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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 ٠وثائ 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 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 
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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

٢٠١٦ینایررـالل شهـخ



٢

٠٨/١٢/٢٠٠١
PCT/NA2001/001312

٢٠١٥مایو 
٠٤/٠١/٢٠١٦

٢٧٣٩٦

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

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

كتب براءات االختراعم

(51) Int.Cl.8 A61P 25/28 & A61K 39/395 & C12N 15/13, 5/10

(71) 1.
2.
3.

ELAN PHARMA INC (BERMODA)
WYETH (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BASI, Guriq
SALDANHA, Jose
YEDNOCK, Ted

(73) 1.
2.

٠٦/١٢/٢٠٠٠بتاریخ ٢٥١.٨٩٢/٦٠: رقم الوالیات المتحدة االمریكیة
٠٦/١٢/٢٠٠١بتاریخ PCT/US)(2001/46587:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

أجسام مضادة معدة لالستخدام البشرى والتى تمیز بیبتید نشوانى بیتا  (54)
٠٧/١٢/٢٠٢١فى تنتھى و٠٨/١٢/٢٠٠١تبدأ الحمایة من 

ذا  راع یتعلق ھ ن االخت شوانیة م رتبط برواسب ن الج أمراض ت سنة لع واد وطرق مح دیم م Aβبتق
٠وتشتمل المواد المفضلة على أجسام مضادة متوافقة مع البشر ٠فى مخ أحد المرضى 

(57)

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



٣

١٥/٠٤/٢٠١٣
٠٦٣٩/٢٠١٣
٢٠١٥یولیھ 

٠٥/٠١/٢٠١٦
٢٧٣٩٧

(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 F26B 17/20 & B09B 3/00 & C02F 11/10, 11/12 & C10B 47/44, 53/00 , 17/20

(71) 1.
2.
3.

MUTSUWA KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OYAMA, Toshio
HOSHI, Masami

(73) 1.
2.

٢٠/١٠/٢٠١٠بتاریخ  ٢٠١٠-٢٣٥١٢٧:تحت رقمالیابان
٠٧/٠٩/٢٠١١بتاریخ ) PCT/JP2011/005025(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

جھاز تجفیف وكربنة وطریقة لھ (54)
٠٦/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٧/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ف  ة تجفی ة : یتعلق االختراع الحالى بتشكیل جھاز التجفیف والكربنة ھذا بالتزوید داخل غرف لمجموع
ط األطراف  ھ رب تم من أنابیب ، یتم تشكیل مدخل ألحد أطرافھا ویتم للطرف اآلخر تشكیل مخرج ، ی

ض سفلیة ببع ة وال دویر العلوی ة للت ة قابل ل لولبی ى نواق شتمل عل ة ، وی سلة فردی شكیل سل بعض لت ھا ال
ب  یا ، أنابی ودة رأس ة ومسارات الع ادل المسارات الخارجی ث تتب ا بحی ة م عھا بطریق تم وض ا ی ًداخلھ
ب  ط أنابی تم رب ب وی اه الطولى لمجموعة األنابی ى طول االتج ة عل د فواصل مالئم أفقیة مرتبطة عن

تم التصریف األفقی ة وی ب األفقی أطراف األنابی ة ب ب رأسیة مرتبط ب ، وأنابی ة األنابی ذه بمجموع ة ھ
٠ًتزویدھا أفقیا إلى أسفل ، وتربط أطراف األنابیب الرأسیة وتعمل على إزالة الغاز 

(57)

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



٤

٢٦/٠٩/٢٠١١
١٦١٧/٢٠١١

٢٠١٥أغسطس 
٠٥/٠١/٢٠١٦

٢٧٣٩٨

(22)
(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.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KUWANO, Seiichi
ONO, Yoshio

(73) 1.
2.

٢٧/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-٠٨٠٢٧٢: تحت رقمالیابان
١٩/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010/052495):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ة ذات زوج من أساور حاجز منع تسریب واحدةمرم استخدلالاتحفاض (54)
١٨/٠٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٩/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

راع الحالي بحفا ق االخت رضةیتعل ستخدم لم دةُت ل الفجوةواح ث تق دةالواقعةحی ین جل دي ب المرت
شعبةعلى كال جانبي منطقةللتسرب المتكونةوالثنیات المانع وي٠ةمن ستخدم ضةالحفاوتحت ي ت ُالت

اتعلى زوج من الثنة واحدةلمر ي االتجاهی د ف ن یمت ام األم ى كالإم ف عل ى الخل ى ل الجانبین، عل
ب، المنطق شعبةالترتی ونةالمن اشویك دد واالنكم ى التم ادرا عل وي ٠ق زوجینأویحت د ال ى ح عل

ىولىأةعضاء مرنأ ھ المحیطیعل وي اآل٠ةالخارجیةحافت ى جزء حافخر ویحت ت ةقاعدةعل مثب
ذكورةالداخلي للثنیبالسطح ى ة،الم وي عل ا یحت ھة ثانیةعضاء مرنأكم ةذي حافتتصل بجزء من

ى األأبویتصل عضو مرن ثالث٠ةحر ات عل د زوجي الثنی لح ذي یكون مجابحیثق ورا للجزء ال
٠ةالقاعدةُیثبت بھ جزء حاف

(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



٥

٢٥/٠٢/٢٠١٣
٠٣٠٣/٢٠١٣

٢٠١٥أغسطس 
٠٥/٠١/٢٠١٦

٢٧٣٩٩

(22)
(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 & B29C 43/24, 43/28

(71) 1.
2.
3.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

FUJIWARA, Tomohiro
ISHIKAWA, Osamu

(73) 1.
2.

٣١/٠٨/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠-١٩٤٤٨٥: تحت رقمالیابان
٢٢/٠٨/٢٠١١بتاریخ(PCT/JP2011/068843):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز كبس مرتبط بمنتج ماص، وطریقة لذلك  (54)
٢١/٠٨/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٢/٠٨/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ضمن اص، یت تج م رتبط بمن بس م از ك الى بجھ راع الح ق االخت تم : یتعل طوانات ی ن األس زوج م
ة تشغیلھما ویدورا مع أسطح محیطیة خارجیة منھما لیواجھا بعضھما البعض، عندما یتم تمریر رقاق

اه متصل  ى اتج ا ف الحرارة بینھم دن ب ادة الصقة تتل مستمرة لیفیة متراكبة مع منتج یراد تراكبھ مع م
بس  از الك وم جھ طوانات، یق ى األس ین زوج طوانة ب وة األس الل فج ة خ ستمرة اللیفی ة الم ن الرقاق م

ة بإقحام وكب ة، وآلی ة الخارجی س المنتج المراد تراكبھ والرقاقة المستمرة اللیفیة بین األسطح المحیطی
ة تسخن تسخین  ب الرقاق ى جان ل من زوجى األسطوانات الموضوعة عل ى األق أسطوانة واحدة عل

سطح المحیطى  ة حرارة ال ى درج ى عل ث تبق طوانة بحی سخین األس ة الت سخن آلی المستمرة اللیفیة، ت
٠م٥١٢٠م الى ٥٧٠انة فى مدى یتراوح من لألسطو

(57)

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



٦

٢٥/٠٢/٢٠١٣
٠٣٠٢/٢٠١٣

٢٠١٥أغسطس 
٠٥/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٠٠

(22)
(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.

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

ISSHIKI, Hiroshi
ISHIKAWA, Osamu

(73) 1.
2.

٣١/٠٨/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠-١٩٤٤٨٦: تحت رقمالیابان
٢٢/٠٨/٢٠١١بتاریخ(PCT/JP2011/068844):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة لتصنیع ماص وطریقة لتصنیع عضو منفذ  (54)
٢١/٠٨/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٢/٠٨/٢٠١١مایة من تبدأ الح

ة  ادة ماص ى م شتمل عل ر غاز ی اص بتمری تج م ى من یتعلق االختراع الحالى بوسیلة لتصنیع ماص ف
ى العضو  سوائل عل ة لل ادة الماص ق الم اه سمك، وترقی ى اتج واء ف للسوائل من خالل عضو منفذ للھ

واء ذ للھ واء٠المنف ذ للھ ضو المنف وین الع تم تك اه وی ى اتج واح ف ن األل ة م تم رص مجموع ث ی بحی
سمك ٠السمك اه ال ى اتج رق ف ى تخت واء الت وب الھ ن ثق واح مجموعة م ن األل وتضم كل مجموعة م

ا ن خاللھ از م ث تتصل بثقب ٠وتمرر الغ وح بحی ى كل ل واء ف وب الھ ة من ثق تم وضع مجموع وی
سمك اه ال ى اتج اور ف وح المج ى الل اظر ف واء المن سبة ٠الھ اه بالن ى اتج ة ف واح المتراص ة األل لكاف

شكیل الوصالت  تم ت شكل، وی س ال ى نف بعض ف السمك، یتم تكوین ثقوب الھواء التى تناظر بعضھا ال
ى  واء ف وب الھ شكیل ثق ا ت تم فیھ ى ال ی اكن الت ى األم التى تربط األلواح المتجاورة فى اتجاه السمك ف

٠األلواح

(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



٧

٣٠/٠٥/٢٠١٣
٠٩٣٢/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
٠٦/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٠١

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

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

االختراعمكتب براءات

(51) Int. Cl.8 C11D 1/835, 3/00

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

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

CLOWES, Elizabeth, Ann
DELROISSE, Michel, Gilbert, Jose
GREGORY, Denis, James
HUNTER, Robert, Allan
JONES, Karl, Gareth, Kean

6.
7.
8.
9.
10.

MERRINGTON, James
NEWMAN, Mark, Nicholas
PERRY, Janette
WALSH, Shaun, Charles
WIGGANS, Jenny;

(73) 1.
2.

٠٣/١٢/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٩٣٦٩٣.٨: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
٠٤/١١/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/069465): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

یع رزق ترزى ناھد ود (74)
براءة اختراع (12)

تحسینات متعلقة بمكیفات األقمشة  (54)
٠٣/١١/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٤/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

: یتعلق ھذا االختراع بتركیب مكیف لألقمشة یشمل
ادة الفعا% وزن٩-٢) أ( ث أن الم ى، حی ب الكل ن وزن التركی اش، م ة القم ة مادة فعالة لتطری ل

ن وى م ى تحت ض دھن ل حم ھ سالس تر ب صل بأس اعى مت وم رب ب أمونی ون مرك اش تك ة القم لتطری
ن C18سالسل % وزن٣٥-٢٠مشبعة ومن C18من سالسل % وزن٣٥-٢٠ أحادیة غیر مشبعة م

وزن سالسل الحمض الدھنى الكلیة، و 
ادة أل% وزن٠,٥-٠,٠١من ) ب( و م د وھ ع التلب ل من ى، عام ر من التركیب الكل سیلیة غی كوك

، ١٨-٨من HLBأیونیة لھا قیم 
ن  ر م ة أكب ھ لزوج ائى ل شة الم ف لألقم ب المكی ث أن التركی ن٥٠cpsحی ضل م ویف

٢٠٠-٥٥cps ة اس اللزوج ل، وتق وب والثق ة الك اس اللزوج از قی طة جھ اس بواس و مق ا ھ كم
یؤدى إلى تكون أو م وحیث أن التركیب٥٢٥ثانیة عند ٦٠لمدة ١-ث١٠٦باستمرار تحت القص عند 

٠عدم تكون قلیل من التلبد عند إضافة الماء

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٨

٠٢/١١/٢٠١٠
١٨٥٣/٢٠١٠

٢٠١٥سبتمبر 
٠٦/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٠٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C10B 53/02, 39/06

) جمھوریة مصر العربیة(راویة لطفى منصور / دة السی ٠١
٠٢
٠٣

(71)

راویة لطفى منصور / السیدة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع  (12)

من المخلفات النباتیة ) بیوتشار(ماكینة إلنتاج بودرة الفحم العضوى  (54)
٠١/١١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٢/١١/٢٠١٠ایة من تبدأ الحم

ودرة الفحم العضوى  اج ب ة إلنت شار(یتعلق ھذا االختراع بماكین ة وتتكون ) بیوت ات النباتی ن المخلف م
شار أسفل  ة لخروج البیوت ھ فتح د ب ھ وتوج الماكینة من خزان مغلق تماما یتم وضع قش األرز بداخل

ائى الخزان وفتحة لدخول قش األرز بأعلى ال ور كھرب دار بموت الب بوسط الخزان ی د ق خزان ویوج
شار  وسیر نقل الحركة ومجموعة تخفیض للسرعة والماكینة مجھزة بوحدة رشاشات میاه لرش البیوت
یر  ة ومواس ن طلمب ات م دة الرشاش ون وح زان وتتك ن الخ رة م ھ مباش ل خروج اه قب ساخن بالمی ال

ى٠ووصالت ورشاشات ود أسفل وتحتوى ماكینة البیوتشار عل ون من والعة لحرق الوق دة تتك وح
ازات  حب الغ تم س واء وی ن الھ زل ع ات بمع ع االتجاھ ن جمی ش األرز م سخین ق ك لت زان وذل الخ

ق ة الحری ى غرف ائى إل ور كھرب دار بموت ق شفاط ی ن طری ة داخل الخزان ع ذه ٠المتجمع ز ھ وتتمی
ة الماكینة بإتمام عملیات التفحیم والطحن والتبرید فى ماكینة  ة الناتج ار البیئی ل عن اآلث واحدة مما یقل

٠عن عملیات النقل والطحن

(57)

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



٩

٢٧/٠٢/٢٠١٣
٠٣٢٣/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
٠٦/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٠٣

(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 B01J 20/08, 20/28

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

ABDUL KAREEM, Shajahan
CHATTERJEE, Jaideep
GUPTA, Santosh Kumar

4.
5.

PRATAP, Shailendra
RAMACHANDRA, Rajeesh Kumar

(73) 1.
2.

١٦/٠٩/٢٠١٠بتاریخ (MUM 2560 2010):تحت رقمالھند
٢٩/١٠/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٨٩٤٩٨.٨: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 

٢٢/٠٨/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/064359): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

وسائط مرشح كتلة امونیا  (54)
٢١/٠٨/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٢/٠٨/٢٠١١ة من تبدأ الحمای

شطأةكتلمن ) فلتر(بوسائط مرشح یتعلق ھذا االختراع  ا ، لاألةلتحضیر كتلةوعملیةلومینا من ومین
اءومرشحات الماء المضغوطةمرشحات الماء التى تغذى بالجاذبیلالستخدام فى  ترشیح ةلیتسنى بكف
ات الدقیق ك ةالملوث ى ذل ا ف ات بم اةالدقیقالكائن ل البكتری ن مث ات ةزالإوالفیروسات فضال ع الملوث

دفق عالیةالكیمیائی دالت ت ق مع ع تحقی سبیا ،ةم ح كتلن ائط مرش ستخدماألةووس ا الم ى ةلومین ف
:الماء المضغوط تتضمنومرشحاتةمرشحات الماء التى تغذى بالجاذبی

طحةمیكرون وذات مساح١٠٠٠و ١٠٠یتراوح حجم جسیماتھا بین ةلومینا منشطأ) أ(  BET س
، ج/٢م١٠٠٠الى ٢٠٠فى مدى 

دفق) ب( دل ت اده رابطھ ذات مع انوم ن أMFR ذوب ل م سب٥ق ث تكون ن ا لجسیمات األةحی ومین
٠بالوزن١: ٢٠ى إل١: ١فى مدىةلى الرابطإةالمنشط

(57)

باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة



١٠

٢٣/١١/٢٠١٠
١٩٧١/٢٠١٠
٢٠١٤سبتمبر

٠٦/٠١/٢٠١٦
٢٧٤٠٤

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

العربیةجمھوریة مصر 
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 59/00, 59/12, 25/08, 25/32 & C02F 1/76 & A01P 1/00

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

MAHAPATRA, Samiran;
SAMADDER, Satyajit
SOMAN NAIR, Prasanth, Chennothu

(73) 1.
2.

١٩/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ) MUM /2008/ 1287: (تحت رقمالھند
٠٧/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٦١٩٩٨.٣: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 

٠٨/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/057011):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

وعملیة للتطھیر ةتركیب (54)
٠٧/٠٦/٢٠٢٩وتنتھى فى ٠٨/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع بتركیب ق االخت ستخدم ةیتعل وث وی اء المل ة الم ر وتنقی ة لتطھی صفة خاص ر وب ة للتطھی وعملی
ة وا شوائب المعلق ة ال ة إلزال صفة خاص راع ب ا، االخت ل البكتیری ضارة مث ة ال ات المیكروبی لملوث

داف  د أھ ى، وأح تھالك اآلدم شرب واالس الحة لل حیة وص ا ص اء لجعلھ ن الم واغ م روس واألب الفی
ن وصالح  اء آم د أن الم ع التأك االختراع ھو توفیر تركیب لتنقیة الماء الملوث بكائنات دقیقة ضارة م

ب  راع تركی رح االخت ذلك یط ا ل تھالك، وطبق ة لالس ادة مھدئ سد وم ل مؤك شمل عام لب ی ر ص مطھ
٠للمبید الحیوى وھى مادة صلبة

(57)

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



١١

٠٦/١٢/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001166

٢٠١٥سبتمبر 
٠٦/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٠٥

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

جمھوریة مصر العربیة
لعلمىوزارة الدولة لشئون البحث ا

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B67B 7/00

(71) 1.
2.
3.

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CLARKE, Allan, J.
DOUGHTY, David, George
FIESSER, Frederick, H.

4.
5.
6.

RUDD, David, R.
TAINSH, David, A.
WAGNER, David, S.

(73) 1.
2.

GLAXOSMITHKLINE LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

٠٩/٠٦/٢٠٠٤بتاریخ ٥٧٨.٢٤٥/٦٠:ین رقمالالوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٢٥/١٠/٢٠٠٤بتاریخ ٦٢١.٩٩٢/٦٠

٠٩/٠٦/٢٠٠٥بتاریخ ) PCT/US2005/020319(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق   (74)
براءة إختراع (12)

جھاز وطریقة لإلنتاج الصیدلى (54)
٠٨/٠٦/٢٠٢٥وتنتھى فى ٠٩/٠٦/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

الجھاز والطریقة بتوزیع ویقوم. صیدلى أو شبھ صیدلى بجھاز وطریقة إلنتاج منتجیتعلق ھذا االختراع
. أثناء العملیة الحركة المستمرة للمادة الحاملةویستخدم الجھاز والطریقة. سائلة فى مادة حاملة جرعة

.فى الوقت الحقیقى للمنتج ویقوم الجھاز والطریقة بخفض األخطاء فى دفعات الجرعة ویعطى إنطالق

(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

٢٥/٠٢/٢٠١٣
٠٢٩٩/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
٠٦/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٠٦

(22)
(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 63/10, 63/14, 69/02, 71/34, 71/68, 67/00, 69/14 & C02F 1/44, 1/50 & A61L 2/238

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

MAHAPATRA, Samiran
SAMADDER, Satyajit

(73) 1.
2.

٠٨/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ) ٢٤٨٣MUM٢٠١٠(:تحت رقم الھند 
٢٢/١٠/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٨٨٤٤٨.٤: المكتب األوربى تحت رقم 

١٢/٠٨/٢٠١١بتاریخ PCT/EP)2011/063939(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع   (12)

غشاء مضاد للمیكروبات (54)
١١/٠٨/٢٠٣١فى وتنتھى ١٢/٠٨/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ات یتعلق االختراع الحالى ب شاء ٠غشاء مضاد للمیكروب ر بغ راع الحالى خصوصا أكث ق اإلخت ًیتعل
شرب تح صالح لل اء ال ة الم ات لتنقی ضاد للمیكروب ل الجام رى ذت ثق ى المجھ ائن الح ة الك ة بإزال بی

اء  ال م صدر إدخ ى م ود ف ضار الموج ضاد٠ال شاء م د غ الى تزوی راع الح داف اإلخت د أھ اح
دون ٠ًمع وقت حیاة طویل نسبیا للمیكروبات اء ب ة م ة تنقی د عملی ھدف آخر من اإلختراع ھو تزوی

ن ن٠إنتاح أى ناتج عرضى  ح م دھاش اآلن آن ، مرش الحرارة وجد إن دن ب ولیمر ل ع ب ح م سیج ملق
اتوھالید فضة قادر على تشكیل غشاء مضاد  ى للمیكروب ستدق الت یح م یة ترش ده خاص سیكون عن

ى اآلن  اتج عرضى وإل اج أى ن دون إنت دخالت وب ن الت ل م دد أق ب ع ة ، ویتطل لھا حیاة دائمة طویل
٠ًقادر على تسلیم ماء آمن میكروبیولوجیا 

(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

٢٢/١١/٢٠١٢
١٩٤٣/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
٠٦/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٠٧

(22)
(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 29/00, 7/06

(71) 1.
2.
3.

AHUMADA PEREZ, Alfredo  (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

AHUMADA PEREZ, Alfredo

(73) 1.
2.

٢٥/٠٥/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠٠٠٥٧٥: تحت رقمأسبانیا
٢٥/٠٥/٢٠١١بتاریخ(PCT/ES2011/070377):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

لملكیة الفكریةعبد الھادى ل (74)
براءة اختراع   (12)

االشجار والنخیلجذع في المغذیات والمبیدات سن حقن  (54)
٢٤/٠٥/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٥/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ز االختراع راع یتمی ل ، واالخت یتعلق بسن حقن لتوصیل جرعة نظامیة وغذائیة فى االشجار والنخی
تم تركی دما ی ھ عن ات بأن ن المنتج وع م ن اى ن ة م ل جرع ا ان یوص ن تكراری ذع ، ویمك ى الج ة ف ب

ھ تیكیة الغذائی ة بالس ب قنی ھلة لتركی ة س ضم طریق راع ی ة ، واالخت دیقة للبیئ ة ص ة بطریق والنظامی
ن  ون م ارة ٤تتك ة المخت ات الغذائی ق المنتج سمح بتطبی زاء ی ذه االج صمیم ھ صلة وت زاء مت أج

سھولة شریة ب دات الح ات، والمبی ق النب زع او عن دمر ج ى ت ستمرة والت روح الم ع الج ك لمن وذل
.السن ، الغطاء ، مقبض ومفتاح : واالختراع یضم العناصر التالیة 

(57)

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



١٤

٠١/٠٨/٢٠١٢
١٣٥٠/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
٠٦/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٠٨

(22)
(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 9/00 & B65D 47/18

(71) 1.
2.
3.

LABORATOIRES THEA (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

DEFEMME, Alain
MERCIER, Fabrice

(73) 1.
2.

٠٤/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ٠٠٤٥٧/١٠: مقرتحتفرنسا 
٠٣/٠٢/٢٠١١بتاریخ ) PCT/IB2011/000182(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ھارونیة شحاتةادن& ھارونشحاتة ةماجد (74)
اختراعبراءة  (12)

ةبقطرةسائل لھا رأس توزیع قطرةلتعبئةقارور (54)
٠٢/٠٢/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٣/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

تشتمل على خزان قابل للتشوه ةبقطرةقطرھسائل سیتم توزیعةلتعبئةبقارورختراعاالیتعلق ھذا 
سائل أس توزیعر، ویعتلیھا ةل الھواء بداخل القاروردخوةبواسطةالنعكاس بمروناالخارجى وباإلجھاد 

بحیث یكون آلف للماء وغشاء ترشیح مضاد للبكتیریا، صنعةیشتمل على بزباز تقطیر یبرز من القارور
. بزباز التقطیرةعند قاعد، تم وضعھ مستعرضا لتدفق السائل والھواءًوغیر آلف للماء جزئیاًجزئیا

الخزان ةتدفق السائل وضعت عند سافلتنظمةمسامیةذات حشیةلیجیشتمل رأس التوزیع على و
، توجد ة، من داخل القارورة ھذه الولیجةوعند قاعد. الغشاءةبواسطةفى السافلةالمحددةومصعد الحجر
بعد أن ةالھواء الذى یدخل فى القارورًوتكون ممرات توجھ شعاعیاةمركزیة تدعم حشیةأقواس طوالنی

.ة المسامیةمن خالل الحشیریكون قد م

(57)

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



١٥

٠٢/٠٩/٢٠١٣
١٣٧٨/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
١١/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٠٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23C 19/00 & A23L 1/00

) ھوریة مصر العربیةجم(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

فاتن لطفى سلیط / الدكتورة 
شیرین عبد الجواد أبو داود / الدكتورة 
مصطفى دمحم األعصر / األستاذ 

٠٤
٠٥
٠٦

صافیناز السید عبد ربھ الشبینى/ األستاذة الدكتورة 
منى عبد القادر دمحم عبد الجواد / األستاذة  الدكتورة 

ة دمحم عاصمفایز/ الدكتورة 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب السید / نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع ویمثلھا األستاذة -المركز القومى للبحوث (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إلنتاج جبن مطبوخ مدعم برجیع الكون ذو قیمة غذائیة وصحیة عالیة  (54)
٠١/٠٩/٢٠٣٣وتنتھى فى٠٢/٠٩/٢٠١٣دأ الحمایة منتب

ك  ة وذل حیة عالی ة وص یتعلق االختراع الحالى بإنتاج جبن مطبوخ مدعم برجیع الكون ذو قیمة غذائی
ا ال  سیطة بم ة ب امالت تكنولوجی د مع وخ بع ى خلطات الجبن المطب عن طریق إدخال رجیع الكون ف

ن یؤثر فى الخواص الحسیة للناتج وتقبل ا لمستھلك لھ وفى ذات الوقت تدعیم الجبن المطبوخ بكثیر م
ون ع الك ى یتعرض ٠المكونات الغذائیة والصحیة الموجودة وفى رجی ة الت ة الحراری ؤدى المعامل وت

دھور  ن ت سئولة ع ون والم ع الك ى رجی ودة ف ات الموج یط اإلنزیم ى تثب صنیع إل اء الت تج أثن ا المن لھ
ون٠خواصھ ع الك ین ویمكن إضافة رجی راوح ب سبة تت وخ بن ة الجبن المطب ى خلط ن % ١٠-١ف م

٠%٦-٢المادة الصلبة فى المخلوط غیر أن النسبة األفضل تتراوح بین 

(57)



١٦

١١/٠٤/٢٠١٣
٠٦١٤/٢٠١٣
٢٠١٥یولیة 

١١/٠١/٢٠١٦
٢٧٤١٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة 
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A23L 3/26 , 3/35 & A23B 7/154

(71) 1.
2.
3.

CONSUMO EM VERDE – BIOTECNOLOGIA DAS PLANTAS, S.A. (PORTUGAL)

(72) 1.
2.
3.

CARREIRA, Alexandra Manuela Lourenco
VALADAS DASILVA MONTEIRO, Sara Alexandra
DE SEIXAS BOAVIDA FERREIRA, Ricardo Manuel

(73) 1.
2.

١٢/١٠/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥٣٣١: البرتغال تحت الرقم 
١٣/١٠/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٧٢٨٣,١: المملكة المتحدة تحت رقم 
١٢/١٠/٢٠١١بتاریخ PCT/EP) (2011/067821: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

اللبادسمر أحمد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتطبیق تركیبة تشتمل على بیبتید مضاد للمیكروبات كمادة حافظة لألغذیة (54)
١١/١٠/٢٠٣١فى وتنتھى ١٢/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ات یتضمن االختراعیتعلق ھذا  د مضاد للمیكروب ولى بیبتی ایر Bladبتركیبة تتضمن ب أو شكل مغ
شط م ة ن ات الدقیق ة بالكائن واد الغذائی ف الم یط تل ع أو تثب ھ لمن ع . ن ة لمن راع طریق وفر االخت ا ی كم

ة ة المحتاج ادة الغذائی اء الم ضمن إعط ة تت ات الدقیق ة بالكائن واد الغذائی ف الم یط تل أو تثب
ى  وى عل ات یحت د مضاد للمیكروب ولى بیبتی ضمن ب ة تت ن تركیب ة م ة فعال ذلك كمی كل Bladل أو ش

.یر نشط منھ مغا

(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

٢٩/٠١/٢٠١٢
٠١٦٠/٢٠١٢
٢٠١٥یولیھ 

١١/٠١/٢٠١٦
٢٧٤١١

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

حث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة الب
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 53/58, 53/96 & C01C 1/12

(71) 1.
2.
3.

SAIPEM S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

CASARA, Paolo

(73) 1.
2.

٣٠/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ (MI2009A001372): تحت رقمإیطالیا
٢٧/٠٧/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/004765):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

مونیا من تیار غازوجھاز الستخالص األةعملی (54)
٢٦/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٧/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

كفةمونیا الموجودالستخالص األةیتعلق االختراع الحالي بعملی ى ةالعملیي تیار غاز وتشتمل تل عل
:ةتیالمراحل اآل

ى األ) أ( وي عل از المحت ار الغ ضاع تی ا لعملیاخ رقم ةمونی ھ ال ل فی ائي یق ول م سیل بمحل غ
، لتكوین ٧عن pH الھیدروجیني

ي) ب( ازي نق ار غ وي عتی ائي یحت ول م ح األومحل ى مل وم؛ل ائي مونی ول الم ھ المحل معالج
،مونیوماألى ملحالمحتوي عل

ن المرحل) ج( ادم م شریح) أ(ةوالق زود ب راري م ادل ح ي مب یأرةف اقطةس تةس ةدرجتح
راةحرار ینوتت راوح من° ٢٥٠و٥٠ح ب ق یت غط مطل كال ٥٠وض و باس ى إكیل كال میجا٤ل باس

ى وي عل ار غازي یحت ده وتی اد تولی ول غسیل مع دویرةعادإ؛H2OوNH4 لتكوین محل ول ت محل
٠ألى المرحلھ إلغسیل المذكور ا

٠عالهأةالمذكورةجراء العملییضا بمعدات إلأویتعلق االختراع 

(57)

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



١٨

٢٣/١٠/٢٠١٢
١٨١٨/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
١١/٠١/٢٠١٦

٢٧٤١٢

(22)
(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

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HAMMER, Aaron, C.

(73) 1.
2.

٣٠/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٧٧١.٥٥٦/١٢: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
٢٥/٠٤/٢٠١١بتاریخ PCT/US)2011/033794(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

بئة الحصى فتحة إلخراج العجینة المائیة فى مجموعة لتع (54)
٢٤/٠٤/٢٠٣١فى وتنتھى ٢٥/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة یفضل االختراعیتعلق  د زاوی وبى عن شكل أنب ة ب ادة صلبة ومقطوع الحالى بفتحة مصنوعة من م
ون  ة ٥أن تك ة العلوی د النھای ا عن تم قطعھ ث ی ات حی روج ٠درج ة الخ دفق العجین ن لت ث یمك بحی

وى لفتحة اإلدخال من الجلبة الصلبة واإل صادم ٠صطدام المباشر بالجزء العل ة الت وم عملی ث تق حی
ة  ل لفتح شكل كام ة ب دفق من خالل شریحة وسطیة أنبوبی ستمر الت بتغییر زاویة تیار التدفق حیث ی
ة  اه إنحدار قم ضل أن یظل إتج ث یف ستطیلة حی ة الخروج الم دار قم ى إنح ؤدى إل ى ت اإلدخال والت

دا ع ج دفق م ى الخروج مت اظ عل ة والحف صدمات المیكیانیكی ن ال دخول م ة ال ة فتح رة لحمای ر الحج
٠فتحة اإلدخال على المحور عندما تتدفق العجینة المائیة من خاللھ 

(57)

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



١٩

٢٩/٠٥/٢٠١٣
٠٩٢١/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
١١/٠١/٢٠١٦

٢٧٤١٣

(22)
(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 43/12

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SUN, Kai
CONSTANTINE, JR., Jesse J.

(73) 1.
2.

٣٠/١٢/٢٠١٠بتاریخ ٩٨١.٨٩٧/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢٨/١١/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/062232):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة وجھاز للتحكم فى تدفق سائل فى حفرة بئر  (54)
٢٧/١١/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٨/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ى  شتمل عل رة : یتعلق االختراع الحالى بجھاز للحقن فى حفرة بئر ی ة وحجرةأحج ة نبوبی ة مثبت واقی
ةمع الحجرة األلةنبوبیة ، حیث تتضمن الحجرة الواقیة فجوة فى سائل متصخارج الحجرة األ ٠نبوبی

رنًیضاأ ث یقت د االتجاه ، یتضمن الجھاز مكبس مثبت فى الحجرة الواقیة ، حی المكبس بعضو تحدی
رة ین الحج سائل ب اه باتصال ال د االتج تحكم عضو تحدی ث ی ة حی دث حرك ث تح ر ، حی رة البئ وحف

٠نبوبیةاألالمكبس من خالل التغیر فى الضغط للسائل فى الحجرة

(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

٠٥/٠٧/٢٠١١
١١٥٣/٢٠١١

٢٠١٥سبتمبر 
١٢/٠١/٢٠١٦

٢٧٤١٤

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H02N 2/14
)جمھوریة  مصر العربیة(مینا ادوار عزیز عبد الشھید / المھندس  ٠١

٠٢
٠٣

(71)

مینا ادوار عزیز عبد الشھید/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
(12)

دائرة للتحكم فى سرعة المحرك الكھربى الحثى بعضو دوار ذو لفائف (54)
٠٤/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٥/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ائف المحرك الكھربائى الحثى بعضو دوار ذو لفائف بدون فرش ھو محرك حثى بعضو دوار ذو لف
دوارةمقاوم. الدوارالعضوةعادى یتم التحكم فیھ عن طریق تغییر مقاوم االعضو ال تحكم فیھ تم ال ی

ر المقاومتحكم تستخدم الكترونیات القوى لتغییر تیار العضوةیاستخدام دائر ةالدوار بما یحاكى تغیی
ر ) فى جسم العــــضو الدوارةالمثبت(التحكمةلى دائرإالتحكم یتم نقلھا ةواشار ـط غی باستخدام وسیــ

ائى  وئی(كھرب ارات ض دائر)ةاش ام ل زل الت وفیر الع دوار ةلت ضو ال ا(الع ى ذو ًتمام المحرك الحث ك
سنجابى ص ال ات اإةالحاجةزالإلو) القف رش وحلق ى الف ستخدمألل زالق الم ى ةن رك الحث ى المح ف

ارات العالیةكثر سالسأوًوبذلك یوفر تحكم سھال. العضو الدوار ذو اللفائفالعادى ذو اد،ة للتی ةزی
.للتحكم الرقمىةمكانیإلاةلمدى البعید واتاحعلى اةالكفاء

(57)

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



٢١

١٦/٠٣/٢٠١١
٠٤١٤/٢٠١١

٢٠١٥أغسطس 
١٢/٠١/٢٠١٦

٢٧٤١٥

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

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

براءات االختراعمكتب 

(51) Int. Cl.8 F24C 3/00
)جمھوریة  مصر العربیة(رحاب دمحم أحمد حسین  ٠١

٠٢
٠٣

(71)

رحاب دمحم أحمد حسین ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أیمن عبد المنعم حماد (74)
اختراعبراءة  (12)

موقد بوتاجاز یعمل بالماء كوقود (54)
١٥/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ١٦/٠٣/٢٠١١دأ الحمایة من تب

عال ى اش تغاللھ ف اء واس ى للم ل الكھرب دروجین بالتحلی تخالص الھی ى اس از عل د الجھ د یعتم موق
:بوتجاز كالتالى

د-١ اجإةوح م انت تانلس محك ن االس ب م از مكع رإلالغ ا لت الق وبھ ھغ زاب فی اء م م ٣٠م ج
سھل سریان وكلورید صودی ذى ی اء من خاللم وال ى الم ى ف ار الكھرب تانلس التی ین اس قطب

.و یلمسا جدار المكعبأن ال یلمسا بعضھم أمغمورین فى الماء بشرط 
ى -٢ ار كھرب صدر تی ت ١٢م اء أ١٢.٥فول ل الم سابقین داخ ین ال الل القطب ن خ ر م ر یم مبی

. الكھرباء على فصل الھیدروجین من الماءفتعمل
داد اللھب صیلھ لموقدیتم تجمیع الغاز الناتج وتو-٣ انع الرت ى م بوتجاز من خالل المرور عل

.شعلھ ناتج حرق الھیدروجینثم منظم بوتجاز عادى وبتالى نحصل على

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الرسومات 
مرفقة بالطلبوالصور ال



٢٢

٢١/٠٨/٢٠١٣
١٣٣٨/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
١٣/٠١/٢٠١٦

٢٧٤١٦

(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 C01B 21/26, 21/38 & B01D 53/86

(71) 1.
2.
3.

ThyssenKrupp Uhde GmbH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

SCHWEFER, Meinhard
SIEFERT, Rolf
FUCHS, Jürgen
RUTHARDT, Klaus

5. GROVES, Michael

(73) 1.
2.

٢١/٠٢/٢٠١١بتاریخ ٨٨١.٠٠١١٢٠١١١٠: تحت رقم ألمانیا 
١٤/٠٢/٢٠١٢بتاریخ PCT/EP)2012/000642(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

لكذمن عملیة إلنتاج حمض النیتریك ، ووحدة مناسبة لNOxوN2Oطریقة إلزالة  (54)
١٣/٠٢/٢٠٣٢فىوتنتھى ١٤/٠٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

سدة  ق أك ن طری ك ع ض النیتری اج حم ة إلنت الى بطریق راع الح ق االخت ل (NH3)یتعل م تفاع النیتروجین ث ب
(NOx)شتمل ث ی صاص ، حی رج إمت ى ب صاص ف ل إمت ع عام اتج م صاص المالن رج اإلمت ة ذب ى طبق كور عل
سدة (N2O)لتحلیل  د أك ة بع از العملی ى غ وعة ف دفق ، الحفز(NH3)موض ى إتجاه الت رج اإلمتصاص ف ل ب ة وقب ی

زال  ة إلخت ة حفری زال (NOx)وطبق د (N2O)، وإخت ى بع از المتبق ى الغ وعة ف صاص ، موض رج اإلمت ى ب ف
دفق  اه الت ل ٠إتج ز لتحل ة المحف ى طب ن (N2O)ف ة م ر كمی ل أكب ة ، تحل از العملی ى غ وعة ف ، (N2O)، الموض

زال  ز إلخت ة المحف وى (NOx)بحیث أنھ قبل دخول الغاز المتبقى إلى طبق ون محت ن (N2O)،یك ر م جزء ١٠٠أكب
سبة  تج ن ر من (NOx)/ (N2O)فى الملیون وتن ة أكب زال٠.٢٥الموالری ز الخت ة المحف د من (NOx) طبق والمزی

د ، وتوجد ، الموجود فى الغاز المتبقى ، تحتوى على محفز زیولیت واحد على األق(N2O)إختزال  ل محمل بالحدی
ىالمضافة إلى(NH3)ة منتلك الكمی از المتبق ة الغ د الخروج من طبق ث عن ز بحی ة المحف ى طبق دخول ف ل ال قب

ز  ون تركی ل من (NOx)المحفز ، یك ار مت٤٠أق تم إختی ون ؛ وی ى الملی ز جزء ف تج تركی ث تن شغیل بحی رات الت غی
(N2O) ون ٠جزء فى الملیون ٢٠٠أقل من ث یتك ك حی ض النیتری راع بوحدة لحم ق اإلخت ا یتعل اء (N2O)كم أثن
ز ًلحفزیة ، حیث تتم إزالتھ حفزیاا(KH3)أكسدة  ع خفض تركی ة م وى (NOx)فى غاز العملی ض محت تم خف ا ی كم

(N2O)
د  از ، بع ا الغ ى یقای رج اإلف صاص ب ل مت ى األق ة عل ر التالی ود العناص ز بوج ث تتمی : ، حی

ـ) أ ة لـــ سدة الحفزی ل لألك ى (NH3)مفاع وى عل ة یحت از عملی اج غ سجین إلنت ، (NOx)باألك
صاص) ب رج إمت ل ب صاص ، ذال(NOx)لتفاع ل إمت ع عام ة م از العملی ن غ ھ م صول علی تم الح ى ی

یتدفق من (N2O)طبقة محفز أولى واحدة على األقل لتحلل ) ، ج(N2O)، و(NOx)حیث ینتج غاز متبقى یحتوى 
سدة  د أك ون بع ة وتك از العملی ا غ ل (NH3)خاللھ ة وقب صاص الحفزی رج اإلمت دفق ، ب اه الت ى إتج ف

زال ) د زاللك ذوك(NOx)طبقة محفز ثابیة على األقل إلخت ى وتوجد (N2O)إخت از المتبق ا الغ ن خاللھ دفق م ، یت
د  رج اإلبع صاص ب ـمت دفق ، ھ اه الت ى إتج ل ، لتغ) ف ى األق دة عل یلة واح زال ذوس ل إخت ى بعام از المتبق ة الغ ی

د  د بع ازى ، توج صاص غ رج اإلمت دفق ، ب اه الت ى إتج ة ف ز الثانی ة المحف ل طبق وقب
ل ) و ز تحل ى محف وى عل ز ) ، ز(N2O)طبقة المحفز األولى تحت ة محف ةطبق زثانی ى محف وى عل ى یحتتحت وى عل
ات ٠مل بالحدید یولیت واحد على األقل محز ض إبنعاث دة خف ة والوح یح الطریق دات (NOx) و(N2O)وتت من وح

٠ًحمض النیتریك بطریقة فعالة جدا

(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



٢٣

١٧/٠٦/٢٠١٣
١٠٣٦/٢٠١٣

٢٠١٦سبتمبر 
١٣/٠١/٢٠١٦

٢٧٤١٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09K 8/42, 8/46 & C04B 14/16, 14/18, 18/16, 28/04

(71) 1.
2.
3.

HALIBURTON ENERGY SERVICES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BRENNEIS, Chad D.
KARCHER, Jeffery D.
RODDY, Craig Wayne

4. TURNER CRAIG ROBERT

(73) 1.
2.

٢١/١٢/٢٠١٠بتاریخ ٩٧٥.١٩٦/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٢١/١٢/٢٠١١بتاریخ(PCT/GB2011/001749): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

جوفیةِتركیبات قابلة للشك تشتمل على برلیت غیر متمدد وطرق للتثبیت باألسمنت في تكوینات (54)
٢٠/١٢/٢٠٣١وتنتھى فى ٢١/١٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ى شتمل عل ة: یتعلق أحد نماذج االختراع الحالي بطریقة للتثبیت باألسمنت ت شك وضع تركیب ة لل قابل
اء؛ ِفي حفرة بئر، حیث تشتمل التركیبة القابلة للشك على برلیت غیر متمدد، منت وم رن أس وتراب ف

أن تتصلد شك ب ة لل ة القابل ق٠والسماح للتركیب ا یتعل الكم راع الح منت االخت ت باألس ة للتثبی ي بطریق
ت وضع تركیبة قابلة للشك في حفرة: تشتمل على ى برلی شكل عل ة لل ِبئر، حیث تشتمل التركیبة القابل

ة مطحون غیر متمدد، وأسمنت سماح للتركیب اء؛ وال اني وم بورتالند مطحون ومخلوط مع رماد برك
ىًكما یتعلق االختراع أیضا بتركیبة٠تتصلدالقابلة للشك بأن شتمل عل ِبرلیت مطحون : قابلة للشك ت

٠متمدد؛ وتراب فرن أسمنت وماءغیر

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٤

١٦/٠٩/٢٠١٠
١٥٥٥/٢٠١٠
٢٠١٥یولیھ 

١٣/٠١/٢٠١٦
٢٧٤١٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البح
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B26B 21/22, 21/52

(71) 1.
2.
3.

THE GILLETTE COMPANY (UNITED SATAT OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BRIDGES, Kelly Daniel
LEE, Alejandro Carlos
HANEY, Carl Phillip

(73) 1.
2.

٢١/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ٥٦٣,٢١٩/١٢: األمریكیة تحت رقم الوالیات المتحدة  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سونیا فائق فرج  (74)
براءة اختراع (12)

ممسك شفرة الحالقة (54)
١٥/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٦/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة  فرة الحالق سك ش راع بمم ذا االخت ق ھ ن . یتعل د م ق یمت ل وغل ى ھیك شتمل عل ث ی ل حی . الھیك
ة  ة مدبب دد فتح ا لتح رف خارجی دفق الط ى ت ة والت سة المرن ن األذرع المعاك ھ زوج م ق لدی ًالعن

ى وضع . ًویمتد مسمار خارجیا من كل الذراعین  والمسامیر لدیھا قابلیة على التنقل من وضع أول ال
.ل وتقترب المسامیر من بعضھا البعض فى الوضع الثانى أكثر من الوضع األو. ثانى 

(57)

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



٢٥

٠٤/٠٦/٢٠١٢
١٠٠٠/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
١٤/٠١/٢٠١٦

٢٧٤١٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H01J 1/00

)ھوریة مصر العربیةجم(ھانى سلیم جرجس/ االستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھانى سلیم جرجس/ االستاذ الدكتور ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

وحدة إضاءة شوارع بالطاقة الشمسیة ال تحتاج صیانة أو متابعة (54)
٠٣/٠٦/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٤/٠٦/٢٠١٢تبدأ الحمایة من

اءة  دة إض راع بوح ذا االخت ق ھ ى الیتعل ستخدم ف اج ت ة ؛ صیانة للشوارع ال تحت سنوات طویل ل
ائى الباعث للضوء  صمام الثن ى ال د عل ات تعتم ات باستخدامھا لمب ر اللمب اج لتغیی ، (LED)فال تحت

تخدام البط ى اس د عل سیة ال تعتم ة الشم زین الطاق ا أن تخ اج كم ى تحت ر والت دودة العم ات المح اری
ة  ات الفائق ستخدم المكثف ل ت تبدال ، ب ة واس ى متابع ل (Super Capacitors)إل ر الطوی ذات العم

ة . لتخزین الطاقة  ف لوح ام بتنظی سیةًوأیضا ال تحتاج إلى مرور عمال للقی ة الشم ة الطاق ن األترب م
. ًیث یتم تنظیفھا ذاتیا باستخالص الماء من الھواء المتساقطة علیھا والتى تؤدى إلى تدھور كفاءتھا ح

ات  ساحة لوح ل م رض تقلی ة بغ تغالل الطاق یم اس سیةولتعظ ة الشم اتالطاق عة المكثف ل س وتقلی
ا  ة المستھلكة وفق ة الكھربائی ى الطاق التحكم ف ة ب رة ذكی وم دائ ا تق الى تكلفتھم ة المستخدمة وبالت الفائق

مع االخذ فى االعتبار نمط سبق اختیاره وتخزینھ لتوزیع شدة اإلضاءة لكمیة الطاقة المخزنة المتبقیة 
دة  ن الوح القرب م ات ب خاص أو مركب ود أش ضا بوج أثرة أی ة ، ومت ل المختلف اعات اللی ى س ًف

. یتم اكتشافھم بواسطة حساسات لھذا الغرض 

(57)

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



٢٦

١٩/٠٦/٢٠١٢
١١٣٥/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
١٧/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٢٠

(22)
(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 2/54 & F16C 17/02, 33/16

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS PAMPUS GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

WEIDEN, Janaki
HELDMANN, Jörg

(73) 1.
2.

٣١/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٢٩١.٧٩٩/٦١: تحت رقمالوالیات المتحدة األمریكیة 
٣١/١٢/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/070975(:رقمتحت الىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

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

ومكون تحمیلةقابل للتجدد یتضمن تركیب تحویل طاقةمصدر طاق (54)
٣٠/١٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٣١/١٢/٢٠١٠دأ الحمایة من تب

، تركیب ة قابل للتجدد یتضمن قاعدةمن مصدر طاقةلتولید قدرةبتركیب تولید قدرختراعالھذا ایتعلق
ةالمفصلیة ، الوصلةوتركیب تحویل الطاقةبین القاعدةمفصلیة، ووصلة متصل بالقاعدةطاقتحویل

ةالمادىاالحتكاك تغطخفضةومادةصلبةبھا مادةمركبةضمن مادتتضمن طرف تحمیل لھ جسم یت
لومینیوم وصلب أتتكون من ىالتة من المجموعةمنتقاةعلى مادةالصلبة، حیث تشتمل المادة الصلب

. أ مقاوم للصد

(57)

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



٢٧

٢٩/٠٦/٢٠١١
١١٢٦/٢٠١١
٢٠١٥سبتمبر

١٧/٠١/٢٠١٦
٢٧٤٢١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C09K 8/80 & C04B 35/10 & E21B 43/267

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.

FUSS, Tihana
SAN-MIGUEL, Laurie

3.   DICKSON, Kevin, R.
  4.   STEPHENS, Walter, T.

(73) 1.
2.

٣١/١٢/٢٠٠٨بتاریخ ٨٩٠,١٤١/٦١: ب األمریكي تحت رقم الطل
٣١/١٢/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/US2009/069965): طلب البراءة الدولي رقم 

١ .
٢.
٣.

(30)

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

جسیم خزفي وعملیة لتصنیعھ (54)
٣٠/١٢/٢٠٢٩ھى فى وتنت٣١/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ي ع الحالي یتعلق االخترا ا عل ة، بھ شو دعامی واد ح ل م ة، مث بالكشف عن عملیة النتاج جسیمات خزفی
ل  سامیة١٠االق الي الم ن اجم ة م ضمن. بالمائ سیمیة تت شكیل ج ادة ت وین م ي تك ھ عل شتمل العملی ت

ن ان با٤٠بالمائة من ماده خزفیة اولي وعلي االقل ٣٠بالمائة الي ٥ لمائة من مادة خزفیة ثانیة ویمك
ة ة ثانی اده خزفی سخین . تكون درجھ حرارة تلبد الماده الخزفیة االولي اقل من درجة حرارة تلبد م تم ت ی

ن درجة حرارة  ل م ي واق اده االول د الم وق درجة حرارة التلب مادة التشكیل الي اقصي درجة حرارة ف
ور یتم الكشف ایضا عن . تلبد المادة الثانیة ة وط ة من الخصائص الكیمیائی مادة خزفیة لھا تولیفة خاص

.الومینا متبلر

(57)

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



٢٨

١٤/٠٥/٢٠١٢
٠٨٦٩/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
١٧/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٢٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C08K 9/04, 3/26, 5/09, 5/098 & C01F 11/18 , C09C 1/02

(71) 1.
2.
3.

OMYA DEVELOPMENT AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

KNERR, Michael
BURI, Matthias
GANE, Patrick A.C.

(73) 1.
2.

١٩/١١/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٧٦٤٤٥.٦: تحت رقم مكتب البراءات األوروبى
٠٩/١١/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP)2010/067097(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

مادة ملء معدنیة طبیعیة معالجة بحمض لبدء التنوى عند الموضع بیتا للبولى بروبیلین  (54)
٠٨/١١/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٩/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل الى االخت ا للالح ع بیت د الموض وى عن ة للتن ى بتركیب شتمل عل روبیلین ، ت ولى ب : ب
ة ) أ( ى للمجموع زى ینتم ى مركب فل شتمل عل ة ، ت و(2IUPAC)مادة حاملة صلبة معدنیة دقائقی
ة ) ب( صلبة الدقائقی ة ال ادة الحامل طح الم ى س سیل ، (b1)عل ائى الكربوك ض ثن ح لحم مل

ن  راوح م ا یت ى م سیل عل ائى الكربوك ض ثن وى الحم ث یحت ى ٧حی ون ، وذرات كر١٠إل ب
(b2)٠أو عامل طحن /عامل تشتیت و

(57)

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



٢٩

١٢/٠٣/٢٠١٤
٠٣٨٥/٢٠١٤

٢٠١٥سبتمبر 
١٧/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٢٣

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

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

مكتب براءات االختراع

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

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WAGNER, Robert, R.
TAN, Xuewei
CHEN, Zhibo

(73) 1.
2.

١٦/٠٩/٢٠١١بتاریخ ٥٣٥.٥٦٧/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٢/٠٩/٢٠١٢بتاریخ(PCT/US2012/054730):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة ونظام لتخصیص طبقة متزامنة تحت سطح األرض  (54)
١١/٠٩/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٢/٠٩/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

سطح ت ال ة تح ة متزامن صیص طبق الى بتخ راع الح ق االخت ن ٠یتعل ل م ى األق ض عل ل بع ویتمث
ضمن رق تت م: التجسیدات الموضحة فى ط ى حج ة بواسطة نظام الحصول عل ات الزلزالی ن البیان م

ة بواسطة نظام حاسوب،  ات الزلزالی م البیان حاسوب، تحدید مجموعة من العناصر المنطقیة فى حج
ى  ة، عل ات الزلزالی ل من حجم البیان ى األق ة، عرض جزء عل ومن ثم تحدید حجم العناصر المنطقی

ة، وتخصیص عنص ن العناصر المنطقی ة م ع مجموع ة وسیلة عرض، م ین مجموع ن ب ى م ر منطق
٠العناصر المنطقیة لطبقة متزامنة تقع تحت السطح تحتوى على حجم معین من البیانات الزلزالیة

(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



٣٠

١٧/٠٧/٢٠١٣
١١٨١/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
١٧/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٢٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

دیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E21B 33/064

(71) 1.
2.
3.

NOBLE DRILLING SERVICES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LYLE, Orlan

(73) 1.
2.

١٨/٠١/٢٠١١بتاریخ ٤٣٣.٧٥٧/٦١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٧/٠١/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/US2012/021489: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد      (74)
اختراع براءة  (12)

حالة فشل مانع التدفق المفاجئ تحت سطح البحرىطریقة لسد بئر ف (54)
١٦/٠١/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٧/٠١/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

اع االختراع یتعلق ھذا  القرب من ق بطریقة لسد حفرة بئر تحت سطح البحر بھا مانع تدفق مفاجئ فاشل ب
اءىمائسطح طح الم ى س ویتضمن .تتضمن إنزال نظام مانع تدفق مفاجئ بدیل داخل الماء من سفینة عل

ى إغموضوع بالقرب من عناصرىنظام مانع التدفق المفاجئ البدیل مصدر ضغط ھیدرولیك ر عل الق بئ
دیل. نظام التدفق المفاجئ البدیل اجئ الب دفق المف ران نظام الت اجئ الفاشلویتم إق دفق المف انع الت تم . بم وی

ام ى نظ ودة عل ر الموج الق البئ ر إغ شغیل عناص ضغط ت صدر ال تخدام م دیل باس اجئ الب دفق المف الت
.ىالھیدرولیك

(57)

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



٣١

٢٣/١٢/٢٠٠٨
٢٠٦٩/٢٠٠٨
٢٠١٥مارس 

١٧/٠١/٢٠١٦
٢٧٤٢٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H05B 27/02 G01M 19/00

)جمھوریة مصر العربیة()غازتك(الشركة المصریة الدولیة لتكنولوجیا الغاز ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حسام عبد هللا حسن عبد هللا / األستاذ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

حسام عبد هللا حسن عبد هللا/ المفوض  (74)
براءة اختراع  (12)

ف االسطوانة جھاز األمان لتفریغ الغاز من االسطوانة عند تلف صمام األمان ببل (54)
٢٢/١٢/٢٠٢٨وتنتھى فى ٢٣/١٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

ان  مام األم ف ص د تل طوانة عن ن االس از م غ الغ ان لتفری از األم راع بجھ ذا االخت ق ھ یتعل
طوانة ف االس طوانة ا٠ببل ن اس از م غ الغ ة تفری إجراء عملی وم ب از یق ن جھ ارة ع ازعب لغ

طوانة  ف االس ان لبل مام األم ف ص دما یتل ى عن از (Access Flow)الطبیع روج الغ ع خ ویمن
داخلھا ذراع  رك ب طوانة ویتح ن اس ارة ع و عب غ وھ اطر التفری دوث مخ طوانة دون ح ن االس م
ار  د االنفج ة ض مام الحمای ة ص ساك بطب وم باإلم فلة تق الووظ أس ن ق ق س ن طری فل ع ى وأس ألعل

ف االسطوانة ٠الطبیعى السطوانة الغاز  از ببل ت الجھ د تثبی ونقوم بتحریك عقارب الساعة وذلك بع
طوانة  د باالس طوانة ویوج ن االس از م ت الجھ ى ال ینفل سفلیة حت دة ال ة والقاع دة العلوی بواسطة القاع
ة  ة الجانبی از إال من خالل الفتح ع خروج الغ ك لمن ة وذل الرئیسیة للجھاز أورنج علوى وفتحة جانبی

أعلى معدالت المت رة ب شكلة الخطی ذه الم ى ھ ب عل تم التغل ذلك ی ل وب صلة بماسورة الغاز بموقع العم
٠األمان 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
طلبوالصور المرفقة باللرسـوماتا



٣٢

٠٨/١٠/٢٠١٢
١٧١٩/٢٠١٢
٢٠١٥یولیھ 

١٧/٠١/٢٠١٦
٢٧٤٢٦

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

جمھوریة مصر العربیة
شئون البحث العلمىوزارة الدولة ل

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B29C 53/58 & F16L 1/20, 9/12, 9/128, 53/00 & F17D 1/18 & H05B 3/14

(71) 1.
2.
3.

 TOTAL SA (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BIGEX, Thibaud
WOIRIN, Jérôme

(73) 1.
2.

١٤/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥٢٨٤٢:تحت رقمفرنسا
٢٢/٠٣/٢٠١١بتاریخ(PCT/FR 2011/050598):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

دمحم دمحم بكیر (74)
براءة اختراع (12)

خط أنابیب لنقل مائع یحتوى على ھیدروكربون ، وطریقة إلنتاج ذلك النوع من خطوط األنابیب (54)
٢١/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى  ٢٢/٠٣/٢٠١١بدأ الحمایة من  ت

وب مجوف  ى أنب ذكور عل ب الم شتمل خط األنابی دروكربون ، ی یتعلق االختراع بخط أنابیب لنقل ھی
سخین  ة ت ا ، طبق ازل كھربائی ارجى ع طح خ ھ س وب ول ى األنب ائع ف ل الم ولى لنق اه ط ى إتج د ف ًیمت

ائى مجھزة مجھزة على األنبوب وتتضمن ألیاف كربو نیة مضمنة فى مادة بولیمر ، طبقة عزل كھرب
ة  اف كربونی ضمن ألی ائى وتت زل الكھرب ة الع ى طبق زة عل ز مجھ ة تعزی سخین ، طبق ة الت ى طبق عل
سخین  سخین لت ة الت ى طبق ائى إل ار كھرب ة تی درة لتغذی داد ق ائل إم ولیمر ، ووس ادة ب ى م ضمنة ف م

٠األنبوب 

(57)

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



٣٣

١٠/١٢/٢٠١٢
٢٠٣٧/٢٠١٢
٢٠١٥یونیھ 

١٨/٠١/٢٠١٦
٢٧٤٢٧

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

جمھوریة مصر العربیة
ة الدولة لشئون البحث العلمىوزار

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B28B 7/26, 23/00

(71) 1.
2.
3.

OFFICINE MACCAFERRI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

FERRAIOLO, Francesco

(73) 1.
2.

١٨/٠٦/٢٠١٠بتاریخ  (BO2010A000397) : إیطالیا تحت رقم 
١٦/٠٦/٢٠١١بتاریخ ) PCT/IB2011/052634(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
براءة إختراع (12)

ةالمناظرةوالطریقةوتثبیت من نوع الحشیةقالب لبناء عنصر وقای (54)
١٥/٠٦/٢٠٣١نتھى فى ـوت١٦/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

یشتمل على ھیكل علوى وھیكلة وتثبیت من نوع الحشیةبقالب لبناء عنصر وقاییتعلق ھذا االختراع
. ةسمنتیأةفى تلقى مادثناء االستعمالة أخاصةبصفةسفلى وعده لقم تتعشق فى الھیكل السفلى ومالئم

ةعناصر حاملھ تتصل بطریقمنھما على عدهوالھیكلین العلوى والسفلى لھما بناء مقولب حیث یشتمل كل
ثناء االستعمال ، بحیث یمكن أمتفاوت ، ةالعناصر الحاملو طولأ/مع بعضھا البعض ، وعدد وةانتقائی

. و عرض القالبأ/تغییر طول و

(57)

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



٣٤

٠٢/٠٦/٢٠١١
١٠٣٧/٢٠١١
٢٠١٥یولیو 

١٨/٠١/٢٠١٦
٢٧٤٢٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
براءات االختراعمكتب 

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

)جمھوریة  مصر العربیة(إیمــان حسیـــن السیـــد عیــــــاد / األستاذ الدكتور 
)جمھوریة  مصر العربیة(أمیرة دمحم جالل محمود درویش / دكتــــــــــــورة 

٠١
٠٢

(71)

ــاد إیمــان حسیـــن السیـــد عیــــ/ األستاذ الدكتور 
أمیرة دمحم جالل محمود درویش/ دكتــــــــــــورة 

٠١
٢.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

نقطة االتصال بمكتب البراءات ویمثلھا دمحم أحمد إبراھیم –جامعة اإلسكندریة  (74)
اختراعبراءة  (12)

ةللحیویةداعمةبسالالت جدیدةمصنعىلشبیھ الزبادةمبتكرةمنتجات وظیفی (54)
٠١/٠٦/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٢/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ادى  شبیھ الزب ة ل ات وظیفی اج منتج الى إلنت راع الح دف االخت ینبیوتك(یھ تخدام           ) س ة باس منتج
ا ساللتى  ة وھم ة للحیوی ك الداعم ا حمض الالكتی L. lactis subsp lactisسالالت جدیدة من بكتری

ى 16s rRNAبعد عزلھما وتعریفھما وراثیا بطریقة . Lb. Plantarumو  ؛ تم التحقق بالدلیل العلم
صحة  ز ال ى تعزی ساللتین ف ة ال ن فعالی دم(م دھون ال ض ل ا المخف ا         ) تأثیرھم ا وتوطنھم وحیویتھم

م التأكin-vivo testفى الجھاز الھضمى مـن خالل التجارب عـلى الفئران  ارات ، كما ت ى اعتب د عل ی
سیجیة  ة والن وص البیوكیمیائی الل الفح ن خ سالمة م ك . ال ردة وذل ا منف ساللتین إم اتین ال افة ھ م إض ت

ادى ؛  ادئ التجارى للزب ع الب ك مساعد مختلط م ادئ بروبیوت رة ، أو كب ة متخم إلنتاج مشروبات لبنی
ل البریبیو ى یمث صدر طبیع ل كم سل النح او وع ع الكاك افات أو م دون إض ن ب د م وع جدی دیم ن ك لتق ت

ة  سینبیوتك الوظیفی ادى ال ى می. منتجات شبیھ زب ك الواعدتین ف ضا استخدام سالالتى البروبیوت ن أی ًك
ا  وام طبیعی ًنظرا Natural biothickner culturesابتكار أغذیة متخمرة أخرى كبادئات محسنة للق

دة  سكریات العدی ین لل ا منتجت من . Exopolysaccharides(EPS)لكونھم ساللتین ض اتین ال ھ
.(FABA)مجموعة سالالت 

(57)

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



٣٥

٣١/٠٥/٢٠١٢
٠٩٨٢/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
١٩/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٢٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C04B 28/14, 28/16

(71) 1.
2.
3.

BPB LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

FISHER, Robin Daniel

(73) 1.
2.

٠٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٢١٢٩٣.٧:تحت رقمالمملكة المتحدة
٠٢/١٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/GB2010/052011): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

منتجات جبس خفیفة الوزن تتمیز بمقاومة معززة للماء (54)
٠١/١٢/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٢/١٢/٢٠١٠من تبدأ الحمایة

سیوم مائییتعلق االختراع الحالي بمنتج یتم الحصول عل ات كال شتت كبریت ھ من م ا ةقابلةی شك بھ لل
طح ةخفیفة، وموزع خاللھا أجسام مجوف١إلى ٠,٤أقل من ةنسبھ ماء إلى مواد صلب ا أس وزن لھ ال

ذ ر منف اء ةغی د(للم ولي سترین مم ل خرزات ب ى٠)دهمث وي المشتت عل ل لإلماھیحت ةأسمنت قاب
سیوم( ات كال ات كبریت ل ألومنی ى اإلماھ) مث ادرا عل ون ق ذي یك ات ةًوال شتت كبریت ود م ي وج ف

اءةیكون األسمنت القابل لإلماھ٠الكالسیوم ع الم ث یتفاعل م م یعزز الزائبحی ي المشتت ومن ث َّد ف
٠المنتج الذي تم الحصول علیھ للماءةمقاوم

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٦

٢٥/٠٣/٢٠١٢
٠٥٣٢/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
٢٠/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٣٠

(22)
(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 4/02, 10/02, 4/6592 & B01J 31/22

(71) 1.
2.
3.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP  (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCDANIEI, Max, P.
YANG, Qing
MUNINGER, Randall, S.

4.    BENHAM, Elizabeth,  A.
5.    COLLINS, Kathy, S.

(73) 1.
2.

٢٣/٠٩/٢٠٠٩اریخ بت٥٦٥.٢٥٧/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٢/٠٩/٢٠١٠بتاریخ PCT/US) (2010/049779: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة (74)
براءة اختراع   (12)

مواد حاملة لمنشط من األلومینا المغلفة بالسیلیكا لتركیبات محفز المیتالوسین (54)
٢١/٠٩/٢٠٣٠فى تھى وتن٢٢/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

بتركیبات محفز متالوسینى تشتمل على مواد حاملة للمنشط من األلومینا المغلفة االختراعیتعلق ھذا 
: تشتمل تركیبات المحفز المذكور على . بالسیلیكیا 

مركب فلز انتقالى أو مركب میتالوسین واحد على األقل ؛ و) أ 
شتمل مادة حاملة لمنشط واحدة على األقل ح) ب ل ت ى األق شط الواحدة عل ة للمن یث أن المادة الحامل

ل  ى األق رون واحد عل أنیون سحب الكت ل ومعالجة ب ى األق ٠على ألومینا مغلفة بالسیلیكا واحدة عل
سیلیكا  ى ال ا إل ل األلومین ى یمث دل وزن ل مع ى األق دة عل سیلیكا الواح ة بال حیث یكون لأللومینا المغلف

ل ١: ٢٠إلى حوالى ١: ٢ویتراوح من حوالى  ، ویشتمل أنیون سحب االلكترون الواحد على األق
سلفات ،  لفات ، ال اى س رایفالت ، الب فات ، الت د ، الفوس د ، البرومی د ، الكلوری ى الفلوری عل
والى ن ح ر م ز أكب ة المحف ا لتركیب ز وفق شاط المحف ون ن ث یك ك ، حی ن ذل ة م ًأو أى تولیف

ى ظل ظروف جرام من البولى إیثیلین ٢٥٠٠٠ شط لكل ساعة ف ة للمن ادة الحامل لكل جرام من الم
غ  ة ، ومع درجة حرارة بلمرة تبل ادة مخفف ان كم زو بیوت ة ٩٠بلمرة مالط باستخدام أی ة مئوی درج

. رطل لكل بوصة مربعة بالمقیاس ٤٢٠وضغط مفاعل یبلغ 

(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



٣٧

٢١/٠٢/٢٠١٢
٠٣٠٩/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
٢٤/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٣١

(22)
(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 29/32, 29/38

(71) 1.
2.
3.

SHARP KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TAKEDA, Yasukata

(73) 1.
2.

١١/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩–٢١٠٢٩٥: بان تحت رقم الیا
٠٧/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/JP2010/065301: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

الملكعبدعزیزجورج (74)
اختراعبراءة (12)

مائعتغذیةوماكینة،تشكیلوقالب،من نوع رفاص مروحة (54)
٠٦/٠٩/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٠٧/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

اص مروحةاالختراع بیتعلق ھذا  ب،من نوع رف شكیلوقال ة،ت ةوماكین ائعتغذی ةالمرم وعمنوح ن
ااألنصالتوصلتوصیلوشریحة، )ونصل(نصلعلىوتشتمل، نصالنلھارفاص ل.ًمع نصلولك

ةحافةوشریحة، كمركزهى مركزمحورمع)ق(قطرلھقوسشكلىفتمتدمحیطیةحافة ةأمامی مرتب
ى امجانبعل دوراناتجاهىفىأم ةوشریحة، ال ةخلفی ىمرتب لجانبعل دوراناتجاهىفمقاب ، ال

مستوىتعریفویتمالمحیطیةالحافةوشریحةاألمامیةالحافةشریحةتوصلىأمامنصلحافةوشریحة
شتمل ىی اطعكلعل ینتق ةشریحةب ةالحاف ةالوشریحةالخلفی ةحاف دةالمحیطی ىومتعام ورعل المح
علىیشتمللمستوىموازاتجاهىفالرفاصالنوعمنالمروحةلىإالنظروعند. (γ) بالرمزىالمركز
ینمسافةثمةنأفىالمركزوالمحورىاألمامالنصلحوافشرائح سب شریحة(γ) وىتالم الواصلةوال

سوفى المركزللمحورخطعلى) للنصل(الخلفیةحافةالوشریحة) للنصل(األمامیةالحافةشریحةبین
صیغةىتف لمعو،٠.٠٥٦≤ق/ع≤٠.٠٢٨: بال ذامث ةیجادن إیمك، التركیبھ وعمنمروح ن

وظشكلىفیسھمونالذینمائعتغذیةوماكینة، تشكیلوقالب، رفاص سبةملح ىإبالن وفیرخواصل ت
.بنائھممصادریوفروتصمیمالطاقة

(57)

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



٣٨

١٣/١١/٢٠١١
١٩١٣/٢٠١١

٢٠١٥سبتمبر 
٢٦/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٣٢

(22)
(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 1/83, 3/50, 17/00 & E03D 9/02

(71) 1.
2.
3.

HENKEL AG & CO. KGAA (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.
4.

WARKOTSCH, Nadine
GIESEN, Brigitte
ERNST, Anke
SCHRECKER, Sascha

5.
6.
7.

REICHERT, Christian
BUTTER-JENTSCH, Ralph
MÜHLHAUSEN, Hans-Georg

(73) 1.
2.

١٣/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٠٣٠٨٨.٣: تحت رقمألمانیا
٠٧/٠٥/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/056239):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةحمام كروییف یشتمل على كتل منظفوحامل تنظإلنتاجھاة، وطریقةكتل منظف حمام كروی (54)
٠٦/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٧/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

یوني نأمنظف حمام، تشتمل على معطر، وخافض للتوتر السطحي غیرةیتعلق االختراع الحالي بكتل
زین واحدأقل، وسلفونات واحد على األ ل بن ى األةلكی ل، وسلفونات عل ینأق دولیف ى األةواح ل، عل ق
ي ماكینةكرةخاصةبشكل دوراني في جسم متناظر، بصفیمكن تشكیلھا بسأةدلفنةف وتكون و مك

ن كتل ام ةجزء من نظام یتكون م ف حم دمنظ ى األةواح ل ووسیلعل ع واحدةق ى األةتوزی ل عل ق
٠لالستخدام

(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



٣٩

١٠/٠٩/٢٠١٢
١٥٥٩/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
٣١/٠١/٢٠١٦

٢٧٤٣٣

(22)
(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

(73) 1.
2.

١٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥١٨١٤: تحت رقم فرنسا
٢٨/٠٢/٢٠١١بتاریخ PCT/FR)2011/050405(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عامل إحتجاز ماء للتركیبات األسمنتیة وتركیبات أسمنتیة تشتمل علیھ  (54)
٢٧/٠٢/٢٠٣١فى وتنتھى ٢٨/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل كل االخت ذ ش ھ یأخ ز بأن منتیة ، یتمی ة أس اء لتركیب از م ل إحتج الى بعام ائى مالح ق م عل
د  سكارید عن د ال ب عدی ن مرك ل م ى األق د عل ائل لواح ین س راوح ب ى یت ز كتل % ٣٠و١٥تركی

ن مل ائى م ول م ى محل راوح ف ة تت ة أنیونی ع مقاوم وم ، م الح األمونی تثناء أم وى ، بإس دى ق ح قاع
ین  ول ١.٢٥ب ر و/ م ول ١٥لت ن / م ر م دروجینى أكب رقم الھی ان ال ر ، وك ٩لت

ر  دنى غی ن مسحوق مع ل م ى األق د عل ى شكل مسحوق وواح ت ، وتحتوى على أتابولجیت ف الفیلی
ذكور  ائى الم ق الم ى المعل ة ف ة كیمیائی ون خامل ى تك شو ، والت ادة ح د بم ا بع ھ فیم شار إلی الم

ین  ى ب م حبیب ز بحج ى تتمی ر ، ویك١٠٠و٠.١والت ستقرامیكرومت ذكور م ائى الم ق الم ًون المعل
ین  راوح ب راع أیضا بإستخدا٠م ٣٠م و٥على األقل فى درجة حرارة تت ق اإلخت ا یتعل ل ًكم م العام

أثیر  منتیة دون الت ات األس اء للتركیب از الم ى إحتج درة عل ة والق ن اللزوج ل م ادة ك ذكور لزی الم
٠على قدرة إنتشارھا 

(57)

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