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(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



افتتاحیة

یعد البحث العلمى منبعـًا ورافًدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى              

ا ااالهتمام بحقوق ن كاا ولم، یة المنشودة جلو التكنو فكره مما یحقق التنمیة االقتصادیة و  لملكیة الفكریة مطلبـً

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

مكتب براءات االختراعئیسر 

"عادل السعید عویضة٠أ"
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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
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EC أكوادور BA البوسنھ والھرسك
EE استونیا BB بربا دوس
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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
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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 )



1

األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٤دیسمبررـالل شهـخ



٢

١٦/٠١/٢٠١١
٠١٠٣/٢٠١١

٢٠١٤یھ یول
٠٣/١٢/٢٠١٤

٢٦٨٩٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F25J 3/02 & C01B 31/20 & B01D 53/14, 35/26

(71) 1.
2.
3.

UNION ENGINEERING A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

FIND, Rasmus
POULSEN, Jan Flensted

(73) 1.
2.

١٦/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ( PA 2008 01006) : الدنمارك تحت رقم 
٠٣/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ PCT/DK) (2009/050159: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتنقیة ثانى أكسید الكربون باستخدام ثانى أكسید كربون سائل (54)
٠٢/٠٧/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٣/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  راعیتعلق ھ ر االخت د كبی ى ح شتمل إل ار غازى ی ن تی ل م ى األق د عل وث واح ة مل ة إلزال بطریق
ى ث ون عل سید الكرب ضاع ٠انى أك وة إخ ذكورة خط ة الم ضمن الطریق داً ، تت ر تحدی ى وجھ أكث عل

٠التیار الغازى لخطوة امتصاص تكون فیھا المادة الماصة عبارة عن ثانى أكسید كربون سائل 

(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



٣

٣١/٠٧/٢٠١٢
١٣٤١/٢٠١٢
٢٠١٤یولیو 

٠٣/١٢/٢٠١٤
٢٦٨٩٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C0IB 17/765 & 17/80

(71) 1.
2.
3.

OUTOTEC OYJ. (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

DAUM, Karl-Heinz
SCHALK, Wolfram

(73) 1.
2.

٠١/٠٢/٢٠١٠بتاریخ  ١٠٢٠١٠٠٠٦٥٤١.٢:رقم تحت األلمانىالطلب 
١١/٠١/٢٠١١خ  بتاری(PCT/EP2011/000074):طلب البراءة الدولى رقم  

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد     (74)
براءة اختراع (12)

عملیة ومصنع لتبرید الحامض   (54)
١٠/٠١/٢٠٣١وتنتھى فى ١١/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

م ییتعلق اإلختراع الحالى ك ، ث از إمتصاص بمصنع حامض الكبریتی حبھ من جھ تم بحامض یتم س
از  رة أخرى لجھ داده م تم إم الى ی ضخ الحامض من خزان مضخة الحامض فى مبادل حرارى وبالت

ویتم تسخین المیاه كوسیط لنقل الحرارة فى مبادل الحرارة من خالل حرارة الحامض ٠اإلمتصاص 
ار ن البخ اه ع صل المی تم ف م ی ار ، ث ى بخ اً إل ا جزئی تم تحویلھ ز ٠وی ى الحی امض ف وفیر الح تم ت وی

ا  م ترتیبھ ى ت رارة الت ال الح ر إنتق اه لعناص وفیر المی تم ت ا ی رارى ، كم ادل الح ل المب ى لھیك الفراغ
ده  م تولی ذى ت ع فصل البخار ال ل ، م ى األق اً عل ى بخار جزئی ا إل فى الحیز الفراغى للھیكل وتحویلھ

ول علیھا فى المبادل فى المبادل الحرارى عن المیاه فى إسطوانة بخار ، وتوزیع المیاه التى تم الحص
٠الحرارى بواسطة المضخة 

(57)

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



٤

١٦/٠٨/٢٠١٠
D1١٣٧٦/٢٠١٠

٢٠١٤یولیھ 
٠٤/١٢/٢٠١٤

٢٦٨٩٦

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

مھوریة مصر العربیةج
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

LEGRAND ELECTRIC LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

HABIB,  Rahman
NIGEL,  Leaver
GEOFFREY,  Ditchfield

4.
5.

ARTHUR,  Dalton
STEPHEN,  Wilmore

(73) 1.
2.

٢٠/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٤٥٩٣.٩:تحت رقمالمملكة المتحدة  ١.
٢.
٣.

(30)

مر أحمد اللبادس (74)
براءة إختراع (12)

)مزودة بقنوات دلیلیةالكبالتةلوقایةصندوقیةقناةوسیل ) (54)
١٥/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٦/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

الحالى بجھاز لوقایة الكبالت یشتمل على مكون أول ومكون ثانى لوقایة الكبالت ، حیث الختراعاتعلق ی
یكون لمكون الوقایة األول جزء طرفى واحد على األقل یمتد فى اتجاه أول إلى الطرف األول منھ 

یث یكون للجزء الطرفى لمكون الوقایة األول اثنین لالتصال بالجزء الطرفى لمكون الوقایة الثانى ؛ وح
من الجدران الجانبیة المتصلة بواسطة جدار قاعدى ؛ وحیث یحدد الجزء الطرفى لمكون الوقایة األول 
فى واحد أو أكثر من جدرانھ واحدة أو أكثر من قنوات التوجیھ ، وھذه تمتد من الجدار المناظر فى مكون 

منھما فى جزء قریب یمتد بالتوازى إلى حد كبیر مع الجدار القاعدى ، انتھاًء الوقایة الثانى وتبدأ كل
بالجزء البعید الممتد عمودیاً إلى حد كبیر على الجزء القریب ؛ وحیث یؤدى تأثیر انزالق مكونات الربط 

تم فیھ على امتداد قنوات التوجیھ المناظرة إلى توجیھ مكون الوقایة الثانى إلى الوضع الطرفى الذى ت
إعاقة الحركة النسبیة لمكونى الوقایة فى االتجاه المذكور ؛ وحیث یستخدم مكون الربط لزیادة قوة 

٠التالمس بین مكونى الوقایة فى الوضع الطرفى 

(57)

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



٥

٢٣/١٢/٢٠١٢
٢١١٠/٢٠١٢
٢٠١٤یولیھ 

٠٤/١٢/٢٠١٤
٢٦٨٩٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C07C 273/04

(71) 1.
2.
3.

STAMICARBON B.V. (NETHER LANDS)

(72) 1.
2.
3.

DIELTJENS, Luc Louis Maria

(73) 1.
2.

٢٤/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٦٧١٨٠.٨:الرقمینتحت مكتب البراءات األوروبى 
٠١/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٦٨٠٦٥.٠

٢٤/٠٦/٢٠١١بتاریخ PCT/NL)2011/050458(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة إنتاج الیوریا  (54)
٢٣/٠٦/٢٠٣١فى وتنتھى ٢٤/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة  ع تغذی ا م اج الیوری دة إنت راع بوح ذا االخت ق ھ ر ، NH3وCO2یتعل ط تطھی ضمن خ ى تت والت
ط إدخوتتمیز فى أن  ة التطھیر یتم توصیلھ مع خط التطھیر یتم توصیلھ مع خ ود لمحط ال غاز الوق

NH3٠أو وحدة المرافق العامة 

(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 



٦

١٦/١٢/٢٠١٢
٢٠٦٤/٢٠١٢
٢٠١٤یولیو 

٠٤/١٢/٢٠١٤
٢٦٨٩٨

(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 G08B 21/00

(71) 1.
2.
3.

FIKE CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WALKER, Joseph,A.
SHAW, Bon, F.

(73) 1.
2.

١٤/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ٨١٥.٢٥٢/١٢:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٩/٠٢/٢٠١١بتاریخ PCT/US)2011/024239(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

مؤشر االنفجار  (54)
٠٨/٠٢/٢٠٣١فى وتنتھى ٠٩/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ اربیتعل ر االنفج زق ٠مؤش رص تم ة ق ى تجمیع تخدامھ ف ٠الس
شتمل  اری ر االنفج ى مؤش سم داخل ارجى وق ى خ زء حلق ا ج اء لھ لة للكھرب ر موص ادة غی ى م عل

ى أجزاء ٠مرتبط بالجزء الخارجى بواسطة زوج من السمات الجسریة  شتمل عل رة ت یتم وضع دائ
ى مؤ اء عل لة للكھرب زق موص رص التم ل ق ة تكام تخدامھا لمراقب ن اس ار ، ویمك ر االنفج ٠ش

ل  ر موص زء آخ د ج ى الخارجى ، ویمت زء الحلق ى الج اء عل د موصل للكھرب زء واح ع ج تم وض ی
سمات ٠للكھرباء عبر السمات الجسریة وقسم داخلى  فور تمزق قرص التمزق ، تعمل واحدة من ال
٠لتالى یتم فتح الدائرة الجسریة على حمل جزء موصل للكھرباء وبا

(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

٠٧/٠٣/٢٠١٢
٠٤١٧/٢٠١٢
٢٠١٤یولیھ 

٠٤/١٢/٢٠١٤
٢٦٨٩٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 13/49

(71) 1.
2.
3.

UNICHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SAKAGUCHI, Satoru
OKU, Tomomi
MATSUSHIMA, Hideki

(73) 1.
2.

٠٩/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-٢٠٨٦٩٥: تحت رقمالیابان
٠٩/٠٩/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010-005527):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةیستخدم مثبت الخطاف والحلقج ماص منت (54)
٠٨/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٩/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

تج م راع بمن ق االخت ت الخطاف والحلقیتعل ى مثب شتمل عل رةاص ی ى عضو ذك شتمل عل ذي ی ال
نجزاء خط الوسط األأي واحد من أموجود ب طح تعشیق مشكل م ھ س مامي وخط الوسط الخلفي ول

ذكر وأنثى مشكل من ماده لیفیھ ومھیأوءات؛ وعضو مجموعھ من النت ضو ال ع الع شیق م شتمل للتع ی
ى مجموعالعضو األ ن ةنثى عل اداألةجزاء كثیفأمن خطوط م ا م اف بھ اةلیفیةلی وزن اساسي لھ

ةجزاء كثیفاألخطوطةبین مجموعةلیاف موجوداألةجزاء غیر كثیفأخطوط من ةمرتفع، ومجموع
ذي لألأساسي ألیاف وزناألةجزاء غیر كثیففي األةاللیفیةادلیاف، یكون للماأل ك ال ل من ذل جزاء ق

اف؛ واألةكثیف اطع مع مجموعةجزاء مضغوطألی وطةتتق اف ومجموعاألةجزاء كثیفاألخط ةلی
وط األ ر كثیفخط افاألةجزاء غی ا ٠لی ذلك بم تمأك ھ ی غط ن العجزاء األأض طض زاء األةبواس ج
ن جزاء األأن إ، فةالزخرفةعملیةالحصول علیھا بواسطالتي یتم ةالمضغوط كلھا م ر ش الع یتغی ض

a وتنحني تجاه التقشیر الموضح بالسھمة،جزاء المضغوطمع األضالعجزاء األأخطوط عند تقاطع 
٠ةالتقشیر الدافعةكذلك امتصاص قوبذلك یمكن ٠محدبلیكون شكلھا

(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



٨

١١/٠٩/٢٠١١
١٥٠٣/٢٠١١
٢٠١٤یولیة 

٠٤/١٢/٢٠١٤
٢٦٩٠٠

(22)
(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 29/151

(71) 1.
2.
3.

METHANOL CASALE SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

OSTUNI, Raffaele
FILIPPI, Ermanno

(73) 1.
2.

١٢/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥٥٠٤٥.٩:تحت رقمالمكتب األوروبى
٠٨/٠٣/٢٠١٠بتاریخ (PCT/EP2010/052917): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢

(30)

أحمد اللبادسمر (74)
براءة اختراع (12)

"میثانول"عملیة تصنیع الــــ (54)
٠٧/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق ا راع إلیتعل ـخت صنیع الـ ة لت الى بعملی انول"الح ق" میث از التخلی ل غ راء تفاع تم إج ث ی ، حی
تم ة  لی صنیع حلقی ى دورة ت ك ف ھ وذل تم تكوین ذى ی ام ، ال انول خ ى میث صول عل الح

ف از التنظی سخین غ تم ت ث ی ة وحی صنیع الحلقی ن دورة الت أخوذ م ادم والم الق
ذكورة ن الم راوح م رارة تت ة ح ى درج ك إل ى ) م°٢٠٠(وذل ) م°٥٠٠(إل

ة ،  رارة عالی ة ح رارة بدرج صدر ح تخدام م ر بإس ر مباش رارى غی ادل ح ق تب ن طری ك ع وذل
٠إلستعادة الطاقة لمسخن فى جھاز تمدد الغازیث یتمدد غاز التنظیف اح

(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



٩

٠٣/٠٦/٢٠١٢
٠٩٨٦/٢٠١٢

٢٠١٤أغسطس 
٠٤/١٢/٢٠١٤

٢٦٩٠١

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

مصر العربیةجمھوریة 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B60L 8/00

(71) 1.
2.
3.

ARUMGAM, RAJENDRA BABU (INDIA)
)CHETTIAR, KANNAPPAN (SINGAPORE

(72) 1.
2.
3.

ARUMGAM, Rajendra Babu
CHETTIAR, Kannappan

(73) 1.
2.

٠٢/١٢/٢٠٠٩بتاریخ CHE/2009/2965)(: الھند تحت رقم 
٠٢/١٢/٢٠١٠بتاریخ PCT/IN) (2010/000780: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مصطفى حسین الشافعى (74)
براءة اختراع   (12)

أجھزة شحن كھربى معزولة األحمال تعمل بالریاح (54)
٠١/١٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٢/١٢/٢٠١٠حمایة من تبدأ ال

ذا  ق ھ راعیتعل ھا االخت حن أساس وى ذو ش د ق از توكی ق جھ ن طری ل ع ة تعم بمركب
اح  ال ) ب١(، ) أ١(الری زل أحم ة ٠ذات ع زین الطاق ر لتخ از أو أكث ة جھ وفیر الطاق دة ت ولوح

ردد  ار مت دتى ت٠ذو محول دوار عكسى لتولید أحمال تیب ستخدم وح وى وت د الق (BC1, BC2)ولی
ل اإلدارة  وفیر حم ة لت ة كھربی شغیل مركب ى ت وى ٠ف د الق دتى تولی شغیل وح د ت وعن

ة  شحن الخاص دة أعادة ال داد الحمل بعزل كامل عن وح تم إم رج ی من خالل قسم وسیط وموحد خ
٠فات وطبقاً لذلك فإن وسائل تخزین الطاقة تكون ذات استخدام عبر مجال ھائل المسا٠بالجھاز 

(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

٢٧/٠٧/٢٠١٠
١٢٦٢/٢٠١٠

٢٠١٤أغسطس 
٠٧/١٢/٢٠١٤

٢٦٩٠٢

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

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A21D 15/00, 8/04 & A23L 3/005, 3/3463 & B65B 25/02, 25/18

(71) 1.
2.
3.

LALLEMAND, INC. (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

EIJK, Johannes van
CARON, Clifford
KRAUS, J., Kevin

(73) 1.
2.

/ ٢٨/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٢٣.٩٦٨/٦١: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
٢٨/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٢٣.٩٥٩/٦١

٢٨/٠١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/0032240):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ى نبیھ عزیز وجد (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتمدید فترة التخزین مع الخلو من العفن وتحسین خصائص النكھة لمنتجات الخبیز  (54)
٢٧/٠١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٨/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

نكھة المنتجات یتعلق ھذا االختراع بإعداد طریقة جدیدة لتمدید فترة التخزین خالیا من العفن وتحسین
ل  د قب المخبوزة وذلك عن طریق استخدام خمیرة حیة على سطح المنتج المخبوز بعد الخبیز ثم التبری
رارة  ة الح د درج ة عن وزة المغلف واتج المخب زین الن م تخ ة ث اس مغلف ى أكی وز ف تج المخب ف المن تغلی

ة وزة ب٠المحیط واتج المخب واع الن ع أن ة لجمی ذه الطریق تعمال ھ ن اس ة ویمك ز واألرغف ا الخب ا فیھ م
ز  دونت، خب وفین، وال ح والكرواسون، الم ق القم ن دقی سطح، م الملفوفة، باجیل والبیتزا، والكعك الم

ھ ة ٠البیت ة حی رة حیوی ى خمی وى عل وز محت تج مخب اج من ضاً استعمالھا إلنت ن أی ة یمك ذه الطریق وھ
Saccharomyces cerevisiae var. boulardii٠

(57)

ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل



١١

٢١/١٠/٢٠١٢
١٧٩٢/٢٠١٢

٢٠١٤أغسطس 
٠٧/١٢/٢٠١٤

٢٦٩٠٣

(22)
(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 73/04, 73/02 & C08L 79/02 & D06M 13/48

(71) 1.
2.
3.

UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LOCKLIN, Jason, J.

(73) 1.
2.

٢٦/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٣٢٧.٧٧٤/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٦/٠٤/٢٠١١بتاریخ )  PCT/US2011/033842(:براءة الدولى رقمطلب ال

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى     (74)
براءة اختراع (12)

تخلیق وإستخدام بولیمر إسھامى تفاعلى مضاد للمیكروبات اللیاف المنسوجات    (54)
٢٥/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٦/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ اف بیتعل ات اللی ضاد للمیكروب اعلى م ھامى تف ولیمر إس تخدام ب ق وإس تخلی
سوجات بالمن ل تراكی راھن تكف راع ال سیدات اإلخت ث تج صنع تراحی رق ل ولیمر وط ب كب ی
ولیمر وترا بب ھ كی سوجات(بنائی ناف المن ل أص اء ،)مث ھامیاً بالبن رتبط إس ولیمر م ب الب ا تركی بھ

ربط  رق ل رق وط اء وط سطح البن ولیمر ب ة لالب ة المتكون ة الدقیق ات الحی دار الكائن ض مق خف
٠سطح البناء وماأشبھ ى عل

(57)

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



١٢

١٠/١٠/٢٠١١
١٧٠٢/٢٠١١
٢٠١٤یولیھ 

٠٧/١٢/٢٠١٤
٢٦٩٠٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A41B 9/02

(71) 1.
2.
3.

BAEK, Gyeong-Su (KOREA)

(72) 1.
2.
3.

BAEK, Gyeong-Su

(73) 1.
2.

١٣/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ١٠-٢٠٠٩-٠٠٣١٩٣٢: تحت رقمكوریا
١٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/KR2009/007459):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

ي تحتي للرجالسروال وظیف (54)
١٣/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٤/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

واء ة الھ ي للرجال لضمان نفاذی ي تحت شف عن سروال وظیف صحة یتعلق االختراع الحالي بالك سین ال وتح
ى ي عل وظیفي التحت سروال ال شتمل ال ث ی سیة، حی ضیب: الجن ل للق ضو حام یلة ع ي ووس ضو وظیف ھ ع ل

صفَنولھ بنیة مزدوجة تشتمل على قماشة خارجیةالعضو الوظیفي ل لل ة؛ عضو حام ة داخلی ة وقماش ھ بنی ل
ة والذيللعضو الحامل للقضیبوالقماشة الداخلیةالقماشة الخارجیةفردیة ویتم إدخالھ بین ة المزدوج لھ البنی

ي ضو خلف ة؛ وع فلي للعضوبالخیاط صفَنالحاملمتصل بطرف س ة الفرلل ھ البنی ذي ل انبین وال ة وبالج دی
وین األیسر واألیمن للقماشة الخارجیة ز بتك ذي یتمی للجزء األمامي للسروال التحتي عن طریق الخیاطة، وال

ب ضیبجی ىللق اض عل وة االنقب وتر وق سلیط الت سبب ت ب، ب ى الترتی صفَن، عل ر لل ل وآخ ضو الحام الع
ضیب صفَنللق ل لل وظیفيوالعضو الحام سروال ال داء ال د ارت اء أولالتعن سم انحن ي، بواسطة ِق سم ،حت وِق

ان وس ث زء مق وس أول، وج زء مق ث، وج اء ثال سم انحن ان، وِق اء ث لانحن ضو الحام د الع وفیره عن تم ت ی
ضیب صفَن،للق ل لل ضو الحام سموالع وین ِق تم تك ث ی ي، حی ضو الخلف اء األولوالع سیم االنحن د تق من، عن

ى ثالث قطعالعضو الحامل للقضیب ضو ببكاملھ إل وي للع ن الجزء العل ى م ة أول ي، قطع داد محور أفق امت
وس األولیتم قصھالحامل للقضیب ن الجزء المق یق م ینفي اتجاه عمودي لیكون أض شغل القطعت ذي ی ال

ضیب ل للق ضو الحام ن الع ین م تمالمتبقیت ث ی سبقاً وحی دد م اء مح ون ذا انحن ى ویك ة األول یل القطع توص
سمبالطرف العلوي للقطعتین الم وین ِق تم تك انيتبقیتین بالخیاطة؛ ی اء الث ضمن الجزء االنحن ث یت صھ بحی بق

ان ویكون لھ االنحناء المحدد مسبقاً بحیث تشكِّل القطعتاناالنحناء األولالمتصل بِقسمالمقوس األول المتبقیت
ن إلى قِطع قطعاً مكافئاً عندمن العضو الحامل للقضیب وي للعضو ثنیھ نصفین،وبتوصیلھ والمكوَّ بطرف عل

اً تكوین ِقسم االنحناء الثالثعن طریق الخیاطة؛ ویتمالحامل للصفَن اً ثانی ث یتضمن جزًءا مقوس صھ بحی بق
وس األولبقِسم االنحناء الثانيیتصل اء الجزء المق ضیبویكون ذا انحناء أكبر من انحن ل للق ضو الحام للع

يوطرف وبتوصیلھ بطرف سفلي للعضو الحامل للصفَن ق الخیاطةسفلي للعضو الخلف ضمن .. عن طری یت
ي وظیفي التحت سروال ال ة ال ضیب ومنطق ة الق صل منطق ا ف ن خاللھم صفَن یمكن م ر لل ضیب وآخ اً للق جیب

اذالصفَن عن ى نف ي إل وظیفي التحت سروال ال واء بعضھما البعض بصورة مستقلة وكاملة، بحیث یؤدي ال الھ
اً إلى األعضاء الجنسیة وبالتالي تحسی شغیلھ داخلی اء ت سیة أثن صحة الجن زة ن ال اً لمی وعي وفق ل الن أثیر الثق بت

سروال. اختالف حجم الخصیتین إن ال ك، ف اھظ عالوةً على ذل ادةً أو شریطاً ب ستخدم م ي ال ی وظیفي التحت ال
ل التكلفة یؤدي إلى الشعور بعدم ذي یقل ر ال دد االرتیاح على العكس من السروال التحتي التقلیدي، األم ن ع م

٠التشغیل ومن تكالیف التصنیع بدرجة كبیرةعملیات

(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

٠٣/٠٧/٢٠١١
١١٤٣/٢٠١١

٢٠١٤سبتمبر 
٠٧/١٢/٢٠١٤
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(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 1/40, 3/08 & B01D 24/02

) جمھوریة مصر العربیة(یاسر محمد ربیعى مدبولى عبد النعیم / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

یاسر محمد ربیعى مدبولى عبد النعیم / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

وحدة تكمیلیة لمعالجة المیاه الناتجة عن محطات میاه الصرف الصحى  (54)
٠٢/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٣/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ص اه الصرف ال حى یتعلق ھذا االختراع الحالى بوحدة تكمیلیة لمعالجة المیاه الناتجة عن محطات می
ادة  ؤدى لزی ا ی ة مم سطحات المائی ى الم ا عل تم إلقائھ حیث ینتج عنھا میاه غیر صالحة لالستخدام وی

تغاللھا٠التلوث سمح باس دة ٠تم تصمیم وحدة تكمیلیة لمعالجة میاه المحطات مما ی ذه الوح شمل ھ وت
یض و ة باستخدام األسمنت األب ى معالجة بیوكیمیائی ة على أربع مراحل للمعالجة األول ة معالج الثانی

الكربون ة ب ة معالج ٠بیوكیمیائیة باستخدام أسالك حدیدیة والثالثة التنقیة باستخدام فحم الكوك والرابع
ة  ى مرحل اه إل ل المی م تنتق ب ث ع التقلی یض م منت أب حیث یتم مرور میاه المحطات على حوض بھ أس

الث مراحل ی ى ث ك عل تم ذل ة وی الك حدیدی الث مراحل ترشیح الترشیح أوال باستخدام أس ك ث ى ذل ل
٠باستخدام فحم الكوك ثم یلى ذلك ثالث مراحل من الكربون

(57)

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



١٤

٣٠/١١/٢٠١٠
٢٠١٣/٢٠١٠

٢٠١٤سبتمبر 
٠٨/١٢/٢٠١٤

٢٦٩٠٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09D 175/04 & B42D 15/00 & D21H 19/24, 21/40

(71) 1.
2.
3.

CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

TAMAGNINI, Paolo

(73) 1.
2.

١٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ (VR2008A000065):تحت رقمإیطالیا
٠٨/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/057005): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نادیة شحاتة ھارون -ماجدة شحاتة ھارون (74)
براءة اختراع (12)

أو السندات المالیة بصفة عامة/لمعالجة منیعة الوسخ لألوراق النقدیة وتركیبة وطریقة (54)
٠٧/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

زة،عامةبصفةو السندات المالیأ/وةوراق النقدیالوسخ لألةمنیعةلمعالجةطریقتركیبة و اتتمی بأنھ
یب تركیب وفر ترس ولةت ى ب شتمل عل ان یوریى ت اتى أث ولألیف ھ الب ات وى ساس ولكربون ان ى یب وریث

٠على السطح الذى سیتم معالجتھلى إیثیرساسھ البوألیفاتى أ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٥

٢٦/١١/٢٠١٢
١٩٦٨/٢٠١٢

٢٠١٤أغسطس 
٠٨/١٢/٢٠١٤

٢٦٩٠٧

(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 G06T 17/05

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LIN, Ching-Rong

(73) 1.
2.

٢٧/٠٥/٢٠١٠تاریخب(PCT/US2010/036296):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة ونظام لعمل قیم لسجل البئر (54)
٢٦/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٧/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ر سجل البئ یم ل ل ق الي بعم راع الح ق االخت ي٠یتعل ل ھ ى األق اذج التوضیحیة عل ض النم رق بع ط
ى وحدة لمعالجة الرسومات:تتضمن ى(GPU) إرسال إل ؤدي إل ي رؤوس ت ي نظام لحاسب آل ف

ون ث یك ي، حی ب اآلل ام الحاس سي لنظ اِلج الرئی طة الُمع ال بواس تم اإلرس ة، ی د لوح اِلج تحدی الُمع
امج بواسطة ، حیث یتم إرسالGPU ؛ ویتم إرسال برنامج إلىGPU الرئیسي منفصال عن الـ البرن

اِلج الر ـالُمع ى ال ر إل جل البئ یم س ن ق ى م ة أول ال مجموع سي؛ وإرس ال GPU ئی تم إرس ث ی ، حی
سي؛ الِج الرئی طة الُمع ر بواس جل البئ یم س ن ق ى م ة األول طة المجموع امج بواس ذ البرن تم تنفی وی

ـ ن المجموعةGPU ال ى أول م ا منحن دد برنامجھ ي یح ر بواسطة والت جل البئ یم س ى من ق األول
تم  ذي ی امج ال ـالبرن ذه بواسطة ال م عرضGPU تنفی از ؛ ث ى جھ ى األول داخل اللوحة عل المنحن

٠عرض لنظام الحاسب اآللي

(57)

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



١٦

٢٢/٠٢/٢٠٠٩
٠٢٤٨/٢٠٠٩
٢٠١٤یولیھ 

١٠/١٢/٢٠١٤
٢٦٩٠٨

(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 E02D 31/02

)جمھوریة  مصر العربیة(محمد كریم على كریم / مھندس ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد كریم على كریم/ مھندس ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

نظام العزل المائى مع الصرف الموجھ (54)
٢١/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٢/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا النظام  ل ھ ث یعم ع الصرف الموجھ حی د النظام العزل المائى م تحكم الكامل فى علجدی ى ال
انالمیاه الجوفیة مسار  ل الخرس ى ى النافذة من إصابة الطبقة العازلة وتوجیھھا بعیدا عن الھیك إل

ى كل ذات كفءة عاللمیاهضع طبقة صرف لوذلك عن طریق والمنشأخارج ال ة جدا وتعمل ف ی
اھین  ن االتج تم ) Geocomposite(سمى وتىسأوالرىاألفقم وق تی ا ف ة الركیبھ ة العازل طبق

ن  ذة م اه الناف ھ المی رة لتوجی ة والرأسیة مباش سماه          ااألفقی ة الصرف والم ن خالل طبق إلصابة م
)Geocomposite ( سمى سمواإلى ى وت ن أعل ة م ة مثقب ) Geopipe(یر تجمیع وصرف خاص

ل ا ا داخ تم تركیبھ شة الی سفلى للب سطح ال سوب ال فل من شأ أس یط المن ول مح ام وح انیة لنظ خرس
دارھا  سافة مق سلحة بم م ٣٠الم صیلى(س م التف ین بالرس و مب ا ھ صرف           ) كم یر ال ل مواس وتعم

ع  وض التجمی ل ح م )Pit(على توجیھ المیاه الجوفیة المتجمعة بداخلھا إلى داخ م ١٢٥بحج × س
ن ) سم١١٠+ سمك اللبشة (األرتفاع × سم ١٢٥ خھا م اه وض ع المی تم رف ث ی شة حی داخل اللب

اه  ة صغیرة المی ى داخل غرفة التجمیع بواسطة طلمبة كھربائی ة حول إل شبكة الصرف العمومی
ة وتوجیھھ ة العازل ن إصابة الطبق ذة م ة الناف اه الجوفی ا المنشأ ، وبذلك یتم التحكم الكامل فى المی

وق أرضیة وحوائط  ى ف شائیة أو إل ى العناصر اإلن دم وصولھا إل شأ وع وصرفھا بعیدا عن المن
٠البدرومات المنفذة 

(57)

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



١٧

٠٤/٠٤/٢٠١٠
٠٥٣٧/٢٠١٠

٢٠١٤سبتمبر 
١٤/١٢/٢٠١٤

٢٦٩٠٩

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

جمھوریة مصر العربیة
ارة الدولة لشئون البحث العلمىوز

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C02F 1/14 & B01D 65/04 , 61/36 & B01D 3/34 , 5100

(71) 1.
2.
3.

DESIGN TECHNOLOGY AND INNOVATION LTD (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

TONKIN, Mark, Chritopher

(73) 1.
2.

٠٤/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٩٣٩٠.٧: مكتب البریطانى تحت رقم ال
٠٣/١٠/٢٠٠٨بتاریخ PCT/GB)2008/003356(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز تبخیر لتنقیة الماء  (54)
٠٢/١٠/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٣/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ى ٠جھاز تبخیر لتنقیة الماءباالختراعیتعلق ھذا  یشتمل ھذا الجھاز على أنبوب أول بھ أنبوب داخل
وب خارجى  وب األویكون٠وأنب وة داخلىالنب وى الفج ث تحت اء بحی ف للم مصنوعاٍ من غشاء ال

من ارجىالخنبوب فضل أن یصنع األوی٠على وسیلة لتولید دوامة فى الھواء المتدفق خالل الفجوة 
رارة  دة التوصیل للح سھولة وجی شمس ب عة ال تص أش اة تم ین٠م وة ب د فج وب األوتوج داخلىالنب

وب واأل ارجىالنب واء خ دفق الھ وى األ٠لت وب ویحت ى داخلىالنب ر النق اء غی دفق الم ى ت ٠عل
ع ویسمح الغشاء األلف للماء بمرور الماء إلى خارج األنبوب الداخل ھ یمن ى صورة بخار ، ولكن ى ف

ن ٠مرور الشوائب خاللھ  واء الرطب م اء ویخرج الھ ار الم ویمتص الھواء المتدفق فى الفجوة بخ
ر  از التبخی اء ٠جھ ى الم صول عل ار والح ع البخ ب لتجمی واء الرط ذا الھ د ھ تم تبری ك ی د ذل وبع

٠المنقى ، بإستخدام مكثف

(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



١٨

٠٢/١٠/٢٠١١
١٦٥١/٢٠١١

٢٠١٤سبتمبر 
١٤/١٢/٢٠١٤

٢٦٩١٠

(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 C08L 95/00 & C04B (20/10 , 26/26)

(71) 1.
2.
3.

LAFARGE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BROCAS, Stéphane
ECH, Mohsen
RICHARD, Nicolas

4.     VILLARD, Emmanuel
5.      BAAJ, Hassan
6.      TOUBEAU, Philippe

(73) 1.
2.

٠٣/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠١٦٢٥: تحت رقمفرنسا 
٠١/٠٤/٢٠١٠بتاریخ (PCT/FR 2010/050630): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

عملیة إلنتاج تركیبة بتومینیة (54)
٣١/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠١/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

:، تتضمن المراحل التالیة عملیة إلنتاج تركیبة بتومینیةبالحالىتعلق االختراع ی
(i) ساوى ن أو ی ھ ع صى ل ر األق ل القط ام یق ن الرك یط م اج خل ن ٣٠إنت ل ع ة تق م وبكمی م

ساوى  ى ٠.٨أو ت د عل اتیونى واح ولیمر ك ام ب وعى لرك سطح الن ن ال ع م ر مرب ل مت ى ك م ف ج
ساوى األقل فى الصورة السائلة  ر من أو ت ة أكب حنات كاتیونی ة ش ھ كثاف افئ ٠.٥ل ى مك م / مل ج
جم ؛ و/ دیسى لتر ٠.٨و٠.٠١ولزوجة ذاتیة تتراوح بین 

(ii) ة ى المرحل ھ ف صول علی م الح ذى ت یط ال س للخل ل تالم ة ) I(عم ة بتومینی ادة رابط ع م م
ل  ى األق دة عل ة ال٠واح ةالتركیب اتبتومینی ولیمر ك ى ب شتمل عل ى ت د الت دد واح یونى مح

ة  ى المعالج ل ف ى األق د عل دد الواح اتیونى  المح ولیمر الك تخدام الب ذلك إس ل وك ى األق عل
ضیر  صة لتح ام مخص سطحیة لرك ةال ة بتومینی راع تركیب ران لإلخت وعان اآلخ ا الموض ھم

٠الحالى  

(57)

مقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع ال



١٩

٢١/٠٢/٢٠١٢
٠٣٠٦/٢٠١٢

٢٠١٤أغسطس 
١٥/١٢/٢٠١٤

٢٦٩١١

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

جمھوریة مصر العربیة
ارة الدولة لشئون البحث العلمىوز

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F04D 29/30, 29/02

(71) 1.
2.
3.

SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OHTSUKA, Masaki,
SHIRAICHI , Yukishige

(73) 1.
2.

٠٩/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ  ٢٠٠٩-٢٠٨٣٥٧:تحت رقملیابانا
٠٧/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/JP2010/065303(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

جورج عزیز عبد اللملك  (74)
براءة إختراع (12)

)سائل(مروحة طرد مركزى وقالب تشكیل وماكینة تغذیة مائع  (54)
٠٦/٠٩/٢٠٣٠ى فى وتنتھ٠٧/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

صال للمروحة موجودة  ن أن یتعلق موضوع االختراع بمروحة طرد مركزى تشتمل على مجموعة م
واء ٠لتتباعد محیطیا عن بعضھا البعض  ا الھ ویتسنى لنصل المروحة شریحة حافة أمامیة یتدفق فیھ

واء  ا الھ دفق منھ ة یت ة خلفی ریحة حاف د ٠وش صل یمت طح ن ة س صل المروح سنى لن ریحة ویت ین ش ب
ب ٠الحافة األمامیة وشریحة الحافة الخلفیة  ى جان ب عل ویشتمل سطح النصل على سطح ضغط مرت

سطح الضغط  ى ل ب الخلف ى الجان ب عل طح شفط مرت ٠اتجاه الدوران لمروحة الطرد المركزى وس
وعند القطع على طول المستوى المتعامد على محور دوران مروحة الطرد المركزى ، یتسنى لنصل

ضغط  طح ال د س ر عن ر آخ زء مقع ر وج زء مقع شكل ج ث یت ى بحی ع عرض كل مقط ة ش المروح
والى  خ ٠وسطح الشفط ، على الت درة نف ا ق ة طرد مركزى لھ اد مروح ن ایج شكل ، یمك ذا ال ع ھ وم

زى  رد المرك ة الط اج مروح ى انت تخدام ف شكیل لالس ب ت ضا بقال راع أی ق االخت ازة ، ویتعل ٠ممت
٠مزودة مع مروحة الطرد المركزى وماكینة تغذیة مائع

(57)

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



٢٠

٠٨/١٠/٢٠٠٩
١٤٨٠/٢٠٠٩
٢٠١٤یولیھ 

١٧/١٢/٢٠١٤
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10M 169/04 & C10N30/12, 30/06 & F16L 15/00

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

PINEL, Eliette
GARD, Eric
BAUDIN, Nicolas

(73) 1.
2.

١١/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ٠٧٠٢٦٣٤: فرنسا تحت رقم 
٠٤/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ  )  PCT/FR2008/000473(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیبة تزلیق ذات معامل احتكاك یمكن مواءمتھ ، لعنصر ملولب ألحد مكونات وصلة أنبوبیة ملولبة (54)
٠٣/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/٠٤/٢٠٠٨من تبدأ الحمایة 

ى  د عل ب واح ة لول صة لتغطی ة ، مخص قة رقیق ق الص ة تزلی الى بتركیب راع الح ذا االخت ق ھ یتعل
ل  ة ) FI(األق نان ملولب ھ أس ز ل ب (BVF)ومرتك صر ملول ون (EF)لعن ة (TI)لمك لة أنبوبی لوص

ة  صا لل(JF)ملولب ة مخص نان الملولب ز ذو األس ون المرتك ر ویك ز أخ ى مرتك ل عل (BVM)تحمی
ر  ون أخ ة (T2)لمك ة الملولب لة األنبوبی ة (JF)للوص شتمل تركیب ائى ، ت ب النھ ور التركی ى ط ف

ھ ،  ث تضفى علی ا بحی تم اختیارھ ل ی ى األق دة عل التزلیق على قالب تتوزع فیھ مادة كبح مضافة واح
ون ث یك اره بحی تم اختی اك ی ق ، معامل احتك ى التزلی زم باإلضافة إل ى ع ن المحتمل الحصول عل م

٠تدویر بقیمة مقاومة لكتف ، مساویة على األقل لقیمة حدیة 

(57)

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



٢١

٣١/٠٥/٢٠١٢
٠٩٧٧/٢٠١٢

٢٠١٤سبتمبر 
١٧/١٢/٢٠١٤

٢٦٩١٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C0IB 25/231

(71) 1.
2.
3.

PRAYON TECHNOLOGIES (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

HOXHA, Antoine
FATI,  Dorina

(73) 1.
2.

٠٢/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٧٤٠/٢٠٠٩: بلجیكا تحت رقم 
٠٢/١٢/٢٠١٠بتاریخ )  PCT/EP2010/068709(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد      (74)
براءة اختراع (12)

طریقة إلنتاج حمض فوسفوریك      (54)
٠١/١٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٢/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ى طریقة إلنتاج حمض فوسفوریكبیتعلق ھذا االختراع  خر الفوسفات : ، تحتوى عل ى ص أثیر عل الت
سیوم ٩٠و٧٠بواسطة حمض كبرتیك بین  ات كال درجة مئویة مع تكون مالط بلورى أول من كبریت

ائ ض الم ور الحم درات ، ط ة الھی وى ثنائی ضمن محت ذى یت ذكور ال الط الم O5P2ى للم
الوزن ؛ % ٠,٠٥بالوزن وأكبر من % ٠,٥حر یقل عن SO3بالوزن ومحتوى %٥٠و% ٣٨بین  ب

ن  ر م رارة أكب ة ح د درج سخین عن طة الت ذكور بواس الط األول الم ل الم ة ، ٩٠تحوی ة مئوی درج
د سیوم ؛ و داخل بالتالى تتم زیادة المالط الثانى المشكل من بلورات نصف ھی ات الكال ن كبریت رات م

وى  ن SO3المالط الثانى ، فصل حمض الفوسفوریك الناتج ، الذى بھ محت ل ع ذى یق ، % ٢حر وال
٠وعجینة مرشح كبریتات كالسیوم نصف ھیدرات 

(57)

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



٢٢

٢٢/٠١/٢٠١٢
٠١٢٢/٢٠١٢
٢٠١٤یولیھ 

٢١/١٢/٢٠١٤
٢٦٩١٤

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 15/00

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

PAYNE, Michael, L.

(73) 1.
2.

٢٣/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢٢٨٠٩٤/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٢/٠٧/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/042731):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

الشاطئعن نظام حفر بعیداً  (54)
١١/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٢/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

دا عنةكثر من سماتھ، بطریقأو أةواحدةیتعلق االختراع الحالى فى سم ر بعی ر بئ ى لحف شاطئ ف ال
ل أنبوبىأبالقرب من سطح الماء، تشمل تشكیل نسق ةمتمركزةقاع البحر من منص ع نق ع تجم ول م

سق األأ د الن وبى األول وتمدی ع انب ر بتجم ھ البئ ى فتح ل األول ف سق األول،لنق ث الن وبى األحی ول نب
ا البئر من عمود الماء عند موقع دخول قرب قاعةلى فتحإیدخل  ةفتحةمھم) منجزا(البحر ، مؤدی

اء اداء مھمأول ، نبوبى األالبئر بالنسق األ سق األةثن ر بالن ھ البئ وبى األفتح سق نب شكیل ن تم ت ول ، ی
وبى األبا النسق األل ثانى ، ساحتجمع نقنبوبى ثانى فى عمود الماء منأ ع نب ر بتجم ن فتحھ البئ ول م

انى فتحھ البئر ، وتشكیل النسق األةانتھاء مھمول بمجردالنقل األ ل الث ع النق انى بتجم وبى الث ىإنب ل
٠دخال من عمود الماءفتحھ البئر عند نقطھ اإل

(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



٢٣

٠٨/٠٧/٢٠١٢
١٢٢٤/٢٠١٢
٢٠١٤یولیھ 

٢١/١٢/٢٠١٤
٢٦٩١٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B28B 23/04

(71) 1.
2.
3.

FRADERA PELLICER, CARLOS (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

FRADERA Pellicer, Carlos

(73) 1.
2.

٢٦/٠١/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/ES2010/000025(:رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

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

ةالجاھزةالمدعوماإلسمنتمالطلوحاتفىللتثبیتزتجھیتركیب (54)
٢٥/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٦/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

سابقالمحورثنائىتعزیزیتضّمنىالذاألسمنتمالطلوحاتلتثبیتتجھیزبتركیبیتعلق ھذا االختراع
ىّ أمنالبروزبدون،اإلسمنتمالطةلوحلىإةمثبتاإلستعمالةمتعّددتشغیلوسائللھاةاللوح.اإلجھاد

،ة ناحیمن،تشملالوسائل.ةالبنایھیكلإلىةالمذكورةاللوحتثبیتأو/وةلمعالج،منھاالوجوهمن
لدعمةثابتةقاعدھیكللھالتجھیز. ةاللوحمنواإلسمنتالتثبیتوسائلةكتلةمجموعىفإحتفاظوسائل

ترتیباتتشملةنّقالإطارات،أخرىةناحیومن،الوسائلتستقبلىالتةستقرمةمطاطیةقاعدترتیبات
.ة المستقرّ ةالمطاطیةالقاعدترتیباتمنالوسائلةإزالغرضلھاةالنّقالاإلطارات.الوسائلمنتثبیت

(57)

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



٢٤

٠٦/٠٦/٢٠١٢
١٠٢٧/٢٠١٢
٢٠١٤یولیھ 

٢١/١٢/٢٠١٤
٢٦٩١٦

(22)
(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 1/30

(71) 1.
2.
3.

GECO TECHNOLOGY B.V.  (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

VIRGILIO, Massimo
STROBBIA, Claudio

(73) 1.
2.

٠٧/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٢٦٧.٢٢٣/٦١: الرقمین الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٠٦/١٢/٢٠١٠بتاریخ ٩٦٠.٧٠٣/١٢

٠٦/١٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/059088):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

الھادى للملكیة الفكریةعبد (74)
براءة اختراع   (12)

ن واحدآوبیانات انكسار فى ةسطحیةعكس موج (54)
٠٥/١٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٦/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع بتقنی ى ةتتضمن طریقةیتعلق ھذا االخت ا ف سنى بھم از یت س موجآوجھ د عك ةسطحیةن واح
٠من السطحةالقریبةوالجیولوجیةى الخواص الجیوفیزقیللتعرف علوبیانات انكسار

(57)

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



٢٥

٢٣/١٠/٢٠١١
١٧٦٩/٢٠١١
٢٠١٤یولیة 

٢١/١٢/٢٠١٤
٢٦٩١٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 43/90, 25/32

(71) 1.
2.
3.

DOW AGROSCIENCES LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MANN, Richard
SHATLEY, Deborah

(73) 1.
2.

٠١/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ١٧٤.٦٢٧/٦١: تحت رقمالوالیات المتحدة االمریكیة 
٢٦/٠٤/٢٠١٠اریخ بت(PCT/US2010/032357):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة تأمین مضار مبید األعشاب بنیوكسسوالم التى تلحق باألرز المنقوع بذوره فى الماء 
المغروسة بذوره مباشرة واألرز المشتول

(54)

٢٥/٠٤/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٦/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ضارة یتعلق ھذا االختراع  ار ال ن اآلث اء والمزروع م ذره بالم م ب ذى ت ام ال ة األرز الخ بطریقة لحمای

ام  ألرز الخ لبینوكسسوالم ومشتقات أمالحھ المقبولة زراعیاً ، والتى تشمل الوضع مباشرة فى الماء ل
٠الذى تم بذره بالماء او المزروع كلومازون كمادة مؤمنة لمبیدات الحشرات 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٦

١٥/٠٩/٢٠١١
١٥٣٩/٢٠١١

٢٠١٤سبتمبر 
٢١/١٢/٢٠١٤

٢٦٩١٨

(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 F25B 39/02 & F28F 1/26, 1/30, 17/00

(71) 1.
2.
3.

NIPPON LIGHT METAL COMPANY, LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

FURUMAKI, Masayuki
YOSHIDA, Takeshi
YAMAZAKI, Kazuhiko

(73) 1.
2.

SHAR KABUSHI KI KAISHA (JAPAN)

١٧/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩–٠٦٤٨٧٦: رقمین الالیابان تحت 
٢٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩–٠٦٩٣٧٢

٠٨/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/JP2010/001624(رقم ة الدولى ب البراءلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
نموذج منفعة (12)

على شكل جنیح تبرید مجعدةھیكل تصریف لمبادل حرار (54)
٠٧/٠٣/٢٠١٧نتھى فى ـوت٠٨/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

نبوب أالموجود على سطح ) ماء تكثیف الندى(لمكثف تصریف الماء اةبطریقختراعالیتعلق ھذا ا
، كما یتعلق االختراعة فقیأةبصورىنبوب المبادل الحرارأوضع ةحالىحتى فىالحرارالمبادل

على ةمبادل حرارویتم توفیر. ى التبادل الحرارةتدفق الھواء وكفاءةعلى كبح مقاومىثیر العكسأبالت
ةالموازیةالمسطحىالمبادل الحرارنابیب التبادلأمن ةم وضع مجموعشكل جنیح التبرید مجعد حیث یت

، ویتم وضع جنیحات التبرید ة المقابلةنابیب الصاعدألابین زوج منةفقیة ألبعضھا البعض بصور
سطح ألامن مسارات الماء علىةیتم تشكیل مجموع. وتثبیتھا بھىنابیب المبادل الحرارأبینةالمجعد

ة، ویتم مباعدتھا بمسافلھااتجاه العرضىفةنابیب مبادل تبادل الحرارة أجزاء الطرفیأللةالخارجی
وتعمل مسارات الماء على حث الماء . ى نابیب التبادل الحرارألكل من ىاالتجاه الطولىفةمناسب

ةتبادل الحرارنابیب أةالمجاورةوجنیحات التبرید المجعدةالمناظرى نابیب التبادل الحرارأالمتراكم بین 
.ة المناظرةنابیب تبادل الحرارألةوالسفلیةاالتجاھات العلویىفةالمناظر

(57)

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



٢٧

٢٥/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000773

٢٠١٤یونیھ 
٢٢/١٢/٢٠١٤

٢٦٩١٩

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

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

عمكتب براءات االخترا

(51) Int. Cl.8 A61M 5/50, 5/178

(71) 1.
2.
3.

LIN, ZUOQIAN (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

LIN, Zuoqian

(73) 1.
2.

٢٥/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٢٠٠٦٨٥٧١.٥: مارقاألتحت الصین 
٢٥/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٢٠٠٦٨٥٧٢

٢٥/٠١/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٢٠٠٦٨٥٧٣.٤
٢٨/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/CN2005/000392(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·
٤·

(30)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)
براءة إختراع (12)

ةواحدةلمرخدم ستإلتالف تایة ذاتھ آمنة حقنم (54)
٢٧/٠٣/٢٠٢٥نتھى فى ـوت٢٨/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

االختراع بمحقنة آمنة ذاتیة اإلتالف یتم استخدامھا لمرة واحدة ، حیث تتكون من أنبوب یتعلق ھذا 
مجوف ، وكباس یدخل فى األنبوب المجوف ومكبس مطاطى متصل بطرف الكباس ، وماسك إبرة 

، حیث یتكون ماسك اإلبرة المذكور من قاعدة مخروطیة متصل بالطرف األمامى لألنبوب المجوف
ومقعد ؛ حیث تحتوى القاعدة المخروطیة المذكورة على مخروط دوار إلدخالھ فى اإلبرة ، وقاعدة 
دائریة إلدخالھا فى داخل األنبوب المجوف ، وھناك حلقة واحدة متصلة بسطح التالمس بینھما ؛ وھناك 

داخلى لألنبوب المجوف بالقرب من الطرف األمامى لتثبیت ماسك حز حلقى موجود على الجدار ال
اإلبرة؛ حیث یكون للكباس المذكور رأس مخروطى موجود على الطرف األمامى ویكون للرأس 

ومن الممكن سحب المحقنة اآلمنة التى یوفرھا . المخروطى المذكور نتوء دائرى موجود بالجزء األوسط 
نبوب ، كما أنھا مناسبة لالستخدام مع مختلف اإلبر القیاسیة ، كما أنھا ذات االختراع الحالى إلى داخل األ

. بنیة بسیطة ، وسھلة التصنیع وتالئم االستخدام بدرجة كبیرة من األمان 

(57)

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



٢٨

١٦/٠٥/٢٠١١
٠٧٦٧/٢٠١١

٢٠١٤سبتمبر 
٢٢/١٢/٢٠١٤

٢٦٩٢٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E04G 11/50

(71) 1.
2.
3.

PERI GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BRUNNER, Werner

(73) 1.
2.

٠١/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٥٩٨١٧.٨: ألمانیا تحت رقم 
٢٣/١١/٢٠٠٩بتاریخ PCT/DE)2009/001665: (براءة الدولى رقم طلب ال

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

دعامة خشبیة للصناعة اإلنشائیة  (54)
٢٢/١١/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٣/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

شف  راعیك صناعاالخت شبیة لل ة خ ن دعام راھن ع ة ال ى عارض شتمل عل شائیة ، ت ة اإلن
یل  صر توص طة عن صلتین بواس فلیة مت ة س ة وعارض ات ٠علوی راف العارض د أط تم تزوی وی

ة  ن العارض الطرف م یط ب ة یح اء حمای ة الم٠بغط اء الحمای شتمل غط أطراف ذوی یط ب كور المح
صر  ن عن اً م ى جانب شكل جزئ ى ب ل تغط ى األق دة عل ت واح ة تثبی ى كتیف ات عل العارض

ت ة التثبی ون كتیف یل ، وتك ذكورالتوص ة الم ات مثبت رف العارض ة بط اء الحمای صل غط ى ت ة الت
٠على جانب عنصر التوصیل بمساعدة وسیلة تثبیت 

(57)

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



٢٩

١١/٠٥/٢٠٠٨
٠٧٧٨/٢٠٠٨
٢٠١٤یونیھ 

٢٣/١٢/٢٠١٤
٢٦٩٢١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L 1/304, 1/305 & A23K 1/16, 1/175

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

ETTLIN, Eduardo, Walter (ARGENTINE)
BOCCIO, José, Rubén (ARGENTINE)
DE PAOLI, Adrián, Tomás (ARGENTINE)
HAGER, Edgardo, Adrián (ARGENTINE)
DE PAOLI, Pablo, Adrián (ARGENTINE)

(72) 1.
2.
3.

ETTLIN, Eduardo, Walter
BOCCIO, José, Rubén
DE PAOLI, Adrián, Tomás

4.
5.

HAGER, Edgardo, Adrián
DE PAOLI, Pablo, Adrián

(73) 1.
2.

١١/١١/٢٠٠٥بتاریخ (P 20050104763):حت رقمتاألرجنتین
١٣/١٠/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/IB2006/003840): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

ومكمالت غذائیة أو أمالح أمونیوم ومنتجات/أمالح مواد معدنیة مثبتة باستخدام أحماض أمینیھ و
محتویة علیھا وطرق للحصول علیھا

(54)

١٢/١٠/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٣/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
الحأو أ/مینیھ وأحماض أباستخدام ةمغذیھ مثبتبأمالحیتعلق االختراع الحالى  ومأم ومنتجات ،مونی

الت غذائی اةمحتویةومكم اإو،علیھ صول علیھ راءات للح صول،ج تم الح ث ی ى األحی العل ح م
ر عضویأو أةحماض عضویأنیونات أباستخدام  ات غی ات فلزیةنیون حماض باألةمرتبطةوكاتیون

ح األأ/ وةمینیاأل ومو مل رعین ب،مونی وم المخت ى یق صیغإالت ال ال اةالتالیةالعامةدخ :فیھ
n ® Men+ ·[Ac]n-}]ى و ض أمین وم/حم ح أمونی xH2O}]أو مل ث · ھ ®حی ل رابط یمث

مما یودى ،كبر للذوبان فى الماءأةفضل وقابلیأمذاق ةالجدیدلھذه المركبات یكون٠ةیتناسقةتساھمی
٠كبرأةبصورةالحیویةتاحلإلةلى جعلھا قابلإ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٠

٢٧/٠٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000222

٢٠١٤یونیھ 
٢٥/١٢/٢٠١٤

٢٦٩٢٢

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C12P 21/02,C12N 15/62,15/28 & C07K 14/525

(71) 1.
2.
3.

)WYETH RESEARCH IRELAND LIMITED  (IRELAND

(72) 1.
2.
3.

DRAPEAU, Denis
LUAN, Yen-Tuang
MERCER, James, R.

4.    WANG, Wenge
5.     LASKO, Daniel

(73) 1.
2.

PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS (IRELAND)

٢٧/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٦٠٥٣٧٩/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٦/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ PCT/US) (2005/030439: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

(TNFR-Ig)طریقة إلنتاج الجلوبیولین المناعى  (54)
٢٥/٠٨/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢٦/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

اج واسع ٠(TNFR-Ig)بطریقة إلنتاج الجلوبیولین المناعى االختراعیتعلق ھذا  نظام محسن إلنت
ط النطاق لبروتین لحام ثنائى األصل مكون من ج ل –زء رب ن مستقبل عام وى م ریبطة خارج خل

ورم  رز ال شرى (TNFR)تنك الجزء (P75)الب رابط ب ن Vc، الت وى ، IgGم ة الخل ى المزرع ف
:وبالتحدید فى أوساط تتمیز بواحد أو أكثر من 

مل ج ؛٧٠تركیز حمض أمینى تراكمى أكبر من حوالى )١
؛٢میة أقل من حوالى نسبة جلوتامین تراكمى إلى أسبراجین تراكمى جزجرا)٢
؛٠,٢نسبة جلوتامین تراكمى إلى حمض أمینى كلى تراكمى جزجرامیة أقل من حوالى )٣
ة )٤ ى جزیجرامی ى تراكم ى كل ض أمین ى حم ى إل ضوى تراكم ر ع ون غی سبة أی ن

؛ أو١إلى ٠,٤بین حوالى 
والى )٥ ین ح ب ب ى مرك براجین تراكم ى وأس امین تراكم ز جلوت ل ج ٣٦و١٦تركی ٠م

تم  راكم وی ن ت ل م روتین ویقل اج الب ن إنت ة م ستویات عالی ام م ك النظ ل ذل تخدام مث اس
وباإلضافة إلى ذلك ، فقد قدمت طرق زراعة ٠أو الالكتات /عوامل معینة مثل األمونیوم و

دما تصل المزرعة  تشمل إزاحة درجة الحرارة ، ومثالیاً تشمل تخفیض لدرجة الحرارة عن
ى حوالى  ة القصوى من كثافتھ% ٨٠-٢٠إل ھ ، ٠ا الخلوی دًال من ك أو ب ى ذل وباإلضافة إل

ات و یض من مستویات الالكت ى المزرعة /یقدم االختراع الحالى طرق تخف وم ف أو األمونی
٠على مر الوقت ، بعد وصولھا إلى القمة 

(57)

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



٣١

٠٨/٠٢/٢٠٠٩
٠١٧٧/٢٠٠٩
٢٠١٤یولیو 

٢٥/١٢/٢٠١٤
٢٦٩٢٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E04B 1/346

(71) 1.
2.
3.

NAZRAN, TERVINDER, SINGH (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

COOPER, James, Nicholas

(73) 1.
2.

٠٨/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١٥٦٧٥.٦: رقمالمتحدة تحتمملكة ال
٠٨/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/GB2007/003007: (قمب البراءة الدولى رلط

١·
٢·
٣·

(30)

أحمد اللباد سمر  (74)
براءة إختراع (12)

تشتمل على مادة حاملةبناء قابل للدورانبنیة  (54)
٠٧/٠٨/٢٠٢٧نتھى فى ـوت٠٨/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

على طابق واحد أو أكثر؛ىأسیًا یحتوبناء ممتد ر: ببنیة بناء قابلة للدوران تشملیتعلق ھذا االختراع
ىتدویر حلق؛ ونظامإلى حد كبیرىوضع مركزىودعامة مركزیة ثابتة لدعم البناء موضوعة أسفلھ ف

ىمركزه إلى حد كبیر الخط المركزى قابل للدوران لتدویر البناء على ارتفاع یقل عن ارتفاع البناء یواز
ذات ىخارجیة ثابتة أسفل نظام التدویر الحلق؛ ودعامةى تومسىوسطح سفلىللبناء، للنظام سطح علو

؛ حیث یكون واحد على األقل ىلنظام التدویر الحلقىالمستوى یالمس السطح السفلىمستوىسطح علو
للدعامة الخارجیة الثابتة عبارة عن مادة َمْحَمل، ىوالسطح العلوىالتدویر الحلقلنظامىمن السطح السفل

التدویر فوق الدعامة الخارجیة الثابتة وذلك حتى یدور نظامىن نظام التدویر الحلقیسمح بدورامما
٠بواسطة نظام حامل من مستوى إلى مستوىىالحلق

(57)

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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٥ینایرىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٢٤دد ــالع٢٠١٥فبرایرددــع

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 ایررخ ة ٢٠١٥ین ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٩٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٩٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٩٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥( ٢٦٩٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٦( ٢٦٩٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٩٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٩٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٩٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٩٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٩٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٩٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٩٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٩٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٩٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٩٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٩٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٠( ٢٦٩٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ



)٢١( ٢٦٩٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦٩٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦٩٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٦٩٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٦٩٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٦٩٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٦٩٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٦٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٦٩٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٦٩٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٦٩٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٦٩٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اءة رقـم بر 

)٣٣( ٢٦٩٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٦٩٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



افتتاحیة

یعد البحث العلمى منبعـًا ورافًدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى              

ا ااالهتمام بحقوق ن كاا ولم، یة المنشودة جلو التكنو فكره مما یحقق التنمیة االقتصادیة و  لملكیة الفكریة مطلبـً

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

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

٢٠١٥ینایررـالل شهـخ



٢

٢٦/٠٩/٢٠١١
١٦١٣/٢٠١١
٢٠١٤أكتوبر 

٠٤/٠١/٢٠١٥
٢٦٩٢٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
اءات االختراعمكتب بر

(51) Int. Cl.8 A21 C11/00 ، 3/02 & A23 G3/02

)جمھوریة مصر العربیة ( عمرو أحمد محمد سلمان  / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عمرو أحمد محمد سلمان  / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

الیدوىقطایفجھاز لعمل ال (54)
٢٥/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٦/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

موتور لتشغیل الحركة وشاسیھ فیھ یشتمل علىیتعلق االختراع الحالى بجھاز لعمل القطایف وھو 
سیر مصنوع من مادة الزھر وصندوق لملىء العجین وسكین لكشط القطایف وفلنشات مختلفة األحجام 

Vفى الفلنشات وجنزیر وطارات سیر حرف األحجام باإلضافة إلى األعمدة المركبة وتروس مختلفة 
وھى طارة مفتوحة ، وھناك شعلتان أسفل الحصیرة وغطاء أسفل الحصیرة وھناك أیضاً غطاء 

٠على جانبى الحصیرة 

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



٣

٢٠/١٠/٢٠١٠
١٧٦٧/٢٠١٠

٢٠١٤أغسطس 
١٥/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٢٥

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60L 15/00

)جمھوریة  مصر العربیة ( محمد عبد الھادى عبد المالك عقل/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد عبد الھادى عبد المالك عقل/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

)ماجنك كار(سیارة كھرومغناطیسیة  (54)
١٩/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٠/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ةمباشرةتستخدم ھذه الكھرباء بصورةجدیدةبفكرةالكھربیةتعمل بالطاقبسیارة یتعلق ھذا االختراع
دون وجود ةمباشرةالتى ستكون بدیال للعجلةیستخدم فى تحریك الكرمغناطیسى لتولید مجال

التى ستكونةھائل وھناك ما یسمى بالقبةالتى تسبب فقد طاقةالحركةوسلسلةتقلیدیمحركات
طاقتھا من المجالةوتستخلص ھذه القبةللكرةخیر فى اتجاھات الحركألول واألالمتحكم ا

ذراع التحكم غناطیس وسیكون التحكم فى االتجاھات یدویا عن طریقالكھرومغناطیسى الناتج من الم
. یضاً أوتغییر حركتھا ةالكرةعن حركةالتى تحرك االسطوانات المسئولةالقیادةالذى سیتصل بعجل

(57)

ختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة اال
والصور المرفقة بالطلب



٤

٢١/٠٦/٢٠١١
١٠٦١/٢٠١١

٢٠١٤أغسطس 
٠٦/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٢٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C08L 95/00 & C07F 7/12

(71) 1.
2.
3.

RANKA, SEEMA AJAY (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

RANKA, Ajay
MEHTA, Prakash

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ) MUM/2008/2657(:تحت رقم الھند
٠٩/١٢/٢٠٠٩بتاریخ PCT/IN)2009/000712(: رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

مركب سیلكون عضوى كاتیونى  تركیبات معدنیة أسفلتیة تحتوى على (54)
٠٨/١٢/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٩/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ضوى االخت یلیكون ع ب س ى مرك وى عل فلتیة تحت ة أس ة معدنی بتركیب
ة  ن  مجموع ار م اتیونى یخت ى تك Y3-aSi(R1شتمل عل

a)R2N+R3R4R5X-

aSi(R1أو
a)R2P+R3R4R5X-أوY3-aSi(R1

a)ZX- ل ى ك ھ ف ث أن ا ، حی ط منھ أو خالئ
ار  تم إختی یغة ی ى Yص شتمل عل ة ت ن مجموع ستقل م شكل م ، O(CH2CH2O)nH، وORب

ـ(CH3CH2OCH2CH2O) و(CH3OCH2CH2O) و ون لـــ ن a؛ یك ا م تم إختیارھ ة ی قیم
؛ ألكیلC1-C4عبارة عن R؛ تكون ١٠إلى ١قیمة تتراوح من n؛ یكون لـــ ٢أو ١صفر ، أو 

ون  ل ؛ R1وتك ل أو إیثی ن میثی ارة ع ون عب ة R2تك ن مجموع ارة ع ین ؛ C1-C4عب ألكیل
ن  ل م ار ك تم إختی ى R5وR4، وR3ی شتمل عل ة ت ن مجموع دة م ى ح ل C1-C22عل ألكی

ن  ر م ى أكث ذه المجموعات عل ن ھ ، CH2C6H5-، وCذرات ٨بحیث تشتمل واحدة على األقل م
ـyNHC(O)R6(CH2)-وCH2OH-، وCH2CH2OH-و ون لــ ث یك راوح yحی ة تت قیم

ن  ى ٢م ون ١٠إل ق R6وتك ن ش ارة ع ون C1-C12عب ل ؛ وتك ور ألكی ن Xبیرفل ارة ع عب
ون  یالت ؛ وتك یتات أو توس د ، أو أس د ، أو یودی د ، أو فلوری د ، أو برومی ن Zكلوری ارة ع عب

٠+C5H5Nحلقة بیریدینیوم لھا الصیغة 

(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



٥

٠٦/٠٢/٢٠١١
٠١٨٥/٢٠١١

٢٠١٤أغسطس 
٠٦/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٢٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01J 23/00, 37/12 & C07C 51/215, 253/24

(71) 1.
2.
3.

INEOS USA LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

BESECKER, Charles, J.
SUTRADHAR, Bhagya, Chandra
TOFT, Mark, A.
BRAZDIL, James, F.

5.     HADDAD, Muin, S.
6.     PARARIZOS, Christos
7.     SEELY, Michael, J.

(73) 1.
2.

٠١/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ١٣٧.٧١٦/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٨/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ PCT/US) (2009/004355: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

أو األكسدة /طریقة لتحضیر محفزات أكاسید فلزیة مختلطة للمعالجة بأمید أوكسى و
فى ھیدروكربونات ألكان منخفضة 

(54)

٢٧/٠٧/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢٨/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راعیتعل ل االخت اج أكریلونیتری ى إنت تخدامھ ف تلط الس سید مخ ز أك ضیر محف ة لتح بطریق

سى  د أوك ة بأمی ق المعالج ن طری ان ع ان أو أیزوبیوت ن بروب ل م ث أكریلونیتری ن می م
ونى ، ومرك ن مركب األنتیم ع أى م ازى باستخدام طرق المالمسة م دیوم فى الطور الغ ب المولبی

ق بالعناصر  ا یتعل ومركب الفاندیوم مع فوق أكسید الھیدروجین قبل االندماج مع مركب مصدر فیم
٠المتبقیة فى المحفز 

(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



٦

٢٢/١٠/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001011

٢٠١٤سبتمبر
٠٦/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٢٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01J 27/053, 23/26, 21/04 & C08F 4/24, 110/02

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON OHILLIPS PHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCDANIEL, Max P.
COLLINS, Kathy S.
BENHAM, Elizabeth A.

4.     DESLAURIERS, Paul J.

(73) 1.
2.

٢٢/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ ٨٢٩.٨٥٠/١٠: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت الرقمین 
٢٢/٠٤/٢٠٠٤تاریخ ب٨٢٩.٨٤٤/١٠

٢٤/٠٣/٢٠٠٥بتاریخ PCT/US)2005/009668: (طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

ألومینا بإجراء عملیة باستخدام كبریتات یتم إنتاجھا باستخدام /طرق لتحضیر محفزات كروم
ألومینا/محفزات كروم

(54)

٢٣/٠٣/٢٠٢٥فى وتنتھى ٢٤/٠٣/٢٠٠٥الحمایة من تبدأ
ذا  ق ھ راع یتعل ةاالخت ادة حامل س م ى تالم وى عل رة تحت ز بلم ضیر محف رق لتح دیم ط بتق

روم  ع الك ات وم وفیر ٠تحتوى على ألومینا مع عامل معالجة بكبریت تم ت ث ی اذج ، حی ى أحد النم ف
د یكون تح سید الكروم ، ق ل اك ب كروم مث ل عامل الكروم من مرك د تحمی ة بع ادة الحامل میص الم

ة  ادة الحامل ى الم ت والكروم عل ة ٠المعالجة بالكبری ل المعالج ل عام ن تحمی دیل ، یمك ى نحو ب عل
فى نموذج آخر ، حیث یتم توفیر الكروم من مركب ٠بالكبریت على المادة الحاملة أثناء تحمیصھا 

د مال ة بع ادة الحامل یص الم ن تحم د یمك ضوى ، ق روم ع ت ك ة بالكبری ل المعالج ع عام ستھا م م
ضوى  روم ع ب ك ع مرك ستھا م ل مالم زات ٠وقب ات محف وفیر تركیب راع بت ق االخت ویتعل

سابقة  ة ال طة الطریق ت بواس روم ٠تكون ى الك شتمل عل زات ت ات محف اذج ، تركیب د النم ى أح ف
٠ومادة حاملة من األلومینا معالجة بكبریتات 

(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



٧

١٤/٠٢/٢٠١٠
٠٢٤٩/٢٠١٠

٢٠١٤أغسطس 
٠٦/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٢٩

(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 B65D 41/00

(71) 1.
2.
3.

CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SURIOL, Jordi, Liuch

(73) 1.
2.

١٤/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٨٩١.٩٠٧/١١: ة األمریكیة تحت رقمالوالیات المتحد
٠٤/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/009376):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةداخلیبأضالعةمزودةغالق ملولبإداه أ (54)
٠٣/٠٨/٢٠٢٨ى وتنتھى ف٠٤/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راعةملولبةغالق بالستیكیإةداأیتعلق االختراع الحالى ب ا لالخت داخل وفًق ن ال ى م شتمل عل الحالى ت
صفوف ن األةم الع الداخلیم دةض دةالمتباع ا، والممت اهةمحیطًی ي اتج داخلف ي تت ور والت ع المح م

ین ،الترتیبمن خالل ھذا٠غالقاإلةداالتكوین الملولب من الداخل أل یتم تحدید مجارى التصریف ب
از المطلوباإلةداأ، مما یزود ةالقریبةضالع الداخلیاأل ب ةغالق بسمات تصریف الغ تم تجن ا ی ، بینم

د غالق، األاإلةداالسطح الداخلي للجدار الجانبى ألفيةالممتدبتجاویف التصریفاإلمداد ذى ق مر ال
ر مرغوب یضعف قوه ى نحو غی ھالجدار الجانبي عل ل من خالل٠فی ن تقلی ب الحالي، یمك التركی

تماإلةداأالتي یتم منھا تكوین ةالبولیمریةالمادةكمی ي حین ی اظ غالق على نحو مرغوب فیھ، ف الحف
سمات المطلوب ى ال اد أبةالخاصةعل عاإلةداأبع تخدامھا م سھیل اس الق، لت ودغ ات الموج ةالحاوی

٠ةالسرعةعالیةات التغطیومعد

(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

٠٤/٠٣/٢٠١٢
٠٣٨٤/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

٠٦/٠١/٢٠١٥
٢٦٩٣٠

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

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

عمكتب براءات االخترا

(51) Int. Cl.8 F16C 5/00, 5/06

)جمھوریة مصر العربیة(عادل شعبان على شعبان  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عادل شعبان على شعبان ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

منظم الفراعنة الحدیث (54)
٠٣/٠٣/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٤/٠٣/٢٠١٢أ الحمایة منتبد

ق  راعیتعل وع االخت ع موض تحكم لجمی ى ال ستخدم ف ى ت ات الت واع المنظم ع أن دیث لجمی صمیم ح بت
ل  وارث مث ن الك اً م ى تمام د وینھ دیث یح صمیم الح ذا الت سجین ، وھ واء واألك ازات والھ واع الغ أن

ى أودت ات الت ق واالختناق ارات والحرائ از االنفج ات الغ ستخدمین لمنظم ن الم أرواح اآلالف م ب
٠السابقة 

ى  ار ال ع ب ن رب دأ م غط یب ى ض نظم عل ذا الم ل ھ رارة ٣٠٠یعم ة ح ى درج ل ف ار ویعم ب
ین ١٢٠الى ١٠٠تتراوح ما بین  ن نقطت ارة ع ة عب ة میكانیكی وم بحرك نظم یق ذا الم درجة مئویة وھ

ارب  ان تق سبة آم تح ون ق وف ارب ا% ١٠٠غل د التج راوح بع ى یت ر االفتراض ة ، العم لعملی
ین  ا ب ى ٢٠م اط ٣٠ال سامیر رب نظم أى م ذا الم د بھ ة وال یوج ات معدنی ع الخام اً ، جمی عام

ات  ع المنظم ى مستوى صناعة جمی ھ عل ن نوع و األول م ذا التصمیم ھ د ، وھ أو أى أنواع من الجل
٠السابقة على مستوى العالم 

(57)

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



٩

٠٩/١١/٢٠٠٩
١٦٠١/٢٠٠٩

٢٠١٤أغسطس 
٠٨/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٣١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H04Q 9/00

(71) 1.
2.
3.

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO.KG (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

PISCHEK, Stefan
PIRKER, Stefan
ERLACHER, Artur

4. FACHBERGER, Rene
5.     RESSMANN, Michael

(73) 1.
2.

٠٥/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٢١١٧٢.٦: تحت رقمألمانیا
١٢/٠٤/٢٠٠٨اریخبت(PCT/EP2008/002905):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد محمد بكیر  (74)
براءة اختراع   (12)

ساس جسم سیرامیكيأمكون ھیكلي على  (54)
١١/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٢/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

د رة عن درجات یتعلق االختراع بمكون ھیكلي على أساس جسم سیرامیكي یكون مستقراً بصورة كبی
را ن الح ى م رارة األعل ات الح د درج ة عن صفة خاص سبیاً، ب ة ن ة٨٠٠رة العالی ة درج مئوی

٠)الحرارة المطلوبةوھذا یعني، أن المكون الھیكلي قادر على تكوین مھمتھ وفقاً للطلب عند تلك(

(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

٢٨/٠٧/٢٠١٠
١٢٦٥/٢٠١٠

٢٠١٤أغسطس 
٠٨/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٣٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 5/41

)جمھوریة مصر العربیة ( محمد عبد الفتاح مرسى حسانین / المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد عبد الفتاح مرسى حسانین/ المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

النتصاب العضو الذكرىدعامة  (54)
٢٧/٠٧/٢٠١٧وتنتھي في  ٢٨/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من تاریخ 

الدعامة مخروط ناقص مجوف یركب على العضو الذكرى العاجز عن االنتصاب لیستند رأس 
و ترتكز أسفل الدعامة على العانة  فینتصب العضو الذكرى و العضو الذكرى على أعلى الدعامة

ینتھى االنتصاب إال تتم المعاشرة الزوجیة و ال تتوقف بحدوث القذف بل تستمر حسب الرغبة و ال 
. بخلع الدعامة

.بأبعاد مناسبة للعضو )  P.V.C .(الدعامة تصنع من البالستیك

(57)

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



١١

٢١/١٠/٢٠١٢
١٧٨٦/٢٠١٢

٢٠١٤سبتمبر 
١١/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٣٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01F 15/00, 7/16, 7/22 & A01C 3/02 & C02F 11/04 & C12M 1/107

(71) 1.
2.
3.

XYLEM IP HOLDING LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SELENIUS, Per

(73) 1.
2.

٢٦/٠٤/٢٠١٠بتاریخ  ١٠٥٠٤٠٨-٢:السوید تحت رقم 
٢٤/٠٣/٢٠١١بتاریخ  )  PCT/SE2011/050334(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع (12)

للتصنیف" صھریج " رصاص متخلل لخزان  (54)
٢٣/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٤/٠٣/٢٠١١أ الحمایة من تبد

برصـــاص خاللـــى لالتـــصال فتحـــة ضـــیقة للـــسوائل لخـــالط مجمـــع إلـــى ســـطح یتعلـــق االختـــراع الحـــالى 

خـــزان التـــصنیف اإلســـكان للـــسوائل ، یـــضم عنـــصر أول ، الـــذى یمثـــل فتحـــة مركزیـــة ومحـــور مركـــزى 

ومحــور مركــزى ممتــد محوریــا ، واألمتـــداد ممتــد محوریــا ، وعنــصر ثــانى ، الــذى یمثــل فتحــة مركزیــة

للمحـــور المركـــزى للعنـــصر الثـــانى یكـــون قابـــل للـــضبط أو التعـــدیل بالنـــسبة لألمتـــداد المحـــور المركـــزى 

ووفقـــا لالختـــراع الرصـــاص الخاللـــى یـــشتمل علـــى وســـائل لتـــضییق التـــداخل البیئـــى ٠للعنـــصر األول 

) تحدیـد الموقـع(على األقل ثـالث أعـضاء للوضـع للسائل الواقع بین العنصر األول والعنصر الثانى ، 

وعلـى األقـل االتجـاه المحـورىتكون مرتبة لتعیـین مواضـع تبادلیـة للعنـصر األول والعنـصر الثـانى فـى 

أثنــین مــن أعـــضاء الوضــع المــذكورین یـــتم تــشكیلها بواســـطة أعــضاء قابلــة للـــضبط مــستقلة متبادلـــة ، 

االتجــاه المقابــل للوســائل المــذكورة لجعــل التــداخل البیئــى الــذى بالنــسبة لخــزان اســكان الــسوائل یقــع فــى

٠للسوائل محكم 

(57)

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



١٢

٢٩/٠٥/٢٠١١
٠٨٥٤/٢٠١١

٢٠١٤سبتمبر 
١١/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٣٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C05C 9/00 & B01D 53/58 & C05G 3/00

(71) 1.
2.
3.

UHDE FERTILIZER TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

NIEHUES, Paul
FRANZRAHE, Harald
POTTHOFF, Matthias

4.    MONSTREY, Roland

(73) 1.
2.

٢٨/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٠٢٠٧٠٨.٧: تحت رقمالمكتب األوروبى
٠٦/١١/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)2009/007953(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة تحبیب الیوریا وجھاز غسل حمضى بدمج ملح أمونیوم فى حبیبات الیوریا  (54)
٠٥/١١/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٦/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ار واألغسل بنظامتحبیب الیوریا لعملیة یتعلق ھذا االختراع ب ة الغب ائض إلزال ارات ف ا یتضمن عدة تی مونی
ا ، ومن الغاز المتخلف لوحدة تحبیب یور ب للیوری ى محب شتمل عل ب ، یا ت سل المحب ار وحدة غ ة غب مرحل

دة وم تج ، ووح رد المن سل مب ار وحدة غ ة غب رحلة حمض وحدة غسل المحبب ، ومبردات للمنتج ، ومرحل
سل أول من خطوات ٠تبخیر ، ووحدة مكثف  ى ، یجرى خالل تسل واء نق بذلك یتم إرسال تیار أول من ھ

ى العملیة ، إلى محبب الیو ھ إل تم حمل ب وی ن المحب ا م ار واألمونی ریا ، حیث یتم سحب الھواء المحمل بالغب
ة ،  محبب مرحلة غبار وحدة غسل المحبب ، متبوعاً بمرحلة حمض وحدة غسل المحبب ، وفى ھذه المرحل
طة  واء بواس ذا الھ ا من ھ سل األمونی تم غ ى سائل وی ض ف ع طور حم ا م ل باألمونی واء المحم تالمس الھ ی

ة ، ٠مونیومملح األتحبب وات العملی ویستخدم تیار ثاٍن من الھواء النقى ، یجرى خالل تسلسل ثاٍن من خط
ذلك  تج ، وب ردات المن ى مب ذكور ف د الم لتبرید المنتج المسحوب من محبب الیوریا ، وبذلك یتم إجراء التبری

ار وحدة غ ة غب ى مرحل ھ إل تم نقل ك ی د ذل تج یتم تسخین الھواء المذكور ، وبع رد المن تم إطالق ٠سل مب وی
ف  ف النظی از المتخل ب ، والغ سل المحب دة غ ض وح ة خم ن مرحل سحوب م ف الم ف النظی از المتخل الغ

و  ذى ٠المسحوب من مرحلة غبار وحدة غسل مبرد المنتج ، إلى الج تم مرور نظام الغسل ، وال م ی ن ث وم
ول یكون فى حد ذاتھ نظام كامل مغلق ، ویتم فك إقرانھ تمامًا  ار محل ة تی تم تغذی من تخلیق الیوریا ، وبذلك ت

ذكورة  تج الم رد المن سل مب ملح األمونیوم من مرحلة حمض وحدة غسل المحبب ، إلى مرحلة غبار وحدة غ
تم  تج ، وی ردات للمن ن مب ، وبذلك تتم إزالة األمونیا الموجودة فى تیار الھواء المحمل بالغبار والتى تخرج م

سائلإرسال السائل المطلق تج وال رد المن سل مب ار وحدة غ ة غب ار وحدة من مرحل ة غب ن مرحل ق م المطل
ھ ٠غسل المحبب ، إلى وحدة التبخیر  تم نقل ا ی ى األمونی وى عل ذى یحت ر ، وال تیار البخار من وحدة التبخی

ة و ى مرحل ة إل ف سائل العملی تم إعطاء تكث ة ، وی سائل العملی دة إلى وحدة المكثف ، والتى تطلق تكثف ل ح
وم ،  ح أمونی ا ومل ى یوری وى عل ر المحت دة التبخی ن وح ز م سائل المرك ار ال ل تی تم نق ب ، وی سل المحب غ

صل  شكل منف ا ، ب ب الیوری ى محب ق إل دة تخلی ن وح ا م صھور یوری وم ٠وم ح األمونی ج مل تم دم ذلك ی وب
٠المركز فى منتج الیوریا المحبب الموجود فى تیار السائل 

(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



١٣

٢٠/١١/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001265

٢٠١٤أغسطس 
١١/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٣٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B03C 7/00

(71) 1.
2.
3.

OMYA GMBH (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

MANGELBERGER, Thomas
TAVAKKOLI, Bahman

(73) 1.
2.

٢٠/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ١٠٢٠٠٥٠٢٣٩٥٠.١: تحت رقمألمانیا
١٨/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/EP2006/062425):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

لتصنیع منتجات معدنیة مشتتةطریقة وجھاز (54)
١٧/٠٥/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٨/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ادة الخام شتتة بطحن الم ة م د یتعلق االختراع الحالي بطریقة لتصنیع منتجات معدنی ة وتحدی المعدنی
واء ن ھ تخلص م واء وال ي الھ شتیت ف ا بالت دفق وفرزھ صنف ت ي م ا ف شتیتحجمھ تم ٠الت ذلك ی ك

ذكورةال ة الم ذ الطریق ات لتنفی ن أجھزة وتركیب شف ع ي المجال٠ك واد ف ة الم ن تنقی سابق، ال یمك ال
سم ا بطرق ال تت ن تنقیتھ ة أو یمك ة الخام المعدنی ة نقی واد خام بادئ تم استخدام م ھ ی ى أن اءة، حت بالكف

ط، ة فق ة وذات جودة عالی شتللغای ة م ي تصنیع منتجات معدنی ات ضئیلة، ف ة المتاحة بكمی تة مرتفع
ة لتصنیع منتجات ٠التحدید مواد مالئةالجودة، وعلى وجھ ى وضع طریق راع إل دف االخت ذلك، یھ ب

ذمعدنیة وفیر أجھزة لتنفی ذلك ت ة، وك ة مشتتة، وعلى وجھ التحدید مواد مالئة، في عملیة جاف الطریق
ة٠المذكورة شتتة بعملی ادة الم شحن جسیمات الم ذكور ب شیتم تحقیق الھدف الم ي ت سیمات ف تیت الج

الل ا خ م وتوجیھھ د الحج ة تحدی الل عملی اك خ اء االحتك واء بكھرب تاتیكیة الھ صل كھروس ة ف غرف
٠لفصل الجسیمات الغریبة عن الجسیمات القیمة

(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

٠٣/٠٤/٢٠١٢
٠٦١٣/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

١٢/٠١/٢٠١٥
٢٦٩٣٦

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01D 7/10, 7/24, 7/126

(71) 1.
2.
3.

SOLVAY SA. (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

WALRAVENS, Hugo Meise
ALLEN, Kurt
CHAU, Thoi-dai

4.   VANDENDOREN, Alain

(73) 1.
2.

٢٠/١٢/٢٠١١بتاریخ ٥٧٨.١٦٠/٦١: حدة األمریكیة تحت رقمالوالیات المت ٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز  (74)
براءة اختراع   (12)

نتاج بیكربونات الصودیومإلةعملی (54)
٠٢/٠٤/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٣/٠٤/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

صودیومنتاج بیكربونات الصودیوم من تیار یحمل كربوناإلةعملی م (A) ت ال د ت ھ ق سم من ، یكون ق
ات  ل كربون ذى یحم ار ال ون التی صودیوم، ویك ات ال ر كربون اء تبل طة وع ده بواس تولی

صودیوم  ل (A)ال ى األق ضمنا عل ذكور مت صودیوم و% ٢الم د ال ن كلوری لفات /م أو س
:تتضمن الخطوات التالیھالصودیوم بالوزن، 

(a خلط التیار(A)من تیارقل مع قسم على األ (B)نتاج تیارإل (C)و ،
 (bاد ھةزی اركمی ي التی ات ف ط(C) البیكربون ق إلCO2 یتضمن(D) غازةبواس اج مزیج معل نت

ائي ورات(E) م ضمن بل ورات ، و(F)یت ضمن بل ورات (F)تت ذكورة بل ات الم بیكربون
، والصودیوم

 (cائي ق الم زیج المعل صل الم ن (E) ف وراتأم ى بل صول عل ل الح و(F) ج ضمن بل رات تت
ات الصودیوم من جھ ولةبیكربون يومحل ائي(mother liquor) متبق ن جھ(G) م ةم

، وخرىأ
(dي لكمی یض جزئ اتةتخف ي البیكربون ائيف ي الم ول المتبق اء ةزالإو(G) المحل ن الم سم م ق

، و(H) وغاز اختیاري(B) للحصول على التیار
(eلتیارقل قسم من اعلى األتدویرةعادإ(B)ة لى الخطوإ(aو ،
(fالتیارةالبقیةزالإ(B) أو قسم من المحلول المتبقى(G)٠لمزید من  المعالجة

(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 



١٥

٠٣/٠٤/٢٠١٢
٠٦١٤/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

١٢/٠١/٢٠١٥
٢٦٩٣٧

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

ریة مصر العربیةجمھو
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01D 7/10, 7/24, 7/126

(71) 1.
2.
3.

SOLVAY SA. (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

WALRAVENS, Hugo
ALLEN, Kurt
CHAU, Thoi-dai

4.   VANDENDOREN, Alain

(73) 1.
2.

٢٠/١٢/٢٠١١بتاریخ ٥٧٨.١٦٢/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز  (74)
براءة اختراع   (12)

تتضمن خطوة إعادة تدویر داخلیة نتاج بیكربونات الصودیومإلةعملی (54)
٠٢/٠٤/٢٠٣٢فى وتنتھى٠٣/٠٤/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ات الصودیومإلةعملی ار یحمل كربون ن تی ات الصودیوم م اج بیكربون ضمن(A) نت ات و یت كربون
ى األ ائبالصودیوم وعل ل ش دةق ويأتتةواح دن قل اء لمع ي الم ح ذواب ف ن مل زلف م بتركی

Ci(A)والتي تتضمن الخطوات التالیھ ،:
(aالصودیومخلط التیار الذي یحمل كربونات (A)ى األ سم عل ع ق ارم ن تی ل م ارإل(B) ق اج تی نت

(C)و ،
 (bالبیكربونات في التیاركمیھةزیاد (C)غازةبواسط (D)یتضمن CO2نتاج مزیج معلق مائيإل

 (E)یتضمن بلورات (F)وتتضمن بلورات بیكربونات الصودیوم ،
 (cائي ق الم زیج المعل صل الم ن (E) ف وراتأم ى بل صول عل ل الح و(F) ج ضمن بل رات تت

ات الصودیوم من جھ ولةبیكربون يومحل ائي(mother liquor) متبق ن جھ(G) م ةم
، وخرىأ

(dى األالبیكربوناتةتخفیض جزئي لكمی سم عل ائيفي ق ي الم ول المتبق ن المحل ل م ةزالإو(G) ق
ياألقسم من الماء من قسم على ول المتبق ار(G) قل من المحل ى التی ع (B) للحصول عل م

اريCf(B) ملح ذواب في الماء لمعدن قلوي بتركیزمنةواحدةقل شائبعلى األ وغاز اختی
 (H)و ،

(eادإ دویرةع ى األت ارعل ن التی سم م ل ق وإ(B)ق ى الخط ث a)ة ل سبأبحی زینةن ن التركی
Ci(A) /Cf(B)وي على األةالواحدةالعائدین للشائب دن قل اء لمع ي الم ح ذواب ف ن مل ل م ق

ر أ، وبشكل ٢قل بشكل مفید على األ، و١,٤قلألان علىتكو ادإكث ى األةف ل عل یضاأ، و٤ق
، و٧ة فادإكثرأبشكل 

(fة البقیةزالإ(I)من التیار(B) أو البقیة(J) من المحلول المتبقى(G)٠لمزید من  المعالجة

(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



١٦

٠٨/١٠/٢٠١٢
١٧٨٢/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

١٤/٠١/٢٠١٥
٢٦٩٣٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 1/29, 1/06, 1/34 & C09K 8/584

(71) 1.
2.
3.

BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BITTNER, Christian
OETTER, Günter
TINSLEY, Jack

4.       SPINDLER, Christian
5.       ALVAREZ- JÜRGENSON, Gabriela
6.       MAITRO-VOGEL, Sophie

7.       NEUMANN, Petra
8.       WLOKA, Veronika
9.       BOCK, Martin

(73) 1.
2.

٢٣/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٦٠٨٨٨.٣: تحت رقممكتب البراءات األوروبى  
١٤/٠٤/٢٠١١بتاریخ (PCT/EP 2011/055884): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود (74)
براءة اختراع (12)

C32طریقة إلنتاج الزیت المعدنى بإستخدام العوامل الفاعلة بالسطح إعتماداً على خلیط من 
ألكیل ألكوكسیالت–یت جوربC36، -جوربیتC34، - جوربیت 

(54)

١٣/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ١٤/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
راع  ذا االخت ق ھ دقیق یتعل ستحلب ال ر الم ق غم ن طری دنى ع ت المع تخالص الزی ة إلس بطریق

وع  ن الن الث Winsor IIIم ضمن ث ائى یت سطح الم ل بال یغة الفاع ن ص تم حق ھ ی ذى فی ، وال
ل عوامل فاعلة بالسطح مت شطر األلكی ق ب CH-CH2-(R2)(R1)أیتة والتى یكونوا مختلفین فیما یتعل
ة  صیغة العام دیھم ال الل -XYa-a/bMb+(R1)(R2)-CH-CH2-O-(D)n-(B)m-(A)Iول ن خ م

ار  الل آب ن خ زون م ن المخ ام م ت الخ حب الزی تم س دنى ، وی ت المع زون الزی ى مخ ن ف ار الحق آب
بصیغ العوامل الفاعلة بالسطح الخاصة بالعوامل الفاعلة بالسطح كما یتعلق اإلختراع أیضاً ٠اإلنتاج 

٠المتأینة ذو الصیغة العامة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٧

٢٩/٠٩/٢٠١١
١٦٤٥/٢٠١١

٢٠١٤سبتمبر 
١٤/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٣٩

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

جمھوریة مصر العربیة
لعلمىوزارة الدولة لشئون البحث ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.7 A61 C9/00 & A61 K6/10

)جمھوریة مصر العربیة(دالیا أحمد السعید سبع / األستاذ الدكتور 
)جمھوریة مصر العربیة(سید حسین سید سنیور/ األستاذ الدكتور 
)جمھوریة مصر العربیة(حمید البراوى كامیلیا عبد ال/ األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

دالیا أحمد السعید سبع / األستاذ الدكتور 
سید حسین سید سنیور/ األستاذ الدكتور 
كامیلیا عبد الحمید البراوى / األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طبعة السنیة التى تحتوى على أبخرة السیلیكا  مادة ال (54)
٢٨/٠٩/٢٠٣١و تنتھى فى ٢٩/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

الى ب راع الح ق اإلخت سیلیكایتعل رة ال ى أبخ وى عل ى تحت سنیة الت ة ال ادة الطبع م
ل ،  وین ج ل تك صودیوم ، عام ات ال ى الجین وى عل ى تحت نان وھ ب األس ى ط ستخدمة ف الم

ل م سیلیكا عام رة ال ى أبخ ا عل افة إلحتوائھ ذا باإلض سیة ، ھ ات رئی ة كمكون ادة مالئ نظم وم
وان  ا بأس و وكیم ة أدف ودة بمنطق یلیكون الموج صانع الفیروس ن م انوى م نج ث ى م وھ

صر العربی- ة م ن ٠ة جمھوری راوح م سب تت سیلیكا بن رة ال افة أبخ م إض د ت اً ١٥-٥وق % وزن
ن  غر م ى أص م حبیب ا حج ر م٣٨ولھ ة ٠یكرومت ادة الطبع سیلیكا لم رة ال افة أبخ إض

ضغط  اد بال شوه ، اإلجھ ن الت داد م ل اإلرت ة مث صھ المیكانیكی سین خصائ ت بتح ات قام سنیة الجین ال
٠وقوة الضغط والتمزق 

(57)



١٨

٢٦/٠١/٢٠١١
٠١٦٣/٢٠١١

٢٠١٤سبتمبر 
١٤/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٤٠

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

جمھوریة مصر العربیة
بحث العلمىوزارة الدولة لشئون ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F25J 1/00

)جمھوریة مصر العربیة(ایھاب جمیل حسین عطیة / السید االستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ایھاب جمیل حسین عطیة/ السید االستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

وسیلة أمان للسخان الكھربى فى حالة حدوث ماس كھربى (54)
٢٥/٠١/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٦/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من

راع ب ذا االخت ق ھ ىیتعل اس كھرب دوث م ة ح ى حال ى ف سخان الكھرب ان لل یلة أم ٠وس
زول حیث  ق مصدر ن ذلك تغل ى وك ة حدوث ماس كھرب ى حال ى مباشرة ف تقوم بفصل التیار الكھرب

الف  سخان الت ل ال اه داخ ن المی ى م ار الكھرب تقبال التی ى اس رة عل د الفك سخان ، تعتم ن ال اه م المی
رف  ة الط ون بمثاب یل ، ویك لك توص ق س ن طری ول ، (+) ع ى المح د طرف ل بأح ذى یوص ال

انى ول الث رف المح ى وط الطرف األرض ل ب دائرة ) -(یوص ل ال تمرار فتكتم دائرة باس لل
نط  ب ممغ ى قل ھ إل تم إدخال م ی سلكون ث الل ال ن خ ده م تم توحی ول وی ن المح ردد م ار مت رج تی ویخ

رة  تح دائ ى ف تحكم ف ة زراع ال ون بمثاب ذى یك دى وال ضیب حدی سحب ق وم ب ذى یق K2ال
٠وتوصیل التیار إلى موتور K1لدائرة وفصل التیار الكھربى عن السخان ومن ثم غلق ا

(57)

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



١٩

٠٣/١٠/٢٠١٠
١٦٦٦/٢٠١٠
٢٠١٤أكتوبر 

١٥/٠١/٢٠١٥
٢٦٩٤١

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

بیةجمھوریة مصر العر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

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

) جمھوریة مصر العربیة(مركز بحوث وتطویر الفلزات  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أسامة أحمد فؤاد حنفى محمود/ أستاذ دكتور مھندس ٠١
٠٢

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

طریقة إلنتاج األنابیب الكربونیة النانویة من مخلفات زراعیة (54)
٠٢/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٣/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

ة  راع بطریق ذا االخت ق ھ ة النانویتعل ب الكربونی اج األنابی ة إلنت دران ی ة الج وع ( أحادی ) الن
ن  ات الم بلح مخلف وى ال ل ن ة مث یل الزراعی ات المحاص ض منتج صنیع بع ن ت ة ع الناتج

صب  والس الق ائل ٠وم بلح أو س وى ال سحوق ن ود م رق معق ى ح ة ف ذه الطریق تلخص ھ وت
ردة  د منف ت والحدی ل والكوبال ة النیك ة وبخاص ر اإلنتقالی الح العناص د أم صب وأح والس الق م

ة  رارة عالی ة ح د درج ة عن ود ) م°١٣٥٠-١٢٠٠( أو مجتمع ى وج ة ف ة متفاوت دد زمنی لم
دروجین  ون والھی از األرج ور ٠غ ى التبل ة عل راق الكربونی واتج اإلحت الى ن صر اإلنتق ز العن ویحف
ة  ب كربونی ورة أنابی ى ص ة ٠ف ات زراعی تخدامھا مخلف ة إلس ر مكلف ة غی ذه الطریق ر ھ وتعتب

٠لھذه المخلفات وحمایة للبیئة من ھذه المخلفات وقیمة مضافة 

(57)

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



٢٠

١٦/٠٣/٢٠١٠
٠٤١٤/٢٠١٠
٢٠١٤أكتوبر 

١٨/٠١/٢٠١٥
٢٦٩٤٢

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

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

تراعمكتب براءات االخ

(51) Int. Cl.8 B66B 23/12

(71) 1.
2.
3.

INVENTIO AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

MATHEISL, Michael
ILLEDITS,  Thomas
NOVACEK, Thomas

4.    GOSSL,  Harald

(73) 1.
2.

٠١/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١١٧٦٤٦.٥: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٦/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/EP2008/062970(:لبراءة الدولى رقمطلب ا

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة شحاتھ ھارون      (74)
براءة اختراع (12)

حامل درج أو حامل ألواح لوحدات موطىء الدرجة لجھاز ناقل  
وحدات موطىء الدرجة وجھاز ناقل    

(54)

٢٥/٠٩/٢٠٢٨تھى فى وتن٢٦/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ى  ة والت ة أمامی ة وعارض ة خلفی ى عارض واح عل ل األل درج أو حام ل ال راع بحام ذا االخت ق ھ یتعل
ان ،  انبى درج خارجی د ج سلم یوج ة ال ى لدرج سطح األفق صر ال تقبال عن طح إلس ون س اً تك مع

سار متع ى الی درج عل انبى ال د ج ین وأح ى الیم درج عل انبى ال سیق أحد ج م تن ث ت ًا حی دان جوھری ام
وارض  سبة   للع ة ٠بالن سحب ومثبت شكلة بال اردة م ة ب رائح معدنی ن ش تین م صنیع العارض م ت ت

صاقى أو بالبرشمة  الترابط اإللت ة أو ب سامیر ملولب ام أو بم بجانبى الدرج باللحام أو بالتراكب أو ببرش
ز، ویكون إرتفاع العوارض عند نھایتھا أصغر من إرتفاع٠لتكون إطار حامل  العوارض عند المرك

٠ونتیجة لذلك یكون للعوارض شكل متقوس 

(57)

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



٢١

٢٢/٠٣/٢٠١٢
٠٥٢٥/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

١٩/٠١/٢٠١٥
٢٦٩٤٣

(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 C25B 11/04

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

URGEGHE, Christian
MORA, Stefania
ANTOZZI, Antonio Lorenzo

(73) 1.
2.

٢٣/٠٩/٢٠٠٩یخ بتار (MI2009A001621) : إیطالیا تحت رقم 
٢٣/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/064081: (طلب البراءة الدولى رقم 

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

متحكم بھىمزود بھیكل بلورىلكترود لعملیات التحلیل الكھربإ (54)
٢٢/٠٩/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٢٣/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

من بلورات اً ساسأیتكون ىمزود بطالء حفزىبكاثود لعملیات التحلیل الكھربائیتعلق ھذا االختراع
ة نتاج الطالء بواسطإیمكن . نانو متر١٠-١یتراوح بین ةكبیرةلھا حجم متحكم بھ بصورروثینیوم

.كسید الروثینیومأةقو طبأالروثینیوم ةا لطبقًـ ترسیب البخار فیزیائی

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٢٢

٠٦/٠٩/٢٠٠٦
٤٧٦/٢٠٠٦

٢٠١٤سبتمبر 
٢٠/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٤٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 67/08

)جمھوریة مصر العربیة ( جامعة أسیوط 
) جمھوریة مصر العربیة ( عبد العزیز أحمد سعید / االستاذ الدكتور 
) جمھوریة مصر العربیة ( حسن عبد الحمید سلیمان / االستاذ الدكتور 

)جمھوریة مصر العربیة ( محمد محمود عبد الوھاب /  الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(71)

عبد العزیز أحمد سعید / االستاذ الدكتور 
حسن عبد الحمید سلیمان / تور االستاذ الدك

محمد محمود عبد الوھاب/  الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

روق محمد احمدامحمد ف (74)
براءة اختراع (12)

أستخدام الطفالت الطبیعیة المصریة كعوامل حفازة صناعیة (54)
٠٥/٠٩/٢٠٢٦ي  وتنتھي ف٠٦/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من تاریخ 

تم إال  صناعیة ال ت ات ال ة و العملی ات النقی من المعروف أن صناعة البتروكیماویات وتحضیر الكیماوی
احثین . ) Catalyst(فى وجود عامل حفاز  ر من الب ا سعى الكثی ذه العوامل مكلف ولما كان تحضیر ھ

ض .إلى إیجاد عوامل حفازة طبیعیة  ى بع ة ف ولقد بدأ منذ فترة قریبة عالمیا استخدام الطفالت الطبیعی
ًا  ا كیمیائی د معالجتھ وافز بع ة كح اعالت الكیمیائی دنا أن . التف صاء وج ث و االستق الل البح ن خ وم

ھ تمت التجارب . الطفالت الطبیعیة فى مصر لم یتطرق إلیھا أحد فى استخدامھا كحوافز  ومن ھنا فان
ى ث دة عل رة المؤك ات كبی دة بكمی الت المتواج ن الطف واع م ن ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( الث أن الوادى ) ط ب

سیطة الغی. الجدید و أعطت نتائج غیر متوقعة  د المعالجات الب ا بع م الحصول علیھ ائج ت ـھذه النت رـ
..مكلفة 

(57)

لتفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف ا
والصور المرفقة بالطلب



٢٣

٢٧/٠٧/٢٠٠٩
١١٣٩/٢٠٠٩
٢٠١٤أكتوبر 

٢٠/٠١/٢٠١٥
٢٦٩٤٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

نولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتك
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. B62B  11/00

)جمھوریة مصر العربیة(محمد یسري ابراھیم أحمد / االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد یسري ابراھیم أحمد/ االستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عاطف محمد حسن (74)
براءة اختراع (12)

ثالثى للقیادة بالید خاص بالمعاقینجھاز  (54)
٢٦/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى في ٢٧/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

دیل  یتعلق الطلب الحالى بجھاز ثالثى بنزین و فرامل و دبریاج بالید ، یمكن استخدام الجزء األیمن ب
تخ ن اس دبریاج ، یمك دیل ال سر ب زء األی تخدام الج ن اس ل ، ویمك زین و الفرام ًا البن زئین مع دام الج

سیارات  ع ال ى جمی تخدامھ عل ن اس از یمك لیكون جھاز ثالثى بنزین و فرامل و دبریاج ، و ھذا الجھ
. ویكون أطوالھ حسب قطر طارة السیارة 

(57)

تمثل الرسومات و الصور المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من  الرسومات األصلیة و 
ر الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبالصو



٢٤

٢٨/٠٥/٢٠١٢
٠٩٥٥/٢٠١٢

٢٠١٤سبتمبر 
٢٠/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٤٦

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 317/38 & C07C 29/09, 31/20 & H01M 10/0569

(71) 1.
2.
3.

MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

YAMAGISHI, Masahiko

(73) 1.
2.

٣٠/١١/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-٢٧٢٤١٦:تحت رقمیابانال
٢٩/١١/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010/071251): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتصنیع كربونات اإلیثیلین وجلیكول اإلیثیلین (54)
٢٨/١١/٢٠٣٠تھى فى وتن٢٩/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ات اإلإلةیتعلق االختراع بطریق ین ییثنتاج كربون ألفل ولتت ى محل ن خطوات الحصول عل تفاعل م
اني ییثیحتوي على كربونات اإل ق تفاعل ث ن طری ین ع ون وأل سید الكرب سیدأك ي وجود ییثاإلك ین ف ل

ول ةلطریقاوتتألف٠عن طریق التبلورةلین المنتجییثكربونات اإلةحافز، وتنقی تخالص محل من اس
ستخلص بكمیإالماء التفاعل المحتوي على الحافز من محلول التفاعل، حیث یضاف ةلى المحلول الم

ن  ل ع در وزن كمیةمر٢٠ال تق يةق ذاب ف ول الالحافز الم ر المحل واد غی ستخلص لترسیب الم م
تم ٠ةالمذاب رةزالإوت واد المرسبھ غی ستةالمذابالم ول الم ن المحل ول م دویر المحل م ت ى إخلص، ث ل

ن الي یمك ات اإلإمحلول التفاعل؛ وبالت اج كربون ا ییثنت زال منھ ال وی شكل فع ین ب ونأل ٠ي مكون مل
يإةضافإ ك، یمكن ف ى ذل اج إةعملیل ول اإلجنت ین ییثلیك رةجراء العملیإل ت لفت شكل ثاب ةزمنیةب

٠نغالقاإلو أاالنسداد ، مع تفاديةطویل

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٥

٠٦/٠٨/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000741

٢٠١٤أغسطس 
٢١/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٤٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 8/00, 8/26, 8/38, 23/656, 8/30 & C07C 5/333

(71) 1.
2.
3.

SNAMPROGETTI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

SANFILIPPO, Domenico
MIRACCA, Ivano
CAPONE, Guido

4.   FANTINUOLI, Vincenzino

(73) 1.
2.

٠٩/٠٢/٢٠٠٤بتاریخ (MI2004A000198): تحت رقمإیطالیا
٠٧/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ(PCT/EP2005/001258):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لتنفیذ تفاعل نزع ھیدروجین حفزى لإلیثیل بنزین فى طور غاز إلنتاج االستایرین  (54)
٠٦/٠٢/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٧/٠٢/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

زى لإلیث دروجین الحف زع الھی ذ ن ة لتنفی راع بعملی ق االخت زین ویتعل ل بن از /ی ى طور غ ان ف أو اإلیث
إلنتاج االستایرین حیث تشتمل العملیة على

التغذیة المستمرة للغاز الكاشف إلى قطاع یشتمل على وعاء تفاعل واحد على األقل یحتوى ) ١(
٠على محفز ویعمل تحت ظروف مائعیة

إلرسالھ إلى خطوات الفصل ) ١(تصریف منتج التفاعل من رأس الوعاء المذكور بالخطوة ) ٢(
٠إعادة التدویر التالیة للمكونات غیر المتفاعلة/ واالستخالص

ل ) ٣( از خام اإلزالة المستمرة لتیار المحفز المستھلك من وعاء التفاعل، وبعد الفصل االختیارى بغ
أنبوبة - المشتمل على معید تولیدالتسخین، / فى جھاز معین، تتم تغذیتھ إلى قطاع إعادة التولید

٠صاعدة، باستخدام غاز إعادة تولید كحامل فى تدفق بتیار مشترك مع المحفز
د) ٤( ة -اإلزالة المستمرة لتیار المحفز المعاد تولیده والمسخن من رأس معھد التولی األنبوب

ل از خام ارى بغ صل االختی د الف صاعدة، وبع زع ال ل ن ى مفاع ھ إل تم تغذیت ین، ت از مع ى جھ ف
٠اإلیثان، كحامل/ الھیدروجین باستخدام غاز كاشف، أو اإلیثان فى حالة خلیط اإلیثیل بنزین

(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



٢٦

٣٠/٠٤/٢٠٠٨
٠٧١٠/٢٠٠٨

٢٠١٤أغسطس 
٢٦/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٤٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E2IB 47/00

(71) 1.
2.
3.

EXXON MOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DUPRIEST, Fred

(73) 1.
2.

١٨/١١/٢٠٠٥بتاریخ ٧٣٨.١٤٦/٦٠:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقمى  
٢٨/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٨١٧.٢٣٤/٦٠: 

٠٥/١٠/٢٠٠٦بتاریخ /US2006/039345)(PCT:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة لحفر وإنتاج ھیدروكربونات من تكوینات جوفیھ    (54)
٠٤/١٠/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٥/١٠/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ة یتعل اج إلبطریق دروكربونات النت ن ھی ة م ذه الطریق ضمن ھ ث تت الل حی خ
ر  ر بئ سیداتھا حف د تج تم ٠أح م ی دروكربونات ث ى ھی وى عل ل یحت ف حق ة تعری ضمن الطریق وتت

دفق  سارات لت وفیر م ك لت ل وذل ى الحق وفى ف ع ج ى موض ول إل تم الوص ى ی ر حت ر أو أكث ر بئ حف
: ویتم الحفر بواسطة ٠المائع للتیسیر من إنتاج الھیدروكربون 

I.عدة آبار ، تقدیر معدل الحفر لبئر واحدة من
II . ، تحدید الفرق بین معدل الحفر الذى تم تقدیره وبین معدل الحفر الحقیقى
III.  ة ة المیكانیكی ة النوعی ات الطاق ى بیان صول عل رى ) MSE(الح ة األخ ات المقاس والبیان

خالل حفر بئر واحدة من اآلبار ، 
IV . ات تخدام بیان د MSEإس د واح رى لتحدی ة األخ ات المقاس ة والبیان ددات الناتج دة مح ن ع م

تقید معدل الحفر ، 
V. ، ضبط عملیة الحفر للتخفیف من واحد من عدة محددات
VI . ن وات م ادة الخط ى Iإع تخدام Vحت وفى بإس وین الج ى التك ول إل تم الوص ى ی حت

٠عملیات الحفر 

(57)

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



٢٧

٠٩/٠٥/٢٠١٢
٠٨٣٧/٢٠١٢

٢٠١٤أغسطس 
٢٦/٠١/٢٠١٥
٢٦/٠١/٢٠١٤

٢٦٩٤٩

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

جمھوریة مصر العربیة
البحث العلمىوزارة الدولة لشئون 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B65D 85/76, 25/10

(71) 1.
2.
3.

BONGRAIN S.A. (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BONNIN, Yves
RAVELET, Sébastien

(73) 1.
2.

١٢/١١/٢٠٠٩بتاریخ ٠٥٤٤١/٠٩:تحت رقم فرنسا 
٢٥/١٠/٢٠١٠بتاریخ PCT/FR)2010/000702(ءة الدولى رقم طلب البرا

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تغلیف لمنتج غذائى قابل للتقسیم  (54)
٢٤/١٠/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٥/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ل بیتعل ذائى قاب تج غ ف لمن سیمتغلی وم ٠للتق ر مك ف غی رح تغلی ث یقت حی
ابعھ  یخ أص ستخدم تلط ادى الم ث یتف ى بحی تخدام عمل صادى وذى اس تعمال ، اقت د االس بع

٠أثناء فتح وأخذ المنتج 
سمح  من أجل ھذا الغرض ، یقترح االختراع تجسید تغلیف انطالقا من فارغة من مادة قابلة للطى ی

٠یسمح بتطبیق درجة حرارة وضغط غلق خارج المنتج ترتیبھا بغلق عازل على كل الحواف و
ضمن  سیم یت ل للتق ذائى قاب تج غ ى لمن ل للط ف قاب ى تغلی راع إل دف االخت د ، یھ ھ التحدی ى وج عل

٠بالرجوع إلى التغلیف المحجم 
أو طى /شریط جانبى یبدى حافتین طولیتین مرتبطتین بحافتین طرفیتین ویبدى على القل انحناء و-

تخزین المنتج الغذائى ،لترك فراغ 
ة - ة منفصلة ومنطق ة طولی وصاد یبدى منطقة القعر ، ومنطقة الغطاء مثبتتین كل منھما على حاف

٠حافة جانبیة مثبتة على حواف طرف الشریط بحیث یضم المنتج الغذائى فى فضاء التخزین 
ل إذ یثبت الوصاد بحیث یمكن طیھ على حواف الطرف على حافة أولى طولی ة بأكملھا وعلى األق

٠قسم من الحافة الطولیة الثانیة 

(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



٢٨

٢٦/٠٩/٢٠١٠
١٦١٤/٢٠١٠
٢٠١٤أكتوبر 

٢٧/٠١/٢٠١٤
٢٦٩٥٠

(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 C10G 27/10

(71) 1.
2.
3.

AUTERRA, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LITZ, Kyle, E.
JORDAN, Tracey, M.
ROSSETTI, Mark, N.

4.     LOUGHRAN, Anthony, J.
5.     VREELAND, Jennifer, L.

(73) 1.
2.

٢٦/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٣٩.٦١٩/٦١: حت رقم الوالیات المتحدة االمریكیة ت
٣١/١٠/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US)2008/082095(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

حفازات كبریتوكسدة وطرق وأنظمة الستخدامھا   (54)
٣٠/١٠/٢٠٢٨ى فوتنتھى ٣١/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ دروكربونى یتعل ار ھی ى تی د ف ت توج ات كبری سدة مركب ة ألك بطریق
صیغة  ل بال زى ممث مثل الزیت الخام ، عن طریق تزوید مادة مؤكسدة ، حفاز یشتمل على مركب فل

ة  از ، MmOm(OR)nالعام ود الحف سدة بوج ادة المؤك ع الم دروكربونى م ار الھی سة التی ؛ ومالم
ت مم ب الكبری سدة مرك ى أك ؤدى إل ق ٠ا ی ى تناس ل عل ل یعم ق تیتانی ى ش از عل شتمل الحف د ی وق

ولیمر٠مركبات الكبریت انتقائیاً وأكسدتھا  طح ب ى س ولیمر أو عل ى ب ل مرتبطاً ف د یكون التیتانی وق
ائى  ل ثن ضویة ، مث ر ع ة غی ادة حامل سام م ى م طح أو ف ى س سیل(أو عل دد الھیدروك ول متع ) كح

ت ٠(IV)یتانیوم أكسوت ن الزی ة م ارات األولی ن التی ة م ت المؤكسدة الناتج ات الكبری وتفصل مركب
٠الخام أو ناتج تقطیر الزیت الخام بسھولة 

(57)

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



٢٩

٠٦/٠٨/٢٠١٢
١٣٧٦/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

٢٧/٠١/٢٠١٥
٢٦٩٥١

(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 C07D 311/58

(71) 1.
2.
3.

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS  LUXEMBOURG S.A.  (LUXEMBOURG)

(72) 1.
2.
3.

BARTOLI, Sandra
CIPOLLONE, Amalia
FATTORI, Daniela

(73) 1.
2.

١١/٠٢/٢٠١٠بتاریخ )(RM2010A000053: تحت رقمإیطالیا
٠٩/٠٢/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/051876):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد     (74)
براءة اختراع (12)

عملیة لتحضیر نیبیفولول (54)
٠٨/٠٢/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٩/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من

تج ق من دة لتخلی ة جدی وفیر عملی راع بت ذا اإلخت ق ھ ولیتعل ى نیبیفول ھ ف م التعبیرعن ت
ین ) ١(مخطط  ل الحركى الثن سم بالتحل اتج ، وتت ة الن ن الخطوات مرتفع ل م دد قلی ى ع شتمل عل ، ت

ا  ودین بینھ سید الموج زوج إیبوك م ل ات التجاس ن مزدوج یط (م ب عملی) ١خل سمح بتجن ا ی ات ، مم
٠الفصل الكروموتوجرافى للمقعد 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٠

١٣/٠٤/٢٠١١
٠٥٧٨/٢٠١١
٢٠١٤أكتوبر 

٢٨/٠١/٢٠١٥
٢٦٩٥٢

(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 E02B 3/06

)جمھوریة  مصر العربیة(شریف موسى عبد العزیز المالكى / األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

د العزیز المالكىشریف موسى عب/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

حاجز مائى شبھ منفذ للمیاه مغمور بھا یجعل أمواج تسونامى تدمر نفسھا ذاتیاً   (54)
١٢/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ١٣/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ائى شبھ یتعلق ھذا اإلختراع ب ة ألمواج حاجز م ل مقاوم ا ویمث اه ومغمور بھ ذ للمی سوناممنف ى ىت الت
Uصرین عنمتر فما فوق على شكل وحدات أفقیة ورأسیة حیث تتكون من ٦.٠٠یصل ارتفاعھا إلى 

شواطئ اTو  ن ال ین م د مع ى بع ن لمثبتة معاً ومثبتة بقاع البحر عل ا م سوناممراد حمایتھ ل وىت تعم
ًا كمصیدة ألمواج تسونامى وإبطاء سھا ذاتی دمیر نف ا لت سرعتھا وإعاقة سیرھا وكبحھا وتحویل اتجاھھ

انیة ةمتینحبالأتثبیت ھذه الوحدات بیتم ٠ ق خرس ة بخوازی اع البحر فىفمثبت راد ىق شواطئ الم ال
.ى مواج تسونامأحمایتھا من 

(57)

وصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بال
والصور المرفقة بالطلب



٣١

٣٠/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/000788

٢٠١٤سبتمبر 
٢٨/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٥٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8  C09D 129/04 & C08K 5/19 & A01N 25/10, 25/34, 33/12

(71) 1.
2.
3.

NOVAPHARM RESEARCH AUSTRALIA PTY LTD. (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

KRITZLER, Steven

(73) 1.
2.

٠٢/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥٩٠٠٤٤٤: تحت رقمإسترالیا 
٠٢/٠٢/٢٠٠٦بتاریخ (PCT/AU2006/000131): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
اختراعبراءة (12)

تركیبة تشتمل على كحول البولى فینیل فى تولیفة مع مبید حیوى وطریقة لتشكیلھ  (54)
٠١/٠٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٢/٠٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ق ا راع إلیتعل الى بخت ة الح ى تركیب شتمل عل ى ٠.٥ت ول w/w% ٩٦إل ة كح لتركیب
ذ وى ال د حی ع مبی ة م ى تولیف ل ف ولى فینی ة الب ى تولیف ة ، أو ف ادة ملدن ن م ارة ع ون عب ى یك

ع  ى ٠.٥م بملw/w% ٧٥إل ھ رك ة مع ة متوافق ادة ملدن وى وم د حی اعى لمبی ا رب أمونی
ن  ون م ى تتك ة الت ن المجموع ا م تم إختیارھ انول ، : ی سى إیث سانول ، -١فینوك ھك

ین ، -١، ولأوكتانو-٢أوكتانول ، -١، ھیبتانول -٣، ھیبتانول -٢ھیبتانول ، -١ نونانول ، أوكتیل
ل -٢ ة -٣، ١-إیثی زیئین أو ثالث ع ج ھ م م تكثیف ذى ت ول ال ل فین ول ، ونونی سان دای ھك

د  شكل المبی ث ی االت ، وحی ل فث االت أو داى أوكتی ل فث ین أو داى بیوتی سید اإلیثیل ن أك م
ة ال سخین التركیب تم ت ل ، وی ولى فینی ول الب ع كح د م وى معق د حی وى مبی ى الحی ذكورة إل م

ن  راوح م رارة تت ة ح ى ٩٠درج ة إل ة مئوی ذه ٢٢٠درج ون لھ ث یك ة ، وحی ة مئوی درج
دة  اً لم د حیوی اً أو مبی ا حیوی ل ثابت طح یظ ة س ل ٧التركیب ى األق ام عل ذاب ٠أی شكیل م ن ت یمك

ھ  ھ أو قولبت ن بثق ة أو یمك ة خارجی ة أو طبق ة رقیق عھ كطبق ة أو وض ن التركیب اخن م س
واد أ ى م ك إل الف ذل ا ٠و خ ن إزالتھ سخین یمك اء الت ة أثن ایرة المتكون واد المتط الم

٠من التركیبة ، على سبیل المثال ، عن طریق الضغط المنخفض

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٢

٠٥/٠٤/٢٠١١
٠٥١٩/٢٠١١

٢٠١٤سبتمبر 
٢٨/٠١/٢٠١٥

٢٦٩٥٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 33/03, 34/02, 43/12

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ROTA, Vittorio
DI LULLO, Alberto, Giulio

(73) 1.
2.

٠٧/١٠/٢٠٠٨بتاریخ  (MI2008A001770) : إیطالیا تحت رقم 
٠٥/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/007275(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

األطوارلقیاس معدل التدفق متعدد ةذاتیةبئر لتضبیط التدفق بقدرةنظام صمام فوھ (54)
٠٤/١٠/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٠٥/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع ذا االخت ق ھ ارإلبایتعل مام فوھإةش ام ص ى نظ دفقةل ضبیط الت ر لت البئ بیل المث ى س ، ، عل
دروكربون درولیك،لھی م ھی مام تحك ى ص شتمل عل تح فوھىی ماةلف سم ص ن ج ون م ر یتك زودالبئ م م

علتمریر تدفقنبوبأب وموائ ى فتحى، ویحت دخل وفتحةعل ین فتح، مخرجةم دخل ةموضوعتین ب الم
ون فتحةوفتح ث تك رج بحی شغل مھیة قابلةالمخ ضبیط ؛ وم ھ أللت تحألتوجی الغلق والف صمام ب ر لل ، م

د درجأمھی؛ ومقیاس وضعللتضبیطةالقابلةفتح وغلق للفتحةعلى وسیلالمشغلویعمل فیھ تح ةلتحدی ف
ز بةالقابلةالفتح اس الوضعأللتضبیط ، ویتمی ع وسیلن مقی دمجا م ق للفتحةیكون م تح والغل ةالقابلةالف

تم ىالتةالدقیقبفضل القیاسات. للتضبیط  ا بواسطإی د قیمةجراؤھ سنى تحدی اس الوضع، یت دل ةمقی مع
دفق از ت سائل / الغ ادأال ور وىح ائأ/الط ور بدىو ثن تةقالط شكل ثاب اتوب ى البیان اء عل ةالمقاس، بن

ضغط ةجھزأتشتمل على و التدفق ،أ/استشعار متغیرات المائع وةجھزأمن ةمجموعةبواسط استشعار ال
.جسم الصمام ىفةیتم وضعھا مدمجنأ، ویفضل ة الحرارةاستشعار درجةجھزأو

(57)

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



٣٣

٠٥/١٠/٢٠١١
١٦٧٦/٢٠١١
٢٠١٤أكتوبر 

٢٨/٠١/٢٠١٥
٢٦٩٥٥

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

ریة مصر العربیةجمھو
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
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(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



افتتاحیة

یعد البحث العلمى منبعـًا ورافًدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى              

ا ااالهتمام بحقوق ن كاا ولم، یة المنشودة جلو التكنو فكره مما یحقق التنمیة االقتصادیة و  لملكیة الفكریة مطلبـً

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

مكتب براءات االختراعئیسر 

"عادل السعید عویضة٠أ"

(ii)



( iii )

رموز البیانات الببلیوجرافیة

الرمز البیان الببلیوجرافى
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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

٢٠١٥فبرایررـالل شهـخ



٢

٢٢/٠١/٢٠١٢
٠١١٨/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

٠١/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٥٧

(22)
(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 251/44 , 45/62 , 45/64, 45/66 , 45/69 , 49/693  , 49/743 & C07D 231/14

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND )

(72) 1.
2.
3.

GRIBKOV, Denis
MÜLLER, Adrian
LAGGER, Martin

4.   GIORDANO, Fanny

(73) 1.
2.

٠٦/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٦٧٣٦٣.٢:  تحت  رقمى وروباأ
٠٤/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٦٩٥٠١.٥

٠٧/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/059703: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع  (12)

عملیة لتحضیر أمیدات بیرازول حمض الكربوكسیلیك    )54(
٠٦/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى في ٠٧/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ل -٣ضیر یتعلق ھذا االختراع بعملیة لتح ورو میثی ائى فل ل -١–ثن رازول –١H–میثی ض -٤–بی حم

ورومیثیلین -٩( كربوكسیلیك  درو-٤، ٣، ٢، ١–ثنائى كل اعى ھی انو -٤، ١-رب الین –میث –نفث
. أمید –) یل -٥

(57)

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



٣

٢٨/٠٨/٢٠١١
١٤٣٣/٢٠١١
٢٠١٤أكتوبر 

٠١/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٥٨

(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 C03C 17/36

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

GERARDIN, Hadia
REYMOND, Vincent

(73) 1.
2.

٠٩/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥١٤٥٨: تحت رقمفرنسا
٠٨/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/FR2010/050391):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)
براءة اختراع   (12)

ركیزة مزودة بحزمة ذات خصائص حراریة وتتضمن طبقات ذات مؤشر انكسار عالى  (54)
٠٧/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة یتعلق االختراع الحالى بركیزة  ة تتضمن طبق ة غشائیة رقیق سى ذات حزم ى سطح رئی زجاج، عل
سار  وظیفیة فلزیة، وخاصة مصنوعة من الفضة أو خلیط فلز یحتوى على فضة وذات خصائص انك
أشعة الشمس أو األشعة تحت الحمراء، وغطاءین مضادین لالنكسار، وكل غطاء یتضمن على األقل 

ز طبقتین عازلتین، یتم وضع الطبقة الوظیفیة ى تتمی المذكورة بین الغطاءین المضادین لالنكسار والت
الى  سار ع ر انك ة ذات مؤش دة عازل ة واح ل طبق ى األق ضمن عل سار یت ضاد لالنك اء م ل غط أن ك ب

٠نانو متر أو أقل من الطبقة الوظیفیة ١٠متصلة أو مقتربة من الطبقة الوظیفیة، والتى تكون 

(57)

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



٤

٠٩/١٢/٢٠١٢
٢٠٢٨/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

٠١/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٥٩

(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 C08K 5/00, C08L 63/10, C08L 67/06

(71) 1.
2.
3.

AKZONOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.  (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

KOERS, Frederik, Willem,Karel
REIJNDERS, Johannes, Martinus,Gerardus, Maria
TALMA, Auke, Gerardus

 4.   TER BEEK, Johannes, Hermanus

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٦٦١٦٣.٥:تحت رقم األوروبىمكتبال
١٨/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ٣٥٦.١٩١/٦١: تحت رقم  األمریكىالمكتب

١٤/٠٦/٢٠١١بتاریخ /EP2011/059769)(PCT: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)
براءة اختراع   (12)

محلول مسرع وعملیة لمعالجة الراتنجات القابلة للمعالجة   (54)
١٣/٠٦/٢٠٣١فى وتنتھى ١٤/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ةیتعل سریع عملی ول مناسب لت تخدام معالجة الراتبمحل ة بإس ة للمعالج نجات القابل
:البیروكسیدات ، یشتمل محلول التسریع المذكور على

)i ( مذیب عضوى واحد على األقل
)ii (ملح النحاس ، أو خلیط منھم ، ملح ماغنیسیوم ،
)iii     ( دات ن لیجن د م د حدی سادینتمعق ت أو الھیك ات ، والبنتادین روجین التترادین ة نیت معطی

.نیتروجین

(57)



٥

٥/١٠/٢٠٠٨
١٦٣٩/٢٠٠٨
٢٠١٤أبریل 

٠١/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٦٠

(22)
(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 11/02

(71) 1.
2.
3.

AKZO NOBEL N.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

WOODRUFF,Thomas,E.
CHARLES,Gary,A.
OLSON,Daniel,D.

(73) 1.
2.

١٠/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٧٩٠.٥٢٣/٦٠: تحت رقمالطلب اآلمریكى 
١٩/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٥٦٧٠.٩: رقم تحتألوروبىاالطلب

٦/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ PCT/SE)2007/050125(: رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ترزى                                                 ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إلنتاج ثانى أكسید الكلور  (54)
٠٥/٠٣/٢٠٢٧فى وتنتھى ٠٦/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة إلباالخت اجطریق وات نت ى خط ة عل ذه الطریق شمل ھ ور، ت سید الكل انى أك ث
ةتغذ زالی ل إخت وى وعام ز قل ورات فل امض، كل ل بح ستمرة لمفاع ز م ورات الفل ل كل ؛ تفاع

ور   سید الكل انى أك ى ث وى عل ارى یحت تج بخ وین من زال لتك ل اإلخت امض وعام ع الح وى م القل
امض وى للح ز قل ورات فل ح كل اء ومل از .م ى جھ ل إل ن المفاع ارى م تج البخ یل المن وبتوص

ازى  ار غ ھ بتی تخراج وخلط ارى إس تج بخ ذا من ون ھك تخراج لیك از اإلس ى جھ ذى ف رك مغ مح
.إنتاج إلنتاج ثانى أكسید الكلوریتعلق اإلختراع أیضاً بوحدة . مخفف

(57)

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



٦

٠٦/١٢/٢٠١٢
٢٠٢٣/٢٠١٢

٢١٠٤سبتمبر 
٠١/٠٢/٢٠١٥

٢٦٩٦١

(22)
(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.

CGGVERITAS SERVICES SA (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

SOUBARAS, Robert

(73) 1.
2.

١٠/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥٤٥٩٩: تحت رقم الطلب الفرنسى
١٤/١٠/٢٠١٠بتاریخ ٣٩٣.٠٥٧/٦١: تحت رقماألمریكيالطلب

٠٨/٠٦/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/059528):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ة التشویش من البیانات الزلزالیةزالوجھاز إلةطریق (54)
٠٧/٠٦/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٨/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ا راع الح ق االخت وتر وطریقیتعل ات كمبی از وتعلیم اتةزالإلةلي بجھ ن البیان شویش م ةالزلزالیالت
سطح تحت ق ب شتمل الطریق٠ةمائیةي لكتلتتعل ى ةت سجلإعل ات م طةدخال بیان تم ةبواس ف ی كواش

ي ةسحبھا بسفین سطح التحت ن ال ل م ىإ، ویصاحب البیانات موجات تنتق ق ل ف؛ وتطبی راء جإالكواش
د صور ات لتحدی ى البیان ل عل قأةنق ي؛ وتطبی سطح التحت ى لل ى البإول ل متطابق عل ات جراء نق یان

ور د ص ي؛ وةثانیةلتحدی سطح التحت شكلةزالإلل اف ب ن الصورالتف ى األةمشترك م صورول ةوال
د صورالسطحةالتشویش من انعكاسیةزالإبھدف ةالثانی ي؛ وتولی اًء لةنھائیةالتحت ي بن سطح التحت ل

٠التفاف بشكل مشتركةزالإةبخطوةالخاصالتشویشةمزالةعلى االنعكاسی

(57)

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



٧

٣٠/١٢/٢٠١٠
٢٢٢٨/٢٠١٠
٢٠١٤أكتوبر 

٠٣/٠٢/٢٠١٤
٢٦٩٦٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
كتب براءات االختراعم

(51) Int. Cl.8 A61J 7/04

)جمھوریة مصر العربیة( النادى عبد المحسن النادى/  السید ٠١
٠٢
٠٣

(71)

النادى عبد المحسن النادى/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

جھاز منظم مواعید الدواء (54)
٢٩/١٢/٢٠١٧وتنتھى في ٣٠/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

والمقیمون جھاز منظم لمواعید الدواء،ھوجھاز لمساعده المرضى خصوصا كبار السن واالمیین
یحددھا الطبیب بالكمیة وفى المواعید التى) اقراص او دواءاو حقن(وحدھم فى تناول العالج 

األم من اربع منبھات اجھ الى مساعده وتتكون اللوحةخصوصا قبل االكل او بعده وذلك دون الح
مقسمھ الى قسمین االیمن منھ علبة دواء امام كل منبھ علبة٤وعدد )ساعة٢٤كل منھا مقسم( 

المنبھات على المواعیدویدق جرس المنبھ المحدد للعالج قبل االكل واالیسر منھ لبعد االكل وتضبط
علبة الدواء المقابل لھو یتناول المریض دواءه وحسب قبل ضویضیئ فى موعد الدواء فیفتح المری

شریط مواعبد الحقن وھو شریط مقسم بأیام األسبوع واسھم یمكن او بعد االكل كما یوجد لھا
الحقن وبھا علبة قاعدة البیانات الطبیة للمریض من روشتات وتطور حالتھ تحریكھا لتشیر الى ایام

.الصحیة

(57)

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



٨

٢٩/٠٣/٢٠١١
٠٤٨٥/٢٠١١

٢٠١٤سبتمبر 
٠٨/٠٢/٢٠١٥

٢٦٩٦٣

(22)
(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.

BIC-VIOLEX SA (GREECE)

(72) 1.
2.
3.

EFTHIMIADIS, Dimitris
BOZIKIS, Ioannis
GRATSIAS, Spiros

(73) 1.
2.

٠١/١٠/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/EP2008/063187(:الدولى رقمطلب البراءة ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد محمد بكیر (74)
براءة اختراع (12)

لحالقة ترتبط على نحو قابل للفك بخراطیش الحالقة وماكینات حالقة مقابض خاصة بماكینة ا
مشتملة على تلك المقابض

(54)

٣٠/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠١/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
-:بمقبض لماكینة حالقة یتضمن یتعلق االختراع الحالى 

رن - ى بمق بض ینتھ ول للمق سم مط راف(ج ائى االط ل ثن تقبال ) حام رن الس ة م ة حالق خرطوش
٠واحتجازھا على نحو قابل للفك 

ة - ل للحرك ق قاب صر المنزل ون العن بض ، ویك سم المق صل بج المقرن ومت د ب ق یتح صر منزل عن
ك  ل للف ى نحو قاب ھ عل ا ویمكن رن مفتوح بالنسبة لجسم المقبض بین وضع ارتكاز ، فیھ یكون المق

ھ احتجاز خرطوشة حالقة تم استقبالھا فى المقرن ، ووضع  افالت فیھ یكون المقرن متقلصا ویمكن
٠استقبال خرطوشة حالقة أو افالت خرطوشة حالقة تم استقبالھا فى المقرن 

عنصر زنبركى الرجاع العنصر المنزلق من وضع االفالت إلى وضع االرتكاز ، و -
ع - ى وض زالق ف صر االن ون عن دما یك د عن ر المتعم تقلص غی ن ال رن م ع المق اف لمن صر ایق عن

٠رتكاز اال

(57)

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



٩

١٩/١٠/٢٠١١
١٧٥٣/٢٠١١
٢٠١٤أكتوبر 

١٠/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٦٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C22B 1/14, 1/244

(71) 1.
2.
3.

 VALE S.A. (BRAZIL)

(72) 1.
2.
3.
4.

ARAÚJO, Rodrigo Ribeiro de
SILVA, Celso de Jesus
REIS, Antonino Alves e Silva
STEGMILLER, Leonídio

5.
6.
7.
8.

JÚNIOR, Aldo Gamberini
JESUS, Reinaldo Walmir de
PINTO, Alexandre Soares

(73) 1.
2.

٢٠/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ (PI 0903986-4): تحت رقمالبرازیل
٢٠/٠٤/٢٠١٠بتاریخ(PCT/BR2010/000135):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

كحول منتجوةاك كریات خام حدید معالج بالحرارثناء احتكأــــةدقائقیةلتثبیط انبعاث مادــــةعملی
ةالدقائقیةثانوي لتثبیط انبعاث الماد

(54)

١٩/٠٤/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٠/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
راع ال ق االخت الي بعملییتعل ادةح اث م یط انبع امأةدقائقیةلتثب ات خ اك كری اء احتك الج ثن د مع حدی

:ةعلى الخطوات التالیة، حیث تشتمل العملیةبالحرار
ْم؛ ٢٠٠تبلغ ةحرارةفي درجةالحدید المعالج بالحراركریات خامةزالإ) أ(
انوي على) ب( تج كحول ث اترش من راع ٠الكری ق االخت ضاً أیتعل انوي تخدام منباسی تج كحول ث

ى كةدقائقیةكمثبط النبعاث ماد انوي عل تج الكحول الث تم رش من ث ی الج ، حی د المع ات خام الحدی ری
، ورص، وتحمیل وتفریغ موادةثناء معالجأو كلیا أن تحل محل الماء جزئیا أوالتي یمكن ،ةبالحرار
واد الدقیقمثل الك ن أومنتجات ةریات، والحبیبات، والم ادن خرى م د ومع ؤدي ٠ىخرأخام الحدی ت

٠بالشركاتةالخاصالتشغیلةلى حٍد كبیر في منطقإةلى تقلیل انبعاث المواد الدقائقیإھذه العملیھ 

(57)

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



١٠

٢٨/٠٩/٢٠١١
١٦٣٤/٢٠١١

٢٠١٤سبتمبر 
١٠/٠٢/٢٠١٥

٢٦٩٦٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C12P 19/02

(71) 1.
2.
3.

CHEMTEX ITALIA S.R.I. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.
4.

COTTI COMETTINI, Marco
TORRE, Paolo
CHERCHI, Francesco
RIVA. Alberto

5.    FERRERO, Simone
6.    OTTONELLO, Plero
7.    GARBERO, Mirko

(73) 1.
2.

BETA RENEWABLES S.P.A (ITALY)

٣١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ PCT/IT2009/000124:م ارقاألتحت ایطالیا 
PCT/IT2009/000127 ٣١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ
PCT/IB2009/055736 ١٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ
PCT/IB2009/055737 ١٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ

٣١/٠٣/٢٠١٠بتاریخ PCT/IB)2010/051413(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة محسنة للتحلل المائى السریع لكتلة حیویة بھا محتوى عالى من المواد الصلبة   (54)
٣٠/٠٣/٢٠٣٠فى وتنتھى ٣١/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع  ة لینجو یتعلق ھذا االخت ة حیوی ائى لكتل ل الم ة للتحل ى الخطوات –بعملی شتمل عل سیلولوزیة ت
:لیة التا
وى جاف –مالمسة خام التغذیة من لینجو )  أ  ة محت ة الحیوی سیلیلوز ، یكون لخام التغذیة من الكتل

اء  ى الم ل ف ة للتحل واع قابل ى أن ذیب عل شتمل الم ذیب ، ی ن م ل م وماء مع جزء واحد على األق
ى  ذوبان ف ل وال ة للتحل واع القابل ع األن و الحال م ا ھ اء الخاص وقابلة للذوبان فى الماء مثلم الم

بالكتلة الحیویة فى خام التغذیة ؛
رارة ) ب ة ح د درج ذیب عن ة والم از التغذی ار غ ن تی ة م ام التغذی ین خ سة ب ى المالم اظ عل الحف

ن  دى م ى م ى ٢٠ف ة عل ة مئوی راوح ٢٠٠درج ة تت دة زمنی ى م ك ف ة وذل ة مئوی درج
٠لة الحیویة فى خام التغذیة ساعة لكى یتم إنشاء منتج تحلل مائى من الكت٧٢دقائق إلى ٥من 

(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

٢٨/٠٩/٢٠١١
١٦٣٢/٢٠١١
٢٠١٤أكتوبر 

١٠/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٦٦

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

بیةجمھوریة مصر العر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C12P 19/02, 19/04 & C13K 1/02 & D21C 5/00

(71) 1.
2.
3.

CHEMTEX ITALIA S.R.L. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.
4.

GARBERO, Mirko
OTTONELLO, Piero
COTTI COMETTINI, Marco
FERRERO, Simone

5.
6.
7.
8.

TORRE, Paolo
CHERCHI, Francesco
BONANNI, Andrea

(73) 1.
2.

BETA RENEWABLES S.P.A (ITALY)

٣١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ PCT/IT2009/000125: األرقام تحت إیطالیا
PCT/IT2009/000129 ٣١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ
PCT/IT2009/000130 ٣١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ

٣١/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/IB2010/051412):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةمحسنةحیویةلكتلةمسبقةمعالجةعملی (54)
٣٠/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٣١/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

الي بعملی راع الح ق االخت الج كتلةیتعل وةحیویةلع یلیلوزی-لیجن واتةس ضمن الخط ھتت : التالی
ي أسائل و ماءأفي بخار ماء ةسیلیلوزی-لیجنوةحیویةبكتلةنقع تیار خام تغذی)أ ا ف یط منھم و خل

ن ةحرارةدرج ىإْم ١٠٠تتراوح م د٢١٠ل ن ةْم لم راوح م ى إةدقیق١تت وین لتكةساع٢٤ل
ول؛ وأتتضمن محتوى جاف وسائل ةمنقوعةحیویةكتل

ار ولألتكوین تیار سائل ةالمنقوعةالحیویةول من الكتلقل من السائل األجزء على األفصل) ب وتی
؛ وةالمنقوعةالحیویةول على الكتلول؛ حیث یشتمل التیار الصلب األأصلب 

٠ثانيوسائلةبالبخار یتضمن مواد صلبول لتكوین تیار مدفوع بخار یدفع التیار الصلب األ)ج

(57)

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



١٢

١٧/٠٨/٢٠١١
١٣٧٤/٢٠١١
٢٠١٤أكتوبر 

١١/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٦٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C25B 1/00

(71) 1.
2.
3.

MCALISTER TECHNOLOGIES, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCALISTER , Roy, E.

(73) 1.
2.

١٧/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٥٣.٢٥٣/٦١: لوالیات المتحدة األمریكیة تحت األرقام ا
٢٧/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٢٣٧.٤٧٦/٦١
١٣/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ٣٠٤.٤٠٣/٦١

١٧/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/US2010/024499(: رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣.
٤·

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى     (74)
إختراع براءة  (12)

ثناء التحلیل الكھربائىأوجھاز للحصول على الغاز ةطریق (54)
١٦/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٧/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ائى ةقطاب متصلأللف من زوج من اأبى تتللتحلیل الكھرةبخلیاالختراع یتعلق ھذا  ار الكھرب بمصدر للتی
ار ع اة عب ى سائل توصیل م ت ف د القطب اأقطاب ، غاز ألعن الكترولی ول ، ویتكونألول ، یتكون عن

لول والثانى ، یتضمنألالغاز الثانى عند القطب الثانى ، فاصل ، وعاء لتجمیع الغاز ا طح مائ الفاصل س
ار اأ از اإللول ، لیوجھ تی ت والغ اه القطب القاصىألكترولی ى اتج ازول ف ع الغ انى وتجاه وعاء تجمی الث

ى كثاف تالف ف ذا لالخ ع ھ ت والكثافإلاةویرج دة لكترولی از اإللةالمتح ت والغ ضمن . ولأللكترولی ویت
اه اإلاالفاصل سطح مائل ثانى لیوجھ تدفق رود اإللكترولیت والغاز الثانى فى اتج ى أللكت وتجاه ول القاص

ت والكثافللكتروإلاةالثانى ویرجع ھذا لالختالف بین كثافوعاء تجمیع الغاز دةی ع اةالمتح لكترولیتإلم
. والغاز الثانى

(57)

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



١٣

٢٩/٠٧/٢٠١٢
١٣٢٩/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

١٥/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٦٨

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

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

ب براءات االختراعمكت

(51) Int. Cl.8 F24J 2/46 & H01L 31/0216

(71) 1.
2.
3.

VOLOTEK SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

MCKARRIS, George

(73) 1.
2.

٢٩/٠١/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٥٢٠٩٢.٢: م رقتحتمكتب البراءات األوروبى
٣١/٠١/٢٠١١بتاریخ ) PCT/IB2011/050422: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

لوحات شمسیة ذكیة وذاتیة التنظیف (54)
٣٠/٠١/٢٠٣١نتھى فى ـوت٣١/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

مذاب و الثلج الأو التراب أالھواء ونقل رواسب الرمل ىوجھاز للتحلیق فطریقة بیتعلق ھذا االختراع
٠ة جسام الزجاجیألوالمرایا واة، بشكل خاص اللوحات الشمسیجسامألعن سطح ابعیداً 

(57)

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



١٤

٠٤/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٣٥/٢٠٠٩
٢٠١٤أكتوبر 

١٩/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٦٩

(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 E02D 31/02

)جمھوریة  مصر العربیة(السید محمد السید عبده / المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(71)

السید محمد السید عبده/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

صمام أمان الطبقة العازلة للرطوبة    (54)
٠٣/٠٥/٢٠١٦وتنتھى فى ٠٤/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

صمام أمان لمنع تراكم المیاه المتسربة ویتكون من مواسیر بالستیك أفقیة ورأسیة ویوجد خروم 
بة وملفوفة بسلك منخل أسفل بالط األرضیة فوق الطبفة العازلة بالمواسیر األفقیة لتجمیع المیاه المتسر

بحیث یعطینا إنذار عند وجود تسرب للمیاه ویقوم بتفریغ المیاه المتسربة أول بأول بمنع التأثیرات 
٠السلبیة لھا ویعطینا مؤشر عن مدى غزارة ھذا التسرب لمعرفة حجم المشكلة 

(57)

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



١٥

١١/٠٣/٢٠١٢
٠٤٣٩/٢٠١٢
٢٠١٤نوفمبر 

٢٣/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٧٠

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

ORTLOFF ENGINEERS, LTD. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WILKINSON, John, D.
LYNCH, Joe, T.
MARTINEZ, Tony, L.

4.
5.
6.

HUDSON, Hank, M.
CUELLAR, Kyle, T.

(73) 1.
2.

٢١/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٢٤٤.١٨/٦١: األرقام والیات المتحدة األمریكیة تحتال
١٩/٠٥/٢٠١٠بتاریخ ٣٤٦.١٥/٦١

٠٣/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ٣٥١.٠٤٥/٦١
٢٦/٠٨/٢٠١٠بتاریخ ٠٠٧/١٢،.٨٦٩

٢٦/٠٨/٢٠١٠بتاریخ ٨٦٨.٩٩٣/١٢
٢٦/٠٨/٢٠١٠بتاریخ ٨٦٩.١٣٩/١٢

٢٧/٠٨/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/046953):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥
٠٦
٠٧

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)
براءة اختراع   (12)

غاز ھیدروكربونيةمعالج (54)
٢٦/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٧/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ةمكونات ھیدروكربونیبروبیلین و، بروبان ، یثیلین إ،یثان لإلةمعالجةیتعلق االختراع الحالي بعملی
ي وثانیأتیارات ليإیتم تبرید التیار ویقسم ٠اثقل من تیار غاز ھیدروكربوني ن ٠ةول د م دث مزی یح

ار األ د للتی دالتبری تم بع ا وی ھ كلی تم تكثیف دده ول لی ك تم غط إذل ي ض رج ل سخینھ ، ةالتجزئب تم ت ، ی
اني ٠علي منتصف العمودأتغذیھ عند موضعةلي برج التجزئإمداده إو ي ضغط إیتم تمدد التیار الث ل

ر ٠عند منتصف العمودةالعمود عند موضع تغذیليإمداده إالبرج و یتم  ار بخار التقطی یتم سحب تی
تم تةالتغذیةلي نقطإمن العمود ك ی ھ للتیار الثاني وبعد ذل ي عالقإوجیھ ادل حراري معةل ار تب التی

ار األ ارأول الذي تم تمدده وتبریده وتیار الغب ار غب د تی رج لتبری ي الب ھ عل ر وتكثیف جزء من التقطی
٠مكونا تیار متكثف، قل علي األ

(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



١٦

١٩/٠٦/٢٠١١
١٠٢٩/٢٠١١
٢٠١٤أكتوبر 

٢٣/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٧١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

مى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العل
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D04B 15/34

(71) 1.
2.
3.

 MONARCH KNITTING MACHINERY CORP. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PERNICK, Bruce

(73) 1.
2.

١٧/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٣٣٦.٦٠٥/١٢: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
٢٣/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٥٦٥.٤٦٠/١٢

١٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/067881):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةعالیةتسھیل التشغیل بسرعلةذات كامات غاطسةمستدیرةحیاكةماكین (54)
١٣/٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٤/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ستدیرةحیاكةلماكینةغاطسةكامةیتعلق االختراع الحالي بحلق ى مجموعةم شتمل عل سام أمنةت ق
سم كام، حیث یحدد كلةغاطسةكامةلتكوین حلقةلى حافإةحافةالمرتبةالغاطسةالكام غاطس ةق

سار الكام ن م سةجزءا م دد ةالغاط ذي یح عأال اطس وتراج دم الغ اطسسطح تق ع ٠الغ تم وض وی
ین  سام الكامأفواصل ب سةق ي ةالمتجاورةالغاط ستقیمأف دةجزاء م ى األلواح ن األعل ل م طح ق س

اطس واألةالمتقدم طح المتراجعللغ اكةس وى احتك ؤثر ق ث ت اطس حی ط للغ ى إفق ر عل د كبی ى ح ل
ى الصفر إةسطح الكامأثم یصل عندئٍذ التسارع القطري للغواطس الناجم عنالغواطس، ومن ى إل ل

٠لبعضھا البعضةمحیطیا بالنسبةمعین مزاحةغاطسةوقد تكون فواصل قسم كام٠حد كبیر

(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



١٧

٠٧/٠٣/٢٠١٢
٠٤١٨/٢٠١٢
٢٠١٤نوفمبر 

٢٣/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٧٢

(22)
(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 17/00

(71) 1.
2.
3.

KOMPOFERM GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

EGGERSMANN, Karlgŭnter

(73) 1.
2.

٠٩/١١/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP)2010/006811: (طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لمعالجة النفایات  (54)
٠٨/١١/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٩/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ة لمعالیتعل ب وبطریق تخالص الرواس ا اس تم فیھ ث ی ات ، حی ة النفای واد /ج أو الم
ث  ا ، حی داد بھ م اإلم ى ت ات الت ادة النفای القابلة لالشتعال بواسطة سلسلة من خطوات المعالجة من م
ى  ات الت یتم فصل مادة النفایات الى جزء أول واحد على األقل ، وعلى األخص الذى بھ أجزاء النفای

األخص لھا حجم أكبر من الحج المواد العضویة وب ى ب ان غن م الجزئى المحدد مسبقاً ، والى جزئ ث
، وسوف یتم فصل (S1)الذى بھ أجزاء النفایات التى لھا حجم أقل من الحجم الجزئى المحدد مسبقًا 

المواد  ى ب الجزء الثانى الى جزء واحد على األقل ناعم غنى بالمواد العضویة ، والى جزء خشن غن
ر (S2)العضویة  ة التخمی ق عملی ن طری ، حیث یتم تخمیر الجزء الخشن الغنى بالمواد العضویة ع

ة (S3)فى الحالة الجافة  ا من عملی م تخمیرھ ، حیث یتم إجراء المزید من المعالجة للرواسب التى ت
صلھ  م ف ذى ت المواد العضویة ال ى ب اعم الغن التخمیر فى الحالة الجافة ، جنباً الى جنب مع الجزء الن

٠(S4)سبقًا م

(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

١٤/١٢/٢٠٠٨
١٩٩١/٢٠٠٨
٢٠١٤أكتوبر 

٢٤/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٧٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A6IG 7/05 , 7/08

)جمھوریة مصر العربیة(خالد محمود محمد یوسف / أألستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

خالد محمود محمد یوسف/ أألستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اختراعبراءة  (12)

حمل المرضى طریحى الفراش من وإلى الفراش    لجھاز  (54)
١٣/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٤/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت ق ھ راشبیتعل ى الف ن وإل راش م ى الف ى طریح ل المرض از احم ضاء جھ لق
ى شكل حرف  دة عل ن قاع ارة ع ل وھو عب ل Uحوائجھم والتنق دھما طوی ان أح ھ قائم م ١٣٠ول س

صیر  ر ق ود ٦٠واآلخ صیر عم ائم الق ل الق م ویحم ل س ائم الطوی ت بالق میك مثب الووظ  س ق
دد  ل ع سطرة تحم الووظ م ود الق صامولة العم ت ب ضغط ٤ومثب غیرة ت ین ص د إثن أذرع حدی

ى أول  دھما ف ل ذراع أح ان لك زام أم ل ح داخل تحم ى ال ھ إل ین متج ل وإثن ائم الطوی انبى الق ى ج عل
ری در الم ول ص ف ح ریض یلت ر ع ذراع واألخی ة ال ى نھای ر ف ذراع واآلخ از ال ت بالجھ ض ویثب

س  ى الكرسى والعك ویستخدم الجھاز فى نقل مریض الشلل النصفى أو طریح الفراش من السریر  إل
دم  راش ویخ ة الف صاب بقرح ال ی سھ ف ر مالب تحمامھ وتغیی شطیفھ وإس از بت طة الجھ وم بواس ونق

٠أھل المریض مریضھم دون مساعدة أحد 

(57)

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



١٩

١٢/٠٤/٢٠١٠
٠٥٩٤/٢٠١٠
٢٠١٤أكتوبر 

٢٤/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٧٤

(22)
(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 53/14 & C01B 31/20

(71) 1.
2.
3.

UNION ENGINEERING A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

FIND، Rasmus

(73) 1.
2.

١٢/١٠/٢٠٠٧بتاریخ )PA200701474(: الدانمارك تحت رقم 
١٣/١٠/٢٠٠٨بتاریخ /DK2008/000359)(PCT: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

یة  إزالة ثانى أكسید الكربون من غاز تغذ (54)
١٢/١٠/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٣/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة غاز ٠إزالة ثانى أكسید الكربون من غاز تغذیةبعملیة جدیدة یتعلق ھذا االختراع تم تغذی ث ت حی
ف   ل تكثی ھ قب زه فی ة وتركی ة الخفیف زاء النفطی صل األج ود ف ى عم ة إل ونالتغذی سید الكرب انى أك ث

ة ویتعلق ٠الغازى  وناإلختراع الحالى أیضاً بإستخدمات مختلف سید الكرب انى أك دة ث زال وبوح الم
٠من غاز التغذیة ثانى أكسید الكربونصناعیة إلزالة 

(57)

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



٢٠

٠٧/١٠/٢٠١٢
١٧١٦/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

٢٤/٠٢/٢٠١٥
٢٦٩٧٥

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

جمھوریة مصر العربیة
ون البحث العلمىوزارة الدولة لشئ

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C07C 273/02 & B01J 2/04

(71) 1.

2.

OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO RESEARCH & DESIGN INSTITUTE OF
UREA AND ORGANIC SYNTHESIS PRODUCTS (OAO NIIK) (RUSSIA )

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

SERGEEV, Yury Andreevich
CHEBLAKOV, Nikolai Valentinovich
VOROBYEV, Aleksandr Andreevich
ANDERZHANOV, Rinat Venerovich
GOLOVIN, Yury Aleksandrovich

6.    SOLDATOV, Aleksandr Alekseevich
7.    PROKOPYEV, Alekseevich
8.    KOSTIN, Oleg Nilkolaevich
9.    KUZNETSOV, Nikolai Mikhailovich
10.  ESIN, Igor Veniaminovich

(73) 1.
2.

٠٥/٠٤/٢٠١٠بتاریخ PCT/RU)2010/000154(: طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وجھاز إلنتاج كربامید محبب (54)
٠٤/٠٤/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٥/٠٤/٢٠١٠لحمایة من تبدأ ا
راع  ذا االخت ق ھ ب یتعل د محب اج كربامی از إلنت ة وجھ مان ٠بطریق ى ض ة ف ة الفنی ل النتیج تتمث

ب  د المحب اج الكاربامی ة إنت ى عملی ا ف تم إطالقھ ٠االستخدام الكافى لحرارة تبلر الكاربامید ، حیث ی
طة ت ب بواس د المحب اج الكاربامی تم إنت صھور ی ائل(شتیت م ب ، ) س ة تحبی ى منطق ھ ف من

ات  د الحبیب تم تبری ات ، وی ون الحبیب ع تك صلب م ث یت صھور ٠حی د الم تم أوالً تبری ائل(ی ) س
وین  اً تك تم جزئی ث ی ال الحرارة حی فى وحدة إرجاع بواسطة التبادل الحرارى باستخدام عامل النتق

ول  صھور أو المحل ى الم ورات ف رار عام٠بلل تم إم رارة ی ال الح اء(ل انتق ضل الم دة ) یف ن وح م
وع  طة رج شغیل بواس ائل الت سخین س صاص لت د باالمت دة تبری ة بوح ة الخاص ى الغالی اع إل اإلرج

د ٠عامل انتقال الحرارة مرة أخرى إلى وحدة اإلرجاع  یمكن إجراء عملیة تبرید مصھور الكاربامی
ال الحرارة ، بواسط) سائل( ل انتق ة عند نقطة غلیان عام ى غالی اتج الموجود ف ف البخار الن ة تكثی

صاص  د باالمت دة التبری اط ٠وح د أوس راره لتبری تم إم د وی دة التبری ى وح اء ف د الم تم تبری ی
ب و ة التحبی واء /تشغیل إنتاج الكاربامید ، یفضل لتبرید الحبیبات داخل أو خارج منطق د الھ أو لتبری

٠مع رجوعھ مرة أخرى إلى وحدة التبرید الذى یتم إدخالھ فى منطقة تبرید الحبیبات ، 

(57)

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



٢١

٢٧/٠٧/٢٠٠٦
٠٧٠٤/٢٠٠٦

٢٠١٤سبتمبر 
٢٥/٠٢/٢٠١٥

٢٦٩٧٦

(22)
(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 237/42, 317/62, 333/38, 333/68, C07D 207/416, 213/64, 213/73, 213/81, 213/82,
213/89,215/52, 231/14, 231/16, 239/30, 241/24, 263/34, 275/03, 277/56, 307/24, 307/68,
307/84, 309/08, 309/28,

(71) 1.
2.
3.

MITSUI CHEMICALS. INC. (JAPAN)

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

YOSHIDA, Kei
WAKITA, Takeo
KATSUTA, Hiroyuki
KAI, Akiyoshi
CHIBA, Yutaka
TAKAHASHI, Kiyoshi

    7.    KATO, Hiroko
    8.    KAWAHARA, Nobuyuki
    9.     NOMURA, Michikazu
    10.   DAIDO, Hidenori
    11.   MAKI, Junji
    12.   BANBA, Shinichi

(73) 1.
2.

٢٨/٠١/٢٠٠٤بتاریخ ٢٠٠٤-١٩٤٣٨:مارقاألتحت الیابان 
٢٤/٠٢/٢٠٠٤بتاریخ٢٠٠٤-٤٨٠٣١

١٥/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ ٢٠٠٤-٢٠٩٠٠٢
٢٤/١٢/٢٠٠٤بتاریخ PCT/JP)2004/019770(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

أمید وعملیة لتحضیرھا واستخدامھا كمبید حشرى مشتقات (54)
٢٣/١٢/٢٠٢٤فى وتنتھى ٢٤/١٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

:(I)بتوفیر مركب ممثل بالصیغة یتعلق ھذا االختراع 

تمثل ذرة كربون أو ذرة نیتروجین أو ذرة نیتروجین مؤكسدة ؛A4, A3, A2, A1حیث كل من 
R1,  R2ا ذ ل منھم ل ك ة تمث ارى أو مجموع تبدال اختی ا اس ل بھ ة ألكی دروجین أو مجموع ل C1-C4رة ھی ألكی

كربونیل بھا استبدال اختیارى ؛
G1, G2تمثل كل منھما ذرة أكسجین أو ذرة كبریت ؛

X الوجین دروجین أو ذرة ھ ل ذرة ھی بعض ، تمث ضھا ال ن بع ة ع شابھة أو مختلف ون مت ن أن تك ى یمك ، الت
لكیل أو مجموعة تراى فلورو میثیل ؛أC1-C3أو مجموعة 

n ؛ و٤تكون عدد صحیح من صفر إلى
Q1 ة ة حلقی ارى أو مجموع تبدال اختی ا اس ل بھ ة نفثی ارى أو مجموع تبدال اختی ا اس ل بھ ة فینی ل مجموع تمث

غیر متجانسة بھا استبدال اختیارى ؛
Q2س ى م وى عل سة تحت ر متجان ة غی ة حلقی ل أو مجموع ة فینی ل مجموع ر ، تمث د أو أكث تبدل واح

الو ألكوكسى ومجموعة C1-C4ویكون المستبدل الواحد على األقل عبارة عن مجموعة  ل ، C2-C6ھ ورو الكی برفل
ة  ة C1-C6ومجموع و ، ومجموع ل ثی ورو ألكی ة C1-C6برفل لفنیل ، ومجموع ل س ورو ألكی ورو C1-C6برفل برفل

٠كون فعال وعملیة لتحضیره ألكیل سلفونیل ، ویشمل المبید الحشرى المركب كم

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٥مارسىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٢٦دد ــالع٢٠١٥أبریل ددــع

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- ارسرخالل شھةال ة ٢٠١٥م ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٦٩٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٦٩٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٦٩٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥( ٢٦٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٦( ٢٦٩٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٦٩٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٦٩٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٦٩٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٦٩٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٦٩٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٦٩٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٦٩٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٦٩٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٦٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٦٩٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٦٩٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٦٩٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٦٩٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٠( ٢٦٩٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ



)٢١( ٢٦٩٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٦٩٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٦٩٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٦٩٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٦٧٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٦٧٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٦٧٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٦٧٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٦٧٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٦٧٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٦٧٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ءة رقـم برا

)٣٣( ٢٦٧٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٦٧٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٦٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٦٧١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٧( ٢٦٧١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٦٧١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٦٧١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٦٧١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



افتتاحية

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

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

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

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

.وتحمى إبداعاتهم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبيبة التكنولوجيا ل

ق ،،،ـى التوفيـواهللا ول

القائم بأعمال

مكتب براءات االختراعئيسر

"عادل السعيد عويضة٠أ"
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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
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األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٥مارسرـالل شهـخ
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TAROZZO, Mirco
FILIPPI, Ermanno
RIZZI, Enrico

(73) 1.
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٠٤/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠١٣٠٩١.٩: ب البراءات األوروبى تحت رقم مكت
٣٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/EP 2008/005312): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

رى لطبقات خاصة بمفاعالت التخلیق وعملیة إنتاج خاصة بھنظام جدا (54)
٢٩/٠٦/٢٠٢٨فى وتنتھى ٣٠/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل قباالخت اعالت التخلی ن مف ة م ات حفزی دران لطبق اص بج ام الخ ف نظ وص
ا شتمل علیھ ى ی ة لك ة الحفزی ع الطبق رة م سة مباش ى مالم دار ف ا الج ون فیھ ى یك ، والت

شت سبة ال موی اذ بالن ة للنف ون قابل ى تك زاء الت ن األج ة م ى مجموع ذكور عل دار الم لج
ن  ة م ازات ومجموع سبة للغ اذ بالن ة للنف ون قابل ى تك زاء الت ن األج ة م ازات ومجموع للغ
ن  اذ ع ة للنف ذكورة القابل زاء الم د األج تم تزوی ازات ، ی ق الغ ن طری اذ ع ة للنف زاء القابل األج

ازا ق الغ ن طری ا ولك ق عبرھ ازات التخلی ر لغ المرور الح سمح ب م ی شقوق وذات حج ت بال
ن  ق الطح ن طری شقوق ع ك ال ى تل صول عل تم الح شقوق وی ك ال ى تل ز ف رور المحف سمح بم ال ی

٠والقطع بالماء أو المعالجة بالتآكل الكھربى 

(57)

ة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدم
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
تراع  براءة اخ (12)

مصدر مجس زلزالى میكانیكى بحرى  (54)
٠٧/٠٦/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٨/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

وح  ب مفت ھ محور مركزى وجان یتعلق ھذا االختراع بمصدر جس زلزالى بحرى یتضمن صندوقاً ل
و ى نح وعا عل اً موض صدر كباس ضمن الم ذلك یت وح، وك ب المفت ھ للجان ق مواج ب مغل د وجان متح

ى نحو  المحور داخل الصندوق، ویتضمن المصدر أیضاً حدافة موضوعة داخل الصندوق ومثبتة عل
ا  محورى بین الجانب المغلق والكباس، وتتخذ الجافة شكالً یكفل لھا الدوران حول محور دوران، كم

ولقضیب التوصیل طرف / یتضمن المصدر قضیب توصیل یصل الكباس بالحدافة على نحو متحرك
ضیب أ انى لق رف الث ة وللط اً بالحداف ل ارتكازی ان موص رف ث اس وط اً بالكب ل ارتكازی ول موص

سافة  ى م التوصیل موضع أول على مسافة أولى محددة إشعاعیاً من المحور الدوار، وموضع ثان عل
٠ثانیة محددة إشعاعیاً من المحور الدوار والمسافة األولى أقل من المسافة الثانیة

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

مركبات بنزوثیازیبین (54)
١٢/١٢/٢٠٢١تاریخ منح البراءة وتنتھى فى تبدأ الحمایة من

:(I)بمركبات لھا الصیغة االختراع یتعلق 

راع ،  ل لالخت ف الكام ا ورد بالوص ددة ، كم ون مح ة تك ات المتبانی ث المجموع حی
ة  اقیر األولی الح والعق ذابات األم ذابات ، م یدالنیاً الم ة ص األمالح المقبول ضاً ب ق أی ا یتعل كم

ات نق تخدامھا كمثبط ات واس ك المركب ن تل ائفى م فراء اللف اض ص الج (IBAT)ل أحم ك لع وذل
ات صیدالنیة  ات لتصنیعھا وبتركیب ضاً بعملی راع أی ق االخت ا یتعل فرط ارتفاع الدھون فى الدم ، كم

٠تحتوى علیھا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٥

٢٦/٠٥/٢٠٠٩
٠٧٦٨/٢٠٠٩

٢٠١٤سبتمبر 
٠١/٠٣/٢٠١٥

٢٦٩٨٠

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

جمھوریة مصر العربیة
ون البحث العلمىوزارة الدولة لشئ

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C12N 15/62, 15/82, 15/09 & C07K 14/00

(71) 1.
2.
3.

DOW AGROSCIENCES LLC (UNITED STATES OF AMERICA)
SANGAMO BIOSCIENCES, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

CAI, Qihua, C.
MILLER, Jeffrey
URNOV, Fyodor
SHUKLA, Vipula, K.

5.   PETOLINO, Joseph, F.
6.   BAKER, Lisa, W.
7.  GARRISON, Robbi, J.
8.   BLUE, Ryan, C.

9.   MITCHELL, Jon, C.
10.  ARNOLD, Nicole, L,
11.  WORDEN, Sarah, E.

(73) 1.
2.

١٤/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٨٧٤.٩١١/٦٠: یات المتحدة األمریكیة تحت الرقمین الوال
٣٠/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٩٣٢.٤٩٧/٦٠

PCT/US١٣/١٢/٢٠٠٧) (2007/025455: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

بروتینات اصبع زنك غیر معیاریة ُمثلى (54)
١٢/١٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٣/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ك االخت ابع زن ى اص وى عل ازات تحت شمل رك ك ت ابع زن CCHC٠باص
ك االص ك وأیضاً یصف االختراع بروتینات اصابع زنك وبروتینات لحام تشمل تل CCHCابع الزن

ات  ك البروتین شفرة لتل دات الم دد نواوی ذلك المتع تخدام٠وك رق اس ضاً ط فت أی د وص وق
٠تلك البروتینات للطبع الجینى والتنظیم الجینى 

(57)

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



٦

١٨/١٠/٢٠٠٩
١٤٨١/٢٠٠٩

٢٠١٤سبتمبر 
٠١/٠٣/٢٠١٥

٢٦٩٨١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكاد
مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

GECO TECHNOLOGY (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

BAGAINI, Claudio
MOORE, Ian

(73) 1.
2.

٠٨/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٢٤٧.٢٨٤/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مرتجفة ) سقوط(نظام وتقنیة حیازة اھتزازیة لحركة مسح انزالق  (54)
١٧/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٨/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

تم تقنیة تتضمن حركات مسح اھتزازیة لمسح اھتزازى إلنتیتعلق ھذا االختراع ب ة ت ات زلزالی اج بیان
ا سححیازتھ ات الم ة منتجة بواسطة حرك ى إشارات زلزالی سح٠باالستجابة إل ات الم د حرك تولی

ة تتضمن٠االھتزازیة یتضمن ترتیب حركات المسح مؤقتا فى مجموعات تراكب زمنى تنظیم التقنی
ن  ى زم اء عل بعض بن ى بعضھا ال سبة إل ت للمجموعات بالن زالقتوقی ة تتضمن٠)سقوط(ان التقنی

سحأطالقاتأیضا تنظیم توقیت لحركات المسح من كل مجموعة بحیث أن  ة لكل حركات الم المتتالی
٠)السقوط(االنزالقمجموعة تكون متباعدة بفترة زمنیة تقل بشكل كبیر عن زمن 

(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



٧

١٧/١٢/٢٠١٢
٢٠٧٣/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

٠١/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٨٢

(22)
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(45)
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جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E21B 31/13, 33/138

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MATHEW, Thomas
JOHNSON, Michael, H.
ROSENBLATT, Steve

(73) 1.
2.

٠٢/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ٨٣٠.٠٣٩/١٢: والیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ال
٢٩/٠٦/٢٠١١بتاریخ ) PCT/US2011/042278(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)
إختراع براءة  (12)

جھاز حلقى لألسمنت لمنع إنتقال الغاز  (54)
٢٨/٠٦/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٩/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

راغ حلقاالختراع یتعلق ھذا  سلىبف ادةنبوبیأةحول سل ا م ون فةلھ شكلھا تك ھ شكل ىتحتفظ ب وین ل تك
راغ الحلقأبھا ةبعد الحصول على الوضع المرغوب بھ والحلق. للتشغیلمنخفض ئ الف تم ىسمنت لیمل ، ی

ذ از ال ث الجھ وع ىح شكلھ للرج تفظ ب شكل اإیح ى ال لألل دور الحلقىص القإلةلی ب اغ ةنبوبیألالجوان
شكال التشغیل أىن تتنوع فأللتركیبات یمكن. سمنتألنتقال الغاز خالل اإضد ىالبئر للفراغ الحلقةوحفر

سمنت لتعزیز ضغطھ ألحالل اإلفتعمل ةعندما یتم حث المادىالتةصلیأشكال أن تكون لھا أیضًا أویمكن 
دار ا ى الج وبألعل دارو ى أنب رج ر ةحف نص . البئ تم ال دنأی یط المع ن الخل ات م ى تولیف ضاً عل ىی

.الغلق ضد انتقال الغازوالبولیمیرات لتعزیز

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
ف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوص
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٢٠/٠٥/٢٠٠٨
٠٨٣٢/٢٠٠٨
٢٠١٤نوفمبر 

٠٢/٠٣/٢٠١٥
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(22)
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مصر العربیةجمھوریة 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01K 63/00 , 63/04

) جمھوریة مصر العربیة(محمد محمود على أبو زید   . د. أ
عمرو عبد الحمید عبد العظیم محمد. د

٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمود على أبو زید  محمد. د. أ
عمرو عبد الحمید عبد العظیم محمد. د
عمرو عبد الحمید عبد العظیم محمد٠د

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عمرو عبد الحمید عبد العظیم محمد  . د (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبات صناعیة للمساعدة فى تأھیل الشعاب المرجانیة  (54)
١٩/٠٥/٢٠٠٨وتنتھى فى٢٠/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الى  راع الح ق اإلخت ةیتعل شعاب المرجانی ل ال ى تأھی ساعدة ف ناعیة للم ات ص د بتركیب ث تع ، حی
ام  ذا النظ رض ھ صر ، ویتع ة بم ات الطبیعی م البیان ن أھ ر م البحر األحم ة ب شعاب المرجانی ة ال بیئ

ة البیئى الفرید فى العالم إلى ا ة العلمی ع اإلحصائیات الدولی شریة ونتوق شطة الب دمیر باألن إلھمال والت
والى  ى ح ضاء عل تم الق صة أن ی ام % ٥٠المتخص ول ع الم بحل ى الع شعاب ف ن ال ٢٠٢٠م

اً  ة بیئی ر متوافق ات الغی ك الممارس تمرت تل شر ٠إذا ماإس ى الع ا ف ى أجریناھ وث الت رت البح وأظھ
سب ة أن ال یة بالغردق نوات الماض ة س و قل ؤثر ھ د زوال الم سھا بع شعاب نف تعادة ال دم إس ب وراء ع

ة  منتیة مفرغ اذج أس راع نم ى إخت ل إل ا للتوص ا دفعن ذا م ات ، وھ و الیرق ب لنم ان المناس وفر المك ت
ت  سبة جذب وتثبی ن ن د م ھ یزی ذى إتضح أن سیوم وال ات الكال على شكل نصف كرة ومدعمة بكربون

٠ى إرتفاع معل نموھا عالوة علالشعاب المرجانیةیرقات 

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
والصور المرفقة بالطلب
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B26B 21/44
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3.
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(72) 1.
2.
3.

KWIECIEN, Michael, Joseph
LEE, Alejandro, Carlos

(73) 1.
2.

١٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٤٦٨.١٤٧/١٢:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٨/٠٥/٢٠١٠بتاریخ PCT/US)2010/035171(:رقم ولى  طلب البراءة الد

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)
براءة اختراع   (12)

خرطوشة حالقة ذات أجزاء لالتصال بالجلد الممدود  (54)
١٧/٠٥/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٨/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ا  ة لھ ة حالق ة ماكین راع بخرطوش ذا االخت ق ھ امى یتعل دار أم ددة بج ب والمح رة ذات جی حج
د ن الج د م ل واح ى األق ضمن عل دة ، ویت طح قاع ھ س ب ل ى والجی دار خلف دار وج امى والج ار األم

ى واحدة ة الخلف ن القطع المرن ر م ى الحجرة ٠أو أكث شفرات ف ن ال ر م دة أو أكث ت واح تم تثبی ٠ی
ى الح ساعدة ف ة للم دود تركیب د المم صال الجل زاء ات شتمل أج سولة ت واد غ اء وم ن م ة م ة مكون الق

وى أجزاء االتصال بالجلد الممدود ٠مساعدة فى الحالقة  لھا جزء جسم مع سطح مالمس للجلد العل
ط ٠ى یتم تثبیتھ جزئیاً فى الجیب وجزء قاعدة والذ داً عن س جزء القاعدة لھ سطح سفلى مركب بعی

دة أو یمتد جزء القاعدة بشكل جانبى باتجاه جزء ال٠القاعدة  ع واح ة م جسم ویرتبط بطریقة میكانیكی
٠أكثر من القطع المرنة إلى أجزاء االتصال بالجلد األمنة إلى الحجرة 

(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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وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 13/15
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(73) 1.
2.

٠٨/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ١٨٨.٤٩٣/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٦/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/052958):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)
براءة اختراع  (12)

طبقة علویة مقسمة إلى مناطق  (54)
٠٥/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٦/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

الى ب راع الح وىةعلویةماصھ ذات طبقةداأیتعلق االخت سطح العل ب ماص مواجھ لل ةالطبق٠وقل
طیةخارجیة، منطقةوسطیةداخلیة، منطقةمركزیةبھا منطقةالعلوی ث ةافحةومنطق،ةوس ، حی

طیةالداخلیةتقع المنطق ین ةالوس طیةالخارجیةوالمنطقةالمركزیةالمنطقب ع المنطقةالوس ة، وتق
ین المنطقةالوسطیةالخارجی طیةالداخلیةب ف منطق٠ةالحافةومنطقةالوس سیج الوسطیةتختل ةالن

طیةالنسیج الداخلیةومنطق سیج الخارجیةومنطقةالوس طیةالن سیج الخارجیةومنطقةالوس كل ةالن
ن األ ا ع رىمنھم ى األ٠خ لعل شمل منطقق دواةمركزیةت طیةداخلیة، منطقةح ة، منطقةوس

ألةالمركزیةتقع المنطق٠ةلیاف مجمعأةالحافة، ومنطقةوسطیةخارجی ى المحور الطولى ل ةداعل
٠ةالماص

(57)

ختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة اال
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
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٢٧/٠٤/٢٠١١بتاریخ ١١٠٧٠٧٠.٣: تحت رقمملكة المتحدةالم
٠٦/٠٢/٢٠١٢بتاریخ (PCT/GB 2012/050256): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
براءة اختراع (12)

عملیة تحویل غاز التخلیق إلى ھیدروكربونات أعلى بواسطة مالمسة تیار غازى مشتمل على 
تروبش –غاز تخلیق مع محفز فیشر 

(54)

٠٥/٠٢/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٦/٠٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 
ار  سة تی ى بواسطة مالم دروكربونات أعل ى ھی ق إل یتعلق اإلختراع الحالى بعملیة تحویل غاز التخلی

ائقى –غازى مشتمل على غاز تخلیق مع محفز فیشر  روبش دق ذ٠ت ة الم ذ العملی تم تنفی ى وی كورة ف
رج  دخل ومخ وبى بم ل أنب دخل ٠مفاع د الم ذكور بع رج الم د المخ ث یوج ذكور ٠حی ل الم والمفاع

ذكور  دقائقى الم ز ال ر للمحف د أو أكث ل واح ا وضع حام م فیھ د ت ر ق دة أو أكث ة واح ى أنبوب مشتمل عل
ى ٠ووسط تبرید فى تالمس مع األنابیب المذكورة  ذكور عل ز الم ة ٠حیث یشتمل حامل المحف حاوی

تخدام  اء اإلس ز أثن ظ محف ة لحف دار ٠حلقی ة وج ین أنبوب ب یع ى مثق دار داخل ذكورة ج ة الم وللحاوی
ة  ة الحلقی ق الحاوی فلى یغل طح س ة وس ة الحلقی ق الحاوی وى یغل طح عل ب وس ارجى مثق طح ٠خ وس

ة  ة الحلقی داخلى للحاوی دار ال طة الج ة بواس ذكورة المكون ة الم اع لألنبوب الق الق یة٠إغ دة وحاش ممت
سفلى  سطح ال ن ال القرب م د أو ب ة من موضع عن ة الحلقی ب للحاوی ألعلى من الجدار الخارجى المثق

ن ٠للحاویة المذكورة إلى موضع أسفل موضع مانع تسرب  القرب م د أو ب سرب موجود عن انع ت وم
ارجى للحاش سطح الخ د لل ا بع د فیم ى تمت سافة والت طة م ة بواس ن الحاوی د م وى وممت سطح العل یة ال

ى  شتملة عل ذكورة م ة الم ة ) أ: (والعمی واد المتفاعل ال الم دخل ، وإدخ الل الم ة خ رار ) ب(الغازی إم
ل  وى لحام سطح العل ى ال ذكورة إل ل الم ى األق دة عل ة الواح الل األنبوب فل خ ة ألس واد المتفاعل الم

ز  داخ٠المحف دار ال طة الج ین بواس سار المع ى الم ر إل ث تم ز األول حی ل المحف ب او حام لى المثق
ب  داخلى المثق دار ال ز نحو الج ة المحف اً خالل طبق ة حدوث ) ج(و ٠للحاویة قبل المرور قطری إتاح

تج خارج ) د(و ٠مس غاز التخلیق المحفز یالتفاعل عندما  ة والمن ر المتفاعل إمرار مادة التفاعل غی
لحاشیة والجدار الخارجى على بین السطح الداخلى لالحاویة خالل الجدار الخارجى المثقب وعندئذ أل

ة الحاشیة وإحداث وق نھای ا ف تم توجیھھ ث ی سرب حی انع الت دفقھا للحاویة الحلقیة حتى تصل إلى م ت
و ٠للحاشیة والسطح الداخلى ألنبوبة المفاعل حیث یحدث إنتقال حرارة ألسفل بین السطح الخارجى 

٠إزالة المنتج من المخرج ) و(و٠عند أى حامل محفز تالى ) د(إلى ) ب(تكرار الخطوات ) ھـ(

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٢

١٥/٠٤/٢٠٠٩
٠٥٣٢/٢٠٠٩
٢٠١٤نوفمبر 

٠٤/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٨٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A43 B13/12

) جمھوریة مصر العربیة(علیاء أحمد فؤاد مصطفى ھاشم/ األستاذة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

علیاء أحمد فؤاد مصطفى ھاشم/ األستاذة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

الحذاء المائى للقدم السكرى (54)
١٤/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٥/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ر ذا االخت ق ھ ى یتعل شاركة ف دم والم ى الق سكر عل ضاعفات ال ة م ى مقاوم ساعد عل ذاء ی اع بح
ى  ان عل ان الطبقت ساعد ھات از فت عالج آثاره علیھ وذلك عن طریق عمل طبقتین من سائل الجل والغ
ن  وع م ل كن ا تعم ذاء كم تعمال الح اء إس ك أثن دم واألرض وذل ین الق اك ب ة اإلحتك اء فرص إلغ

ى ساعد عل ف وت ساج الخفی ى الم ساعد عل ة ست ل أن الحرك ة ب اء الحرك اة أثن ود المعان دم وج ع
یعمل  ك س ا وذل ى بینھ ة الت ام واألربط ة العظ صاب وتقوی ة األع ة وتقوی دورة الدموی سین ال تح
دورة  صاب وال سن األع سن وتح ك التح ى ذل اًء عل ة بن ا الطبیعی دم ألماكنھ ام الق اع عظ ى إرج عل

٠الدمویة 

(57)

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



١٣

١٦/٠١/٢٠١٢
٠٠٨٥/٢٠١٢
٢٠١٤نوفمبر 

٠٨/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٨٨

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09D 13/00

(71) 1.
2.
3.

J.S. STAEDTLER GMBH & CO. KG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

THIES, Andreas

(73) 1.
2.

١٨/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٣٣٨٣٠.٦:تحت رقمألمانیا
٠٨/٠٧/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/004160): لدولى رقم طلب البراءة ا

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع (12)

تلوینالأو /، الرسم وكتابةالتستخدم فى أدوات مادة كتابة  (54)
٠٧/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

اده كت الى بم راع الح ق االخت ولیمر الدوات یتعل ھ ب ھ رابط ھ ااب م، لكتاب ھ /والرس وین، بخاص اوالتل
د، االقالم الرصاص او اقالم الرصاص الملونھ،التى تشتمل على االقل ط واح ولیمر راب على عامل ب

اده حشوو على االقل ماده شمع واحده ل م ذلك ب ، و على االق دادھا ك تم ام ھ ی اده الكتاب ده، وم واح
ى ٠,١ ت ن% وزن٥ال ل، وزی ل كیرنی او، واو/خی ده كاك د و /زب وز الھن ت ج امض /او زی او ح

.اولییك

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٤

١٤/١٢/٢٠١١
٢٠٩٦/٢٠١١
٢٠١٤نوفمبر 

٠٨/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٨٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F01K 3/14, 1/04, 1/08, 1/12

(71) 1.
2.
3.

ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

OLAVARRIA RODRÍGUEZ-ARANGO, Rafael
GARCÍA RAMIREZ, Elena
BARRAGÁN JIMÉNEZ, José

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ (P200901458): تحت رقمأسبانیا 
١٨/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/ES2010/000268: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سھیر میخائیل رزق   (74)
ختراعابراءة  (12)

ةالشمسیةلتجمیع البخار فى صھاریج الستخدام الطاقةنظام وطریق (54)
١٧/٠٦/٢٠٣٠نتھى فى ـوت١٨/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

، یتكون من ة الشمسیةلتجمیع البخار فى صھاریج الستخدام الطاقةبنظام وطریقالحالى یتعلق االختراع
مماثلین بعضھما و صھاریج الجھاز القاعدى والجھاز المحمى والذین یكوناأRuths لمراكماتجھازین
داخل الصھریج ومخرج بخار ذات ة ت مدخل مشبع بالبخار، حاقنات بخار محمل، كل منھما ذاالبعض

طریقھ التخزین تشمل . تحمیل مبادل حرارى بین جھازین من الصھاریجیتم. ةصمام ، ووسائل مصرفی
ولى عند الحدأل، اخیر یشمل مرحلتین تفریغأل، التفریغ الصھاریجةالصھاریج وخطوأللمة خطو

.دنى من الضغطأللى اإ- وسطألالوسط من الضغط الثانى عند الحد ا-لى إ-قصى ألا

(57)

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



١٥

١٢/٠٤/٢٠١١
٠٥٦٢/٢٠١١
٢٠١٤نوفمبر 

٠٩/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٩٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F04D 29/38, 29/32

(71) 1.
2.
3.

SHARP KABUSHIKI KAISHA ( JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TAKEDA, Yasukata
OHTSUKA, Masaki

(73) 1.
2.

٢٢/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ٢٧٢٣١٤/٢٠٠٨: الیابان تحت رقمى 
٢٢/١٠/٢٠٠٨بتاریخ٢٧٢٣٥٤/٢٠٠٨

١٤/١١/٢٠٠٨بتاریخ )  PCT/JP2008/070759(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

جورج عزیز عبد الملك     (74)
براءة اختراع (12)

مروحة دفع، وجھاز لتلقیم الموائع وقالب تشكیل (54)
١٣/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٤/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

اإلتجاه یتعلق موضوع اإلختراع بمروحة دافعة مكونة من األنصال للنفخ مقترنة سویا مع مساحة فى
ا، الدورانى المحفوظھ بینھما  نفخ وفق ا شكل إلجراء ال ة لھ ا والمنطقة المقترن دوران منھ ویعطى . لل

وفیر لدافعة مشاركة ومساھمھ عظیمة فى خصائصھذا التركیب للمروحة ا توفیر الطاقة وتصمیم وت
.الموارد

(57)

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



١٦

٢٦/٠٣/٢٠١٢
٠٥٤٣/٢٠١٢
٢٠١٤مارس 

١٢/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٩١

(22)
(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 19/00

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

JIANG, Fan
JIN, Shengwen

(73) 1.
2.

٠٢/١١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/US2009/062911(:رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)
إختراع براءة  (12)

ةمائلةمع توحید خواص عرضی3Dىرتحال وقت عكسإتصویر الزالزل وطرق توظیف ةنظمأ (54)
٠١/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٢/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ات الدراساالختراع یتعلق ھذا  زال ةستقصائیإلاةبتحویل بیان ى وحدإللزل ات تحت سطح ةل تخزین بیان
ستخدمین الرؤیرضألا ستطیع الم طح اةلی ت س ات تح ل التركیب م وتحلی ة الدراسةمنطقىرض فأللفھ
ىثالثىعكسرتحال وقتإتم الكشف عنھا ىوالطرق التةنظمألقل بعض األتوظف على ا. ةستقصائیإلا
د خواص عرضیتكوینات ذاتىستخدام فإلھا لطبضتم ةبعاد باستخدام معادالت موجیألا . ة مائلةتوحی

انأعلى عدد ةالمكتشفوالطرقةنظمأل، تعتمد اةلى الطرق الموجودإةبالنسب دیرات وتع ن ىقل من التق م
ى الظروف التأعدد  ود عل ن القی تى قل م ای وظیفھم فیھ الو. م ت ك ، ةوع ى ذل ادالت الموجیألعل ةن المع

بالكمیاتةترتبط مباشرىنھا تعمل على الحقول التإفىوبالتال(Hookeقانونمنةتكون مشتقةالمكتشف
ین. ةعلى الطرق الموجودىستقرار نسبإةنھا توضح زیادإ، ف) ةالفزیائی ى محلل ات الدراسیجب عل ةبیان

رض وتكون أللتحت سطح افضل صورأللحصول على ةوالطرق المكتشفةنظمألستخدام اإةستقصائیإلا
.ى التجارستغاللإلعلى تحدید المستودعات والودائع لةكثر قدرأ

(57)

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



١٧

٠٧/٠٢/٢٠١٢
٠٢١٢/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

١٥/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٩٢

(22)
(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 41/09, 41/42, 43/04 & B01J 8/02

(71) 1.
2.
3.

CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES ((UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LOESCHER, Mitchell, E.

(73) 1.
2.

١٢/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٥٤٠.١٦٥/١٢: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٢٨/٠٥/٢٠١٠بتاریخ PCT/US)2010/036510(: رقم لب البراءة الدولى ط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللباد سمر (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج إیثیر داى میثیل  (54)
٢٧/٠٥/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٨/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

اج  ة إلنت راع بعملی ذا االخت ق ھ ل یتعل ر داى میثی انول إیثی ل میث ن مفاع دفق م از مت ن غ ٠م
:وقد تشمل العملیة 

ستخلص م سة م انول مالم ق المیث ل لتخلی ن مفاع دفق م از مت اء وغ ى الم شتمل عل ائى ی
ون ،  سید الكرب اء ، وأول أك ان ، والم ن المیث ر م د أو أكث انول وواح ى المیث وى عل یحت

روجین  دروجین ، والنیت ون ، والھی سید الكرب انى أك ل٠وث ى األق زء عل صل ج ن ینف م
س زء م تعادة ج ائى ؛ وإس ستخلص الم ى الم انول ف ائى المیث ستخلص الم ى الم وى عل تخلص یحت

انول  ام ٠والمیث ل القی ن أج زى م ر الحف ل للتقطی ام مفاع ى نظ ستخلص إل زء الم ة ج تم تغذی وت
ـ  زامن بـ شكل مت ل : ب راء التفاع الى إج ل وبالت ة تفاع ى منطق ز ف ع المحف انول م سة المیث مالم

ل و ر داى میثی وین إیثی انول لتك ن المیث ل م ى األق زء عل زى لج ر داى الحف ة إیثی اء ، وتجزئ الم
فلى أول  زء س ل وج ر داى میثی ى إیثی شتمل عل وى أول ی زء عل تعادة ج اء لإلس اتج والم ل الن میثی

٠یشتمل على 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



١٨

١٢/٠٩/٢٠١٢
١٥٧٢/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

١٥/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٩٣

(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 B22D 41/00

(71) 1.
2.
3.

VESUVIUS GROUP S.A.  (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

BOISDEQUIN M. Vincent
COLLURA M. Mariano

(73) 1.
2.

١٩/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٥٧١٢٨.٩: مكتب البراءات األوروبى تحت الرقمین 
١٩/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٥٧١٢٩.٧

١٧/٠٣/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/001323):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ل لوحة صب فى تركیبة صب، وغالف فلزى للوحة صب ولوحة صب، جھاز الحتجاز واستبدا
مزود بوسیلة تعمل مع كاشف جھاز 

(54)

١٦/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ١٧/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
ة صب ٠یتعلق االختراع الحالى بجھاز الحتجاز واستبدال لوحة صب فى وعاء فلزى مستمر لتركیب

دى لكاشف عل اح ح ى تعمل تجمیعة مفت ى موضع الصب أو إل ا إل ك لوحة صب أوتوماتیكی ى تحری
از أو ال ى الجھ تبدال جاھزة عل ت لوحة االس ا إذا كان ى م اًء عل سرب، بن ق ٠الموضع المانع للت یتعل

٠االختراع بغالف فلزى للوحة صب ولوحة صب، مزود بوسیلة تعمل مع كاشف جھاز

(57)

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



١٩

١٢/٠٩/٢٠١٢
١٥٧١/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

١٥/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٩٤

(22)
(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 41/00

(71) 1.
2.
3.

VESUVIUS GROUP S.A. (BELGLUM)

(72) 1.
2.
3.

BOISDEQUIN, M. Vincent
COLLURA, M. Mariano
SIBIET, M. Fabrice

(73) 1.
2.

١٩/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٥٧١٢٦.٣: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٧/٠٣/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/001326):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

صبةووسیلةالمذكورةصھر في وعاء، ونظام لتثبیت الفوھلنقل معدن منةداخلیةفوھ (54)
١٦/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ١٧/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ى وسیلة داخلیةیتعلق االختراع بفوھ ا عل تم تركیبھ ادل ةی تبدال فوھالحتجازة نبوبیأتب صب ةواس
ادل األةیث تشتمل وسیلصب معدن من وعاء، حیمكن استبدالھا ل ذكورةنبوبیالتب ى ةالم ھ إعل طار ل

ون اإلةفتح ث یك ب، حی باص ذكور مناس ار الم دن ط ب المع اء ص ن وع سفلي م ب ال ھ بالجان لتثبیت
ستوى قطاع ول علوي وجزء ثاني سفلي،أوتشتمل على جزء  دد المستوى وسط یحأیتصالن عند م

ھ فوھ ذي تكون فی ن اصبةوفوھة داخلیةال سا یمك وي ستبدالھا تالم شتمل الجزء العل ا، ی انزالقی
ي مطار على وسائللإل ت ف ا سطحا حامال للفوھلتلقي وتثبی ع صب خاص بھ ل ة الداخلیةوض مقاب

ون المسدعم للجزء الجانبي العلوي لإلجزء ث یك ي للفوھطار، بحی ن ة الداخلیةام الخالل متصال ع
ن ةفوھفلي على وسائل لتحمیل وتحریكالصب، ویشتمل الجزء السةطریق المائع مع فتح صب یمك

یلتيإولأاستبدالھا بامتداد اتجاه  ز بوضع وس ت لى موضع الصب وتتمی ى األتثبی لعل ستعرضق ةم
٠المذكورولعلى االتجاه األ

(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



٢٠

١٩/١٢/٢٠١٢
٢٠٨٩/٢٠١٢
٢٠١٤نوفمبر 

١٦/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٩٥

(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.

CGGVERITAS SERVICES SA (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

POOLE, Gordon

(73) 1.
2.

٢١/١٢/٢٠١١بتاریخ ٥٧٨.٧٧٧/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة إلظھار بیانات وحدة دفع تیار لمتغیر العمق وطریقة لذلك  (54)
١٨/١٢/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٩/١٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ات زلزالیةوطریقةالحالي بحاسوب، وتعلیمات حاسوبییتعلق االختراع ار بیان بقعر ةمرتبطةإلظھ
ائي ات الزلزالیةتتضمن الطریق٠مسطح م تقبال البیان سجلةاس طةالم ستقبالت الزلزالیةبواس ةالم

ات الزلزالی، ةالتي تجرھا سفین سجیل البیان تم ت ي نطاقةحیث ی زمنف ع الةالمساح-ال مستقبالت وتق
ات الزلزالیفي المسطح المائي؛(zr) ةعند أعماق مختلفةالزلزالی ن البیان وذج م ي نطاق ةعمل نم ف

ط النقط كل طلقةمتوس ى ش ائع كدالةعل شغالت خطیةأو ش ھ ةم ق عن ستقبل لینبث اء الم د إخف تعی
ى ةلمستقبل من البیانات الزلزالیء اإخفاةج؛ استخدام النموذج المشتق إلزالنموذ ات للحصول عل بیان

ست خافیةزلزالی ور؛ةلی د ص وف ةنھائیةوتولی ن الج ات الزلزالیم ى البیان اد عل ر ةباالعتم غی
٠ةالخافی

(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



٢١

٠٨/٠٢/٢٠١١
٠٢٢٣/٢٠١١
٢٠١٤اكتوبر 

١٦/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٩٦

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

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

االختراعمكتب براءات 

(51) Int.Cl.8 B60Q 1/00, 1/38

(71) 1.
2.
3.

MARCOPOLO S.A. (BRAZIL)

(72) 1.
2.
3.

MAINIERI, Edson Dalle Molle

(73) 1.
2.

٠٥/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ) MU8801775-3(:تحت رقم البرازیل
٠٥/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ PCT/BR)2009/000237(: طلب البراءة الدولى  رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ھیكل مصباح أمامى لمركبة نقل  (54)
٠٤/٠٨/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٥/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل لباالخت ة نق امى لمركب صباح أم ل م اه ٠ھیك ر اتج اءة ومؤش ر إض ضمن عناص یت
(H,V)ائى م صمام ثن اویف ل ع تج ضوء م ة ٠شع لل مامات ثنائی طة ص اءتھ بواس تم إض ث ت حی

اه  ر االتج ة مؤش وم منطق ر ، وتق ة أكث ة مدمج وین بنی ة تك كل التولیف یح ش ضوء ویت شعة لل م
سھیل  تخدام وت د االس ى عن سین وظیف ل تح راغ وعم وفیر ف زاء وت تعمال األج وفیر اس بت

٠عملیة التجمیع بالمركبة 

(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



٢٢

١٢/١٠/٢٠١٠
١٧١٤/٢٠١٠
٢٠١٤نوفمبر 

١٧/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٩٧

(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 A61B 1/00

)جمھوریة  مصر العربیة(محمد لطفى محمد ابراھیم/ األستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد لطفى محمد ابراھیم/ األستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

عالج استسقاء النخاع الشوكىأنبوبة (54)
١١/١٠/٢٠١٧وتنتھى فى ١٢/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ارة عن أھ ى ھیئةنبوبعب الج Hحرفةعل شوكى یالت حالع ائى ال اخ الم ع االنتف وض
ى سم ٣ھطولالشوكى والضلع اآلخر ضلع الكبیر داخل تجویف الحبلال شوكى ف ل ال یبقى خارج الحب

ھ ضیمكن و٠تجویف تحت أالم العنكبوتیھ  سطره مرقم تخدام م ف باس زء داخل التجوی . بط طول الج
. ھذه األنبوبة مصنوعة من مادة السلیكون وال تحتاج إلى تثبیت 

(57)

بوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المط



٢٣

٢٦/٠١/٢٠١٢
٠١٣٦/٢٠١٢
٢٠١٤نوفمبر 

٢٢/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٩٨

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 47/36, 39/00, A61P 37/04, 9/10, 9/14 & A23K 1/18

(71) 1.
2.
3.

VETECH LABORATORIES INC. (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

LEE, Eng-Hong

(73) 1.
2.

٢٨/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢.٦٧٤.١٤٣: حت الرقم كندا ت
٢٨/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٥١٠.٩٢٦/١٢: الرقم والیات المتحدة األمریكیة تحت ال

٢٧/٠٧/٢٠١٠بتاریخ(PCT/CA2010/001156):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

لدواجن ھالم لین لزج لمعالجة ا (54)
٢٦/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٧/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

دواجن  ن ال ین لمجموعة م دفق ل یتعلق االختراع الحالى بتركیبة وطقم وطریقة لتوصیل ھالم قابل للت
دى الحر لمعالجة  زارع ذات الم ى الم ریخ أو ف ى وسائل التف فى الحظائر، ویمكن ان یتم استخدامھ ف

اء وعامل ھالمى وعامل ٠ام عامل عالجىالدواجن باستخد ى م دفق عل یشتمل الھالم اللین القابل للت
٠من صمغ الزانثان% ٠,١٥و% ٠,٠٥عالجى بین حوالى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٤

١٦/٠٨/٢٠١٢
١٤٢٠/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

٢٢/٠٣/٢٠١٥
٢٦٩٩٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى وا
مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

BRICHESE, Marianna
ANTOZZI, Antonio, Lorenzo
CALDERARA, Alice

(73) 1.
2.

٢٢/٠٢/٢٠١٠بتاریخ  (MI2010A000268) : إیطالیا تحت رقم 
٢١/٠٢/٢٠١١بتاریخ ) PCT/EP2011/052542: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

للحصول علیھةوطریقةكیمیائیةإلیكترود لعملیات كھربی (54)
٢٠/٠٢/٢٠٣١نتھى فى ـوت٢١/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ویتمىتحلیل كھربةعملیىود مناسب الستخدامھ ككاثود باعث للھیدروجین فبإلیكتریتعلق ھذا االختراع
تتكون من محلول أسیتیك من نتراتةمنتجةلمادىتحلیل حرارةالحصول علیھ من خالل عملی

النبعاث ة فائقةیعرض اإللیكترود احتمالی. ةنادرةمن مركبات أرضیىالروثینیوم وبشكل اختیار
ظروف التشغیل ىعالیًا فللتیار وتحمالً ةفض وتحمًال جیدًا للظواھر العكسیمنخىكاثودىھیدروجین
.ة الصناعی

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٢٥

١٧/١١/٢٠١١
١٩٥١/٢٠١١
٢٠١٤أكتوبر 

٢٣/٠٣/٢٠١٥
٢٧٠٠٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C07D 409/12 & A61K 38/05 & A61P 25/00

(71) 1.
2.
3.

MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BONACCORSI, Fabrizio
FEDI, Valentina
GIANNOTTI, Danilo

(73) 1.
2.

٢١/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ (MI2009A000897) :تحت رقم إیطالیا
١١/٠٥/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP 2010/002884)(: رقم لب البراءة الدولى ط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

والمركبات الوسیطة المرتبطة بھ ) ١٥٥٩٦مین( ادة إیبودوتانت طریقة لتحضیر م (54)
١٠/٠٥/٢٠٣٠فى وتنتھى ١١/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل اه ، باالخت شكل أدن ى ال ح ف ت الموض ب اإلیبودوتان ف مرك رة لتولی ة مبتك طریق
وات ذات  ن خط غیر م دد ص ن ع ف م اج مؤل ةإنت ف كیماوی شمل كواش ر ت أثیر كبی ذیبات ذات ت وم

ات  زئین ومركب ع ج اإلقتران م ز ب نخفض ، تتمی ى م ف ) ٤(و) ٣(بیئ تم تولی ث ی ن ) ٣(، حی ع
ران حامض ق إقت ع حامض methyl -2- benzo [b] thiophenecarboxylic -6 (1) طری م

1- amino – alpha – cyclopentan carboxylic طة ق بواس ى الالح شكیل الحلق والت
رة مناسبة ) ٤(، بینما یتم الحصول على المركب األخر االوكزالون  ة كبی ات إختیاری ) (2من توظیف

4- aminomethylpiperidine٠

(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 



٢٦

٠٣/٠٣/٢٠١٣
٠٣٥٠/٢٠١٣

٢٠١٤دیسمبر 
٢٤/٠٣/٢٠١٥

٢٧٠٠١

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 1/00, 700, 319/02 & C23C 2/02

) جمھوریة مصر العربیة(معھد بحوث البترول  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

جھاد جنیدى محمد/ األستاذ الدكتور . ٤
على عبد العال على/ الدكتور. ٥

تامر عوض السید على/ الدكتور
عید محمود سید عزام/ األستاذ الدكتور

محمد عبد العظیم حجازى/ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

خالد عبد الظاھر على (74)
براءة اختراع  (12)

ة وتطبیقھا تحضیر المواد ذات النشاط السطحى الثایولیة المحملة على جزیئات الذھب النانونی
فى تحضیر األقطاب االنتقائیة األیونیة لتقدیر أیون الخارصین فى األوساط المائیة المختلفة  

(54)

٠٢/٠٣/٢٠٣٣وتنتھى فى ٠٣/٠٣/٢٠١٣تبدأ الحمایة من
ة المحیتعلق ھذا االختراع  سطحى الثایولی شاط ال واد ذات الن ة بتحضیر الم ذھب النانونی ات ال ى جزیئ ة عل مل

ة  ة المختلف اط المائی ى األوس ین ف ون الخارص دیر أی ة لتق ة األیونی اب االنتقائی ضیر األقط ى تح ا ف ٠وتطبیقھ
ة اك العالمی د األیوب اً لقواع ایول طبق ة الث ى مجموع ة عل سطحى المحتوی شاط ال واد ذات الن ذه الم سمى ھ ت

ـ  ائى -٤، ١ب س-٥(ثن زین ) ىمركابتوبنتیلوك ائى-٤، ١و(C5)بن سى-٦(ثن زین ) مركابتوھیكسیلوك بن
(C5)ائى -٤، ١و سى-٨(ثن زین ) مركابتوھیكسیلوك تخدام ٠(C8)بن ا باس ائى لھ ب الكیمی ات التركی م إثب ت

راء  ت الحم عة التح ف لألش اس الطی ووى (FT-IR)مقی سى الن رنین المغناطی ون ال ٠(1H NMR)وبروت
ن جزی ول م ضیر محل م تح م ت ة بحج ذھب النانومتری ات ال ى ٢٠ئ ترات ثالث تخدام س اً باس انومتر تقریب ن

م  ة وت ذھب النانومتری ات ال ع جزیئ ایول المحضره م ة الث واد ثنائی ل الم م تحمی زل وت ل مخت صودیوم كعام ال
سجیة  وق البنف عة ف صاص األش ات امت ل قیاس ة مث ات مختلف تخدام تقنی ات باس ذاتى للجزیئ ع ال ات التجم إثب

ایول وقیاس ة الث واد ثنائی ت أن الم ى أثبت ذ الت ى الناف كوب االلكترون سینیة والمیكروس عة ال ود األش ات حی
ستقر  انومترى م ب ن وین تركی ة وتك ذھب النانومتری ات ال ذاتى مع جزیئ ع ال ى التجم المحضرة لھا القدرة عل

ا  ضیر٠معھ م تح ة الكرنوعوت ة عجین ة بطریق ة االنتقائی اب األیونی ن األقط د م تخدام جدی ة باس ون المعدل ب
ك  ون الزن دیر أی ة لتق ذھب النانومتری ات ال ع حبیب ضرة م ون المح ة لالی ادة ناقل رود ٠م ق االلكت م تطبی ت

ى ٠فى المعایرة الجھدیة ومن ثم تقدیر أیون الزنك فى عینات المیاه المختلفة  ات ف وقد أظھر ھذا االلكترود ثب
ة نرن ق معادل ة تطبی د وإمكانی راءات الجھ ن ق زات م دى التركی ى م ى ١-١٠×١ستیان ف ول ١٠-١٠×١إل م

ل  ع می ك م ة Mv 0,4± 29,93لكل لتر من أیون الزن ة المقترح ى لحساسیة الطریق د وجد أن الحد األدن وق
و  ا ھ سموح بھ داره ١٠-١٠×٦,٨الم تجابة مق ت اس ى وق ر ف ل لت ول لك تخدام ٦م ة اس ع إمكانی وانى م ث

دة  ضر لم رود المح ة ٠ھر أش٦االلكت ات الناتج ع القیاس ة م ة المقترح ة الطریق بمقارن
ستخدمة  ة الم ن الطریق اءة ع ل كف ة ال تق ة المقترح ضح أن الطریق ذرى أت صاص ال از االمت ن جھ ٠م

٠كما یمكن استخدام االلكترود المحضر فى القیاس الحقلى الیون الزنك 

(57)

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



٢٧

١٠/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٨٣/٢٠٠٩

٢٠١٤دیسمبر 
٢٤/٠٣/٢٠١٥

٢٧٠٠٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

بحث العلمى و التكنولوجیاأكادیمیة ال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G04B 19/26

)جمھوریة  مصر العربیة(ثروت عبد الحفیظ محمد منصور / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ثروت عبد الحفیظ محمد منصور/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

جھاز التوافق الزمنى اآللى للتقویم الھجرى والمیالدى (54)
٠٩/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٠/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

از ى جھ ق الزمن ى(التواف ویم اآلل ین الوقت) التق ربط ب ى ال ستخدم ف از ی ن جھ ارة ع یالدى ھو عب الم
وم وال شھر والی سنة و ال ة ال ل دق ح وبك و یوض رى وھ ت الھج ت والوق ة بالتوقی ة والثانی ساعة والدقیق

یالدى  سیة(الم سنة الشم ت ) ال ة بالتوقی ة والثانی ساعة والدقیق وم وال شھر والی سنة وال ھ بال ا یقابل وم
رى  ة(الھج سنة القمری ین) ال ذلك یب شھر القمرى حسب وك شھر القمرى أشكل وحجم الھالل لل ام ال ی

اتالتوقیت بالتاریخ للشھر ووكذلك ما یقابلھ فى نفس ع التوقیت ین جمی ذلك یب یالدى وب السنة والیوم الم
ذلك آالف یة وك سنین الماض ك آلالف ال رى وذل ت الھج ا بالتوقی ا یقابلھ ة وم ة المیالدی سنین القادم ال

٠وتظھر بكل دقة دون تقدیم أو تأخیر

(57)

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



٢٨

١٠/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٨٢/٢٠٠٩

٢٠١٤دیسمبر 
٢٤/٠٣/٢٠١٥

٢٧٠٠٣

(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 G04B 19/26

)جمھوریة  مصر العربیة ( ثروت عبد الحفیظ محمد منصور / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ثروت عبد الحفیظ محمد منصور/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

الكرة األرضیةجھاز رصد التعامدات الشمسیة والقمریة على سطح  (54)
٠٩/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٠/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

األوقات ھذا الجھاز یستخدم لرصد الفلك الذى تدور فیھ الشمس ورصد موقعھا المتغیر فى جمیع
على سطح الكرة كذلك رصد حركة القمر ویسجل علیھ رصد التعامد الشمسى وكذلك التعامد القمرى

یساعد فى معرفة الحركة د زوایا المیل وزوایا االتجاه وزوایا االرتفاع ممااألرضیة بحیث یرص
تعامد الشمس فى أى مكان فى العالم الدقیقة لكل من الشمس والقمر حول األرض كما یساعد فى تنفیذ

سمبل بأسوان وإمكانیة تنفیذ مثل ھذا العمل فى فى أى وقت مثل ظاھرة تعامد الشمس على معبد أبو
ھى المركز التى یدور حولھا كل من الشمس والقمر وإلغاء ن فى العالم واثبات أن األرضأى مكا

٠محور لھا حول الشمسنظریة أن األرض تدور حول

(57)

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



٢٩

١٠/٠٥/٢٠٠٩
٠٦٨٤/٢٠٠٩

٢٠١٤دیسمبر 
٢٤/٠٣/٢٠١٥

٢٧٠٠٤

(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 G04B 19/26

)جمھوریة  مصر العربیة(ثروت عبد الحفیظ محمد منصور / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ثروت عبد الحفیظ محمد منصور/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

للشمسىجھاز الدالة القاریة لرصد االنحدار الحلق (54)
٠٩/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٠/٠٥/٢٠٠٩مایة من تبدأ الح

دار الحلق د االنح اص برص سیة والخ ة الشم از الدال سىجھ تىالشم دة تثب ن قاع ارة ع و عب ا ھ علیھ
زان  ذلك می دة ، وك ب القاع اء بجان زان م امالمی الجزء األم اء ب دةىم تللقاع لة ، ومثب دة بوص بالقاع
دة تجوی ذه القاع ط ھ اه ، ویتوس د االتج رولتحدی صف ك دةىف ن درج ع دریج رأسم دریجات ، ت ىت

ینى، وعند رصد التدریج الرأسىصد مدار مسار الشمس القاررل وملیب ا المسار الی شرق ىلن ن ال م
اىإلى الغرب والعكس ، وكذلك رصد التدریج األفق سنولیبین لن وب ىالمسار ال ى الجن شمال إل ن ال م

س ، ىالمسار القارن لنالیبیىوالعكس ، وكذلك رصد التدریج الجانب ى والعك ى أعل ن أسفل إل و م وھ
ھ لكل ىیوضح لنا درجة االنحدار الحلقى وعن طریق رصد المدار الثالث القار شمس حسب موقع لل

ع فترة زمنیة معینة وما ینتج عنھ ر لموق ذا التغیی رون وھ دة ق من تغیرات مناخیة بعیدة األجل خالل ع
الل شمس من خ رارىاالنحدار الحلقال اس الح د وراء ظاھرة االنحب و المسبب األوح وث ىھ و تل ھ

عادم السیارات أو الغازات المنبعثة من المصانع كما یدعى البعض ، وكذلك یرتبطالبیئة مثل
.للشمس بالتفسیر لعدة ظواھر طبیعیة أخرىىاالنحدار الحلق

(57)

یـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغراف
والصور المرفقة بالطلب



٣٠

٠١/٠٨/٢٠١٢
١٣٥٤/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

٢٩/٠٣/٢٠١٥
٢٧٠٠٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01L 31/045

(71) 1.
2.
3.

PRO D3 S.R.L. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

SENTINELLI, Sergio
D'UFFIZI, Marco
SBARDELLA, Andrea

(73) 1.
2.

٠٤/٠٢/٢٠١٠بتاریخ  (RM2010U000015) : إیطالیا تحت رقم 
٠٣/٠٢/٢٠١١بتاریخ ) PCT/IT2011/000028(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

نظام تولید طاقة شمسیة متحرك (54)
٠٢/٠٢/٢٠٣١نتھى فى ـوت٠٣/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

وجدارىبجدار علوةمنشوریةمتحرك یشتمل على حاویةشمسیةبنظام تولید طاقیتعلق ھذا االختراع
ىالجدار العلوىعلةلإلمالة قابلةبطریقةمركزیةضوئیةفولطائیةیتم حمل لوح. ةوجدران جانبیىسفل

ةفولطائیةیتم تثبیت لوحةالمركزیةالضوئیةالفولطائیة ، على كل من أجناب اللوححملةوسیلةبواسط
على الدورانةوضع استناد وتكون قادرىتتدلى ألسفل فىمفصلیاً والتة مطابقةعرضیةضوئی

ةضوئیةفولطائیةلوحیتم تثبیتة عرضیةضوئیةفولطائیةعلى جانب كل لوح. ألعلىةدرج٩٠
.ةالمالئمةالعرضیةالضوئیةالفولطائیةإلى اللوحةبالنسبألسفل ى یتم تصمیمھا للطىمفصلیاً والتةجانبی

ة العرضیةالضوئیة للحفاظ على التساطح المشترك للوحات الفولطائیةتعشیق تبادلیةیتم توفیر وسیل
عندما یكون نظام تولید ة المركزیةالضوئیةالفولطائیةمع اللوحة الجانبیةالضوئیةواللوحات الفولطائی

.ع تشغیلوضىفةالطاق

(57)

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



٣١

١٤/١٢/٢٠١١
٢٠٩٧/٢٠١١

٢٠١٤دیسمبر 
٣٠/٠٣/٢٠١٥

٢٧٠٠٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F03G 6/06 & E04H 5/12 & F24J 2/07 & F28C 1/00

(71) 1.
2.
3.

ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

OLAVARRIA RODRIGUEZ-ARANGO, Rafael
GARCIA RAMIREZ, Elena
BARRAGAN JIMENEZ, José

(73) 1.
2.

١٩/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ )P200901460(: اسبانیا تحت رقم 
١٨/٠٦/٢٠١٠بتاریخ PCT/ES)  (2010/000269: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع   (12)

تبرید طبیعىتیار برج لوحدة تركیز للطاقة الشمسیة بھ  (54)
١٧/٠٦/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٨/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل وازى االخت ط لی یس فق رج ل ستخدم الب سیة ، وی ة الشم ز للطاق دة تركی رج لوح بب
ر ل اع كبی د ارتف تقبال عن زة االس ین أجھ ى ، ب وائى طبیع ار ھ د بتی ار تبری ام تی ضاً كنظ ن أی ك

ھ  دى ارتفاع ن أن یتع د یمك ع زائ كل قط ى ش وف عل ون أج رج یك م ،٢٠٠الب
ة  ات مختلف ا تكیف ات لھ ى تجویف ة ف ة عالی اخن بدرج شبع أو س ار م تقبال بخ تقبال الس زة اس وأجھ

ذل ز الھلیوستات وفقاً للظروف ؛ ویوجد تحكم دینامیكى لتھیئة مجال الھلیوستات وب ن أن ترك ك یمك
ق  سى أو التطبی ود شم اج وق سخین وإنت ة الت اج عملی اء وإنت اج الكھرب ة إلنت ة مختلف اط بؤری نق

٠على عملیات الكیمیاء الحراریة 

(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



٣٢

٢٤/٠٩/٢٠١٢
١٦٣٤/٢٠١٢

٢٠١٤دیسمبر 
٣٠/٠٣/٢٠١٥

٢٧٠٠٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 1/62, 3/00, 3/20

(71) 1.
2.
3.

EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY)

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

KÖHLE, Hans-Jürgen
SCHÖPPNER, Matthias
EULER, Axel
JAKOB, Harald
MELEDATHU, Saji John

6.
7.
8.
9.
10.

KURTH, Todd L.
YOUNG, Delbert G.
HAMANN, Ingo
SCHICK, Georg

(73) 1.
2.

٠١/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٣١٩.٩٩٧/٦١: الرقم والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
٢٢/٠٣/٢٠١١بتاریخ  (PCT/EP2011/054282):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة فعالة منعمة لألقمشة  (54)
٢١/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٢/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

: یتعلق االختراع بتركیبة فعالة منعمة لألقمشة، تحتوى على
ن ) أ( راوح م ا یت ى ٦٥م ا% ٩٥إل یسب د ب ى لكلوری ض دھن تر حم ن إس سى -٢(-لوزن م ھیدروك

ل ن -)إیثی راوح م ین تت قوق أم ى ش ى إل ض دھن شقوق حم ة ل سبة موالری وم بن ل أمونی ائى میثی ثن
ى ١,٨٠ ن ١,٩٦إل راوح م ى تت ض دھن قوق حم سلة ش ول سل ط ط ى ١٦، ومتوس ذرة ١٨إل

، ٥٠كربون، وقیمة یودین محسوبة للحمض الدھنى تتراوح من صفر إلى 
ن % ٨إلى ٢ما یتراوح من ) ب( سلة م ى بمتوسط طول سل بالوزن من تراى جالسیرید حمض دھن

دھنى ١٤إلى ١٠شقوق حمض دھنى یتراوح من  ض ال ودین محسوبة للحم ذرة كربون، وقیمة ی
، و١٥الحر تتراوح من صفر إلى 

ن ) ج( راوح م ا یت ى ٣م انول، و% ١٢إل ن إیث ى م ول منتق ن كح الوزن م انول، بر-١ب وب
٠بروبانول-٢و

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٣

١٠/١٢/٢٠٠٧
٠٦٤٢/٢٠٠٧

٢٠١٤دیسمبر 
٣٠/٠٣/٢٠١٥

٢٧٠٠٨

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G06F 19/00

)جمھوریة مصر العربیة(ىمحروس محمد محمد القرامیط/ مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ىمحروس محمد محمد القرامیط/ مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

طریقة آلیة لعمل مؤشرات تقییم األداء الفنیة للشبكات الكھربائیة ذاتیا (54)
٠٩/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٠/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

كة الكھربیة ھى طریقة آلیة كبدیل للعمل الیدوى التكرارى الخاص بإدخال مجموعة متغیرات للشب
كالفصل التلقائى والمبرمج واألحمال ومكونات الشبكة یومیاً بواسطة مشغلین على البرنامج التنفیذى 
الذى تم تصمیمھ طبقا للتصنیف المطلوب للمغذیات والمحوالت والمعدات والذى لھ القدرة على حساب 

بواسطة حاسبات فرعیة كل وتجمیع تلك المتغیرات وعمل تقاریر دوریة على مختلف الجھود والسعات
. لعمل مؤشرات األداء الفنى للشبكات الكھربائیة كالموثوقیة ٠واحد منھا یغطى منطقة جغرافیا 

وكذلك المؤشرات اإلنتاجیة وتربطھا شبكة حاسبات لتغذیة جھاز كمبیوتر ) المادیة(المؤشرات الفیزیائیة 
.توضیحھ بالوصف التفصیلى لتجمیع البیانات بصورة فوریة كما سیتم) خادم(رئیسى 



٣٤

٠٨/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٤٩/٢٠٠٨
٢٠١٤أكتوبر 

٣١/٠٣/٢٠١٥
٢٧٠٠٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E03B  3/28

(71) 1.
2.
3.

ADIR Segal, LTD. (ISRAEL)

(72) 1.
2.
3.

FORKOSH, Dan

(73) 1.
2.

٠٧/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٧٤٨.١٢٣/٦٠: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٧/١٢/٢٠٠٦بتاریخ PCT/IB)2006/003523(رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ادى للملكیة الفكریةالھعبد   (74)
براءة اختراع   (12)

مائى فى سائل  نظام وطریقة إلدارة محتوى (54)
٠٦/١٢/٢٠٢٦فى وتنتھى ٠٧/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ف  ع مجف سائل م ن ال اء م ع الم ع لتجمی یشمل نظام وطریقة إدارة محتوى مائى فى سائل غرفة تجمی
ف  د المجف ى تبری وغرفة مستطیلة لتجمیع الماء من المجفف ونقلھ إلى سائل ثانى ، یعمل المبخر عل

اء الداخل فى غر انى إلستخراج الم سائل الث ستعمل ٠فة التجمیع ، ویعمل مبخر ثانى على تبرید ال ت
م  مام تحك طة ص روره بواس ى م تحكم ف تم ال رد ی رات مب ر ٠المبخ رارة المبخ ة ح ل درج دما تق عن

سبب  انى ، ویت ى المبخر الث رد إل ددة ، یتوقف مرور المب ة ذالثانى عن نقطة مح ع درج ى رف ك ف ل
٠لك لزیادة تبرید المبخر الثانى ذیفتح الصمام بعد ٠لثانى حرارة المبخر ا

(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



٣٥

١٤/٠٩/٢٠١١
١٥٢٥/٢٠١١
٢٠١٤أكتوبر 

٣١/٠٣/٢٠١٥
٢٧٠١٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C23C 16/40, 16/44, & B01D 53/00 & C03C 17/245

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

LOZANO, Wagner R.,

(73) 1.
2.

٣١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ  ٤١٤.٨١٨/١٢:  االمریكیة تحت رقم الوالیات المتحدة 
٢٤/٠٣/٢٠١٠بتاریخ )  PCT/US2010/028472(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

قصدیر بوتیل أحادىإسترداد ثالثى كلورید (54)
٢٣/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٤/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ل أحادى  د قصدیر بوتی تم استرداد كلوری یب MBTCی ة طالء ترس رف بخارى لعملی ار ص ن تی م
اجى  ریط زج وق ش الفلورین ف م ب صدیر مطع سید ق ة أك ق رقاق تم ممارستھا لتطبی ة ی ٠بخار كیمیائی

ار  ار البخ ف تی سبة یتكث ادة ن رارة لزی ة ح ى درج ف MBTCحت سائل المتكث ى ال اء ف ٠للم
ى  صل مرحل ستودع ف ى م ف ف سائل المتكث زین ال تم تخ ف ١٣٤ی سائل المتكث صل ال ل ف ن أج م

ة ٠إلى طبقتین على األقل  تتم إزالة الطبقات فردیاً من مستودع الفصل المرحلى ، وتتم معالجة الطبق
صل المر ستودع الف ن م ة م ة الخارج ك كثاف ى تمتل ى والت ن MBTCحل د ع ساوى أو تزی % ٨٠ت

ع MBTCخالل عملیة تقطیر فراغى من أجل توفیر  ة لالستخدام م سترد MBTCبجودة مقبول الم
٠المسترد إلى سوابق طالء عملیة الترسیب الكیمیائى MBTCیتم إضافة ٠فى عملیة الطالء 

(57)

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



٣٦

٠٤/٠٤/٢٠١٢
٠٦٢٢/٢٠١٢
٢٠١٤أكتوبر 

٣١/٠٣/٢٠١٥
٢٧٠١١

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

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

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

GECO TECHNOLOGY B.V.  (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

MUYZERT, Everhard
EDME, Pascal

(73) 1.
2.

٠٥/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٥٧٣.٣٠١/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٤/١٠/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/051368):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مجموعة مجس بھا مجس زلزالى ومجس تباعد  (54)
٠٣/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٤/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

یتعلق ھذا االختراع بمجموعة مجس ذات خواص محسنة تستخدم فى الكشف عن بنیة تحت األرض 
ى ثبیت عند تتضمن مجس تباعد للت وى عل أو تحت سطح األرض، ویتضمن مجس التباعد وعاء یحت

وین  ادى التك اً أح ساً زلزالی س مج ة المج ضمن مجموع مادة ومجس ضغط مغمور فى مادة وكذلك تت
٠یكون خارج وعاء مجس التباعد

(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



٣٧

١٣/١٢/٢٠١١
٢٠٨٥/٢٠١١
٢٠١٤اكتوبر 

٣١/٠٣/٢٠١٥
٢٧٠١٢

(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 BO1J 21/04, 23/80, 35/00, 35/02, 37/00, 37/12, 37/18

(71) 1.
2.
3.

JOHNSON MATTHEY PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

PARK, Colin, William
WILLIAMS, Brian, Peter
CAMPBELL, Graeme, Douglas

4.    BUCKWORTH, David, Allan

(73) 1.
2.

١٧/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٠٣٦٤.٩:المتحدة تحت رقم المملكة
٢٤/٠٥/٢٠١٠بتاریخ PCT/US)2010/050843(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة تحویل أكسیدات الكربون   (54)
٢٣/٠٥/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٤/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ل أیتعل ة تحوی شمل بعملی ى ت ون الت سیدات كرب وى ك ون المحت سید الكرب ل أك تفاع
دروجین و وى الھی ة المحت از العملی درو/غ ن الھی د م ل واح ى األق وى عل ار ویحت جینأو البخ

٠وأول اكسید الكربون فى وجود حفاز مكون من وحدات مشكلة من مسحوق حفاز مختزلة ومھمدة 
ن  دى م ى م اس ف سحوق النح ذا الم شمل ھ دى % ٨٠-١٠وی ى م ك ف سید زن وزن ، اك ن ال م

ن  ن ٩٠-٢٠م دى م ى م ا ف وزن ، ألومین ن ال ن % ٦٠-٥م ر م د أو أكث اً واح وزن واختیاری ن ال م
Si, W, Mo, Ta, Zr, Ti, V, Mn, Cr, Mg٠یة مختارة من مركبات مركبات منشطة أوكسید

ن  دى م ى م ادرة ف یات الن ذكورة% ١٠-٠,٠١واالض شكلة الم دات الم ث أن الوح وزن ، حی ن ال م
طة  ة أو متوس ة مختزل سر أفقی ة ك یم متان ا ق ى ١: ٠,٥≥لھ اس أعل طح النح ساحة س وم

٦٠Cu m2/g٠من 

(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



٣٨

٢٢/١١/٢٠٠٩
١٧٠٠/٢٠٠٩
٢٠١٤أكتوبر 

٣١/٠٣/٢٠١٥
٢٧٠١٣

(22)
(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 29/151, 31/04

(71) 1.
2.
3.

JOHNSON MATTHEY PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

FITZPATRICK, Terence James

(73) 1.
2.

٢٥/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٠٠٢٢.٥: المملكة المتحدة تحت رقم 
٠٦/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ PCT/GB)  (2008/050332: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

میثانولعملیة  (54)
٠٥/٠٥/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٦/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

:بعملیة تخلیق میثانول تشمل الخطوات االختراعیتعلق ھذا 
وى ) أ  ى أول یحت تمریر مخلوط غاز تخلیقى یشمل غاز حلقى وعاء تخلیقى من خالل مفاعل تخلیق

ان  ذكور بغلی از المختلط على حافز تخلیق میثانول ویبرد المفاعل الم وین الغ اء تحت ضغط لتك الم
المحتوى على میثانول ؛

تبرید الغاز المختلط المحتوى على میثانول ؛) ب
ى ) ج ل تخلیق الل مفاع ن خ انول م ى میث وى عل ذكور المحت رد الم تلط المب از المخ ر الغ تمری

از المنتج ؛ثانى المحتوى على حافز تخلیق میثانول ، حیث یخلق أیضاً میثانول لتكوین تیار غ
تبرید غاز المنتج المذكور لتكیف میثانول ؛) د 
ث ) ھـ ق األول حی ى لمفاعل التخلی از خلق ر التفاعل كغ از غی ادة الغ استعادة المیثانول المذكور وإع

طة  ادل حرارى بواس ى مب ق األول ف انول من مفاعل التخلی ى میث وى عل از المختلط المحت رد الغ یب
از الغاز الحلقى المذكور أو غ ع الغ از تخلیق المذكور ، ویفضل تسخین الغاز التخلیقى قبل االتحاد م

الحلقى المذكور فى مبادل حرارى مع غاز مخلط مذكور یحتوى على میثانول مفاعل التخلیق األول 
٠أو غاز المنتج المذكور ثم یمرر من خالل مھد مائى منزوع الكبریت 

(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



٣٩

.
٧

٠٣/٠٤/٢٠١٢
٠٦١٢/٢٠١٢

٢٠١٤دیسمبر 
٣١/٠٣/٢٠١٥

٢٧٠١٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنو
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8  A61L  9/03  & B01D  50/00  & F24F 1/00

) جمھوریة مصر العربیة(ھدى عاطف شكشك عبد المجید ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھدى عاطف شكشك عبد المجید ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)
٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اختراعبراءة  (12)

ز لتخلیص الھواء من ثانى أكسید الكربون وتحویلھ كیمیائیاً إلى أكسجین وتعقیم الھواء   جھا (54)
٠٢/٠٤/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٣/٠٤/٢٠١٢تبدأ الحمایة من

راع   ذا االخت ق ھ سجینیتعل ى أك ھ إل ون وتحویل سید الكرب انى أك ن ث واء م یص الھ از لتخل بجھ
سید  انى أك ع ث ى التفاعل م ذى یعمل عل سید البوتاسیوم وال وق أك وذلك بتمریره بشكل أساسى على ف

واء ٠حفاز مثل كلورید النحاسیك إلنتاج غاز األكسجین الكربون فى وجود عامل  رار الھ تم إم ا ی كم
از ن الجھ ھ م ل خروج ضاً قب عة خاللأی صدر أش ة ت اتU.Vأنبوب ن المیكروب واء م یم الھ لتعق

یح  دة الترش ى وح سیة ھ دات رئی الث وح ن ث از م ون الجھ ة ، ویتك ون عالق د تك ى ق راثیم الت والج
٠ووحدة المعالجة الكیمیائیة ووحدة التعقیم 

(57)

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



٤٠

٠٨/٠٦/٢٠٠٩
٠٨٦٧/٢٠٠٩

٢٠١٤دیسمبر 
٣١/٠٣/٢٠١٥

٢٧٠١٥

(22)
(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.

 CONOCOPHILLIPS COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

EICK, Peter, M.
BREWER, Joel, D.
CHIU, Stephen, K.

4.
5.
6.

EMMONS, Charles, W.

(73) 1.
2.

٠٨/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٨٦٩.٣١٨/٦٠: األرقام والیات المتحدة األمریكیة تحتال
٠٨/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٨٨٨.٩٣٨/٦٠
٢١/٠٢/٢٠٠٧بتاریخ ٦٧٧.٤٣٨/١١

٠٥/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/IB2008/000245):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ر دینامیكى للحصول على بیانات ھزاز زلزالى اختیار لمتغیر مصد (54)
٠٤/٠٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٥/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ى  شتمل عل ة ت ات زلزالی ى بیان یتعلق االختراع بطریقة لتشغیل نقاط مصدر ھزاز مفرد للحصول عل
زازات ال ن الھ ى م ى لمجموعة أول زمن الحقیق ى ال دانى ف سح می ع م ى مواض ة، الحصول عل زلزالی

ة  ة كدال زازات الزلزالی وتحدید عالقة ھندسیة واحدة على األقل بین كل من المجموعة األولى من الھ
ى  ن المجموعة األول ة م ن الھزازات الزلزالی ة م فى مواضع المسح المیدانى، واختیار مجموعة ثانی

ة من الھزازات كدالة فى عالقة ھندسیة واحدة على األقل، واختیاریا بیانات لم صدر للمجموع ر م تغی
ن  ة م ة الثانی شغیل المجموع دانى وت سح المی ع الم ى مواض ة ف ة كدال زازات الزلزالی ن الھ ة م الثانی

ى ٠الھزازات لنقل الطاقة الزلزالیة فى التربة اد عل ة من الھزازات باالعتم ار مجموعة ثالث تم اختی ی
رات المصدر المصاحبة باالع د متغی زازاتالعالقات الھندسیة ویتم تحدی ى مواضع الھ اد عل د ٠تم ق

٠تحصل مجموعات الھزازات المعتمدة على بیانات بشكل مستمر دونما انقطاع

(57)

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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٥أبریلىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٢٧دد ــالع٢٠١٥مایوددــع

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 ھةال لرخالل ش ة ٢٠١٥أبری ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٧٠١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٧٠١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٧٠١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥( ٢٧٠١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٦( ٢٧٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٧٠٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٧٠٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٧٠٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٧٠٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٧٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٧٠٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٧٠٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٧٠٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٧٠٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٧٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٧٠٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٧٠٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٧٠٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٠( ٢٧٠٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ



)٢١( ٢٧٠٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٧٠٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٧٠٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٧٠٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٧٠٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٧٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٧٠٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٧٠٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٧٠٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٧٠٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٧٠٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٧٠٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اءة رقـم بر 
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(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



افتتاحیة

یعد البحث العلمى منبعـًا ورافًدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى              

ا ااالهتمام بحقوق ن كاا ولم، یة المنشودة جلو التكنو فكره مما یحقق التنمیة االقتصادیة و  لملكیة الفكریة مطلبـً

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

مكتب براءات االختراعئیسر 

"عادل السعید عویضة٠أ"
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معالجة غاز ھیدروكربونى (54)
٢٦/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٧/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ا ار غ ن تی ة م دروكربونات ثقیل از لمعالجة ھی ة وجھ دروكربونى یتعلق االختراع الحالى بعملی ٠ز ھی
ة  ى وثانی ارات أول ى تی سیمھ إل ار وتق د التی تم تبری ار األول ٠ی د للتی ن التبری د م دث مزی یح

دادھم ٠ویتم تقسیمھ إلى جزء أول وثانى  ة وإم رج التجزئ ى ضغط ب انى إل دد الجزء األول والث تم تم ی
سخین الجزء تم ت د أن ی دده إلى البرج عند موضع تغذیة أعلى منتصف العمود بع م تم ذى ت انى ال ٠الث

ود  صف العم ة منت ة تغذی د نقط داده عن تم إم رج وی غط الب ى ض انى إل ددالتیار الث تم تم ٠ی
ى  ار البخار أعل انى ، تتحد مع جزء من تی ار الث ة للتی ة التغذی ى نقط ر أعل یتم سحب تیار بخار التقطی

ف البرج ، یتم ضغطھ إلى ضغط أعلى ، ویتم تبریده لیتكثف جزء منھ ع ار متكث ٠لى األقل ، مكوناً تی
رج  ى الب ھ إل تم توجیھ رج وی غط الب ى ض ل إل ى األق ف عل ار المتكث ن التی زء م دد ج تم تم ی

٠كمصدر تغذیتھ األعلى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤

٢٥/٠٣/٢٠١٣
٠٤٩٢/٢٠١٣

٢٠١٤دیسمبر 
٠١/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠١٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E04C 5/01, 5/02, 5/04, 5/07

(71) 1.
2.
3.

SVENSK CELLARMERING FABRIK AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

PERSSON, Johan

(73) 1.
2.

١٢/١٠/٢٠١٠بتاریخ ٦-١٠٠١٠٠٥: السوید تحت رقم 
١٢/١٠/٢٠١١بتاریخ ) PCT/SE2011/051220: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
اختراعبراءة (12)

جزاء على شكل حلقات أللصب یشتمل على /عنصر مقوى للسبك
العناصر ستخدام مثل ھذهاوعمل للتقویة ب

(54)

١١/١٠/٢٠٢١نتھى فى ـوت١٢/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من
حمال الشد المؤثرة علیھ ، یشتمل أبعنصر مقوى یتم وضعھ فى قالب للصب لیتحمل یتعلق ھذا االختراع

جزاء الحلقیة المرتبطة على التوالىألقل من األشكل مستوى من صف واحد على اعلى على لوح
٠جزاء حلقیةأوالمرتبطة ب

(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



٥

٠٢/١١/٢٠١١
١٨٥٨/٢٠١١

٢٠١٤دیسمبر 
٠١/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠١٩

(22)
21)(

(44)
(45)
(11) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 21/12,  23/10 &C07C  41/09, 41/42, 43/04

(71) 1.
2.
3.

ENN XINNENG( BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

CHANG, Junshi
SHI, Lijie
LIU, Xuefei

4. ZHANG, Jianxiang

(73) 1.
2.

١٥/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ  ٢٠٠٩١٠٠٨٤٤١٠.٨:  رقم  تحتالصین 
١٣/٠٥/٢٠١٠بتاریخ ( PCT /CN2010/072714) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة إلنتاج الداى میثیل إیثیر على مرحلتین (54)
١٢/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٣/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذین المفاعلین ــى میثیل إیثیر على مرحلتین والتى تتمیز فى ھیتعلق ھذا االختراع بطریقة إلنتاج الدا
ر ــییل إیثـائف مختلفة للداى المیثـــھ وظــذى لــاللذان یمتألن على التوالى بالعامل الحفاز المنفصل ال

سمة أخرى من سمات ھذا إلختراع ٠متصل فى سلسلة ، وزیادة كبیرة فى تحویل المیثانول بالممر ال
٠لحصول على التوزیع واإلستخدام األمثل لحرارة التفاعل تكمن فى ا

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٦

٢٥/٠٩/٢٠١١
١٦٠٤/٢٠١١
٢٠١٤أكتوبر 

٠٢/٠٤/٢٠١٥
٢٧٠٢٠

(22)
(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 47/00, 49/00

(71) 1.
2.
3.

SOMYUNG CO.,LTD (REPUBLIC OF KOREA)

(72) 1.
2.
3.

KONG, You-Sang

(73) 1.
2.

THE KOREA DEVELOPMENT BANK (REPUBLIC OF KOREA)

٢٤/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ١٠- ٢٠٠٩-٠٠٢٤٩٠٨: كوریا تحت رقم 
٢٤/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/KR2010/001817: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

ةوالمحاماةمكتب الشلقانى لالستشارات القانونی (74)
براءة إختراع (12)

من ذلك الجھازةالمكونالكھربائیةواألبوابلألبوابىالكھربائاألقفالجھاز  (54)
٢٣/٠٣/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٢٤/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

الجھاز ویتكون تضم ذلكةبواب كھربائیأبواب وألھاز قفل كھربى لعن جةھو عبارختراع ن ھذا االإ
مفتاح تحویل كھربى بقفل -:تىآلامنختراعا لما ھو وارد بھذا االًـ بواب طبقألجھاز القفل الكھربائى ل

ورفاص قابل للدوران ھقفالإالجسم الكھربى عند قفال الباب ذوإكد من وضع أطار الباب للتإیوضع على 
انزالق تتصل ةطار الباب بجوار مفتاح التحویل ووحدإقفل على ة مامى والخلفى واسطوانألتجاه افى اال

خر بھا بجسم الباب الكھربائى ولجھازآلبالمفتاح ویمكن تحویلھا وتتصل من الطرف احدى طرفیھاإمن 
ةالقدرن منوھو یحسةیمكن التعامل معھ ببساطالمعروض ھیكالً الختراعا لًـ القفل الكھربائى طبق

قفال وھو جھاز یسھل تصنیعھ ألافىأو الخطأخفاق فى التعامل إلاةقفال ویقلل من نسبإلاةلعملیةالوظیفی
.ةقفال التقلیدیإلاةجھزأمقارنھ بذاتھاةوصیانتھ بل ویقلل من تكالیف التصنیع والصیان

(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



٧

٢٠/٠٧/٢٠٠٩
١١٠٩/٢٠٠٩

٢١٤دیسمبر 
٠٢/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠٢١

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

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

تب براءات االختراعمك

(51) Int. Cl.8 B02C 18/00

) جمھوریة مصر العربیة(معھد بحوث الھندسة الزراعیة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

مجدى أحمد بیومى إبراھیم/ األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

محاصیل الزراعیة ذات مقاومة القطع العالیة ماكینة تقطیع مخلفات ال (54)
١٩/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٠/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة  ات المحاصیل الزراعی ع مخلف ة لتقطی راع بماكین ذا االخت ق ھ ة(یتعل ستانیة-النباتی ة ) الب ذات مقاوم
صاد مباشرة القطع العالیة بنظریة قوى التصادم والمتمثلة فى قش األرز المحصود حد یثا أى بعد الح

ساتین  ات الب ذرة ومخلف ن وال ة للمحاصیل كحطب القط وما شابھھ وكذلك تقطیع جمیع النواتج الثانوی
ى  صل إل ار ت ى أقط جار حت روع األش ة ٦وف ل لنظری تخدام أمث ى اس ة عل ذه الماكین د ھ م وتعتم س

٠تقطیعالتصادم ذات التجانس الكامل للمواد المقطوعة الناتجة من عملیة ال
: وتعتمد الماكینة على ثالث مراحل

، )باستخدام درفیل مسنن(مرحلة التغذیة -
ع - ة التقطی یط (مرحل ة مح ل لتغطی ام أمث ة بنظ ة موزع رة الحرك كاكین ح ل ذو س تخدام درفی باس

التقطیع یقابلھا سكینة ثابتة فى جسم اآللة، 
ة الطرد وموجھ باستخدام مروحة شفط وأنبوبة طرد وجھا(مرحلة الطرد - اه أنبوب ى اتج ز التحكم ف

رودة زاء المط ى ) لألج صادم ف ة الت تخدام نظری ع اس ة م ى التغذی تحكم ف ة ال ة بإمكانی ز الماكین وتتمی
ة ة عالی ذلك إنتاجی صادم وك ة الت ع نظری سبوق م ر م ل غی شغیل أمث ق ت ا یحق ع مم ة التقطی ٠عملی

انس ال ع بالتج ن التقطی ة م واد الناتج ز الم ا تتمی وال كم ى األط تحكم ف ة ال ع إمكانی ل م كام
٠سم ٥مم إلى ١من 

(57)

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



٨

٢٤/١٢/٢٠١٢
٢١٢١/٢٠١٢

٢٠١٤دیسمبر 
٠٢/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠٢٢

(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 B41F 9/02

(71) 1.
2.
3.

 KBA-NOTASYS SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

SCHAEDE, Johannes, Georg
TÜRKE, Thomas
SCHWITZKY, Volkmar, Rolf

(73) 1.
2.

٢٥/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٦٧٤٣١.٥: براءات األوروبى تحت رقم مكتب ال
٢٤/٠٦/٢٠١١بتاریخ(PCT/IB2011/052791):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نظام فحص لفحص خطوط المنتجات المطبوعة على طابعة للنقش الغائر  (54)
٢٣/٠٦/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٤/٠٦/٢٠١١حمایة من تبدأ ال

ص ام فح ف نظ الي بوص راع الح ق االخت وط اإلیتعل ص خط ادلفح اج لم د ةورقیوأةرقائقیةنت قی
از بصريةالتصنیع على طابع ي الجودللنقش الغائر، حیث یشتمل نظام الفحص على جھ تحكم ف ةلل

د التصنةو الورقیأةالرقائقیةمن المادعلى الجانب المطبوع ةالمطبوعةفحص المنطقإلجراء یع، قی
ود ي الج تحكم ف از ال شتمل جھ امةوی ى نظ صري عل امیراالب دك زود بواح دات أو أةم ن وح ر م كث

امیرا ى ك ا عل دالكامیرا التي تشتمل كل منھ ى األةواح سح الخطيعل ل للم ى ق لمسح والحصول عل
ي طابعةو الورقیأةالرقائقیةنقل المادثناءأةالمطبوعةللمنطقةصور د التصنیع ف ائر ةقی نقش الغ ال

لعلى األةالواحدةویتمثل موقع كامیرا المسح المتصل٠الكامیرابعد نظام ي طابعق ائر ةف نقش الغ ال
سار  ادإعلى طول م كةو الورقیأةیالرقائقةرسال الم ي تل د التصنیع ف زازات الحلقیقی ي ةاالھت الت

ا خالل طابع شر دوری نقةتنت ائر ال شغیلأش الغ اء توقف ت سح نظام ةطابعثن ائر خالل م نقش الغ ال
ى صورةو الورقیأةالرقائقیةمن المادةالمطبوعةللمنطقالكامیرا ةكاملةقید التصنیع والحصول عل
٠ةالمطبوعةللمنطق

(57)

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



٩

١٨/٠١/٢٠١١
٠١١٧/٢٠١١
٢٠١٤أكتوبر 

٠٢/٠٤/٢٠١٥
٢٧٠٢٣

(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.

ARON, Peter A.
VAN BORSELEN, Roald G.
HEGGE, Robertus F.

4.
5.
6.

BARNES, Simon R.

(73) 1.
2.

٢٠/٠١/٢٠١٠بتاریخ ٦٥٧.٤١٢/١٢: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
٠٧/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٧٩٨.٥٩٤/١٢

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

بالسطحبعاد مجسم مرتبطمتعدد ثالثى األؤتشكیل بیانات فى تنبةعادالمیل إلةساسیأتصحیحات  (54)
١٧/٠١/٢٠٣١وتنتھى فى ١٨/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

دد  ز أیتح ر تجھی ات زلزالیأث ى بیان ضل ف سبةف ى إةبالن تم أل وب ی ر مطل ادإث شائھإةع شكیلھن ٠وت
ین  سمتى ب ارق ال متى للف ساب تصحیح س ز األأویجرى ح ر التجھی ضل واألث رف وبث تم ٠المطل وی

ز األأتطبیق التصحیح السمتى على  ر التجھی شكیلإةعادفضل إلث شاء وت ن األن وب م ر المطل جل أث
٠رتبط بالسطحم3Dبعاد نبو متعدد ثالثى األت

(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

٠٣/٠٤/٢٠٠٤
٠١٥٣/٢٠٠٤

٢٠١٤سبتمبر 
٠٥/٠٤/٢٠١٤

٢٧٠٢٤

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07K 14/79, 1/14 & C12N 15/63

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

(71)

دى مصطفى محمد رضوانالراش/ االستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

)مفوض(حسین على حسین جاد  (74)
براءة اختراع  (12)

بروتین الالكتوفرین المھندس وراثیاً وطرق تنقیتھ (54)
٠٢/٠٤/٢٠٢٤وتنتھى فى ٠٣/٠٤/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

ة في ة لألغشیة المخاطی ا المبطن ا الخالی ى تفرزھ ات الت ة األكتوفرن احد أھم البروتین ة، ل ات الثدیی سامنا والحیوان أج
ة٨٥-٦٠وزن جزیئي من  ب ان دیاتكیلوا دالتون، ومن الغری ع الث ین جمی ر ب ى حد كبی ة ال ى تركی شابھة ف ذا ٠مت ھ

ى ة عل درة عالی ات اآلالبروتین لة ق ة اإلمساك باألیون د(تی سیوم-الزنك-الحدی ز-الماغنی رز ھذا٠)النحاس-المنجنی یف
ات  والدة بكمی د ال روتین بع راذات الى/جرامات٧الب ع األف ى جمی ى ان یصل ف ل ال م یق ر ث ستواة الطبیعي لت ٣-٢م

دود وقد تمكنا من زراعة ھذا البروتین وانتاجة فى٠لتر لبن/جرام ى ح ة ف تم انتاج ١٠٥-٠٥الفطر المھندس وراثیا لی
دات/جرام ةلتر ھو او جمیع الببتی ى اشتقت من درات ٠الت ن ق شتقة م دات الم ذلك الببتی روتین الكامل وك د اظھر الب لق
ا على قتل جمیع أنواع البكتریا لممرضة التى جربت وكذلك الفطریات المرضیة واألغرب منعالیة ر لن ة اظھ ذا ان ھ

ك الفیروساتالى الخالیاقدرة عالیة على إیقاف دخول كثیر من الفیروسات  ة لتل ة العائل ة واآلدمی ذا ٠الحیوانی یس ھ ل
ةفقط وإنما اظھر قدرة جمیلة على سببات المختلف ات ذات الم وفرن الكامل او٠تھدأ الألتھاب اول األكت ا ان تن د أثبتن لق

ر ائج أجمل بكثی ى نت دة ستة اشھر أدى ال م لم ق الف ة عن طری شتقة من دات الم د الببتی ا یفاح ى مم رون ف ة األنترفی عل
ع ك م اق الصناعیةمرضى االلتھاب الكبدي الوبائي س وقد تزامن وتأكد ذل ى األطب ة ف د اظھر المرضى ٠الدراس لق

ادت ى ع ع حت اق المتوق سنا ف ق تح ستوى حق ل م ى اق ات ال دد الفیروس ستوى ع ا وم ى طبیعتھ ة ال ات الكبدی األنزیم
و٠دواء سابباستخدام ق إعطاء األكت د تطبی رون ووعن ع األنترفی ة-او-فرن م ان كمی ارین ف ت الریباف روس قل الفی

ردااكثر بكثیر وطرأ تحسن طفیف على األنزیمات الكبدیة والتي فى األصل تحسنت د ٠من استعمال األكتوفرن منف لق
ة شتقة من دات الم وفرن او الببتی ب األكت ا بتجری اقمن ا ن ات وأھمھ ساك بالفیروس ةHCV لالم ایرة كمیت م مع ى ث ف

ائج واعدةالمرضى المعروفین سلفا او اء بنت ة وج الم كل ى الع تم ألول مرة ف ٠ھؤالء الغیر معروفین ووجد ان ھذا ی
ذلكھذة التجربة بینت إننا قادرین یس فقط على الكشف عن الفیروس وإنما معایرة كمیتة د أسسنا ٠ك ة ق ك كل وق ذل ف

ة  صادر الطبیعی ااوطریقة لفصل األكتوفرن من جمیع الم ة وراثی وة ٠المھندس ى خط الفص ف وم ب ة تق ذة الطریق إن ھ
ادة الخم) مئات ألترات(وجمیع خاماتھا محلیة تطبیقھا على النطاق الصناعي %٩٧واحدة فقط ودرجة نقاوة  من الم

لتقوم بفصل البروتین بكمیات تبدأ من واحد كیلوا جرام

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــر الفوتوــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



١١

٢٩/٠٨/٢٠١٢
١٤٦٨/٢٠١٢
٢٠١٤نوفمبر 

٠٥/٠٤/٢٠١٥
٢٧٠٢٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

بحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ال
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E02D 29/02

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

FRIEDERICHS, Joseph
MORITZ, Craig

(73) 1.
2.

٠٤/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ٣١٠.٤٦٦/٦١:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٣/٠٣/٢٠١١بتاریخ PCT/US)2011/027031(: رقم طلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

جدار إحتجاز  (54)
٠٢/٠٣/٢٠٣١فى وتنتھى ٠٣/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل داالخت ًا بج ذكورة مع ب الم ل القوال تم قف ث ی ب ، بحی ى قوال وى عل از یحت ار إحتج
٠بواسطة قضبان ذات قنوات 

(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



١٢

٢٧/٩/٢٠١٢
١٦٧٦/٢٠١٢

٢٠١٤دیسمبر 
٠٥/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠٢٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F27D 1/16 & B01J 8/00

(71) 1.
2.
3.

OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO RESEARCH & DESIGN INSTITUTE OF
UREA AND ORGANIC SYNTHESIS PRODUCTS  (OAO NIIK) (RUSSIAN FEDERATION)

(72) 1.
2.
3.

CHIRKOV, Aleksandr Vasilievich
CHUPRAKOV, Boris Vladimirovich
GOLOVIN, Yury Aleksandrovich

4.
5.

TUZOV, Aleksei Konstantinovich

(73) 1.
2.

٢٩/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ١١٢٠٠٩٢٠١٠: روسیا  تحت رقم 
١٨/٠٣/٢٠١١بتاریخ PCT/RU2011/000173)(:طلب البراءة الدولي رقم

١.
٢.

٠٣

(30)

سمر احمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

جھاز إلصالح بطانة اجھزة (54)
١٧/٣/٢٠٣١وتنتھي في ١٨/٣/٢٠١١من تاریخ تبدأ الحمایة 

ة راج كیمیائی شتمل .یتعلق االختراع الحالي بجھاز إلصالح بطانة مقاومة للتآكل في أجھزة وأب ث ی حی
وتتكون . مركز الدعامةالجھاز على دعامة ونظام روافع توضع بشكل متماثل بالنسبة لمحور یمر عبر

ةكل رافعة من الروافع من ثالثة أعضاء  ا بطریق ى ذراع . مفصلیةترتبط فیما بینھ از عل شتمل الجھ وی
داخل  ة(مت ن أجزاء متداخل ون م ت طرف) مك صل مركزي یثب ا تت ة، بینم ھ بالدعام ن أطراف واحد م

ر الطرف اآلخ ق ب ة تعلی ن. دعام ة م ل رافع صل ك اب وتت د األجن ى أح صلیة عل ة مف ع بطریق الرواف
ببالدعامة، وتتصل بطریقة مفصلیة على الج قان ة التعلی ز العضو المركزي . اآلخر بدعام تم تجھی وی

امن كل رافعة من الروافع بأسطوانة دوران حول محورھ ن . دعم قابلة لل راع م ن استخدام االخت ویُمك
.وعالیة الجودة على طول محیط جسم أحد األجھزةتشكیل بطانة مستویة

(57)

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



١٣

٢٩/٠٦/٢٠٠٨
١١١٧/٢٠٠٨

٢٠١٤دیسمبر 
٠٦/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠٢٧

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

ر العربیةجمھوریة مص
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E05D 15/02

)جمھوریة مصر العربیة ( أشرف الملوك عبد الحفیظ یوسف  / السیدة الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

یوسف    أشرف الملوك عبد الحفیظ/ السیدة الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

)القبلة المقدسة(نظام أتوماتیكى لسرعة الدخول والخروج فى حیز محدود مزدحم  (54)
٢٨/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٩/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ق  وعیتعل راع موض اتیكاالخت ام أوتوم یلة لنظ ة بوس ول الكعب سلمین ح ن الم دد م ر ع ین أكب ى لتمك
المشرفھ من تقبیل الحجر األسود بدون زحام وذلك عن طریق أخذ تصاریح من خارج ساحة الطواف 
ام الحجر  ر یتحرك أم رى كبی ق قرص دائ ن طری ك ع تم ذل قبل الدخول إلیھ وعند الحجر األسعد ، ی

اء أفراد علیھ ف) ٥(األسود وإذا یسمح القرص بتواجد  ھ وأثن ستقل ب ى وقت واحد وكل فرد فى جزء م
تم  ھ ی د تقبیل ام الحجر األسود الستالمھ وعن ط أم رد واحد فق ى تواجد ف ك عل ساعد ذل حركة الدائرة ی

٠إخراجھ إجباریاً خارج الدائرة الدوارة لیأخذ فرد أخر مكانھ وذلك أثناء حركة الدائرة  ودون توقفھا 

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



١٤

١٦/٠٣/٢٠٠٨
٠٤٤٧/٢٠٠٨

٢٠١٤دیسمبر 
٠٦/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠٢٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C0IF 11/18 & C09C 1/02, 3/04

(71) 1.
2.
3.

OMYA INTERNATIONAL AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

RAINER,  Christian
POHL, Michael

(73) 1.
2.

١٦/٠٩/٢٠٠٥بتاریخ  ٠٥٠٧٧١١٣.٨:رقمتحتمكتب البراءات األوروبى
١٢/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ   ( PCT /IB2006/002655) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
ختراعبراءة ا (12)

المطحونین سویاً بمعامل PCC,GCCعملیة لتصنیع مادة كربونات الكالسیوم تشتمل على 
إنحدار محدد 

(54)

١١/٠٩/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٢/٠٩/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 
لى ــمل عـشتـتالتـىومـیـالسـات الكـونـربــادة كـمبتوفیرعملیة للحصول على یتعلق ھذا االختراع 

PCC,GCC 100 تم تحدیده على انھ (، بمعامل إنحدار محدد X d70/d30 حیث ،dx ھى القطر
، یبلغ على األقل ) نسبة بالوزن للجسیمات ھى األدقXالكروى المكافىء والذى تكون بالنسبة لھ 

تقریباً بطریقة موفرة ، حیث یتم ٤٥تقریباً ، واألفضل على األقل ٤٠، ویفضل على األقل ٣٠
سویاً ، ویمكن أن یتم ذلك على األقل بإستخدام مادة فلزیة أخرى واحدة PCC,GCCكل من طحن

المطحونة بشكل فى مادة كربونات الكالسیومویكمن أحد أھداف اإلختراع الحالى ٠على األقل 
كما  یكمن ھدف ٠مشترك التى یتم الحصول علیھا فى صورة معلق مائى وفى صورة منتج جاف 

ع الحالى فى إستخدمات مثل ھذه المنتجات فى أى قطاع یستخدم المواد الفلزیة ، وعلى آخر لإلخترا
٠وجھ التحدید فى الورق ، والطالء والصناعات اللدائنیة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٥

١٠/٠٩/٢٠١٢
١٥٦٠/٢٠١٢

٢١٤دیسمبر 
٠٦/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠٢٩

(22)
(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 24/38, 28//02

(71) 1.
2.
3.

CIMENTS FRANCAIS (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

FABBRIS, Faber
MEHALEBI, Soraya

(73) 1.
2.

١٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥١٨١٢:تحت رقمفرنسا
٢٨/٠٢/٢٠١١بتاریخ(PCT/FR2011/050404): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

مل ثخانة فى التركیبات األسمنتیة معلقات بولى سكارید مائى سائل ثابت درجة الحرارة كعوا (54)
٢٧/٠٢/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٨/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

یتعلق االختراع الحالى بمعلق مائى سائل من البولى سكارید، یحتوى على تركیز كتلى لبولى سكارید 
شرة ف% ٣٥و١٥واحد على األقل یتراوح بین  ول فى شكل جسیمات معالجة بالماء جزئیا منت ى محل

ین  راوح ب ة تت وة أیونی وم، بق الح األمونی تثناء أم وى، باس دى ق ح قاع ن مل ائى م ول١,٢٥م ر / م لت
ویحتوى على مسحوق معدنى بلورى غیر آلف للماء ٩لتر، لھ رقم ھیدروجینى أكبر من / مول١٥و

ى الم ا ف ل كیمیائی ون خام ذى یك ادة حشو، وال د بم ا بع ھ فیم شار إلی ل، م ى األق د عل ائى واح ق الم عل
م المیكرون، ١٠٠و٠,١المذكور ولھ حجم حبیبى یتراوح بین  ى شكل بحج ت ف میكرولتر وأتابلوجی

ن  راوح م ى نطاق درجة حرارة یت ل ف ى األق ا عل ذكور ثابت ائى الم ق الم ى ٥ویكون المعل م، ٥٣٠إل
٠ویكون االختراع مناسبا لالستخدام كعامل لثخانة التركیبات األسمنتیة

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٦

٢٥/١١/٢٠١١
١٩٥٢/٢٠١٢

٢٠١٤دیسمبر 
٠٦/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠٣٠

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

مصر العربیةجمھوریة 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H02J 3/18 & H02M 5/44

(71) 1.
2.
3.

NEW ENERGY POWER COMPANY (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

ZHANG, Dongsheng

(73) 1.
2.

٢٥/٠٥/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠١٠١٨٩٩٩٤.٨:تحت رقم الصین 
١٨/٠٨/٢٠١٠بتاریخ PCT/CN)2010/076116(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز تحویل للطاقة الكھربائیة  (54)
١٧/٠٨/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٨/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ر ذا االخت ق ھ ة اع یتعل ویم قنطری ر تق ن دوائ د م ى العدی شتمل عل ة ی ة الكھربی ل للطاق از تحوی بجھ
وار ة األط ة ثالثی دوائر القنطری ن ال د م ور والعدی ة الط ل أحادی ا بالكام تحكم فیھ یل ٠م تم توص وی

أطراف توصیل الخرج لكل طور  ة ب ویم القنطری دوائر التق أطراف توصیل الدحل األول الخاصة ب
والى  ى الت اوب عل ار المتن درة التی صدر ق ن م رة ٠م ل دائ ین لك دخل االثن ى ال یل طرف تم توص وی

یل ال ى توص ل بطرف ا بالكام تحكم فیھ وار والم ة األط ة ثالثی ویم قنطری رة تق ل دائ ین لك رج االثن خ
ة  ر المحاث ة عب ویم قنطری رة تق ل دائ ین لك رج االثنت ى الخ یلھما بطرف تم توص ة أو ی د ٠قنطری وعن

تم تحسین معامل  درة ، ی ى شبكة ق ائى إل وجود تغذیة مرتدة للطاقة الكھربائیة من جھاز تولید كھرب
٠لموجة التوافقیة ، ویزید عامل القدرة شكل الموجة الخاصة بتیار جھاز التولید الكھربائى ونقل 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



١٧

١١/٠٤/٢٠١٣
٠٦١٧/٢٠١٣
٢٠١٤نوفمبر 

٠٧/٠٤/٢٠١٥
٢٧٠٣١

(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 E02B 5/02

(71) 1.
2.
3.

GSI GEOSYNTEC INVESTMENT B.V.  (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

SCUERO, Alberto

(73) 1.
2.
3.

١٤/١٠/٢٠١٠بتاریخ MI2010A001877) (:ایطالیا تحت رقم 
١٣/١٠/٢٠١١بتاریخ ) PCT/EP2011/067930: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

طریقة و جھاز لتصریف الماء المتسرب في تربة تقع أسفل ھیاكل ھیدرولیكیة (54)
١٢/١٠/٢٠٣١وتنتھى في ١٣/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ل یتعلق االختراع بطریقة و جھاز لتصریف الماء المتسرب في تربة تقع أسفل  درولیكى ، مث ھیكل ھی
ابھ  ا ش دود أو م وض أو س اة أو ح دى و . قن دار القاع ى الج اء عل اد للم ى ص اء واق د غط تم ترقی وی

د  اه واح ي اتج الجدران الجانبیة للھیكل الھیدرولیكى عن طریق تزوید الغطاء بصمامات للتصریف ف
ل ویتم إرساء الغطاء الصاد للماء على امت. بتأثیر الجاذبیة األرضیة  ة باستخدام ثق داد الجدران الجانبی

موزان خرسانى في حفرة طولیة ، وباستخدام واحد أو اكثر من األلواح الخرسانیة المائلة و المتراكبة 
ویتدفق . إلى أسفل من ثقل اإلرساء الموازن ) أو األلواح ( مع الغطاء الصاد للماء ، حیث یمتد اللوح 

ذى یزی ة و ال ي الترب ك الماء المترسب ف درولیكى ، وذل ي الھیكل الھی اء ف سوب الم ن من سوبھ ع د من
ین  ة ب ة الكائن بتأثیر الجاذبیة األرضیة وصوًال إلى الصمامات أحادیة االتجاه على امتداد الوصلة البینی

ویؤدى ذلك إلى ارتفاع طفیف في اللوح الخرسانى المائل . الغشاء األرضى الصاد للماء و بین التربة 
سوب عن طریق الضغط  ن من سوبھ ع ع من ذى یرتف ة و ال ي الترب سرب ف اء المت س الم د عن نف المتول

. الماء في الھیكل الھیدرولیكى 

(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



١٨

٠٩/٠٨/٢٠١٠
١٣٤٦/٢٠١٠

٢٠١٤دیسمبر 
٠٧/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠٣٢

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

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

تب براءات االختراعمك

(51) Int. Cl.8 G01F 1/72

)جمھوریة مصر العربیة(روال سمیر عبد الرحمن عفیفى ٠١
٠٢
٠٣

(71)

روال سمیر عبد الرحمن عفیفى ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

طریقة جدیدة لمحاكاة السریان (54)
٠٨/٠٨/٢٠١٧وتنتھى فى ٠٩/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

سریان  اة ال دة لمحاك ة جدی راع بطریق ذا االخت ق ھ ائى ٠یتعل رى م ى مج ریان ف ود س ة وج ى حال ف
وط  ن الخی ا مجموعة م ساب منھ ث تن ائى بحی ى جدار المجرى الم ن الخشب عل ة م یتم تحمیل قطع

٠رفھا فى قطعة الخشب والطرف اآلخر ینساب مع الماء التى یتم تثبیت ط
٠فى حالة عدم وجود جسم معترض نجد أن الخیوط تنساب متوازیة -
ف - راغ خل ة ف ساب تارك وط تن د أن الخی ى نج سریان طبق سم معترض وال ة وجود ج فى حال

٠الجسم لدوامتین متصلین بالجسم متساویین فى الحجم ومتضادین فى اتجاه دوران 
ى ح- سریانف اه ال ى اتج دوامات ف ر ال ضطرب تنث سریان م رض وال سم معت ود ج ة وج ال

٠ونجد أن الخیوط تتبع عملیة نثر الدوامات ٠واحدة تتبعھا الخرى 
دومات - ن ال ین م دد مع د ع تم ع ضطرب ی سریان م ة ال ى حال دوامات ف ردد ال اس ت لقی

د سمة الع دد بق ذا الع ن مرور ھ ة نعرف زم ساعة الرقمی اس وباستخدام ال زمن المق ى ال د عل
٠) مع مراعاة التكرار أكثر من مرة لتقلیل نسبة الخطأ(أحصل على التردد 

(57)

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



١٩

٠٧/٠٨/٢٠١٢
١٣٨٠/٢٠١٢

٢٠١٤دیسمبر 
٠٩/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠٣٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H02K 33/00, 7/075 & H01F 3/00, 5/00, 7/18

(71) 1.
2.
3.

MAGNETIC MILES, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MILES, Stephen
CRISTOFORO, Michael

(73) 1.
2.

٠٨/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ٧٠١.٧٨١/١٢:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٨/٠٢/٢٠١١بتاریخ PCT/US)2011/024018(طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عمرو إبراھیم عبد هللا (74)
ختراع  براءة ا (12)

محرك ترددى یعمل مغناطیسیا ونظام تحكم للمغناطیس الكھربائى   (54)
٠٧/٠٢/٢٠٣١فى وتنتھى ٠٨/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ائى   اطیس الكھرب د للمغن یتعلق ھذا االختراع بمحرك ترددى یتحكم فیھ مغناطیسیا لھ نظام تحكم فری
كالبطاریات لیوفر وقت تشغیل ممتد بواسطة قة مخزنة ینشئ المحرك ویرتب لیشتغل من مصدر طا

ات  ى الملف رارة ف د الح ى تول تحكم ف ة ت ائى بطریق اطیس الكھرب زودة للمغن ة الم ى الطاق تحكم ف ال
ف  ى المل ر االفتراض ن العم د م الى یزی سیة وبالت ضًا ٠الكھرومغناطی ادر أی تحكم ق ام ال ون نظ یك

رعة و ى س تحكم ف ى ال زم ال/عل ات ع تعمال أو مخرج دد االس رك متع ل المح رك لیجع ٠مح
ود  ابقة الوج دة أو س ات جدی ة الھیئ ن مختلف ات م ى المحرك ستخدم عل ب لی ام ویرت صب النظ ین

٠وربما یستخدم فى صناعات أو أجھزة أخرى تستفید من استخدام المغناطیسیات الكھربائیة 

(57)

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



٢٠

١٨/١٠/٢٠١٢
١٧٨١/٢٠١٢

٢١٤دیسمبر 
١٤/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠٣٤

(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 C08F 210/16

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

YANG, Qing
MCDANIEL, Max, P.
BEAULIEU, William, B

4.
5.

MARTIN, Joel, L.
CRAIN, Tony, R.

(73) 1.
2.

١٩/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٧٦٢.٤١٤/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٥/٠٤/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/032610):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

عالى Mw/Mzتركیبات محفز إلنتاج بولى أولیفینات ذات معدل  (54)
١٤/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ١٥/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

سا  دیم ٠میتالوسین مزدوج-یتعلق االختراع الحالى بعملیة بلمرة تستخدم نظام محفز أن ضاً تق تم أی ی
ع  سى، توزی شترك عك ومر م ع مون ولیمرات توزی ذه الب رة، ولھ ة البلم ن عملی ة م ولیمرات المنتج الب

و ائى النم ر ثن ى غی دل وزن جزیئ والى Mn/Mwذج، مع ن ح راوح م والى ٣یت ى ح دل ٨إل ، ومع
Mz/Mw ٦٠إلى حوالى ٣یتراوح من حوالى

(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



٢١

١٦/١٠/٢٠١٢
١٧٧٤/٢٠١٢
٢٠١٤نوفمبر 

١٤/٠٤/٢٠١٥
٢٧٠٣٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04D 13/18

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ALFANI, Roberta
CAPONE, Claudia
PLEBANI, Marco

(73) 1.
2.

٢٠/٠٤/٢٠١٠بتاریخ (MI2010A000670): تحت رقمإیطالیا
١٩/٠٤/٢٠١١بتاریخ(PCT/IB2011/051689):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

یة ضوئیة غشائیة رقیقة، وطریقةمنتج أسمنتي صالح بصفة خاصة كركیزة لوحدة نمطیة فلطائ
إلنتاجھ

(54)

١٨/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ١٩/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
ا ز بأنھ ة، تتمی شائیة رقیق ة ضوئیة غ ة فلطائی زة لوحدة نمطی تج یتعلق االختراع الحالي بركی ن من م

طح شونة س ز بمتوسط خ ن Ra أسمنتي یتمی د ع انومتر٥٠٠ال تزی ق٠ن ا یتعل ضًا االختكم راع أی
ة ضوئیة غشائیة ة فلطائی ذا النحو، ووحدة نمطی ة بمنتج أسمنتي على ھ ھ، وطریق شتمل علی ة ت رقیق

٠لتشكیل كل منھما بالقولبة

(57)

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



٢٢

٢١/٠٦/٢٠٠٩
٠٩٥٤/٢٠٠٩
٢٠١٤نوفمبر 

١٤/٠٤/٢٠١٥
٢٧٠٣٦

(22)
(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 (229/36, 229/76) & C07D 213/38

(71) 1.
2.
3.

TRADECORP, S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

SIERRA, Miguel A.
GÓMEZ-GALLEGO, Mar
ESCUDERO, Rosa.

4.      LUCENA, Juan J.
5.     GARCÍA-MARCO, Sonia

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١٢٧٠٤١.٩: تحت رقم مكتب البراءات األوروبى
٢٠/١٢/٢٠٠٧بتاریخ PCT/EP 2007/064370)( : رقم ءة الدولىطلب البرا

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / ستاذة األ (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة كیمیائیة لعالج إصفرار النبات نتیجة نقص الحدید  (54)
١٩/١٢/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٠/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یمكن أن یكون ٠تركیبة كیمیائیة لعالج إصفرار النبات نتیجة نقص الحدیدبالحالى االختراعیتعلق 
ة ٠ھذه التركیبة خواص محسنة للعالجات المعروفة حالیًا ل ر متماثل شتقات غی والتركیبة عبارة عن م

ا  ط یمكنھ ع تناسق فق ع بخمسة مواض ل إسیتیك تتمت و ھیدروكسى فینی ین داى أمین ض إیثیل من حم
٠خلب الفلزات 

ھ (X1)حیث تكون  اتى ب وى عل) ١٠(أو ) ٦(عبارة عن نظام أروم ون یحت ة ذرات كرب ى مجموع
ى  ا یصل إل ارى بم شكل إختی م ٤ھیدروكسى فى الموضع ألفا ، بھا إستبدال ب تبدال ت مجموعات إس

ن  ون م ى تتك ة الت ن المجموع ستقل م شكل م ا ب سى ، : إختیارھ الو ، كربوك لفا ، ھ فو ، س فوس
ارة عن نظام (X2)ألكیل خطى أو متفرع ، تكون (C1-C4)ألكوكسى ، (C1-C4)أسیتوكسى ،  عب

اتى أ ھ روم ا ، ) ١٠(أو ) ٦(ب ع ألف ى الموض سى ف ة ھیدروك ى مجموع وى عل ون یحت ذرات كرب
ا  سة بھ ر متجان ة غی سة ) ٦(أو ) ٥(أو حلق ر متجان ى ذرة غی ا عل ى الموضع ألف وى ف م ذرات تحت ت

، N ،O، تشتمل بشكل إختیارى على ذرات N ،O ،S: إختیارھا من المجموعة التى تتكون من
Sى ب ى أخرى ف ن صفر إل راوح م ا یت ى م وى عل ا ، وتحت ام ٣نیتھ ة ، تكون بالنظ ط مزدوج رواب

مجموعات ٤الحلقى غیر المتجانس أو األروماتى المذكور بھ إستبدال بشكل إختیارى بما یصل إلى 
ن  ون م ى تتك ة الت ن المجموع ستقل م شكل م ا ب م إختیارھ تبدال ت الو ، : إس لفا ، ھ فو ، س فوس

س سى ، أسیتوك سى ، (C1-C4)ى ، كربوك ون (C1-C4)ألكوك رع ، وتك ى أو متف ل خط Yألكی
٠أو مجموعة زایلیلین n(CH2)عبارة عن 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات
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٢٨/٠٥/٢٠١٢
٠٩٥٦/٢٠١٢
٢٠١٤نوفمبر 

١٤/٠٤/٢٠١٥
٢٧٠٣٧

(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   C04B 18/14, 28/08

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S.P.A (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

CANGIANO, Stefano
PRINCIGALLO, Antonio

(73) 1.
2.

٣٠/١١/٢٠٠٩بتاریخ  (MI2009A002105) : إیطالیا تحت رقم 
٣٠/١١/٢٠١٠بتاریخ )PCT/EP 2010/068465(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

تضم خبث الفرن العالي الناعمةھیدرولیكیةرابطةماد (54)
٢٩/١١/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٣٠/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

% ٣٠تتراوح من یتعلق االختراع الحالي بماده رابطھ ھیدرولیكیھ تضم خبث الفرن العالي الناعم بكمیھ
على % ٥تعادل أو تزید عن لى أساس كتلھ الماده الرابطھ، وخبث أسمنت بورتالندي بكمیھع% ٩٥و

تعمل كمنشط، ویتمیز خبث المعادن أساس كتلھ الماده الرابطھ، وماده كبریتات واحده على األقل
سنتیمتر مربع لكل جرام٤٠٠٠الطحن تزید عن نعومھ:بالخصائص والتركیبھ التالیھ على أساس الكتلھ

بمعدلSiO2: 30-40% Al2O3: 9-13% CaO: 34-42% %٨٠بلین محتوى زجاج یزید عن 
(CaO+MgO) /(Al2O3+SiO2) مجموع محتوى كمیھ عنصر الكبریتات المذكور، ؛ویتراوح١أكثر من

.أساس كتلھ الماده الرابطھعلى% ٤.٥و% ٠.٦، بین SO3معبر عنھا بـ

(57)

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



٢٤

٠٦/١٢/٢٠١٢
٢٠٢٢/٢٠١٢
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

ت االختراعمكتب براءا

(51) Int. Cl.8 B04C 2/54, 2/06 & B28B 23/00

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CANGIANO, Stefano
CARMINATI, Aronne

(73) 1.
2.

١٠/٠٦/٢٠١٠بتاریخ  (MI2010A001046) : إیطالیا تحت رقم 
٠٩/٠٦/٢٠١١بتاریخ )PCT/EP2011/059591(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

یتمتع بخواص الشفافیةتىلوحة مركبة أساسھا مالط أسمن (54)
٠٨/٠٦/٢٠٣١نتھى فى ـوت٠٩/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ل سمكھا بالكامل مجموعة من الفتحات، ینفذ خالى أساسھا مالط أسمنتبلوحة مركبةیتعلق ھذا االختراع
، الفتحة المذكورةىموضوع فشكل لوح سابق التشكیلى، كل منھا مملوء بمادة منفذة للضوء فالخاللیة

على األقل ٣متر/ كجم٣٠المذكور على ىاألسمنتالمالطى، حیث یحتوالفتحة المذكورةىأو مشكل ف
، ، ألیاف من الصلبألیاف معدنیة: أو أكثر من األنواع التالیةدیتم اختیارھا من واحىمن األلیاف الت
.كما یتعلق االختراع بطرق إنتاج اللوحة المذكورة. راتینجات بولیمریة، ألیافألیاف زجاجیة

(57)

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



٢٥

٠٦/٠٢/٢٠١١
٠١٨٢/٢٠١١

٢٠١٤دیسمبر 
١٤/٠٤/٢٠١٥

٢٧٠٣٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

مى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العل
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C04B 14/30, 40/00 & B01J 35/00, 37/03 & C01G 23/00, 23/047

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S.P.A.  (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ANCORA, Renato
BORSA, Massimo
ILERMARCHI, Maurizio

(73) 1.
2.

٠١/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ (MI 2008A 001445): تحت رقمإیطالیا
٣١/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/EP2009/005571): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

مواد مركبة محفزة ضوئیاً محتویة على تیتانیوم وحجر جیرى  (54)
٣٠/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى٣١/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ع الحجر االختراعیتعلق ة م انیوم مدمج ات تیت ى مركب شتمل عل د ی ز ضوئیاً جدی تج محف الحالى بمن
رى  سید ٠الجی انى أك ة لث بة منتج ادة مناس ع م رى م ر الجی ل الحج تج بتفاع ى المن صول عل تم الح ی

س م غ دى ث ول قاع ى محل انیوم ف ا بدیالتیت صول علیھ تم الح ى ی صلبة الت ادة ال ة ل الم ا ٠ق وتجفیفھ
صھا  رى ٠وتحمی ر جی ى حج وى عل ة تحت ادة مركب ى م صول عل تم الح انیوم ٠وی سید التیت انى أك ث

سیوم  ات الكال ة ٠وتیتان ذة الطریق ا بھ صول علیھ تم الح ى ی ة الت ادة المركب رت الم د أظھ ٠ولق
رى  ات أخ ع مكون یط م ى خل ى أو ف ا ھ ستخدمة كم شك٠والم اً ب وئیاً عالی اً ض شاطاً حفزی ر ن ل غی

٠متوقع  

(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
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٢٠/٠٦/٢٠١٢
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(22)
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(44)
(45)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09J 167/06, 11/04, 11/06, 11/08, 9/00 & E04G 23/02

(71) 1.
2.
3.

WUHAN KEDA MARBLE PROTECTIVE MATERIALS CO., LTD.  (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

DU, Kunwen
DU, Kunwu

(73) 1.
2.

٠٨/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠١٠٢٠١٠١٨:تحت رقمالصین
١٣/٠٥/٢٠١١بتاریخ(PCT/CN2011/074041): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

الدقى محمد رجائى (74)
براءة اختراع (12)

مادة لصق ملونة لوصل االحجار  (54)
١٢/٠٥/٢٠٣١وتنتھى فى ١٣/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ن جزء١٠٠قل على ن لوصل االحجار ، و یشتمل على األاالختراع بعامل ملوھذا یتعلق  الوزن م ب
درج أجزاء بالوزن من٥ستر غیر مشبع مجفف فى الھواء و صفر إلى أراتنج بولى  زیت خروع مھ

ى ١و  انو و ٢٠إل م الن الوزن من مسحوق بحج ى ١٠جزء ب ادجزء٢٥٠إل ن م الوزن م ھ ةب مالئ
ى ١و  ع انكماش ١٥إل ن عامل من الوزن م زء ب ل یتغلب٠ج ذا العام ادھ وب م ى عی صق ةعل الل

الةالمصنوعةالتقلیدیةالواصل بیل المث ى س واء ، نزعمن صمغ الرخام وعل ى الھ اف ف طء الجف ھ ب
ن ٠وما أشبھلإلنكماش و انخفاض القابلیھ للنفاذةالمضادةالسعو ون یمك و عامل وصل االحجار المل
٠ھشبأمواد التشیید مثل االحجار و البالط وما ن یستعمل لملء الفجوات التى توجد بینأ

(57)

ع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االخترا



٢٧

٢٣/١١/٢٠١٠
١٩٧٣/٢٠١٠

٢٠١٤دیسمبر 
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(22)
(21)
(44)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C22B 5/02 & F27B 3/04

(71) 1.
2.
3.

PANGANG GROUP COMPANY LTD (CHINA)
PANGANG GROUP PANZHIHUA IRON & STEEL RESEARCH INSTITUTE CO. LTD. (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

ZHAN JINLONG

(73) 1.
2.

٠٦/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠١٠٢٧٢٩٨٨.٩: تحت رقمالصین ٠١
٠٢
٠٣

(30)

خالد مجدى مختار  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة اإلنتاج الختزال الحدید مباشرا وتجھیزات شى االختزال  (54)
٢٢/١١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٣/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع ب ذا االخت ق ھ زالاإلةطریقیتعل ى االخت زات ش را وتجھی د مباش زال الحدی اج الخت شمل٠نت ت
زات غرف سرى وغرفةالتجھی رن الی رن الیمنةالف ام وىالف واد الخ زات شحن الم دم ةلیآوتجھی التق

زات ةبخطو ث وتجھی ع الخب سخینادخإوتجھیزات توزی واد الخام وحارق الت ادم ةروماسول الم الع
زات  واد وإوتجھی راج الم ع اإلخ ب م صلعل واد مت الق للم ورةغ ثةوماس شمل الطریق٠الخب ةوت
ل تجدخال المواد الخام فى تجھیزاتإتوزیع الخبث وةالخطى التالی ام وتحمی واد الخ زات شحن الم ھی

طةالسخن ومحطةالسخن المسبق ومحطةشحن المواد ونقلھا عبر محط زال بواس دم ةلیآةاالخت التق
ود وكما تسخین المواد الخام بحارقةبخطو راق الوق ن خالل احت سخین م م إالت ى ت واد الت خراج الم

صلدخالھا فى العلب مع اإلإالمواد واختزالھا من تجھیزات شحن زات إوةغالق للمواد مت دخال تجھی
زات ةیالعمل التالةخرى لدورالفرن األةفى مدخل المواد الخام لغرفشحن المواد ھذه خراجإبتجھی

واد ار بقل٠الم ذا االبتك از ھ دود ةیمت تھالك الطاقالح اض اس وارد وانخف اضةللم ون وانخف الكرب
اءةالبیئةوحمای الیف قلیلةعالیةوكف ادناإلةوتك اع المع اج و ارتف زات ةطویلةوصالحینت التجھی
٠نتاج وغیرھا من المزایافى اإلةانطباقھا الواسعةودائر

(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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البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01J 8/06 & C07C 5/42

(71) 1.
2.
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UHDE GMBH  (GERMANY )

(72) 1.
2.
3.

HEINRITZ-ADRIAN, Max
WENZEL,Sascha

(73) 1.
2.

١٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠١٢٦٦٣.٥١٣: الطلب األلمانى تحت رقم  
٠١/٠٣/٢٠١٠بتاریخ /EP 2010/001238)(PCT: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وجھاز للتولید المستمر للبخار من الحرارة المبددة من عملیة نزع الھیدروجین من ألكان   (54)
٢٨/٠٢/٢٠٣٠فى ى وتنتھ٠١/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ از بیتعل ة وجھ وفیر طریق شكلبخارلت ستمرب انم در اإلمك ة ق ن عملی م
زع انن ن ألك دروجین م ق الھی ن طری ة ع راء الطریق تم إج ث ی وى ، حی از یحت رار غ إم

دروكربون ى ھی ل عل ب المفاع ھ أنابی تم توجی ث ی ز ، وحی ا بمحف ن ملؤھ ل یمك ب مفاع الل أنابی خ
د المغل تم تجدی ث ی د وحی طة مواق سخینھا بواس ن ت سخین یمك ة ت الل غرف ارج خ اه الخ ة بإتج ق

ز  د المحف ون تجدی رارة ویك اً للح ل ماص ون التفاع ث یك ة ، وحی صورة دوری ل ب ز التفاع محف
ع  تم وض ث ی ز ، حی د المحف اء تجدی د أثت درة المواق ض ق تم خف ھ ی ث أن رارة وحی اص للح ر م غی

دخل  د م افیة عن د إض ا مواق ساخن مم صرف ال از المن افى للغ د اإلض صرف للتولی از المن اة الغ قن
از  تم إستخدام الغ ث ی ز ، حی د المحف اء تجدی ساخن أثن از المنصرف ال اج الغ یؤدى إلى إستمرار إنت

٠قدر اإلمكان من الحرارة المبددة من العملیة مستمرالمنصرف الساخن المذكور لتولید بخار بشكل

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة 



٢٩

٠٨/٠١/٢٠١٢
٠٠٣٥/٢٠١٢
٢٠١٤نوفمبر 

١٥/٠٤/٢٠١٥
٢٧٠٤٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04F 11/16

(71) 1.
2.
3.

KÜBERIT PROFILE SYSTEMS GMBH & CO. KG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SONDERMANN, Frank

(73) 1.
2.

٠٩/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٣٢٦٧٣.١: ین رقمالتحت ألمانیا 
٠٩/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٢٠٠٩٠١٧٧٦٩.٦

١٠/٠٥/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/056383(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

وسیلة إلحكام ربط حافة غطاء أرضیة مع ھیكل جانبى (54)
٠٩/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٠/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة زالإلبشكل قابل لأرضیةلغطاء -ى بشكل جانبةمزود- ة ام ربط حافكحإلةبوسیلختراعالھذا ایتعلق
عن ھیكل ةعبارالمذكور بشكل محددى، یكون الھیكل الجانبةرضیألیحدد غطاء اىمع ھیكل جانب

ىالھیكل الزاوویشتمل. ةدرجىربطھ علحكامإیمكن ىمتدرج وھیكل قاعدىبھیكل زاوةبارزةدرج
یتم تشكیلھا كقضیبةتبادلیةیقاف، تتمیز بوجود ولیجة إوقائمةتغطیتدرج بجناح. ةقائمىالمتدرج عل

ةداأیتم علیھ تشكیل ىالذوتھیئتھا فى موضعھا مع الھیكل الجانبىةزالإلجانبى ویتم وضعھا بشكل قابل ل
االحتجاز مع ةداأوتشترك . ىمعاكستین بشكل تبادلالقل من حافتیھ الطولیتینألاىعلةواحدىاحتجاز عل

ىمع الشكل الجانبةتكمیلیةقل بطریقألاىا علًـ ویتم تشكیلھا جزئیةرضیألاغطاءةلحافىالشكل الجانب
٠ى الجانبمع الشكلةتكمیلیةقل بطریقألاىا علًـ ، كما یتم تشكیلھا جزئیةرضیألغطاء اةلحاف

(57)

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



٣٠

١٢/١٢/٢٠١٠
٢٠٩٣/٢٠١٠
٢٠١٤نوفمبر 

١٩/٠٤/٢٠١٥
٢٧٠٤٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

نولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتك
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 1/20 & B01J 29/40, 37/28

(71) 1.
2.
3.

TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

NESTERENKO, Nikolai
VERMEIREN, Walter
GRASSO, Giacomo

4.      VAN DONK, Sander
5.      GARCIA Wolfgang

(73) 1.
2.

٢٥/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ  ٠٨١٥٨٩٢٤.٤:المكتب األوروبى تحت رقمى 
٠٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥٤٢٣٢.٤

٢٤/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ  )  PCT/EP2009/057887(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة لصنع أولفینات من مركبات مؤكسجة (54)
٢٣/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة  طة عملی ة ، بواس ات خفیف صنع أولفین ة ل راھن بعملی راع ال ق االخت ة ، XTO-OCیتعل مدمج
سجین ، ھ ى أك وى عل ضوى یحت ة ع ام تغذی ن خ ة م ضمن العملی ت ، وتت د أو كبری ) أ: الوجینی

ن  ة م وات مكون ى قن وى عل ر ١٠تزوید حفاز یشتمل على غرابیل جزیئیة زیولیتیة تحت أعضاء وأكب
ة تفاعل XTOتزوید منطقة تفاعل ) فى بنیتھا دقیقة المسام ، ب از ، OC، منطق د حف ة تجدی ومنطق

اطق الثالث ى المن ذكور ف از الم دویر الحف تم ت دد وی از المج ن الحف ل م ى األق زء عل ر ج ث یم ة ، بحی
ل  ة تفاع ى منطق ل OCإل ة تفاع ى منطق ود ف از الموج ن الحف ل م ى األق زء عل ر ج OC، یم
ل  ة تفاع ى منطق ل XTOإل ة تفاع ى منطق ود ف از الموج ن الحف ل م ى األق زء عل ر ج XTOویم

د مالمسة خام التغذیة العضوى المذكور ) إلى منطقة التجدید ، جـ ى أكسجین ، ھالوجینی وى عل المحت
فى ظروف فعالة لتحویل جزء على األقل من خام التغذیة إلى XTOأو كبریت مع الحفاز فى مفاعل 
ل  ن مفاع صرف م بیب من ل ، دXTOص دروكربونى ثقی زء ھی ة وج ات خفیف ى أولفین شتمل عل ) ی

ل ا دروكربونى الثقی زء الھی ن الج ذكورة ع ة الم ات الخفیف ذكور ، هفصل األولفین زء ) لم سة الج مالم
ل OCالھیدروكربونى الثقیل المذكور مع الحفاز فى مفاعل  ى األق فى ظروف فعالة لتحویل جزء عل

٠من الجزء الھیدروكربونى الثقیل المذكور إلى أولفینات خفیفة 

(57)

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



٣١

٠٩/١٢/٢٠١٠
٢٠٩٢/٢٠١٠
٢٠١٤نوفمبر 
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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 A61M 5/00

(71) 1.
2.
3.

RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC, (UNITED STATES OF AMERICA)
SHAW THOMAS, J. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SHAW Thomas, J.
SMALL. Mark
ZHU, Ni

(73) 1.
2.

١٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ١٣٦.٤٦٢/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٠/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ )PCT/US2009/037742(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد      (74)
إختراع براءة  (12)

لالنكماشةبكانیوال قابلةتحكم فى تدفق مائع مزودةوسیل (54)
١٩/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٠/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

تةبوسیلاالختراع یتعلق ھذا  ى مبی رز تشتمل عل انیوال تب ى اإ؛ ك ن المبیتألل ام م دةوصل؛م ىفةمفی
یل یلتوص ائع ةالوس صدر م ائعأبم اء لم ینو وع ائع ب ق م ن طری صاال ع وفر ات ائع ی دفق م سار ت ؛ م

ل انیوال والوص داً ةلیآ؛ ة الك رف بعی انیوال تنح ل الك حب تجع اس ع بروزھ ن موض شغِّلع ھ ؛ م تم حمل ی
سار إ، وة خالل الوسیلئعنھاء تدفق الماإلالمبیت ویتم تصمیمھ لتعدیل مسار تدفق المائع ةبواسط الق م غ

شكل ةالمقّدمةیتم تفضیل الوسیل. داخل المبیتلىإالسحب لسحب الكانیوال ةلیآ، وتحریر حكامإالتدفق ب ب
ع دم ةو كوسیلأتسریب ة، كجزء من مجموععلى سبیل المثال،ى المجال الطبىمحدد الستخدامھا ف جم

.للتدفقةقابلةو مادأخرى أو موائع أ

(57)

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



٣٢

٢٦/١٢/٢٠١٢
٢١٤٢/٢٠١٢
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

M-I L.L.C. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

RIFE, Nathan
YOUNG, Steven
LEE, Lijein

(73) 1.
2.

٣٠/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ٣٦٠.٣٩١/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٣٠/٠٦/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/042606):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ائع ثقب بئر بانسیابیة مستویةم (54)
٢٩/٠٦/٢٠٣١وتنتھى فى ٣٠/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

سیابیة مستویة ى شكل ان شتمل عل ر ت ي٠یتعلق االختراع الحالي بالكشف عن موائع ثقب بئ دة ف واح
ى شتمل عل ث ی ائع زیتي: من السمات تتم صیاغة مائع ثقب بئر من مستحلب عكسي بحی كل م ي ش ف

رطور ي شكل طور غی ي ف ن متصل من مائع ثقب البئر لمستحلب عكسي ومائع غیر زیت متصل م
ادة تحالب وم ادة اس سي؛ وم ر لمستحلب عك ب البئ ائع ثق سیابیة ، المستحلب الزیتي في م ة لالن معدل

ین حیث أن المادة المعدلة لالنسیابیة تكون عبارة عن بولي أمید تم تشكیلھ من خالل تفاعل كحول أم
نوحم ر م ب البئ ائع ثق ون لم ث یك ین، حی ولي أم ي وب سیابیة ض دھن كل ان سي ش ستحلب العك الم

٠سطحي

(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



٣٣

١٤/٠٥/٢٠١٣
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(22)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث
مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CHEN, Jianfeng
YANG, Xudong

(73) 1.
2.

٠٣/١٢/٢٠١٠بتاریخ ٩٥٩.٨١٩/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٣٠/١١/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/062642):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)
براءة اختراع   (12)

بعاد ذاتى التكیف لبیانات استشعار موزعةجھاز ترشیح رباعى صغیر ثنائى األ (54)
٢٩/١١/٢٠٣١وتنتھى فى ٣٠/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ن اإلداة كمبیوتر قابلة للقراءة لترشیحأیتعلق االختراع الحالى بطریقة ، وجھاز ، و دد م شارة من ع
ةأ شعار الموزع زة االست ن ٠جھ دد م ى ع صول عل تم الح ث ی زةأحی شعار ذات األجھ زة االست جھ

ا تم اختی ة األالموزعة حیث ی اس المسافة الفرعی سافة قی ىر م م الحلإلشارةول ى ت ا ، صولالت علیھ
سافة  ز الم ث تتمی ة األحی وةالفرعی ى بخط ارول اس مخت أ الت٠ذات مق دیر خط تم تق ل ی یح المقاب رش

اره/الخطوة عندما یقابل الخطأ المقدر المقیاسولى ومقاسللمسافة الفرعیة األ م اختی ذى ت ٠المعیار ال
االفرعیة الثانیة بالخطوة التى تمتلك مقاس الخطوة المعتتمیز المسافة تم اختیارھ ى ی ة الت شارة واإلدل

٠الثانیةالتى یتم ترشیحھا من خالل تطبیق جھاز الترشیح المقابل للمسافة الفرعیة

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
ة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صور
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(22)
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(11) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H01H 33/91

(71) 1.
2.
3.

CHINA XD ELECTRIC CO. LTD (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

ZHANG, Meng
LI, Xinyi
YANG, Peng

4.   ZHANG, Xiaojing
5.    MU, Shuanglu

(73) 1.
2.

٢٥/٠٨/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠١٠٢٦٢٥١٣.١:تحت رقم الصین 
٠٣/٠٨/٢٠١١بتاریخ PCT/CN)2011/077969(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

غرفة إطفاء قوسیة ذات قدرة عالیة على تحمل التیار فى معدات تحویل الجھد العالى  (54)
٠٢/٠٨/٢٠٣١فى وتنتھى ٠٣/٠٨/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ىیتعل ار ف ل التی ى تحم ة عل درة عالی یة ذات ق اء قوس ة إطف ل بغرف دات تحوی مع
والنج ٠الجھد العالى  م معزول مزود ب ى جزء دع اء القوسیة ف ة اإلطف د لغرف ة األبع ل الطبق وتتمث

ل للتحرك  تم وضع نظام اتصال قاب ة ؛ وی معدنیة عند الطرفین ، ویضم الوالنج المعدنیة عند طرفی
ازل ، ویكون دعم الع زء ال ل ج یة داخ اء القوس ة اإلطف ت لغرف صال ثاب ام ات ور ونظ دى المح ا متح

دعم المعزول  ت لجزء ال ى الطرف الثاب ة ف تم توصیل الولیجة المعدنی ازل ؛ وی دعم الع مع جزء ال
د الطرف  ة عن تم توصیل الولیجة المعدنی ا ی اء القوسیة ، بینم ة اإلطف مع نظام االتصال الثابت لغرف

ستخدم غرفة اإلطفاء القوسیة وت٠القابل للتحرك فى نظام االتصال المتحرك لغرفة اإلطفاء القوسیة 
ا  ستخدم فیھ ا ت زول ، كم دعم المع زء ال یة لج رة أساس ار دائ ھ تی ة بتوجی ة الخاص والیج المعدنی ال
ك  ؤدى ذل ث ی یة ، بحی دائرة األساس ى ال ل ف ل الجزء الموص واد وھیاك ة الخاصة بتحسین م الطریق

دائرة ،  ة ال اض مقاوم ستعرض ، وانخف ل الم ع التحوی ادة مقط ى زی عاعیة ، إل ة االش سن الحال وتح
٠وتعزیز اجمالى قدرة التدفق لغرفة اإلطفاء القوسیة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
وتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الف
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سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

P38 Kinaseمشتقات إندازول واستخدامھا كمثبطات  (54)
٢٤/٠٢/٢٠٢٤فى وتنتھى ٢٥/٠٢/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

راع یتعلق ھذا  ا P38بمثبطات االخت ات صیدالنیة ٠وطرق إلنتاجھ راع تركیب ضاً االخت وفر أی وی
ات االخت ى مثبط شتمل عل صیدالنیة ت ة ال ات والتركیب ذه المثبط تخدام ھ رق الس وفر ط ا ی راع كم

صدفیة ،  دى ، ال ل الروماتوی اب المفاص ام ، التھ اب العظ اب ، التھ ن االلتھ ة م ى الوقای ف
راض  الج األم ة ولع ة الذاتی راض المناع سرطان ، أم اء ، ال اب األمع رض التھ رون ، م رض ك م

٠حدوثھا األخرى التى تكون السیتوكینات سبب فى

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

ــةعائمــةمنص (54)
٠١/٠٣/٢٠٣١نتھى فى ـوت٠٢/٠٣/٢٠١١الحمایة من مدة تبدأ 

بھا عنصر غطاء مسطح وعنصر منع تسریب، حیث یكون متصالً ةعائمةبمنصیتعلق ھذا االختراع
بتجویف مغلق مع عنصر بعنصر الغطاء، ویحدث تالمساً محكماً مع سطح سائل أثناء التشغیل ویحیط

صر الغطاء یمكن إحداث ضغط زائد یدعم عنالتجویفى، وفى أو سطح قاعدالغطاء وسطح السائل
واحد على األقل كعنصر منع ىمع توفیر جدار محیط، جھاز إنتاج یعمل بالھواء المضغوطةبواسط

.تسریب یبرز إلى السائل أثناء التشغیلالتسریب ، وبھا قسم منع

(57)

ة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــ
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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ZAMALEEV, Firdaus Usmanovich
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(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع (12)

شبكة أنابیب للبئر ذات طالء یمنع التراكم ، وطریقة الطالء  (54)
٠٣/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٤/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع ق االخت راكم یتعل ع الت ال من ة بمج صفة خاص ق ب ا یتعل نفط ، كم اج ال صناعة إنت الى ب الح
ر ) ٠الھیدرات ، إلخ–الملح –البرافین –القار –األسفلت ( على السطح الداخلى لشبكة أنابیب البئ

 (WOT)ش داخلى  ل سطح ال الء ال تخدامھ لط ن إس تخدامھ ویمك ن إس ر ، ویمك ب البئ بكة أنابی
دروكربونات  تخراج الھی ة إلس ع أى طریق از(م نفط والغ ر ) ال اج البئ روف إنت ن ظ ر ع ضِّ النظ بغ

ام  دروكربونات الخ ة  الھی ة ٠ونوعی وة الحلقی ى الفج ان ف ولى یوریث ضخ الب ة ب ة الفنی ق النتیج تتحق
ر ومث ب البئ شبكة أنابی ة المتكونة بین السطح الداخلى ل ھ درج ر ول ب البئ اب مركب فى  شبكة أنابی ق

اب  حب المثق م س اً ، ث ان تمام ولى یوریث صلب الب ى أن یت ار إل سطح ، واإلنتظ شطیب ال ن ت ة م عالی
ر ب البئ بكة أنابی ن ش ود ٠م دن الموج ع المع ان م ولى یوریث ل للب صاق كام ق إلت تم تحقی ذلك ، ی ب

ة الطالء فى جدار شبكة أنابیب البئر ، باإلضافة إلى الحص ٠ول على سطح المع وسمك منتظم لطبق
ـر ،  ـیب البـئـ ة فى  شبكة أنابـ ة مثقب ب شبكة معدنی طبقاً لُمعاِمل تقلص البولى یوریثان ، یمكن تركی

كذلك ، عند الضرورة ٠حیث یكون القطر الخارجى للشبكة مساویاً للقطر الداخلى لشبكة أنابیب البئر
ة المعال ى تقنی تناداً إل ان وإس ولى یوریث خ  الب ل ض ان ، قب ولى یوریث ن الب ة م واع معین ة ألن ج

ة  ة معروف ة بإستخدام أى طریق بإستخدام ٠یتم تسخین شبكة أنابیب البئر إلى درجة الحرارة المطلوب
ن  ن الممك صبح م سابقة ، ی ادة ال ع الم تراك م الء ، باإلش ع الط ة لوض ذه الطریق صمیم وھ ذا الت ھ

الء  ة الحصول على طبقة ط ة عالی ع ، ومقاوم سمك ، وسطح الم ا نفس ال ة الجودة لھ سة عالی متجان
ة  ة عالی ر ، ومقاوم ب البئ شبكة أنابی داخلى  ل سطح ال ع ال ة م الة ، ودرجة إلتصاق عالی لألوساط األكَّ
أثیرات ، ن ت ا م ب علیھ ات ومایترت ن التراكم وُّ ع تك ة ، تمن ة عالی ة حراری ث ، ومقاوم للح

رة الزم ن الفت د م ة ، وتزی ار المنتج سیة لآلب الحات الرئی ة واإلص الحات الروتینی ین اإلص ة ب نی
٠ولذلك فإنھا تُطیل من عمرشبكة أنابیب البئر 

(57)

، كما  تمثل الرسومـات تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
ة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبوالصور المرفقـة بالوصف التفصیلى صور
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ةبحریةزلزالیةرتال مسماعات مائیأدر عرض نطاق ترددى كامل لبیانات مصةشبحیةزالإلةطریق (54)
٠١/١٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٢/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ات الزلزالیی ى البیان صول عل سجلةتم الح سماعات مائیةالم ل م ى رت صنیفھاةبحریةف ع وت كتجم
شترك ات٠مستقبل م ل البیان ب لتحوی ردد المرك الس للت ر الب تخدام مؤش رى اس ن ةالزلزالیویج م

ئ ةتكراریةافقمترةمتدرجةكما یتم تطبیق خط٠لى مجال طیفىإزمن -نطاق فراغ  باستخدام مھی
ةیجاد حل مربعات صغرى لمجموعإلة المحولةسا ، وذلك على البیانات الزلزالیساأمتقدم طبیعى 

ل الحل ٠ةالمصدریةالشبحیةالزإمعادالتةلى منظومإةمن المعادالت بالنسبةعیاری ویجرى تحوی
ت شبحیتھا أد قةبیانات زلزالیزمن لتوفیر-لى نطاق فراغ إعكسیا رجوعا  صدریزیل ى ةالم د ف تفی

٠رضلألةتحت السطحیةالطبقعنةو فى تكوین صورأتصویر 

(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
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لمشایة ریاضیةلوحة تخفیف الصدمة  (54)
١٣/٠٢/٢٠٣١وتنتھى  ١٤/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

حیفة  زران وص یتعلق االختراع الحالى بلوحة تخفیف الصدمة لطاحون الدوس تشمل جزء قطعة الخی
ة ٠اإلنزالق المحتملة  زران الطولی ة الخی ن قطع یتألف جزء قطعة الخیزران من واحدة على األقل م

یة  زران العرض ة الخی ن قطع ل م ى األق دة عل ة الخی٠وواح ة وقطع زران الطولی ة الخی زران وقطع
حیفة ٠العرضیة تحبك على نحو مستعرض لتشكل صحیفة الخیزران المنسوجة  ویمكن أن تكدس ص

سمك  ى ال سوجة ف زران المن حیفات الخی ة من ص شكل كدس ر لت و اآلخ دا تل سوجة واح زران المن الخی
صدمة  ف ال ة تخفی وة لوح ب ٠المطلوب لتعزیز ق ى جن ا إل رتبط جنب ى ت ة الت ران الطولی قطع الخیزی

الخیزران العرضیة التى ترتبط جنبا إلى جنب تكدس لتشكل لوحة الخیزران المصفحة ویلصق وقطع
نمط  ا ل ة وفق علوى صحیفة الخیزران المنسوجة أو لوحة الخیزران المصفحة بلوحة اإلنزالق المحتمل

صفحة  زران الم ة الخی ألف ٠صحیفة الخیزران المنسوجة أو لوح ى تت ف الصدمة الت دم لوحة تخفی تق
صدمة من  ف ال أثیر تخفی صحیفة الخیزران المنسوجة أو لوحة الخیزران المصفحة أو كلیھما أفضل ت

٠ومفعول تدلیك القدم 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
ى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبالمرفقـة بالوصف التفصیل
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سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

كبل یتضمن شریط مؤشر قابل لإلزالة ، وطریقة وجھاز لتصنیع الكبل المذكور (54)
٢٦/٠٥/٢٠٣١فى وتنتھى ٢٧/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
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(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



افتتاحیة

یعد البحث العلمى منبعـًا ورافًدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى              

ا ااالهتمام بحقوق ن كاا ولم، یة المنشودة جلو التكنو فكره مما یحقق التنمیة االقتصادیة و  لملكیة الفكریة مطلبـً

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠مصرنا الحبیبة ل

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

مكتب براءات االختراعئیسر 

"عادل السعید عویضة٠أ"
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٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لفصل مصادر متزامنة مستقلة  (54)
٢٥/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٦/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

اس وع االنعك ن ن ة م ستخدم طریق ى ت ة الت صادر المتزامن صل الم ة لف راع بطریق ق االخت ن ٠یتعل م
ق بمصادر أخرىالمفضل أن یتم تنشیط كل مصدر عند زمن  أخیرات ٠عشوائى یتعل ذه الت ل ھ وتمی

سلة  سقة داخل سل داثا مت العشوائیة لعمل تداخل بین المصادر غیر المتسقة بینما تكون االنعكاسات أح
ن اللقطات ل ٠م ساحات لك ستخدم اكت ة ت س رقمی ة عك ق عملی ن طری راء فصل اللقطات ع تم إج وی

داث ٠وأزمنة بدء لكل لقطة٠لقطة ةواتساق أح ین اللقطات القریب اس ب ذ ٠االنعك سمح تنفی وسوف ی
٠ھذه الطریقة بالحصول على مسوحات زلزالیة بشكل أسرع وأرخص

(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  



٦

٢٧/٠١/٢٠١١
٠١٦٧/٢٠١١
٢٠١٤نوفمبر 

٠٥/٠٥/٢٠١٥
٢٧٠٦٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C23C 18/18, 18/31, 18/42

(71) 1.
2.
3.

JET METAL TECHNOLOGIES (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

STREMSDOERFER, Samuel

(73) 1.
2.

٣٠/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٥٥٢٦٢: تحت رقم فرنسا
٣٠/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)2009/059889(: رقم لب البراءة الدولى ط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

طریقة طلى بالمعدن بشكل غیر إلكترولیتى لسطح ركیزة معالج   (54)
٢٩/٠٧/٢٠٢٩فى وتنتھى ٣٠/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل الى االخت ى بالح ة طل الج طریق زة مع سطح ركی ر ل شكل غی دن ب ىبالمع ، إلكترولیت
سدة  ل المؤك ن المحالی ر م د أو أكث ول واح ق رش محل ن طری ون –ع ث تك ھ ، حی ة علی المختزل

ا  ددة ومحسنة فیم ائز متع الطریقة قابلة للتطبیق الصناعى ، وتلقائیھ التشغیل ونظیفة وتعمل على رك
ة  وات التالی ة الخط ضمن الطریق ك تت ق ذل تم تحقی ى ی الى حت ر الجم صاق والمظھ ق باإللت : یتعل

دن ، )أ( ى بالمع ل الطل زة قب سطحى للركی وتر ال ض الت ة لخف ة أوكیمیائی ة طبیعی معالج
ى الخطوة ) ب( الج ف زة المع ق رش ) أ(طلى سطح الركی ن طری ائى ، ع ر كھرب شكل غی دن ب بالمع

رذذه  واد الم ن الم ر م محلول واحد أو أكثر من المحالیل المؤكسدة المختزلة فى صورة واحدة أو أكث
كیل طبقة علویة على السطح المطلى بالمعدن ، تتمثل األھداف األخرى لإلختراع فى تش) ج(علیھ ، 

ة  دوارق الزجاجی ة ال صفة خاص ة ، أى ب ات الناتج ة والمنتج ك الطریق ذ تل ة لتنفی زة المدمج األجھ
ة  ة المنزلی زة الكھربائی سیارات ، أجزاء األجھ المجوفة بصفة خاصة لإلستخدام التجمیلى ، أجزاء ال

ة أو الم و أو أغلف ردد الرادی ز ت ات لتمیی ل مسارات توصیل ھوائی ة مث الحة الجویة وأجزاء كھربائی
٠للفحص الكھرومغناطیسى 

(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 



٧

١٠/١١/٢٠٠٨
١٨٣١/٢٠٠٨

٢٠١٣دیسمبر 
٠٦/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٦١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B05D 5/06 & C09D 11/00

(71) 1.
2.
3.

SICPA HOLDING S.A. (SWITZERLANDS)

(72) 1.
2.
3.
4.

DEGOTT, Pierre
DESPLAND, Claude-Alain
MAGNIN, Patrick
VEYA, Patrick

5.   SCHMID, Mathieu
6.   MÜLLER, Edgar
7.   STICHELBERGER, Albert

(73) 1.
2.

١٢/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦١١٣٨٩١.٣: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/EP2007/052993):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة طبقة خارجیة إلنتاج صور مستحثة مغناطیسیا (54)
٢٨/٠٣/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٩/٠٣/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ألف من سیا تت اج صورة مستحثة مغناطی ات یتعلق االختراع الحالي بتركیبة طبقة خارجیة إلنت مكون
رمتطایرة ل حب ن ناق رةومكونات غیر متطایرة تتكون م داخل متغی ھ وصبغة ت ة للتوجی ضوئیا قابل

ة ة الطبق ة مغناطیسیة، یتعلق كذلك بعملیة لتصنیع تركیب اج طبق ي أنت ة ف ة واستخدام التركیب الخارجی
زة ى ركی سیا عل ة یمكخارجیة لصورة مستحثة مغناطی سیة مطبق ول مغناطی ن استخدام باستخدام حق

ستحثة ستندات الطبقة الخارجیة للصورة الم ة أو الم ائق المھم امین للوث از ت ذكور كجھ سیا الم مغناطی
٠العالمات التجاریة وما إلى ذلكالشخصیة وبطاقات حمایة

(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



٨

٢٩/٠٥/٢٠١٢
٠٩٦٠/٢٠١٢
٢٠١٤نوفمبر 

١٠/٠٥/٢٠١٥
٢٧٠٦٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60l 11/00

)جمھوریة مصر العربیة(عالء الدین محمد الغمرى حسن ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد الغمرى حسنعالء الدین ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

االقراص فولت من االجھزه التالفھ المستخدمھ فى تشغیل٩طریقھ یدوى لتولید طاقھ كھربیھ 
CD-DVD المدمجھ

(54)

٢٨/٠٥/٢٠١٩وتنتھى فى ٢٩/٠٥/٢٠١٢تبدأ الحمایة من
الف یستفاد من الج ة الت راص المدمج از األق ى جھ رسى دى؟ سى دى روم ( زء المیكانیكى ف -رایت

-:كاالتى ) دى فى دى 
ستخدم ف-أ ور الم ن الموت ستفاد م ازـی اب جھ ق ب تح و غل دینامو ى ف ة ك راص المدمج د ( األق مول

).كھربي 
ة للضوء ع)  LED(یتم توصیل مجموعة من مصابیح-ب ات الباعث ى الثنائی وازي مع طرف ى الت ل

.الموجود داخل جھاز األقراص المدمجة( المستخدم كدینامو(الموتور 
ة(المكثفاتأیضا یتم توصیل مجموعة من-ج ع ) المستخدمة لتخزین الطاقة الكھربی وازي م ى الت عل

.طرفى الموتور
تم-د د می م سحبھ للخارج بالی داخل ث ى ال راص المدمجة ال از األق اب جھ ع ب ومدف رار فیق ع التك

ارة) المستخدم كدینامو(الموتور ى إن ل عل ة تعم صابیحبتحویل الطاقة الحركیة الى طاقة كھربی م
)LED (الثنائیات الباعثة للضوء.

(57)

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



٩

٠٩/٠٨/٢٠١٠
١٣٣٨/٢٠١٠
٢٠١٤نوفمبر 

١٠/٠٥/٢٠١٥
٢٧٠٦٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى وا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C 17/36, 17/40

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

GOUARDES, Eric
HENRY, Sébastien
BELLIOT, Sylvain

(73) 1.
2.

٢٧/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٥١٢٦٣: تحت رقمفرنسا
٢٥/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/FR2009/050299):لدولى رقمطلب البراءة ا

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ركیزة زجاجیة للحمایة الشمسیة لھا معامل نقل ضوء محسن  (54)
٢٤/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٥/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

الى بر راع الح ق االخت زیتعل ى األةشفافةزجاجیةكی شمل عل وح زجاجى واحد مزودت ل ل الء ق بط
دد ا ى األمتع ق یعمل عل یلم رقی ات من ف سیةشعلطبق ا نفاذیةالشم وء ةلھ نأض ى م ا % ١٠عل ولھ

ل معالجةالحراریةبعد المعالج% ٥٠قل من أةانبعاثی واء األةمث سیوألت زةالتق ى ةممی الء أف ن الط
ذكوا ات الم دد الطبق شمل طبقلمتع ومةوظیفیةر ی ین حوالىNb نیوبی ى ٥ذات سمك ب انومتر إل ن

انومتر، ٣٥حوالى  ى األن ل طبقعل دةق ادةواح ن م ارأةم ن المجموعةخرى مخت شكلةم منةالمت
 Ti , Mo, B, Alى األةو سبیكأ د من ھذهتشمل عل ل واح ى توضع ق ى الطبقأالعناصر ، الت ةعل

ینةالمذكورةالطبقة،الزجاجیةفیما یتعلق بالمادةالوظیفی ا سمك ب انومتر و٥لھ انومتر، ١ن ق ن یتعل
٠ةالمذكورةمتحد مع المادو تزجیج مضاعفأیضا بتزجیج موحد أاالختراع 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٠

٠٣/٠٦/٢٠١٠
٠٩٣٧/٢٠١٠

٢٠١٤دیسمبر 
١٠/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٦٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 35/00, 37/00, 37/02, 37/08

(71) 1.
2.
3.

INEOS USA LLC.  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SUTRADHAR, Bhagya Chandra
SZABO, Thomas, I.
HADDAD, Munin S.

4.
5.
6.

TOFT, Mark A.
PAPARIZOS, Christos
BODIWALA, Lina K.

(73) 1.
2.

٠٤/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٩٩٩.٣٣٢/١١: تحت رقمأمریكا
٠٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/US2008/013279): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتحضیر محفزات أكسید فلز مختلطة لمعالجة ھیدروكربونات ألكان صغرى باألمونیا 
أو أكسدتھا /واألكسجین و

(54)

٠١/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٢/١٢/٢٠٠٨ن تبدأ الحمایة م
راع  ذا االخت ق ھ زبیتعل ضیر محف ة لتح تلط إلطریق سید مخ ل أو أك و نیتری اج أكریل ى إنت تخدامھ ف س

ق ال ن طری وتین ع ان أو األیزوبی ن البروب ل م اكریلو نیتری ا واألكسجین میث ة باألمونی ور معالج ى ط ف
ز مختلط غازى بواسطة تسخین أو تحمیص خلیط صلب منتج للحصو سید فل ز أك ل على تركیبات محف

٠تظھر نشاطاً حفزیًا 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١١

١٠/٠٩/٢٠١٢
١٥٤٥/٢٠١٢

٢٠١٤دیسمبر 
١١/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٦٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L1/00, 2/00

) جمھوریة مصر العربیة(منى إبراھیم مسعود حسن / السیدة 
)جمھوریة مصر العربیة(طاب شیرین أحمد نبیل خ/ االستاذ الدكتور 
)جمھوریة مصر العربیة(أیمن صادق أحمد الفحام / االستاذ الدكتور 

)جمھوریة مصر العربیة(یحیى السید جاد السید / السید 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(71)

منى إبراھیم مسعود حسن / السیدة 
شیرین أحمد نبیل خطاب / االستاذ الدكتور 
أحمد الفحام أیمن صادق/ االستاذ الدكتور 

یحیى السید جاد السید/ السید 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

منتج محلى جدید جلیسینوستفیا واآلنینوستفیا من محلى االستفیوسید وطریقة إنتاجھ  (54)
٠٩/٠٩/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٠/٠٩/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

سر یت ق ك ن طری ك ع ید وذل ى االستفیوس ن محل ھ م ة إنتاج المنتج وبطریق الى ب راع الح ق االخت عل
ة  ا الطبق ة كروماتوجرافی تخدام طریق ل باس واتج التحل ع ن ا وتتب ا وكیمیائی تریة إنزیمی ة األس للرابط

سى IRوطرق مطیاف األشعة تحت الحمراء (TLC)الرقیقة  ووى المغناطی رنین الن ف ال NMRوطی
زاوج للتعر ف على المركب الوسطى باستخدام عوامل التزاوج المستخدمة فى تحضیر الببتیدات یتم ت

م  ات الناتجة ت ال محلی سین أو االنین ة الجلی ع أسترات كال من األحماض األمینی المركب الوسطى م
ا  رف علیھ رق TLCالتع اء NMR٠وIRوط ى الم ذوبان ف ا لل ة بقابلتھ ات الناتج زت المحلی تمی

ان د ٠ولاإلیث ة عن ة والمتعادل ضیة والمتعادل اط الحام ى األوس رارى ف ات الح ز بالثب ات یتمی المحلی
رارة  ات ح دة ٥١٠٠م و٥٦٠درج اعات٣م لم الوة ٠س دالت ح ة بمع ات الناتج زت المحلی ذلك تمی ك

ز  سكروز تركی ن ال ا م وق مثیلتھ سعرات ٠%١٠تف ضة ال ات منخف ك المحلی تخدام تل ن اس ا یمك كم
٠غذیة الخاصةالحراریة فى األ

(57)

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



١٢

٢٢/١١/٢٠١٢
١٩٤١/٢٠١٢

٢٠١٥ینایر 
١٢/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٦٧

(22)
(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 14/06 , 14/08

(71) 1.
2.
3.

SOMIPRESS – SOCIETÁ METALLI INIETTATI S. P. A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

QUINTABÁ, Andrea
MANDOLESI, Andrea
SERENELLINI, Paolo

4.   GIORGETTI, Gianluca

(73) 1.
2.

١٩/٠٤/٢٠١١بتاریخ )AN2011A000051(:الطلب اإلیطالى رقم  
١٦/٠٤/٢٠١٢بتاریخ /EP2012/056883)(PCT:طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجیھ نبیھ عزیز    (74)
براءة اختراع   (12)

موقد غاز بشعلة متجھھ إلى الداخل      (54)
١٥/٠٤/٢٠٣٢فى وتنتھى ١٦/٠٤/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

داخلبموقدیتعلق ھذا االختراع  ى ال ھ إل ضمن غاز بشعلة متجھ ذى یت سم األساسى ال ضمن الج ، یت
ذى ی شعاعى ال ورى ال األنبوب الفنت صلة ب ة المت از ؛ الغرف اقن الغ طة ح ھ بواس تم تغذیت

وى  ة للجسم األساسى ؛ غطاء عل جسم خلط بقاعدة حلقیة تحدد غرفة الخلط الحلقیة المتصلة بالغرف
ة  ى مجموع صول عل تم الح ث ی وى ، حی اء العل ور الغط و مح ھ نح ى متج سطح داخل رى ب دائ

٠من الثقوب على إتصال مع غرفة الخلط لإلنبعاث المتجھ للداخل للشعالت

(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

٢٠/٠٦/٢٠١٠
١٠٥٧/٢٠١٠

٢٠١٥ینایر 
١٢/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٦٨

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

جمھوریة مصر العربیة
علمىوزارة الدولة لشئون البحث ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01B 21/072 & C01F 1/00, 7/00

) جمھوریة مصر العربیة(مركز بحوث وتطویر الفلزات–المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمود محمد على أحمد العشرى/ یمیائىكال ٤. حمود أحمد عبد الغفارم/ األستاذ الدكتور
إلھام أحمد یوسف/ األستاذ الدكتور

إسامة أحمد فؤاد/ الدكتور

٠١
٠٢

٣.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ب السیدسنقطة اإلتصال بمكتب براءات اإلختراع ویمثلھا ماجدة مح–المركز القومى للبحوث (74)
براءة اختراع  (12)

لومنیوم من المیالمین للتطبیقات الصناعیة طریقة لتحضیر نیترید األ (54)
١٩/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٠/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

وم  د األلومنی وم من خالل تفاعل كلوری د األلومنی یتعلق ھذا االختراع بطریقة لتحضیر منتج نتری
سیرامیكى المرحلة ا: مع المیالمین على مرحلتین  ادئ ال وین الب شمل تك CERAMIC)ألولى ت

PRECURSOR) د ى واح ة إل ة ثالث سب جزیئی وم بن د األلومنی ع كلوری ین م ن تفاعل المیالم م
ن  دى م ى الم ة ٣٧٠-٣٠٠(على الترتیب فى وجود النتروجین عند درجة حرارة ف ة مئوی ) درج

ة  دة زمنی اعة٤-٢(لم رق ف) س تم الح ة ی ة الثانی ى المرحل رارة ، وف ة ح ١٢٠٠-٩٠٠(ى درج
روجین ) ساعة ٨-٥(لمدة تتراوح بین ) درجةمئویة  تج ٠وفى وجود غاز النتی ة المن م تنقی د ت وق

د درجة حرارة  ف عن ة والتجفی ة ١١٠عن طریق الغسیل بالماء الساخن واألحماض المخفف درج
ة  ة الم٠مئوی ات الطیفی تخدام القیاس ق إس ن طری تج ع ن المن د م م التأك ا ت شمل كم ى ت ة والت ختلف

راء  ت الحم عة تح سینیة (FT-IR)األش عة ال ود األش ى (XRD)وحی كوب اإللكترون والمیكروس
ح  وزنى (SEM)الماس ل ال ى التحلی افة إل ة ٠(TGA)باإلض ت الفیزیائی اس الثواب م قی وت

ذیبات واألحماض والقل أثر الم ات والكیمیائیة للمنتج مثل الوزن النوعى والرقم الھیدروجینى وت وی
ن  تج یمك صادیة والمن دوى إقت ق وذات ج ھلة التطبی اً وس ة بیئی ة ومقبول ة آمن ذه الطریق ر ھ وتعتب

٠تطبیقھ فى تركیبات طالئیة مقاومة للحرارة ومثبطة للتآكل  

(57)

ـورة ــختراع  صف التفصیلى لبراءة االـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتان ــم



١٤

٢٤/٠٨/٢٠١٠
١٤٢٦/٢٠١٠

٢٠١٥ینایر 
١٢/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٦٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09D 5/08

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمود أحمد عبد الغفار/ االستاذ الدكتور 
یوسفإلھام أحمد /االستاذ الدكتور 
محمود محمد على أحمد العشرى/االستاذ الدكتور 

٠١
٠٢

٣٠

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نقطة اإلتصال بمكتب براءات اإلختراع ویمثلھا ماجدة محب السید –المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع  (12)

للتآكل طریقة لتحضیر تركیبات طالئیة مقاومة للحرارة ومثبطة (54)
٢٣/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٤/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

ة  ات طالئی ضیر تركیب ة لتح راع بطریق ذا االخت ق ھ ات(یتعل ة ) بوی ضوى مقاوم اس ع ذات أس
ل عل ورون ك د الب ذلك نیتری وم وك د األلمونی افة نیتری ضمن إض ل تت ة للتآك رارة ومثبط ى للح

ى  افة إل ضویة باإلض ذیبات الع ة والم واد المالئ ضبات والم ض المخ ع بع ددة م ات ُمح دى بجرع ح
ة  ادة الرابط سیلیكون(الم نج ال ة ) رات ة ومیكانیكی واص فیزیائی رت خ ى أظھ ة والت ة البوی ى تركیب ف

الء  الم الط زة ألف ة(متمی د المدھون واح الحدی رارة ) أل ا للح ضاً بمقاومتھ زت أی ل( وتمی دى تتحم لم
ن  د ع ة ٥٣٥یزی ة مئوی ددة ) درج صوى المح رارة الق ة الح ن درج ى م درجات أعل ل

ا  ول بھ ة المعم یة الدولی فات القیاس ة ٤٢٥( بالمواص ة مئوی ات ٠) درج ز المنتج وتتمی
صادیة  دوى إقت اً وذات ج ة بیئی ا مقبول ضرة بأنھ ة المح ى ٠الطالئی ا ف ن تطبیقھ ھ یمك ا أن كم

صناعیة وا راض ال ل األغ رارة والتآك ة للح ب مقاوم ى تتطل دات الت ة المع صفة خاص سكریة وب لع
٠على حد سواء 

(57)

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



١٥

٢١/١١/٢٠٠٧
٠٦٠٦/٢٠٠٧

٢٠١٥ینایر 
١٢/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٧٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C30B 29/36

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمود فرج محمود زورة/ االستاذ الدكتور
Prof. Dr. Leon Shaw

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید/ نقطة االتصال بمكتب البراءات مفوضة عنھا –المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع  (12)

استخدام نفایات أبخرة السیلیكا لتحضیر نانو كربید السیلیكون 
بطریقة التنشیط الحرارى المیكانیكى  

(54)

٢٠/١١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢١/١١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من
راع ب ذا االخت ق ھ سیلیكا یتعل رة ال ات أبخ تخدام نفای سیلیكون باس د ال انو كربی سحوق ن ضیر م تح

انیكى  رارى المیك شیط الح ة التن ورى (بطریق شكل البلل ب ال شیط β-SiC)–مكع ة التن بطریق
انیكى  رارى المیك صانع ٠الح ن م انوى م اتج ث سیلیكا كن رة ال ات أبخ ى نفای صول عل ن الح ویمك

صر  ى م یلیكون ف بائك الفروس ى ٠س ات عل ذه النفای وى ھ سیلیكون % ٩٨-٩٤وتحت سید ال ن اك م
ل  ى ھائ وث بیئ سبب تل ات ت ذه النفای الیتین وھ سطح الع ساحة ال ة وم ة النعوم ٠ذات درج

ث أ زدوج حی دف م راع ذات ھ ذا االخت ر ھ تخدامھا ویعتب ات باس ذه النفای ن ھ التخلص م نقوم ب ا س نن
٠فى تحضیر مادة سیرامیكیة متقدمة وھى مساحیق نانو كربید السیلیكون 

(57)

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



١٦

٢٩/٠٤/٢٠٠٧
٢٠٦/٢٠٠٧
٢٠١٥ینایر 

١٢/٥/٢٠١٥
٢٧٠٧١

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

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

الختراعمكتب براءات ا

(51) Int. Cl.8 B41M  1/12 & C09D  11/02, 11/10, 11/14

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومي للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حسن نجیب احمد/ االستاذ الدكتور
المرسي خالد عبد الفتاح خالد عبد ربھ/الدكتور
ابراھیم حسن ابراھیم حبیب/  الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

آمال یوسف أحمد: مفوضھ عنھ–نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع  (74)
براءة اختراع   (12)

حبر كربوني مدعم بالكیتوزان لھ توصیل كھربي جید وطریقة لتحضیره (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٩/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ة باليالحیتعل د وطریق ي جی یل كھرب ھ توص الكیتوزان ل دعم ب وني م ر كرب حب
ي ، لتحضیره ھ عل ة بھدف طباعت ات المتداخل ات واألیون اوم للكیماوی وني مق أمكن تحضیر حبر كرب

ساسات  صنیع الح تخدام لت ة لالس د وقابل ي جی یل كھرب ة ذات توص ة كثیف ا طبق لبة مكون ات ص دعام
ذیب عضوي باالضافة یتكون الحبر من مادة. الكیمیائیة ون وم رابطة عدیدة الجزئیات، حبیبات كرب

ي ساسات/ال واص الح سین خ وزان لتح ب الكیت افة مرك دون اض ن . أو ب ارة ع صلبة عب ة ال الدعام
ستھلكة س الم عة أك واح أش التجفیف نحصل . سیرامیك، بالستیك أو أل ذیب العضوي ب ر الم د تبخی بع

.تخدامة لتصنیع الحساسات االلكتروكیمیائیةعلي شریط كربوني موصل للكھرباء یمكن إس

(57)

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



١٧

١٤/٠٦/٢٠١٢
١١١٥/٢٠١٢

٢٠١٤دیسمبر 
١٢/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٧٢

(22)
(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 7/00

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BARTOLINI, Andrea
POLLESEL, Paolo
SENTIMENTI, Emilio

4. CHECCHIN, Michele

(73) 1.
2.

١٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ (MI2009A002182):تحت رقم ایطالیا
١٣/١٢/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP)2010/007627(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللباد سمر (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة الستخالص معادن من تیار غنى بالھیدروكربونات والمتخلفات الكربونیة  (54)
١٢/١٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٣/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ات یتعل دروكربونات والمتخلف ى بالھی ار غن ن تی ادن م تخالص مع ة الس بعملی
: بواسطة قطاع معالجة ، تتمیز بأنھا تتضمن الخطوات التالیة ٠نیة الكربو

د ، - ف بالتجمی ل مناسب للتجفی ع عام ذكور م إرسال التیار المذكور إلى استخالص بخلط التیار الم
أى یمكن أن یزیل الخواص غیر اآللفة للماء من التیار المذكور ؛

د إرسال الخلیط الذى یتكون من التیار المذكور - ف بالتجمی ى التجفی والعامل المذكور الذى یعمل عل
دروكربونات  د والھی ف بالتجمی ل التجفی ى معظم عام وى عل إلى الفصل ، وفصل طور سائل یحت

؛" صلب " المذابة من طور 
ور - ریض الط ضل تع صلب " یف رارة " ال ة ح صى درج د أق ق عن ف یتحق ى تجفی صل إل المنف

؛" الصلب " الخفیفة من الطور –روكربون المتوسطة ْم إلزالة مكونات الھید٣٥٠تبلغ 
ور - ال الط صلب " إرس وى " ال ول قل تخدام محل سل باس ى الغ ف ، إل ضل المجف صل ، ویف المنف

أو أكسجین ومن الممكن فى وجود عامل استحالب أو مادة منتجة لھ ؛/فى وجود ھواء و
٠قیة الصلبة عن المحلول المائى إرسال الخلیط المغسول إلى الفصل ، وفصل المادة المتب-

(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

٠٣/١١/٢٠١١
١٨٨٥/٢٠١١

٢٠١٤دیسمبر 
١٢/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٧٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01D 61/36

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MIGLIO, Roberta
LOCATELLI, Lino (deceased)

(73) 1.
2.

٠٦/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ MI2009A000769)(:تحت رقم ایطالیا
٢٢/٠٤/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP)2010/002491(:طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تربش -عملیة لتنقیة تیار مائى ناتج عن تفاعل فیشر  (54)
٢١/٠٤/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٢/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

شر یتعلق ھذا االختراع  اتج عن تفاعل فی ائى ن ار م ة تی ة لتنقی ربش –بعملی ة ٠ت ى تغذی شتمل عل ت
ائى  ار م ى تی شاء للحصول عل التیار المائى المذكور إلى واحدة أو أكثر من وحدات تبخر خارج الغ

ات عضویة  سجة غنى بمركب ادة المحتجزة(مؤك ب الم اء ) جان ى بالم ائى غن ار م ادة (وتی ب الم جان
شبع للحصول ) النافذة ى وحدة ت ، وتغذیة التیار المائى المذكور الغنى بمركبات عضویة مؤكسجة إل

اج غاز  ى وحدة إلنت ذكور إل ازى الم ار الغ ة التی شبع ، وتغذی دة الت على تیار غازى خارج عن وح
تربش –لعملیة استخدام جزء على االقل من التیار المائى الناتج من تفاعل فیشر تتیح ھذه ا٠تخلیق 

شر  اج –فى صورة ماء عملیة فى وحدة إلنتاج غاز تخلیق ، ثم یتم إرسالھ إلى وحدة فی روبش إلنت ت
٠الھیدروكربونات 

(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



١٩

١١/٠٧/٢٠١٢
١٢٤٤/٢٠١٢

٢٠١٥ینایر 
١٨/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٧٤

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl8. E03F  9/00 , 9/053 & B08B 9/04

)جمھوریة مصر العربیة(حسن فتحى مرسى الدخاخنى / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حسن فتحى مرسى الدخاخنى/ السید  ٠١
٠٢

٣.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة      (12)

طریقة ووسیلة لتسلیك مواسیر الصرف الصحى بضغط الھواء المحبوس (54)
١٠/٠٧/٢٠١٩وتنتھى في ١١/٠٧/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

یتعلق ھذا االختراع بطریقة لتسلیك مواسیر الصرف الصحى باستخدام وسیلة تضاف لعربات 
المجارى وتعتمد ھذه الطریقة على استخدام ھذه الوسیلة في حبس الھواء داخل مواسیر شفط 

الصرف الصحى المسدودة ثم یتم ضغط الھواء المحبوس بھا باستخدام عربات شفط المجارى 
.طاردة ما بالماسورة من عوائق 

ات شفط وھذه الوسیلة عبارة عن ماسورة من الحدید بقطر یقارب قطر خرطوم الشفط بعرب
المجارى ومثبت بطرفھا اطار كاوتش من خالل جنط ملحوم بالماسورة حیث یتم اتصال 

الماسورة الحدیدیة بخرطوم الشفط بعربة شفط المجارى ثم یتم ادخالھا من ناحیة الطرف المثبت 
بھ االطار الكاوتش داخل ماسورة الصرف الصحى ویتم نفخ االطار من خالل خرطوم متصل 

ء متواجدة أعلى غرفة التفتیش مما یسبب حبس الھواء داخل ماسورة الصرف ثم باسطوانة ھوا
یتم تشغیل عربة شفط المجارى لتقوم بضغط ودفع ھذا الھواء المضغوط في اتجاه العوائق و 

. الشوائب بماسورة الصرف مما یعمل على طردھا و تفتیتھا وتسلیك ماسورة الصرف 

(57)

ور المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من  الرسومات األصلیة و تمثل الرسومات و الص
الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٠

١٢/٠٧/٢٠١٢
١٢١٠/٢٠١٢

٢٠١٤دیسمبر 
١٨/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٧٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 273/04

(71) 1.
2.
3.

STAMICARBON B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

MENNEN, Johannes Henricus

(73) 1.
2.

٠٧/٠١/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٥٠٢٣٥.٩: اءات األوروبى تحت رقم مكتب البر
٠٧/٠١/٢٠١١بتاریخ(PCT/NL2011/050012): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

عملیة استخالص الیوریا إلنتاج الیوریا (54)
٠٦/٠١/٢٠٣١ى وتنتھى ف٠٧/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

الي بعملی راع الح ق االخت تم تغذیةیتعل ث ت ا حی اج الیوری ىةإلنت ائي إل ا م ول یوری ود محل عم
تم ث ی ر المحولاالستخالص، حی ا غی ن األمونی زء م صل ج نةف ون م سید الكرب اني أك ول وث محل

ر واحالیوریا المائي، ویترك ھذا المحلول عمود االستخالص إلى قطاع استخالص أول من د أو أكث
ن قطاعات ر م ث من قطاعات االستخالص وتتم تغذیتھ بعد ذلك إلى واحد أو أكث ا، حی ز الیوری تركی

دد ى تم ود االستخالص إل رك عم ذي یت ت للحراریتم إخضاع محلول الیوریا ال اج ةكاب الي إنت ، وبالت
تم تكثیبخار وسائل، یتم فصلھما قبل دخول السائل إلى قطاع ا ٠ف البخاراالستخالص األول وی كم

تم یوریا تشتمل على عمودةیتعلق االختراع بوحد ث ی د استخالص وقطاع استخالص أول، حی تزوی
رار ت للح دد الكاب لةصمام التم سائلوفاص تخالص / ال اع االس ده االستخالص وقط ین وح از ب الغ

٠األول

(57)

المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع 



٢١

٢٢/٠٩/٢٠١٠
١٥٩٨/٢٠١٠

٢٠١٥ینایر 
١٨/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٧٦

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

جمھوریة مصر العربیة
ة لشئون البحث العلمىوزارة الدول

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C04B 22/08 , 24/12 , 28/06

(71) 1.
2.
3.

 LAFARGE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

GARTNER, Ellis
MORIN, Vincent

(73) 1.
2.

٢٨/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٣٥٦٠٥٦.٥:تحت رقممكتب البراءات االوروبى
٢٤/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ)PCT/IB2009/005415(:طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع (12)

مواد إضافة خاصة باألسمنت  (54)
٢٣/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

(BCSAF)حدیدیك -كالسیوم سلفوألومینات-ى بتوفیر تركیبة أسمنت بیالیتیتعلق اإلختراع الحال
اد BCSAFالتى تشتمل على خبث معادن تركیبة  ة ، باإلعتم ة التالی ة المعدنی والتى یكون لھا التركیب
ادن  ث المع ى لخب وزن الكل ى ال ن : عل ى ٥م ن % ٢٥إل ضل م ى ١٠ویف ور % ٢٠إل ن ط م

ھ ا سیوم ل و كال ت ألومین ة فیری صیغة العام ون C2AXF(I-X)ل ث تك ن X، حی ى ٠,٢م ١٥؛ ٠,٨إل
ى  سیوم ؛ % ٣٥إل لفونات كال ور س ن ط ى ٤٠م ت % ٧٥إل ن البیالی ن (C2S)م ٠,٠١؛ وم
ى  سیوم % ١٠إل ات الكال ن كبریت ا م م إختیارھ ل ت رى أق وار أخ د أو أط ن واح الى م م إجم ى حج ف

ریكالز وكبریتات فلزى قلوى وبیروفیسكیت ومركبات ألوم ینات الكالسیوم وجیھیلینیت وجیر حر وبی
٠أو طور شبھ زجاجى وألكانول أمین/و

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٢

١٦/٠٦/٢٠١٠
١٠١٣/٢٠١٠

٢٠١٥ینایر 
١٩/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٧٧

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

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

االختراعمكتب براءات 

(51) Int.Cl.8 C02F 1/76

(71) 1.
2.
3.

INFRACOR GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

DUVE, Hans

(73) 1.
2.

١٩/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠٦١٣٦٠.٣: المانیا تحت األرقام 
٠٧/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٤١٠٨١.٠
٢٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٤٢٤٢٤.٢

٢٨/١١/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/066428: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لمعالجة الماء باستخدام ثانى أكسید الكلور (54)
٢٧/١١/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٨/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة (ClO2)بطریقة لمعالجة المیاه باستخدام ثانى أكسید الكلور االختراعیتعلق ھذا  ا غرف ث فیھ ، حی
ق  ا تخلی تم فیھ ى ی ل ، الت ھ ، ClO2التفاع یتم معالجت ذى س اء ال اً بالم ة كلی ون محاط ، تك

ذىClO2و  اء ال رة للم افتھ مباش تم إض ل ی ة التفاع ى غرف ھ ف تم تخلیق ذى ی ھ ال یتم معالجت ٠س
ضیلیًا  ھا وتف تم قیاس ن أن ی ل یمك ة التفاع ى أن غرف ون ف ل تك ذا الح لیة لھ ة الموص القیم

٠من كلوریت باستخدام حمض ھیدروكلوریك ClO2یتم تخلیق 

(57)

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



٢٣

١٦/٠٢/٢٠٠٩
٠٢١٧/٢٠٠٩

٢٠١٤دیسمبر 
١٩/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٧٨

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

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

االختراعمكتب براءات

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

(71) 1.
2.
3.

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

HOWE, David, John

(73) 1.
2.

٣١/٠٨/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٢٥٤٥٤٣.٩: تحت رقمالمملكة المتحدة
٣٠/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/GB2007/003280):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة مسح زلزالى  (54)
٢٩/٠٨/٢٠٢٧وتنتھى فى ٣٠/٠٨/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ن  ة م اد باستخدام مجموع ة األبع ى ثالثی ة مسح زلزال ة إلجراء عملی راع الحالى بطریق یتعلق االخت
ث یبعث المصاد ساحة المسح حی ى م ر االھتزازیة، مصفوفة من المستشعرات الزلزالیة موضوعة ف

ة  ى حال ون ف صفوفة یك ن ال ى م شعر زلزال ل مست زة وك وتیة ممی ارة ص زازى إش صدر اھت ل م ك
ى ة عل تخصیص ) أ: (مستمرة من االستعداد الكتشاف اإلشارات الصوتیة المنعكسة، وتشتمل الطریق

ة  اط اھتزازی زازى، (VPs)نق صدر اھت ل م ى ) ب(لك دة إل ى ح زازى عل صدر اھت ل م ك ك تحری
صة  ة المخص ة االھتزازی زة (VPs)النقط صوتیة الممی ارتھ ال زازى إش صدر االھت ث الم ث یبع حی

ا  د نقاطھ رى عن ة األخ صادر االھتزازی زة للم صوتیة الممی ارات ال اث اإلش ن إنبع ى زم دة ف ى ح عل
صة  ة المخص ـ(، (VPs)االھتزازی سج) ج ل ت طة ك زة بواس صوتیة الممی اث اإلشارة ال ن إنبع یل زم
د  زازى عن صدر اھت ـVPsم ى ل ع الجغراف ع الموق صة م صة، VPsالمخص صنت ) د(المخص الت

جل  سجیل س ة وت شعرات الزلزالی ن المست المستمر لإلشارات الصوتیة المنعكسة باستخدام مصفوفة م
ستقبلة بوا صوتیة المنعكسة الم ى من المصفوفة، مجال زمنى لإلشارات ال شعر زلزال طة كل مست س

طة ده بواس تم تحدی ث ی ى ) ١: (حی ال الزمن جالت المج ن س سة م وتیة منعك ارات ص تخالص إش اس
اث اإلشارة الصوتیة  دد مصاحب إلنبع ن تصنت مح اء زم للمستشعرات الزلزالیة من المصفوفة أثن

ع اإلشارة الربط الخلطى لإلشارات ال) ٢(الممیزة بواسطة المصدر االھتزازى،  صوتیة المنعكسة م
د  زازى عن صدر االھت زة للم ة الممی صوتیة المنبعث ارات VPsال ذف اإلش تم ح ذلك ی صة وب المخص

ضعیفة،  ة ال سة ) ٣(المرتبط صوتیة المنعك ارات ال ى اإلش شوائى ف ى الع وث الخلط وھین التل ت
٠وائیةباستخدام أسالیب توھین ضوضاء عش) ٢(المستخلصة المرتبطة خلطیا من الخطوة 

(57)

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



٢٤

٠١/٠١/٢٠١٣
٠٠٠٢/٢٠١٣

٢٠١٥ینایر 
١٩/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٧٩

(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 C01B 11/02 & B01J 19/32

(71) 1.
2.
3.

AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V. ( NETHERLANDS)

 (72) 1.
2.
3.

VILHELMSSON, Per Johan Henrik
PELIN, Kalle Hans Thomas

(73) 1.
2.

٠٨/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ٣٦٢.٤٤٥/٦١:یكیة تحت رقم الوالیات المتحدة االمر
٠٨/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٦٨٨٣٢.٣:المكتب األوروبى تحت رقم 

٠٥/٠٧/٢٠١١بتاریخ PCT/EP)2011/061262(رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق/ األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

لكلور عملیة إلنتاج ثانى أكسید ا (54)
٠٤/٠٧/٢٠٣١فى وتنتھى ٠٥/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل الى االخت ى بالح شتمل عل ور ت سید الكل انى أك اج ث ستمرة إلنت ة م : عملی
ى المف ض إل دروجین وحم سید الھی ور وبیروك ات الكل ال أیون شتمل إإدخ ذى ی ل ال ع

ات  ل أیون تم تفاع ث ی داخل ؛ حی ة بال ر للتعبئ ى عناص دروجین عل سید الھی ور وبیروك الكل
ذكور ل ل الم ى المفاع ض ف ور ؛ توالحم سید الكل انى أك ى ث شتمل عل تج ی وین من ك
٠عل المذكور اوسحب المنتج المتدفق المذكور من المف

(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



٢٥

٢١/٠٣/٢٠١٢
٠٥١٢/٢٠١٢

٢٠١٥ینایر 
١٩/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٨٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C 17/00, 17/245 & C23C 14/58

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

KHARCHENKO, Andriy
DURANDEAU, Anne
NADAUD, Nicolas

(73) 1.
2.

٠١/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥٦٨٦٦:تحت رقمفرنسا
٣٠/٠٩/٢٠١٠بتاریخ(PCT/FR2010/052073):طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
اختراعبراءة (12)

طریقة ترسیب طبقة رقیقة  (54)
٢٩/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ٣٠/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة  ل بطبق ى األق طحھا عل ن س زء م ى ج زة یغط ى ركی صول عل ة للح الى بطریق راع الح ق االخت یتعل
كون طبقة نانومتر، ال ت٣٠لھ سمك فیزیائى أقل من أو یساوى Mأكسید واحدة على األقل من معدن 

ل ى األق دة عل ة فضة واح ات تتضمن طبق ة ٠األكسید مدرجة ضمن كومة من الطبق تتضمن الطریق
ن  ا م تم اختیارھ ادة ی ن م ل م ى األق دة عل ة وسیطة واح تم ترسیب طبق ة، ی المذكورة الخطوات التالی

دن،  دن، Mمع د المع دن Mنیتری د المع تMكربی سید تح سجی-أو أك ن األك افئ م اس المتك ن القی
عن طریق الرشرشة الكاثودیة، ال تكون الطبقة الوسیطة المذكورة مترسبة أعلى أو أسفل Mللمعدن 

ن أو  ل م ذكورة أق ة الوسیطة الم ائى للطبق سمك الفیزی الطبقة المرتكزة على أكسید التیتانیوم، یكون ال
ل٣٠یساوى  ى األق ذكورة عل ة الوسیطة الم طح الطبق ن س ق نانومتر، ویتم أكسدة جزء م ن طری ع

الف  ع غ ى اتصال مباشر م ذكورة ف وسائل معالجة حراریة، والتى خاللھا تكون الطبقة الوسیطة الم
اء ١٥٠جوى مؤكسد، خصوصا الھواء، ال تتعدى درجة حرارة الركیزة المذكورة  درجة سیبیزیة أثن

٠المعالجة الحراریة

(57)

تراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االخ



٢٦

٠٨/١٠/٢٠٠٨
١٦٥٣/٢٠٠٨

٢٠١٥ینایر 
١٩/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٨١

(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 B01D 71/42, 71/82

(71) 1.
2.
3.

MASSACHUSETIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MAYES, Anne, M.
ASATEKIN, Ayse

(73) 1.
2.

١١/٠٤/٢٠٠٦بتاریخ ٧٩١.٠٠٣/٦٠:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٠/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ PCT/US)2007/008797(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع   (12)

تساھمیة مطعمة بالبولى أكریلونیترایل أغشیة مقاومة للتلوث مكونة من بولیمرات  (54)
٠٩/٠٤/٢٠٢٧فى وتنتھى ١٠/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ة یتعلق ھ ة مبنی صبغ باألصباغ الحامضیة والقلوی ة لل ة قابل ساھمیة مطعم ولیمرات ت بب
س–على سبیل المثال –(-PAN)على البولى أكریلونیترایل  دم ٠وائل إلنتاج أغشیة لترشیح ال ویق

یح  وث للترش ة للتل دفق ومقاوم ة الت شیة عالی ضیر أغ رق لتح ة وط راع أنظم ذا االخت ھ ھ د أوج أح
ستخدم الفصل الطورى ٠متناھى الدقة تمتلك حجم مسام قابل للضبط بسرعة  وفى بعض الحاالت ی

ل  ل (-PAN)الدقیق للبولیمر التساھمى المطعم یتضمن عمود فقرى من البولى أكریلونیترای وسالس
ل للضبط  ة الصغر ذات عرض قاب وات متناھی ى بعض الحاالت تتكون قن اء ، وف ة للم جانبیة محب

وث  ضادة للتل فة م ون أو ص ة لألی واص اختیاری شاء خ ى الغ ن أن تعط ى یمك ض ٠والت ى بع وف
ن الرواسب المغمورة  تخلص م ات ال ى عملی الحاالت قد یستخدم البولیمر التساھمى كمادة مضافة ف

ن أن تنعزل ٠ة الترشیح الدقیق والفائق الجودة ألغشی ادة المضافة یمك إن الم ة ف ى مراحل معین وف
ة  عند سطح الغشاء الخارجى أو سطح المسام ، كنتیجة للتفاعل اإلیجابى بین السالسل الجانبیة المحب

لجزیئات للماء والبیئة المحیطة على سبیل المثال والذى یمكن أن تخلق سطح مقاوم للتلوث بواسطة ا
٠الحیویة على سبیل المثال 

(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

١٩/٠٩/٢٠١١
١٥٥٦/٢٠١١

٢٠١٥ینایر 
١٩/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٨٢

(22)
(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 21/44

(71) 1.
2.
3.

THE GILLETTE COMPANY (UNITED STATES OF AMERECA)

(72) 1.
2.
3.
4.

SZCZEPANOWSKI, Andrew, Anthony
SALEMME, James, Leo
SIMMS, Graham, John,
WATTAM, Christopher, James

5.   AVENS, Russell, Stuart
6.   CLARKE, Sean, Peter
7.   WORRICK, Charles, Bridgham

(73) 1.
2.

٢٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٤٠٩.٠٩٧/١٢:رقم  تحتالوالیات المتحدة األمریكیة
٢٢/٠٣/٢٠١٠بتاریخ /US2010/028092)(PCT: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع   (12)

شفرة حالقة موزعة للسائل قادرة على العمل یدویاً  (54)
٢١/٠٣/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٢/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ شفرة یتعل ة ب ة حالق اء الحالق سائل أثن ع ال شم٠لتوزی ى وت ة عل فرة الحالق ل ش
ارتریج  شمل ك بض ، ی ة بمق ة متعلق ارتریج حالق فرة ك صل ش ب مت ت ، وتركی ى مبی ة عل حالق

ن  د م ى تمت ة والت ت ، وفتح ى المبی بالكارتریج مرفق للمبیت ، و على األقل موس واحد تم وضعھ ف
ائع ومض٠السطح الخلفى إلى السطح األمامى للمبیت  ت الم ف لمبی ادرة ویشمل المقبض تجوی خة ق

ع  صال م ائع باإلت ى الم اة ف ائع ذات قن وزع للم ضو م بض ، وع ول المق ى ط دویاً عل ل ی ى العم عل
ة ٠المضخة ولدیھ فتحة عند نھایة طرفیة  ة القریب و الخارج من النھای ائع نح ع الم یمتد عضو توزی

ت  ى المبی ة ف اورة للفتح ى أو مج ة إل ة الطرفی د النھای ث تمت بض حی دفع میكانیك٠للمق ل ت ة عم ی
٠المضخة المائع من التجویف إلى أو بجوار السطح األمامى للمبیت 

(57)

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



٢٨

٢٣/١٠/٢٠١١
١٧٨٢/٢٠١١

٢٠١٥ینایر 
٢٠/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٨٣

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A21D 8/04, 13/00

(71) 1.
2.
3.

NOVOZYMES NORTH AMERICA, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

FORMAN, Todd Michael
EVANSON, Daniel N.

(73) 1.
2.

٢٤/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ١٧٢.٥١٥/٦١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٣/٠٤/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/032233): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

عملیة لمقاومة تعفن الخبز المفرود وطریقة إلنتاجھ  (54)
٢٢/٠٤/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٣/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

رود یت ز مف ة خب داد تركیب ة إلع رود وطریق ز المف ن الخب ة تعف ة لمقاوم الى بعملی راع الح ق االخت عل
تتضمن إضافة واحد أو أكثر من إنزیمات تحلل النشا الخام إلى العجین المستخدم إلعداد الخبز، حیث 

ع  سل متطابق م ھ تسل ز ل ا أمیلی و ألف ام ھ شا الخ ل یكون واحد أو أكثر من إنزیمات تحلل الن ى األق عل
SEQ ID NO: 1٠مع % ٨٥

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٩

٢٣/٠٨/٢٠١٢
١٤٣٧/٢٠١٢

٢٠١٥ینایر 
٢٠/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٨٤

(22)
(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 70/80

(71) 1.
2.
3.

CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

STONEBRAKER, Robert, L

(73) 1.
2.

٢٦/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ٣٠٨.٤٥٠/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٥/٠٢/٢٠١١بتاریخ )PCT/US2011/026155(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد       (74)
إختراع براءة  (12)

طریقة تكوین قفل مركب (54)
٢٤/٠٢/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٥/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ى سدادلتصنیع قفل مركَّبةبطریقاالختراع یتعلق ھذا  شتمل عل ل خارجیة، ی ة مانعةداخلیةوبطانةقف
اً تجویفاً دیحدِّ ىیشتمل على طرف حلقىقفل لھا جزء طوق حلقة، تشتمل على توفیر سدادللتسریب حلقی

تیك المصھور باالنضغاطةویتم قولب. ةللسدادىبجوار جزء جدار علو دادالبالس وین ةداخل س ل لتك القف
ةالمانعة، حیث یوضع محیط البطانى الجدار العلوبجوار جزءةللتسریب الواقعةالمانعةالداخلیةالبطان

ف الحلق داخل التجوی سریب ب سدادىللت لة ل و. القف تم ت ن ةفیر مجموعوی واح تقویأم دةل اً ةمتباع محیطی
ذأل، اة ثناء تكوین البطانأتدفق البالستیك المصھور ىللتحكم فى بداخل التجویف الحلق ؤدىمر ال ى إىی ل

.للتسریبةالمانعةالبطانىتنفیس الھواء لمنع تكوین الفراغات فةسھول

(57)

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



٣٠

١٥/٠٤/٢٠١٣
٠٦٢٦/٢٠١٣

٢٠١٥ینایر 
٢٠/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٨٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A23N 15/06 & A23L 1/275

(71) 1.
2.
3.

LASER FOOD 2007, S.L. (SPAIN)
UNIVERSITAT DE VALENCIA (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

IBAÑEZ PUCHADES, Rafael
PUCHE ROIG, Abel
SANFÉLIX PALAU, Jaime

4.   MARTÍNEZ PALOP, Carlos

(73) 1.
2.

٢٨/١٠/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠٣١٥٨٤: تحت رقم اسبانیا
٠٥/١٠/٢٠١١بتاریخ PCT/EP)2011/004952(: لب البراءة الدولى رقم ط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

للملكیة الفكریة سماس (74)
براءة اختراع   (12)

إجراء لوضع عالمات على الفاكھة  (54)
٠٤/١٠/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٥/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

وصف طریقة لوضع العالمات على الفاكھة تتضمن شقاً فى سطح قطعة فاكھة باالختراعیتعلق ھذا 
ى أمالح أو أكاسید بإستخدام حزمة لیزریة وترسیب عامل تبای شتمل عل سطحى ی شق ال ذا ال ن فى ھ

ى % ١و% ٠.٠٠١الحدید أو النحاس بتركیز یتراوح بین  ذه األمالح أو ٠من الوزن الكل وتكون ھ
ة و ات الفینولی ن المركب ع أى م ل م ى التفاع ادرة عل ید ق ى /األكاس ودة ف ول الموج ددة الفین أو متع

ة  شت٠األنسجة السطحیة للفاكھ د ی ذلك ق واد مضافة أخرى وك ى م ذا عل این ھ ل التب واد : مل عام م
٠منظمة للحموضة ، مستحلبات ، مضادات للتأكسد ومولفة 

(57)

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



٣١

٢٠١١/ ١٢/ ٢٧
٢١٦٣/٢٠١١

٢٠١٥ینایر 
٢٠/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٨٦

(22)
(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 10/00

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

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

MASINO, Albert P.
MURRAY, Rex E
YANG, Qing
SECORA, Steven J
JAYARATNE, Kumudini C.

6.   BEAULIEU, William  B
7.   DING, Errun
8.   GLASS, Gary  L
9.   SOLENBERGER, Alan L
10. CYMBALUK, Ted H.

(73) 1.
2.

٢٩/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ  ٢٢١٢٢٢/٦١:رقم  تحتیات المتحدة األمریكیةالوال
٢٨/٠٦/٢٠١٠بتاریخ   (PCT /US2010001842) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع (12)

عدالت إنتاج البولیمر أنظمة محفز میتالوسین مزدوجة لتقلیل مؤشر اإلنصھار وزیادة م (54)
٢٧/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٨/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

محفز المزدوجةالأنظمة وعملیات بلمرة تستخدم أنظمة محفز مزدوجةالحالى االختراعھذا یتعلق 
ن یمكن لعملیات البلمرة التى تم الكشف عنھا أن تنتج بولیمرات أولیفین بمعدالت إنتاج أعلى ، ویمك

٠أو مؤشر إنصھارمنخفض / أن یكون لبولیمرات األولیفین وزن جزیئى أعلى ، و

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٢

٢٦/١٠/٢٠١١
١٨١٧/٢٠١١

٢٠١٤دیسمبر 
٢١/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٨٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C12M 1/00

)جمھوریة  مصر العربیة(باسم عبد الغنى حامد درویش / الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

باسم عبد الغنى حامد درویش/ دكتورال ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

طریقة جدیدة لتحفیز أو تخصیص الخالیا الجذعیة باستخدام الموجات
الكھرومغناطیسیة غیر المؤینة

(54)

٢٥/١٠/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٦/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
ق یتم ن طری ا ع ز أو تخصیص الخالی تم تحفی م ی وضع الخالیا الجذعیة فى أنبوبة كوارتز معقمة ث

ى   ت ف س التوقی ى نف ة ف ر المؤین سیة غی ات الكھرومغناطی صادر للموج ة م ة لثالث ریض األنبوب تع
ة  وال الموجی انومتر و ٦٤٠–٦٢٠األط انومتر و ٤٢٠–٣٥٠ن دة          ٨٥٠–٧٥٠ن انومتر لم ن

ثانیة مع التأكد من تعرض جمیع الخالیا للموجات ثم یتم تجمیع الخالیا فى سرنجة ١٨٠–٦٠من 
ضوء  دا ال ا ع ا ألى ضوء م دم تعرض الخالی مع تغطیة السرنجة بغطاء خارجى معتم ویراعى ع

ة ٣٠–١٥نانومتر عقب التجفیز ثم یتم الحقن حسب الحالة خالل ٦٣٣األحمر بطول موجى  دقیق
٠یز أو التخصیص بعد التحف

(57)

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



٣٣

١٧/٠٧/٢٠١١
١١٩٦/٢٠١١

٢٠١٥ینایر 
٢٥/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٨٨

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

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

االختراعمكتب براءات 

(51) Int. Cl.8 G01N 1/10

)جمھوریة  مصر العربیة(بسام أحمد أحمد بدوى زاید / السید ٠١
٠٢
٠٣

(71)

بسام أحمد أحمد بدوى زاید/ السید ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

صنبــور مغنــاطیسى (54)
١٦/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ١٧/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من

یسمح الىالفصل الكروماتوجرافةعمدألیصنع من الزجاج ىیتعلق ھذا االختراع بصنبور مغناطیس
ن الموجودأنتائج ىالفازلین لھ مما یعطةفإلضاتسرب وال یحتاج ىبحدوث ا ا ة فضل م تم ،حالی وی

٠ة للمعدات المعملیةالشركات المصنعةبواسطھنتاجإ

(57)

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



٣٤

١٧/٠٤/٢٠١٣
٠٦٥٤/٢٠١٣

٢٠١٥ینایر 
٢٥/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٨٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B22D 41/50

(71) 1.
2.
3.

VESUVIUS GROUP S.A. (BELGUM)

(72) 1.
2.
3.

DELSINE, Damien
COLLURA, Mariano

(73) 1.
2.

٢٠/١٠/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٨٨١٧٩.٥: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم
١٩/١٠/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/005248):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طار معدنى إنبوب وأةنبوب لصب معدن سائل وتجمیعأ (54)
١٨/١٠/٢٠٣١وتنتھى فى ١٩/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

اة یحدد قناة صب لھا محور صب، یشمل جزءیتعلق االختراع الحالي بأنبوب ث یكون لقن بعدي، حی
وب یتمالصب قطر معروف على أنھ قطر المخرج، وجزء قبلي تحدیده على أنھ ذلك الجزء من األنب

ةالذي یقع بین مستوى عرضي علوي، متماس ة العلوی ع النھای وب، ومستوى عرضي سفلم يلألنب
دیحدد مسافة، معروفة ا بُع ة لھ سافة العتب وي، م على أنھا مسافة العتبة، من المستوى العرضي العل

يأكبر بأربع مرات من قطر المخرج، ثیتم تفلیج وتكوین الجزء القبل ة- :بحی ھ العلوی ون لنھایت یك
اه المحوري ي االتج الي محدب ف اطعشكل إجم طح تق ھ س ويول ع المستوى العرضي العل ث م حی

ي داخل -قطر المخرج، أقل من نصفیكون العرض في االتجاه القطري ضمین الجزء القبل تم ت ی
ي من حجم مخروطي ناقص متناسق مع المحورحجم أول مقابل للجزء المكمل حیث یتمثل محوره ف

شكل امحور الصب، وی ة ألف سطح زاوی د ال ن(a)مول ر م دة ٥٥أكب ل القاع ع محور الصب، تقاب م
اة الصب، للحجم المخروطي الناقصرةالصغی ع قن سفلي م ستوى العرضي ال داخل الم تم -سطح ت ی

د سطح دوران متول دد ب اٍن، مح ساقین تضمین الجزء القبلي داخل حجم ث ساوي ال ین منحرف مت بمع
ن صغیرة م دة ال صب، القاع ور ال ول مح دور ح ي ی ستوى العرض ي الم ع ف رف الواق ین المنح المع

ل مرك وي، یتمث ي المركزالعل ةزه ف ة العلوی رضللنھای ھ ع د ل وب وكبُع ر لألنب صف قط ساٍو لن م
ر وتشكل القاعدة الكبیرة للمعین المنحرف الواقع في المستوى العرضي السفليالمخرج، الجانبین غی

٥٣٠٠أقل من (b)المتوازیین من المعین المنحرف مًعا زاویة بیتا

(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



٣٥

١٤/٠٣/٢٠١٣
٠٤١٥/٢٠١٣

٢٠١٥ینایر 
٢٥/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٩٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C25C 3/16, 7/06

(71) 1.
2.
3.

RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

ROCHET, Yves
BERTHE, Sandra
DESPINSSE, Serge

(73) 1.
2.

١٧/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ٠٣٦٩٥/١٠: فرنسا تحت رقم 
٠٦/٠٩/٢٠١١بتاریخ PCT/FR)2011/000491: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

یا المتعاقبة لسلسلة من الخالیا إلنتاج األلومنیوم وسیلة للتوصیل الكھربى بین الخال (54)
٠٥/٠٩/٢٠٣١فى وتنتھى ٠٦/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

:تشتمل على ولتوصیل الكھربى التى تصل الخالیا على التوالى لوسیلة بیتعلق ھذا االختراع 
ود للخلیوبإطار األ(N-1)موصل أول متصل بتجمیعة الكاثود للخلیة - ھ جزء موجود (N)ة ن ، ب

ذكورة  دور الم ین الق ار (N)و(N-1)ب ھ التی دفق فی ث یت اذاة (I)حی ور مح اه مح ى اتج (X)ف
القدور ؛

ة (N)موصل ثان متصل بتجمیعة الكاثود للخلیة - ھ جزء موجود (N+1)وبإطار األنود للخلی ، ب
٠عن المحور حیث یتدفق فیھ التیار بعیدًا (N)و(N-1)بین القدور المذكورة 

بین األجزاء المذكورة من الموصالت المذكورة ؛ھتیأسافین لقصر الدائرة مب-
٠موصل ثالث لموازنة التیار المتدفق خالل األسافین 

(57)

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



٣٦

١٧/٠٦/٢٠١٠
١٠٤٣/٢٠١٠

٢٠١٥ینایر 
٠٢/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٩١

(22)
(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 38/02, 38/04, 38/06, 38/22, 38/24, 38/26 & C21D 8/02

(71) 1.
2.
3.

ARCELOR  MITTAL COMMERCIAL RPS S.à.r.l. (LUXEMBOURG)

(72) 1.
2.
3.

FAGOT, Anne

(73) 1.
2.

٢١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٥٠٣٧٠.٠: المكتب األوروبى تحت رقم 
١٨/١٢/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/067922: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

صلب مقاوم للتآكل للتطبیقات البحریة (54)
١٧/١٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ١٨/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة ، ات البحری ة یتعلق ھذا االختراع بصلب ، تحدیداً ذلك المستخدم فى التطبیق سب المئوی شتمل بالن ی
؛ ١,٦٠إلى ٠,٦٠؛ منجنیز ٠,٥٥إلى ٠,١٥؛ سیلیكون ٠,٢٠إلى ٠,٠٥: كربون : بالوزن على 

روم  ى ٠,٧٥ك وم ١,٥٠إل ى ٠,٤٠: ؛ ألومنی وم و٠,٨٠إل ن /؛ نیوبی ر م ٠,٠١أو أكب
ن  ل م ى : ؛ كبریت ٠,٦٠وأق ا یصل إل ادیوم [V] + [Nb]٠,٠٤٥م ا : وفوسفور : فان یصل م

٠,٠٤٥٠إلى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٧

٢٠/١٠/٢٠١١
١٧٦٢/٢٠١١

٢٠١٥ینایر 
٢٥/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٩٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D01G 19/10, 15/88

(71) 1.
2.
3.

STAEDTLER + UHL KG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

HENNINGER, Friedrich

(73) 1.
2.

٢١/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠١٨٠٥٨.٣: تحت رقمألمانیا
١٤/٠٤/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/002285):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

مشط غزل دائري (54)
١٣/٠٤/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٤/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

بھ محور ة لیاف النسیج، یشتمل على جسم قاعدأیتعلق االختراع الحالي بمشط دائري لمحلج لتمشیط 
د قضیبیمن مسامیرة، ومجموعوسطحین طرفیینطولي مركزي، وسطح محیطي تم ةتنجی ي ی والت

ي سطح المحیط ى ال عھا عل ب وض سمترتی دلج د منطقوتحدة القاع دائري، ةی شط ال شیط للم تم
ائل التثبیتةومجموع سم القاعدةالمثبتمن وس ي ج ر الموجب ةف یل غی سامیر للتوص د من م لواح

سم القاعدةفي كل حالة التنجید القضیبی ي ج تح إلة ف رووحدات الف الق التوصیالت غی ، ةالموجبط
شغیلفتحةووسیلفتحةلى وسیلفتح عةبحیث تحتوي كل وحد ن الوصول ةوسیللت ث یمك تح، حی الف

ى األتمشیط الغزل،ةوحدات الفتح من خارج منطقلى إ د عل ن واح ن وعلى وجھ الخصوص م ل م ق
طح الطرفیاأل وفةس تم ت تةیر توصیلوی د القضیبیةضافیإةموجبتثبی ت مسامیر التنجی ى ة لتثبی عل

٠ةجسم القاعد

(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 



٣٨

٢٨/٠٤/٢٠١٣
٠٧٢٠/٢٠١٣

٢٠١٥ینایر 
٢٥/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٩٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D01G 19/10

(71) 1.
2.
3.

STAEDTLER + UHL KG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

DORR, Erwin
HENNINGER, Friedrich

(73) 1.
2.

٢٨/١٠/٢٠١٠بتاریخ ١٠٢٠١٠٠٤٣٠٦٤.١: تحت رقمألمانیا
٢٤/١٠/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/068500):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عنصر تمشیط (54)
٢٣/١٠/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٤/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ى شتمل عل سیجیة ی اف ن شیط ألی شیط لتم ة تم شیط لماكین صر تم الي بعن راع الح ق االخت سم یتعل ج
لوسطحین طرفیینمزود بمحور طولي مركزي، وسطح محیطيرئیسي ى األق دة عل وسقاطة واح

سي، وشریط جانبي سم الرئی سطح المحیطي للج دة لتوصیلوالتي تم وضعھا على ال سقاطة الواح ال
على الجسم الرئیسي، حیث وقضیب لّي لتثبیت وتحریر الشریط الجانبي،بالجسم الرئیسيعلى األقل

تم انبيی شریط الج ف استقبالوضع ال ي تجوی ةف ى رافع شتمل عل سي، وی دور حول للجسم الرئی ت
انبي شریط الج دویر ال طتھا ت تم بواس زي، ی ور مرك زمح ور التمرك ول مح ذي یح عھ وال تم وض

ي ي تجویف االستقبالبالتوازي مع المحور الطولي المركزي، ویتم وضع قضیب الّل ن ف ث یمك بحی
عھ تم وض ذي ی ور دوران ال ول مح دویره ح ات زيب ولي المرك ور الط ع المح ن ،لتوازي م ویمك

ة ة الوصول إلى قضیب اللّي من خارج منطق طح الطرفی د األس ن أح د م ى وجھ التحدی التمشیط، عل
مقطع عرضي غیر مستدیر یتم توجیھھ عمودیاً على محور دوران، األقل، ویكون لقضیب الّليعلى 

ن من خاللعلى الرافعة التي تدور حول محور مركزيالليویتم وضع قضیب بطریقة بحیث یمك
شریط ت ال ت لتثبی ین وضع التثبی ي ب دوران حول محور دوران، إزاحة قضیب الّل ى ال الجانبي عل

٠الرئیسيمن الجسمووضع تحریر لتحریر الشریط الجانبيسيالجسم الرئی

(57)

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



٣٩

٠٥/١٠/٢٠٠٩
١٤٧٣/٢٠٠٩

٢٠١٥ینایر 
٢٥/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٩٤

(22)
(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 45/86 & A01N 25/22, 35/02 & A01P 1/00

(71) 1.
2.
3.

THE MARTIN FAMILY TRUST (SOUTH AFRICA)

(72) 1.
2.
3.

MARTIN, Antonietta, Pamela
SKELLY, Mary, G.

(73) 1.
2.

٠٥/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٠٣١٧٩/٢٠٠٧: حنوب أفریقیا تحت رقم 
٠٤/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ PCT/ZA)  (2008/000028: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد عبد العال عبد العلیم (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتثبیت االلدھید (54)
٠٣/٠٤/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٤/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

تم إضافة –بطریقة لتصنیع محلول مركل ألدھید االختراعیتعلق ھذا  ث ی ت ، حی منشط سطحى ثاب
رارة  ة ح د درج اء ، عن ن الم زء األول م ى الج سطحى ف شط ال ل للمن ى األق د عل د واح ألدھی

ین  ى ٤٠ب ة إل ة مئوی سطحى ٥٠درج شط ال ع المن ل م د بالتفاع سمح لأللدھی ة ، ی ة مئوی درج
دقیقة على األقل ، بینما یتم الحفاظ على درجة الحرارة ١٥أو المادة المنظفة  فى تفاعل مركب لمدة 

ین  ى ٤٠ب ة إل ة مئوی د ٥٠درج ب ألدھی ول مرك اج محل ة إلنت ة مئوی طحى ، –درج شط س من
انى د ویضاف جزء ث اء یع ن الم د ١٥م ول مركب األلدھی د محل ل لتبری ى األق ة عل شط –دقیق المن

٠درجة مئویة لوقف التفاعل المركب ٤٠السطحى إلى أقل من 

(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



٤٠

١٠/١٢/٢٠٠٩
١٨١٢/٢٠٠٩

٢٠١٤دیسمبر 
٢٨/٠٥/٢٠١٥

٢٧٠٩٥

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

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

ات االختراعمكتب براء

(51) Int. Cl.8 C07K 7/14 & A61K 38/48 & C12N 9/64, 9/00

(71) 1.
2.
3.

APEIRON BIOLOGICS AG  (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.
4.

SCHUSTER, Manfred
LOIBNER, Hans
JANZEK-HAWLAT, Evelyne
PEBALL, Bernhard

5.   STRANNER, Stefan
6.   WAGNER, Bettina
7.  WEIK, Robert

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ (A 913/2007): تحت رقمالنمسا
٠٨/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٤٥٠٠٥٢.٩: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 

١٢/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/AT2008/000211):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

ACE2 بولي ببتید (54)
١١/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٢/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
دACE2 یتعلق االختراع الحالي ببولي ببتید دناتج عن عوده االرتباط الجیني، حیث یوج ولي ببتی ب

ACE2دایمر عل٠في صوره دایمر ون ال ومرات معالجیتك ن مون د م بجلیكوسیل ةى وجھ التحدی
٠نصف عمر ممتدهةبفترةستَخدم إلنتاج منتجات صیدالنیویُ 

(57)

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



المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٥یونیوىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٢٩دد ــالع٢٠١٥یولیھددــع

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 ٢٠١٥ویونیرخالل شھةال ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٧٠٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٧٠٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٧٠٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥( ٢٧٠٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٦( ٢٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٧١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٧١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٧١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٧١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٧١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٧١٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٧١٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٧١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٧١٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٧١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٧١١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٧١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٧١١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٠( ٢٧١١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ



)٢١( ٢٧١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٧١١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٧١١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



افتتاحیة

یعد البحث العلمى منبعـًا ورافًدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض بالمجتمع وتثرى              

ا ااالهتمام بحقوق ن كاا ولم، یة المنشودة جلو التكنو فكره مما یحقق التنمیة االقتصادیة و  لملكیة الفكریة مطلبـً

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

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

.

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

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

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

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

وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة تدفع بخطة التنمیة إلى األمام 

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 لمصر 

ق ،،،ـى التوفیـواهللا ول

مكتب براءات االختراعئیسر 

"عادل السعید عویضة٠أ"

(ii)
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( iv )

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

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



1

األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٥یونیورـالل شهـخ



٢

٢٠/١٢/٢٠١١
٢١٢٩/٢٠١١

٢٠١٥ینایر 
٠١/٠٦/٢٠١٥

٢٧٠٩٦

(22)
(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, 3/10 & B29B 9/12 & C08K 9/00

(71) 1.
2.
3.

OMYA INTERNATIONAL AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

AMMANN, Ernst
KNERR, Michael
HALDEMANN, Peter

4.    HERSCHE, Emil

(73) 1.
2.

٢٣/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٦٣٥٠٩.٤: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٣٠/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٢٦٩.٨٨٢/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

٢٢/٠٦/٢٠١٠بتاریخ PCT/IB) (2010/052810: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لتصنیع مادة مضغوطة معالجة سطحیاً قابلة للمعالجة 
ات تحویل مواد البالستیك مفردة اللولبعلى معد

(54)

٢١/٠٦/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٢/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راعیتعل الى االخت راع الح ق االخت ة ، ویتعل دائن الحراری ولیمرات الل ة ب ال معالج بمج

دائن الحرا ولیمرات الل ى ب تخدام ف بة لالس ضغوطة مناس ادة م صنیع م ة لت ة بعملی صفة خاص ة ب ری
:بدون خطوة صیاغة ، وتشتمل العملیة على خطوات 

توفیر مادة مسحوق أولى واحدة على األقل ؛)  أ 
توفیر بولیمر معالجة سطحیة منصھر واحد على األقل ؛) ب
ل ) ج ى األق دة عل ى الواح سحوق األول ادة الم ق لم ت الح ى وق د أو ف ت واح ى وق ة ف التغذی

صھ سطحیة المن ة ال ولیمر المعالج سرعة وب ة ال ط عالی دة الخل ى وح ل ال ى األق د عل ر الواح
لغرفة المعالجة األسطوانیة ؛

صھر ) د  سطحیة المن ة ال ولیمر المعالج ل وب ى األق دة عل ى الواح سحوق األول ادة الم ط م خل
الواحد على األقل فى الخالط عالى السرعة ، و

ـ وة ) ھ ن الخط ا م صول علیھ م الح ى ت ة الت ادة المخلوط ل الم د ، ) د(نق دة تبری ى وح ال
ولیمرات  وكذلك المادة المضغوطة التى تم الحصول علیھا بواسطة ھذه العملیة واستخدامھا فى ب

٠اللدائن الحراریة 

(57)

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



٣

٠٨/٠٥/٢٠١٣
٠٧٨٤/٢٠١٣

٢٠١٥ینایر 
٠٣/٠٦/٢٠١٥

٢٧٠٩٧

(22)
(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 8/10

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CHEN, Jianfeng
YANG, Xudong
THIGPEN, Brian

4.   CHILDERS, Brooks, A.

(73) 1.
2.

٠٣/١٢/٢٠١٠بتاریخ ٩٥٩.٨٦٢/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٣/١١/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/059124):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

إلى صورة معدلة الشكل أنبوبیة ثالثیة األبعاد (RTCI)یانات الزمن الفعلى لغالف صورة تحویل ب (54)
٠٢/١١/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٣/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

دیل شكل  وفیر صورة لتع راءة لت ل للق ى قاب ط حاسب آل ة ووس یتعلق االختراع الحالى بنظام، طریق
ى قیاسات اإلجھ٠عضو تم الحصول عل ضوی د الع ن المجسات الموجودة عن ر م دد كبی د ع ٠اد عن

ق شكل المعل دیل ال ة لتع ا المقابل م الحصول علیھ ى ت ٠یتم الحصول على مكونات قیاسات اإلجھاد الت
ى  دیل شكل مقطع ة لتع ات المقابل ى المكون تم الحصول عل ا، ی صول علیھ م الح ى ت ات الت ن المكون م

قواحد على األقل للعضو ویتم تحدید عامل شكل المعل دیل ال ة لتع ٠متغیر معلق من المكونات المقابل
دیل  ن تع ل م ى األق د عل ة لواح ات المقابل ن المكون یتم تحدید العامل المتغیر لتعدیل الشكل المقطعى م

ق المحدد ٠األشكال المقطعیة ر المعل ل المتغی شكل للعضو باستخدام العام دیل ال دیم صورة تع یتم تق
٠ل الشكل المقطعى المحددوالعامل المتغیر لتعدی

(57)

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



٤

١٠/٠٤/٢٠١١
٠٥٤٦/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

٠٧/٠٦/٢٠١٥
٢٧٠٩٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A21D 6/00 & A23L 1/025

(71) 1.
2.
3.

 RICH PRODUCTS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

UPRETI, Praveen
ROBERTS, John, S.
JALALI, Rohit

(73) 1.
2.

١٠/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٤,٤٧٦/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٩/١٠/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/060177):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

دقیق معالج الحرارة  (54)
٠٨/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٩/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

اءةزالإتشتمل على خطوات ةالدقیق بالحرارةلمعالجةیتعلق االختراع الحالي بطریق دقیق الم ن ال م
ھ امتصاص ناتج یكون لالدقیق ال٠ةالدقیق المزال منھ الماء بالحرارةو تجنب التكتل، ومعالجألتقلیل 

د للرطوب الج٠ةزائ دقیق المع ن ال اتج م ین الن الحرارالعج ھ ةب ون ل ز أداء أیك واتج الخب ضل ون ف
الحرارةالمصنوع الج ب دقیق المع ونةمن ال ا یك سبةخصائص محسنلھ ز ةبالن واتج الخب للعجین ون
٠من الدقیق الغیر معالجةالمصنوع

(57)

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



٥

٢٢/٠٥/٢٠١٣
٠٨٧١/٢٠١٣

٢٠١٥ینایر 
٠٨/٠٦/٢٠١٥

٢٧٠٩٩

(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 H02K 29/03, 1/06

(71) 1.
2.
3.

ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO., LTD. (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

ZHANG, Qizhong
ZHANG, Wei

(73) 1.
2.

٠٥/٠٣/٢٠١٢بتاریخ٢٠١٢١٠٠٥٥٣٥٤.٧: الصین تحت رقم 
٢٤/٠٧/٢٠١٢بتاریخ PCT/CN) (2012/079102: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

محرك تیار مستمر بدون فرشاة (54)
٢٣/٠٧/٢٠٣٢فى وتنتھى ٢٤/٠٧/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ة بمحرك تیار مستمر باالختراعیتعلق ھذا  ت ذو أسنان مزدوج دون فرشاة ، یشتمل على عضو ثاب
دوار ،  ضو ال ز الع ى مرك ت ف ود دوار مثب ة وعم سیة مزدوج اب مغناطی ضو دوار ذو أقط وع
ت ،  ل مقطع عرضى للعضو الثاب ى ك ف ؛ وف ت بمل وحیث یتم لف كل سن من أسنان العضو الثاب

ا سن الخ وى لل وس العل اطع الق ة تق ین نقط یل ب ط التوص ن لخ ت ، یمك ضو الثاب سن الع ص ب
ة  شكل زاوی سن ؛ أن ی وى لل وس العل ز الق ت ، ومرك ضو الثاب سن الع اص ب سن الخ ور ال θومح

ر من صفر  ى تكون أكب ت ، والت سن العضو الثاب سن الخاص ب ع محور ال میكانیكیة ال تمركزیة م
شكیل یتم تصمیم الدائرة العلویة للسن الخاصة بسن العضو ا٠درجة ٩٠درجة ، وأقل من  ت لت لثاب

دوار ؛  ضو ال اص بالع دوار الخ ز ال ى المرك سبة ال اً بالن اً ال تمركزی ون قوس ذى یك اً ؛ وال قوس
شكل " النقطة المیتة " وذلك بحیث یمكن لمحرك التیار المستمر بدون فرشاة إلغاء بدایة  ، وأن یبدأ ب

ل المجال ناجح ؛ ومن الممكن أیضاً أن یتم تنسیق تیار محفز یتبع قاعدة الموجة الجیبیة ، وذلك لجع
د  تم الح م ی ن ث ة ، وم ة الجیبی دة الموج اً لقاع تظم وفق شكل من ر ب ة یتغی وة الھوائی سى للفج المغناطی

٠من تموج العزم ومن ضوضاء االھتزاز 

(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



٦

٢٢/٠٤/٢٠١٢
٠٧٤٥/٢٠١٢

٢٠١٥ینایر 
٠٨/٠٦/٢٠١٥

٢٧١٠٠

(22)
(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 3/395

(71) 1.
2.
3.

STEPAN COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

Dong, Xue Min
Sajic, Branko
Whitlock, Laura Lee

(73) 1.
2.

٢١/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٢٥٣.٧٠٩/٦١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٩/١٠/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/053166): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبـــات تنظیف سائلة لزجــة تشتمل على أحماض دھنیــــة مكبرتة، أو إسترات، أو أمالح منھا،
وأنواع بیتائین او سولتائین

(54)

١٨/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٩/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ق االخ ات للعناییتعل صیغ تركیب الي ب راع الح صیةت ات مةالشخ زاتوتركیب صیةللعنایرك ةالشخ

ل أ، وةمكبرتةحماض دھنیأمالح أو أ/ وةمكبرتةحماض دھنیأمالح من استرات أتشتمل على  لكی
ى األةفي الثانیةدور١٠٠٠ةو سولتائین بلزوجأبیتائین  لعل شمل٠ق ات العنایوت صیةتركیب ةالشخ
دین،ةالحالیةبالتقنیةالخاص سیل الی ائل لغ ابون س ى ص واع غأوعل دش، ن ام وال سول للحم

امبوھات  امبوھات، وش ي ٢وش ي ٣و أ١ف ضاد١ف امبو م ر، وش شره ال ھ، ألق ات للوج س، ومنظف
٠وغیر ذلك

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٧

٠٨/١١/٢٠٠٥
٠٤٦٧/٢٠٠٥

٢٠١٤وبر أكت
٠٨/٠٦/٢٠١٥

٢٧١٠١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C04B 35/04, 35/10, 35/106

) جمھوریة مصر العربیة(القومى للبحوث المركز  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عماد عبد السالم عبد المعطى مصطفى الملیجى/ الدكتور 
HENK VERWEIJ

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب وآخرین/ نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع ویمثلھا السیدة -المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لتخلیق األكاسید النانونیة فائقة الدقة (54)
٠٧/١١/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٨/١١/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت ق ھ ة بیتعل ةطریق ة الدق ة فائق ید النانونی ق األكاس ا ٠لتخلی م حبیباتھ راوح حج یت
ین  ع ٥٠-١ب ا توزی اوة لھ ة النق ضرة عالی واد المح ودة والم ة الج فات عالی انومتر وبمواص ن

ة  ات الحبیبی ن التجمع ة م ل وخالی ى متماث ة ٠حبیب ا ذات كثاف یرامیكیة منھ سام س صنیع أج ن ت ویمك
ل  سمك أق ة ب رائح رقیق ق ش ى تخلی ح ف راع نج ید ، االخت ة لألكاس ة المثالی ن الكثاف رب م سبیة تقت ن

٠ومتر وخالیة من العیوب المیكانیكیة باستخدام مواد خام مثل النیترات والكلوریدات نان٥٠من 

(57)

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



٨

١٦/٠٧/٢٠١٢
١٢٦٠/٢٠١٢

٢٠١٤دیسمبر 
٠٨/٠٦/٢٠١٥

٢٧١٠٢

(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 C10L 5/44 & B09B 3/00

(71) 1.
2.
3.

CREATIVE CO. Ltd. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KIYAMA, Michihiro

(73) 1.
2.

٢٨/٠١/٢٠١٠ریخ بتا٢٠١٠-٠١٦٩٧٨: الرقم تحت الیابان
٢٠/١٠/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010/068495):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طارق محمود بدران  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة وقود صلب  (54)
١٩/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٠/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

لب منا ود ص ة وق وفیر تركیب راع بت ق االخت الل یتعل ن خ ة م درة الحراری د الق ب لتولی س
صالت وب أو الب صالحة، أو الحب ذور ال ع الب د تجمی ة بع ا المتبقی ن البقای تخدام م وى ٠اس ث تحت حی

ى  ود عل ـة الوق ن % ٧٠تركیبـــ ـاف، م اس الجــ ى األس ر، عل الوزن أو أكث ،Arundo donaxب
Leucaena leucocephala ،Saccharum officinarum ،Manihot esculenta ،ـش ، القـــ

٠الطحلب البحرى، األعشاب البحریة أو الطحالب الجافة وحیث تكون مسبوكة بالضغط الساخن

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٩

١٧/١٠/٢٠١١
١٧٣١/٢٠١١

٢٠١٥ینایر 
٠٩/٠٦/٢٠١٥

٢٧١٠٣

(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 F28F 1/30, 1/32, 9/02

(71) 1.
2.
3.

Sharp Kabushiki Kaisha (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

UENO Madoka

(73) 1.
2.

٢٢/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-١٠٤٢١٨: رقمتحت الیابان
١٤/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ PCT/JP)2009/066030(رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الملكجورج عزیز  (74)
براءة اختراع   (12)

مبادل حرارى ومكیف ھواء مثبت فیھ المبادل الحرارى   (54)
١٣/٠٩/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٤/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ع بختراعاالیتعلق ھذا  ع اآلخر م ا م ان كل منھم ان متوازی ان مرتب ان علوی ھ أنبوب مبادل حرارى ل
ب  ین األنابی ة ب ب مرتب ا وأنابی راغ بینھم یر(ف ردة ) المواس ازات مب ى مج شتمل عل ى ت ة والت العلوی

ب  ین األنابی ة ب ة مرتب انف متعرج ة وزع ب العلوی ة لألنابی األجزاء الداخلی صلة ب یھم ومت ودة ف موج
ھ ٠المستویة المسطحة  ع فی ذى یجم ویعمل ذلك الطرف لكل زعنفة متعرجة إلى تقع على الجانب ال

ستویة  اء الم ل الم الج أعضاء نق تم إی الماء المكثف على البروز من أطراف األنابیب المسطحة ، وی
روزات  ین الب ات ب ین الفراغ ة ٠ب انف المتعرج راف الزع ن أط ذكورة م ضاء الم الج األع تم إی وی

٠مؤثرًا ) للمائع(نبوب المسطح فى مدى یمكن أن یكون فیھ التوتر السطحى ناحیة األ

(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



١٠

٢١/٠١/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000065

٢٠١٤نوفمبر 
٠٩/٠٦/٢٠١٥

٢٧١٠٤

(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 C07D 231/14, 231/38, 231/40, 401/12, 401/14, 403/04, 403/12, 405/12, 405/14, 409/12, 409/14,
413/12, 413/14, 453/02, 471/04

(71) 1.
2.
3.

ASTEX THERAPEUTICS LIMITED (UNITED KINGDOM)

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

BERDINI, Valerio
O'BRIEN, Michael, Alistair
CARR, Maria, Grazia
EARLY, Theresa, Rachel
GILL, Adrian, Liam

6.    TREWARTHA, Gary
7.    WOOLFORD, Alison, Jo-Anne
8.    WOODHEAD, Andrew, James
9. WYATT, Paul, Graham

(73) 1.
2.

٢٢/٠٧/٢٠٠٣بتاریخ ٠٣١٧١٢٧.٩: الرقم تحت المملكة المتحدة
٢٢/٠٧/٢٠٠٣بتاریخ ٠٤٦/٦٠،.٤٨٩: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت الرقمین 

١٠/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ٥٦٩.٧٦٣/٦٠
٢٢/٠٧/٢٠٠٤بتاریخ(PCT/GB2004/003179):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

لھادى للملكیة الفكریة عبد ا (74)
براءة اختراع (12)

مركبات صیدالنیة  (54)
٢١/٠٧/٢٠٢٤وتنتھى فى ٢٢/٠٧/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 
ات بالصیغة  راع مركب دم االخت الح أو طاطومیرات أو (Va)یق ا -Nأو أم ات منھ سیدات أو ذواب أك

د لالستخدام فى الوقایة من أو عالج أمراض وحاالت مر ضیة مثل سرطانات یتوسط فیھا كیناز معتم
. سینتاز جلیكوجین٣-على السیكلین وكیناز

: (Va)وفى الصیغة 
R14a تختار من ھیدروجین، ألكیلC1-4ل ل، فنی ى میثی ل حلق ل -مستبدل اختیاریا بفلورو، بروبی ألكی
C1-2 سى سى C1-4، ألكوك ل ألكوك ل، فنی سى C1-2كربونی ل، ألكوك ل -C1-2كربونی ، C1-2ألكی

ل  دائل C1-4وألكی ة ب ى ثالث دة إل ا بواح ستبدل اختیاری ل م طار الفنی د أش دما توج ث عن لفونیل، حی س
ل C1-2مستبدل اختیاریا بفلورو أو ألكوكسى C1-4مختارة من فلورو، كلورو، ألكوكسى  C1-4، وألكی
، C1-2مستبدل اختیاریا بفلورو أو ألكوكسى 

w ،٣أو ٢، ١تكون صفر ،R2 ،تكون ھیدروجین أو میثیل
r ،٤أو ٣، ٢، ١تكون صفر ،t ،٢أو ١تكون صفر ،

R11 تختار من ھیدروجین، ھالوجین، ألكیلC1-3 وألكوكسىC1-3 و ،
R19 سى ورو، ألكوك ورو، كل ن فل ار م سى C1-4تخت ورو أو ألكوك ا بفل ستبدل اختیاری ، C1-2م

C1-2٠لكوكسى مستبدل اختیاریا بفلورو أو أC1-4وألكیل 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١١

١٢/١٢/٢٠١١
٢٠٨١/٢٠١١

٢٠١٤دیسمبر 
١٠/٠٦/٢٠١٥

٢٧١٠٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01F 3/18, 13/10 & B65B 1/00, 1/32

(71) 1.
2.
3.

INVERSIONES HIK16, S.L. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

STAMM KRISTENSEN, Henrik
MARTINEZ  LOPEZ, M Maravillas

(73) 1.
2.

١٦/١٢/٢٠١٠بتاریخ  ١٠٣٨٢٣٣٨.١: تحت رقم أسبانیا
١٣/١٢/٢٠١١بتاریخ )  PCT/ES2011/070858(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

یة متحركة إلعداد جرعة والخلط والتعبئةوحدة صناع (54)
١٢/١٢/٢٠٣١وتنتھى فى ١٣/١٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة  ط وتعبئ ة وخل داد جرع ة إلع ناعیة متحرك دة ص الى بوح راع الح سى لالخت دف الرئی ق الھ یتعل
اطق  دة من ل وع ل حام ى ھیك شتمل عل ا ت دة بأنھ ذه الوح ز ھ سحوق ، وتتمی ورة م ى ص ات ف منتج

شف : ن أجل م رقیم ، والك اس ، والخیاطة والت لء األكی االستقبال والوزن ، والتحمیل ، والخلط ، وم
راع ضمن القطاع ٠عن المعادن ، والتخزین والنقل على منصات نقالة والتنظیف  ذا االخت دخل ھ وی

٠الفنى للوحدات الصناعیة لتصنیع وخلط المنتجات التى فى صورة مسحوق 

(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

١٤/٠٤/٢٠١٣
٠٦٢٣/٢٠١٣

٢٠١٥ینایر 
١٦/٠٦/٢٠١٥

٢٧١٠٦

(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 G01N 23/04

(71) 1.
2.
3.

AMERICAN SCIENCE AND ENGINEERING, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

MASTRONARDI, Richard
DENKER, Jeffrey, M.
ROTHSCHILD, Peter
DINCA, Dan-cristian;

5.   PAILES, Aaron, D.
6.   BLAKE, David, R.
7.   MARTIGNETTI, Domenic

(73) 1.
2.

١٥/١٠/٢٠١٠بتاریخ ٣٩٣.٤٨١/٦١: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
١٧/١١/٢٠١٠بتاریخ ٤١٤.٤٨٢/٦١

١٩/٠٩/٢٠١١خبتاری(PCT/US2011/052130):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عالیة الطاقة Xمصفوفة أجھزة كشف مقوسة تتم محاذاتھا عن بعد للتصویر بأشعة  (54)
١٨/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ١٩/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ایتعلق االختراع الحالي بنظام  وم األ٠ةت حاویمسح ضوئي وطرق لفحص محتوی ةالمختِرقةشعتق
تم فحصھا منةحاویةضاءإعلى شكل شعاع مروحي بعةالمجمَّ ةالطاقةعالی ا حدأی انبین، بینم الج

وح٠ةعلى الجانب المقابل من الحاویة لواح الكاشفیوجد عدد من األ دد ویحتوي كل ل ى ع ف عل كاش
دوره، علةالكاشفةمن الوحدات النمطی ا، ب وي ةمحاذاى، یوجد كل منھ د وتحت شیطھا عن بع تم تن ی

لواح الكشف على أفي اتجاه كل من عدد من تحكم بالتحكمةداأوتقوم ٠على عدد من عناصر الكشف
كل عنصر ةبحیث یمكن محاذاةعناصرھا الكاشفةبواسطةقل المولَّدعلى األةالكاشفةشارساس اإلأ

شعاع كل لوح كاشف ضمنمنةكاشفةنمطیةكاشف من كل وحد د العرضي لل ن البع ین م جزء مع
٠الخروجةفتحالمروحي على النحو المقاس عند

(57)

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



١٣

٢٣/٠٤/٢٠١٢
٠٧٥٦/٢٠١٢

٢٠١٤دیسمبر 
١٦/٠٦/٢٠١٥

٢٧١٠٧

(22)
(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 1/04

(71) 1.
2.
3.

CASALE SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

IOB, Massimo

(73) 1.
2.

٢٧/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٧٤٢١١.٤:تحت رقم المكتب األوروبى
٣٠/٠٩/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP)2010/064608(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع   (12)

اج أمونیا عملیة إلنت (54)
٢٩/٠٩/٢٠٣٠فى وتنتھى ٣٠/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة : بعملیة لتخلیق أمونیا حیث یتعلق ھذا االختراع  ھ كمی ق تعویضى ب امى غاز تخلی تج طرف أم ین
ن  ل م دروجین : ٣وافرة من النیتروجین وتكون نسبة الھیدروجین إلى النیتروجین أق تم فصل الھی ی

أ ر م ار تطھی ة من تی نخفض درج از م ى أو جھ ل جزیئ ضغط بمنخ ة ال ق عالی رة التخلی ى دائ خوذ ف
ى  ازى الغن ار الغ ادة التی تم إع دروجین ، وی ى بالھی ازى غن ار غ ى تی صول عل رارة ، والح الح
روجین  ى النیت دروجین إل سبة الھی ون ن م تك ن ث بالھیدروجین المذكور إلى دائرة تخلیق األمونیا ، وم

٣,١٠-٢,٩، ویفضل أن تكون فى نطاق ٣حول فعلیاً إلى أمونیا قریبة من بتیار غاز التغذیة الم

(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



١٤

٢٩/٠٥/٢٠١١
٠٨٥٣/٢٠١١

٢٠١٥ینایر 
١٦/٠٦/٢٠١٥

٢٧١٠٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B66D 3/00 & B63B 35/03 & F16L 1/12 , 1/19, 3/10

(71) 1.
2.
3.

SAIPEM S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BAYLOT, Michel
BOUTIN, Nicolas

(73) 1.
2.

٢٨/١١/٢٠٠٨بتاریخ  (MI2008A002120) : إیطالیا تحت رقم 
٢٧/١١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/IB2009/007572(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

لعملھاةلبرج وضع وطریقةقامطةتجمیع (54)
٢٦/١١/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٢٧/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ا ،ة مائیةكتلىفةممتدةعضاء ُمتَِّصلأ، لبرج وضع لوضع ة قامطةبتجمیعیتعلق ھذا االختراع طار إلھ
دعیم وعت ط موض دات قم الث وح والة؛ وث ى الت وم فىلكىعل سىتق ط ونف ت بقم ضو إالوق الق ع ط

ین ور مع ول مح د بط د یمت ِصل ممت ین، ُمتَّ ا فك ل منھ ى اولك ابلین عل ل ، وألمتق ات ذاتیآق ضبط ، ةلی ال
ابضإیوضع كل منھا بین فك مناظر و سمح بحركطار التدعیم ، بھ ن سبة، وی اظر بالن ك المن ة لضبط الف

ِصلأحت تت، اتجاه مواز للمحورىطار التدعیم فإل دثیر وزن العضو الُمتَّ د تالممت ابض، أ، وض ثیر الن
. وحدات القمط ةالوقت بواسطنفسىعندما یتم قبض العضو الُمتَِّصل الممتد ف

(57)

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



١٥

١٨/١٠/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001062

٢٠١٥ینایر 
١٦/٠٦/٢٠١٥

٢٧١٠٩

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

جمھوریة مصر العربیة
ة الدولة لشئون البحث العلمىوزار

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B42D 15/00, 17/00, 19/00

(71) 1.
2.
3.

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBREREAL CASA DE LA MONEDA (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

OLMOS RUIZ, Antonio
RUBIO SANZ, Juan, Antonio
BARAJA CARRACEDO, Javier

(73) 1.
2.

٠٦/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ PCT/ES)(2005/000180: رقم طلب البراءة الدولى ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ورقة خاصة أو آمنة تشتمل على عناصر داخلیة یتم تمییزھا باللمس (54)
٠٥/٠٤/٢٠٢٥فى وتنتھى ٠٦/٠٤/٢٠٠٥من تبدأ الحمایة

ذا  ق ھ راع یتعل اللمس ، االخت ا ب تم تمییزھ ة ی ر داخلی ى عناص شتمل عل ة ت ة أو آمن ة خاص بورق
ب  ائق یتطل ن الوث ر م وع آخ ى أى ن ة أو ف روض القانونی ى الع تخدام ف بة لالس ى مناس وھ

ف  ع التزیی اللمس أو من ز ب سھیل التمیی یلة لت را٠وس شتمل االخت ة ی ة ورقی ى رقیق ع عل
ا ؛ ) ١( ة فیھ دة مقحم ل ممت ى عوام وى عل ة ) ٢(تحت سمك الرقیق سبة ل ا بالن بط مركزھ ن ض یمك

ث تكون شكًال ) ١(أو السطح السفلى للرقیقة /الورقیة أو وضعھا بالقرب من السطح العلوى و ، بحی
شًا  ل الممت٠أو نق ى العوام رارة عل غط وح تخدام ض تم اس راع ، ی اً لالخت ا ، وفق سابق ذكرھ دة ال

ة  ل الرقیق تم جع ذلك ی ة ، وب ات التالی اء العملی ة أو أثن اج الورق د إنت ك عن ون ) ١(وذل دد وتك تتم
٠على سطح الوثیقة ) ٣(نقشاً بارزا منحنیاً متصًال 

(57)

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



١٦

١٦/٠٦/٢٠١١
١٠٠٩/٢٠١١

٢٠١٤دیسمبر 
١٦/٠٦/٢٠١٥

٢٧١١٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01J 23/62, 35/00 & C07C 5/333, 11/06

(71) 1.
2.
3.

THYSSNKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

MIAN, Muhammad, Iqbal
HEINRITZ-ADRIAN, Max
WENZEL, Sascha

4.   NOLL, Oliver
5.   SCHWEFER, Meinhard
6.   GEHRKE, Helmut

(73) 1.
2.

١٨/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٦٢٧٨٢.٨: مى المانیا تحت رق
٠٣/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٥٦٥٣٩.٦

١٥/١٢/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP) (2009/008976: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

محفز لنزع الھیدروجین من األلكانات (54)
١٤/١٢/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٥/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ل االخت تبدال ألكی ات اس ات أو مجموع ن ألكان دروجین م زع الھی ز لن بمحف
ید  دة أكاس ل أو ع ى األق د عل ن واح ون م شكل یتك سم م ى ج شتمل عل دروكربونات ، ی ن الھی م

ة  سیة أو الثانی ن المجموعة الرئی ى IIمن عناصر م سیدى IVإل دورى أو مركب أك ن الجدول ال م
سم  یة للج ادة األساس ا الم ات باعتبارھ ستخدم المكون ث ت ر ، حی ك العناص ن تل صنوع م تلط م مخ
ة  ن المجموع سید من عنصر م ون من أك ون إضافى یتك ى مك ضاً عل ز أی شتمل المحف المشكل ، وی

سیة  اء عملیIVالرئی افتھ أثن تم إض ث ت دورى ، حی دول ال ن الج ب م ار مرك تم اختی شكیل ، وی ة الت
اره مكون IVبالتین ومركب مصنع من عنصر من المجموعة الرئیسیة  دورى باعتب من الجدول ال

ا بواسطة ٠سطحى للمحفز  وب حمایتھ واد المطل ن الم ز م اج المحف ضاً بإنت راع أی ق االخت ا یتعل كم
ا ات األلك ن مركب دروجین م زع الھی ة لن ة وبطریق ة لعملی وات مختلف ز خط تخدام المحف ن باس

٠وفقاً لالختراع 

(57)

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



١٧

٣١/٠٧/٢٠١٢
١٣٣٨/٢٠١٢

٢٠١٤دیسمبر 
٢١/٠٦/٢٠١٥

٢٧١١١

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

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

براءات االختراعمكتب

(51) Int. Cl.8 A63H 1/00

(71) 1.
2.
3.

JAKKS PACIFIC, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

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

LAURIENZO, Dominic
HUDSON, Jon
LEE CHI WAI, Dennis
TSUI, Timmy
McCAFFERTY, Jim

6.
7.
8.
9.

WOLFSON, Jared
PADAWER, Jeremy
LEONG, Greg
DELACY, Steven Douglas

(73) 1.
2.

٠٩/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ٣٦٣.٠٦٩/٦١: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
٠٨/١٢/٢٠١٠بتاریخ ٤٢١.١٧٣/٦١

٠٨/٠٧/٢٠١١خبتاری(PCT/US2011/001202) :طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

سونیا فائق فرج  (74)
براءة اختراع   (12)

قلب بھ ثلمة أصبع ومشكل لطرد جسم مخفى بداخلھ  (54)
٠٧/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٨/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة ویشتمل القلب على مبیت مشكل أسطوانیاً بھ ٠یتعلق ھذا االختراع بوصف قلب قابل للدوران منطق
ة طة ٠ثلم ھ بواس ث أن الق، بحی بعھ لإلط ث إص ان حی ستخدم لمك ھ الم ة لتوجی ة الثلم شكل منطق وت

ن  دا ع ا بعی دور مغزلی ھ ی الضغط أسفل على منطقة الثلمة، یدفع القلب ضد سطح أرضى، الذى یجعل
ترتبط و٠وباإلضافة إلى ذلك، یشتمل القلب على مبیت بھ تجویف بداخلھ الستقبال الجسم٠المستخدم

وتشتمل آلیة اإلطالق على موصل لالتصال بموصل مناظر على الجسم وآلیة ٠آلیة اإلطالق بالمبیت
سم رد الج ن ٠الط سم م رد الج ة الط دفع آلی سم وت ل الج ق الموص الق، ویطل ة اإلط شیط آلی د تن وعن

٠المبیت

(57)

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



١٨

٠٨/٠٤/٢٠١٠
٠٥٦٤/٢٠١٠

٢٠١٥ینایر 
٢٢/٠٦/٢٠١٥

٢٧١١٢

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B 29C 73/16 & C09K 3/10 , 3/12

(71) 1.
2.
3.

TRYDEL RESEARCH  PTY  LTD (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

DOWEL, Terence

(73) 1.
2.

٠٩/١٠/٢٠٠٧بتاریخ  ٢٠٠٧٩٠٥٥٢٦:  أرقامتحتاسترالیا
١٩/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧٩٠٥٧٤٥
٠٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٢٠٠٧٩٠٦٦٨٢

٠٩/١٠/٢٠٠٨بتاریخ   ( PCT /AU2008/001499) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
تراعبراءة اخ (12)

تركیبة محسنة مانعة للتسرب   (54)
٠٨/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٩/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

مانعة للتسرب لمنع تسرب إطار مثقوب تشمل على مادة حاملة تركیبة بالحـالـى  ق االختراعــیتعل
المواد المالئة وموانع سائلة ، وواحد أو أكثر من عوامل إضفاء لزوجة وتعلیق ، وواحد أو أكثر من 

٠التسرب ، وواحد أو أكثر من بولى أكریالت 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٩

٠٨/٠٩/٢٠١٠
١٥١٣/٢٠١٠

٢٠١٤دیسمبر 
٢٣/٠٦/٢٠١٥

٢٧١١٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G02B 5/08, 1/10

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

MEDWICK, Paul, A.
WAGNER, Andrew, V.
MARIETTE, Gary, J.

(73) 1.
2.

١١/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٠٣٥.٥٨٧/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٠/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/036596):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

منتج عاكس  (54)
٠٩/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٠/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

لھا سطح ةعالیةبدرجةشفافة، یتضمن ركیزةشمسیآةیتعلق االختراع الحالي بمنتج عاكس، مثل مر
حد أقل من األقل فوق جزء علىعلى األةواحدةعاكسةیتتشكل طل٠ول وسطح رئیسي ثانأرئیسي 

سيأ(السطحین، ولیكن السطح الرئیسي الثاني  ةتتضمن الطلی٠)ولاألو، بدال من ذلك السطح الرئی
ةقل من الطلیتغلیف على جزء على األةن تتشكل بنیأیمكن ٠قلعلى األةواحدةمعدنیةطبقةالعاكس
٠ةالثانیةالعاكس

(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

١٢/٠٥/٢٠١٠
٠٧٨٧/٢٠١٠

٢٠١٤دیسمبر 
٢٣/٠٦/٢٠١٥

٢٧١١٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 7/06

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (NETHERLANDS, ANTILLES)

(72) 1.
2.
3.

JORDAN, Anthony, L.
KAMATH, Raghuram
NIXON, Vance, E.

4.   MARYA, Manuel, P.

(73) 1.
2.

١٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ ٩٤١.٧٩٠/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٧/١١/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/082713):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

جھاز مقبض قابل للتحلل وطرق االستخدام (54)
٠٦/١١/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/١١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ىللتحةقابلةلحالى بمقابض وحرافات تشمل تركیبیتعلق االختراع ا وذج لل وطرق استخدامھا وف نم
بائكى ةكثر بنسبأو أساسا من فلز تفاعلى واحد أللتحلل ةالقابلةواحد تتكون التركیب كبرى وعنصر س

ةللتحلل فى ظروف معینةوقابلةتفاعلیةالقوةشدیدةن تكون التركیبأقل بشرط أةكثر بنسبأوأواحد 
٠ات حقل البترولعملیللتحلل فىةوطرق استخدام المقابض القابل

(57)

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



٢١

٢٣/١١/٢٠٠٩
١٧١٦/٢٠٠٩

٢٠١٤دیسمبر 
٢٣/٠٦/٢٠١٥

٢٧١١٥

(22)
(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.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (BRITISH VIRGIN ISLANDS)

(72) 1.
2.
3.

THOMEER, Hubertus V.
BURGOS, Rex
WENG, Xiaowei

4.   KANE, Moussa

(73) 1.
2.

١٢/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ ٩٣٤.٢٥٨/٦٠: ینرقمالالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٠٩/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ١٣٥.٤٥٣/١٢

١١/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/IB2008/052318):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

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

بالزمن الحقیقى ألجھزة وطرق تجھیز األنابیب تفسیر الدائرة المغلقة (54)
١٠/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ١١/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

از  ة استخدام جھ یتعلق االختراع الحالى بآلیة تسھل من معالجة التكوین تحت األرض وتتضمن اآللی
از ا ستخدم جھ ستمرة توصیل المائع الذى یشمل جھاز التغذیة المرتدة المستمرة وی دة الم ة المرت لتغذی

سبة  ر ن تفسیر للحلقة المغلقة للزمن الحقیقى للتزامن اللحظى وتعدیل التأثیرات عند سطح موضع البئ
ى  د عل ب أسفل واح ة خاصیة ثق زة اإلحساس لمراقب ستخدم أجھ إلى حاالت الثقب األدنى المقاسة وت

ى زمن الحقیق ات ال دة المستمرة وی٠األقل فى الزمن الحقیقى بناء على بیان ة المرت از التغذی ساعد جھ
٠على التعدیالت لتتم وفقاً لخاصیة واحدة على األقل بطریقة مجھزة للتأثیر على حالة الثقب األسفل

(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



٢٢

٠٦/٠٦/٢٠١٠
٠٩٤٢/٢٠١٠

٢٠١٤دیسمبر 
٢٣/٠٦/٢٠١٥

٢٧١١٦

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

جمھوریة مصر العربیة
ئون البحث العلمىوزارة الدولة لش

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C 25/26 & C08G 63/20, 63/668 & C09J 101/00,103/02 &  E04B 1/74

(71) 1.
2.
3.

SAINT- GOBAIN ISOVER ( FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

JAFFRENNOU, Boris
SERUGHETTI, Dominique
DOUCE, Jérȏme,

(73) 1.
2.

٠٥/١٢/٢٠٠٧بتاریخ  ٠٧٥٩٥٨٠:  رقم  تحتفرنسا
٠٤/١٢/٢٠٠٨بتاریخ   ( PCT /FR2008/052203) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ة على الصوف المعدنى تركیبة غرویة لعزل المنتجات المعتمد (54)
٠٣/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

، تحدیدًا المعدنىتركیبة غرویة لعزل منتجات معتمدة على الصوفبالحـالـى  ق االختراعــیتعل
: على الزجاج أو الصخور ، والذى یتضمن 

ل ، و أو بولى سكرید على األق/ سكر أحادى واحد على األقل و-
١٠٠٠٠حمض متعددالكربوكسیل عضوى واحد على األقل لھ كتلة جزیئیة أقل من أو تساوى -

٠المعالج بالتركیبة الغرویة على الصوف المعدنىضاً اإلختراع بمنتجات عازلة معتمدة  ییتعلق أ

(57)

جلیزیة وعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنتمثل ھذه المط



٢٣

١٧/٠٨/٢٠٠٦
٠٤٤٨/٢٠٠٦

٢٠١٤دیسمبر 
٢٣/٠٦/٢٠١٥

٢٧١١٧

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

العربیةجمھوریة مصر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04B 1/04

) المملكة العربیة السعودیة(جزارالمحمد عمر عبد اللطیف  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ف الجزارمحمد عمر عبد اللطی ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

نظام بناء خرسانى مسبق الصنع ومصبوب بالموقع بفورمات معلقة   (54)
١٦/٠٨/٢٠٢٦وتنتھى فى ١٧/٠٨/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من

عنصرین عبارة عن بالطات خرسانیة أفقیة مسبقة یتكون ھذا االختراع من ثالثة عناصر أول
الصنع یبرز من جمیع أطرافھا أسیاخ حدیدیة كما یبرز من منتصف أحد البالطات جزء من عمود 

والعنصر الثالث ھو عبارة عن فورمة معلقة بواسطة كمرات حدیدیة یعلوھا أسیاخ حدیدیة . رأسى 
میع بالطات الدور وكذلك األدوار العلویة والسفلیة تصب علیھا الخرسانة فى الموقع لترتبط سویا بج

لتربط بین األدوار فى ھیكل ثالثى األبعاد وكأنھ مصبوب كقطعة واحدة متواصلة العزم لكامل الدور 
وأیًضا األدوار العلویة والسفلیة وذلك بواسطة األعمدة التى ھى جزء من عناصرھا وبذلك ینتقل 

قوى القص فى الھیكل بأكملھ وتواصلھ وینتج عن ذلك انخفاض فى العزم والقوى الرأسیة العمودیة و
العزم وقوى القص وأیًضا األحمال الرأسیة إذ تنخفض سماكة البالطات وكذلك كمیة الحدید 
والخرسانة وسماكة األعمدة واألساسات عالوة على توفیر العمالة وتوفیر مدة التنفیذ وتوفیر فى مدة 

٠تجمید رأس المال 

(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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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 ھةال ھرخالل ش ة ٢٠١٥یولی ة العربی ـا باللغ ًطبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٧١١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٧١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٧١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥( ٢٧١٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٦( ٢٧١٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٧١٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)١٤( ٢٧١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)٢٠( ٢٧١٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة 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 

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



ة افتتاح

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

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

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

.

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

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

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

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

ة إلى األمام  ة تدفع بخطة التنم 0وثائ براءات االختراع إلى أصول إنتاج

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

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

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

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

ة ل 0مصرنا الحبی

 ،،،ـى التوفیـوهللا ول

سر تب براءات االختراعئ م

ضة0أ" "عادل السعید عو
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( iv )

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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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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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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
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UA أوكرانیا
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UY أورجواى
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VC سانت فنسنت وجرینادین
VE فنزویال
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وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
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ریقة إلنشاء بناء كروى بقمة مخروطیة وجدران متغیره ومتعددة الطبقاتط (54)
26/02/2031وتنتھى فى 27/02/2011تبدأ الحمایة من 

ة علءناطریقة إلنشاء ب دیق للبیئ د ص ن دور واح د م ةىجدی ر كامل ى االستدارة ، شكل كرة غی المبن
تم وى مجارىمتحركة علدةالتربة ویتكون من طبقات متعدىفىبھیكل معدنمثبت  مزودة بحساسات ی

ا  تحكم فیھ ا وال سب اتومائیكی ة بح ات المطوی ة والطبق ات العامل ة الطبق ى نوعی دوره ف تحكم ب ك لل ذل
ة  ات المتتابع ة الطبق ة وحرك دة البنائی ة بالوح ة المحیطی ة الخارجی ى البیئ ة ف رات المناخی ن ویالتغی مك

دھا أو  ى تواج تحكم ف دویا انال ا ی ة طوائھ سب الحاج ا ح فل 0أو اتوماتیكی ى وأس ن أعل زودة م ى م وھ
ع المركزین  ث یق سفلیة بحی ة وال رة العلوی ة الك ى قم زة ف ى عدة محاور متمرك بمجارى تثبیت تقع عل

ة 0العلوى والسفلى على محور واحد  ة المتتابع ى . حركة الطبقات العازل ا عل ق انزالقھ ن طری تم ع ت
دة ذات مخروط صة والوح ارى مخص ة مج راكم األترب ع ت ى وتمن ة ألعل ات المطوی وى الطبق ة لتح ی

ن ووالمیاه  ة الالتحكم فى الجزء الظاھر أو المختفى م دم الحاج د ع ات عن ذلك تخزین الطبق ات وك طبق
0إلیھا 

(57)

ع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االخترا
والصور المرفقة بالطلب



3

10/10/2011
1704/2011
2015ینایر 

01/07/2015
27119

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F16K 17/14, 17/16, 17/40

(71) 1.
2.
3.

 FIKE CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WALKER, Joseph, A.
STILWELL, Bradford, T.
SHAW, Bon, F.

4. MILLER, E., Dean

(73) 1.
2.

13/04/2009بتاریخ 422.851/12: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
12/04/2010بتاریخ ) PCT/US2010/030681(:رقمب البراءة الدولى لط

1·
2·
3.

(30)

سمر أحمد اللباد      (74)
إختراع براءة  (12)

ةمجوفمناطقعلىیشتملتدعیمعضوبھضغطتخفیفجھاز (54)
11/04/2030وتنتھى فى 12/04/2010تبدأ الحمایة من 

یشتمل.تمزققرصةتجمیعىفلالستخدامفتحاتبھتمزققرصتدعیمبعضوىالحالاالختراعتعلق ی
ةبصفویتم.التدعیمعضوفتحاتمعتتكاملىالتةالمنقوشالقطعمنأكثرأوواحدعلىالتمزققرص
.ة الصحیالضغطتخفیفتطبیقاتىفلالستخدامالضغطتخفیفةتجمیعوضعةخاص

(57)

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



4

11/04/2012
0678/2012

2014دیسمبر 
02/07/2015

27120

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

بحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60R 19/18

) جمھوریة مصر العربیة(أشرف محمود عبد المعطى عبد العزیز عزو / السید 
)جمھوریة مصر العربیة(سر صابر دمحم اسماعیل الملیح یا/ المھندس 

01
02
03

(71)

عبد المعطى عبد العزیز عزوأشرف محمود / السید 
یاسر صابر دمحم اسماعیل الملیح/ المھندس 

جمانة أشرف دمحم عبد المعطى عبد العزیز/ السیدة 
لجین أشرف دمحم عبد المعطى عبد العزیز/ السیدة 
جنى أشرف دمحم عبد المعطى عبد العزیز/ السیدة 

01
02
03

4.
5.

(72)

01
02

(73)

01
02
03

(30)

أشرف محمود عبد المعطى عبد العزیز (74)
براءة اختراع  (12)

جھاز إكصدام مانع للتصادم باستخدام تنافر األقطاب المتشابھة للمغناطیس الكھربائى  (54)
10/04/2032وتنتھى فى 11/04/2012تبدأ الحمایة من

راع ب ذا االخت ق ھ از یتعل اطیس جھ شابھة للمغن اب المت افر األقط تخدام تن صادم باس انع للت صدام م إك
سافة , الكھربائى ددة یستكشفھا حساس الم سافة مح د م راب سیارتین من بعضھما عن بحیث عند اقت

ق  سم آخر عن طری ست أى ج ا سیارة ولی د كونھ ى مؤخرة RFID STICKERوالتأك الملصق ف
اطیس RFID SENCORالسیارة األخرى ومن خالل  رول بإرسال إشارة للمغن ایكرو كنت یقوم الم

0الكھربائى بالعمل وبالمثل یحدث للسیارة األخرى 
0عند عمل المغناطیسین تحدث عملیة تنافر تمنع أو تقلل من عملیة االصطدام 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا
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01/04/2010
0526/2010
2014ینایر 

02/07/2015
27121

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G07F 11/00& G05B 19/418& G06Q 10/00& G07D 7/00

(71) 1.
2.

KBA-GIORI S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

CAREY, Martin

(73) 1.
2.

02/10/2007بتاریخ 07117734.9: مكتب البراءات األوربى تحت  رقم 
01/10/2008بتاریخ ) PCT/IB2008/053996: (طلب البراءة الدولي  رقم 

1·
2·
3.

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع (12)

م للمستندات الما قة ونظام لإلنتاج المح ةُطر ة ل نوت ( وخاصة األوراق المال )البن (54)

30/09/2028وتنتھى في 01/10/2008تبدأ الحمایة من 

ة  ة األوراق المالی ة ، وخاص سندات المالی ضبوط لل م والم اج المحك ة لإلنت راع طریق ذا االخت ین ھ یب
وت (  ن عملی) البنكن د م ى العدی ذكورة إل ة الم سندات المالی رض ال ا تع ة ، وفیھ ع والمعالج ات الطب

إعداد شبكة ) ii: (المتتابعة على العدید من محطات المعالجة ، وتتضمن الطریقة على المراحل  من 
ى  ب آل وتر ( حاس ة ) كومبی ة خادم ة مركزی ى محط شتمل عل یرفر ( ت ة ) س بكة ) i(مرتبط ن ش ع

وتر مح ة كومبی ة ، وتكون محط وتر المحلی ة بیانات إلى عدید من محطات الكومبی دة مرتبط ة واح لی
ة ؛  ة معالج ل محط ا بك م ) ii(ًفعلی اج الحج ى إنت ر عل ك األم ضمن ذل د ویت اج واح ر إنت د أم تحدی

د  ًالمطلوب من السندات المالیة طبقا لخریطة عمل اإلنتاج المحددة ویطرح أمر اإلنتاج ھذا على العدی
روء  ؛  ل المق دد للحم ة ومح ین ماكین ا یع اج وكل منھ ال اإلنت ة ) iii(من أحم ین محطات المعالج تعی

ة  ا لخریط اج طبق ًالمختارة من بین محطات المعالجة المتاحة وذلك إلجراء عملیات معالجة أمر اإلنت
شغیل ، و  ى ) iv(الت ذا عل ا ھ اج من خالل محطات المعالجة متوقف ل إنت ة لكل حم ًالمعالجة اإلنتقالی

ذلك یعرض أوال خریطة التشغیل لإلنتاج  المحدد بالنسبة ألمر اإلنتاج اج ، وب ًالذى یقره كل حمل إنت
ھ  ل أن یفوض ل روء  قب ل المق ین للحم ة المب اس الماكین ى أس ول الحمل عل ة قب اج لعملی ل إنت كل حم
راع  ین االخت ا یب المعالجة على محطة معالجة مختارة من بین محطات المعالجة المتاحة المذكورة كم

. كورة ًأیضا النظام الذى تجرى بھ الطریقة المذ

(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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23/05/2013
0882/2013
2015ینایر 

05/07/2015
27122

(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 B29C 65/18 & B42C 15/00 & B65B 51/14

(71) 1.
2.
3.

COLIBRI' SYSTEM S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FARNETI, Aldo

(73) 1.
2.

24/11/2010بتاریخ MI 2010 A 002175)(:تحت رقم ایطالیا
22/11/2011بتاریخ PCT/EP)2011/070678(:طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ماكینة تعمل بالكھرباء لتغلیف أغلفة الكتب وإحكام قفل المغلفات والمنتجات من األنواع المختلفة   (54)
21/11/2031فى وتنتھى 22/11/2011تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ات یتعل ل المغلف ام قف ب وإحك ة الكت ف أغلف اء لتغلی ل بالكھرب ة تعم بماكین
ة  واع المختلف ن األن ة 0والمنتجات م بة لوضع رقاق ة مناس فلیة ثابت ة قاعدة س ث تتضمن الماكین حی

ردة أ ة ، منف تیكیة مرن ادة بالس ن م ة ، م تم تغلیف تج ی طوانة ، لمن ى أس ن عل رد م ة للف ر قابل و غی
وى  ستقر داخل الجزء العل سخین ت ة للت جزء علوى متحرك فى اتجاه القاعدة المذكورة ، وشفرة قابل
تج  راف للمن ول األط ى ط تیكیة عل ادة البالس ة الم ة لرقاق راف المتراكب ام لألط ذ اللح ذكور لتنفی الم

ذكورة المذكور عندما یكون الطرف  رب الجزء 0ًالعلوى المذكور مقتربا من القاعدة السفلیة الم لیقت
ھ  ن الوصول إلی م یمك ائى ، عنصر تحك ة محرك كھرب ضمن الماكین العلوى من القاعدة السفلیة ، تت
من خارج الماكینة لتشغیل المحرك الكھربائى المذكور ووسائل جھاز نقل حركة تؤثر على الجانبین 

ذ وى الم ده بعنصر للجزء العل تم تحدی ذكور ی ائى الم ل للمحرك الكھرب د كل تفعی كور إلحداث ، عن
ذكورة  سفلیة الم دة ال اه القاع ى اتج ذكور ف وى الم زء العل راب للج ة اقت ذكور ، حرك تحكم الم ال

0لتنفیذ اللحام ألطراف رقاقة المادة البالستیكیة 

(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
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11/08/2011
1348/2011
2015ینایر 

13/07/2015
27123

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكاد
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L 2/70, 2/78, 2/80, 2/82, 2/38

(71) 1.
2.
3.

HARBOES BRYGGERI A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

GRIESE, Bernhard

(73) 1.
2.

13/02/2009بتاریخ (PA200900212):تحت رقمالدانمرك
12/02/2010بتاریخ(PCT/EP2010/051790): براءة الدولى رقم طلب ال

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

طریقھ إلنتاج مستخلص صافي وقابل للذوبان أساسھ حبوب (54)
11/02/2030وتنتھى فى 12/02/2010تبدأ الحمایة من 

ة یتعلق ھذا االختراع بطریقة إلنتاج ة، وبخاص اج منتجات غذائی مستخلص مركز أساسھ حبوب إلنت
ع : الطریقة تشتمل على الخطوات0مشروبات صافیة أساسھا حبوب وخالیة من الضبابیة تعریض نقی

ى خطوة  الحرارة إل الج ب شعیر المع ع ال ت، وتعریض نقی ل تثبی شعیر لمعالجة حراریة باستخدام عام
یج تم تثل ث ی ارد، حی ى الب ت عل ثلج التثبی شعیر الم ع ال ن نقی صلبة م واد ال صل الم شعیر وتنف ع ال نقی

ث  ز، حی ى خطوة تركی المذكور للحصول على نقیع شعیر مصفى، وتعریض نقیع الشعیر المصفى إل
ى  ز إل اتج التركی ریض ن ز، وتع اتج تركی ى ن صول عل شعیر للح ع ال ة بنقی ادة الجاف وى الم د محت یزی

0ل على مستخلص مركز أساسھ حبوبخطوة ترشیح فى الحالة الساخنة للحصو

(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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18/11/2007
0592/2007
2015مارس 

14/07/2015
27124

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
ءات االختراعمكتب برا

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

)جمھوریة مصر العربیة(أحمد أبو الیزید أحمد عبد الحافظ / األستاذ الدكتور 01
02
03

(71)

أحمد أبو الیزید أحمد عبد الحافظ/ األستاذ الدكتور 01
02
03

(72)

01
02

(73)

01
02
03

(30)

باظھأعثمان أیمن أحمد ماھر ناصف/ األستاذ (74)
براءة إختراع  (12)

طریقة إلنتاج األسمدة النیتروجینیة والفوسفاتیة عن طریق إضافة عنصر البورون والتخصیب الحیوى 
للمواد العضویة وصخر الفوسفات بمیسرات الفوسفور ومثبتات األزوت الالتكافلیة الحیویة

(54)

17/11/2027وتنتھى فى 18/11/2007تبدأ الحمایة من 
یتعلق ھذا االختراع بطریقة إلنتاج األسمدة النیتروجینیة والفوسفاتیة عن طریق إضافة عنصر البورون 
والتخصیب الحیوى للمواد العضویة وصخر الفوسفات بمیسرات الفوسفور ومثبتات األزوت الالتكافلیة 

ع سلیكات الكالسیوم حیث أنھ عبارة عن خلیط من صخر الفوسفات المطحون المحمل م. الحیویة
كمبوست نباتى تام (ًوالماغنسیوم وفحم كربونى ناعم كمانع للتحجر والتكتل مضافا إلیھا مادة عضویة 

. مخلوط بھا عنصر البورون فى صورة حمض البوریك ) مادة الفیناس+ خام الفیرمیكولیت + التحلل 
فوسفور وكذلك مثبتات األزوت الجوى ًمضافا إلیھ المذیبات الحیویة المتخصصة إلذابة وتیسر عنصر ال

ًحیث یتم تخصیب الخلیط السابق جیدا حیث أن مذیبات الفوسفور الحیویة تقوم بإفراز أحماض عضویة 
طبیعیة تسھل من إذابة وتیسر عنصر الفوسفور وتحویلھ إلى صورة میسرة للنبات بالتربة دون اللجوء 

الملوث ) حمض الكبریتیك(سمدة الفوسفاتیة المعدنیة إلى األحماض الكیماویة المستخدمة فى تصنیع األ
للبیئة واإلنسان وكذلك فإن إضافة مثبتات االزوت الحیویة بالخلیط تعمل على تثبیت االزوت الجوى 
بالتربة وتمد النباتات بالنیتروجین مما یساعد فى توفیر استخدام األسمدة النیتروجینیة والفوسفاتیة 

0الكیماویة الملوثة للبیئة
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27/07/2011
1262/2011
2015ینایر 

14/07/2015
27125

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B31F 1/07, 1/12, 1/16, 1/18 & D21F 1/00, 11/14, 2/00, 3/00

(71) 1.
2.
3.

GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SUPER, Guy H.
RUTHVEN, Paul J.
MCCULLOUGH, Stephen J.

4.
5.
6.

SZE, Daniel H.
WENDT, Greg A.
MILLER, Joseph H.

(73) 1.
2.

28/01/2009بتاریخ 206.146/61: الرقمین ة األمریكیة تحت والیات المتحدال
27/01/2010بتاریخ 694.650/12

28/01/2010بتاریخ(PCT/US2010/022369):طلب البراءة الدولى رقم

01

02

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عدادھا بسیر بولیمري مثقوبإبسیر تم ةمجعدةمتغیرةساس موضعیأذات وزن ةماصةرقاق (54)
27/01/2030وتنتھى فى 28/01/2010تبدأ الحمایة من 

وفیر رقاقیت الي بت راع الح یلولوزیةعلق االخت دةماصةس الل التجعی شكیلھا من خ م ت سیرت سیج ب لن
سب د بن راوحةجدی ك تت ن تماس ى إ% 30م ولیمري% 60ل د ب یر تجعی تخدام س ستوي باس وب م مثق

اطق مقببةلتشكیل رقاق ا من وزن األةمرتفعةمجوفةبھ ي غنیال اف متصلباألةساس شبكةلی ذات ةب
ي أوزن  اطق الت ى توصیل المن نخفض تعمل عل شبكساس م شكل ال اطق اللیفیةت شكل المن ث ت ةحی
یةمناطق انتقالیCD باتجاهخل والتي تظھر انحرافلى الداإعلى وألى إةالملتویةعالمجم اطق ب ن من

شكیلھا في0ةالتوصیل والمناطق المقبب ر الرقاقةمنتجات ملفوفةصوروعند ت سیلولوزیة، تظھ ةال
اطق اأُیفضل 0ةاللف، واالمتصاص والنعوممن كبر الحجم، والثبات عندةتولیف ةللیفین تكون المن

0لھاةوالخارجیةسطح الداخلیھر ھیكل متوالف على األوتظعلى شكل سرجةالمجمع

(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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30/05/2012
0975/2012
2015ینایر 

21/07/2015
27126

(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 C02F 3/30

(71) 1.
2.
3.

AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

GIRALDO, Eugenio
LIU, Yanjin
MUTHUKRISHNAN, Swarna

(73) 1.
2.

20/09/2010بتاریخ 886.321/12: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
30/12/2010بتاریخ 982.060/12

07/07/2011بتاریخ(PCT/US2011/043163):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

إزالة مادة تغذیة محسنة من المیاه المھدرة (54)
06/07/2031وتنتھى فى 07/07/2011تبدأ الحمایة من 

روجین زع النیت ة ن ا بعملی ا جزئی ل األمونی ة لتقلی رق وأنظم وفیر ط الى بت راع الح ق االخت تم 0یتعل ی
ا  ى أمونی وى عل ار یحت س تی عتالم تج أولم ار من شكیل تی سجین لت ذاب أك سجین م روف أك ى ظ ف

نخفض راوح 0م سجینتت سبة األك نإن روجین م ى النیت والى ل م2,28ح م/ O2N-NH3ج ج
تم 0أو أقل) جم من األكسجین لكل جرام من النیتروجین فى األمونیا2,28( ك ی ار بعد ذل تعریض تی

ضویة  ادة الع تج األول للم ة المن غ بكمی ن 0,57تبل م م م / CODج ن N-NH3)0,57ج م م ج
ر ن النیت رام م ل ج ائى لك سجین الكیمی ن األك وب م االمطل ى األمونی ل 0)وجین ف ذا التفاع ل ھ ویعم

0المیكروبى فى النھایة على إنتاج غاز النیتروجین، والماء، وثانى أكسید الكربون

(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
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03/01/2013
0020/2013
2015ینایر 

22/07/2015
27127

(22)
(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, 3/38, 3/48, 3/50, 3/56

(71) 1.
2.
3.

CASALE SA. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FILIPPI, Ermanno
BARATTO, Francesco
PANZA, Sergio

4. OSTUNI, Raffaele

(73) 1.
2.

06/07/2010بتاریخ 10168495.9: تحت رقم المكتب األوروبى 
12/05/2011بتاریخ PCT/EP)2011/057729(: رقم لب البراءة الدولىط

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج غاز تخلیق أمونیا  (54)
11/05/2031وتنتھى فى 12/05/2011تبدأ الحمایة من 

راعیتعلق ھذا  دروكربون ، االخت ى ھی وى عل ة یحت ا من خام تغذی ق أمونی اج غاز تخلی ة إلنت بعملی
سد ، : من الخطوات التالیة تتض ار مؤك انوى بإستخدام تی شكیل الث ى ، إعادة الت شكیل األول ادة الت إع

تم  ومعالجة إضافیة لغاز التخلیق تتضمن إزاحة ، نزع ثانى أكسید الكربون وإدخال المیثان ، حیث ی
طة (MTS)إخضاع غاز التخلیق المنقول بواسطة إعادة التشكیل الثانوى لإلزاحة فى حرارة متوس

سبة 350و200عند درجة حرارة بین  تخدام ن ى بإس شكیل األول تم إجراء إعادة الت درجة مئویة ، ی
ث 20بخار إلى كربون أقل من  یتم الكشف عن طریقة مناظرة إلصالح وحدة تصنیع األمونیا ، حی

تبدالھ بمفاعلHTSیتم تعدیل مفاعل  طة ، أو إس MTSالموجود للتشغیل عند درجة حرارة متوس
ى الحدود  5–1جدید ، ویتم تقلیل نسبة البخار إلى الكربون فى وحدة إعادة التشكیل األولى بقیمة ف

0، بالتالى تقلیل البخار الخامل بمعدل التدفق خالل المعدات بالطرف األمامى  2–

، 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
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06/11/2012
1867/2012
2015ینایر 

22/07/2015
27128

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 1/04, 11/04, 11/06, 11/08

(71) 1.
2.
3.

CASALE CHEMICALS SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FERRINI, Cristina

(73) 1.
2.

10/05/2010بتاریخ 10162438.5: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
06/05/2011بتاریخ(PCT/EP2011/057307): طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

ن غاز تخلیقيعملیة إلنتاج أولیفینات خفیفة م (54)
05/05/2031وتنتھى فى 06/05/2011تبدأ الحمایة من 

غاز ةمالمسةخطوعلىةتشتمل العملی0ةولیفینات خفیفأنتاج إلةجدیدةیتعلق االختراع الحالي بعملی
د درجأتخلیقي مع محفز  ین ةحرارةساسھ الحدید عن راوح ب راوح 350وْم250تت د ضغط یت ْم عن

0قلعلى األ% 80تبلغ ةبانتقائیةولیفینات خفیفأنتاج إمن خالل ھذا یتم 0بار40ر وبا10بین 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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28/04/2010
0691/2010
2015ینایر 

28/07/2015
27129

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكاد
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B29B 7/44

(71) 1.
2.
3.

PUSS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

PETER, Franz
JOEL, Stampfli
HANS, Ulrich Siegenthaler

(73) 1.
2.

11/05/2009بتاریخ 00730/09: تحت رقمسویسرا 01
02
03

(30)

مصطفى حسین خلیل الشافعى  (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز خلط وعجن للمزج المتواصل وطریقھ لتنفیذ المزج المتواصل  (54)
27/04/2030وتنتھى فى 28/04/2010تبدأ الحمایة من 

واد جھاز خلط وعجنیتعلق ھذا االختراع ب ل للم زج المتواص ألفللم ن یت ود ال(م ذي ) ةمروحعم ال
ى نحوةولتعزیز كفاء0ویتحرك بالتزامن بشكل محوري وانتقاليةالعلبیدور في از عل مستدام الجھ

سب دإلةبالن ل وح ي ك واد ف ھ للم ود المروحةزمنیةنتاجیت ونةلعم ذي یتك ى األال ن عل ل م ع أق رب
ساوةالموزع(ةالنصف قطریةمجموعات من الریش اللولبی ثبالت شكل محیطى حی ون كل ي ب تتك

شكلةمتسلسلةریش لولبیةمن عدةمجموع ود المروحویت0محورىب ةراوح القطر الخارجى لعم
راوح800الى 400من  ا تت م بینم سرعم دوارةال ن ةال ود م ذا العم ى 30لھ ى الدقیقةلف80ال 0ةف

ى وجھ الخصوص ةالمصمموالعجن الخلطةلآوتناسب  ل للعلى ھذا النحو عل زج المتواص ل الم كت
0لمنیوماألةلصناع-نوداتواأل-لكتروداتنتاج اإلإفىةنودیاأل

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة 
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15/01/2013
0086/2013
2015مارس 

29/07/2015
27130

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B65D 51/16, 47/18, 49/04

(71) 1.
2.
3.

LABORATOIRES THEA (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

DEFEMME, Alain
MERCIER, Fabrice

(73) 1.
2.

30/07/2010بتاریخ 1003233: مقرتحتفرنسا 
28/07/2011بتاریخ ) PCT/IB2011/001741(:رقمالبراءة الدولى بلط

1·
2·
3·

(30)

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

رأس لتوزیع سائل قطرة بقطرة وقارورة تعبئة السائل المتوافقة معھ (54)
27/07/2031وتنتھى فى 28/07/2011تبدأ الحمایة من 

، والتى ، یشتمل على بزباز تخترقھ قناة لطرد السائلبرأس لتوزیع سائل بالتقطیرختراعاالیتعلق ھذا 
، یشتمل الطرد، على قناةفى البزباز. فوط من الخارج فى االتجاه العكسىشخاللھا یرجع الھواء الممن

لمسار السائل الذى یتم بالنسبةلالختراع على صمام یؤدى وظیفة صمام الرجوعىًرأس التوزیع وفقا
الھواء من خالل الصمام عندما یكون القرص یتم إنتاج القرص النقول بحیث یسمح انتقائیا بمرور. طرده

یعاد القرص إلى ھذا الوضع بالضغط العكسى . السائلمتكأ على مقعد الصمام فى وضع غلق قناة طرد
یتم على نحو مفید صنع . ط ھواء من الخارج إلى الداخلفشیمیل إلى ، والذىالمبذول فى اتجاه المنبع

.ر ترشیح مضاد للبكتیریا للھواء العائدف، والتى توالمسامالقرص من مادة دقیقة

(57)

والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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14/11/2011
1928/2011
2015ینایر 

30/07/2015
27131

(22)
(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 255/00, 255/02, 8/00, 8/12& C08L 51/06

(71) 1.
2.
3.

BOREALIS AG  (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

DAHLEN, Kristian
CARLSSON, Roger

(73) 1.
2.

14/05/2009بتاریخ  9006546.7:ىرقمتحتمكتب البراءات األوروبى
03/03/2010بتاریخ 10002178.1

14/05/2010بتاریخ   (PCT /EP2010/002972) :طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

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

عند إدخال الماء تركیب متعدد أولفین قابل للتقاطع یشمل مجموعات سیالن مكونة حمض أو قاعدة
علیھا 

(54)

13/05/2030وتنتھى فى 14/05/2010تبدأ الحمایة من 
شمل مجموعاتـاطع یـل للتقـابـفین قـدد أولـمتع) أ(تركیب متعدد أولفین یشمل یتعلق ھذا االختراع ب

یولدوا ، وتتمیز فى أن ھذا الحمض أو القاعدةسیالن مكونة حمض أو قاعدة عند إدخال الماء علیھا 
درجة مئویة عبر إختبار التقاطع ، حیث یتم 90ساعة فى 40بعد% 40محتوى جل ما ال یقل عن 

فینیل / كجم إلى البولیمر المشترك من اإلیثیلین/ملیجزىء 4,5إضافة الحمض أو القاعدة فى كمیة 
، ووزن 923Cm3 /gدقائق ، والكثافة 10/جرام MFR2=2ثالث میثوكسى سیالن لھ مع 

درجة مئویة ، 90من فینیل ثالث میثوكسى سیالن ومن ثم یتم تقاطعھ فى حمام مائى عند % 2
:وبتركیب متعدد أولفین یشمل 

قابلة للتحلل بالماء ،سیالنمجموعاتمع اطعـل للتقـابـفین قـدد أولـمتع)1(
عند تحللھا بالماء قابلة للتحلل بالماء والتىسیالنمجموعاتمركب غیر بولیمرى بھ ) 2(

0تكون حمض أو قاعدة 
90ساعة فى 40بعد % 40وتتمیز فى أن ھذا الحمض أو القاعدة یولدوا محتوى جل ماال یقل عن 

كجم / ملیجزىء4,5درجة مئویة عبر إختیار التقاطع ، حیث یتم إضافة الحمض او القاعدة فى كمیة 
10/جرام MFR2=2ث میثوكسى سیالن لھ مع  فینیل ثال/ إلى البولیمر المشترك من اإلثیلین

من فینیل ثلث میثوكسى سیالن ومن ثم یتم تقاطعھ % 2، ووزن 923Cm3 /gدقائق ، والكثافة 
0درجة مئویة 90فى حمام مائى عند 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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23/09/2012
1617/2012
2015ینایر 

30/07/2015
27132

(22)
(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 7/06

(71) 1.
2.
3.

FERTINYECT, S.L. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

BARBADO MONTERO, Juan Jesús

(73) 1.
2.

26/03/2010بتاریخ (P201030458): تحت رقمأسبانیا
30/07/2010بتاریخ(PCT/ES2010/070530):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

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

أداة لحقن مواد كیمیائیة أو تحضیر فى األشجار أو النخیل وطریقة تطبیق ذلك  (54)
29/07/2030وتنتھى فى 30/07/2010تبدأ الحمایة من 

ى األشجار  ة أو تحضیرات ف واد كیمیائی ن م أداة لحق ى یتعلق االختراع الحالى ب زة ف ل وممی أو النخی
: أنھا

أو التحضیرات، إناء متضمن داخل حاویة مطاطیة مناسبة الحتواء المواد الكیمیائیة - 1
عنصر توصیل متكیف ألن یقدم على األقل بأحد نھایاتھ إلى الشجرة أو جذع النخلة، - 2
مام أو - 3 ل وص صر غشاء ناق شمل عن ذى تباعا ی اء ال نظام وصلة محدد مكانھ فى مخرج اإلن

0غشاء غیر رجاع وعنصر إغالق نظام وصلة
0باإلضافة إلى طریقة لتطبیق مواد كیمیائیة أو تحضیرات فى األشجار أو النخیل

(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
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27/02/2011
0319/2011
2015ینایر 

30/07/2015
27133

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 H02B 1/21

(71) 1.
2.
3.

 SCHNEIDER ELECTRIC USA, INC(UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DIAZ, Mauricio

(73) 1.
2.

29/08/2008بتاریخ 201.138/12: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
26/08/2009بتاریخ ) PCT/US2009/055048(:رقم ب البراءة الدولى لط

1·
2·
3.

(30)

للملكیة الفكریةعبد الھادى  (74)
إختراع براءة  (12)

ةالتیار فعالةعلى شكل وعاء عالیأنبوبیةموصالت  (54)
25/08/2029وتنتھى فى 26/08/2009تبدأ الحمایة من 

شكلةوعائیةالمتواجھةیشمل قضیب توصیل عالى التیار زوج من الموصالت المتقابل ع ،ال شبھ مقط ی
ط، منفصلینتوح متساوى الساقینو شبھ منحرف مفأكل منھما نصف شكل سداسى  وةبواس ةھوائیةفج

اءمنةالھوائیةتزید الفجو. سىأفقى والرألفى كال التركیبین ا ال الحرارى ةكف ق االنتق ن طری د ع التبری
نأةسطحیةالطبیعى من خالل تعریض مساح شكل مباشر داخل غرفكبر م واء ب ار الھ ةالموصالت لتی

ى ع الكھرب دات التوزی ذلكةجنتی. مع نخفض درج،ل رارةت یلةالكلیةالح ام التوص كل . لنظ ز ش یتمی
االت  الت بانتق مأالموص التنع ات الموص ى منحنی ى ف ار الكھرب االت الناعم. للتی ذه االنتق ؤدى ھ ى إةت ل

سینةكنتیج. ة ثیر التیارات الدوامیأ، بما یخفض تالتوزیع الكھربى على طول الموصلتحسین د لتح الفق
ارات الدوامیأخفض تالحرارى و شكل واضح كمیة ثیر التی نخفض ب ى ةالمطلوبالنحاسة، ت اظ عل للحف

ى سی. نفس التیار الكھرب ع دروع مغناطی ن وض ین قضبانةیمك ن ة التوصیل المتجاورب ض م ا یخف ، بم
.ثیرات التقارب أت

(57)

ع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االخترا
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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09/03/2011
0380/2011
2015ینایر 

30/07/2015
27134

(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 B01J 35/02

(71) 1.
2.
3.

 JOHNSON MATTHEY PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.
4.

BIRDSALL, David, James
BABOVIC, Mileta
CARLSSON, Mikael Per Uno
FRENCH, Samuel, Arthur

5.
6.
7.

NIJEMEISLAND, Michiel
SENGELOW, William, Maurice
STITT, Edmund, Hugh

(73) 1.
2.

12/09/2008بتاریخ 0816703.3: المتحدة تحت رقمالمملكة
24/08/2009بتاریخ(PCT/GB2009/051051):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
تراع  براءة اخ (12)

ةغیر متجانسةمحفزات مشكل (54)
23/08/2029وتنتھى فى 24/08/2009تبدأ الحمایة من 

ى شكل ةحدیتعلق ھذا االختراع بو ـ(ذات طول ةسطوانأمحفز عل د )د(و قطر ) ج و أ، و ثقب واح
ى ،)ب(و ) أ(طوال أذات ةطراف مقببأةالمذكورةسطوانخاللھا، بحیث تمتلك األكثرأ یكون نأعل
ى 0,50د فى حدود)/جـ+ ب + أ( ى حدود )/ب+ أ(، ویكون 2,0حت ى 0,40د ف یفضل 50حت
استخدام المحفز یمكن0ةسطوانعلى طول األكثر أو أالمحفز منحنى واحد ةو وحدأن یمتلك المحفز أ

0صالح البخارإتحدیدا فى مفاعالت 

(57)

ثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لو
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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19/09/2012
1526/2012
2015ینایر 

30/07/2015
27135

(22)
(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.

GECO TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

LIU, Qinglin
RONNOW, Daniel
IRANPOUR, Kambiz

(73) 1.
2.

09/03/2010بتاریخ 720.144/12: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
18/02/2011بتاریخ (PCT/US2011/025352): طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

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

مستشعر زلزالى لتصویر زلزالى بالغ الدقة استعمال دالة نقلطریقة  (54)
17/02/2031وتنتھى فى 18/02/2011تبدأ الحمایة من 

شعرات زلزالیةیتعلق االختراع الحالى بتقنی شار مست يألداءةّتتضمن انت سح زلزال شار أوم اء انت ثن
شعرات الزلزالی، اخةالمستشعرات الزلزالی ن المست ار كل م رةّتب شعر مرتبطةداللتقری ل مست 0ةنق

ضمن التقنی اتةّتت ى البیان ق عل رتبط للتطبی شغل م ر م سباةالزلزالیتقری ن بةلمكت د م ل واح ّك
ا ععلى األفي المسح الزلزالي استناداةالمستشعرات الزلزالی ین قل جزئی ابع ب ردد الت ى اختالف الت ل

شعر الزلزالةواستجابةنقل المستشعر المرتبطةدال میھ للمست ضمن 0ياس ات ةمعالجةالتقنیّتت البیان
0ةلى البیانات الزلزالیإتطبیق المشغلین المرتبطین بھا ، یتضمن ذلكةالزلزالی

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
ة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صور
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03/07/2013
1137/2013
2015ینایر 

30/07/2015
27136

(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 G01V 1/00

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

ABMA, Raymond
BEAUDOIN, Gerard, J.
JIANG, Zhiyong

(73) 1.
2.

12/01/2011بتاریخ 431.943/61: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
12/01/2012بتاریخ(PCT/US2012/021031):لى رقمطلب البراءة الدو

01
02
03

(30)

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

حدود جدولة الرجفات بالنسبة لالكتساب الزلزالى مع رجفات المصدر المتزامنة (54)
11/01/2032وتنتھى فى 12/01/2012تبدأ الحمایة من 

لوبایتعلق ھذا ى ًاالختراع بعرض طریقة لتجمیع مسح زلزالى من مصدر مؤلف تستخدم اس دا ف ًجدی
ى بعض تحدید فاصل زمنى عشوائى بین الرجفات المتعاقبة ویمكن رسم الفاصل الزمنى العشوائى ف

ع ، إ)ف2/ (1> حیث تبانتظامالتجسیدات من توزیع أرقام موزعة  ساع التوزی ذ تمثل ت نصف ات
0نما ف ھى أدنى تردد مطلوب فى المسحالمنتظم بی

(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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17/09/2012
1585/2012
2015مارس 

30/07/2015
27137

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C10G 45/00

(71) 1.
2.
3.

CULLN, MARK (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CULLN, Mark

(73) 1.
2.

19/03/2010بتاریخ 315.737/61:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقمى 
17/03/2011بتاریخ 050.698/13

18/03/2011بتاریخ PCT/US) (2011/028988: طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

نزیھ أخنوخ صادق (74)
براءة اختراع   (12)

كبریت من تیارات ھیدروكربون باستخدام معالجة مائیة والتكسیر واألكسدةعملیة إلزالة ال (54)
17/03/2031فى وتنتھى 18/03/2011تبدأ الحمایة من 

راعیتعلق ھذا  ابعى االخت ق التت دروكربون باستخدام التطبی ارات الھی ن تی ت م ة الكبری بطرق إلزال
سدة سیر واألك دروجین والتك ت بالھی ة الكبری دروجین ، 0إلزال ت بالھی زع الكبری وات ن وخط

ابتن  ھى عملیة تتم إلزالة نوعیات الكبریت المھدرج بسھولة ، مثل الكبریتید وثنائى كبریتید والمیرك
0) الكحول الكبریتید(

ى  ار فرعى غن د تی ارة لتولی دل حرارة مخت د مع ك عن د ذل بالكبریت–والتیار الناتج یتم تكسیره بع
ات كب ود نوعی ع وج دروجین م ت بالھی ة الكبری ة إزال زع بعملی ة للن ت مقاوم ى 0ری ار الفرع والتی

سید  ون أو أك یعزل بعد ذلك ویعرض لعملیة أكسدة تعمل على اكسدة نوعیات الكبریت لتصبح كبریت
ا ،  صاص تبادلی ل االمت ة ، مث رق مألوف ق ط ن طری ك ع د ذل زال بع ن ان ی ذى یمك ت ، وال ًالكبری

ى فإن الطرق یمكن أن تت ت –ضمن استخدام التطبیق التتابعى للتكسیر لتولید تیار فرعى غن بالكبری
ى  سر الفرع ى الك ودة ف ت الموج ات الكبری ة نوعی ة إزال م یلی سدة ث ك األك ى ذل 0ویل

0والطرق األخیرة تناسب بشكل مثالى تطبیقات الخلط العابر 

(57)

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



المختصرةنشرة األوصاف
"2015أغسطسىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

231دد ــالع2015سبتمبرددــع

العربیة                   جمھوریة مصر 
ىوزارة الدولة للبحث العلم

والتكنولوجیاىأكادیمیة البحث العلم



قائـمة المحتـویـات

( i ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصدیـر -

( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-

( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء-

)١( راءات- صادراألوصاف المختصرة للب ة ٢٠١٥أغسطسرخالل شھةال ة العربی ـا باللغ ًطبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٧١٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٧١٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٧١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥( ٢٧١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٦( ٢٧١٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٧١٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٧١٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٧١٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٧١٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٧١٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٧١٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٧١٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٧١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٧١٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٧١٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٧١٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٧١٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٧١٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)٢٧( ٢٧١٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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)٤٠( ٢٧١٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



ة افتتاح

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

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

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

.

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

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

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

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

ة إلى األمام  ة تدفع بخطة التنم 0وثائ براءات االختراع إلى أصول إنتاج

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

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

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

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

ة ل 0مصرنا الحبی

 ،،،ـى التوفیـوهللا ول

سر تب براءات االختراعئ م

ضة0أ" "عادل السعید عو
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رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

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

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY روسبال
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF جمھوریة أفریقیا الوسطى
GW غینیا بساو CG الكونغو
GY جویانا CH سویسرا
HK ھونج كونج CI ساحل العاج
HN ھندوراس CL شیلى
HR كرواتیا CM رونیكام
HU المجر CN الصین
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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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TD تشاد
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C07D 207/04, 207/26, 233/02, 233/22, 233/24, 263/04, 263/20, 263/22, 275/02, 285/04, 401/04,
413/04, 413/06

(71) 1.
2.

MERCK SHARP & DHOME CORP. (UNITED STATES OF AMERICA)

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

ALI, Amjad
NAPOLITANO, Joann, M.
DENG, Qiaolin
LU, Zhijian
SINCLAIR, Peter, J.

6.
7.
8.
9.
10.

TAYLOR, Gayle, E.
THOMPSON, Christopher, F.
QURAISHI, Nazia
SMITH, Cameron, J.
HUNT, Julianne, A.

(73) 1.
2.

02/07/2004بتاریخ585.274/60: ین رقمالالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
21/01/2005بتاریخ646.103/60

01/07/2005بتاریخ ) PCT/US2005/023546(:رقمب البراءة الدولى لط

1·
2·
3·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
تراعخابراءة  (12)

مشتقات حلقات غیر متجانسة ذات خمسة أعضاء تحتوى على نیتروجین 
استر الكولستریلكمثبطات بروتین نقل

(54)

30/06/2025نتھى فى ـوت01/07/2005الحمایة منمدة تبدأ 
:  Iبمركبات الصیغة یتعلق ھذا االختراع

HDL كولیسترولزیادةىتفید فCETP مثبطاتوھىاتًذلك األمالح المقبولة صیدالنیا للمركبىفبما
R2 أوB تكون، Iالصیغة مركباتىف. دى صیعالتصلب ج أو منع الالعلو، LDL وتقلیل كولیسترول

، غیر متجانسةأریل ، أو بنزو غیر متجانسأریل ، أو أریلمجموعة فینیل لھا مجموعة استبدال أورثو
خمسة أعضاء مجموعة استبدال عطریة ، الذات موضع آخر على الحلقة ىف، ولھاحلقى أو بنزو ألكیل

رتبطة محلقى ألكیل حلقة غیر متجانسة ، أو بنزوبنزوألكیل حلقى ، أو أو أو حلقة غیر متجانسة ، 
.-CH2-طریق ن عبھا تصلة مباشرة بالحلقة أو م

(57)

ءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیةتمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب برا



3

03/05/2011
684/2011

2015فبرایر 
09/08/2015

27139

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

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01B  31/02  ,  31/08 ,  31/12

المركز القومى للبحوث 
شركة قھا للمشروعات البیئیة و الزراعیة 

LCSM ( UHP ) , Nancy Univ., France

01
02
03

(71)

رو فانسا فی/ األستاذ الدكتور .4
ألین زیلزارد/ األستاذ الدكتور .  5
ویكانك شاو/ الكیمیائى . 6

حسنى السید دمحم على / األستاذ الدكتور 
ألطاف حلیم بسطا / األستاذ الدكتور 
عمرو دمحم عبد هللا ھالل/ األستاذ الدكتور 

01
02

3.

(72)

01
02

(73)

01
02
03

(30)

ماجدة محسب/ یمثلھا –تصال بمكتب براءات االختراع نقطة اال–المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة النتاج فحم نشط من سرسة األرز لھ قدرة أدمصاص عالیة   (54)
02/05/2031وتنتھى في 03/05/2011تبدأ الحمایة من 

لتحضیر فحم نشط متمیز بقدرة أدمصاصیة العالیة من سرسة یتعلق ھذا االختراع بطریقة 
أثناء عملیة ) كالنیتروجین ( وتتمیز ھذه الطریقة أنھا ال تستخدم أى غازات خاملة . األرز 

و . وتتم ھذه  في خطوة واحدة ، ووقت قصیر و درجة حرارة منخفضة . الكربنة و التنشیط 
ًجم فحم ، و حصیلة تقریبا /2م1101ساحة سطح أدت ھذه الطریقة إلى أنتاج فحم نشط لھ م

وتعتبر خواص مساحة السطح لھ . جم / جم 160وقدر أدمصاص الصبغة الزرقاء % . 35
متقاربة من الفحم النشط المستورد و أكثر من الفحم المحضر من السرسة بالطرق التقلیدیة ، و 

جم فحم ، / 2م1039ى التوالى خواص الفحم المستورد و التقلیدى بالنسبة لمساحة السطح عل
81.3جم فحم ، / مجم 38.7جم فحم ، و بالنسبة ألدمصاص الصبغة الزرقاء ھى / 2م510
.  جم فحم / مجم 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا
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28/07/2010
1268/2010
2015فبرایر 

09/08/2012
27140

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 11/10, 209/60, 211/01, 211/22

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  01
02
03

(71)

خیرى عبد الحمید محسن البیوقى / األستاذ الدكتور 
وحید دمحم محمود بسیونى/ األستاذ الدكتور 

سمیر یوسف عباس دمحم/  الدكتور 

01
02

3.

(72)

01
02

(73)

01
02
03

(30)

ماجدة محسب السید / نقطة اإلتصال بمكتب براءات اإلختراع یمثلھا –المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع  (12)

المستخدم لعالج مرضى السكر من ) الجلوكوفاج(ار المیتفورمین تحضیر وتوصیف كیمیائى لعق
بدون تعاطى األنسولین(II)النوع 

(54)

27/07/2030وتنتھى فى 28/07/2010تبدأ الحمایة من
ن و دواء م ورمین وھ ار المیتف ائى لعق یف كیمی ضیر وتوص ة تح راع بطریق ذا االخت ق ھ یتعل

سكر  ى ال الج مرض ى ع ستخدم ف ى ت د الت ة البایجوانای ر 0فئ ورمینیعتب ن المیتف ط األول م الخ
ى  ستخدم ف ى ت ارات الت سكر العق ى ال الج مرض انى ع وع الث ن الن ورمینو0م ر المیتف ن أكث م

ن  ر م اك أكث ث أن ھن ا ، حی ا عموم وفة طبی اقیر الموص ًالعق دواء 40ً ذا ال فة بھ ون وص 0ملی
ن ث ع اربالبح ضیر عق ة تح ورمینطریق ضیر المیتف شورة لتح ة من د طریق ھ ال توج ضح أن إت

ارج  ن الخ ة م ادة الفعال تیراد الم تم إس ھ ی ة وأن ع العملی ى المراج ار ف ذا العق ق 0ھ ذا المنطل ن ھ وم
ة  ادة الفعال ضیر الم ى تح ل عل ز والعم م التركی د ت سكر فق ى ال دھا مرض ى یتكب اة الت را للمعان ًونظ

د ذا ال دواء لھ ذا ال تیرداد ھ ن إس د م ن الح ین م ة آمل ات محلی رق وخام م 0واء بط د ت ذلك فق ول
ة  ى المعروف ة وھ ة حدیث رق كیمیائی دة ط ار بع ذا العق ة لھ ادة الفعال ضیر الم ى تح ل إل التوص
د  ت عائ ى أعط رق الت ضل الط ار أف م إختی دة وت وة الواح ة ذات الخط اعالت الكیمیائی رق التف بط

ض تم تح ث ی ى حی وة مرض ى خط صادیة وف سیطة وإقت ة ب ار بطریق ذا العق ة لھ ادة الفعال یر الم
0واحدة 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا
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21/10/2012
1787/2012
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27141

(22)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 3/02, 3/39, 17/00

(71) 1.
2.
3.

EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

LEININGER, Stefan
JAKOB, Harald
OVERDICK, Ralph

(73) 1.
2.

EVONIK TREIBACHER GMBH (AUSTRIA)

27/04/2010بتاریخ 102010028236.7:تحت رقمألمانیا 
27/04/2011بتاریخ(PCT/EP2011/056607): طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع (12)

جسیمات عامل تبییض تتضمن بیكربونات صودیوم ومنشط تبییض  (54)
26/04/2031وتنتھى فى 27/04/2011تبدأ الحمایة من 

ات  صنع من بیركربون ى جزء مركزى ی شتمل عل یض ت ل تبی یتعلق االختراع الحالى بجسیمات عام
ى صورة % 50تغلیف داخلیة تشتمل على األقل على الصودیوم طبقة  بالوزن من سلفات صودیوم ف

ت ت أو بوركی ات0ثیناردی اء ومركب ذوبان بالم ل لل ط قاب ى راب شتمل عل ة ت ف خارجی ة تغلی وطبق
N- ات یل ومركب ث -Oأس یض، حی شط تبی دروجین كمن سید الھی ى بیروك الل ف ة لالنح یل القابل أس

زی ات تخ سیمات بثب ز الج ى تتمی ى ف داولھا حت ان وت ا بأم ن نقلھ صومعة ویمك زین ال بة لتخ ن، ومناس
0المناخ الحار والرطب

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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16/08/2010
1377/2010
2015مارس 

09/08/2015
27142

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

جمھوریة مصر العربیة
ن البحث العلمىوزارة الدولة لشئو

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G08G 1/0967

)جمھوریة  مصر العربیة(أحمد مصطفى عالم حسن محجوب / السید 01
02
03

(71)

أحمد مصطفى عالم حسن محجوب/ السید 01
02
03

(72)

01
02

(73)

01
02
03

(30)

رشوان عبد الرحیم دمحم (74)
براءة إختراع (12)

جھاز إنذار بأخطار الطرق (54)
15/08/2030وتنتھى فى 16/08/2010تبدأ الحمایة من 

الموجود بالشارع إنارةثابت ویثبت بعمود : ول ألازء الج: وھما جزأینلى إعن جھاز منقسم ةعبار
ویستخدم فیھ التیار خرى ة أى مسافأو أصف كیلومتر نةالطریق على مسافبالقرب من مصدر خطر
ةالمتحرك بالسیار: الثانى ءالجز. ةاستشعاریالتیار إشاراتیعطى وةمناسبالكھربى الالزم لتشغیلھ 

لكى یتم ةالسیارةویستمد التیار الكھربائى الالزم لتشغیلھ عن طریق بطاریة ویوضع فى السیار
ول الثابت لیعمل على تنبیھ السائق ألاءشارات من الجزإلیستقبل الكى ةمستمرةالجھاز بصفتشغیل

. ة وضوئیةشارات صوتیإب

(57)

الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل 
والصور المرفقة بالطلب
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30/07/2007
0789/2007PCT/NA
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09D 129/04&C08K 5/19& A01N 25/10& 25/34& 33/12

(71) 1.
2.
3.

NOVAPHARM RESEARCH PTY LTD. (AUSTRALIA)

(72) 1.
2.
3.

KRITZLER, Steven

(73) 1.
2.

02/02/2005بتاریخ 900444/2005:تحت رقماسترالیا
02/02/2006بتاریخ (PCT/AU 2006/000130): طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

طریقة فعالة لمنع نمو مستعمرة میكروبیة (54)
01/02/2026وتنتھى فى 02/02/2006تبدأ الحمایة من 

، لمدة أسبوع على األقل ، على سطح طریقة فعالة لمنع نمو مستعمرة میكروبیةبیتعلق ھذا االختراع 
ة رقی سطح بطبق ھ ال تم تغطی ث ی ر حى ، حی طح غی ة ما ، على سبیل المثال س ة رقیق ة أو طبق ة جاف ق

ن 0جافة إلى حد كبیر متكونة من تركیبة تشتمل على كحول بولى فینیل ومركب أمونیوم رباعى  یمك
ى  شتمل عل ستحلب ی ول أو م سطح بمحل ف ال ا بتغلی ى مكانھ ة ف ون الطبق ل أن تتك ولى فینی ول ب كح

0كبیر مما یسبب لھا الجفاف بعد ذلك أو الجفاف إلى حد ومركب أمونیوم رباعى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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19/07/2012
1289/2012
2015فبرایر 

10/08/2015
27144

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09C 1/00 & C09D 7/12

(71) 1.
2.
3.

OMYA INTERNATION AL AG  (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

GANE, Patrick, A.C.
GYSAU, Detlef
SAUNDERS, George

4. MCJUNKINS, Joseph

(73) 1.
2.

26/01/2010بتاریخ 10151721.7:تحت رقممكتب البراءات األوروبى
30/07/2010بتاریخ 400.648/61: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

25/01/2011بتاریخ(PCT/EP2011/050953 ): طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة طالء تحتوى على كربونات كالسیوم من الحجر الجیرى   (54)
24/01/2031وتنتھى فى 25/01/2011تبدأ الحمایة من 

ز  ا تركی تخدام ، لھ د اإلس ة عن دم نفاذی ة وع ى لمع الء تعط ة ط الى بتركیب راع الح ق اإلخت یتعل
ض م خ ن حج دأ م شتمل % 5اب یب ا ت ز بأنھ ضاب وتتمی م الخ رج لحج ز الح ى التركی حت

م  سبة للحج ا قطر متوسط بالن ى لھ ة الت سیوم المطحون ات الكال على نوع  واحد على األقل من كربون
ین  راوح ب ر 0.3و 0.05یت سار أكب ل إنك ھ معام ل ل ى األق د عل ضاب واح ر ، وخ میكرومت
2.50من أو یساوى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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18/05/2010
0817/2010
2015فبرایر 

30/08/2015
27145

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

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

عمكتب براءات االخترا

(51) Int. Cl.8 C23C 28/00 & F24J 2/07, 2/48 & H01L 31/0216

(71) 1.
2.
3.

SCHOTT SOLAR AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KUCKELKORN, Thomas, Dr.
SILMY, Kamel, Dr.
DREYER, Sebastain, Dr.

(73) 1.
2.

20/05/2009بتاریخ  102009059و3-15:متحت رقألمانیا 01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

طالء ماص انتقائى لإلشعاع یتمیز بطبقة معززة لاللتصاق  (54)
17/05/2030وتنتھى فى 18/05/2010تبدأ الحمایة من 

ات حوضیة ب ماصة لمجمع دا ألنابی ائى لإلشعاع ، وتحدی ًیتعلق االختراع الحالى بطالء ماص انتق
ة  عة تحت الحمراء ، طبق دى األش ى م سة ف ة تكون عاك ى طبق شتمل عل افىء ، ی ة قطع مك على ھیئ
ل موضوعة  ى األق دة عل حاجزة واحدة على األقل موضوعة تحت الطبقة العاكسة ، طبقة ماصة واح
ة ،  ة الماص وق الطبق وعة ف اس موض ضادة لإلنعك ة م ى طبق شتمل عل سة ، وی ة العاك وق الطبق ف

0لإللتصاق واحدة على األقل موضوعة بین الطبقة الحاجزة والطبقة العاكسة طبقة معززة

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبالمرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة و
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25/12/2012
2131/2012
2015مارس 

10/08/2015
27146

(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 H01R 13/95 & F23N 5/10

(71) 1.
2.
3.

SABAF S.P.A.  (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BETTINZOLI, Angelo

(73) 1.
2.

30/06/2010بتاریخ PCT/IT) (2010/000292: طلب البراءة الدولى رقم  01
02
03

(30)

أحمد اللبادسمر  (74)
براءة اختراع   (12)

وصلة كھربیة لتوصیل مزدوجة حراریة بالتجمیعة المغناطیسیة لمحبس أمان إلمداد غاز (54)
29/06/2030فى وتنتھى 30/06/2010تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ى ، االخت ل األرض ورى ، والكاب ل الط یل الموص ة لتوص لة كھربی بوص
ة  شتمل لمزدوج ذى ی وع ال ن الن از م داد غ ان إلم بس أم سیة لمح ة المغناطی ة بالتجمیع حراری

ة  ى للتجمیع س تكمیل زء تالم ران بج ا االقت ى یمكنھ ة الت ة حراری یل مزدوج ى رأس توص عل
ل  رف أول للموص ى ط ة عل ة الحراری یل للمزدوج شتمل رأس التوص ث ت سیة ، حی المغناطی

رف ث ى ، وط ل األرض ورى ، أو للكاب ورى ، الط ل الط ى ، أو للموص ل األرض ان للكاب
ى للطرف األول  اع تكمیل ى مرف وحیث یشتمل جزء التالمس السابق ذكره للتجمیعة المغناطیسیة عل

انى  ران للطرف الث ة إق ق 0وجلب تیكى رقی وح بالس ى ل د عل و مفی ى نح انى عل رف الث شتمل الط وی
ة واحد على األقل ، یمكن إیالجھ إلى داخل الجلبة ، وی شكیل رأس التوصیل للمزدوجة الحراری تم ت

شوه  ى ت ل عل سیة للعم ة المغناطی تالمس للتجمیع زء ال كل(وج ر ش ق ) تغیی تیكى الرقی وح البالس الل
0ًعند إیالجھ داخل نفس الجلبة مالمسا لألخیرة 

(57)

غة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة بالل
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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20/05/2012
0909/2012
2015مارس 

10/08/2015
27147

(22)
(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 88/02& B65G 5/00& F17C 1/00

(71) 1.
2.
3.

RED LEAF RESOURCES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PATTEN, James, W.

(73) 1.
2.

20/11/2009بتاریخ 263.261/61: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
18/11/2010بتاریخ PCT/US)2010/057162(: رقم طلب البراءة الدولى

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

نظام تحكم فى الھبوط  (54)
17/11/2030فى وتنتھى 18/11/2010تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل الى االخت ائع بالح واء م ل إلحت ى ھیك ى ف ل الھیكل ى التكام ة عل ة للمحافظ طریق
ابط  ى ھ بطن0أرض واء م ل إحت ة لھیك ة تحتی وین بنی ى تك ة عل ذه الطریق شتمل ھ شمل وت ی

ى  ز فراغ ل حی ة داخ یة مفتت ادة أرض یط بم انبى تح دار ج زاء ج یة وأج دب ، وأرض اتئ مح اج ن ت
بطن  واء الم ل اإلحت ب ھیك ن مرك ائع م دفق الم د ت تم تقیی ث ی سیج بحی سطح 0م ة ال ى منطق وف

اتئ ،  اج الن م الت ل حج ظ ویقل سطح ویغل ة أن یت یة المفتت ادة األرض وط الم اء ھب دث أثن یح
د  ك عن ائع وذل ة الم سبب 0إزال د یت ذى ق شد ال غط ال ب ض اتئ لتجن اج الن شكیل الت تم ت وی

وط  اء الھب بطن أثن واء الم ل اإلحت شل ھیك رق أو ف ى خ ك ، 0ف ى ذل الوة عل ع
اذ  ة للنف ة مانع رى خارجی ة وأخ ة داخلی ة عازل شمل طبق بطن أن ی واء الم ل اإلحت ن لھیك یمك

0ذلك بمزید من التفصیل والتسرب ولھا إسھامات فریدة كما سیأتى وصف

(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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18/01/2012
0102/2012
215مارس 

10/08/2015
27148

(22)
(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 5/333, 11/06, 11/08, 11/09, 11/167

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

GEHRKE, Helmut
SCHWASS, Rolf
HEINRITZ-ADRIAN, Max

4.
5.
6.

NOLL, Oliver
WENZEL, Sascha

(73) 1.
2.

22/07/2009بتاریخ 102009034464.0: تحت رقمألمانیا
16/07/2010بتاریخ(PCT/EP2010/004348):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
تراع  براءة اخ (12)

عملیة وجھاز لنزع الھیدروجین من مركبات األلكان باستخدام تركیبة منتج ثابتة  (54)
15/07/2030وتنتھى فى 16/07/2010تبدأ الحمایة من 

ان ات األلك ن مركب دروجین م زع الھی ة لن راع بعملی ق االخت اعالت 0یتعل واع المف د من أن ى العدی فف
ان مكظومة، أو خارجیة أو ثا ى ألك وى عل ادة تحت ار م ر تی تم تمری بتة الحرارة أو تولیفات مما سبق ی

ین،  ى ألك وى عل ار غاز یحت اج تی تم إنت غازى من خالل طبقة محفز فى نظام تشغیل مستمر، حیث ی
وللحصول على تركیبة منتج ثابتة، یتم تسجیل واحد على األقل من 0وھیدروجین وألكان غیر محول

ارالمتغیرات المؤثرة ل سبة البخ دروكربون / لعملیة التى تتمثل فى درجة الحرارة، أو الضغط أو ن الھی
فى صورة قیم مقاسة عند نقطة واحدة أو عدة نقاط لواحد على األقل من المفاعالت، حیث یتم التحكم 
از  ة الغ فى واحد على األقل من العوامل المؤثرة للعملیة بصورة منتقاة والتأثیر فیھ بحیث تظل تركیب

0المنتج عند مخرج أحد المفاعالت ثابتة طوال فترة التشغیل

(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
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30/12/2003
1117/2003
2015ینایر 

10/08/2015
27149

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 231/00, 333/28

) جمھوریة مصر العربیة(عدنان أحمد بخیت السید / األستاذ الدكتور  01
02
03

(71)

عدنان أحمد بخیت السید / األستاذ الدكتور  01
02
03

(72)

01
02

(73)

01
02
03

(30)

عبد الناصرعبد هللا جبران نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع ویمثلھاجامعة االسكندریة (74)
براءة اختراع  (12)

مشتقات البیرازول كعوامل مضادة لإللتھابات والمیكروبات   (54)
29/12/2023وتنتھى فى 30/12/2003دة الحمایة منتبدأ م

ات  اب والمیكروب ضادات لاللتھ رازول كم شتقات البی ن م ركبین م شیید م راع بت ذا االخت ق ھ یتعل
و -5(-3: وھما  ل-2-بروم تیل -1[-4-) ثینی ل-4(-3-أس ل فینی رازولین -2-) میثی ل-5-بی -] ی

ل -1 رازول -H1–فینی و بر-5(-3، و3بی ل-2-وم ل -1[-4-) ثینی ل-4(-3-فینی ل فینی )میثی
-H1- فینیل -1-] یل-5-بیرازول–H1- رازول اب 40بی ات ضد االلتھ ة المركب ة فاعلی م دراس ت

ریقتین  ركبین 0بط ائج أن الم ت النت ین ) 4، 3(أثبت ساو لألندومیثاس اب م ضاد لاللتھ أثیر م ا ت 0ٍلھم
زیم ) 4و3(أثبتت النتائج أن المركبین  بط إلن ارى مث أثیر اختی ا ت ار Cox-IIلھم ا اث یس لھم ذلك ل وب

ركبین 0جانبیة على الجھاز الھضمى  و الم ة ) 4و 3(أكدت نتائج ھذه الدراسة خل ار جانبی من أى اث
ة  سبب للقرح أثیر م ى 0ذات ت ارب حت ران التج ى فئ میة عل ا س یس لھم ان ل م500المركب م /ملج كج

سم  أثیر 0وزن الج ا ت ضاد ولھم ساوى aureusStaphylococcusم ة % 50ی ن فاعلی م
0األمبیسلین 

)3)                                      (4(

(57)
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21/04/2013
0671/2013

2015رایر فب
12/08/2015

27150

(22)
(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 53/48, 53/68 & C10J 3/84, 3/02, 3/20 & C10K 1/12, 1/20 & F27B 7/36 & F23G 5/027

(71) 1.
2.
3.

 VICAT (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

HUE, François
PASQUIER, Michel
LAC, Philippe

(73) 1.
2.

27/10/2010بتاریخ 58829/10:تحت رقمفرنسا
27/10/2011بتاریخ)PCT/FR2011/052512 (:طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

ناھد ودیع رزق   (74)
براءة اختراع (12)

محطة تصنیع خبث األسمنت  (54)
26/10/2031وتنتھى فى 27/10/2011تبدأ الحمایة من 

ى محطة تصنیع خبث األسمنتیتعلق ھذا اإلختراع ب ا تتضمن عل ز بأنھ اج : الحالى تتمی ة إلنت محط
ازات  ن غ الج م اد مع ل رم ائل لنق لبة ، ووس ات ص ن نفای ا م صول علیھ تم الح اه ، ی ناعیة منق ص

ى  ة ، الت ل مخزون التغذی از تحوی ل لجھ ى األق دة عل ى فتحة دخول واح از إل د الغ اد لمول وعاء الرم
ائل  ة ؛ ووس ى مخزون التغذی ذكور إل اد الم ن أجل إدخال الرم رن م تشتمل علیھا المحطة ، و أو الف

ل ا دة لنق ول واح ة دخ ى فتح رن و أو إل ى للف نفخ األساس وب ال ى أنب اه إل صناعیة المنق ازات ال لغ
0على األقل لجھاز تحویل مخزون التغذیة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات 
تفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبوالصور المرفقـة بالوصف ال
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19/09/2011
1555/2011
2015مارس 

12/08/2015
27151

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B26B 21/44

(71) 1.
2.
3.

THEGILLETTE COMPNY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SZCZEPANOWSKI, Anthony
SALEMME, James, Leo
SIMMS, Graham, John

4.
5.

WATTAM, Christopher, James
CLARKE, Sean, Peter

(73) 1.
2.

23/03/2009بتاریخ 409.081/12: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
22/03/2010بتاریخ PCT/US)2010/028091(: رقم لب البراءة الدولى ط

01
02
03

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
عة  نموذج منف (12)

ًشفرة حالقة موزعة للسائل قادرة على العمل یدویا   (54)
21/03/2017وتنتھى فى 22/03/2010تبدأ الحمایة من 

ة  اء الحالق سائل أثن ع ال ة لتوزی شفرة حالق راع ب ذا االخت ق ھ شمل0یتعل فرة وت ة الش حالق
صلة ائع مت وزع للم ضو م ة ، وع دج حالق بض ، كارتری ى مق دجكابالعل 0رتری

ائع  دفع الم ى ت دویا لك ل ی ى العم ادرة عل ضخة ق ائع وم ت الم ف لمبی بض تجوی شمل المق ًوی
بض  ن المق ة م ة القریب د النھای ة عن ى فتح داد إل اة إم الل قن ف خ ن التجوی 0م

شمل دجوی ة كارتری فرة حالق صلش ب مت دجبالتركی وس قفمركارتری ل م ى األق ت ، عل ة للمبی
ت واحد تم وضعھ فى المب امى للمبی سطح األم ى ال ى إل سطح الخلف ن ال د م ة تمت ك 0یت ، وفتح یمتل

ع  ة توزی د نھای ة عن داد وفتح ة إم د نھای ة عن ع ذات فتح اه توزی ائع قن ع الم ضو توزی 0ع
داد  اه اإلم ى قن ة ف رتبط بفتح داد لت ة اإلم شكیل نھای م ت ارج 0ت و الخ ع نح ة التوزی رز نھای تب

0المبیت وتمتد إلى أو بجوار الفتحة فى

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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22/01/2012
0126/2012
2015فبرایر 

12/08/2015
27152

(22)
(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 407/00, 409/00 & C08F 4/34

(71) 1.
2.
3.

AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

DE JONG, Johannes Jacobus Theodorus
NUYSINK, Johan
VANDUFFEL, Koen Antoon Kornelis

4.
5.
6.

WAANDERS, Petrus Paulus

(73) 1.
2.

06/08/2009بتاریخ 09167351.7: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
22/09/2009بتاریخ 244.571/61: تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة 

03/08/2010بتاریخ(PCT/EP2010/061251):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

تخزین ثابت وآمن لمستحلبات فوق أكسید مع محتوى عالي من األكسجین النشط (54)
02/08/2030وتنتھى فى 03/08/2010تبدأ الحمایة من 

ي مرحلةزیتیةختراع الحالي بمستحلب یتضمن مرحلیتعلق اال ضمن ، حیثةمائیةتم توزیعھا ف تت
ضویةالفوقیكاسیدكثر من األأو أةمن واحد% وزن 53قل على األةالمذكورةالزیتیةالمرحل ، ةالع

ن أ ر م وى % وزن 50كث ى محت وي عل ي تحت ن الت سجین جزأم ىك شط عل ي ن ل األیئ ق
ـ ستحلب ا% وزن 7,005ل شبع الم ِ، ی وق األُ صنیف لف ارات الت ذكور اختب سیدلم ن ك ضوي م الع

ل اآلF0 النوع ذا المستحلب بالنق سمح ھ وقی ن والتخزین للمستحلبات الف سیدیأم ضویةك ذات ةالع
الي لألالم وى الع دون الحاجحت شط ب سجین الن ات تھویإةك ى فتح ر أةل صمأكب ضغط و ت الي ال یم ع

0لخزانات النقل وخزانات التخزین

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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18/11/2012
1911/2012

2015فبرایر 
12/08/2015

27153

(22)
(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 37/00

(71) 1.
2.
3.

SIG TECHNOLOGY AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

HEEP, Frank
STEINFELDT, Ralf
HORTMANNS, Johannes

(73) 1.
2.

10/06/2010بتاریخ 102010023831.7: م رقتحتألمانیا 
05/05/2011ریخ بتا) PCT/DE2011/001055: (رقم ب البراءة الدولى لط

1·
2·
3·

(30)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)
براءة إختراع (12)

جھاز وطریقة لتعبئة منتجات  (54)
04/05/2031نتھى فى ـوت05/05/2011تبدأ الحمایة من 

تج یتضمن مكون سائل أول وعل. تعبئة حاویة بمنتجاتىطریقة وجھاز لالستخدام ف ل مكون ألاى المن ق
د ألاى الحاویة لتعبئتھا عن طریق ماسورة تعبئة واحدة علىالمنتج فىویغذ. ىثان ة واح مام تعبئ ل وص ق
لألاىعل مام. ق ین المستقبل وص سم ب ة تق ة فوماسورة التعبئ جزاء الماسورة من خالل صمام ى أالتعبئ

صمام التعبئة یكون التعبئة والصمام الخانق والمتواجد بجوار وجزء الماسورة الموجود بین صمام. خانق
م ىن الحجم الداخلأبحیث بعاد محددة بطریقةألھ  اظر بالضرورة لحج ة ین لھذا الجزء من ماسورة التعبئ

.الحاویة المطلوب تعبئتھاىالموجود فالتعبئة

(57)

إلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة ا
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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03/03/2010
2010/0349D1

2015فبرایر 
16/08/2015

27154

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TAKINO, Shunsuke
MAEDA, Yuki
TANJI, Hiroyuki

(73) 1.
2.

05/09/2007بتاریخ 2007-230639: األرقام تحت الیابان
05/09/2007بتاریخ 230640-2007

05/09/2007بتاریخ 230709-2007
05/09/2007بتاریخ 230710-2007

06/09/2007اریخ بت232015-2007
03/09/2008بتاریخ(PCT/JP2008/065904):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03
04

050
6

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
نموذج منفعة  (12)

حفاضة تستخدم لمرة واحدة (54)
02/09/2015وتنتھى فى 03/09/2008تبدأ الحمایة من 

ة حفاضة تستخدم لمرة واحدة لضمان تحقیق التالءم المطلوبیتعلق االختراع الحالي بتوفیر للحفاض
رجلین ین األرداف وال ددة ب ة المح ي المنطق دًا ف دي وتحدی سم المرت ع ج شتمل0م ي ت ة الت الحفاض

دان ة ظھري یمت ضو رقاق ي وع ة بطن ضو رقاق ى ع دة عل رة واح ستخدم لم ضھا ت واز لبع شكل م ٍب
ستعرض ي اتجاه م بعض ف رجلینوعضو الرقاقال ین ال ا ب ة م ي منطق ولية ف اه الط ي االتج د ف یمت

ین ویرتبط بعضو الرقاقة البطني وعضو الرقاقة الظھري حیث یكون ا ب ة م ي منطق ة ف عضو الرقاق
د ُببعد مستعرض أصغر من ذلك الخاص بعضويالرجلین ز بتزوی ي والظھري، وتتمی ة البطن الرقاق

شد أعضاء مرنة تحیط بالخصربعضو الرقاقة البطني وعضو الرقاقة الظھري ا تحت ال رتبط بھ وت
واف صبح الح ستعرض، وت اه الم ي االتج ال ف ى ك ولي عل اه الط ي االتج دة ف ة الممت ة المتقابل الجانبی

ي جانبي عضو الرقاقة في منطقة شكیل الحفاضة الت د ت بعض عن ة لبعضھا ال رجلین موازی ین ال ما ب
م مسطح، ویكون عرض عضتستخدم لمرة واحدة بشكل ا ت رجلین مثلم ین ال و الرقاقة في منطقة ما ب

ط قیاسھ في االتجاه ى خ ا یكون عل ة الظھري مم المستعرض أكبر على خط حدي مع عضو الرقاق
ي حدي مع عضو ة ف الرقاقة البطني عند انكماش األعضاء المرنة المحیطة بالخصر، وعضو الرقاق

0لرقاقة الظھريما بین الرجلین، وعضو الرقاقة البطني، وعضو امنطقة

(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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03/03/2010
2010/0349D2

2015فبرایر 
16/08/2015

27155

(22)
(21)
(44)
(45)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

 UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TAKINO, Shunsuke
MAEDA, Yuki
TANJI, Hiroyuki

(73) 1.
2.

05/09/2007بتاریخ 2007-230639: األرقام تحت الیابان
05/09/2007بتاریخ 230640-2007

05/09/2007بتاریخ 230709-2007
05/09/2007بتاریخ 230710-2007

06/09/2007بتاریخ 232015-2007
03/09/2008بتاریخ(PCT/JP2008/065904):مطلب البراءة الدولى رق

01
02
03
04
05
06

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

منتج ماص بدرجات محسنة من حیث انتقال الضوء ومقاومة التمزق  (54)
02/09/2028وتنتھى فى 03/09/2008تبدأ الحمایة من 

وفیر الي بت ة تمزقیتعلق االختراع الح تج بمقاوم ز المن ث یتمی سن بحی داء مح تج ارت یح من دة ویت جی
ى عضو حزام0رؤیة جلد المرتدي من منتج االرتداء تج عل ددیشتمل المن ة یح اطق خصر أمامی من

سوائل ة ماصة لل ة وبنی شتملوخلفی ث ی رجلین حی ین ال ا ب ة م ة عضو الحزامتحدد منطق ى حاف عل
ة ة محیطی شتمل الحاف ذكورةلفتحة خصر وت ة الم ىالمحیطی صر عل اطق الخ جزأین مصاحبین لمن

سافات من ى م ة والموضوعة عل ة المتقابل ياألمامیة والخلفی امي خلف ي اتجاه أم بعض ف 0بعضھا ال
ةوتشتمل قطاعات الحزام األمامیة والخلفیة ة والخلفی اطق الخصر األمامی ي من من عضو الحزام، ف

غ جلد مرتدي المعلى مناطق شفافة لرؤیة ة ضوئیة یبل الي نفاذی ر % 55نتج والتي تكون بإجم أو أكث
ة0أكثر من مناطق الخصر األمامیة والخلفیةأو% 40وتشغل  د قطاعات الحزام األمامی تم تزوی وی
0اتجاه مستعرضیمتد فيلفتحة الخصر بعضو تقویة مرنبامتداد الحافة المحیطیةوالخلفیة

(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



20

14/05/2013
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2015مارس 
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27156

(22)
(21)
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(45)
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 8/10

(71) 1.
2.
3.

 BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CHEN, Jianfeng
YANG, Xudong

(73) 1.
2.

03/12/2010بتاریخ 959.764/12: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
03/11/2011بتاریخ(PCT/US2011/059119):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)
براءة اختراع   (12)

ضغط الزمن الفعلى من نظام واحد متعدد التجزئة/تشكیل تحویل بیانات تشكیل دمج (54)
02/11/2031وتنتھى فى 03/11/2011تبدأ الحمایة من 

دد یدجھاز كمبیوتر قابل للقراءة لتحدوأداةیتعلق االختراع الحالى بطریقة ، وجھاز ،  دیل شكل ع تع
ادحیث تزدوج شریحة إحساس توزیع اإل0وافر من العناصر المزدوجة شریحة جھ ع إب ساس توزی ح
از اإلشارات من شرائحتم الحصول على اإلو0االجھاد على العنصر الثانى ساسجھ شاء 0ح تم إن ی

ى العنصر األحساسانات االجھاد المتعلقة بإجھاد اإلمجموعة جزئیة من بی انىول واعل 0لعنصر الث
ى یتم وضعھا على كل حساس الفعلیة التأجھزة اإلیتم إنشاء شریحة إحساس فعلیة ذات عدد وافر من

صر األ ن العن ثم انى بحی صر الث اول والعن لة بینھم ى وص شتمل عل م0ت تم رس ات /ی یط بیان تخط
از اإلاإل اد لجھ ساسجھ ریحة إح ى ش ساس ف ع اإلح اد توزی ى إجھ زة اإلأل ى شجھ ساس ف ریحة ح
ةاإل ساس الفعلی كل0ح دیل ش د تع تم تحدی ة ی ر المزدوج ن العناص وافر م دد ال تخدامالع ات باس بیان

0اإلحساس الفعلیةألجھزةاإلجھاد 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
صف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالو
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جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 8/10

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CHEN, Jianfeng.
YANG, Xudong
THIGPEN, Brian L.

4. CHILDERS, Brooks A.

(73) 1.
2.

03/12/2010بتاریخ 960.119/12: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
03/11/2011بتاریخ(PCT/US2011/059116):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

تحدید مكونات الجھد ألنماط  تشوه مختلفة باستخدام مرشح  (54)
02/11/2031وتنتھى فى 03/11/2011تبدأ الحمایة من 

ة اد ألنظم ات اإلجھ / یتعلق االختراع الحالى بطریقة، وجھاز، وأداة جھاز كمبیوتر قابل للقراءة مكون
ن 0أوضاع تعدیل الشكل لعنصر ق كل م ث تتعل حیث یتم الحصول على عدد وافر من القیاسات، حی

یتم اختیار نظام تعدیل الشكل ویتم تطبیق جھاز 0ند موضع العنصراألعداد المذكورة بإجھاد معین ع
دیل  ام تع اد لنظ ات اإلجھ د مكون اد لتحدی ات اإلجھ ن قیاس ر م دد واف ى ع دیل عل ل للتع یح القاب الترش

0الشكل الذى تم اختیاره

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 E21B 34/12, 34/10, 43/12, 23/00

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HAYTER, Steven, R.
TRIPLETT, William, N.

(73) 1.
2.

13/11/2009بتاریخ 618.123/12:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
01/11/2010بتاریخ PCT/US)2010/054986(طلب البراءة الدولى  رقم 

.1

.2

.3

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع   (12)

اة جوفیة  وحدة تشغیل ھیدرولیكیة ألد (54)
31/10/2030فى وتنتھى 01/11/2010تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل ى االخت ر لك فل البئ أدة أس رن ب ن أن تقت ى یمك ضغط والت شغیل تعمل بال دة ت الى بوح الح
رة  ل م ى األق ة عل شغیلھا بإنتقائی وم بت القرب 0تق ھ ب تم تركیب ن أن ی ضل یمك سید المف ى التج وف

د زل وبع مام ع ن ص رك م دفع مح رك ب سمح لزنب غط ت ق دورات ض تح وغل ن ف ت م دد ثاب ع
وح  ع مفت مام لموض شغیل ص ع 0لت بطھ م ادة ض تم إع ن أن ی ر ، یمك سید آخ ى تج رك ، ف والمح

رك  ذا الزنب وة ھ ى ق سیطر عل وى وت رك ق د زنب ف ض رك للخل اع المح ى الوحدة إلرج ل ف إداة تعم
رى  رة أخ ضغط م دأ دورة ال ى تب ون التطبی0حت رة یك كل ك ى ش صل عل صمام ف ضل ، ل ق المف

فل  ن أدوات أس رى م واع أخ زالق ، أو أن ب اإلن ل جل رى ، مث صمامات األخ ن ال وین ولك للتك
شغیل ة ألداة ت ة الھیدرولیكی ة العملی ادة تھیئ سمح بإع ى ت دة الت ع الوح شغیلھا م ن ت ر یمك البئ

0میكانیكیة بحتھ حتى اآلن 

(57)

ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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صر العربیةجمھوریة م
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 8/10

(71) 1.
2.
3.

 BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CHEN, Jianfeng
YANG, Xudong

(73) 1.
2.

03/12/2010بتاریخ 959.781/12: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
03/11/2011بتاریخ(PCT/US2011/059122):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)
براءة اختراع   (12)

بیانات استشعار ألیاف DTSوRTCMحل متكامل لتفسیر وتصور الـ (54)
02/11/2031وتنتھى فى 03/11/2011تبدأ الحمایة من 

اس  ى مقی أثیر الحدث عل د ت راءة لتحدی یتعلق االختراع الحالى بطریقة وجھاز وأداة كمبیوتر قابلة للق
ة0العنصر ات مختلف د أوق اد عن ى عدد من قیاسات اإلجھ تم الحصول عل اس 0ی ل قی ل ك ث یقاب حی

ن 0عند العنصرإجھاد لجھاز استشعار موجود  ر م دد واف ى ع ة الحرارة إل ق تصحیح درج یتم تطبی
ة ل 0قیاسات اإلجھاد التى یتم الحصول علیھا عند أوقات مختلف ى قیاسات من معام تم الحصول عل ی

دھا  تم تحدی ى ی اییس الت د المق دث عن أثیر الح ة، وت ات مختلف تصحیح الوقت لقیاسات اإلجھاد عند أوق
0من قیاسات تصحیح الوقت

(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
حث العلمىوزارة الدولة لشئون الب

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C02F 1/-4, 09/00, 101/32, 103/36

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CARNELLI, Lino
LOCATELLI, Lino

(73) 1.
2.

2009/  08/10بتاریخ  (MI2009A001718 : (تحت رقمایطالیا
06/10/2010بتاریخ   (PCT/IB 2010/002563) :طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تروبش-عملیة لتنقیة تیار مائى ناتج عن تفاعل فیشر  (54)
05/10/2030فى وتنتھى 06/10/2010تبدأ الحمایة من 

وتشتمل العملیة 0تروبش –بعملیة لتنقیة تیار مائى ناتج عن تفاعل فیشر االختراعیتعلق ھذا
على التغذیة بجزء من التیار المائى المذكور الى وحدة تشبیع ، والتغذیة بجزء من التیار المائى 

قطیر أو اإلزالة ، والتغذیة بالتیار المائى الذى یغادر رأس عمود الت/المذكور الى عمود التقطیر و
وتسمح العملیة المذكورة باستخدام جزء على األقل 0ًأو اإلزالة وصوال بھ الى وحدة التشبیع /و

تروبش كماء للعملیة فى وحدة إنتاج غاز التخلیق ، –من التیار المائى الناتج عن تفاعل فیشر 
0تروبش إلنتاج ھیدروكربونات –ومن ثم یتم إرسالھ الى وحدة فیشر 

(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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16/10/2012
1773/2012
2015فبرایر 

19/08/2015
27161

(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 A23L 2/00, 2/52

(71) 1.
2.
3.

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KITSUTAKA, Hiroshi
ODAGIRI, Hisa
AKAISHI, Morihisa

(73) 1.
2.

19/04/2010بتاریخ 2010-096368: تحت رقمالیابان
18/04/2011بتاریخ(PCT/JP2011/059531):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

مشروب مكربن معبأ یحتوى على مسحوق أو حلیب فول الصویا  (54)
17/04/2031وتنتھى فى 18/04/2011تبدأ الحمایة من 

لمشروب -فى حالة ذات ثبات تخزینى طویل األجل-یتعلق االختراع الحالى بطریقة لتعلیب وتسویق
سحوق و ى م وى عل صویا/مكربن یحت ب ال عة 0أو حلی ال أش د انتق ة، ال یزی لء زجاج ق م ن طری ع

انومتر650-250الضوء ذات الطول الموجى  ن ن ا ع وى %10خاللھ ربن المحت ، بالمشروب المك
ى مسحوق و ل /عل ى طوی ات تخزین مان ثب ة وض اض النكھ ت انخف ول الصویا، یمكن كب ب ف أو حلی

0أو حلیب فول الصویا/األجل للمشروب المكربن المحتوى على مسحوق و

(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
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20/06/2012
1145/2012
2015إبرایل 

20/08/2015
27162

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E03D 9/16

)ریة  مصر العربیةجمھو(جمال مصطفى درویش السید / السید 01
02
03

(71)

جمال مصطفى درویش السید/ السید 01
02
03

(72)

01
02

03

(73)

01
02

(30)

(74)
نموذج منفعة (12)

)لتشغیل وإیقاف موتور المیاه(كواألوتوماتیةللبالونجھاز بدیل  (54)
19/06/2019وتنتھى فى 20/06/2012تبدأ الحمایة من 

از ھو وم الجھ ث یق اه حی جھاز یعمل كحلقة وصل بین الخزان الذى ھو بأعلى العقار وبین موتور المی
ار  ة استھالك سكان العق اه نتیج ن المی راغ الخزان م د ف تالء الخزان وعن بتشغیل الموتور حتى یتم ام

ضھما وار بع ازین بج ن جھ ون م از یتك أن الجھ ا ب ور علم شغیل الموت از بت وم الجھ اه یق ث أن ًللمی حی
تم  ك ی ائى وذل ار الكھرب ھ التی الجھاز األساسى یعمل واآلخر احتیاطى یعمل على الفور عندما یوصل ل
ور لكى ال یغرق سطح  ف الموت ھ یوق ذا بأن عند عطل الجھاز األساسى الذى یعمل ، ویمتاز الجھاز ھ

وتور مما یجعل الخزان ًوكذلك أنھ یعمل على إفراغ الخزان نھائیا حتى یعمل الم0العقار وقت العطل 
األجھزة  د ب زات ال توج ذه المی سنین ، وھ شرات ال ى ع ره االفتراض ھ وعم اه فی تعفن المی ا وال ت ًنظیف

0المماثلة العاملة الموجودة فى األسواق 

(57)
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20/09/2006
PCT/NA2006/000900

2015فبرایر 
24/08/2015

27163

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 31/353, 31/436 & A61P 9/06 & C07D 491/04, 498/04, 513/04, 515/04

(71) 1.
2.
3.

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OHRAI, Kazuhiko
SHIGETA, Yukihiro
UESUGI, Osamu

4.    OKADA, Takumi
5.    MATSUDA, Tomyuki

(73) 1.
2.

23/03/2004بتاریخ 2004-084605: الیابان تحت رقم 
23/03/2005بتاریخ (PCT/JP2005/006004): طلب البرءة الدولى تحت رقم 

01
02
03

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
براءة اختراع (12)

نزوبیران ثالثیة الحلقات كعوامل مضادة لعدم انتظام النبضمركبات ب (54)
22/03/2025وتنتھى فى 23/03/2005تبدأ الحمایة 

راع  ذا االخت ق ھ صیغة یتعل ا ال ران لھ شتقات بنزوبی یدلیا ، (II)أو (I)بم ة ص ا مقبول أمالح لھ ًأو ب
ن  ل م ا ك دروجین ، مجR2وR1حیث فیھ ستقل ذرة ھی شكل م ون ب ل تك ل C1-6موعة ألكی أو مجموعة أری

C6-14 ،R3 سى ل كربونیلوك ة ألكی دروجین أو مجموع ون ذرة ھی ان C1-6تك ا یكون ً، أو مع
ع  ة ، R4م ع R4رابط ون م دروجین ، أو تك ون ذرة ھی ة ، R3تك حیحا mرابط ددا ص ون ع ًتك ً

ى  فر إل ن ص ى n، 4م فر إل ن ص حیحا م ددا ص ون ع ًتك ً4 ،Vة فر ون رابط ة ،تك دی
SO,S,O,NR9,CR7R8 أوSO2 ،R5 ل ة ألكی دروجین أو مجموع ون ذرة ھی ،C1-6تك

R6 ل ة ألكی دروجین ، مجموع ون ذرة ھی ى C1-6تك ل حلق ة ألكی ل C3-8، مجموع ة ألكینی ، مجموع
ى  ل C3-8حلق ة ألكی و ، مجموع ة أمین ل C1-6، مجموع ائى ألكی ة ثن و ، مجموع و ، C1-6، أمین أمین

ة أ ل مجموع انس C6-14ری ر متج ل غی ة أری و ، مجموع ل C2-9أمین ة أری و ، مجموع ، C6-14أمین
انس  ر متج ل غی ة أری سة C2-9مجموع ر متجان ة غی ة حلقی ة ذاتC2-9 ،A، مجموع ون حلق تك

روجین -7أو -6، -5 سجین ، ذرة نیت ة ، ذرة أك ة للحلق ذرة مكون زین ، ك ة بن ع حلق ة م الع مدمج أض
ت ق ن أو ذرة كبری دد م ضمنة بالع ون مت ى 1د تك روابط 3إل دد ال ا ، ع اد منھ ى اتح دھا أو ف وح

ون  ة یك ى الحلق شبعة ف ر الم ا ، 3أو 2، 1غی تم إدماجھ زین لی ة البن شبعة لحلق ر م ة غی ك رابط ى ذل ا ف بم
ل  ل أو ثیوكربونی ون كربونی د تك ة ق ة للحلق ون المكون دة 0ذرات الكرب ات مفی ذه المركب ون ھ تك

0مضادة لعدم انتظام النبض كعوامل 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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11/04/2010
0586/2010
2015ابریل 

24/08/2015
27164

(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 A63B 23/18

)لعربیة جمھوریة مصر ا( دمحم صالح حسنین إبراھیم  / السید  01
02
03

(71)

دمحم صالح حسنین إبراھیم  / السید  01
02
03

(72)

01
02

(73)

01
02
03

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

جھاز ریاضى متعدد األغراض لبناء األجسام وتقویة العضالت (54)
10/04/2030وتنتھى فى 11/04/2010تبدأ الحمایة من 

ات یتعلق ھذا ا ھ تمرین ؤدى علی ة وی دة جیم كامل ر وح دد األغراض یعتب الختراع بجھاز ریاضى متع
اب  ل األلع متنوعة لتقویة جمیع العضالت األساسیة للریاضیین ولكل المستویات من الجنسین ویخدم ك

اض وقین 0واألنشطة الریاضیة ویفید فى بناء األجسام وحاالت التخسیس والعالج الطبیعى وری ة المع
د وللجھ أجزاء تفی صمیمات مزودة ب ذه الت ة وھ كال وأحجام وطرق أداء متنوع صمیمات بأش از عدة ت

ساعدة  ضالت الم اقى الع سمانة وب رجلین وال زراعین وال ر وال اف والظھ صدر واألكت ضالت ال ع
0بأسالیب مبتكرة ومتنوعة 

ى جم ذلك ف ات ، ك د والكلی دارس والمعاھ ة ومراكز والجھاز یمكن االستفادة بھ فى جمیع الم ع األندی ی
ادق  سیاحیة والفن رى ال ن المركزى والق شرطة ومعسكرات األم الشباب والوحدات العسكریة وأندیة ال

0ًوفى المنازل أیضا 

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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14/04/2009
0512/2009
2015فبرایر 

25/08/2015
27165

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B05D 3/14, 5/06 & B42D 15/00 & B41M 3/14

(71) 1.
2.
3.

SICPA HOIDING S.A. (SWIZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

SCHMID, Mathieu
DESPLAND, Claude-Alain
DEGOTT, Pierre

4.     MÜLLER, Edgar

(73) 1.
2.

17/10/2006بتاریخ 06122467.1:تحت رقم المكتب األوروبى
18/09/2007بتاریخ PCT/EP)2007/059818(دولى رقم طلب البراءة ال

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ًطریقة ووسیلة إلنتاج عالمات مغناطیسیا فى غالف یحتوى على جسیمات مغناطیسیة  (54)
17/09/2027فى وتنتھى 18/09/2007تبدأ الحمایة من 

را ذا االخت ق ھ ل یتعل از لنق سیا ع بجھ ورة مغناطی صمیم أو ص ل ت زة ، مث ات ممی ًعالم
ة  شتمل طبق ث ت بكة ، حی ة أو ش ل رقاق ة ، مث ة تحتی ى طبق عھا عل تم وض ة ی ف رطب ة تغلی ى طبق إل
ة ،  ة للمغنط سیة أو القابل سیمات المغناطی ن الج ل م ى األق د عل وع واح ى ن ذكورة عل ف الم التغلی

:ویشتمل الجھاز المذكور على 
ورة ، )أ  اذج محف شیھات أو نم ا أو كلی ًلوح مغناطیسى دائم المغنطة واحد على األقل ، یحمل نقوس

ًویتم وضعھ بحیث یبقى سطحھ المنقوش قابال للوصول إلیھ ؛
ة ) ب م المغنط سى دائ وح المغناطی فل الل عھ أس تم وض ل ، ی ى األق د عل افى واح اطیس إض مغن

ة ى مواجھ ذكور ، ف ل الم ى األق د عل وش ، الواح ل للنق سى المقاب وح المغناطی طح الل س
أو الكلیشیھات أو النماذج المحفورة ؛ و

ة ) ج تم أیضا . ًحامل ، والذى لھ الوظیفة المیكانیكیة المتعلقة بتثبیت األجزاء معا فى مواضع ثابت ًوی
ا  تم حثھ ى ی صمیمات الت از والت تخدام الجھ از ، واس ى الجھ صول عل ة للح ن طریق شف ع الك

ة مغناطی ستندات الھام ة العمالت والم ى حمای دة ف ًسیا ویتم الحصول علیھ بالجھاز ، وتكون مفی
.ومستندات الھویة 

(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
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02/05/2012
0810/2012
215مارس 

25/08/2015
27166

(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 C09C 1/02 & C01F 5/24

(71) 1.
2.
3.

OMYA DEVELOPMENT AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

POHL, Michael;H
RAINER, Christian
ESSER, Markus

(73) 1.
2.

OMYA INTERNATIONAL AG (SWITZERLAND)

03/11/2009بتاریخ 09174954.9: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
10/11/2009بتاریخ 280.918/61: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

02/11/2010بتاریخ(PCT/EP2010/066664):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لتحضیر ھیدرومغنسیت فى بیئة مائیة  (54)
01/11/2030وتنتھى فى 02/11/2010تبدأ الحمایة من 

ذا  ضا بھ راع أی ق االخت ة ویتعل ة مائی ى بیئ سیت ف ًیتعلق  االختراع الحالى بعملیة لتحضیر ھیدرومغن
سیم م م ج ة ذات حج ى تولیف فیحة ف دد ص شكیل مح ضمن ت ذى یت سیت ال دد الھیدرومغن ط مح توس

واد  وباستخدامھ فى صورة معادن، وحشوات وأصباغ فى الصناعات الورقیة والطالء والمطاط والم
0البالستیكیة واستخدامھ فى صورة مثبط للھب

(57)

المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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27/03/2011
0468/2011
2015فبرایر 

26/08/2015
27167

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C09K8/32, 8/36, 8/34, 4/524

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

ZANTEN, Ryan, Van
HARRISON, Douglas, J.

(73) 1.
2.

26/09/2008بتاریخ 239.442/12: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
08/09/2009بتاریخ PCT/GB)2009/002156(:رقم طلب البراءة الدولى 

01
02
03

(30)

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

مستحلبات دقیقة وطرق تصنیعھا وإستخدامھا  (54)
07/09/2029فى وتنتھى 08/09/2009تبدأ الحمایة من 

ض تاالختراعیتعلق ھذا  ى تالمس مخف شتمل عل ة ت ضبطریق وترى ، مخف ونى أمف وتر سطحى أی
ى توتر سطحى ائع زیت ع م دقیق م س المستحلب ال ق ، وتالم مشترك ، وماء ، لتكوین مستحلب دقی

ائع 0فى ظل ظروف قص منخفضة لتكوین مستحلب دقیق  دیم م ى تق شتمل عل ة ت ق بطریق ا یتعل كم
رة  ى حف ل ف ى األق ى واحد عل ائع زیت ى م شتمل عل ائع صیانة حفرة البئر أول ی ل م ث یعم ر ، حی بئ

ت و ة بالزی واد صلبة رطب رة /صیانة حفرة البئر أول على تكوین م ى حف ت ف ة بالزی أو أسطح رطب
ائع صیانة /البئر ، وتالمس مواد صلبة رطبة بالزیت و ع م أو أسطح رطبة بالزیت فى حفرة البئر م

طحىتوتر، مخفض توتر سطحى أیونى أمفوترىٍحفرة البئر ثان یشتمل على مخفض  ، مشتركس
0مستحلب دقیقومحلول ملحى لتكوین

(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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24/05/2011
0828/2011
2015فبرایر 

27/08/2015
27168

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01H 1/06,C12N 5/04

)  جمھوریة مصر العربیة(مركز البحوث الزراعیة - معھد بحوث البساتین 01
02
03

(71)

منال حنفى محمود/ دسة مھن
محمود السید ھاشم / االستاذ الدكتور 
أحمد محمود عبد الدایم/ االستاذ الدكتور 

01
02
03

(72)

01
02

(73)

01
02
03

(30)

منال حنفى محمود (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إلنتاج شتالت أشجار التیك  (54)
23/05/2031نتھى فىوت24/05/2011تبدأ الحمایة من

اع  ك بإتب سجة وذل ة األن ق زراع ك عن طری اج شتالت أشجار التی ة إلنت راع بطریق یتعلق ھذا االخت
ى  ة ) التأسیس(الخطوات التالیة حیث فى المرحلة األول ة والفینولی شاكل الھرمونی ى الم ب عل م التغل ت

ق والتلوث والتى تتسبب فى موت األجزاء النباتیة أو تعلیق نموھا د الزئب ادة كلوری و (باستعمال م وھ
ز % 0,1بتركیز ) من أمالح العناصر الثقیلة لفات بتركی سیل س دة % 1مع أو بدون صودیوم دودی لم

ى عدم . دقائق أفضل وسیلة للتعقیم5: 3 ة عل ز للمحافظ درج التركی الكحول المت ة ب كما تمت المعامل
ا ة الخالی ة 0بلزم ى بیئ ة عل ت الزراع ة تم ى النھای اء وف سبة البق ع ن ى رف أدى إل ة ف یس النھائی التأس

م 0وللتخلص من الفینوالت تم نقع األجزاء النباتیة بمجرد قطعھا فى بیئة نوب باردة0والحیویة كما ت
یس  ة التأس ى بیئ ة عل م الزراع ة ث ام متعاقب الث أی ل ث ك ك ة، وذل دة طازج ة آجار جدی ى بیئ ل عل النق

ة كانت0النھائیة ة الثانی ى المرحل ز وف ین بتركی ل أدن ادة البنزای ة بم م4المعامل ى حضان / مج ر ف لت
رارة  ة ح ى درج سیادة 4±م 531عل سر ال ا وك سام الخالی دل انق ادة مع امالت لزی ضل المع ن أف م

إلى 2یتراوح من بتركیزIBAوفى المرحلة الثالثة تم التجذیر باستخدام إندول بیوتریك أسید 0القمیة
م8 ة كام/ مج ى بیئ ر، ف زلت ة التركی اق 0ل ت األتف ة بالزراعة تح ت األقلم رة تم ة األخی ى المرحل وف

ت موس  ة بی ى بیئ شبع ف وق الت ى ف ق إل ة داخل النف سبة الرطوب ع ن سبة+ المنخفضة مع رف ل بن رم
0، وذلك إلنتاج شتالت أشجار التیك1: 2

(57)
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15/09/2012
0696/2012
2015مارس 

30/08/2015
27169

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H02J 3/38

(71) 1.
2.
3.

ACCIONA ENERGİA, S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

GIRAUT RUSO, Elizabeth
PADRÓS RAZQUIN, María Asunción
ITÓIZ BEUNZA, Carlos

(73) 1.
2.

14/10/2009بتاریخ PCT/ES)2009/070438(: طلب البراءة الدولى رقم  01
02
03

(30)

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

الشمسیة نظام وطریقة لتولید الطاقة  (54)
13/10/2029فى وتنتھى 14/10/2009تبدأ الحمایة من 

ا یتعلق ھذا االختراع  ن الخالی ى مجموعة م شتمل عل بطریقة لتولید الطاقة الشمسیة بواسطة نظام ی
ة  درة الفعال تحكم بالق ة ، تتضمن ال الشمسیة موصولة بعاكس ینقل الطاقة المتولدة عن شبكة كھربائی

ة ال ة والتفاعلی تحكم لفلطی الل ال ن خ ة م شبكة الكھربائی ى ال ام إل ا النظ ى ینقلھ ا (Vcell)ت الخالی
ث (Iinv)وتیار الخرج  اكس ، بحی ة : للع زود فلطی شغیل ، ت ط أول للت ى نم درة (Vcell)ف ا الق الخالی

ة  ون فلطی شغیل ، تك ان للت ط ث شغیل ؛ ونم ا مختلف(Vcell)ًالفعالة القصوى طبقا لظروف الت ة الخالی
درة  ن الق ل م ون أق ة تك درة فعال د ق ى تول ؤدى إل ا ی عن الفلطیة التى توفر القدرة الفعالة القصوى مم

0القصوى ، ألجل استمثال دمج نظام تولید الطاقة الشمسیة فى الشبكة الكھربائیة 

(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



34

28/6/2010
1113/2010

2015فبرایر 
30/08/2015

27170

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنو
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A24D 1/18, A24F 47/00

(71) 1.
2.
3.

STAGEMODE OY (FINLAND)

(72) 1.
2.
3.

KUISTILA, Kaj
KUNNARI, Vesa
HURME, Eero

(73) 1.
2.

22/01/2008بتاریخ 20085052: تحت رقم فنلندا
21/01/2009بتاریخ PCT/FI)2009/050056: (طلب البراءة الدولى رقم 

01
02
03

(30)

دمحم طارق أبو رجب (74)
براءة اختراع   (12)

مادة تدخین  (54)
20/01/2029فى وتنتھى 21/01/2009تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل صل االخت ائى مت رارة كیمی صدر ح ص وم ة م غ ، مقاوم ى تب شتمل عل دخین ت ادة ت بم
التبغ  ر0ب ا لإلخت ارة ًوفق شیطھا باإلث تم تن رارة وی ة ح ى غرف رارة عل صدر الح شتمل م اع ، ی

0ًیتعلق اإلختراع أیضا بطریقة إلنتاج مادة التدخین 0الخارجیة 

(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
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17/05/2012
0896/2012
2015فبرایر 

30/08/2015
27171

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B65D 5/66, 85/10

(71) 1.
2.
3.

IMPERIAL TOBACCO LIMITED (UNITED KINGDOM)

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

HOLLOWAY, Steve
COLLINS, Tim
KNORR, Solvey
SOUTHEY, Neil
JENKINS, Paul

6.
7.
8.
9.
10.

BUCKINGHAM, Alistair
WOLFGRAMM, Regine
GURKE, Inga
NOVAK, Slavomir
DEVIVIER, Guillaume

(73) 1.
2.

20/11/2009بتاریخ 09014501.2: المكتب األوروبى تحت الرقم 
18/11/2010بتاریخ ) PCT/EP2010/007007: (رقم لدولىب البراءة الط

1·
2·
3·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

بالتبغةألصناف متعلقةعلب (54)
17/11/2030نتھى فى ـوت18/11/2010تبدأ الحمایة من 

ى غالةبعلبیتعلق ھذا االختراع شتمل عل ث ت التبغ، حی ق ب تمىف خارجألصناف تتعل ھ ، وغطاء ی تھیئت
شتمل العلبة مفصل، ویمكن أرجحتھ حول خطىللغالف الخارجىبحیث یقوم بغلق الجانب العلو ا ت ة، كم

داخل. ى على غطاء داخل سع الغالف ال ذةاألصناف المتعلقمنةلمجموعىیت التبغ، وال ن ىب ن الممك م
ھ ف ارجىإزاحت الف الخ عىالغ ن وض دمم ع متق ى وض نكمش إل ام و م ى ، وھ ول إل ن الوص ن م یمك

داخلىالغالف الخارجىفیوجد قطع. بالتبغةاألصناف المتعلق ن ىیسمح بكشف جزء من الغالف ال ویمك
ى ة تقوم الوصل. ى ، وذلك بغرض تحریك الغالف الداخلى إلى الغالف الداخلة من نقل قو دفع الغطاء إل ب

داخل ك الغالف ال ى الوضعىوضع الفتح، وذلك عندما یتم تحری ى إل وم بجذب الغطاء إل ا تق دم، كم المتق
.إلى الوضع المنكمشىالداخلوضع القفل، وذلك عندما یتم تحریك الغالف

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
الوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبب
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17/02/2013
0249/2013
2015ابریل 

31/08/201
27172

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

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

ب براءات االختراعمكت

(51) Int.Cl.8 C01B 3/34, 3/38, 3/48 & F22B 1/18

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

VON TROTHA, Thilo
HEINRICH, Jan

(73) 1.
2.

10/09/2010بتاریخ 1020100449390.3: المانیا تحت رقم 
20/08/2011بتاریخ PCT/EP) (2011/004205: م طلب البراءة الدولى رق

01
02
03

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وإداة إلنتاج بخار عملیة وبخار الماء الذى یتم تلقیمھ غالیة 
فى مفاعل إعادة تكوین إلنتاج الغاز المخلق 

(54)

19/08/2031فى وتنتھى 20/08/2011تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راعیتعل ة االخت ھ غالی تم تلقیم ذى ی اء ال ار الم ة وبخ ار عملی اج بخ ة إلنت الى بطریق الح

ق  از المخل راع الحالى ، 0فى مفاعل إعادة تكوین إلنتاج الغ ا لالخت ة طبق ًمن خالل وسائل الطریق
دروكربونات والب ن الھی تج م ق المن از المخل ة للغ رارة الملموس تخدام الح ن اس ار یمك خ

ھ تم تغذیت ذى ی اء ال ر الم سخین وتبخی اء ت ا أثن تم إنتاجھ ى ی وعین والت ى ن صول عل تم الح ث ی بحی
ون الموجود  سید الكرب إلى الغالیة ومعالجة نتاج التكثیف ، حیث تشتمل الطریقة على تحویل أول أك

تم تغذیت ذى ی اء ال ة فى الغاز المخلق ، حیث تشمل الطریقة على التسخین االختیارى للم ى الغالی ھ إل
سخین  وین والت ل إعادة التك ن مفاع از م ة الغ وب مدخن ة ، 0باستخدام أنب الل وسائل الطریق ن خ م

تخدامھا  ن اس ى یمك ن الحرارة الت از م ة الغ ة مدخن ن أنبوب ق م از المخل ة للغ شأ الحرارة الملموس تن
ق ، ال ا المخل سخین الغ وب ت الى ، عی راع الح وفر االخت ث ی ر ، حی اءة أكث تج بكف ن أن تن ى یمك ت

از  ة الغ وب مدخن اة أنب ى قن رارة ف داد الح ذب إم ن تذب ام 0م الى بنظ راع الح ق االخت ضا یتعل ًأی
0من خالل الوسائل التى یمكن بواسطتھا إجراء 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
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22/11/2011
1974/2011
2015إبریل 

31/08/2015
27173

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C 17/23

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

PETER, Emmanuelle
KHARCHENKO, Andriy
NADAUD, Nicolas

(73) 1.
2.

05/06/2009بتاریخ 0953742: تحت رقمفرنسا
04/06/2010بتاریخ(PCT/FR2010/051097):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

ةلتثبیت فیلم رفیع ومواد ناتجةطریق (54)
03/06/2030وتنتھى فى 04/06/2010تبدأ الحمایة من 

شفاف كھربائیا ورقیق موصلمول مع فیلأبسطح ةمغطاةمادإلنتاجیتعلق االختراع الحالى بطریقھ 
ع تث: ةتیآلالقل ، یتضمن الخطواتكسید واحد على األأقل یحتوى على واحد على األ یلم الرفی ت الف بی

ذكور لرفیع الواحد على األریض الفیلم اوتع،ةالمذكورةقل المذكور على المادالواحد على األ ل الم ق
ین یكون الفیلم المذكور مشع باإلحیثةراریحالةالمعالجةلى خطوإ ھ ب شعاع الذى تكون طول موجت

ذى قل ، وبعد واحد على األالفیلم الواحد على األةومثبت على منطقنانو متر2000لى إ500 قل وال
مام الفیلمأقل والتى تقع على األةشعاع واحدإةادأةبواسطشعاع المذكور، ینبعث اإلسم1ال یتعدى 

وذلك ةالمذكورةوالمادةشعاع المذكوراإلاةدأبین ةنسبیةقل ویتم تولید حركعلى األالمذكور الواحد
ى األةمقاومةالمذكورةالحراریةسطح المطلوب ، بحیث تكون المقاومالةلمعالج ل للفیلم الواحد عل ق

0ةثناء المعالجأضھ المذكور والذى یتم تخفی

(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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07/05/2012
0825/2012
2015إبریل 

31/08/2015
27174

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. C08L 23/06 & H01B 3/18

(71) 1.
2.
3.

 BOREALIS AG (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

NILSSON, Ulf
SMEDBERG, Annika
CAMPUS, Alfred

(73) 1.
2.

11/11/2009بتاریخ 09175692.4: حت رقمتالمكتب األوروبى 
03/11/2010بتاریخ ) PCT/EP2010/066709(:تحت رقمب البراءة الدولى لط

1.
2.
3.

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
ختراعابراءة  (12)

كابل وعملیة إلنتاجھ   (54)
02/11/2030نتھى فى ـوت03/11/2010تبدأ الحمایة من 

ة ذات خصائص كھربائیةعازلةوطبقةموصل-شبھةبكابل یشتمل على طبقراعیتعلق ھذا االخت
DCة محسن.

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
سومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الر
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23/01/2011
0134/2011
2015إبریل 

31/08/2015
27175

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F23D 11/24, 11/38 & B05B 1/34

(71) 1.
2.
3.

ALSTOM TECHNOLOGY LTD (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FULVIO, Magni
DARIUSZ, Nowak
TOMASZ, Dobski

4. RAFAL Slefarski

(73) 1.
2.

29/01/2010بتاریخ 00105/10: رقم سویسرا تحت  1·
2·
3·

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
اختراعبراءة  (12)

ًمنفث حقن وأیضا طریقة لتشغیل منفث حقن من ھذا القبیل  (54)
22/01/2031نتھى فى ـوت23/01/2011الحمایة من تبدأ 

االحتراق ة حجرىف، یفضل زیت خام ، بشكل خاص لحقن وقود سائل بمنفثیتعلق ھذا االختراع
یستدق على نحو على طول محور منفثیمتدةداخلیةمنفث الحقن الذى یشمل حجرلتربین غازى

منافذ دخولةسط سیحقن من الخارج عبر مجموعالمركز یغذى فیھا وة منفث متحدةلى فتحإمخروطى 
على محور المنفثًاــحیث تتجھ منافذ الدخول عمودی، حول محور المنفث ةموزعةبكیفیةتكون مرتب

ینجز مخروط رش، حقن من ھذا القبیل مع منفث.ة الداخلیةلى الحجرة إا فى كل حالًـوتؤدى مماسی
یرتب على نحو متحد المركز ، یمتد فى االتجاه المحورى، ن مسمار محور ة أمحسن عن طریق حقیق

ةلى داخل فتحإًاـویمتد تماممنافذ الدخولمداخلةویمر عبر منطقة الداخلیةالحجروغیر متحرك فى
0المنفث

(57)

ة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزی
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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27/06/2012
1185/2012

2015ارس م
31/08/2015

27176

(22)
(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 51/30, 59/38

(71) 1.
2.
3.

UNICHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

YAMAMOTO, Hiroki

(73) 1.
2.

28/12/2009بتاریخ 2009-298639: تحت رقمالیابان
27/12/2010بتاریخ(PCT/JP2010/073582):طلب البراءة الدولى رقم

01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

مداد خیط مرنإجھاز  (54)
26/12/2030وتنتھى فى 27/12/2010تبدأ الحمایة من 

مةیشتمل على وحدمداد خیط مرنإیتعلق االختراع الحالي بجھاز  شد ت تحكم تحكم في ال تصمیمھا لل
شغیلةسطوانأو،ةخیوط مرنةیتم سحبھ من حزمُجھاد المسلط على خیط مرنفي اإل م تصمیمھا ت ت

يةلموزع من وحداداد بالخیط المرنملإل تحكم ف شدال ى خط معالجإال ل 0ةل شغیلةسطوانأتعم الت
دادإةعند سرع ل منأم لةسرعق ادنق ى زی ل سرعأةقماش، وتعمل عل داداإلةو تقلی ى م اء عل ًبن

0النقلةفي سرعرجحأالت

(57)

اع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختر
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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25/03/2012
0537/2012
2015فبرایر 

31/08/2015
27177

(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 A01G 25/02, 25/06 & B05B 1/20

(71) 1.
2.
3.

ZHU, Jun (CHINA)

(72) 1.
2.
3.

ZHU, Jun

(73) 1.
2.

29/09/2009بتاریخ(PCT/CN2009/074304):طلب البراءة الدولى رقم 01
02
03

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تصنیعھةبالترشیح وطریقىجھاز روبالترشیح ىرةطریق (54)
28/09/2029وتنتھى فى 29/09/2009تبدأ الحمایة من 

از روبالترشیح ىرةیتعلق االختراع الحالي بطریق ثةبالترشیح وطریقىجھ شتمل تصنیعھ، حی ی
ب واحدةملحاةبالترشیح المذكور على حجیرىجھاز الر ا ترتی تم فیھ اء، وی ن أو أللم ر م ةغشیأكث

سامی تم وضع واحد0ةالترشیح الم دفقأو أةوی دات الت ر من مقی اظرِّكث دار لكل غشاء ةالمن ى ج عل
ي ألأِّمقیدات التدفق ةنفاذیةجمالي سعإویكون 0للماءةالحاملةالحجیر الترشیح ةغشیقل من تلك الت

0االختراع الحالي انسداد الجھاز بشكل فعالن یتفادىأویمكن 0ةالمذكور

(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




 

 

 









٢٣٢دد ــالع٢٠١٥رأكتوبددــع

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- رة للب بتمبررخالل شھةالصادراألوصاف المختص ة ٢٠١٥س ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٧١٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٧١٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٧١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥( ٢٧١٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٦( ٢٧١٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٧١٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٧١٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٧١٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٧١٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٧١٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٧١٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٧١٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٧١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٧١٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٧١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٧١٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٧١٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٧١٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٠( ٢٧١٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ



)٢١( ٢٧١٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٧١٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٧١٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٧٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٧٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٧٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٧٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٧٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٧٢٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٧٢٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٧٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ءة رقـم برا

)٣٣( ٢٧٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٧٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٧٢١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٧٢١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٧( ٢٧٢١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٧٢١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٧٢١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٧٢١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤١( ٢٧٢١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٧٢١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٧٢١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٧٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٥( ٢٧٢٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٧٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٧٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٧٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٧٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٧٢٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٧٢٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٧٢٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٧٢٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٤( ٢٧٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٥( ٢٧٢٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٦( ٢٧٢٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



ة افتتاح

المجتمع وتثر               عـًا ورافًدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض  حث العلمى من عد ال

ة و  ة االقتصاد حق التنم حقوق ن اا ولم، ة المنشودة جلو التكنو فكره مما  ا ااالهتمام  ة مطلبـً ر ة الف لملك

ـًا من مطالب المعرفة  ة إبداعاتهم والتنمضرور ة لحما حقوق قانون ة والتى تزود المخترعین والمبدعین 

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

.

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

ـة بـین  ـة والتـى ترتكـز علـى إنشـاء نقـا اتصـال إلكترون ة اإللكترون الصناعة تم إنشاء وتشـغیل الشـ العلمى 

ات علـى مسـتو  ة فـى الجامعـات والمراكـز والشـر ة والتكنولوج تب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلم م

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

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

ومـن هنــا جــاء االهتمـام بنشــر الــوعى وثقافــة المعلومـات المتضــمنة ببــراءات االختـراع وتــم اإلصــدار بنشــرة 

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

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

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

ة ل ٠مصرنا الحبی

 ،،،ـى التوفیـوهللا ول

سر  تب براءات االختراعئ م

ضة٠أ" "عادل السعید عو

(ii)



( iii )

ة انات الببلیوجراف رموز الب

الرمز ان الببلیوجرافى الب
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 م الطلب  خ تقد تار

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

44 خ القبــول  تار

45 خ  صدور البراءةتار

51 للبراءات ىالتصنیف الدول

54 ة االختراع ةتسم ومدة الحما

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغیر( اسم الممنوح له البراءة

74 یل اسم الو



ii

( iv )

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم 

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 )

عت األعضاءرموز الدول ا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
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 )

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

٢٠١٥سبتمبررـالل شهـخ



٢

١٥/٠٥/٢٠٠٧
٠٢٤٦/٢٠٠٧
٢٠١٥ابریل 

٠٢/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٧٨

(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 A62C 3/07, 31/02, 35/64

)جمھوریة مصر العربیة ( شلبى السید أحمد شلبى / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

شلبى السید أحمد شلبى/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

نظام إطفاء ذاتى فورى (54)
١٤/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٥/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

عمـــل علـــى قاعـــدة یتعلـــ موضـــوع االختـــراع  ـــة بنظـــام إطفـــاء ذاتـــى فـــور حیـــث  ة حاملـــة لطفا مفصـــل

ـــن للســــرنتینة توصـــیلها علــــى  م ال وأحجـــام مختلفــــة و ــــًا وذات أشـــ أو أكثـــر موجهـــة وهــــى تعمـــل ذات

ان المراد تأمینه  اه حسب الم ة أو م مواد مختلفة خالف الطفا ة أو  ٠الطفا

ح تشــغیل فــتح وغلــ الوصــف الســاب مثــل مفــات ــد الــدائرة بإحــد الوســائل الــواردة  أو فصــل مــع تزو

ح حساســة ومبرمجــة للعمــل علــى إظهــار أو تأشــیرة أو صــوت إذا تطلــب األمــر ذلــك حســب  مــع مفــات

ــة  ــه الطفا ــاء للفصــل واالطفــاء بتوج ــة الموجهــة علــى تــابلوه الكهر ضــًا تجهیــز الطفا ــن أ م الطلــب و

طة بتابلوه الكهراء أو خالف ذلك  ٠أو أكثر على السرنتینا المح

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



٣

٠٣/٠٧/٢٠١٣
١١٤١/٢٠١٣
٢٠١٥فبرایر 

٠٦/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٧٩

(22)
(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 19/24, 17/20, 17/00

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPO RATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ALLEN, Jason, A.
HAYTER, Steven, Rowell

(73) 1.
2.

٢٤/٠١/٢٠١١بتاریخ ٠١٢.٥٥٢/١٣:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٩/١٢/٢٠١١بتاریخ ) PCT/US2011/065831: (رقم ولى ب البراءة الدلط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق       (74)
اختراع براءة  (12)

كم اسطوانى مختار وطریقة تحریك جلبة/نظام جلبة (54)
١٨/١٢/٢٠٣١وتنتھى فى ١٩/١٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ةاالخت ام جلب طوانى/بنظ م اس من ك ار یتض طوانىأمخت م اس ة وك ك نبوب ابلین للتحری ق
د ألومثبتین عند ا ل للتحرك ومزالج شعاعى واح ة والعضو القاب ى نبوب لألاعل ین ق ى اتجاه مع ھ ف موج

ف ى تجوی عاعى ف كل ش تبدال بش ل لالس ون قاب ث یك زالج. بحی ع الم تم وض ى ای د عل كل ألالواح ل بش ق
ف بشكل قل ، حیث یتداخلألامحیطى بحیث یكون مجاور لمقبض واحد على ى التجوی االستبدال التالى ف

.نبوبةألتحریك العنصر القابل للحركة بالنسبة لنبوبة عندألشعاعى مع الكم االسطوانى بالنسبة ل

(57)

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



٤

١٣/٠٢/٢٠١٢
٠٢٣٧/٢٠١٢
٢٠١٥إبریل 

٠٦/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٨٠

(22)
(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 33/12

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MARTIN, Carl, S.
STOESZ, Carl, W.

(73) 1.
2.

٢٤/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٥٤٥.٩٦٨/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١١/٠٨/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/045149):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

ةلیاف الضوئیخیط الداخلى باستخدام األموضع النظام استشعار (54)
١٠/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ١١/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
تم ةالحصى من خالل حالةیتعلق االختراع الحالي برصد تعبئ ر وی عةرسال حالإالبئ الحصى توزی

تإ ي الوق ات المفضللى السطح ف ي من خالل التقنی ط األةالفعل اف الضوئیلخ ذي ةلی یلتف حول ال
ي ةمباشر-و غیرأةشرمباةالشاشات بطریق وب حول الشاشاتأف ط٠نب ك خ اف الضوئیاألیمتل ةلی

تم ةقابلةوصل لةزالإلالنفصال والتي تنفصل عندما ی یط المكم داخليالخ ك ٠ال د ذل اج خیط إوبع نت
تم رصدةبحالعبر سائل یتصلةلیاف الضوئییمكن تشغیلھ لوضع خط األ ي ی ر الت ھا باستمرار البئ

اجفي طور اإل ن یضاً أ٠نت طأ، یمك اف البصریاألن یكون خ وق ةالملفوفةلی ن ف ث یمك ئ بحی المعب
ك لمعرفالداخلي للمعبئ وتوصیلھا لللخیطةالنسبیةالكشف عن الحرك ي وذل ةلسطح في الوقت الفعل

ئأ ك المعب م تحری د ت ھ ق افن بةللمس بیل الةالمناس ى س ا، عل ول علیھ ال ، للحص ع تعبئمث ن وض ةم
٠المعاكسلى الوضعإالحصى 

(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

١٦/٠٩/٢٠١٣
١٤٣٨/٢٠١٣
٢٠١٥إبریل 

٠٧/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٨١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 37/42, 43/54

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

RUEEGG, Willy T.

(73) 1.
2.

٢٣/٠٣/٢٠١١بتاریخ ١١١٥٩٣٠٩.١: م رقتحتمكتب البراءات األوروبى
٢٢/٠٣/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/EP2012/055093: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة إختراع (12)

طرق وتركیبات لزیادة إنتاج النباتات (54)
٢١/٠٣/٢٠٣٢نتھى فى ـوت٢٢/٠٣/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

على األقل أكثر من كثافة % ١٠زراعة النباتات تزوید نباتات بكثافة طریقة لبیتعلق ھذا االختراع
حقیقیتین ، اتصال النباتات بمنظم نمو النباتات عندما یكون لھا ورقتینالموصى بھا بشكل عامالنباتات

یوم ٦٠وصوًال إلى نفس الیوم أوىمعزز للمحصول ف، واتصال النباتات بمبید فطریاتعلى األقل
.الحقاً 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة 



٦

٢١/٠٩/٢٠١٠
١٥٨١/٢٠١٠
٢٠١٥إبریل 

٠٧/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٨٢

(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 A01N 43/56, 25/08 & A01P 7/04

(71) 1.
2.
3.

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MORITA, Masayuki
AWAZU, Takao
NAKAGAWA, Akira

4. HAMAMOTO, Taku

(73) 1.
2.

٢٤/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٠٧٥٢٨٤: تحت رقمالیابان
١٨/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/JP2009/055348):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

تركیب صلب للتحكم فى اآلفات  (54)
١٧/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٨/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

د ل أمی ب أنثرأنی ات لمرك ى اآلف تحكم ف أثیر ال ین ت ب لتحس یر تركی الى بتحض راع الح ق االخت ٠یتعل
ل  ى مركب أنثرأنی ھ عل ز باحتوائ ذى یتمی بخاصة یتم الكشف عن تركیب صلب للتحكم فى اآلفات، ال

ونى  ر أنی طح غی ط للس ات، عامل منش د آف ال لمبی وم فع ھ یعمل كجزء مق ح ل أو /وأمید محسن أو مل
٠عامل منشط للسطح أنیونى، وقاعدة حامل معدنى

(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

٠٧/٠٩/٢٠١٠
١٥٠٥/٢٠١٠
٢٠١٥إبریل 

٠٧/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٨٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 43/56, 25/02, 25/30 & A01P 5/00, 7/02, 7/04, 9/00

(71) 1.
2.
3.

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MORITA, Masayuki
AWAZU, Takao
NAKAGAWA, Akira

4. HAMAMOTO, Taku

(73) 1.
2.

١٣/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٠٦٣٧٨٢: الرقمین تحت الیابان
٢٨/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨-٣٠٥٠٨٤

١١/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/JP2009/055214): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١

٠٢

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبات مبیدة لآلفات  (54)
١٠/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١١/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

داد بتركی الى باإلم راع الح ق االخت ب یتعل وى مرك ز یحت ب مرك ون تركی ث یك ات حی د لآلف ب مبی
ن  وى م ث یحت أنثرانیل أمید كجزء مقوم فعال مبید لآلفات ومشتت ینحل فى مذیب عضوى مائى، حی

ن % ٤٠إلى ١,٠بالوزن من مركب انثرانیل أمید، من % ٤٥إلى ١,٠ ٩٩,٨بالوزن من مشتت وم
ھ عن% ١٥إلى  ل بالوزن من مذیب عضوى نائى، تمیز بأن اء، مركب االنثرانی ب بم ف التركی د تخفی

ل  د ممث ل أمی ب انثرانی ون مرك د یك ل أمی ب االنثرانی ث مرك اء حی ى الم لبة ف ات ص ب كجزیئ یترس
: (I)بالصیغة 

ل C3-4تكون ألكیل حیث یمكن أن تستبدل بواسطة Aتكون ھالوجین، ألكیل أو سیانو، R1حیث  ألكی
ن ٤من صفر إلى تكونmحلقى، و اره م تم اختی د ی ، والمذیب العضوى المائى یكون على األقل واح

ل سلفوكسید، -N,Nالمجموعة المتكونة من  ائى میثی د، ثن ثنائى میثیل أسیتامید، ثنائى میثیل فورمامی
ى،  انون حلق ون-gھكس وتى روالكت ل-N-بی دون، -٢-میثی ل-Nبیرولی دون،-٢-أوكتی بیرولی

N-ول أحادى -بیرولیدون-٢-دودیسیل روبیلین جلیك ل الكحول، وب رباعى ھیدروكسى فیورفیوری
٠میثیل إثیر

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٨

١٠/٠٨/٢٠٠٩
١٢١٣/٢٠٠٩  D3

٢٠١٥مایو 
٠٧/٠٩/٢٠١٥

٢٧١٨٤

(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 B67D 3/04 & E03D 1/08

)جمھوریة  مصر العربیة(نبـیل حنا میخائیل عوض / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نبـیل حنا میخائیل عوض/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

صنبور حائط بصمام خارجى (54)
٠٩/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٠/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ن  ارة ع بس/صنبور(یتعلق موضوع االختراع بصنبور حائط بصمام خارجى عب مامذات) مح ص
ىمثبت) ةسكین(ة جانبیذراعمنویغلقیفتحخارجى ىأمحورعل دهیعملوھو،فق ىبجل ومالت تق

بوظیفتین
)قغالإ/ فتح(كصماماالكسمعتعمل)١(
ةالنبلنھایةبینكجوانوتعمل)٢( بسونھای ذهالمح دهھ افنستطیعالجل دونتغیرھ وأسباكب

: قوىبثالثغالقإلالیكونـالصنبورفكبمجردبالیدفقطدواتأ
(W)الجزءمنالجلدهثقبفىشحطاالكسدخولقوة)أ(
وة) ب( غطق اءض قالم ىالمطب سرأسعل طحمناالك ا(E) الخارجىالس ھمألاتشیركم س

. سمارالمرأسیشبھوالذى
٠علیھامطبعىأالسفلىالجلدهلسطحالداخلمن(e) االكسرأسسطحمالصقةقوة)ج(

(57)

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



٩

٢١/٠٦/٢٠١٢
١١٦٣/٢٠١٢
٢٠١٥إبریل 

٠٧/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٨٥

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09C 1/02, 1/36, 1/40

(71) 1.
2.
3.

COATEX SAS (FRANCE)
OMYA INTERNATIONAL AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

GUILLOT, Murielle
RUHLMANN, Denis
BURI, Matthias

(73) 1.
2.

٢٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٦٣٥٠/٠٩: فرنسا تحت رقم 
١١/٠١/٢٠١٠بتاریخ ٣٣٥.٦٨٣/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

٢٢/١٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/IB2010/003327):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
ءة اختراع  برا (12)

إضافة جلیسیرول كعامل لتحسین خاصیة التشتیت الذاتى لمواد معدنیة مھیأة لتركیبة مائیة  (54)
٢١/١٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٢/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ى  وى عل ة، لصیغ تحت ادة معدنی اء خطوة الطحن الجاف لم یتكون االختراع الحالى من إضافة، أثن
یرول و ة أ/جلیس ادة المعدنی ذاتى للم تیت ال یة التش ین خاص ل لتحس یروالت كعوام د الجلیس و عدی

ا ٠المذكورة فى تركیبة مائیة اء علیھ تم اإلبق ة وی ة النھائی وبالتالى یتم تقلیل اللزوجة المباشرة للتركیب
ار الوقت ى مس ة عل و٠ثابت ى خط اء التشتیت ف ل الرغوة المتشكلة أثن تم تقلی ك، ی ى ذل ة باإلضافة إل

٠الماء

(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

١٨/١٠/٢٠١١
١٧٤٤/٢٠١١
٢٠١٥ابریل 

٠٧/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٨٦

(22)
(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.

MIDREX TECHNOLOGIES, INC  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

METIUS, Gary, Edward
McCLELLAND, James, M., Jr.

(73) 1.
2.

٢٠/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ١٧٠.٩٩٩/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
١٩/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/US2010/031556: (تحت رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وجھاز لفصل ثانى أكسید الكربون من غاز مستنفد    (54)
١٨/٠٤/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٩/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

از لف ة وجھ الى بطریق راع الح ق االخت دوریتعل از مھ ن غ ون م ید الكرب انى أكس ل ث ص
ات ، تتضمن  ة باإلنبعاث دون مخاوف متعلق دویره ب اد ت از مع در : وإعادة إستخدامھ كغ وفیر مص ت

از ة بغ دروكربون والتغذی ة بھی از العملی ط غ دور؛ خل از مھ ة و غ از عملی ى غ م إل ازمعین مقس غ
از الت كیل غ ادة تش كیل إلع ادة تش دة إع ى وح اتج  إل ة ن ة تغذی زل ؛ وتغذی از مخت وین غ ة وتك غذی

یل دة غس ید وح انى أكس ض  ث زع بع دور لن از المھ ن الغ ل م ى األق ون بجزء عل ید الكرب انى أكس ث
ط الكربون ذى یخل ون ال ید الكرب انى أكس وین غاز إمتصاص  ث دور وتك از المھ ن الغ ل م ى األق عل

زل  از المخت ى٠بالغ زء عل ة ج اً تغذی ة أیض من الطریق أ تتض دور إختیاری از المھ ن الغ ل م األق
دور  از المھ فى وحدة غسیل ثانى أكسید الكربون لنزع بعض ثانى أكسید الكربون على األقل من الغ

دة إعادة تشكیل ى وح ھ إل ة ب تم التغذی دروكربون ت د إضافة ھی ود غازى بع اً وتكوین وق ، إختیاری
ر لتحوی زال مباش ة إخت زل بعملی از المخت از والغ در الغ رتبط مص د ی ى حدی د إل ید حدی ل أكس

ض فى فرن إختزالمعدنى د إجراء بع از ، بع در الغ اً مص تج إختیاری زل ، وین از المخت یستخدم الغ
٠التعدیالت 

(57)

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



١١

٢١/٠٦/٢٠١٢
١١٦١/٢٠١٢
٢٠١٥فبرایر 

٠٨/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٨٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D06P 1/16, 3/54 & C09B 29/01, 29/08, 29/039, 29/045

(71) 1.
2.
3.

COLOURTEX INDUSTRIES LIMITED (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

DESAI, Pankaj
HIMENO, Kiyoshi
DESAI, Nikhil

4. PATEL, Jay

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٩بتاریخ (MUM/2009/2980):تحت رقمالھند
٢٣/١٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/IN2010/000851): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

أصباغ تشتیت  (54)
٢٢/١٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٣/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ن ZوX ،Yحیث، تكون (1)یتعلق االختراع الحالى بصیغ تشتیت لھ الصیغة  ارة ع دة عب ى ح ، عل
ن SO2Fھیدروجین، ھالوجین، سیانو، نیترو أو  ل م ارة ZوX ،Y، حیث تكون واحدة على األق عب

عبارة عن R2، تكون NHR4یل، ھیدروكسیل أو عبارة عن ھیدروجین، میثR1تكون SO2F٠عن 
ون  ى، تك ور أو میثوكس دروجین، كل دروجین، R3ھی ن ھی ارة ع ل -(C1-C4)عب ألكی

ون CH2 (CH2)nCOOCH2CN-أو  دروجین R5، تك ن ھی ارة ع ل -(C1-C4)عب ألكی
ون CH2 (CH2)mCOOCH2CN-أو  ن R4، تك ارة ع ،COCH3 ،-COC2H5-عب

-SO2CH3 أوSO2C2H5كون ، تnوm دما، تكون : بشرط٢على حدة عبارة عن صفر، ا أو عن
عبارة عن ھیدروجین وكل R2عندما تكون ٠بغالف میثیلR1، تكون Clعبارة عن ZوYكل من 

NHSO2C2H5٠أو NHSO2CH3من R1عبارة عن ألكیل، یتم اختیار R3 ،R4من 
ا الصیغة  ز(1)كما یتعلق االختراع بأصباغ تشتیت لھ ف تتمی ات خفی اء الغسل وثب از أثن ات ممت بثب

٠على ألیاف البولیستر وخالئط البولیستر

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٢

٢٩/٠٨/٢٠١٢
١٤٦٦/٢٠١٢
٢٠١٥فبرایر 

٠٨/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٨٨

(22)
(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 2/12, 2/14, 2/52

(71) 1.
2.
3.

HELIOVIS AG (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

TIEFENBACHER, Felix
HÖFLER, Johannes

(73) 1.
2.

٠٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ )A355/2010: (النمسا تحت رقم 
٠٢/٠٣/٢٠١١بتاریخ PCT/AT) (2011/000101: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

مركز بشكل وساده (54)
٠١/٠٣/٢٠٣١فى وتنتھى ٠٢/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة اشعاع االختراعلق ھذا یتع ى ، وبصفة خاص عاع كھرومغناطیس ز اش بمركز بشكل وسادة لتركی
اء التشغیل  ادم أثن ذى یواجھ اإلشعاع الق ى غشاء شفاف وال شمسى ، فى وسیلة ماصة ، مشتمل عل
أن یشكل  ذا ب ق ھ تم تحقی وغشاء عاكس والذى یعكس اإلشعاع الساقط فى اتجاه الوسیلة الماصة ؛ ی

د الغشاء ا تم تزوی ث ی د ، حی از بضغط زائ لشفاف والغشاء العاكس غالف خارجى لغرفة مملوءة بغ
ات  ذكورة اختناق د الم ر الش تج عناص اكس ، وتن اء الع فاف والغش اء الش ین الغش د ب ر ش عناص

.على الغشاء العاكس والتى تفصل أقسام منحنیة بصورة مقعرة من الغشاء العاكس

(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



١٣

٢٩/٠٦/٢٠٠٩
١٠١٥/٢٠٠٩

٢٠١٥ل إبری
٠٩/٠٩/٢٠١٥

٢٧١٨٩

(22)
(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 1/30

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

SUAREZ-RIVERA, Roberto
HANDWERGER, David A.
SODERGREN, Timothy L.

(73) 1.
2.

٢٩/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٦١٧.٩٩٣/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢١/١٢/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/026210):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وجھاز لتحلیل البیانات متعددة األبعاد لتمییز عدم تجانس الصخور  (54)
٢٠/١٢/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢١/١٢/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ت امج ی ز برن از ورم ة وجھ الى بطریق راع الح ق االخت ى یتعل اطق ف ز من الكمبیوتر لتمیی ھ ب م تطبیق
ر ع بئ د موق ى ٠األرض عن ادات ف ل الزی ر، وتقلی ع البئ ن موق لة م ات المتواص تقبال البیان تم اس وی

ل ٠البیانات المتواصلة التى تم استقبالھا من موقع البئر لتشكیل بیانات تمت معالجتھا ویتم إجراء تحلی
ت معالجت ى تم ات الت تخدام البیان ع باس تمل مجم ث تش ة، حی دات المجمع ن الوح ة م ن مجموع ا م ھ

ین  روق ب دد الف ى تح ة الت ن الوحدات المجمع ة م واع مختلف ى أن المجموعة من الوحدات المجمعة عل
ر ع البئ د موق ى األرض عن اطق ف ى ٠المن ة ف دة المجمع ن الوح وع م ل ن واص لك ز الخ تم تمیی وی

٠ئرمجموعة من الوحدات المجمعة لتشكیل نموذج لموقع الب

(57)

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



١٤

٢٦/٠٥/٢٠١٣
٠٨٩٣/٢٠١٣
٢٠١٥فبرایر 

١٠/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٩٠

(22)
(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 3/26, 3/20, 7/00, 34/22, 34/34 & C01G 39/00, 39/06

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BARTOLINI, Andrea
SENTIMENTI, Emilio

(73) 1.
2.

٢٦/١١/٢٠١٠بتاریخ  MI2010A002200): (ایطالیا تحت رقم 
٢٥/١١/٢٠١١بتاریخ  )  PCT/EP2011/071011(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ر أحمد اللباد سم (74)
براءة اختراع (12)

عملیة للتخلص االنتقائى من المولیبدیوم من محلول یحتوى علیھ (54)
٢٤/١١/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٥/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

دیوم  ى المولیب وى عل ول یحت ن محل دیوم م ن المولیب ائى م تخلص االنتق ة لل الى بعملی راع الح ق االخت ٠یتعل
: مل العملیة المذكورة على الخطوات التالیة وتشت

اوى - ن أو یس ل م ول أق دروجینى للمحل رقم الھی ل ال اوى ٣جع ن أو یس ل م ون أق ل أن یك ن المفض ، ٢، وم
اوى  ن أو یس ل م ون أق ر أن یك ل أكث ن المفض اض ٠,٥وم د األحم افة أح ق إض ن طری ك ع ، وذل

غیر العضویة ، 
ل- ى األق د عل وى واح ذیب عض افة م ول إض ى المحل زیلین ، إل وین أو ال ون التول ل أن یك ن المفض ، وم

مائى ، –مع التقلیب المستمر بغرض تكوین مستحلب عضوى 
ة - یغة العام ل ذات الص ى األق د عل وى واح ز قل ات فل افة زانث وى MeRXإض تحلب العض ى المس ائى ، –إل الم

ل  ث تمث ددRحی ى ع وى عل ة تحت تقیمة أو متفرغ ل مس ة ألكی ى مجموع ون أعل ن ذرات الكرب م
ین Me، وتمثل ٢من أو یساوى  اره من ب تم اختی وى ی ل Fr &Li, Na, k, Rb, Csفلز قل مجموعة X، وتمث

دیوم ة للمولیب راوح النسبة الموالری ث تت ز /الزانثات ، وذلك بغرض تكوین مركب مع المولیبدیوم ، حی ات الفل زانث
ین  وى ب ة على١/٢–١/٦القل ع المحافظ افة ، م ق إض ك عن طری ین ، وذل دروجینى مع م ھی د رق المستحلب عن

وى  ور العض ن الط ائى ع ور الم ل الط ماح بفص رض الس ب بغ ن التقلی ف ع وى ، والتوق ر عض ض غی ٠حم
ة  تقیمة أو المتفرع ل المس ة االلكی تمل مجموع ل أن تش ن المفض ددRوم ى ع ى عل ون أعل ون یك ن ذرات الكرب م

دء ١٢٠أقل من أو یساوى ، وأن یكون ٢من أو یساوى  ول الب ویتم إضافة عامل اختزال بشكل اختیارى إلى محل
V٠و Moالذى یشتمل على 

(57)

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



١٥

١٣/٠٢/٢٠٠٥
٠٠٦٥/٢٠٠٥
٢٠١٥مارس

١٠/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٩١

(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 253/30

(71) 1.
2.
3.

LES LABORATOIRES SERVIER (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

JEAN -Claude  ٍ◌◌ٍSouvie,
ISSAC GONZALEZ Blanco,

(73) 1.
2.

١٣/٢/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠١٤٣٨: فرنسا تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

أسیتونیتریل ) نافثیل-١-میثوكسى - ٧(طریقة جدیدة لتخلیق 
واستخدامھ فى تخلیق أجومیالتین

(54)

١٢/٠٢/٢٠١٥تھى فى تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتن
یغة  ھ الص ب ل ناعى لمرك ق الص ة للتخلی راع  بطریق ذا االخت ق ھ ق (I)یتعل ى تخلی تخدامھ ف واس

٠أجومیالتین 
(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٦

٣٠/٠٥/٢٠١٢
٠٩٧٤/٢٠١٢
٢٠١٥فبرایر 

١٠/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٩٢

(22)
(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 3/30

(71) 1.
2.
3.

AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

GIRALDO, Eugenio
LIU, Yanjin
MUTHUKRISHNAN, Swarna

(73) 1.
2.

٢٠/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ٨٨٦.٣٢١/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٧/٠٩/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/050655):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

كسجینللفسفور والنیتروجین مع نقص األةحیویةمتزامنةزالإ (54)
٠٦/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٧/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

روجین،ةزالء المھدور إللعالج الماةنظمأیتعلق االختراع الحالي بطرق و ون والفسفور النیت والكرب
ى األكسجین یستقبللى األإعلى صھریج یفتقر ةتشتمل العملی٠بشكل متزامن ي تیارین عل ا ف ل، بم ق

د ن وح دفق م دور المت اء المھ ك الم ناعیةذل اعةص بوإرج طالراس ي المنش ذه ٠الطین ط ھ تم خل ی
ةعضویةومادةدقائقیةالفسفور وتخمر مادطالقإعزیز كسجین لتلى األإالتیارات في صھریج یفتقر 

وط ٠ةمذاب ائل المخل ل الس تم نق ى صھریجإی زات منخفضل ھ تركی ذاب من األةمھوى ب جین الم كس
ر إةتدویره في النھایةعادإتتم طالق الفسفور الذيإلتعزیز تطور بكتیریا  ى إلى الصھریج الذي یفتق ل

ي المنشطالراسب رجاعإكسجین عن طریق األ ات المعالج٠الطین ك، ةتحدث عملی بحمض النیتری
كةزالإو ي الصھریج المھوىةطالق الفسفور المتزامنإوحمض النیتری یعمل صھریج غشائي ٠ف

٠ُمعالج من الراسب الطیني المنشط في صھریج غشائيعلى فصل تیار متدفق

(57)

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



١٧

٠٧/٠٣/٢٠١٣
٠٣٨٩/٢٠١٣
٢٠١٥فبرایر 

١٠/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٩٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F28C 3/08

(71) 1.
2.
3.

FF SEELEY NOMINEES PTY LTD (AUSTARLIA)

(72) 1.
2.
3.

ROB Gilbert

(73) 1.
2.

٠٨/٠٣/٢٠١٢بتاریخ ٢٠١٣٢٠١٢٣٤: ینرقمالتحت استرالیا 
٠٨/٠٣/٢٠١٢بتاریخ ٢٠١٢٩٠٠٩٢٢

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

ىترطیب حشوات مبرد تبخیر (54)
٠٦/٠٣/٢٠٣٣نتھى فى ـوت٠٧/٠٣/٢٠١٣تبدأ الحمایة من 

ن الحشوات من المبرد أالتشغیل الخاص بمبرد ھواء تبخیر حیث ىللتحكم فةبطریقختراعیتعلق ھذا اال
االمتصاص ىفالحشواتةمن الماء على نحو زائد عن قدرةترطیبھا على نحو متقطع باستخدام كمییتم

طع الھواء خالل الترطیب المتقیكون تدفق. ة ما یتعلق بالحشویترطیب فةثناء كل عملیأواالحتفاظ 
ةالخاصةالترطیب والسرعةثناء عملیأالھواء تدفقىبحیث ال یدخل الماء فةعلى السرعمقصوراً 

خْرج ىترطیب متقطع بحیث یزید من مستوةتتزاید بعد كل عملیىبتدفق الھواء من خالل الحشوات والت
٠ة بین كل من عملیات الترطیب المتقطعالتبرید من المبرد

(57)

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



١٨

٠٦/٠٣/٢٠١٣
٠٣٧٧/٢٠١٣
٢٠١٥إبریل 

١٠/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٩٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16B 7/04

(71) 1.
2.
3.

SYMA INTERCONTINENTAL AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

ZÜLLIG, Kurt
STRÄSSLE, Marcel

(73) 1.
2.

٢٣/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٧٨٩١٢.١: م رقتحتكتب األوروبى الم
١٩/٠٩/٢٠١١بتاریخ ) PCT/EP2011/066222: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة إختراع (12)

ةالكامةغالق بنفس طریقإللوح منزلق  (54)
١٨/٠٩/٢٠٣١نتھى فى ـوت١٩/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

الى  ق یتعلق االختراع الح وح منزل نفس طریقإلبل ابلینةالكامةغالق ب ین ق ت لتوصیل قطعت از تثبی لجھ
ازةمین العناصر الغالقأقتران تإلقتران إةللتحریر ، تتضمن منطق ت لجھ ق . التثبی وح المنزل من الل یتض

نطوألاةغریبةستقبال لفإلةداخلیةفتح ذار م ت ال از التثبی ذ اىجھ تم تنفی طتھ ی ى حالل المحورإلبواس
ق  وح المنزل ذه الغای. لل اً لھ دیم منطقةوتحقیق تم تق ین الفتحة، ی رك ب تقبال لفة إلالداخلیةزنب ةغریبة س

وار ومنطقألا ران إلاةط رنةكنتیج. قت غیل الم تخدم بألاةغریبةللفللتش عر المس وار ، یش اع إط رتف
ھ إلعنصر ا. ةالملموس، حیث یتم تقدیم المالحظاتةالمقاوم ق ل ر أغالق المزود بلوح منزل در كبی یضاً ق

.رتباطھا مع بعضھا البعضإالمراد من التحمل للمقاطع

(57)

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



١٩

١٩/١٢/٢٠١١
٢١١٨/٢٠١١
٢٠١٥إبریل 

١٠/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٩٥

(22)
(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.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

RICHARD, Bennett, M.
MCELFRESH, Paul, M.
WILLIAMS, Chad, F.

(73) 1.
2.

٢٣/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٤٩٠.١٤٨/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٨/٠٦/٢٠١٠خبتاری(PCT/US2010/039201):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

لتوفیر حاجز مؤقت في مسار تدفقةطریق (54)
١٧/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٨/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ا راع بقن ذا االخت ق ھ دفق ذات فوھةیتعل دةت ي األةواح درعل وار مص ون بج ي تك ل والت دفقق ٠ت
ي األةطییتم تغ ا المصدر عل ل جزئی دفق بواسط(ق ق الت تم غل اري) ةوی الء اختی ت ط و حاجز أمؤق

ق مس٠)ةتصفیةمثل كعك( تم غل ین الفوھی دفق ب اةار الت طوالمصدر مؤقت ادةبواس للتآكلةقابلةم
ون طبقو ادةتك ن م لةخرأمتةم ودةالتآك يأىعلأموج ادو تغط لةالقابلةالم ادةطبق٠للتحل ةالم
ادو٠القابل للتحللقل من الحاجزأبمعدل تتآكلالتآكلةخرأمت ل وطبقةالقابلةتتفتت الم ادةللتحل ةالم
الذىاختیاریا منتجا للتآكلةالقابلةتنتج الماد٠)المذیب،ةالحرار،الوقت (التحلل عن طریقةخرأمت
ذه الطریقحد الأ٠الطالء المؤقتزیلی ا ھ دروكربوناتةلجھي معاةجوانب التي تفید فیھ ث الھی حی

اهةو المبطنأةالتدفق ھي المغلفةتكون قنا دفق ھو خزان می در الت ون مص الء ةجوفیللبئر ویك والط
٠ةتصفیةھو كعك

(57)

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



٢٠

١٩/٠٥/٢٠٠٤
٠٢٢٧/٢٠٠٤

٢٠١٥مایو 
١٠/٠٩/٢٠١٥

٢٧١٩٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B23K 28/02

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

(71)

ھبة الرحمن أحمد حافظ مصطفى الصباغ/ دكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

وحدة التحكم فى التركیب المجھرى أثناء المعالجة السطحیة باللیزر (54)
١٨/٠٥/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٩/٠٥/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من

طحیة  ة الس اء المعالج رى أثن ب المجھ ى التركی تحكم ف دة لل راع بوح ذا االخت ق ھ یتعل
ة  رة والمنعكس بواسطة اللیزر واالشعاع ؛ تتمیز الوحدة بنظام یسمح باالرتداد المتكرر لألشعة المبعث

ورة ع وبل ى الم طح داخل ى س ل ف طح یتمث ى الس زر عل عة اللی داخل أش وزع م ة وتت ة داخلی كروی
ع  ة أو الجم ة متباین وال موجی زر ذى أط وع لی ن ن ر م دخول أكث ماح ب ارجى للس الخ
ازات  دفع الغ یر ل د ومواس ع التأكس واء لمن ة الھ ام لخلخل دة بنظ ز الوح عاع ، تتمی زر واالش ین اللی ب

ن حی م م داخلى المالئ و ال ف الج دة لتكیی داخل الوح ارجى ل دار الخ رارة ، والج غط والح ث الض
تحكم  رد لل خانات ومب انى وس الف خرس عاع وغ ل واإلش ارات الحم زل لتی ات ع زود بطبق دة م للوح
ادة  رى للم ب المجھ ى التركی تحكم ف دورة ال ؤدى ب ذى ی د وال خین والتبری دالت التس ى مع ف

٠المعالجة وخواصھا 

(57)

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



٢١

١٦/١٠/٢٠١٢
١٧٦٥/٢٠١٢
٢٠١٥إبریل 

١٣/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٩٧

(22)
(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 29/36, 201/10, 205/02, 31/24

(71) 1.
2.
3.

AEL MINING SERVICES LIMITED (SOUTH AFRICA)

(72) 1.
2.
3.

PIENAAR, Andre
WILSON, Laurence, Justin, Pienaar
STOCKENHUBER, Michael

(73) 1.
2.

٢٩/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ٠٤٥٨٥/٢٠١٠:تحت رقمجنوب أفریقیا
٢١/٠٦/٢٠١١بتاریخ(PCT/ZA2011/000041): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

دمحم عبد العال عبد العلیم أحمد  (74)
براءة اختراع (12)

تحویل الجلیسرول ومشتقاتھ إلى إیبوكسید  (54)
٢٠/٠٦/٢٠٣١وتنتھى فى ٢١/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ل  طة تحوی رول بواس ن جلیس تحلب م اج مس ة إلنت الى بطریق راع الح ق االخت ى یتعل رول إل الجلیس
ة  تبدال مجموع راً اس اتى وأخی اج كحول ألیف رة الجلیسیدول إلنت م بلم ى ث جلیسیدول فى الخطوة األول

٠الھیدروكسیل مع أنیون البدیل

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٢

٢٥/١١/٢٠٠٩
١٧٣٦/٢٠٠٩
٢٠١٥ابریل 

١٤/٠٩/٢٠١٥
٢٧١٩٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F28D 7/16 & F28F 9/22, 9/26

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

MULDER, Dominicus Fredericus

(73) 1.
2.

BREMBANA & ROLLE S.P.A

٣١/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧١٠٩٢٩٦.٩: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢٧/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP) (2008/056487: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تجمیعھا تجمیعة غالف مبادل حرارى وطریقة ل (54)
٢٦/٠٥/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٧/٠٥/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ادل حرارى االختراعیتعلق ھذا  الف مب ة ٠بتجمیعة غ ھ فوھ ى غالف خارجى ب تمل عل ث تش حی
الف  ع الغ زاً متوسطاً م ون حی عند جانبھ السفلى ، وعضو غالف داخلى داخل الغالف الخارجى یك

داخ الف ال و الغ ارجى ، بعض اً الخ زة أیض تمل التجھی ث تش فلى ، وحی ھ الس د جانب ة عن لى فتح
انع  و الم وفر العض ط ، ی ز المتوس ى الحی دخل ف ث ی وع بحی رب موض انع للتس و م ى عض عل
ع  ة لتجمی راع بطریق ق االخت ة ، ویتعل ة والفوھ ین الفتح ائع ب رب الم اً لتس اراً مانع رب مس للتس

زالق ع ى ان تمل عل ادل حرارى ، تش الف مب ة غ ارجى ، بنی الف الخ ى الغ داخلى ف الف ال ضو الغ
ارجى ،  الف الخ ى الغ ع ف ع مرتف ى وض داخلى ف الف ال و الغ ع عض ط ، ووض ز متوس وین حی لتك
ث  داخلى بحی الف ال و الغ ض عض ط ، وخف ز المتوس ى الحی رب ف انع للتس و الم زالق العض وان

٠سرب تعمل قوة الجاذبیة المبذولة على العضو المانع للتسرب كقوة مانعة للت

(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

٠٣/٠١/٢٠١٠
٠٠٠٦/٢٠١٠
٢٠١٥مارس 

٢٠١٥/ ١٤/٠٩
٢٧١٩٩

(22)
(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 29/85& C07C 1/20& C01B 39/54

(71) 1.
2.
3.

CASALE CHEMICALS S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FERRINI, Cristina
HEREIN, Daniel
LINKE, David

4. RODEMERCK, Uwe
5.      KONDRATENKO, Evgeny

(73) 1.
2.

٠٦/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ٠٧٠١٣٣٠٠.٤: تحت رقم المكتب األوروبى 
٣٠/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP)2008/005311(طلب البراءة الدولى  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

ومحفزات تحتوى على (SAPO)ل جزیئیة من سیلیكو ألومینو فوسفات عملیة لتحضیر مناخ
المناخل المذكورة وعملیة نزع ماء حفزیة بإستخدام المحفزات المذكورة 

(54)

٢٩/٠٦/٢٠٢٨فى وتنتھى ٣٠/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راعیتعل ة باالخت دة عملی اج إلجدی ل مننت اع خل(SAPO)خ تم إخض ث ی ى ، حی یط جزیئ

در  ن مص در (P)م ع مص در (A1)م افة مص ل إض ب قب ع التقلی تخالص م وة إس (Si)لخط
ایرة و ب مع رقم ٠قال دیل ال ة لتع واد الكیمیائی ع الم افة جمی د إض اتج بع الط الن اع الم تم إخض ی

وكالف  ى أوت ر ف رارة أكب ة ح د درج ادة عن ة المعت ة المائی ة الحراری م للمعالج دروجینى ث ٠الھی
ذه الطریق ل بھ ى مناخ ول عل تم الحص ل (SAPO)ة ، ی ة مث ة للغای ة نقی ة البلوری ة عالی جزیئی

(SAPO-34) ة ع للغای اتج مرتف م ٠بن ك ، تتس ى ذل ة (SAPOS)باإلضافة إل ذه الطریق ة بھ الناتج
اء ویمكن إستخدامھا كمكون  ال للمحففبنشاط إستثنائى فى تفاعالت نزع الم اج منتجات زات ع إلنت

٠(DME)أھمیة من المیثانول مثل األولفینات وداى میثیل إیثیر نازعة للماء ذات 

(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



٢٤

٠٤/٠٦/٢٠١٢
١٠٠١/٢٠١٢
٢٠١٥فبرایر 

١٥/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢٠٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H05B 41/292

(71) 1.
2.
3.

AZO DIGITAL Sp.z.o.o. (POLAND)

(72) 1.
2.
3.

ADAMOWICZ, Piotr

(73) 1.
2.

١٠/١٢/٢٠٠٩بتاریخ (P-389856): بولندا تحت رقم 
٠٦/١٢/٢٠١٠بتاریخ PCT/PL) (2010/000121: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شادى فاروق مبارك (74)
براءة اختراع   (12)

مصباح تفریغ عالى الشدة ونظام إمداد لمصباح تفریغ عالى الشدةطریقة للتحكم فى  (54)
٠٥/١٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٦/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع ذا االخت ق ھ غ یتعل باح تفری داد لمص ام إم دة ونظ الى الش غ ع باح تفری ى مص تحكم ف ة لل بطریق
والت شتمل على توصیل إشارة متغیرة التردد وذیحیث ٠عالى الشدة  ات معامل ملء ثابت من تسلسل المح

ل  ى األق د عل اً واح ذكورة مكثف ة الم رة الموازن من دائ ث تتض باح ، حی ة والمص رة الموازن ى دائ ال
ت  ل ملء ثاب اً ومعام ذب دوری ردد متذب تخدام إشارة ذات ت تم اس ة ی ومحاثة واحدة على األقل ، وفى الطریق

ین  ى ٥یتراوح ب ن % ٥٠ال ا م تم توفیرھ فى ، ، وی ة الجسر النص ة من نوعی تسلسل المحوالت االلكترونی
باح  ة والمص دائرة الموازن لة ب اً أول ) ٩(الموص ة مكثف ة الموازن م دائری ث تض ل ، (C1)، حی ى األق عل

ى  ة أول باح محاث م المص اً (L1)ویض اً ثانی ین (C2)ومكثف رة رن ان دائ راع ٠یكون ق االخت ذلك یتعل ك
وفر تسلسل المحوالت بنظام إمداد لمصباح تفری ث ی زن ، حی ة المت در الفلطی غ عالى الشدة یشتمل على مص

ة ،  رة الموازن باح ودائ ل بالمص ل ، والمتص ر الكام ر او الجس ف الجس ة نص ن نوعی ة م االلكترونی
ارة  د إش م مول ل ، وتض ى األق دة عل ة واح ل ومحاث ى األق داً عل اً واح ة مكثف رة الموازن م دائ ث تض حی

ة أو ال رض الفلطی ة الع ات معدل د نبض د لتولی ى المول تحكم ف دة ال ار ووح نظم بالتی ردد الم ٠ت
ت (Control1)ویتسم النظام بانھ یضم مولد إشارات  ل الملء الثاب ار ومعام نظم بالتی ردد الم ة أو الت الفلطی

تحكم  دة ال تمل وح لء (Control2)وتش ل م ت ومعام ردد ثاب ل ذى ت ى األق د عل ارات واح د إش ى مول عل
د اإلشارات (Control2)یكون خرج وحدة التحكم ٠تغیر م ى مول تحكم ف (Control1)موصالً بمدخل ال

تحكم  ام ال ل نظ ة تجع ارات (Control2)بطریق د اإلش ى مول دل ال رض مع ات ذات ع یل نبض أ لتوص مھی
(Control1) ارات د اإلش غیل مول ردد تش ر ت ى تغیی ؤدى ال ا ی ل (Control1)، مم ون تسلس ث یك ، حی

ة  والت االلكترونی اً أول (T1,T2)المح ة مكثف رة الموازن م دائ ر ، وتض ف الجس ة نص ن نوعی ، (C1)م
اً (L1)محاثة أولى  اً ثانی ة (C2)، مكثف ة ثانی ل المصباح (L2)وتضم محاث ف (LAMP)تفص عن المكث

٠(C2)الثانى 

(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



٢٥

١٧/٠٤/٢٠١٣
٠٦٤٦/٢٠١٣

٢٠١٥مایو 
١٥/٠٩/٢٠١٥

٢٧٢٠١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C23C 14/28

) جمھوریة مصر العربیة(معھد بحوث البترول المصرى  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حسن حفنى حسن / الدكتور 
دمحم حسن دمحم حسین / األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مفوض -تامر حامد عبد السمیع عفیفى  (74)
براءة اختراع   (12)

م فى مفاعل طریقة الستخالص الكیتین بمحلول حامض النیتریك ومحلول ھیدروكسید األمونیو
األوتوكالف لتكوین نواتج ثانویة مفیدة 

(54)

١٦/٠٤/٢٠٣٣وتنتھى فى١٧/٠٤/٢٠١٣تبدأ الحمایة من
امض  تخدام ح ة باس ریات البحری ور القش ن قش ین م تخالص الكیت ة الس راع بطریق ذا االخت ق ھ یتعل

ول ھیدرو ة النیتریك فى إزالة المعادن عند درجة حرارة الغرفة واستخدام محل وم إلزال كسید األمونی
ة ) م٥١٠٠: ٥٠البروتینات عند درجة حرارة تتراوح بین  واتج ثانوی فى مفاعل األوتوكالف لتكوین ن

ى مجاالت  وفرة ف ى تستخدم ب رات الكالسیوم والت تحتوى على أحماض أمینیة ونترات األمونیوم ونت
٠الزراعة

(57)



٢٦

١٧/٠٥/٢٠١٠
٠٨٠٩/٢٠١٠
٢٠١٥إبریل 

١٦/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢٠٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B09C 1/00 & G02B 27/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

السید حسین السید زیدان / االستاذ الدكتور 
أحمد فرحات سحاب / االستاذ الدكتور 
إیمان صالح فراج / االستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)
٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة السید محسب وآخرون / یمثلھا -نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع-لقومى للبحوثالمركز ا (74)
براءة اختراع  (12)

التربة والنبات) كائنات(جھاز لدراسة فلورا  (54)
١٦/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٧/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة یتعلق ھذا االختراع بجھاز لدراسة حالة الكائنات ات المتبادل ات والعالق ة وجذور النبات ة بالترب الحی
و  بینھا بصورة أقرب ما تكون فى الطبیعة حیث یمكن دراسة نشاط الكائنات الحیة خالل مراحل النم
ن  ة م اد مختلف ى أبع ك عل رة وذل ات المعم ر النبات ى من عم المختلفة للنباتات الحولیة والمراحل األول

ى یت٠سطح التربة ولنفس النبات كون الجھاز من ثالثة أجزاء أساسیة ھى القاعدة وحامل رأسى وأفق
٠ومجموعة األسطوانات ذات فتحات ألخذ العینات من التربة وجذور النباتات

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
لمرفقة بالطلبوالصور ا



٢٧

٢٢/١٢/٢٠٠٨
٢٠٦٦/٢٠٠٨
٢٠١٥أبریل 

٢٠١٥/ ١٦/٠٩
٢٧٢٠٣

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

جمھوریة مصر العربیة
شئون البحث العلمىوزارة الدولة ل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01N 11/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھالة دمحم جمال الدین عبد الحافظ القاضى / الدكتورة  ٠١
٠٢

٣.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجد محسب وآخرون/ نقطة اإلتصال بمكتب براءات اإلختراع ویمثلھا أ–المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع  (12)

نظام محاكاة لتعرض المنشأت للحریق وھى تحت أحمال التشغیل  (54)
٢١/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٢/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ال  ت األحم ى تح ق ، وھ ة للحری ائیة المعرض ر اإلنش ة العناص ل حال ام لتمثی ذا النظ ار ھ م إبتك ت
ھ ٠فى مبنى متعرض للحریق ) على سبیل المثال عمود خرسانى ( التشغیلیة  تحكم فی ذا النظام م وھ
اً  المرك٠إلكترونی یة ب عبة الھندس ى الش ل مبن ل داخ ام بالكام ذا النظ ذ ھ م تنفی وث ، وت ومى للبح ز الق

:ویتكون من األجزاء اآلتیة 
٠فرن كھربائى ویتم التحكم بھ عن طریق وحدة برمجة إلكترونیة -١
مكبس ھیدرولیكى -٢
إطار تحمیل معدنى-٣

م  رة الحج اد الكبی انیة ذات األبع ر الخرس ار العناص ن إختب تمكن م ى ال ام إل ذا النظ تخدام ھ ؤدى إس ی
اء النات ًال األخط بیاً ، مقل دث نس ا یح ة لم ادات مكافئ ل وإجھ ى ردود فع ول عل ك للحص ھ وذل ة عن ج

ة٠فى الطبیعة  اد حقیقی ار العناصر بأبع تمكن من إختب بیاً لل رة نس وقد تم تنفیذ نظام فرن بأبعاد الكبی
ة – غیرة مقبول بة ص ائج –أو بنس ة النت مان دق ق ٠لض اء الحری رارة أثن اع الح ل إرتف ولتمثی

درجة طبقاً للمواصفات ١٢٠٠تصل حرارة الفرن إلى ٠سم ٨٠x٨٠x١٦٥تم عمل فرن بإبعاد 
ة  رن ، ٠األمریكی رارة الف ة ح ى درج تحكم ف ة ، ت دة إلكترونی ق وح ن طری ة ع ذ العملی تم تنفی وی

درة ٧٨والحرارة األساسیة ، والزمن المنقضى یتم  ق مكبس بق ن طری ن ١٠٠محاكاة الحمل ع ٠ط
٠متر ٢تفاع صافى رھذه األحمال ، بإتم تصمیم إطار صلب لتحمیل 

(57)

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



٢٨

٢٤/٠٨/٢٠٠٨
١٤٢٥/٢٠٠٨

٢٠١٥مایو 
١٦/٠٩/٢٠١٥

٢٧٢٠٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G21F 9/04 & C02F 1/00

)جمھوریة مصر العربیة(أحمد دمحم البندارى/ الطبیب  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد دمحم البندارى/ الطبیب  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

جھاز وطریقة لمعالجة المیاه كھرومغناطیسیاً لجعلھا طاردة للذبابة المنزلیة (54)
٢٣/٠٨/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٤/٠٨/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

االت  ى مج از إل ل الجھ ا داخ اء حركتھ اه أثن ریض المی ة لتع از وطریق راع بجھ ذا االخت ق ھ یتعل
نكھرومغناطیسیة متتالیة متغیرة التردد والشدة رالمجال المغناطیسيفضال ع ة ؛المتغی تتكون نتیج

اء  ات الم ات جزیئ طح تجمع ى أس ة عل رى محلی یة أخ ات كھرومغناطیس ٠موج
ل ین تعام ددتان ح ة المح دة وبالطریق از وللم ى الجھ ذكر ف ابقة ال االت س ة المج اه بمتتالی المی

ام  واء واألجس طح والھ ى األس ھا عل د رش ك بع ة وذل ة المنزلی رد الذباب ى ط درة عل ب الق تكتس
.التى یراد إبعاد الذبابة عنھا أو طردھا منھا

(57)

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



٢٩

١٧/٠٥/٢٠١٢
٠٨٩٥/٢٠١٢
٢٠١٥مارس 

٢٠/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢٠٥

(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 B65D 5/66 , 85/10

(71) 1.
2.
3.

IMPERIAL TOBACCO LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.
4.

HOLLOWAY. Steve
COLLINS. Tim
KNORR. Solvey
SOUTHEY. Neil

5. WOLFGRAMM. Regine
6. GURKE. Inga
7. DEVIVIER. Guillaume

(73) 1.
2.

٢٠/١١/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠١٤٥٠١.٢:المكتب األوروبى  تحت رقم  
١٨/١١/٢٠١٠بتاریخ /EP 2010/007008)(PCT:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع  (12)

علبة ألصناف متعلقة بالتبغ  (54)
١٧/١١/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٨/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ دار یتعل ھ ج الف ل ى غ تمل عل ث تس التبغ ، حی ق ب ناف تتعل ة ألص بعلب
ابلین باإلضافة انبیین متق دارین ج وى أمامى ، وجدار خلفى وج ب عل ى جان تم ت٠إل ھ وغطاء ی ھیئت

ویتم توصیل الغطاء مفصلیاً ٠بحیث یقوم بغلق الجانب العلوى للغالف عندما یكون فى وضع القفل 
ط مفصلة بالجدار الخلفى أو أحد الجدران الداخلیة للغالف عند خط مفصلى ویمكن أرجحتھ حول خ

ة أما٠للتحول من حالة القفل إلى حالة الفتح  ھ حاف وى ، ل ى جدار عل تمل الغطاء عل ة یش ة ، حاف می
وتتم تھیئتھ لقفل الجانب العلوى للغالف عندما یكون الغطاء خلفیة ، وجدارین جانبیین وجانب سفلى

ذى ٠فى وضع القفل  ل وال ى األق وى للغشاء عل ب العل یمتد جدار الحافة المشطوفة من حرف الجان
٠اص بھ یقابل الخط المفصلى ویبیت فى الغالف عندما یكون الغالف فى وضع القفل الخ

(57)

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



٣٠

٣١/٠٨/٢٠٠٩
١٣٠٥/٢٠٠٩

٢٠١٥مایو 
٢٠/٠٩/٢٠١٥

٢٧٢٠٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C13F 1/06

) جمھوریة مصر العربیة(شركة السكر والصناعات التكاملیة المصریة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حسن كامل حسن نعمان / مھندس 
یة أبو النجا سالم دمحم عط/ مھندس 
عبد الرحمن حجازى عوض دمحم / مھندس 
رجب رمضان حسین حسین الدكمى/ مھندس 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(72)

٠١
٠٢

(73)
٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الرحمن حجازى عوض دمحم  (74)
براءة اختراع  (12)

نافضة سكر ذات دفعات  (54)
٣٠/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣١/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ن  كر م ورات الس ل بل دفعات لفص ام ال ل بنظ ك تعم ول أتوماتی كر ف ة س راع بنافض ذا االخت ق ھ یتعل
ر ى بقط طوانى رأس ص أس ن قف ارة ع ى عب ة، وھ اردة المركزی وة الط أثیر الق ت ت كویت تح الماس

فلیة ١١٧٠مم وارتفاع ١٧٠٠ مم مفتوح من أعلى لیسمح بدخول شحنة الماسكویت وتوجد فتحة س
ى لت سمح بخروج السكر ومحمول على عمود رأسى والذى یدور حول محوره بواسطة محرك كھرب

بك ٠كیلو وات٢٥٠قدرتھ  ن الش ین م داخل بطبقت ن ال بطن م ب وم ص مثق طوانى للقف والسطح األس
داخل كر بال ورات الس ز بل د ٠لیسمح فقط بخروج الرحیق ویحج ة عن ص بسرعات مختلف دور القف وی

ثوانى ١٠د فى مدة /ل١٨٠تلفة حیث یتم شحن القفص بالماسكویت عند سرعة مراحل التشغیل المخ
رعة  ى س د أقص زى عن رد المرك ة الط تم عملی حنة /ل١٠٠٠وت ة للش ى كمی م ٢٠٠٠د وأقص كج

٠ساعة وأثناء عملیة النفض یتم غسل السكر بالماء والبخار/ طن٤٤= والطاقة اإلنتاجیة الكلیة 

(57)

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



٣١

٢٢/١١/٢٠١١
١٩٧٢/٢٠١١

٢٠١٥مایو 
٢٠/٠٩/٢٠١٥

٢٧٢٠٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01D 3/26 & C07C 51/367,51/487

(71) 1.
2.
3.

AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

BAKKENES, Hendrikus, Wilhelmus
BERGEVOET, Roberto, Aloysius, Gerardus, Maria
MEIJER, Johannes, Albertus, Maria

4 STEENSMA, Maria

(73) 1.
2.

٠٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٦١٧٢٣.٣:تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
٠٢/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ١٨٣.٢٦٩/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

٢٧/٠٥/٢٠١٠بتاریخ)  PCT/EP2010/057287 (:طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع ترزى    (74)
براءة اختراع (12)

طرطریك  –عملیة لتحضیر تركیب متضمن حمض میزو  (54)
٢٦/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٧/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ض  من حم ب متض یر تركی ة لتحض الى  بعملی راع الح ق اإلخت كیتعل ون طرطری ث یك حی
ابین  ى ٥٥م ض ال% ٩٠إل ن حم الوزن م كب زو طرطری ض می و حم ك–ھ ، طرطری

:متضمن الخطوات 
)i( ائى القاعدیة لـ بالوزن من ملح فلزى ثن% ٦٥و٣٥تحضیر مائى متضمن مابینL- حمض

ك ـ ، وطرطری ة ل ائى القاعدی زى ثن ح فل ض -Dمل كحم الح طرطری ن األم یط م ، وخل
ـ  ة ل ة القاعدی ة ثنائی ض  -Lالفلزی كحم ض -D، و طرطری كحم ض طرطری ، وحم

زو  ك–می ین طرطری ارى ، و ب ید % ١٥و ٢إختی دى أو ھیدروكس ز قاع الوزن فل ب
فلز قاعدى ، و 

)ii(ا یدرجة سیل١٠٠یب وتسخین الخلیط المائى إلى درجة حرارة بین تقل زیة ودرجة الغلیان لھ
ین  ى ب ى ٥٥حت الوزن % ٩٠إل ض اللب ى  حم ھ إل تم تحویل ث ی ك حی ض طرطری حم

٠طرطریك –میزو 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٢

٠١/٠٧/٢٠١٣
١١٣٠/٢٠١٣

٢٠١٥ینایر 
٢٠/٠٩/٢٠١٥

٢٧٢٠٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G06T 17/05

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

YARUS, Jeffrey M.
MAUCEC, Marko
CHAMBERS, Richard L.

(73) 1.
2.

٢٧/٠١/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/022659):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

ق ونظم تتعلق بنماذج من التكوینات تحت األرضطر (54)
٢٦/٠١/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٧/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ل ٠تحت االرضاتتكوینیتعلق االختراع الحالى بنماذج  بعض من التجسیمات التوضیحیة على األق
ذا ٠ھى طرق تتضمن خلق تكوین تحت األرض وین ھ ق التك ة خل ة حساب مج: تتضمنوعملی موع

یجاد طبقات إولي، وكل احتمالیة تكون دلیًال علي احتمالفقي األاالحتماالت المصاحبة للموقع األمن
ات ن جیولوجیة متاخمة، وتقدیر مجموعة من التعاقبات الطبیعیة للطبق ة م ق مجموع ة لخل الجیولوجی

تخدام ون باس دیر یك دیرھا، والتق م تق ة ت ات طبقی االت، تعاقب ن االحتم ة م ن مجموع ل م د ك وتحدی
ع لیتالءمدلیلیة علي مدي قرب كل تعاقب طبقي تم تقدیره التعاقبات الطبقیة التي تم تقدیرھا، وقیمة م

ار التعاقب الطبقي الذي تم ي، ویخت قیاسھ والتعاقب الطبقي الذي تم قیاسھ یحدد بواسطة مسح زلزال
ن ة م ن مجموع ات م ن الطبق دیرھا م م تق ي ت ة الت ات الطبقی یم التعاقب ة الق ة، ومجموع الجیولوجی

ي ولي األالمصاحبة للموقع األالنموذجیة اتأفقي تحدد عل ن الطبق ار م ي المخت ب الطبق ساس التعاق
٠الجیولوجیة

(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

١٤/١١/٢٠١١
١٩٢٥/٢٠١١

٢٠١٥مایو 
٢٠/٠٩/٢٠١٥

٢٧٢٠٩

(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 B32B 17/10

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

REHFELD, Marc
BOYADJIAN, Pierre

(73) 1.
2.

١٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥٣٣٠٤: تحت رقمفرنسا
١٧/٠٥/٢٠١٠بتاریخ(PCT/FR2010/050944):دولى رقمطلب البراءة ال

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة الختیار فاصل إلخماد الضوضاء، فاصل إلخماد الضوضاء، ولوحة زجاجیة تتضمن ھذا الفاصل  (54)
١٦/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٧/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة  ارجیتین وطبق ین خ من طبقت رن یتض تیكى م ل بالس ار فاص ة الختی الى بطریق راع الح ق االخت یتعل
ة ة الخطوات اآلتی ذه الطریق من ھ ث تتض ن الزجاج، حی وحین م ین ل ا ب ة إلدراجھ : وسیطة والمالئم

ل  اس معام ة، وقی ات الخارجی یطة والطبق ة الوس الى للطبق كیل المتت ة للتش ى وثانی ر أول ع عناص وض
ان 'Gلقص ا انى إذا ك ن العنصر الث ادة م ار م ة، اختی ى والثانی 'Gللعناصر األول ³ 3.107 Pa د عن

ین ٢٠درجة حرارة  ز و١٠٠درجة مئویة ب ز، ضبط سمك ٢٤٠ھرت ث hھرت العنصر األول بحی
hیكون  £ 0.3 mmوg = G'/h ین د درجة حرارة Pa/m 2,67.109وPa/m 8.108تكون ب عن

اد ٠ھرتز٢٤٠ھرتز و١٠٠ن درجة مئویة بی٢٠ ام إخم الى إتم راع الح یمكن أیضاً استخدام االخت
٠الترددات الثانیة والثالثة الخاصة بالحاجب الزجاجى بدون جعل الحاجب الزجاجى أثقل

(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



٣٤

٢٥/٠٧/٢٠١١
١٢٢٨/٢٠١١

٢٠١٥مایو 
٢٠/٠٩/٢٠١٥

٢٧٢١٠

(22)
(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 7/32, 7/345, 28/02, 28/06

(71) 1.
2.
3.

VICAT (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

PASQUIER, Michel
BARNES-DAVIN, Laury
BEAUVENT, Guy

(73) 1.
2.

٢٨/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ٥٠٥٠٦/٠٩: الرقمین تحت فرنسا
٢١/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٥٧٣٨٧/٠٩

٢٨/٠١/٢٠١٠بتاریخ(PCT/FR2010/050132): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)
براءة اختراع (12)

سلفو ألومینوز كلینكر وطرق تحضیرھا  (54)
٢٧/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٨/٠١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ر  تخدام الكلینك ر، واس یر الكلینك ة لتحض ر، وطریق وز كلینك لفو ألومین الى بس راع الح ق االخت یتعل
٠لتحضیر الرابط الھیدرولیكى وبالتالى الجص، الخرسانة أو المالط

(57)

اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة



٣٥

٠٤/١١/٢٠١٢
١٨٥٦/٢٠١٢
٢٠١٥فبرایر 

٢١/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢١١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H02J 7/00

(71) 1.
2.
3.

AANESEN, OVE, T. (NORWAY)
(NORWAY)VALAND, DAG, ARILD

(72) 1.
2.
3.

AANESEN, Ove, T.
VALAND, Dag, Arild

(73) 1.
2.

٠٥/٠٥/٢٠١٠بتاریخ ٧٧٤,١٩٠/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٥/٠٥/٢٠١١بتاریخ PCT/EP) (2011/002250: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

مولد نبضات لبطاریة ذات فولطیة زائدة ثنائیة القطبیة وطریقة  (54)
٠٤/٠٥/٢٠٣١فى وتنتھى ٠٥/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ةاالخت ة وطریق ة القطبی دة ثنائی ة زائ ة ذات فولطی ات لبطاری د نبض ٠بمول
یل  راف توص ر أط ادل عب البة بالتب ة س ة نبض ة وفولطی ة موجب ة نبض ق فولطی وم بتطبی ث یق حی

ة ز٠بطاریة  ادة دورة یھدف مولد نبضات لبطاریة ذات فولطی ى زی ة إل ة والطریق ة القطبی دة ثنائی ائ
یة  یة رصاص ات حمض ل بطاری ات ، مث زین البطاری عة تخ ر وس ول ٠عم ة الوص ون أزمن تك

ة  یرة مقارن ة قص واف الخلفی ى الح البة إل ات الس ة والنبض واف األمامی ى الح ة إل ات الموجب للنبض
ائى  ول الكھروكیمی ى المحل ونى ف ترخاء األی رة االس ة یعط٠بفت ات الموجب ین النبض ادل ب ى التب

تج  ان لین ذى ك ذاكرة ال ى ال أثیر عل ق أى ت اویة دون تحقی دء مس ة ب دة حال ة جدی ل نبض البة ك والس
دة  ة الزائ دى الفولطی ل م ا یقل ة ، مم س القطبی ا نف ا لھ م تطبیقھ ى ت رة الت ة األخی ت النبض إذا كان

دویر  دون التى یمكن تطبیقھا على البطاریة وتقلیل ترددات ت ا ب ى نبضة مستخدمة یمكن تحقیقھ أعل
ى نبضات ٠التعرض إلى تداخل النبضات  ن النبضات للحصول عل یمكن ضبط شكل ، ونوع وزم

٠ذات فولطیة زائدة ذات أمد وسعة عالیتین 

(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



٣٦

٠٦/٠٢/٢٠١١
٠١٨٤/٢٠١١
٢٠١٥فبرایر 

٢١/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢١٢

(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 B01J 35/00, 37/03 & C04B 14/30, 40/00 & C01G 23/00, 23/047

(71) 1.
2.
3.

ITALCMENTI S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ANCORA, Renato
BORSA, Massimo
MARCHI, Maurizio, Iler

(73) 1.
2.

٠١/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ  )(MI2008A 001447:رقم تحتإیطالیا
٣١/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ   ( PCT /EP2009/005572) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع (12)

خالى من ثانى أكسید التیتانیوم مركبات تحلل ضوئى تشتمل على تیتانیوم وحجر جیرى (54)
٣٠/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ٣١/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

حجر مندمجة مع التیتانیوممركباتشتمل علىیتحلل ضوئى الحالى بمنتج  یتعلق االختراع
مع مادة منتجة مناسبة من جیرىالحجر یتم الحصول على المنتج من خالل تفاعل ال٠جیرىال
فى محلول قاعدى ویتم إستخالص المنتج فى ظروف معینة ، ویتم تجفیفھ نى أكسید التیتانیوم ثا

وعن طریق التشغیل فى وجود الصودیوم ، یتم الحصول على المركب خال إلى حد ٠وتحمیصھ 
یتم إستخدام المركب ٠وتیتینات كالسیوم حجر جیرىویشتمل على  ثانى أكسید التیتانیوم كبیر من 

تج بھذه الطریقة فى شكل خلیط مع مكونات أخرى تبین أن لھا نشاط ضوئى عال بصورة النا
٠غیر متوقعة 

(57)

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



٣٧

١٤/٠٥/٢٠١٣
٠٨٣٠/٢٠١٣
٢٠١٥فبرایر 

٢١/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢١٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A21D 2/16, 2/18

(71) 1.
2.
3.

MARS, INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CATTARUZZA, ANDREA
RADFORD, Stewart
MARANGONI, ALEJANDRO GREGORIO

(73) 1.
2.

١٥/١١/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٩٣١٤.٢: تحت رقمالمملكة المتحدة
١١/١١/٢٠١١بتاریخ(PCT/GB2011/001597):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تحتوى االثیل سلیلوز ومحتوى منخفض من الزیوتجات عجین منت (54)
١٠/١١/٢٠٣١وتنتھى فى ١١/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

كویت  ل البس ة مث ة مطبوخ تج عجین وكیز(من والى ) ك ن ح وى م والى% وزن ١٠یحت ى ح ال
من% وزن ٢٠الى حوالى % وزن ٢,٥و الدھون، ومن حوالى أ/من مكون الزیت و% وزن٤٥

المطبوخة تشمل یضا طریقة صنع منتج العجینةأومطروح ٠ثیل سیلولوز معتمدة على وزن المنتجإی
ـوالى  ن حــــ ى حوالى % وزن١٠خطوات تحضیر عجینة تحتوى الدقیق، الماء، م % وزن ٤٥ال

ت و ون الزی ن مك ـوالى أ/م ن حـــ دھون و م ى% وزن ٠,٢٥و ال ن % وزن ٢٠حوالى ال ل إیم ثی
ل حوالىعلى األعند درجة حرارة ز معتمدة على وزن العوامل ماعدا الماء و طبخ العجینةسیلولو ق
٠الزیت من منتجات العجینة المطبوخةثیل سیلولوز یكون فعال لتقلیل نزوحیاإلو٠م٥١٤٠

(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



٣٨

٠٤/٠٦/٢٠٠٨
٠٩٢٩/٢٠٠٨
٢٠١٥فبرایر 

٢١/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢١٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L 1/20, 1/30 & A61K 35/74

(71) 1.
2.
3.

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JAPAN)

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

KIMURA, Hiroyuki
YAMAUCHI, Takeshi
UENO, Tomomi
SUZUKI, Toshimi
TADANO, Kentaro

6.
7.
8.
9.

SATO, Ikutaro
UCHIYAMA, Shigeto
OONO, Masahiro
MIZUNO, Masatoshi

(73) 1.
2.

٠٦/١٢/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥-٣٥٢٣٣٧: الرقمین تحت الیابان
١١/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ٢٠٠٦-٢٧٧٩٣٤

٠٥/١٢/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/JP2006/324255):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

فول الصویا یحتوى على األیكولمنتج تخّمر محتوي على كمیات متساویة من محور جنین
وطریقة إلنتاجھ

(54)

٠٤/١٢/٢٠٢٦وتنتھى فى ٠٥/١٢/٢٠٠٦لحمایة من تبدأ ا
ى مركب وي عل ذي یحت ول الصویا ال ین ف ر لمحور جن تج تخّم الي بمن راع الح اإلیكول یتعلق االخت

ا ل، أو م اج ٠شابھوھو مفید في صورة مادة لألطعمة، أو األدویة، أو مستحضرات التجمی یمكن إنت
ین  ر محور جن ق تخمی ول الصویا باستخداممنتج التخمر ھذا عن طری ى ف ادر عل ق ق ائن حي دقی ك

ن ا م تم اختیارھ دزین ی وع الدی ن ن ادة م ذائي لم ل الغ د التمثی ن جلیكوزی ون م ي تتك ة الت المجموع
٠الدیدزین وداي ھیدرو دیدزین إلنتاج اإلیكول

(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



٣٩

١٩/٠٩/٢٠١١
١٥٦٤/٢٠١١

٢٠١٥مایو 
٢١/٠٩/٢٠١٥

٢٧٢١٥

(22)
(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, 15/10

(71) 1.
2.
3.

SECURITY PRINT SOLUTIONS LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

CROWTHER, James

(73) 1.
2.

٢٠/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٤٧٦٦.٣: المملكة المتحدة تحت الرقم 
٢٢/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/GB2010/050475: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة إختراع (12)

ةمؤمنةمطبوعةومادةمؤمنةجسممةصور (54)
٢١/٠٣/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٢٢/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

تصویر ةتصویر مجسم مع تشكیل صورةتشتمل على مادةمؤمنةمجسمةبصوریتعلق ھذا االختراع
) ةضفیرةعلى ھیئىو نمط تكرارة أمعدنیةعملةو شكل على ھیئأ، حروف(مجسم علیھا وشكل

ة بمادیضاً أیتعلق االختراع . قلأللق واحد على اأالتصویر المجسم باستخدام حبر متة ع على مادمطبو
.بھاةمرتبطةمؤمنةمجسمةمع وجود صور) ةرقائقیةماد(ةمن ركیزةُمشكلةمؤمنةمطبوع

(57)

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



٤٠

١٣/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/001410

٢٠١٥فبرایر 
٢١/٠٩/٢٠١٥

٢٧٢١٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 9/48,  8/11 & B01J 13/04 & A23L 1/00

(71) 1.
2.
3.

V. MANE FILS (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

HARTMANN, Didier
HANNETEL, Jean-Michel
COURSIERES, Nathalie

4. MANE, Jean

(73) 1.
2.

٢١/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ (PCT/EP05/008502): مكتب البراءات األوروبى تحت الرقمین 
(PCT/EP05/009226) ٠٥/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ

٢١/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ(PCT/IB2006/002905):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

دمحم دمحم بكیر  (74)
براءة اختراع   (12)

تصنیعھاةللتكسیر و طریقةكبسوالت جیالن القابل (54)
٢٠/٠٦/٢٠٢٦وتنتھى فى ٢١/٠٦/٢٠٠٦الحمایة من تبدأ

ة للتكسیر تتكون من طور سائل خارجي ة تصنیع كبسوالت قابل راع بطریق محب یتعلق ھذا االخت
اره للماء، وطور سائل داخلي كاره للماء لتتشكل كبسولة یتكون داخلھا من الطور داخلي الك السائل ال

ن الط ون م ن قشرة تتك ا م اء، وخارجھ اء،ور السائل الخارجيللم ي المحب للم ھا ف ق بغمس ویتعل
ل محلول مائي یحتوي علي عامل معالج، والذي فیھ یكون ي عام ا عل الطور السائل الخارجي محتوی
ع عامل ده أو م ل ویشمل صمغ جیالن وح وین جی ل تك وین جی ا أیضاً تك ادة آخر، ومحتوی ي م عل

و ادنحش وم باحتجاز المع ادة تق ي م ة ، وعل افؤ ثنائی ة ٠التك راع أیضا بكبسوالت قابل ق االخت ویتعل
ل ویشمل  وین جی ل تك ي عام ة عل للتكسیر تتكون من القلب والقشرة، والتي فیھا تكون القشرة محتوی

وم صمغ جیالن وحده ادة تق ي م ادة حشو، وعل ي م أو مع عامل تكوین جیل آخر، ومحتویة أیضا عل
٠المعادن ثنائیة التكافؤباحتجاز

(57)

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



٤١

١٢/١٢/٢٠١٠
٢٠٩٦/٢٠١٠
٢٠١٥مارس 

٢١/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢١٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 1/20, 4/06 & B01J 37/28, 29/40

(71) 1.
2.
3.

TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

NESTERENKO, Nikolai
VERMEIREN, Walter
GRASSO, Giacomo

4.      VAN DONK, Sander
5.      GARCIA Wolfgang

(73) 1.
2.

٢٥/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ  ٠٨١٥٨٩٢٤.٤:حت األرقام المكتب األوروبى ت
٠٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥٤٢٣٢.٤
٠٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥٤٢٣٦.٥

٢٤/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ  )  PCT/EP2009/057890(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة ویمثلھا ھالة وحید احمد  (74)
براءة اختراع (12)

عملیة لصنع أولفینات من مركبات عضویة (54)
٢٣/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ـــــــــة ، یتعلـــــــــ االختـــــــــراع  ـــــــــات العطر فـــــــــة والمر ـــــــــة لصـــــــــنع األولفینـــــــــات الخف عمل ـــــــــة الحـــــــــالى  ة ، XTO-OCفـــــــــى عمل مشـــــــــتر

ة  برت ، وتشمل العمل حتو على أكسجین ، هالوجینید أو  ة عضو  : من خام تغذ

برت ؛) ٠أ حتو على أكسجین أو هالوجینید أو  ور الذ  ة العضو المذ توفیر جزء أول وجزء ثان من خام التغذ

ـــــــة مـــــــن الزولیـــــــت تح) أ  ئ شـــــــتمل علـــــــى مناخـــــــل جز ة تـــــــوفیر محفـــــــز  ـــات مســـــــام ـــــــى فتحــــ قـــــــة المســـــــام عل اكلهـــــــا دق تـــــــو فـــــــى ه

ونة على األقل من  ة م أضالع أو أكثر ؛١٠حلق

ور OC، ومنطقـــــــة تفاعـــــــل XTOتـــــــوفیر منطقـــــــة تفاعـــــــل ) ب ر المحفـــــــز المـــــــذ ـــــــتم تـــــــدو ومنطقـــــــة إلعـــــــادة تولیـــــــد المحفـــــــز ، و

ــــــر جــــــزء علــــــى األقــــــل مــــــن المحفــــــز المعــــــاد حیــــــث یجــــــر تمر ، OCتولیــــــده إلــــــى منطقــــــة تفاعــــــل فــــــى المنــــــاط الثالثــــــة ، 

ــــــر جــــــزء علــــــى األقــــــل مــــــن المحفــــــز الموجــــــود فــــــى منطقــــــة تفاعــــــل  ــــــًا تمر ار XTOإلــــــى منطقــــــة تفاعــــــل OCثــــــم یــــــتم اخت

ــــــــر جــــــــزء علــــــــى األقــــــــل مــــــــن المحفــــــــز الموجــــــــود فــــــــى منطقــــــــة تفاعــــــــل  إلــــــــى منطقــــــــة إعــــــــادة التولیــــــــد ؛ XTOثــــــــم یــــــــتم تمر

م ؛ْ ٥٨٠الى ٥٤٠من OCلتفاعل حیث تتراوح درجة حرارة الدخول الى منطقة ا

برــــــــت ) جـــــــــ حتــــــــو علــــــــى أكســــــــجین ، هالوجینیــــــــد أو  ور الــــــــذ  ــــــــة العضــــــــو المــــــــذ مالمســــــــة الجــــــــزء األول مــــــــن خــــــــام التغذ

ن دفــــــــ XTOفــــــــى مفاعــــــــل  ــــــــة لتكــــــــو ــــــــل جــــــــزء علــــــــى األقــــــــل مــــــــن خــــــــام التغذ ــــــــة لتحو ــــــــد ظــــــــروف فعال مــــــــع المحفــــــــز عن

فة وجزء هیXTOلمفاعل  رونات ثقیلة ؛حتو على أولفینات خف درو

رونات الثقیلة ؛) د  ورة عن الجزء الهیدرو فة المذ فصل األولفینات الخف

حتو ) ه ور الذ  ة العضو المذ رونات الثقیلة والجزء الثانى من خام التغذ ور من الهیدرو على أكسجین مالمسة الجزء المذ

برت  رونات الثقیلة مع المحفز عند ظر OCفى مفاعل أو هالوجینید أو  ل قدر على األقل من جزء الهیدرو وف فعالة لتحو

ور  ة العضو المذ برت وخام التغذ فة المحتو على أكسجین أو هالوجینید أو  .إلى أولفینات خف

(57)

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



٤٢

٢٠/٠٦/٢٠١٠
١٠٤٩/٢٠١٠
٢٠١٥فبرایر 

٢٢/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢١٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01J 8/26, 8/36

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

NEWSOME, Charles K.
BENHAM, Elizabeth A.
CYMBALUK, Ted H.
MCDANIEL, Max P.

5.     NEASE, Charles, K
6.     STAFFIN, H. Kenneth
7.     PARR, Thomas, R.

(73) 1.
2.

٢٠/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ٠٠٤.٢١٧/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٩/١٢/٢٠٠٨بتاریخ PCT/US) (2008/013529: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

نظام تنشیط متواصل للحفاز (54)
٠٨/١٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ٠٩/١٢/٢٠٠٨بدأ الحمایة من ت

ة  رق وأنظم راع ط ذا االخت زود ھ ی
روم  ازات الك ل حف از مث یر الحف افؤ Chromium catalysts٠لتحض ة تك ر حال ث تتغی حی

ة  ة الثالثی ن الحال یط م ام التنش ى نظ الھ ال تم إرس ذى ی از ال ن الحف ل م ى األق زء عل Cr(II)ج
ة السداس ى الحال تخدام Cr(VI)٠یة ال ل باس كل متواص یطھ بش از أو تنش یر الحف تم تحض وی

٠نظام تنشیط الحفاز ذى طبقة التمییع 

(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



٤٣

٠٧/٠٣/٢٠١٠
٠٣٦٠/٢٠١٠D1
٢٠١٥فبرایر 

٢٢/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢١٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 21/06, 23/26, 37/02, 37/08, 35/10 & C08F 4/18, 4/24, 10/00

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

COLLINS, Kathy S.
MCDANIEL, Max P.

(73) 1.
2.

٢٦/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ ٨٦٢.٠١٤/١١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٤/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/011068): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة بلمرة أولفینیة باستخدام تراكیب حفاز مشتقة من مواد حاملة معالجة بالكروم والتیتانیوم 
كافؤ ثالثى الت

(54)

٢٣/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٤/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
، كرومة،حاملةمادعملیة بلمرة أولفینیة باستخدام تراكیب حفاز تشتمل على یتعلق االختراع الراھن ب

انیوم انیوم،وتیت تق التیت ث یش یالتأ، TiCl3 ،Ti2(SO4)3 ،Ti(OAc)3نمحی وكس
Ti(+3) ،Ti(NO3)3الكتات ، Ti(+3)٠و تولیفات منھاأ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٤

٠٩/١٠/٢٠١١
١٦٩١/٢٠١١
٢٠١٥فبرایر 

٢٨/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢٢٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C22B3/04, 3/10, 11/06, 11/00, 43/00 & C07C211/00 & C07D213/16, 213/61 & C01G13/04

(71) 1.
2.
3.

PETROLIAM NASIONAL BERHAD(PETRONAS)( MALAYSIA)

(72) 1.
2.
3.

ROGERS, Robin,Don
HOLBREY, John

(73) 1.
2.

٠٦/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٥٨٩٤.٢تحت رقمالمملكة المتحدة
٣٠/٠٣/٢٠١٠بتاریخ (PCT/GB2010/050551): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

د اللبادسمر أحم (74)
براءة اختراع (12)

مذیبات سائلة أیونیة من نوع بیرھالید خاصة بالفلزات والمركبات الفلزیة  (54)
٢٩/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٣٠/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

وائل واد س ة م ة إلذاب راع بعملی ذا االخت ق ھ ة یتعل تمل أیونی ىعتش دل تخالصبیرھالی زات وإس الفل
ن الر ةم واد الملوث ة الم ة ؛ ومعالج ازات المعدنی ة أو ثات الالفلزبك زاتقیل امة أو الفل زات الس الفل

طة  النش
٠من الناحیة اإلشعاعیة ویتعلق اإلختراع بإزالة الفلزات الثقیلة والسامة من تیارات الھیدروكربون 

(57)

لمقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع ا



٤٥

٢٨/١٠/٢٠١٠
١٨٢١/٢٠١٠
٢٠١٥إبریل 

٢٨/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢٢١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 25/00

(71) 1.
2.
3.

VALENT U.S.A., CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

TAYLOR, Evelyn, Jean
LOPEZ, Humberto, Benito

(73) 1.
2.

SUMITOMA CHEMICAL COMPANY, LIMITED- JAPAN

٣٠/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٠٤٨.٩٧٤/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٩/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/US2009/002615):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

مبیدة لآلفات تركیبات بیریبروكسیفین (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٩/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ده  ات مبی الى بتركیب راع الح ق االخت اتیتعل ى بیریبروكسلآلف تمل عل تراتإیفین وتش ن س ل م میثی
نخفضویتم توفیر مركب عضوى C16-C18 دھنیةحماضأ وفیر (VOC)التطایر م تم ت أیضاً ، وی

٠لالستخدامةوالجاھزةالمستخدمطرق للمنتجات 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٦

٠٢/١٢/٢٠١٠
٢٠٣٥/٢٠١٠
٢٠١٥إبریل 

٢٨/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢٢٢

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

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

تب براءات االختراعمك

(51) Int. Cl.8 B29D 23/00

(71) 1.
2.
3.

CTL-TH PACKAGING, S.L. UNIPERSONAL (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

FERNANDEZ DE MENDIOLA QUINTANA, Javier
VALPUESTA LANDA, Juan Ignacio

(73) 1.
2.

٠٤/٠٦/٢٠٠٨تاریخب(PCT/ES2008/000401):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةنبوب باستخدام مواد مرنألتصنیع ةطریق (54)
٠٣/٠٦/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٤/٠٦/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

الى بطریق راع الح ق االخت نیع ةیتعل وبألتص ادنب ن م ى حاةمرنةم تمل عل وىة فتش زء عل ، وج
ذه الطریقت وفیر ةتضمن ھ ى طریقةو تصنیع تجمیعأخطوات ت نةف ث تتحق ن ةلف التجمیعأحی م

لإلیقوم بة الحافطرافأحد أعند وملحق، حیث یتم وضع الملحقة حاف رف بشكل كام غالق ھذا الط
ذا الملحقو نقاطأةو جزئى وحیث یتم وضع نقطأ ي ھ ن ف ا تتضمن الطریقالحق ق ة، كم ع الملح قط

كل كا ل بش ىأم وع وقولبةزالإوو جزئ زء المقط وىةالج زء العل وق الج زء ةمنطقةیأف ن ج م
ن الحافة التجمیع ف م قة المؤل ى بمجرد والملح ذى یتبق ى٠الجزء المقطوعةزالإوال قیتحل الملح

ب بصور، مثل تحسین الشكل الةبممیزات معین وى المقول ائى للجزء العل د تصنیع أ، ةفوقیةنھ و عن
٠من القالبة استخراج ھذه التجمیعةھو یتیح سھول، فةالتجمیع

(57)

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



٤٧

١٩/٠٧/٢٠٠٦
PCT/NA2006/000678

٢٠١٥إبریل 
٢٨/٠٩/٢٠١٥

٢٧٢٢٣

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

جمھوریة مصر العربیة
حث العلمىوزارة الدولة لشئون الب

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F04B 9/107, 47/08

(71) 1.
2.
3.

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. (NETHERLANDS)
ENI SPA (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BEST, Bruno
VAN RIET, Egbert, Jan

(73) 1.
2.

٢٣/٠١/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤١٠٠٢٤٠.٣: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٢١/٠١/٢٠٠٥بتاریخ(PCT/EP2005/050266):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نظام محرك ھیدرولیكى وطریقة لتشغیل ھذا المحرك  (54)
٢٠/٠١/٢٠٢٥وتنتھى فى ٢١/٠١/٢٠٠٥لحمایة من تبدأ ا

داد  یلة إم درولیكى، ووس رك ھی ى مح تمل عل درولیكى یش رك ھی ام مح الى بنظ راع الح ق االخت یتعل
درولیكى لتشغیلھ ى خزان طرد أول ٠إلمداد سائل تدویر إلى المحرك الھی داد عل یلة اإلم تمل وس تش

ى ٠التدویر فى حجیرة ثانیةیحفظ خزان الطرد األول سائل ٠وخزان طرد ثان رة أول یتم إعداد حجی
ة  ة عالی ن منطق دویر م ف عن سائل الت ف الضغط مختل غیل مكی ائع تش فى خزان الطرد الستقبال م
ى نظام طرد یشتمل  دویر من خزان الطرد األول إل ائل الت الضغط، وعند استقبالھ، إزاحة وطرد س

درولیكى الستقبال سائل یتم إعداد خزان الطرد٠على المحرك الھیدرولیكى د المحرك الھی الثانى بع
ة  ى منطق دویر إل ائل الت ف عن س تنفد مختل ائع مس تقبالھ، إلزاحة وطرد م التدویر المطرود، عند اس

٠منخفضة الضغط

(57)

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



٤٨

١٧/٠٨/٢٠١٢
١٣٨٢/٢٠١٢
٢٠١٥مارس 
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جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

كادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأ
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C07C 273/04

(71) 1.
2.
3.

STAMICARBON B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

ELIASSON, Johanna
ERIKSSON, Ylva
HOLMSTROM, David

4.
5.
6.

HULTEBERG, P. Christian
KARLSSON, Hans, T.
NILSSON, Fillip

7.
8.
9.

OJALA, Frida
VAN DEN TILLAART,
Johan, Albert, Arno

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠١٠بتاریخ PCT/NL)2010/050069(: رقم ءة الدولىطلب البرا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

إزالة األمونیا فى عملیة صقل الیوریا  (54)
١١/٠٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٢/٠٢/٢٠١٠الحمایة من تبدأ

اج االختراعیتعلق  دة إنت ن قطاع صقل من وح الحالى بطریقة إلزالة األمونیا من الغاز المنصرف م
ا  ى ٠الیوری ادرة عل لبة ق زة ص ادة ممت ع م رف م از المنص س الغ ى تالم ة عل تمل الطریق تش

ون منش داً كرب اً ، وتحدی ا فیزیائی ت إمتزازاألمونی زة ٠طأ وزیولی ادة الممت ل الم تم فص الى ، ی وبالت
ائل  ى س ا ف ة األمونی الل إذاب ن خ دھا م م تجدی از ث ن الغ ا ع ا علیھ زاز األمونی م إمت ى ت لبة الت الص

اء  ادة مرة ٠إستخالص ، یفضل الم تم إستخدام الم زة الصلبة ، ی ادة الممت ن الم اء ع د فصل الم وبع
٠أخرى فى العملیة 

(57)

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



٤٩

١١/١٢/٢٠١١
٢٠٦٩/٢٠١١
٢٠١٥أبریل 

٢٩/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢٢٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C08F10/14, C10M107/10, C10G50/02

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

SMALL, Brooke, L.,
HOPE, Kenneth, D.
MASINO, Albert, P.

4.
5.
6.

4. MCDANIEL, Max, P.
5. BUCK, Richard, M.
6. BEAULIEU, William, B

7.
8.
9.
10.

YANG, Qing
BARALT, Eduardo, J
NETEMEYER, Eric, J
KREISCHER, Bruce

 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ١٨٧.٣٣٤/٦١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٥/٠٦/٢٠١٠یخ بتارPCT/US)2010/38681(رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

وإستخدام البولى -SSAتكوین أولیجومرات ألولیفینات ألفا بإستخدام أنظمة محفز میتالوسین 
أولیفینات ألفا الناتجة لتحضیر خالئط مزلقة  

(54)

١٤/٠٦/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٥/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ق  راعیتعل ا االخت ین ألف ولى أولیف أولیجومرات وب الى ب )PAOsأو ( الح

ا و ین ألف ومرات األولیف نیع أولیج رق لتص ز PAO٠وط ة محف ف بأنظم ذا الكش ق ھ یتعل
وین اتك ین ألف ومرات األولیف ى أولیج تمل عل ى تش ك الت من تل ین ، تتض ھ المیتالوس أساس

ل وم ى األق د عل ین واح ون میتالوس طة أنی ا بواس الج كیمیائًی لب مع ید ص ى أكس تمل عل ط یش نش
ات  حب إلكترون م ٠س ن أن تتس ایمك ین ألف ومرات أولیف یرھا PAOوأولیج م تحض ى ت الت

دة  ا مفی ا یجعلھ ة ، بم باب منخفض ة إنص ع ونقط ة مرتف ل لزوج ذكورة بمعام ز الم ة المحف بأنظم
٠بشكل خاص فى التركیبات المزلقة وكمعدالت لزوجة 

(57)

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



٥٠

٢٥/٠١/٢٠٠٩
٠١١٤/٢٠٠٩

٢٠١٥مایو 
٣٠/٠٩/٢٠١٥

٢٧٢٢٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F24F 11/00, 13/00, 3/00

) جمھوریة مصر العربیة(معھد بحوث الھندسة الزراعیة 
)جمھوریة مصر العربیة(معھد البحوث والدراسات البیئیة 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

مجدى أحمد بیومى / الدكتور 
عبد الغنى دمحم الجندى / الدكتور 
مجدى دمحم عبد الحمید / الدكتور 

لمحسنوسام شوقى عبد ا/ المھندس 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

معھد بحوث الھندسة الزراعیة –مجدى أحمد بیومى  (74)
براءة اختراع  (12)

جھاز لقیاس تركیز جزیئات القش واألتربة الناتجة أثناء تشغیل اآلالت الزراعیة مثل آلة الدراس  (54)
٢٤/٠١/٢٠٢٩ى فى وتنتھ٢٥/٠١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

دراس  ة الحجم الناتجة من آالت ال ش الدقیق ات الق ة وجزیئ اس األترب از لقی راع بجھ یتعلق ھذا االخت
ـوالتذریة أثناء التشغیل وتعتمد فكرة عمل الجھاز على استخدام وحدة قیاس  ال ال strain gageاالنفع

ات القش واأل ز جزیئ ة لتركی ل قیم ى اإلحساس بأق الل والتى تعمل عل ا من خ تم تحولھ ى ی ة والت ترب
وم باستخالص  ر یق جھاز قیاس االنفعاالت المتصلة بالكمبیوتر إلى قراءة مباشرة ویتصل بالجھاز فلت

واء ى الھ ق ف ش المعل ة والق ات ٠األترب ز الجزیئ الى تركی د إجم راءات لتحدی ك الق ایرة تل تم مع وی
٠عن طریق معادلة مستنتجة٣م/ واألتربة بالملیجرام

: یتكون جھاز القیاس منو
٠)قاعدة ارتكاز الجھاز-حامل تلسكوبى للجھاز-إطار خارجى(اإلطار الرئیسى -١
٠)مروحة شفط-فلتر(وحدة الفلترة -٢
٠لقیاس االنفعال واألحمال والشدstrain gageوحدة -٣

(57)

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



٥١

٠١/٠٤/٢٠١٢
٠٥٩٤/٢٠١٢
٢٠١٥فبرایر 
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العربیةجمھوریة مصر 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
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BP CORPORATION NORTH AMERICA INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
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3.

ALBERTIN, Uwe
ASKIM, Ole, Joran
GHERASIM, Mariana

(73) 1.
2.

٠٢/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٢٤٨.٢٢٢/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٤/١٠/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/051321):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

)س ز س( السقوط ةمقابل زاویةحال لتقییم مخاطر السععلى االرتقائمةضاءإتحدید  (54)
٠٣/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٤/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

دةى ھذا االختراع توفیر نظام وطریقیتعلق ھذا االختراع بعنصر مفضل ف ل حی د تحلی و أصفرى لم
ا، لیصبح ةموجات مرصوصةمعادلةضاءإ ع زوای ى نطاق تجمی یمةممالئةداأف ارآلتقی ل ث الحم

ك جرإلةمفضلةطریقةوثم) س ز س(السقوط ةمقابل زاویةالسعةالزائد المعقد على استجاب اء ذل
من  تم أتتض كیل تجمأن ی تجابةوال تش ھ اس ا ل عةتامةزوای ل زاویةللس قوط ةمقاب ) س ز س(الس

ع كخرین یستخدمأعندئذ یفضل ) ةزاویةكدالةثابتةى سعأ( ى عملیةطھذا التجم ذى ف ةانعكاس تغ
ا والتىةلمنع االرتحال تكون بیانات مشكل ل معھ طحةشارإبتكوینھا تحم اس مس ا وةانعك ةعادإتمام

ھ ارتحال ھذه البیانات ینجم عنھا ون فی ر للسعأتجمع یك اال ألأةى تغی ر احتم ار ن یكون قیاسا آلكث ث
ى اةالناتج)س ز س(ةشارإن إفئذدوحدھا عنةضاءاإل ن عل ع یمك یم صحألتجم ى تقی ةن تستخدم ف

تجاب ى)س ز س(ةاس كلعل ات المش اطر ةو الفعلیأةالبیان د لمخ ل مفی ك تحلی ن ذل نجم ع وی
٠)س ز س(

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
صف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالو
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وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
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٣١/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥٥٣٩٨: تحت رقمفرنسا 
١٨/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٢٣٤.٦٨٠/٦١الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم  

٢٩/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ): (PCT/FR2010/051607م طلب البراءة الدولى رق

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تكوین الكبریتید العضوى ذات الرائحة المحجوبة   (54)
٢٨/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى في ٢٩/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ب رائح الى بحج راع الح ق اإلخت ةیتعل دات القلوی ة الكبریتی تص برائح ویة ویخ دات العض ة الكبریتی
د  أو الكبریتیدات ثنائیة القلویة ، والسیما كبریتید ثانى مثیل ، وكذلك أكسیداتھا والسیما أكسید كبریتی
ة  ل عن عامل حجب رائح ذكورة ماالیق دات العضویة الم ثانى مثیل ، وذلك بأن یضاف إلى الكبریتی

ل واحد یتضمن على األ ى األق قل إستر أحادى واحد ، أو على األقل استر ثنائى أو استر ثالثى ، وعل
٠كحول واحد وعلى األقل كیتون واحد وحسب اإلختیار تربین واحد 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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(72) 1.
2.
3.

OWEN, Ryan
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SAWCHUK, Jeffrey, H.
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٠٦/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٥٩٩.٧٥٣/٦٠: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٤/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ PCT/US)2005/027982(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
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عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

ضغوظعملیة إسالة تیار غاز طبیعى م (54)
٠٣/٠٨/٢٠٢٥فى وتنتھى ٠٤/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

غوطبعملیة إسالة تیار غاز طبیعى مضغوط یشمل توفیر االختراعیتعلق ھذا  تیار غاز طبیعى مض
ر مضغوطالطبیعىالغاز التیار عند ضغط أول وحرارة أولى ، تبرید  ادل حرارى غی عن طریق تب

ة یار غاز طبیعى مضغوطتمباشر مع تیار مبرد إلنتاج  ن درج رد م ة أب بارد عن درجة حرارة ثانی
دد مضغوطالطبیعى الغاز التیار الحرارة ، تمدید  ل التم ث یستخدم عم دد حی از التم البارد داخل جھ

رد مضغوطإلنتاج تیار مبرد جھاز التمددمن ة المب ار التغذی ى تی اتج ف لإلستخدام ، یتوجھ التمدد الن
ن غاز طبیعىإلى منطقة إسالة  ت ٦٠، ال تزید درجة حرارة التغذیة المبرد ع ١٥-، ١٠( فھرنھی

ار مضغوط، تبرید تیار المبرد المضغوط إلنتاج تیار مبرد ) درجة مئویة  د تی اً ، تمدی متكثف جزئی
ة  ى منطق رد ف المبرد المضغوط المتكثف جزئیاً على األقل إلنتاج مبرد بارد وإسالة تیار التغذیة المب

٠الة الغاز الطبیعى  إس

(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) PCT

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B60C 11/04

(71) 1.
2.
3.

PIRELLI TYRE S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MINOLI, Claudio
MONTANARO, Fabio
MARTIN, Mario

4. RESMINI, Emiliano

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/011060(:رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
اختراعبراءة  (12)

ضد تعرجات الحزوزىمزود بشریط مداس محمةلعجالت سیارإطار (54)
٢٢/١٢/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٢٣/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

راع ذا االخت ادةطار لعجالت سیارإبیتعلق ھ داس م ى شریط م وى عل ى مرنة أیحت وةول ص ةق ى أق ول
دداً  من ع نویتض زوز المحیطیم كلةالح زوز ةالمش ن الح د م ل واح دد ك ذكور ، ویح داس الم ى الم ف

ذكورة المحیطی اع ، ویتضةالم لھما ق ان یفص داران جانبی ى اج د عل ذكورألمن واح زوز الم ن الح ل م ة ق
بین قیم ةحیث النسبقل ،ألفوق قاع الحز المذكور على اةمركبةثانیةوقوةمرنةثانیةمن مادةواقیةطبق
.قل ألاعلى١.٥ةولى المذكورألالقص اةوقوةالمذكورةالقص الثانیةقو

(57)

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



٥٥

٢٦/٠٤/٢٠١٢
٠٧٧٧/٢٠١٢
٢٠١٥فبرایر 

٣٠/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢٣١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01L 31/058

(71) 1.
2.
3.

GENERAL ELECTRIC COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CHATTERJEE, Aveek
BHAKTA, Aditya
GHOSH, Sampa

4.
5.

GOVINDASAMY, Rakesh
KRISHNAN, Devanathan

(73) 1.
2.

٢٩/٠٤/٢٠١١بتاریخ ١٣٠٩٧٧١٤: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم  ١·
٢·
٣·

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
ختراعابراءة  (12)

ةالشمسیةكیز الطاقھجین لترةداأ (54)
٢٥/٠٤/٢٠٣٢وتنتھى فى ٢٦/٠٤/٢٠١٢تبدأ الحمایة من

ع طاقتشملةالشمسیةھجین لتركیز الطاقةداأحد تضمیناتھ بتزوید أیتعلق فى یتعلق ھذا االختراع ةمجم
ادل حرارى متشكل، ومبادل حرارىةفولت ضوئیةلى خلیإشعاع الشمسى إلمتشكل لتوجیھ اةشمسی مب

ن اة ألتسخین مائع عامل مع مكون طاق ت ضوئیةخلی؛ شعاع الشمسىإلول م ن ةفول اء م د الكھرب لتولی
د طاقةنظمأیضاً أیزود. شعاع الشمسى إلالثانى من اةمكون الطاق د ةكھربائیةلتولی مل واح ر أو أتش كث

.ةنظمألعمال ھذه اباستةكھربائیةوطرق لتولید طاقةجدیدةالشمسیةھجین لتركیز الطاقةداأمن 

(57)

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



٥٦

٣١/٠١/٢٠١٢
٠١٧٨/٢٠١٢
٢٠١٥فبرایر 

٣٠/٠٩/٢٠١٥
٢٧٢٣٢

(22)
(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.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (BRITISH VIRGIN ISLANDS)

(72) 1.
2.
3.

STRUTHERS, John David
MICHAUD, George James
CYR, Lawrence Gerald

4. ELSAYED SR., Salem

(73) 1.
2.

٣١/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢٣٠.١٩٧/٦١: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
٢٣/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ٨٤٢.٠٩٥/١٢

٢٦/٠٧/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/043188):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

للدخول المسیطر علیھ لنسق أنابیب وسلك مجاورةنبى لسلك وطریقطریق جا (54)
٢٥/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٦/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ةع الحالى بنظام و منھج للدخول المسیطر علیھ لنسق أنابیب، وسلك مجاور لھ فى فتحایتعلق االختر
ھ ثقب ٠بئر ر ول ى رأس البئ ت إل ي ) ةفتح(إسكان ثابت مثب راتصالف ع فتحھ البئ ن إزاح٠م ةیمك

) غلق(لتركیب تجمع ختم جانبیاً من الثقب إلى مدخل سلك متشّكل فى الجدار الجانبى لإلسكانالسلك
وبى ) الختم(تجمع الغلق ٠في ذلك المكان) الختم(سطح الغلق ) تشابك(إلى الثقب واقتران  ق األنب یغل

یالءم ممر جانبى تحت سطحى لسلك إلى مدخل السلك ٠مدخل السلك یقاطع سطح الغلق٠المار منھ
ق  ع الغل ث یتجاوز السلك تجم ر حی ى فتحھ البئ ق إل طح الغل وق س اً من ف ویسمح بتمدید السلك مغلق

٠دخول السلكتكوین ختم الجزء المقاطع لسطح الغلق عندةإعاد٠وسطح الغلق

(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




 

 

 









٢٣٣دد ــالع٢٠١٥نوفمبرددــع

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- رة للب اف المختص ادراألوص ھةالص الل ش وبررخ ة ٢٠١٥أكت ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٧٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٧٢٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٧٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥( ٢٧٢٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٦( ٢٧٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٧٢٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٧٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٧٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٧٢٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٧٢٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٧٢٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٧٢٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٧٢٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٧٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٧٢٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٧٢٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٧٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٠( ٢٧٢٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ



)٢١( ٢٧٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٧٢٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٧٢٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٧٢٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٧٢٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٧٢٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٧٢٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٧٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٧٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٧٢٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٧٢٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٧٢٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ءة رقـم برا

)٣٣( ٢٧٢٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٧٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٧٢٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٧٢٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٧( ٢٧٢٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٧٢٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٧٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٧٢٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤١( ٢٧٢٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٧٢٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٧٢٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٧٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٥( ٢٧٢٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٧٢٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٧٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٧٢٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٧٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٧٢٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٧٢٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٧٢٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٧٢٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



(i)

تصدیر

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

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

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

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

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

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

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

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

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

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



ة افتتاح

المجتمع وتثر               عـًا ورافًدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض  حث العلمى من عد ال

ة و  ة االقتصاد حق التنم حقوق ن اا ولم، ة المنشودة جلو التكنو فكره مما  ا ااالهتمام  ة مطلبـً ر ة الف لملك

ـًا من مطالب المعرفة  ة إبداعاتهم والتنمضرور ة لحما حقوق قانون ة والتى تزود المخترعین والمبدعین 

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

.

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

ـة بـین  ـة والتـى ترتكـز علـى إنشـاء نقـا اتصـال إلكترون ة اإللكترون الصناعة تم إنشاء وتشـغیل الشـ العلمى 

ات علـى مسـتو  ة فـى الجامعـات والمراكـز والشـر ة والتكنولوج تب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلم م

ع محافظات مصر لتحقی التكامل والتالحم بینه هـا جم ـة التـى تحتو ن ترجمـة المعلومـات التكنولوج م ا حتى 

ة إلى األمام  ة تدفع بخطة التنم ٠وثائ براءات االختراع إلى أصول إنتاج

ومـن هنــا جــاء االهتمـام بنشــر الــوعى وثقافــة المعلومـات المتضــمنة ببــراءات االختـراع وتــم اإلصــدار بنشــرة 

ـة الحدیثـة فـى األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف د من الضوء على االتجاهات التكنولوج إلقاء المز

ـة التـى یتضـمنها هـذا الوعـاء المعلومـاتى  انـات والمعلومـات الثر المجاالت المختلفة واالستفادة الكاملـة مـن الب

ــا  ــة التكنولوج ــة تنم رهــا ؛ ممــا یــؤد إلــى دفــع عمل ــات والعمــل علــى تطو ــى أحــدث التقن المهــم للوقــوف عل

ة ل ٠مصرنا الحبی

 ،،،ـى التوفیـوهللا ول

سر  تب براءات االختراعئ م

ضة٠أ" "عادل السعید عو

(ii)



( iii )

ة انات الببلیوجراف رموز الب

الرمز ان الببلیوجرافى الب
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 م الطلب  خ تقد تار

30 ات  ق ة (األس ق ة -دولة األس ق ة –رقم األس ق خ األس ) تار

44 خ القبــول  تار

45 خ  صدور البراءةتار

51 للبراءات ىالتصنیف الدول

54 ة االختراع ةتسم ومدة الحما

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغیر( اسم الممنوح له البراءة

74 یل اسم الو



ii

( iv )

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم 

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 )

عت األعضاءرموز الدول ا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
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 )

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

ررـالل شهـخ ٢٠١٥أكتو
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٢٠١٥مایو 
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(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
ة الدولة لشئون البحث العلمىوزار

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 33/06, 33/42 & A61P 39/00

)جمھوریة مصر العربیة(عبد الجواد غریانى إیمان إسماعیل/ ة الدكتور
سامح عبد الحمید إسماعیل عواد/  الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(71)

إیمان إسماعیل عبد الجواد غریانى/ دكتورة ال
سامح عبد الحمید إسماعیل عواد/  الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

طریقة تحضیر مادة نانو ھیدروكسى األباتیت صالح للحقن الوریدى لتصحیح الحامض النووى 
سم الحى للعناصر المعدنیة الثقیلة السامة أو السرطان أو اإلشعاعالمفتت نتیجة تعرض الج

(54)

٠٦/٠٤/٢٠٣٠وتنتھى فى٠٧/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من
دى  ن الوری اھى صالح للحق م متن ت بحج ة تحضیر ھیدروكسى األباتی یتعلق االختراع الحالى بطریق

ر وى وغی ب عض رة مرك ك ببلم ت وذل ووى المفت امض الن حیح الح أثیر األس لتص ت ت وى تح عض
ومعالجتھ بأشعة المیكروویف للحصول على جزیئات متناھیة الصغر فى المدى ) ٧-٨(الھیدروجینى 

ة ٤٠إلى ٢٠من  طح عالی ات ومساحة س ع للجزیئ ورى وتوزی انو بشكل بل جم ومجموع /٢م٤٠٥ن
حیث ٠ریدى أنجستروم صالح للحقن الو٤٥.٦٣جم ومتوسط قطر المسام /٣سم٠.٤٦٢قطر المسام 

ن  دأ م ط تب ى ١٥٠یتم حقن المادة المحضرة فى الورید بجرعة واحدة فق ن /ملیجرام٣٥٠إل م م كج
ووى خالل  ن ٤٨وزن الجسم لتصحیح الحامض الن اتج م مم الن ساعة لعالج حاالت اإلصابة بالتس

٠العناصر المعدنیة الثقیلة واإلصابة بالسرطان أو التعرض لإلشعاع 

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
والصور المرفقة بالطلب



٣

٢١/٠٦/٢٠١٢
١١٦٤/٢٠١٢
٢٠١٥إبریل 

٠٤/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٣٤

(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 G01K 1/08, 1/14, 13/02

(71) 1.
2.
3.

NUOVO PIGNONE S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

EGAN, William, C.
SCHULTZ, Robert

(73) 1.
2.

٢١/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٦٤٣.٥٣٣/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠١/١١/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/US2010/055060(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعابراءة  (12)

ةمقاوم للكالل والطرق ذات الصلىبئر حرار (54)
٣١/١٠/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٠١/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ىذات الضغط الدینامیكالبیئاتىیمكن استخدامھا فىالتىبطرق ونظم البئر الحراریتعلق ھذا االختراع
ر حرارةالحراریةویشتمل نظام المزدوج. المرتفع ى بئ دخولىعل ا یسمح بال كیلھ بم تم تش لی ى ھیك إل

ر الحرارى؛ ومسبار طولما یتدفق فیھ وسط معین اً داخل البئ وفیره جزئی تم ت اس درجى ی ةوتشكیلھ لقی
د طرف ىالمسبار الطولولـع حــیق"O" رفـالحلـشكىواحد على األقل فى؛ وطوق حلقة الحرار عن

؛ ىمع البئر الحرارةعند المالمسىالطول، ویتم تشكیل ھذا الطوق بحیث یقوم بكبح اھتزاز المسبارأول
ث ى عند طرف ثانىالطولتقع حول قطاع المسبار) إالستومر(ةمرنةوماد ، ویتم تشكیل اإلالستومر بحی

.ى البئر الحرارةعند مالمسىر الطولیقوم بكبح اھتزاز المسبا

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤

١٧/٠٤/٢٠١٣
٠٦٥٣/٢٠١٣

٢٠١٥مایو 
٠٤/١٠/٢٠١٥

٢٧٢٣٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B62J 9/00

(71) 1.
2.
3.

GIVI S.R.L. UNIPERSONALE (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

VISENZI, Giuseppe

(73) 1.
2.

١٩/١٠/٢٠١٠بتاریخ (MI2010A 001913): تحت رقمإیطالیا
١٨/١٠/٢٠١١بتاریخ(PCT/IB2011/054629):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةبالنسبةولتعلیق وتحریر مثل ھذه الحقیبةلدراجات البخاریلةنظام متكامل لفتح وغلق حقیب
ةالبخاریةللدراج

(54)

١٧/١٠/٢٠٣١وتنتھى فى ١٨/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
تح ق وتعلیق/یتعلق االختراع الحالي بوصف لنظام ف ر خاص بحقیب/غل دراجاتة تحری ؛ ةالبخاریلل

م حیث یتم تزوید النظام بغالف سفلي كل جس ويةالحقیبیش ھ ؛ وغالف عل تم تثبیت كل الغطاء وی یش
اع٠الغالف السفليةفي مؤخرةبمفصل ى جزء الق الغالف السفليوعل یلالخاص ب وفیر وس تم ت ة، ی

ق قابل وحةتعلی ى ل اس عل دعم لالنعك ى الدراجال ت عل ارجي ٠ةالبخاریةالمثب طح الخ ى الس وعل
ةللحقیبول أیتم علیھ الحصول على زر تحرر یتم عمل اللوح بشكل متكامل، حیثللغالف السفلي،

ال ةبالنسب یلإللوح الدعم، ویتم توصیلھ بشكل فع ى وس ق القابلةل ذكورةالتعلی اس الم عاله؛ أةلالنعك
ى إةالمثبتتین بمفصلبشكل فعال بوسیلتي التعلیق وزر فتح ثان خاص بالغالف العلوي، یتم توصیلھ ل

ويةالمتكاملةالتعلیق المقابلةالختیاري مع وسیلعلى التعشیق االلوح، والقادرتین ع الغالف العل ؛ م
اني الزر األ٠حكام قفلإةوكتل زر الث ارول وال نةعب ن زری ط مستقیم ع ي خ ان ف متحركین، یتحرك

٠بالغالف السفليةالخاصة الجدران الجانبیحدأمد بشكل جوھري على اتجاه امتداد بطول اتجاه متعا
دإةلى كتلإالفعل بشكل ثابت ةللدوران في حالةابللقاةالحلقیتم تقیید  ةالحلقحكام القفل؛ كما یتم تزوی
ذكور ن األةالم زوج م ارزب وعةسنان الب اكس ةالموض كل مع ادربش ىةوالق ن عل دعم م دوران ب ال

ك لإل انبي، وذل زامنأمن وضع حجز ةزاحالجدار الج ط مستقةللحركول مت ى خ ةیم والخاصعل
زامن للحركلى وضع تحررإوالزر الثاني؛ ول بالزر األ ان مت تقیم والخاصةث ط مس ى خ الزر ةعل ب

٠ول والزر الثانياأل

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات



٥

٠٤/٠٢/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000124

٢٠١٥مایو 
٠٤/١٠/٢٠١٥

٢٧٢٣٦

(22)
(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 25/32, 37/22, 39/04, 43/08, 43/54, 43/713, 43/86, 43/90, 47/12, 47/36

(71) 1.
2.
3.

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.
4.

IKEUCHI, Toshihiro
OHKAWA, Tetsuo
OHNO, Shuji
KAWASAKI, Hiroshi

5.
6.
7.

HANAI, Ryo
OGAWA, Yasunori
FUJINAMI, Makoto

(73) 1.
2.

١١/٠٨/٢٠٠٤بتاریخ ٢٠٠٤-٢٣٤٧٩٨:تحت رقمالیابان
٠٥/٠٨/٢٠٠٥بتاریخ(PCT/JP2005/014380): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة كیمیائیة زراعیة (54)
٠٤/٠٨/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٥/٠٨/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ات ن المركب دة لألعشاب یتعلق االختراع الحالي بتركیبة كیمیائیة زراعیة تسمح لنطاق واسع م المبی
د ك، بع ى ذل ا إل اف وتتضمن تلك التي تبدي سُمیِّة لنباتات المحصول، وم ر ك االستخدام، بتوضیح أث

ات المحص میِّة لنبات ي الُس ص ف ار نق اب وإظھ د لألعش القولمبی ى اإلط ا عل دم وجودھ ٠أو ع
:تشتمل التركیبة الكیمیائیة الزراعیة على

د) أ( ب مبی ا، مرك لفونیل یوری ات س ن مركب ة م ة المتكون ن المجموع اره م تم اختی اب ی لألعش
ض ومركبات سلفون ات حم ات، ومركب و كربام ات ثی أمید، ومركبات كلورو أسیتو أنیلید، ومركب

بنزویك، ومركبات تترا زولینون، ومركبات بیرازول، ومركبات سیكلو )ثیو(أوكسي بیریمیدینیل
ات داي ھكسان ات أوكسازینون، ومركب یلي، ومركب دایون، ومركبات حمض فینوكسي الكربوكس
، ان سلفونیل أنیلید أو أمالح منھامیثفلورو

٠بنزویكمركب یتم اختیاره من بین مركبات حمض) ب(

(57)

وعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطب



٦

٢٥/١٠/٢٠١٠
١٧٩٦/٢٠١٠
٢٠١٥مارس 

٠٧/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٣٧

(22)
(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 2/16

(71) 1.
2.
3.

YARA INTERNATIONAL ASA (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

LEDOUX, Francois
VANMARCKE, Luc
VOLKE, Howard

4.
5.
6.

DE BAKKER, Peter
DE FOUW, Remco
ELDERSON, Roeland

(73) 1.
2.

٢٨/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨٢٠٠٧: تحت رقمالنرویج
٢٨/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/NO2009/000164):ى رقمطلب البراءة الدول

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

الحبیباتةوجھاز لمعالجةطریق (54)
٢٧/٠٤/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٨/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ات األةوجھاز لمعالجةیتعلق االختراع الحالى بطریق الح المتحبیب الل تشكیلةصلبم ةمنطقمن خ
ةبذور بواسطمن جسیماتةحیث یتم تالمس تغلیف تیار تغذیةممیعةقل في طبقعلى األةحقن واحد

ار تغذیةسائل عن طریق الفورى لتیار تغذیمنتج ذور وتی تج السامنةمن جسیمات الب ذى المن ئل ال
ث ةالممیعةقل فى الطبقعلى األةتحبیب واحدةترذیذه، وتشكیل منطقمیت ف جسیمات حی یمكن تجفی

ذور المغلف دھا لتشكیل الحوأ/و تشكیلھا وأ/وةو المتالمسأ/وةالب ات تبری ات واستخالص الحبیب بیب
مقلعلى األةتحبیب واحد) مناطق(ةمن منطق ي ت ات الت رز الحبیب ھا وف ى ثالثإاستخالص جزاء أةل

ات ةرقطار صغیأالتى لھا الحجمةالحبیبات صغیرةومقارن وب والحبیب ع نطاق الحجم المطل جدا م
ى ةالحبیبات كبیرةقع في نطاق الحجم المطلوب ومقارنقطار تألھا ذات الحجم الدقیق التى م الت الحج

ر جزةكبیرقطارألھا  وب وتمری ع نطاق الحجم المطل ات دقیقجدا م ن الحبیب م للمعالجةء م ةالحج
لةبات كبیرالحبیةزالإلتشكیل حبیبات منتج وةالبعدی ى من خالل تقلی كل نمط م جزء الحجم بش حج

ات صغیرالحجم ةقل من الحبیبات كبیرعلى األ مةوخلطھا بجزء من الحبیب ن الحج ر جزء م وتمری
ات صغیر رةالحبیب تم تمری ث ی ذور حی ن جسیمات الب ھ م ار تغذی ي تی م ف الل الالحج ات من خ حبیب

د) مناطق(ةقل موضوع فى منطقمصنف واحد على األ ىةتحبیب واح ن الطبقاألعل ل م ةالممیعةق
ى د جزء عل ى تمر عن ات المنفصلاألالتى تفصل الحبیبات وفقا لحجمھا والت ن الحبیب ل م ةصغیرةق

ب یضاً أیتعلق االختراع ٠من التمددالحقن لمزید) مناطق(ةمنطقخرى في أةالحجم مر از تحبی بجھ
٠ةاالبتكاریةجراء الطریقإل

(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

١٥/٠٧/٢٠١٢
١٢٥٠/٢٠١٢
٢٠١٥إبریل 

٠٧/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٣٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 13/496, 13/15

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OTSUBO, Toshifumi
HASHIMOTO, Tatsuya
YAMASHITA, Mariko

(73) 1.
2.

١٩/٠١/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠-٠٠٩٥٢٠: تحت رقمالیابان
١٧/٠١/٢٠١١بتاریخ(PCT/JP2011/050664):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةواحدةلمرؤهمنتج یتم ارتدا (54)
١٦/٠١/٢٠٣١وتنتھى فى ١٧/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ى ةمكونمؤشر موضعةیحتوي على عالمةواحدةلمرهؤراع الحالي بمنتج یتم ارتدایتعلق االخت عل
ط  وي وس ا عض داخل معھ عب ویت و تش يأعض امي وخلف ط األ٠م وي الوس داخل عض اميویت م

اطق على الترتیب، لعضو التشعب،،مامي والخلفيمع الطرفین األوالخلفي د من ھ لتحدی ویرتبطان ب
داخلتین األالموسطى تمتد بین ھاتینة، ومنطقةولى وثانیأتداخل  ین المت ى والثانینطقت وتتكون ٠ةول

يةعالم ع ف ر الموض ىاألةالمتداخلةالمنطقمؤش ورول م ص تم رس ومي ة، وی ر رس مكھ كعنص س
ةكعناصر رسمومیالوسطىةماك في المنطقسأویتم رسم صور ة الثانیةالمتداخلةفي المنطقتشعبي
ةرقیقةمع طبقولاأللعضو الوسطة مامیأسط وةتتداخل رقاق، ولىالتداخل األةوفي منطق٠ةتشعبی

اميأیتم علیھا رسم طائر البطریق كعنصر رسومية مامیأةرسومی ع موضع م دوره، م داخل، ب ، یت
٠مؤشر الموضعةعالم

(57)

و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٨

٢٠/١١/٢٠١٢
١٩٢٨/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٠٧/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٣٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C04B 35/057, 35/10, 35/14

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث ٠١
٠٢
٠٣

(71)

سالمة دمحم حسین عیسوى نجا/ الدكتور
ھشام فولى دمحم عبد الرحیم المغربى/ الدكتور

ل أحمد عبد الاله أحمد علىعاد/ السید

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة السید محسب وآخرون/ یمثلھا -نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع-المركز القومى للبحوث (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحضیر أجسام األنورثیت السیرامیكیة من مخلفات سكر البنجر  (54)
١٩/١١/٢٠٣٢وتنتھى فى٢٠/١١/٢٠١٢تبدأ الحمایة من

ات الكالسیوم  ك كربون یھدف ھذا االختراع إلى طریقة لتحضیر أجسام األنورثیت السیرامیكیة من كی
حیث تتضمن ٠المتخلف عن صناعة سكر البنجر كمادة أولیة غیر مألوفة لتحضیر طور األنورثیت 

ھ الطریقة خلط كال من كیك كربون اولین التی ى ك ات الكالسیوم كمصدر ألكسید الكالسیوم باإلضافة إل
بة -المستخرج من سیناء  مصر ، كمصدر لكل من أكسید األلومنیوم وأكسید السیلیكون مع إضافة نس

د درجة  د الخلطات المحضرة عن د تلبی ائد عن د وجد أن الطور الس وم ولق ید األلومنی ن أكس ضئیلة م
وة ٠ئویة لمدة ساعة ھو طور األنورثیت درجة م١٢٠٠حرارة فوق  وتمتعت األجسام المحضرة بق

٠% ٦٤.٥میجا بسكال وكثافة نسبیة ٢٥.٣٣إنحناء تساوى 

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
والصور المرفقة بالطلب



٩

١٠/١١/٢٠١١
١٨٩٤/٢٠١١
٢٠١٥مارس 

٠٨/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٤٠

(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 F28D 3/02, 3/04

(71) 1.
2.
3.

SAIPEM S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GIANAZZA, Alessandro
CARLESSI, Lino

(73) 1.
2.

٠٦/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ  (MI2009A000768) : إیطالیا تحت رقم 
٢٧/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/IB2010/000961(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعابراءة  (12)

سائللتدفقةمنظمعناصرذاتنابیبأةحزممنةمعد (54)
٢٦/٠٤/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٢٧/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

لوتشتم،غشاءةھیئعلىسائلعلیھیتساقطىالذالنوعمننابیبة أحزممنةبمعدیتعلق ھذا االختراع
وجزءوسطأوجزء،ى علوجزءلىإقلألاعلىوینقسمطرافألاعندمغلقىسأراسطوانيجسمعلى
لنابیبألالحملةمستعرضةبصورموضوعینمثقبیننابیبأىلوحةبواسطىسفل حیث،ة للحزمةالُمشّكِ
السائلوتوزیعدخالإلطوقةبواسط،ى العلوالطرفعلى،ة المذكوراألنابیبمننبوبأكلةتعلیتتم

ارتفاعوعند،ة بخرألالخروجكثرأوأةواحدةفتحعلى،ى العلوالجزءىفویشتمل،غشاءةصورىف
لتستقرةدائریةقاعد،سفلألاىوفالسائللدخول،ة مماسیتكوننأویُفضل،كثرأوأةواحدةفتحمتوسط

،مم٢٠٠لىإ١٠منیتراوحلطولنبوبألاىفیوجدىداخلىاسطوانجزءومنھاالمذكورنبوبألاعلى
ةالدائریةالمنطقىفلذا،مم٢إلىاألقلعلىیصللطولخارجیةةفلزیشریحةمعسویاً لألسفلویبرز
ة حشوتوجدالمذكورالبارزاالسطوانى والجزءة المذكورة الخارجیة الفلزیة الشریحبینة المحدد

.نبوبأللةالمذكورةالعلویةوالحافللطوقةالمذكورةالدائریةالقاعدبینةموضوع

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
لطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة با



١٠

٠٤/٠٩/٢٠١١
١٤٧٥/٢٠١١
٢٠١٥إبریل 

٠٨/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٤١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 13/49, 13/15 & B65H23/038

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

YAMAMOTO, Hiroki

(73) 1.
2.

٠٢/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-٠٤٨٤١٨: الرقمین تحت الیابان
٢٦/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠-٠٤٢٠٠٣

٠٢/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010/053739):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

اللباد سمر أحمد  (74)
براءة اختراع   (12)

ناقل وطریقة لتصنیع منتج ماص (54)
٠١/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٢/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

یجي ل نس الي بناق راع الح ق االخت لیتعل یج متص ل نس وم بنق مأول یق لأول ولحج یج متص انى نس ث
ھةلیآعلى یشتمل الناقل٠ثانىلحجم ع تمتوجی ر موض ر جزء الحافلتغی ةلیآللنسیج، وةالجانبیةری

فةلیآوالتوجیھةلیآتحرك تشغیلةلیآنسیج، وةتكشف عن موضع تمریر جزء حافكشف  ا الكش مع
مأأول وفقا لحجم ما مثل حجمللنسیج) تجاه العرضياال(CDفي االتجاه العرضي انىو حج ن ث ، م

انةانبیجةجزء حافوولأةجانبیةحافخالل تالمسھ مع جزء ةالتشغیلةلیآتحرك ٠للنسیجث آلی
٠للنسیجفي االتجاه العرضيةانتقال متساویةبمسافالكشفةلیآوالتوجیھ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
رة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صو



١١

٢١/١١/٢٠١١
١٩٤٧/٢٠١٠
٢٠١٥مارس 

٠٨/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٤٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

ب براءات االختراعمكت

(51) Int. Cl.8 C07C 273/04

(71) 1.
2.
3.

DSMIP ASSETS B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

GEVERS, Lambertus  Wilhelmus
MEESSEN, Jozef  Hubert
MENNEN, Johannes Henricus

(73) 1.
2.

STAMICARBON B.V. (NETHERLANDS)

١٩/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ  ٠٨١٥٦٤٢٩.٦:رقم تحتوبىمكتب البراءات األور
١٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ   ( PCT /EP2009/056068) :طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
براءة اختراع (12)

عملیة إلنتاج الیوریا من األمونیا وثانى أكسید الكربون   (54)
١٨/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

فى وحدة بعملیة إلنتاج الیوریا من األمونیا وثانى أكسید الكربونالحالى  یتعلق االختراع
صناعیة خاصة بالیوریا تشتمل على جزء تخلیق عالى الضغط یشتمل على إثنین من أجزاء المفاعل 

األول یتم تشكیل محلول تخلیق وفى جزء المفاعل ٠وھما وسیلة فصل ومكثف وجزء إستخالص 
جدید إلى جزء المفاعل ثانى أكسید الكربونأول یتم إدخالھ إلى جزء المفاعل الثانى ؛ ویتم إدخال 

دخالھ إلى وسیلة إالثانى وفى جزء المفاعل الثانى یتم تشكیل محلول التخلیق الثانى الذى یتم 
إرسال ویتم كغاز فصلثانى أكسید الكربونالفصل ، حیث یتم فصل جزء التخلیق الثانى بإستخدام 

تیارغاز مختلط تم الحصول علیھ فى وسیلة الفصل إلى مكثف بھ أمونیا جدیدة وتیار كربامات ، 
ویتم إدخال أى ناتج تكثیف تم تشكیلھ فى المكثف إلى جزء المفاعل األول وتیار الیوریا الذى 

فى جزء اإلستخالص ، حیث یتم تدفق محلول تم الحصول علیھ فى وسیلة الفصل حیث تتم تنقیتھ
التخلیق األول من جزء المفاعل األول إلى جزء المفاعل الثانى وتدفق محلول التخلیق الثانى 
من جزء المفاعل الثانى إلى وسیلة الفصل وتدفق تیار الغاز المختلط من وسیلة الفصل 

٠ألول من خالل الجاذبیة إلى المكثف وناتج التكثیف من المكثف إلى جزء المفاعل ا

(57)

، كما  تمثل الرسومـات تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
والصور المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٢

٢٦/١٢/٢٠١٢
٢١٣٨/٢٠١٢
٢٠١٥ابریل 

٠٨/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٤٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H01H 83/10

(71) 1.
2.
3.

LSIS CO., LTD., (KOREA)

(72) 1.
2.
3.

HAM, Seung Jin

(73) 1.
2.

٣٠/١٢/٢٠١١بتاریخ  ١٠-٢٠١١-٠١٤٦٩٩٣: تحت رقمكوریا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد اللبادسمر (74)
براءة اختراع   (12)

تاق نقص الجھد لقاطع دائرة بغالف مصبوبجھاز الع (54)
٢٥/١٢/٢٠٣٢فى وتنتھى ٢٦/١٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

دائرة ٠بجھاز العتاق نقص الجھد لقاطع دائرة بغالف مصبوب الحالى االختراع یتعلق  فى قاطع ال
ا یتن اق بم غیل االعت زء التش ى ج لط عل غیل المس ار التش یض تی تم تخف بوب ، ی الف مص ب بغ اس

رة  ى دائ لطة عل درة المس یض الق ع تخف ر ٠م دائرة أكب ى ال لط عل د المس ون الجھ دما یك وعن
اق  غیل االعت ة تش غیل آلی د تش تم تقیی اق ، وی غیل االعت زء تش اف ج تم إیق نن ، ی د مق ن جھ م
تم تشغیل  نن ، ی د المق ن الجھ ل م بواسطة ذراع اعتاق ، وعندما یكون الجھد المسلط على الدائرة أق

ز اق ج دویر ذراع االعت طة ت اق بواس غیل االعت ة تش د آلی ر تقیی تم تحری اق ، وی غیل االعت ء تش
ر ، ٠عن طریق توصیلھ بتشغیل جزء تشغیل االعتاق  دائرة ببساطة أكث ل ال ن تحوی الى ، یمك وبالت

٠أیضاً ، قد یكون للمنتج ھیكل أكثر بساطة ٠ویمكن تحسین موثوقیة تشغیل المنتج 

(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



١٣

١٠/٠١/٢٠١٢
٠٠٥٣/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٠٨/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٤٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 1/12, 1/42, 1/65 & C02F 101/32, 103/08

) جمھوریة مصر العربیة(دمحم اسماعیل دمحمى على سعد 
)جمھوریة مصر العربیة(عبد هللا اسماعیل دمحمى على سعد 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

دمحم اسماعیل دمحمى على سعد 
عبد هللا اسماعیل دمحمى على سعد

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ل دمحمى على سعدمصطفى أسماعی (74)
براءة اختراع  (12)

مركب كیمیائى منظف للشحوم ومشتت لبقع النفط فوق الماء وطریقة لتحضیره  (54)
٠٩/٠١/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٠/٠١/٢٠١٢تبدأ الحمایة من

ة تحضیره یتعلق ھذا االختراع بمركب كیمیائى منظف للشحوم ومشتت لب اء وطریق قع النفط فوق الم
تحالب  ببة لالس ین (من مواد مس انول أم ى إیث ة ذات نشاط سطحى TEA)ثالث ة أنیونی واد فعال ، وم

لفونیك ( ض س ة LABSA)حم میة منخفض ة س ایرة ذات درج ة ومتط ة الیفاتی ة نقی ذیبات خفف ، وم
اتى ( دروكربونى ألیف ذیب ھی نفط " م ى" روح ال ول إیثیل انس ، ، ویت) وكح ائل متج ھ س ف بأن ص

ة  دیق للبیئ رض ، ص بب للم ر مس وى ، غی ل الحی ل للتحل ام ، قاب ر س اء ، غی ى الم ذوب ف ق ، ی رائ
.وذو أس ھیدروجینى متعادل 

ى  ول االیثیل افة الكح دأ بإض ة تب ب دقیق ھ بنس ط مكونات تم بخل ب ت یر المرك ة تحض وطریق
ب بسرعة  لفونیك والتقلی ة ٨٠وخلطھ مع حمض الس دة لف ة لم ى الدقیق ة ١٠ف تم عملی ى ت ائق حت دق

اء ،  ار الم اعد بخ اً ویتص اً طفیف رارة ارتفاع ة الح ع درج ض فترتف ة للحم ة الكامل اإلذاب
ة  ر درج زداد أكث ب فت اة استمرار التقلی ع مراع یط م ى الخل ومن ثم یتم إضافة ثالثى إیثانول أمین عل

انول الثال م حرارة الخلیط ویتكون ملح أمینات االیث ة باس ة المعروف ات الخطی لفونات االلكان ع س ة م ثی
TELAS اتى دروكربونى االلیف ذیب الھی افة الم تم إض راً ی ول ، وأخی ى الكح ذائب ف نفط(ال ) روح ال

.لیعطى المركب الكیمیائى النھائى للفن الحدیث بالمواصفات المطلوبة 

وا ى الش نفط عل ع ال تت لبق ة وأرصفة والمركب الكیمیائى یمكن استخدامھ كمش طئ والسواحل البحری
ات  ة والمحمی عب المرجانی ى الش وى عل ى تحت ة الت اطق الحساس حلة والمن اه الض ى المی وانئ وف الم

.البحریة ، كما یمكن استخدامھ للشحوم ومزیل لألحبار 

(57)

ن ـــورة مــلبراءة االختراع  صف التفصیلىـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



١٤

١٦/٠٢/٢٠١٢
٠٢٧٤/٢٠١٢
٢٠١٥مارس 

١١/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٤٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 20/06, 20/08, 20/32 & B01D 53/02, 53/64 & C01G 25/00

(71) 1.
2.
3.

JOHNSON MATTHEY PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.
4.

FISH, Andrew
CHALLIS, Lucy Jane
COUSINS, Matthew John
FEAVIOUR, Mark Robert

5.
6.
7.

WAGLAND, Alison Mary
STEPHEN, David Pollington
EDMUND, Hugh Stitt

(73) 1.
2.

١٧/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٤٢٧٢.٠:تحت رقمالمملكة المتحدة
١٠/٠٨/٢٠١٠بتاریخ(PCT/GB2010/051318): طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتحضیر مادة ماصة إلزالة الفلزات الثقیلة من السوائل أو الغازات  (54)
٠٩/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٠/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

: یتعلق االختراع الحالى بطریقة لتحضیر تركیب مادة ماصة تشمل خطوات
ادة . أ س أو رش الم ق غم ن طری ة ع ادة دعامی طح م ى س اس عل ب النح ن مرك ة م ق طبق تطبی

الدعامیة بمادة طینیة من كربونات النحاس القاعدیة، و 
تجفیف المادة المدعمة المغلفة، . ب

من الوزن من النحاس وسمك طبقة مركب النحاس % ٢٠إلى ٠,٥حیث أن المادة الماصة تشمل من 
ادة ٠میكرومتر٢٠٠-١م المجفف تكون فى المدى من على المدع ى م در إل ویمكن أن یتحول المص

ات  ن مركب ر م د أو أكث ع واح ازات بوض وائل أو الغ ن الس ة م زات الثقیل ة الفل بة إلزال ة مناس ماص
CuS٠الكبریت على كبریتید مركب النحاس وتكون 

(57)

االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة 



١٥

٢٧/٠٤/٢٠١٠
٠٦٨٢/٢٠١٠
٢٠١٥مارس 

١١/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٤٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10M 107/34, 105/18 & C09K 5/04 & C10N 30/00, 40/30

(71) 1.
2.
3.

NIPPON OIL CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SHIMOMURA, Yuji
TAKIGAWA, Katsuya

(73) 1.
2.

٢٩/١٠/٢٠٠٧بتاریخ  ٢٨٠٦٠٧/٢٠٠٧:الیابان تحت رقم 
٢٠/١٠/٢٠٠٨بتاریخ  )  PCT/JP2008/068974(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة   (74)
براءة اختراع (12)

ة وتركیب مائع مساعد لماكینات التبریدزیت ثالج (54)
١٩/١٠/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٠/١٠/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ـة یتعل االختراع الحالى  شـمل ملـح إسـتر عدیـد هیـدرك الكحـول وأحمـاض دهن بزت ثالجة االختراع 

حمـض دهنـى متفـرع علـى C5-C9ـالمول ، محتـو % ١٠٠-٥٠مـن C5-C9مع محتو دهنـى 

مة مــن حمــض دهنــى % ٣٠قــل األ س أكثــر مــن C5ــالمول ومحتــو سلســلة مســتق % ٤٠أو أقــل لــ

ین و یـب المـائع ٠أو مبـرد ثالثـى فلـورو أیـودو میثـان /المول ، وهو مستعمل مـع مبـرد فلـورو بـرو تر

ین و شـــمل ، ملـــح اإلســـتر ومبـــرد فلـــورو بـــرو قـــًا لالختـــراع  أو مبـــرد ثالثـــى /المســـاعد لماكینـــة تبرـــد ط

٠رو أیودو میثان فلو 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٦

١١/١٢/٢٠١٢
٢٠٥١/٢٠١٢
٢٠١٥مارس 

١١/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٤٧

(22)
(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
TAMBOISE, Guillaume
MUSUNOORI, Sharath Babu

4. O'CONNELL, Kevin

(73) 1.
2.

١١/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ٣٥٣.٨٦٣/٦١: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
٠٩/٠٦/٢٠١١بتاریخ ١٥٦.٧٢٣/١٣

١٠/٠٦/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/039975):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
براءة اختراع   (12)

أنظمة وطرق اتصال مسح زلزالى  (54)
٠٩/٠٦/٢٠٣١وتنتھى فى ١٠/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

٠یمكن أن یمدد مدى االتصاالت الالسلكیة فى اكتساب مسح زلزالىیتعلق االختراع الحالى بتضمین
ى  لكیة إل ا الس اق خالی ة بإلح االت الثابت رى لالتص ود الفق ة للعم ة التحتی ع البنی د یرف مین ق التض

ى ٠االتصاالت السلكیة الثابتة د عل ن بع جیل للسیطرة ع ھذا قد یسمح، على سبیل المثال، لشاحنة تس
ق اتصاالت السلكیةالمصادر الزلزالیة ا مین اآلخر یتضمن نظام اتصال ٠لمنتشرة عن طری التض
زة ٠لصیانة أجھزة الحقل التضمین مزود لعملیة آلیة بالكامل أو نصف آلیة إلبالغ حاالت فشل األجھ
اة ٠)مشغلو شاحنة التسجیل ومراقبى الخط: ومثال على ذلك(بین موظفى المسح  یؤسس التضمین قن

قة  ة(متالص ةن-نھای ل) ھای اقم الحق راد ط جیل وأف احنة التس ال، ش بیل المث ى س ین، عل اك ٠ب ھن
٠تضمینات أخرى معلنة ھنا

(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



١٧

١٧/٠٣/٢٠٠٩
٠٣٤٩/٢٠٠٩
٢٠١٥مارس 

١١/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٤٨

(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 E21B 43/04

(71) 1.
2.
3.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

SAEBI, Shahryar
TOFFANIN, Ezio
TIBBLES, Raymond J.

(73) 1.
2.

١٩/٠٩/٢٠٠٦بتاریخ ٨٢٦.١٩١/٦٠: الرقمین یة تحت والیات المتحدة األمریكال
٢٠/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ٨٤١.١٩٥/١١

١٣/٠٩/٢٠٠٧بتاریخ(PCT/US2007/078428):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
اع  براءة اختر (12)

جھاز تعبئة حصى یشمل عنصر قابل لالنتفاخ  (54)
١٢/٠٩/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٣/٠٩/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

یح  تارة لترش ة س مل مجموع ر یش ة بئ ى فتح تخدام ف ى لالس ة حص از تعبئ راع بجھ ق االخت یتعل
اخ حول جز ل لالنتف ن ماسورة الجسیمات، وماسورة تحویلة لحمل مالط الحصى، وعنصر قاب ء م

ى ٠التحویلة الواحدة على األقل عاعیا إل دد إش وینتفخ العنصر القابل لالنتفاخ استجابة لمنبھ دخل ویتم
٠الخارج لإلحكام قبالة فتحة البئر

(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



١٨

٢٦/١١/٢٠٠٨
١٩١٨/٢٠٠٨

٢٠١٥مایو 
١١/١٠/٢٠١٥

٢٧٢٤٩

(22)
(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 5/06 & F25B 17/00, 30/04 & F28D 20/00, 20/02

(71) 1.
2.
3.

CLIMATEWELL AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

OLSSON, Ray
BOLIN, Göran

(73) 1.
2.

٢٩/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠١٢٢٢-٣:تحت رقم السوید
٢٩/٠٥/٢٠٠٧بتاریخ PCT/SE)2007/000522(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

میائیة تعمل بمادة مھجنة مضخة حراریة كی (54)
٢٨/٠٥/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢٩/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ادة نشطة یتعلق ھذا االختراع  ى م وى عل ذى یحت بمضخة حراریة كیمیائیة تتضمن جزء مفاعل وال
ة /مبخر/وجزء ة متكثف ى حال د ف ذى یوج ائل المتطایر ال ن الس ذا الجزء م وى ھ ذى یحت ف ، وال مكث

ف ، /صاصھ بواسطة المادة النشطة ، وقناة توصل بین جزء المفاعل وجزء المبخرویمكن امت المكث
ل  ك أو تحم ث تمس طة بحی ادة النش ل الم ن أج بكة م ل بش ى األق ل عل زء المفاع زود ج وی

ول  ة المحل ائلة أو حال ا الس لبة وحالتھ ا الص ن حالتھ ل م ى ك طة ف ادة النش بكة الم رتبط بالش . أو ت
ذة وتتمیز الشبكة بكو ون منف ى تك ى مسام ، والت وى عل وم وتحت ل أكسید األلمونی ة مث ادة خامل ا م نھ

ادة النشطة  طح أو أسطح . للسائل الطیار فى موضع الم ا س ادة لھ ھ یمكن استخدام م األخص فإن وب
ألف  ن أن تت ال یمك ى سبیل المث ا ، وعل ائلة منھ ة الس بحیث یمكن ربط المادة المادة النشطة فى الحال

.جسیمات منفصلة مثل مسحوق أو مادة نسیج مضغوط الشبكة من

(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



١٩

٣٠/٠٤/٢٠١٣
٠٧٤١/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

١١/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٥٠

(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 E63B 21/27& E21B 41/08, 43/017

(71) 1.
2.
3.

AKER SUBSEA AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

MOGEDAL, Knut
KRISTIANSEN, Bard

(73) 1.
2.

٠٩/١١/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠١٥٨١: تحت رقمالنرویج
٠٧/١١/٢٠١١بتاریخ ) PCT/EP2011/069521(:قمرىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

دمحم بكیرمنى (74)
براءة إختراع (12)

مرساة تحت سطح البحر (54)
٠٦/١١/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٧/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

.ى زء علومجّوف یمتد ألسفل من جىلھا جسم اسطوان. بمرساة تحت سطح البحراالختراع یتعلق ھذا 
یتم تھیئة الجسم . العلویةفتحة علویة وبوابة علویة حیث تم تھیئتھا لغلق وفتح الفتحةبالمرساةیكون 

من مساحة القاطع % ٣٠الفتحة المذكورة على األقل تكون مساحة. بحراللینفذ داخل قاع ىاالسطوان
.ى بالجسم االسطوانالمقابلة المحاطةىالعرض

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٠

١٠/٠٨/٢٠٠٩
١٢١٣/٢٠٠٩  D1

٢٠١٥مایو 
١١/١٠/٢٠١٥

٢٧٢٥١

(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 B67D 3/04 & E03D 1/08

)جمھوریة  مصر العربیة(نبـیل حنا میخائیل عوض / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نبـیل حنا میخائیل عوض/ األستاذ ٠١
٢.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
براءة إختراع (12)

بصمام خارجىحنفیة سیفون  (54)
٠٩/٠٨/٢٠٢٩فى وتنتھى١٠/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع ب مام موجود خارج صندوق یتعلق موضوع االخت ذا الص ة سیفون تعمل بصمام خارجى ھ حنفی
ك أدوات أبواسطة جلده نستطیع تغیرھا بأنفسنا بدون السیفون والذى یعمل ق ف و سباك وذلك عن طری

اء القادمصامولة ز بوجود ةخرطوم الم ى تتمی اه والت ن مصدر المی ا واأم ذى نستطیع منزراع لھ ل
: خاللھ فك وربط الصامولھ لتغیر الجلده التى تقوم بوظیفتین 

. العمود الداخلى وھو االكس ـ تعمل كصمام معولىألا
. تعمل كجیوان بین نھایة الحنفیھ ونھایة الوصلھـ ةوالثانی

: ممیزات االختراع 
ره الن ةبجلده واحده التحتاج لصیانالمیاهحكام إعطال وألب انھا قلیلة ابمنع اھدار المیاه بكفاءه بس بكث

ذلكإلصمام الفتح وا وفرغالق من الخارج وب ن ن ر اً جنیھ) ٢٠:١٠(مصنعیة السباك م تم تغی ھ ی الن
ة ) ٥( واحده فقط ثمنھاةبھا جیوانات بل جلده حنفیالجلود بكل سھولھ بأنفسنا لیس طیع رب قروش تس

ا زل تغیرھ وم االمن ل خرط ھا مث البنفس امولةلغس ھ خارجیأذات ةبص د ةزرع مجنح ربط بالی ك وت تف
ا تعملةغالقھا للماء على عوامإتعتمد فى ؛ دوات فال تحتاج لسباك أبدون ة وضغط الماء النھ بطریق

داخل  ن ال یس م ن خارج الصندوق ول ف م عاف؛ السكس بل اج لمحبس خارجى الض غط ال تحت الض
الى  غط الع د الض اءه عن ل بكف ا تعم نالنھ ھ م تغنى عن ن المحبس المس ة ة ؛ جنی)١٥:١٠(وثم معادل

ود(ج )٤:٢+ (ج محبس ) ١٥:١٠+ (ج سباك ) ٢٠:١٠(الوفر عر) فرق+جل ین الماكینالس ةب
٠المیاهةفاتور+ ج ) ١٠:٥( من ةوالجدیدةالقدیم

(57)

التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف
والصور المرفقة بالطلب



٢١

١٠/٠٨/٢٠٠٩
١٢١٣/٢٠٠٩  D2

٢٠١٥یونیھ 
١١/١٠/٢٠١٥

٢٧٢٥٢

(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 B67D 3/04 & E03D 1/08

)ة  مصر العربیةجمھوری(نبـیل حنا میخائیل عوض / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

نبـیل حنا میخائیل عوض/ األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اختراعبراءة  (12)

صنبور نھایات بصمام خارجى (54)
٠٩/٠٨/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٠/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

بس/صنبور(ام خارجى عبارة عن یتعلق موضوع االختراع بصنبور نھایات بصم مامذات) مح ص
ىبجلدهیعملوھوصامولة مجوفة مثبتة على محور عمودى ، من)ویغلق/ یفتح(خارجى ومالت تق

:بوظیفتین
)قغالإ/ فتح(كصماماالكسمعتعمل)١(
ةالنبلنھایةبینكجیوانوتعمل)٢( بسونھای ذهالمح دهھ انستطیعالجل دونتغیرھ وأسباكب

: ونستطیع استخدامھ كاآلتى الصنبورفكبمجردبالیدفقطدواتأ
. نھایة خرطوم )١(
٠صنبور كولمان میاه )٢(
٠صنبور كولدیر )٣(
٠صنبور غالى میاه )٤(
٠نھایة مواسیر داخل الحائط )٥(
٠صنبور میاه عادى )٦(

(57)

بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة 
والصور المرفقة بالطلب



٢٢

٠٦/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001168

٢٠١٥مایو 
١٢/١٠/٢٠١٥

٢٧٢٥٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 43/90, 37/44

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

ANGST, Max
KERBER, Elmar
MORCOS, Adel

(73) 1.
2.

٠٧/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٠٤٠١٣٣٣٨.١: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠٦/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ(PCT/EP2005/006057): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

رزق سھیر میخائیل  (74)
براءة اختراع (12)

)السیلیكات(طرق لتقلیل ضرر النیماتودا (54)
٠٥/٠٦/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٦/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

وأطریقة لتقلیل ضرر النیماتودا لمادة التكاثر للنبات و ى تنم ات الت أخراعضاء النب ل , مت بواسطة ممث
ة اتودالفئ ة, النیم ذه الطریق مل ھ اثر(I) وتش ادة التك طةمعالجة م ات عامل مجمع أل(A)بواس یون

ادة , مبید آفات آخرمركب الكتون ماكروسیكلیك أو(B) ختیاریااو, الفلزات ذر م تم ب ل أن ی ك قب وذل
ا اثر أو زراعتھ ق(II) أو, التك زاتعامل مجمع أل(A) تطبی ات الفل ااو, یون ب (B) ختیاری مرك

ة ,آخرتالكتون ماكروسیكلیك أو مبید آفا ا المعرف م معالجتھ ى ت ادة الت اثر أو الم ادة التك ع م إلى موق
٠، حیث العامل الكالبى یكون كالب الحدیدأو أثناء نموھا/ أو عند زراعتھا و/وقبل زراعتھا(I) فى

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٣

٣١/٠٧/٢٠١٣
١٢٥٢/٢٠١٣

٢٠١٥مایو 
١٢/١٠/٢٠١٥

٢٧٢٥٤

(22)
(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 21/028

(71) 1.
2.

BTC CONCEPT (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BOU MEZRAG, Mohammed
BASSING, Yann-Loïg, Bernard, Frédéric

(73) 1.
2.

٣١/٠١/٢٠١١بتاریخ ٠٠٢٩٠/١١: مقرتحتفرنسا 
٢٧/٠١/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/FR2012/000034(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سھیر میخائیل رزق (74)
ختراعابراءة  (12)

،محوریاً التداخلىعلقدرةذاتحاویاتمنعدیدبواسطةمتكونىنموذجوعاء
التشكیلقبلمالمرحلةبالنفخالقولبةطریقعناألوعیةتلكنتاجإلطریقةو

(54)

٢٦/٠١/٢٠٣٢وتنتھى فى ٢٧/٠١/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 
ىعلقادرةعنقذاتحاویات)أوعیة(منعدیدبواسطةمتكونىنموذجبوعاءختراعاالیتعلق ھذا 

القاعدةىفمتوفرةغائرةأنبوبیةغرفةمعوتشترك) حافة(شفةمشتملةللحاویاتالعنق.محوریاً التداخل
مقابلمحوریاتحملولكنھا،قطریاً للحركةحرةتكونبحیث، الغرفةىفالشفةإسكانویتم.للحاویات

اتبوالتحدالعنقمنیمتدالذىالمعمقطعىفمزودةتكون)سنام(وتحدبات.واحدتجاهاىفكتف
اتالتحدب.بعالیة-المذكورةالغرفةمنیمتدالذىمتوھججیبىفواقعةفجواتىفتلقیھایتمالمذكورة
ماعندالمتكونالتداخللترتیبوالقطرىالمحورىالثباتتمنحىالت) أجزاء(أعضاءتشكلوفجوات

تجمعاتمنأثنینلفصلمستخدمةىجانبضغط-حاملةمائلةمنحدراتوتضمالكتفمقابلتحملالشفة
. للحاویات

(57)

راءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب ب
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٤

١٨/٠٩/٢٠١١
١٥٤٨/٢٠١١
٢٠١٥إبریل 

١٨/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٥٥

(22)
(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 17/06

(71) 1.
2.
3.

AGCFLAT GLASS NORTH AMERICA, INC.  (UNITED STATES OF AMERICA)
AGC GLASS EUROPE, S.A (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

CORDING, Christopher R.
TIXHON, Eric
SCHUTZ, Alain

(73) 1.
2.

١٨/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ١٦١.١٨٦/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقمى  
٠٤/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٢٣١.٢٠٩/٦١

١٨/٠٣/٢٠١٠بتاریخ PCT/US2010/027806: (طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طالء غشائى رقیق وطریقة لتحضیره (54)
١٧/٠٣/٢٠٣٠فى وتنتھى ١٨/٠٣/٢٠١٠من لحمایة تبدأ ا

الى  راع الح ق االخت ة یتعل ة منخفض ائیة رقیق وئیة غش ات ض وفیر رص واص Eبت ذات خ
یرھا  رق تحض نة وط راء محس ت الحم عة تح ى ألش وء المرئ ة للض د ، ٠عاكس ھ التحدی ى وج عل

یم إ دى ق دنى یب ید مع ن أكس ق م ائى رقی الء غش الى ط راع الح وفر اإلخت ل نبی ة أق عاثی
ن دنى ، م ید المع یب األكس ة ترس ى عملی د ف ل مؤكس مین عام بب تض ھ بس ابقة ل یم الس الق

ك  ض النیتری وى كحم ض ق ل حم اءة ٠مث ن كف د م ة تزی الى طریق راع الح وفر اإلخت ا ی كم
٠الطالء المكون من األغشیة الرقیقة التى تم وصفھا فى ھذا الطلب 

(57)

بوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، تمثل ھــذه المط؛



٢٥

٢٣/١١/٢٠٠٥
PCT/NA 2005/00756

٢٠١٥إبریل 
١٨/١٠/٢٠١٥

٢٧٢٥٦

(22)
(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 43/02, 33/138

(71) 1.
2.
3.

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

NGUYEN, Philip, D.
BROWN, David, L.

(73) 1.
2.

٢٣/٠٥/٢٠٠٣بتاریخ ٤٤٤.٤٠٨/١٠: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٢٩/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ PCT/GB)2004/001842(: رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

كیة الفكریةعبد الھادى للمل (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة للتحكم فى إنتاج الماء والمواد الدقائقیة  (54)
٢٨/٠٤/٢٠٢٤فى وتنتھى ٢٩/٠٤/٢٠٠٤تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ات االخت ن تكوین ة م واد الدقائقی اء والم ن الم ل م اج ك ض إنت ة لخف بطریق
دة بش رق مفی د الط یة ، وتع ت أرض وب تح ة بثق یة المحیط ت األرض ات تح ى التكوین اص ف كل خ

٠اآلبار والصدوع 
ال  ى ، وإدخ ت األرض وین تح ى التك ى ف ح قبل ائع كس ال م وات إدخ ى خط ة عل تمل الطریق تش
ائع  ال م ة ، وإدخ نخفض اللزوج زز م ائع مع ال م طحى ، وإدخ وتر الس ض للت ائى مخف ائع م م

٠كسح بعدى 

(57)

مثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ت



٢٦

٠٨/٠٣/٢٠١١
٠٣٧٣/٢٠١١
٢٠١٥مارس 

١٨/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٥٧

(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 A61F 5/41

(71) 1.
2.
3.

AURIS MEDICAL LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

ZAMAR, Antonios Camille

(73) 1.
2.

٠٩/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٦٤٤٨.٥:المملكة المتحدة تحت الرقم 
٠٣/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/GB2009/051117: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

سونیا فائق فرج   (74)
براءة إختراع (12)

جھــاز تحفیـز   (54)
٠٢/٠٩/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٠٣/٠٩/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

فیز بھدف محدد عند أو بالقرب من قاعدة منطقة رأس العضو بجھاز لعمل تحیتعلق ھذا االختراع
أول حیث أن الجھاز یتضمن جزء للتواصل یتضمن سطح للتواصلىعند الذكر للعضو الذكرى التناسل

للتواصل ىسطح ثانمنطقة التواصل لدیھاوأیضاً ىللعضو الذكرىمطابق إلى حد كبیر للشكل الطول
االتصال ىلیستخدم فىالعضو الذكراتجاهىلسطح التواصل األول فىویتم رفعھ ویستخدم بشكل داخل

عند الذكر للعضو ىقاعدة منطقة رأس العضو التناسلعند أو بالقرب منىھىمع المنطقة التىاإلیجاب
.ى الذكر

(57)

غــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة بالل
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٧

١٥/١٠/٢٠٠٩
١٥٢٤/٢٠٠٩
٢٠١٥یولیھ 

١٨/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٥٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10B 53/02 & C10L 5/40

) جمھوریة مصر العربیة(شركة مینار الھندسیة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أسامة عبد الحكم العادل أحمد / مھندس استشارى 
عادل دمحم حسن عفیفى / مھندس 

أیمن أسامة عبد الحكم العادل/ س مھند

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عادل دمحم حسن عفیفى (74)
براءة اختراع  (12)

قمینة معدنیة متنقلة ذاتیة التحكم إلنتاج الفحم النباتي (54)
١٤/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٥/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ل كامل شحنتھا من األخشاب أویتعلق ھذا االختراع  وم بتحوی ات قمینة إنتاج الفحم النباتي تق المخلف
ار إضافي ھي اقتصاديالزراعیة إلي فحم نباتي والحصول علي منتجات ثانویة ذات مردود  ادة الق م

٠شتعال تستخدم كوقودوكذلك غازات قابلة لال
: وتتكون من أربعة وحدات رئیسیة ھى

وحدة التفحیم -١
ل أول أكسید الكربون إلى ثانى أكسید الكربون یحوتولید الھواء الساخن ووحدة ت-٢
وحدة التحكم -٣
وحدة التكثیف -٤

ة داخل الغالف الخارجى لوحدة التفحیم واء الساخن بدفع د الھ اء -تقوم وحدة تولی د غازات أثن تتول
ى  ف للحصول عل دة التكثی ق وح ن طری ا ع تم تكثیفھ ة التفحیم ی از وغعملی تعال ازات قالغ ة لالش ابل

٠تقوم وحدة التحكم بالتشغیل والفصل األوتوماتیكى لمراحل عملیة التفحیمتستخدم كوقود 

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
والصور المرفقة بالطلب



٢٨

١٨/٠٣/٢٠١٣
٠٤٣٨/٢٠١٣
٢٠١٥یولیھ 

٢٠/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٥٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01C  1/28 & C23F 11/14

)جمھوریة مصر العربیة(معھد بحوث البترول  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دمحم عبد العظیم حجازي/ األستاذ الدكتور المھندس
أحمد ھمام دمحم بدیر/ األستاذ الدكتور

عزیزه السید التابعي/ الدكتور
محمود عبد القادر صادق عبد القادر  / الكیمیائي

٠١
٠٢
٣.
٤.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

)مفوض(خالد علي عبد الظاھر  (74)
براءة اختراع  (12)

) یل–٣–یم -١–دودیسیل بیریدین -١((( /٢،٢تآكل الصلب الكربوني مثبطتحضیرطریفة ل
في وسط حامضيبرومید) یم–١–دودیسیل بیریدین -١(ثنائي ) أزین دایل(ثنائي ) مثیلین

(54)

١٧/٠٣/٢٠٣٣وتنتھى فى ١٨/٠٣/٢٠١٣تبدأ الحمایة من
دین -١(((/٢،٢یتعلق االختراع الحالي بطریقة لتحضیر مثبط تآكل الصلب الكربوني  –دودیسیل بیری

ط ) یم–١–دودیسیل بیریدین -١(ثنائي ) أزین دایل(ثنائي ) مثیلین) یل–٣–یم -١ ي وس برومید ف
دین -١(((/٢،٢تحضیر تم. حامضي م -١–دودیسیل بیری ل–٣–ی ین) ی ائي ) مثیل ل(ثن ن دای ) أزی

ائي بإستخدام الطرق ) یم–١–دودیسیل بیریدین -١(ثنائي  ب الكیمی برومید ، وكذلك تم إثبات التركی
ة ة المختلف دة. الطیفی طحیة جی واص س ر خ ر وأظھ ب المحض طحیة للمرك واص الس ت الخ د درس . وق

لب ل الص ي تآك ب عل یط المرك أثیر تثب ة ت منت الدراس ض وتض ن حم ولر م ف م ي نص وني ف الكرب
ي  د ف ي والفق ل الطیف ة للتحلی ة الكھروكیمیائی الكبریتیك بتقنیات اإلستقطاب البوتنشیودینامیكي والمعاوق

ي . الوزن یط تصل إل اءة التثب وأظھرت النتائج أن المثبط لھ تأثیر جید بشأن تآكل الصلب الكربوني وكف
وتعزي الكفاءة العالیة الي امتزاز جزیئات . رة مختلفةعند درجات حرا٣-١٠× ١عند تركیز % ٢.٩٦

.المثبط علي سطح الصلب الكربوني

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٢٩

٢٦/١١/٢٠١٣
١٨٠٨/٢٠١٣
٢٠١٥یولیھ 

٢٠/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٦٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L 1/00
)جمھوریة  مصر العربیة(معھد بحوث البترول  ٠١

٠٢
٠٣

(71)

لبیبة إسماعیل حسین دمحم/ االستاذ الدكتور
معتز أحمد الصاوى محمود / األستاذ

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

خالد على عبد الظاھر (74)
اختراعبراءة  (12)

فى التطبیقات الزراعیة والصناعیة والطبیة لمقاومة البكتریاشیتوزان والالجوجوبا أفالم (54)
٢٥/١١/٢٠٣٣وتنتھى فى ٢٦/١١/٢٠١٣الحمایة من تبدأ 

الى  راع الح ق االخت ط یتعل ا بخل تقات الجوجوب انوومش یتوزان والن یتوزان الش الم ش اج أف إلنت
یتوزان یتوزان الش ا والش واص المیكانیكیوجوجوب اس الخ م قی ا ث ول الجوجوب م والطیفیةكح ا ت ة كم

ى  رات ف اب التغی واص الحراریحس ین اةالخ ح او. المفألب رألانأتض الم المحض ات ةف ن خلط م
انوألكحول ا ات والشیتوزان والن ل جوجوب ایزوبربی یشیتوزان لھ ةیجابیإلفضل للجراثیم اأةحساس

راثیم  رام والج لبیالالج ا ةس ن مثیالتھ رام ع تخدام، إلالج ناعیة س ة والص ات الزراعی ى التطبیق ھا ف
ة  الم لتغطی. والطبی ذه األف تخدام ھ د اس درتھا وعن دى ق ن م ق م اطم للتحق ار الطم ى مقاومة ثم ةعل
ة كما زاد من فترةعلى حفظ الطماطم طازجةیزوبربیل جوجوبات لھ قدرألن كحول اأفتبین البكتریا

.)یوماً ٤٥بلغت (التخزین والتداول للطماطم 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٣٠

١٨/٠٣/٢٠١٣
٠٤٢٧/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٢١/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٦١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01H 1/04 & B07C 5/34 & G01N 21/35

(71) 1.
2.
3.

SYNGENTA LIMITED (UNITED KINGDOM)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

BENSLEY-BROMILOW, John Charles Battleaxe
BRUNS, Robert Fritzpatrick
MARTIN, Barry Andrew

4. NEUFFER, Karsten

(73) 1.
2.

٢٠/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٥٧٩١.٥:تحت رقمالمملكة المتحدة
١٦/٠٩/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/066136): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع (12)

حبوب ھجینة نقیة بشكل جوھري وآلة الستخدامھاطریقة محسنة للحصول على بذور  (54)
١٥/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ١٦/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

الي بطریق راع الح ق االخت وب ھجینةیتعل ذور حب ى ب ول عل وھري وةنقیةللحص كل ج ةلآبش
ذرلمن تجمع مختلطةالقمح الھجینةلفصل بذرةبشكل خاص یصف االختراع طریق٠الستخدامھا ةب
ل للكشف بواسطساس اخأعلى ةقمح ھجینةوبذرةقمح طبیعی ون قاب استخدام ضوء ةتالف الذي یك

٠تحت حمراء قریبةشعأ

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣١

١٩/٠٤/٢٠١١
٠٦٢٦/٢٠١١

٢١/١٠/٢٠١٥
٢٠١٥یولیة 

٢٧٢٦٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
بحث العلمىوزارة الدولة لشئون ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 67/00, 69/02, 69/06, 71/16

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

صفاء عبد الرؤوف أحمد/  دكتور
سحر سعد على أحمد/  دكتور
دمحم حسن سرور/ دكتور

ھالة أحمد طلعت / وردكت
عبد الغنى  دمحم جمال أبو النور/ دكتور

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة السید محسب وآخرون/ یمثلھا - نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع-المركز القومى للبحوث (74)
براءة اختراع  (12)

یة مسطحة بطریقة الصب  طریقة لتحضیر أغشیة سیلیولوز (54)
١٨/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ١٩/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من

راع  ذا االخت ق ھ ب " یتعل ة الص طحة بطریق یلیولوزیة مس یة س یر أغش ة لتحض ذهھ" بطریق
ا  ز بأنھ یة تتمی ادى وذاألغش د إقتص افات مثلذات عائ ب إض تخدام نس ك بإس ل ل ن العم ا م ى یمكنھ

٠لك ألغراض تحلیة المیاه المالحة ذتحت ضغوظ تشغیل متوسطة نسبیاً وبكفاءة فصل مقبولة و
ین  راوح ب ة تت بة مئوی ب بنس ول ص یر محل م تحض د ت ولیمر ) % ٢٢–١٧( وق ن ب یتات "م إس

ا ذى یذال" السیلیلوز ین اب فى األسیتون ونسب مختلفة ثنائى میثیل الفورمامید تتراوح م ى ٠ب ٠% ٢إل
وًال  ب وص ول الص ب محل بة تركی ر نس أثیر تغی ة ت ة لدراس ة المطلوب ارب المعملی ت التج د أجری وق

٠للتركیب األمثل على الشكل الخارجى وكفاءة الفصل عند ظروف التشغیل المختلفة 
راوحذثم إجراء المعالجة الحراریة لألغشیة المختارة  ات حرارة تت اات األداء األمثل عند درج بینم

ة ) ٩٠-٦٠( ن ٠درجة مئوی ة م د المعالجة الحراری ل وبع م تحضیرھا قب ى ت ة األغشیة الت م مقارن ت
ل  اءة الفص ث الشكل الخارجى وكف یلیلوزیة مسطحة ذھ٠حی یر أغشیة س م تحض د ت ر ذا وق ات قط

٠مسامى بحجم النانو 
اً  اءة الفصل لألغشیة المعالجة حراری غیل وأظھرت نتائج التشغیل إرتفاع كف د نفس ظروف التش عن

د ضغط تشغیل /میلیجرام ٢٠٠٠٠لمحلول ملح تركیزه حوالى % ٨٨لتصل إلى حوالى  ر عن ١٥لت
٠بار 

٠بار ٤٠تشغیل تصل إلى حوالى كر تحمل جمیع عینات األغشیة لضغوطذوالجدیر بال

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٣٢

٢٢/١١/٢٠١٠
١٩٥٩/٢٠١٠
٢٠١٥یونیھ 

٢١/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٦٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01B 7/06

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد رامى دمحم عبد اللطیف / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة السید محسب وآخرون : یمثلھا -نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع-المركز القومى للبحوث (74)
براءة اختراع  (12)

) البلدى(طریقة وجھاز لنقل وتقطیع عجین الخبز الماوى  (54)
٢١/١١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٢/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ائل  ل العجین الس تم نق ث ی اوى حی ز الم ة الخب یتعلق ھذا االختراع بطریقة وجھاز لنقل وتقطیع عجین
از بطریقة آمنة عن طریق النقل بضغ ى جھ ر إل ا التخمی تم فیھ ى ی ة مباشرة والت ن العجان واء م ط الھ

ى سیر كاوتشوتك متحرك دتین ٠التقطیع والنقل على الطوایل الخشبیة أو عل از من وح ون الجھ یتك
ق الوحدة االولى ھى أساسیتین،  م الغل ة ذات الغطاء المحك ل وتشمل العجان األول وحدة العجن والنق

ادوس ) ضاغط ھواء(نومتر ومتصل بھا كومبریسور والمزودة بصمام أمان وما ى ق ل العجین إل لنق
ع از التقطی ى جھ ھ إل ع ومن ور ٠التوزی ن موت ون م ع ویتك از التقطی ن جھ ارة ع ة عب دة الثانی والوح

و  ذى ھ ع ال ة ذراع القط ى الكام ت عل ة ومثب اموده كام ى ع ب عل روس ومرك ندوق ت ھ ص ل ب متص
ور مزو ع والموت ن عبارة عن سلك صلب رفی ا یمك ن خاللھ ى م ى السرعة الت تحكم ف د بریوستات لل

ل٠التحكم فى وزن الرغیف ل خشبیة أو سیر ناق ى طوای ة عل از ٠تنقل األرغف ذا الجھ وباستخدام ھ
٠یمكن التحكم فى مواصفات الخبز الناتج وتقلیل الفاقد مع تقلیل العمالة

(57)

غرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات تمثل الرسومات والصور الفوتو
والصور المرفقة بالطلب



٣٣

٠٦/٠٣/٢٠١٢
٠٤٠١/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٢١/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٦٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 63/02 & C12N 1/00

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دمحم عبد هللادمحم عبد العزیز/ دكتور
عبد الحمید على حمدى/ األستاذ الدكتور
لطفى عبد الرؤوف على سالم/ األستاذ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید وآخرون/ براءات االختراع ویمثلھا ب نقطة االتصال بمكت–المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع  (12)

تحضیر وسط تخمرى زھید التكلفة إلنتاج الرابامیسین (54)
٠٥/٠٣/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٦/٠٣/٢٠١٢تبدأ الحمایة من

راع ب ذا االخت ق ھ ینیتعل اج الرابامیس ة إلنت د التكلف رى زھی ط تخم یر وس . تحض
ر  ینویعتب اً حالرابامیس داً ومدھش ة دواًء فری طة العالجی ن األنش ى م ة ال تنتھ ى بقائم ث یحظ ی

ع ) أ(مرة قدر فاعلیة السیكلو سبورین ١٥٠وتبلغ فاعلیتھ , مع فاعلیة خاصة فائقة  ھ سعر مرتف ، ول
ى  ذھب ١٠٠یصل ال ل سعر ال ة بالسوق . مرة مث ة ومتاح ة التكلف واد خام عدیم ى م اد عل وباالعتم

ط تخمرى إل یر وس اح تحض م بنج ة ، ت اج المحلی ة . الرابامیسیننت ا المعروف ة البكتری تم تنمی ث ی حی
Streptomycecعلمیاً وتفصلیاً باسم  hygroscopicus ATCC 29253 ذائى ذا الوسط الغ فى ھ

اج  ا بالنمووإنت مح لھ ذى یس ینال ة الرابامیس ة عالی رات . بكمی رات الم ل عش ط تق ذا الوس ة ھ وتكلف
تخدمة  ة المس اط التقلیدی ن األوس تم. ع ة ی ى أربع اد عل ى باالعتم رى المعن ط التخم یر الوس تحض

ائى  یوم ثن فات البوتاس ح وفوس دھون وردة القم زوع ال ویا من ق الص ى دقی ة وھ ات مختلف مكون
بن  رش الل دروجین وش دد ، . األی دار مح ق مق اف وف ى أن یض ات ینبغ ذه المكون ن ھ ل م وك

ط وبإجراء معاملة حمضیة خاصة لردة القمح وخلط المكونات فى ن صیاغة الوس اء الصنبور یمك م
اج  ھ . الرابامیسینلیشكل فى النھایة وسط تخمرى كامل إلنت م التوصل الی ذى ت وباستخدام الوسط ال

اج  ة إلنت ة االجمالی ى التكلف ل ف اض ھائ ق انخف ن تحقی ینیمك د الرابامیس ى عائ ول ال م الوص ن ث وم
.اقتصادى كبیر 

(57)



٣٤

٢٣/٠٤/٢٠١٢
٠٧٥٤/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٢١/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٦٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 39/16, 71/16, 67/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھبة عبد هللا دمحم عبد هللا / الدكتورة 
سحر سعد على أحمد / الدكتورة 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محسب السید  ماجدة : یمثلھا -نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع-المركز القومى للبحوث (74)
براءة اختراع  (12)

مع تصنیع أغشیة التناضح األسموزى العكسى باستخدام خلیط من بولیمر البولى اثیر السلفون
أستر أسیتات السیلیلوز 

(54)

٢٢/٠٤/٢٠٣٢وتنتھى فى ٢٣/٠٤/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 
لفون یتعلق ھذا االختراع بتصنیع أغشیة التناضح العكسى باستخ ر س ولى إیث ولیمر الب ن ب یط م دام خل

ة  ق إذاب ن طری ب ع وط الص یر مخل تم تحض ث ی ب حی ة الص یلیلوز بطریق یتات الس تر أس ع أس م
م  البولیمرات واإلضافات فى المیثیل البیرولدون ثم یتم ترك المحلول للتخلص من الفقاعات الھوائیة ث

ن یصب المزیج على لوح زجاجى ویسحب بواسطة سكینة محددة  ى زم السمك ویتم تجفیف الغشاء ف
دقیقة، وتأتى بعد ذلك عملیة الغمر فى الماء المقطر حتى ینفصل الغشاء عن اللوح ٣٠من صفر إلى 

ة لألغشیة  ة الحراری ة المعالج تم عملی را ت اء المقطر وأخی ك غسل الغشاء بالم الزجاجى ویتم بعد ذل
٠استخدامھاعند الظروف المثلى ثم تحفظ األغشیة بعد ذلك لحین 

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
والصور المرفقة بالطلب



٣٥

٢٣/٠٤/٢٠١٢
٠٧٥٥/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٢١/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٦٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07K 1/14

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ین محمود نوار جالل عبد المع/ األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید : نقطة االتصال بمكتب البراءات یمثلھا –المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع   (12)

مركزات أعالف معدة فى خالصة طبیعیة  (54)
٢٢/٠٤/٢٠٣٢وتنتھى فى٢٣/٠٤/٢٠١٢تبدأ الحمایة من

اعدة  ور بمس ش الطی م ری تم ھض ا ی ة وفیھ الف طبیعی زات أع داد مرك ة إع راع بطریق ق االخت یتعل
دة ٥٨٠وذلك فى درجة حرارة %) ١٠تركیز (موالس قش األرز القلوى  ر ٣م ولم م تخمی ساعات ث

والمركز یحتوى على أحماض أمینیة وأمالح ٠ساعة إلنتاج مركزات أعالف طبیعیة٧٢الناتج لمدة 
٠یة ومضادات أكسدة باإلضافة إلى عدید السكریات واأللیافمعدن

(57)



٣٦

٢٦/١١/٢٠١٢
١٩٦٠/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٢١/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٦٧

(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 21/04 & B27N3/04,1/00

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢

(71)

ألطاف حلیم بسطا/ األستاذ الدكتور
األستاذ الدكتور حسنى السید دمحم على

أحمد فرحات سحاب/ األستاذ الدكتور
عبد الباسط عبد الحمید آدم/ الكیمیائى 

٠١
٠٢
٠٣

٤.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب ھارون  / ویمثلھا األستاذة –نقطة اإلتصال بمكتب براءات اإلختراع –المركز القومى للبحوث  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لحفظ جودة مصاص القصب خالل فترة التخزین والمستخدم فى تصنیع األخشاب  (54)
٢٥/١١/٢٠٣٢وتنتھى فى٢٦/١١/٢٠١٢تبدأ الحمایة من

ى صناعة الخشب المتوسط  یتعلق ھذا االختراع بطریقة لحفظ ألیاف مصاص القصب المستخدمة ف
زین  رة التخ ول فت ادة ط ك لزی یة وذل فات القیاس ع المواص ق م بى یتواف تج خش اء من ة إلعط الكثاف

اج بة ٠واإلنت اً بنس ن بیئی وى آم ولیمر حی افة ب ھ بإض ث أن ار لعمل% ٠.٥حی أثیر الض ع الت تم من ة ی ی
ة  ات الدقیق و الكائن ر ونم ع التخم ى من وى أدى إل التخزین الرطب المتبعة حالیاً حیث أن البولیمر الحی

زین  رة التخ اء فت اف ٠أثن ائى أللی وجى ، والكیمی ل البیول ة بالتحلی ذه التقنی اح ھ ة نج م متابع د ت وق
تج الخشبى الن ة للمن ة والمیكانیكی ة الخواص الطبیعی ا السنوى ، المصاص ، وأیضاً متابع د اتج منھ ق

الحصول على ألیاف المصاص المعالجة فىصحة طریقة الحفظ بالبولیمر الحیوى یثبت نتائج العمل
ا  وجى مم ل البیول اه التحل ًة تج ر مقاوم بى ذو أكث تج خش یر من الى تحض زین وبالت ات التخ اء عملی أثن

ة  وع خواص طبیع ذا الن یة لھ فات القیاس ع المواص ة م ة متوافق ب میكانیك ن الخش ة م ط الكثاف المتوس
٠طول فترة االنتاج السنوى

(57)



٣٧

٠٩/٠٧/٢٠١٢
١٢٣٢/٢٠١٢

٢٠١٥یونیھ
٢٥/١٠/٢٠١٥

٢٧٢٦٨

(22)
(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 9/04, 9/16 & H02G 3/08

(71) 1.
2.
3.

BTICINO S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ALETTI, Tiziano

(73) 1.
2.

٣٠/٠٣/٢٠١٠بتاریخ (RM2010A000145):تحت رقم ایطالیا
٢٤/٠٢/٢٠١١بتاریخ PCT/IT)2011/000052(: طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

أو توزیع الطاقة الكھربیة یتضمن جھاز وقائى مضاد للتربة /جھاز للتحكم و (54)
٢٣/٠٢/٢٠٣١فى وتنتھى ٢٤/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة یتضمن /بجھاز للتحكم ویتعلق ھذا االختراع  ة الكھربی ع الطاق ام : أو توزی دعم بشكل ع ب م تركی
دران حجز للمساحة على شكل صندوق ترسم حدود المساحة الداخلیة ،  دعم یتضمن ج التركیب الم

ائ از وق ا ؛ جھ م تعریفھ ة ت ى المساحة الداخلی دة إل د الداخلیة فى واحد على األقل منھ فتحة زائ ى ض
دعم  ب الم ع التركی ات م رب بثب ا یشابھھا ، تقت ة وم ائى غشاء ٠تسرب االترب از الوق من الجھ یتض

ن /قابل للتمزق انسداد الفتحة الزائدة المعدة للتمزق و ذى یمك از توصیل وال أو یتخللھا تركیب أو جھ
٠أن یقترن بالجھاز باالشتراك مع الفتحة المذكورة 

(57)

لمطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه ا
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٨

١٠/١٠/٢٠١٢
١٧٣٢/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٦٩

(22)
(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 15/08 & C02F 1/36 & B01J 19/10 & B01F 7/00

(71) 1.
2.
3.

PRISTEC AG (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

DELGADO CASTILLO, Jose Miquel
VENECIANO RIVERA, Anibal Luis
NUERK, Ruediger Uwe

4.    CHERNIKOV, Fedor

(73) 1.
2.

١٤/٠٤/٢٠١٠بتاریخ A 597/2010: مكتب البراءات النمساوى تحت الرقمى 
A596/2010 ١٤/٠٤/٢٠١٠بتاریخ

١٤/٠٤/٢٠١١بتاریخ PCT/AT) (2011/000184: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لمعالجة سائل ، وبصفة خاصة زیت معدنى (54)
١٣/٠٤/٢٠٣١وتنتھى ١٤/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ان االختراعیتعلق ھذا  ادة األجزاء ذات درجة الغلی دنى لزی ت مع بطریقة لمعالجة سائل خاصة زی
ة  ات ٠المنخفض ى موج ائل ال ریض الس ردد أول ، تع غط ذات ت واج ض د أم ة تولی من المعالج تتض

ى ھ ال م معالجت ذى ت ائل ال ة الس ب وتغذی ة الطل ى منطق ذكورة ف غط الم زان الض ٠الخ
ا مباشرة  الج ویتبعھ ق السائل المع ن طری ا ع دفق خاللھ تم الت دة ی ة واح ل أنبوب ى األق ارة عل ویتم إث

٠المنطقة المذكورة للطلب الھتزازات لتردد ثانى ، التى تعتبر تردد رنین للنظام الذى تم إثارتھ 

(57)

الختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة ا
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٩

٠٣/١٢/٢٠١٢
١٩٩٨/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٧٠

(22)
(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 33/12

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

XU, Richard, Yingging
ROSENBLATT, Steve

(73) 1.
2.

٢٣/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ٨٢١.٤١٦/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٣/٠٥/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/037569):قمطلب البراءة الدولى ر

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)
براءة اختراع   (12)

قنوات متداخلة بھا مادة رغویة محتفظة بھیئتھا على ھیئة سدادة ومیزة التحكم بالرمل  (54)
٢٢/٠٥/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٣/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ن األراعیتعلق االخت د م ا العدی ا الحالي بسلسلة لھ ن عضاء تلسكوبیةأعضاء التلسكوبیة لھ ة م مغلق
دما تصل البدایة یفضل ذات مادة رغویة تحتفظ بشكلھا لذلك تكون المادة الرغویة غیر ذة عن ي إمنف ل

لة ، تصلعضاء التلسكوبیة ،بعد ذلك ، بعد تمدد األ٠الموقع الجوفي ي السلس باستخدام الضغط عل
ة  ادة الرغوی رارة إالم ة ح ي درج ةأل ن درج ي م ر عل ي مم ا ف دد محوری ة و تتم ا االنتقالی حرارتھ

ن تستخدم كأداة تحكم في أنھا یمكن إتصبح فیھا مسامیة لذلك فلي النقطة التيإعضاء التلسكوبیة ، األ
ة ٠انقاض آخرالرمال أو كجھاز إقصاء ات متقابل د نھای ي یمكن نشر صفائح لھا فتحات عن تحكم ف لل

ي موضع لي التجمیع ف دما یتعرض لضغط تفاض ةأعن ادة الرغوی دفق خالل الم اء مرور الت م ٠ثن ت
٠بدیلةتصور مواد

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
رة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صو



٤٠

٢١/٠٦/٢٠١١
١٠٥٣/٢٠١١
٢٠١٥یونیھ 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٧١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

االختراعمكتب براءات 

(51) Int. Cl.8 C03C 17/36

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

REYMOND, Vincent
GERARDIN, Hadia
BELLIOT, Sylvain

4.
5.

RONDEAU, Véronique
PETITJEAN, Eric

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٥٨٩٤٤: تحت رقمفرنسا
٢٢/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/FR2009/052664):لب البراءة الدولى رقمط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)
براءة اختراع   (12)

ةوطبقات ماصةمتعدد الطبقات لدیھ خصائص حراریبمخزونةمزودةركیز (54)
٢١/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٢/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ددةزجاجیةختراع الحالي بلوحیتعلق اال ى األةمتع زتینتتضمن عل ل ركی زق دة، وتكون ركی ةواح
الطبقات لدیھ من الوجھ الداخلي باالتصال مع تجویف غاز وسیط مخزون رقیق الغشاء متعددةمغطا

راء و ةشعفي األةخصائص انعكاسی ي اإلأ/ تحت الحم دد شعاع الشمسي ،و ف ك مخزون متع یمتل
دةمعدنیةوظیفیةلطبقات طبقا طةواح ذكورأوغشائین عازلین،فق الم م ى األةف ل كل یتضمن عل ق

ذكورةوظیفیةطبق،ةعازلةطبق زینة م ازلین، متمی ائین الع ین الغش عھا ب تم وض ائین أبی ن الغش
ین ة ماصةقل طبقیتضمن كل منھما على األالعازلین ین الطبقت ازل ب ي الغشاء الع التي یتم وضعھا ف
ازلتی ادن، الع ع الم تم وض ات الماصةالماصةوی بة للطبق ى كل جان اظر عل كل متن ن الطبقبش ةم
٠ةالمعدنیةالوظیفی

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات



٤١

١٢/٠٣/٢٠١٢
٠٤٣٦/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٧٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int,Cl,8 E21B 43/04,  43/08,  34/10, 34/12,  34/14,  21/10

(71) 1.
2.
3.

BAKER  HUGHES  INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

CLEM, Nicholas, J.
CORONADO, Martin, P.
KITZMAN, Jeffery, D.
EDWARDS, Jeffry, S.

(73) 1.
2.

١٨/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ US 12/562,872: ة األمریكیة تحت رقم الوالیات المتحد
٢٥/٠٨/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/US 2010/046583: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة عالج بئر للضغط وتعبئة الحصى      (54)
٢٤/٠٨/٢٠٣٠فى ھى وتنت٢٥/٠٨/٢٠١٠من تبدأ الحمایة 

وع الحصى والتكسیر  ع وق ا خصائص تمن یتعلق االختراع الحالى بأداة لتعبئة الحصى والتكسیر لھ
دیل ٠عندما یتم إلتقاط األداة بالنسبة إلى البطانة العازلة  وى للتب دفق أو الصمام العل یسمح صمام الت

أیضاً یمكن إغالق ٠الغسیل بین وضع الضغط والتوزیع دون التعرض لخطر إغالق صمام أنبوب
وة  ت الق تم تثبی د ان ی دث بع ى تح اكس والت اه المع ى اإلتج ددة ف ات متع یل بحرك وب الغس مام أنب ص

د السائل ٠المحددة مسبقاً لتسمح بالحركة لتجھیز صمام أنبوب الغسیل  ع فق دفق من مام الت یمكن لص
ا ت أداة التب ة إلى التكوین عندما یتم إمراره ألسفل سواء كان ى الحلق ة أو عل ى البطان ة عل دل مدعوم

٠الذكیة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات 
والصور المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٢

٠٩/١٢/٢٠١٢
٢٠٣٢/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٧٣

(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 C07C 51/42, 55/14, 57/145 & C12P7/46

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GARMANY)

(72) 1.
2.
3.

TIETZ, Wolfgang
SCHULZE, Joachim

(73) 1.
2.

٢٥/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ١٦٧.٤٢٥٠٢٥٢٠١٠١٠: تحت رقمالمانیا
٣١/٠٥/٢٠١١بتاریخ (PCT/EP2011/002686): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

عملیة إزالة ، عزل وتنقیة األحماض ثنائیة الكربوكسیلیك (54)
٣٠/٠٥/٢٠٣١وتنتھى فى ٣١/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

راع  یلیكیتعلق ھذا االخت ة الكربوكس ة األحماض ثنائی ة ، عزل وتنقی ة إزال ر ، بعملی ن مرق تخمی م
:والتى تتضمن الخطوات التالیة 

إزالة الكتلة الحیویة وأى مواد صلبة توجد من مرق تخمیر فى مرحلتین متتالیتین ؛)١
الى م)٢ ر خ رق تخمی ن م یلیك م ائى الكربوكس ض ثن ول حم ة محل ة إزال ة الحیوی ن الكتل

؛(SMB)بواسطة الفصل اللونى لطبقة متحركة محفزة 
؛حمض ثنائى الكربوكسیلیكتنقیة دقیقة لمحلول)٣
التركیز بالتبخیر والتبلور متعدد المراحل ؛)٤
٠فصل وتجفیف البللورات )٥

(57)

للغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة با



٤٣

١١/٠٩/٢٠١٣
١٤٢٣/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٧٤

(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 A24D 1/08

(71) 1.
2.
3.
4.
5.
6.

ABISDID, Marlène (FRANCE)
ABISDID, Charlotte (FRANCE)
ARAGONES, Isidore (FRANCE)
ARAGONES, Rosalie (FRANCE)
BENHAYOUN, Jacqyes (FRANCE)
Etienne Lacroix Tous Artifices (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

ABISDID, Marlène
ABISDID, Charli
MEDUS, Dominique

4. THEBAULT, Pierre

(73) 1.
١٧/٠٣/٢٠١١بتاریخ ١١٥٢٢٠٥: مقرتحتفرنسا 

١٤/٠٣/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/FR2012/050533(:رقمب البراءة الدولى لط
١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
اختراعراءة ب (12)

الذاتیةلإلضاءةبأداةمزودةسیجارة (54)
١٣/٠٣/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٤/٠٣/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

عندوضعھایتمولیةأكیمیائیةمادةعلىتشتمل:الذاتیةةلإلضاءبأداةمزودةبسیجارةختراعاالیتعلق ھذا 
والثانویةولیةألاالمادةتكونحیثولیةألاللمادةمضادةنویةثاكیمیائیةومادة، للسیجارةالمضیئةالنھایة

المقبسفىالموجودةالثانویةالمادةترتیبیتم.البعضبعضھممعمتصلینیكوناعندمالالشتعالقابلة
، االتصالمنالمذكورةولیةألاوالمادةالثانیةالمادةیمنعترتیبفى، السیجارةنھایاتاحدعندمبدئیا
یتمبحیثللطرفمضادوضعھتجعلبطریقةتصمیمھویتمللتحركقابلالمذكورالقابوسیكونحیث

عندالقابوستثبیتیتمحیث،ولىألاالمادةمعاتصالھامنالثانویةالمادةیمكنترتیبوفى، شعالھإ
.ھ شعالإلیتمللنھایةالمقابلالطرف

(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



٤٤

٠٨/٠٥/٢٠١٣
٠٧٨٣/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٧٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

مى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العل
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 8/10

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CHEN, Jianfeng
YANG, Xudong
THIGPEN, Brian L.

4. CHILDERS, Brooks A.

(73) 1.
2.

٠٣/١٢/٢٠١٠بتاریخ ٩٦٠.١٤٠/١٢: ریكیة تحت رقمالوالیات المتحدة األم
٠٣/١١/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/059130):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)
براءة اختراع   (12)

) دثالثیة األبعا(3Dطریقة تفسیر بیانات مراقبة الدمج فى زمن حقیقى إلى بارامترات وھندسة 
لتشوه أنبوبى 

(54)

٠٢/١١/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٣/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
عیتعلق اال د توزی راءة لتحدی ل للق ي قاب ط حاسب آل دل ختراع الحالي بطریقة ، جھاز ووس اد مع إجھ

ر یتم الحصول على قیاسات٠ختیارهاالشكل لعضو مقابل لنظام تعدیل شكل تم  د عدد كبی اإلجھاد عن
ع العضومن المج د موق اد عن اد بإجھ اس إجھ ق كل قی ث یتعل اد ٠سات ، حی د مكون اإلجھ تم تحدی ی

م ي ت اد الت ار لقیاسات اإلجھ دل الشكل مخت ق بنظام مع ى المتعل تم الحصول عل ا و ی الحصول علیھ
ن انوي لكل م اد الث ون اإلجھ اد األساسي ومك ادمكون اإلجھ ددة لإلجھ ات المح ین ٠المكون تم تعی ی

المحددین لسطح العضو لتحدید توزیع اإلجھاد معدل ھاد األساسي ومكون اإلجھاد الثانويمكون اإلج
٠الشكل

(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



٤٥

٢٥/٠٥/٢٠١٣
٠٨٦٥/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٧٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C03C 17/34

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

CLABAU, Frédéric
GUILLEMOT, François

(73) 1.
2.

٢٩/١١/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥٩٨٢٥: تحت رقمفرنسا
٢٢/١١/٢٠١١بتاریخ(PCT/FR2011/052722):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)
براءة اختراع   (12)

في جو رطبلالستخدامركیزة من الزجاج مضادة للتآكل و مضادة للحشف  (54)
٢١/١١/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٢/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل اج االخت ن الزج زة م الي بركی تخدامالح زةلالس ون الركی ب ، تك و رط ي ج ذكورة ف الم
د أو: طاة بكومة تحتوي على ، لزیادة المسافة من الركیزة مغ ن النیتری ینیترید طبقة م یلیكون أوكس س

نانو متر وسطح ٦٥و ١٠ما بین نانو متر ؛ و طبقة من السیلیكا لھا سمك٩٠و١٠لھا سمك ما بین 
زة الحالي أیضاً االختراعیتعلق ٠معرض للھواء المحیط ك الركی ة لتحضیر تل باستخدامھاوبالطریق

٠وتطبیقھا

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٦

١٨/٠٢/٢٠١٣
٠٢٦٨/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٧٧

(22)
(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 3/14

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

BHOSLE, Balaji Marotrao
GANGAPPA, Rajashekhar
JAGANATHAN, Sridharan

4.
5.

MATHUR, Sandeep
VIRKAR, Prakash Dattatraya

(73) 1.
2.

٢٥/٠٨/٢٠١٠بتاریخ (MUM/2010/2368):تحت رقمالھند
١٤/١٠/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٨٧٦١١.٨: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 

٢٢/٠٧/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/062632): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع (12)

عملیة إلعداد منتج شــاى (54)
٢١/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٢/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ذا اال ق ھ ة إلیتعل راع بعملی اىخت تج ش داد من ة ٠ع من عملی واتإوتتض اى خط تج الش داد من ع
ة من سكریاتمنتقاةدة و مشتت من ماأضافة محلول مائى إ) أ( ویات وأمن المجموعة المكون و أنش
ة أ ماغ نباتی ات أص ة أو إنزیم ة بری تخرجات ھندی ا أو مس الیط منھ ىإو مخ ود ل اى األس أوراق الش

ھ) ب(٠للحصول على خلیط ة فی وى الرطوب ن تجفیف الخلیط حتى یصبح محت ل م الوزن % ١٠أق ب
وان سطح أوراق الشاىنعكاساللحصول على منتج شاى ، تتمیز بأن معامل  األسود قیاساً بمرشح أل

٠%١٢یزید على D ٦٥ضاءة أقل من إكھرمان بمعامل 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٤٧

٢٦/١٢/٢٠١١
٢١٦٠/٢٠١١

٢٠١٥مایو 
٢٥/١٠/٢٠١٥

٢٧٢٧٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01J 12/00, 19/00, 19/24

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHIRRMEISTER, Steffen
SCHMTTZ-NIEDERAU, Martin
KLUPPEL, Ingo

4.    FILTHAUT, Christoph

(73) 1.
2.

٣٠/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٣١٣٠٥.٢: المانیا تحت رقم 
٢٣/٠٦/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP) (2010/003770: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

مادة حاملة مطلیة بمحفز ، عملیة لتحضیرھا ، مفاعل یحتوى علیھ (54)
٢٢/٠٦/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٣/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة ، االخت ة لوحی ادة حامل ى م تمل عل ز تش ة بمحف ة مطلی ادة حامل بم
ید  ى أكس تملة عل ادة مش ن م ألف م ة تت یمات نانومتری ن جس ون م ا وتتك ع علیھ ة توض ة أولی وطبق

ة  ة األولی ى الطبق وعة عل ل موض ى األق دة عل ز واح ة محف یلیكون ، وطبق ات . س ر الطبق تعتب
وعة ذات ق دًا الموض قة تحدی ادة الالص دة للم ط جی وة رب د ق ا تول ث أنھ ن حی رة م ة كبی یم

اً  انس خصوص ر متج ز غی ور غازى محف اعالت ط ى تف ة ف اص بفعالی كل خ تخدامھا بش ویمكن اس
. فى المفاعالت الصغیرة 

(57)

غة اإلنجلیزیةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة بالل



٤٨

١٢/١٢/٢٠١٠
٢١٠٢/٢٠١٠
٢٠١٥یونیھ 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٧٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int,Cl,8 C25C 3/20

(71) 1.
2.
3.

RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED (CANADA)

(72) 1.
2.
3.

FARDEAU, Sylvain,
SULMONT, Benoit,

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٣٥٦٠٨٧.٠: المكتب األوروبى تحت رقم 
٠٥/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/004124: (طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ریقة إلنتاج األلومنیوم فى خلیة تحلیل كھربى    ط (54)
٠٤/٠٦/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٥/٠٦/٢٠٠٩من تبدأ الحمایة 

الى  راع الح ق االخت ة یتعل ىبطریق ل كھرب ة تحلی ى خلی وم ف اج األلومنی ع إلنت ى وض تمل عل وتش
دة  ى الم تحكم ف رات ال ن فت ابع م ى اإلT٠تت ؤدى إل ى ت ات الت د العملی ة وتحدی ى الخلی طراب ف ض

ات  ة أن آداء العملی ع مالحظ ى م ل الكھرب ام التحلی ى حم دة ف ا زائ دخل ألومین ن أن ت ى یمك والت
ة  دل التغذی اص بمع یم الخ د التنظ طراب وتحدی ى اإلض ؤدى إل ى ت رة Ќ (B(الت ل فت اص بك الخ

ـ بحیث یكون مساویاً لمعدل التغذیة Ќ (SR(وضبط معدل التغذیة الخاص بـ  Ќتحكم  Xالخاص ب
)Ќ (M٠)Ќ (B  ث بقاً Ќ (M(حی ده مس م تحدی دیل ت ل تع ن عام ارة ع عب

ة  یم التغذی دل تنظ دیل مع ى تع ل عل ذى یعم ار Ќ (B(وال ى اإلعتب ذ ف تم األخ الى ی وبالت
دة  ا الزائ ا باأللومنی تم حثھ ى ی ة الت ات للخلی ل اإلحتیاج ل ٠تقلی ة تقلی راع إمكانی ة اإلخت وفر طریق ت

٠التأثیرات على األنود عدل حدوث

(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



٤٩

١٣/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA 2006/1203

٢٠١٥مایو 
٢٥/١٠/٢٠١٥

٢٧٢٨٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01C 1/04 & C01B 3/02, 3/56

(71) 1.
2.
3.

AMMONIA CASALE S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FILIPPI, Ermanno

(73) 1.
2.

١٨/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ  ٠٤٠١٤٣٤٥.٥: تحت رقم المكتب األوروبى
١٠/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ )  PCT/EP2005/006255(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

عملیة إلنتاج االمونیا من الغاز الطبیعى (54)
٠٩/٠٦/٢٠٢٥ى فى وتنتھ١٠/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

روجین  ى نیت یط یشتمل بشكل أساسى عل ى خل اءاً عل ا بن اج أمونی ة إلنت یتعلق االختراع الحالى بعملی
ذكور  ى الم از الطبیع ریض الغ تم تع ث ی ى ، حی از الطبیع ن الغ ا م ول علیھم تم الحص دروجین ی وھی

ود بخار للحص ى وج ى باألكسجین ف ق إلى تفاعل أكسدة جزئى باستخدام غاز غن ى غاز تخلی ول عل
ى خطوة تفاعل  ى الخام ف از التخلیق ة الغ تم معالج ون ، وی خام یتضمن ھیدروجین وأول أكسید الكرب

ل  ى األق دة عل ة واح ة(حفزی ون ) إزاح ید الكرب انى أكس ى ث ون إل ید الكرب ن أول أكس زء م ل ج لتحوی
انى أكسید الكرب دروجین ، وث ى ھی ون ، وأول أكسید والحصول على غاز تخلیقى متحول یشتمل عل

ل  ى األق ون واحدة عل زع كرب ى خطوة ن الكربون ، ویتم تعریض الغاز التخلیقى المتحول المذكور إل
ة أول  ل إلزال ى األق ة واحدة عل ى خطوة تنقی ل وإل إلزالة ثانى أكسید الكربون بشكل جزئى على األق

ى  از الغن أن الغ ة ب ز العملی ل تتمی ى األق وى أكسید الكربون بشكل جزئى عل ذكور یحت جین الم باألكس
تم % ٥٠على  ذكورة ی ل الم ى األق ة الواحدة عل بة لخطوة التنقی ھ بالنس ن األكسجین وأن ل م على األق

٠)االمتزاز المتأرجح وفقاً لدرجة الحرارة(TSAاستخدام منخل جزیئى واحد على األقل من نوع 

(57)

اءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب بر
المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٥٠

٢١/٠٣/٢٠١٣
٠٤٧٢/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٨١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنو
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E05B 19/04, 27/10

(71) 1.
2.
3.

WINLOC AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

WIDÉN, Bo

(73) 1.
2.

٢٣/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ٨٨٩.١٥٠/١٢: م رقتحتتحدة األمریكیة الوالیات الم
٢١/٠٩/٢٠١١بتاریخ )PCT/SE2011/051133: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعابراءة  (12)

مفتاح وقفل بنموذج تشفیر مزدوج (54)
٢٠/٠٩/٢٠٣١نتھى فى ـوت٢١/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ھ شقىبتولیفة مفتاح وقفل تتضمن قفل إسطوانیتعلق االختراع الحالى  دوران ول ل لل اح قاب ابس مفت مع ق
ابس . غلق جانبیین نىالستقبال نصل مفتاح مسطح على األقل ولسامفتاح یتم توجیھھا بغرف مصاحبة بق

اح داخل شق المفت د نموذج شفرة. المفتاح ولھما أصابع مستعرضة بارزة ب انبویوج ف ج بنصل ى بتجوی
ونینىالمفتاح یتضمن على األقل سطح طح جانبشفرة منفصلین مك نىبس ل م ى األق د عل اح، واح المفت

ارج زء خ وع بج ى موض فرة أول طح ش من س انبىویتض ف الج ن التجوی انبىم طح الج ق للس ىومالص
تم تعشیق . ى بالتجویف الجانببأخدود مكوناً قسماً أعمقىویتم تحدید سطح شفرة ثانوالواحد المذكور وی

ىىوالثانوىأسطح الشفرة األول ع األصابع األول ق الم نة الغل ع ألس ة م ة المصاحبةوالثانی ن .جانبی ویمك
.تصمیم أنظمة مفتاح رئیسیة باستخدام مثل تلك األقفال والمفاتیح

(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 



٥١

٢٩/١١/٢٠١٢
١٩٨٢/٢٠١٢
٢٠١٥إبریل 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٨٢

(22)
(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 2/52

(71) 1.
2.
3.

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE-CNIM (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

LEHAUT, Christophe
LIOTARD, Cindy
PILUSO, Philippe

(73) 1.
2.

٠٢/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ١٠٠٢٣٣٥: مقرتحتفرنسا 
٣١/٠٥/٢٠١١ریخ بتا) PCT/FR2011/051235(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھالة وحید دمحم أحمد    / شركة سماس للملكیة الفكریة ویمثلھا (74)
اختراعبراءة  (12)

أداة على شكل صندوق لحمل مرآة واحدة على األقل لعكس الطاقة الشمسیة (54)
٣٠/٠٥/٢٠٣١وتنتھى فى ٣١/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

وتتمیز . بأداة على شكل صندوق لحمل مرآة واحدة على األقل لعكس الطاقة الشمسیةختراعاالیتعلق ھذا 
ً لالختراع بأنھا تتخذ شكل صندوق وتشتمل على جدارین طرفیین متوازیین مشكلیناألداة بواسطة وفقا

مع تندمج على التعاقب، اثنین من القضبان الجانبیة المتوازیةاثنین من األلواح المعدنیة الصفائحیة
یستخدم لحمل ى، جدار أمامالمعدنیة الصفائحیةومشكلین بواسطة اثنین من األلواحالجدارین الطرفیین

ىللجدران الطرفیة والقضبان ومشكل بواسطة لوح معدن، مثبت على حواف نفس الجانبالمرآة
ومشكل مثبت على حواف الجانب المقابل للجدران الطرفیة والقضبانى صفائحي مموج وجدار ظھر

ً للقضبانصفائحي مموج حیث تكون التمویجات لھاتین الصفیحتین موازیةىلوح معدنبواسطة . طولیا
.ویطبق االختراع على حقل مرافق تركیز الطاقة الشمسیة

(57)

ا  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كم
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٥٢

١٢/١٢/٢٠١٠
٢٠٩٦/٢٠١٠
٢٠١٥ابریل 

٢٥/١٠/٢٠١٥
٢٧٢٨٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07C 1/20. 4/06 & B01J 29/40. 37/28

(71) 1.
2.
3.

TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

NESTERENKO. Nikolai
VERMEIREN. Walter
GRASSO. Giacomo

4.      VAN DONK. Sander
5.      GARCIA Wolfgang

(73) 1.
2.

٢٥/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ  ٠٨١٥٨٩٢٤.٤:مكتب البراءات األوروبى تحت األرقام 
٠٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥٤٢٣٢.٤
٠٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥٤٢٣٣.٢

٢٤/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ  )  PCT/EP2009/057888(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

كریة ویمثلھا ھالة وحید أحمد شركة سماس للملكیة الف (74)
براءة اختراع (12)

عملیة لصنع أولفینات من المركبات العضویة (54)
٢٣/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ـــــــــة یتعلـــــــــ االختـــــــــراع  ـــــــــة ، فـــــــــى عمل ـــــــــات العطر فـــــــــة والمر ـــــــــة لصـــــــــنع األولفینـــــــــات الخف عمل ة ، XTO-OCالحـــــــــالى  مشـــــــــتر

ة من خ برت ، وتشمل العمل حتو على أكسجین ، هالوجینید أو  ة عضو  : ام تغذ

برت ؛) ٠أ حتو على أكسجین أو هالوجینید أو  ور الذ  ة العضو المذ توفیر جزء أول وجزء ثان من خام التغذ

ـــــــ) أ  قـــــــة المســـــــام عل اكلهـــــــا دق ـــــــت تحتـــــــو فـــــــى ه ـــــــة مـــــــن الزولی ئ شـــــــتمل علـــــــى مناخـــــــل جز ة تـــــــوفیر محفـــــــز  ى فتحـــــــات مســـــــام

ونة على األقل من  ة م أضالع أو أكثر ؛١٠حلق

ـــــــوفیر منطقـــــــة تفاعـــــــل ) ب ور OC، ومنطقـــــــة تفاعـــــــل XTOت ر المحفـــــــز المـــــــذ ـــــــتم تـــــــدو ومنطقـــــــة إلعـــــــادة تولیـــــــد المحفـــــــز ، و

ــــــى األقــــــل مــــــن المحفــــــز المعــــــاد تولیــــــده إلــــــى منطقــــــة تفاعــــــل  ــــــر جــــــزء عل حیــــــث یجــــــر تمر ، OCفــــــى المنــــــاط الثالثــــــة ، 

ــــــر جــــــزء علــــــى األقــــــل مــــــن المحفــــــز الموجــــــود فــــــى منطقــــــة تفاعــــــل  ــــــًا تمر ار XTOإلــــــى منطقــــــة تفاعــــــل OCثــــــم یــــــتم اخت

ــــــــر جــــــــزء علــــــــى األقــــــــل مــــــــن المحفــــــــز الموجــــــــود فــــــــى منطقــــــــة تفاعــــــــل  إلــــــــى منطقــــــــة إعــــــــادة التولیــــــــد ؛ XTOثــــــــم یــــــــتم تمر

ة فى الساعة  ة الوزن ٤إلى حوالى ٠.٥من حوالى XTOقة تفاعل للجزء األول فى منط(WHSV)حیث تتراوح السرعة الفراغ

حیث تتراوح ١-ساعات  ؛١-ساعة ١٢وحوالى ٥من حوالى OCفى منطقة تفاعل WHSV، و

برــــــــت ) جـــــــــ حتــــــــو علــــــــى أكســــــــجین ، هالوجینیــــــــد أو  ور الــــــــذ  ــــــــة العضــــــــو المــــــــذ مالمســــــــة الجــــــــزء األول مــــــــن خــــــــام التغذ

ــــــــXTOفــــــــى مفاعــــــــل  ــــــــة لتحو ن دفــــــــ مــــــــع المحفــــــــز عنــــــــد ظــــــــروف فعال ــــــــة لتكــــــــو ل جــــــــزء علــــــــى األقــــــــل مــــــــن خــــــــام التغذ

رونات ثقیلة ؛XTOلمفاعل  فة وجزء هیدرو حتو على أولفینات خف

رونات الثقیلة ؛) د  ورة عن الجزء الهیدرو فة المذ فصل األولفینات الخف

ة ال) ه رونات الثقیلة والجزء الثانى من خام التغذ ور من الهیدرو حتو مالمسة الجزء المذ ور الذ  على أكسجینعضو المذ

برت  رونات الثقیلة OCفى مفاعل أو هالوجینید أو  ل قدر على األقل من جزء الهیدرو مع المحفز عند ظروف فعالة لتحو

ور  ة العضو المذ برت وخام التغذ فة المحتو على أكسجین أو هالوجینید أو  ٠إلى أولفینات خف
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٢٣٤دد ــالع٢٠١٥دیسمبرددــع

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- رة للب ادراألوصاف المختص الل شھةالص وفمرخ ة ٢٠١٥برن ة العربی ـًا باللغ طبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٧٢٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٧٢٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٧٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥( ٢٧٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٦( ٢٧٢٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٧٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٧٢٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٧٢٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٧٢٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٧٢٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٧٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٧٢٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٧٢٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٧٢٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٧٢٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٧٣٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٧٣٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٠( ٢٧٣٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ



)٢١( ٢٧٣٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٢( ٢٧٣٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٣( ٢٧٣٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٤( ٢٧٣٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٥( ٢٧٣٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٦( ٢٧٣٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٧( ٢٧٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٨( ٢٧٣١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٩( ٢٧٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٠( ٢٧٣١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣١( ٢٧٣١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٢( ٢٧٣١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ءة رقـم برا

)٣٣( ٢٧٣١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٤( ٢٧٣١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٥( ٢٧٣١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٦( ٢٧٣١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٧( ٢٧٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٨( ٢٧٣٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣٩( ٢٧٣٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٠( ٢٧٣٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤١( ٢٧٣٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٢( ٢٧٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٣( ٢٧٣٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٤( ٢٧٣٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٥( ٢٧٣٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٦( ٢٧٣٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٧( ٢٧٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤٨( ٢٧٣٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 



)٤٩( ٢٧٣٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٠( ٢٧٣٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥١( ٢٧٣٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٢( ٢٧٣٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٣( ٢٧٣٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥٤( ٢٧٣٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 
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(i)

تصدیر

تمثــل المعلومــات التكنولوجیــة التــى تحمیهــا بــراءات االختــراع أهمیــة كبــرى ، إذ أنهــا تحتــوى علــى 

أســرار تكنولوجیــة قابلــة للتطبیــق الــصناعى ، أى أنــه یمكــن تحویــل بعــضها إلــى منــتج صــالح لالســتغالل 

اختــراع، للحفــاظ علــى تجارًیــا أو صــناعًیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات 

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنــا للواقــع االقتــصادى العــالمى الجدیــد بأبعــاده الدولیــة والمنجــزات العالمیــة والتكنولوجیــة ، تــم 

إنشاء وتشغیل الشبكة القومیة لدعم االختراعات ، وترتكز على إنـشاء نقـاط اتـصال إلكترونیـة بـین مكتـب 

االختــــراع وبــــین مراكــــز المعلومــــات العلمیــــة والتكنولوجیــــة فــــى الجامعــــات ، والمراكــــز البحثیــــة ، بــــراءات 

والشركات ، وربطها إلكترونًیا بمكتب براءات االختراع لتحقیـق التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، وربـط 

التــى تحتویهــا الجمیــع بمراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى یمكــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوجیــة

.وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة تدفع بخطة التنمیة إلى األمام

وقد شاركت أكادیمیة البحث العلمـى والتكنولوجیـا ممثلـة فـى مكتـب بـراءات االختـراع ، بفاعلیـة مـع 

والــصادر كــل األطــراف المعنیــة مــن وزارات وهیئــات بــراءات االختــراع الجــزء األول مــن الالئحــة التنفیذیــة

، وتطلــب ذلــك جهــوًدا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون ٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیجیة ألكادیمیــة البحــث العلمــى والتكنولوجیــا وهــو تــشجیع 

عـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل التطـــویر التكنولـــوجى  لالخترا

تــسویق االختراعـــات وذلـــك لخلـــق فــرص عمـــل جدیـــدة للـــشباب تــؤثر فـــى المـــستوى االجتمـــاعى للفـــرد ، 

وتـــؤدى الـــى إرســـاء قاعـــدة تكنولوجیـــة ترقـــى بـــالمجتمع بمـــا یتوافـــق مـــع عـــصر المعلوماتیـــة ، حیـــث أن 

اإلبداعیـــة واالبتكاریــــة والمحافظـــة علـــى أعمــــالهم ، مهمـــة قومیــــة رعایـــة الموهـــوبین مــــن ذوى القـــدرات 

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



ة افتتاح

المجتمع وتثر               عـًا ورافًدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض  حث العلمى من عد ال

ة و  ة االقتصاد حق التنم حقوق ن اا ولم، ة المنشودة جلو التكنو فكره مما  ا ااالهتمام  ة مطلبـً ر ة الف لملك

ـًا من مطالب المعرفة  ة إبداعاتهم والتنمضرور ة لحما حقوق قانون ة والتى تزود المخترعین والمبدعین 

ما أنها تنظم وتحمى إبداعاتهم  ة لهؤالء المبدعین ،  ة واألدب ة الحقوق المال ة والتى یترتب علیها حما ر الف

.

احثین والعلماء والمبدعین والعمل  ا لل حث العلمى والتكنولوج ة ال م ة أكاد حـث وفى إطار رعا على ر ال

ـة بـین  ـة والتـى ترتكـز علـى إنشـاء نقـا اتصـال إلكترون ة اإللكترون الصناعة تم إنشاء وتشـغیل الشـ العلمى 

ات علـى مسـتو  ة فـى الجامعـات والمراكـز والشـر ة والتكنولوج تب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلم م

ع محافظات مصر لتحقی التكامل والتالحم بینه هـا جم ـة التـى تحتو ن ترجمـة المعلومـات التكنولوج م ا حتى 

ة إلى األمام  ة تدفع بخطة التنم ٠وثائ براءات االختراع إلى أصول إنتاج

ومـن هنــا جــاء االهتمـام بنشــر الــوعى وثقافــة المعلومـات المتضــمنة ببــراءات االختـراع وتــم اإلصــدار بنشــرة 

ـة الحدیثـة فـى األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف د من الضوء على االتجاهات التكنولوج إلقاء المز

ـة التـى یتضـمنها هـذا الوعـاء المعلومـاتى  انـات والمعلومـات الثر المجاالت المختلفة واالستفادة الكاملـة مـن الب

ــا  ــة التكنولوج ــة تنم رهــا ؛ ممــا یــؤد إلــى دفــع عمل ــات والعمــل علــى تطو ــى أحــدث التقن المهــم للوقــوف عل

ة ل ٠مصرنا الحبی

 ،،،ـى التوفیـوهللا ول

سر  تب براءات االختراعئ م

ضة٠أ" "عادل السعید عو
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45 خ  صدور البراءةتار

51 للبراءات ىالتصنیف الدول

54 ة االختراع ةتسم ومدة الحما

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 
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( iv )

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم 

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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عت األعضاءرموز الدول ا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
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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ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

الرمز الدولة الرمز الدولة
YU یوغوسلفیا RW رواندا
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا SG سنغفافورة
ZM زامبیا SI سلوفینیا
ZR زائیر SK سلوفیكیا
ZW یمبابوىز SL سیرالیون

SM سان مارینو
SN السنغال
SO الصومال
SR سورنیام
ST ساوتومى و برنسبى
SV السلفادور
SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
TD تشاد
TG جووت
TJ طاجیكستان
TH تایالند
TM نستانتركما
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VC سانت فنسنت وجرینادین
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
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والصور المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣

١٣/٠٢/٢٠١٢
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جمھوریة مصر العربیة
ىوزارة الدولة لشئون البحث العلم

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B3/04

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MARTIN, Carl, S.
STOESZ, Carl, W.

(73) 1.
2.

١٩/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٥٤٣.٦٣٤/١٢: مالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رق
٠٥/٠٨/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/044573):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

نظام استشعار موضع توزیع الحصى باستخدام األلیاف الضوئیة  (54)
٠٤/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٥/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ع الحصى  ة توزی تم إرسال حال ر وی ة البئ یتعلق االختراع الحالى برصد تعبئة الحصى من خالل حال
ذى یلتف حول  اف الضوئیة ال ات المفضلة لخط األلی ى من خالل التقنی ت الفعل ى الوق إلى السطح ف

وب حول الشاشات-أو غیرالشاشات بطریقة مباشرة  ى أنب ط األ٠مباشرة ف ك خ اف الضوئیة یمتل لی
داخلى ل ال ة الخیط المكم تم إزال اج خیط ٠وصلة قابلة لالنفصال والتى تنفصل عندما ی ك إنت د ذل وبع

دھا باستمرار  تم رص ى ی ر الت ة البئ یمكن تشغیلھ لوضع خط األلیاف الضوئیة عبر سائل یتصل بحال
اج ور اإلنت ى ط وق ٠ف ة ف ریة الملفوف اف البص ط األلی ون خ ن أن یك اً، یمك ن أیض ث یمك أ بحی المعب

ة  ك لمعرف ى وذل ت الفعل ى الوق الكشف عن الحركة النسبیة للخیط الداخلى للمعبأ وتوصیلھا للسطح ف
ة الحصى  أنھ قد تم تحریك المعبأ للمسافة المناسبة، على سبیل المثال، للحصول علیھا من وضع تعبئ

٠إلى الوضع المعاكس

(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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مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 43/08 & C08G 18/28 & C08L 75/04 & E21B 33/12

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

JOHNSON, Michael
MAZYAR, Oleg, A.

(73) 1.
2.

٢٠/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٧٦٣.٣٦٣/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٥/٠٤/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/031231):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

منع ، تشغیل و التحكم في توزیع موسعات معتمدة على رغوة بولیمیریة تحتفظ بشكلھا (54)
٠٤/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٥/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة تحتفظ بشكلھاالحالي بتحقیق تشغیل و التحكم في توزیع مادة االختراعیتعلق  از بولیمیری ى جھ عل
ة تحتفظ ادة بولیمیری ة م ق معالج ن طری ر ع ي أداة أسفل البئ ود ف ر موج ر بئ ة أو حف كلھا مدمج بش

ض ع لخف ائع توزی ع م غوطة م ھ وTgمض اص ب ادة /الخ ین الم الي تلی البتھ، وبالت ل ص أو تقلی
ة استعادتھاتوسعھا وعلىالحثوةحتفظ بشكلھا عند درجة حرارة معطاالبولیمیریة التي ت د درج عن
ع٠حرارة منخفضة ع توزی تم من ي تحتفظ بشكلھا مدمجة أو طریقة بدیلة، قد ی ة الت ادة البولیمیری الم

طة حجب ا بواس ذي المضغوطة أو تثبیطھ ائع ال ن الم ة م ادة ببیئ لالم ا بصورة Tg یقل الخاص بھ
٠المادة مع مائع التوزیعاتصاللك الخاصة بھا أو كلیھما ، ثم بعد ذملحوظة ، تقلیل الصالبة

(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
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مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B22D 41/22, 41/50

(71) 1.
2.
3.

VESUVIUS GROUP S.A (BELGIUM)

(72) 1.
2.

SIBIET, Fabrice

(73) 1.
2.

٢١/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٧٣٦٩٦.٧: تحت رقم مكتب البراءات األوروبى 
٢٠/١٠/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/006410(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اختراع براءة  (12)

ةداخلیةبفوھة بھا مزودةخاصةصب وتجمیعةفوھ (54)
١٩/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٠/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

وىصب تشتمل عند الطرف العلوةبفوھاالختراع یتعلق ھذا ھ سطح عل تطیل الشكل ل ى لھا على لوح مس
. للوحى السطح العلوعلىیكون متعامداً ىنبوب المحور والذأعلى یضاً ة أكما تشتمل الفوھ.ى وسطح سفل

اةتشتمل الفوھ. ةللفوھىالسفللى الطرفإللوح ىنبوب من السطح السفلألیمتد ا ى قن ن صةعل ب تتكون م
نةفتح كیلھا م م تش دخل ت طح م الل الس وى خ وحالعل ب فلل ى ثق تمل عل ا تش وحى، كم ب فالل ى، وثق

اً أللىویكون الطرف السفلنبوب،ألا وب مغلق انب رز قن فلةوتب ن الطرف الس القرب م الل منىالصب ب خ
وحىفةات الموجودالفتحوتكون. نبوبأللةالجدران الجانبیىتم تشكیلھا فىالتو،  المخارج وب الل ، وثق
وح وا لألالل ارج متص وب والمخ اللةنب ن خ ائعم ور. الم ارج بص ع المخ تم وض ى ةمتماثلةوی ن أىعل م

ور ب المح وب أللجوان ارج الت. نب ز المخ ل مراك ىىوتعم د عل ىأىتوج ور عل ب المح ن جوان د م تحدی
رةبدرجةمحور للمخارج المتعامد ى المحور لةكبی وبألعل ون محور. نب وازویك د إىالمخارج مت ى ح ل

انوىالشكل ویكون لھا محور رئیسة مستطیلة وتكون الفتح. كبیر مع زوج من جوانب اللوح  . ى ومحور ث
انو ور الث ون المح اً ة للفتحىویك ارجمتوازی ور للمخ ع المح اً . م داف ألوفق راعأھ رى لالخت ق خ ، یتعل

ك الفوھ. ة داخلیةفوھبةمزودةوھبالفةخاصةبتجمیعیضاً ى أاالختراع الحال تم استخدام تل ة والتجمیعةوی
ل باتجاهةصب مستمرةعملیىفةداخلیةبفوھةبھا المزودةالخاص ق البرمی والذ من طب ب الصب للف قال

.المستمر

(57)

لیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنج
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب
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(51) Int. Cl.8 A61F 13/15, 13/49

(71) 1.
2.
3.
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(72) 1.
2.
3.

TAKAHASHI, Kazuhiko
WATANABE, Tomohiro
MIYAKI, Masanobu

(73) 1.
2.

٠١/٠٧/٢٠١١بتاریخ ٢٠١١-١٤٧٧٨٠: تحت رقمالیابان
٢٩/٠٦/٢٠١٢بتاریخ(PCT/JP2012/066747):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
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سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتصریف منتج ماص (54)
٢٨/٠٦/٢٠٣٢وتنتھى فى ٢٩/٠٦/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ى تحسین ادرة عل ة ق دیتعلق االختراع الحالي بطریقة لتصریف منتجات ماصة، وتكون الطریق ل مع
ھ د علی كل یُعتم ط بش لة فق زود بوص اص م تج م ریف من طة تص وع بواس ة٠الخض من طریق تتض

تج ماص وفیر وصلة:(PD) تصریف من ة لنسیج(P1) خطوة لت ة الخلفی دھا توصیل الحاف تم عن ی
الي(WB) متصل ة للنسیج المتصل الت ة األمامی تم(WB) مستخدم والحاف وة ی اً؛ خط طتھا مع بواس

ى أ ي؛ عل تحكم ف ن الوصلة(WB) ساس طول النسیج المتصلال ى موضع قطع(P1) م (P2) إل
د ى أساس بُع ة(PD) المنتجات الماصة(L1) وأیضاً عل اه اآلل ي اتج لللنسیج(MD) ف المتص

(WB)داد النسیج المتصل ي زمن إم تم وضع الوصلة(WB) ، ف ث ی ي مركز(P1) بحی تج ف المن
تج الماص (PD) الماص ط؛ وخطوة لفصل المن ذي یتضمن الوصلة(PD) فق ن خط(P1) ال ع
٠في منتصف خط اإلنتاج(PD) وتصریف المنتج الماصاإلنتاج

(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
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٠٨/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥٦٠٩٦:تحت رقمسافرن
٠٧/٠٩/٢٠١٠بتاریخ(PCT/FR2010/051852): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
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ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

مادة متضمنة طبقة تحتیة من الزجاج مطالة على أحد أوجھھ بطبقة محفزة ضوئیا  (54)
٠٦/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٧/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ددة  ة متع تخدام طبق ل باس ى األق ھ عل د أوجھ ى أح الة عل اج مط ن الزج ة م ة تحتی منة طبق ادة متض م
ى  دة عل اء سفلیة واح ة للكھرب ة عازل ذكورة، طبق ة م ة تحتی ن طبق دءا م من، ب الطبقات الرقیقة وتتض

ة األقل، وطبقة وظیفیة أو دلیلیة واحدة على األقل ومصنو عة من معدن أو نیترید معدن، وطبقة عازل
ى  ا عل ور جزئی انیوم متبل ید التیت ن أكس ل م ى األق للكھرباء علویة واحدة على األقل، وطبقة واحدة عل

ادن "االنتیز"األقل فى صورة معدن  ن المع ، ویكون المعدن أو نیترید المعدن المذكور أساسھ واحد م
٠أو أى من سبائكھم أو محالیلھم الصلبةNb, NbN, W, WN, Ta, TaN٠: أو نیتریداتھا اآلتیة

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
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ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع  (12)

إنتاج سماد عضوى حیوى فائق التخصیب  (54)
٢٢/٠١/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٣/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من

ات یتعلق ھذا االختراع بس ع مخلف ة م ماد یتم إنتاجھ بخلط كمیات متوازنة ومحسوبة من مخلفات نباتی
رى  ات الكب روریة للنب ة الض ر الغذائی ن العناص ى م یط طبیع ار وخل ت أو البیوش دواجن والبنتونی ال

وى  ولیمر حی غرى وب ن . والص ة م ة متكامل افة مجموع ى بإض ر المیكروب ات التخم تم عملی وت
دوى " و(Efficient Microorganisms)المیكروبات المفیدة  ب الی ل " بالتقلی رتین أسبوعیا لتقلی م

ى  ن ٤٢فترة التحلل المیكروبى للمخلفات ال دًال م اً ب ھر ٤-٣یوم ذا السماد یحسن الخواص . أش وھ
اج  ة اإلنت ر فائق ن الخض واع م ة أن رض زراع ة بغ ى الرملی ة لالراض ة واالحیائی ة والكیمیائی الطبیعی

ى السنة الواحدة أربعة مرات متتال ة ف ادة . ی ى زی م الحصول عل د ت ذه الخضرغالیة % ٤٠وق ن ھ م
.من میاه الرى بالمقارنة بالزراعات التقلیدیة % ٢٧-٢٢الثمن وتوفیر من 

(57)
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(72) 1.
2.
3.

LEIFELD, Sabine
REINHOLD, Tom
FILLER, Sven

4. KARLA, Uwe

(73) 1.
2.

٢٦/١١/٢٠٠٨بتاریخ ١٠٢٠٠٨٠٥٩٦٧٣.٦: تحت رقمألمانیا 
١٤/١١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/008125(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

شادى فاروق مبارك  (74)
راءة إختراعب (12)

ةالمذكورةللخرطوشوتطبیقاتةالمذكورةالخرطوشعلىىمحتوةدویأتوزیعووعاءخرطوشھ
المذكورةدویألاتوزیعووعاء

(54)

١٣/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٤/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
ویوفرمستخدمةبواسطمنآوبسیطبشكلوتداولھاقراصأللمنآلابالتخزینختراعالھذا ایتعلق

جزاءأالستقبالبمستودعومصممصلبھدواءجزاءألدواءتوزیعوعاءى فقحامھاإیمكنخرطوشھ
تشتمل،لالختراعطبقا. الخرطوشھھذهعلىى محتودواءتوزیعوعاءیضاً أویوفر، الدواء

مانآةلیآنإ.ةرطوشالخونقلتخزینثناءأالدواءجزاءأةحركلمنعمنآلاالنقلةلیآعلىة الخرطوش
قابالویكونالمستودعىفىاحتكاكتوافقمعیستقرالتفاوتعنالتعویضةسدادتحدیداىھھذهالنقل

ىفللتحركةقابلقراصأللةمنزلقةقطععلىةالخرطوشیضاً أىتحتو.ىالمحوراالتجاهىفةللحرك
ةالخرطوشفيقلألاعلىواحدىرمحوشقخاللمنتتعشقىوالتالمستودعىفىالمحوراالتجاه

تعملوبھذا،ة الخرطوشى فالدواءجزاءألىإىالمحوراالتجاهىفةالمؤثرةالقوتنقلبواسطتھاىوالت
.سفلألىعمودشكللھىالذالدواءجزاءأنسقمساكإعلى

(57)

المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٠

٢٩/٠٦/٢٠٠٩
١٠١٦/٢٠٠٩
٢٠١٥یولیھ 

٠٣/١١/٢٠١٥
٢٧٢٩٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

تكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى وال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 1/20

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

TENGHAMN, Stig Rune, Lennart
BORRESEN, Claes, Nicolai;

(73) 1.
2.

١١/٠٤/٢٠٠٧بتاریخ ٧٨٦.١١٥/١١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٠/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/US2008/004623):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

دمحم كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

للمسح الزلزالى البحرىةوطریقةمنظوم (54)
٠٩/٠٤/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٠/٠٤/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع ب ذا االخت ق ھ ح الیتعل ة للمس منمنظوم رى تتض ى البح ى : زلزال د عل رى واح ى بح ل زلزال رت
س ، ومجس ضغطاألقل ل، ومج ى األق د عل واحد على األقل مثبت فى الرتل الزلزالى البحرى الواح

ع حركة جسیمات ل بالتنسیق م ى األق د عل ى البحرى الواح ل الزلزال ى الرت واحد على األقل مثبت ف
ةمجس ل، حیث مجس حرك ھ ذوالضغط الواحد على األق ت فی ل المثب ى األق د عل الجسیمات الواح

ن  د ع ین یزی ردد رن ز٢٠ت غطھرت ات الضغط من مجس الض ع بیان ى لتجمی ؛ ووسائل حاسب آل
من أجل الواحد على األقل مع بیانات حركة الجسیمات من مجس حركة الجسیمات الواحد على األقل

٠مزید من المعالجة

(57)

ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١١

٠٥/٠٢/٢٠١٣
٠١٨٩/٢٠١٣
٢١٥یونیھ 

٠٣/١١/٢٠١٥
٢٧٢٩٤

(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.

GREGORY, Ernest Parkes
STIAN, Hegna

(73) 1.
2.

٠٧/٠٢/٢٠١٢بتاریخ ٣٦٧.٧٨٧/١٣: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

دمحم كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

طیف المصدر/ شبحةزالإبعد ةالمصدریاألدلةلتحدید ةومنظومةطریق (54)
٠٤/٠٢/٢٠٣٣وتنتھى فى ٠٥/٠٢/٢٠١٣تبدأ الحمایة من 

ات الزلزالییتم راً ةاكتساب البیان ددا واف من ع ى یتض ةالفرعیمن المصادرباستخدام مصدر زلزال
ر من األةمستقرةالزلزالی د عدد واف ائى عن ى جسم م اق ویجرى تنشیطھاف ف اإلعم ات بمختل عاق
د كلعةالزلزالیةالفرعیالمجال للعدد الوافر من المصادرةبعیدةدلیتم تحدید األو٠ةالزمنی ق ن عم

ن األ وافر م دد ال ن الع اقم ب٠عم ل مرك د دلی تم تحدی بحیوی ن الش ال م ال خ د المج در ةبعی للمص
ن اةالزلزالیةمن المصادر الفرعیالمجال للعدد الوافرةبعیدةدلالزلزالى من األ دد عند كل عمق م لع
ن األ وافر م اق وال ھإعم ات زمنی رى ٠ةمختلفعاق تجابةةزالإویج دریاالس ن ةالمص ات م البیان

٠المجال البعید للمصدر الزلزالىةدلأباستخدام ةالزلزالی

(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



١٢

٢٦/٠٦/٢٠١١
١١٠٢/٢٠١١
٢٠١٥إبریل 

٠٣/١١/٢٠١٥
٢٧٢٩٥

(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.

OEYVIND, Hillesund
 STIAN, Hegna

(73) 1.
2.

٠٢/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ٨٠٣.٧٣٠/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

دمحم كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

ةالبحریةیوفیزیائیچطرق لتجمیع البیانات الـ (54)
٢٥/٠٦/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٦/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

، تتضمن ةرضیبعلم الطبیعیات األةى خاصأةیوفیزیائیچلتجمیع بیانات ةریقطبھذا االختراع یتعلق
مسح فى جسم مائى، ةخلف سفینةیوفیزیائیچالـبتجمیع البیاناتةومعدات خاصةجھزأو جر أسحب 

ف  ى ص دات عل ذه المع تمل ھ ث تش یمأحی ن و تنظ ین م اأمع ال مجس درت فینةت ممت ف الس ةخل
ذكور ع ةالم د موق ھ األةخاصسنادإةدیسى لنقطیوچ، وتحدی د طرف بتوجی ال عن امى ألأرت ال م رت

ى٠سنادإالمجسات مع اتجاه  د عل ل مناألوینحرف واح ف أق ى یضمھا الص ال المجسات الت و أرت
سناد اإلةسى المحدد لنقطیودیچللموقع الـةالمجسات جانبیا استجابرتالأالتنظیم المعین المذكور من 

٠سناد المحددل واتجاه اإلرتااأللتوجیھةالمذكور

(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



١٣

٢٣/٠٥/٢٠١٠
٠٨٤٠/٢٠١٠
٢٠١٥یولیھ 

٠٤/١١/٢٠١٥
٢٧٢٩٦

(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 C04B 35/00

)جمھوریة  مصر العربیة ( حافطاحمدالرحمنھبھ/ األستاذة ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حافطاحمدالرحمنھبھ/ األستاذة ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اختراعبراءة  (12)

الطبقاتةمتعددةالمركبالموادلتصنیعةلیآةوحد (54)
٢٢/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٣/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

المشغوالتعملىعلة القدرلھاالطبقاتةمتعددةالمركبالموادلتصنیعةوحدبیتعلق ھذا االختراع
شكالألاذاتالمشغوالتعملىعلةالقدرمعةفائقةبسرعةالكبیرحجامألواةالمعقدشكالألاذات

وسمكوالتصلدةالتغذیمعدالتىفالتحكمىعلةالقدرمعةفائقةبسرعةالكبیرحجامألواةالمعقد
ىفوالتحكمةالسائلوالفلزات) اللدائن(البولیمراتمعالتعاملىعلةالقدرلھاكمةالمصنعالطبقات

لیافألامثلةالمختلفالمقویاتنواعأاستخدامیمكنكماالتصنیعظروفىفوالتحكمتصلدھامعدل
نوعیتھاوأكثافتھاعنالنظربغضالتسلیحلواحأوةالشبكیوالمقویاتةوالقصیرةوالمتوسطةالطویل

.المخلقوأىالعضوساسھاأوأ

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



١٤

١٥/١٢/٢٠١١
٢١٠٤/٢٠١١
٢٠١٥یولیھ 

٠٤/١١/٢٠١٥
٢٧٢٩٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B28B 1/26, 1/00

) جمھوریة مصر العربیة(ھبة الرحمن أحمد / دكتور مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھبة الرحمن أحمد حافظ/ دكتور مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لتصنیع وتشكیل المواد فى قوالب فخاریة معالجة  (54)
١٤/١٢/٢٠٣١وتنتھى فى ١٥/١٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة معالجة عل ب فخاری ى قوال واد ف ة لتصنیع وتشكیل الم الث مراحل یتعلق ھذا االختراع بطریق ى ث
یط ز الخل ة تجھی ا مرحل واد : أولھ وانى والم ین األس ن الط وط م ن مخل ة م ب الفخاری نع القوال تص

ن  امیة وتطح فاء المس بس إلض ال المك ن رم بة م ة مناس ا بكمی د خلطھ اعدة بع یرامیكیة المس الس
ھل  انس س ین متج ى عج ول عل اء للحص اف الم یط ویض انس للخل مان التج ل لض ات وتنخ المكون

٠كیلالتش
عھ : ثانیھا مرحلة التشكیل ة ووض ادة المركب ى الم وب ف كل المطل یصنع نموذج خشبى أو معدنى بالش

٠على العجین لتشكیل القالب، یجفف القالب حتى یتصلد ویصبح أملس السطح ومالئما للصب
ب الء والص ة الط ا مرحل ادة: ثالثھ ر الم م تحض وت ث ویة والزی المواد العض داخلى ب طح ال ق الس یزل

ى  ع ف یرامیك ویوض ب الس ى القال یط ف ب الخل تم ص ائلة وی ة أو س ورة لزج ى ص نیعھا ف راد تص الم
تم تكسیر  د تصلده ی عنصر تسخین یكفل انتظام توزیع درجات الحرارة ومنع التصدع الحرارى وبع

٠القالب وإخراج المنتج

(57)

ة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافق
والصور المرفقة بالطلب



١٥

٢٩/١١/٢٠١١
٢٠١٢/٢٠١١

٢٠١٥مایو 
٠٤/١١/٢٠١٥

٢٧٢٩٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08L  3/00

)جمھوریة مصر العربیة(صندوق العلوم و التنمیة التكنولوجیة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عمرو عبد العزیز الھادى/ األستاذ الدكتور.   ٤
كاملیا یوسف الدوینى/ األستاذة الدكتورة .    ٥

حسنى السید دمحم على/ األستاذ الدكتور 
طاف حلیم بسطاأل/ األستاذة الدكتورة 

أحمد إبراھیم والى/ األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

من قش األرز الستخدامھا فى ) ھیدروجیل ( النتاج مواد ذات قدرة عالیة المتصاص الماء طریقة 
االغراض الزراعیة

(54)

٢٨/١١/٢٠٣١وتنتھى في ٢٩/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
من ) ھیدروجیل ( یتعلق ھذا االختراع بطریقة النتاج مواد ذات قدرة عالیة المتصاص الماء 

قش األرز ، و ذلك الستخدامھا لألغراض الزراعیة بطریقة آمنة بیئیاً و اقتصادیة ، حیث یتم 
خام ، بمونیمر األكریلونیتریل انتاجھ عن طریق إدخال مجامیع شارھة للماء بتطعیم قش األرز ال

و تمیوءه بالقلوى ، و یمیز طریقة التحضیر أن جمیع مكونات التفاعل تدخل فى انتاج 
الھیدروجل فال یتخلف منھا أى مخلفات ضارة سواء سائلة أو غازیة ، مما یعظم االستفادة منھا 

طن ٣.٥ینتج حوالى طن من قش أرز ١و التحسین فى تطبیقھا العملى و االقتصادى ، حیث أن 
تم تقییم ھذا المنتج كیمیائیاً ، و أیضاً التحلیل الحرارى بھدف تقییم ثباتھا. ھیدروجیل 

الحرارى ، إذا تم تطبیقھ فى المناطق ذات المناخ الصحراوى الحار ، حیث انھ یصلح 
. الستصالح األراضى الرملیة 

٣٠٠٨امتصاص لماء النیل و الماء المقطر بلغت ویتمیز الھیدروجیل الناتج بھذه الطریقة أنھ یعطى
ز . جم ھیدروجیل على الترتیب ١٠٠/ جم ٣١٢٥،  ة بتركی ة الرملی ى الترب ھ عل –٠.١( و بتطبیق

ك ) جم تربة رملیة ١٠٠/ جم ٠.٢ رى ، و ذل اء ال ة أثن أدى إلى تقلیل من فقد السماد المضاف للترب
ة لل واص الھیدروفیزیائی ن الخ ینھ م ى لتحس ات إل ا النب تفاد بھ اء المس ة الم ادة كمی اً زی ة و أیض ترب

ن % ٢١٩ زد ع م ت وى ل ماد الحی ة و الس ة بالطفل ین المعالج ى ح بة % ١٨٩ف اف بنس ١٠و المض
.كجم تربة /جم

(57)

لرسومات تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من ا
والصور المرفقة بالطلب



١٦

١٨/١١/٢٠٠٧
001250/2007PCT/NA

٢٠١٠یولیھ 
٠٤/١١/٢٠١٥

٢٧٢٩٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
لمىوزارة الدولة لشئون البحث الع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H04M 1/00 & H04B 1/16, 1/38

(71) 1.
2.
3.

LOJACK OPERATION COMPANY LP.(UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.
5.

ROMANO, Frank
KRISHNA, Sampath
NGUYEN, Son
RHODES, Jesse
CREWE, Philip, Grahame

6.  CLETHEROE, Daniel,
Jonathan, Finchley

7.  MARSDEN MARK
8.  GREENDALE, Steven, Walter
9.  WATSON, Nigel, James

10.  STROUD, Ian,
Christopher

11. HOWE, Timothy, David
12. SMITH, Gerard, Edward

(73) 1.
2.

١٨/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ ١٣١.٨٤٧/١١:ة األمریكیة تحت رقملمتحدالوالیات ا
١٧/٠٥/٢٠٠٦بتاریخ )2006/018963PCT/US(:رقمىطلب البراءة الدول

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وحدة تحدید موضع مركبة بطریقة إدارة محسنة للقدرة  (54)
١٦/٠٥/٢٠٢٦فى وتنتھى ١٧/٠٥/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل درة باالخت نة للق ة إدارة محس ة بطریق ع مركب د موض دة تحدی ٠وح
دة اإلشارة ٠حیث یستقبل المستقبل إشارة من شبكة مصادر اتصال  ة ش دد نظام فرعى لمتابع ویح

ى  ام الفرع تجیب النظ وى ویس ارات األق ال اإلش ام بإرس ذى ق االت ال در االتص درة مص إلدارة الق
ى التعاقب ، ة وتأھب عل عى راح ى وض دخل ف للنظام الفرعى لمتابعة شدة اإلشارات ویتم تشكیلھ لی

وى وفحص شدة اإلشارة  ویقوم بتزامن وضع التأھب مع مصدر االتصال الذى یرسل اإلشارة األق
٠إضافى واحد على األقل طبقاً لتسلسل محدد مسبقاً تالمرسلة من مصدر اتصاال

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٧

٢٧/٠١/٢٠١٤
٠١٢١/٢٠١٤
٢٠١٥یولیھ 

٠٤/١١/٢٠١٥
٢٧٣٠٠

(22)
(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.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

ROSS, William, C.
LANGENWALTER, Richard, J.

(73) 1.
2.

٢٩/٠٧/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/045841):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

داء متوقعأداء تم قیاسھ بسجل أونظام لربط سجل ةطریق (54)
٢٨/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٩/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
ى ةالتوضیحیبعض النماذج٠داء متوقعأداء تم قیاسھ بسجل أیتعلق االختراع الحالي بربط سجل  عل

يقل ھي طرق تتضمن اآلاأل جل األ: ت یم س م ق لرس ى ك ھ عل م قیاس ذي ت ن المحور الرداء ال سي أم
جل األأفقي، ویكون الرسم في جزء والمحور األ یم س ى داءول؛ ورسم ق ع عل ن المحور المتوق كل م

ي لنقطالموضع األةزاحإالمتوقع؛ وداءفقي؛ واختیار نقطھ انقالب لسجل األسي والمحور األأالر ةفق
ى ألجھاز التةاستجابداء الذي تم قیاسھلسجل األةاالنقالب بالنسب طح واحد عل ر عمق س شیر؛ وتغیی

ي نموذجاأل ھ ف وذج ل ا للموضع النسبي لنقطقل تم عمل نم ي طبق الب؛ وةتركیب حساب ةعادإاالنق
وین سجل إالحساب ةعادإةللتغیر في العمق، حیث تؤدي عملیداء المتوقع طبقاسجل األ ى تك داء أل

جل األمتوقع معدل؛ ثم م س دلرس ع المع ن ٠داء المتوق ض الحاالت، یمك ي بع وي الطریقأف ةن تحت
قل الذي تم عمل نموذج لى األفي السطح الواحد عX ،Y ،Z ة ذات احداثیات ثابتةنقطةضافإعلى 

٠االنقالبةطبقا لموضع نقطلھ

(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



١٨

٢٩/٠٦/٢٠٠٩
١٠١١/٢٠٠٩

٢٠١٥مایو 
٠٤/١١/٢٠١٥

٢٧٣٠١

(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 F25B 25/00 & F04C 18/02, 29/04

)جمھوریة مصر العربیة ( دمحم رجب عبد الحافظ دمحم  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دمحم رجب عبد الحافظ دمحم  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة إختراع  (12)

مجموعة تبرید باألنضغاط ذات حیز واحد ودرجات حرارة تبخیر متعددة (54)
٢٨/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٩/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

یح  تمالتھا تت غاط البخار ومش ل بأنض دة تعم د واح ة تبری میم لمجموع راع بتص وع االخت ق موض یتعل
د الت ز تبری ة والمتوسطة والمنخفضة داخل حی ر العالی نقل بین كل من تطبیقات درجات حرارة التبخی

زاء  رار الج دوث أى اض ى ح ل ف ك التنق بب ذل ات دون أن یتس نفس المكون ة ب د الحاج د وعن واح
٠المجموعة أو اھدار ألى جزء من قیمة سعة التبرید النظریة للضاغط 

ه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذ
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٩

٢٤/٠٨/٢٠١١
١٤١٨/٢٠١١
٢٠١٥یونیة 

٠٨/١١/٢٠١٥
٢٧٣٠٢

(22)
(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 27/32 & B65D 65/40

(71) 1.
2.
3.

MITSUI CHEMICALS, INC. (JAPAN)
OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

IGARASHI, Koichi;
SAITO, Tetsuya;
NAGATA, Yasushi;

4. MORI, Toshifumi
5. MORI, Hitoshi

(73) 1.
2.

٢٦/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٤٤٦٢٥/٢٠٠٩: م ارقاألتحت الیابان
٢٨/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٢٢٣١١٦/٢٠٠٩: 
٢٦/١١/٢٠٠٩بتاریخ ٢٦٨٥١٤/٢٠٠٩:

٢٣/٠٢/٢٠١٠بتاریخ PCT/JP)2010/052767(: رقم طلب البراءة الدولى 

١.
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

غشاء متعدد الطبقات وحقیبة مشكلة من الغشاء   (54)
٢٢/٠٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٣/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

الحالى بالكشف عن غشاء متعدد الطبقات حیث تكون الطبقة األبعد والطبقة األوغل االختراعیتعلق 
ن  كلة م ذكورة مش طة الم ة المتوس مصفحة بطبقة متوسطة موضوعة فیما بینھم ، بحیث تكون الطبق

٠واحدة إلى ثالث طبقات 
ین ب% ٥٥–٠لطبقة المتوسطة تتألف من ویتمیز الغشاء متعدد الطبقات بأن ا ولى إیثیل ن ب الوزن م

ن  راوح م ة تت ھ كثاف تقیم ل م ٠.٩٣٠–٠.٩١٠مس م/ ج ین % ١٥-٥، و٣س ولى إیثیل ن ب الوزن م ب
ن  راوح م م ٠.٩٧٠–٠.٩٥٠عالى الكثافة لھ كثافة تت ولى % ٨٥–٣٥، و٣سم/ ج الوزن من ب ب

ن بإستخدام محفز بموضع واحد ویتم تحویلھ إلى بولیمرى إیثیلین مستقیم  ٠.٩٠٠لھ كثافة تتراوح م
ة ٣٠سم/ جم ٠.٩١٠– ى طبق وى عل ة المتوسطة تحت أن الطبق ات ب دد الطبق كما یتمیز الغشاء متع

ة  د والطبق واحدة على األقل ولھا كثافة أقل من الطبقة األبعد والطبقة األوغل ، وأنھ یتم تشكیل األبع
٠خلیط من نوعین أو أكثر من البولى إیثیلین األوغل من بولى إیثیلین أو

(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

٢١/٠٦/٢٠١٢
١١٦٢/٢٠١٢
٢٠١٥یولیة 

٠٨/١١/٢٠١٥
٢٧٣٠٣

(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 D06P 1/16

(71) 1.
2.
3.

COLOURTEX INDUSTRIES LIMITED (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

DESAI, Pankaj
HIMENO, Kiyoshi
DESAI, Nikhil

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠٠٩بتاریخ )٢٩٧٩MUM٢٠٠٩(: تحت رقم الھند
٢٣/١٢/٢٠١٠ریخ بتاPCT/IN)2010/000850(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

أصباغ أزو مشتتة  (54)
٢٢/١٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٣/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل یغة االخت ا الص تتة لھ دو مش باغ آزی یرھا (I)بأص ات لتحض ٠، وعملی
٠الغسیل ، وفى التصعید وفى الضوء وتتمیز تلك األصباغ بثبات فائق فى 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، 



٢١

١٤/٠٥/٢٠١٣
٠٨٣١/٢٠١٣

٢٠١٥مایو 
٠٨/١١/٢٠١٥

٢٧٣٠٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة ل

شئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

عمكتب براءات االخترا

(51) Int,Cl,8 C04B 7/32, 7/36

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

MARCHI, Maurizio, Iler
ALLEVI, Stefano

(73) 1.
2.

١٥/١١/٢٠١٠بتاریخ (MI2010A002110): إیطالیا تحت رقم 
١٥/١١/٢٠١١خ بتاری) PCT/EP 2011/070116: (طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

خبث سلفو ألومینى عالى األداء      (54)
١٤/١١/٢٠٣١فى وتنتھى ١٥/١١/٢٠١١من تبدأ الحمایة 

د ،  ات إنضغاط قصیرة األم الى ومقاوم یتعلق االختراع بخبث سلفو ألومینى یتمیز بزمن تصلب مث
ة وی وار التالی ن األط اً م مل خلیط یوم ، أو -:ش ات الكالس لفو ألومین ن C4A3$س ى م ات أعل ، بكمی

یط ، % ٥٠ ن الخل الوزن م ت ، أو -ب ین C2Sبیلی ات ب ،    3C2S 3C$ CaX2، % ٢٣و٢بكمی
X ین ور ، ب ور أو كل ل فل ین C11A7CaX2- ،X، % ١٥، ٣تمث ور ، ب ور أو كل ل فل ، ٢تمث

ب الطور ، ویتواجد% ١٢ یط ویغی ى الخل راع C5S2$٠كل من الفلور والكلور معاً ف ق االخت یتعل
٠أیضاً بطریقة لتحضیر خبث سلفو ألومینى المذكور ، وروابط ھیدرولیكیة تشتمل على ھذا الخبث 

(57)

كما  تمثل الرسومـات تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ،
والصور المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٢

٠٩/٠٧/٢٠١٢
١٢٣٠/٢٠١٢
٢٠١٥مارس 

٠٨/١١/٢٠١٥
٢٧٣٠٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01N 3/20

(71) 1.
2.
3.

J RAY MCDERMOTT S.A. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

TAYLOR, Jr, Leland Harris
SUSCHITZ, Luca

(73) 1.
2.

١٣/٠٧/٢٠١١بتاریخ  ١٣١٨١٦٩٠تحت رقم الوالیات المتحدة األمریكیة ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
براءة اختراع (12)

محاكى حمل ثنى األنابیب  (54)
٠٨/٠٧/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٩/٠٧/٢٠١٢بدأ الحمایة من ت

ددة  ورة مح ى ص ة إل وذج أنبوب ى نم ز وثن تعمل لحج ر تس یم عناص راھن بتنظ راع ال ق االخت یتعل
ة  ة ٠من قبل بأحمال یتم التحكم فیھا بدق ل للحرك ة قاب ى أنبوب ى نموذج ثن اإلطار الصلب یشتمل عل

رت ة وی وذج األنبوب رف نم ن ط ھ م رتبط ب دة دوارة وی ر بمنض ة األخ وذج األنبوب رف نم ٠بط ط
ة  ى األنبوب وذج ثن وق نم ة ف وذج األنبوب حب نم تعمل لس ھ المس زم التوجی یم ع ائل لتقی د وس وتوج

ال  ة أحم ى صورة خلی رك ٠عل ة المتح اس شاحنة طرف األنبوب ع أس دوارة م دة ال تعمل المنض وتس
طح نموذج ى نفس مس ة ف وذج لتولید عزم ثنى نموذج األنبوب ا بواسطة نم ى یجرى ثنیھ ة الت األنبوب

ب  ى األنابی ى ٠ثن ب ھندس ى تركی اة ثن ل محاك ة ، وتحلی وذج األنبوب ى نم ة عل ال دقیق باستعمال أحم
ة  ى األنبوب ى ف زم الثن ص وع ى ، الق د الثن ؤ بش ى تنب ى یعط ب اآلل طة الحاس ة بواس وذج األنبوب لنم

٠تقترب من التالمس مع أداة الثنى عند طرف األنبوبة المتحرك حیث أن ھذه النقطة

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور 
المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٣

٢٠/١٠/٢٠١٠
١٧٦٣/٢٠١٠

٢٠١٥یولیھ
٠٨/١١/٢٠١٥

٢٧٣٠٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

بیةجمھوریة مصر العر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C21C 7/00 & C22C 35/00

(71) 1.
2.
3.

NATIONAL CENTER OF COMPLEX PROCESSING OF MINERAL RAW MATERIALS OF
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN RSE (KAZKHSTAN)

(72) 1.
2.
3.

NAZARBAEV, Nursultan Abishevich
SHKOLNIK, Vladimir Sergeevich
ZHARMENOV, Abdurassul Aldashevich

4.   TOLYMBEKOV,  Manat Zhaksybergenovich
5.   BAISANOV, Sailaubay Omarovich

(73) 1.
2.

٢٢/٠٤/٢٠٠٨بتاریخ KZ20080409.1: تحت رقمكازاخستان
١٨/٠٩/٢٠٠٨بتاریخ (PCT/KZ2008/000004)لبراءة الدولى رقم طلب ا

٠١
٠٢
٠٣

(30)

خالد مجدى مختار حمادة (74)
براءة اختراع (12)

الختزال الفوالذ وتطعیمھ" كزخستانسكى " سبیكة  (54)
١٧/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ زات ایتعل ال الفل والذ ، بمج زال الف بیكة الخت اج س ة ، بإنت فة خاص ة ، وبص لحدیدی
وتطعیمھ وتعدیلھ ، یمكن االختراع المذكور من تحسین جودة الفوالذ المعالج بالسبیكة محل االختراع 
نتیجة لالختزال الشدید وتعدیل العناصر المدخلة غیر الفلزیة والسبك الدقیق للفوالذ على نحو متزامن 

اریو تخدام الب ادیوم باس انیوم والفن بیكة . م ، التیت ى الس ادیوم ال انیوم والفن اریوم ، التیت اف الب یض
د ،  ون والحدی یوم ، الكرب یو ، الكالس وم ، السیلیس ى األلومنی تمل عل ى تش راع ، والت ل االخت مح

ة  ات ، بالكتل الى للمكون دل الت ك بالمع یوم ، % ٦٣,٠-٤٥,٠وذل وم ، % ٢٥,٠-١٠,٠سیلیس ألومنی
یوم ، % ١٠,٠-١,٠ اریوم ، ١٠,٠-١,٠كالس ادیوم ، % ٠,٥-٠,٣ب انیوم ، ١٠,٠٠-١,٠فن تیت
٠كربون والنسبة الباقیة عبارة عن الحدید % ١,٠-٠,١

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٤

٠٦/٠٣/٢٠١٣
٠٣٧٢/٢٠١٣
٢٠١٥یولیھ 

٠٩/١١/٢٠١٥
٢٧٣٠٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E02F 9/28

(71) 1.
2.
3.

HENSLEY INDUSTRIES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CAMPOMANES, Patrick
DIAZ, Isai

(73) 1.
2.

٠٨/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ٣٨٠.٧٧٦/٦١: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
٠٩/٠٦/٢٠١١بتاریخ ١٥٦.٤٩٥/١٣

٠٣/٠٨/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/046356):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

د الھادى للملكیة الفكریةعب (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة مسمار وصل ذات أجزاء طرفیة خارجیة مزدوجة الوظیفة وجھاز تعشیق أرضى مرافق  (54)
٠٢/٠٨/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٣/٠٨/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ى فتحات متح ى یتعلق االختراع الراھن بتركیبة مسمار وصل قابلة لإلدخال ف ة ضمن أعضاء بل اذی
دعم وتشتمل ٠ودعم للتعشیق األرضى متداخلة لتثبیت عضو البلى بشكل قابل لإلعتاق على عضو ال

د مسمار ٠التركیبة على مبیت خارجى أنبوبى یتم استقبالھ فى الفتحات بشكل غیر قابل للدوران ویمت
ین توجیھ ھ ب بیا مع دوران نس اب ال لل ا وصل طولیا خالل المبیت ویكون ق رة انتقائی ة متغی ات دورانی

ة بواسطة  حیث یثبت المسمار بشكل قابل لإلعتاق مع المبیت عن طریق بنیات توقیف تآزریة محمول
ق ٠المبیت والمسمار ن طری ا ع تحكم بھم تم ال وتؤدى األجزاء الطرفیة الخارجیة للمسمار وظیفتین ی

ون األجزاء ٠تدویر المسمار بالنسبة الى المبیت ة، تك ة فبدای ة لعضو المسمار قابل ة الخارجی الطرفی
ھ ھ من دعم او إعتاق ى عضو ال ائى عل ى بشكل انتق ت عضو البل ون األجزاء ٠للدوران لتثبی ا، تك ثانی

٠الطرفیة الخارجیة للمسمار قابلة للدوران لشد عضو البلى بشكل قابل للضبط على عضو الدعم

(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



٢٥

٢٨/٠٧/٢٠١٠
١٢٦٩/٢٠١٠
٢٠١٥یولیة 

٠٩/١١/٢٠١٥
٢٧٣٠٨

(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 C04B 28/06, 40/00, 28/16

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ALFANI, Roberta
LEZZI, Gianluca

(73) 1.
2.

٣١/٠١/٢٠٠٨بتاریخ PCT/IB)2008/000299(:رقمطلب البراءة الدولى  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

خلیط صلب وغالف أساسھ صفیحة كبریتیة ألومینیة أو كبریتیة حدیدیة ألومینیة وانابیب أساسھا 
أسمنتى یتم تغلیفھا بھذا الخلیط 

(54)

٣٠/٠١/٢٠٢٨فى وتنتھى ٣١/٠١/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راعیتعل الف باالخت لب وغ یط ص الء خل ةأو ط فیحة كبریتی ھ ص ةأساس ألومینی

دعائم أواألومینیة أو كبریتیة حدیدیة  الء ل الف أو ط منتى ، ساسھا أسمنتى ستخدامھ كغ ر أس أو غی
٠داً كغالف أو طالء ألنابیب أساسھا أسمنتى یوتحد

(57)

لب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق ط
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٦

٢١/١٢/٢٠١١
٢١٣٢/٢٠١١
٢٠١٥یونیھ 

٠٩/١١/٢٠١٥
٢٧٣٠٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C13K 1/08 & A23L 1/09

(71) 1.
2.
3.

ALFA LAVAL CORPORATE AB (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

LIPNIZKI, Frank
VAN DER HAM, Wim
VAN ELDIK, Reiné

(73) 1.
2.

٢٥/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٦٣٨٠٧.٢: تحت رقمالمكتب األوربى
٢٥/٠٦/٢٠١٠بتاریخ PCT/IB)2010/001537(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد / األستاذة  (74)
براءة اختراع   (12)

درات طریقة ووحدة صناعیة لتنقیة سائل غنى بالكربوھی (54)
٢٤/٠٦/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٥/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل درات باالخت ى الكربوھی وى عل ى یحت ائل منق یر س ة لتحض ٠طریق
:وتشتمل الطریقة على الخطوات التالیة 

تروز  افئ دیكس ى مك أ إل ائى للنش ل الم دره (DE)التحلی ول ١٠ق م الحص ن ث ر ، وم أو أكث
ن سائلالكربوھیدراتنعلى سائل م ى م وزن الجزیئ ل ال درات؛ وإزالة جزء رسابة ثقی الكربوھی

ائل  یح س زى ؛ وترش رد المرك تخدام الط وزن بإس ف ال دراتخفی ى ، الكربوھی المتبق
یمات  رور الجس ماح بم ع الس ظ م یمات األغل از الجس ى إحتج ادراً عل ح ق ون المرش ث یك حی

ن  ا ع ل قطرھ ى یق ر ؛ وإج٢الت ائل میكرومت ى س ائى عل ل الغش دراتراء الفص الكربوھی
امى  م مس اء ذى حج تخدام غش ح بإس ر٢المترش اذى میكرومت ار نف تخالص تی ل ؛ وإس أو أق

ى  وى عل ى المحت ائل المنق ن الس دراتم ناعیة ٠الكربوھی دة ص ن وح ف ع تم الكش ا ی كم
٠لتنفیذ ھذه الطریقة 

(57)

طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٧

١١/١٢/٢٠١٣
١٨٩٠/٢٠١٣
٢٠١٥یولیھ 

١٠/١١/٢٠١٥
٢٧٣١٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
ارة الدولة لشئون البحث العلمىوز

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B63B 21/50

(71) 1.
2.
3.

TRANSOCEAN SEDCO FOREX VENTURES LIMITED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MUNIZ-MARTINEZ, Adan, H.
ADAN,H.

(73) 1.
2.

١٤/٠٦/٢٠١١بتاریخ ٤٩٦.٦٣١/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١١/٠٦/٢٠١٢بتاریخ(PCT/US2012/041915):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

جورج إسحاق مینا  (74)
براءة اختراع   (12)

ةمستقلةبحریةصاعدةلماسورةلواح تغطیھ انسیابیأ (54)
١٠/٠٦/٢٠٣٢وتنتھى فى ١١/٠٦/٢٠١٢بدأ الحمایة من ت

ي تتضمن ةقابلةبحریةصاعدةلماسورةانسیابیةلواح تغطییتعلق ھذا االختراع بأ جزاء أللطي والت
ةالتغطیلواحأوتتصل ٠ةالتخزین عند الحاجةالتخزین وتنتشر من مساحةلى مساحإلتتراجع ةمركب

٠ةشبھ دائمةبصورةالصاعدةبالماسورةاالنسیابی

(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

٠٨/٠٩/٢٠١٣
١٤٠٤/٢٠١٣
٢٠١٥یولیھ 

١٠/١١/٢٠١٥
٢٧٣١١

(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 G08B 21/00

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SANCHEZ, Diego

(73) 1.
2.

٠٤/٠٤/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/031101):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اع  براءة اختر (12)

انذار خاص بحاجز السالمة (54)
٠٣/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٤/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

الي  راع الح ذاریتعلق االخت ي األخاص بحاجز السبإن یمات ، عل ن التجس ض م ل،المة وبع تكون ق
ھوسط تخزین یمكن  ر عابر آقراءت ا، وغی ل(لی ل للنق ر قاب من تعلیمات)أي غی ة، ویتض ذ، قابل للتنفی

ات حاجز السالمة ن واحد أو أكثر من معالجي البیاناتأبحیث عند تنفیذھا ینتج عن ذلك  تستقبل بیان
دأالخاص بجھاز الحفر علي  رساس ظروف حواجز السالمة في واح ر البئ ر من أجھزة حف ٠أو أكث

ر(ومعالجي البیانات  ا أیضاً ) واحد أو أكث دفع بھ ي اإلی د أوبطال الوشیك للتعرف عل دوث لواح الح
د ٠حاجز السالمة الخاص بجھاز حفر البئرأكثر من حواجز السالمة علي أساس بیانات ومشغل واح

ي ن مالمح اإلأو أكثر یدفع بھا أیضا للتعرف عل ر م ب واحد أو أكث ي جان ذار، عل بطال ساس اإلأن
ن بطال الوشیك لحاجز السالمة علي أسنذار لإلإخراجإالوشیك الحدوث، وأیضاً  ر م اس واحد أو أكث

٠تلك المالمح

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٩

٠٥/٠٢/٢٠١٣
٠١٩٠/٢٠١٣
٢٠١٥یولیھ 

١٠/١١/٢٠١٥
٢٧٣١٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E03D 9/03 & A01N 25/34 & C11D 17/00, 17/04

(71) 1.
2.
3.

RE.LE.VI. S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

PAGANI, Fabio

(73) 1.
2.

٠٦/٠٨/٢٠١٠بتاریخ  (RE2010A000066) : إیطالیا تحت رقم 
٢٧/٠٥/٢٠١١بتاریخ ) PCT/IB2011/001160: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعابراءة  (12)

عامل صحى مغطى بغشاء (54)
٢٦/٠٥/٢٠٣١نتھى فى ـوت٢٧/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

یشتمل على جسم نشط صلب أو شبھ ،لمعالجة إحدى األدوات الصحیةىبعامل صحیتعلق ھذا االختراع
یشتملیتم تصمیمھ بحیث یلتصق بأحد جدران األداة الصحیة ویشتمل على مركب للمعالجةىالذ،صلب

ىسطح خارجویتمیز بأن الجسم یشتمل على،على عنصر نشط واحد على األقل لمعالجة األداة الصحیة
بواسطة الید لوضعھ ىالصحیمكن تداول العامل،وبھذه الطریقة. الماءىُمغّطى بغشاء قابل للذوبان ف

تالمس مع مكونات ىخدم فالمستىأیدبدون دخول،رطب ألداة صحیة مراد معالجتھاىعلى جدار خزف
؛ ى العامل الصحفقد غیر مرغوب فیھ لمكوناتى یتم تجنب أ،عالوة على ذلك. ذاتھىالعامل الصح

ویتعلق . أو تقطیرھا/و،إزاحتھا،الصحیة قبل استخدامھاوھذا یمكن أن یرجع إلى تشوه العوامل
.أو تعطیر األدوات الصحیة/و،تطھیر،العامل الصحي لتنظیفاالختراع أیًضا بطریقة لتطبیق

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٣٠

٢٠/٠٣/٢٠١٣
٠٤٥٣/٢٠١٣
٢٠١٥یولیھ 

١١/١١/٢٠١٥
٢٧٣١٣

(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 1/16

(71) 1.
2.
3.

CGGVERITAS SERVICES SA (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

MEUNIER, Julien

(73) 1.
2.

٢٣/٠٣/٢٠١٢بتاریخ ٦١٤.٦٨٦/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

سي قابل لالسترجاعأوكابل جیوفون رةطریق (54)
١٩/٠٣/٢٠٣٣وتنتھى فى ٢٠/٠٣/٢٠١٣تبدأ الحمایة من 

اتأوكابل جیوفون رةیتعلق االختراع الحالي بطریق تحت ةالزلزالیسي قابل لالسترجاع لجمع البیان
ون الر٠رضاأل ل الجیوف مل كاب ھ نھایسأیش الف ل ترجاع غ ل لالس د أةي القاب تم تزوی ى ی ھ إول لی

ات موزعةموصل بھا لغلق الغالف؛ مجموع يةجیوفون لفً داخل الغالف ف دده س ع مح ھ إا؛ ومواق لی
ائع ةومكونالجیوفونات ةمن مجموعبجیوفون ةولى ملحقأتمدید  د تشغیلھ بم د الغالف عن ول ألتمدی

٠تحت ضغط

(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



٣١

١١/٠٥/٢٠١٠
٠٧٧٢/٢٠١٠

٢٠١٥مایو 
١٢/١١/٢٠١٥

٢٧٣١٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B23Q 1/01, 11/00, 11/02

)جمھوریة مصر العربیة ( سامى عبد هللا نور  / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

سامى عبد هللا نور  / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع (12)

تعدیل بجھاز التقسیم إلنتاج تروس حلزونیة فارقیھ (54)
١٠/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ١١/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة االختراع موضوعیتعلق  ل الحرك بجھاز تقسیم مضاف إلیھ عامود یحتوى على ترس مخروطى لنق
ل من وإلى البریمة وإلى الترس البریمة  د والناق رس القائ ى الت وإلى المشغلة ، ومن الخارج یحتوى عل

رس  ى عدد أسنان الت ارق ف اج الف از إلنت للحركة من عامود جھاز تقسیم وإلى عامود مثبت بقلب الجھ
اد  رس المنق المراد إنتاجھ مع عدة تروس أخرى ، ویحتوى من الخارج أیضا وفى نفس الوقت على الت

اج والناقل للحركة من عامود  روس أخرى إلنت ع عدة ت از التقسیم م ى عامود جھ ز وإل ة التفری ماكین
٠حلزونیة أسنان الترس المراد إنتاجھ 

ا  ن إنتاجھم ارقى ال یمك ى ف ى حلزون رس مخروط ارقى وت ى ف دل حلزون اج ترس ع یمكن إنت ك ل وذل
٠بواسطة ماكینة أخرى تسمى بماكینة الھوب 

رجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ت
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٢

٣٠/٠٨/٢٠١٢
١٤٧٥/٢٠١٢

٢٠١٥أغسطس 
١٥/١١/٢٠١٥

٢٧٣١٥

(22)
(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 41/50, 41/86

(71) 1.
2.
3.

LAMBERTI SPA (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CRESPI, Stefano
ANTONIOTTI, Marco
LI BASSI, Giuseppe

4. FLORIDI, Giovanni

(73) 1.
2.

٠٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ (VA2010A 000020):تحت رقمإیطالیا
٠٣/٠٣/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/053239): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز  (74)
براءة اختراع (12)

معدل ریولوجیا لطالء زجاجى للسیرامیك  (54)
٠٢/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٣/٠٣/٢٠١١الحمایة من تبدأ 
الءات الزجاجییتعلق االختراع الحالي وجي للط دل ریول بةبمع من صلصال محب للسیرامیك یتض

ي تجسید٠خرآقابل لالنتفاخ بالماء، كربوكسي میثیل سیلیلوز ومن الممكن صمغ طبیعي  ن آف خر م
راع  ق بطالء زجاجي للسیرامیك وزلاالخت ھطةیتعل م الحصول علی ذي ت باستخدام الء زجاجي ال

ذي  وجي، وال دل الریول اجي لألالمع الء الزج تخدامھ للط ن اس امیمك یرامیكیجس راء ةالس و أالخض
٠ةالصحیدواتواألةالثقیلمنتجات الصلصال ، البالط،ةدوات المائدأعمال الفنیھ، مثل األةالمحروق

(57)

ق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائ



٣٣

١٠/٠٦/٢٠١٢
١٠٥٠/٢٠١٢
٢٠١٥إبریل 

١٥/١١/٢٠١٥
٢٧٣١٦

(22)
(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 29/26

(71) 1.
2.
3.

NUOVO PIGNONE S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GIOVANNETTI, Iacopo
GIANNOZZI, Massimo
BIGI, Manuele

4. MASSINI, Andrea

(73) 1.
2.

١١/١٢/٢٠٠٩بتاریخ  (CO2009A000064) : إیطالیا تحت رقم 
٠٧/١٢/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/069026(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
اختراعبراءة  (12)

حلقات مركبة لتثبیت عمود دافع (54)
٠٦/١٢/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٠٧/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

إلى ةوطرق لربط واحد أو أكثر من دافعات إلى عمود وربط حلقات مرّكببأنظمةیتعلق ھذا االختراع
من ةمبنیة الحلقات المرّكب. ةعالیةزاویةسرعةعلى كّل دافع لتثبیت الدافعات لعملیةوأمامیة لفیخةشف
، ةتجمعات دافعات متعددىف. الدافعاتةإلى مادّ ةأكبر نسبةمعیّنةأكبر وصالبةمعیّنةتزّود قوّ ةمادّ 

.یلحق مباعد دافع بین كّل زوج من الدافعات

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٤

١٠/١٠/٢٠١٠
١٧٠١/٢٠١٠
٢٠١٥إبریل 

١٥/١١/٢٠١٥
٢٧٣١٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int,Cl,8 C03C 25/34,25/14 & C09J 161/06, 161/10, 161/14 &C08L 61/10, 61/34 & E04B 1/74

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN ISOVER (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

PONS YMOLL, Olivier
JAFFRENNOU, Boris
DOUCE, Jérôme

(73) 1.
2.

١١/٤/٢٠٠٨بتاریخ ٠٢٠١٧/٠٨: فرنسا تحت رقم 
١٠/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/FR2009/050654: (طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

لملكیة الفكریةعبد الھادى ل (74)
براءة اختراع   (12)

تركیب تغریة لأللیاف المعدنیة ومنتجات عزل أساسھا األلیاف المغراة  (54)
٠٩/٠٤/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٠/٠٤/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ــاف ال ــة ومنتجـــات عــزل أساســـها األل ـــاف المعدن یـــب تغرــة لألل غـــراة ، میتعلــ االختـــراع الحــالى بتر

حتــــو خص حتــــو راتــــنج فینــــولى مــــائع  ــــاف صــــخرة ،  ــــة أو أل ــــاف زجاج علــــى محتــــو وصــــًا أل

الحجم الكلى للمائع فى  ما یتعل  ظهر ف د % ٠,١فورمالدهید حر ،  ٠أو أقل وُممدَّ

ســــى مــــن حمــــض فینــــول  ل رئ شــــ ــــراتنج الفینــــولى المــــائع یتكــــون  فورمالدهیــــد–مــــن المفضــــل ، ال

ثفــــات أمــــین  المــــاء ، عنــــد –ول حمــــض فینــــ–وم ــــة تخفیــــف  م تســــاو ْ ٢٠فورمالدهیــــد ولــــه قابل

٠% ١٠٠٠على األقل 

یـب التغرـة  ة ُمعالجـة بواسـطة تر اف معدن وهدف آخر لالختراع الحالى هو منتجات عزل أساسها أل

ور  ٠المذ

(57)

مة باللغــة اإلنجلیزیة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقد



٣٥

١٥/٠٣/٢٠١١
٠٤١٣/٢٠١١
٢٠١٥یولیھ 

١٥/١١/٢٠١٥
٢٧٣١٨

(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 17/02

)العربیةجمھوریة  مصر(دمحم عبد المنعم دیاب غانم / دكتور  ٠١
٠٢

(71)

دمحم عبد المنعم دیاب غانم/ دكتور  ٠١
٢.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
اختراعبراءة  (12)

لوحدات تبرید المحركات والمواتیرةلقیاس التفاعالت الكھروكیمیائیةخلی (54)
١٤/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ١٥/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ن . ةكبیرلى مشاكلى إن یؤدأكل نظام التبرید یمكن آت. التبریدةنظمألمحركات تتطلب معظم ا لذلك م
ل الفعلیى نظام التبرید فىفةكل المعادن المستخدمآسلوك تةالمھم جدا دراس م . ةظروف العم ذلك ت ل

ن اةمصنوعىوھ. التبرید ةنظمأبة الخاصةللقیاسات الكھروكیمیائیةجدیدةتصمیم خلی ع م لزجاج م
د داخل الخلیمعدل تدفق سائلةمیاه لزیادةوجود مضخ اد،ةالتبری خان لزی ذلك وجود س ةدرجةوك

ن بسھول. التبرید داخل المحركاتنظاماً من الخارج لتطابق عملیاً ةالحرار ع ةومن ھنا یمك عمل جمی
٠تیرتبرید المحركات والمواةنظمأكل معادن آوتقییم تةالكھروكیمیائیالقیاسات

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



٣٦

٠٨/٠٤/٢٠٠٩
٠٤٧٩/٢٠٠٩
٢٠١٥إبریل 

١٥/١١/٢٠١٥
٢٧٣١٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C25B 11/04 , 1/34

(71) 1.
2.
3.

INDUSTRIE DE NORA S.P. A . (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

ANTOZZI, Antonio, Lorenzo
BARGIONI, Claudia, Jennifer
CALDERARA, Alice

4. IACOPETTI, Luciano
5.     MARTELLI, Gian, Nicola
6.     URGEHE, Christian

(73) 1.
2.

١١/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ) (MI 2006A001947: ایطالیا تحت رقم 
٠٩/١٠/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP 2007/060728: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

لبادسمر أحمد ال (74)
براءة اختراع   (12)

مھبط لعملیات التحلیل الكھربى (54)
٠٨/١٠/٢٠٢٧وتنتھى فى٠٩/١٠/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ى  ل الكھرب ات التحلی بط لعملی الى بمھ راع الح ق االخت اث ٠یتعل ب إلنبع بط مناس د لمھ وبالتحدی
ن النیكل ٠قلویة مادة–الكھربى للكلور التحلیل الھیدروجین فى عملیات  یشتمل على طبقة تحتیة م

زة  زى متمی ة نشاط حف وم ومنطق ى البالدی ة تشتمل عل ة حمای ى منطق تم تزویدھا بغالف یشتمل عل
دة  الى األكس ز ع ید فل ارى بأكس تم خلطھ بشكل إختی وم وی ٠فیزیائیاً تشتمل على البالتین أو الروثنی

٠یفضل أكسید الكروم أو البراسیودیمیوم 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة 



٣٧

٢٨/٠٣/٢٠١٣
٠٥٢٥/٢٠١٣
٢٠١٥ابریل 

١٥/١١/٢٠١٥
٢٧٣٢٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
مىوزارة الدولة لشئون البحث العل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 D21 1/02, 1/12, 1/36 & D21C 1/02

(71) 1.
2.
3.

BETA RENEW ABLE S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

OTTONELLO, Piero
FERRERO, Simone
CHERCHI, Francesco

4.   DE FAVERI, Danilo
5.   ORIANI, Luis

(73) 1.
2.

٢٩/٠٩/٢٠١٠بتاریخ TO2010A000794: ایطالیا تحت رقم 
٢٩/٠٩/٢٠١١بتاریخ PCT/IB) (2011/054294: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر احمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

لكتلة حیویة عملیة محسنة الستخالص المواد السكریة من تیار معالجة أولیة 
من اللیجنو سیلیولوز

(54)

٢٨/٠٩/٢٠٣١فى وتنتھى ٢٩/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
ة C5بطریقة محسنة إلزالة المواد السكریة التى أساسھا الزیلین االختراعیتعلق ھذا  ة حیوی ن كتل م

ر س إج ة بعك ة الحیوی یل للكتل ع والغس ات النق ن عملی لة م نة سلس ة المحس من الطریق اء وتتض
٠خطوة نقع وغسیل واحدة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٣٨

٢٤/٠١/٢٠١٠
٠١٢٤/٢٠١٠
٢٠١٥مارس 

١٥/١١/٢٠١٥
٢٧٣٢١

(22)
(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 51/28

(71) 1.
2.
3.

LEE, Jeong-Min (KOREA)
LEE, Seong-Jae  (KOREA)

(72) 1.
2.
3.

LEE, Jeong-Min
LEE, Seong-Jae

(73) 1.
2.

٢٣/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ١٠-٢٠٠٧-٠٠٧٤٢٩٧: األرقام تحت كوریا
٢٧/٠٧/٢٠٠٧بتاریخ ١٠-٢٠٠٧-٠٠٧٥٦٨٣
١٣/٠٨/٢٠٠٧بتاریخ ١٠-٢٠٠٧-٠٠٨٢٥٢٣
١٧/١٢/٢٠٠٧بتاریخ ١٠-٢٠٠٧-٠١٣٤٨٧١

١٨/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ(PCT/KR2008/004210):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

(30)

محمود رجائى الدقى  (74)
براءة اختراع   (12)

ةغطاء زجاج (54)
١٧/٠٧/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

راع یت ق االخت راھن بغطاء لزجاجعل باً ةال امصمم لیكون مناس اب زجاجات لھ ف لرق حجام ألمختل
اء زجاجةمختلف ب غط وز تركی ح یج ا ینص ى رقبةوكم ال ف اعى اتص اتةذو قط الف الزجاج خ

٠مم٢٨,٠٠مم و ٢٦,٧٨حجمھا بین 

(57)

اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٩

٠٦/١٢/٢٠١٠
٢٠٦١/٢٠١٠
٢٠١٥ابریل 

١٦/١١/٢٠١٥
٢٧٣٢٢

(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  16/01 & 16/04

)جمھوریة مصر العربیة(یب مصطفى نبیل أبو شل/ الدكتور 
جامعھ االسكندریھ 

ةصندوق العلوم والتنمیة التكنولوجي

٠١
٠٢
٠٣

(71)

مصطفى نبیل أبو شلیب/ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

نقطة اتصال جامعة االسكندریة (74)
براءة اختراع  (12)

دام تقنیة الغمر قبل التسخین  تحسین أداء غرسات الزركونیا باستخ (54)
٠٥/١٢/٢٠٣٢وتنتھى في ٠٦/١٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

التقنیة الجدیدة المقدمة تعتمد على تكوین طبقة مجھریة من المادة الفعالة على سطح غرسات و 
زرعات الزركونیا عن طریق تحویل السطح المسمط للمادة إلى سطح مسامى یمكنھ امتصاص 

في البدایة یتم رش  طبقة رفیعة من خلیط من المالح المذابة في الماء و تسخین . دة الفعالة الما
بعد التبرید لحرارة الغرفة یتم غسل الخلیط . الخلیط إلى درجة حرارة تسمح باصھار الخلیط 

. بالماء لكشف السطح المسامى للزركونیا 
مادة الفعالة التي تمتص على السطح بعد ھذه الخطوة یمكن غمر الغرسات محلول خفف من ال

یكمن اعادة خطوة الغمر و التسخین حتى الحصول على السمك . المسامى و تجفف جیداً 
. المطلوب من مادة الطالء الفعالة 

(57)

مات تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسو
والصور المرفقة بالطلب



٤٠

٠٧/١١/٢٠١٠
١٨٨٤/٢٠١٠
٢٠١٥یولیو 

١٧/١١/٢٠١٥
٢٧٣٢٣

(22)
(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 5/50, 5/178

(71) 1.
2.
3.

SHANTOU WEALY MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD (CHINA)

(72) 1.
2.

YANG, Yuhe

(73) 1.
2.

٠٨/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ٢٠٠٨١٠٠٩٦٧٨٥.١: ین رقمالتحت الصین 
١٣/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩٢٠١٥٠٠٠٨.٠

٠٦/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/CN2009/071657: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ویمثلھا ھالة وحید أحمد شركة سماس للملكیة الفكریة (74)
ختراعابراءة  (12)

ىمحقنة أمان ذاتیة التدمیر تستخدم مرة واحدة دون ركاز مائع (54)
٠٥/٠٥/٢٠٢٩نتھى فى ـوت٠٦/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

بوب أنتشتمل علىىبمحقنة أمان ذاتیة التدمیر تستخدم مرة واحدة بدون ركاز مائعاالختراع یتعلق ھذا 
ویتم . أنبوب المحقنة ىاإلبرة فویتم تثبیت ذراع الدفع وحاضن. ذراع دفع ، حاضن إبرة وإبرة، محقنة

ىألنبوب المحقنة على الطرف األمامىعلى الجدار الداخلتزوید كبَّاس ینطبق بشكل قابل لإلنزالق
للحجیرة الخاصة بذراع ىعند الطرف األمامةكییتم تثبیت وسیلة سحب أتوماتی،حیث. لذراع الدفع

، على الترتیب، ىإطباقة وحاضن اإلبرة بعضو قفلكیویتم تزوید كل من وسیلة السحب األتوماتی. الدفع
القفل اإلطباقیین ىتزوید كل من عضوویتم. ة كیلربط حاضن اإلبرة مع وسیلة السحب األتوماتی

اخل أنبوب المحقنة ، من خالل حجیرة دىالمائع المتبقالمذكورین بحجیرة لتمریر مائع، بحیث یتدفق
ً ویتعشقان مع بعضھما البعض، نحو تمریر المائع عندما یشكل ً تداخلیا عضوا القفل اإلطباقیین توافقا

.الخاصة بحاضن اإلبرة واإلبرةالحجیرة

(57)

ـة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغـ
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤١

١٤/٠٢/٢٠١٢
٠٢٥٢/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

١٧/١١/٢٠١٥
٢٧٣٢٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01G 25/00 & B05B 3/00

) جمھوریة مصر العربیة(بسام أحمد أحمد بدوى زاید / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

بسام أحمد أحمد بدوى زاید/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
تراع براءة اخ (12)

نظام للري بالغمر المقنن (54)
١٣/٠٢/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٤/٠٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ف بنظام للرى بالغمر المقنن یتعلق ھذا االختراع  ي مختل ري المحاصیل ف واع األأل یتكون , راضين
اه ومخرج للھري النظام ط رى رئیسى وأذرع رى وموزعات للمی اه وخ خ للمی ة ض واء من محط

٠التخلص من الھواء ثم ضخ المیاهویتم ذلك عن طریق ٠ویصنع من البالستیك

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
والصور المرفقة بالطلب



٤٢

٢٤/٠٥/٢٠١١
٠٨١٧/٢٠١١
٢٠١٥یولیھ 

١٧/١١/٢٠١٥
٢٧٣٢٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 33/11

) جمھوریة مصر العربیة(بسام أحمد أحمد بدوى زاید / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

بسام أحمد أحمد بدوى زاید/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

بالطرد المركزى جھاز لفصل المستخلصات النباتیة (54)
٢٣/٠٥/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٤/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ از لیتعل الطردبجھ ة ب ي المستخلصات النباتی زيلحصول عل و , المرك راع ھ االخت
ث لتصبحجھاز لفصل المستخلصات النباتیة بالطرد المركزى  اج المستخلصات حی ة إلنت ر فاعلی أكث

ات  ل المستخلص راد فص ات الم ھ العین ع ب اص توض اجى خ أس زج تخدم ك ن یس ا ویمك ة منھ النباتی
٠أن یستخدم فى األغراض البحثیة واألكادیمیة وعلى المستوى التجارىللجھاز 

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
والصور المرفقة بالطلب



٤٣

٢٩/٠٢/٢٠١٢
٠٣٧١/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

١٧/١١/٢٠١٥
٢٧٣٢٦

(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 A61F 13/15, 13/494

(71) 1.
2.
3.

UNICHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

HASHINO, Yuki
MASAKI, Shunsuke
YOSHIOKA, Toshiyasu

4. ONO, Yoshio

(73) 1.
2.

٣١/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ٢٠٠٩-٢٠٠٨٠٣: تحت رقمالیابان
٢١/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010/060419):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

حفاضة تستخدم لمرة واحدة  (54)
٢٠/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢١/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ستخدم لمرة واحدة تم تحسینھ لمنع تباعد البنیة الماصة لسائل یتعلق االختراع الحالى بتوفیر حفاضة ت
ن  تج، ع دى المن ة وجسم مرت ة والخلفی والتى تتضمن مادة مركزیة ماصة فى مناطق الخصر األمامی
ل  بعضھا البعض وتكون مساحات فارغة بینھا والتى یمكن ان تتسبب فى تسرب إخراجات الجسم مث

امى٠البول اض عضو خصر أم ى وعضو تشعبیتضمن حف طح ٠، وعضو خصر خلف یكون الس
وین  ا لتك ة تمت تھیئتھ ة خارجی عب، مغطى برقاق ة ماصة لسائل مرتبطة بعضو التش الخارجى لبنی
د  م تحدی ة حاجز تسرب، ت ل ثنی دة لك ة بعی ثنیات حشیة وثنیات حاجزة للتسرب بین حافة قریبة وحاف

ى تجاه الطولى بحیث یمكن طى ثناالطیة تخیلیة تمت فى  ى التخیل ط الط داد خ یة حاجز التسرب بامت
ى ال تكون خاضعة  ة حاجز التسرب الت دمع أعضاء مرنة مرتبطة بثنی ھ حاجز ٠للش تم لصق ثنی ی

اطع األالتسرب،  ا المق اطق تتراكب فیھ ي من ھ للسائلة والخلفیةمامیف ھ الماص ةداخلیة، بلوحللبنی
٠تمتد في االتجاه الطولية وخلفیةمامیأربط لتكوین مناطق ةالصقةربط مثل مادةوسیلةبواسط

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٤

٠٥/٠٩/٢٠١٢
١٥١٢/٢٠١٢

٢٠١٥أغسطس 
١٨/١١/٢٠١٥

٢٧٣٢٧

(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 3/04

)جمھوریة  مصر العربیة(مھدى عبد الھادى السراج أمین / مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

السراج أمین مھدى عبد الھادى/ مھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

ماكینة فرز وغسیل وتجفیف األجسام الصلبة (54)
٠٤/٠٩/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٥/٠٩/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ام الصلبة  ف األجس رز وغسیل وتجفی ة ف راع الحالى بماكین ق االخت ذى . یتعل دة المغ ون من وح تتك
ة جسام الصلبألابالماكینة الستقبال  تحكم بالكمی ة ال م لبواب ة ث رة بالشبكة المائل ام الكبی ة لتستبعد األحج

دوران وتدخل األجسام الصلبة السطوانة التنظیف واألجسام الصلبة تتحرك فى اسطوا ف بال نة التنظی
ع  ف م ل التنظی اء مراح العوارض أثن ب ب قاط والتقلی ع األس الحلزون م ة ب اء(واإلزاح واء والم ) الھ

: المضغوطین
٠ة تربألبالھواء ویجمع الناتج فى خزان الھواء وا)الجاف(-١
٠مع الھواءبالماء المستخدم) الرطب(-٢
٠بالماء الجدید مع الھواء) الشطف(-٣
٠بالھواء ) یفالتجف(-٤

اء وینظف الخزان بأستمرار بطلمبوتجمیع ى خزان الم ةالشوائب توضع االسطوانةالنواتج ف
غطھا ة دقیق/ةلف١٠دارتھا بسرعھ إلوبكر الدوران ةالشاسیعلى واد التنظیف بض دخل م ىإت ل

طوان ل االس اءةداخ رة الكھرب اء دائ ل الكھرب تحكم وتوص یر وت اء والمواس ات الم ةولوحبطلمب
٠ة لى كل مواتیر الماكینإالتحكم 

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
والصور المرفقة بالطلب



٤٥

١٢/٠٩/٢٠١١
١٥١٢/٢٠١١
٢٠١٥یولیة 

١٨/١١/٢٠١٥
٢٧٣٢٨

(22)
(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 29/151, 31/04

(71) 1.
2.
3.

METHANOL CASALE SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

PANZA, Sergio
CAPETTI, Giovanni Luigi

(73) 1.
2.

١٣/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥٥١٣٧.٤: تحت رقم مكتب البراءات األوربى
٠٨/٠٣/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP)2010/052893(: رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

إستخالص ثانى أكسید الكربون فى عملیة لتخلیق المیثانول  (54)
٠٧/٠٣/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٨/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

تم باالختراعیتعلق ھذا  دروكربون وی ة بھی ام التغذی عملیة إلنتاج میثانول ، حیث تتم إعادة تشكیل خ
ھ بشكل إضافى تفاعل غاز تخلیق تكوینى فى دائرة تخلیق ، للح تم معالجت ام ت صول على میثانول خ

ى ذاب ف ون الم ید الكرب انى أكس دویر ث ادة ت تم إع ث ت ة ، وحی الى الدرج انول ع ى میث ول عل للحص
وینى میثانولال ق التك ٠الخام إلى قسم إعادة التشكیل لكى یتم تضبیط رقم إتحاد العناصر لغاز التخلی

ن الوفى نموذج مفضل ، تتم إعادة تدویر غاز م فصلھ م انولومض ت ة میث الخام والمنتجات النھائی
یة ؛  كیل رئیس ادة تش دة إع ى وح ا إل ة بھ اغط والتغذی ى ض ر إل ن التقطی ة م ة القادم الخفیف

٠ویمكن إعادة تدویر ثانى أكسید الكربون اإلضافى من غاز المداخن 

(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



٤٦

٣٠/١٢/٢٠١٢
٢١٥٤/٢٠١٢

٢٠١٥مایو 
٢٢/١١/٢٠١٥

٢٧٣٢٩

(22)
(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 53/14

(71) 1.
2.
3.

UNION ENGINEERING A/S (DENMARK)

(72) 1.
2.
3.

FIND, Rasmus
POULSEN, Jan Flensted

(73) 1.
2.

٠٢/٠٧/٢٠١٠بتاریخ (PA 2010 70314): تحت رقم نماركاالد
٠١/٠٧/٢٠١١بتاریخ PCT/DK)2011/050258(: رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

سیدالكربون فى عملیة تخمر عملیة إستخالص مرتفعة الضغط لثانى أك (54)
٣٠/٠٦/٢٠٣١فى وتنتھى ٠١/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ةباالخت ى إلطریق یدالكربون ف انى أكس تخالص ث ن س أ م ازى ینش ار غ تی
ر ة تخم راء عملی تم إج ث ی ر ، حی ف والتقطی اص ، والتكث غاط ، واإلمتص طة اإلنض بواس

٠بار على األقل ٣٠لى األقل عند ضغط مرتفع یبلغ عملیة اإلمتصاص والتكثف ع

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤٧

١٧/٠٩/٢٠١٣
١٤٥٥/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٢٢/١١/٢٠١٥
٢٧٣٣٠

(22)
(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.

LOESCHE GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

KEYSSNER, Michael

(73) 1.
2.

٢١/٠٣/٢٠١١بتاریخ ١٠٢٠١١٠١٤٥٩٢.٣: تحت رقمألمانیا
١٥/٠٣/٢٠١٢بتاریخ(PCT/EP2012/001162):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

دلفنةماكینة (54)
١٤/٠٣/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٥/٠٣/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

الي  راع الح ق االخت ةیتعل منبماكین ة یتض ا نظام تغذی ة فحم، بھ كل خاص طاحون ة، بش ذي دلفن مغ
ةیتم وضع المغذي اللولبي٠لولبي مدمج ي منطق ي ف ي وضع أفق ود فعلیاً ف ھ عم ي وب مخروط حبیب

وليوعلى امتداد المحورالدلفنةماكینةلولبي موجھ نحو  تم وضح كال جانبالط ا، وی رفیین لھ ھ الط ی
ة خارج  ةفي كل حال ةماكین ق وسیلة تشغیلالدلفن ن طری د أحد األطراف ع ھ عن تم تركیب د وی وعن

ماكینةویتم اإلمداد بمادة التغذیة لناقل لولبي خارج ٠الدلفنةماكینةخارج الطرف اآلخر في تجھیزة
بالدلفنة ذة بالجان ىویتم نقلھا بالدفع فیھ حتى تصل لفتحة طرد ناف ةأعل ي المخروط مخروطفتح ف

تمالحبیبي، وتسقط مركزیًا في قصعة تجلیخ دة تصنیفمع حبیبات خشنة ی ي وح ا ف ذلك ٠طردھ وب
وتوفیر للطاقة، ومنع حدوث الدلفنةلماكینةمحسنة یتحقق توزیع منتظم لمادة التغذیة وسالسة تشغیل

٠تشوه للعمود الدودي

(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



٤٨

٠٤/٠٩/٢٠١١
١٤٦٨/٢٠١١

٢٠١٥مایو 
٢٣/١١/٢٠١٥

٢٧٣٣١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 13/15, 13/49

(71) 1.
2.
3.

UNICHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

YAMAMOTO, Hiroki

(73) 1.
2.

٠٢/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-٠٤٨٤٣٦: الرقمین تحت الیابان
٢٦/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠-٠٤٢١٣٥

٠٢/٠٣/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010/053745):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

لتصنیع منتج ماصةجھاز ربط و طریق (54)
٠١/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٢/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

سقاط اھتزاز فوق إلتم تشكیلھتشتمل على جھاز اھتزاز فوق صوتية یتعلق االختراع الحالي بطریق
ع وجود لجھاز االھتزاز فوق الصوتيةمواجھسندان ة، و بكرمسبقاةالمحددةصوتي على المنطق م

ط الخصر األأمنةتسلسالت متراكب اميجزاء خ ا، وتتضمن أوم ي بینھم ط الخصر الخلف جزاء خ
وءا ينت بس التسلسالت ف م تشكیلھ لك ددةالمنطقت بقاةالمح ین السندانمس وق وب زاز ف از االھت جھ

ندانةتم تشكیلھ لتوصیل بكرالسندان، وسیرةیر بكرتم تشكیلھ لتدو، ومحركالصوتي ركالس والمح
كیلھاكبسةلیآالمحرك، وةبواسطولكي یتم تشغیلھ م تش بس السیرت ودي لك ي اتجاه عرضي عم ف

٠على اتجاه تشغیل السیر

(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



٤٩

٠٥/٠٢/٢٠١٢
٠١٩٩/٢٠١٢

٢٠١٥مایو 
٢٣/١١/٢٠١٥

٢٧٣٣٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C04B 35/628 & B22F 1/02 & C22C 29/02, 26/00

(71) 1.
2.
3.

ALLOMET CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KEANE, John, M.
GERMAN, Randall, M.

(73) 1.
2.

٠٤/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٢٣١.١٤٩/٦١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٠٣/٠٨/٢٠١٠بتاریخ PCT/US) (2010/044241: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

جسیمات صلبة قویة مغلفة ومدمجة فى مادة شبكیة قویة (54)
٠٢/٠٨/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٣/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ادة االخت ى م ة المشتتة ف ة من الجسیمات المغلف ى مجموع واد مدمجة تشتمل عل بم
ة  بكیة قوی ة تش٠ش ا طبق ى بھ یة الت یمات األساس ن الجس ة م ى مجموع ة عل یمات المغلف تمل الجس

ى ٠متوسطة تحیط الى حٍد كبیر من الجسیمات األساسیة  ة عل ة اختیاری یمكن أن توجد طبقة خارجی
ون ٠الطبقة المتوسطة  ة ، وتتك ن الجسیمات المغلف تحتوى الشبكة أو تحتوى بشكل كبیر على كٍل م

ن من مركب ثالث واح ل یتضمن خلیطاُ م ى األق ع W2Cأو /وWCأو /وWد عل ن CO٠م یمك
الموجودة فى المركب الثالث الواحد على األقل من أكبر من صفر الى حوالى COأن تتراوح كمیة 

واد المدمجة ، ومنتجات تشتمل ٠بالوزن % ٢٠ وفیر الم كما یكشف االختراع الحالى عن طرق لت
٠على تلك المواد المدمجة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٥٠

٢٦/٠٥/٢٠٠٩
٠٠٠٧٧٢/٢٠٠٩

٢٠١٥یونیھ 
٢٤/١١/٢٠١٥

٢٧٣٣٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C07D 239/00, 239/28, 239/38, 239/56, 487/ 00, 487/04, 487/06, 513/00, 513/04

)جمھوریة مصر العربیة( المركز القومي للبحوث  (71)
عمر عبد الفتاح دمحم فتح هللا / د.أ
إبراھیم فتحي دمحم زید/ د.ا
مجده إمام حسین ھیبھ / د
عبد المحسن دمحم سلیمان بكر/ د
والء صالح جوده السروي/ د

(72)

(73)

(30)
ماجدة محسب السید وآخرون:  یمثلھاونقطة االتصال بالمركز القومي للبحوث (74)

براءة اختراع (12)

"مشتقات ثیویوراسیل لھا نشاط مضاد لسرطان الكبد"  (54)
٢٥/٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٦/٥/٢٠٠٩الحمایة من مدة تبدأ 

(57)
تقات الثیویوراسیل وتم إثبات التركیب الكیمیائي لھم عن طریق أجھزة لقد تم تحضیر خمس مركبات من مش

الرنین النووي المغناطیسي وجھاز األشعة تحت الحمراء وجھاز طیف الكتلة وتم اختبار فاعلیة ھذه المركبات 
فلورویوراسیل ومركب الدوكسوروبیسین وقد -٥بالمقارنة مع مركبات الــ) HEPG2( ضد سرطان الكبد 

- ٥النتائج أن ھذه المركبات لھا فاعلیة عالیة كمضادات لسرطان الكبد أكثر من فاعلیة مركبات الــأظھرت
.فلورو یوراسیل ومركب الدوكسوروبیسن

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
لوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببا



٥١

١٥/٠٤/٢٠١٣
٠٦٣٤/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٢٤/١١/٢٠١٥
٢٧٣٣٤

(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 & A23L 3/00

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

میرفت إبراھیم فودة / األستاذة 
نجوى عبد المجید دمحم / األستاذة 
وفاء كامل بھجات إبراھیم دمحم / الدكتورة 
رحاب دمحم أسامة دمحم خلیل / الدكتورة 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

منى دمحم فرید-أمال یوسف -ماجدة محسب / المركز القومى للبحوث ویمثلھا األستاذة-نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع (74)
براءة اختراع   (12)

تحضیر مشروب لبنى ألطفال التوحد  (54)
١٤/٠٤/٢٠٣٣وتنتھى فى١٥/٠٤/٢٠١٣تبدأ الحمایة من

ف یتعلق االختراع ا بن المجف لحالى بطریقة إنتاج مشروب لبنى ألطفال التوحد ویتكون من شرش الل
ض ٣-وسكروز وزیت مرتفع فى نسبة أومیجا ى الحم ھ عل ان الحتوائ ذر الكت ت ب ار زی م اختی د ت وق

دھنى  ك"ال ا لینولین ا" ألف ى ألومیج در الرئیس ترجاع ٣٠-المص تم اس ى ی روب اللبن یر المش ولتحض
ا شرش اللبن المجفف  وط حراری ل المخل م یعام اء ویضاف السكر ث م ٧٣بإضافة الم ة ث درجة مئوی

ارة ات الض ى المیكروب اء عل ریعا للقض رد س بة -یب ت بنس اف الزی م یض اج % (٥ث وبة لالحتی محس
أ ) للطفل٣-الیومى من األومیجا م یعب دد السرعات ث تتم عملیة التجنیس باستخدام مجنس معملى متع

دد ٠قة التعقیم ویحكم غلقھا لحین االستخدامالمنتج فى زجاجات ساب ال ٣٠تم اختیار ع ل من أطف طف
دة  ة ٣التوحد وتغذیتھم بالمشروب الجدید لم د التغذی ل وبع ارات قب م بعض االختی ت لھ أشھر وأجری

ة  ة الطفول ى مرحل د ف اس التوح ین مقی ى تحس د أدى إل ى الجدی روب اللبن ائج أن المش رت النت وأظھ
(CARS) بة %٩٣بنسبة ز بنس الكالم % ٧٥باإلضافة إلى تحسن مستوى التركی % ٤٢والتواصل ب

اعى  ل االجتم ق % ٢١,٤والتواص وم العمی بة % ٧,١٤والن د بنس بى الزائ اط العص ل النش ا قل كم
٠%٢٥

(57)



٥٢

٢١/٠٥/٢٠١٣
٠٨٥٥/٢٠١٣

٢٠١٥مایو 
٢٣/١١/٢٠١٥

٢٧٣٣٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F28F 1/24

(71) 1.
2.
3.

KOREA BUNDY CO LTD (KOREA)

(72) 1.
2.
3.

RYOO, Byung Hee

(73) 1.
2.

٢١/٠٥/٢٠١٢بتاریخ ١٠-٢٠١٢-٠٠٥٣٨٦٢: تحت رقمكوریا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

یستخدمھةمن نوع الزعانف الدوارادل حراري ومبL من النوعةنبوب مزود بزعانف دوارأ (54)
٢٠/٠٥/٢٠٣٣وتنتھى فى ٢١/٠٥/٢٠١٣تبدأ الحمایة من 

وعةبوب مزود بزعانف دوارنأیتعلق االختراع الحالي ب ن الن ى زعانف دوارL م ن ةیشتمل عل یمك
ى باستخدام أ از حت ھ قطر صأن توفر التصاق ممت وب ل وعغنب ادل حراري من ن الزعانف یر، ومب
وعةنبوب مزود بزعانف دوارأیستخدم ةدوارال وب المزودیشتمل األL٠ من الن ةبزعانف دوارنب

وب والزعانعلى األL من النوع دوارنب اد٠ةف ال ردةتتحرك م يةُمب وباألف تشتمل الزعانف ٠نب
ى ةالدوار يأعلى قسم قاعدي ُمشكل عل ب الجزء المنثن ي حد جوان تم ف دما ی تم الحصول عن ذي ی ال

ى في االتجاهةتجاه الطولي ثني جزء من قسم فجواال كیلھ عل تم تش م زعانف ی ب الطولي، وقس الجان
٠نبوبشكل حلزوني حول السطح الخارجي لألالقاعدي بخر للقسم المثني، حیث یتم القسماآل

(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



٥٣

١٤/٠٣/٢٠١٣
٠٤١٣/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٢٤/١١/٢٠١٥
٢٧٣٣٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F03G 6/00

(71) 1.
2.

ALSTOM TECHNOLOGY LTD.  (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

EHRSAM, Andreas
HERZOG, Maurus
RAY, Suman

(73) 1.
2.

٠٢/٠٤/٢٠١٢بتاریخ ١٢١٦٢٩٠٦.٧: رقم مكتب البراءات األوروبى تحت  ١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)
اختراعبراءة  (12)

نظام طاقة حراریة شمسیة   (54)
١٣/٠٣/٢٠٣٣نتھى فى ـوت١٤/٠٣/٢٠١٣تبدأ الحمایة من 

ةطاقتخزیننظام،ىشمسلمستقبلبخارمولدیتضمنة شمسیةحراریةطاقبنظامیتعلق ھذا االختراع
(G)كھرباءمولدلدفعالمراحلمتعددىبخاروتوربین،ةحراریةطاقتخزینسائلیستخدمة حراری

البخارتولیدفیھیتمىالذولأتشغیلنظامةالشمسیةالحراریةالطاقنظامیمتلك.ةكھربیةطاقنتاجإل
تخزینسائللتسخینة حراریةطاقتخزینلنظامكالھمامدادإویتمى شمسلمستقبلبخارمولدةبواسط

التوربینلدفعالمراحلمتعددىبخارلتوربینىعالضغطذاتتوربیندخولةولفتحةالحراریةالطاق
ةبواسطالبخارتولیدفیھیتمىالذىثانتشغیلنظامیضاً ى أالشمسىالحرارةالطاقنظامویمتلك.ىالبخار
یمتلك،ةالحراریةالطاقتخزینلنظامةالحراریةالطاقتخزینسائلمنةالمخزنةالحراریةالطاقةمعالج
ىالذالبخارمناقلتخزینتفریغوضغطةحرارةدرجىالثانالتشغیلنظامثناءأتولیدهیتمىالذالبخار

ىبخارتوربینىفالتفریغوضغطةحرارةدرجعندالبخارحقنیتم.ولألاالتشغیلامنظثناءأتولیدهیتم
ذاتتوربیندخولةلفتحتوربینةلمرحلىسفلتیلروأموقعىفىالبخارالتوربینلدفعالمراحلةمتعدد

اءثنأالتوربینةمرحلىفالموجودالضغطعنالمخزنالبخارتفریغضغطیزیدحیثىالعالالضغط
التشغیلنظامثناءأةالمتدفقةبالكتلةمقارنالتوربینخاللةالمتدفقةالكتلتزیدىوبالتالولألاالتشغیلوضع

. ىالثانالتشغیلنظامثناءى أالبخارللتوربینةالطاقنتاجإمنقدرىقصأتحقیقىوبالتال،ولألا

(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



٥٤

٢٤/١١/٢٠١١
١٩٨٨/٢٠١١

٢٠١٥أغسطس 
٢٥/١١/٢٠١٥

٢٧٣٣٧

(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 F04B 17/00, 43/06 & F04F 1/16

(71) 1.
2.

NBT AS (NORWAY)

(72) 1.
2.

PAULSEN, Jim-Viktor

(73) 1.
2.

IMPACT TECHNOLOGY SYSTEMS AS (NORWAY)

٢٧/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩٢٠٧١: تحت رقمالنرویج
٢٦/٠٥/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/NO2010/000190(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد    (74)
براءة إختراع (12)

جھاز یستخدم قیم ضغط عارضة لنقل الموائع (54)
٢٥/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٦/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

واحد على لنقل الموائع یشتمل على حیز مغلق جزئیاً ةبجھاز یستخدم قیم ضغط عارضاالختراع یتعلق ھذا 
المذكور ، حیث یكون الجسم الواحد على قلألالواحد على االحیز المغلق جزئیاً ىفقلألجسم واحد على ا، قلألا
قل المذكور، على ألالواحد على امن الحیز المغلق جزئیاً ىالداخللى الحیزإةقل المذكور قابل للتحریك بالنسبألا
لى إاالتجاه ىتسمح للمائع بالتدفق بالتبادل فىقل المذكور والتألاالحیز المغلق الواحد علىىفة واحدةقل فتحألا

مجرى قل منألد على اول واحأ، مجرى قل المذكور جزئیاً ألمن الحیز المغلق الواحد على االداخل والخارج
، ة قل المذكورألعلى اةالواحدةالفتحقل منألعلى اةاتصال عن طریق مائع مع واحدىفقلألواحد على اىثان

قل المذكورألول الواحد على األمتصل بالمجرى اقلألواحد على اىوخزان ثان. قلألول واحد على اأخزان 
ةواحدةثانیةمیكانیكیةووحدقلألعلى اةولى واحدأةمیكانیكیةوحد، ى قل على التوالألواحد على اىومجرى ثان

، حیث تسمح ى قل على التوالألواحد على اىثانقل مذكور ومجرىألول واحد على اأمجرى ىفقلألعلى ا
خزان قل منألعلى اةالواحدةولى المذكورألاىلى المجارإقل بالتدفق ألاعلىةولى الواحدألاةالمیكانیكیةالوحد

ةثانیة میكانیكیةقل المذكور، ووحدألالواحد على اقل مذكور وباتجاه الحیز المغلق جزئیاً ألاول واحد علىأ
االتجاه من الحیز المغلق ىفقل المذكورألالواحد على اىلى المجرى الثانإقل تتیح فقط التدفق ألعلى اةواحد

على ذلك ةیتمیز االختراع عالو. قلألمذكور واحد على اى نوباتجاه خزان ثاقل المذكور جزئیاً ألالواحد على ا
، ى ، باستخدام عزم غیر صفرقلألجسم واحد على اةقل بواسطألعلى اةواحدة موجبضغطةنھ یتم تولید قیمأب

ةالمذكورة الضغط الموجبةقل من قیمألقل المذكور، حیث ینتج جزء على األالجسم الواحد على ایتصادم مع
ةثانیةمیكانیكیةخالل وحدالمذكور جزئیاً قلألقل تدفق المائع خارج الحیز المغلق الواحد على األعلى اةالواحد
قل ألعلى اةواحدةضغط سالبةقل المذكور، ویتم تولید قیمألالواحد على اى لى الخزان الثانإقل وألعلى اةواحد

ةضافإلبا،قلألعلى اةواحدةضغط سالبةنتج قیم، حیث تقل المذكور جزئیاً ألالمغلق الواحد على االحیزىف
قل ألعلى اةولى الواحدألالخزانات اقل منألقل بین واحد على األالناتج الواحد على اىس الھیدروستاتألى الرإ

ل ألو، تدفق المائع خارج الخزان اقل المذكور جزئیاً ألالواحد على اقل من الحیز المغلقألوواحد على اةالمذكور
قل ألاالواحد علىلى الحیز المغلقإقل وألعلى اةولى واحدأةمیكانیكیةالمذكور خالل وحدقلألواحد على اال

.المذكور جزئیاً 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف 



٥٥

٠٧/٠٣/٢٠١٣
٠٣٩١/٢٠١٣

٢٠١٥أغسطس 
٢٥/١١/٢٠١٥

٢٧٣٣٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

مجهورية مصر العربية

وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
علمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث ال

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 1/44 & B01D 61/08

) المملكة األردنیة(محسن حسین محمود أبو ھیفا  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محسن حسین محمود أبو ھیفا  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

١٩/٠٢/٢٠١٣بتاریخ (JO 51/2013): المملكة األردنیة تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع  (12)

نظام لمعالجة المیاه فى المنازل بالتناضح العكسى  (54)
٠٦/٠٣/٢٠٣٣وتنتھى فى ٠٧/٠٣/٢٠١٣تبدأ الحمایة من 

ا راع الح ى لالخت مل النظام المنزل اه بالتناضح العكسى یش لى یتعلق ھذا االختراع بنظام لمعالجة المی
بشكل أساسى على وحدة تغذیة وتصریف المیاه ووحدة معالجة میاه منزلیة تحتوى على حامل خاص 
ة ووحدة تخزین  اه عذب ذا الغشاء ووحدة تخزین می زازات لھ لغشاء التناضح العكسى یقوم بعمل اھت

ن  اه المالحة الناتجة ع الى المی ة میاه تصریف وصنبور ثنائى المدخل یخزن نظام االختراع الح عملی
ات  ى العملی تم استخدامھا ف ذكورة لكى ی اه التصریف الم ى وحدة تخزین می معالجة المیاه المنزلیة ف

ى المطبخ روات وغسیل أوان ھ والخض یل الفواك ل غس ة مث اه عذب ب می ى ال تتطل ة الت تم ٠المنزلی وی
راع  ى نظام االخت ایرة ف ائى المع د تصریف تلق ى مقی ظ تعدیل مقید التصریف التقلیدى إل الى للحف الح

تكلس  دادات الناتجة عن ال ع االنس ح العكسى ولمن على معدل ضغط تشغیلى ثابت على غشاء التناض
دة ٠فى مقید التصریف اه متواصلة لوح ة می ى تغذی راع الحالى عل ى نظام االخت اظ عل تم الحف ا ی كم

ط بشكل ة وتصمیم حجرة خل اس ممرات التغذی د قی أمین معالجة المیاه المنزلیة خالل توحی یسمح بت
٠تغذیة وفیرة لكل من صنبور المجلى الرئیسى فى حال تشغیلھ ووحدة معالجة المیاه المنزلیة

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
والصور المرفقة بالطلب



٥٦

١٩/٠٢/٢٠١٣
٠٢٧٥/٢٠١٣
٢٠١٥یونیھ 

٢٥/١١/٢٠١٥
٢٧٣٣٩

(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 B21D 51/26

(71) 1.
2.
3.

ALCOA INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

DICK, Robert E.
FEDUSA, Anthony J.
MYERS, Gary L.

(73) 1.
2.

٢٠/٠٨/٢٠١٠بتاریخ ٣٧٥.٧٤٦/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٢/٠٨/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/048603):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

حاویة معدنیة مشكلة وطریقة لتصنیعھا  (54)
٢١/٠٨/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٢/٠٨/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

لَ ةمعدنیةحاویاالختراع الحالي بالكشف عنیتعلق ات قلأةتشتمل على معدن بكمیةُمَشكَّ ن الحاوی م
لَ ةالمعدنی ات من الفن السابق في حین یمكنھا التعامل مع حملةالُمَشكَّ محوري كافي والخضوع لعملی

د،  دوث تجع ات التخّصر دون ح ادي أو أو تقوض أتحدب، وأالتشكیل، بما في ذلك عملی ب م ي عی
بھا جدار جانبي لھ سُمك متغیر، حیث یكون ةمعدنیةعن عملیات لتشكیل حاوییتم الكشف كما ٠خرآ

٠و قوالبأتشكیلھ باستخدام قالب لجزء من الجدار الجانبي سُمك متغیر یتم

(57)

ور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الص
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٥٧

١٥/٠٤/٢٠١٣
٠٦٣٦/٢٠١٣

٢٠١٥أغسطس 
٢٥/١١/٢٠١٥

٢٧٣٤٠

(22)
(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 41/34

(71) 1.
2.
3.

CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

SADIQ, Sohail
EDIE, John
GEVERS, David, E.
MOLL, William

5.
6.
7.

BASHYAM, Navaneeth
BHATT, Pranav
TARTOCK, Russ

(73) 1.
2.

١٥/١٠/٢٠١٠بتاریخ ٣٩٣.٤٣٨/٦١:رقمینالات المتحدة األمریكیة تحت الوالی
٢٨/٠٢/٢٠١١بتاریخ ٠٣٧.٠٨٧/١٣

٢٠/٠٩/٢٠١١بتاریخ ) PCT/US2011/052326: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد      (74)
اختراع اءة بر (12)

أداة إغالق بالستیكیة معززة األداء (54)
١٩/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٠/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

راع یتعلق ھذا  ھ جزء جداراالخت الق ل ى غطاء ألداة اإلغ الق بالستیكیة تشتمل عل أداة إغ وىب ، ى عل
زء طرف وىحلقى وج داري العل زء الج ن الج ق م من الج. ىیتعل اً ىزء الطرفویتض اً داخلی اً لولبی تكوین

ولب یق الل ولبىللتعش وین الل ع التك ارجىم لةىالخ ة ذات الص رعة. للحاوی ھیل س ل ولتس تخدام وتقلی االس
زاستخدام مادة بولیمریة ث تتمی اوت ف، یتم تصمیم أداة اإلغالق بحی وة االحتجاز التىبالتف ل فىق ىتق

.لغطاء أداة اإلغالقىلوالعىاالتجاه البعید عن الجزء الجدار

(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



٥٨

١٥/٠٤/٢٠١٣
٠٦٣٥/٢٠١٣

٢٠١٥أغسطس 
٢٥/١١/٢٠١٥

٢٧٣٤١

(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 B65D 41/34

(71) 1.
2.
3.

CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SADIQ, Sohail
EDIE, John
GEVERS, David, E.

4. MOLL, William

(73) 1.
2.

١٥/١٠/٢٠١٠بتاریخ ٣٩٣.٤٣٨/٦١:رقمینالالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٢٨/٠٢/٢٠١١بتاریخ ٠٣٧.٠٦١/١٣

٢٠/٠٩/٢٠١١بتاریخ ) PCT/US2011/052320: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد      (74)
اختراع براءة  (12)

غالق وعبوة مقاومان للعبث ومحسنان (54)
١٩/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٠/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

الق بالستیكاالختراع یتعلق ھذا  اوم للعبثىبغ ومق ثةمقاومة، وعب الق طوق للعب ث یتضمن الغ ، حی
ث بشكلةالمضادةتمتد بشكل عام الحلق. لى حد كبیرإةللعبث مستمرةمضادةلھ حلقة لسرقمضاد ل للعب

عةالمضادةاتجاه مقاوم للعبث للحلقىعلى ولداخل الغالق فألىزاو یق م الق حلقیإةحلقللعبث للتعش ةغ
اً ةلبروز المتباعدمن اةمجموعللعبثةالمضادة، تتضمن الحلقأى . ةالمرتبطةللحاوینسبیاً ةكبیر محیطی
بیاً ة كتاف سمیكأو أتتضمن بشكل مفضل مناطق ىوالت ن ى، والتنس د م ى الح تعمل بشكل مرغوب عل

ل بالحاویألبتعشیق كتف واحد على اةللحاویةبالنسبة للطوق المضاد للسرقةالجانبیةالحرك ةالمرتبطةق
.ة غالق الحاویإةسفل حلقأبشكل عام 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٥٩

١٩/٠١/٢٠١١
٠١٢٢/٢٠١١
٢٠١٤مارس 

٢٩/١١/٢٠١٥
٢٧٣٤٢

(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 E04H 4/08, 4/10 & A63C 19/12 & B60J 7/08 & E06B 9/58

(71) 1.
2.
3.

BECOFLEX S.A (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

COENRAETS, Benoît

(73) 1.
2.

٢٥/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٠٤١٧/٢٠٠٨: ت رقم تحبلجیكا 
٢٣/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/059504(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
إختراع براءة  (12)

وسیلة لتغطیة السطح (54)
٢٢/٠٧/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٣/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ام السباحة لبوسیاالختراع یتعلق ھذا  ل حم ة ، المعلسطح األ، اة، المالعب الریاضیةلتغطیھ األسطح مث
: ، تشملةھیكل السیار

ات آتكون مثبتھ على ة االسطوانھ المذكور،و ربط الغطاءأإسطوانھ دواره مثبتھ قادره على فك )أ( لی
؛ مزود على كل من جانبى السطح المذكورنقل طولیھ وتشمل قضبان

دةنھایى طاء المذكور فنظام ربط للغ)ب( ث یتسبب ةواح ھ بحی راد تغطیت ن السطح الم عرضیھ م
. فى فك وربط الغطاء فوق السطح المراد تغطیتھ نقل وتدویر االسطوانھ

ذكورللغطاءةالمستمر للحواف الطولینظام للغلق) ج( اةعلى القضبان الم تم تركیبھ ى ی الل الت دریجیا خ ت
.عملیھ الفك 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٦٠

١٧/٠٣/٢٠١١
٠٤٢١/٢٠١١
٢٠١٤نوفمبر 

٢٩/١١/٢٠١٥
٢٧٣٤٣

(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 G10L 19/14, 21/02

(71) 1.
2.

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E.V. (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

NAGEL, Frederik
MULTRUS, Markus
LECOMTE, Jérémie
BAYER, Stefan

5. FUCHS, Guillaume
6. HILPERT, Johannes
7. ROBILLIARD, Julien

(73) 1.
2.

٠٩/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ) ١٦٨.٠٦٨/٦١(الوالیات المتحدة األمریكیة  تحت  رقم 
٣٠/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٨١٠٠٨.٥المكتب األوروبى تحت رقم 

٠١/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/054434(راءة الدولي  رقم طلب الب

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ھدى أنیس سراج الدین (74)
براءة اختراع (12)

جھاز و طریقة لتولید و تشفیر إشارة صوتیة ُمصنعة  (54)
٣١/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى في ٠١/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
تحكمباستخدام إشارةصنعةد اإلشارات الصوتیھ المُ یتعلق االختراع الحإلى بجھاز لتولی بالتصحیح ال

ردد ، النطاق الطیفى ، مجمع ومعالج إعادة تركیبتصحیحوالتى تشمل محول أول ، مولد  عإلى الت
ل ى ممث وتیھ إل ارة الص ت لإلش زء الوق ل ج ول األول لتحوی وین المح م تك ىت د . طیف وین مول م تك ت

حیح ى ألداءاتص اق الطیف ات لنط ن لوغاریتم ر م دد واف حیح ع اقتص ث النط ى ، حی ل أالطیف ن ك
دتصحیح لوغاریتم  ى موح ى تولد ممثل طیفى معدل یشمل مكونات طیفیھ ف ھ ف ات طیفی یشمل مكون

. قلب موحد الطیفى لإلشارة الصوتیھموحد التردد العلوى والمشتق من المكونات الطیفیھ المقابلھ فى
د ك ، یشمل مول حیحعالوة على ذل ىتص ار لوغاریتمالنطاق الطیف حیح الختی ى تص النطاق الطیف

ات  ن لوغاریتم ر م دد واف ن ع حیح األول م زءالتص ت األوللج اریتم الوق حیح و لوغ تص
اریتم ن لوغ ر م دد واف انى وع ى الث اق الطیف حیح النط ا تص انى وفق ت الث زء الوق ارةلج م إلش تحك

ھ وتم تشكیل. معدلللحصول على تمثیل طیفىالتصحیح  ردد لمعالج إلى الت ب ع ادة التركی الج إع مع
د و اإلشارة المشتقھأالتمثیل الطیفى المعدل  ارامیتر التناسخ الموح ا لب دل وفق ى المع من التمثیل الطیف

ع اإلشارة اً خیرأو.عرض نطاق ترددى ممتده الطیفى للحصول على إشارة ، تم تشكیل المجمع لجم
ع الصوتیھ والتى لھا مكونات طیفیھ فى قلب موحد التردد أو اإلشارة المشتقھ من اإلشارة الصوتیھ م

.صنعة عرض النطاق الترددى للحصول على إشارة صوتیھ مُ إشارة

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
صف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالو



٦١

٢١/١٠/٢٠١٠
١٧٧٦/٢٠١٠
٢٠١٤فبرایر 

٢٩/١١/٢٠١٥
٢٧٣٤٤

(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 C11D 3/40, 3/42

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

BATCHELOR, Stephen, Norman
BIRD, Jayne, Michelle
JOYCE, Susan, Barbara

(73) 1.
2.

٢٠/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٥٦٥٦٩.٩: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٦/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/051788)طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

تركیب تظلیل  (54)
١٥/٠٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٦/٠٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

: یتعلق ھذا االختراع بتركیب معالجة المالبس یحتوى على صبغة أزین كاتیونیة وتضم اآلتى
من مادة فعالة سطحیا، % ٧٠إلى ٢من ) ١(
من مادة تفلور، % وزن٢إلى ٠,٠٠٥من ) ٢(
ا أو% وزن٠,١إلى ٠,٠٠٠١من ) ٣( ة زرق ث أن صبغة من صبغة أزین كاتیونی جیة، حی بنفس

: األزین لھا الصیغة العامة اآلتیة

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٦٢

١٩/٠٩/٢٠١٠
١٥٦٥/٢٠١٠

٢٠١٤بر نوفم
٢٩/١١/٢٠١٥

٢٧٣٤٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 G10L 19/14

(71) 1.
2.
3.

FRAUNHOFER-GESELLCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E.V. (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

DISCH, Sascha

(73) 1.
2.

٢٠/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ٣٠٠,٠٣٨/٦١: الوالیات المتحدة االمریكیة  تحت رقم 
٢٧/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ٦,٠٨٠١٥١٢٣:تحت الرقممكتب البراءات األوروبي

١٠/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/EP2009/001707): ب البراءة الدولي رقم طل

١ .
٢.
٣.

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة إختراع (12)

"  بارومتري"جھاز وطریقة لتحویل إشارة سمعیة إلى تمثیل مقوم  (54)
٠٩/٠٣/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٠/٠٣/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

إشاراتتمثیل بارومتري ، یتضمن محللىلإشاره سمعیھ إتراع بجھاز لتحویل یتعلق ھذا االخ
نطاقى لتقییم معلومات السمعیھ للحصول علي نتیجھ تحلیلیھ ، ومقیم مروراإلشارهلتحلیل جزء من 

حیث تتضمن المعلومات على ساس نتیجھ التحلیل،أمجموعھ من مرشحات مرور نطاقى على 
السمعیھ حیث العرض اإلشارهنطاقى معلومات على شكل مرشح لجزءمجموعھ من مرشحات مرور

خالل النطاق السمعى ، ویعتمد على التردد یختلف) السمعى(النطاقى لمرشح مرور النطاق ) السعھ(
أولتقییم وتقدیر تجوید سعھ النبضھ اإلشاره السمعیھتجوید المركزى لمرشح المرور النطاقى ، ومقیم

أولجزء من مجموعھ مرشحات مرور نطاقیھ) ترددى(طوار لكل نطاق أتجوید أوالتردد تجوید
السمعیھ باستخدام المعلومات على مجموعھ من مرشحات مرو نطاقیھاإلشارهشریحھ 

شاراتتجوید قوه اإلتعدیل المعلومات عنأوالتخزین أو،للبث، وسطح بینى للمخرجات) للتردد(
مجموعھ من مرشحات مرو نطاقیھ المعلومات علىأوطوارھا ، أأو، تجوید تردداتھا أوالسمعیھ ، 

. السمعیھاإلشارهلشریحھ من 

(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



٦٣

٠٢/١٠/٢٠١٣
١٥٤٢/٢٠١٣

٢٠١٥أغسطس 
٢٩/١١/٢٠١٥

٢٧٣٤٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01 D 53/14, 53/62, C07 D 211/58 C10L 3/10 , F23J 15/04

(71) 1.
2.
3.

EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

ROLKER, Jörn
SEILER, Matthias
SCHNEIDER, Rolf

4. LENORMANT, Thibaut

(73) 1.
2.

٠٦/٢٠١١/ ١٠بتاریخ ١١١٦٩٤٩٢.٣: المكتب األوروبى تحت رقم 
٢٥/٠٥/٢٠١٢بتاریخ PCT/EP)2012/059824(:رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
راءة اختراع  ب (12)

وسط إمتصاص وطریقة إلمتصاص لغاز حمض من خلیط غاز (54)
٢٤/٠٥/٢٠٣٢فى وتنتھى ٢٥/٠٥/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ین باالخت اء ، أم من م ذى یتض اص ال ط إمتص یغة (A)وس ن الص ، (I)م
ون  ث یك ق (R)حی ھ -Nش ل ل ى ١ألكی انول٤إل ون ، وألك ین ذرات كرب ون (B)أم ث یك حی

ـ  ة لـــ اص عالی عة إمتص ھ س ة ، ل ة فراغی انوى ذو إعاق ى أو ث ین أول الثى أو أم ین ث د CO2أم عن
الى  اص ع دل إمتص ن ٠مع ض م ازات الحم اص غ اء إمتص اص ، أثن ط اإلمتص تخدام وس إس

ائلتین  رحلتین س ى م اص إل ط اإلمتص ل وس ذیب ، فص افة م دون إض ى ب از ، حت یط غ خل
٠وقد یتم تجنب إعادة تولید وسط إمتصاص CO2مادة صلبة أثناء إمتصاص أو ترسیب

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
وغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوت



٦٤

٠٩/١٢/٢٠١٢
٢٠٣١/٢٠١٢

٢٠١٥أغسطس 
٢٩/١١/٢٠١٥

٢٧٣٤٧

(22)
(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 7/02

(71) 1.
2.
3.

CEMEX RESEARCH GROUP AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

RAMIREZ TOVIAS, Homero
MARTINEZ, Juan Carlos
GARZA GONZALEZ, Norma Leticia

4. SERRANO GONZALEZ, Karla

(73) 1.
2.

١٨/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ٠٢٥٨٧/١٠: تحت رقمفرنسا
١٧/٠٦/٢٠١١بتاریخ(PCT/IB2011/001376):رقمطلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

ومقاومة عالیة CO2طریقة إلنتاج خبث ألسمنت ھیدرولیكى ذات انبعاث منخفض من  (54)
١٦/٠٦/٢٠٣١وتنتھى فى ١٧/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

الى راع الح ق االخت طة یتعل ھ بواس ول علی تم الحص ھ ی ز بأن منت، یتمی ث ألس اج خب ة إلنت بطریق
ة،  فة خاص من، بص ام یتض حوق خ ن مس ات SO3، وAl2O3 ،Fe2O3طح ل(A)بالمحتوی مث
SO3 = 0.261 Al2O3 – 0.638 Fe2O3 + K ٢,٥٠أو

(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



٦٥

٢٠/٠٢/٢٠١٤
٠٢٥٣/٢٠١٤

٢٠١٥أغسطس 
٢٩/١١/٢٠١٥

٢٧٣٤٨

(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 C04B 28/14, 11/00

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN PLACO (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

GAO, Xiaotong
SHAO, Dongxiao
LI, Huifen

4.
5.

SONG, Hao
ZHANG, Ke

(73) 1.
2.

٠٣/١٢/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/CN2012/085748: (رقم ب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
ختراعابراءة  (12)

مادة إضافة كیمیائیة لمنتجات الجبس (54)
٠٢/١٢/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٣/١٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ى ــــعلDHA دامـا واستخـ، لوح من الجبس وطریقة لتحضیرھم تركیبة جبسبتقدیاالختراع یتعلق ھذا 
تشتمل لوحة الجبس المذكورة على جبس جامد. منتج جبسىمضادة لالرتخاء فھیئة مادة إضافة

، حیث، ومادة إضافة مضادة للتشوه؛ بینما تشتمل التركیبة المذكورة على جبسالتركیبةمحضر من
دیھیدرو فة المضادة للتشوه على واحد على األقل منتقى من مجموعة تشمل حمضتشتمل مادة اإلضا

المحضر من یظھر الجبس الجامد. أسكوربیك، دیھیدرو أسكوربات وحمض شبھ دیھیدرو أسكوربیك
منتج الجبس الخاص باالختراع یتم تدمیر. التركیبة المذكورة خاصیة أفضل لمقاومة االرتخاء أو التشوه

تحسین جودة منتج ى، بالتالالرطوبة األعلىحالةىوبة ویكون لھ استقرار أقوى حتى فبصعىالحال
.الجبس لتحقیق طلبات العمالء

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٦٦

٠٤/٠٥/٢٠١١
٦٨٨/٢٠١١

٢٠١٥أغسطس 
٢٩/١١/٢٠١٥

٢٧٣٤٩

(22)
(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 8/28, 8/60, 8/588

(71) 1.
2.
3.

NALCO COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

NGUYEN, Duy T.

(73) 1.
2.

٠٦/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٢٦٥.٨٥٩/١٢تحت رقملوالیات المتحدة األمریكیةا
٠٤/١١/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/US 2009/063244)طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتقلیل لزوجة السوائل الھیدروكربونیة  (54)
٠٣/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٤/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

رق راع بط ذا االخت ق ھ ةیتعل وائل الھیدروكربونی ة الس ل لزوج ا لتقلی ادف وجودھ ى یتص الت
ة  ات النفطی ى العملی ق ٠ف ن طری ة ع نخفض اللزوج تحلب م وین مس رق تك ذه الط مل ھ وتش

ھ مجم اء ل ى الم ذوبان ف ل لل ولیمر قاب ن ب ة م ة فعال ة بكمی وائل ھیدروكربونی الھ بس ل إتص ة میثی وع
٠إیثیر ملحقة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٦٧

٠٤/٠٦/٢٠١٢
١٠٠٨/٢٠١٢

٢٠١٥اغسطس 
٢٩/١١/٢٠١٥

٢٧٣٥٠

(22)
(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, 1/36, 1/40 & B02C 23/06 & B03B 1/04

(71) 1.
2.
3.

OMYA INTERNATIONAL AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

GANE, Patrick, A., C.
BURI, Matthias

(73) 1.
2.

٠٧/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠١٥١٢٩.١: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٥/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٢٨٤.٢٢٦/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 

٠١/١٢/٢٠١٠بتاریخ PCT/IB) (2010/003084: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لمعایرة مادة معدنیة فى وجود إضافات تحوى جلیسرول 
والمنتجات التى یتم الحصول علیھا

(54)

٣٠/١١/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠١/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
ذا  ق ھ راعیتعل ادةاالخت ة بم ادة معدنی ایرة م ة لمع ایرة بطریق اعدة للمع افة مس ٠مض

رول و ى جلیس تمل عل واء /تش ایرة الھ اءة مع مح لكف د یس رول واح ولى جلیس ن ب ل ع ا ال یق أو م
ول  ع الحص افة م ادة إض ن م ة م واء خالی ایرة ھ ن مع ل م ة أق ایرة نوعی ة مع زداد أو طاق أن ت ب

راع ق االخت ائى ، یتعل ط م ى وس ق ف ع تطبی ة م ایرة متوافق ة مع ادة معدنی ى م المنتج عل اً ب أیض
ة الستھالك  ة الموجھ الء والبالستیك واألغذی ات الط الذى تم الحصول علیھ بھذه الطریقة فى تطبیق

.البشر أو الحیوانات أو الصیغ الصیدالنیة ، أو عجینة الورق أو الطالء الورق 

(57)

لمقدمة باللغة اإلنجلیزیةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع ا



٦٨

٢٢/٠٦/٢٠١١
١٠٦٩/٢٠١١
٢٠١٥یونیھ 

٢٩/١١/٢٠١٥
٢٧٣٥١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61C  13/00

)جمھوریة مصر العربیة(رشا دمحم عبد الرؤف دمحم متولي/  الدكتورة 
)جمھوریة مصر العربیة(حمد حبیبأالدین حمد نورأ/  األستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

رشا دمحم عبد الرؤف دمحم متولي/  الدكتورة 
حمد حبیبأالدین حمد نورأ/ اأستاذ الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

١٤/٠٦/٢٠١١بتاریخ )  PCT/EG2011/000014 ) :  طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة مستحدثة لمعالجة سطح الزركونیا قبل تلبدھا لإلستخدام فى تركیبات طب األسنان  (54)
١٣/٠٦/٢٠٣١وتنتھى في ١٤/٠٦/٢٠١١بدأ الحمایة من ت

وذلك لتحسین ارتباط الزركونیا . تتسم معالجة سطح الزركونیا قبل تلبدھا بالسھولة و الفاعلیة 
وقد تكون معالجة السطح المذكورة . المستخدمة فى تركیبات طب األسنان بمختلف األسطح 

تعتمد معالجة السطح المضافة على طالء . ة عبارة عن معالجة مضافة أو معالجة مختزل
وأثناء عملیة التلبد ، . الزركونیا قبل تلبدھا بإستخدام مواد مثل السیلیكا أو فوسفات الكالسیوم 

أما معالجة السطح المختزلة ، . تنكمش الزركونیا و تحتجز جزءاً من المادة المغلفة بین حبیباتھا 
ومن ثم . ھالم حمضى تم أو لم یتم غسلھ قبل عملیة التلبد فتعتمد على تخشین الزركونیا بواسطة

، فإن الحصول على غالف شدید االلتصاق أو سطح زركونیا خشن بعد عملیة التلبد یعتمد على 
. المادة المستخدمة قبل التلبد 

(57)

براءة االختراع صورة من الرسومات تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى ل
والصور المرفقة بالطلب
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