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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

٢٠١٦یونیةرـالل شهـخ



٢

٣١/٠٧/٢٠١١
١٢٧٥/٢٠١١
٢٠١٦نوفمبر 

٠٥/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٦٠

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

جمھوریة مصر العربیة
العلمىوزارة الدولة لشئون البحث 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 F25J 1/02

(71) 1.
2.
3.

LINDE AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BAUER, Heinz
SAPPER, Rainer
GARTHE, Daniel

(73) 1.
2.

١٠/٠٢/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٠٨٢٣٠.١: ألمانیا تحت رقم 
٠٢/٠٢/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP) (2010/000614: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة لتسییل تیار غنى بالھیدروكربون (54)
٠١/٠٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٢/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل زء االخت صل ج ت ف س الوق ى نف دروكربون وف ى بالھی زء غن الة ج ة إلس بطریق
C2غنى بـ 

وفى الطریقة المذكورة یتم تبرید الجزء الغنى بالھیدروكربون ویسال بالتبادل الحرارى +
رحلتین  ى م رد عل یط المب ف الخل ا تكثی تم فیھ رد ی یط مب ى دورة خل رد ف یط مب ع خل ر م ر المباش غی

صل  تم ف ل ، وی ى األق ـ عل ى ب زء الغن C2الج
ضبط ، + ل لل رارة قاب ة ح ستوى درج د م عن

ا ،  دا فائق زئین تبری د الج تم تبری ائل ، وی ازى وس زء غ ى ج رد ال یط المب صل الخل تم ف ث ی ًحی ً
ا  ا جزئی تم تبخیرھم ى ، وی ف األول ة التكثی ى لمرحل ضغط األول ى ال یة حت صفة أساس ددا ب ًویم

إن راع ف ذا االخت ل ًعلى األقل ، ووفقا لھ ن قب ازى م سال الغ ن الجزء الم ل م ى األق ا عل ارا جزئی ًتی ً
.ًفى الخلیط المبرد یمدد وقتیا على األقل ویخلط بالجزء السائل الممدد من الخلیط المبرد 

(57)

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



٣

٠٥/٠١/٢٠١٢
٠٠٢٩/٢٠١٢
٢٠١٦فبرایر 

٠٦/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٦٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F03B 13/18

)جمھوریة  مصر العربیة(لسعدى محمد صالح محمود ا/ األستاذ ٠١
٠٢

(71)

محمود السعدى محمد صالح/ األستاذ ٠١
٢.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

(74)
اختراعبراءة  (12)

محرك یعمل بحركة األمواج لتولید الكھرباء  (54)
٠٤/٠١/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٥/٠١/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

: االختراع الحالى بمحرك یعمل بحركة األمواج لتولید الكھرباء والذى یتكون من یتعلق 
:خارج البحر )أ(

. عمود إدارة رئیسى بطرفھ حدافة ومثبت علیھ مجموعة من التروس تعمل بالتعشیق 
انى - ٢ الھواء والطرف الث ؤة ب ت بمضخة ممل ھ مثب د طرفی ر أح ھ جنزی كل ترس مركب علی

. مثبت بیاى 
٠یم تصل المضخات المثبتة بالجنازیر بأخرى داخل البحر خراط

: داخل البحر )  ب(
صلیا : عوامات -١ ت مف كل عوامة مثبتھ بعمود أفقى من أحد طرفیھ وطرف العمود اآلخر مثب

. على عمود رأسى مثبت فى قاع البحر 
. المفصلیة تثبت المضخة الموجودة فى نھایة الخرطوم عند التقاء العمودان عند النقطة-٢
عند حركة العوامة بفعل األمواج سیضغط على المضخة فیزاح الھواء إلى المضخة األخرى -٣

. فتجذب الجنزیر فیحدث الدوران 
. بین مضختین نتیجة حركة األمواج ) تبادل كمیة ثابتة من الھواء(تحدث الحركة بفعل ) ج(

(57)

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



٤

٠٣/١١/٢٠١١
١٨٨٦/٢٠١١

٠٧/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٦٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01F 7/34& C01G 1/02, 23/04, 39/02, 53/04, 51/04

) جمھوریة مصر العربیة(معھد بحوث البترول  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محسن شحاتھ مصطفى محمد / دكتور ٠١
٠٢

٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(80)
(74)

براءة اختراع  (12)

ناتھا الفوق مشبعة طریقة لتحضیر أكاسید نانونیة التركیب لبعض العناصر من محالیل أیو (54)
٠٢/١١/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٣/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من

ا یتعلق ھذا االختراع ب ل أیوناتھ بعض العناصر من محالی ب ل ة التركی ة لتحضیر أكاسید نانونی طریق
ضیرھا  تم تح ى ی ید الت ة األكاس شبعة ، وأمثل وق الم ید : الف ا أكاس انیوم وخلیطھم وم والتیت األلمونی

انیوم الناونومی ب التیت ذلك أنابی دنیوم وك ت والمولیب ل والكوبال ید النیك ل وأكاس ن المحالی ك م ة وذل تری
ات العنصر زءألیونات العنصر المراد ترسیبھ وتصل فیھا نسبة الجعفوق المشب الغیر ذائب من أیون

٠خدم فى اإلذابة من حجم الماء المست% ٩٠–٤٠فى المحلول من 

ة عدم  ذلك إمكانی ة وك ة أو مالئ ادة عازل دون إستخدام م ة وب د درجة حرارة الغرف ویتم التحضیر عن
٠ًترشیح الراسب نظرا لكثافتھ وقلة الماء المتواجد بھ 

(57)

ن ـــورة مــختراع  صف التفصیلى لبراءة االـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٥

١٧/١٢/٢٠١٣
D1١٩٣٠/٢٠١٣

٢٠١٦فبرایر 
٠٧/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٦٤

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

جمھوریة مصر العربیة
ن البحث العلمىوزارة الدولة لشئو

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08L91/06 & B22C3/00
)جمھوریة مصر العربیة (معھد بحوث البترول  ٠١

٠٢
٠٣

(71)

احمد محمد احمد الصباغ/ االستاذ الدكتور 
نیرمین حفني محمد/ األستاذ الدكتور 

كمال كامل فرجریم / الدكتور 
شیماء محمد السعید/ الدكتورة 

نیرمین السید میسور/ االستاذ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

٤.
٥.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

المفوض خالد علي عبد الظاھر (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحضیر حافظة للكور البترولي الناتج من عملیات الحفر   (54)
١٦/١٢/٢٠٣٣و تنتھى فى١٧/١٢/٢٠١٣الحمایة من تبدأ 

ط  یتعلق االختراع الحالى بطریقة لتحضیر حافظة للكور البترولى الناتج من عملیات الحفر وذلك بخل
ة  ولیمرات المختلف ع الب ة م سب مختلف الشموع البترولیة الناتجة من مخلفات صناعة زیوت التزییت بن

ل مثل البولى بروبلین، بولي ایثیلین عالى الكثافة ومنخفض الكثافة، البولى فینیل كلوراید، البولى فینی
ل اسیتات و فینی ین ك ولى ایثیل د . اسیتات، الب شمع عن ى ال ولیمر ال ق إضافة الب ن طری ط ع تم الخل وی

ن  راوح م رارة تت ات ح رعتھ ) ْم٢٢٠–٥١٤٠(درج انیكى س الب میك تخدام ق ة وباس ة مئوی درج
ور). دقیقة/لفة١٥٠٠-٥٠٠(تتراوح بین  د . وتم دراسة الثبات الحراري للخلطات، ودراسة التبل وق

ا ١٥٠إلى ٧٠أثبتت النتائج ان الخلطات المحضرة شفافة ودرجة انصھارھا تتراوح من  ْم مما یجعلھ
.مناسبة كحافظة للكور البترول

(57)

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



٦

١١/٠٤/٢٠١٢
٠٦٨٣/٢٠١٢
٢٠١٦فبرایر 

٠٨/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٦٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنول
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01B 49/04 & E02F 3/76

) جمھوریة مصر العربیة(صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

حسن عبد الرازق عبد المولى / األستاذ الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مفوض –جید محمد مروة عالء الدین عبد الم (74)
براءة اختراع  (12)

لودر مفصلى أمامي على الجرار للشحن المیكانیكى لقصب السكر وتشغیل آلة قطع التربة  (54)
١٠/٠٤/٢٠٣٢وتنتھى فى ١١/٠٤/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ب لیتعلق ھذا االختراع ب ك والتركی للودر معلق أمامیا على الجرار الزراعى سھل الف حن(تحمی ) ش
سكر"النقل على وسائلالسكر قصب  انیكى لقصب ال شحن المیك ى الجرار لل امى عل ل " لودر أم یعم
:مكونات رئیسیھ ھىیتكون الجھاز من ثالث٠من النظام الھیدرولیكى للجرارالمستمدةةبالقدر

٠بھماةالمتصلقاعدتان متماثلتان تثبتان على جانبى شاسیھ الجرار والدعامات-١
ث تكون ذات أما الخلفیھ ةوأمامیةمة اللودر وتتكون من عقلتان خلفیبو-٢ ذراعان فیتم تشكیلھا بحی

ى د ف ذكر وذات ذراع واح أعلى القاعدتان سالفى ال ا یتصالن مفصلیا ب دمتھا یتصل من مؤخرتھ مق
طوانتانوتتصل ةاألمامیةمفصلیا بالعقل ى جانبىأس درولیكیتان عل ودھی ة الل ة عقل ةر الخلفیمقدم

ةةاألمامیةن بالعقللتتصالةالمفرد دبأسطوانةاستبدالھمامع وجود إمكانی رد ةواح زء المف ى الج أعل
٠ةالخلفیةمن العقل

أداةوسفلیةالمفصلى ذو شوكتان علویكباش القصب-٣ ستبدل ب ن أن ی ذى یمك ك ةوال لقطع وتحری
ھل الت٠ةالترب از س د والجھ رار عن ى الج ك عل ق والف تخدامھةالحاجعلی رىالس راض أخ ى أغ ٠ف

اش القصب مفصلیا بالعقلویتصل ث ةاألمامیةكب ودر بحی شوكیلل ة ال سفلى لمقدم ھ ال ق الوج ةنزل
العقلة األمامیة المفردة التى تحمل الكباش یمكنھا ٠ةا على سطح األرض وال یخترق التربأفقیةالسفلی

ر صب ل ل الق دة نق یة لمع وائم الرأس ین الق زول ب حنھا الن ضمن ش دة لت ل المع ة داخ صب بكثاف ص الق
ة اءة عالی صب ٠بكف اش الق ون كب دما یك ة عن ى البوم ن ثن ودر م شغل الل ن م صلى یمك ودر المف والل

ى ٠محمال فیقلل احتمال تعرض الجرار لالنقالب وم مشغل الجرار بثن وأثناء الحركة على الطرق یق
ا ادة اتزانھ دة لزی ى للمع ول الكل ل الط ة لتقلی اورة البوم سین المن ل وتح سریعة للتنق ة ال اء الحرك أثن

اش ٠وتفادى حوادث الطرق ع كب ادل م ة بالتب ك الترب ة قطع وتحری شغیل آل سمح بت ودر ی وذراع الل
٠القصب

(57)

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



٧

٢٦/٠٥/٢٠١٣
٠٨٩٩/٢٠١٣

٢٠١٥دیسمبر 
٠٨/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٦٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 1/38

(71) 1.
2.
3.

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY)

(72) 1.
2.
3.

WIDMAIER, Martin
SÖLLNER, Walter
HEGNA, Stian

4.
5.
6.

BISHOP, Steve

(73) 1.
2.

٣١/٠٥/٢٠١٢بتاریخ ٤٨٥,٥٥٢/١٣: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمد كامل مصطفى  (74)
براءة اختراع   (12)

تقنیات مسح زلزالى مع إضاءة المناطق الممكن تحدیدھا من انعكاسات ذات مستوى أولى وعالى  (54)
٢٥/٠٥/٢٠٣٣وتنتھى فى ٢٦/٠٥/٢٠١٣تبدأ الحمایة من 

راع بب سفینیتعلق ھذا االخت سحي ل ذ نمط م د أو تنفی ق بتحدی ات تتعل ان تقنی ي بحريی ٠ة مسح زلزال
ة ٠النمط المسحي اعتمادا على منطقة إضاءة تحت سطحیة محددةویمكن تحدید ز منطق ن تمیی ویمك

اءة شفھااإلض ى تك ستوى األعل ات ذات الم ة أو االنعكاس ات األولی ن االنعكاس سطحیة م ت ال تح
ف سفینة المسح ن أنیم٠المجسات الموجودة في تشكیل من أرتال مجسات یمكن سحبھا خل شمل ك ی

٠تشكیل رتل المجسات عدد وافر من األرتال

(57)

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



٨

٢٠/٠١/٢٠١٣
١٠٦/٢٠١٣
٢٠١٥یولیة 

١٢/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٦٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B22F 1/00, B82B 1/00

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

XU, Zhiyue
CHAKRABORTY, Soma
AGRAWAL, Gaurav

(73) 1.
2.

٣٠/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ٨٤٧.٥٩٤/١٢: تحت رقموالیات المتحدة األمریكیةال
٠٦/٠٧/٢٠١١خ بتاری(PCT/US2011/043036):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع (12)

مركب معدنى لمادة خاللیة بحجم نانو (54)
٠٥/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٦/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ذى یتعل دنى ال ب المع شتمل المرك سحوق ، ی كل م ى ش دنى عل ب مع بمرك
اد ى م سحوق عل ى شكل م ة عل ادة خاللی ى م ضمن عل ر تت د كبی ى ح ستمرة إل انو م م ن ة بحج ة خاللی

ادة ٠بحجم نانو  ًیشتمل المركب أیضا على العدید من جسیمات أولى مشتتة یتضمن كال منھما على م
ى تتضمن  سیم أول والت انو ؛ Mg, Al, Znقلب ج ة بحجم ن ادة خاللی ى م شتتة ف نھم ، م أو إتحاد م

سی ن ج د م ط العدی تم خل ى ی ا عل ال منھ ضمن ك شتتة ، یت ى الم سیمات األول ع الج شتتة م ة م مات ثانی
د  لبة تمت ة ص ى حال اط ف ة رب انو ؛ وطبق ون بحجم ن سیم كرب ى تتضمن ج انى والت سیم ث ب ج ادة قل م

ة  دن مسحوق ٠خالل المادة الخاللیة التى بحجم نانو بین الجسیمات األولى والثانیة المتفرق یكون مع
ة ادة الخاللی دم الم ى تق ة والت وة عالی واد ذات ق د ، م شكل فری ف ب انو ذات وزن خفی م ن ذى بحج ال

دالت  ك ، مع ى ذل ا ف د ، بم شكل فری ار ب ة لإلختی ا وقابل تحكم بھ ن ال ل یمك صائص تآك ضا خ ًأی
ا ،  تخلص منھ ن ال ى یمك ل والت ة للتحل واد القابل ن الم ع م وع واس ل تن دة لعم دا ، مفی ریعة ج ل س ًتأك

٠مكونات وأدوات أسفل البئر المتنوعة بما فى ذلك ،

(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

٢٧/١٠/٢٠١٣
١٦٥٣/٢٠١٣

٢٠١٦دیسمبر 
١٢/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٦٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01N 30/12, 30/88, 33/28, 33/24

(71) 1.
2.
3.

SGS NORTH AMERICA INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

KRIEL, Wayne A.
MULLINGS, Graham M.

(73) 1.
2.

٢٨/٠٤/٢٠١١بتاریخ ٨٤٠,٠١٧/٦١: الرقمین والیات المتحدة األمریكیة تحت ال
٢٥/٠٤/٢٠١٢بتاریخ ٤٥٥,٦٨٨/١٣

٢٧/٠٤/٢٠١٢بتاریخ(PCT/US2012/035445):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تحلیل موائع خزان مكیفة الضغط  (54)
٢٦/٠٤/٢٠٣٢وتنتھى فى ٢٧/٠٤/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ى الزیت از إل سبة الغ یم ن ى تقی ھ یعمل عل ائم بذات ل ق ، (GOR) یتعلق االختراع الحالي بنظام تحلی
ة الضغط ع الخزان مكیف ة موائ ائع الخزان، وتركیب ي ویمكن استخدام نظام٠وانكماش م ل ف التحلی

ي از الومضي الغن ات الغ د لعین ي الممت ل التركیب رالتحلی از الفقی ات الغ زان وعین ذلك سوائل االت وك
دون حدوث ویتم٠)المازوت(الومضیة، ونواتج التكثیف، والزیوت السوداء تحلیل مختلف العینات ب

ة ازات الومضیة الغنی ین الغ ثال، ب ابر، م وث الع دد ًالتل از الطبیعي المم ین الغ رة أو ب ازات الفقی والغ
شمل٠)لتكثیفاكالزیوت السوداء ونواتج(والسوائل  ى وت ة تصل إل ائج دقیق C20 ویعطي النظام نت

C36 إلى وتشملبالنسبة لعینات الغاز وتصل
٠بالنسبة لعینات السائل، والماء العالق+

(57)

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



١٠

١٩/٠٣/٢٠١٣
٠٤٤٢/٢٠١٣

٢٠١٦ینایر 
١٤/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٦٩

(22)
(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 3/26, 13/16, 13/18 & B29D 35/00, 35/12

(71) 1.
2.
3.

AL.PI. S.R.L. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BIANCUCCI, Demetrio
BRASCA, Alfredo

(73) 1.
2.

٠٤/١١/٢٠١٠بتاریخ  (AN2010A000193) : إیطالیا تحت رقم 
٠٩/٠٥/٢٠١١بتاریخ ) PCT/EP2011/002285(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

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

مع للتكیفنعل أحذیة لھ عنصر رأسى واحد أو أكثر مطوى واحد فوق اآلخر، قابل لالنبساط وقابل
بصورة مستدیمةحتىالعرض المختلف لقالب تجمیع الجزء العلوى ومع تغیرات تشكیل بنیة الرجل،

(54)

٠٨/٠٥/٢٠٣١نتھى فى ـوت٠٩/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
ادة بمجال صناعة األحذیةیتعلق ھذا االختراع ، وبصفة أخص یتعلق بنعل تم تصنیعھ بقولبة واحدة من م

ث یكیفغیر وق اآلخر بحی ر مطوى واحد ف داده جاسئة ولكن مرنة ولھ عنصر رأسى واحد أو أكث امت
وىاألفقى ع الجزء العل ب تجمی ف لقوال ع العرض المختل ل م ا عرض النع سمح أیضامیكانیكی ذاء وی ًلح

االنتفاخات الیومیة للرجل دون المساس بمواءمة عرض النعل مع تغیرات تشكیل بنیة الرجل التى تحدتھا
ع التبالمرونة الطبیعیة للحذاء وراحتھ مع إعطاء ل م ة عرض النع ل المستخدم إمكانیة موازن شوه المحتم

رد –إلى تجویف داخلى موسع من الخارج–ن فللرجل وذلك بح مادة سائلة من مكونین مزبدین التى بمج
. دقائق تثبت أى جزء متسع من النعل وفقا لتشكیل بنیة رجل المستخدم أو تشوھھاتصلدھا فى بضع

(57)

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



١١

١٢/٠٥/٢٠١٣
٠٨٠٠/٢٠١٣
٢٠١٦ینایر 

١٤/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٧٠

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

جمھوریة مصر العربیة
ئون البحث العلمىوزارة الدولة لش

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D04B 9/10

(71) 1.
2.
3.

LONATI S.p.A. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

LONATI, Ettore
LONATI, Tiberio
LONATI, Fausto

(73) 1.
2.

٠٢/١٢/٢٠١٠خ بتاری(MI2010A002227):تحت رقمإیطالیا
٢٢/٠٩/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/066530): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة شحاتة ھارون  (74)
براءة اختراع (12)

ماكینة دائریة مزدوجة األسطوانات وبصفة خاصة لحبك أصناف الجوارب والمالبس الداخلیة وما 
شابھ، ذات آلیة تشغیل مبسطة 

(54)

٢١/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٢/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
وارب  ناف الج ك أص ة لحب صفة خاص طوانات وب ة األس ة مزدوج ة دائری راع بماكین ق االخت یتعل
طوانة  سند أس دة ت شمل قاع ة ت والمالبس الداخلیة وما شابھ، ذات آلیة تشغیل مبسطة، تشمل بنیة داعم

ى اتجاه إبریة سفلیة، بحیث تكون قابلة للدوران حول محورھا الموجھ رأسیا، وعمود ممتد جوھریا ف
دوران  ة لل ث تكون قابل ة، بحی رأسى، بارز فى اتجاه صاعد من القاعدة، ویحمل أسطوانة إبریة علوی
شتمل  ا، ت سفلیة ومتمحورة معھ ة ال حول محورھا، وقد تم تنسیقھا بحیث تكون فوق األسطوانة اإلبری

یلة لت ى وس ضا عل ة أی ة ًالماكین ة بحرك ة العلوی طوانة اإلبری سفلیة واألس ة ال طوانة اإلبری شغیل األس
ا  صل كینماتی ائى مت رك كھرب ى مح شغیل عل یلة الت شتمل وس شترك، وت ور الم ول المح دوارة ح

٠باألسطوانة اإلبریة السفلیة وباألسطوانة اإلبریة العلویة، وتم تبییتھ بداخل العمود

(57)

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



١٢

١٠/١٠/٢٠١٢
١٧٣٦/٢٠١٢

٢٠١٥دیسمبر 
١٤/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٧١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C08L 23/06 & B29C 49/00

(71) 1.
2.
3.

OMYA INTERNATIONAL AG (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

HERSCHE, Emil
BURKHALTER, Rene

(73) 1.
2.

١٢/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٥٩٦٤٨.٤: مكتب البراءات األوروبى تحت رقم 
١٩/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٣٤٢.٧٤٨/٦١: الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 

١١/٠٤/٢٠١١بتاریخ PCT/EP)2011/055646(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة للقولبة بالنفخ  (54)
١٠/٠٤/٢٠٣١فى وتنتھى ١١/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

:تشتمل على . بتركیبة للقولبة بالنفخ یتعلق ھذا االختراع 
١٠/ جم ٢.٠أقل من ) كجم٢.١٦ْم ، ٢٣٠(MFIبولى بروبیلین یتمیز بمعامل تدفق صھیر )١

ل مرو ائق ، معام ن دق راوح م ة یت ى ١٢٠٠ن راوح ٢٤٠٠ال ة تت كال ، كثاف ا باس میج
؛٣سم/جم٠.٩١٠الى ٠.٨٩٥من 

بولى ایثیلین عالى الكثافة ، و)٢
.مرشح غیر عضوى )٣

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٣

٣٠/٠٥/٢٠١٣
٠٩٣٤/٢٠١٣
٢٠١٦فبرایر 

١٤/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٧٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G06F 15/00

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

GARCIA, Alejandro
REBESCHINI, Jordani
SOUSA, Sergio Henrique, Guerra De
MIJARES, Gerardo

5.
6.
7.
8.

RODRIGUEZ, Jose, Antonio
SAPUTELLI, Luigi, Alfonso
JOHNSON, William, Douglas

(73) 1.
2.

٣٠/١١/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/058441):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نظمة وطرق لتقلیل زمن تشغیل نموذج محاكي الخزانأ (54)
٢٩/١١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٣٠/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

دیل نظمة وطرق لتقلیل زمن تشغیل نموذج محاكي الخزان باستخدام نموذجیتعلق ھذا االختراع بأ ب
٠عصبیةبناء علي شبكة

(57)

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



١٤

٠٨/٠٨/٢٠١٠
١٣٣١/٢٠١٠
٢٠١٦فبرایر 

١٥/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٧٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08G 18/00, 175/00 & C09D 11/02, 11/101

) جمھوریة مصر العربیة(لبحوث المركز القومى ل ٠١
٠٢
٠٣

(71)

محمد مبروك محمد المال / األستاذ الدكتور 
كریمة محمد منیر حجاج / األستاذ الدكتورة 

فاطمة نادى طھ سید/ السیدة 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

األقمشة المختلفة باستخدام ملونات البیجمنت فى حجم النانو وفى تحضیر مواد ربط جدیدة لطباعة 
صورة صلبة 

(54)

٠٧/٠٨/٢٠١٧وتنتھى فى ٠٨/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
شاكل  ض الم تعد طباعة األقمشة بملونات البجمنت من أھم طرق الطباعة على الرغم من أن لدیھا بع

ة عا ة معالج ا لدرج ل احتیاجھ ا مث صاحبة لھ شن الم س الخ د والملم ات الفورمالدھی سبیا وانبعاث ة ن لی
ة الطباعة اء عملی ة أثن شبلونات الحریری سداد ال ربط ٠وان واد ال ى م ع إل ذه المشاكل ترج در(ھ ) البین

طح القماش ى س ون عل ت الل ة تثبی سئولة عن عملی م ٠الداخلة فى تحضیر عجینة الطباعة والم ذا ت ل
انو م الن ى حج دة ف ط جدی واد رب ق م ان تخلی د الیوریث ن عدی لبة م ورة ص ى ص اء وف ى الم ذوب ف ت

ولى أول  وط الب ة ومخل ة األوزان الجزیئی أكریالت مبنیة على أساس من البولى إیثیلین جلیكول مختلف
یانیت ) مول١( د األیزوس ت ) مول٤(ومركبات من عدی سى أكریلی ات الھیدروك ٠)مول٤(ومركب

٠ھذه المشكالت السابقةوتمیزت مواد الربط ھذه بالتغلب على جمیع

(57)

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



١٥

٢٤/٠١/٢٠٠٧
٠٠٣٥/٢٠٠٧
٢٠١٦فبرایر 

١٥/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٧٤

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 31/568 & C07J 71/00

)جمھوریة مصر العربیة(القومى للبحوث مركز ال ٠١
٠٢

(71)

جمال عبـــد المجید عبد الغنى/ دكتور 
وجــدى خلیــل بسالــى خلیــل/ دكتور 

عایدة إبراھیم السید المكاوى/ دكتورة 
ھنــــــاء یشــــــوع رزق هللا/ةدكتور

٠١
٢.

٠٣
٤.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

السیدماجدة محسب  (74)
ختراع ابراءة  (12)

أكثر أمانا من التیستوستیرون) اندروجیني(عقار ذو تأثیر جنسى منشط  (54)
٢٣/٠١/٢٠٢٧وتنتھى فى ٢٤/٠١/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من 

والذى ثبت بالتجربة أنھ أدى إلى تقلیل الشذوذات ) ١٢(یتعلق االختراع الحالى بعقار اندروجینى 
توضح ھذه ٠ًواالختالالت فى الحیوانات المنویة ، وأیضا زاد من حیویتھا وعددھا الكروموسومیة 

٠الدراسة أن العقار الجدید أكثر فاعلیة من التستوستیرون ولیس لھ نشاط ضار من الناحیة الوراثیة 

ـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  ص
والصور المرفقة بالطلب



١٦

٢٧/١١/٢٠١١
١٩٩٤/٢٠١١
٢٠١٦فبرایر 

١٦/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٧٥

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C10G (21/27, 25/00, 21/28) & C07C 211/00 & C07D 233/00

(71) 1.
2.
3.

THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

HARDACRE, Chris
GOODRICH, Peter
ANDERSON, Kris

(73) 1.
2.

٢٦/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٠٨٩٨٦.٣: رقم مكتب البراءات األوروبى
٣٠/٠٣/٢٠١٠بتاریخ PCT/GB)2010/050548(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ر أحمد اللباد  سم (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلزالة األحماض العضویة من الزیت الخام ونواتج تقطیر الزیت الخام  (54)
٢٩/٠٣/٢٠٣٠فى وتنتھى ٣٠/٠٣/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل وفیراالخت الى بت ضویة الح اض الع ة األحم ة إلزال اض عملی د أحم ھ التحدی ى وج ، عل
ت الخامومن الزیثینیك ، ناف ر الزی سبة ت الخام ونواتج تقطی دعم بن ونى قاعدى م بإستخدام سائل أی

ام و ت الخ ة للزی ن /كتل د ع ا یزی ونى بم سائل األی ام وال ت الخ ر الزی اتج تقطی شتمل ١: ٤٠أو ن ، وی
ستدینا ات ، ھ یرینات ، برولین ن س اره م تم إختی دى ی ون قاع ى أنی دى عل ونى القاع سائل األی ت ، ال

٠ثریونینات ، فالینات ، أسباراجینات ، تاورینات ولیسینات 

(57)

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



١٧

٢١/٠٤/٢٠١٣
٠٦٧٣/٢٠١٣
٢٠١٦فبرایر 

١٦/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٧٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 8/04 & C07C 31/04 29/152

(71) 1.
2.
3.

METHANOL CASALE SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

LAURENZI, Fabio

(73) 1.
2.

٢٢/١٠/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٨٨٥٣٧.٤: م رقتحتمكتب البراءات األوروبى 
٠٤/٠٨/٢٠١١بتاریخ ) PCT/EP2011/063490: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعابراءة  (12)

ةالحرارةمتساویةنتاج المیثانول بطبقات حفزیإلةووحدةعملی (54)
٠٣/٠٨/٢٠٣١نتھى فى ـوت٠٤/٠٨/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ال راع الح ق االخت انولةبعملیىیتعل ق المیث وات لتخلی ى خط شتمل عل ادإ، ت صدر ةع شكیل م ت
ذكور ةغاز تعویض ، وتغذیة على تغذیھیدروكربوني والحصول ى حلقإغاز التعویض الم قةل ، تخلی

ر،إةالحرارةمتساویةحفزیةبیئةفلى میثانولإغاز التعویض المذكور وتحویل د كبی ى ح شتمل ل ث ت حی
ى ةمرتبة ، الحرارةمتساویةمن الطبقات الحفزیةعلى مجموعةالمذكورةالحفزیةالبیئ شكل مفضل عل ب

ن الحلقةعادإمع غاز قل من غاز التعویضأل، ویتم خلط جزء على اىالتوال ى ة ، تدویر م والحصول عل
ازألتدویر، ویوجھ جزء على اةعادإوغاز دمن غاز جدیىخلیط غاز یط الغ ن الخل ل م ین ىق ذكور ب الم

.ة نتاج ذات صلإةالكشف عن وحدًیضاأویتم . خمادإحفزیتین متتالیتین ویعمل كغاز طبقتین

(57)

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



١٨

٢٥/١٢/٢٠١٢
٢١٢٩/٢٠١٢

٢٠١٦ینایر 
١٦/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٧٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F23D 14/82, 14/64, 14/06

(71) 1.
2.
3.

SABAF S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

BETTINZOLI, Angelo

(73) 1.
2.

٣٠/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/IT2010/000290(:رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعابراءة  (12)

موقـــد غــــــــازى (54)
٢٩/٠٦/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٣٠/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

واحدوقودغازحاقنعلىیشتملنوعمن،ىالمنزللالستخدامویفضل،غازىبموقدیتعلق ھذا االختراع
قسمًسابقاالمذكورالحاقنیواجھحیث،قلألاعلىواحدىنتورڤثیرأتىذمناظروخالطقلألاعلى

،التدعیمسطحعلىأمنىولألاالھواءلنقلالمساراتنمكثرأوأوواحد،المذكورىنتورڤبخالطالسحب
مناللھب،انتشارلمنعةبوسیلالحارقتزویدتمكما.ىنتورڤبخالطالسحبقسملىإالحارقبھالمثبت

ذاتةجانبیجدرانمع،قلألاعلىواحدكبیرحدلىإىنبوبأجسمعلىوتشتملالمائع،تدفقتقسیمنوع
ى خیطعنصرمنمفیدنحوعلىتتكون،ى نتورڤبخالطالسحبوقسمالحاقنبینقلألاعلىتمتدةصل

.ًحلزونیاملتف

(57)

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



١٩

١٩/٠٦/٢٠١٢
١١٤١/٢٠١٢

٢٠١٦ینایر 
١٦/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٧٨

(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 B41F 9/02, 13/00

(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/IB2010/055943: (رقم اءة الدولى ب البرلط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعابراءة  (12)

تجمیع حبرةحامل السطوانحركبحاضن متةبنقش غائر مزودةطباعةلآ (54)
١٩/١٢/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٢٠/١٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

نقشةطباعةلآصفبوىیتعلق االختراع الحال شتملغائرب ىت تةماكینطارإعل طوانحاملثاب ةالس
عةواسطوانالغائربالنقشةطباع تالمسطب عت طوانم النقشةالطباعةاس ائرب رنظام،الغ رتحبی لتحبی

ىالتحبیرنظامویشتمل، الغائربالنقشةالطباعةاسطوان طوانعل عةاس رلتجمی مىوالتالحب تصمیمھات
سلىعلتعمل طوانتالم النقشةالطباعةاس ائرب ازالغ روجھ دتحبی ىواح لألاعل دق رلتزوی ىإالحب ل

دولأمتحركحاضنة ، المذكورالحبرتجمیعةاسطوان ىواح لألاعل طوانحاملق عةالس رتجمی ، الحب
تمبحیثولألاالمتحركالحاضنةتھیئویتم سبةتحریكی تةالماكینطارإلةبالن ینالثاب شغیلوضعب ت
ائربالنقشةالطباعةاسطوانمعالحبرتجمیعةاسطوانتتالمسحیث تمحیثسحبووضعالغ سحبی

الحبرتجمیعةاسطواندورانمحوریقع.الغائربالنقشةالطباعةاسطوانعنًبعیداالحبرتجمیعةاسطوان
محورمعمتقاطعمستوىوالغائربالنقشةالطباعةاسطواندورانمحورمعمتقاطعىفقأمستوىسفلأ

طواندوران عةاس رتجمی شكلالحب طواندورانمحوروی نقشةالطباعةاس شغیلوضعىف، غائرب ت
. ىفقألاللمستوىةبالنسبةحادةزاوی،ولألاالمتحركالحاضن

(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



٢٠

٢٥/٠٦/٢٠١٣
١١٠١/٢٠١٣

٢٠١٦ینایر 
١٦/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٧٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C01B 3/06, 17/50

(71) 1.
2.
3.

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TAKESHIMA, Shinichi
NAKAMURA, Norihiko

(73) 1.
2.

٢٨/١٢/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠–٢٩٤٠٨٥: تحت رقم الیابان
٠٧/١٢/٢٠١١بتاریخ PCT/JP)2011/078845(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج الھیدروجین  (54)
٠٦/١٢/٢٠٣١فى وتنتھى ٠٧/١٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

٠یدروجین من الماء بكفاءة طاقة عالیة الھنتاج الحالى بطریقة إلاالختراعیتعلق 
دروجین وأكسجین ،  ى ھی اء إل ًعملیة إنتاج الھیدروجین وفقا لإلختراع الحالى تشتمل على فصل الم
سید  انى أك اء ، وث ى م ك إل ض الكبریتی ل حم ى تحلی راع الحالى عل ا لإلخت ة وفق شتمل العملی ث ت ًحی

سیة ، (XI)لیة كبریت وأكسجین من خالل تفاعل تمثلھ الصیغة التا ة الشم ة الحراری بإستخدام الطاق
ة  صیغة التالی صرى لل ل العن ن التفاع ل م ى األق زء عل ذ ج تم تنفی ث ی ة (X1-1)حی تخدام الطاق بإس

ة  صیغة التالی صرى لل ل العن ن التفاع ل م ى األق زء عل ذ ج تم تنفی سیة ، وی ة الشم (X1-2)الحراری
ة ا ر الطاق افیة غی ة إض ة حراری تخدام الطاق رارة بإس ة ح ون درج ث تك سیة ، وحی ة الشم لحراری

ـ  ى بـــ افیة أعل ة اإلض ر ١٠ºالتسخین بواسطة الطاقة الحراری ة حرارة المم أو أكث سخین تن درج
ن  ل م ى األق ة اإلبواسطة الطاقة الحراریة الشمسیة ، ویتم تولید جزء عل ة الحراری ى یةضافالطاق ف

:تفاعل 
XI) H2SO4à H2O + SO2 + 1/2 O2
X1-1) H2SO4à H2O + SO3
X1-2) SO3à SO2 + 1/2 O2

(57)

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



٢١

١١/٠٤/٢٠١٣
٠٦١٦/٢٠١٣
٢٠١٦فبرایر 

١٦/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٨٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A01N 37/44, 37/46, 65/20 & A01P 1/00, 3/00

(71) 1.
2.
3.

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

(72) 1.
2.
3.

CARREIRA, Alexandra Manuela Lourenco
VALADAS DA Silva Monteiro, Sara Alexandra
DE SEIXAS Boavida Ferreira, Ricardo Manuel

(73) 1.
2.

١٢/١٠/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥٣٣٢: البرتغال تحت رقم 
١٣/١٠/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٧٢٨٢.٣: المملكة المتحدة تحت رقم 

١٢/١٠/٢٠١١بتاریخ PCT/EP)2011/067828(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

لمرض النباتیة فى الكائن الحى الدقیق تشتمل على إعطاء أو قتل مسببات ا/طریقة لتثبیط نمو و
مركبات مضادة للمیكروبات من عامل خالبى وببتید 

(54)

١١/١٠/٢٠٣١فى وتنتھى ١٢/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
راع  ذا االخت ق ھ ة یتعل ة الدقیق ات الحی د الكائن الین ض ات فع ضاد للمیكروب ل م ى وعام ل خالب بعام

و والمسببة لألمراض  یط نم ك لتثب سببة لألمراض /فى النبات وذل ة الم ة الدقیق ات الحی ل الكائن أو لقت
و و یط نم ة لتثب ات ؛ وطریق ى النب ات /ف ى النب راض ف سببة لألم ة الم ة الدقیق ات الحی ل الكائن أو قت

ات  والتى تشتمل على إعطاء النبات الذى یكون فى حاجة لذلك عامل خالبى وعامل مضاد للمیكروب
د ال ض لفع ة عام ادة فعالی ة لزی ات ؛ وطریق ى النب راض ف سببة لألم ة الم ة الدقیق ات الحی الكائن

ات ؛  ى النب سببة لألمراض ف ة الم ة الدقیق ات الحی اال ضد الكائن ذى یكون فع ات وال ًمضاد للمیكروب
ى  ل خالب ع عام ات م راع . حیث تشتمل الطریقة على ھذا العامل المضاد للمیكروب ق االخت ا یتعل كم

ة بترك ة الدقیق ات الحی ًیبة تشتمل على عامل خالبى وعامل مضاد للمیكروبات یكون فعاال ضد الكائن
و و یط نم ة لتثب ات ، وطریق ى النب راض ف سببة لألم سببة /الم ة الم ة الدقیق ات الحی ل الكائن أو قت

ة  ذه التركیب ذلك ھ ى حاجة ل ذى یكون ف ات ال ى إعطاء النب شتمل عل ى ت ات والت . لألمراض فى النب
ى  أو صورة Bladكما یتعلق االختراع تركیبة تشتمل على بولى ببتید مضاد للمیكروبات یشتمل عل

یط  ل أو تثب ة لقت ات ، وطریق مختلفة فعالة منھ لقتل ، أو تثبیط نمو ، بكتیریا مسببة لألمراض فى النب
ذا ا ى إعطاء ھ ة عل ة نمو بكتیریا مسببة لألمراض فى النبات ، حیث تشتمل ھذه الطریق ات تركیب لنب

ى  شتمل عل ات والم ضاد للمیكروب د الم ولى ببتی ن الب ة م ة فعال ى كمی شتمل عل ورة Bladت أو ص
. مختلفة فعالة منھ 

(57)

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



٢٢

٠٥/٠٨/٢٠١٢
١٣٦٧/٢٠١٢
٢٠١٦فبرایر 

١٦/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٨١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F03G 7/04

(71) 1.
2.
3.

ZIBO NATERGY CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD (CHINA)

(72) 1.
2.

LIU, Angfeng

(73) 1.
2.

٠٩/٠٢/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠١٠١١١٢٠٩.٧: حت رقمتالصین 
٠٩/٠٢/٢٠١١بتاریخ ) PCT/CN2011/000198: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد   (74)
ختراعابراءة  (12)

جھاز محرك تفاضلى لدرجة الحرارة (54)
٠٨/٠٢/٢٠٣١نتھى فى ـوت٠٩/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من

ةیشمل توربین بوسط بخار منخفض نقطةلدرجھ الحرارىبجھاز محرك تفاضلاالختراع یتعلق ھذا 
، ًمن النوع المعزول حراریاةبتیار مضاد منخفض الحرارى، مبادل حرارة ماص للحرارالغلیان،

ةبوسط مائع منخفض نقطتدویر مغلق ملیئتوصل بینیا لتشكل نظامىتدویر ، ونظام تبرید والتةمضخ
ةنظام عمل ماص للحرارةوماص الحرارالغلیان،ةویشكل توربین وسط البخار منخفض نقط. الغلیان

. ةالكثافىتبرید بوسط عال-ونظام التبرید نظام تدویر التدویرة، وتشكل مضخةبوسط منخفض الكثاف
.ة میكانیكیةلى طاقة إالحراریةتحویل الطاقةالحرارةلدرجىالتفاضلویمكن لجھاز المحرك

(57)

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



٢٣

٠٦/٠٢/٢٠٠٩
٠٨٣٣/٢٠٠٩
٢٠١٦فبرایر 

١٦/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٨٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لبحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int,Cl,8 C01B 3/38 & B01J 8/02

(71) 1.
2.
3.

CASALE S.A. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FILIPPI, Ermanno
BEDETTI, Gianfranco
ZANICHELLI, Luca

(73) 1.
2.

٠٢/١٢/٢٠٠٦بتاریخ ٠٦٠٢٤٩٦٨.٧: سویسرا تحت رقم  
٢١/١١/٢٠٠٧بتاریخ ) PCT/EP2007/010067: (طلب البراءة الدولى رقم  

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج غاز تخلیق وجھاز خاص بذلك      (54)
٢٠/١١/٢٠٢٧فى وتنتھى ٢١/١١/٢٠٠٧من تبدأ الحمایة 
الحرارة یتعلق االختراع الحالى بعملیة شكیل ب إلنتاج غاز تخلیق  عن طریق إجراء معالجة إعادة ت

ول  ى غاز متح صول عل ع الح دروكربونات ، م ى ھی شتمل عل ة غازى  م ار تغذی ة لتی ة حفزی الذاتی
:ًجزئیا  وغاز تخلیق  ، تتمیز العملیة بأنھا تشتمل على خطوات التشغیل التالیة 

ة الغازى- ار التغذی شتمل خلط جزء أول  من تی دفق غازى  ی ع ت دروكربونات م ى ھی شتمل عل الم
على أكسجین ،

ون من غازات - دفق غازى  مك ى ت ع الحصول عل ى ، م راق جزئ ى إحت تعریض الخلیط الناتج إل
ًمحترقة جزئیا على األقل ، 

ون - ازى  المك دفق الغ ع الت دروكربونات م ى ھی شتمل عل ازى الم دفق الغ ن الت ان  م زء ث ط ج ٍخل
ا ن غ دروكربونات م ز الھی ف لتركی ة تخفی ذ عملی تم تنفی ث ی ل ، بحی ى األق ا عل ة جزئی ًزات محترق

الموجودة على نحو ممیَّز ، و

ع - تم من ث ی ذكورة ، بحی ة الم ة الحفزی الحرارة الذاتی شكیل ب ادة الت ى إع اتج إل یط  الن تعریض الخل
٠ُّتكون السناج 

(57)

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



٢٤

٠٦/١٢/٢٠١٢
٢٠٢١/٢٠١٢

٢٠١٦ینایر 
١٩/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٨٣

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E03C 1/086, 1/04 & F16L 15/00

(71) 1.
2.
3.

NEOPERL GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHNELL, Thomas
STEIN, Alexander

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ٢٠٢٠١٠٠٠٩١٣٥.٧: تحت رقمألمانیا 
١١/٠٣/٢٠١١بتاریخ ) PCT/EP2011/001212(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

وجدى نبیھ عزیز   (74)
ختراعابراءة  (12)

ةحشو صحیةبھا وحد) الشاور(ومعدات للدش ةحشو صحیةوحد (54)
١٠/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ١١/٠٣/٢٠١١یة من تبدأ الحما

ة للتسرب مع امتداد متخذ شكل جلبھ، والمنطقةمانعةبھا حلقةحشو صحیةبوحدختراعالھذا ایتعلق
لى داخل إمتداد إلیدخل ا، وعندماة محیطیةس تبرز بطریقأمتداد لھا رإللذلك اةو الحرة أالسائبةالطرفی

بحیث توضع ةمعینةالمناطق بطریقىقل فألان یتغیر تشكلیھ علىأمكن نھ یإالمشترك، فىالمقطع الخط
ًیضاألھ كما یتعلق االختراع ىمن المقطع الخطىالداخلىالجدار المحیطمتداد علىإلباةس الخاصأالر

و صندوقألمبیت ىن المحیط الخارجأو تصمم كمنظم للتدفق، كما أبھا منظم للتدفق ةصحیحشوةبوحد
لعدم تسرب ومسك منظم التدفق بین مقطعینةخاصةوذلك بصفةظم یحمل منطقھ ماسكذلك المن

س أوتنتج الرًمحیطیاةسھا البارزأرةمتداده على شكل جلبإمتصلین فیما بینھما، حیث یحمل منظم التدفق 
یث بحةمعینة، بطریقى المقطع الخطى متداد فإل، یمكن تغیر شكلھا وذلك عندما یدخل اةمرةمن ماد

بمعدات ى، یتعلق االختراع الحالًخیراأو. ىالخطللمقطعىالداخلىس على الجدار المحیطأتوضع الر
و تدخل ألھ تولج ىالمدخل الخطىتصال الدش وفإشكل یتخذىو قطع خطألھ قطاع ) شاور(للدش 
.عالهأةمن وحدات الحشو المذكورةواحد

(57)

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



٢٥

٢٥/١٢/٢٠١٢
٢١٢٧/٢٠١٢

٢٠١٦ینایر 
٢٠/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٨٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F04D 29/30, 17/04

(71) 1.
2.
3.

SHARP KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SHIRAICHI, Yukishige
OHTSUKA, Masaki
TAKAHASHI, Masaya

(73) 1.
2.

٢٨/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠–١٤٦٠٥١: الیابان تحت رقم 
٢٥/٠٥/٢٠١١بتاریخ ) PCT/JP2011/061985: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سونیا فائق فرج (74)
اختراعبراءة (12)

صب ، وملقم سوائلقالب،مروحة (54)
٢٤/٠٥/٢٠٣١نتھى فى ـوت٢٥/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من

ة قالب،مروحةاالختراع بیتعلق ھذا  صب ، وملقم سوائل ، تتضمن مروحة التدفق المستعرض مجموع
ى اتجاه محیطى بعض ف ضھا ال سافة من بع ى م ا جزء ٠من ریش مروحة مزودة عل ة لھ شة المروح ری

ة خ زء حاف داخلى وج ى ال ب المحیط ى الجان ب عل ى مرت ة داخل ى حاف ب محیط ى جان ب عل ارجى مرت
ارجى  ة ٠خ زء الحاف داخلى وج ة ال زء الحاف ین ج د ب شة یمت طح ری شكیل س تم ت ة ، ی شة المروح ى ری ف

ة . الخارجى  داخلى وجزء الحاف ة ال ین جزء الحاف دفق ب ذى یت واء وال دفق ھ د ت وبدوران المروحة ، یتول
ف ریشة المروحة لھا ھذا الشكل الم٠الخارجى على سطح الریشة  قطعى العرضى حیث یتم تشكیل تجوی

یتم ترتیب التجویف عند موضع أقرب لجزء الحافة الخارجى عن جزء الحافة الداخلى . فى سطح الریشة 
ا ٠ویتم تشكیلھ لیمتد من نھایة إلى النھایة األخرى لریشة المروحة فى اتجاه محور دوران المروحة  ًووفق

قدرة نفخ ھواء ممتازة وانخفاض فى الضوضاء ، قالب صب ، لھذا التركیب ، یمكن توفیر مروحة تحقق 
. وملقم سوائل 

(57)

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



٢٦

٠٣/٠١/٢٠١٣
٠٠١٨/٢٠١٣

٢٠١٦ینایر 
٢٠/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٨٥

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

جمھوریة مصر العربیة
الدولة لشئون البحث العلمىوزارة 

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 25/30, 43/40, 47/18, 51/00

(71) 1.
2.
3.

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

AWAZU, Takao
SANO, Mitsuo
NAKAGAWA, Akira

(73) 1.
2.

٠٩/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠-١٥٧٢٩٥:تحت رقمالیابان
٠٥/٠٧/٢٠١١بتاریخ(PCT/JP2011/065747): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سھیر میخائیل رزق  (74)
براءة اختراع (12)

معلق مبید لآلفات على أساس مائى (54)
٠٤/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٥/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

وى، كجزء المعلق المبید لآلأن لو مشكلة مثل یتعلق االختراع الحالى بحل  ائى یحت فات على أساس م
ةمقوم ادة زراعی ة، بصفة خاصة م ة عالی ة مائی ا ذوبانی ة لھ ا فعال، مادة زراعیة كیمیائی ة لھ كیمیائی

ا٢٠لتر عند /ملى جرام٥٠٠ذوبانیة مائیة تتعدى  زمن، درجة مئویة، تم تخزینھ ن ال ة م دة طویل لم
و و تصبح خشنة، ق جزیئات الجزء المقوم الفعال تمیل إلى أن تنم ى معل ث یصعب الحصول عل حی

:فات على أساس مائى یحتوىمبید لآللحل ھذه المشكلة، یمدنا االختراع الحالى بمعلق٠مستقر
ات) أ( ا ثب ح لھ ة أو مل ة زراعی ادة كیمیائی ن م ائى م رام٥٠٠م ى ج ر /مل ى لت ى ٦٠٠٠إل مل

درجة مئویة، ٢٠لتر عند/جرام
كربوكسیالت نوع منشط للسطح، بولى) ب(
سلفونات نوع منشط للسطح، و ) ج(
٠ماء) د(

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٧

٢٠/١١/٢٠١٣
١٧٨٦/٢٠١٣
٢٠١٦فبرایر 

٢١/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٨٦

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G03G 15/08

(71) 1.
2.
3.

CANON KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

JIMBA, Manabu
OKINO, Ayatomo
MURAKAMI, Katsuya

4.
5.
6.

NAGASHIMA, Toshiaki
TAZAWA, Fumio

(73) 1.
2.

٠٦/٠٦/٢٠١١بتاریخ ٢٠١١-١٢٦١٣٧: تحت رقمالیابان
٠٦/٠٦/٢٠١٢بتاریخ(PCT/JP2012/065062):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

وعاء لتزوید مظھر للصور ونظام إلمداد ھذا المظھر  (54)
٠٥/٠٦/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٦/٠٦/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

مطور ةلوحدتوصیل جزء استقبالةلیآمطور یسھل ةوحدةالختراع الحالي بتقدیم وعاء تغذییتعلق ا
ق فصل جزء االستقبال الخاص بوحدعن طرالمطورةوحدةبوعاء تغذی ورةی یكون وعاء ٠المط

تقبال وحدقابل للتوصیل والمطورةوحدةتغذی از اس ك التوصیل بجھ وم بتغذیومطورةف دةیق ةوح
اةمطور من خالل جزء استقبال وحد ث تكون قابلمطور تم توفیرھ تقبال ةبحی از اس ي جھ للفصل ف

ورةالمطور علي جزء مبیت وحدة، یتضمن وعاء تغذیھ وحدالمطورةوحد وم المط إیواءیق دب ةوح
تحل جزاء االرتباط،أ، المطورةن ترتبط بجزء استقبال وحدأالتي یمكن جزاء االرتباط،أالمطور، و

ب الخاصةمع عملیالمطورةوحدةتجاه وعاء تغذیالمطورةمحل جزء استقبال وحد اء ةالتركی بوع
ورةبحیث یتم تحویل وعاء تغذیالمطورةوحدةتغذی ي الحالإالمط ي یةل ا متصل بجزء الت كون فیھ

٠المطورةاستقبال وحد

(57)

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



٢٨

٠٧/٠٧/٢٠١١
١١٥٩/٢٠١١

٢٠١٦ینایر 
٢١/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٨٧

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

جمھوریة مصر العربیة
دولة لشئون البحث العلمىوزارة ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 39/20, 29/21, 29/58 & C02F 1/00

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

DAGAONKAR, Manoj, Vilas
MAJUMDAR, Udayan
WASKAR, Morris

(73) 1.
2.

٣٠/٠١/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩/ /١٨٠MUM: ىتحت رقمالھند
١٠٠٧MUM/ /١٧/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩

٢٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ  (PCT/EP2009/067929): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
براءة اختراع (12)

بالجاذبیةمرشح وجھاز ترشیح (54)
٢٣/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ى یتعل ح عل وى المرش ث یحت ة حی یح بالجاذبی از ترش ح وجھ بمرش
ا  ة حلزونی ة ملفوف اط بطبق وى مح ر مط اش غی ن قم ا م ة حلزونی ة ملفوف ة بطبق ون محاط ة كرب ًكتل ً

وى  اش مط ن قم ر٠م ذه العناص ن ھ یط م ن وخل ر م ة أكث ى إزال ة یعط واغ ٣.٥logالثالثی اب
ن  ر م تخدام ألكث ن اإلس ل م دى طوی ى م وث ، عل اء المل ن الم اء ٢٣٠٠م ن الم ر م ٠لت

راع  ح اإلخت ة مرش یح بالجاذبی شمل ترش ذى ی ة ال یح بالجاذبی از ترش ضا بجھ راع أی ق اإلخت ًویتعل
الى  دف٠الح ث یت ضا حی ا أی م حمایتھ اء ت یح الم ة ترش وى ، ًوطریق اش المط الل القم اء أوال خ ق الم

٠ثم خالل القماش الغیر مطوى ثم خالل كتلة الكربون 

(57)

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



٢٩

١٠/٠٤/٢٠١٣
٥٩٩/٢٠١٣

٢٠١٦فبرایر 
٢١/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٨٨

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

PCT

جمھوریة مصر العربیة
ىوزارة الدولة لشئون البحث العلم

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F27B 7/38 & F27D 15/02 & C04B 7/47

(71) 1.
2.
3.

KHD HUMBOLDT WEDAG GMBH  (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

ELORANTA, Jarmo
SYBON, André
ZENKER, Klaus

4. OKKA, Hakan
5. HÖHNE, Jörg

(73) 1.
2.

٢٣/١٢/٢٠١٠بتاریخ ٧,٨٢٥٠٥٥٢٠١٠١٠ألمانیا تحت رقم 
١٣/١٢/٢٠١١بتاریخ ) PCT/EP2011/072615: (طلب البراءة الدولي  رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتبرید مادة كتلیة ساخنة و جھاز تبرید  (54)
١٢/١٢/٢٠٣١وتنتھى فى ١٣/١٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ا ،  رد ، تقریب از المب دفق الغ ث یت ة ساخنة ، حی ادة كتلی د م د لتبری از تبری ًیتعلق االختراع الحالى بجھ
یم  اه التلق ى اتج سى ال شكل عك زات / ب شتمل التجھی ث ت ة ، حی ادة الكتلی دة الم الل قاع ن خ ة م التغذی

ة المدعمة للمادة الكتلیة على قاعدة تھویة من دة التغذی وفر قاع حیث یتدفق الغاز المبرد ، ومن حیث ت
د  ة عن از التغذی الواح ممتدة فى اتجاه جھاز التغذیة ، حیث یتم استبدال لوحین على االقل فى اتجاه جھ

.نفس الوقت و مقابل اتجاه التغذیة فى اوقات مختلفة 
ة ًطبقا لالختراع الحالى ، تشتمل االلواح على سطوح مصممة بطریقة از  التغذی ى اتجاه جھ مختلفة ف

زات  سبب تجھی ة ب طة مختلف ل متوس رعات نق سبب س ا ی ة ، مم ادة الكتلی دة الم دعیم قاع تم ت ث ی ، حی
ة  ة التغذی ى منطق ة ف ادة الكتلی دة الم احتكاكیة مختلفة مع قاعدة المادة الكتلیة المدعمة ، بحیث تمتد قاع

ف . االسرع و یتم ضغطھا فى منطقة التغذیة األبطأ ة بعن ادة الكتلی ك الم زات بتحری وم التجھی حیث تق
.لتبریدھا من خالل وسائل الخلط الرأسیة ، حیث یصبح استرداد الحرارة أكثر كفاءة 

(57)

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



٣٠

٠٤/٠٩/٢٠١٣
١٣٩٨/٢٠١٣

٢٠١٦ینایر 
٢١/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٨٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E04H 12/34

(71) 1.
2.

ALSTOM TECHNOLOGY LTD. (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

MONTRESOR, Paolo
SACK, Michael
FRIESS, Markus

(73) 1.
2.

١٩/٠٩/٢٠١٢بتاریخ ١٢١٨٥٠٥٩.٨: رقم مكتب البراءات األوروبى تحت  ١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)
اختراعبراءة (12)

مركزىتجمیعة وطریقة برج شمس (54)
٠٣/٠٩/٢٠٣٣نتھى فى ـوت٠٤/٠٩/٢٠١٣تبدأ الحمایة من 

راع ذا االخت سیتعلق ھ رج شم ة ب ب برجىبتجمیع سفلیة ىمركز تتضمن تركی دد األجزاء ال وف یح مج
ة  سفل. والعلوی زء ال ضمن الج ةىیت شكیل الفتح ق لت ة للغل تح قابل ة ف والقابمنطق زء عل ق ، وج ة للغل ىل

ة  بكة علوی ضمن ش ضا. یت ضمن أی سًتت ستقبل شم ار م د بخ ة مول ستوى ىالتجمیع د الم ا عن ت تمام ًمثب
رج علىى األرض د. الشبكة العلویة الداخلیة المتزامنة مع تشیید الب ھ المول تم توجی ة ی شبكة العلوی ى ال عل

د . ًللغلق لتتالئم تماما معھ ةالداخلیة بصورة إنزالقیة داخل البرج من الفتحة القابل ع مول تم رف ك ، ی بعد ذل
.من البرج ىالداخلیة لیتم وضعھا على طول الجزء العلوعلى الشبكة العلویة

(57)

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



٣١

١٤/٠٩/٢٠١١
١٥٢٣/٢٠١١

٢٠١٦ینایر 
٢١/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٩٠

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلم
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01P 1/00 & A01N 25/22, 33/12, 37/44, 37/46, 57/34 & C02F 1/50

(71) 1.
2.
3.

RHODIA OPERATIONS (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

JONES, Chris
EDMUNDS, Stephanie
FELLOWS, Alan

(73) 1.
2.

١٦/٠٣/٢٠٠٩بتاریخ ١٦٠,٥٤٠/٦١:مریكیة تحت رقمالوالیات المتحدة األ
٠١/٠٢/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/051194): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

تركیب مبید حیوي ثابت (54)
٣١/٠١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠١/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

الي بعملییتعل راع الح ائي لمركب یحةق االخت ب م ت تركی سفور ، متضمنتثبی ى ف وي عل وةت ةخط
نةتثبیت فعالةلى التركیب المذكور كمیإةضافإ اره م م اختی ةمتكونةمجموعمن الزرنیخ لمركب ت

ح أمن  ا ، ومل ض أمونی وم ، وحم دأمونی د وعدی ي عضوي ، وبیبتی دات مین ب ; البیبتی ق للتركی تطبی
ت لمعالجالمث اري ةب ائي یتكون اختی ى اتصالأنظام م سو عل ن ال ع نطاق م ث م زي ، حی الفید الفل

اس ةمضادةو مع بعضھم البعض ، كمیأمنفصلین لى النظام المذكور ،إةضافإةتتضمن الطریق لمقی
اء ت ةكف ائي المثب ب الم ل ةلمعالجوأللتركی اء لقت ام م ات الدقیقأنظ و الكائن یط نم ضمنةو تثب ةمت

٠للتركیب المائي المثبتةالتثبیط الفعالةموضع كمیتطبیقھا وتشكیلھا في

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٣٢

٢٢/٠٨/٢٠١١
١٣٩٣/٢٠١١

٢٠١٦ینایر 
٢١/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٩١

(22)
(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 18/02, 40/06, 14/06, 24/26

(71) 1.
2.
3.

VICAT (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

PASQUIER, Michel
ROGAT, Damien

(73) 1.
2.

٢٤/٠٢/٢٠٠٩تاریخ ٥١١٥١/٠٩: تحت رقم فرنسا
٢٤/٠٢/٢٠١٠بتاریخ PCT/FR)2010/050312: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ترزىناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبات لإلستخدام فى تحضیر الخرسانة بدون إضافة ماء  (54)
٢٣/٠٢/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٤/٠٢/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

الى ب راع الح ق االخت اء ، یتعل افة م دون إض ائلة ب انة س منتى أو خرس یط أس ضیر خل ات لتح تركیب
٠ورة ، والطقم یتضمن الطریقة المذكورة إلى طریقة تحضیر التركیبة المذك

(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

٢٦/١٢/٢٠٠٧
PCT/NA 2007/001467

٢٠١٦ینایر 
٢١/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٩٢

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F24C 3/04

(71) 1.
2.
3.

CASTFUTURA S. P. A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

OFFREDI GIORGIO

(73) 1.
2.

٠٧/٠٤/٢٠٠٥بتاریخ  ( SV2005A000023 ) إیطالیا تحت رقم
٠٩/٠٦/٢٠٠٦بتاریخ ) PCT/EP2006/063068( تحت رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

اج الدینھدى أنیس سر/ األستاذة  (74)
براءة اختراع (12)

فرن أو موقد شواء (54)
٠٨/٠٦/٢٠٢٦نتھى فى ـوت٠٩/٠٦/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

فرن أو موقد شواء یتكون من جسم مسطح یطوق غرفة داخلیة نتوءات تثبیت بیتعلق ھذا االختراع
٠ار أو جدران للجسم المسطح بارزة، تتكون من لسان واحد على األقل یصنع من قطعة واحدة مع جد

أو /وباإلضافة للسان التثبیت المكون من قطعة واحدة ، یكون للموقد سنادات لتثبیت المزدوج الحرارى و
٠ًأو األنبوبة الفنشورى الذى یمد الموقد بالھواء ومخلوط الغاز وتكون أیضا من قطعة واحدة /الشعلة و

م للغاز عند فتحات الخروج ویكون لھ خواص تركیبیة ویصمم الموقد بحیث یزید من التوزیع المنتظ
. تسمح بخفض سمك الشریحة المعدنیة بدون التأثیر على متانة الموقد 

(57)

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



٣٤

١٧/١٢/٢٠١٢
٢٠٧٢/٢٠١٢
٢٠١٦فبرایر 

٢١/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٩٣

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

PCT

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C08K 5/20 & H01L 31/048

(71) 1.
2.
3.

EVONIK RÖHM GMBH (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

BATTENHAUSEN, Peter
BECKER, Ernst
SCHULTES, Klaus

4.    STROHKARK, Sven

(73) 1.
2.

٢٥/٠٦/٢٠١٠بتاریخ )١٠٢٠١٠٠٣٠٥٠٨.١(: رقم تحت ألمانیا
٠١/٠٦/٢٠١١بتاریخ PCT/EP)2011/059002(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

عملیة إلنتاج وحدات خلیة شمسیة   (54)
٣١/٠٥/٢٠٣١فى وتنتھى ٠١/٠٦/٢٠١١من تبدأ الحمایة 

ق  راعیتعل أن االخت ز ب سیة تتمی ة شم دات خلی اج وح ة إلنت الى بعملی الح
ل ) أ ولى ألكی ث(ب ریالت ، وب) می صیغة ) أك ا لل ل طبق ى األق د عل ب واح ، (I)ًمرك

شقین  ن ال ل م ھ ك ذى فی ل R2وR1ال ل یمث ل ك ق ألكی دة ش ى ح ل alkylعل ق ألكی أو ش
ى  ن cycloalkylحلق ھ م ى١ب ون ٢٠إل رى ذرة كرب ات أخ ع مكون ا م الجتھم إختیاری تم مع ً، ت

اج  صوص إلنت ھ الخ ى وج سیة ، وعل ة شم دات خلی اج وح ك إلنت ب وذل ة ص ى عملی ف
٠مركزات للضوء وحدات الخلیة الشمسیة 

(57)

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



٣٥

٠٢/٠٥/٢٠١٢
٠٨٠٧/٢٠١٢

٢٠١٦ینایر 
٢١/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٩٤

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B32B 27/32, 7/02, 27/08

(71) 1.
2.
3.

IRPLAST S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

IODICE, Pietro
PIERSE, Michael

(73) 1.
2.

٠٦/٠٥/٢٠١١بتاریخ (MI2011A000770):تحت رقمإیطالیا ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

ة الطبقاتشرائح متعدد (54)
٠١/٠٥/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٢/٠٥/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

سخ العاریةلق االختراع الحالى بشرائح متعددیتع ف الن ات لتغلی وات الفردیةالطبق شتمل ةللعب ى ت الت
ث ةداخلیةوطبقةخارجیةقل وطبقعلى األةعلى طبقھ قلب واحد ةوالخارجیةالداخلیةن الطبقأحی

ن أمساویین  وا م بعض ویتكون ضھما ال ین عن بع ین أو مختلف د وأولیف ولیمر مصاحب واح ر أو أب كث
: حیث
ولیمرات : ةالخارجیةالطبق· صاحب(ب راوح درج) ةم ین ة تت ا ب صھارھا م ةدرج٨٥-٦٥ان

٠ةسیلیلوزی
ھ · ھ الداخلی ولیمرات :الطبق صاحب(ب راوح) ةم ین ةدرجتت ا ب صھارھا م ةدرج٩٠-٦٥ان

٠ةسیلیلوزی
وتینأ/البروبیلین ومن) ةمصاحب(بولیمرات : طبقھ القلب· ھ المغلف،و البی ث تتكون الطبق ةحی

وات الفردی ن ةللعب ین أم د وأولیف ولیمر مصاحب واح ھ نقطأو أب ر ل ان ةكث نأغلی ى م عل
٠ةسیلیلوزیةدرج١٢٠

(57)

اللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة ب



٣٦

١٩/١١/٢٠١٢
١٩٢١/٢٠١٢

٢٠١٦ینایر 
٢١/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٩٥

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

جمھوریة مصر العربیة
ولة لشئون البحث العلمىوزارة الد

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B65D 85/804

(71) 1.
2.
3.

HAREMLIK GIDA, DEKORASYON VE EKIPMANLARI TICARET SANAYI LIMITED
SIRKETI (TURKEY)

(72) 1.
2.
3.

KOC , Caroline, N.
YENTUR, Nil, Banu
LOVALVO, Sally, Ann

(73) 1.
2.

٣١/٠٥/٢٠١٠بتاریخ ٠٤٣٤٧/٢٠١٠: تركیا تحت رقم 
٣٠/٠٥/٢٠١١بتاریخ ) PCT/IB2011/052360(رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
اختراعبراءة (12)

جھازىلصب مسحوق فكبسولة (54)
٢٩/٠٥/٢٠٣١نتھى فى ـوت٣٠/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من

ذىتتضمن جسم الذلصب مسحوق فى جھازبكبسولةیتعلق ھذا االختراع ارغ ال ان ف ك مك سوف ىیمتل
ون فىسفل ، یتم فتح الجزء العلوألاىصغر فأیوضع فیھ المسحوق ، تصبح ھ ویك وعاء ؛ ةصورىمن

ن (T)من الجسم وتمكن المسحوقىالسفلالجزءةتستخدم لتغطیىوالتةواحدةمعدنیة قل رقاقألاىعل م
.ة طویلةلمدن تظل فیھا بدون تلفأفیھا من ة؛ وتمكن المساحیق الموجودةالغرفىفىن یبقأ

(57)

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



٣٧

٢٣/١٠/٢٠١٢
١٨١٩/٢٠١٢

٢٠١٦ینایر 
٢١/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٩٦

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

جمھوریة مصر العربیة
ئون البحث العلمىوزارة الدولة لش

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B02C 4/02, 23/14, 23/30, 23/32

(71) 1.
2.
3.

VICAT (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

BOURGEOIS, Marcel

(73) 1.
2.

٢٩/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٥٣٣١٩/١٠: مقرتحتفرنسا
٢١/٠٤/٢٠١١بتاریخ ) PCT/FR2011/050922: (رقم اءة الدولى ب البرلط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
ختراعابراءة  (12)

كبس/ كبس ضغطةذات اسطوانةعضوین المواد الغیرحطلأداة (54)
٢٠/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ٢١/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

الخام ؛ مداد بالموادإلوسائل ل: والتى تشتمل علىةعضویواد الغیرن المحلطةدااالختراع بأیتعلق ھذا 
ةول ؛ اسطوانأ؛ فاصل استاتیكى ة التفریغ الكھربائیةبدائرةالمقترنةوسائل للكشف عن المواد المعدنی

جھاز ضغط . لتدویر المنتج النھائى ةكھربائیة؛ ودائرةللتھویةكھربائیة كبس ؛ فاصل دینامیكى ؛ دائر
ةخراج واحدإةوفتح، و جھاز فصل ستاتیكى ثانىة أتحویل كھربائیةللتوصیل بنظام نقل ذو دائرقابل

.قل والتى تتصل بجھاز الفصل الدینامیكى ألعلى ا

(57)

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



٣٨

٠٦/٠٤/٢٠٠٥
PCT/NA2005/000113

٢٧٥٩٧

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

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

ت االختراعمكتب براءا

(51) Int. Cl.8 C07D 498/04, 498/20, 519/00 & A61N 31/424, 31/454, 31/4545, 31/4709, 31/496, 31/498,
31/4245, 31/4439, 31/497, 31/428, 31/4725, 31/438, 31/551, 31/5377, 31/506, 31/695, 31/46&
A61P 31/06 & C07F 7/10

(71) 1.
2.
3.

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

TSUBOUCHI, Hidetsugu
SASAKI, Hirofumi
KURODA, Hideaki

4.  ITOTANI, Motohiro
5.  HASEGAWA, Takeshi
6.  HARAGUCHI, Yoshikazu

7. KURODA, Takeshi
8. MATSUZAKI, Takayuki

(73) 1.
2.

١١/١٠/٢٠٠٢  (2002-298259) بتاریخ : الیابان تحت رقم
١٠/١٠/٢٠٠٣بتاریخ (PCT/JP2003/013070): طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

بكیر محمدمحمد  (74)
براءة اختراع (12)

أوكسازوالت كقاتل للبكتیریا) ب-١، ٢(نیترو امیدازو -٦- ثنائى ھیدرو - ٣، ٢مركبات  (54)
٠٩/١٠/٢٠٢٣ھى فى وتنت١٠/١٠/٢٠٠٣تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ات یتعل درو ئانث-٣، ٢بمركب دازو -٦-ى ھی رو امی سازوالت [b-2,1]نیت أوك
ـونR1، حیث (I) : (I) (H)والممثل بالصیغـــة العامة  ھ ذرات كربـ یمثل الھیـــدروجین أو ألكیل ب

ن  ى ١م ون (C1-6)٦ال ى n، ویك فر ال ن ص حیح م دد ص ن ع ارة ع ل R2، ٦عب OR3یمث

شابھا  ا ی ون (أو م ث یك ل R3حی دروجین ، أو ألكی ن الھی ارة ع ك(C1-6)عب شبھ ذل ا ی ، ) أو م
ون المجاورة R2 ،(CH2)nو R1أو یمكن اتحاد   ع ذرة الكرب وا م روجین لیكون ق ذرة نیت ن طری ع

ل R41حیث یمثل ((H)حلقة سبیرو تمثل بالصیغة العامة  دروجین ، ألكی شابھأ(C1-6)الھی ا ی ، ) و م
ة  سل المقاوم ا ال رى نحو عصیات ، وعصیات بكتری وتظھر ھذه المركبات فعالیة ممتازة كقاتل بكتی

. لألدویة العدیدة ، والبكتیریا غیر النموذجیة المقاومة للحمض 

(I)

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة



٣٩

٢٥/٠٦/٢٠١٣
١٠٩٨/٢٠١٣
٢٠١٦فبرایر 

٢٦/٠٦/٢٠١٦
٢٧٥٩٨

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

PCT

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C01B 3/38

(71) 1.
2.
3.

THYSSENKRUPP UHDE GMBH  (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

JOHANNING, Joachim
KEIL, Bernd

(73) 1.
2.

١٧/٠٣/٢٠١١بتاریخ ٧,١٠٢٠١١٠١٤٢١٧: المكتب األلمانى تحت  رقم  
١٣/٠٣/٢٠١٢یخ بتار) PCT/EP2012/001108: ( طلب البراءة الدولى تحت رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

طریقة لتجھیز مفاعالت إعادة تشكیل ذات حرارة ذاتیة  (54)
١٢/٠٣/٢٠٣٢وتنتھى في ١٣/٠٣/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ج غاز تخلیق یتعلق االختراع الحالى بطریقة لتجھیز مفاعالت إعادة تشكیل ذات حرارة ذاتیة النتا
بواسطة تحسین ھیدروكربون یحتوى على غازات تغذیة فى غرفة تفاعل یتم فیھا عمل تفاعالت 

االكسدة و تفاعالت التحسین ، عن طریق امداد غاز تغذیة یحتوى على ھیدروكربون و بخار ، حیث 
بون من صفر یتم تغذیة المحتوى البخارى المعتمد على غاز التغذیة الذى یحتوى على نسبة من الكر

من حیث % ١٠٠- ١٠من حیث الحجم و عامل مؤكسد بھ محتوى من االكسجین بمقدار % ٨٠إلى 
الحجم ، و یتم انتاج منتج غازى ، حیث یتم تشغیل عملیة االشتعال من أجل البدء ، حیث یتم فى 

أجل سیلیزیة بواسطة وسط خامل من٦٠٠º> البدایة تسخین مسبق للمفاعل الذاتى الحرارى الى  
البدء ، و بالتالى یتم تشغیل عملیة االشتعال بواسطة ادخال غاز أو مخلوط غاز لھ نقطة اشتعال 

منخفضة بشكل كافى و لھ درجة حرارة اشتعال أقل من درجة حرارة اشتعال غاز التغذیة المحتوى 
حیث من % ٤٠على الھیدروكربونات و بھ نسبة من المكونات لھا نقطة اشتعال منخفضة بمقدار 

% ١٠٠- ١٠الحجم على األقل عن طریق ادخال عامل مؤكسد یمتلك محتوى من االكسجین بمقدار 
من حیث الحجم و بالتالى یتم بدء عملیة التحسین ذاتیة الحرارة عن طریق ادخال غاز تغذیة یحتوى 

. على الھیدروكربون و بخار 

(57)

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



٤٠

١٩/٠٦/٢٠١١
١٠١٥/٢٠١١

٢٠١٦ینایر 
٢٦/٠٦/٢٠١٦

٢٧٥٩٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C08J 3/22& H01B 3/44

(71) 1.
2.
3.

BOREALIS AG (AUSTRIA)

(72) 1.
2.
3.

SMEDBERG, Annika
RAVERA, Philippe
NILSSON, Ulf

(73) 1.
2.

٢٢/١٢/٢٠٠٨بتاریخ )٠٨١٧٢٦٠٠.٢(: رقم تحت مكتب البراءات األوروبى
٢١/١٢/٢٠٠٩بتاریخ PCT/EP)2009/009192(: رقم لب البراءة الدولىط

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
ة اختراع  براء (12)

عملیة تحضیر تركیب بولیمر  (54)
٢٠/١٢/٢٠٢٩فى وتنتھى ٢١/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ق  راعیتعل یة ، االخت دة أساس ة مع تخدام دفع ولیمر بإس ب ب ضیر تركی ة تح الى بعملی الح
ل ضل كاب ن المف ضیر أداه ، م ذكور لتح ولیمر الم ب الب تخدام تركی تم إس ھ ی ث أن ة حی ٠كعملی

یة ، وأداه ،  دة أساس ة مع ضمن دفع ولیمر مت ب ب یة ، تركی دة أساس ة مع وفیر دفع تم ت ضا ی ًأی
٠ًمن المفضل كابل ، متضمنا تركیب بولیمر 

(57)



٤١

٠٣/١٠/٢٠١٣
١٥٤٨/٢٠١٣

٢٠١٥دیسمبر 
٢٦/٠٦/٢٠١٦

٢٧٦٠٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C03B 5/183

(71) 1.
2.

FIVES STEIN (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

KUHN, Wolf, Stefan
TABLOUL, Samir

(73) 1.
2.

٠٦/٠٤/٢٠١١بتاریخ ١١٥٢٩٥٩: مقرتحتفرنسا 
٠٥/٠٤/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/IB2012/051686(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمد محمد بكیر (74)
ختراعابراءة  (12)

ةجانبیةتدویر ثانویةعادإمع عملیات ةو فائق النقاوأللزجاج النقى ةجاجى شفاف خاصفرن ز (54)
٠٤/٠٤/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٥/٠٤/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

تدویر ةعادإمع عملیات ةو فائق النقاوأللزجاج النقى ةفرن زجاجى شفاف خاصبختراعاالیتعلق ھذا 
من ةالحلقات الدائریلى زجاج ، حیث اثنین منإوذوبان المواد لتتحول ةغراض التدفئأل، ةجانبیة ثانوی

والمخرجوعلى التوالى المدخل، الوسطى من الفرن اكثر دفئاةالزجاج المنصھر فى حمام بین المنطق
ةعادإأحزمةتعزیز أوإلنشاءوذلك التبرید بجانبین، ویضم الفرن وسائلةمنخفضةحرارةفى درج
.للزجاج ةالجانبیةلثانویاالتمریر

(57)

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



٤٢

٠٣/١١/٢٠١٣
١٦٧٦/٢٠١٣
٢٠١٦مارس 

٢٦/٠٦/٢٠١٦
٢٧٦٠١

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C05G 3/00

(71) 1.
2.
3.

BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

NEFF, Raymond
GERSHANOVICH, Alexander
MENTF, Donald, C.

4.   KUMAR, Rajesh

(73) 1.
2.

٠٥/٠٥/٢٠١١بتاریخ ٤٨٢.٩٥٩/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٤/٠٥/٢٠١٢بتاریخ PCT/US) (2012/036563: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود (74)
براءة اختراع   (12)

حبیبة مغلفة  (54)
٠٣/٠٥/٢٠٣٢فى وتنتھى ٠٤/٠٥/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ة االخت ة مغلف ة . بحبی ة خارجی اس ، وطبق ة أس ب ، وطبق ة قل ى حبیب شتملة عل . م
ب وتقع طبقة  ة القل د . األساس حول حبیب ائى إیمی و ثن ولى كرب ة ال. وتتضمن ب ع الطبق ةوتق خارجی

ى خطوات ة عل ة المغلف شكیل الحبیب ة ت شتمل طریق ة ًحول طبقة األساس ، وتتضمن شمعا وت مفاعل
د  و إیمی ولى كرب ب بب ة القل ف حبیب د ، وتغلی و إیمی ولى كرب وین الب از لتك ود حف ى وج یانات ف أیزوس

.ًلتشكیل طبقة األساس ، وتغلیف طبقة األساس بشمع لتشكیل الطبقة الخارجیة التى تتاح أیضا 

(57)

ختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة اال



٤٣

٠٣/١١/٢٠١٣
١٦٧٧/٢٠١٣
٢٠١٦مارس 

٢٦/٠٦/٢٠١٦
٢٧٦٠٢

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

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

تراعمكتب براءات االخ

(51) Int.Cl.8 C05G 3/00

(71) 1.
2.
3.

BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

NEFF, Raymond
GERSHANOVICH, Alexander
MENTF, Donald, C.

4.   KUMAR, Rajesh

(73) 1.
2.

٠٥/٠٥/٢٠١١بتاریخ ٤٨٢.٩٥٩/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٤/٠٥/٢٠١٢بتاریخ PCT/US) (2012/036603: رقم طلب البراءة الدولى 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود (74)
براءة اختراع   (12)

ركام مثبط لغبار التعفیر  (54)
٠٣/٠٥/٢٠٣٢فى وتنتھى ٠٤/٠٥/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ل م.االختراع بركام مثبط لغبار التعفیریتعلق ھذا  ب وعام ر ، یشتمل على حبیبة قل ار التعفی بط لغب ث
ر  یط تعفی ب لتثب ة القل ع حول الحبیب د ویق ائى إیمی و ثن ولى كرب ر ب ار التعفی یط غب ویتضمن عامل تثب
یاناتات  ى خطوات تفاعل أیزوس ر عل ار التعفی بط لغب ام المث شكیل الرك الحبیبة القلب تشتمل طریقة ت

ة الق ف حبیب د وتغلی ائى إیمی و ثن ولى كرب وین ب از لتك ود حف ى وج دف ائى إیمی و ثن البولى كرب ب ب ل
ر  ار التعفی یط غب ل تثب وین عام ر . لتك ار التعفی یط غب ام تثب ى رك صول عل ام للح ة نظ شتمل ثم وی

. على الحبیبة القلب ، واألیزوسیاناتات والحفاز 

(57)

نجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإل
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