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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 

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

٢٠١٦فبرایررـالل شهـخ



٢

٢٩/٠٩/٢٠١٣
١٤٩٨/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
٠١/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٣٤

(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 E21B 17/02 , F16L 15/00

(71) 1.
2.
3.

VALLOUREC MANNESMANN OIL AND GAS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

AMES, Jochen Peter
CARDOSO, Alexandre Vieira
DA SILVA, Julio César

(73) 1.
2.

٠٦/٠٥/٢٠١١بتاریخ (PI1102442-9): تحت رقمالبرازیل
٠١/٠٨/٢٠١١بتاریخ ١١٢٩٠٣٥٢.١: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 

٠٣/٠٥/٢٠١٢بتاریخ(PCT/EP2012/058141):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

میعات ثقب الحفرة قارنة لتوصیل عناصر أنبوبیة لتج (54)
٠٢/٠٥/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٣/٠٥/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ي الجسم مزودانةیتعلق االختراع الحالي بقارن ن طرف بجزء تشتمل على جسم أنبوبي ویكون كل م
وبي عالول بعنصر أنبوبي ، یشتمل الجسم األللتوصیة داخلیةلولب ىةنب ى جزء مركزي عل ك عل ذل

دار ة ن المزود كل منھا بلولبصل الطرفییف ر منأولھ سمك ج دار أطراف الجسمكب ى ٠سمك ج عل
ن على قطعھ امتدادةكثر تحدیدا ، تشتمل ھذه القارنأنحو  د أتمتد م د طراف الجسم األأح وبي ، بع نب

دادة، وقطعةداخلیةجزء لولب ذكوراالمت اةالم ى لھ سم األالت ل الج س القطر الخارجي مث وبي نف نب
الوةداخلیةو یساوي قطر جزء لولبأمن كبرأاخلي وقطر د كة، ع ى ذل شتمل قطع، عل دادةت االمت

ت ى مبی زود بفتحعل سطح ة، م ى ال ارجي للقارنعل ون بطاقةالخ ا تك فة، وفیھ ستجیب تعری ت
٠إلكترونیا مبیتھ

(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



٣

٠٧/٠٦/٢٠١١
٢٠١١/ ٩٣٠

٢٠١٥أكتوبر 
٠١/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٣٥

(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 31/02, 41/02, 59/26 & C02 F 9/04, 5/14

)جمھوریة مصر العربیة( معھد بحوث البترول ٠١
٠٢
٠٣

(71)

صالح محمود توفیق/ دكتور 
حسن حفنى حسن حفنى / دكتور 

٤.
٥.

إسماعیل عبد الرحمن عبد الرحیم عیاد / األستاذ الدكتور 
عاطف سید دمحم قبیص/ كیمیائى 

سامى دمحم أحمد إبراھیم/ دكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة لقتل البكتریا المختزلة للكبریتات فى خزانات البترول وطریقة لتحضیرھا (54)
٠٧/٠٦/٢٠٣١و تنتھى فى٠٦/٢٠١١/ ٠٧تبدأ الحمایة من

ة  رول وطریق ات البت ى خزان ات ف ة للكبریت ا المختزل ل البكتیری ة لقت الى بتركیب راع الح ق اإلخت یتعل
و–٣(([یتم تحضیر المركب .ضیرھاتحل ل أمین ل داى میثی و ) دودیكی لأمین ل )بروبی ى ) میثی ثالث
]د ت الفوسفات الرباعیة الداى برومیكبریتا)میثیلھیدروكسى (

[((3-dodecyldimethylammonio) propylamino) methyl) tris (hydroxylmethyl)
– phosphonium dibromide sulfate]

ك ب تموذل ة وی سفور الرباعی الح الف ات أم ع كبریت ة م روجین الرباعی الح النیت ل أم ى تفاع ل ف التفاع
ى .وجود الزیلین كمذیب  ى المعمل ف ات ف ة للكبریت ا المختزل ل للبكتری ة كقات ذه التركیب ار ھ وتم إختب

ا مباشرة نفس ظروف خزانات الزیت تحت ضغط وحرارة عالیة ؛ حیث ان ھذه التركیبة یمكن حقنھ
ى  ة عل درة عالی ى ق ا ف ق حقنھ ن طری رة أو ع اطن األرض مباش ى ب ام ف ت الخ ات الزی ى خزان ف
ة  ا المركب ونتیجة لعملی ى یحملھ ة الت شحنة الموجب اإلدمصاص على جدار الخلیة البكتیریة نتیجة ال
ى  ل ف ى حدوث خل سبب ف ا یت ة مم ة البكتیری اإلدمصاص تتغلغل السلسة الكربونیة للمنتج داخل الخلی

.ًفھا مؤدیا إلى حدوث موت للخلیة ظائو

(57)



٤

٠٧/٠٩/٢٠٠٩
١٣٢٣/٢٠٠٩

٢٠١٥أغسطس 
٠٣/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٣٦

(22)
(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 15/00 & F16J 15/34

(71) 1.
2.
3.

INVENT UMWELT- UND VERFAHRENSTECHNIK AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

HÖFKEN, Marcus
HAGSPIEL, Thomas
FREY, Torsten

(73) 1.
2.

١٩/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ ١٠٢٠٠٧٠١٣٦٣٠.٩: تحت رقمألمانیا 
١٨/٠٣/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/002124(: رقم ىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

مصطفى حسین الشافعى (74)
ختراعابراءة  (12)

یھ خاص بالتشغیل المغمور أسفل سطح المواد السائلةجوجھاز ت (54)
١٧/٠٣/٢٠٢٨وتنتھى فى ١٨/٠٣/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

خصوص بجھاز توجیھ خاص بالتشغیل المغمور أسفل سطح السوائل ، وعلى وجھ الاالختراع ھذا یتعلق
حیث یكون،یتضمن عمود توجیھ موجھ خارج المبیتى، والذحوض التصفیةىالمغمور فالتشغیل

منع التسرب إلحكام سد تجویفىًعمود التوجیھ موجھا فیھ من خالل مانع تسرب محورى بالواجھة ف
لزیت إمداد اىیتمیز بتوصیل خط لتلق، وذلك لتحسین عمر الخدمة حیثالمبیت من تسرب السائل

. السائلبتجویف منع التسرب وموجھ فوق سطح

(57)

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



٥

١١/٠٩/٢٠١٣
١٤٢٢/٢٠١٣

٢٠١٥أغسطس 
٠٧/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٣٧

(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 A24D 1/08

(71) 1.
2.
3.
4.

ABISDID, Marléne
ABISDID, Charléne   (FRANCE)
ABISDID, Charlotte
ARAGONES, Isidore

4.
5.

BENHAYOUN, Jacques
ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES (SA)

(72) 1.
2.
3.

ABISDID, Marléne
ABISDID, Charli
MEDUS, Dominique

4. THEBAULT, Pierre

(73) 1.
2.

١٧/٠٣/٢٠١١بتاریخ ١١٥٢٢٠٦: تحت رقمالطلب الفرنسى
١٤/٠٣/٢٠١٢بتاریخ)  :  (PCT/FR2012/050535طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

رزق ناھد ودیع  (74)
براءة اختراع   (12)

وسیلة ذاتیة اإلشعال لسیجارة (54)
١٣/٠٣/٢٠٣٢وتنتھى في ١٤/٠٣/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

د  ع عن ة  توض ة أولی ادة كیمیائی ى م شتمل عل سیجارة ، ت عال ل ة اإلش یلة ذاتی راع بوس ق االخت یتعل
ة   ة ثانوی ادة كیمیائی سیجارة  ، وم عالھ  بال یتم إش ذى س رف ال ة  ، الط ادة األولی ع الم ق م ال تتواف

ضھما  سان بع دما تتالم تعال عن ى اإلش ادرتین عل ذكورتان ق ة الم ة والثانوی ان األولی ون المادت وتك
ض ع بع ب .م صمم لیتناس بس  م ى مق ذكورة ف ة الم ادة الثانوی ز الم تم تجھی ھ ی یلة بأن ز الوس تتمی

ى  ؤدى إل ذكورفوق الطرف الذى سیتم إشعالھ  بالسیجارة  ما ی ة الم ادة الثانوی س الم ادة تالم ع الم ة م
.األولیة المذكورة  

(57)

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



٦

١٦/١٠/٢٠١٢
١٧٧٥/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
٠٩/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٣٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A47F 11/06

(71) 1.
2.
3.

GÓTZY, ANDRÁS (HUNGARY)

(72) 1.
2.
3.

GÓTZY, András

(73) 1.
2.

٢١/٠٤/٢٠١٠اریخ بت(P1000222): المجر تحت الرقمین 
(P1100205) ١٨/٠٤/٢٠١١بتاریخ

١٩/٠٤/٢٠١١بتاریخ ) PCT/HU2011/000034: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة إختراع (12)

عالنإلواةغراض الدعایألة، خاصلعرض حوامل المعلوماتةمعد (54)
١٨/٠٤/٢٠٣١نتھى فى ـوت١٩/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ل معلوماتةبمعدیتعلق االختراع الحالى  النإلواةغراض الدعایة أل، خاصلعرض حوام وتتضمن . ع
د ات وة غرفةالمع ل المعلوم از حم تیعاب جھ شائھا بطریقإالس ر ة ن ن النظ ن الممك ل م زه إتجع ى حی ل
سبةقل مستعرضألاى علةواحدةشفافةحلوةھذه الغرفى، ویوجد فىالداخل ةالتجاه العرض، ملحقةبالن

تم وضعة بجدار الغرف ذه اللوح، وی ى ھ ات عل ل المعلوم از حم ق باللوحة أجھ م ملح از دع ر جھ ةو عب
شفاف وةال ى اى ؛ ویحت زء عل دار الغرفألج ن ج ل م رائط موازیةق ى ش شرائطةعل سھ ل ةللوحةالمالم
جسمین ةو جھاز الدعم الخاص بھ یتم تكوینھ بواسطأ/ون جھاز حمل المعلوماتأبةوتتسم المعد. ةالشفاف
ون امقابلینة الشفافةاللوحىقل، یتم وضعھما على جانبألعلى ا ةسقاطات المرئیإللبعضھما البعض وتك

.ى ساسأبشكل ةو متطابقة أمتطابقةالشفافةعلى اللوحىمن االتجاه العمود

(57)

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



٧

٠١/٠٢/٢٠١٢
٠١٨٢/٢٠١٢
٢٠١٥أكتوبر 

١٠/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٣٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A43B 7/06,7/12

(71) 1.
2.
3.

GEOX S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

POLEGATO MORETTI, Mario

(73) 1.
2.

٢٨/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ) ٠٩٤٢٥٣٣٥.٨EP( :تحت رقم مكتب البراءات األوربى
٠٤/٠٨/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP) 2010/061345(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

ذ للبخار حذاء منف (54)
٠٣/٠٨/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٤/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ول االخت ف ح ة تلت ة علوی ى تجمیع شتمل عل ار ی ذ للبخ ذاء منف ح
دم  ال الق ة إدخ زء (A)منطق ھ ج ون ل ل یك ع نع صیة ، م ا اإلخم ى منطقتھ رن ، ف ، وتقت

-:واحد على األقل منفذ للبخار أو مثقب ، والذى فیھ
ا  ة لھ ة بنیوی ى ولیج ة عل ة العلوی شتمل التجمیع لت ى األق د عل زء واح سیك ج اء م امد للم ص

ع  ث یمن ب ، بحی ار أو المثق ذ للبخ ھ المنف ى جزئ اء ، یغط ذ للم ر منف ون غی ث یك ل بحی بالنع
دم  ال الق ة إدخ اه منطق ى إتج ل ، ف الل النع ن خ اء م ل الم صامد (A)تغلغ زء ال ون الج ، ویتك

اء  ائجزللم لًی ى األق فحیة عل بھ ص ة ش ار ذو بنی ذ للبخ اء ومنف امد للم ى ص صر وظیف ن عن م
اء ،  ذة لبخار الم سائلة ومنف ة ال ى الحال اء ف ة تكون صامدة للم ادة بولیمری متواحدة مصنوعة من م

ون  زء ویك ى ج لوظیف ى األق د عل راق واح ة لإلخت ھ مقاوم مك یمنح وظیفى ذو س صر ال ن العن م
ن  ى م ون أعل صل ١٠Nتك ى الف ة ف ة المقدم ا للطریق ا وفق م تقییمھ ا ، ت ًتقریب ن ٥.٨.٢ً م

.(ISO20344-2004)معاییر 

(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



٨

٢٥/٠٧/٢٠١٢
١٣٠١/٢٠١٢

٢٠١٥أغسطس 
١١/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٤٠

(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 H02M 1/092

(71) 1.
2.
3.

ABB TECHNOLOGY AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

HÃFNER, Jürgen
LUNDBERG, Peter
SILJESTRÖM, Roland

4.     SCHLAPBACH, Ulrich
5.     BILJENGA, Bo

(73) 1.
2.

٠٣/٠٢/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP) (2010/051313: طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

أو قطع تیار خط طاقة كھربیة/مقیاس تحویل للحد من و (54)
٠٢/٠٢/٢٠٣٠فى نتھى وت٠٣/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة االختراعیتعلق ھذا  ار مباشر متوسط أو عالى الفلطی رة تی اطع دائ ى ق بمقیاس تحویل ، یستخدم ف
ة  ة منظم دة بواب ة ، ووح ل شبھ موصل طاق ن أداة تحوی ل م ى األق أو محدد تیار مباشر ، یتألف عل

ى الت ق عل تح وغل عى ف ى وض ة ف ل الطاق بھ موص ل ش ول أداة تحوی اءا ألن تح ك بن ًوالى ، وذل
ة ة طاق دخل تغذی ة لم وفر الطاق ى ی نظم ك ة م زین طاق ف تخ ل ومكث ى التحوی م ف ارة تحك ى إش عل

ة  فى وحدة البوابة ویتضمن مقیاس التحویل وسیلة أخرى لتحویل الطاقة منظمة الستقبال إشارة طاق
ة إشارة الطابصریة وذلك لتحویل إشارة الطاقة البصریة الى إشارة طاقة كھربیة ولتوفیر قة الكھربی

لمكثف تخزین الطاقة 

(57)

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



٩

١٥/٠٤/٢٠١٢
٠٦٩٩/٢٠١٢

٢٠١٥أغسطس 
١١/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٤١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01M 1/20

(71) 1.
2.
3.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DESARROLLOS QUÍMICOS S.L. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

PALENCIA ADRUBAU, Jaume

(73) 1.
2.

١٦/١٠/٢٠٠٩بتاریخ (U200930539): تحت رقمإسبانیا
١٣/١٠/٢٠١٠بتاریخ(PCT/ES2010/070660):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

جھاز لصید الحشرات التى تتغذى على الفاكھة (54)
١٢/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٣/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

شمل  ة ی ل غطاء )ب(قاعدة و) أ(یتعلق االختراع بجھاز صید للحشرات التى تتغذى على الفاكھ القاب
ص ة مت شراتلإلزال واء الح ة الحت وین غرف ن خالل) ج(و.الت لتك ل وم ى األق د عل دخل واح ا م ھ

تالمس وجدران تحدید.تستطیع الحشرات الدخول للغرفة  ا بغالف ی ل جزئی ى األق الغرفة مزوده عل
.غرفة لمجرد أن تتالمس مع الغالفالحشرات التى تدخل اللتمع مبید الحشرات الذى یق

(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

٢٢/٠٤/٢٠١٣
٠٦٨٨/٢٠١٣

٢٠١٥أغسطس 
١١/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٤٢

(22)
(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, 19/40

(71) 1.
2.
3.

THE GILLETTE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WAIN, Kevin, James
BURROWES, Lee
ROCKELL, Barry, Keith

(73) 1.
2.

٢٨/١٠/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠١٠٥٢٣٤٩.١:تحت رقمصین ال
٢٨/١٠/٢٠١١بتاریخ ) PCT/US2011/058198: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

عمرو مفید كمال الدیب      (74)
اختراع براءة  (12)

مضخة لتوزیع سائل ألداة إزالة شعر (54)
٢٧/١٠/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٨/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ائلاالخت ع س دة توزی اق فبوح زان ومطب ع خ عر م ة ش صالىألداة إزال ع اإلت ائلیا م ًس
ا ىّالموصل األول والثان. الخزانًاإلتصال سائلیا معىفىّھناك موصل أول وموصل ثان. الخزان ّكل منھ

ّأنبوب مرن مرتب بین الموصالتھناك. ىوثانلھ صمام خاص أول ع . ّ د م ع محای األنبوب المرن لھ موق
.مع صمام واحد مفتوح وصمام واحد مغلقىالصمامات مغلقة وموقع ثانكلتا

(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



١١

١٧/٠٧/٢٠١٣
١١٨٥/٢٠١٣

٢٠١٥أغسطس 
١١/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٤٣

(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 F25D 23/06, 17/00

(71) 1.
2.
3.

MARTINEZ AROCA, JOSE ANTONIO (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

MARTINEZ AROCA, Jose Antonio

(73) 1.
2.

١٧/٠١/٢٠١١بتاریخ  -٢٠١١٠٠٠٣٩:ى تحت رقمأسبانیا
٢٥/١١/٢٠١١بتاریخ -٢٠١١٠١٢٧٩: 

١٣/٠١/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/ES2012/000011(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١

٠٢

(30)

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

د المنتجات بسرعة قصوىجھاز كھربائى یمكن أن یستخدم فى الصناعة لتبرید أو تجمی (54)
١٢/٠١/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٣/٠١/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

د المنتجات  د أو تجمی صناعة لتبری ى ال ستخدم ف ضا أن ی ًیتعلق ھذا االختراع بجھاز كھربائى یمكن أی
د  ل تبری و یكف ق ، وھ تخدام والتطبی ى لالس د وعمل دیل جدی وفیر ب رض ت ك بغ رعة وذل صى س بأق

سرعة أو تجمی الى ال رارة ًدا ع ة الح اء درج ع إنتق شروبات م ام أو الم ات الطع واع منتج ع أن لجمی
از آر  تخدام غ ك باس ضل ذل م ویف ة تحك ن لوح وب م زمن المطل ھ ٤١٠أو ال د ادخال ذى عن ھ ، ال ای

ف   ف والمكث ى المل ار ف دائرة الم ى ال ذى ف از ال غط الغ ن ض سئوال ع ون م اس یك رك الكب ى المح ف
ح ف المرش ع ومجف ذى یوض انى وال ح الث ف المرش ر ومجف شعریة والمبخ ة ال األول ، واالنبوبی

رك  ى المح ود إل ى یع ف حت الل المل ستمر خ ات ، وی سیمات والجزیئ یم الج ادة تنظ تراتیجیا إلع ًاس
.الكباس وتصبح ھذه المجموعة من المكونات دائرة واحدة مغلقة دون حاجة إلى إعادة شحن 

اردة أو احساس حرارى وتوضع مروحة واحدة أو أك ل صدمة ب ثر على جدران أو سقف المبخر لنق
ر  ى المبخ البرودة ف اع ب د .لالنتف ى للتبری تراتیجیا اساس وع اس ان الموض ح ث ام مرش ًونظ

.بأقصى سرعھ 

(57)

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



١٢

١٦/١١/٢٠١١
١٩٣٤/٢٠١١
٢٠١٥اكتوبر 

١١/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٤٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F24F 7/00, 3/16 & A61L 9/22

(71) 1.
2.
3.

SHARP KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MAMIYA Toshio
URUSHISAKI Masato
KIYOHARA Hiroaki

(73) 1.
2.

٢٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-١٣١٣٢٦: الیابان تحت األرقام 
٢٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-١٣١٣٢٢
٢٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-١٣١٣٢٩

٠٢/٠٢/٢٠١٠بتاریخ PCT/JP) (2010/051381: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤

(30)

جورج عزیز  (74)
براءة اختراع   (12)

)مكیفات الھواء(جھاز تولید أیونات لمجرى ھواء  (54)
٠١/٠٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٢/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعاالیتعل واء خت رى ھ ات لمج د أیون از تولی واء(بجھ ات الھ ل ) مكیف ن أن یوص ذى یمك ال
ة  ) مكیفات الھواء(بسھولة بالجزء الداخلى لمجرى ھواء  ، ویمكن ضمان كمیة أیونات مولدة مرغوب

ة  دائرة المحرك ات بال د األیون از تولی ة لجھ دات الفرعی ات للوح د األیون ر تولی یل عناص تم توص وی
.سیة لجھاز تولید األیونات ، ویتم تشغیلھم بواسطة الدائرة المحركة للوحدة الرئی

(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



١٣

٢١/٠٢/٢٠١٢
٠٣٠٨/٢٠١٢
٢٠١٥أكتوبر 

١١/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٤٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

كادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأ
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F04D 17/04, 29/66

(71) 1.
2.
3.

SHARP KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SHIRAICHI, Yukishige
OHTSUKA, Masaki

(73) 1.
2.

١١/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩–٢١٠٤٦٥: الیابان تحت رقم 
٠٧/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/JP2010/065302: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

الملكعبدعزیزجورج (74)
اختراعبراءة (12)

مائعتغذیةوماكینةتشكیلوقالب،متقاطعدفقمروحة (54)
٠٦/٠٩/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٠٧/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من

ذا  ق ھ راع بیتعل ةاالخت قمروح اطعدف ب،متق شكیلوقال ةت ةوماكین ائعتغذی ث، م قطریطابقحی
ةىوفd/D ≤ 0.95 ≥0.55:بــالممیزةالعالقةمروحةلنصل(D) ىخارجوقطر(d) ى داخل مروح
ق اطعدف ل(N) ، متق ددتمث ةاألنصالع ألنصال(D) ىالخارجوالقطر(L) روتالوطولللمروح
:الممیزةالعالقةتطابقىوالتالمروحةتروسعدد(M) وتمثل، وحةالمر

0.6≤L (π D/N) ≤ 2.8
15≤ πD/(N x M) ≤ 3.77

ةإزاویةتولدبحیثكیفیةىفالبعضبعضھاعلىاألنصالتروسمنمجموعةرصویتم ىف(θ)زاح
ین1.2x 360°(NxM)≤θ≤(360°/N) :نطاق روسب ضب. المتجاورةاألنصالت ةطوت زاوی

ة ددأنبحیث(θ) اإلزاح بالع ةألنصالالمتراك سنىللمروح ھیت ةل دتركیبزاوی %           ٥أقصىبح
ةأنصالمنكلیاعدداممثلةMxN من ن. المروح یحأنویمك راعیت ةاالخت قمروح اطعدف ىالتمتق

شكیلقالبویستخدم، الضوضاءاختزالىفتنجحأنیمكن ةاجنتإلت دفقمروح اطعال ة، المتق وماكین
.المتقاطعالدفقبمروحةمزودةمائعتغذیة

(57)

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



١٤

٢١/٠٢/٢٠١٢
٠٣٠٧/٢٠١٢
٢٠١٥أكتوبر 

١١/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٤٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F04 D 17/04 & B29C 45/37

(71) 1.
2.
3.

SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

OHTSUKA, Masaki
SHIRAICHI, Yukishige

(73) 1.
2.

٠٩/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٨٣٦٠/٢٠٠٩: رقم تالیابان تح
٠٧/٠٩/٢٠١٠بتاریخ PCT/JP)2010/065304(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

جورج عزیز عبد الملك (74)
براءة اختراع   (12)

مروحة تدفق متقاطع ، وقالب تشكیل وماكینة تغذیة مائع   (54)
٠٦/٠٩/٢٠٣٠فى ھى وتنت٠٧/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ن  ا ع د محیطی اح لتتباع ة تت صال مروح ن أن ة م ى مجموع شتمل عل اطع ت دفق متق ة ت ًمروح
داخلى شعاعیا  ب ال ى الجان ة عل ة مرتب ة داخلی ًبعضھم البعض ویتسنى لنصل المروحة شریحة حاف

ا (  صف قطری ریحة حا) ًن والى ، وش ى الت ارج عل داخل والخ واء لل ا الھ ا ومنھ دفق إلیھ ة یت ف
ا  عاعیا إلیھ ارجى ش ب الخ ى الجان ة عل ة مرتب دفق/ ًخارجی ا یت ارجمنھ داخل والخ واء لل .الھ

ة  ة الداخلی ریحة الحاف ة وش ة الداخلی ریحة الحاف ین ش د ب صلى یمت طح ن .ویتسنى لنصل المروحة س
دفق  ة ال اه دوران مروح ب إتج ى جان ب عل غط مرت طح ض ى س صل عل طح الن شتمل س وی

.فط مرتب على الجانب الخلفى لسطح الضغط المتقاطع وسطح ش
سنى  اطع ، یت دفق المتق ة ال ور دوران مروح ى مح د عل ستوى متعام ول م ى ط ع عل د القط وعن
ضغط  طح ال د س رة عن زاء مقع شكل أج ث تت صل بحی ى للن ع عرض كل مقط ة ش صل المروح لن

شفط  طح ال ضغط .وس طح ال دى س رة ل زاء مقع ن أج ة م شكل مجموع شك.وت ذا ال ع ھ ل ، وم
ب                                                                                                                                                                            ضا بالقال راع أی ق اإلخت ازة ، ویتعل خ ممت درة نف ر ق اطع تظھ ق متق ة دف اد مروح ن إیج ًیمك

ق  ة دف زودة بمروح ائع م ة م ة تغذی اطع ، وماكین ق متق ة دف اج مروح ى إنت تخدام ف شكیل لإلس ت
.متقاطع

(57)

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



١٥

١٥/٠٤/٢٠٠٧
٠١٧٨/٢٠٠٧
٢٠١٥أكتوبر 

١١/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٤٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16K 31/48

)جمھوریة  مصر العربیة(شلبى السید أحمد شلبى  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

شلبى السید أحمد شلبى ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

نظام للتحكم فى غلق وفتح المحابس المختلفة األحجام واالستخدامات (54)
١٤/٠٤/٢٠٢٧وتنتھى فى ١٥/٠٤/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

ام ل راع بنظ ذا االخت ق ھ ا یتعل تخدامات وم ام واالس ة األحج ابس المختلف تح المح ق وف ى غل تحكم ف ل
وارث  ق أو ك ھ حری تج عن ذى ین ائع ال سرب الم ود أو ت از أو الوق سرب للغ ن ت ھ م ذا .یترتب علی وھ

ع أو  ى سوائل أو موائ النظام یعتمد على غلق مصدر الغاز أو الوقود ویجوز استخدام نفس النظام عل
ھ  اء وغلق ود أو الم وى الوق سریب ق ود ت ل أو وج ب أو البل ساس باللھ د االح ار(عن وط ) انفج . للخط

تح أو إغالق نظام  ویمكن تطبیق ھذا النظام باألخص الفتیل القابل لالشتعال أو الثقل على الكھرباء لف
.سمعى أو بصرى وما شابھ ذلك 

(57)



١٦

١٤/١١/٢٠١٣
١٧٥٧/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
١٤/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٤٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B63C 11/52

(71) 1.
2.
3.

ENI S.P.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GASPARONI, Francesco
FAVARETTO, Mauro
GRASSO, Tiberio

(73) 1.
2.

١٧/٠٥/٢٠١١بتاریخ (MI2011A 000859): تحت رقمإیطالیا
١٥/٠٥/٢٠١٢بتاریخ(PCT/EP2012/059072):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

األبعادىم تحت مائي مستقل لرصد بیئي رباعنظا (54)
١٤/٠٥/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٥/٠٥/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

االختصاصاتعلى محطة تحت مائیة متعددةى نظام تحت مائي مستقل للرصد البیئیتعلق االختراع ب
ستقلة ة م ة معیاری ت مائی ة تح ة، ومركب تن المركب ى م أدوات عل زودة ب لم ى األق دة عل ة واح قابل

ل ،معینبطول مسارللتحریك بداخل المنطقة التي یتم رصدھا لومعام ى األق د عل ي خارجي واح آل
ذكورة، یمكن توصیلھ بالمركبة المذكورة حیث تشتمل المحطة تحت المائیة متعددة االختصاصات الم

سفن،  یف ال ة رص ى منطق طح بینعل ام س دىونظ ام تزوی ة، ونظ داد المركب ة، إلم امالت اآللی بالمع
.ونظام إدارة

(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



١٧

١٢/٠٤/٢٠١٢
٠٦٩١/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
١٤/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٤٩

(22)
(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.

OGASAWARA, Yoshikazu
YANO, Takanori
ISHIKAWA, Masahiko

(73) 1.
2.

١٩/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-٢٤٠٧٠٨: تحت رقمالیابان
٠٨/١٠/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010/067735):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ًطریقة وجھاز لجعل سمك جسم ماص رقیقا (54)
٠٧/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ولیمر  سوائل وب اف ماصة لل ى ألی یتعلق االختراع الحالى بطریقة لجعل سمك جسم ماص، یشتمل عل
ى  ة عل شتمل الطریق ث ت ت ) ١(ًفائق االمتصاص، رقیقیا، حی ك سطح تثبی سم الماص بتحری ل الج نق

ت، و طح التثبی ى س اص عل سم الم ا للج ون مثبت ا یك ل ) ٢(ًبینم شفط جع ا ب سم الماص رقیق مك الج ًس
سار  سبقا لم دى محدد م ى م شفط، ف ب ال ن ثق ًعضو حزام نحو سطح التثبیت باستخدام ھواء الشفط م
تم  ة وی سار الحرك ت بطول م طح التثبی ل س حركة سطح التثبیت، بحیث یتم وضع عضو الحزام مقاب

ًوضعھ بحیث یكون متحركا بطول مسار الحركة على مدى محدد مسبقا من ة، ویحصر ً مسار الحرك
.الجسم الماص بین سطح التثبیت وعضو الحزام

(57)

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



١٨

١٨/٠٨/٢٠١٣
١٣٠٦/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
١٤/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٥٠

(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 G06F 17/50

(71) 1.
2.

TOTAL SA (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

POPINEAU, Dominique
WIET, Paul
FONTANABONA, Julien

4. BERNARD, Michel

(73) 1.
2.

١٤/٠٢/٢٠١١بتاریخ ١١٥١١٩٨: مقرتحتفرنسا 
٠٩/٠٢/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/EP2012/052235(:رقمءة الدولى ب البرالط

١·
٢·
٣·

(30)

دمحم دمحم بكیر (74)
ختراعابراءة  (12)

داء المیكانیكى لبنیةألطریقة لتحدید ا (54)
٠٨/٠٢/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٩/٠٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

التلف فى تغیر میكانیكى لبنیة حیث یتسببداءأبالكشف عن طریقة لتحدید متغیر ختراعاالیتعلق ھذا 
قیاسات لتمییز سطح جراءإتشتمل الطریقة على . لى شكل تالفإولى أجدار خاص بالبنیة من شكل 

ساسى للسطح الخارجى أبشكل خارجى للشكل التالف ھندسیا قولبة جسم اختبار یشتمل على سطح مطابق
االختبار السطح الخارجى للشكل التالف ، قولبة ق جسممن الشكل التالف فى المنطقة المحددة حیث یطاب

ولى ، حساب جدار اختبار مشوه ألساسى للشكل اأیطابق بشكل جدار اختبار مشتمل على جزء من شكل
زاحة نسبیة لجسم االختبارإالتشوه الخاص بجدار االختبار الناتج بواسطة ، جھاد متعلقة بالتشوهإوحالة 

مطابق بشكل عطاء جدار االختبار المشوه سطح خارجىإلزاحة النسبیة إلمیم اوجدار االختبار ، یتم تص
. االختبار المشوهداء المیكانیكى لجدارألساسى للسطح الخارجى للشكل التالف ، وتقییم اأ

(57)

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



١٩

٠٧/٠٥/٢٠١٢
٠٨٣٠/٢٠١٢
٢٠١٥أكتوبر 

١٤/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٥١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C02F 1/04 & C05F 5/00

(71) 1.
2.
3.

ANGELYEAST CO., LTD. (CHINA)

(72) 1.
2.
3.
4.

YU, Xuefeng
LI, Zhihong
YU, Minghua
YAO, Juan

5.
6.
7.
8.

LI, Tianle
TAN, Bin
ZHU, Jinlin
WANG, Hao

(73) 1.
2.

١٢/١١/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩١٠٢١٢٣٨٤.٢: تحت رقمالصین
٢٦/١٠/٢٠١٠بتاریخ(PCT/CN2010/078120):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

محسن أنور حسن  (74)
براءة اختراع   (12)

ةالطریقیتم الحصول علیھا منةومنتجات تغذیةضافات تغذیإمیاه الصرف وةخمیرةلمعالجةطریق (54)
٢٥/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٦/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

رةلمعالجةیتعلق ھذا االختراع بطریق اه الصرف العضویةخمی ز وةعالیةمی ةتغذیضافاتإالتركی
ا ةومنتجات تغذی تم الحصول علیھ ن الطریقی رةوتتضمن الطریق.ةم ةملوحةزالإوخطوات تبخی

ي ةجتستخدم في المعالةضافات تغذیإلي سماد وإیتم تحویل میاه الصرف ةوفي الطریقوتجفیف والت
لًیضاأفقط ولكن ةللخمیرةال تحسن الفوائد االقتصادی رةمعالجةتكلفتقل شكل ةخمی اه الصرف ب می

دا ر ج افوباإل.كبی ي ذإةض ك ، فل اإل ھ یمكنھ ضاأن ن أًی ث یمك سماد بحی ي ال یوم ف د البوتاس ن تزی
.ةعالي الجود) بوتاسیومھیدروكسید(الحصول علي بوتاس 

(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



٢٠

٠٥/٠١/٢٠١١
٠٠٣٣/٢٠١١

٢٠١٥بر أكتو
١٥/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٥٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B23B 27/32, C08L 23/08, C08F 210/18, H01B 3/44

(71) 1.
2.
3.

BOREALIS AG (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

SMEDBERG, Annika

(73) 1.
2.

١٠/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٢٥٢٣٤٩.٩: ىالمكتب األوروبى تحت رقم
١٠/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨٢٥٢٣٥٦.٤

٠٨/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)2009/004929: (دولى رقم طلب البراءة ال

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج كابل  (54)
٠٧/٠٧/٢٠٢٩فى وتنتھى ٠٨/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ق  ذا یتعل راع ھ شمل ااالخت ث ی ستمر ، حی ھ م ط فلكن ى خ ابالت ف اج الك ة إلنت ل بعملی ل موص لكاب
وات  ى خط ة عل شمل العملی ھ ت ر وفی دة أو اكث ر ) أ: (محاط بطبقة واح د غی ولیمر واح ل ب ى األق عل

.عامل تشابك إختیارى ، لیشكل ما ال یقل عن طبقات كابل واحد محاطھ بالموصل) ب(مشبع ، 

(57)

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



٢١

٢٤/٠٤/٢٠١٢
٠٧٦٨/٢٠١٢
٢٠١٥أكتوبر 

١٥/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٥٣

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

مصر العربیةجمھوریة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16L 23/10 & F16B 35/00

(71) 1.
2.
3.

TYCO FIRE PRODUCTS LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

HORGAN, Michael, W.

(73) 1.
2.

٢٧/١٠/٢٠٠٩بتاریخ  ٢٥٥.٣٥١/٦١:  الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٦/١٠/٢٠١٠بتاریخ  )  PCT/US2010/054123(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

أنظمة وطرق لوصالت مفصلیة (54)
٢٥/١٠/٢٠٣٠نتھى فى وت٢٦/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة  ل أنبوب ربط عق لة ل الى بوص راع الح ق االخت ت .)٤، ٢(یتعل ون مبی ى مك لة عل شتمل الوص ت
ت )١٤(أول  ك المثب بعض ، یمتل ستقیم لیوضح محور ) ٢٢(، ومثبة مع بعضھم ال ط م ى خ وین ف تك

ة ل ة مغلق ى تركیب انى ف ت األول والث ات المبی ون مكون ث تك دة حی تقامة واح ى إس ور عل ف مح تعری
ات .مركزى للوصلة  ون مكون ث تك ت حی وین منحرف لیوضح محور دوران المثب یمتلك المثبت تك

وح  وین مفت ى تك انى ف ت األول والث صورة .المبی وازى للمحور المركزى ب دوران م ون محور ال یك
.ملحوظة وعمودى على محور الخط المستقیم بصورة ملحوظة 

(57)

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



٢٢

٠١/٠٣/٢٠١٢
٠٣٧٦/٢٠١٢
٢٠١٥اكتوبر 

١٥/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٥٤

(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 C02F 1/00, 1/76, 1/68

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

CHATTERJEE, Jaideep
GUPTA, Santosh Kumar
RAMACHANDRAN, Rajeesh Kumar

4. PRATAP, Shailendra
5. WASKAR, Morris
6. KUSHWAHA, Priyanka

(73) 1.
2.

١٧/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ MUM/2009/2126:المكتب الھندى  تحت رقم 
٠٣/٠٩/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP)2010/062959: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز لتنقیة المیاه (54)
٠٢/٠٩/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٣/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة  از تنقی ة بجھ ق بصفة خاص اه ویتعل ة المی یتعلق االختراع الحالى بجھاز تنقیة المیاه وعملیة لتنقی
اه االساسى  . المیاه الذى یمكن ان یستخد م كنظام تغذیة بالجاذبیة او مضبوط لیتصل بمصدر المی

ذى  دة ال ة واح ن غرف ون م اه مك ة المی از تنقی و جھ ى وھ تحكم ف ة م د جرع ى تحدی درة عل ھ الق ل
ح  ذا . مستواھا من مبید حیوى الى المیاه وبھ وحدة ترشیح التى تعمل ككاسح لما ھو فى المرش وھ

از  د الجھ ل تعقی سبة لتقلی ة بالن سابق خاص ن ال ن الف زات ع دة ممی ى ع اه یعط ة المی از لتنقی الجھ
ة  زاء القابل دد االج ل ع صادیا ویقل ھ اقت الى یجعل سبة وبالت ة بالن ى الفاعلی أثیر عل دون الت ر ب للتغیی

دفق دل الت ات او مع ة المیكروب ن ناحی ان م ضبط . لآلم ن ان ی ھ یمك و ان ام ھ رى للنظ زة اخ ومی
. لالستخدام مع المبیدات الحیویة الصلبة والسائلة

(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



٢٣

٠٨/١٠/٢٠١٣
١٥٦٥/٢٠١٣
٢٠١٥أكتوبر 

١٥/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٥٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F02M 27/04

(71) 1.
2.
3.

TITANO S.R.L. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BOVE, Fabrizio
BOVE, Alessandro

(73) 1.
2.

١٩/٠٤/٢٠١١بتاریخ  (RM2011A000198) : إیطالیا تحت رقم 
٢٨/٠٣/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/IB2012/051484(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
اعاختربراءة  (12)

حركات المھالك استحسین لتةطریق (54)
٢٧/٠٣/٢٠٣٢نتھى فى ـوت٢٨/٠٣/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

تم یتعلق ھذا االختراع ث ی ود بحی واء والوق ن الھ یط م ابطریقة لمعالجة خل ىإدخالھ اتأىإل ن محرك م
بداخل أى من التانكاتقود الموجودمعالجة الو: االستھالك الداخلیة ، التى تتمیز بخطوات المغنطة التالیة

ددألبسبب حاویة الغطس الواحدة على ا اة قل ، المزودة بع ن قن القرب م وب ، الموضوعة ب ن الثق ر م واف
ة اسطوانیة ى حاوی ى اوقود وتحتوى عل دوره ألواحدة عل ذا ب ن الفتحات ، وھ ر م دد واف ل ، مزودة بع ق

ن خاللاحتواء على عدد وافر من العناصر الیتالئم مع بعض م ضھا ال د عن بع س ممغنطة التى تتباع نف
ھ إالعدد من الفواصل السیرامیكیة ؛ معالجة ومغنطة الھواء الذى یتم  ىإدخال داخلى ل تھالك ال رك االس مح

قناة االمتصاص بالقرب من المحرك ، التى الموضوعة علىلقألبسبب زوج واحد من المغناطیس على ا
تم إدخالھ إذى یتمتم تعدیلھا لتوفیر الھواء ال ا إلى المحرك مع الشاحن مع العالمة المقابلة التى ی ى إدخالھ ل

.dوc وb خالل الوسائلالمحرك من

(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



٢٤

١٧/٠٩/٢٠١٣
١٤٤٩/٢٠١٣
٢٠١٥أكتوبر 

١٥/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٥٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08K 5/00, 5/05, 5/14, 5/16, 3/00 & C08F 299/04 & C08G 63/91, 63/698

(71) 1.
2.
3.

AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

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

(73) 1.
2.

٢٤/٠٣/٢٠١١بتاریخ ١١١٥٩٥٥٨.٣: رقم مكتب البراءات األوروبى تحت
٢٥/٠٣/٢٠١١بتاریخ ٤٦٧,٥١٠/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

٢١/٠٣/٢٠١٢بتاریخ(PCT/EP2012/054931): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

مسرع لمعالجة راتنجات  (54)
٢٠/٠٣/٢٠٣٢وتنتھى فى ٢١/٠٣/٢٠١٢أ الحمایة من تبد

ة،  ید الفوقی زال باألكاس سدة واخت ام أك وین نظ ب لتك سرع مناس ول م الى بمحل راع الح ق االخت یتعل
ضمن  اس، (i)تت ز والنح ن المنجنی ار م الى أول مخت دن انتق ن مع ب م دن (ii)مرك ن مع ب م مرك

دن ا ة للمع سبة الوزنی ون الن انى، وتك الى ث الى األولانتق دى : النتق ى الم انى ف الى الث دن االنتق المع
ن  ى ١: ٣م روجین، و(iii)، ١: ٢٠٠إل ى النیت وى عل دة تحت ى(iv)قاع ذیب وظیف سى، -م ھیدروك

.بشرط أال یحتوى المسرع على حمض أسكوربیك

(57)

زیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلی



٢٥

٠٧/١١/٢٠١٢
١٨٦٨/٢٠١٢
٢٠١٥مارس 

١٥/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٥٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G06F 17/10

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

YARUS, Jeffrey
SHI, Genbao
CHAMBERS, Richard, L.

(73) 1.
2.

١٨/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/039163):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

االفتراضى (3D)وغرام ثالثى األبعاد أنظمة وطرق لحساب نموذج فاری (54)
١٧/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٨/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

اریوغرام  ى وف ى رأس اریوغرام تجریب ستخدم ف ذى ی اریوغرام، وال ساب نموذج ف رق لح ة وط أنظم
.افتراضى(3D)تجریبى أفقى لحساب نموذج فاریوغرام ثالثى األبعاد 

(57)

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



٢٦

٢٦/١٢/٢٠١٢
٢١٤٣/٢٠١٢
٢٠١٥أكتوبر 

١٥/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٥٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G03F 7/00

) جمھوریة مصر العربیة(دعاء عبد المنعم مصطفى / یة مھندسة كیمیائ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دعاء عبد المنعم مصطفى/ مھندسة كیمیائیة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

) فلكسو٤(طریقة لتحضیر محلول حفر ألواح الفوتوبولیمر المستخدمة فى طباعة الفلكسوجراف  (54)
٢٥/١٢/٢٠٣٢وتنتھى فى٢٦/١٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من

ى طباعة الفلكسو  یتعلق ھذا االختراع بطریقة لتحضیر محلول حفر ألواح الفوتوبولیمر المستخدمة ف
یط  ا وھو خل باستخدام خامات خالیة من الكلوریدات الضارة ویعمل بنفس كفاءة المنتج المستخدم حالی

ورو  سمى البیركل د ی تج الجدی ضار، المن انول ال ین والبیوت ن ٤إیثیل یط م ن خل ارة ع و عب سو وھ فلك
: الھیدروكربون والكحول ویحقق المنتج الممیزات التالیة

ذوبانیة جیدة أللواح الفوتوبولیمر -١
بدیل جدید للكلوریدات أقل ضررا -٢
حفر جید وأدق للوح الفوتوبولیمر -٣
مناسب لمعظم الماكینات واأللواح -٤
رائحة أقل -٥
.یمكن إعادة استخدامھ بالتقطیر-٦

(57)



٢٧

١٣/١٢/٢٠١١
٢٠٩١/٢٠١١
٢٠١٥اكتوبر 

١٥/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٥٩

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

مجهورية مصر العربية
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االخرتاع

(51) Int. Cl.8 D01F 1/00

)جمھوریة مصر العربیة ( المركز القومى للبحوث 
)جمھوریة مصر العربیة ( ة األزھر جامع–كلیة العلوم 

٠١
٠٢

(71)

ألطاف حلیم بسطا مقار / د.أ
حسنى السید دمحم على / د.أ
ھشام دمحم مھدى / د.أ
دمحم دمحم رشدى / د

دمحم سید دمحم حسانین على / السید 

٠١
٠٢
٠٣

٤.
٥.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

حوثنقطة االتصال بالمركز القومى للب (74)
براءة اختراع  (12)

أنتاج متراكبات لیفیة بالستیكیة عالیة األداء بأستخدام التقنیات الحیویة من سرسة األرز  (54)
١٢/١٢/٢٠٣١وتنتھى فى  ١٣/١٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ع ) یلوزى كمصدر لجنوسیل(یتعلق ھذا األختراع بأنتاج متراكبات لیفیة بالستیكیة من سرسة األرز  م
ب عدم ) بلمرات قابلة وغیر قابلة لألنصھار(البلمرات الصناعیة  ا بجان ات بجودتھ تتمیز ھذه المتراكب

ى  التخلف من ھذه التقنیة التى تم التوصل الیھا المستخدمة لمعالجة سرسة األرز أى سوائل مؤثرة عل
صادی. صارفمتلوث میاه ال دة وأقت ة جدی ى طریق ك بالتوصل إل م ذل د ت ة وق ة الحیوی ة بأستخدام التقنی

ة  ات میكروبی ر(للمعالجة بكائن وب ) فط ع عی ة تمن روف معالج ھ االرز بظ س سرس ن نف ا م م عزلھ ت
ات  راز أنزیم ن أف سابقة م ات ال و cellulolaseالتقنی شجع النم سلیلوز، وت ل ال سیر سالس سببة لتك الم

اء  ة األرز ألمتصاص الم ذه )). hydrophobicity(فقط ألنزیمات أخرى تزید من مقاومة سرس وھ
صھرة  ر من تیكیة غی ات بالس ت متراكب ة أنتج ة ) thermosetting(الطریق سكال ٤٠بمتان میجاب

ذه % ٥٠سرسة األرز مع % ٥٠وذلك بدمج % ١و ٢٧وتشربھ الماء  ى ھ د ف بولى أستر، ومن المفی
صھار  ة لألن رى قابل ات أخ ضیر متراكب ن تح ن م ھ یمك ة أن ة )thermoplastic(التقنی ٣٥بمتان

ع % ٢و ٨ساعات ٥میجابسكال وتشربھا للماء المغلى لمدة  سبة من سرسة األرز م مندمج نفس الن
). حمض المالیك الالمائى% ٢( البولى بروبیلین وبدون أضافة معامل التجانس المعتاد أستخدامھ 

(57)



٢٨

١٧/٠٥/٢٠١١
٠٧٧٥/٢٠١١
٢٠١٥أكتوبر 

١٦/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٦١

(22)
(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 41/56, 11/106, 41/50

(71) 1.
2.
3.

VESUVIUS GROUP S.A (BELGIUM)

(72) 1.
2.
3.

BOISDEQUIN, Vincent
COLLURA, Mariano
BUTTS, Jeffrey

(73) 1.
2.

٢٠/١١/٢٠٠٨بتاریخ ٠٨١٦٩٥١٨.١: تحت الرقمین مكتب البراءات األوروبى 
٢٩/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٠٨٤٥١.٨

١٩/١١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/EP2009/008244(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اختراع براءة  (12)

المذكور وجھاز لتشغیل صماماألنبوبوجھاز لتناول ، صب أنبوب (54)
١٨/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/١١/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى وسیلىبجھاز تناول لواقاالختراع علق ھذا یت شتمل عل ث ی دن سائل حی ساكإةلصب مع واقم د ىلل ، بع
ق بفعل تدفق المعدن ، حیث یكون ھذا الصمامىصمام تحكم ف كل مغل وح وش ى اتخاذ شكل مفت قادرا عل

شغیل ةوسیل اول. ت از التن شتمل جھ یلوی ى وس ت بوسیلةعل شغیل الخاصةتثبی ق .بالصمامةالت ا یتعل كم
ال واقىاالختراع الح سائل من مغرفةمغرفىب دن ال دفق المع عإالصب ةت ى قم دنل وى مع ث یحت ى، حی

ذا . طرافألاحدأعند ى للواقةس قابضأویشتمل على رىعلى محور طولىالواق ان ھ راع، ف ا لالخت طبق
.الشكلىس القابض یكون مغزلأالر

(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



٢٩

٢٨/١١/٢٠٠٦
١١٣٢/٢٠٠٦
٢٠١٥أكتوبر 

١٦/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٦٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
اأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجی

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 G21F 9/00

(71) 1.
2.
3.

PEBBLE BED MODULAR REACTOR (PROPRIETARY) LIMITED (SOUTH AFRICA)

(72) 1.
2.
3.

HINDLEY, Michael, Philip
KUCZYNSKI, Leszek, Andrzej
VAN RAVENSWAAY, Francis, Pieter

(73) 1.
2.

٣٠/٠٥/٢٠٠٤بتاریخ ٣٢٩٦/٢٠٠٤: رقم ریقیا تحتمكتب جنوب أف
١٣/٠٥/٢٠٠٥بتاریخ PCT/IB)2005/051570(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لمعالجة نفایات مشعة  (54)
١٢/٠٥/٢٠٢٥فى وتنتھى ١٣/٠٥/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ذا یتعل راعق ھ ورة االخت ى ص شعة إل ادة الم ل الم ى تحوی وى عل شعة تحت ادة م ة م ة معالج بطریق
ق ة ، وتعلی شعةدقائقی ادة الم زع الم ق ، و ن وین معل ائع لتحك ى م ا ، ف شتقات منھ ة ، أو م الدقائقی

.النظائر المشعة من المعلق بالمعالجة البیولوجیة  

(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



٣٠

٠٧/١١/٢٠١٢
١٨٦٩/٢٠١٢
٢٠١٥فبرایر 

١٧/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٦٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G06G 7/48

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SHEN, Xinpu
BAI, Mao
STANDIFIRD, William, Bradley

(73) 1.
2.

١٨/٠٦/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/039156):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

وجدى نبیھ عزیز  (74)
براءة اختراع   (12)

البئر أنظمة وطرق لتحسین حفرة  (54)
١٧/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٨/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

یتعلق ھذا االختراع بأنظمة وطرق لتحسین حفرة البئر، والتى تشمل إجراءات عددیة الختیار أفضل 
.مسار لحفرة البئر وشدة الغالف اعتمادا على جھد حمل التكوینات

(57)

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



٣١

٠٢/١٠/٢٠١٣
١٥٣٧/٢٠١٣

٢٠١٥مایو 
١٧/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٦٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G06G 7/50

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MA, Jianfu
WILLIAMS, Kenneth, E.

(73) 1.
2.

١٥/٠٤/٢٠١١بتاریخ (PCT/US2011/032741):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
ءة اختراع  برا (12)

نظم و طرق لتمییز الكسر الھیدرولیكي باستخدام بیانات حالة میكرو زلزالیة (54)
١٤/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ١٥/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة یتعلق االختراع الحالى بطرق ونظم لتمییز الكسر الھیدرولیكي باستخدام بیانات حالة رو زلزالی میك
.وعمق كسور المادة التحت سطحیةلتعریف بعد تمركز 

(57)

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



٣٢

١٦/١٢/٢٠١٠
٢١٤٠/٢٠١٠

٢٠١٥سبتمبر 
١٧/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٦٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A01N 43/62

(71) 1.
2.
3.

 EURAND INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

VENKATESH, Gopi
CLEVENGER, James, M.
GRINSTEAD, Timothy

(73) 1.
2.

٢٠/٠٦/٢٠٠٨خ بتاری٠٧٤.٤٦٤/٦١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٨/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ PCT/US)2009/047807(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تحضیر أشكال جرعة دواء مرخیة للعضالت الھیكلیة محكمة اإلطالق    (54)
١٧/٠٦/٢٠٢٩فى وتنتھى ١٨/٠٦/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى االختراعیتعلق  رین حلق ى بنزاب شتمل عل الحالى بطریقة لتحضیر تركیب صیدلى ممتد اإلطالق ی
cyclobenzaprine ى وى عل ات یحت ، یشتمل على جسیمات خاملة مغلفة مع تركیب دواء فى طبق

وین خرزات IR، ثم تغلیف خرزات IRالبنزابرین الحلقى لتكوین خرزات  بغالف إطالق ممتد لتك
ER.

(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

١٦/٠٨/٢٠١١
١٣٧٠/٢٠١١

٢٠١٥سبتمبر 
١٧/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٦٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمی
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F24J 2/07 & F22B 1/00

(71) 1.
2.
3.

COCKERILL MAINTENANCE & INGERIE S.A. (BELGIUM)
ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A. (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

DETHIER, Alfred
GARCÍA RAMIREZ, Elena

(73) 1.
2.

١٧/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٥٣٠٤٦.٩: تحت رقم المكتب األوروبى 
١١/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/051740(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
إختراع براءة  (12)

مبادل حرارى على ھیئة علم (54)
١٠/٠٢/٢٠٣٠ى فى وتنتھ١١/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل راراالخت ادل ح از الطاقىبمب صمم الحتج ادل ةم ى مب شتمل عل عاع، ی ق االش ن طری ع
ى اى ساسأىحرار ى ھیئألواحد عل ل عل ضمنةق م ، یت ع اخراج ومجموع: عل ع ادخال ومجم ن ةمجم م

ىأ راج، عل ع االخ ال وبمجم ع االدخ صل بمجم ادل تت ب التب والنابی رص بىالت عاع ُ، وت ف االش ث توق حی
وب فأ، ویوضع كل ىالثانو ھةصورىنب شبك شعر ل شبك وذراعینم د راس الم ف عن جزء واحد منعط

یاأیتصال ر د ًس ر وعن شكل كبی رأب ون نھایكب ا، وتك زء من طولھم د رة األج ب عن رأنابی شبك ح ، ةس الم
. ة المذكورطرافھا بوحدات التجمیع أعند ىبشكل ذاتةتكون مدعمىالتنابیبألوتتصل ا

(57)

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



٣٤

١٩/٠٦/٢٠١٢
١١٣٩/٢٠١٢
٢٠١٥أكتوبر 

٢٢/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٦٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B41F 13/00, 9/02

(71) 1.
2.
3.

KBA-NOTASYS SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

SCHAEDE, Johannes, Georg
SCHWITZKY, Volkmar, Rolf

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩١٨٠٣١٨.٩: م رقتحتمكتب البراءات األوروبى 
٢٠/١٢/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/IB2010/055940: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعابراءة  (12)

تجمیع حبرةبحاضن متنقل حامل السطوانةر مزودبنقش غائةطباعةلآ (54)
١٩/١٢/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٢٠/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ةطباعةثابت حامل السطوانةطار ماكینإ) ١(بنقش غائر تشتمل على ةطباعةلآبىیتعلق االختراع الحال
نقش غائر، نظامةالطباعةطبع تالمس اسطوانةبنقش غائر واسطوان ر اسطوانب ر لتحبی ةالطباعةتحبی

ىةالتحبیر المذكور على اسطوانبالنقش الغائر ، حیث یشتمل نظام م تصمیمھا لتعمل عل ر ت ع الحب لتجمی
ر إلقلألبالنقش الغائر وجھاز تحبیر واحد على اةالطباعةتالمس اسطوان داد الحب ىإم طوانل ع ةاس تجمی
تم مالءمةحامل السطوانقلألول على اأحاضن متنقل وةالحبر المذكور ن ةتجمیع الحبر، حیث ت الحاض

تالمس اسطوانةطار الماكینإلةتحریكھ بالنسبول المتنقل لیتمألا ث ت عةالثابت بین وضع تشغیل حی تجمی
داة بالنقش الغائر ووضع سحب حیث یتم سحب اسطوانةالطباعةالحبر مع اسطوان ر بعی ن ًتجمیع الحب ع

ى نظام تصحیح وضبط  ةالطباعة كما تشتمل اسطوان. ش الغائر بالنقةالطباعةاسطوان ائر عل بالنقش الغ
طوان ع دوار الس بط وض صحیح وض سبة لت ر بالن ع الحب طوانةتجمی ع دوار الس النقش ةالطباعةلوض ب

د صیانالغائر بع ات ال سجیل المحیطةعملی ین اسطوانىلضمان الت رةالصحیح ب ع الحب طوانتجمی ةواس
.ول ألوضع تشغیل الحاضن المتنقل اىقش الغائر فبالنةالطباع

(57)

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



٣٥

٣٠/١٠/٢٠٠٦
PCT/NA2006/001293D1

٢٠١٥اكتوبر 
٢٢/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٦٧

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

جمھوریة مصر العربیة
ارة الدولة لشئون البحث العلمىوز

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 PHILIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MCDANIEI, Max P.                                   4.    DESLAURIERS, Paul J.
COLLINS, Kathy S.
BENHAM, Elizabeth A.

(73) 1.
2.

٢٢/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ ٨٢٩.٨٥٠/١٠: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت الرقمین 
٢٢/٠٤/٢٠٠٤بتاریخ ٨٢٩.٨٤٤/١٠

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

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

األلومینا معالجة بالكبریت  /بولیمرات یتم إنتاجھا باستخدام محفزات الكروم (54)
٢٣/٠٣/٢٠٢٥فى ھى تنتو٢٤/٠٣/٢٠٠٥تبدأ الحمایة من 

ز االختراع یتعلق ھذا  بتركیبات البولیمر لھا خصائص فریدة حیث یتم إنتاجھا عن طریق بلمرة محف
سة  ولیمر تتضمن مالم اج الب تشتمل على معالجة حامل االلومینا بعامل كبریتات وبالكروم طرق إنت

.المحفز المذكور مع أولیفین واحد على األقل 

(57)

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



٣٦

٢٤/٠٣/٢٠١٣
٠٤٨٢/٢٠١٣
٢٠١٥أكتوبر 

٢٢/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٦٨

(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(دمحم أحمد جاد أبو الوفا جاد عمر / السید 
) بیةجمھوریة مصر العر(أحمد جاد أبو الوفا جاد عمر /  السید 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

دمحم أحمد جاد أبو الوفا جاد عمر/ السید 
) جمھوریة مصر العربیة(أحمد جاد أبو الوفا جاد عمر /  السید 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

صومعة وطریقة لتخزین الحبوب بالطاقة المتجددة  (54)
٢٣/٠٣/٢٠٣٣وتنتھى فى ٢٤/٠٣/٢٠١٣حمایة من تبدأ ال

غ  ذلك لتفری ا وك وب وخروجھ فلیة لتخزین الحب ة وأخرى س یتعلق االختراع بصومعة بھا فتحة علوی
ث  ة المتجددة بحی الھواء منھا وتتم عملیة تفریغ الھواء بواسطة كمبروسر ویتم تشغیلھ بواسطة الطاق

الھواء % ١٤إلى % ١٢م ترك نسبة من ال یكون التفریغ للھواء كامال وبحیث یت ة ب سبة الرطوب ن ن م
.للحفاظ على الحبوب المخزنة

(57)

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



٣٧

١٢/٠٩/٢٠١١
١٥٠٥/٢٠١١
٢٠١٥أكتوبر 

٢٢/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٦٩

(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 F27B 3/08, 3/18, 3/26 & F27D 17/00 & C21C 5/52

(71) 1.
2.
3.

DAOU, RAFIC BOULOS (LEBANON)

(72) 1.
2.
3.

DAOU, Rafic Boulos

(73) 1.
2.

١٨/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٠١٦٤٦.٥: ن یرقمالتحت ألمانیا 
١٨/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٢٩٦١٧.٤

١٠/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/IB2010/051022(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

دمحم طارق أبو رجب  (74)
ختراعابراءة  (12)

وسیلة إلنتاج الصلب (54)
٠٩/٠٣/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٠/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

فى ةقل دوریألو على األصنع الصلب ةمستمرةنتاج الصلب وطریقإلةبوسیلختراعالھذا ایتعلق
قل ألاخطوات علىةول ثالثأسیتم استخدام ةالصلب المستمرةصناعة، حیث فى حالةالمذكورة وسیلال

مواد ةتعبئكلھاسیتم استخدام الخمس خطواتةالصلب الدوریةصناعةوفى حالةمن الخطوات التالی
خص ألمثل باةمواد التعبئفى فرن قوس كھربائى؛ًقل دوریاألو على اأبشكل مستمر ةھى مواد منصھر

الصلب ، الحدید ةو خردأ/المطروح ولتمزیق الحدیدیتم تمزیقھا فى نظام تمزیقةممزقةقطع حدید خرد
. و حدید الفحم الحجرى أ/و(DRI)ةالمختزل مباشر

(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



٣٨

١٩/٠٨/٢٠١٣
١٣٢٣/٢٠١٣
٢٠١٥أكتوبر 

٢٢/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٧٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E21B 34/06, 19/16, 34/16

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

TAIT , Alasdair R.

(73) 1.
2.

١٥/٠٣/٢٠١١بتاریخ ٠٤٨.٠٧٥/١٣:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٨/٠٣/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/US2012/028281: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
اختراع براءة  (12)

ةجھاز تفعیل ألداة تحت أرضی (54)
٠٧/٠٣/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٨/٠٣/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل شغیلاالخت أداة ت ك /ب سمح بتحری ھ ی تم فك دما ی ث عن اح بحی تخدام مفت وم بإس ك تق تحری
المغناطیس حیث تقوم قوة االستنفار بتحریك. خرآللیتحرك نحو الوضع الذى ینفر المغناطیس امغناطیس

ة فل على نظام الطاقة الكامنة المخزنة حیث یخلق إطالقبعیدا عن وضع الق ة الحركی الطاقة الكامنة الطاق
ق مفضل ، یمكن. داةأللتشغیل المجموعة لضبط ا ى تطبی ألداة ف ةأل طل اسطوانة معلق ى ش . ن تكون عل

القإلداة األیمكن ملء المغناطیس الكھربائى  ة ط ة بصورة انتقائی ب حیأبالطاق ف لول ى شكل مل ث و عل
ى اطیس واحد عل دیل مغن ى األایقوم بتب انى عل اطیس الث وازى للمغن شكل م ل ب اء ألق وم بإلغ ث یق ل بحی ق

.یقاف عمل القفلإداة عندما یتم ألالذى یقوم بتشغیل االمغناطیس الثانى

(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



٣٩

١٩/٠٨/٢٠١٣
١٣٢٧/٢٠١٣
٢٠١٥أكتوبر 

٢٢/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٧١

(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 E21B 33/12, 23/06 & B29C 65/00

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CORTEZ, Steve Michael

(73) 1.
2.

٠٧/٠٤/٢٠١١بتاریخ ٠٨٢.٠٣٣/١٣:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٣٠/٠٣/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/US2012/031416: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

ىمعدنحفرة بئر نظام ربط عضو طریقة و (54)
٢٩/٠٣/٢٠٣٢وتنتھى فى ٣٠/٠٣/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

دنىأسفل بئر یتضمن ، عضو معدنىبنظام ربط عضو معدناالختراع یتعلق ھذا  انىأول ، عضو مع ىث
ن ب م دنقری ضو المع دنىالع ضو المع ن الع القرب م عھا ب م وض ة ت ة ناری مىاألول ، و تركیب األول وت

دن انىتشكیل العضو المع ربىالث دنلی ضو المع دنىط الع انىاألول بالعضو المع ذىالث ا ى ال ًیخضع الحق
.لتفاعل طارد للحرارة عندما یكون أسفل البئر

(57)

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



٤٠

٢٢/٠٧/٢٠١٣
١٢٠٧/٢٠١٣
٢٠١٥أكتوبر 

٢٤/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٧٢

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

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

اءات االختراعمكتب بر

(51) Int.Cl.8 H01H 73/06, 73/18

(71) 1.
2.
3.

LSIS CO., LTD. (KOREA)

(72) 1.
2.
3.

JANG, Bong Yun

(73) 1.
2.

٢٣/٠٧/٢٠١٢بتاریخ ١٠٢٠١٢٠٠٧٩٩٠٢: كوریا تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

قاطع دائرة (54)
٢١/٠٧/٢٠٣٣فى وتنتھى ٢٢/٠٧/٢٠١٣تبدأ الحمایة من 

وس كھربى. بقاطع دائرة االختراعیتعلق ھذا  ذ عادم قوسى لتصریف ق دائرة منف اطع ال یتضمن ق
داخلى  صندوق ال ستقبل ال ارجى ی ندوق خ داخلى ؛ وص صندوق ال ى ال شكیلھ ف م ت ت

ادم  ذ الع ن منف وس م صریف الق یا لت سارا قوس ضمن م ًویت ى ً ل قوس زء دلی ارج ؛ وج ى الخ ال
دلیل القوسى  ث یتضمن جزء ال ى المسار القوسى ، حی ادم القوسى ال ذ الع ن منف : لتوجیھ القوس م

دلیلین یل ال یل لتوص زء توص وى ، وج دلیل العل ن ال د ع فلى متباع ل س وى ، ودلی ل عل دلی
. العلوى والسفلى ببعضھما البعض فى اتجاه طولى 

(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

٢٠/١٢/٢٠١٢
٢١٠١/٢٠١٢
٢٠١٥أكتوبر 

٢٤/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٧٣

(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.

CGG Veritas Services SA (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

SALLAS, John j.

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠١١بتاریخ ٣٣٥.٠٩٣/١٣: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تقویة محتوى منخفض التردد لمصدر وطریقة زلزالیة اھتزازیة  (54)
١٩/١٢/٢٠٣٢وتنتھى فى ٢٠/١٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ة من خالل  ة مطلوب د إشارة دلیلی ة لتولی وتر وطریق وتر وكمبی امج كمبی الى ببرن یتعلق االختراع الح
ة ات زلزالی د موج زازى لتولی صدر اھت شغیل م وتر لت از كمبی وات ٠جھ ى خط ة عل شتمل الطریق ت

ةًضغط إشارة دلیلیة فى نطاق قوة وأیضا ى نطاق إزاح ة ٠ضغط كتلة مزاحة ف وم اإلشارة الدلیلی تق
٠المطلوبة الناتجة بتقویة طرف التردد المنخفض من المصدر االھتزازى

(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



٤٢

١٣/٠٦/٢٠١٣
١٠١٩/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
٢٤/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٧٤

(22)
(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 12/04

(71) 1.
2.
3.

THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

GONG, Weiliang
LUTZE, Werner
PEGG, Ian

(73) 1.
2.

١٧/١٢/٢٠١٠بتاریخ ٤٥٧.٠٥٢/٦١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٦/١٢/٢٠١١بتاریخ ) PCT/US2011/065649: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

اللبادسمر أحمد  (74)
اختراع براءة  (12)

تركیبة بولیمریة جیولوجیة للخرسانة فائقة األداء (54)
١٥/١٢/٢٠٣١وتنتھى فى ١٦/١٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

وطرق لتصنیعھا، (GUHPC) بخرسانة فائقة األداء من تركیبة بولیمریة جیولوجیةاالختراع یتعلق ھذا 
: علىGUHPCتشتملحیث

ط ةراب ن المجموع ا م تم اختیارھ ر ی دة أو أكث ادة واح ى م شتمل عل ن م ة م المكون
ألومینوسیلیكات متفاعلة وألومینوسیلیكات أرضیة قلویة متفاعلة؛ 

وسیلیكات فلزیة؛ ىمن ھیدروكسید فلزىمشتمل على محلول مائىِّمنشط قلو) ب(
.أكثر من أنواع الركامواحد أو) ج(و

(57)

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



٤٣

٣٠/٠٨/٢٠١٠
١٤٥٤/٢٠١٠
٢٠١٥أكتوبر 

٢٥/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٧٥

(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 1/48

) مصر العربیةجمھوریة(أحمد دمحم البندارى / الدكتور 
)جمھوریة مصر العربیة(سمیح أنسى نجیب ساویرس / المھندس 

)جمھوریة مصر العربیة(یسریة نصیف لوزا/ السیدة 

٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد دمحم البندارى / الدكتور 
سمیح أنسى نجیب ساویرس/ المھندس 

یسریة نصیف لوزا/ السیدة 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

جھاز وطریقة لمعالجة المیاه إلنتاج سائل مائى مثبط لفقس وتطور یرقات الذبابة المنزلیة  (54)
٢٩/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٣٠/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ن المجاالت ة م ر خطی ة غی سیة یتعلق ھذا االختراع بجھاز لمعالجة المیاه بتعریضھا لمتتالی المغناطی
سیة ات الكھرومغناطی ا ٠والموج ة بم ریان ثابت سرعة س ة وب دة معین از لم الل الجھ اه خ ضخ المی ت

س  بط فق یكسبھا القدرة التثبیطیة لیجعلھا حین ترش على بیئة حاویة لتجمعات بیض الذبابة المنزلیة تث
٠البیض كذا تطور الیرقات وفشل الطور األخیر من الخروج من العذراء

(57)

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



٤٤

٣٠/٠٨/٢٠١٠
١٤٥٦/٢٠١٠
٢٠١٥أكتوبر 

٢٥/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٧٦

(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 1/48

) جمھوریة مصر العربیة(أحمد دمحم البندارى / الدكتور 
)جمھوریة مصر العربیة(سمیح أنسى نجیب ساویرس / المھندس 

)جمھوریة مصر العربیة(یسریة نصیف لوزا/ لسیدة ا

٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد دمحم البندارى / الدكتور 
سمیح أنسى نجیب ساویرس / المھندس 

یسریة نصیف لوزا/ السیدة 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع  (12)

ًاطیسیا طاردا للناموس طریقة وجھاز إلنتاج ماء معالج مغن ً (54)
٢٩/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٣٠/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

سیة  ن المجاالت المغناطی ة م ر خطی ة غی یتعلق ھذا االختراع بجھاز لمعالجة المیاه بتعریضھا لمتتالی
سیة ات الكھرومغناطی ة .والموج ریان ثابت سرعة س ة وب دة معین از لم الل الجھ اه خ ضخ المی ت

.كسبھا القدرة على طرد وتنفیر البعوضبما ی

(57)

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



٤٥

٠٧/٠٨/٢٠١٢
١٣٨٣/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
٢٨/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٧٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01D 1/06, 1/14, 3/04, 3/00 & C07C 273/04

(71) 1.
2.
3.

UREA CASALE SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

SCOTTO, Andrea
VISCIOTTI, Damiano

(73) 1.
2.

١٢/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٥٣٤٩٨.٠: المكتب األوروبى تحت رقم 
٢١/٠١/٢٠١١بتاریخ PCT/EP) (2011/050796: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

مزیل مزود بشریحة ھابطة لتحلل الكربامات  (54)
٢٠/٠١/٢٠٣١فى وتنتھى ٢١/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ل االختراعیتعلق ھذا  ة ) وحدة استئصال(بتوفیر مزی شریحة ھابط ل ا(SN)مزود ب ات لتحل لكربام
ا  ول الیوری ون من محل سید الكرب انى أك ا وث ادل حرارى ذا غالف (U)واستخالص األمونی ى مب ف

اكس . وأنبوب  ار المع ازى للتی ویفضل أن یتم ربط شریحة ھابطة لسائل لمحلول الیوریا والتدفق الغ
ب ذات س ة أنابی ى حزم ھ إل ة ب تم التغذی ذى ت ة ال ة الخفیف زاء النفطی ة األج ط إزال سخن ؛ لوس طح م

ب  ى االنابی ھ ف تم توزیع ذى ی ون ال سید الكرب انى أك ل ث ة مث ة الخفیف زاء النفطی ة األج ط إلزال ووس
ة بواسطة مجموعة من مواسیر الغاز ى الغرف ة ف الصاعدة ، وھذه یفضل أن تترافق مع صینیة مثقب

ة  ة الخفیف ل األجزاء النفطی سفلى لمزی سید . ال انى أك دى لث ل تقلی د مزی شف أیضا عن تجدی تم الك ًوی
.الكربون 

(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



٤٦

٢٠/١٠/٢٠١٣
١٦١٥/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
٢٨/٠٢/٢٠١٦

٢٧٤٧٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C08F 220/26, 8/40 & C04B 24/24, 24/26, 28/00

(71) 1.
2.
3.

CHRYSO (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

CHOUGRANI, Kamel
LEISING, Frédéric

(73) 1.
2.

١٥/٠٤/٢٠١١بتاریخ ١١٥٣٣١٢: تحت رقم فرنسا
١٣/٠٤/٢٠١٢بتاریخ PCT/EP)2012/056840(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

باى فسفونات –gemبھا مجموعات بولیمرات مشتركة (54)
١٢/٠٤/٢٠٣٢فى وتنتھى ١٣/٠٤/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل الى االخت سیة الح دروكربون رئی سلة ھی ى سل شتمل عل شترك ی ولیمر م بب
یالت ،  سى ألك ولى أوك ات ب سیلیة ومجموع ات كربوك ى مجموع شتمل عل ة ت ات جانبی ومجموع

ضا شتمل أی ھ ی ز بإن ى ًیتمی ات عل سفونات –gemمجموع اى ف سیمات ب ستعلقات الج زیج لم ، م
شترك الم ولیمر الم ى الب شتمل عل ى ت ة الت شترك ذالمعدنی ولیمر الم ضیر الب ة تح كور وبطریق

.كور ذالم

شترك الم تخدام البولیمرالم الى بإس راع الح ق اإلخت را یتعل ائع ، ذًأخی ى الم اظ عل ع والحف كور لتمیی
سیم ستعلقات الج ة م واد طفلی ى م ة إل ات الھیدرولیكی ساسیة التركیب ل ح ة ولتقلی ات المعدنی

.ا البولیمر المشتركذًوأخیرا یتعلق بتركیبة جسیمات معدنیة تشتمل على ھ.وسلفات قلویة 

(57)

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



٤٧

١٧/١٢/٢٠١٢
٢٠٧١/٢٠١٢
٢٠١٥أكتوبر 

٢٩/٠٢/٢٠١٦
٢٧٤٧٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمی
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61L 17/00, 17/08

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دعاء الجوھرى حنفى الجوھرى / مساعد باحث 
إیھاب حیدر شیرازى/ االستاذ الدكتور 
عد دمحم عبد هللا س/ االستاذ الدكتور 
تامر فاروق دمحم على خلیفة / االستاذ الدكتور 

منى محمود سالم/ األستاذ المھندس الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مىن امحد –امال يوسف –ماجدة حمسب السيد  (74)
براءة اختراع  (12)

خیوط حریر طبیعیة جراحیة محلولة للحیوانات  (54)
١٦/١٢/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٧/١٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ة یتعلق ھذا االختراع  ا بإنتاج الخیوط الجراحی ق علیھ ر المتف نفس النم ا ب تم إنتاجھ ث ی ة، بحی المحلول
ى  ة وھ ة الدراس الل عملی ن خ ادل ) ٤(، )٣.٥(، )٣(م ا یع و م رى وھ ) ١(، )٠/١(، )٠/٢(مت

U.S.P .ن / جم) ٤,٩(إلى ) ١,٣(لولة من وتتراوح متانة الخیوط المح راوح م تكس، بینما قوة شد تت
ن ٢مم/ كجم) ١٢,٣٤(إلى ) ٤,٥( ى ) ١٠,٩٩(واستطالتھا تتراوح م د .%) ١٩,٦٦(إل وة عق وأن ق

ى ) ٤,٥(الخیوط المحلولة تتراوح من  م) ١٠,٤٠(إل م/ كج ن ٢م راوح م ى ) ٨,٨٥(واستطالتھا تت إل
.ا ال تحدث تھیج، أو آالم أو أى التھابات فى جلد الحیوانوتتمیز ھذه الخیوط بأنھ.%)١٤,٤٦(

(57)

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