الذى تمت إزالتھ فى خطوة التبرید لغسل األمالح ٠المذكور
٠التغذیة بالھواءمن تیار 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٦

٠٨/٠٨/٢٠١١
١٣٢٧/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٥/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧١٤

(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 B65D 65/02, 1/00 & C08G 69/26

(71) 1.
2.
3.

MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MITADERA, Jun

(73) 1.
2.

١٩/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-٠٣٦٨١٨: تحت رقمالیابان
١٧/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010/052305):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نزیھ أخنوخ صادق إلیاس  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة تخزین  (54)
١٦/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٧/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

وة یتعلق االختراع الحالى بطریقة تخزین تتضمن وضع منتج مطلوب تخزینھ فى عبوة وتخزین  العب
ل ٧٥٠إلى ٤٠٠المتضمنة على المنتج تحت إشعاع ضوئى لھ طول موجة من  ذلك تقلی انومتر، وب ن

د  وة تتضمن أمی ائى (A)نقل أكسجین العبوة، والعب دد لمكون ثن التكثیف المتع ا ب ى نحصل علیھ والت
وى  د یحت ا%٧٠أمی ض میت ون حم ن مك ر م زئ أو أكث سیلی-ج ائى كربوك ین وثن ائى أم ین ثن ك زیل

ا% ٧٠یحتوى  ا، بیت ض ألف ر من حم ن -جزئ أو أكث ھ م اتى خطى ل سیلیك ألیف ائى كربوك ى٤ثن إل
. بدون استخدام محفز معدن انتقالى(A)ذرة كربون، والعبوة تتضمن األمید المتعدد ٢٠

(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



٣٧

١٧/٠٥/٢٠١١
٠٧٧٧/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٥/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧١٥

(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 B22D 11/106 , 41/50

(71) 1.
2.
3.

VESUVIUS GROUP S.A. (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

HANSE, Eric

(73) 1.
2.

٢٠/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٦٩٤٩٨: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٩/١١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/008242(:رقملبراءة الدولى ب الط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد       (74)
إختراع براءة  (12)

عنصر صب قابل إلعادة االستخدام (54)
١٨/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى عدد من عناصر بعنصر صب لتجھیزات صب من اجل االختراع یتعلق ھذا  شتمل عل ز سائل ی نقل فل
اى الصب ف وین قن ابع وتك ن ةتالمس متت اأیمك ز بطولھ دفق الفل ى ن یت شتمل عنصر الصب عل ث ی ، حی

تالمس عنصر نأویمكن . ة، یناظر محوره محور القناة ، وبشكل ملحوظ غطاء على شكل مغرفنبوبأ ی
ى وسائلىالصب مع عنصر قبل شتمل عل زات وی ن التجھی تحكم فم زاوى لل اه ال وب حول أللىاالتج نب

سب ذه الوسائلى َللعنصر القبلةمحوره بالن ن لھ ث یمك وب ثالثألعطاء اإ، حی ى ةاتجاھات مختلفةنب عل
.قلألا

(57)

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



٣٨

٢٢/٠٦/٢٠١١
١٠٧٥/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٥/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧١٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F27D 17/00 & F27B 7/20 & F26B 23/00 & C04B 7/36 , 7/38

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FEDI, Roberto
CLAUSI, Antonio
CINTI, Giovanni

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٨بتاریخ  (MI2008A002311) : إیطالیا تحت رقم 
١٧/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/IB2009/007822(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

خاصة بذلك ةخام وعملیمسحوق من مخلفات احتراق نتاج إلجھاز محسن  (54)
١٦/١٢/٢٠٢٩نتھى فى ـوت١٧/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ً، واختیاریافرن دوار: ، یشتمل علىنتاج طوب رصف من دقیق خامإلبجھاز یتعلق ھذا االختراع
متعدد المراحل متصل بعد الفرن الدوار المذكورىحلزونىعن سخان قبلة، عبارة قبلیتكلیسةدوح

ىمتصل بعد السخان القبلى ؛ مرشح كھربالفرن المذكورىیحدث فىباتجاه تدفق مداخن االحتراق الذ
ن االحتراق مداخةول لتغذیأنھ یشتمل على مدخل أب؛ ویتمیزالمذكور باتجاه تدفق مداخن االحتراق

ى المذكور وقبل المرشح الكھربىحیث یوضع المدخل المذكور بعد السخان القبل،بالدقیق الخامةالمذكور
ىالسخان القبلةثان لتغذینھ یشتمل على مدخلأ، وبالمذكور باالتجاه المذكور لتدفق مداخن االحتراق

ًالمذكور بالدقیق الخام المسخن قبلیا نتاج إلةمحسنةبعملیًیضاأىلق االختراع الحالویتع. ةجزئیة بصورَّ
.الخامطوب الرصف من الدقیق

(57)

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



٣٩

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

٠٦/٠٤/٢٠١١
٠٥٣٦/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٥/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧١٧

C04B 24/26, 24/28, 28/04, 40/00Int. Cl.8(51)

LAFARGE (FRANCE)1.
2.
3.

(71)

4.  VILLARD, EmmanuelGEORGES, Sebastien
COMPARET, Cedric
THIBAUT, Bruno

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٠٨/١٠/٢٠٠٩ بتاریخ  (PCT/FR2009/001191) :طلب البراءة الدولى رقم
١٠/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٠٥٥٩٧/٠٨:فرنسا تحت رقم

سمر احمد اللباد (74)

براءة اختراع  (12)

أو بوزوالنیة /تركیبھ اساسھا مادة ھیدرولیكیة و(54)
٠٧/١٠/٢٠٢٩فىوتنتھى٠٨/١٠/٢٠٠٩منتبدأ الحمایة 

ولیمر /یشتمل على مادة ھیدرولیكیة ویتعلق االختراع الحالى بخلیط(57) ل وب ى االق ة واحدة عل أو بوزوالنی
حنات  ة ش ذكور كثاف اتیونى الم ولیمر الك ون للب اء یك ى الم ذوبان ف ل لل ل قاب ى االق د عل اتیونى واح ك

ن / مللى مكافئ٠.٥كاتیونیة اكبر من  ل م ة اق ة ذاتی ر١جرام ولزوج سى لت ادة / دی جرام، ال تكون الم
رى ، والجبس، /الھیدرولیكیة و أو البوزوالنیة المذكورة عبارة عن خبث الفحم او المعاد، وال حجر جی

ة، وال مال سیوم نصف مائی ات كال ة، وال كبریت سیوم المائی ات كال سیوم، وال كبریت ط وال كبریتات الكال
. وال جیر، یتعلق االختراع الحالى ایضا بتركیبھ ھیدرولیكیة وجسم مقسى یشتمل على الخلیط المذكور

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة  



٤٠

٢٤/١١/٢٠١١
١٩٨٦/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٥/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧١٨

(22)
(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 4/02, 4/22 & G08B 27/00

(71) 1.
2.
3.

UNIFIED MESSAGING SYSTEMS AS  (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

HEEN, Kjell-Harald

(73)
٢٧/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩٢٠٦٩: النرویج  تحت  رقم 

٢٧/٠٥/٢٠١٠بتاریخ  ) PCT/NO2010/000193: (طلب البراءة الدولي  رقم 
٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

نظام إنذار مع أحمال متحكم فیها بالشبكة  (54)

٢٦/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى في ٢٧/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ین  ة المقیم ات المحمول ائل تحذیر لمستخدمى التلیفون یتعلق ھذا االختراع بطریقة ونظام إلرسال رس
ستقلة عن أّیفى مواقع جغرافیة ذا بصورة م تم ھ شبكة وی د لل ل الزائ ة تفضیالت محددة بدون التحمی

.أخرى للمستخدمین 

(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



٤١

٢٧/٠٢/٢٠١٢
٠٣٤٥/٢٠١٢
٢٠١٤مارس 

١٥/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧١٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09B 67/46 & A23L 1/0522

(71) 1.
2.
3.

CHR. HANSEN A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

KOEHLER, Klaus
KENSOE, Martin

(73) 1.
2.

٢٨/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٦٨٩٦٨.٧: تحت رقم مكتب البراءات األوروبى
٢٤/٠٨/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/062291):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

مواد كربونیة عالیة المقاومة  (54)
٢٣/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٤/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ى صورة صبغ أسودیتعلق  اتى ف م نب ى فح شتمل عل ون، ت سبة لل ٠االختراع الحالى بمادة سوداء مك
٠یمكن استخدام المادة المكسبة للون كعامل مكسب للون فى تصنیع المنتجات الغذائیة والصیدالنیة

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٢

١٦/١١/٢٠٠٦
١٠٩٤/٢٠٠٦
٢٠١٤مارس 

١٦/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧٢٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیم
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.7 B29B 9/12& C08J 3/12& C08K 5/00

(71) 1.
2.
3.

M&G POLIMERI ITALIA S.P.A. ( ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FERRARI. Gianluca
SISSON. Edwin
KNUDSEN. Ricardo

(73) 1.
2.

١٨/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ٥٧٢.٢٢٥/٦٠: األرقامتحت الوالیات المتحدة االمریكیة
٣٠/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٦٠٥.٦٥٨/٦٠
٢٥/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ ٦١٣.٠٩٧/٦٠
٢٤/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٦٤٦.٣٢٩/٦٠
٠٥/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ٦٧٧.٨٢٩/٦٠

١٧/٠٥/٢٠٠٥تاریخ بPCT/EP)2005/052254(: رقم طلب البراءة الدولى

.١

٢.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

ریات راتنج منقسمة ك (54)
١٦/٠٥/٢٠٢٥فى وتنتھى ١٧/٠٥/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

ًیتعلق اإلختراع الحالى بعملیة ومادة ضروریة لمعالجة مادتین متلدنتین بالحرارة على األقل حراریا 
ع ٠فى وقت واحد  ث تق اطق حی ى من سمة إل وتستخدم العمل بنیة الكریة المنقسمة إلى أجزاء أو المق

ون ا ث تك ة بحی صلة بالكری اطق منف ل أجزاء أو من الحرارة داخ دن ب ون متل سیة لكل مك ة الرئی لكمی
ة و ة الحراری اء المعالج ل أثن ات التفاع ل /مكون و مث ى الج ودة ف ات الموج ع المركب اعالت م أو التف

ة  ى الكری سمح ٠األكسیجین ، أقل من التفاعل فى حالى تشتت المواد المتلدنة بالحرارة بإنتظام ف وی
ح  ل واض ًاإلختراع الحالى بمعالجة مكونات الكریات متعددة المكونات حراریا معا بدون حدوث تحل ً

٠أو تخزینھا فى الھواء فى وجود األكسجین بدون حدوث تحلل واضح /و

(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

٠٤/١١/٢٠١٠
١٨٧٠/٢٠١٠
٢٠١٤مارس 

١٦/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧٢١

(22)
(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 8/56

(71) 1.
2.
3.

M-I L.L.C. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

YOUNG, Steven
STAMATAKIS, Emanuel

(73) 1.
2.

٠٥/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ  ٦١/ ٥٢٥,٠٥٠: ى تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
٠٣/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ  ٩٦٧,٠٧٧/٦١

٠٤/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ )  PCT/US2009/042715(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

طرق وسوائل حفر اآلبار ذات القاعدة المائیة بھدف تقلیل فاقد سوائل الحفر وفاقد التصفیة (54)
٠٣/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى٠٤/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

دان  ع فق تتعلق األمثلة الموضحة فى ھذا االختراع باستخدام سوائل حفر اآلبار ذات القاعدة المائیة لمن
سائل حفر اآلبار فى باطن األرض ، حیث تحتوى ھذه السوائل على األقل على بولیمر واحد مشترك 

س و ومیر التك ل ومون ى األق د عل ى واح ولیمر طبیع ومیر ب ن مون ون م ائل یتك ل وس ى األق د عل اح
٠ذى قاعدة مائیة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة 



٤٤

٢٥/٠٨/٢٠١١
١٤٢٢/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٧/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧٢٢

(22)
(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 10/02, 4/02, 4/24 & C08J 5/18

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SUKHADIA, Ashish, M.
MCDANIEL, Max. P.
CYMBALUK, Ted, H.

4.   KRISHNASWAMY, Rajendra, K.
5.   SZMUTO, Lawrence

(73) 1.
2.

٢٧/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٦٥١,٣٩٤/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة  تحت رقمى 
٢٧/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٣٩٤٦٣٦/١٢

٢٣/٠٢/٢٠١٠تاریخ بPCT/US) (2010/000508: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

غشاء رقیق من البولى ایثیلین ذو خواص عازلة محسنة وطرق إنتاجھ  (54)
٢٢/٠٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٣/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ین ذو خباالخت ولى ایثیل ن الب ق م شاء رقی سنة غ ة مح واص عازل
غ /جم٠,٩٦٠للراتنج بلمرى لھ كثافة تزید عن وطرق إنتاجھ ب ، معامل انصھار یبل سنتیمتر مكع

باسكال ١٠٤× ١دقائق ، لزوجة قص صفریة تبلغ من ١٠/ جم ٢,٨دقائق إلى ١٠/ جم١,٣من 
ن * باسكال ١٠٥× ١ثانیة إلى *  غ م ل لالستخالص یبل ص قاب ر ق ى ٢٢٠ثانیة ، متغی ، ٣٧٠إل

ر  ل متغی ن CY-aومعام غ م ى ٠,١٥٥یبل ھ . ٠,٢٠٠إل تم تعریف ى ی د أول ھ جھ رى ل نج بلم رات
ة  طة المعادل - ≤ITبواس  1.67  *  (MI)  +  b ون ث تك ن b، حی ارة ع اض ٥,١٧عب وانخف

سبة  الراتنج بن اص ب ق الخ غط البث ى ض صھار % ٣٠ف ل ان ھ معام ولیمر ل راتنج ب ھ ب د مقارنت عن
زال ، مماثل تم  سدة ، االخت ة األك ى متوالی شتمل عل شیط الم م یخضع للتن ز ل تحضیره بواسطة محف

ة بخار  ال رطوب دل انتق األكسدة حیث أن الراتنج عندما یتم تشكیلھ فى ھیئة غشاء رقیق یكون لھ مع
٠یوم /٢بوصة ١٠٠/ جم مللى ٠,٣٣یوم إلى /٢بوصة ١٠٠/ جم مللى ٠,٢١یبلغ من 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٤٥

١٤/٠٦/٢٠١١
٠٩٧٩/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٧/٠٦/٢٠١٤
٢٦٧٢٣

(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 C08F 10/02, 10//00, 4/6592

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.
4.

YANG,Qing
MCDANIEL, Max P .
MARTIN, Joel L .
CRAIN, Tony R .

5.     MUNINGER, Randall S .
.     LANIER, Jerry T.6

7.     FODOR, Jeffrey S.

8.     DESLAURIERS, Paul J.
9.     TSO, Chung Ching
10.    ROHLFING, David C.

(73) 1.
2.

١٨/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٣٣٨.٢٢٥/١٢الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٦/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US 2009/006564(رقم : طلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة إلنتاج بولیمرات ذات توزیع وزن جرئیى على نطاق أوسع بھا توزیع مونومر مشترك 
عكسى ومستویات منخفضة من التفرعات طویلة السلسلة

(54)

١٥/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٦/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
علق االختراع الحالى بتوفیر عملیة بلمرة یتم تنفیذھا عن طریق تالمس مونومر أولفین ومونومر یت

یوفر ٠أولفین مشترك واحد على األقل فى وجود الھیدروجین وتركیبة محفز أساسھ المیتالوسین 
ر ًاإلختراع أیضا البولیمرات المنتجة من عملیة بلمرة ، ویكون لتلك البولیمرات توزیع مونوم

من حوالى Mn/Mwمشترك عكسى ، مستویات منخفضة من تفرعات طویلة السلسلة ، ونسبة 
٦٠إلى حوالى ٣

(57)

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



٤٦

٠٢/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٣٢/٢٠٠٩

٢٠١٤ینایر 
١٨/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٢٤

(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 E21B 3/12

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (BRITISH VIRGIN ISLANDS)

(72) 1.
2.
3.

WHITSITT, John, R.
JONAS, Jason, K.
RYTLEWSKI, Gary, L.

4. PATEL, Dinesh, R.

(73) 1.
2.

٠٤/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٥٦٦.٤٥٩/١١: الرقمین الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٢٤/٠١/٢٠٠٧بتاریخ ٦٢٦.٧٣٩/١١

١٠/١٠/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/080907):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

جھاز وطریقة لتسھیل عملیات أسفل البئر (54)
٠٩/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٠/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ئر حیث یكون البالخدمة عند موضع أسفل) جھاز(ختراع الحالى بآلیــة تسھیل استخدام أداة یتعلق اال
٠الخدمة) سلسلة(تحریك سلك لجھاز الخدمة أشكال تنفیذیة مختلفة یمكن أن تختار وتستخدم بدون

(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



٤٧

٣١/٠٣/٢٠١١
٠٤٩٨/٢٠١١

٢٠١٤ینایر 
١٨/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٢٥

(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 B01D 53/86 & B01J 21/06, 23/10

(71) 1.
2.
3.

RHODIA OPERATIONS (FRANCE)
INSTITUT REGIONAL DES MATERIAUX AVANCES (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

HAMON, Christian
ROHART, Emmanuel

(73) 1.
2.

٠٣/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٠٥٤٨١/٠٨: تحت رقمفرنسا
٢٨/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/062490)طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

باستخدام حفاز یعتمد على سیریوم النثینیوم أكسید N2Oطریقة لتحلل  (54)
٢٧/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٨/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ل  د N2O٠یتعلق االختراع بطریقة لتحل سید یعتم از، أك ستخدم، كحف ا ت ى أنھ ة ف ذه الطریق ز ھ وتتمی
وم  ن زیركونی ار م صر مخت د لعن سید واح ل أك ى األق ضا عل شمل أی ذى ی انوم ال یریوم والنث ى س عل

انوم ر ث٠واألرضیات النادرة غیر سیریوم والنث از یكون أكث ذا الحف ستخدم ھ ى أن ی ساعده عل ا وی بات
٠عند درجة حرارة عالیة

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٨

٢٩/٠٤/٢٠٠١
٠٤٢٩/٢٠٠١

٢٠١٣دیسمبر 
١٨/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٢٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 38/00, 47/40, 47/48 & C07K 1/113, 9/00

(71) 1.
2.
3.

THERAVANCE, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LEADBETTER, Michael, R.
LINSELL, Martin, S.

(73) 1.
2.

٢٢/٠٦/٢٠٠٠بتاریخ ٢١٣.٤١٠/٦٠: مالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مشتقات فوسفونات جلیكوببتیدیة (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢١تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى 

راع ب ذا االخت ق ھ شتقات یتعل صیغة جلیكوببتیدفوسفونات م ا ال ة لھ وى ، (I)ی ات صیدلیة تحت وتركیب
٠، واستخدامھا كعوامل مضادة للبكتیریا (I)لھا الصیغة جلیكوببتیدیة فوسفونات مشتقاتعلى 

(57)

ة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدم



٤٩

١٧/٠٤/٢٠١٢
٠٧٠٨/٢٠١٢

٢٠١٤ینایر 
١٨/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٢٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B67D 7/06

(71) 1.
2.
3.

DRESSER WAYNE AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.
4.

BIRKLER, Annika
BURNETT, Kevin
DE LA PORT, Paul
HELGESSON, Hanna

5.  LARSSON, Bengt I
6.   NEGLEY, Scott
7. THOMAS, Neil

(73) 1.
2.

١٦/١٠/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)2009/063623(: طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ادى للملكیة الفكریةعبد الھ (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة مع غطاء فوھة لوحدة توزیع وقود  (54)
١٥/١٠/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٦/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  راعیتعلق ھ ة االخت دة فوھ وم(بوح ت ) خرط ل للتثبی وى قاب سم عل شمل ق ود ، ت ع وق دة توزی لوح
ع ال دة توزی ن وح ود م دة عم ى وح یة إل دة أساس ى وح ت إل ل للتثبی فلى قاب سم س ذكورة ، ق ود الم وق

ة  ب غطاء الفوھ ة ، یرت ت الفوھ د لتثبی ة واح ل غطاء فوھ لوحدة توزیع الوقود المذكور ، على األق
ن اتصال ٠بین القسم األعلى المذكور والقسم السفلى المذكور  ن م ة تمك اة داخلی وحدة الفوھة لھا قن

ًیتعلق االختراع أیضا بوحدة توزیع وقود التى تشمل مثل وحدة ٠لمذكورة مائع خالل وحدة الفوھة ا
٠الفوھة ھذه 

(57)

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



٥٠

١٣/٠٨/٢٠٠٨
١٣٨٣/٢٠٠٨

٢٠١٤ینایر 
١٨/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٢٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث 
مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

BP CORP NORTH AMERICA INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KENNETH H. Matson
JOHN T. Etgen
PHUONG Vu

(73) 1.
2.

١٦/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٩٥٦.٢٧٨/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

محو متعدد متعلق بسطح ثالثى األبعاد لبیانات زلزالیة سمتیة واسعة  (54)
١٢/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٣/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الى مق راع الح ن االخت ضل م ب مف ا لجان ستودعات طبق د م صویر ورص ة لت ام وطریق ا نظ دم ھن
ة  ات الزلزالی وى البیان ا تحت ث فیھ رى حی سطح أخ ة ال مات تحتی سطح وس ة ال دروكربون تحتی الھی

ددات  ى متع ا) مضاعفات(المجمعة عل ددات ٠فیھ زع متع ة ن راع الحالى ھو طریق اختصارا، االخت
ضاعفات( تخدام ) م ات زلزاSRMEباس ا بیان ستخدم فیھ ث ت ؤ ، حی ساب تنب عة لح متیة واس ة س لی

٠مضاعف مباشرة عبر تشغیل ذو مجال فراغى مختلط للعدد الموجى والتردد

(57)

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



٥١

٢٧/١٠/٢٠٠٩
١٥٩١/٢٠٠٩

٢٠١٤ینایر 
١٨/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٢٩

(22)
(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.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (BRITISH VIRGIN ISLANDS)

(72) 1.
2.
3.

MEDVEDEV, Oleg Olegovich
MEDVEDEV, Anatoly Vladimirovich
LASSEK, John

(73) 1.
2.

٣٠/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ  )  PCT/RU2007/000282(:طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة لتسلیم عامل دعم إلى بئر (54)
٢٩/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٣٠/٠٥/٢٠٠٧من تبدأ الحمایة

سر  دروكربون ، بالك اج الھی ى إنت ر ، إل دد أكث شكل مح ادن ، ب اج المع راع بإنت ذا االخت ق ھ یتعل
صدع  سر ال شكیل ك ة ت روط عملی ة ش ق أمثلی ستعمل لتحقی ن أن ی صخر ، ویمك درولیكى لل الھی

ى٠"الشق" ائع ف ى الم دفقان التدفق الرئیسى من معلق عامل الدعم ف ى ت ى عل سم إل اتج الخالطة یق ن
دفقات  تم مزج الت ھ ی درولیكى فإن ة الكسر الھی ى منطق سلیم إل ل الت لھما نسب تسلیم حجم مختلفة ، وقب

ة ٠المذكورة  رة ، الخطوة الثانی سبة متغی الطریقة تشمل خطوات األولى حیث یسلم عامل الدعم فى ن
دعم ق عامل ال ل أبعد حیث التدفق الرئیسى من معل ى األق ى عل سم إل ة یق اتج الخالط ى ن ائع ف ى الم ف

ة  ى منطق سلیم إل تدفقان لھما نسب تسلیم حجمى مختلفة ، والخطوة الثالثة مزج التدفق المذكور قبل الت
٠الكسر الھیدرولیكى 

(57)

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



٥٢

١٩/٠٥/٢٠١٠
٠٨٢٩/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
١٨/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٣٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 7 A61M 15/00

(71) 1.
2.
3.

SANOFI SA (SWIZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

VON SCHUCKMANN, Alfred
KAMLAG, Yorick
MAYER, Stefan

4. SANDELL, Dennis

(73) 1.
2.

٢٢/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٤,٢٦٣٠٥٦٢٠٠٧١٠:المانیا  تحت رقم
٢٩/١٠/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP2008/064652)(:طلب البراءة الدولي رقم

١.
٢.

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

جھاز قیاس استنشاق مادة سھلة التفتت (54)
٢٨/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٩/١٠/٢٠٠٨مایة منتبدأ الح

ق امتصاص المستخدم ن طری شیطھ ع ن تن ذى یمك واء یتعلق االختراع الحالى بجھاز قیاس ال ار ھ لتی
ھ . دوائیھوعلى وجھ التحدید ماده. رض منھ استنشاق ماده سھلھ التفتتوالغ ى غرف تم وضعھا ف التى ی

عن طریق غرفھ قیاس  تتم ازالھ سداده غلق قطعھ الفمدماویمكن تحریكھا خارج ھذه الغرفھ عنتخزین
غلقضیب قیاس  فى وضع د .قابل للفتح جاھز للتفری ھ التحدی ى وج ق . للتصریف المحسن . وعل ویتعل

اس. الحالى بتوفیر مسارین لتدفق الھواء االختراع ھ القی غ لغرف تح والتفری او / وحیث یوفر احدھما الف
د واء یمر المسار الثانى لت ھ. فق الھ غ لغرف تح والتفری وفر احدھما الف ث ی اس وحی سار / القی ر الم او یم

ادهالثانى لتدفق الھواء مباشره داخل غرفھ حلقیھ  لكى ل بالم واء المحم بصفھ . یختلط ھناك مع تیار الھ
سیھدف االختراع الي توفیر السنھ مكبس ممتده الغالق غرفھ القیالتسھیل فتح غرفھ القیاس. خاصھ 

(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



٥٣

١٣/٠٤/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000139

٢٠١٤مارس 
٢٢/٠٦/٢٠١٤

٢٦٧٣١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

نولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتك
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61K 38/21 & C07K 16/24

(71) 1.
2.
3.

AMGEN INC. (UNITED STATES OF AMERICA)
MEDAREX LLC . (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WELCHER, Andrew, A.
CHUTE, Hilary, T.
LI, Yue-Sheng

4.    HUANG, Haichun

(73) 1.
2.

١٦/١٠/٢٠٠٢بتاریخ ٤١٩٠٥٧/٦٠: ى تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
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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 

ًتجاریــا أو صــناعیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات  اختــراع، للحفــاظ علــى ً

.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 إلكترونیا 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 جهــودا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون ٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 
.ًمتوافقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ًوانطالقــا 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 
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر.د. أ



افتتاحیة

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة٠أ"
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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 )
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األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٤یولیورـالل شهـخ



٢

٢٣/٠٩/٢٠٠٩
١٣٩٣/٢٠٠٩

٢٠١٣دیسمبر 
٠١/٠٧/٢٠١٤

٢٦٧٣٢

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

PCT

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F03D 1/04

(71) 1.
2.
3.

FLODESIGN WIND TURBINE CORP.  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PRESZ, Walter, M., Jr.
WERLE, Michael, J.

(73) 1.
2.

٢٣/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ٩١٩.٥٨٨/٦٠:  الوالیات المتحدة األمریكیة تحت  رقمي 
٢٤/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٥٤.٠٥٠/١٢

٢٣/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/US2008/011015: (لب البراءة الدولي  رقم ط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود عادل الولیلى      (74)
براءة اختراع (12)

توربین ھوائى ذو خالطات و قاذفات (54)
٢٢/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى في ٢٣/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة و الك سین الفعالی راع بتح ق االخت اح یتعل ات الری شغیلیة لتوربین اءة الت دى . ف ضلة ل ة المف و الطریق
وع : مقدمى الطلب تتضمن  ن الن دفق محورى م وائى ذو ت وربین ھ ز لت تولید معدل طاقة فوق حد بیت

طة استقبال و  ھ ، بواس ن أنصال دفاع ة م الذى لھ شریحة توربین ذات مدخل و دفاعھ سفلیة ذات حلق
دویر الدفاعة داخل توجیھ تیار ھواء أولى من ھواء وربین ، و ت محیط إلى المدخل و عبر شریحة الت

ار  الشریحة بواسطة تیار ھواء أولى ، وبذلك فإن التیار ینقل الطاقة إلى الدفاعة ، و یسحب و یخلط تی
ة  الى أسفل الدفاع ع بالت اذف یق ق خالط و ق ن طری یط ع واء المح وبخالف خالطات . التدفق من الھ

ازى  وربین الغ ة الت ذه الطریق إن ھ ساخنة ، ف ب ال ادم الل ازات ع ع غ ذلك م تلط ك ى تخ ھ الت و قاذفات
اح ( المفضلة تسحب و تخلط الھواء المحیط  ى ) أى الری ة أدن واء ( ًحصریا بواسطة ھواء ذو طاق ھ

واء . و الذى مر عبر شریحة و دوار توربین ) ًعادم جزئیا  ار الھ وة تی ل ق ة تعجی كما تتضمن الطریق
ى ال دفق األول واء الت وربین ھ شغیل لت اءة ت ل كف ن أج ز م اجز بیت ى ح ع تخط ة م ة میكانیكی اج طاق نت

. المحورى عبر فترة زمنیة غیر مقیدة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 



٣

١٧/٠٢/٢٠١٠
٠٢٦٨/٢٠١٠
٢٠١٤مارس  

٠١/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٣٣

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

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

ات االختراعمكتب براء

(51) Int. Cl.8 C23F 11/173

) جمھوریة مصر العربیة(جامعة األسكندریة    ٠١
٠٢

(71)

عصام خمیس إبراھیم الحنش/ األستاذ الدكتور
بشیر أحمد عبد النبى / األستاذ الدكتور

رشدى رجاء زھران/ األستاذ الدكتور 
أشرف مصطفى عبد الجابر/ األستاذ الدكتور 

السید محمد السید منصور/ اذ الدكتور األست

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحضیر محلول من قش األرز لتثبیط تآكل الصلب فى األوساط الصناعیة المختلفة  (54)
١٦/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٧/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

ى ی ل الصلب ف یط تآك ش األرز لتثب ول من مستخلص ق ة لتحضیر محل تعلق اإلختراع الحالى بطریق
سببة  صناعة والم ى ال شائعة ف ر األوساط ال ى أكث ھ عل ث یمكن تطبیق األوساط الصناعیة المختلفة حی

ستخدم ة الم ادالت الحراری ة لمشاكل التآكل منھا الغسیل الصناعى الحمضى وأنظمة تبرید الماء والمب
. فى صناعة األسمدة والصناعات الكیماویة والبترولیة والبتروكیمیائیة 

(57)

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



٤

٠٧/٠٩/٢٠٠٩
١٣٢٥/٢٠٠٩
٢٠١٤إبریل 

٠٦/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٣٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A21D 2/00

) جمھوریة مصر العربیة(على محمد أحمد حسن / زراعى المھندس ال ٠١
٠٢
٠٣

(71)

على محمد أحمد حسن/ المھندس الزراعى  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

ماكینة تسنیم الردة وتقطیع العجین الماوى  (54)
٠٦/٠٩/٢٠٢٩فى وتنتھى٠٧/٠٩/٢٠٠٩من تبدأ الحمایة

سیم  ة لتن ھ ) فرش(یتعلق ھذا االختراع بماكین اوى وقطع رد العجین الم م ف ز ث ى سیر الخبی ردة عل ال
ة  ا فتحات طولی دى من خالل أسطوانتین بھم ز البل زال ) شقوق(علیھ وذلك إلنتاج الخب داھما إلن أح
ی ى س ر القطر عل رة الردة واآلخر إلنزال العجین على شكل شریط ثابت متغی ھ دائ تج عن ز ین ر الخبی

ذه األسطوانات شكیل دورة متواجدة داخل ھ ل ت ك من خالل درفی ٠سوداء من الردة أو العجین وذل
: وتتكون الماكینة من أربع وحدات أساسیة وھى

٠وحدة الضغط والتشكیل-١
٠وحدة تنسیم الردة-٢
٠وحدة التشغیل ونقل الحركة-٣
٠وحدة التثبیت-٤

ن % ١٥یمكن توفیر أجر خمسة عمال بالمخبز وأیضا توفیر ما ال یقل عن وباستخدام ھذه الماكینة م
٠حصة الدقیق بالمخبز والتى تستخدم فى أعمال التقطیع والفرد

(57)

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



٥

١١/٠٧/٢٠١٠
١١٧٤/٢٠١٠
٢٠١٤فبرایر 

٠٦/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٣٥

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

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

االختراعمكتب براءات 

(51) Int. Cl.8 B01D 3/06 & C02F 1/16, 1/06

(71) 1.
2.
3.

BABCOCK BORSIG SERVICE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

MASSARANI, Aldo

(73) 1.
2.

١١/٠١/٢٠٠٨بتاریخ  ١٠٢٠٠٨٠٠٤١٠٦.٨: المانیا تحت رقم 
١٢/٠١/٢٠٠٩اریخ  بت)  PCT/EP2009/050256(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

مع نظام محسن لتدویر الماء المالحMSFطریقة ووحدة لتحلیة الماء المالح باستخدام وحدات  (54)
١١/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٢/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

الل یتعلق االختراع الحالى بشرح لطریقة ومنش اه البحر من خ ة می شأة تحلی اج من ادة إنت دة لزی أة جدی
اه البحر  رة إعادة لمی ى دائ ل ٠تحسینات ف ا ال یق ح البحر م تخلص من مل شأة ال ة ومن ستخدم طریق ت

دد  الومیض المتع ل ب ة تعم دات تحلی ة بوح ة خاص ة تحلی ر ، منطق اء البح سخین لم از ت ن جھ ع
ل  وا(MSF)المراح ازع للھ صل ن از منف رى وجھ ث یج ارى ، حی شكل اختی اء ب ى الم ذاب ف ء الم

رارة ،  تعادة الح سم اس ل ق ر استرجاعى داخ اء بح ى شكل م ر وضخھ عل اء البح ن م واء م زع الھ ن
ا  ة جزئی ل تحویل ز بعم ارات ، تتمی ى القط صول عل تم الح الح وی ر الم اء البح ف م رى تكثی ث یج ًحی

اء ا ب م ر بجان رارة تم تعادة الح سم اس ل لق ى األق ط عل ن خ ون م ترجاعى تتك الح االس ر الم لبح
٠ذات تحویلة جانبیة واحدة على األقل 

(57)

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



٦

٢٥/٠٢/٢٠١٠
٠٣١٦/٢٠١٠
٢٠١٤فبرایر 

٠٨/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٣٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 CO8L  91/06 & CIOG 73/38 & D21H 19/I8

)                                  ربیةجمھوریة مصر الع(السید محمد السید إبراھیم                /  األستاذ 
محمد عصام الدین الرافعى / الدكتوراألستاذ

ألفت محمد صادق حمدى/ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

السید محمد السید إبراھیم    / األستاذ 
محمد عصام الدین الرافعى / الدكتوراألستاذ

ألفت محمد صادق حمدى / الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

٣.

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

السید محمد السید إبراھیم              / تفویض  (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة شموع مركبة من شموع بترولیة مصریة     (54)
٢٤/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى٢٥/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة عشرة  ةأمكن تحضیر ثمانی شموعتركیب ناللل ة م امصریةالشموع المركب ى وھم شمع البرافین ال
د داى  والشمع الدقیق التبلور باإلضافة إلى بولیمر ذو بلمرة مشتركة إثیلین فینیل إستات وھیدروجینات
سب  ى الن د عل ة تعتم شموع المركب ة ال نج ، تركیب سیكلو بنتا داین راتنج وبولى ألفا مثیل إستیرین رات

ین البرافینىالشمعالوزنیة المئویة لمكوناتھا رة مشتركة إثیل ولیمر ذو بلم ور وب دقیق التبل شمع ال وال
ة  ل إستیرین والنسب  الوزنی ا مثی ولى ألف نج وب ن رات ا دای د داى سیكلو بنت فینیل إستات وھیدروجینات
ة  ة المئوی سب  الوزنی إختالف الن ة ب شموع المركب واص ال ف خ ات ، تختل غیرة للراتنج ة ص المئوی

٠لھا إستخدامات كثیرة فى الصناعة وخاصة صناعة الورق المركبة شموعھذه ال،لمكوناتھا

(57)



٧

٠٢/١١/٢٠١١
١٨٦٤/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

٠٩/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٣٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 17/042

(71) 1.
2.
3.

VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FRANCE)
SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

GRANGER, Scott
CARON, Olivier
VERGER, Eric

(73) 1.
2.

١٢/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٢٢٧٦: تحت رقمفرنسا
٠٣/٠٥/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/002682):ب البراءة الدولى رقمطل

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ىالتوصیل اللولببار الھیدروكربون، وما ینجم عن ذلك منآلحفر وتشغیل ةلولبیةوصلإلنتاجةمجموع (54)
٠٢/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٣/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

الي بمجموع راع الح ق االخت اجةیتعل لإلنت ون , ةلولبیةوص ى مك شتمل عل ھأت اني ل ور ول وث مح
ھأحد أیتم تزوید , دوران سطحةمتكونة لولبیةبمنطقطراف ون أالخارجي ىالطرفال داخلي للمك و ال

طح ة طراف المذكورتنتھي األو, نثىو األأذا كان الطرف اللولبي من النوع الذكرإبناء على ما في س
عاعیاطرفي ھ ش سبیتم توجیھ دورانةبالن ات األلمحور ال اطق , ةنبوبیالخاص بالمكون شتمل المن وت
ذكورةاللولبی بة الم ى لوال ى عل شتمل عل ر, ت ن قطاع طولي یمر عب ضح م ا یت محور دورانكم

ب تحموجذر لولب, لولبةعلى قم, ةبینبولمكونات األا لوجان ر مستويی ب غی ساع , وجان ل ات ویق
يألكل مكون ةالقمم اللولبی سطح الطرف اه ال ي اتج ون األنبوبي ف د النظرللمك وبي قی زداد ، نب ا ی بینم
رأیتمیز ب, ةور اللولبیذاتساع الج ذكر وةالمستوین حمل الجوانب غی ل مأ/ ال ب التحمی ف و جوان ختل

ستوی ر الم ب غی ل الجوان ى واألةعن حم لو أ/ نث ب التحمی راع ٠جوان ق االخت ضاأیتعل لًی ةبوص
٠ةلولبی

(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



٨

١٩/٠٩/٢٠١١
١٥٦٠/٢٠١١
٢٠١٤ابریل 

١٤/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٣٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 53/58, 53/56, 53/86

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

MÜLLER, Ivo
JOHANNING, Joachim

(73) 1.
2.

٢٠/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ  ١٠٢٠٠٩٠١٣٦٩١.٦:تحت رقمألمانیا
١٢/٠٣/٢٠١٠بتاریخ  )  PCT/EP2010/001576(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

ى على األمونیا وأكاسید النیتروجین فى وحدات صناعیة معالجة غاز مبدد مجمع لتدفقات غاز مبدد تحتو (54)
١١/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٢/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

از  دفقات غ ن ت ر م د أو أكث ى واح ا ف ن األمونی ل م ة لك ة مجمع ة إزال الى بعملی راع الح ق االخت یتعل
ر م د أو أكث ى واح روجین ف ید النیت ا وأكاس ى األمونی وى عل دد تحت افیة مب دد إض از مب دفقات غ ن ت

ا ق أمونی اة /تحتوى أكسید النیتروجین فوحدة تخلی ة منتق ر حفزی زال غی ة اخت ا لعملی ة وفق ا مجمع ًیوری
ین  راوح ب رارة تت ة ح ى درج سید ١١٠٠ْم و ٨٥٠ف زال ألك دالت اخت ق مع ھ تحقی تم ب ذى ی ْم ، وال

ى  صل إل روجین ت ة % ٨٠النیت زال حفزی ة اخت ا لعملی راوح ً، أو وفق رارة تت ة ح ى درج اة ف منتق
ى ٥٥٠ْم و ١٥٠بین  روجین تصل إل سید النیت زال ألك ، % ٩٩ْم ، والذى یتم بھ تحقیق معدالت اخت

روجین  ى نیت والذى فیھ یتفاعل كل من األمونیا وأكاسید النیتروجین مع بعضھما البعض للحصول عل
ا ى األمونی وى عل دد المحت از المب دفق الغ ط ت تم خل اء ، ی صاص وم از امت ن جھ ھ م راد معالجت الم

ضغط و نخفض ال ا /م ق الیوری دة تخلی ى وح ود ف وى الموج ضغط الج د ال صاص عن از امت أو جھ
از  رى غ ى مج ود ف ھ الموج راد معالجت روجین الم سید النیت ى أك وى عل دد المحت از المب دفق الغ ع ت م

االمدخنة لوحدة إعادة تشكیل رئیسیة فى وحدة تخلیق األمونیا الموجودة ق أمونی ا /فى وحدة تخلی یوری
ى  اء عل اة بن ة منتق زال حفری ة اخت اة أو لعملی ة منتق ر حفری زال غی ة اخت ًالمجمعة ویتم إخضاعھ لعملی

ًدرجة حرارة الخلیط وبناء على معدل اختزال أكسید النیتروجین المراد الوصول إلیھ ، 
روجین الموجودین ف ت یتم استنفاد كل من األمونیا وأكاسید النیت ى وق دد ف از المب دفقات الغ یط ت ى خل

٠واحد أثناء نفس خطوة العملیة 

(57)

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



٩

١٠/١١/٢٠١٠
١٩١٥/٢٠١٠
٢٠١٤ابریل 

١٤/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٣٩

(22)
(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 8/52, 8/72, 8/74

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

DAVIDSON, Eric, A.
CURTIS, Philip, Anthony

(73) 1.
2.

١٣/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ  ١٥٩,١٢٠/١٢: تحت رقمالمتحدة األمریكیةالوالیات
١١/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ )  PCT/GB2009/001183(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبات وطرق إلزالة عجائن نواتج الترشیح التى أساسھا الزیت  (54)
١٠/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ١١/٠٥/٢٠٠٩حمایة من تبدأ ال

ادة  ضمن م ة تت وفیر تركیب ى ت شتمل عل ر ت رة بئ صیانة حف ة ل الى بطریق راع الح ق االخت یتعل
صلبة  واد ال ع الم ة م ائى ، ومالمسة التركیب انع م ض ، وم ة لحم ادة منتج ادلى ، وم ذیب تب منتجة لم

ر  ة لص٠المرطبة بالزیت فى حفرة البئ شتمل طریق ت ت ائع أساسھ الزی ى إدخال م ر عل رة بئ یانة حف
ر ،  رة البئ فى حفرة بئر ، حیث یكون المائع الذى أساسھ الزیت المواد الصلبة المرطبة بالزیت فى حف
ادلى ،  ذیب تب ة لم ادة منتج شمل م ویالمس المواد الصلبة المرطبة بالزیت فى حفرة البئر مع تركیبة ت

ائى ، ائع م ض ، وم ة لحم ادة منتج ة وم صبح مرطب ت أن ت ة بالزی صلبة المرطب واد ال سمح للم وی
اء  واد ٠بالم ع الم ات م تر فورم ضمن إس ة تت سة تركیب ى مالم ر عل رة بئ صیانة حف ة ل شتمل طریق ت

ر  اء لتحری ل إستر الفورمات بالم ث یتحل الصلبة المرطبة بالزیت فى حفرة البئر فى ظل ظروف حی
ك  ض الفورمی وم حم ث یق ك ، حی ض الفورمی اء حم افى بالم ات اإلض تر الفورم ل إس ز تحل ٠بتحفی

ة  صلبة المرطب واد ال ن الم ل م ى األق ل جزء عل ات بتحوی ن إستر الفورم ل أو جزء م وم ك وحیث یق
٠بالزیت إلى مواد صلبة مرطبة بالماء 

(57)

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



١٠

٢٧/٠٣/٢٠١١
٠٤٧١/٢٠١١
٢٠١٤ابریل 

١٤/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٤٠

(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 C10B 15/02, 21/10, 41/00

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KIM, Ronald
MERTENS, Alfred

(73) 1.
2.

٢٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٤٩٣١٦.٣: ألمانیا تحت رقم 
٢٥/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/006137: (طلب البراءة الدولى رقم 

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

فرن ةحرارةدرجةنسبىفةفران تكویك كدالأىفىھواء لھواء ثانوةنظام معایر
ةالقاعدةحرارةلى درجإالدست

(54)

٢٤/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٥/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
التكویك، ةفران حجرألىقواعد الھواء الثانوىفىھواء احتراق ثانوةبجھاز لمعایرختراعالا اھذیتعلق
، حیثذراع دفعةو لوح مزاح بواسطة أو جھاز على شكل كتلأیتكون الجھاز المذكور بدافع حیث

ًیتحرك ذراع الدفع بشكل مواز طولیا لجدار فرن حجر ًبعیدا عن لواحألاتتحركى، وبالتالالتكویكةٍ
محرك معزز، ةذراع الدفع بواسطیتحرك. غالق ھذه الفتحاتإو أوتقوم بفتح ىفتحات الھواء الثانو

، یمكن ة وباستخدام متغیرات القیاس المناسب.و بالھواء المضغوطأًھیدرولیكیا ةرسال القوإحیث یتم 
، مما یتحقق ة ا على الجوانب كافًیكون التسخین منتظمىلك،مثلأللى الحد اى إتحسین التسخین الثانو

.التكویكةجودىمعھ تحسین ف

(57)

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



١١

٣٠/٠٧/٢٠١٢
١٣٣٦/٢٠١٢

٢٠١٤یل إبر
١٤/٠٧/٢٠١٤

٢٦٧٤١

(22)
(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 51/47 & B01D 33/66, 33/37

(71) 1.
2.
3.

DAVY PROCESS TECHNOLOGY LIMITED.  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

GNAGNETTI, Andrea

(73) 1.
2.

١١/٠٢/٢٠١١بتاریخ ١١٠٢٤٧٦.٧: تحت رقمالمملكة المتحدة
١٢/٠١/٢٠١٢بتاریخ(PCT/GB2012/050060):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مر أحمد اللباد   س (74)
براءة اختراع (12)

عملیة وجھاز ترشیح دوار یعمل بالضغط لفصل مالط حمض كربوكسیلى عطرى  (54)
١١/٠١/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٢/٠١/٢٠١٢تبدأ الحمایة من

ة  سیلى عطرىیتعلق ھذا اإلختراع بتوفیر بعملیة الزال ض كربوك ذیب منحم ى م ك ف الط من ذل م
: ى الخطوات التالیة تشتمل عل

غط ) أ( ى مرشحات ض ذكورة إل إنقسام المالط إلى تیارات فرعیة وإمداد كل من التیارات الفرعیة الم
و  ٠دوارة خاصة بكل منھا بحیث یمر التیار الفرعى المذكور من خالل المرشحات الموازیة 

٠ب الحلقة المفقودةتمریرالغاز من خالل مرشحات الضغط الدوارة على التوالى فى ترتی)ب(

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات 
والصور المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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١١/٠٢/٢٠٠٩
٠١٩٥/٢٠٠٩
٢٠١٤إبریل 

١٤/٠٧/٢٠١٤
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(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 3/00

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

ROY, Sushovon S.
DORFFER, Daniel F.
CRAWFORD, Donald L.

(73) 1.
2.

٠٨/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/068473):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

لقیاس قابلیة الموائع للتوصیل الكھربىجھاز وطریقة  (54)
٠٧/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٨/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ى یل الكھرب ر للتوص رة بئ ع حف ة موائ اس قابلی ة لقی از وطریق راھن بجھ راع ال ق االخت ى ٠یتعل وعل
ن أ ى یمك ع للتوصیل الكھرب ة الموائ ائعًیضاأساس قابلی وع الم ى ن از٠التعرف عل ة والجھ والطریق

ات ى عملی ن ف ذى یحق اء ال وفى والم اء الج ین الم ق ب ى التفری دة ف تمفی تخالص الزی ن ٠اس ویمك
ة  از والطریق ار وًیضاأاستعمال الجھ ایرة واختب ى مع اجإف ى نت سمح بالحصول عل ى ت دات الت المع

ىكما یمكن٠كثر دقة و یمكن االعتماد علیھاأقیاسات  سبة كذلك استعمال الجھاز والطریقة ف دیر ن تق
٠الخزاناتفضل فىأالماء إلى الزیت بطریقة 

(57)

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



١٣

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

مكتب براءات االختراع
PCT

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

١٩/٠٥/٢٠١٠
٠٨٢٥/٢٠١٠
٢٠١٤ابریل 

١٥/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٤٣

B01D 61/42 & C02F 1/469 & C07C 273/04, 273/16Int. Cl.8(51)

SAIPEM S.P.A. (ITALY)1.
2.
3.

(71)

4.    MERELLI, Giuseppe
5.    CAPANNELLI, Gustavo
6.    BOTTINO, Aldo

CASARA, paolo
GIANAZZA, Alessandro
MIRACCA, Ivano

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢١/١١/٢٠٠٧بتاریخ ) MI2007A002206(: ایطالیا تحت رقم
١٤/١١/٢٠٠٨بتاریخ )PCT/EP2008/009684( :طلب البراءة الدولى رقم 

اد  سمر احمد اللب(74)
براءة اختراع(12)

طریقة الستعادة االمونیا من تیار غازى فى عملیة تخلیق الیوریا(54)
١٣/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى  ١٤/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة یتعلق االختراع الحالى بعملیة الستعادة االمونیا الموجودة فى تیار تنظیف غازى منتج فى عملی(57)
: تخلیق یوریا، تشتمل على االطوار التالیة

أـ اخضاع تیار التنظیف الغازى الى غسیل بواسطة محلول حمضى مائى، عند رقم ھیدروجینى 
، مع تكوین تیار غازى منقى اول ومحلول مائى محتوى على ملح امونیوم، ٦الى ١یتراوح من 

و
الى نزع، بعد عالج ) أ(القادم من الطوراخضاع المحلول الغازى المحتوى على ملح االمونیوم-ب

٤٠الى ١م وضغط یتراوح من ٥٢٥٠الى٥٠بواسطة قاعدة قویة، فى درجة حرارة تتراوح من 
ومحلول CO2ومن الممكن H2OوNH3بار مطلق، مع تكوین تیار غازى ثانى مشتمل على 

محتوى على ملح كاتیون القاعدة القویة المذكورة،و
الى عملیة ) ب(المحتوى على ملح كاتیون القاعدة القویة القادم من الطوراخضاع المحلول- ج 

ومحلول ) أ(مع تكوین محلول مائى للحمض المستخدم فى الطور) MEP(غشاء كھروكیمیائیة
ومن الممكن محلول مائى مخفف من ملح كاتیون القاعدة ) ب(مائى للقاعدة المستخدمة فى الطور

القویة، 
) ب(والى الطور ) ا(حلول المذكور للحمض والمحلول المائى للقاعدة الى الطور اعادة تدویر الم-د

الى عملیة تخلیق ) ب(على الترتیب، واعادة تدویر التیار الغاز الثانى المذكور القادم من الطور
. یتم ایضا شرح المعدة المتعلقة. الیوریا

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



١٤

١٥/١٠/٢٠١٢
١٧٦٣/٢٠١٢
٢٠١٤إبریل 

١٥/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٤٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C22B 1/244, 1/26 & C09K 3/22

(71) 1.
2.
3.

VALE S.A.  (BRAZIL)

(72) 1.
2.
3.

REIS, José Antonino Alves Silva
STEGMILLER, Leonídio
GAMBERINI JUNIOR, Aldo

(73) 1.
2.

١٦/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٣٢٤.٨٨٠/٦١: تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة 
١٥/٠٤/٢٠١١بتاریخ(PCT/BR2011/000113):براءة الدولى رقمطلب ال

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللباد   سمر (74)
براءة اختراع (12)

ونظام لوضع مشتق كحولى على أقراص معالجة بالحرارة لتثبیط إنبعاث الجسیمات الدقیقة عملیة (54)
١٤/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ١٥/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة   راع بعملی ذا اإلخت ق ھ اث یتعل یط إنبع الحرارة لتثب ة ب راص معاج ى أق ولى عل شتق كح ع م لوض
:وتشتمل ھذه العملیة على الخطوات اآلتیة ٠الجسیمات الدقیقة

وزن كمیة األقراص المعالجة والتى یتم تصریفھا من األفران ؛ ) أ ( 
ة والتى یتم تصریفھا من األفران ؛ قیاس درجة حرارة األقراص المعالجة بالحرار) ب(
وضع مائع مبرد على األقراص المعالجة بالحرارة إلى أن تصل درجة حرارة تلك األقراص  ) ج(

ْم ؛ ١٤٠إلى أقل من 
٠رش المشتق الكحولى على األقراص المعالجة بالحرارة ) د(

ع ال ام لوض ضا بنظ راع أی ق اإلخت شتق ًویتعل ى الم ولى عل راص األكح الحرارةلاق ة ب ، معاج
:ویشتمل ھذا النظام على ٠إنبعاث الجسیمات الدقیقةوذلك لتثبیط  

رد وسیلة) ١( ائع المب ع الم ة ) ١٠٠(لوض ساب جرع ى ح درة عل یلة الق ك الوس ائع  ، وتكون لتل الم
على األقراص المعالجة بالحرارة ؛ المبرد المطلوب وضعھ 

مشتق الالوسیلة القدرة على حساب جرعة  ، وتكون لتلك ) ٢٠٠(كحولىالمشتق اللوضع وسیلة) ٢(
على األقراص المعالجة بالحرارة والتى تم تبریدھا ؛ المطلوب وضعھ كحولىال

ین ) ٣٠٠(جھاز حامل ) ٣( ى إحداث تواصل ب ستمر عل رد یعمل بشكل م ائع المب ) ١٠٠(وضع الم
٠) ٢٠٠(كحولىالمشتق الوبین وسیلة وضع 

(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



١٥

٠٤/٠٤/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000323

٢٠١٤ابریل 
١٥/٠٧/٢٠١٤

٢٦٧٤٥

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

ة مصر العربیةجمھوری
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C05G 3/00 & C05C 9/00

(71) 1.
2.
3.

YARA INTERATIONAL ASA (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

BIJPOST, Erik
VANMARCKE, Luc
VAN DER HOEVEN, John

4.  VAN BELZEN, Ruud

(73) 1.
2.

٠٦/١٠/٢٠٠٣بتاریخ PCT/EP)2003/011070(:طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحسین مقاومة السحق ومقاومة الصدم وقابلیة انضغاط الیوریا ، وتركیبة للیوریا  (54)
٠٥/١٠/٢٠٢٣فى وتنتھى ٠٦/١٠/٢٠٠٣من تبدأ الحمایة

ذا  ق ھ راع یتعل ق االخت ضغاط بطری ة ان صدم وقابلی ة ال سحق ومقاوم ة ال سین مقاوم ات لتح الحبیب
ل ٠المصھورة للیوریابإضافة مركبالیوریا  ولى فینی ى كل من مركب ب حیث یشتمل المركب عل

٠ة قطبیة مجموعات عضوی١٠-١ذرات كربون و١٠-١وجزئ عضوى یتكون من 

(57)

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

٤



١٦

٢٦/٠٥/٢٠١٠
٠٨٧٠/٢٠١٠
٢٠١٤ابریل 

١٦/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٤٦

(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 F23G 7/00

)جمھوریة  مصر العربیة(جالل سید احمد شره / المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جالل سید احمد شره/ المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

ةلحرق نفایات المستشفیات الخطرةللبیئةصدیقةمتنقلةنظام لمحرق (54)
٢٥/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٦/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق  راع یتعل ذا االخت شفیات الخطرةللبیئةصدیقةمتنقلةنظام لمحرقبھ ات المست ضمن لحرق نفای ة یت
: شقین 

شق األول  ات : ال ق النفای ة حری ن غرف ون م ة تتك ة متنقل ن محرق ارة ع ا –عب صل بھ د تت دة تبری وح
ع –لتتحول غرفة الحریق إلى غرفة تبرید عند الحاجة ل الجمی د ویحم شغیل وحدة التبری وى لت مولد ق
. على فرش كساحة تجرھا تریال أو جرار زراعى 

رة : الشق الثانى  شفیات ذات الفراغات الكبی ى المست شأ ف ة تن ة المتنقل شغیل المحرق عبارة عن محطة ت
دما ت ة عن شغیل المحرق صحیة لت دافن ال ات بالم ذه المحط شأ ھ ذا تن رق وك ة الح تم عملی ا لت صل إلیھ

. مشحونة بنفایات المستشفیات الصغیرة التى ال تملك مساحات متسعھ بھا لعملیات حرق النفایات 
ا  رش الكساحة مركب علیھ اع ف انیة بأرتف ادم ذو –وتتكون محطات التشغیل من قاعدة خراس ر الع فلت

اه  ات المی ونى –رشاش ادم الكرب ر الع سوالر –فلت از أو ال زان الغ واء–خ اغط ھ دة –ض وح
رق  اد الح بس رم شغیل مك ة لت رق –ھیدرولیكی اد الح بس رم بس لك ة –مك الت مدخن ة وص مجموع

. وصالت سریعة لربط المحرقة بالمحطة –العادم 
د  ة تبری ى غرف ق إل ة الحری ل غرف و تحوی ق ھ ة الحری ف غرف د خل دة التبری ود وح ن وج رض م الغ

ك  ى ال تمل شفیات الت ك للنفایات التى تشحن من المست شغیل وذل ا محطات الت یس بھ رة ول مساحات كبی
. لحفظھا حتى الوصول إلى المدافن الصحیة المنشأ بھا محطة التشغیل لتتم عملیة الحرق 

(57)

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



١٧

٠٣/٠٤/٢٠١٢
٠٦١٦/٢٠١٢
٢٠١٤مارس 

١٦/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٤٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61M 1/34, 39/20, 39/24

(71) 1.
2.
3.

CYTOMEDIX, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LAVI, Gilad

(73) 1.
2.

١٣/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٢٧٢.٦٠٩/٦١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٨/١٠/٢٠١٠بتاریخ PCT/US)2010/051892(:طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

صندوق لفصل موائع بیولوجیة  (54)
٠٧/١٠/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٨/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل وجى االخت ائع البیول ون الم صریف مك وجى وت ائع بیول واء م صندوق إلحت ٠ب
ش تم ت ة ی ل لإلزال صر قاب بس ، وعن ة مك ل ، وتجمیع ى برمی صندوق عل شتمل ال ك ی كیلھ لتحری

بس ة مك ع تجمیع ل م صریف یتفاع صر ت ة ، وعن بسالتجمیع ع مك ل م اعلى یتفاع صر تف ، وعن
ة  بسالتجمیع ائع ٠مك ن الم وث م ن التل تج ع اطر تن ائع دون مخ صل الم صندوق بف سمح ال وی

سھ  وجى نف ائع البیول وث الم سھ أو تل وجى نف ر أو ٠البیول ال إب دم إدخ ضا بع صندوق أی ز ال ًویتمی
٠ر حادة أخرى عناص

(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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

حث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة الب
مكتب براءات االختراع

PCT

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

٢٦/٠١/٢٠١٠
٠١٣٢/٢٠١٠
٢٠١٤فبرایر 

٢١/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٤٨

C04B 28/02,  40/00,  24/38,  24/26,  24/20, 24/30, 14/30Int. Cl.8(51)

ITALCEMENTI S.P.A. (ITALY)1.
2.
3.

(71)

PEPE, Carminei
GUERRINI. Gian Luca

1.
2.
3.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

٢٦/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ) M12007A001508(: ایطالیا تحت رقم 
٢٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/059712: (طلب البراءة الدولى رقم 

سمر احمد اللباد  (74)
اءة اختراعبر(12)

تركیبات اسمنتیة ذات قدرة حفزیة ضوئیة عالیة وانسیابیة محسنة (54)
٢٣/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٤/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

یتعلق االختراع الحالى بتركیبات أسمنتیة حفزیة ضوئیة جدیدة تستخدم بصفة خاصة كدھانات ، او (57)
الطات، وتتسم بقدرة حفزیة ضوئیة عالیة وانسیابیة مثلى، حیث تقیم ھذه التركیبات فى طالءات او م

تشتمل التركیبات وفقا لالختراع بصفة خاصة على تولیفة من مواد . خطوط التحضیر واالستعمال
اإلضافة العضویة التى تؤدى، بعد خلطھا بالماء ومكونات أخرى، الى الحصول على تركیبات أسمنتیة 

اكثر فاعلیة بكثیر من التركیبات المعروفة، من حیث انسیابیتھا وقدرتھا الحفزیة الضوئیة، وتتسم تكون
تتسم ، من :  التركیبة األسمنتیة التى تم الحصول علیھا بھذه الصورة بمیزات لم تكن متوافقة قبل ذلك

فة، وباتساق جید، من فور تحضیرھا من أخالط  جا) لذا لزوجة منخفضة( ناحیة، بقابلیة جیدة للتشكیل
ناحیة أخرى، فى الحالة الرطبة بعد وضعھا مباشرة، حیث یحول ذلك دون حدوث تساقط غیر مطلوب 

اخیرا، تكون القدرة الحفزیة الضوئیة اعلى بصورة مدھشة مقارنة بتلك الخاصة . قبل اندماج المنتج
.بالتركیبات المرجعیة المعروفة عند استخدام نفس المحفز الضوئى

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



١٩

١٦/٠٦/٢٠١٠
١٠٢٥/٢٠١٠
٢٠١٤فبرایر 

٢٢/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٤٩

(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.

ROBERTUS F. Hegge
ROALD G. van Borselen

(73) 1.
2.

٣٠/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٤٥٩.٣٢٩/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحدید فتحة دینامیة إلزالة متعددة ثالثیة األبعاد مرتبطة بالسطح  (54)
١٥/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٦/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ول  اطن األرض(یتم حساب المی ن ) نحو ب دد متجاورة، م ار اسھام متع سلة من مجموعات آث لمتسل
ات بیانات زلزالیة ممثلة لتكوینات تحت سطحیة سب البیان دد، وتكت ع اسھام متع بجوار حد فتحة لتجم

سطحیة  ت ال ة تح ن المنطق دا م ا ج ة قریب سات الزلزالی ن المج ر م دد واف ع ع شر وتوزی ة بن الزلزالی
صریة  ة والب ارات الكھربائی ن اإلش ل م ى األق دة عل ة واح سات الزلزالی د المج ا، وتول راد تقییمھ الم

ة ة الزلزالی تجابة للطاق ضوئیة اس ھام ٠ال ع االس ة تجم اص بفتح د الخ د الح رر تمدی شكل متك تم ب وی
ع االسھام ٠المتعدد، وذلك على أساس المیول المحسوبة ى تجم ویجرى تركیم آثار االسھام المتعدد ف

ا ن ٠المتعدد مع حد الفتحة الممتد لتولید آثار متعددة متنبأ بھ ا م أ بھ ددة المتنب ار المتع تم طرح اآلث وی
ات الزلزال ورة البیان د ص صویر أو تحدی ى ت د ف سطح تفی ة بال ددة مرتبط ة متع ات مخفف د بیان ة لتولی ی

٠التكوینات تحت السطحیة

(57)

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



٢٠

٠٣/٠١/٢٠١١
٠٠١٩/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

٢٢/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٥٠

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

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

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

MTEM LIMITED  (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

ZIOLKOWSKI, Antoni, Marjan
WRIGHT, David, Allan

(73) 1.
2.

١٥/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٢١٨.٤٢٤/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٣/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/GB2009/001568):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

امل مصطفى محمد ك (74)
براءة اختراع   (12)

فى مسح كھرومغناطیسى عابر بحرىةھوائیةموجةلتوھین استجابةطریق (54)
٢٢/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٣/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

اع جسم ةللتكوینات الموجودةالكھرومغناطیسیةطریقھ لقیاس االستجابیتعلق ھذا االختراع ب تحت ق
ى األضمنمائى تت د عل ى وقلوضع مرسل كھرومغناطیسى واح د عل سى واح ستقبل كھرومغناطی م

ائى عابر ویمر تیار٠فى الجسم المائى حیث كل منھما عند عمق محدد تحت سطح الماءقلاأل كھرب
ل الل المرس ى األخ د عل لالواح ن ٠ق شف ع رى الك ارإویج سیةش ستقة قكھرومغناطی بل د الم

د  سى الواح ى األالكھرومغناطی لعل د األ٠ق تم تحدی دثوی ى تح اق لك تجابةغالبیعم ةاالس
سی وقةالكلیةالكھرومغناطی واء ف ن الھ ل م الل المرس ار خ ار الم ى للتی ائى ف سم الم اراإلالج ةش
٠تحت قاع الماءةالتكوینات الموجودفىةنشوء استجابةقبل بدایةلمكتشفاةالكھرومغناطیسی

(57)

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



٢١

١١/٠٩/٢٠٠٨
١٥٢٠/٢٠٠٨
٢٠١٤ابریل 

٢٢/٠٧/٢٠١٤
٢٦٧٥١

(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 B01D 53/14

(71) 1.
2.
3.

BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

GROBYS, Mauricio
ASPRION, Norbert

(73) 1.
2.

١٦/٠٣/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٠٥٤١٣.٧:تحت رقم المكتب األروبى
١٦/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP)2007/052509(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة التصال طورین یصاحبھا تطور حرارى  (54)
١٥/٠٣/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٦/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ وط یتعل ر مخل ون غی ذى یك ن ال ورین م صال ط داد ات ة إلع بطریق
رارى ت ور الح طة التط صاحب بواس صال م ذا االت ون ھ ر ، ویك د أخ ور واح ا بط ًمام

ة و ل الكتل ب نق ة /بموج ى منطق ا ف تم إدخالھ ور األول ی ى الط ائى ، وف ل الكیمی أو التفاع
ا  تم إمرارھ ل وی ة للموص ة علوی ى منطق انى ف ور الث ال الط تم إدخ ل وی ضة للموص منخف

ى ور األول ف اوم للط ار مق دفق تی ى ت انى ف ور الث الج والط ور األول المع ل ، الط الموص
ستنفذ  انى الم ن الطور الث ادة دوران جزء م ى إع شتمل عل ذى ی المستنفذ المراد الحصول علیھ ، وال

ضة  ة المنخف ة والمنطق ة العلوی ین المنطق ع ب ل تق ى األق دة عل ة واح د نقط ل عن ى الموص ٠إل
ارة ور األول عب ون الط ضل ، یك سیم المف ى التج ضیة وف ازات حم ضمن غ ائل یت ار س ن تی ع

ل  ن COS, HCN, CS2, SO2, H2S, SO2مث ارة ع انى عب ات ، ویكون الطور الث أو میركابتان
ضویة  ل ع ى األق دة عل دة واح ن قاع ائى م ول م ى محل شتمل عل ذى ی ن ال صاص م ط امت وس

٠أو غیر عضویة /و

(57)

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



٢٢

١٢/٠١/٢٠١٢
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٢٠١٤مارس 
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٢٦٧٥٢

(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 53/86

(71) 1.
2.
3.

SCHEUCH GMBH (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

LISBERGER, MANFRED

(73) 1.
2.

١٥/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ  ) A 1109/2009(:النمسا تحت رقم 
١٤/٠٦/٢٠١٠بتاریخ  )  PCT/AT2010/000212(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

عملیة وجھاز للتخلص من النیتروجین الناتج من غازات المداخن (54)
١٣/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٤/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

التخلص من مركبات النیتروجین والناتجة (یتعلق االختراع الحالى بعملیة وجهاز من أجل دینوكسینج 

أو مواد عضویة مع /و(CO)لغازات المداخن یتضمن أول أكسید الكربون ) من غازات المداخن

ومبادل حرارى لتسخین غازات NOXالتحفیزة الكسید النیتروجین على األقل محفز واحد لالختزال

المداخن من استرجع الحرارة المتبقیة من الدینوكسینج لغازات المداخن قبل االختزال التحفیزى إلى 

لعمل دینوكسینج على أكمل وجه لغازات ٠ْم ٥٠٠ْم إلى ١٦٠من حوالى (TR)درجة التفاعل 

من الطاقة الالزمة والموردة من الخارج ، ومن المتوقع أن الفقد الوقتالمداخن مع التقلیل فى نفس

المصاحب لحركة الحرارة فى المبادل الحرارى سوف یتم تعویضها من خالل توفیر ما ال یقل عن 

أو المواد العضویة الغازیة/و(CO)مرحلة واحدة من أجل إزالة أول أكسید الكربون المتجددة 

(57)

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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٤أغسطسىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٢٠دد ــالع٢٠١٤سبتمبرددــع

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( ـا باللغة العربیة ٢٠١٤أغسطس رخالل شھةالصادراألوصاف المختصرة للبراءات- ًطبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٧٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٧٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٧٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٥( ٢٦٧٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٦( ٢٦٧٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٧٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٧٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٧٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٧٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٧٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٧٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٧٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٧٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٧٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٧٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٠( ٢٦٧٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٢١( ٢٦٧٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦٧٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦٧٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٦٧٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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 

ًتجاریــا أو صــناعیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات  اختــراع، للحفــاظ علــى ً

.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 إلكترونیا 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 جهــودا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون ٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 
.ًمتوافقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ًوانطالقــا 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 
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 البیانات الببلیوجرافیة

الرمز البیان الببلیوجرافى
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12 نوع البراءة
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30 ) تاریخ األسبقیة –رقم األسبقیة -دولة األسبقیة (األسبقیات 

44 تاریخ القبــول 

45 صدور البراءةتاریخ 

51 للبراءات ىالتصنیف الدول

54 ومدة الحمایةتسمیة االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغیر( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكیل
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( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY روسبال
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF جمھوریة أفریقیا الوسطى
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 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
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( 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 )
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األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٤أغسطس رـالل شهـخ



٢

١٠/٠٥/٢٠١١
٠٧٢٨/٢٠١١
٢٠١٤فبرایر 

٠٤/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٥٣

(22)
(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 1/18

(71) 1.
2.
3.

GECO TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

PAULSON, Hans

(73) 1.
2.

١٠/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٦٨.٠٦٤/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٦/١١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/063579):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

اكتساب یستخدم فى نظامةدقیقةكھربیةمیكانیكیةنظمأقائم على ) ةلقیاس السع( مجس سعوى 
زلزالى

(54)

٠٥/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٦/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
اسیتعلق ھذا االختراع بجھاز یضم نظام اكتساب زلزالى  وى مقی سارع ، ویحت اس ت سارع بھ مقی الت

ى  ائم عل ضخمةداأ، وةدقیقةكھربیةمیكانیكیةنظمأعلى مجس سعوى ق م وم وى تحك شحن ویحت
ةمتصل كھربیا بكتلولى ، وطرف خرجأةشارإل الستقبال خطراف دأاستدالل ، وةالمجس على كتل

ى ، التاألةشار، واإلةثانیةشارإاالستدالل لتولید  اول وةداأى تنظمھ ى ق تحكم ف تحكم ، ت ةاستعادةال
ة، دالةثالثةشارإة، ویولد مضخم الشحنةالثانیةشاربالمجس وتجعل المجس یولد اإلةتوازن خاص

شحناالستدالل ، ولمضخمةعلى وضع كتل ستقبل اإلةال ةمستمرةبصفةالثانیةشارطرف دخل لی
٠ةالثانیةشارالتوازن وتجعل المجس یولد اإلةاستعادةقوولى فى األةشارثناء ووقت فیھ تتحكم اإلأ

(57)

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



٣

١٢/٠٧/٢٠١١
١١٧٨/٢٠١١

٢٠١٤ینایر 
٠٤/٠٨/٢٠١٤

٢٦٧٥٤

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

PCT

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 A61B 17/34 , 17/29

(71) 1.
2.
3.

WOM INDUSTRIAS SRL  (ARGENTINA)

(72) 1.
2.
3.

ALTAMIRANO, José Daniel

(73) 1.
2.

١٦/٠١/٢٠٠٩بتاریخ AR 20090100135:  االرجنتین تحت  رقم 
٠٦/٠١/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EC2010/000012: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

للملكیة الفكریةعبد الھادى (74)
براءة اختراع (12)

لھ جراحیة للجراحة النفاذیة الصغرى آلوحدة  (54)
٠٥/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٦/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

یتعلق االختراع الحالى بوحدة آلة جراحیة مناسبة للجراحة النفاذیة الصغرى ، مكونة من جھاز متعدد 
ى الصمامات بفاصل للضبط ل لوصول إلى داخل جسم المریض ، وواحد على األقل من نظام ادخال ف

م ،  نفس الوقت یتكون من عدد من المكونات التى تشمل جھاز للعملیة الجراحیة مكون من وسیلة تحك
م ، وغالف اتصال  ة من وسیلة تحك وعنصر نقل حركة ، ومقابض تشغیل مزودة بمقابض إبر مكون

م ، أمامى مع إبرة موصلة مركبة  شمل وسیلة تحك ذى ی از كى وال رأس العامل ، وجھ ھ و ال ى داخل ف
. وعنصر نقل حركة ، وعنصر كاوى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
لصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و ا
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(51) Int. Cl.8 G01V 1/00
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(72) 1.
2.
3.

BAGAINI, Claudio

(73) 1.
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١١/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/GB2008/002373):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ةوجھاز للحصول على ھزات زلزالیةطریق (54)
١٠/٠٧/٢٠٢٨فى وتنتھى١١/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

لةطریق از ذو ص وتیةوجھ ارات ص د إش وف لتولی تخدامةموص سح زلزالیلالس ات م ي عملی ةف
سیطر، یتضمن على ااھتزازیة ا الةألقل إشارتي مسح مختلفتین لل ى م وعینعل ن ن ل ع ین یق مختلف

ن الھزازات ، ومطابق ل ةّم سح المختلفمراح د ةإشارات الم العن نانتق ردد م االت ى ةرإش مسح إل
٠أخرى

(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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لدولة لشئون البحث العلمىوزارة ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.6 C09K 8/06, 8/70, 8/72, 8/80 & E2IB 41/00, 43/267

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED  (BRITISH VIRGIN ISLAND)

(72) 1.
2.
3.

BUSTOS, Oscar
FREDD, Christopher
CHEN, Yiyan

4.    ABAD, Carlos

(73) 1.
2.

٢٤/١٠/٢٠٠٦بتاریخ  ٨٦٢.٦٩٤/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقمى 
١٦/١٠/٢٠٠٧بتاریخ  ٨٧٢.٩٧٣/١١

٢٢/١٠/٢٠٠٧بتاریخ )  PCT/IB2007/054289(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تحویل مسار بمساعدة مادة قابلة للتحلل  (54)
٢١/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٢/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

رق  راع بط ذا االخت ق ھ ة للتیتعل ادة قابل ساعدة م سار بم ل م لتحوی ر ، ) DMAM(حل ة بئ لمعالج
ة  ع معالج ات DMAMوموائ ة لعملی ة لإلزال دادات قابل رة DMAM، وس فل الحف ى أس ٠ف

ل ،  ة للتحل ادة القابل دادة من الم شكیل س تم ت ر ، وی ى البئ ل ف ة للتحل یتم حقن مالط من مادة صلبة قابل
تم عن سدادة ، وی راج ال یلة إنف ول وس رة ح فل حف ة أس راء عملی تم إج ةی سدادة  لإلزال ل ال ذ تحلی ٠دئ

وادى ون ب ن أن تك الت ءیمك ة ، ذات معج ة متفاعل واد كیمیائی رارة أو م ة ح ن درج ارة ع ل عب التحل
سدادة  ة ال وب إلزال ت المرغ وفیر التوقی ة لت ؤخرات إختیاری صدیع ٠أو م ى ت DMAMف

تم بصورة ت ا ی ل بینم دع كام سدادة ص ات ، تعزل ال ات لتكوین أرضى متعدد الطبق ة صدع طبق تابعی
ع  ى موائ صدعة ف ات المت ن الطبق سى م دفق العك سدادات للت ة ال ذ إزال تم عندئ دھا ،  وی افیة وس إض

DMAM ل، یمكن أن یكون لمالط مائى طور مواد صلبة یشتمل على ة للتحل ائع مادة قابل وطور م
ادة  ن أن یكون طور الم ة ، یمك سطحى لزجة مرن وتر ال ادة خافضة للت ارة یشتمل على م صلبة عب ال

٠عن خلیط من ألیاف ومادة دقائقیة 

(57)

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



٦

١٩/١٠/٢٠١١
١٧٤٩/٢٠١١

٢٠١٤ایو م
٠٤/٠٨/٢٠١٤

٢٦٧٥٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B08B 7/00

)جمھوریة مصر العربیة(الفتاح یوسف الدویب عبد الحكیم عبد/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد الحكیم عبد الفتاح یوسف الدویب/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

برایة لتقشیر شبھ الموصل وقطع المادة العازلة (54)
١٨/١٠/٢٠١٨وتنتھى فى ١٩/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من

دد ٠برایة لتقشیر شبھ الموصل وقطع المادة العازلةیتعلق ھذا االختراع ب ارة عن ع ائم ٢وھى عب ق
رتبط  ى م ل حلزون صفھ فتی ى منت د ف ضیب حدی ى ق ن أعل ت م انبین مثب ن الج وف م د ملف حدی

د ن ع ون م ذى یتك رك ال ط المتح ضیب األوس رك ٢د بالق ضیب المتح ت بالق ى ومثب ان بل رولم
دد  ھ ع ت ب د ومثب ضیب حدی فل ق ن األس ت م ع ومثب شیر والقط كینة التق ى ، ٤س ان بل رولم

فل  ضیب األس ین الق ل ب وق الكاب دوران ف ة ال سھیل عملی ل وت ى الكاب ضغط عل ك لل وذل
٠والقضیب األوساط المتحرك عند القیام بعملیة التقشیر والقطع 

(57)

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



٧

٢٧/٠٦/٢٠١٢
١١٨٢/٢٠١٢
٢٠١٤مارس 

٠٥/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٥٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B32B 1/02, 1/08, 15/08, 27/30, 27/32, 27/36 & B65D 65/38, 65/40 & B29C 65/50 &
B29D 23/20

(71) 1.
2.
3.

CHATURVEDI, ASHOK (INDIA )

(72) 1.
2.
3.

CHATURVEDI, Ashok

(73) 1.
2.

١١/٠١/٢٠١٠بتاریخ )DEL/2010/61(:الھند تحت رقمى 
)163/DE/2010 ( ٢٨/٠١/٢٠١٠بتاریخ

١٠/٠١/٢٠١١بتاریخ PCT/IN)  (2011/000015: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھشام روؤف محمود (74)
براءة اختراع   (12)

أنبوب مرن مختوم ذو صفائح متداخلة ، مع شرائح ، وطریقة لتكوین أنبوب من الشرائح  (54)
٠٩/٠١/٢٠٣١فى وتنتھى ١٠/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ق االخت ریط غل ریحة وش ضمنا ش فائح مت رن ذو ص أنبوب م تم(ًب ٠) خ
ا ال شریحة م ضمن ال ة وتت ة داخلی ة وطبق ة خارجی ین ، طبق ن طبقت ل ع ة ٠یق ة الخارجی الطبق

سھ  ى نف ق عل ل للغل ا قاب ل منھم ٠والطبقة الداخلیة غیر قابلتین للغلق على بعضھا البعض ، ولكن ك
ل  شكل متقاب ا ب ا طولی دتین منھ افتیین الممت داخل الح ل ت ن أج ة م ون مطوی شریحة تك ذه ال ًھ

وف  زء أج وین ج ون ش٠لتك ق ویتك تم(ریط الغل ى ) الخ ة أول ین ، طبق ن طبقت ل ع ا الیق مم
ة  ة ثانی ة ٠وطبق ة الثانی ا الطبق شریحة ، بین ة لل ة الداخلی ى الطبق ق عل ة للغل ى قابل ة األول الطبق

شریحة  ة لل ة الخارجی ى الطبق ق عل ة للغل دتین ٠قابل افتین الممت ین الح ا ب ق فیم ریط الغل ع ش ویق
داخل شریحة والمت ن ال ا م ة ، ًطولی ة الداخلی ى الطبق ة األول ھ الطبق ث تواج ل ، بحی شكل متقاب تین ب

ام  ن أجل إحك ك م ة ، وذل ة الخارجی ة تواجھ الطبق ة الثانی ق(بینما الطبق دان ) غل ین تمت افتین اللت الح
٠ًطولیا لعمل الجزء األجوف لتكوین األنبوب 

(57)

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



٨

٢٥/٠٧/٢٠١٢
١٣٠٠/٢٠١٢
٢٠١٤مارس 

٠٦/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٥٩

(22)
(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 3/02 & H01H 33/59 & G01R 31/327

(71) 1.
2.
3.

EDISON GLOBAL CIRCUITS LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FRANKS, Jeffrey, L.
WILLIAMS, Stephen E,
COLE, Ray

(73) 1.
2.

٢٥/٠١/٢٠١٠بتاریخ ٢٩٨.١٠٤/٦١:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقمى 
٢٥/٠١/٢٠١٠بتاریخ ٢٩٨.٠١٨/٦١

٢٥/٠١/٢٠١١بتاریخ PCT/US)2011/022438(:طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى  (74)
براءة اختراع   (12)

لوحة قاطع دائرة كھربیة  (54)
٢٤/٠١/٢٠٣١فى وتنتھى ٢٥/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

لق ھذا االختراع بنظام  یشمل عدة قواطع للدوائر الكھربائیة ومنطق تحكم فى المشوار خارجى یتع
منطق التحكم  فى المشوار یتیح العدید من خیارات االرتحال ٠ویقترن بقواطع الدوائر الكھربیة 

٠التى یجوز اختیارھا لكل من قواطع الدوائر الكھربیة ةالمختلف

(57)

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



٩

٠٧/١٢/٢٠١١
٢٠٥٩/٢٠١١
٢٠١٤فبرایر 

٠٦/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٦٠

(22)
(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 1/24

(71) 1.
2.
3.

GECO TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

GOLPARIAN, Daniel
DAO, Anh Duc

(73) 1.
2.

١١/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٤٨٢.٨٠٥/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٠/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/038089):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مزامنة شبكة للحصول على بیان رصد زلزالى  (54)
٠٩/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٠/٠٦/٢٠١٠الحمایة من تبدأ 

ى  د زلزال یتعلق االختراع بتطبیقات لعدة تكنولوجیات لطریقة لتوصیل شبكة للحصول على بیان رص
ى وصلة  ى عل د زلزال ان رص ى بی ویمكن استقبال رسالة أولى من نقطة أولى فى شبكة للحصول عل

الة األ ن أن تتضمن الرس ى ویمك ن اتصال مباشر أول ى یمك ة أول ساعة مقارن ى ل ة أول ة دق ى نوعی ول
ان  ى بی ى شبكة للحصول عل ة ف ة من نقطة ثانی مزامنة النقطة أولى معھا ویمكن استقبال رسالة ثانی
ة  ة ثانی ة دق ة نوعی الة الثانی ن أن تتضمن الرس ة ویمك لة اتصال مباشر ثانی ى وص ى عل رصد زلزال

ة ال ة النقط ن مزامن ة یمك ة ثانی ساعة مقارن ال ة معھ ى ٠ثانی ة األول ة الدق ن نوعی د أى م ن تحدی ویمك
ى وساعة  ة األول ونوعیة الدقة الثانیة ھى األعلى ویمكن مزامنة ساعة زمن حقیقى مع ساعة المقارن

٠المقارنة الثانیة ذات نوعیة الدقة األعلى

(57)

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



١٠

٢٩/٠١/٢٠١٢
٠١٥٩/٢٠١٢
٢٠١٤مارس 

١١/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٦١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

جیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولو
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G01N 11/04, 35/00, 7/00, 21/00

(71) 1.
2.
3.

SGS NORTH AMERICA INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KARNES, Karl
WILLIAMS, Lee

(73) 1.
2.

٣٠/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢٢٩.٩٦١/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٣١/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US2009/055556(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد       (74)
إختراع براءة  (12)

ثابتىھیكل ترابىلالستخدام فىعنصر واجھ (54)
٣٠/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣١/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ىىعلى موائع تحتوةالحرارةق ونظم للقیام باختبار الضغط والحجم ودرجبطراالختراع یتعلق ھذا  : عل
تحكم البیئةول موضوع داخل حجرأ؛ وعاء ضغط ة نقالةتحكم بیئیة حجر انة النقالىال غط ث وعاء ض

ر ل حج وع داخ تحكم البیئةموض ضغطةالنقالىال اء ال ون وع انویك اء ىالث ع وع درولیكیا م صل ھی مت
ضغط ا اس لزوجول ألال از قی اس لزوجأمھیة؛ جھ سوائل المتدفقة لقی ضغط اةال اء ال ین وع ا ب ول ألم

ان ضغط الث اء ال صرى ووع ام ب صریأ مھیى؛ نظ صائص الب اس الخ ع المتدفقةلقی اء ةللموائ ین وع ا ب م
.ىالثانول ووعاء الضغطألالضغط ا

(57)

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



١١

٠٢/٠٩/٢٠٠٩
١٣١٢/٢٠٠٩

٢٠١٤مایو 
١١/٠٨/٢٠١٤

٢٦٧٦٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
یاأكادیمیة البحث العلمى و التكنولوج

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E02D 29/02

)جمھوریة مصر العربیة(مصطفى كامل حافظ خلیل عصمت / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مصطفى كامل حافظ خلیل عصمت/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

ة متكاملة الخدمات سھلة الفكخفیفوحدات بناء
والتركیب مقواه لتحمل األغراض ومتعددة االستخدامات

(54)

٠١/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٢/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
ربع تثبت ببعضھا من ألسمنتیة مستطیلة بحواف مائلة من جھاتھا اء أیتعلق ھذا االختراع بوحدات بنا

تجمع ربع على شاسیة معدنى ذو مفصالتألركب بكل واجھاتھا اشفاط كاوتشوكى مدمج داخلھا مخالل
تركب ذات الوحدات سمنتیة تمثل الواجھات الداخلیة والخارجیة للحوائط وكذلكأجزاء مربعة أعلیھا 

البنائیة كذلك یمكن تمریر كافة عمدةألخر مربع الشكل یمثل اآمعدنى ةسمنتیة على شاسیألالمستطیلة ا
ومستطیلة موجودة بكل الوحدات حسب الحاجة ئیة والخدمیة من خالل فتحات دائریةالتمدیدات الكھربا

. ى وقت عند الطلبأوسھولة التعدیل فى 



١٢

٠١/٠٢/٢٠٠٣
٠١١٦/٢٠٠٣
٢٠١٤ابریل 

١١/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٦٣

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

جمھوریة مصر العربیة
ون البحث العلمىوزارة الدولة لشئ

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E03D 1/10 & F16K 17/11

) جمھوریة مصر العربیة(أشرف الملوك عبد الحفیظ یوسف/ دكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أشرف الملوك عبد الحفیظ یوسف/ دكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

مرحاض متحرك  (54)
٣١/٠١/٢٠٢٣وتنتھى فى ٠١/٠٢/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من

رز  ول والتب ستعمل للتب ة الم ضاء الحاج ى ق رك بكرس اض متح راع بمرح ذا االخت ق ھ یتعل
ة ا د عملی شطیف بع یة الت زود بخاص اه وم ھ للمی صل بقرب طاف ی ھ ش د ب ث یوج راج ، حی إلخ

.،فولت ١٢تحتوى على ماتور ومثبتة بالكرسى بماتور 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
لطلبوالصور المرفقة بالرسـوماتا



١٣

٠٤/٠١/٢٠١٠
٠٠١٦/٢٠١٠
٢٠١٤فبرایر 

١٣/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٦٤

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

العربیةجمھوریة مصر 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 A61J 1/05 & B65D 81/26, 81/32 , 30/22, 30/20

(71) 1.
2.
3.

OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TSURUOKA, Tatsuro
ISHIKAWA, Yasuhiro

(73) 1.
2.

١٩/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧–١٨٨٦٣٥: الیابان تحت رقم 
١٦/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/JP2008/062813: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

رفعت عزیز بطرس (74)
اختراعبراءة (12)

وعاء متعدد الغرف (54)
١٥/٠٧/٢٠٢٨تھى فى نـوت١٦/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ار رف بدقةعب ستخدم التع یح للم رف یت دد الغ اء متع ن وع نةع واه م ى محت د عل ل معق دواء دون عم ال
ن الوصول ةفاسدةى مادأبما یمنع  ى غرفإللدواء م ا یضمنةل دوائى مم وى ال ع المحت دواءإمن ساد ال ،ف

ین . ضعیف وجزء فاصل، كم یتضمن الوعاء متعدد الغرف جسم وعائى ذو فاصل متین مح الفاصل المت
ا  ذلك فراغا داخلی ا، ألھ لوحین ملتحمین مع بعضھما ویحسران ب وحین م ن ل ون م ضعیف یتك الفاصل ال

داخلى  ى غرفإمنفصلین عن بعضھما لتقسیم الفراغ ال ادة ل سائلأوةالدوائیةللم فخرى تحوى ال .المخف
فلوحاتویتضمن الوعاء المتعدد الغرف زوجا من ى تغل ف الت دوائى ةغرفالتغلی وى ال تحم . المحت وتل

.على الدواءةالمحتویةلینتج عن ذلك االلتحام جزء فاصل خارجى یحیط بالغرفة المقابلةباللوحةكل لوح
. ة الضارةالمتصاص المادةخرى فھى مصممألالتغلیف اةما لوحأ

للجزء الفاصل ةالداخلیةصل الخارجى والحافللجزء الفاةالداخلیة جزء التوصیل مصمم فیما بین الحاف
.التغلیف عند النھایتینةولوحةاللوحباالتصال بالفراغ الكائن بینالمتین بما یسمح

(57)

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



١٤

٠٦/٠٢/٢٠١١
٠١٩٥/٢٠١١

٢٠١٤ایو م
١٧/٠٨/٢٠١٤

٢٦٧٦٥

(22)
(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 69/12, 71/56, 61/02 & C08F 2/38, 293/00 &  C08L 77/00

(71) 1.
2.
3.

POLYMERS CRC Limited (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.
4.

STENZEL, Martina H.
GODOY-LOPEZ, Ricardo
HARRISSON, Simon
RIZZARDO, Ezio

(73) 1.
2.

٠٥/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٦١٨٢٨.٢:  مكتب البراءات  األوربي  تحت  رقم 
٠٣/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/060029: (اءة الدولي  رقم طلب البر

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتحضیر أغشیة من متعدد أمید ذات طبقة رقیقة تحتوى على مجموعة وظیفیة (54)
٠٢/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى في ٠٣/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

د NMRPأو RAFT ،ATRPالحالي بطریقة لتحضیر یتعلق االختراع دد أمی ن متع أغشیة م
ة  ورة رقیق ي ص ة ف وع ) TFC( ذات تركیب ن ن ة م ة وظیفی ى  مجموع وى عل ، RAFTتحت

ATRP أوNMRP سام ة الم زة دقیق دیل . على ركی ي التع راع یكمن ف اك وجھ آخر لالخت وھن
ة ذا ن التركیب د المكون م دد أمی شاء متع شقیة التالى لغ رة ال ك بواسطة البلم ة وذل ة الرقیق ت الطبق

ى ) CFRP(الحرة الخاضعة للضبط  دة ، عل ة جدی ة وفیزیائی ا خصائص كیمیائی شیة لھ إلنتاج أغ
ة و ق البحری صاق العوال ة اللت صائص مانع ال خ بیل المث ا /س ضادة للبكتری ھ . أو م اك أوج وھن

ن ) TFC(ید التى تحتوى على أخرى لالختراع تتمثل في أغشیة المكونة من متعدد األم ة م تركیب
ة بواسطة  سھا و األغشیة المعدل سام نف ة الم زة دقیق ى الركی طبقة رقیقة ذات مجموعة وظیفیة عل

. بلمرة الشق الحر الخاضعة للضبط 

(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



١٥

١٤/٠٦/٢٠١١
٠٩٨١/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٨/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٦٦

(22)
(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 513/04 &  A61K 31/444 &  A61P 7/02

(71) 1.
2.
3.

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KOYAMA, Takeo

(73) 1.
2.

١٧/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٣٢٠٦٩٣: تحت رقمالیابان 
١٥/١٢/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/JP2009/070874): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ملكیة الفكریة شركة سماس لل (74)
براءة اختراع (12)

طریقة إلنتاج مشتق ثنائى أمین (54)
١٤/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٥/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

: حیث تتضمن الطریقة الخطوات التالیة ٠بطریقة إلنتاج مشتقة ثنائى أمین یتعلق ھذا االختراع 
ارا مع حمض (B)خلط مركب ممثل بالصیغة )   أ  ض –ب درات حم لفونیك أو أحادى ھی وین س تول

ارا  ن –ب ل ع ولى یق افئ م لفونیك بمك وین س صیغة ١تول ل بال ب الممث سبة للمرك (B)بالن
فى مذیب مع التسخین ؛

ارا )  ب ض ب ن حم افى م دار إض افة مق ض –إض درات حم ادى ھی لفونیك أو أح وین س تول
دار اإلضافى تولوین سلفونیك إلى محلول الذى تم خلط–بارا  ث یضاف المق د ، حی ع التبری ھ م

ارا  ض ب ن حم ارا –م ض ب درات حم ادى ھی لفونیك أو أح وین س لفونیك –تول وین س تول
ارا  ض ب ع حم ھ م ى ل ولى الكل افئ الم غ المك ث یبل درات –بحی ادى ھی لفونیك أو أح وین س تول

سبة للمركب مول مكافئ على األ١) أ(تولوین سلفونیك الناتج من الخطوة –حمض بارا  قل بالن
؛ و) أ(فى الخطوة (B)الممثل بالصیغة 

٠(A)ًترك المحلول الذى تم خلطھ لیتبلور الحقا للحصول على المركب الممثل بالصیغة )  ج

(57)

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



١٦

١٣/١٢/٢٠١١
٢٠٨٤/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٩/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٦٧

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

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

براءات االختراعمكتب 

(51) Int.Cl.8 B01J 23/00, 23/80 & C07C 29/00

(71) 1.
2.
3.

JOHNSON MATTHEY PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

PARK, Colin William
WILLIAMS, Brian Peter
KELLY, Gordon James

4.    FITZPATRICK, Terence James

(73) 1.
2.

١٧/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٠٣٦٦.٤: ة تحت رقم المملكة المتحد
٢٤/٠٥/٢٠١٠بتاریخ PCT/GB) (2010/050844: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة تخلیق میثانول (54)
٢٣/٠٥/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٤/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا یتع ق ھ راعل ة باالخت ق لعملی انولالتخلی وى، میث ة المحت از العملی ل غ شمل تفاع ى ت الت
شكلة  ن وحدات م ون م از مك على الھیدروجین ، ثانى اكسید الكربون وأول اكسید الكربون على حف

ن  دى م ى م اس ف سحوق النح ذا الم شمل ھ دة ، وی ة ومھم از مختزل سحوق حف ن م % ٨٠-١٠م
سید زنك وزن  أك ن ال ن م ى مدى م ن % ٩٠–٢٠ف ى مدى م ا ف وزن ، ألومین ن ال % ٦٠–٥م

ات  ن مركب ارة م سدیة مخت شطة أك ات من ن مركب ر م د أو أكث ا واح وزن واختیاری ن ال م
Si, W, Mo, Ta, Zr, Ti, V, Mn, Cr, Mg ـدى واألرضــــــــیات النـــــــــــادرة فــــى مــــــ

ن  وین غ% ١٠–٠,٠١م وزن ، لتك ن ال ة م ات جانبی اء ومنتج ف ، م انول مكث تج ومیث از المن
ل  ون أق ف تك ى المكث ة ف سجینیة الكلی ة األك ات الجانبی ستوى المنتج ث أن م ا ، حی سجینیة منھ أك

٥٠٠ppm٠من 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



١٧

٢٦/٠٦/٢٠١١
١٠٩٦/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٩/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٦٨

(22)
(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 83/14 & B05B 11/02

(71) 1.
2.
3.

DONGGUAN YIXIN MAGNETIC DISK CO., LTD (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

HUI, Yi Ming
WANG, Zhi

(73) 1.
2.

٢٦/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨٢٠٢٠٦٢٢٥.٢: تحت رقمالصین
١٩/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/CN2009/072347): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

زجاجة للرش نقالة وقابلة للملء (54)
١٨/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع  ق االخت ة ،یتعل ة داخلی ن زجاج ألف م لء تت ة للم ة وقابل رش نقال ة لل الى بزجاج الح
ئ  سائل المل اء ل ة ووع ة الداخلی داخلى للزجاج وى ال رف العل ى الط ة عل ة مثبت ة فوھ ومجموع
سائل  ئ ال ة لمل ى فوھ لء عل ائل الم اء س وى وع ة ، ویحت ة الداخلی اع الزجاج ى ق وع ف موض
لء ،  ائل الم ة س ى فوھ ارز عل یاق ب ة وش ة الداخلی اع الزجاج ى ق وعة ف موض

سائل  لء ال رى م ى مج ودة أعل رف موج ة ص سائل وفتح لء ال رى لم ع مج شیاق م ع ال ٠ویوض
اء عادم  ة تتصل بوع ا أن الزجاجة الداخلی ا ٠كم ن حملھ راع یمك رش موضوع االخت أن زجاجة ال

٠ویمكن استخدامھا فى اعادة تدویر سائل الملء ، ومن ثم توفر التكلفة تحمى البئیة 

(57)

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



١٨

٠٧/٠٨/٢٠١٢
١٣٨١/٢٠١٢
٢٠١٤مارس 

١٩/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٦٩

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C09C 1/48 & C01B 31/04

(71) 1.
2.
3.

CABOT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

NESTER, Serguei
RUMPEF, Frederick, H,
KUTSOVSKY, Yakov, E.

4.    NATALIE, Charles, A.

(73) 1.
2.

١٩/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ٣٠٦.٠٩٢/٦١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٠/٠٢/٢٠١١بتاریخ PCT/US)2011/024295(:طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

سود الكربون باستخدام تغذیة ساخنة طرق وجھاز إلنتاج أ (54)
٠٩/٠٢/٢٠٣١فى وتنتھى ١٠/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

عالیة الحرارة عند درجات طرق وجھاز إلنتاج أسود الكربون باستخدام تغذیة بیتعلق ھذا االختراع 
٠ذا الطرق ًوجھاز إلنتاج أسود الكربون وفقا لھ٠ْم مع التحكم فى االنسداد ٣٠٠تتجاوز نحو 

(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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

PCT

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

٠٩/٠٣/٢٠١١
٠٣٧٩/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٩/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٧٠

B01J 35/02Int. Cl.8(51)

JOHNSON MATTHEY PLC (UNITED KINGDOM)1.
2.
3.

(71)

5.    PARK, Colin william
6.    SENGELOW, William Maurice
7.    STITT, Edmund Hugh

CAIRNS, Daniel Lee
BABOVIC, Mileta
FITZPATRICK, Terence James
HOLT, Elizabeth Margaret

1.
2.
3.
4.

(72)

1.
2.

(73)

(30)٠١
٠٢
٠٣

١٢/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٦٧٠٩٠.٠:  المملكة المتحدة  تحت رقم
٢٤/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/GB2009/051053): تحت رقمءة الدولى طلب البرا

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

براءة اختراع(12)

محفزات مشكلة غیر متجانسة (54)
٢٣/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من  

، ومنحنیین اثنین او )د(وقطر ) ج( ى شكل اسطوانة ذات طول یتعلق ھذا  االختراع بوحدة محفز عل(57)
، )ب(و) أ(اكثر على طول االسطوانة، بحیث تمتلك االسطوانة المذكورة اطراف مقببة ذات اطوال 

. ٥حتى ٠.٤٠د فى حدود )/ب+أ(، ویكون ٢.٠حتى ٠.٥٠د فى حدود )/جـ+ب+أ(على ان یكون 
الت التى یكون الھیدروجین متفاعال فیھا مثل المعالجة المائیة، یمكن استخدام المحفز تحدیدا فى التفاع

الھدرجة، تفاعالت ازاحة الغاز ـ الماء، انتاج المیثان، تركیب الھیدروكربون بواسطة تفاعل 
FISCHER-TROPSCHتركیب المیثانول وتركیب النشادر ، .

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



٢٠

٢٧/٠٤/٢٠١١
٠٦٥٦/٢٠١١

٢٠١٤مایو 
٢١/٠٨/٢٠١٤

٢٦٧٧١

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F21K 7/00

)جمھوریة  مصر العربیة(محمد متولى خلیفة صالح / السید ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد متولى خلیفة صالح/ السید ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد محمد متولى & یم شریف عبد التواب عبد العظ (74)
براءة إختراع (12)

كشافات إضاءة إضافیة بمصابیح الزنون أو اللیزر  (54)
٢٦/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٧/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

تم ًوھو عبارة عن تصنیع وتركیب كشافان إضافیان لتدعیم اإلضاءة لیال للمركبات ا وی ع أنواعھ السیارة بجمی
ى  ودة ف اءة الموج افة لإلض ى األرض إض ة إل رب نقط ى أق فل ف ن أس ة م ى للمركب ع الخلف ى الرب ركیبھم ف ت

ر  ضوء المبھ ز ال اء مرك و إخف ف ھ ى الخل ركیبھم ف ن ت رض م ة والغ شاف(المقدم صباح والك ع ) الم لمن
٠وجود اإلضاءة فى المقدمة فقط على الرؤیة للمركبات والمشاه الناتج من ) زغللة(التشویش 

ى  رة بمعرفت ضوء (وقد تم تصمیم نموذج للفك ز ال اء مرك ن إخف رة م د الكثی ین الفوائ یلم تصویرى یب ق ف مرف
ة ) المبھر المصباح والكشاف ى وطریق ع الخلف ى الرب ة من أسفل ف سم المركب ائھم داخل ج ة وإخف عن المقدم

ن التركیب تتوقف على ارتفاع المركبة عن األر ر م ا أكث صف قطرھ ستخدم إطارات ن ى ت ض فالمركبات الت
ة ٣٥٠ ى الرؤی شویش عل ع الت ذا یمن ة وھ ى المركب ة ف ر نقط ى آخ ة إل ن المقدم شاف ع اد الك ن إبع م یمك م

ة ) الزغللة( ول المركب داخل بط ًتماما ویتم نقل الضوء للمقدمة عبر قناتان بنفس حجم الكشاف مفرغتان من ال
ة على الجانبین فى داخل ضوء من تحت ى ٠جسم المركبة من أسفل واتخاذة كستار لیمر ال ان ف ى المك ویراع

ة  ات المرتفع ى المركب ان أسفل عامود محور دوران اإلطارات وف دیم فتكون القنات ا الق د ، أم التصمیم الجدی
ات ا المركب ساعدة أم ائل م ة أو أى وس شاف ألى حمای اج الك ا وال یحت ھ تمام ق علی شاف مغل ون الك ى ًیك الت

ن  ل م ا أق م ٣٥٠تستخدم إطارات نصف قطرھ ى(م ا بمعرفت ذ النموذج علیھ م تنفی ى ت ة الت ون ) كالمركب فیك
ا  اة طولھ ل قن شاف داخ اة ٢٧٠الك شاف والقن ب الك ط ویرك م فق ور(م ور دوران ) بروجیكت امود مح ام ع أم

صف قطر اإلطار ن محیط ن شاف ع اة بالك رز القن ة مباشرة وال تب دأ اإلطارات الخلفی ى إذا ب ة حت ات الخلفی
شاف  دیو (أرتفاع اإلطارات فوق مطب صناعى أو أى عائق یرتفع معھا القناة بالك ذا بوضوح فالفی ویظھر ھ

ى ) المرفق ع الخلف ى الرب ة ف ف المركب ویركب موتور لرفع كل قناة بالكشاف إلى أعلى فى النھار داخل تجوی
ا  صعب تخطیھ ق ی ود عوائ د وج یھم وعن اظ عل ور دوران و.. للحف امود مح ى ع ساسات عل ب ح تم تركی ی

اة والكشاف  نفس حجم القن ق تكون ب صناعیة والعوائ ات ال ى المطب د تخط اإلطارات األمامى لترتفع معھا عن
٠ًوعند اصطدام أى شئ بھذه الحساسات تقوم برفعھما آلیا 

(57)

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



٢١

٢٩/٠٩/٢٠١١
١٦٤٢/٢٠١١

٢٠١٤مایو 
٢٦/٠٨/٢٠١٤

٢٦٧٧٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E01B 9/30,  9/48

) جمھوریة مصر العربیة(ولید محمد عبد الفتاح على حسنین / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ولید محمد عبد الفتاح على حسنین/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

أفیز رباط مكون من قطعتین منفصلتین یمكن استخدامھ لعدة مرات متتالیة 
بدون تلف أى جزء من أجزائھ  

(54)

٢٨/٠٩/٢٠١٨وتنتھى فى ٢٩/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من
ذا  ق ھ صلتینیتعل ین منف ن قطعت ون م اط مك أفیز رب راع ب ن االخت ون م ى تتك ة األول ا القطع :ھم

ز ( ة األفی ز + حلق وك األول لألفی ز+ الل انى لألفی وك الث ن ) الل ون م ة فتتك ة الثانی ا القطع :أم
شریط ( ذا ال رور ھ ول دون م ھ یح ى نھایت ھ وحت ن بدایت واء م ائق س ھ أى ع د ب ز ال یوج ریط أفی ش

ام  صال الت ى االنف ز وحت شریط األفی اص ب وك الخ ل الل ز داخ ریط األفی رور ش ول وم ن دخ ة م بدای
ز شریط األفی وك الخاص ب ة ) بین شریط األفیز والل دة مرات متتالی ستطیع استخدامھ لع ك لكى ن وذل

٠بدون تلف أى جزء من أجزائھ 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــافیـة المرفقوغرــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٢٢

٢١/١١/٢٠٠٧
D1٠٦٠٣/٢٠٠٧

٢٠١٤مایو 
٢٦/٠٨/٢٠١٤

٢٦٧٧٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E04H 4/00

(71) 1.
2.
3.

CRYSTAL LAGOONS CORPORATION LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FIHSCMANN Torres, Fernando, Benjamin

(73) 1.
2.

CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V. (CURACAO)

٢١/١١/٢٠٠٦بتاریخ ) ٢٠٠٦-٣٢٢٥(: طلب التشیلى تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

٣م١٥٠٠٠بنیة الحتواء مسطح مائى كبیر أكبر من  (54)
٢٠/١١/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢١/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل اء ، االخت فافیة ونق ون وش ع ل ر ، م ائى كبی سطح م واء م ة الحت ببنی
ع لالستخدام فى األغراض الترفیھیة ى تتمت ك الت شابھة لتل تتمتع بخصائص لونیة وشفافیة وصفاء م

ة  ة ببطان دران مغلف اع وج ى ق ة عل شتمل البنی ث ت توائیة ، حی ار االس سباحة أو البح ات ال ا حمام بھ
اع  ى الق ة إل غ عمق البنی لدائنیة مصنوعة من مادة غیر مسامیة یمكن تنظیفھا بشكل كامل ؛ حیث یبل

ر ؛٠,٥حوالى  ر أو أكث سطحیة ، مت وت ال شوائب والزی ة ال ى مكاشط إلزال ة عل شتمل البنی ث ت حی
اء  ة الم ى إزال ؤدى إل د وی اء الجدی دخول الم سمح ب ذى ی دى ال اء الج ة الم یر تغذی ام مواس ونظ
ران  یلة إق ى وس شتمل عل خ ی ام ض ط ونظ ام المكاش ر نظ سطحى عب اء ال ة الم الل إزاح ن خ م

٠البطانة اللدائنیة متصلة بجھاز شفط قابل للتحریك لتنظیف 

(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

٠١/١١/٢٠٠٩
١٦٠٤/٢٠٠٩

٢٠١٣مایو 
٢٨/٠٨/٢٠١٤

٢٦٧٧٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B62M 11/06

)جمھوریة مصر العربیة ( شھاب الدین رجب إبراھیم حماد / ألستاذ ا ٠١
٠٢
٠٣

(71)

شھاب الدین رجب إبراھیم حماد / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

ترس ذو أسنان متغیرة (54)
٣١/١٠/٢٠١٦وتنتھى في ٠١/١١/٢٠٠٩الحمایة من تبدأ 

ًفى ھذا الترس یتم تصنیع االسنان وحدھا وقلب الترس وحده ثم تجمیعھم معا ولیس مثل الترس 
العادى یتم تصنیعھ كلھ ككتلة واحدة وبذلك نكون قد أزلنا كل عیوب الترس القدیم أو العادى النھ 

نان الترس یتم تغیر السنھ المضررة ولیس كل الترس فى حالة حدوث كسر أو تآكل فى أحد اس
كما كان یحدث فى السابق ویمكن تصنیع االسنان من مادة أقوى من قلب الترس وبذلك قد 

ًصنعنا ترس عمره أطول من العادى وبتكالیف أقل نسبیا بالنسبة لممیزاتھ وھذا الترس ال یحتاج 
لسابق ولكن یمكن عمل معالجة حراریة إلى معالجة حراریة بأجھزة خاصة كما فى الترس ا

.  بأفران عادیة 

(57)

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



٢٤

٢٨/١٢/٢٠١٠
٢٢١٠/٢٠١٠
٢٠١٤یونیھ 

٣١/٠٨/٢٠١٤
٢٦٧٧٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A63h 17/00

) جمھوریة مصر العربیة(إیمان راضى على أبو العینین / االستاذة ٠١
٠٢
٠٣

(71)

إیمان راضى على أبو العینین/ االستاذة ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

فالمأللطریقة عمل ألعاب متحركة من السیرامیك  (54)
٢٧/١٢/٢٠١٧وتنتھى فى ٢٨/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

ق سیرامیك یتعل ى شكل مبھر ألن ال سیرامیك لنحصل عل ن ال ة م راع بصنع لعب متحرك ذا االخت ھ
رائس ٠بعد تلوینھ یشبھ الخزف  ى الع ا ف داخلھا سلك كم ة وب ا صناعة اللعب ك یمكنن سبة للتحری وبالن

٠مع مراعاة ترك مسافة فى موضع المفاصل ٠المصنوعة من الصلصال 
صی سافة الق ذه الم ون ھ ث أن تك ى بحی م نغط سلك ث ا ال ر منھ سیرامیك ویظھ ن ال ة م رة خالی

ة  ف الدمی ا توظی ر ویمكنن دة المظھ ة وجی ة متحرك شكل ستكون الدمی ذا ال صال وبھ ھذا الجزء بالصل
س واإلكسسوارات  ر المالب د تغیی الواحدة فى أكثر من عمل وألكثر من شخصیة فى العمل الواحد بع

ن ط افتھا ع تقوم بإض ى س ح الت كل المالم سب وش وب ح ر المطل ى التعبی ى نعط وتر حت ق الكمبی ری
٠كل مشھد 

(57)

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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٤سبتمبرىـفالصادرةالبراءات"
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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 

ًتجاریــا أو صــناعیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات  اختــراع، للحفــاظ علــى ً

.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 إلكترونیا 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 جهــودا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون ٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 
.ًمتوافقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ًوانطالقــا 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 
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر.د. أ



افتتاحیة

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البیانات الببلیوجرافیة

الرمز البیان الببلیوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاریخ تقدیم الطلب 

30 ) تاریخ األسبقیة –رقم األسبقیة -دولة األسبقیة (األسبقیات 

44 تاریخ القبــول 

45 صدور البراءةتاریخ 

51 للبراءات ىالتصنیف الدول

54 ومدة الحمایةتسمیة االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغیر( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكیل



ii

( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

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

( iv )



iii

( iv )

األعضاءرموز الدول ابعت

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



iv

( iv )

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

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

( iv )



1

األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٤سبتمبررـالل شهـخ



٢

٠٢/٠٥/٢٠١١
٠٦٧١/٢٠١١
٢٠١٤یونیھ 

٠١/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٧٦

(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 E01D 19/12
)جمھوریة  مصر العربیة(طارق صالح الدین مصطفى راغب / دكتور مھندس  ٠١

٠٢
٠٣

(71)

طارق صالح الدین مصطفى راغب/ دكتور مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

براءة إختراع (74)
(12)

بدون حدید تسلیحةالسكنیةت الخرسانیأللمنشةالبالطات الخرسانی (54)
٠١/٠٥/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٢/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ةظریمن نةاالستفادبدون حدید تسلیح تعتمد على تعظیمةالسكنیةت الخرسانیأللمنشةالبالطات الخرسانی
د طةالعقود المقی سلیحةبواس د الت دنى من اسیاخ حدی اط مع ن الحركرب ا م ذه ةلمنعھ تم وضع ھ ث ی بحی

سلیح ألمن اةستفادألیتم تعظیم افى ھذه البالطات. ة على مسافات متساویةربطألا د الت الى لحدی اد الع جھ
ستخدم  ر م اءبالغی بةكف ى اة مناس ضاأن وآلحت تفادألاًی ن اجةس صوى م انالق ضغط للخرس اد ال ث ةھ بحی

.متر٤و٢٥بین محورى الكمرتین المتقابلتین ةمتر والمساف١و٢٠الرباط تكون المسافات بین



٣

٠٥/٠٥/٢٠١١
٠٧٠١/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

٠٢/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٧٧

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

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

االختراعمكتب براءات 

(51) Int. Cl. 8 F16L 1/00, 1/24 & E21B 17/01, 43/013

(71) 1.
2.
3.

TECHNIP FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

REMERY, Jeroen
VIVET, Romain
DEFRESLON, Christophe

4. LUPPI, Ange

(73) 1.
2.

٠٥/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٥٧٥٢١: ین مقرالتحتفرنسا
١٠/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥٢٣٨٨

٠٣/١١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/FR2009/052124: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

شدةحدتشغیل لمائع فى جسم مائى مع وةلتركیب منصةطریق (54)
٠٢/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٣/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ن أوھى تتضمن ًاـتمامةوغمر العوامةبعوامةنبوبأمن ةسفلیةتوصیل نقطةبطریقاالختراع یتعلق ھذا 
وتثبیت ةعلویةحتى ماالیقل عن نقطةالسفلیة من النقطةنبوبألوسط من اأیوزع فى الجسم المائى قطاع 

منةمر١.٥قل من أةویكون ارتفاع العوامًسیاأوسط للحفاظ علیھ رألالقطاع اوشدةالعلویةالنقط
ةعلى العوامة السفلیةشد لرفع النقطةالتوصیل تشغیل وحدةقصى بعد عرضى لھا وتتضمن خطوأ
.ة تامةبفعل قدرتھا على الطفو بصففى جسم الماءةالتوصیل تحمل العوامةثناء خطوأو

(57)

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



٤

٢١/١١/٢٠١٠
١٩٤٠/٢٠١٠

٢٠١٤مایو 
٠٢/٠٩/٢٠١٤

٢٦٧٧٨

(22)
(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 65/32

(71) 1.
2.

ID BIOCHEM, INC (REPUBLIC OF KOREA)
HANMI SCIENCE CO., LTD . (REPUBLIC OF KOREA)

(72) 1.
2.
3.

PARK, Pyeong-uk
KIM, Seong-Nyun
CHOI, Woo-Hyuk

4.
5.
6.

JANG, Hak-Sun
LEE, Gwan-Sun
KWON, Se-Chang

(73) 1.
2.

٢٠/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ١٠-٢٠٠٨-٠٠٤٦٨٠٢:كوریا تحت رقم 
١٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/KR2009/002628)طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

اللبادأحمد سمر  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتحضیر مشتقات ألدھید بولى إیثیلین جلیكول مرتفع النقاء (54)
١٨/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ولى إیثی دات ب ضیر ألدھی ة لتح الى بطریق راع الح ق اإلخت اء یتعل ع النق ین مرتف ول ألكیل ین جلیك ل
.ومشتقات منھ 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٥

١٢/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٠٣/٢٠٠٩

٢٠١٤مایو 
٠٣/٠٩/٢٠١٤

٢٦٧٧٩

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

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F03B 13/12

)جمھوریة  مصر العربیة ( عالء الدین حسن على الفقى / مھندس ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عالء الدین حسن على الفقى/ مھندس ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

العوامة صائدة طاقة أمواج البحر  (54)
١١/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٢/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

رتفاعھا حوالى نصف أغرفة دائریة ھعوامة ذات فراغ محكم الغلق یحیط ببیتعلق ھذا االختراع
الكاوتشوك تسمح بمرور الماء الغرفة عدة صمامات عدم رجوع منهوفى قاع ھذرتفاع العوامةأ

سفل العوامةأومثبت ، ثناء النزول یظل الماء داخل الغرفة أثناء صعود موجة البحر وأداخل الغرفة
العوامة لى أعلىة إاسطوانة مفتوحة من القاع أى متصلة مباشرة مع ماء البحر یخرج منھا ماسور

بالماء وفى نھایة الماسورة ًنة قد امتلئت تمامالتفریغ الھواء من االسطوانة حتى نتأكد من أن االسطوا
.صمام عدم رجوع للھواء 

(57)

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



٦

١٠/٠١/٢٠١١
٠٠٦٧/٢٠١١

٢٠١٤مایو 
٠٣/٠٩/٢٠١٤

٢٦٧٨٠

(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 G01D 4/00 & G01F 15/06& G06Q 20/00, 50/00

(71) 1.
2.
3.

IUSA S.A. DE C.V. (MEXICO)

(72) 1.
2.
3.

NERIBADILLO, Eduardo Agustin

(73) 1.
2.

١٤/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ   ( MX2008/009100) :رقمتحتالمكسیك 
٢٨/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/MX2008/000114: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

رجائى محمود الدقى (74)
براءة إختراع (12)

المذكوروعداد للنظامةالسلكیةذكیةبطاقةو الغاز بواسطأنظام الدفع المسبق لتزوید المیاه  (54)
٢٧/٠٨/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٢٨/٠٨/٢٠٠٨یة من تبدأ الحما

االختـراع الحالى. ةالسلكیةذكیةبطاقةبنظام دفع مسبق لتزوید ماء أو غاز بواسطیتعلق ھذا االختراع
.ًالكترونیاو الغازأیتعلق بعداد ذو اتجاه احادى مصمم بشكل خاص لتسجیل استھالك الماء ًیضاأ

(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



٧

٠٨/١١/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001061

٢٠١٤مایو 
٠٧/٠٩/٢٠١٤

٢٦٧٨١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى و
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61K 39/395 & C07K 16/28 & C12N 15/13

(71) 1.
2.
3.

ABGENOMICS CORPORATION (TAIWAN)

(72) 1.
2.
3.

LIN, Rong-Hwa
CHANG, Chung, Nan
CHEN, Pei-Jiun

4.   HUANG, Chiu-Chen

(73) 1.
2.

١٠/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ٥٦٩.٨٩٢/٦٠: تحت رقمریكیةالوالیات المتحدة األم
١٠/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ PCT/US)2005/016357: (طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نزیھ أخنوخ صادق (74)
براءة اختراع   (12)

CDRأجسام مضادة وسالسل تحدید مناطق األجسام المضادة 
ة المنشطTتحث الموت المبرمج لخالیا 

(54)

٠٩/٠٥/٢٠٢٥فى وتنتھى ١٠/٠٥/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 
سام المضادة یتعلق ھذا  اطق األج د من تحث الموت CDRاالختراع بأجسام مضادة وسالسل تحدی

ا رالمب ة Tمج لخالی سلة خفیف ا سل ضادة بھ سام الم ة أو األج ات المناعی سالسل الجلوبین شطة ب المن
ة أو ثقیلة تكمیلیة تحدد مناطق  وبروتین P-Selectin-1فى األجسام المضادة ترتبط بالرابط ٠جلیك

٠ویتعلق االختراع كذلك بأحماض نوویة تشفر سالسل الجلوبولینات المناعیة والناقالت 

(57)

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



٨

٠٤/٠٥/٢٠١١
٠٦٩٨/٢٠١١

٢٠١٤مایو 
٠٧/٠٩/٢٠١٤

٢٦٧٨٢

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

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

براءات االختراعمكتب 

(51) Int. Cl.8 E21B 43/00

(71) 1.
2.
3.

MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCDANIEL, Robert, R.
PEEPLES, Cody, R.
GARDNER, Robin, P.

(73) 1.
2.

١١/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٦٨.٨٥٦/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٦/١١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/063566):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نشاط باالعتماد على تحلیلةـــــات جوفیـلشق في تكوینةلتحدید القیاسات الھندسیةداأوةــــطریق
لموضعالنیوترون في ا

(54)

٠٥/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٦/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
شعاع المنبعث اإللشق في تكوین جوفي منةسیلتحدید القیاسات الھندةیتعلق االختراع الحالي بطریق

اس ةالشق في التكوین، وتشتمل الطریقمن ا المنبعثإعلى قی شق؛ طرح اإلشعاع جام ن ال شعاع م
اس طاقجشعاع إساسي من األ ى قی اس للحصول عل ا المق اس طاقةومقارن؛ةالقمةام ع ةالقمةقی م

اةنموذج استجاب ل شعاع جام ي؛ةاستجاب/لنق اس الطیف یالمقی د القیاسات الھندس ا ةوتحدی شق طبق لل
٠ةبقالب االستجابةللقیم المرتبط

(57)

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



٩

٠٩/٠٩/٢٠١٢
١٥٢٣/٢٠١٢

٢٠١٤مایو 
٠٩/٠٩/٢٠١٤

٢٦٧٨٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B24B 1/00

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC.  (UNITED STATES OF AMERICA)
SAINT-GOBAIN ABRASIFS (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

UPADHYAY, Rachana
RAMANATH, Srinivasan
ARCONA, Christopher

4.
5.
6.

GILLESPIE, John E.

(73) 1.
2.

١٦/٠٨/٢٠١٠بتاریخ ٣٧٤.١٧٦/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٦/٠٨/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/047870):لدولى رقمطلب البراءة ا

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ةیالفكرةسماس للملكی (74)
براءة اختراع   (12)

الكشطةَرق لشحذ قطع عمل تشمل مواد فائقط (54)
١٥/٠٨/٢٠٣١وتنتھى فى ١٦/٠٨/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ع ةكشط مترابطةداأالكشط وضع ةقعمل فائةَطریقھ لشحذ قطعیتعلق ھذا االختراع ب التالمس م ب
شمل ةفائقعملةقطع ث ت شط المترابطةداأالكشط، حی ودةالك ات كشط موج سم یتضمن حبیب ةُج

اد ون لقطعةضمن م ط، ویك الةالعمل فائقةرب ط ص شط متوس ن حواليةبالك ل ع ا ال یق فیكرز لم
١ GPa)ةَشحذ محددةالكشط في معدل طاقةفائقكشط ةمن قطعة، وتزال الماد)مبیرأالون لكل ج

(SGE) ن د ع ا ال یزی ول٣٥٠لم م/ج سبھ (J/mm3) ٣م دل ن ي مع ادةزالإف (MRR) ةالم
٠ةَشحذ ال مركزیةلعملیةثانی/٣مم٨یقل عن لما ال

(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



١٠

١٢/٠١/٢٠١٢
٠٠٧٣/٢٠١٢

٢٠١٤مایو 
٠٩/٠٩/٢٠١٤

٢٦٧٨٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23K 1/16, 1/20

(71) 1.
2.
3.

 ANITOX CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WILSON, James, D.
PIMENTEL, Julio
RICHARDSON, Kurt

4. MERKEL, Jeffrey

(73) 1.
2.

٣١/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/055472):لى رقمطلب البراءة الدو ٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد محمد فتحى –محمود عادل عبد الحمید  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتصنیع حبیبات علف الحیوانات والمنتجات المصنعة على ھیئة كریات (54)
٣٠/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣١/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ات علف الحیوانات و المنتجات المصنعطریقھ لتصنیع حبیبات یتعلق ھذا االختراع ب ة كری ة على ھیئ
وى و ة تحت ىالتركیب ار% ٩٠-١٠) أ(:عل ضوي مخت ض ع ن حم ل، ةم ن الخ یط م ن خل م

ن % ٩٠-١) ب(بیوتایرك، البروبیونیك، ىإم وى عل ذي یحت ت الخروع ال سایالتید زی HLBیثوك
ن سبھ و١٨: ٤م ن ن والر م روع ١الم ت الخ ن زی زئ م زئ ٢٠٠-١: ج ین أج سید االیثیل وك

فر)ج( ات ، % ٢٠٠-ص ضاد المیكروب ربین م ن ت وت األأم یو الزی افإ، ةساس اء ةض دادالم إلع
ون للمعالج، وتطبةالحراریةالمعالجتكوین ال المك ؤثر الفع ق الم فةالحراریةی ع لعل ات م الحیوان
٠طعام الحیواناتلتحبیبةالكافیةالتدفئ

(57)

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



١١

١٢/١١/٢٠١٢
١٨٩٦/٢٠١٢
٢٠١٤یونیھ 

١٠/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٨٥

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

جمھوریة مصر العربیة
لة لشئون البحث العلمىوزارة الدو

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 D06F 39/08

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

USUI, Yoshinori
ENDO, Yuji
YAMAMURA, Shogo

4.   ASANUMA, Katsuhiko

(73) 1.
2.

٢١/٠٥/٢٠١٠بتاریخ ١١٧٣١٠٢٠١٠:تحت رقم الیابان
٠٩/٠٣/٢٠١١بتاریخ PCT/JP)2011/055516(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھارون نادیة شحاتھ–ماجدة شحاتھ ھارون  (74)
براءة اختراع   (12)

غسالة مالبس  (54)
٠٨/٠٣/٢٠٣١فى وتنتھى ٠٩/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

:بغسالة مالبس تشتمل على یتعلق ھذا االختراع 
تفریغ الغسیل شكلت فى سطحھ العلوى ؛ / جسم غسالة مالبس بھ فتحة لتحمیل -
داخل جسم غسالة المالبس ؛حوض الستقبال المیاه محمل بمرونة ب-
ة - وم بمھم ذى یق اه وال تقبال المی حوض دوار تم توفیره بحیث یكون قابل للدوران بداخل حوض اس

حوض غسیل وتجفیف تدویمى ؛
تقبال  ندوق الس اء ، وص داد بالم صدر إم صل بم اء مت ة بالم مام تغذی ھ ص اء ل داد بالم از لإلم جھ

ن وتخزین الماء القادم من صمام التغذیة ب وى م سم العل ى الق الماء ، وتم توفیر جھاز اإلمداد بالماء ف
٠جسم غسالة المالبس ویقوم بإمداد الماء داخل الحوض الدوار 

تقبال  سم اس ى ق اء عل داد بالم ندوق اإلم شتمل ص ة –ی مام التغذی ن ص اء م تقبال الم وم باس اء یق م
س ن ق اض م ر انخف ع أكث ى موق وفیره ف م ت سم تخزین ت وم بتخزین بالماء ، وق اء ، ویق تبدال الم م اس

اه  تقبال المی سم اس سم التخزین یكون ٠المیاه القادم من ق ى تكون ق دران الت ین مسطحات الج ن ب م
ة  ن لتغذی وب حق زود بثق داخل م ن ال دوار م وض ال ى للح ن أعل ل م انبى المقاب دار الج سطح الج م

٠الحوض الدوار بالماء المخزن فى قسم التخزین 

(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

٢٨/٠٧/٢٠١١
١٢٦٩/٢٠١١
٢٠١٤یونیھ 

١٠/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٨٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C05B 1/00, 7/00 & C05D 9/00 & C05G 5/00

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.
4.

ANTENS, Jany Birgitta Maria
GARCIA MARTINEZ, Rafael Alberto
LAMBERT, Reginald
O'BRIEN, Jason Trevor

5.
6.
7.

REYNHOUT, Marinus Johannes
VERBIST, Guy Lode Magda Maria
WOODRUFFE, John

(73) 1.
2.

٢٩/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥١٦٠٢.١: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٩/٠١/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/051048):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

لتصنیعھاةملیسمده تحتوي على كبریت وعأ (54)
٢٨/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٩/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

الي  راع الح ق االخت سماد ویتعل اب ھ لتصنیع تركیب ت، والعملیبعملی ى كبری وي عل ماد تحت ـةت س ـــ
اد) أ: (خطواتالتشتمل على ةالمذكور ن م الط م وفیر م ى األةساسھا الفوسفات واحدأةت تم عل ل ی ق

ن فوسفات ةمجموعاختیارھا من  روجین،األتتكون م ات نیت وم، مركب ـفوسمونی فور، بوتاسیومـــــ
(NPK)فات أ ھا فوس وم،أساس ضمونی فات محم خور فوس فات، وص وبر فوس ا، ة س جزئی

ى األجعل المالط المذكور یتالم) ب( د عل وتر سطحي واح ع مخفض ت ل وكبریتس م عنصري، ق
ات تحبیب لكي یتم الحصولةلى وحدإ) ب(طوه دخال الخلیط المتحصل علیھ في الخإ) ج( ى حبیب عل

سمادةمن تركیب ت العنصري بكمیال د الكبری ث یوج ینة، حی راوح ب در%) ٢٥-١(تت الوزن مق ةب
٠السمادةجمالي لتركیبساس الوزن اإلأعلى 

(57)

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



١٣

٢٨/٠٧/٢٠١١
١٢٧٠/٢٠١١
٢٠١٤یونیھ 

١٠/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٨٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C05B 1/00 & C05D 9/00 & C05G 5/00

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.
4.

ANTENS, Jany Birgitta Maria
ASHTEKAR, Sunil
GARCIA MARTINEZ, Rafael Alberto
LAMBERT, Reginald

5.
6.
7.
8.

O'BRIEN, Jason Trevor
REYNHOUT, Marinus Johannes
VERBIST, Guy Lode Magda Maria
WOODRUFFE, John

(73) 1.
2.

٢٩/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥١٦٠٤.٧: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٩/٠١/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/051046):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ا أسمدة تحتوى على كبریت وعملیة لتصنیعھ (54)
٢٨/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٩/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

شتمل ةالمذكورةت سماد تحتوي على كبریت، والعملیلتصنیع تركیباةیتعلق االختراع الحالي بعملی ت
ن على األةساسھا الفوسفات واحدة أسمادیةتوفیر مالط من ماد) أ: (على خطوات ا م تم اختیارھ قل ی

ن فةمجموع روجین،أوسفات تتكون م ات نیت وم، مركب ھا أ(NPK) فوسفور، بوتاسیوممونی ساس
وم،أفوسفات  خور فوسفات محمضمونی ا، ةسوبر فوسفات، وص ذكور ) ب(جزئی الط الم ل الم جع

یط المتحصل دخإ) ج(عنصري، قل وكبریتیتالمس مع مخفض توتر سطحي واحد على األ ال الخل
و ى وحدإ) ب(ةعلیھ في الخط ب لكيةل تم الحصولتحبی ات من تركیبی ى حبیب ث ةعل سماد، حی ال

على % ٥٠في مدى یبلغ على ةقل بكمیعلى األةالواحدساسھا الفوسفاتأالتي ةالسمادیةتوجد الماد
ین ةالعنصري بكمیقل بالوزن، وحیث یوجد الكبریتاأل راوح ب ض % ٢٥و١تت د مخف ث یوج وحی

سطحي األ وتر ال وني بكمیالت يةنی راوف دى یت ن م ى ٠,٠٠١ح م اء ع% ٣ال الوزن بن وزن ب ى ال ل
٠سمادةیضا تركیبأاالختراع الحالي یقدم٠جمالي لتركیبھ السماداإل

(57)

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



١٤

٠٨/٠٦/٢٠١١
٠٩٣٦/٢٠١١
٢٠١٤یونیھ 

١١/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٨٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A47B 47/00

)جمھوریة مصر العربیة(نور السید عبد السالم محمد/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نور السید عبد السالممحمد / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

آلیة لعمل كرسى معاقین متقدم (54)
٠٧/٠٦/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٨/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من

وط  عود وھب ى ص اقین عل ساعد المع رك ی ى متح ل كرس ة لعم راع بآلی ذا االخت ق ھ یتعل
ساللم از ال سم الجھ ل ج ضرورة أن یظ ن ال ھ م ا ، فإن ان تقریب ل مك رك بك ً، والتح

ف ،  ام وللخل ل لألم ث ال یمی ى بحی ع أفق ى وض ا ف ت دائم سى ثاب ل الرئی سة والحام الرئی
.وإال سیمثل ھذا خطرا على الشخص المستحدم للجھاز 

ل ا ة تجع صمیم آلی ك بت شكلة أوال ، وذل ذه الم ل لھ ع ح ن وض د م ان الب ذا ك ع ل ى وض ى ف لكرس
.أفقى دائما وبدون أى إنحناءات أو إھتزازات 

(57)

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



١٥

٠٤/١١/٢٠٠٩
١٦٣٠/٢٠٠٩
٢٠١٤إبریل 

١٤/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٨٩

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

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

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

PGS Geophysical AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

TENGHAMN, Stig Rune Lennart

(73) 1.
2.

٠٧/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٩١.١٩٦/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

الستخدامھاةوطریقةصف من الھزازات الزلزالی (54)
٠٣/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٤/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ن ةى زلزالیأةمرجافیةطاقدلتولیةریقطیتعلق ھذا االختراع ب سطحى أجل أم ال المسح تحت ال عم
شغیل ى تتضمن ت ى األأھزاز زلزال ان عل شغیل ھزاز ث زامن ول وت شكل مت ل ب ع إق ر م ى حد كبی ل

شغیل ى األت زاز الزلزال ستخدم الھ ارإول وت ازةش ى األةحف زاز الزلزال ن الھ ل م زازلك ول والھ
ا ى الث ى األالزلزال اتین اإلقنى عل رتبطتین ل وھ ر م ازتین غی رإوشارتین الحف ى حد كبی ضھما ل ببع

٠البعض

(57)

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



١٦

٠٢/١٢/٢٠١٠
٢١٦٣/٢٠١٠
٢٠١٤إبریل 

١٤/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٩٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 1/38

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

VIDAR, Hovland
TORE, Steinsland
KARL, Petter elvestad

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٦٥٥.٠٦٢/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

یمكن قیادتھ اتجاھیا وتوجیھھ فى العمقةصف مصادر زلزالی (54)
٠١/١٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٢/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ى عوامةزلزالیةمصدر طاق دةقابل للتوجیھ یشتمل عل ى األةواح ل عل ویم ةوتتضمن وسیل٠ق التع
یل اةوس ر طفویتھ اك ٠لتغیی ارن إوھن ع العوامأطار متق زدوج م دةى م ىةالواح ل ومصدر األعل ق
ى٠طارقل معلق من اإلالواحد على األةالزلزالیةالطاق د عل ارن واح ل من وسائلاألویتق ھ ق التوجی

ى األعلى األةالتوجیھ الواحدةووسیل٠طارو مع اإلأالتعویم ةمع وسیل ضمن واحدا عل ل تت ن ق ل م ق
ھ ةدارإلأوالمشغل مھی٠التوجیھسطح التوجیھ ومشغل سطح توجیھ متقارن مع سطحأ سطح التوجی

٠قلسى على األأرلتولید مصعد ھیدرودینامیكى فى اتجاه

(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



١٧

٢١/٠٣/٢٠١٢
٠٥٢١/٢٠١٢
٢٠١٤أبریل 

١٤/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٩١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 1/38

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS. (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

GUILLAUME Cambois
ORJAN Myrvold

(73) 1.
2.

٠٥/٠٤/٢٠١١بتاریخ ٠٦٦.٠٣٥/١٣: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم  ١·
٢·
٣·

(30)

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

ةبین المصادر لتحسین الكفایًكثر اتساعاأح الزلزالى باستخدام تباعد جانبى للمسةطریق (54)
٢٠/٠٣/٢٠٣٢وتنتھى فى ٢١/٠٣/٢٠١٢تبدأ الحمایة من

من االكتساب الزلزالى البحرى فى ةمرتبةو مجموعأو جر صف ألسحب ةطریقبیتعلق ھذا االختراع
عن بعضھا البعض فىًجانبیاةال المجسات المتباعدرتأو قطر عدد وافر من أتتضمن سحب جسم مائى

و قطر أویجرى سحب . L بالرمزةرتال المتجاورألویرمز للتباعد الجانبى بین ا. مسح ةالماء خلف سفین
.المسحةبعضھا البعض خلف سفینعنًجانبیاةالمتباعدةالزلزالیةقل من مصادر الطاقألمصدرین على ا

رتال ألمقدار ثابت وتساوى عدد اK حیثKL قل بالرمزألبین المصدرین على اویرمز للتباعد الجانبى 
.غلب الحاالت أفى 

(57)

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



١٨

١٦/١١/٢٠١١
١٩٣٣/٢٠١١
٢٠١٤یونیھ 

١٤/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٩٢

(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 E04H 12/12, 12/16 & F03D 11/04

(71) 1.
2.
3.

PACADAR S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

MARTINEZ DE Castaneda, Franciso Javier
CIDONCHA Escobar, Manuel

(73) 1.
2.

١٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٣٨٠١٠٢.٥: تحت رقملمكتب األوروبى ا
١٩/٠٥/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/IB2010/052222: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

جورج عزیز  (74)
براءة إختراع (12)

برج دعامى لتوربین ریاحى  (54)
١٨/٠٥/٢٠٣٠نتھى فى ـوت١٩/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

، وتتكامل كل مساند لھ شكل مخروط ناقصىلعمود دعامةوسائل مباعدةمجموعبلق ھذا االختراعیتع
ىجھاد فإلاةمسبقبقطعأمھیىدائروأةوجألكثر لكل منھم مقطع متعدد اأو أمع جزئین ةمباعدة وسیل

محیط ىا فًـمسبقلم یجھد) تدعیم(و منحرف قلیال وتسلیح أىجھاد مسبق ارتكازإمھد بالمصنع ، مع بذل 
ىو دورانھا فأ، یتم التفافھا ةو جافة أرطبةوصالت مستطیلتوصل عن طریقىلیاف ، التألو اأالمقطع 

من ةوتتیح استمراریةمستویات مختلفىن تقع فأیمكن ةووصالت مستعرض، و دون ذلكأمنظر مسطح 
الوصل ةحالى ، فةفوالذی) سیاخأ(الوصل عن طریق قضبان ةتاحإل، وذلك ة جھاد المسبق عامإللعدمھ

نابیب أو عن طریق أ،ةالمذكورساساتألانشاءإحال ةساسات مع تحدید مباشر لوضع قضبان ابتدائیألبا
.ة المذكورالقضبانىسوف تستقبل بالتالىالت)للتغلیف(ةدثاری

(57)

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



١٩

٠٤/٠٤/٢٠١٢
٠٦٣٤/٢٠١٢
٢٠١٤مارس 

١٤/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٩٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61M 5/31, 5/178

(71) 1.
2.
3.

DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KOREA)

(72) 1.
2.
3.

LEE, Sun Hyuck;

(73) 1.
2.

٠٧/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ) ٢٠-٢٠٠٩-٠٠١٣٠٥٥: (الطلب الكورى تحت رقم 
٠٧/١٠/٢٠١٠بتاریخ PCT/KR)2010/006862(:رقملب البراءة الدولى ط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الملكجورج عزیز  (74)
راع  براءة اخت (12)

محقن طبى  (54)
٠٦/١٠/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٧/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ى طول  ة عل ة طبی سوة واقی شتمل قلن سبیة ت محقن طبى یشتمل على قضیب ضاغط یؤدى حركات ن
سوة  ن القلن ائل م د لضغط دواء س اه واح ة إتج ة ناحی ة الطبی سوة الواقی ن القلن تط م ورى یم خط مح

ًة ، ویشتمل على مجموعة من البروزات ، التى ترتب حلزونیا على سطحھ الخارجى ، الواقیة الطبی
ى  ع سطح داخل ا سكونا م روزات ، ویتحد دورانی ة الب ًوعضو یشتمل على جزء دلیلى لتوجیھ حرك ً
ھ الجزء  شكل فی ث ی سائل ، وحی دواء ال ث یضغط ال ك القضیب الضاغط بحی سى لتحری لغالف رئی

سى الدلیلى على سطح داخل دوار والغالف الرئی ین العضو ال ى للعضو الدوار ، ووسیلة دوارة تقع ب
لتدویر العضو الدائر ، وعضو واق یتم تركیبھ فى الغالف الرئیسى لیماس السطح الخارجى للعضو 

٠ًالدوار بحیث یدیر إنتقائیا العضو الدوار 

(57)

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



٢٠

١٢/٠٨/٢٠٠٨
١٣٧١/٢٠٠٨

٢٠١٤مایو 
١٥/٠٩/٢٠١٤

٢٦٧٩٤

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

ریة مصر العربیةجمھو
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A62B 1/06

) جمھوریة مصر العربیة(د محمد عبد المعطى الحتومحمد خال/ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

د محمد عبد المعطى الحتومحمد خال/ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

فوزى السید محمد ابراھیم (74)
براءة اختراع  (12)

سلم ذو درجات متحركة (54)
١١/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٢/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

:ة منفصلةیتعلق ھذا االختراع بسلم یتكون من درجات تتحرك بطریق
وذج األول  وعة :النم ة موض خ بالون ق نف ن طری ى ع یا لألعل ة رأس وى للدرج سطح العل ع ال تم رف ًی

داخل فراغ الدرجة 
یتم رفع السطح العلوى للدرجة بواسطة موتور موضوعة داخل فراغ الدرجة :الثانىالنموذج 
وذج  ثالنم ام ا:الثال ى ولألم رك ألعل وكات تتح كل ش ى ش ات عل ى الدواس ف عل فل وللخل و ألس

(n)مجرین مثبتین بالتبادل على جانبى السلم على شكل حروف 
ى :الرابعالنموذج  ت عل ى مجرى مثب الدواسة الوحیدة تتحرك ألعلى ولألمام او ألسفل وللخلف عل

(n)أحد جانبى السلم على شكل حرف 
ام او:الخامسالنموذج  ى ولألم ى شكل شوكة تتحرك ألعل ود الدواسات عل م تع ف ث ألسفل وللخل

ة شكل حروف  ات متداخل ى شكل معین سلم عل ى جانبى ال ین عل ى مجرین مثبت لوضعھا األصلى عل
(O)

ود :السادسالنموذج  م تع ف ث ام أو ألسفل وللخل ى ولألم فالدواسات على شكل شوكة تتحرك ألعل
ة  (O)شكل حروف لوضعھا األصلى على مجرى مثبت على جانب السلم على شكل معینات متداخل

٠وسنونھا تتحرك لألمام والخلف 

(57)

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



٢١

٠٤/٠٣/٢٠٠٩
٠٢٩١/٢٠٠٩

٢٠١٤مایو 
١٥/٠٩/٢٠١٤

٢٦٧٩٥

(22)
(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  8/58,8/60 &E2IB 43/16,43/20

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

COLLINS, Ian, Ralph
JERAULD, Gary, Russell
LAGER, Arnaud

4.
5.

MCGUIRE, Patrick, Lee
WEBB, Kevin

(73) 1.
2.

٠٨/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٨٤٣.٠٠٠/٦٠: تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة 
٠٥/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/GB2007/003337): طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللباد   سمر (74)
براءة اختراع (12)

خراج ھیدروكربون  إستعملیة (54)
٠٤/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٥/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ة   راع بعملی ذا اإلخت ق ھ تخراج یتعل دروكربونالإس ق ھی ن طری یة ع ت األرض ات تح ن التكوین ات م
اء  ر بالم ر ٠الغم ن الحج وین م الل تك ن خ ن م ر حق ائى عب ة م ائع إزاح ر م ق تمری ضمن الطری تت

سامى وم ى م ون الرمل اج تك ر إنت ن بئ ق م رول المطل تخراج البت رول وإس الق البت ك إلط ذ وذل نف
د ) أ(على مسافة من بئر الحقن المذكور ، حیث  دن واح ل مع ى األق یتضمن تكوین الحجر الرملى عل

وین ؛ ) ب(لھ جھد زیتا سالب فى ظروف التكوین ؛  سام التك داخل م ة ب اه جوفی یوجد بترول خام ومی
وى تكون النسبة) ج(و ین محت ذكور وب ائى الم ة الم ائع اإلزاح افؤ لم ائى التك اتیون ثن وى الك بین محت

١٠الكاتیون ثنائى التكافؤ للمیاه الجوفیة أقل من 

(57)

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



٢٢

٠٢/١٠/٢٠١٢
١٧٠٠/٢٠١٢
٢٠١٤یونیة 

١٥/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٩٦

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

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

اءات االختراعمكتب بر

(51) Int. Cl.8 C04B 20/02, 24/26, 28/02, 14/10, 24/24

(71) 1.
2.
3.

LAFARGE (FRANCE)

 (72) 1.
2.
3.

VILLARD, Emmanuel
MOSQUET, Martin
RINALDI, David

4.
5.

NARANJO, Horacio
LAYE, Jean-Michel

(73) 1.
2.

٠٢/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥٢٥٠١:تحت رقمفرنسا 
٢٩/٠٣/٢٠١١بتاریخ (PCT/FR2011/050694): طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

خلیط ممیع خاص بتركیبة ھیدرولیكیة (54)
٢٨/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٩/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ق ا راع إلیتعل ةخت یط من تركیب ى الحالى بخل شتمل عل ة ت ا : ھیدرولیكی ا فیم شط كیمیائی ر ن ل غی ًعام
ة  ى قابلی ة عل ة الھیدرولیكی شوائب التركیب ضارة ل أثیرات ال ل للت ى األق ى عل ادل الجزئ ق بالتع یتعل

ك  شغیل لتل ةالت ة الھیدرولیكی ل التركیب ائى وعام یط الكیمی ل التثب ف عام ائق أول یختل دن ف ل مل ؛ عام
ع ملدن فائق ثان یختلف عن ا أثیر ممی ھ أقصى ت ذى ل لعامل الملدن األول ؛ وعامل التثبیط الكیمیائى ال

د ، ودرجة °٢٠عند  ع عن أثیر تمی ائف °٢٠الذى یحدث بعد أقصى ت دین الف ل التل ة لعام درجة مئوی
٠األول 

(57)

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



٢٣

١٠/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٧٨/٢٠٠٩
٢٠١٤یونیھ 

١٥/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٩٧

(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 C04B 7/43, 7/36 & F27B 7/20

(71) 1.
2.
3.

LAFARGE SA (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

PAXTON, Colin
WEICHINGER, Michael

(73) 1.
2.

١٣/١١/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٢٩١٧٦٦.١:تحت رقم المكتب األوروبى
٣٠/١٠/٢٠٠٧بتاریخ PCT/IB)2007/004257(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج األسمنت  (54)
٢٩/١٠/٢٠٢٧فى وتنتھى ٣٠/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ منت یتعل اج األس ة إلنت سیوم ٠بعملی ات الكال یص كربون ى تحم شتمل عل ث ت حی
راق  طة احت سخینھا بواس م ت یص ت دة تحم ى وح ام ف ریش خ ى ج وى عل ى تحت الت

ى  ن صفر إل راوح م ا یت ى أكسجین وم شتمل عل ون باستخدام غاز ی ى كرب وى عل % ٨٠وقود یحت
ن  الحجم م روجین ، ب ن النیت ر م د كبی ى ح الى إل ون خ ون ، ویك سید الكرب انى أك ث

٠كما تشتمل على عزل الغاز الناتج عن االحتراق والتحمیص فى وحدة التحمیص 

(57)

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



٢٤

١٥/٠٥/٢٠١١
٠٧٥٧/٢٠١١
٢٠١٤أبریل 

١٥/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٩٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F16K 17/14, 17/16, 17/40, 31/44

(71) 1.
2.
3.

FIKE CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCLELLAND, Mark
STILWELL, Bradford, T.
SHAW, Bon, F.

4.
5.
6.

KREBILL, Michael, D.
PATEL, De Vang
SCHAEFER, John, K.

(73) 1.
2.

٢١/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٧٥.٧٢٤/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٣/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US2009/055816(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد     (74)
إختراع براءة  (12)

ًصمام یتم تشغیلـھ نبضیــا (54)
٠٢/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٣/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل تحكم فاالخت ن منطقىبصمام لل ضبوط الضغط م ائع م دفق الم شغیلھ ةضیقةت ن ت ویمك
ف حال ائع فة لتخفی دفق الم سماح بت ذلك لل د وك ضغط الزائ تىال ضغطةجاباس ف ال ر تخفی شتمل. ألم وی

جسم ىفى ، وقرص یتمزق عند حدوث االنبعاج العكسیمر المائع عبرهىالصمام على جسم الصمام الذ
شغیلللتدفق عبر الممرىاالنسداد الطبیعةحالىالصمام ف ل للت از قاب سم الصمام ، وجھ ھ ج ا یحمل ًانتقائی

ًللتشغیل قابال للعمل بحیث یتمزق دون أن یثقب از القابلیمكن أن یكون الجھ. بالقرب من السطح المحدب
.وللسماح بتدفق المائع المضغوط عبر الممرالقرص وذلك لبدء انعكاس وتمزق القرص

(57)

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



٢٥

٢٦/٠٣/٢٠١٢
٠٥٤٤/٢٠١٢
٢٠١٤یونیھ 

١٦/٠٩/٢٠١٤
٢٦٧٩٩

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 1/66, 1/72, 9/00, 11/06, 101/20, 101/30

(71) 1.
2.
3.

 NEWLISI S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MONTEMURRO, Michele

(73) 1.
2.

٢٨/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ (RM2009A000494): تحت رقمإیطالیا
٢٧/٠٩/٢٠١٠بتاریخ(PCT/IB2010/002418):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

میاه الصرفةالناتج عن تنقیألتصریف النفایات، وتحدیدا الحمةعملی (54)
٢٦/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٧/٠٩/٢٠١٠مایة من تبدأ الح

: لتصریف النفایات، تشتمل علىةیتعلق االختراع الحالي بعملی
ِحمضیّداء عملیھ تحلل مائيأ- ْ ؛ )ةشحن(ةللنفایات الداخلةمؤكسدةَ
ائي قلویةعملیةداأ- ل م سدةتحل ن مرحلةالخارجةللكتلةمؤك ضّیةم ائي الحم ل الم ِالتحل ْ ةَ

؛ ةمؤكسدال
ائي- ف الكیمی ن مرحلةالخارجةللكتلالتكیی ائي القلویةم ل الم سدةالتحل ق ةالمؤك ن طری ع

كاشف حامضي؛ةضافإ
٠ةي بقایا غیر مذابأفصل -
: في ھذا المجالةخرى المعروفوالطرق األبالتقنیاتةمقارنةتیبالمزایا اآلةترتبط ھذه العملیو
؛ةكثر فعالیأةتقلیل وزن النفایات بصور-
فضل؛ أاقتصاد -
؛ةوالصحة بالبیئةالغیاب الكلي للمشكالت المتعلق-
الكامل لطاقم العاملین بالوحدات؛مانتوفیر األ-
٠ةالمعالجةتظھر بنھایقدةبقایا مستنفذةیتعزیز االستخدام الزراعي أل-

(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



٢٦

١٧/٠٣/٢٠١١
٠٤٢٢/٢٠١١

٢٠١٤مایو 
١٧/٠٩/٢٠١٤

٢٦٨٠٠

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B02C 13/28

(71) 1.
2.
3.

 MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A. (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

BERTON, Guy

(73) 1.
2.

١٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٠٥٢٠/٢٠٠٨: تحت رقمبلجیكا
٢٦/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/060981):البراءة الدولى رقمطلب

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

لكسارات الحفر بالدقةمركبةصدمیةداأ (54)
٢٥/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٦/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

شتمل األھمركبةصدمیةداأیتعلق االختراع الحالي ب دق، ت ر بال صدمیةدالكسارات الحف ذكورةال ةالم
بیك ن ةعلى س ى األم ا عل ا جزئی تم تقویتھ د ت دالحدی ل باستخدام كربی شكل ھندسي ق ا ل انیوم وفق التیت

و شتمل الجزء المق رمحدد، حیث ی ھ كبی ى بنی ذكور عل م ةصغیر-ةى الم اطق بحج ادل لمن شكل متب ب
فصلھا مناطق المیكرو متر من كربید التیتانیوم یبحجمةمات كرویٍر بھا تركیز عال من جسیالملي مت

انیوم، ةجسیمات كرویساسي منأبشكل ةبحجم الملي متر خالی د التیت ر من كربی بحجم المیكرو مت
انیوم بحجم ةٍبھا تركیز عال من جسیمات كرویالتيةُتشكل المناطق المذكور د التیت المیكرو من كربی

مةبنی رو بحج ا الالمیك ون فیھ ودتك رو الموج م المیك ي بحج وات الت سیمات الكرویةفج ین الج ةب
٠ةالحدید المذكورةبسبیكًیضاأةمملوءةالمذكور

(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



٢٧

٠٧/٠٨/٢٠١٢
١٣٧٩/٢٠١٢

٢٠١٤مایو 
٢١/٠٩/٢٠١٤

٢٦٨٠١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08G 18/02, 18/18, 18/70, 18/79 & C08L 27/06 & C09D 127/06

(71) 1.
2.
3.

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH (GERMANY)
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

AUGUSTIN, Thomas
SANDERS, Josef

(73) 1.
2.

٠٨/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٥٢٩٦٥,٩: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠٣/٠٢/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/051612):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع (12)

صیاغات فثاالت خالیة من األیزوسیانیورات  (54)
٠٢/٠٢/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٣/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة  ة للغای ة، فعال ضة اللزوج نخفض، منخف ومر م دة ذات مون صیاغات جدی الى ب راع الح ق االخت یتعل
واد  ن الم ة م االت خالی یانیورات وفث ى أیزوس وى عل یانات تحت ات أیزوس ن مجموع صنوعة م م

صاق لعوام زات الت تخدامھا كمحف تیكیة، واس ن البالس دة م ى قاع سن عل صاق مح ا الت ف لھ ل التغلی
٠كما یتعلق االختراع الحالى بركائز للطالء والتغلیف٠كلورید البولى فینیل الطیع

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٨

١٣/١٠/٢٠٠٩
١٥٠٤/٢٠٠٩
٢٠١٤مارس 

٢١/٠٩/٢٠١٤
٢٦٨٠٢

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

PCT

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 A61M 37/00

(71) 1.
2.
3.

CHOWDHURY, DEWAN, FAZLUL, HOQUE   (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

CHOWDHURY, DEWAN, FAZLUL, HOQUE

(73) 1.
2.

١٦/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠٧٢٨٢.٠:  المملكة المتحدة  تحت  رقم 
٢٥/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/GB2008/000998:  (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مجھریة لتوزیع الدواء عبر الجلدجھاز بابرة  (54)
٢٤/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٥/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة  ة مرتب رة مجھری تعمال إب جھاز لتوزیع الدواء والذى یتسلم مواد فعالة فارماكولوجیا خالل الجلد بإس
دوران  ة لل رات قابل ن البك دد م ى ع ت عل زام مثب ى ح ى) ١٧، ١٦(عل ة ف ر المجھری اط ، اإلب ارتب

. بخزان للدواء مثبت على الحزام الذى ینضغط عندما تكون االبر و الحزام فى اتصال بالجلد 

(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



٢٩

١٣/٠٥/١٩٩٩
٠٥٥٤/١٩٩٩
٢٠١٤مارس 

٢١/٠٩/٢٠١٤
٢٦٨٠٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A61K 31/195, 47/18, 9/20, 9/16

(71) 1.
2.
3.

WARNER-LAMBERT COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

AOMATSU,  Akira

(73) 1.
2.

١٥/٠٥/١٩٩٨بتاریخ ١٣٣١١٣/٩٨: تحت رقم الیابان  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

دلیة ثابتة من جابابنتین أو بریجابالین مع حمض أمینىمستحضرات صی (54)
١٢/٠٥/٢٠١٩فى وتنتھى تاریخ منح البراءة تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ب االخت ن مشتق لمرك ة م یدلیة ثابت داد مستحضرات ص و -٤بإع ستبدل -٣-أمین م
٠بت حمض بیوتانویك والتى یتم الحصول علیھا باستخدام حمض أمینى كمث

(57)

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



٣٠

٢٦/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٧٢/٢٠٠٩
٢٠١٤یونیھ 

٢٢/٠٩/٢٠١٤
٢٦٨٠٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C 3/083, 3/087

) جمھوریة مصر العربیة(ى للبحوث المركز القوم ٠١
٠٢
٠٣

(71)

خیرى محمود محمد البدرى/ االستاذ الدكتور
شریف محمد أحمد أبو ناف/ االستاذ الدكتور
سمیر یوسف محمد مرزوق/ االستاذ الدكتور

محمد عبد الفتاح محمد مرزوق/ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب وآخرین/ ال بمكتب براءات االختراع ویمثلھا السیدة نقطة االتص (74)
براءة اختراع  (12)

تركیبة زجاج أبیض شفاف تحتوى على نسبة عالیة من الزجاج الكسر البلدى 
وطریقة لتحضیرھا  

(54)

٢٥/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٦/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من
راع ب ذا االخت ق ھ ن زجیتعل ة م سبة عالی ى ن وى عل فاف تحت اج ش ة زج دى اتركیب سر البل ج الك

ضیرھا ة لتح ث، وطریق ة حی سب عالی تخدام ن فاف باس یض ش اج أب ة زج ى تركیب ل إل م التوص ت
د  سید الحدی ن أك ة م سب عالی ى ن وى عل دى المحت سر البل اج الك دى ٠من زج افة الكسر البل تم إض ی

ضر ن األخ راوح م سب تت ى ٢٠بن ات % ٨٠إل ل وكربون ن الرم ة م ة المتكون ة الزجاجی ى الخلط إل
ت  سیلینیوم والكوبال ن ال ة م ة متنوع زیالت لونی تخدام م ى اس افة إل سیوم باإلض صودیوم والكال ال
الى  فاف خ یض ش اج أب ى زج صول عل ك للح سماریوم ، وذل انیوم وال ز واالنث سیریوم والمنجنی وال

وب لون ة عی ن أی ة م سھم ٠ی ا ت ا أنھ ا كم ة توفیرھ ضیر وإمكانی سھولة التح ة ب ز التركیب وتتمی
ن  رة م سبة كبی ى ن ا عل ام الحتوائھ واد الخ بشكل واضح بتقلیل التكلفة اإلنتاجیة من خالل توفیرھا للم

٠ًزجاج الكسر والذى بدوره أیضا یقلل من كمیة الطاقة المستھلكة فى عملیة الصھر وإعادة إلنتاج 

(57)

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



٣١

٠٩/١١/٢٠٠٩
١٦٤٦/٢٠٠٩

٢٠١٤مایو 
٢٢/٠٩/٢٠١٤

٢٦٨٠٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. C14C  1/02

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

الشحات حسن عبد اللطیف ناشى /االستاذ الدكتور
لغفار محمود أحمد عبد ا/االستاذ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید / نقطة االتصال ویمثلھا السیدة  (74)
براءة اختراع (12)

ًمطورة و مقبولة بیئیا إلزالة شعر جلود الحیوانات جدیدة وتركیبة  (54)
٠٨/١١/٢٠٢٩وتنتھى في ٠٩/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

تشتمل : ًالختراع الحالى بتركیبة مطورة و مقبولة بیئیا إلزالة شعر جلود الحیوانات یتعلق ا
ًالتركیبة على مواد مختزلة عبارة عن سكریات ثنائیة مطورة كیمیائیا بالتفاعل مع السكسینك 

في وسط % ٣- ١، مع مادة تطریة بولیمیریة غیر أیونیة بنسبة من % ٨-٣الدھید بنسبة من 
عدا كحول ( بإستخدام مادة حاملة بولیمریة % ٥-١بنسبة من ) أمالح الكربونات (ًقلوى نسبیا 

: ویھدف االختراع إلى % ٣- ١بنسبة ) الفینیل 
ًاستخدام مواد آمنة بیئیا بدیال لكبریتید الصودیوم و ال تحتوى على مركبات كبریت على -١ ً

. وجھ االطالق 
حتى ١٢ًبدال من ) ٩- ٧(م الھیدروجینى تجرى عملیة إزالة الشعر في مدى مناسب من الرق-٢

. ال تؤثر على ألیاف و متانة الجلد 
تجنب حدوث عملیتى االستطالة و اإلنحناء و ذلك للمحافظة على سالمة و خواص ألیاف -٣

. الجلد 
ًتتم ھذه العملیة في خطوة واحدة بدال من ثالث خطوات مما یوفر في كمیات الماء و الطاقة -٤

. جراء ھذه العملیات الثالث و الوقت المحدد إل
. ذات تكلفة إقتصادیة مناسبة -٥

ولقد تحققت ھذه األھداف جمیعھا حیث تم استخدام مواد صدیقة للبیئة ال تسبب أى آثار ضارة 
.   بالصحة على العاملین في مجال دباغة الجلود أو بالبیئة المحیطة 

م إلزالة شعر جلود الحیوانات ٤٠º-٣٠وھذه التركیبة تستخدم عند درجات حرارة متوسطة من 
.ن المواد التقلیدیة المستخدمة وقد أثبتت ھذه المواد انھا أفضل م. 

(57)

تمثل الرسومات و الصور المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من  الرسومات األصلیة و الصور 
الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٢

٠٣/٠٦/٢٠١٠
٠٩٣٩/٢٠١٠

٢٠١٤مایو 
٢٢/٠٩/٢٠١٤

٢٦٨٠٦

(22)
(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 13/496, 13/15, 13/49, 13/494

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OTSUBO, Toshifumi
SAGISAKA, Minako
MIYOSHI, Takayuki

(73) 1.
2.

٠٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٣١٧٥٧٧: الرقمین تحت الیابان
٢٨/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٣٤٠٩٠٨

١٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/JP2008/066955):البراءة الدولى رقمطلب

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

لعملھةوطریقةواحدةالسراویل یستخدم لمرةمنتج لالرتداء من نوعی (54)
١٨/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٩/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

دى السراویل ةتوفیر منتج لالرتداء من نوعیبختراع االیتعلق ھذا  د المرت یج جل التى ال تعمل على تھ
سراویل ٠عن طریق أعضاء مرنة متصلة بحواف فتحات األرجل ة ال یشتمل منتج لالرتداء من نوعی

مم، العضو المرن ٦٠إلى ٥التى تستخدم لمرة واحدة على عضو مرن تكون من حزام عرضھ من 
ى جزء ٠لى نصف طول حافة طرفیة لكل من فتحات األرجلیمتد تقریبا إ شتمل العضو المرن عل ی

رع وجزء  ة التف ر منطق د من أسفل فتحة الرجل عب ط یمت طرفى عند قمة فتحة الرجل، جزء متوس
٠یكون الجزء الوسیط حرا من مادة رقائقیة لمنتج االرتداء٠وسیط بین األجزاء الطرفیة والمتوسطة

(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

٠٣/٠١/٢٠١٢
٠٠١٨/٢٠١٢

٢٠١٤مایو 
٢٢/٠٩/٢٠١٤

٢٦٨٠٧

(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 H01H 3/26, 9/20

(71) 1.
2.
3.

CHINA XD ELECTRIC CO., LTD (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

ZHANG, Hongjun
DENG, Hongxiang

(73) 1.
2.

١٦/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩١٠٢١٩٥١٩.٨:الصین تحت رقم 
٢٠/٠٩/٢٠١٠بتاریخ PCT/CN) (2010/077127: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

آلیة تشغیل كھربائیة لمجموعة مفاتیح كھربائیة (54)
١٩/٠٩/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٠/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة تاالخت ى بآلی ستخدمة ف ة م اتیح كھربائی ة مف ة لمجموع GISشغیل كھربائی
از( ة بالغ دنى ومعزول ندوق مع ا ص اتیح یحتویھ ة مف ة ٠) مجموع ة خاص ل بطریق ى تعم والت

رس ل ت ل وتحوی ل /لنق از نق ة بجھ رج الخاص ل الخ ة تحوی ة أن زاوی ر حقیق ك لتغیی ة ، وذل كام
رس لة الت والى /وص ى ح ط إل صل فق ن أن ت ة یمك ة ٣/٤الكام ى الحال دى إل صى م ن أق دورة م

والى  ى ح ل الخرج اآلن إل ة تحوی ا زاوی صل فیھ ن أن ت ى یمك ات ٠دورات ٣الت ى باحتیاج ا یف مم
ة  اتیح عالی ة المف ن مجموع ة م ى مجموعة كامل أریض ف اح ت ل ومفت دورات لفاص دد ال اإلدخال متع

د  ن (الجھ دھا م راوح جھ ى ٢٥٢یت ولط إل و ف ولط١١٠٠كیل و ف ة ٠) كیل ستخدم آلی ت
ى  ى أدن ل إل زاء النق دد أج ل ع افى ، ویق اح إض شغیل مفت ات لت ن الكام ا م ائى زوج شغیل الكھرب ًالت
ات ،  شغیل الكام ود ت ن عم افى م اح اإلض رب المفت ن أن یقت ن الممك ھ م ا أن ھ ؛ وبم سموح ب دد م ع

ع دق د الموض ل وتحدی راءات النق ون إج ك ، تك ى ذل افة إل ة ؛ باإلض م اآللی ل حج ة ، فیق یق
ا  ا بھ دالت األداء موثوق ون مع م ، ٠ًوتك و مالئ ى نح افى ، عل اح اإلض وم المفت ن أن یق یمك

ة  نان الكام ن أس ین م ع اثنت ر مواض ر تغیی وب عب ع مطل ى أى موض ل ف ة التحوی ٠بعملی
صدمیة : تتمیز آلیة التشغیل الكھربائى بالخواص التالیة  وى ال ون الق تكون خاصیة النقل ممتازة ، تك

دءف د ب ع وعن ة ، /ى الموض ة عالی رج لآللی ل الخ ة تحوی ة زاوی ون دق عیفة ، تك شغیل ض اف الت إیق
ة /وتكون خاصیة تحدید موضع بدء ا دقیق اظ علیھم د الموضع الصحیح والحف شغیل وتحدی اف الت إیق

٠ًوموثوقا بھا 

(57)

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



٣٤

٢٩/٠٤/٢٠١٢
٠٧٩٥/٢٠١٢

٢٠١٤مایو 
٢٤/٠٩/٢٠١٤

٢٦٨٠٨

(22)
(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 37/04, 37/48 & H05B 1/02

(71) 1.
2.
3.

COTHERM (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

ROQUES, Bernard
ARPHANT, David

(73) 1.
2.

٢٧/١١/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٥١٥٥: تحت رقمفرنسا
٢٧/١٠/٢٠١٠بتاریخ(PCT/FR2010/000706): طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

ثرموستات مختلط لسخان ماء كھربائى  (54)
٢٦/١٠/٢٠٣٠نتھى فى وت٢٧/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع ب ذا اإلخت ق ھ ائىیتعل اء كھرب سخان م تلط ل تات مخ ت ثرموس ى مبی شتمل عل زود ) ٢(، ی م
ى تصل ) ١٧و٦(ً، ولھ شكل داخلى یساعد فى وضع ، أوال ، العناصر ) ٤(وغطاء ) ٣(بقاعدة  الت

ة  ان حراری یلة أم ع وس ا ،  وض ھ ، وثانی یط ب ا یح تات بم ب) ٥(ًالثرموس زود بمح ، ) ٧(س م
دنین  ن مع صنوع م رص م دنى ) ٨(وق وح مع ازل ) ١٥(، ول ة ) ١٢(، وع ابع مرن ، ) ١٤(وأص

ة  ة للوحة إلكترونی ات إلكترونی ًوثالثا ، یكون مزودا بمكون ة ) ٩(ً ى تنظیم درج تحكم ف ى ال ساعد ف ت
یل ائى للتوص ل كھرب یلة وص زودا بوس ا ، یكون م ة ، ورابع وفیر الطاق اء لت خان الم ًحرارة س ین ً ب

٠) ٩(واللوحة اإللكترونیة ) ٥(وسیلة األمان الحراریة 

(57)

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



٣٥

١٩/٠١/٢٠١٢
٠١١٠/٢٠١٢

٢٠١٤مایو 
٢٤/٠٩/٢٠١٤

٢٦٨٠٩

(22)
(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 47/06 & B01J 27/043, 27/047, 37/20, 8/26

(71) 1.
2.
3.

LUMMUS TECHNOLOGY INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

GUPTA, Avinash
BALDASSARI, Mario, C.
MUKHERJEE, Ujjal, K.

(73) 1.
2.

٢٤/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٥٠٩.٢٥٢/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٨/٠٧/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/041272):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
ة اختراع  براء (12)

ملیات تحویل لعلى كبریتید والتكییف المسبقین لمحفزات التحویل بالھیدروجین للرواسبإالتحویل 
ةفقاعیةبالھیدروجین ذات طبق

(54)

٠٧/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
راع بعملی ق االخت دروةیتعل س ھی ى تالم شتمل عل دروجین، ت ل بالھی دروكربونللتحوی جین وھی

سبقا ومحول  ى األإمترسب مع محفز تحویل بالھیدروجین مكیف م ا عل د جزئی ى كبریتی لل ل ق لتحوی
ى األ دروكربون المترسب جزء عل ن الھی ل م ى األإق د عل ى واح الجل تج مع ن من ل م دروجین ق بالھی

دروجین تج مكسر بالھی ن ٠ومن فأیمك د والتكیی ل بالكبریتی شتمل التحوی ىالمسبقین ی ةالتغذی: ن عل
ز أو مستمر لمحفز تحویل بالھیدروجین یشتمل علىأمتقطع بأسلوب ى مفاعل تحضیرى، إكسید فل ل
ب ةوالتغذی دروكربون مترس دروجین و ھی ىیبالھی ى شتمل عل ت ال ى كبری وى عل ات تحت مركب

دروجین ل بالھی ز التحوی س محف ات المحتویالمفاعل التحضیرى، وتالم ت فةوالمركب ى كبری ى عل
زء ) ١: (لكى یحدث بالتزامنوالضغطةالحرارةلمفاعل التحضیرى عند ظروف من درجا تحویل ج

دروكربون ) ٢(لى كبریتید فلز،إكسید الفلز أقل من على األ التكییف المسبق للمحفز، واستخالص ھی
دروجین مترسب بھ محتوى منخفض من الكبریت من المفاعل التحضیرى، ونقل محفز التحویل بالھی

ى األیدتلى كبریإالمكیف مسبقا والمحول  ا عل ل من المفاعل التحضیرى جزئی ى مفاإق ل ل عل التحوی
٠ةالفقاعیةبالھیدروجین ذى الطبق

(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

٢٦/٠٨/٢٠١٠
١٤٤٣/٢٠١٠

٢٠١٤مایو 
٢٥/٠٩/٢٠١٤

٢٦٨١٠

(22)
(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 2/14

(71) 1.
2.
3.

RIOGLASS SOLAR, S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

GARCÍA-CONDE NORIEGA, Ignacio
UBACH CARTATEGUI, Josep

(73) 1.
2.

٢٦/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٣٨٠٠٥٨.١: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٦/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/052310):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نتاجھإةنصر عاكس لعاكس حرارى شمسى وطریقع (54)
٢٥/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٦/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

اكس صر ع الى بعن راع الح ق االخت رد الیتعل اجى مف وح زج ى ل شتمل عل سى ی ع شم ى لمجم ینثن
ا الحرارمیكانیكی الج ب ن الزجاج المع راةم ى نظ شكل ذات صیر مدعوما ب ذى ی صائص لتعال ز خ زی

ى وجود إةالتى یتسم بھا بدون الحاجةالمقاوم وع من األأل اظ للةطاریاإلةجھزاألوأعضاء ي ن حف
اكس ویكون العنصر٠ةالعادیاالستخدام ةعلى شكلھ عند درجات حرار ى شكل إالع ر عل د كبی ى ح ل

صأتثبیت من لعنصرقلقطع مكافئ ویمكن تزویده بثقب واحد على األ ت العن اكسجل تثبی ى ر الع ف
٠الھیكل الحامل

(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

٠٧/١٠/٢٠١٠
١٦٩٨/٢٠١٠
٢٠١٤ابریل 

٢٨/٠٩/٢٠١٤
٢٦٨١١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01L 31/04

)جمھوریة مصر العربیة(محمود محمد بدران الشناوى / السید
)جمھوریة مصر العربیة(ناوى بدران محمد بدران الش/ السید

٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمود محمد بدران الشناوى / السید
بدران محمد بدران الشناوى/ السید

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

بصفتھ مفوض الشناوىعبد السالممحمد بدران (74)
براءة إختراع  (12)

خالیــا شمسیة مــن النبــات (54)
٠٦/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٧/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ةللطاقًكثر امتصاصاأنھا تكون أبحیث ةجدا لتطویر الخالیا الشمسیةھامةھذا االختراع ھو خطو
ةمن مادةالخالیا الجدیدوذلك عن طریق تصنیع. ًحالیاةبكثیر من الخالیا الموجودةقل تكلفأوةالشمسی

وغیر مضره ةالطبیعىفةبكثرةمتوفرة عضویةمادىالثیالكوید ھةماد). كویدالثیال(ىجدا وھةھام
ةنھا المادأحیث ،من النبات وبالتحدید الكلوروبالستة علمیةمستخرجھ بطریقةمادى، وھةبالبیئًتماما

.النباتىفةالضوئیةامتصاص الطاقعنةمباشرةبطریقةالمسؤل



٣٨

١٦/١١/٢٠١١
١٩٣٢/٢٠١١

٢٠١٤مایو 
٢٨/٠٩/٢٠١٤

٢٦٨١٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A43B 17/02, 17/14 & A61F 5/00

(71) 1.
2.
3.

MAFAG-REFLEXA AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

EVERZ VAZ, Samantha

(73) 1.
2.

٠٩/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩/٨٨٥:   سویسرا تحت رقم 
١٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩/٩١٨
٢٥/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩/١٣١٢

١٩/١٠/٢٠٠٩بتاریخ PCT/CH) (2009/000335: دولى رقم طلب البراءة ال

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مارلین عزت صبرى (74)
براءة اختراع   (12)

منتج شبھ مصنع لتصنیع نعل أو إدراج حذاء باإلضافة إلى نعل أو ادراج حذاء مصنع منھ (54)
١٨/١٠/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٩/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ل باالخت ى نع افة إل ذاء باإلض ل أو إدراج ح صنیع نع صنع لت بھ م تج ش من
ھ صنع من ذاء م دء ، أو ادراج ح رح الب ن المقت ذاء وم ات الح ال أو إدراج اءة النع ادة كف ك لزی وذل

شكلة  اطع مرفوعة م ن مق د م ا العدی ى بھ وم والت ادة ف ة م ى طبق وى عل من منتج نصف مصنع یحت
ى ال ل عل و متكام ى نح وى عل ب العل ة ٠جان اطع المرفوع شتمل المق ب أن ت راع ، یج ا لالخت ًوفق

یط  وع یح ع مرف د ومقط زى واح وع مرك ع مرف ى مقط ل عل ى األق د عل وع واح ع مرف أو مقط
دلیك  د من حواف الت شكیل العدی الى ت ا ، وبالت ا أو جزئی ذكور كلی وع المركزى الم ًبالمقطع المرف ً٠

٠قة االنعكاسیة المطلوبة وبذلك تزید احتمالیة تحفیز المنط

(57)

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



٣٩

١٤/٠٤/٢٠١١
٠٥٨٢/٢٠١١

٢٠١٤مایو 
٢٩/٠٩/٢٠١٤

٢٦٨١٣

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

العربیةجمھوریة مصر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01N 10/02

(71) 1.
2.
3.

VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FRANCE)
SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

PINEL, Eliette
GARD, Eric
GOTO, Kunio

(73) 1.
2.

١٥/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠٥٧١٤: تحت رقمفرنسا
٠٥/١٠/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/007100):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ةملولبةنبوبیأةلعنصر ملولب من مكون وصلتھیئتھتزلیق ذات معامل احتكاك یمكن ةتركیب (54)
٠٤/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٥/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

الت ملولبةتزلیق مكونةتركیبیتعلق ھذا االختراع ب ب وص ص، ةلغشاء لتركی ةلولبةلتغطیةمخص
ي الحالةملولبةمن وصلھ أنبوبیلمكونلعنصر ملولبوكتف تركیبقلاألعلىةواحد ةمع غشاء ف
ذكورة تلتصق باللولبةالصلب ب الم ف التركی ذكوروبكت ب الم ف التركی ون كت مخصص للحمل ویك

ف  ل كت ـرآمقاب ون خ رآلمك لخ ذكورةالملولبةنبوبیألاةللوص ورة أالم اء ط ائي ثن ب النھ ، التركی
سیابیةمقاومةعلى مادًیضاأیشتمل القالب ٠على قالبةالمذكورالتزلیقةوتشتمل تركیب دةلالن ةواح

ى عزم تدویر كتفي مساو، كإتمام للتزلیق ، ةالمذكورةتم اختیارھا بحیث تمنح التركیبقلعلى األ عل
٠ةحدیةمقل لقیاأل

(57)

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



٤٠

٠٢/١١/٢٠١١
١٨٦٥/٢٠١١

٢٠١٤مایو 
٢٩/٠٩/٢٠١٤

٢٦٨١٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 17/00

(71) 1.
2.
3.

VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FRANCE)
SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

GRANGER, Scott
CARON, Olivier
VERGER, Eric

(73) 1.
2.

٢٠/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٢٤٩٧: تحت رقمفرنسا
٠٧/٠٥/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/002805):الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طقم لتصنیع وصلة ملولبة لحفر اآلبار الھیدروكربونیة وتشغیلھا والوصلة الملولبة الناتجة  (54)
٠٦/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٧/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة  ى وثانی ة أول یتعلق االختراع الحالى بطقم لتصنیع وصلة ملولبة، یتكون من عنصر مجموعة أنبوبی
ارجى أو  سطح الخ ى ال شكلة عل ة مت ة ملولب ھ بمنطق ن أطراف دة م د واح تم تزوی ذى محور دوران، ی

وى، تن ذكرى أو األنث وع ال تھى األطراف الداخلى للعنصر بحسب ما إذا كان الطرف الملولب من الن
فى األسطح النھائیة، تتكون المناطق الملولبة المذكورة فوق ما ال یقل عن جزء، تتكون من اللولبات، 
ب،  ب، جذر لول ة لول ة، قم دوران للعناصر األنبوبی ر من خالل محور ال تشاھد فى مقطع طولى یم

اه  ى اتج تقلص ف وبى ی ب لكل عنصر أنب م اللول ائى جناح حمل وجناح اقحام، عرض قم سطح النھ ال
إن مناسیب أجنحة  ب ف للعنصر األنبوبى الجارى أخذه بعین االعتبار، بینما یزداد عرض جذور اللول

ن /األحمال و ر م ب یم أو أجنحة االقحام للمناطق الملولبة الذكریة واألنثویة التى تشاھد فى مقطع لول
ل ا ال یق ا م ال منھ وى ك ة، یحت ر األنبوبی دوران للعناص ور ال الل مح تم خ ین ی ابق ح زء مط ن ج ع

ة  زاء المتطابق ة األج ز بمجانی ر، تتمی ل اآلخ د داخ ة الواح ى والثانی ة األول ر األنبوبی ب العناص تركی
٠لألطراف الذكریة واألنثویة من نقطة مركزیة الواحد منھا بالنسبة لآلخر

(57)

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



٤١

١١/٠٩/٢٠١١
١٤٩٧/٢٠١١
٢٠١٤یونیھ 

٢٩/٠٩/٢٠١٤
٢٦٨١٥

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C04B 28/02, 24/24, 24/26, 103/10, 22/08, 103/32

(71) 1.
2.
3.

CHRYSO (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

SEURRE, Jérôme
PELLERIN, Bruno
BIGAS, Jean-Philippe

(73) 1.
2.

١٢/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥١٥٤٧:تحت رقم رنساف
١٢/٠٣/٢٠١٠بتاریخ PCT/FR)2010/050438(: طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شادى فاروق مبارك  (74)
براءة اختراع   (12)

نظام خلیط لخرسانة مصنوعة مقدما  (54)
١١/٠٣/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٢/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

:بنظام مواد مساعدة للخرسانة یشتمل كاتحاد على تعلق ھذا االختراع ی
؛(Superplasticizer)ملدن فائق ) أ 
، و(Accelerator)مسرع للتصلب ) ب
٠(Rheology Extender)مادة باسطة لالنسیاب ) ج

افة  وة إض ى خط شتمل عل دما ، ت صنوعة مق انة م ضیر خرس ة لتح ضا بطریق ق أی ًیتعل ً
على الترتیب ،٠اسبة مما یلى كمیة من

؛(Superplasticizer)ملدن فائق ) أ 
، و(Accelerator)مسرع للتصلب ) ب
٠(Rheology Extender)مادة باسطة لالنسیاب ) ج

٠ًفى نفس الوقت أو تعاقبیا إلى مالط الخرسانة 
ًوأخیرا ، یتعلق باستخدام نظام لتحضیر خرسانات مصنوعة مقدما  ً٠

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٤رأكتوبىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٢٢دد ــالع٢٠١٤رنوفمبددــع

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( صادراألوصاف المختصرة للبراءات- وبررخالل شھةال ة ٢٠١٤أكت ة العربی ـا باللغ ًطبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٨١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٨١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٨١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥( ٢٦٨١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٦( ٢٦٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٨٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٨٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٨٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٨٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٨٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٨٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٨٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٨٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٨٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٨٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٨٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٨٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٠( ٢٦٨٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ



)٢١( ٢٦٨٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦٨٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦٨٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٦٨٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٦٨٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٦٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٦٨٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٦٨٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٦٨٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٦٨٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٦٨٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٦٨٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راءة رقـم ب

)٣٣( ٢٦٨٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٦٨٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٦٨٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٦٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠م براءة رقـ

)٣٧( ٢٦٨٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة 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 

ًتجاریــا أو صــناعیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات  اختــراع، للحفــاظ علــى ً

.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 إلكترونیا 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 جهــودا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون ٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 
.ًمتوافقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ًوانطالقــا 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 
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر.د. أ



افتتاحیة

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البیانات الببلیوجرافیة

الرمز البیان الببلیوجرافى
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 تاریخ تقدیم الطلب 

30 ) تاریخ األسبقیة –رقم األسبقیة -دولة األسبقیة (األسبقیات 

44 تاریخ القبــول 

45 صدور البراءةتاریخ 

51 للبراءات ىالتصنیف الدول

54 ومدة الحمایةتسمیة االختراع

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغیر( اسم الممنوح له البراءة

74 اسم الوكیل



ii

( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

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

( iv )



iii

( iv )

األعضاءرموز الدول ابعت

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



iv

( iv )

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

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

( iv )



األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٤أكتوبررـالل شهـخ



٢

١٩/٠٣/٢٠٠٩
٣٧٠/٢٠٠٩
٢٠١٤مایو 
٠١/١٠/٢٠١٤

٢٦٨١٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C13F  1/06

)جمھوریة مصر العربیة(شركة السكر و الصناعات التكاملیة المصریة   ٠١
٠٢
٠٣

(71)

رجب رمضان حسین حسین الدكمى / المھندس . ٤ عبد الرحمن حجازى عوض محمد  / المھندس 
حسن كامل حسن نعمان                             / المھندس 
سالم محمد عطیة أبو النجا/ المھندس 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الرحمن حجازي عوض محمد بصفتھ مفوض  (74)
براءة اختراع  (12)

نافضة سكر مستمرة   (54)
١٨/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى في ١٩/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

الطرد المركزى لفصل بلورات یتعلق موضوع االختراع بنافضة سكر مستمرة للسكر تعمل ب
الساعة /طن٣٠بسعة ) مخلوط بین الموالس و بلورات السكر ( السكر من مخلوط الماسكویت 

= مم یدور حول محور رأسى بسرعة قصوى ١٥٥٠= ذات قفص مخروطى قطره االكبر 
د وجداره بھ منظومة من الثقوب ومبطن من الداخل بطبقتین من الشبك تسمح فقط /ل١٧٠٠

ر السائل وال تسمح بمرور حبیبات السكر القفص یدور بسرعة ثابتة بدون توقف داخل بمرو
الجسم الثابت للنافضة الذى یتكون من ثالث غرف إسطوانیة متحدة المحور و تتم التغذیة 

بالماسكویت بصفة مستمرة من خالل بلف علوى في قمع اإلستقبال إلى ماسورة مزدوجة الجدار 
لى الموزع المخروطى وتدور مجموعة التغذیة مع القفص بنفس سرعتھ و إلى حلة اإلستقبال إ

الموزع یقوم بتوزیع وتعجیل الماسكویت على جدار القفص القوة المحوریة الناتجة من القوة 
الطاردة المركزیة تدفع الرحیق و السكر بصفة مستمرة على المحیط الخارجى للقفص ثم إلى 

ر من أعلى القفص إلى الغرفة الخارجیة للجسم بینما یخرج غرف جسم النافضة حیث یندفع السك
الرحیق من ثقوب الشبك ثم من خالل ثقوب محیطیة في النصف العلوى لجدار القفص إلى 

ویتم غسل حبیبات السكر بواسطة ماسورة میاه بھا . الغرفة الخاصة بالموالس في جسم النافضة 
.  قوب الموجودة في أعلى جدار القفص رشاشات وتخرج میاه الغسیل من الشبك و من الث

(57)



٣

٠١/٠٣/٢٠٠٩
٢٧٠/٢٠٠٩
٢٠١٤مایو 
٠٢/١٠/٢٠١٤

٢٦٨١٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B60F  5/00

(71) 1.
2.
3.

 OPEN JOINT-STOCK COMPANY ARZAMASSKY MACHINE BUILDING PLANT
( RUSSIAN, FEDRATION)

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

ZAITSEV, Aleksey Sergeevich,
ZELENOV, Yury Nikolaevich,
 KOPYLOV. Lgor Borisovich,
KOROLEV. Yury Nikolaevich,
LADYGIN, Oleg Anatolyevich,

6. MESHCHERYAKOV, Vladimir Stepanovich,
7. NOVIKOV, Vasily Nikolaevich,
8. SHUPRANOV, Vasily Nikolaevich,
9. SHCHEGLETOV, Aleskey Viktorovich,

(73) 1.
2.

٢٨/٠٤/٢٠٠٨المودع في روسیا بتاریخ ٢٠٠٨١١٦٣٣١: طلب نموذج المنفعة  رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)
نموذج منفعة (12)

ركبة تنقل معدة ألغراض خاصة   م (54)
٢٨/٠٢/٢٠١٦وتنتھى فى ٠١/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ُیتعلق االختراع الحالى بمركبة ذات أغراض خاصة تذھب إلى أى مكان تشتمل على حجرة ، ھیكل ، 
ة ، خزا ة ، مشع ، بطاری ة ، مروح ل حرك ة نق م ، آلی ق ، أدوات تحك ة تعلی ن ُعجالت ، محرك ، آلی

امى  ع األم اء و الموق وع ذى الغط ن الن بح ، م از ك ارات ، جھ ى اإلط ضغط ف یم ال ود ، نظام لتنظ وق
ز  للمحرك ویكون لكل العجالت آلیة تعلیق مستقلة على قضبان مستعرضة ، و باإلضافة إلى ذلك تتمی

ستع ت القضبان الم ى حین تثب ُالحجرة بمستوى محسن من الحمایة ضد عوامل خارجیة سلبیة ف رضة ُ
ُفي الدعامات الموجودة على الھیكل مع محامل مضغوطة في الجلبات المطاطیة و آلیة تعلیق مصممة 

.  للسماح بإجراء التعدیالت 

(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 



٤

١٣/١٠/٢٠١٠
١٧٢٢/٢٠١٠
٢٠١٤إبریل 

٠٢/١٠/٢٠١٤
٢٦٨١٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البح
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E02B 3/12

(71) 1.
2.
3.

MATTHÄI BAUUNTERNEHMEN GMBH & CO. KG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

FISCHER, Jürgen

(73) 1.
2.

١٦/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠٠٧٤٢٠.٦: ألمانیا تحت رقم 
١٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/DE2009/000348):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

شغیل لمعالج از ت امإلةوبخاصة،جھ اء وبخاصحك ت الم ھ تح اطق طبقی د من انةس فاف وقیع ض
ة ل ذكور، عملی از الم داد الجھ ة إلع وات، عملی ة القن ة، وبخاص رات المائی از المم ك الجھ تحری
المذكور، عملیة إلحكام سد مناطق طبقیة، استخدام الجھاز المذكور، وما شابھ ذلك 

(54)

١٢/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٣/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
امةوبخاصةجھاز تشغیل لمعالجبالختراع یتعلق ھذا ا اطق طبقیإلحك اءةسد من ةوبخاصتحت الم

واتةوبخاصة،یضفاف وقیعان الممرات المائ ذكورإلعدادةعملی،القن از الم ك ةعملی،الجھ لتحری
ذكور از الم تخدام الجھ ى٠الجھاز المذكور واس شغیل عل از الت شتمل جھ ب مجوفأةمجموعوی ةنابی

ا ةضالع مرتباألةمتعدد وازي جنب ى المت دون فجواتإعل ب وب ى جن ى األل شكل جوھرى عل لب ،ق
ى األةمسطحةفقیأتشغیل ةبھا منصةالخاصةطراف العلویوتشكل األ لبشكل جوھرى عل ث ،ق بحی
فقیا بشكل جوھرى أقل یمتد على األنبوب مجوف على جداره الخارجى على بروز واحدأیشتمل كل 

ل على األةواحدةمقابلةدخال لشفإةوفتحالخارجى كما یمتد عمودیاھعلى طرفةموضوعةمع شف ق
وضع وت،نبوب المجوفویمتد بمقدار الطرف العلوى لألعمودیافوقھا یتجھةبشق یقع مباشرةمزود

ةبالبروز المزود بالشفةنبوب المجوف مقارنالطرف العلوى لألبعد عنأفى موقع ةدخال الشفإةفتح
بعض ةالمجاورةنابیب المجوفوحیث تتعشق األ،كبر من الشقأةفقیأبعاد أوتكون ذات  ضھا ال مع بع

ث ،خرآلنبوب المجوف امع شق مقابل في األةنابیب المجوفحد األأمناظر علىمن خالل بروز بحی
ب المجوفتحریك األال یمكن سبةنابی ى االتجاه األإةبالن بعض ف ى بعضھا ال ى وال یمكن سحبل فق

ودى نبوب مجوف واحد على األأ ى الحافإقل بشكل فردى في االتجاه الصاعد العم ةالخارجیةال عل
٠التشغیلةلمنص

(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

٢٧/٠٩/٢٠١٠
١٦٢٦/٢٠١٠
٢٠١٤یولیھ 

٠٢/١٠/٢٠١٤
٢٦٨١٩

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

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

االختراعمكتب براءات

(51) Int. Cl.8 A23K 1/00

) جمھوریة مصر العربیة(مركز البحوث الزراعیة -معھد بحوث اإلنتاج الحیوانى ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد نبیل على أحمد / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

بصفة مفوض -محمد نبیل على أحمد (74)
براءة اختراع   (12)

تحسینات فى عالئق الدواجن واألسماك المنخفضة البروتین بإضافة مضادات األكسدة وكبریتات 
ومواد رافعة للحموضة 

(54)

٢٦/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى٢٧/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من
روتین بإضافة مضادات  یتعلق ھذا االختراع بتحسینات فى عالئق الدواجن واألسماك المنخفضة الب

الث عناصر، ،كسدة وكبریتات ومواد رافعة للحموضةاأل وط من ث ون من مخل ة تتك اإلضافة العلفی
ر : ھم ضادة لألكسدة وھى الكمون أو الزعت ة م ادة طبیعی ة %)٠,٣-٠,٢(م ة للحموض ادة رافع ، م

ستریك  ض ال ة %)٠,٣-٠,٢(وھى حم ة قوی ادة ناقل سلفات كم ذه اإلضافة %) ٠,٥(، ال ستخدم ھ وت
ن١١إلى ٩العلف بمعدل من العلفیة فى كیلو جرام لكل طن علف لتحسین العالئق التى تقل بنسبة م

٠من احتیاجات الدواجن أو األسماك القیاسیة% ٢٠إلى ١٥

(57)



٦

٠٤/٠٤/٢٠١٢
٠٦٢٣/٢٠١٢
٢٠١٤إبریل 

٠٨/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٢٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 1/26

(71) 1.
2.
3.

GECO TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

EDME, Pascal
MUYZERT, Everhard
KRAGH, Julian Edward (Ed)

4.
5.

ROBERTSSON, Johan O. A.
LIU, Qinglin

(73) 1.
2.

٠٥/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٥٧٣.٢٦٦/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٤/١٠/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/051367):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

یع بیانات رصد زلزالى من مجسات لخفض الضوضاءتجم (54)
٠٣/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٤/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

اء أیتعلق ھذا االختراع بخفض الضوضاء  تم وضع مجموعإثن ى ی ىةجراء مسح زلزال س عل مج
ون لمجموعسطح األ سةرض ویك س مج اس الموجات الزلزالیالمج ى لقی دةزلزال ىةالممت ةیبنف
ت األ غط لقتح س ض ضم مج د ی س تباع ات األرض ومج ستقبل البیان ضوضاء وت اس ال نی ى م ول

ست ى وت س الزلزال ات الثانیالمج اتةقبل البیان ع البیان تم تجمی د وی س التباع ن مج ى والثانیاألم ةول
٠ولىلخفض الضوضاء فى البیانات األ

(57)

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



٧

٠٥/٠٤/٢٠٠٩
٠٤٤٨/٢٠٠٩
٢٠١٤إبریل 

٠٨/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٢١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B21F 1/02 & C21C 7/00

(71) 1.
2.
3.

 AFFIVAL (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

POULALION, André

(73) 1.
2.

٠٣/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٥٤٠٧٢: تحت رقمفرنسا
٠٣/١٠/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/FR2007/052072):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

فكریةعبد الھادى للملكیة ال (74)
براءة اختراع   (12)

سلك قلب الملف داخل حمام من المعدن المنصھرإلدخالطریقة وتجھیز  (54)
٠٢/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٣/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

امالحالى بطریقة لتقدیم سلك قلب الملفاالختراعیتعلق  دنداخل حم ن المع ن م صھر تتكون م المن
دن خاصة من قلب بكرة اللفالملف من بكرة اللفاستخالص سلك قلب وجعلھ یدور داخل حمام مع

بواسطة سلك قلب الملف المتكون فى األنبوب ویعبر سلك قلب الملف جزء واحد من المسارمنصھر
الملف لحمام المعدن ویدفع سلك قلبفوق السطحعند ارتفاع محددوتكون النھایة البعیدة لھاالموجھ

دائرىیة التقویة فى حاالت الویتعرض لعمل ن المقطع العرضى ال ھ ًتغیر عملیا م سمح ل ا وت جوھری
اه رأسىواالختراقبالدخول  ى اتج ز٠داخل عمق الحمام ف دفع وسائلاالستخدامویتضمن التجھی ل

ھحیثسلك قلب الملف المذكور من بكرة اللف ة التوجی ف ، أنبوب ب بكرة الل ن قل یستخلص السلك م
ددوتكون النھایة البعیدةك قلب الملف،لتوجیھ سل املألنبوبة عند ارتفاع مح طح الحم وق س ویكون ف

ھأداخل مام مدخلھاأالتى توضع لتقویة سلك قلب الملفلھ اتجاه رأسى ووسائل ة التوجی وتكون نبوب
ى  ادرة عل ذكورة ق ة الم ائل التقوی بإوس لك قل اء س فعط ع المل ر المقط دون تغیی ستقیم ب اه م اتج

ن عدن تتكون وسائلألعرضى الدائرة لھ ویفضل ا ة م طوانیالتقوی افتین اس ن لف ةد من مجموعات م
شكل  ینلالنضغاطال ون االتصال ب ة ، ویك ل لفاف ف وك ب المل شكل لالنضغاط أسلك قل طوانیة ال س

٠على األقل لمسارین من االتصالو موازیةأموازنة لسطح االتصال 

(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



٨

١١/٠٧/٢٠١٠
١١٦٦/٢٠١٠
٢٠١٤إبریل 

٠٨/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٢٢

(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 E21B 19/22

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LTD. (BRITISH VIRGIN ISLANDS)

(72) 1.
2.
3.

PIPCHUK, Douglas, Alexander
THOMEER, Hubertus, Victor
SARVARI, Christopher

(73) 1.
2.

١١/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٢٠.٥٢٩/٦١: رقمالوالیات المتحدة األمریكیة تحت
٠٩/٠١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/030550):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ةنابیب الملفوفاختبار نطاقى باستعمال األ (54)
٠٨/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٩/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ب ملفوفأیتعلق االختراع الحالى بطریقھ وجھاز لقیاس خصائص تشكیل یشمل  ع معةمثبتةنابی تجم
ل،وسائل لقیاس خصائص مائع تشكیلةحیث یشمل تجمع قاع الحفرة،قاع حفر خصائص وسائل نق

على تدفق ةووسائل للسیطر،وسائل عزل قطاع من ثقب بئر،لى نظام مراقبھ سطحىإمائع التشكیل 
٠ةالمذكورةنابیب الملفوفلى األإالمائع الداخل 

(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



٩

٣٠/٠٥/٢٠١٠
٠٨٨٧/٢٠١٠
٢٠١٤إبریل 

٠٨/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٢٣

(22)
(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 1/18

(71) 1.
2.
3.

GECO TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

MUYZERT, Everhard, Johan
MARTIN, James, Edward

(73) 1.
2.

١٠/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠٠٣٧٦.٦: تحت رقمالمتحدةالمملكة 
٠٨/٠١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/GB2009/000033):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

أدوات مستشعر زلزالیة  (54)
٠٧/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ائع  وء بم كان ممل شمل إس شعر ت ة، أداة المست لة أرض جوی ى وص ب ف ة للتركی شعر متكیف أداة مست
شعر  ب المست وترتیب مستشعر مدعوم داخل اإلسكان ومزاوج مباشرة المائع الكتشاف حركتھ، تركی
ئ  كان مل شعر إس شمل أداة المست ث ت وى، حی د أرض ج ى ح ة ف شعر مركب شمل أداة مست ى ی الزلزال

٠ئع وترتیب مستشعر مدعوم ضمن اإلسكان ومزاوج مباشرة إلى المائع الكتشاف حركتھبما

(57)

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



١٠

١٧/٠٤/٢٠١٢
٠٧٠٩/٢٠١٢
٢٠١٤ابریل 

٠٨/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٢٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B67D 7/04, 7/06, 7/84

(71) 1.
2.
3.

DRESSER WAYNE AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.
4.

BIRKLER, Annika
BURNETT, Kevin
DE LA PORT, Paul
HELGESSON, Hanna

       5.  LARSSON, Bengt I
       6. NEGLEY, Scott
       7. THOMAS, Neil

(73) 1.
2.

١٦/١٠/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)  (2009/063624: ىطلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

توزیع وقود غطاء فوھة لوحدة (54)
١٥/١٠/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٦/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ون ، االختراعیتعلق ھذا  واح غطاء جمل ة ، أل واح علوی شمل أل بطاقم أجزاء لتوزیع وقود ، حیث ی
ة  شمل غطاء فوھ ا ی ل منھ ون ك ب الجمل وم(تركی ة ) خرط ب جانبی ة ، وتراكی واح غطاء جانبی ، أل

ا شمل غط ا ی ل منھ ا ألى ك ة طبق دة الفوھ ع وح ب لتجمی ذا مناس زاء ھ اقم األج ة ، ط ًء فوھ
٠ًیتعلق االختراع أیضا بوحدة توزیع وقود لتزوید العربات بالوقود . واحد من ثالثة ترتیبات 

(57)

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



١١

٠٢/٠٩/٢٠١٢
١٤٨٠/٢٠١٢
٢٠١٤یولیھ 

١٢/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٢٥

(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 E21B 43/24

(71) 1.
2.
3.

 LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

COLVIN, Dan
SCHOTTLE, Gary, Daniel
MACDONALD, Colin

4. WOODARD, Philip, William

(73) 1.
2.

١٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/000774):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز  (74)
براءة اختراع   (12)

أنظمة وطرق لتحدید مواقع اآلبار األفقیة ضمن حدود (54)
١٤/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٥/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ددة سلفاھذا االختراع بیتعلق  دودة مح دود مح من ح ة ض ار األفقی ع اآلب د مواق ٠ًأنظمة وطرق لتحدی
ة شمل األنظم ة ت ة األفقی وط الفرعی صلة أو الخط دف المت ق أزواج الھ ة لخل ة مؤتمت رق عملی والط

دود محدودةالمستخدمة في التخطیط لآلبار األفقیة من أجل وضع الخطوط الفرعیة األفقیة ضمن ح
٠ة سلفامحدد

(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

١٤/١١/٢٠١١
١٩٣٥/٢٠١١
٢٠١٤یونیھ 

١٣/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٢٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65B 55/10

(71) 1.
2.
3.

 SIG TECHNOLOGY AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

GEISSLER, Hanno

(73) 1.
2.

٠٨/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٢٩٧٠٦.٥: م رقتحتألمانیا
٠٤/٠٦/٢٠١٠بتاریخ )PCT/DE2010/000653(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

نزیھ أخنوخ صادق الیاس   (74)
براءة إختراع (12)

طریقة وجھاز لتعقیم العبوات  (54)
٠٣/٠٦/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٠٤/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ىسطواناقل لھا شكل كم ألجزاء منھ على اأوجھاز لتعقیم العبوات وتكون ةبطریقیتعلق ھذا االختراع
ة        بالعبوة كمام الخاصألالتعقیم تفتح اةعملیىوبینما تجر. بمنتج تعقیمةوتزود العبو. ة مغلقة لعبو

بمنتج تعقیم ةكمام العبوأوتزود. وتنقل من خالل نفق تعقیم. للكمىاالتجاه الطولىالطرفین فةمنطقىف
لى الخارج من جزء طرف مفتوح إا ًـالتعقیم متدفقوبامتداد ممر نفق التعقیم یكون منتج. داخل نفق التعقیم

.ة المجاورةجزء طرف مفتوح خاص بكم العبوىدخالھ فإویتم ةكم العبوىموجود ف

(57)

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



١٣

٠٢/١١/٢٠١٠
١٨٥٤/٢٠١٠
٢٠١٤یولیھ 

١٣/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٢٧

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
اعمكتب براءات االختر

(51) Int. Cl.8 F21L 2/00

)جمھوریة  مصر العربیة(شركة إیدج تكنولوجى  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

رأفـــت سید على محمد الفولى / الدكتور
رامى سید على محمد الفولى/ المھندس

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد سالمة زكى بصفتھ مفوض (74)
براءة إختراع (12)

ةنارإلنظم اةدارإنظام ترشید و (54)
٠١/١١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٢/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع ذا االخت ق ھ ام بیتعل بكات اةرادإنظ ارإلش ارةن از ةعب ن جھ ى یلإع د، كترون الإةووح رس
د صإللحیث یتم تركیب الجھاز ا، وبرنامج تعریف وتشغیل ، المعلومات من العمود ى عن نادیق كترون

ود إةووحد، ) ةو الوالعأالكھرباء لوحات(الكھرباء  ل العم تحكم ب، رسال المعلومات داخ تم ال داء أوی
.نترنتإلاةومواعید تشغیل الجھاز السلكیا من برنامج التعریف باستخدام شبك

(57)

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



١٤

٠٣/٠٧/٢٠١١
١١٤٤/٢٠١١
٢٠١٤یونیھ 

١٤/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٢٨

(22)
(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.

RESOURCES INNOVATIONS INTERNATIONAL LTD. (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

SCHNEIDER, Fred
TESSIER, Lynn P.

(73) 1.
2.

١٥/٠١/٢٠١٠بتاریخ(PCT/CA2010/000072):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى  (74)
براءة اختراع   (12)

بئر وتعزیز استخالص البترولةلتولید بخار فى حفرةجھاز وطریق (54)
١٤/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٥/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ةحرارةق یستعمل لخلق تجویف احتراق بدرجغالموقد ذو غالف محكم اإلبیتعلق االختراع الراھن 
ال خزانةكافی ق٠لرم راق ساخنیخل د ویعزز غازات احت دفقةثابتةبحالةالموق اذ خالل للت والنف

دفةمنطق م اإل٠الھ الف محك ن والغ راق ع ف االحت ر المغلةحفرغالق یفصل تجوی ویكون ةفالبئ
دةالبئر المغلفةبین حفرةغالف مغلقةحلق اء فى٠والموق ن م ف ةالمستھدفةالمنطقیحق وق تجوی ف

قةخالل حلق،االحتراق الف المغل ن٠الغ اء الحق ذ م رجینف رد الخزان المجاور لحف ا ویب ر ةانبی البئ
ساخنةوحفر راق ال ن غازات االحت ساخنتتفاعل غازات االحت٠ةالبئر م ى الخزان ةراق ال اء ف والم

٠الھیدروكربونتوجیھ فى خزانةلتكوین واجھ

(57)

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



١٥

١٤/٠٥/٢٠٠٩
٠٧١٦/٢٠٠٩
٢٠١٤یولیة 

١٥/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٢٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01M 4/20

) لعربیةجمھوریة مصر ا(وائل صبرى أبو جھیم حجازى / مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

وائل صبرى أبو جھیم حجازى/ مھندس  ٠١
٠٢

٣.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

بطاریة الرصاص الحامضیة البالستیكیة المغلقة  (54)
١٣/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٤/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

راع ذا االخت ق ھ ان یتعل تیك مك ستخدم البالس دة ت ضیة جدی ة حام اج بطاری بإنت
ضیة  ات الحام ا البطاری دا بتكنولوجی غیرة ج ام ص اج أحج ن إنت ن م ا مك شبك مم ى ال اص ف ًالرص

ات  ل بطاری ة مث ا ١.٥المغلق الى تمكن ر وبالت و أكب ا ھ ط وم م والوس ة القل م البطاری ى حج ت ف فول
ذه حن ھ ن ش ل م وم والنیك ى اللیثی عارھا ف ة بأس صة مقارن عار رخی ا بأس ام وإنتاجھ األحج

ادیوم ن ٠ك وزن م ى ال ن بثلث ة ولك س الطاق ى نف ة تعط اج بطاری م إنت وجى ت نفس التكنول وب
٠الخامة مقارنة بمثیلتھا فى البطاریات الحامضیة المغلقة

(57)

لرسـوماتان ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــالفوتور ــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلب



١٦

٢١/١٠/٢٠٠٧
١١٣٢/٢٠٠٧
٢٠١٤یونیھ 

١٦/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٣٠

(22)
(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 1/28

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WEI, Kaihong

(73) 1.
2.

٢٠/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ ٦٧٣.٢٦٣/٦٠: الرقمین الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
١٩/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٤٠٦.٦٢٥/١١

٢٠/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/US2006/015535):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

رأب سریع للصدع باستخدام برمجیة ثالثیة األبعاد  (54)
١٩/٠٤/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢٠/٠٤/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ة  ى نظری د عل وذج یعتم دادى باستخدام نم ى االرت یتم استنباط حلول لمشكلة حركات التصدع الزلزال
یشترك الحل ٠عمال طریقتى العنصر المحدود والعنصر الحدى من أجل الخروج بحلالمرونة وباست

ى  صر الزام ق ح صدع وتطبی ى الت ة ف ة معروف ات جیولوجی ن تكوین حة م ة موض ات انزالقی متجھ
ة أو  ات ثنائی الل تطبیق ة من خ ذه الطریق ذ ھ ن تنفی للفراغ فى قیم السحب ضمن سطح التصدع ویمك

ذلك وتكون ھ٠ثالثیة األبعاد ذه الطریقة سریعة حسابي بما یكفى إلجراء انعكاس تفاعلى للتصدع وك
ول  ل مقب زود بح ا ی ددة مم صدعیة متع ر ت یناریوھات غی من س ارب ض ام بتج ة للقی یح الفرص یت

٠جیولوجیا

(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



١٧

١٠/٠٨/٢٠٠٩
١٢٠٩/٢٠٠٩
٢٠١٤یونیھ 

١٦/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٣١

(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 C07C 2/64

(71) 1.
2.
3.

)UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA

(72) 1.
2.
3.

SOHN, Stephen W.
RILEY, Mark G.

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٦٧٣.٩٣٠/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٨/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US) (2008/053370: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عملیات متكاملة الطاقة لصنع ألكیل بنزینات منظفة (54)
٠٧/٠٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٨/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ات باالخت ة عملی ةفعال ات منظف ل بنزین صنع ألكی ة ل ة الطاق یط متكامل ستخدم خل ت
زین ، ل بن ة ألكی ام تنقی ة نظ ة ، عملی ین لأللكل ى أولف زین ال ن بن ضة م یم منخف ن ق م

الی ل تك تم استخدامھا لتقلی ة ی ة األلكل ة واأللكلة االنتقالیة لثانى ألكیل بنزین الناتج خالل عملی ف الطاق
٠لكل وحدة منتج ألكیل بنزین 

(57)

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



١٨

٠٦/١٢/٢٠١١
٢٠٤٨/٢٠١١

٢٠١٤مایو 
١٦/١٠/٢٠١٤

٢٦٨٣٢

(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 E 04F 19/06

(71) 1.
2.
3.

KÜBERIT PROFILE SYSTEMS GMBH & CO. KG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SONDERMANN, Frank

(73) 1.
2.

٢٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٢٠٠٩٠٠٨٨٧٠.٧: ین رقمالتحت ألمانیا 
٠٨/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٢٠٠٩٠٠٩٤٠٧.٣

١٠/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/058184(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

ضیــة رــب أالقــام ـــنظ (54)
٠٩/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٠/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ًرضیات ، ویتضمن شریطاألاةغطیألتثبیت ًیستخدم تحدیداأرضیةبنظام قالب ختراعالھذا ایتعلق
وسائل الربط ، حیث ولى منة أشریحىقل تحوألعلى اةتثبیت واحدةبھ وسیلقلألعلى اًواحداًمقولبا

للربط ى االتجاه الطولى من الشریط المقولب فة سطحیةمن وسائل الربط عبر منطقةثانیةتبرز شریح
.ى ضافإمع شریط مقولب 

(57)

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



١٩

٠٥/٠٨/٢٠٠٨
١٣٣٩/٢٠٠٨

٢٠١٤مایو 
١٦/١٠/٢٠١٤

٢٦٨٣٣

(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 1/00 & F28F 13/06

(71) 1.
2.
3.

GUANGDONG VANWARD GROUP CO., LTD (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

YE, Yuanzhang
GUO, Jianjun

(73) 1.
2.

GUANGDONG VANWAED NEW ELECTRIC CO., LTD

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
نموذج منفعة   (12)

مبادل حرارى لسخان غاز مائى (54)
٠٤/٠٨/٢٠١٥فى وتنتھى ٠٥/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

:بمبادل حرارى لسخان غاز مائى یشتمل على االختراع یتعلق ھذا 
ف تبادل حرارى ؛ وغال-
ماسورة میاه مثبتة على غالف التبادل الحرارى ؛ و-
زعنفة تبادل حرارى مثبتة على ماسورة المیاه ؛-

بیكة  ن س رارى م ادل الح الف التب اه وغ ورة المی رارى وماس ادل الح ة التب صنیع زعنف تم ت ث ی حی
وم  وم أو ألومنی ب٠ألومنی ر بجان شكل كبی رارى ب ادل الح ة المب ل تكلف یة تق ات خاص د متطلب تحدی

٠التبادل الحرارى 

(57)

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



٢٠

٠٨/٠٦/٢٠١١
٠٩٣٩/٢٠١١
٢٠١٤یولیھ 

١٦/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٣٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23C 9/152, 11/00

(71) 1.
2.
3.

CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V.  (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

LINQIU, Cao
VERKERK, Arjan, Willem

(73) 1.
2.

٠٨/١٢/٢٠٠٨بتاریخ٠٨١٧٠٩٢٢.٢: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠١/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/NL2009/050731):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

ن، وتحضیره واستخدامھ مسحوق دقائقى یحتوى على دھو (54)
٣٠/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠١/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

یض  ر مب ة أو مظھ دة علوی ة أو قاع ة كریمی وة أو طبق ون رغ سحوق یك الى م راع الح ق االخت یتعل
ن )أو مبیض( راوح م ا یت ى م وى عل ى % ٠,٠٥، یحت ون % ٥إل ن مك ر م د أو أكث ن واح الوزن م ب

ة)نات فوسفو بیبتیدمكو(فوسفو بیبتید  ة الجاف ى الحال ٠ً، المكون أساسا من صافى وزن المسحوق ف
ة و ة كریمی ذكور طبق سائل الم سائل، یضیف لل د إضافتھ ل ة و/یتسم بأنھ بع ة رغوی أو مظھر /أو طبق

درات روتین والكربوھی دھون والب ن ال ة م ادیر تقلیدی ى مق وى عل یض، ویحت ات ٠مب شتمل المكون وت
٠(CPP)على نحو مفضل على مكونات كاسین فوسفو بیبتید الفوسفو البیبتید

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢١

٠١/٠٢/٢٠١٢
٠١٨١/٢٠١٢
٢٠١٤یولیھ 

٢٠/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٣٥

(22)
(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 220/00, 222/00

(71) 1.
2.
3.

BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

PFEUFFER, Thomas
REICHENBACH-KLINKE, Roland
FRIEDRICH, Stefan

      4  . GUZMANN, Marcus

(73) 1.
2.

٠٦/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٦٧٣٢٨.٥: المكتب األوروبى تحت رقم 
٣٠/٠٧/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP)2010/061074(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

حنفى محمود طھ  (74)
براءة اختراع   (12)

بولیمر مترافق البلمرة مشارك كاره للماء وقابل للذوبان فى الماء  (54)
٢٩/٠٧/٢٠٣٠فى وتنتھى ٣٠/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

اء  ى الم ذوبان ف ل لل اء وقاب اره للم شارك ك رة م ق البلم ولیمر متراف راع ب ذا االخت ق ھ ٠یتعل
بعـــــــًنشیط السطح ، قابال للذوبان فى الماء غیر مش) أ(وحید األصل (تجازنا یتضمن مركب م
ة دات احادی ل بوح ادى أص ین ، وأح ادى ) ب(االیثیل ن أح ف ع ا یختل شبع ایثیلین ر م اء غی اال للم می

ل  سطح ٠) أ(األص شیط ال ل ن ود عام ى وج رة ف ق البلم ولیمر متراف ضر الب وتر (ویح دل للت مع
٠البلمرة ویتمتع بخواص مغلظة فى نظم مائیة ال یقبل) السطحى

(57)

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



٢٢

٠٢/٠٧/٢٠٠٨
١١٢٩/٢٠٠٨
٢٠١٤یولیھ 

٢٠/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٣٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04H 4/10

)جمھوریة  مصر العربیة(جالل سید أحمد شره / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جالل سید أحمد شره/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

حمام سباحة مغطى للسیدات داخل میاه البحر سابق التجھیز (54)
٠١/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٢/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

دى  شأ حدی ب من صنیع وتركی ن ت ارة ع الون(عب صنع ) جم وى م اء مق ى بغط صدأ مغط ل لل ر قاب غی
: متر داخل البحر وكالتالى ٥٠ویكون بعمق ) الریاح واألمالح(خصیصا ضد العوامل الجویة 

. ة ومسامیر قالووظ أعمدة حدیدیة تركب رأسیا على قواعد خرسانیة بواسطة بالتات حدیدی-١
٠تركب عوارض أفقیة حدیدیة على األعمدة الرأسیة بطریقة مائلة -٢
٠تربط األعمدة الرأسیة مع األعمدة األفقیة بواسطة أسالك من الصلب -٣
٠تربط األسالك بین العوارض بواسطة حلقات مقلوظة -٤
اق تربط أسالك رأسیة تثبت أعلى المنشأ الحدیدى على مسافات مناسبة-٥ ومشدودة داخل أعم

٠البحر 
٠یركب على األسالك وبینھا البعض غطاء مقوى ضد العوامل الجویة -٦
٠وجود فتحات خروج ودخول بالمنشأ تمثل أبوابھ -٧

(57)



٢٣

١٦/٠٩/٢٠١٢
١٥٧٧/٢٠١٢

٢٠١٤مایو 
٢١/١٠/٢٠١٤

٢٦٨٣٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F04D 29/30, 17/04, 29/66 & B29C 45/33 & B29L 31/08

(71) 1.
2.
3.

SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SHIRAICHI, Yukishige
OHTSUKA, Masaki

(73) 1.
2.

١٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ  ٢٠١٠-٠٥٧٦٧٧:تحت أرقامالیابان
١٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ٢٠١٠-٠٥٧٦٧٥
١٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ  ٢٠١٠-٠٥٧٦٦٩

٠٧/٠٣/٢٠١١بتاریخ )  PCT/JP2011/055225(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١

٠٢
٠٣

(30)

سونیا فائق فرج  (74)
براءة إختراع (12)

مروحة وقالب معدنى وجھاز توصیل السوائل (54)
٠٦/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٧/٠٣/٢٠١١الحمایة من تبدأ

ى  یتعلق موضوع االختراع بمروحة طرد مركزى مجھزة بشفرات المروحة ، مرتبة فى اتجاه محیط
ى ٠عند فواصل بینھا  ة عل ى ھى مرتب كل واحدة من شفرات المروحة لدیھا جزء حافة داخلیة ، والت

ضا ى جانب الطرف الداخلى لشفرة المروحة ، وأی ة عل ى ھى مرتب ة ، والت ة خارجی دیھا جزء حاف ل
ن ٠جانب الطرف الخارجى لشفرة المروحة  وشكلت شفرة المروحة بھذا الشأن سطح شفرة تتكون م

ى محور دوران ٠سطح ضغط إیجابى وسطح ضغط سلبى  ودى عل ستوى عم ن م دما تقطع م وعن
طح المروحة ، شفرة المروحة لدیھا شكل مقطعى بھ تجاویف متكونة  فى سطح الضغط اإلیجابى وس

سلبى  ضغط ال ة ٠ال فرات للمروح ضمن ش ة تت فرات المروح ة (21a-21e)ش كال مقطعی دیھا أش ل
ة  ل ٠مختلف اء قلی صدر ضوض ازة وت ة ممت درة تھوی دیھا ق ة ل ب ، المروح ذا التركی ة لھ ٠ونتیج

سوائ یل ال از توص ة وجھ صناعة المروح ستخدم ل ذى ی دنى وال ب مع وفر قال ضا یت وافر أی ذى یت ل ال
٠مع المرحة 

(57)

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



٢٤

١٢/١٠/٢٠١١
٠١٦٥٠/٢٠١١

٢٠١٤یونیة 
٢٢/١٠/٢٠١٤

٢٦٨٣٨

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C80G 65/335 & C04B 24/24, 24/32
(71) 1.

2.
3.

CHRYSO . (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

MAITRASSE, Philippe
PELLERIN, Bruno
LEISING, Frederic

(73) 1.
2.

٠٢/٠٤/٢٠٠٩اریخ بت٠٩٥٢١٣٢ فرنسا تحت رقم :
٣١/٠٣/٢٠١٠بتاریخ   (PCT/FR2010/050614) : طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شادى فاروق مبارك (74)
براءة اختراع   (12)

سوائل رقیقة من أجل معلقات مائیة من جسیمات معدنیة ومعاجین مادة رابطة ھیدرولیكیة (54)
٣٠/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٣١/٠٣/٢٠١٠من تبدأ الحمایة

:التالیة (I)یتعلق االختراع الحالى بمركب الصیغة -

بطریقة لتحضیره 

(57)

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



٢٥

٢٨/٠٢/٢٠١٠
٠٣٢٣/٢٠١٠
٢٠١٤مارس 

٢٢/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٣٩

(22)
(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 3/50, 3/395, 3/40, 1/62 & C07B 41/14

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

BATCHELOR, Stephen, Norman
MOHAMMADI, Mansur, Sultan

(73) 1.
2.

٠٨/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٧٤٨٥.٧:تحت رقمالمملكة المتحدة
٢٢/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/EP2008/061038): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

علقة بمكیفات األقمشةتحسینات مت (54)
٢١/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٢/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ى األبیتعلق ھذا االختراع  ف ف شتركیب مكی شملةقم ذى یفضل ) أ: (ی یض ضوئى ، ال ن یكونأمب
، و المبیضات% وزن ٠,٠٥الى ٠,٠٠٠٠١حادى ویوجد فى مستوى أكسجین أمبیض ضوئى من 

اء وھىةالمناسبةالضوئی ى الم ذوبان ف ل لل یانین قاب ات، أ/مركب فثالوس ف قماش )ب(و زانثین مكی
ن األ ر م اعى، غی وم الرب یس ٢، ١مونی سى [ ب ل٣ـ ] تاالواویلوك ث مثی ان أـ ثال وم بروب مونی

وع كلورید، واأل د و٠عطرو مصدرأ/عطر و) ج(و، TEA-quat وأ2HTمثل من ن دما یوج عن
ھ یفضل إمصدر العطر ف ى األن أن ھ عل شمل مركب ب ینی ل ربطت ن أو یفضل C=C مزدوجتینق

اتى ت نب ضل زی د و یف ون لیبی ضلو٠یك دات المف شملةاللیبی ت ت ل، زی ت النخی ون، زی ت الزیت زی
وز، زیت جوزالكانوال، سكوالین، زیت بذر عباد الشمس، زیت ت الل ح، زی ین القم د، زیت جن الھن

ت ت، زی ذر اللف ذرـروعالخـــبذر العنب، زیت ب ت ال ت ة، زی رطم، زی ت الق ن، زی ذر القط ت ب ، زی
لالفول السودانى، زیت ذر النخی ت ب ذور الخشخاش، زی ت نخالب ت األة، زی ت السمسم، زی رز، زی

ذور الخردلفول الصویا، ت ب ا و زی ن ٠زیت بذور الیقطین، زیت الجوجوب ب یمك واستخدام التركی
٠ةء العطر فى المالبس المغسولو یحسن بقاةالمالبس المغسولةیحسن نضارنأ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٦

١٤/١٢/٢٠١١
٢١٠١/٢٠١١
٢٠١٤یونیھ 

٢٢/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٤٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G03B 17/55, 17/02 & G08B 13/18

(71) 1.
2.
3.

JB ASSETS LIMITED (BRITISH VIRGIN ISLANDS)
MURPHY, NICHOLAS, JOSEPH (IRELAND)
MURPHY, DAVID, BARRY (IRELAND)

(72) 1.
2.
3.

MURPHY, Nicholas, Joseph
MURPHY, David, Barry

(73) 1.
2.

١٧/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٠٤٣١.٦: رقمالمتحدة تحتمملكة ال
١٧/٠٦/٢٠١٠ریخ بتا)PCT/IE2010/000039: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

تشتمل على الجھازةمراقبة، ووحدة جھاز الحتواء وسائل مراقب (54)
١٦/٠٦/٢٠٣٠نتھى فى ـوت١٧/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ب الحمل الحتواءتشتمل على قطب حمل وجھاز مركب على قطة مراقبةبوحدیتعلق ھذا االختراع
على مبیت یشتمل الجھاز.متحكم فیھاةبیئىتحت الحمراء فةكشف عن الحرارةجھزأوةكامیرات مراقب

. على قطب الحملةمركبةحمل رئیسیةعلى منصة محمولةرئیسیةمجوفةداخلیةیحدد منطقىرئیس
ى نبوبأقران إعنصر ةبواسطىیسبالمبیت الرئةثانویةمجوفةداخلیةمنطقیحددىقران مبیت ثانوإیتم 

على ىیشتمل المبیت الثانو. ةوالثانویة الرئیسیةالمجوفةالداخلیةیحدد مسار اتصال للتوصیل بین المنطق
ِّیكون المنطقىعلوىكربونات وغالف ثانوى من البولةمادمصنوع منىسفلىغالف ثانو ةالداخلیةُ

ةالمجوفةالداخلیةتوجد داخل المنطقةولى مركزیأةغرفىفPTZ(7)یتم وضع كامیرا. ةالثانویةالمجوف
وتبتعد عن بعضھا البعض ةالثانویةالمجوفةالداخلیة المنطقىولى فأكامیرات ةویتم وضع ثمانیةالثانوی

ى الجھد فةومنخفضةلواح متوسطأیتم وضع . ةولى المركزیألاةالغرفْ حول٤٥ةعند فواصل بزاوی
الكشف عن ةجھزأومن الكامیراتةالبیانات الصادرىللتحكم فةالرئیسیةالمجوفةالداخلیةالمنطق
ةدرجىفىالمبیت الرئیسىفةالموضوعالھواءتكییفةتتحكم وحد. تحت الحمراء ومراقبتھاةالحرار
ة نمقنةوذلك للحفاظ على وجود بیئةوالثانویةالرئیسیةالمجوفةالداخلیالھواء داخل المناطقةحرار
تعمل ىالتدویر التةمروحتقوم. ةوالثانویةالرئیسیةالمجوفةداخل المناطق الداخلیةالحرارةدرج

ةالرئیسیةالمجوفةالداخلیةالممتد من المنطقمجرى استیعاب الھواءىفةالموضوعةالكھربائیةبالطاق
تكییف الھواء بینةمن وحدعبر مسار االتصال بتدویر الھواء ةالثانویة المجوفةالداخلیةوالمنطق

.ة والثانویةالرئیسیةالمجوفةالمناطق الداخلی

(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



٢٧

٣٠/٠٧/٢٠١٢
١٣٣٧/٢٠١٢
٢٠١٤یولیھ 

٢٢/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٤١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 19/21

(71) 1.
2.
3.

DAVY PROCESS TECHNOLOGY LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

GAMLIN, Timothy Douglas
SPRATT, Richard

(73) 1.
2.

٠٤/٠٤/٢٠١١بتاریخ ١١٠٥٦٩١.٨: تحت رقممملكة المتحدةال
٠٦/٠٢/٢٠١٢بتاریخ(PCT/GB2012/050257):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

مفاعل مادة كتلیة  (54)
٠٥/٠٢/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٦/٠٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ادیت ل م راع الحالي بحام ق االخت ازةعل ي ةكتلیةحف وب مفاعل ألإلدخال ف شملأنب وبي ی اء : نب وع
ي ةالوعاء وحافللوعاء المذكور سطح قاع یغلق٠قید االستخدامةكتلیةحفازةالحتواء ماد د ألعل تمت

ذكور  اء الم ع إمن سطح قاع الوع ي موق سربأل انع ت ع م ھسفل موق د عن تم و٠ومباع ةفضع الحای
ذكور ساحةالم د م ث توج ادةبحی ارجي للم طح خ ین س ازةب سرب ٠ةوالحافةالكتلیةالحف انع ت وم

القرب من سطح قمأموضوع عند  ادةو ب ازةالم ادةالكتلیةالحف د من الم ازةویمت ي إةالكتلیةالحف ل
٠ةما وراء السطح الخارجي للحاف

(57)

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



٢٨

١٠/٠٤/٢٠١١
٠٥٥٢/٢٠١١
٢٠١٤یولیة 

٢٦/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٤٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10G 11/00

(71) 1.
2.
3.

IFP ENERGIES NOUVELLES (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

FEUGNET Frederic
ROUX Romain

(73) 1.
2.

٠٦/٠٥/٢٠١٠بتاریخ ٠١٩٥٥/١٠: تحت رقمفرنسا  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة شحاتة ھارون  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة للتكسیر الحفزى مع إعادة دورة قطفة أولیفینیة أقتطفت بإتجاه منبع قسم فصل الغازات 
إنتاج البروبیلین إلى الحد األقصى  لزیادة

(54)

٠٩/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ١٠/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
راع  ذا االخت ق ھ ة بیتعل دة طریق تخدام وح روبلین بإس انبى للب اج ج زین وإلنت اج البن سیر إلنت تك

زى  ا حف اعد ملھ ط ص ى نم ل عل ل یعم ى األق د عل سى واح ل رئی ى عأو "riser"فاع ل
اب ط ھ ة "downer"ط نم ضا بمعالج سى أی ل الرئی وم المفاع ھ یق ذى فی ة ، وال ة ثقیل الج لتغذی ًیع

ات  ن أولیفینی ا م ة أساس ة مكون ذه C6وC4 ،C5ًلتغذی ع ھ اه منب ا بإتج م إدخالھ ت
ار الرطب ،  ین مراحل ضاغط الغ ن ب ة م ة األولیفینی ذه التغذی التغذیة الثقیلة أوكمزیج لھ ، وتشتق ھ

٠فى وحدة التكسیر الحفزى فصل المنبع قسم إتجاه أى فى 

(57)

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



٢٩

٠١/١١/٢٠٠٩
١٦٠٥/٢٠٠٩

٢٠١٤اغسطس 
٢٧/١٠/٢٠١٤

٢٦٨٤٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
ختراعمكتب براءات اال

(51) Int. Cl.8 C10B 49/02

)جمھوریة  مصر العربیة ( شركة مینار الھندسیة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أسامة عبد الحكم العادل أحمد/ استشارى
عـادل محمــد حســن عفیــفى/ مھندس
أیمن أسامة عبد الحكم العادل/ مھندس

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أسامة عبد الحكم العادل أحمد& محمــد حســن عفیــفىعـادل (74)
نموذج منفعة (12)

ىالنباتتواصل للفحملإلنتاج الماتیكیة مالرأسیة األتوقمینة ال (54)
٣١/١٠/٢٠١٦وتنتھى فى ٠١/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ىالمخلفات الزراعیة إلاألخشاب أوقوم بتحویل رأسیة تعمل اتوماتیكیا وتقمینة بیتعلق ھذا االختراع
ًیوضع رأسیا –مستمر وھى عبارة عن وعاء أسطوانى خارجى للتسخین البطریقة اإلنتاج ىفحم نبات

بأعاله فتحة یتم إدخال أوعیة التفحیم فیھا ورفعھا بمجرد إنتھاء دجتویت وتثب–محمال على أرجل 
ًبالھواء الطبیعى ویوضع بدال منھا وعاء آخر عملیة التفحیم لتوضع على األرض حیث یتم تبریدھا 

وتتوالى ھذه العملیة بال توقف حیث یضم النظام أربعة –مشحون باألخشاب أو المخلفات الزراعیة 
رجى تركب علیھا اء الخاعلوویتم التسخین بواسطة أنبوبة لھب أسفل ا. ألقل اىتفحیم علأوعیة 

وعیة ن أیسختللخارجى اء اعالوساخن داخل الء والھلھب اأنبوبة الوتدفع . والعة بالوقود األحفورى 
الوصول تفحیم مزود بسور للحمایة ویتم الةعیوأدخولكما یوجد ممشى دائرى حول فتحة . التفحیم 

إلیھ من خالل سلم لصعود العامل الذى یقوم بتركیب خطافات الونش بوعاء التفحیم لرفعة بعد التفحیم 
. عاء التفحیم الجدید ولفك الخطافات بعد إنزال و

(57)

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



٣٠

١٣/٠٥/٢٠١٠
٠٧٩٧/٢٠١٠
٢٠١٤یولیھ 

٢٨/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٤٤

(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 1/00

)جمھوریة مصر العربیة(جمال جوید نجیب جوید / األستاذ الدكتور
)جمھوریة مصر العربیة(سمیر محمد بدوى /األستاذ الدكتور

)جمھوریة مصر العربیة(سلیمان سامى العلقامى / طبیب 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

جمال جوید نجیب جوید / األستاذ الدكتور
سمیر محمد بدوى/ األستاذ الدكتور

سلیمان سامى العلقامى/ طبیب 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

وید نجیب جوید جمال ج (74)
براءة اختراع  (12)

الكحاتة المنظاریة األوتوماتیكیة لالستئصال أورام الرأس والرقبة وأورام البلعوم األنفى  (54)
١٢/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٣/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

البلعوم و أورامتوماتكیة تقوم باسئصال اورام الرأس والرقبةیتعلق ھذا االختراع بكحاتة منظاریة او

ذراع -الكامیرا-أنبوبة الشفط-حاجز أمان القطع-قاعدة الجھاز-فتحة الشفط (األنفي وتتكون اآللة من 

أنبوبة لحمل األسالك الداخلیة معزولة عن الجھاز-الشفرة-ذراع تثبیت اللمبة-اللمبة–تثبیت الكامیرا

ذراع تثبیت مفاتیح التحدید-مشوارالثانيالمفتاح تحدید -مشواراألولالمفتاح تحدید -الھیكل االمامى-

-ذراع توصیل الجریدة المسننة-الجریدة المسننة-صندوق التروس-موتور كھربي تیار مستمر-

دائرة ربط -خلفي للجھازالھیكل ال-فتحة الشفط الخلفیة-نقطة توصیل الجریدة المسننة بالشفرة

تجویف -مفتاح توصیل كھربي ضاغط-ید الجھاز-دوائر التحكم-فتحة دخول األسالك-الكامیرا

.)نقطة توصیل مصدر القدرة-التجمیع الداخلي

(57)

ن ـــورة مــراءة االختراع  صف التفصیلى لبـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٣١

١٧/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٣٠/٢٠٠٩

٢٠١٤مایو 
٢٩/١٠/٢٠١٤

٢٦٨٤٥

(22)
(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 11/02, 11/028, 40/00& B32B 13/08

(71) 1.
2.
3.

THE NUGYP CORP. (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

BRUCE, Robert, Byron
FLUMIANI, Mark, Richard
BLOW, Charles, E.

(73) 1.
2.

٢٠/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٨٧١.٠٣٩/٦٠:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/CA)2007/002300(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
راءة اختراع  ب (12)

عملیة معالجة لنصف ھیدرات بیتا كبریتات الكالسیوم  (54)
١٦/١٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٧/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ سیوم ، یتعل ات الكال ا لكبریت درات بیت صف ھی ة ن ة لمعالج بعملی
:حیث تشتمل تلك العملیة على 

درات بی صف ھی غط بن ة ض د غرف سحوق ؛ تزوی كل م ى ش سیوم عل ات الكال ا لكبریت ت
د  ار عن سیوم لبخ ات الكال ا لكبریت درات بیت صف ھی ریض ن تم تع ضغط ، ی ة ال ل غرف ث إن داخ حی

ة ٢١٠بمقیاس رطل على البوصة المربعة و٠,١ضغط ما بین  ى البوصة المربع اس رطل عل بمقی
ین  ا ب ضغط م صل لل ضغط  لی ة ال ار لغرف د بخ الل تزوی ن خ ة بمق٠,١م ى البوص ل عل اس رط ی

زمن ٢١٠المربعة و ة الضغط ل ى غرف بمقیاس رطل على البوصة المربعة ، اإلبقاء على الضغط ف
٠ثوان على األقل ، وإطالق الضغط ، ثم إزالة الناتج المعالج من غرفة الضغط ٥احتجاز 

(57)

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



٣٢

٢٤/٠١/٢٠١١
٠١٤٨/٢٠١١
٢٠١٤یولیو 

٢٩/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٤٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

دیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E21B 33/04

(71) 1.
2.

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

DENNY, Mark, Joseph

(73) 1.
2.

٢٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٢٥٢٥٥٥.١: رقمتحتمكتب األوروبى ال
١٧/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/GB2009/001763: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

یعــة كراسـى تحمیــل جمت (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٩نتھى فى ـوت١٧/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

البئرةفوھةتكون تجمیع. بئرةفوھةمل من تجمیعتحمیل لتعلیق حىكراسةبتجمیعیتعلق ھذا االختراع
بھواء یمكن منھا وموصل مائعةنتاج متصلإنابیب ة أیشتمل على موصل لتعلیق مجموعىالنوع الذمن

بالجدل على الموصل ىكھربائیتم توصیل قلب توصیل. یمتد خاللھاىحكام بموصل كھربائإن یحیط بأ
.االختراق ةیمتد خالل وسیلىوالذى الكھربائ

(57)

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



٣٣

١٧/٠٧/٢٠١١
١٢٠١/٢٠١١
٢٠١٤یولیھ 

٢٩/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٤٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23C 9/00, 1/00

) جمھوریة مصر العربیة(نادیة عبد المجید أبو زید / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نادیة عبد المجید أبو زید/ األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

القطنزیت بذرةستخدام باطریقة لحفظ الزبد من الفساد المیكروبى والكیماوى وذلك  (54)
١٦/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ١٧/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من

ت  ك باستخدام زی اوى وذل ى والكیم ساد المیكروب ن الف د م ظ الزب ة حف یتعلق االختراع الحالى بطریق
: وتتلخص فى٠بذرة القطن

٠%٣٥تدفئة اللبن وفرزه للحصول على قشدة وتعدیل نسبة الدھون بھا -١
٠ساعة١٢تعتیق القشدة فى الثالجة لمدة -٢
سام-٣ ة أق ى ثمانی شدة إل سیم الق د -تق صنیع زب ى ت تخدامھا ف ت الس افة زی دون إض داھا ب رك إح ت

ة سب٠المقارن دى الن ن بإح ذرة القط ت ب رى زی سبعة األخ سام ال دى األق ى إح یف إل وأض
). حجم/ حجم-ةقشد: زیت(١٠: ١-٨: ١-٧: ١-٦: ١-٥: ١-٤: ١-٤: ١-٣: ١
ة -٤ م خدم د وت تم إجراء الخض لكل قسم على حدى حتى ظھور الزبد وفصل اللبن الخض عن الزب

٠الزبد
سیة -٥ أثیرات عك تم تحكیم أولى لزبد لمعرفة أفضل نسب إضافة الزیت إلى القشدة والتى ال تسبب ت

اف ن إض ھ یمك ائج أن ت النت د أثبت اتج وق د الن سیة للزب واص الح ى الخ سبةعل ى ن ت حت ة الزی
٠دون حدوث تأثیرات عكسیة على الخواص الحسیة للزبد الناتج) حجم/ حجم-قشدة: زیت(٥: ١
دة-٦ ة لم ى الثالج زین ف اء التخ ى أثن اوى والمیكروب ساد الكیم ن الف د م ظ الزب وة حف دیر ق م تق ت

د٠أسبوع٢٠ ى صناعة الزب داخل ف ى وقد أظھرت النتائج أن لتقلیل كمیة الزیت ال ع الحصول عل م
سبة  شدة: زیت(٨: ١أقصى تأثیر لزیادة قوة حفظ الزبد ینصح باستخدام الن م-ق م/ حج صنیع ) حج لت

٠الزبد

(57)

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



٣٤

١٧/٠٧/٢٠١١
١٢٠٠/٢٠١١
٢٠١٤یولیھ 

٢٩/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٤٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى و
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23C 9/00, 1/00

) جمھوریة مصر العربیة(نادیة عبد المجید أبو زید / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نادیة عبد المجید أبو زید/ األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

یم مفوض نقطة االتصال بجامعة اإلسكندریة أحمد إبراھمحمد  (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لتحسین الصفات الحسیة والریولوجیة لمنتج اآلیس كریم الداخل فى إنتاج زیت بذرة القطن 
بالتجزئة الجافة للزیت مع الخلط الفیزیقى لھ مع القشدة 

(54)

١٦/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ١٧/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
ى  داخل ف ریم ال س ك تج اآلی ة لمن یتعلق االختراع الحالى بطریقة تحسین الصفات الحسیة والریولوجی

: إنتاجھ زیت بذرة القطن بالتجزئة الجافة للزیت مع الخلط الفیزیقى لھ مع القشدة وذلك بإجراء اآلتى
ن ط-١ د ع رج تم فصل زیت بذرة القطن إلى شقین مرتفع ومنخفض نقطة التجم ع ال د م ق التجمی ری

٠م٥على درجة حرارة صفر
ت -٢ تم استبدال ثلثى حجم القشدة المستخدمة فى صناعة اآلیس كریم بزیت بذرة القطن أو مشتق زی

٠بذرة القطن مرتفع نقطة التجمد أو مشتق زیت بذرة القطن
وط-٣ ى مخل افتھا إل ل إض دى قب ى ح ال عل شدة ك ع الق شتقاتھ م د م ت أو أح ط الزی ریم خل س ك اآلی

س  شدة لتصنیع نف ا بالق دون خلطھ وط ب ى المخل افتھا مباشرة إل م إض ة أو ت امالت الثالث صنیع المع لت
٠المعامالت

ل إضافتھ  شدة قب ط بالق ع الخل ة االنصھار م وقد أظھرت النتائج أن استخدام مشتق الزیت مرتفع نقط
ن ًإلى مخلوط اآلیس كریم أعطى أفضل آیس كریم والذى تفوق أیضا ة م رول المصنع كلی على الكنت

٠دھن اللبن كمصدر وحید للدھن

(57)

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



٣٥

٠٨/٠٣/٢٠١٠
٠٣٧٣/٢٠١٠

٢٠١٤مایو 
٢٩/١٠/٢٠١٤

٢٦٨٤٩

(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 C25B 1/04

)عربیة جمھوریة  مصر ال( بسمة رضوان محمد موافى / األستاذة
)جمھوریة  مصر العربیة ( جامعة االسكندریة 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

بسمة رضوان محمد موافى/ األستاذة ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد أحمد إبراھیم ، میادة محمد الجمل مفوض نقطة اتصال االسكندریة (74)
براءة إختراع (12)

ةالشمسیةالطاقخدامباستالھیدروجینإنتاج (54)
٠٧/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ى فًكھربیاالماءتحلیلىعلةالحرارثیرأتىوھالكیمیاءىفةالعلمیةالقاعدعليیتعلق ھذا االختراع
إلى      الماءةحرارتصلىلكةالحراراستخدمحیث،قاعدىھیدروكسیدمحلولمنمركزوسط

عندىتغلالصودیومالھیدروكسیدمحالیلنأحیثةالسائلةالحالىفةسیلیزیةدرج١٠٠
حیث٢A– ١و١٢Vةالساخنالماءعلىكھرباءدخالإیتمثمجوىضغطلواةسیلیزیةدرج١٠٠

الھیدروجیننتاجإویتمًراریاحًكھربیاالماءتحلیلیتموبذلكللماءالتحلیلةكفاءمنتزیدةالحرارنأ
ى لإةالداخلةالحرارنوألًیضاأةبالبیئتضرالاستعمالھاوعندةبالبیئتضرالةبطریقكسجینألوا

ةشعألاتركزةشمسیمركزاتىوھةالشمسیةالطاقاستخداممنجاءتةسیلیزیةدرج١٠٠الماء
جداواسعالھیدروجیناستخداممجالنأو. ةالشمسیالخالیامنجاءتوالكھرباءالماءىعلةالشمسی
نحنةالنھایىوفكسجینألامنًیضاأنستفیدنناأحینىفالمستقبلةطاقھووالھیدروجینجداومفید

. ة للطاقحاملنھأحیثنرجعھثمةالبیئمنالھیدروجیننستعیر

(57)

ـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافی
والصور المرفقة بالطلب



٣٦

١٣/١١/٢٠١١
١٩٠١/٢٠١١
٢٠١٤یونیھ 

٣٠/١٠/٢٠١٤
٢٦٨٥٠

(22)
(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 1/00

(71) 1.
2.
3.

SAUDI ARABIAN OIL COMPANY   (SAUDI ARABIA)
SIEMENS INDUSTRY, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

CONNER, William, G.
AL-HAJRI, Mohammed, A.
SCHULTZ, Thomas, E.
HOWDESHELL, Michael

5.
6.
7.
8.

FELCH, Chad, L.
PATTERSON, Matthew
SHAFARIK, Samuel
COOLEY, Curt

(73) 1.
2.

١٥/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ١٨٦.٩٨٣/٦١: الرقمین الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٠٨/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢٢٤.٠٠٠/٦١

١٥/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/038644):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

یوسف محمد حافظ  (74)
براءة اختراع   (12)

للمفاعل البیولوجى وتحتوى على نظام التعلیقةالمعلقةالوسائل الغشائیةنظام وطریق (54)
١٤/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٥/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ھ نظام ةنظام معالجیتعلق االختراع الحالى ب وجى ول ذى یضم مفاعل بیول میاه الصرف الصحى وال
اظ٠ونظام تعلیق، ونظام التشغیل الغشائىىفصل فرع ھ للحف اءه وترتیب تم بن نظام الفصل الفرعى ی

سوائل المختلطةفي المفاعل البیولوجي بواسطةعلى المواد المكثف ع نظام٠ةال تم وض ى ی ق ف التعلی
اءه و تم بن وجى وی ل البیول واد المكثفالمفاع ى الم اظ عل ھ للحف يةترتیب طف ق بواس سوائةالمعل ل ال

اءه نظام التشغیل الغشائى یتم وضعھ فى مصب المفاعل٠ةالمختلط ى البیولوجى ویتم بن ھ لتلق وترتیب
٠ةللالمتخةغشیالبیولوجى وتصریف األمن المفاعلةالمعالجةالسوائل المختلط

(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



٣٧

٢٧/٠٣/٢٠١٢
٠٥٥٥/٢٠١٢

٢٠١٤مایو 
٣٠/١٠/٢٠١٤

٢٦٨٥١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H02P 6/18

(71) 1.
2.
3.

SHARP KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KAMEYAMA, Hiroyuki

(73) 1.
2.

٢٩/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-٢٢٤٣٣٩:تحت رقم الیابان
٢١/٠٩/٢٠١٠بتاریخ PCT/JP)2010/066304(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سونیا فائق فرج  (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز تحكم فى محرك  (54)
٢٠/٠٩/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢١/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

رك  ى مح م ف از تحك راع بجھ ذا االخت ق ھ ا ٠یتعل ث فیھ فر حی ر ص شف عب دة ك وح
فر  ر ص ة عب ارة نقط د إش ة ، ویول شعر فلطی شفھ بمست تم ك واء ی ف ھ ة مكی ب فلطی تراق

سرع فل دما ت تحكم عن ى الم ارة إل ل اإلش فر ویرس ولط ص ر ف واء عب ف الھ ة مكی ٠طی
ى  ٠وحدة إعداد سرعة دوران  المتحكم تحدد أمر لسرعة دوران التى ستكون الھدف لمحرك تزامن

دف سرعات  ات عامل التصحیح لھ ھ بیان دوران فی ات عامل تصحیح سرعة ال قد خزن جدول بیان
دوران  ات٠ال تخراج بیان دة اس ستخرج وح ق ت صحیح تتواف ل ت ات عام صحیح بیان ل الت عام

صحیح  ل ت ات عام دول بیان دھا من ج م تولی ى ت فر والت ر ص ة عب ارة نقط ضى إلش ت المنق ع الوق م
د سرعة  دة تولی ى وح ل التصحیح إل ات عام ستخرج بیان سرعة الدوران بوحدة كشف عبر صفر وت

صحیح  رعة ا٠دوران الت صحیح س رعة دوران الت د س دة تولی صحح وح دة ت ددة بوح دوران المح ل
دوران  رعة ال ات س ستخرج ومخرج صحیح الم ل الت ات عام ا لبیان دوران ، وفق رعة ال داد س ًإع

٠المصححة إلى وحدة تكوین بیانات موجة جیبیة 

(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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٤نوفمبرىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٢٢دد ــالع٢٠١٤ردیسمبددــع

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( وفمبررخالل شھةالصادراألوصاف المختصرة للبراءات- ة ٢٠١٤ن ة العربی ـا باللغ ًطبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٨٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٨٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٨٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥( ٢٦٨٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٦( ٢٦٨٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٨٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٨٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٨٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٨٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٨٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٨٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٨٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٨٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٨٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٨٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٨٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٨٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٠( ٢٦٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ
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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 

ًتجاریــا أو صــناعیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات  اختــراع، للحفــاظ علــى ً

.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 إلكترونیا 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 جهــودا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون ٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 
.ًمتوافقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ًوانطالقــا 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 
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر.د. أ



افتتاحیة

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئیسر

"عادل السعید عویضة٠أ"
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( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY روسبال
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF جمھوریة أفریقیا الوسطى
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 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
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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 )
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٢

٣١/٠٧/٢٠١٢
١٣٤٣/٢٠١٢
٢٠١٤یولیھ 

٠٢/١١/٢٠١٤
٢٦٨٥٢

(22)
(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 39/39, 39/012

(71) 1.
2.
3.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

DUPUIS, Laurent
BERTRAND, François
DEVILLE, Sébastien

(73) 1.
2.

٠١/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥٠٦٦٣:تحت رقمفرنسا
١٤/٠١/٢٠١١بتاریخ(PCT/FR2011/050069): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

ُر تركیبات لقاح معدة للوقایة من الكوكسیدیامساعد لتحضی (54)
١٣/٠١/٢٠٣١وتنتھى فى ١٤/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ى  اء عل شتمل، بن اح ی راع الحالي بمساعد لق ق االخت اةبالكتل% ١٠٠ًیتعل ى م ھ، عل ین من راوح ب یت
شتمل على% ٩٥و% ١٠ دني ی ت مع ین : من زی راوح ب ا یت ن ةلكتلبا%١٠وةبالكتل% ٠,٠٥م م

ین ١٦سالسل ھیدروكربون بھا أقل من  راوح ب ا یت ةبالكتل% ٥وةبالكتل%٠,٠٥ذره كربون ، وم
ذكور إلىةباإلضاف٠ذره كربون٢٨من سالسل ھیدروكربون بھا أكثر من  ساعد الم ز الم ذلك، یتمی

سب، P/N بنسبھ ع ن رةالكمیةتتوافق م سالسلةالكبی دروكربون البارافینیل رةى الكمیإلةالھی ةالكبی
اح ة، ویستخدم المساعد المذكور في إنتاج تركیب٣و٢,٥بین، منةلسالسل الھیدروكربون النافثینی لق

٠امن الكوكسیدیةللوقای

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣

١٦/١٢/٢٠١٠
٢١٣٨/٢٠١٠

٢٠١٤مایو 
٠٢/١١/٢٠١٤

٢٦٨٥٣

(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 E05B 19/00, 27/00

(71) 1.
2.
3.

MEDECO SECURITY LOCKS, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FIELD, Peter, H.
POFF, Steve

(73) 1.
2.

١٨/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ١٤١.٤٢٧/١٢:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١١/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ PCT/US)2009/047001(: براءة الدولى رقم طلب ال

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

قفل ومفتاح غفل ومفتاح لنظام إغالق ھرمى  (54)
١٠/٠٦/٢٠٢٩فى وتنتھى ١١/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

فراغات مفاتیح ومجارى مفاتیح وأسطوانات إغالق ، بنظام إغالق یشتمل على یتعلق ھذا االختراع 
شتركة  صورة م ل ب اویف تعم ن تج ل م اتیح الغف اتیح أو المف ة للمف ب المتقابل ون الجوان وتتك

ًوبشكل أكثر تحدیدا ، تشتمل جوانب المفتاح أو المفتاح الغفل على جزء ٠مع مجرى مفتاح متوافق 
الى المستوى ، وجزأین مجوف للتسجیل ، وجزء آخر مجوف إلدخال المف ومى الھرمى ع اح العم ت

(C1, C) اح العمومى ى المفت رات عل ك إلتاحة إدخال تغیی ًواحدا على كل جانب من النصل ، وذل
ة  ات المختلف رى ٠والتولیف سام األخ د األق ون أح ر (C)یك ون األخ الع ویك ى األض (C1)منحن

ستطیلى أو زاو  شكل م ا ب ٍمقطوع اح ٠ً رى المفت شتمل مج اویف ی واف وتج ى ح ق عل المتواف
ل  اح الغف اح أو المفت والى ، المفت ى الت اویف ، عل واف وتج اظرة لح تخدام أدوات ٠من ن اس یمك

شغیل  اح لت رى المفت واف مج اویف وح ى تج ا ف ل إلدخالھ اتیح الغف اتیح والمف الف المف رى بخ أخ
٠القفل دون استخدام مفتاح تم تشكیلھ بدقة 

(57)

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



٤

١٤/١٢/٢٠٠٩
١٨٢٤/٢٠٠٩
٢٠١٤یولیھ 

٠٢/١١/٢٠١٤
٢٦٨٥٤

(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 C10G 1/06, 3/00, 45/02, 45/58, 49/22, 47/00, 47/24

(71) 1.
2.
3.

ENI S. P. A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

RISPOLI, Giacomo
BELLUSSI, Giuseppe
PANARITI, Nicoletta

4.   TAGLIABUE, Lorenzo

(73) 1.
2.

١٤/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ MI 2007 A 001198: ایطالیا تحت رقم 
٠٩/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/004680: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة محسنة للتحویل بالھیدروجین للزیوت الثقیلة 
م بھ طبقة فوارهمن خالل نظا

(54)

٠٨/٠٦/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٩/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راعیتعل ةاالخت ة بعملی وت الثقیل دروجین للزی ل بالھی ا للتحوی تم اختیارھ ى ی ، الت

ر ، ا التقطی ار ، بقای ال الق ن رم ومین م واع البت ة ، أن ام الثقیل وت الخ ام ، الزی وت الخ ن الزی م
ات الثقی ة القطف وت الناتج ة ، الزی فلت النباتی ة األس ر منزوع ا التقطی ر ، بقای ى التقطی ة ف ل

دورة ،  واد المھ رارى للم ل الح ن التحل ة م وت الناتج ى ، والزی صخر الزیت م وال ن الفح م
دروجین ،  ل بالھی ة للتحوی ى منطق ل إل والبولیمرات والكتل الحیویة ، تشتمل على إرسال الزیت الثقی

د أو ى واح د ف دروجین ،وتوج ال الھی تم إدخ ث ی وارة ، حی ة الف اعالت ذات الطبق ن المف ر م أكث
ة  ز ھدرج ى محف دروجین ، باإلضافة إل ل بالھی فى وجود محفز محمل غیر متجانس مناسب للتحوی
ل  ة التحوی ادم من منطق ار الق ذكور ، وإرسال التی ل الم ت الثقی ى الزی مناسب ، مشتت بحجم النانو ف

ى منط دروجین إل صلھ ، بالھی م ف ذى ت سائل ال زء ال دویر الج ادة ت تم إع ث ت صل ، حی ة ف ق
٠ذات الطبقة الفوارة ) المفاعالت(والمحتوى على محفز مشتت بحجم النانو ، إلى المفاعل 

(57)

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



٥

٠٧/٠٤/٢٠٠٩
٠٤٦٨/٢٠٠٩

٢٠١٤اغسطس 
٠٣/١١/٢٠١٤

٢٦٨٥٥

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

جمھوریة مصر العربیة
ارة الدولة لشئون البحث العلمىوز

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01J 1/22

)جمھوریة  مصر العربیة ( خالد صبحى عبد الفتاح محمد / السید ٠١
٠٢
٠٣

(71)

خالد صبحى عبد الفتاح محمد / السید ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

جھاز سخان لنزع الرطوبة من سلك اللحام   (54)
٠٦/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٧/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ھو عبارة عن سخان كھربائى یستخدم فى نزع الرطوبة من سلك اللحام ویتكون من قاعدة لحفظ 
ًة إلى ثالث أقسام وأیضا تم إضافة حمایة              مقسماریة حرالوغرفة المعامالت . االتزان االستاتیكى 

. ًإلى الدائرة الكھربائیة ومؤشر لدرجة الحرارة وأیضا حافظة للفارغ وتم إضافة غطاء ذاتى الغلق 

(57)

براءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى ل
والصور المرفقة بالطلب



٦

٠٦/٠٤/٢٠٠٩
٠٤٦٣/٢٠٠٩
٢٠١٤فبرایر 

٠٣/١١/٢٠١٤
٢٦٨٥٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23F 3/06, 3/12

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

COLLIVER, Stephen, Peter
NGENO, Peter, Kiprotich
THIRU, Ambalavanar

(73) 1.
2.

٠٦/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١٢١٩٢٤.٢: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٤/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/EP2007/059709):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

رزق ناھد ودیع (74)
براءة اختراع   (12)

وعملیة لتصنیعھالشاى األخضرمنتج ورق (54)
١٣/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٤/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

Camellia siennsis var assamica شاى اخضر سائغ الطعم منیتعلق االختراع الحالى بمنتج 
د١,٥لمده ملیلتر ماء ٢٠٠وراق الشاى فى أجرام من٢نقع  وى م٥٩٠دقیقھ عن تج مشروب یحت ین

شینات ین كت ة ب ى كمی شروب% ٠,١و ٠,٠١ف ن وزن الم ضا عملیأووارد ٠م تج ةی صنیع من لت
وعن األأالشاى حیث وراقأ ن ن ة م یط منassamica وراق الطازج النقع باستخدام خل ا ب تم حلھ ی

٠مخروطة الشكلةوعیروتورفان وخالط مزدوج 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



٧

٠١/٠٢/٢٠١٢
٠١٨٤/٢٠١٢

٢٠١٤أغسطس 
٠٣/١١/٢٠١٤

٢٦٨٥٧

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A43B 7/12, 7/06

(71) 1.
2.
3.

GEOX S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

POLEGATO MORETTI, Mario

(73) 1.
2.

٢٨/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٤٢٥٣٣٦.٦:تحت رقم ایطالیا 
٠٤/٠٨/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP)2010/061355(:ة الدولى رقمطلب البراء

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة ھارون  (74)
براءة اختراع   (12)

ولیجة لنعول منفذة للبخار وصامدة للماء  (54)
٠٣/٠٨/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٤/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

امد ار وص ذة للبخ ول منف ة لنع راع بولیج ذا االخت ق ھ اء یتعل بھ ٠ة للم دة ش ة متواح ا بنی ى لھ والت
اء  ذة لبخار الم سائلة ومنف ة ال ى الحال اء ف ٠صفیحة ، مصنوعة من مادة بولیمریة تكون صامدة للم

ى زء وظیف ون ج راق ویك ة لالخت ھ مقاوم مك یمنح ول ذو س ة للنع ن الولیج ل م ى األق د عل واح
ًتقریبا ، تم تقییمھا وفقا للطریقة N10تكون أعلى من  ISOمن معاییر ٥، ٨، ٢المقدمة فى الفصل ً
20344-2004٠

(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



٨

٢٦/٠١/٢٠١٠
٠١٣٦/٢٠١٠
٢٠١٤یونیھ 

٠٤/١١/٢٠١٤
٢٦٨٥٨

(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 G01N 24/08
)ربیةجمھوریة  مصر الع(مصطفى كمال فرج النمر / األستاذ الدكتور

)جمھوریة  مصر العربیة(أیمــن عبـــد الخالــق محمد فلفلھ / دكتور 
٠١
٠٢
٠٣

(71)

مصطفى كمال فرج النمر / األستاذ الدكتور
أیمــن عبـــد الخالــق محمد فلفلھ/ دكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

جامعة طنطا–نقطة اتصال براءات االتصال  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز لقیاس القابلیة المغناطیسیة (54)
٢٥/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٦/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

صممت دائرة تم تصمیم وتنفیذ جھاز لقیاس القابلیة المغناطیسیة باستخدام المیكروكنترولر حیث
میكروكنترولر مخزون بھ یتحكم فیھارنین ذات حساسیة عالیة جدا یغذیھا مولد ذبذبات رقمى دقیق و

الرنین الذى یقرؤه المیكروكنترولر لى ترددإمن تغیر تردد مولد الذبذبات حتى نصل ھبرنامج یمكن
تعیین تردد دائرة الرنین قبل وضع العینة وتتلخص خطوات القیاس فى. لى شاشة العرضإویرسلھ 

ق بین الترددین حیث یعتبر ذلك الفرق دالة خرى بعد وضع العینة وحساب الفرأوتعیین التردد مرة 
.فى القابلیة المغناطیسیة للمادة

(57)

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



٩

٢٦/٠١/٢٠١٢
٠١٤٢/٢٠١٢

٢٠١٤أغسطس 
٠٤/١١/٢٠١٤

٢٦٨٥٩

(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 C25B 11/06

(71) 1.
2.
3.

INDUSTRIE DE NORA S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CALDERARA,  Alice
ANTOZZI,  Antonio, Lorenzo
JACOBO, Ruben, Ornelas

(73) 1.
2.

٢٨/٠٧/٢٠٠٩خ بتاریMI2009A001343: تحت رقمایطالیا 
٢٧/٠٧/٢٠١٠بتاریخ (PCT/EP2010/060839): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

الكترود النبعاث األكسجین فى عملیات التحلیل الكھربائى الصناعیة (54)
٢٦/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٧/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

دن لق ھذا االختراع یتع زة مع بالكترود النبعاث أكسجین فى عملیات كھروكیمیائیة ، یشتمل على ركی
انیوم ،  دیوم ، والتیت ید اإلبری ن أكاس ة م ة مكون ة خارجی ى طبق شتمل عل زى ی الء حف صمام وط ل

٠والتانتالیوم بتركیبة موالریة ویشار إلیھا بأنھا عبارة عن المعادن 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٠

١٣/١١/٢٠١١
١٩٠٥/٢٠١١
٢٠١٤یولیھ 

٠٥/١١/٢٠١٤
٢٦٨٦٠

(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 A61C 13/08

(71) 1.
2.
3.

KIM, Tae, Hyung  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KIM, Tae, Hyung

(73) 1.
2.

١٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ١٧٩.٦٩٨/٦١: تحدة األمریكیة تحت رقمالوالیات الم
١٨/٠٥/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/035324):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد عبد العال عبد العلیم  (74)
براءة اختراع   (12)

سنانأطقم إلعدادوجھاز ةطریق (54)
١٧/٠٥/٢٠٣٠ھى فى وتنت١٨/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ل لالستعمال ةالسنیةتركیب وعاء الطبعیتعلق ھذا االختراع ب یتضمن وعاء علوي ووعاء سفلى قاب
م المریض وزوج ةولى مشكلأة، ویتضمن الوعاء السفلى قطعالعلويمع الوعاء لقیاس نسب الفك لف

ىاألةدخال القطعإیتم ٠ولىاألةللربط على نحو قابل للفك بالقطعقابلةقطع ثانیمن ن الوعاء ول م
ریض م الم ي ف سفلى ف ع الثانیال ن زوج القط ستقل ع شكل م سفلىةب اء ال اس للوع ك لقی سب الف ن

ض سجیل الع ى ت صول عل ل القطع٠ةوالح د وص عاألةبع زوج القط ى ب سمح ةالثانیول ب ، ی التركی
٠علیھاالسفلى للمریض المراد الحصولةللثاالنھائي ةبانطباع اللث

(57)

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



١١

٢٨/٠٦/٢٠٠٩
١٠٠٠/٢٠٠٩

٢٠١٤مایو 
٠٩/١١/٢٠١٤

٢٦٨٦١

(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 C10L 5/44

(71) 1.
2.
3.

SCHWEIGER, MARTIN (SINGAPORE)
ANTACOR LTD. (MALTA)

(72) 1.
2.
3.

PEUS, Dominik Dr.

(73) 1.
2.

٢٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ  ١٠٢٠٠٦٠٦٢٥٠٤.٨:أرقام تحت ألمانیا
١٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢٧٥٩٤.٥
٢١/١١/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٥٦١٧٠.٠
٢١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٦٢٨٠٨.٢
٢١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٦٢٨٠٩.٠
٢١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٦٢٨١٠.٤
٢١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٦٢٨١١.٢

٢٨/١٢/٢٠٠٧بتاریخ  )  PCT/IB2007/055341(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محسن أنور حسن  (74)
براءة اختراع (12)

داة إلنتاج وقود طریقة وأ (54)
٢٧/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٨/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ى –یتعلق االختراع الحالى بطریقة إلنتاج وقود من مخلوط صلب  وى عل مائع من الماء ومكون یحت
صلب  وط ال ة مخل تم معالج ث ی ون حی ن –الكرب ى م رارة أعل ة ح د درج ائع عن ْم ٣٠٠–١٠٠الم

ن  ى م صلب ب٥وضغط أعل تم معالجة ال ھ ی ز بأن ل –ار تتمی ى األق ة ساعتان عل رة معالج ائع لفت الم
ة  اء المعالج اء أثن زاء الم حب أج تم س ث ی لب ٠حی وط ص ة مخل ضمن –وأداة لمعالج ث تت ائع حی م

صل  طة ف شتت بواس صلب الم ور ال ن الط اه م سحب المی أداة ل ز ب ل وتتمی ى األق د عل ل واح مفاع
٠یة المعالجة المائع أثناء عمل–الصلب 

(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



١٢

٢٧/٠٣/٢٠١١
٠٤٦١/٢٠١١

٢٠١٤مایو 
٠٩/١١/٢٠١٤

٢٦٨٦٢

(22)
(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 2/04, 2/10, 2/06, 2/34, 2/46

(71) 1.
2.
3.

SOLFAST PTY LTD (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

HOLLIS, Stephen Published
GENTLE, Richard, Howard

(73) 1.
2.

٢٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٩٠٥٠١٠/٢٠٠٨: ین رقملاتحت استرالیا 
٢٥/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٩٠٥٠١١/٢٠٠٨

٢٥/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/AU2009/001278: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

مجمــــع شـمســى (54)
٢٤/٠٩/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٢٥/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ةفتح. ذلك المكانىیعرف تجویف فةلھ وسط منظم حرارالجامع . ى بمجمـع شمسیتعلق ھذا االختراع
ةمرتبة جمع طاقةداأ. بدخول التجویفةعلى الفتحةالساقطةالشمسیةبالتجویف للسماح بالطاقة متصل

.لى التجویفة إالداخلةالشمسیةلجمع الطاقةتصال حرارى بوسط منظم الحرارإىالتجویف وفىف

(57)

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



١٣

٠٨/٠٥/٢٠١١
٠٧٠٨/٢٠١١

٢٠١٤مایو 
٠٩/١١/٢٠١٤

٢٦٨٦٣

(22)
(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 1/04

(71) 1.
2.
3.

GECO TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

TAMBOISE, Guillaume
RENDALEN, Christin
HOLLANDE, Tristan

(73) 1.
2.

٠٨/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٦٧.٥٨١/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٥/١١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/063415):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

رضاالت تخص مسح زلزالى قائم على األذاعى یعتمد علیھ التصإتوصیل  (54)
٠٤/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٥/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى األتةیتعلق ھذا االختراع بطریق ائم عل ى ق ضمن ستخدم فى مسح زلزال ةوعمجمرسالإ: رض تت
ى شبكةمن المصادر الزلزالیةلى مجموعإوامر التحكم من مصدر أمن  رددةعل داذات ت عال ج

"VHF/IP "ى شبكةدارإو اء أ" VHF/IP " ةاالزدحام عل تحكمأرسال إثن ر ال من مصدر ، وام
" بروسیسور"ةمعاملجھازةتنفیذھا بواسطخر ، وسط تخزین برامج مشفر بتعلیمات ، عند آوبشكل 

٠ةكمبیوتر مبرمج لتنفیذ ھذه الطریقوجھاز ةنفذ ھذه الطریقی

(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 



١٤

١٨/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٥٨/٢٠٠٩

٢٠١٤مایو 
٠٩/١١/٢٠١٤

٢٦٨٦٤

(22)
(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 8/42, 8/467 & C04B 40/00

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT NV (VIRGIN ISLANDS, BRITISH)

(72) 1.
2.
3.

MICHAUX, Michel
LE ROY – DELAGE, Sylvaine

(73) 1.
2.

٢٠/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٢٩١٤٨٢.٥: م تحت رقمكتب البراءات األوروبى 
١٥/١١/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/EP2006/010953)طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تشمل داخلھا أسمنت غیر متفاعل) المالط( تركیبة مثبتة باألسمنت  (54)
١٤/١١/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٥/١١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ة بیتعل ث تركیب رول حی ل البت ق لحق ى التطبی تخدام ف منت لإلس ة باألس مثبت
ر مھدر منت غی ن األس رة م ة كبی رك كمی ة تت درج الكمی ث تھ منت بحی ع األس د وض ة عن ج

٠المذكورة من األسمنت غیر المھدرج عند تلف األسمنت الملصق 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٥

١٠/٠١/٢٠١٠
٠٠٣٨/٢٠١٠

٢٠١٤مایو 
٠٩/١١/٢٠١٤

٢٦٨٦٥

(22)
(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 49/08 & G01N 1/00

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (BRITISH VIRGIN ISLANDS)

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

DONG, Chengli
VASQUES, Ricardo
O'KEEFE, Michael
HEGEMAN, Peter, S.
MULLINS, Oliver

6.
7.
8.
9.
10.

FUJISAWA, Go
VANNUFFELEN, Stephane
JACKSON, Richard
SAPUTRA, Ahmad

(73) 1.
2.

١٠/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٩٤٨.٧٢٣/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٣/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/069128):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

دام فى حفر بئر طرق لمعایرة محلل مائع لالستخ (54)
٠٢/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٣/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

فةعلق االختراع الحالي بطرق لمعایریت م الوص ا ت ر كم ضمن ٠محلل مائع لالستخدام في حفر بئ تت
د أ ایرةطریقةمثلأح ي ةمع تخدام ف ائع لالس ل م ات محل ر أةداأبیان فل البئ زالإس ر أةداأن فل البئ س

ممیزه لمائع ةلقیم-مائعمن خالل محلل-جراء قیاسإلي موضع في حفره بئر وإمحلل مائع تتضمن 
ایر نخفض أةالمع ي الموضعأو الضغط الم ائع ف ل م اء وجود محل ى القیمثن زةللحصول عل ةالممی
د الموضع،أةلمائع المعایرةالمتوقع زةالقیمةومقارنو الضغط المنخفض عن ھا ةالممی م قیاس ي ت الت

٠للمائعةمعایرةللحصول على قیمةالمتوقعةالممیزةالقیمب

(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



١٦

١١/١٢/٢٠١١
٢٠٧٢/٢٠١١
٢٠١٤یولیھ 

١٠/١١/٢٠١٤
٢٦٨٦٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23G 1/36, 1/40, 1/54

(71) 1.
2.
3.

MARS, INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MARANGONI, Alejandro, Gregorio

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٢١٣.٤٨٠/٦١: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
٠٨/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢١٣.٧٣٨/٦١

١١/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/IB2010/001474):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وجل زیتى وطریقة لتصنیعھا ثیل سیلولوزعلى إیتحتوى ةكوالتیتراكیب ش (54)
١٠/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١١/٠٦/٢٠١٠حمایة من تبدأ ال

دخل اإل٠ثیل سیلولوزإیتحتوى ةللحرارةمقاومةكوالتیشیتعلق ھذا االختراع ب یلولوز یوی ل س ى إثی ل
ت ةكوالتیالش ى زی ى كمیأكمحلول ف ائى ، مناسب ف ر م ذیب غی ن حوالى ةو م ى حوالى % ١م ال
سبثیلإی% ٣ وزنةسیلولوز بالن ل سإیو٠لل ن ثی ى یمك ستخدم أیلولوز جل زیت لیحل محل ًیضاأن ی

زء وت وج ن الزی ادم د ع ى توج دھون الت ىةال شكوالتف شتو أ/ وةال شوات لل ب الح ةكوالتیراكی
شو نخفضةالمح ت م ال زی ا انتق ى بھ ضاأو٠الت ب شًی صنع تراكی رق ل روح ط اةكوالتیمط طبق

٠لالختراع

(57)

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



١٧

١٢/٠٦/٢٠١٢
١٠٧٤/٢٠١٢
٢٠١٤یولیھ 

١٠/١١/٢٠١٤
٢٦٨٦٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B42D 15/00 & C06K 19/08, 19/10

(71) 1.
2.
3.

SECURITY PRINT SOLUTIONS LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

CROWTHER, James

(73) 1.
2.

١٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/GB2009/051709):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

إخفاء معلومات عن مستند لالستخدام فى التأكد من صحتھ  (54)
١٣/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٤/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة ٠یتعلق االختراع الحالى بطریقة وجھاز للتأكد من صحة الشیكات ن خالل مقارن ویتم تحقیق ھذا م
ضا متوالیة مرئیة من أرقام شیك مطبوعة ع ام شیك مطبوعة أی ة من أرق ة مخفی ع متوالی ى شیك م ل

٠على الشیك تصبح مرئیة عند عرض الشیك باألشعة تحت الحمراء

(57)

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



١٨

٠١/٠١/٢٠١٢
٠٠٠٧/٢٠١٢
٢٠١٤یولیو 

١٠/١١/٢٠١٤
٢٦٨٦٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H04L 9/08

(71) 1.
2.

KELISEC AB SWEDEN

(72) 1.
2.
3.

REVELL, Elise;

(73) 1.
2.

٠٣/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٠٩١٨-٤: السوید تحت  رقم 
٠٣/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢٢٢.٩٤٩/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

٠٥/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/SE2010/050780: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

فك تشفیر/ طریقة لتكوین مفتاح تشفیر  (54)
٠٤/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى في ٠٥/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

شفیر  اح ت وین مفت ة لتك الى بطریق راع الح ق االخت اح / یتعل وین مفت ة لتك شفیر ، وخاص ك ت ف
اح فك تشفیر من مرة واحد/ تشفیر  س المفت تم استخدام نف ث ی ًة مستخدم للتشفیر المتماثل ، تحدیدا حی

ادم مركزى . لكل من التشفیر وفك التشفیر  من أجل بدء تكوین المفتاح ترسل عقدة أولى طلب إلى خ
ة  دة ثانی ع عق دتینیرسل الخادم المركز. إلنشاء اتصال م اح لكال العق وین مفت ف تك ل . ى مل وم ك تق

. یانات أولى ومجموعة بیانات ثانیةًوعة بیانات وسیطة مختلفة ، تحدیدا مجموعة بعقدة  بتكوین مجم
ى  ستندة عل ة ، الم دة الثانی تم إرسال مجموعة البیانات األولى المتكونة بواسطة العقدة األولى إلى العق

.لىمجموعة البیانات ھذه مما یكون مجموعة بیانات ثالثة یتم إرسالھا مرة أخرى إلى العقدة األو
یطة  ات الوس ة البیان ین مجموع شئ ب یئا ب ة ش ى المقارن دة عل ى عق شفیر أول ف اح ت وین مفت ستند تك ًی
شئ  ًالثالثة ومجموعة البیانات الوسیطة األولى ، ویستند تكوین مفتاح تشفیر ثانى على المقارنة شیئا ًب

ة  ات الوسیطة الثانی ى ومجموعة البیان ات الوسیطة األول شفیر .بین مجموعة البیان اح الت ویكون مفت
.األول ومفتاح التشفیر الثانى متطابقین 

(57)

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



١٩

١٧/٠٨/٢٠١١
١٣٨٤/٢٠١١
٢٠١٤یونیھ 

١٠/١١/٢٠١٤
٢٦٨٦٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E05B 19/02, 19/04, 27/10,

(71) 1.
2.
3.

WINLOC AG  (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

WIDÉN, Bo

(73) 1.
2.

١٨/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٠٢٠٧-٢: السوید تحت رقم 
٠٤/٠١/٢٠١٠بتاریخ PCT/SE) (2010/050006:ىطلب البراءة الدولى رقم

2010/050189) (PCT/SE ١٨/٠٢/٢٠١٠بتاریخ

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

مفتاح ذو شكل جانبى محدد لألقفال األسطوانیة (54)
١٧/٠٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٨/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل طوانیةباالخت ال األس دد لألقف انبى مح كل ج اح ذو ش دادة دوارة ٠مفت ھ س ث ب حی
اح كل جانبى محدد للمفتاح بھ مسار للمفت ھ ش دوش ٠ل د مخ اح ممت ى نصل مفت اح عل شتمل المفت ی

ن طول نصل  ل م ى األق د بطول جزء عل ھ شكل جانبى محدد یمت بصفة أساسیة ، بھ حز طولى ل
ھ ٠المفتاح  یوجد فى الحز جزء مقطوع من أسفل مجاور لجزء الحرف ، یكون الجزء الخارجى من

٠اح ًجزءا من السطح الجانبى من نصل المفت
رف زء الح ى ج ى وف ھ إل ى ل زء داخل صى ج د أق ز ، عن ن الح فل م ن أس وع م زء المقط د الج یمت

٠فى جیب یمتد بصورة طولیة 

(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



٢٠

٠٣/٠١/٢٠١٠
٠٠٠٩/٢٠١٠
٢٠١٤یولیو 

١٠/١١/٢٠١٤
٢٦٨٧٠

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

العربیةجمھوریة مصر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B08B 15/00 & B08B 17/02

)جمھوریة مصر العربیة( ناصر أحمد عبد الجواد رضوان / الدكتور المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد الجواد رضوان ناصر أحمد / الدكتور المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

منتصر إبراھیم (74)
اختراعبراءة (12)

تركیبة تشتمل على خلیط من الرمل مع بواقى تقطیر األحماض الدھنیة لتكوین طبقة حاجزة للرطوبة (54)
٠٢/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٣/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق  ة یتعل اض الدھنی ر األحم واقى تقطی ع ب ل م ن الرم یط م ى خل شمل عل ة ت الى بتركیب راع الح االخت
ة  اجزة للرطوب ة ح وین طبق سب ٠لتك ة بن اض الدھنی ر األحم واقى تقطی ع ب ل م ط الرم تم خل ث ی حی

وین  ات لتك دافن المخلف ة م ین وتغطی ى تبط ستخدم ف ة ت اجزة للرطوب ة ح ى طبق صول عل بة للح مناس
ات الطبقة الحاجزة دافن المخلف ة م ى تبطین وتغطی ن أن ٠للرطوبة وھى المكون األساسى ف ا یمك كم

ان  ات من مك شار الملوث ع انت ى من تستخدم فى تبطین الترع والمصارف لمنع تسرب المیاه وتستخدم ف
ات  دعیم طبق ستخدم لت وث أو ت ان المل ا حول المك درولیكیا منھ ة ھی إلى مكان أخر بعمل حواجز مانع

ة ال ال الترب انى أو أى أحم رق أو المب فل الط فات ٠ضعیفة أس ق المواص ة تحق ك ألن التركیب وذل
ل  وة تحم ع ق ات م ة والملوث رور الرطوب ع م دا تمن ة ج ة قلیل ل نفاذی سابقة مث راض ال ة لألغ المطلوب

٠وزاویة قص ومعامل احتكاك مناسبة لھذه األغراض 

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



٢١

١٤/٠٧/٢٠١١
١١٨٨/٢٠١١

٢٠١٤أغسطس 
١٠/١١/٢٠١٤

٢٦٨٧١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01K 41/06

) العربیةجمھوریة مصر (محمد إبراھیم محمد الصبرى / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد إبراھیم محمد الصبرى / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

آلیة لتقلیب البیض فى ماكینات التفریخ (54)
١٣/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ١٤/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ن یتعلق ھذا االختراع بآلیة میك ب م د التقلی ث یع ریخ حی ات التف انیكیة حركیة لتقلیب البیض فى ماكین
ة  شاذة واألوضاع الجینینی أھم العوامل لتحفیز التطور والنمو الجنینى وخفض نسبة ظھور األشكال ال

ات تقلیب ٠غیر الطبیعیة ادة جھ ق زی ن طری ى أسلوب التقلیب ع دة ف ة جدی ویعد ھذا االختراع بتقنی
ى صوانى البیض عن  یض ف ة الب ة وإمال طریق تقلیبھا حول محورین بدال من واحد مما یحقق الحرك

اء حضانة  ات أثن اة لألسلوب الطبیعى لألمھ ة لمحاك ى محاول ك ف ین، وذل دال من اثن أربع اتجاھات ب
كما سیؤدى إلى تحقیق توزیع أفضل للحرارة والرطوبة حول البیض، باإلضافة إلى تحسین ٠البیض

واء د شار الھ رخانت ل المف ة ٠اخ ة دائری ة معدنی ة دائری ود حلق ى وج ة عل ة الحرك د میكانیكی وتعتم
ق  الك تعلی رات بأس ذه البك رتبط ھ ة وت رات مزدوج ع بك ا أرب ق علیھ ور ومعل صل بموت ة تت مموج
ا  ق علیھ ة تنزل ة المموج ة الدائری ة المعدنی ة الحلق د حرك ذلك عن یض، وب وانى الب ل ص صلة بحام مت

ى البكرات مسببة حركة أ یض ف ب الب تم تقلی الى ی ى وألسفل وبالت یض ألعل طراف حامل صوانى الب
ى ٠أربعة اتجاھات ت، باإلضافة إل سب الفقس وجودة الكتاكی راع سیحسن من ن ذا االخت وبالتالى فھ

ة س المطول ب الفق ذه ٠تجن ل ھ صادى الستخدام مث د االقت ادة العائ ى زی یؤدى إل سن س ذا التح وكل ھ
٠المفرخات

(57)

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



٢٢

١٥/١٠/٢٠٠٩
١٥٢٠/٢٠٠٩

٢٠١٤أغسطس 
١١/١١/٢٠١٤

٢٦٨٧٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10L 3/00

(71) 1.
2.
3.

NALCO COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CARLISE, Joseph R.
LINDEMAN, Olga E. S.
REED, Peter E.

4.     CONRAD, Peter G.
5.     VER VERS, Leonard M.

(73) 1.
2.

١٧/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٢٥٣.٥٢٩/١٢تحت رقم:الوالیات المتحدة األمریكیة  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة (74)
راءة اختراعب (12)

طریقة للتحكم بھیدرات الغاز فى أنظمة الموائع (54)
١٤/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٥/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ اء یتعل ى م شتمل عل ائع ی ى م درات ف ات الھی ون مركب یط تك ة لتثب بطریق
ون الھی بط لتك ال مث دار فع ائع ، مق ى الم افة ، إل ضمن إض از تت شتمل وغ ب ی ن تركی درات م

ن  ر م ل –Nعلى بولیمر متجانس أو إسھامى واحد أو أكث ل ( ألكی ن ) ألكی نعھ ع م ص د ت ل أمی أكری
ومرات  ن المون ر م د أو أكث ومر واح رة مون ق بلم ل –Nطری ل ( ألكی د ) ألكی ل أمی أكری

صیغة  ر بال ول إیثی ى جلیك شتمل عل ذیب ی ى م CH3-(CH2)m-(O-CH2-CH2)n-OHف
ًیمثل عددا صحیحا یتراوح من صفر إلى mحیث  ًیمثل عددا صحیحا ال یقل عن nو١ً ً١٠

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٣

٢١/١١/٢٠١١
١٩٦٢/٢٠١١

٢٠١٤سطس أغ
١١/١١/٢٠١٤

٢٦٨٧٣

(22)
(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 290/06 & F16L 15/04, 58/04

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. (JAPAN)
VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.
4.

NAGAREO Tomomitsu
KAMEDA Yoshinori
MATSUMOTO Keishi
KAMIMURA Takayuki

5.
6.
7.

TAKAHASHI Masaru
GOTO Kunio
IMAI Ryuichi

(73) 1.
2.

٠٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-١٣٢٩٣٧: تحت رقمالیابان
٠١/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010/059587):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

فوالذیة ًمنتج قابل للمعالجة ضوئیا مالئم لمنع تشكل الصدأ على وصلة ملولبة ألنابیب (54)
٣١/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠١/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

سرب  ع ت ث من ن حی ازة م ا خواص ممت یتعلق االختراع الراھن بتشكیل طلیة رقیقة عالیة الشفافیة لھ
ة  زة معدنی طح ركی ى س ل عل ة التآك دش، ومقاوم ة التخ ق، مقاوم زة، التزلی صاق بركی واء، االلت الھ

طح وص دول وبخاصة على س ى ال ة المستخدمة ف زات األنبوبی ى توصیل التجھی ستخدم ف ة ت لة ملولب
ت ة للزی ى ٠المنتج شتمل عل وئیا ی ة ض ل للمعالج ب قاب ستخدم تركی ث ی ن ) أ(ًحی نج م رات

ث( وئیا، ) م ة ض ل للمعالج ریالت قاب ومر ) ب(ًأك ث(مون ومر ) م ن مون ار م ریالت یخت أك
ة و) مث( ة الوظیفی ادى المجموع ریالت أح ومر أك ث(مون ة، ) م ة الوظیفی ائى المجموع ریالت ثن أك
ن المجموعات ) مث(مونومر ) جـ( ر م ى عدد أكب وى عل أكریالت ثالثى المجموعة الوظیفیة أو یحت

ة،  ضوئیة، ) د(الوظیفی رة ال ة للبلم ادة بادئ ـ(م ازول، ) ھ ن بنزوتری ل م اوم للتآك ل مق عام
ة ل) و( بغة مقاوم ن ص ار م ل تخت ة للتآك بغة مقاوم ة ص یلیكا متبادل فات وس ن الفوس ة م ل مكون لتآك

٠ًإستر فوسفات لتشكیل طلیة معالجة ضوئیا) ز(األیونات مع الكالسیوم، و

(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



٢٤

١٢/٠١/٢٠٠٩
٠٠٥٩/٢٠٠٩

٢٠١٤أغسطس 
١١/١١/٢٠١٤

٢٦٨٧٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث الع
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E21B 43/10& F16L 55/165

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (THE NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

KRIESELS, Petrus Cornelis

(73) 1.
2.

١٣/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٧١٧٠.٨:المكتب األوروبى تحت رقم  
١١/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ /EP2007/057068)(PCT:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتمدید عنصر أنبوبى فى إتجاه القطر     (54)
١٠/٠٧/٢٠٢٧فى وتنتھى ١١/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ة یتعل ربطریق اه القط ى إتج وبى ف صر أنب د عن شكلة لتمدی ر م رة بئ ى حف د ف یمت
ى  وین أرض ى تك ارج ٠ف اء للخ وبى لإلنحن صر األنب دار العن ث ج ى ح ة عل شتمل الطریق وت

اع  ول القط د ح وبى ممت شكل قطاع أنب ث ی ورى بحی شكل مح سى ب ى إتجاه عك اه القطر وف ى إتج ف
وبى المت صر األنب اء للعن ة إنحن ى منطق ذكور ف اء الم دث اإلنحن ث یح وبى ، حی صر األنب ى للعن بق

اء ٠األنبوبى  ة اإلنحن د بحث منطق وبى الممت ادة طول القطاع األنب ى زی ة أیضا عل ًوتشتمل الطریق ً
ى  وبى المتبق ادة ٠للتحرك فى إتجاه محورى بالنسبة للقطاع األنب ى الم ذكور عل شتمل الجدار الم وی

ت ى ی وبى الت اع األنب افظ  القط ث یح اء بحی ة اإلنحن اء عملی اء أثن ة اإلنحن ى منطق دائنیا ف شوھھا ل ًم ت
٠الممتد على الشكل الممتد كنتیجة للتشوه اللدائنى المذكور 

(57)

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



٢٥

٢٥/٠٢/٢٠١٠
٠٣١٤/٢٠١٠

٢٠١٣دیسمبر 
١٢/١١/٢٠١٤

٢٦٨٧٥

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

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

عمكتب براءات االخترا

(51) Int. Cl.8 F16L 1/028, 58/10

(71) 1.
2.
3.

EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY)
SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

DOWE, Andreas
GÖRING, Rainer
RISTHAUS, Martin
GAHLMANN, Klaus

5.
6.
7.

BÜSSING, Reinhard
KOCKS, Hans-Jürgen
WINKELS, Jörn

(73) 1.
2.

٢٩/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٤٠٦٨٣.٧:تحت رقمألمانیا
٢٧/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ-(PCT/EP2008/061216): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع (12)

خط أنابیب مغلف  (54)
٢٦/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٧/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

على ساسأو أ/بدون حفر لخندق و) مركب(نابیب الذى یكون موضوع أیتعلق االختراع الحالى بخط 
تخدام ةنتاجھ بواسطإو الذى یتم ) ةرملیةرضیأةطبق( وب وقایأاس طةمغلفةمعدنیةنب ةطبقةبواس

وب ) ةالمتان(التحمل ، ةبھذه الطریقو٠میدأمن مركب بولى ةمصنوعةمنبثق للتغلیف الخارجى المطل
٠ساس رملى یكون مضمونأةو طبقأبدون حفر لخندق ) التمدیدات(لتقنیات التجھیزات 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٦

٢٨/٠٤/٢٠١٠
٠٦٨٦/٢٠١٠
٢٠١٤یولیھ 

١٢/١١/٢٠١٤
٢٦٨٧٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأك
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10M 109/00, 117/00, 125/02, 125/10, 125/18, 129/28, 145/40, 159/02, 159/06, 159/20, 169/00
& C10N 20/00, C10N 30/00, C10N 30/06, C10N 40/00, C10N 50/10M &  F16L 15/04

(71) 1.
2.
3.

SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. (JAPAN)
VALLOUREC MANNESMANN OIL& GAS FRÁNCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

GOTO Kunio
FUKUMOTO , Shigeki
YAMAMOTO, Yasuhiro

4. IMAI, Ryuichi

(73) 1.
2.

٠٢/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٢٨٦٥٠٧:أرقام تحت الطلب الیابانى 
٢٨/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٣٣٩٥٤٦
٢٨/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧-٣٣٩٥٤٧
١٧/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٢٦٨٨١٦

٣١/١٠/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/JP2008/069893):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة    (74)
براءة اختراع (12)

یق وصلة ملولبة ألنابیب تحتوى على طلیة تزل (54)
٣٠/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٣١/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ى وصلة بطلیة تزلیقیتعلق اإلختراع الحالى تكون خالیة من الفلزات الثقیلة الضارة ویتم تشكیلھا عل
ى  شتمل عل طوح تالمس ت ملولبة ممتازة ألنابیب تتكون من عضو ذكرى وعضو أنثوى لكل منھما س

ى ( س معدنى غیر ملولب جزء ملولب وجزء تالم سرب وسطح كتف د ) سطح مانع للت من أجل تزوی
ة دون حدوث  تم الحیلول ث ی الوصلة بخواص مقاومة التخدش ، منع تسرب الغاز ومقاومة التآكل بحی

ر  زم كبی ب الوصلة بع شتمل ٠خضوع لجزء التالمس المعدنى غیر الملولب حتى عند تركی ةوت طلی
ق نج القلفونیالتزلی ى رات ح عل مع ؛ ومل ة ؛ ش ابونیة فلزی ادة ص ا ، م سیوم أو كالھم د الكال ة أو فلوری

ق ،  سحوق تزلی ى م ضا عل شتمل أی ضل أن ت ن المف رى ، وم ضوى عط ض ع ى لحم زى أساس ًفل
٠أو كربوھیدرات وخاصة دكسترین حلقى /كربونات المغنیسوم ، و

(57)

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



٢٧

١٩/٠١/٢٠٠٩
٠٠٨٠/٢٠٠٩
٢٠١٤یونیة 

١٦/١١/٢٠١٤
٢٦٨٧٧

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

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

ختراعمكتب براءات اال

(51) Int. Cl.8 C12N 9/70

) جمھوریة مصر العربیة(مدینة مبارك لألبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة 
)جمھوریة مصر العربیة(جامعة االسكندریة 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

سالى سعید السید إسماعیل/ الكیمیائیة ٠٤
إیمان أنور عبد العلیم/ الدكتورة ٠٥
نھاد محمد عبد المنعم/ تورة االستاذة الدك٠٦

صبحى أحمد عزب السحیمى/ دكتور
محمد عبد المعز السعدنى/ االستاذ الدكتور

السید السید حافظ/ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

ًإنزیم االستربتوكاینیز المخلق وراثیا والبادئات الخاصة بھ  (54)
١٨/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ق تصمیم ، ًبإنزیم االستربتوكاینیز المخلق وراثیا والبادئات الخاصة بھیتعلق ھذا االختراع  عن طری
تربتوكاینیز  ة بجین االس ات الخاص ساخ ا(ACCESSION No. FJ490630)البادئ ین واستن لج
ى PCRًكامال عن طریق تفاعل البلمرة المتسلسل  امال TA cloning vectorووضعھ ف ھ ك م نقل ًث

ل  ة مث ر ممرض ا غی ى بكتیری ا E. coliإل ھ الخالی ة مزرع ق تقنی ن طری رة ع ات كبی ھ بكمی وإنتاج
ا وخصائصھ E. coli٠المعلقة لبكتیریا  ق وراثی زیم المخل شاط اإلن ة ًكما تم تنقیة وإختبار ن الكیمیائی

ات  ة الجلط ى إذاب ھ ف ث كفاءت ن حی واق م ى األس ھ ف ة بمثیل د أن ٠مقارن دة ٢٠٠٠وج ل / وح م
٠ًمل من األنزیم المخلق وراثیا / وحدة ١٩٠٤من اإلنزیم الموجود فى األسواق تعادل نشاط 

(57)

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



٢٨

٠١/٠٧/٢٠٠٧
٠٣٥٣/٢٠٠٧
٢٠١٤ابریل 

١٦/١١/٢٠١٤
٢٦٨٧٨

(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 F24F 1/00

)جمھوریة مصر العربیة ( إسحاق ألفى جوھر بشارة / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

إسحاق ألفى جوھر بشارة / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

جھاز نقل السوائل الغیر لزجة (54)
٣٠/٠٦/٢٠١٤وتنتھى فى٠١/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

ى نقل السوائل الغیر لزجةبجھاز یتعلق موضوع االختراع  از عل ر حیث یعمل الجھ سوائل الغی ل ال نق
ة ة لزج تخدام نظری ا باس ربط بینھم وم ی دتین وخرط تخدام وح ا باس صرف لھ راد ال اكن الم ى األم إل

٠األوانى المستطرقة وظاھرة السیفون بدون مصدر للطاقة وبدون تلوث للبیئة 
ضغط  ل ال اه وینتق غط المی زداد ض ین فی د مع ى ح صل إل ى ت از حت ن الجھ اء األول م ستقبل اإلن ی
ور  على الخرطوم المملوء ماء ومفزع من الھواء حسب ظاھرة السیفون ویكون طرف الخرطوم مغم
ى  داتین عل ت الوح ة ویثب دة الخارجی ى الوح ور ف انى مغم وم الث رف الخرط ة وط دة الداخلی ى الوح ف

رك واحد تحت مستوى التكییف ویوجد مخرج فى مكان مناسبمستوى  ث یت فى الوحدة الخارجیة حی
٠میاه مخزنة فى اإلناء لیغمر فیھا طرف الخرطوم الثانى كمیة

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



٢٩

١٥/٠٨/٢٠١١
١٣٦٤/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

١٦/١١/٢٠١٤
٢٦٨٧٩

(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 G05B 11/00

(71) 1.
2.
3.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

NEY, Jörg-Werner

(73) 1.
2.

١٧/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٠٩٠٥٠.٩: تحت رقمألمانیا 
١٢/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/051797(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

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

)ةلخالیا الفولت ضوئیا(ةالخالیا الشمسیةلرصد وحدةداأوةطریق (54)
١١/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٢/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ًاـطبق. ة الخالیا الشمسیةوجھاز لرصد ما ال یقل عن جزء واحد من وحدةبطریقختراعالھذا ایتعلق
ببین نسة ویتم عمل مقارنةالحرارةلدرجةمعوضةیومیةشعُمةشمسیةلالختراع ، یتم تحدید طاق

ومن . من المصنعقلأللجزء واحد على اة الطاقةنسبةوقیمةالحرارةلدرجةالمعوضةالمحددةالطاق
٠ةالضوئیةللوحدةمن السنةمختلفوقاتأیام وفى أفى ةالمحددةلنسب الطاقةالممكن تحقیق مقارن

(57)

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



٣٠

٠١/٠٢/٢٠١٢
٠١٨٥/٢٠١٢

٢٠١٤أغسطس 
١٦/١١/٢٠١٤

٢٦٨٨٠

(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 G06M 9/00 & B65H 35/00, 33/16

(71) 1.
2.
3.

KBA NOTASYS SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

GYGY, Matthias
SAUER, Hartmut, Karl

(73) 1.
2.

٠٣/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٦٧٠٨٥.١:رقم تحتمكتب البراءات األوروبى
٠٢/٠٨/٢٠١٠بتاریخ PCT/IB)2010/053496(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة ونظام لتحویل مجموعة من األوراق إلى رزمة من األوراق المالیة ،
راق النقدیةعلى وجھ التحدید رزمة من األو

(54)

٠١/٠٨/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٢/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ن األوراق یتعلق ھذا االختراع  ة م ل مجموع ة ، (SS)بطریقة لتحوی ن األوراق المالی ة م ى رزم إل

والى  ع المت وات القط ى خط ة عل شتمل الطریق ة ، وت ن األوراق النقدی ة م د رزم ھ التحدی ى وج عل
د (SS)لمجموعة األوراق  ى توج ددة والت ان المتع ات األم ن طبع ، حیث تحمل كل منھا مجموعة م

ة  ى صورة شرائط رزم ة ف ، (S;S*)فى مصفوفة من الصفوف واألعمدة ، إلى مجموعات متوالی
ة  رائط الرزم ن ش ة م ة التالی ع المجموع ة (S;S*)وقط رزم المتتابع ن ال ة م ة متوالی ى مجموع إل

ة  ن األوراق المالی ضمن الط٠م ساسیة تت ات ال ام الطبق د أرق وة ع ضا خط ذكورة أی ة الم ًریق
ة  ریط للرزم ل ش ى ك ة (S;S*)ف رزم المتتابع ن ال ة م ات متوالی ى مجموع ا إل ل قطعھ ٠قب

ل  ى األق د عل زء واح ل لج ى األق دة عل ورة واح اط ص ى التق ذكورة عل د الم وة الع شتمل خط ت
ة  شریط الرزم ب الطولى ل تم إزا(S;S*)من الجان ا ی ة بینم ة شریط الرزم بطول اتجاه (S;S*)ح

ة  شرائط الرزم ة ل تقاق (S;S*)اإلزاح ذكورة الش ل الم ى األق دة عل صورة الواح ل ال ، وتحوی
ة  ریط الرزم ى ش د ف ى توج یة الت ات األساس یة للطبق ة األساس دد الطبق ٠(S;S*)ع

٠كما یتعلق االختراع بوصف نظام إلجراء الطریقة المذكورة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣١

١٠/٠٩/٢٠١٢
١٥٥٨/٢٠١٢
٢٠١٤یونیھ 

١٦/١١/٢٠١٤
٢٦٨٨١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B65H 37/04

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

YAMAMOTO, Hiroki
GODA, Hidefumi

(73) 1.
2.

١٦/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠-٠٥٩٥٥٦: تحت رقمالیابان
١١/٠٣/٢٠١١بتاریخ(PCT/JP2011/055729):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة إنتاج لمجموعة معقدة من أعضاء متصلة شبھ لوحیة  (54)
١٠/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ١١/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة صلة شبھ اللوحی ن األعضاء المت دة م اج مجموعة معق یلة إلنت راع الحالي بوس ق االخت ك یتعل وذل
د شغل عن ة ال ة وإیصال قطع ا األعضاء المتصلة شبھ اللوحی تم تثبیتھ ة شغل ی ع بلصق قطع موض

ىالمجموعة المعقدة من األعضاء المتصلة شبھتشتمل وسیلة إنتاج ٠إیصال قطعة شغل ة عل : اللوحی
دعیم ھ ت تم فی ة شغل ی ت قطع دوران؛ جزء تثبی دور حول محور ال ة جسم دوار ی ت قطع سطح لتثی

دوار؛ الشغل عن طریق الجسم الدوار الذي توجیھھ إلى الخارج في اتجاه سم ال دوران القطري للج ال
اظرة لموضع إیصال ة توصیل توضع من يًآلی شغل ف ة ال دوار إلیصال قطع اه دوران الجسم ال اتج

ن خالل قطعة الشغل من سطح التثیت إلى األعضاء المتصلة شبھ اللوحیة عند مرور سطح التثیت م
ا األعضاء المتصلة آللیة التوصیل اسطوانة٠موضع إیصال قطعة الشغل ل علیھ ز وتنق ة ترتك ُدلفن

اه حشبھ اللوحیة، وآلیة بثق یمكنھا بثق السط ي اتج داخل ف ى ال ة إل الطرفي الخارجي السطوانة الدلفن
شغلالدوران القطري للجسم الدوار ة ال س قطع ة عك بھ اللوحی صلة ش ؤدي ٠لضغط األعضاء المت ت

ع موضع آلیة البثق إلى تغییر مقدار ًبثق السطح الطرفي الخارجي السطوانة الدلفنة جنبا إلى جنب م
٠القطري في موضع إیصال قطعة الشغلاتجاه الدوران سطح التثبیت في

(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

٠٢/٠٣/٢٠١١
٠٣٣٩/٢٠١١
٢٠١٤یولیو 

١٦/١١/٢٠١٤
٢٦٨٨٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C09J 7/02 & G09F 3/10
(71) 1.

2.
3.

CCL LABEL MEERANE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHNEIDER, Steffen
JOHLKE, Harry

(73) 1.
2.

٠٣/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٤٥٥٤٧٤: تحت رقمألمانیا 
٠٢/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)2009/061351(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

اللبادأحمدسمر (74)
براءة اختراع   (12)

ة إستخدامھاًتستخدم خصیصا لعبوة یمكن إعادبطاقة (54)
٠١/٠٩/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٢/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ر االخت ھ أكث ى وج ادة ، وعل ى م صقھا عل ن ل ة یمك ول بطاق إقتراح ح ب
ث  سل ، بحی ائل غ ى س رى ف رة أخ صلھا م ن ف راب ، ویمك ة ش ى زجاج صا عل ًتخصی

ن  سل ع رارة الغ ة ح ل درج ث٥٠ال تق ة ، وبحی ة مئوی كل درج ى ش ى ف ة الت ألف البطاق تت
ات  ن الطبق ل م ى األق فائحى عل نكمش : ص ور ت ائى المح دد ثن ولیمرى ذات تم شاء ب ة غ طبق

صا ،  ر تخصی ھ أكث ى وج ق وعل ة الص ة وطبق زین مطبوع ة ت سل ، وطبق رارة الغ ة ح د درج ًعن
صمم  ث ت ادة ؛ بحی ى الم ة عل صق البطاق ل ل ن أج ضغط م ساس لل ق ح ق الص طب

شاء ة الغ ى طبق دى زمن من م سل ض رارة الغ ة ح د درج صفیحة عن ن ال ة تمك ولیمرى بطریق الب
ن  ل ع صى یق ن ٥أق األخص ع ل ب ائق ویق ى ٣دق ص ف ات تقل ى درج صول عل ن الح ائق م دق

ن  ل ع ا یق بعض بم ضھا ال ن بع ا ع ذین یختلف ا والل اص بھ دد الخ اھى التم % ٥٠إتج
ن  ضا ع وة% ٥٠وینخف ع الق دما ترتف ذلك ، عن ة ل ادة ، ؛ ونتیج ة والم ین البطاق قة ب الالص

٠فحینئذ یمكن عزل البطاقة عن المادة دون تصدعھا 

(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



٣٣

٢٨/٠٦/٢٠١١
١١٢٣/٢٠١١
٢٠١٤یونیھ 

١٨/١١/٢٠١٤
٢٦٨٨٣

(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 F21B 17/07

(71) 1.
2.
3.

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SCHULTZ, Roger, L.
CAVENDER, Travis, W.
PIPKIN, Robert, L.

4. STEELE, David, J.

(73) 1.
2.

٣١/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٣٤٧.٧٩٣/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢١/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/068987):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

معدات بئر الستخراج مائع مسخن (54)
٢٠/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢١/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى جسم  وي عل وبي أیتعلق االختراع بجھاز یحت ستطیلأنب سم ول م اني مستطیلأوج وبي ث رن نب یقت
از البئرةفین للتواجد في حفرول، ویكون كل من الجسمین مكینبوبي األبالجسم األ ویتغیر وضع الجھ

سم األ ین الج وبي األب لنب ا مقاب ي اتةالحركول المثبت محوری سبأجاه ف ى الجسم األإةول ن وبي ل نب
ابال للحرك يةالثاني، ویكون ق سباالتجاه األف ى الجسم األإةول ن اني المستطیل استجابل وبي الث ةنب

٠ةالحرارةلدرج

(57)

صور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و ال
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٤

٠٧/١٠/٢٠١٠
D2١٦٩٦/٢٠١٠

٢٠١٤یونیة 
١٨/١١/٢٠١٤

٢٦٨٨٤

(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 B29B 9/12 & C08J 3/12 & C08K 5/00

(71) 1.
2.
3.

M&G POLIMERI ITALIA S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FERRARI, Gianluca
SISSON, Edwin
KNUDSEN, Ricardo

(73) 1.
2.

١٨/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ٥٧٢.٢٢٥/٦٠:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت أرقام 
٣٠/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٦٠٥.٦٥٨/٦٠
٢٥/٠٩/٢٠٠٤بتاریخ ٦١٣.٠٩٧/٦٠
٢٤/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٦٤٦.٣٢٩/٦٠
٠٥/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ٦٧٧.٨٢٩/٦٠

١٧/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/EP 2005/052254: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١

.٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

ًثنائیة المكونات المراد معالجتھا حراریاكریات راتنج   (54)
١٦/٠٥/٢٠٢٥وتنتھى فى ١٧/٠٥/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 
ون  ى مك شتمل عل نج ت ات رات انوى كری اتج ث إطالق ن وم المكون األول ب ث یق انى حی ون ث أول ومك

انى و ون الث ع المك ا م ا إم انوى تفاعلی اتج الث ذا الن ون ھ ة ویك ة الحراری راء المعالج اء إج ع /ًأثن أو م
ة ون فیھا المكون األول الناتج الثانوى المنطلق بواسطة المكون الثانى ، وحیث یك ى منطق ًموجودا ف

ى وحیث یكون فیھا المكون أو مقسمة إلى مناطق محددة ، أولى منقسمة إلى أجزاء  ًالثانى موجودا ف
ذكورة منقسمة إلى أجزاء منطقة ثانیة  ة الم ة الحراری اطق محددة ، تحدث المعالج ى من أو مقسمة إل

٠جة الحرارة التى یتم عندھا تسبیح الكریة درجة وأقل من در٧٠عند درجة حرارة أكبر 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



٣٥

٢٤/٠١/٢٠٠٨
٠١٣٤/٢٠٠٨
٢٠١٤یونیھ 

١٩/١١/٢٠١٤
٢٦٨٨٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C 17/34

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BELLIOT, Sylvain

(73) 1.
2.

٢٩/٠٧/٢٠٠٥بتاریخ ٠٥٥٢٣٨٧: تحت رقمفرنسا
١٨/٠٧/٢٠٠٦بتاریخ PCT/FR) (2006/050727:طلب البراءة الدولي رقم

١.
٢.

(30)

عبد الھادي للملكیھ الفكریھ (74)
براءة إختراع (12)

شفافة مزودة بغشاء رقیق متعدد الطبقات متضمنة في تزجیج للحمایةركیزة زجاجیة
من االشعاع

(54)

١٧/٠٧/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٨/٠٧/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من
الحالي بركیزة زجاجیة شفافة مزودة بفیلم رقیق متعدد الطبقات متضمنة في تزجیج یتعلق االختراع 

ًالطبقات المتعددة بالرش الكاثودي المحسن مغناطیسیا، حیث للحمایة من اإلشعاع الشمسي، یتم ترسیب 
مصنوع من اكسید تیتانیوم ذو دلیل ضوئي " مزیت"الطبقات المتعددة المذكورة تصنع من فیلم مشحم 

، طبقة ثانویة من نترید سیلیكون، مرتبطة بالفیلم المذكور المشحم ٥٠nmو ٥، لھ سمك بین nعالي 
تصنع من نترید " طبقة تغطیة"، وطبقة علویة ٧٠nmو ٥ھا سمك بین ، لnذات دلیل ضوئي عالي 

.١٠nmو ١السیلیكون او ثاني اوكسید سیلیكون لھا سمك بین 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٣٦

٢٤/١٢/٢٠٠٨
٢٠٨٠/٢٠٠٨
٢٠١٤یونیة 

١٩/١١/٢٠١٤
٢٦٨٨٦

(22)
(21)
(44)
(45)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمی
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C10L 3/00

(71) 1.
2.
3.

ARKEMA FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

CHARLES, Patrick

(73) 1.
2.

٢٦/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٥٢٦٣٦:تحت رقم فرنسا
١٣/١١/٢٠٠٦خ بتاری٨٥٨.٥٨٧/٦٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

٢٥/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ PCT/FR)2007/051512(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

إعطاء رائحة لخلیط لوقود غازى بال رائحة  (54)
٢٤/٠٦/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٥/٠٦/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا ا ق ھ راع یتعل ازى الخت ود غ ة لوق اء رائح ة العط ستخدم وبخاص ن أن ی ن الممك ب م بتركی
:بالتحدید أكثر غاز طبیعى یشتمل على 

صیغة - ن ال د م ل واح ى األق ل عل ریالت ألكی ى (I)أك وى عل ل تحت قوق ألكی ھ ش ذى فی ال
ذرة كربون ؛١٢إلى ١من 

صیغة فى كمیة كافیة لت(II)مركب واحد على األقل من الصیغة - ل لل رة أكریالت ألكی (I)ثبیط بلم
٠أو غیاب األكسجین /فى وجود و

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة



٣٧

٠٧/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٦٣/٢٠٠٩
٢٠١٤یونیھ 

١٩/١١/٢٠١٤
٢٦٨٨٧

(22)
(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 1/50

(71) 1.
2.
3.

CABOT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

YUROVSKAYA, Irina, S.
SIFLEET,  William, L.
REZNEK, Steven, R.

4.
5.
6.

LIST, Steven, J.
GREEN, Martin, C.
GRAY, Charles, A.

(73) 1.
2.

٠٧/١١/٢٠٠٦بتاریخ  ٨٦٤.٧٥٠/٦٠:رقم تحت الوالیات المتحدة األمریكیة
٠٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ  )  PCT/US2007/083747(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع (12)

منخفضة وطرق تحضیرھاPAHأشكال كربونیة ذات كمیات  (54)
٠٥/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٠٦/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ة  كال كربونی الى بأش راع الح ق االخت ى ال(یتعل از الطبیع ى للغ راق الكل دم األحت ن ع تج م ى تن ت
ز ) أو البترول ات أستومیریة PAHمثل أشكال المطاط ذات تركی ك تركیب ى ذل الوة عل نخفض وع م

راع الحالى ) األسم العام لمواد المطاط الطبیعى( أو تركیبات مطاطیة تحتوى على شكل كربون لالخت
٠المنخفض PAHت تركیز باألضافة إلى طرق تحضیر الشكل الكربونى ذا

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٨

٠١/١٠/٢٠٠٩
١٤٥٤/٢٠٠٩
٢٠١٤یولیھ 

١٩/١١/٢٠١٤
٢٦٨٨٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 23/22, 23/28 & C07C 253/24, 51/215

(71) 1.
2.
3.

INEOS USA LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KADUK, James, A.
BRAZDIL, James, F.,  Jr.
BHATTACHARYYA, Alakananda

4.     PAPARIZOS, Christos

(73) 1.
2.

٠٣/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٧٣٢.٢١٢/١١: تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة
٠١/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/US2008/004228): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

فلزى مختلط وتحویالت حفزیة لھیدروكربونات األلكانات الصغرىمحفزات من أكسید  (54)
٣١/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠١/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ات بیتعلق ھذا االختراع  دروكربونات األلكان ة لھی زى مختلط وتحویالت حفزی محفزات من أكسید فل
صغرى ى ال ة وعل وار بلوری ن أط ر م د او اكث ى واح شتمل عل ث ت ا ، حی دة منھ ل واح األق

ة  ة البلوری ى البنی وى عل ھ یحت ز بأن ور أول یتمی ون ط تلط M1تك ز مخ سید فل ى أك شتمل عل ، وی
دنیوم  ى مولیب شتمل عل ادیوم (Mo)ی ون (V)، وفان وم (Sb)، وأنتیم ، (Nb)، ونیوبی

ن  راوح م ا یت ى م ى 2250Aبحیث یتسم الطور األول المذكور بحجم خلیة وحدة فى مدى یصل إل إل
2350A د ى البع د األول إل سبة البع ون ن شرط أن تك ان ب د ث ھ بع ستعرض من ورى أول وی د بل ، وبع

.٠,٧إلى ٢,٥الثانى فى مدى ینحدر من 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٩

١١/٠٣/٢٠١٢
٠٤٣٤/٢٠١٢
٢٠١٤یولیھ 

١٩/١١/٢٠١٤
٢٦٨٨٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01C 1/10 & C07C 273/04 & B01D 61/36

(71) 1.
2.
3.

SAIPEM S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CASARA, Paolo
GIANAZZA, Alessandro

(73) 1.
2.

٠٩/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ (MI2009A001551): تحت رقمإیطالیا
٠١/٠٩/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/005609):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةكسید الكربون عن المحالیل المائیأمونیا وثاني لفصل األةقطری (54)
٣١/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠١/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

الي بطریق راع الح ق االخت تخالص األةیتعل اني الس ا وث زامنأمونی شكل مت ون ب سید الكرب ن ك م
ا المائی شتمل عةمحالیلھ د ت ي ق ي عالت ك ف ا، وذل واتج تكثیفھم ى ن قةملیل التخلی شتمل ٠الیوری وت

ى لف الماء لمحلولأور تقطیر غشائي دقیق المسام ال یعلى طةالطریق شتمل عل اني أمائي ی ا وث مونی
راوح ةحرارةویتم التقطیر المذكور عند درجو نواتج تكثیفھا،أةكسید الكربون ومركباتھا المالحأ تت

ول میجا٢٠وكیلو باسكال ٥٠ْم وضغط یتراوح بین ٢٥٠و٥٠بین  وین محل ع تك باسكال مطلق، م
ار ا، وتی ذ غازي یتضمن مائي متبقي قد یتضمن یوری اني أمنف ا وث اءأمونی ون وم سید الكرب ا ٠ك كم

٠عالهأةنتاج یوریا تتضمن الطریقإلةعاله وعملیأةلتنفیذ الطریقیتعلق االختراع الحالي بجھاز

(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



٤٠

٠١/٠٨/٢٠١٢
١٣٤٤/٢٠١٢
٢٠١٤یولیھ 

٢٥/١١/٢٠١٤
٢٦٨٩٠

(22)
(21)
(44)
(45)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
یاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوج

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23C 11/04, 17/00

(71) 1.
2.
3.

ARLA FOODS AMBA (DENMARK)

(72) 1.
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3.

KIERBYE, Ida
TOFT NIELSEN, Jacob

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ) ٣٠٣.٧٧٦/٦١: (الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٠/١٢/٢٠١٠بتاریخ (PA201070541) : الدنمارك تحت رقم 

١٤/٠٢/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/052130):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شادى فاروق مبارك  (74)
براءة اختراع (12)

منتج بدیل للبن  (54)
١٣/٠٢/٢٠٣١وتنتھى فى ١٤/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

واد صلبةلبن مركبق ھذا االختراع بمنتجاتیتعل وةتتضمن م بن، دھونةحل ةنباتیمن مخیض الل
دراتةوواحد ر من مصادر الكربوھی درات أو أكث ق ٠ةاإلضافیأو أكثر من مصادر الكربوھی ویتعل

٠ةمنتجات اللبن المركبلتحضیر ةھذا االختراع أیضا بطریق

(57)

اع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختر



٤١

٢٤/٠٩/٢٠١٢
١٦٣٣/٢٠١٢
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 1/62, 3/00, 3/20 & C07C 213/06, 213/08, 219/06, 219/08

(71) 1.
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2.
3.

KÖHLE, HansJürgen;
KOTTKE, Ulrike,
JAKOB, Harald,

4.     HILDEBRAND, Jens

(73) 1.
2.

٠١/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٣١٩.٩٥٠/٦١:تحت رقملوالیات المتحدة األمریكیةا
١٨/٠٣/٢٠١١بتاریخ (PCT/EP2011/054107): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل زرق (74)
براءة اختراع (12)

تركیب فعال منعم للقماش (54)
١٧/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ١٨/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ى یتعل ل عل ى األق شتمل عل اش ، ی نعم للقم ال م ب فع الوزن % ٥٠بتركی ب
ى ض دھن تر حم ن إس ل –٢( –م سى بروبی ات –) ھیدروك ل كبریت وم میثی ل أمونی ائى میثی ثن

قوق  ن ش ة م ة جزیئی سبة وزنی ھ ن زاء ( ب قوق ) أج ى ش دھنى إل ض ال ن الحم م
ن  ین م ى ١.٥أم دھنى ١.٩٩إل ض ال شقوق الحم سلة ل ول السل ط ط ون متوس ث یك ، حی

ن  دھنى م ض ال سابھ للحم تم ح ى ١٦ی ود١٨إل ة الی ون وقیم شقوقذرة كرب ض ل الحم
دھنى سابھ لال تم ح دھنىی ض ال ن لحم ون م ر ، ویك ى ٠.٥الح ن ٥٠إل ى ٠.٥وم الوزن % ٥إل ب

ى ض دھن نح أداء حم ة ( ، تم ن ) فعالی ائى ویمك شتت م ى م د ف زین جی ات تخ اعم وثب ن
٠تداولھ وتشغیلھ فى حالة سائلة بدون أضافة مذیب ملتھب 

(57)

رجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ت



٤٢

٢٣/١٠/٢٠١١
١٧٦٨/٢٠١١
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(22)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع
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(71) 1.
2.
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LTB S.A. (SWITZERLAND)

 (72) 1.
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3.

KELPENTIDJIAN, Vahé

(73) 1.
2.

٢٤/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٢٠١٠: ى تحت رقمفرنسا 
٠٩/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ١٠٠٠٥٢٨

٢٣/٠٤/٢٠١٠بتاریخ(PCT/IB2010/001201):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع (12)

حجرة تدخین یتم تجدید الھواء فیھا بواسطة تدفق صفحى (54)
٢٢/٠٤/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٣/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق ا راع إلیتعل ضمن خت وع یت ن الن دخین ، م رة ت ة حج صفة خاص تراحة ، وب ساحة إس الى بم الح
ائل لتجدی ائل وس ضمن وس صاص ، وتت ائل إمت داد ووس ائل إم ھ بوس تم تقدیم ذى ی واء وال د الھ

ات  إن الفتح ز ب ساحة ، تتمی ذه الم ن ھ سقف م یة وال اقى األرض وق ب ة ف ات موزع ن فتح د م تجدی
ساحة  ى م تح إل فلى یف زء س یما ج ل ، وال س ى األق زئین عل ضمن ج یة تت ى األرض ل ف ى األق عل

ى ر ف وى أكب زء عل تراحة وج ر اإلس ب األخ د الجان وح عن سفلى ، مفت زء ال ن الج زء ع اطع ج تق
٠من األرضیة 

(57)

كما  تمثل الرسومات و تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، 
توغرافیة المرفقة بالطلبالصور المرفقة بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفو



٤٣

٢٣/١١/٢٠١٠
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عملیة لتصنیع مواد خزفیة نانومتریة الحجم (54)
٢٥/٠٥/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٦/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة االختراعیتعلق ھذا  واد مركب ددة ، م ة متع ات بلوری ى شكل بنی ة الحجم عل بمواد خزفیة نانومتری
٠محالیل مواد صلبة ، وعملیة لتصنیعھا أو

ت  ى الزی اء ف ستحلبات الم ن م ین م ر أثن ن تفجی سى م شكل رئی واد ب ذه الم ى ھ صول عل تم الح وی
(O/W) رارة ة ح ھ درج رى ل ام تفجی دیم نظ صادر لتق تخدام م دھما باس ضیر اح تم تح ث ی ، حی
ورى الطور ،٢٠٠٠أقل من  ائى وبل واد تجانس كیمی ستقل لكل جسیم ، ْم وتظھر ھذه الم شكل م ب

ة ،  ات النھائی ا للتطبیق دیل وفق ة للتع ة القابل صائص المكمل ن الخ ة م ى مجموع افة إل ًباإلض
ل  دا ، : مث ع ج ة المرتف اوة الكیمیائی ستوى النق ة ، م سیمات األولی تظم للج ع المن ًالتوزی

ن  ل م ون أق ذى یك ة ال ة البلوری م الحبیب سطحیة ف٥٠حج ساحة ال انومتر ، الم ةن دة الكتل ى وح
ین  راوح ب ى تت ن /٢م٥٠٠و٢٥الت ى م ون أعل ى تك ة الت سیمات الحقیقی ات الج م وكثاف % ٩٨ج
٠من الكثافة النظریة 

ن  عة م ة واس ة لمجموع صفة خاص ة ب واد مالئم ذه الم ل ھ صائص تجع ن الخ ة م ذه المجموع وھ
ة  ات دقیق ال ، طلی سیة ، التطبیقات فى مجال تقنیة النانو ، مثل على سبیل المث ة مغناطی ع دقیق ، موائ

وق  ة ف ة دقیق واد مركب ة ، م ضافة دقیق واد م ة ، م بغات دقیق ة ، ص سات دقیق ة ، مج ازات دقیق حف
٠ضوئیة ، جسیمات دقیقة للتحكم بإطالق العقار ، واسمات دقیقة ، أغشیة نانومتریة وغیرھا 
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