
جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٩٤(العدد رقم ٢٠١٧اكتوبرعدد  



١

فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i-------------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------- دول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة رموز ال-

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

-- -والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٧سبتمبرالتى تم قبولها خالل شهربیان بالطلبات-

-

١

٢٨-- ---- ------------- -----------سبتمبربیان بالبراءات الصادرة خالل شهر-

٤٨------------------------------------------بیان بانتقال الملكیة-

51-------------------------------------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -

٥٦-------------بالرغبة فى منح رخص  استغالل براءات اختراع داخل جمھوریة مصر العربیةبیان 

٥٨---------------------------------- متنازل عنھبیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا-

٦٣---------------------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات رفض فنى -

٦٥-----------------------------------بیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا كان لم تكن -

ان - البراءاتبی ا وفقب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق ام قًـاالت ة انون حمألحك وق الملكی ة حق ای
سنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم  ----------------------لعدم سداد الرسوم ال

-

٦٧

ان - اتبی ا وفقبالطلب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق انون حمًـاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
سنویةلعدم سداد ٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم  ----------------------الرسوم ال

-

٧١

٨٠------------------------------------------------------------------------متنازل عنھاستدراك 

٨٣----------------------------------------------------------------------------استدراك مقبول -



(i)

تصدیر

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

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

ًتجاریــا أو صــناعیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات اختــراع، للحفــاظ علــى ً

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

ًوالشركات ، وربطها إلكترونیا بمكتب براءات االختراع لتحقیـق التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، وربـط 
ة التــى تحتویهــا الجمیــع بمراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى یمكــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوجیــ

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

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

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

وره لیكــون ً، وتطلــب ذلــك جهــودا كبیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 

.ًمتوافقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیجیة ألكادیمیــة البحــث العلمــى والتكنولوجیــا وهــو تــشجیع 
التطـــویر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل 

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

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

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

.بها حرصت األكادیمیة على الوفاء
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق الم٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

یع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى جم

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"
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الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO دومینیكان جمھوریة ال AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ ینبین
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 بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF ریة أفریقیا الوسطىجمھو
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
ID أندونسیا CO كولومبیا
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لرمزا 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 الماكسیك 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 طرق LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر
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ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

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 تركمانستان
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
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ناھد ودیع رزق ترزى (74)

)او النطاق الترددى(ھ لتولید بیانات خرج امتداد عرض الحزم جھاز وطریق (54)

61/079,841 - PCT/EP2009/004521 (31)

11.07.2008. - 23/06/2009 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  21/02 (51)

-6



5 5

٢٠١١٠١٠٠٩٨ (21)

١٦/٠١/٢٠١١ (22)

MN BETEILIGUNGS GMBH- GERMANY (71)

VOIGT, Reinhard-MEYER-BLUMENROTH, Ulrich (72)

مصطفى حسین الشافعى و سناء عبد السمیع عبد هللا  (74)

وحده ترشیح ونظام یشتمل على مرشحات ذات غشاء ذو شق حلزونى وطریقھ النتاج ذلك  (54)

٠٩٨.٨٠٣٦٢٠٠٨١٠- PCT/EP2009/005471 (31)

04.08.2008. - 29/07/2009 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  63/10 (51)

-7

٢٠١١١٢٢١٣٣ (21)

٢١/١٢/٢٠١١ (22)

ENI S.P.A- ITALY (71)

ANSIATI, Alberto-ANDREUSSI, Paolo-DI BERARDO, Lorenzo (72)

سمر احمد اللباد (74)

نظام فصل داخلي مدمج لفصل الغاز عن السائل (54)

MI2009A001136 - PCT/IB2010/001513 (31)

26.06.2009. - 21/06/2010 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-B 01 D  45/04;B 01 D  45/06;B 04 C  5/04;B 01 D  45/16;B 01 D
45/12

(51)

-8
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٢٠١٢٠١٠٠٦٦ (21)

١٢/٠١/٢٠١٢ (22)

THE SURE CHILL COMPANY LIMITED- UNITED KINGDOM (71)

TANSLEY, Ian (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

جھاز تبرید  (54)

0912286.2-0916160.5 - PCT/GB2010/051129 (31)

15.07.2009. - 15.09.2009. - 09/07/2010 (32)

- GB - GB - GB (33)

Int.Cl.8-F 25 D  11/00 (51)

-9

٢٠١٢٠٢٠٣٣٣ (21)

٢٦/٠٢/٢٠١٢ (22)

ى ـ مصر محمد عاشور فكر (71)

محمد عاشور فكرى ـ مصر  (72)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)

نظام لتجفیف وحصاد الطحالب الدقیقھ (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-F 24 F  5/00;A 01 K  61/00 (51)

-10
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٢٠١٢٠٣٠٤٢٣ (21)

١١/٠٣/٢٠١٢ (22)

UNILEVER PLC- UNITED KING DOM (71)

JAYARAMAN, Suresh, Sambamurthy-IYER, Vidula-SAJI, Maya, Treesa-
BHATTACHARYA, Arpita-GHOSH DASTIDAR, Sudipta

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

مضاد للمیكروباتىعملیة لتحضیر جزئ (54)

  09175488.7-2222MUM 2009 - PCT/EP2010/062618 (31)

10.11.2009. - 24.09.2009. - 30/08/2010 (32)

EP - IN - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/26;  43/40;&A 61 K  8/26;&C 11 D  3/48; &13/12&C
01 B  33/44; &C 09 C  1/42;&A 61 Q  17/00

(51)

-11

٢٠١٢٠٣٠٤٣٨ (21)

١٢/٠٣/٢٠١٢ (22)

ORTLOFF ENGINEERS, LTD- UNITED STATES OF AMERICA (71)

MARTINEZ, Tony, L.-WILKINSON, John, D.-LYNCH, Joe, T.-HUDSON,
Hank, M.-CUELLAR, Kyle, T.

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

معالجھ غاز ھیدروكربوني         (54)

12/868.993-12/869.007-12/869.139-61/244.181-61/346.150-61/351.045 -
PCT/US2010/046966

(31)

26.08.2010. - 26.08.2010. - 26.08.2010. - 21.09.2009. - 19.05.2010. -
03.06.2010. - 27/08/2010

(32)

US - US - US - US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-F 25 J  3/00 (51)

-12
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٢٠١٢٠٤٠٧٧٤ (21)

٢٦/٠٤/٢٠١٢ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - UNITED STATES OF AMERICA (71)

MANN, Richard-WEIMER, Monte-MCVEIGH-NELSON, ANDREA (72)

یةمكتب عبد الھادى للملكیة الفكر (74)

تركیب تازرى  مبید لالعشاب یحتوى فلوروكسیبیر و سیھالوفوب ، میتامیفوب و بروفوكسیدیم (54)

255,685/61 - PCT/US2010/054248 (31)

28.10.2009. - 27/10/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 P  13/00 (51)

-13

٢٠١٢٠٦١٠٦٢ (21)

١١/٠٦/٢٠١٢ (22)

TEMASI AS- NORWAY (71)

OSTVOLD, Terje (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقھ إلحتجاز الماء في المناطق الحاملھ للماء و تثبیت الرمل في التركیبات تحت األرض     (54)

20093567 - PCT/NO2010/000479 (31)

21.12.2009. - 20/12/2010 (32)

NO - NO (33)

Int.Cl.8-C 09 K  17/06;C 09 K  8/504;E 21 B  43/02;E 02 D  3/12;E 21 B
33/138;C 09 K  8/57

(51)

-14
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٢٠١٢١٠١٧٢٦ (21)

٠٨/١٠/٢٠١٢ (22)

AMMONIA CASALE S.A. - SWITZERLAND (71)

TAROZZO, Mirco-BADANO, Marco-MAFFIETTI, Federico (72)

سمراحمد اللباد (74)

طریقة لتعدیل مفاعل أمونیا ذي جدار ساخن مزود بوعاء لھ فتحة جزیئیة (54)

10003825.6 - PCT/EP2011/053671 (31)

09.04.2010. - 11/03/2011 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 01 C  1/04;B 01 J  8/00 (51)

-15

٢٠١٢١٠١٧٣٧ (21)

١١/١٠/٢٠١٢ (22)

SYNGENTA LIMITED- UNITED KINGDOM (71)

BURTON, Rebecca, Claire-GEORGE, Neil-FORREST, James, Owen-
AAKEROY, Christer, BjOrn

(72)

سھیر میخائیل رزق (74)

البلورات التشاركیھ من بیریمیثانیل او سایبرودینیل (54)

1006326.1 - PCT/GB2011/000531 (31)

15.04.2010. - 06/04/2011 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/54 (51)

-16
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٢٠١٢١٠١٧٦١ (21)

١٥/١٠/٢٠١٢ (22)

E. I. du Pont de Nemours and Company- UNITED STATES OF AMERICA (71)

KONTOMARIS, Konstantinos-LECK, Thomas, J. (72)

سمر احمد اللباد (74)

رباعي فلورو -٢،١،١،١رباعي فلورو بروبین و-٣،٣،٣،٢تحتوى على تركیبة تشمل مبردات 
إیثان، وطرق الحصول على التبرید فیھا

(54)

61/324,984 - PCT/US2011/032072 (31)

16.04.2010. - 12/04/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  5/04 (51)

-17

٢٠١٢١١١٨٧٦ (21)

٠٧/١١/٢٠١٢ (22)

SAIPEM S.P.A.- ITALY (71)

SCARPA, Matteo-MASSARI, Giovanni (72)

سمراحمد اللباد (74)

طریقة لمد خط أنابیب من سفینة مد على مسطح مائي وسفینة مد (54)

MI2010A000829 - PCT/IB2011/000984 (31)

10.05.2010. - 10/05/2011 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-F 16 L  1/235 (51)

-18
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٢٠١٢١٢٢٠٠٢ (21)

٠٣/١٢/٢٠١٢ (22)

PEBBLE BED MODULAR REACTOR (PTY) LTD- SOUTH AFRICA (71)

ERASMUS, Christiaan-HINDLEY, Michael, Philip (72)

سمراحمد اللباد (74)

العاكس للنیترونات وعاكس نووي یتضمن قالب عاكس للنیترونات، وعاكس جانبي یتضمن القالب 
العاكس الجانبي المذكور

(54)

2010/04028 - PCT/IB2011/052437 (31)

04.06.2010. - 03/06/2011 (32)

ZA - IB (33)

Int.Cl.8-G 21 C  11/06 (51)

-19

٢٠١٢١٢٢٠٦٥ (21)

١٦/١٢/٢٠١٢ (22)

ENI S.P.A.- ITALY (71)

DE GHETTO, Giambattista-ANDREUSSI, Paolo (72)

سمر احمد اللباد (74)

معده لنقل واستخراج ھیدروكربونات من بئر تحت الماء الستخالص الھیدروكربونات، في ظل 
ظروف اطالق غیر مقننھ

(54)

MI2010A 001101 - PCT/IB2011/001326 (31)

17.06.2010. - 10/06/2011 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/36;E 21 B  43/01 (51)

-20
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٢٠١٢١٢٢٠٧٠ (21)

١٦/١٢/٢٠١٢ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMERICA (71)

BECKER, Joerg (72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

علي الكلوربیرالید والفلورسوالم تركیبة معززة من مبیدات االعشاب  التي تحتوي  (54)

61/355,739 - PCT/US2011/040682 (31)

17.06.2010. - 16/06/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/40;A 01 P  13/00;A 01 N  43/90 (51)

-21

٢٠١٣٠٢٠١٨٥ (21)

٠٤/٠٢/٢٠١٣ (22)

SHENZHEN RAYCOME HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD.-CHINA (71)

WU, Xiaoguang (72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

جھاز لقیاس ضغط الدم الغیر اجتیاحي وطریقھ لقیاسھ (54)

201010247968.6 - PCT/CN2011/000866 (31)

06.08.2010. - 17/05/2011 (32)

CN - CN (33)

Int.Cl.8-A 61 B  5/0225 (51)

-22
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٢٠١٣٠٢٠٢٥٥ (21)

١٧/٠٢/٢٠١٣ (22)

GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V.-MEXICO (71)

PARKER, Kenny, Randolph (72)

سمر احمد اللباد (74)

تحسین معدل الترشیح بتطھیر حمض تریفثالیك بواسطھ التحكم في النسبھ المئویھ للماء في مالط 
تیار تغذیھ المرشح

(54)

12/860,135 - PCT/US2011/047500 (31)

20.08.2010. - 12/08/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 22 B  5/00 (51)

-23

٢٠١٣٠٢٠٣٠٤ (21)

٢٥/٠٢/٢٠١٣ (22)

MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD- JAPAN (71)

ONOZAKI Yasumichi-NOMURA Masahiro-KAGABU Shinzo-MITOMI
Masaaki-KITSUDA Shigeki-HORIKOSHI Ryo

(72)

سمراحمد اللباد (74)

عامل لمكافحة كائن حي ضار (54)

2010-194584 - PCT/JP2011/069352 (31)

31.08.2010. - 26/08/2011 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  37/18;A 01 N  43/40;A 01 P  7/04;A 01 N  43/78;A 01 P
7/02;A 01 N  43/54

(51)

-24
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٢٠١٣٠٣٠٣٥٢ (21)

٠٣/٠٣/٢٠١٣ (22)

KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO- JAPAN (71)

KANEDA Daisuke-UMEDA Hidetoshi-HOSHINO Kozo-OTA Yosuke (72)

سمراحمد اللباد (74)

مادة زعنفیة من سبیكة ألومنیوم لمبادل حراري وطریقة إلنتاجھا (54)

2010-198326 -2011-080856 - PCT/JP2011/068973 (31)

03.09.2010. - 31.03.2011. - 23/08/2011 (32)

  JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 22 C  21/00;F 28 F  21/08;C 22 F  1/04;C 22 F  1/00 (51)

-25

٢٠١٣٠٣٠٤٦٠ (21)

٢٠/٠٣/٢٠١٣ (22)

GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V- MEXICO (71)

SHAIKH, Ashfaq (72)

سمراحمد اللباد (74)

طرق وجھاز لتوزیع غاز معزز (54)

12/887,535 - PCT/US2011/052542 (31)

22.09.2010. - 21/09/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 01 J  8/00 (51)

-26
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٢٠١٣٠٦١٠١٤ (21)

١٣/٠٦/٢٠١٣ (22)

شركة النساجون الشرقیون ـ مصر  (71)

ھیم محمد ابراھیم صیام ابرا (72)

محمد عبد الحلیم زكى السید (74)

خیوط و الیاف بولى بروبیلین قابلھ للطباعھ (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-D 01 D  5/00;D 01 F  6/86;D 02 G  1/14;D 02 G  1/00;D 01 F  8/04 (51)

-27

٢٠١٣٠٧١١٨٩ (21)

١٨/٠٧/٢٠١٣ (22)

MEMBRANE DISTILLATION DESALINATION LTD. CO.- JORDAN (71)

QTAISHAT,  Rasool-MATSUURA, Takeshi-ALMUTTIRI, Saad-
KHAYET, Mohamed

(72)

سمر احمد اللباد (74)

أغشیة قالب مختلطة مركبة للتقطیر الغشائي وطرق التصنیع ذات الصلة (54)

PCT/CA2011/000093 - PCT/CA2012/000045 (31)

24.01.2011. - 19/01/2012 (32)

CA - CA (33)

Int.Cl.8-B 01 D  67/00;  71/06;  69/12 (51)

-28
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٢٠١٣٠٨١٢٩٦ (21)

٠٧/٠٨/٢٠١٣ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.- GERMANY

(71)

LUIS VALERO, Maria-WERNER, Michael-GEIGER, Ralf-GAYER, Marc-
JAEGERS, Wolfgang-LUTZKY, Manfred-HILPERT, Johannes-GRILL,
Bernhard-SCHMIDT, Konstantin

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز تشفیر صوتي یدعم انماط تشفیر نطاق زمني و نطاق ترددي (54)

61/442,632 - PCT/EP2012/052461 (31)

14.02.2011. - 14/02/2012 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/14;G 10 L  19/04 (51)

-29

٢٠١٣٠٩١٣٩٠ (21)

٠٣/٠٩/٢٠١٣ (22)

DAVALOR CONSULTORIA ESTRATEGICA Y TECNOLOGICA, S.L.

- SPAIN

(71)

MARCOS MUNOZ, Juan Jose (72)

سمراحمد اللباد (74)

معدات وطریقة لفحص، أو لتشخیص أو للمساعدة في تشخیص وعالج مشكالت الرؤیة الوظیفیة (54)

P201100247 - PCT/ES2012/000051 (31)

04.03.2011. - 02/03/2012 (32)

ES - ES (33)

Int.Cl.8-G 02 B  27/01 (51)

-30
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٢٠١٣٠٩١٤٠٢ (21)

٠٥/٠٩/٢٠١٣ (22)

احمد محمد الجندى ـ مصر  (71)

احمد محمد الجندى (72)

(74)

استخدام الوقود الجاف فى تدفئھ مزارع الدواجن (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-F 01 K  3/18;F 24 H  7/00; F 02 M  31/125 (51)

-31

٢٠١٣١٠١٥٧٣ (21)

١٠/١٠/٢٠١٣ (22)

معھد بحوث البترول ـ مصر  (71)

محمود ریاض نور الدین محمود ـ عزیزیة السید التابعى ـ احمد محمد ا حمد الصباغ (72)

خالد على عبد الظاھر (74)

لتحضیر بولیمرات  من االلكیل بنزین الخطي الستخدامھا ككواسر لمستحلبات زیت البترول قة طری
الخام

(54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 10 G  33/04;C 07 C  67/03 (51)

-32
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٢٠١٣١٠١٦٢٠ (21)

٢١/١٠/٢٠١٣ (22)

محمد عبد الحمید محمد فتحى حجاج ـ مصر  (71)

محمد عبد الحمید محمد فتحى حجاج  (72)

نقطھ اتصال جامعھ المنوفیھ (74)

"أطفال-رجالى - حریمى "مجموعة مساطر رسم المانیكان  (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 41 H  3/00;A 41 H  5/00;G 01 B  3/02;B 43 L  7/00;B 43 L  13/00 (51)

-33

٢٠١٣١١١٧٦٩ (21)

١٨/١١/٢٠١٣ (22)

TAKEDA NYCOMED A.S.- NORWAY (71)

PEDERSEN, PERNILLE-BERTELSEN, POUL-BLANKA, INGRID-
LARSEN, HENRIK, NEUSCHAFER-SCHONHOFER, WOLFGANG-
BRA NDER, HENRIK

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

حامل كوالجیني ملفوف (54)

11167379.4 - PCT/DK2012/050178 (31)

24.05.2011. - 24/05/2012 (32)

EP - DK (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/02 (51)

-34
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٢٠١٣١٢١٨٩٥ (21)

١٢/١٢/٢٠١٣ (22)

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG-
AUSTRIA

(71)

NITZL, Gerald-STRANIMAIER, Arno-TANG, Yong (72)

محمد محمد بكیر (74)

فوھھ لتوجیھ مصھور من معدن (54)

11172908.3 - PCT/EP2012/062485 (31)

06.07.2011. - 27/06/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/50 (51)

-35

٢٠١٤٠١٠٠١٨ (21)

٠٦/٠١/٢٠١٤ (22)

AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A- SPAIN (71)

SUAREZ-VALDES SUAREZ, Jose Guillermo (72)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)

تغلیف لقنوات مائع نقل حرارى (54)

P201131163 - PCT/EP2012/000140 (31)

08.07.2011. - 13/01/2012 (32)

ES - EP (33)

Int.Cl.8-F 16 L  59/18;F 16 L  59/22;F 16 L  59/21 (51)

-36
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٢٠١٤٠١٠٠٢٥ (21)

٠٨/٠١/٢٠١٤ (22)

المركز القومى للبحوث ـ مصر  (71)

عسكر ـ الرحمن ى عبد قدریة  محمد محمود ابراھیم  ـ فوزیة محمد فھیم عبد المعطى ـ انور شو
حنان فاروق السید على یوسف ـ عزت احمد محمد الفضالى ـ مبارك حسانى على محمود 

(72)

اتصال مكتب براءات االختراعنقطة  (74)

طریقھ تحضیر الباریوم تیتانات كالسیوم تیتانات زیركونات  وتیتانات الباریوم براتینج الیوریا 
دفورمالدھی

(54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 04 B  35/462;C 04 B  35/64;C 04 B  35/624;C 04 B  35/468 (51)

-37

٢٠١٤٠١٠٠٣٨ (21)

٠٩/٠١/٢٠١٤ (22)

SAIPEM S.P.A- ITALY (71)

AVAGLIANO, Ugo-CARLESSI, Lino (72)

سمر احمد اللباد  (74)

صینیھ مفاعل یوریا، ومفاعل، وعملیھ انتاج (54)

MI2011A001299 - PCT/IB2012/053421 (31)

12.07.2011. - 04/07/2012 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-B 01 D  3/22;B 01 D  3/00 (51)

-38



21 21

٢٠١٤٠٢٠١٩٨ (21)

١٢/٠٢/٢٠١٤ (22)

ADAMADMAKHTESHIM LTD - ISRAEL (71)

YAO, Chenglin-OWEN, W., John-LORSBACH, Beth-SULLENBERGER,
Michael, T-WEBSTER, Jeffery, D-BOEBEL, Timothy, A-GALLIFORD,
Chris, V

(72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

ون-)١H(-٢- ثنائي ھیدروبیرمیدین-٣,٤- )مستبدل(- ٣- ایمینو-٤-فلورو-٥مشتقات  (54)

61/524,506 - PCT/US2012/050930 (31)

17.08.2011. - 15/08/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/505 (51)

-39

٢٠١٤٠٣٠٣٢٤ (21)

٠٣/٠٣/٢٠١٤ (22)

THYSSENKRUPP UHDE GMBH.- GERMANY (71)

FUCHS, Jurgen (72)

ترزىرزق ناھد ودیع  (74)

جھاز لتقلیل التحویل الجانبى فى مواقد اكسده االمونیا (54)

10 2011 112 781.3 – PCT/EP2012/003764 (31)

09.09.2011. - 07/09/2012 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-C 01 B  21/28;B 01 J  8/00 (51)
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22 22

٢٠١٤٠٣٠٣٩١ (21)

١٣/٠٣/٢٠١٤ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATS OF AMERICA (71)

MANN, Richard K.-HUANG, Yi-hsiou (72)

الدیبمفید عمرو (74)

نوكسوالم و بریتیالكلورتركیبة تآزریة مبیدة لالعشاب تحتوي على بی (54)

61/534,419 - PCT/US2012/055085 (31)

14.09.2011. - 13/09/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 P  13/00 (51)

-41

٢٠١٤٠٤٠٦٣٣ (21)

٢٣/٠٤/٢٠١٤ (22)

ADENSIS GMBH- GERMANY (71)

SCHOLLER, Michael-SIEDLER, Thomas-BECK,BERNHARD (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

نظام احتفاظ لتثبیت وحدة كھربائیة ضوئیة (54)

10 2011 116 926.5 -10 2012 008 001.8 - PCT/EP2012/003473 (31)

26.10.2011. - 20.04.2012. - 16/08/2012 (32)

  - DE - DE - EP (33)

Int.Cl.8-H 01 L  31/042 (51)

-42



23 23

٢٠١٤٠٦٠٩٧٦ (21)

١٥/٠٦/٢٠١٤ (22)

VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY- UNITED STATES OF AMERICA (71)

OVENSTOE, JAMES-ZHOU,MARTIN (72)

سمر احمد اللباد  (74)

تجمیعھ فوھھ تشتمل على عنصرین اول وثان مقترنین ببعضھما بطریقھ انتقال انزالقیھ وعضو مانع 
مصنوع من ماده تنتفخ بالحراره، وعنصر حرارى وطریقھ النتاج عنصر حرارى وطریقھ للتسرب 

القران عنصرین حراریین

(54)

11193966.6 - PCT/IB2012/002949 (31)

16.12.2011. - 14/12/2012 (32)

EP - IB (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/08 (51)

-43

٢٠١٤١٢٢٠٧٩ (21)

٢٥/١٢/٢٠١٤ (22)

K-fee System GmbH- GERMANY (71)

KRUGER, Marc-EMPL, Günter (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

ُكبسولة االستخدام الفردي، والتي تتألف من الرقائق البالستیكیة حیث تحتوي على المعرف الذي یقوم 
بعملیة التصنیع الجزئي

(54)

10 2012 105 791.5-10 2013 211 568.7 - PCT/EP2013/063802 (31)

26.06.2012. - 19.06.2013. - 01/07/2013 (32)

  DE - DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 65 D  85/804 (51)

-44



24 24

٢٠١٥٠٢٠٢٨١ (21)

٢٢/٠٢/٢٠١٥ (22)

Akzo Nobel Chemicals International B.V.- NEW ZEALAND (71)

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

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

معجل أساسھ حدید لمعالجة راتنجات (54)

PCT/EP2012/066777 - (31)

29.08.2012. - (32)

  EP (33)

Int.Cl.8-C 08 K  5/00;C 08 L  67/06;C 08 K  5/56;C 08 K  5/098 (51)

-45

٢٠١٥٠٣٠٣٣٠ (21)

٠٢/٠٣/٢٠١٥ (22)

BASF SE- GERMANY (71)

KATZ, Torsten  -BARTLING, Karsten (72)

طھ حنفى محمود  (74)

عملیة فصل غازات حمضیة عن تیار مائع یتضمن ماء (54)

12183132.5 -61/6999827 - PCT/EP 2013/067217 (31)

05.09.2012. - 05.09.2012. - 19/08/2013 (32)

EP-US- EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/14 (51)
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25 25

٢٠١٥٠٥٠٦٧٤ (21)

٠٣/٠٥/٢٠١٥ (22)

JOINT STOCK COMPANY "GOZNAK"- UNITED RUSSIA (71)

TRACHUK, Arkady Vladimirovich-KURYATNIKOV, Andrei Borisovich-
KORNILOV, Georgy Valentinovich-FEDOROVA, Elena Mikhailovna-
TURKINA, Elena Samuilovna-CHEKUNIN, Dmitry Borisovich-
TSVETKOV, Vyacheslav Efimovich-PAVLOV, Igor Vasilievich-RYBIN,
Konstantin Gennadievich

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

ة إلنتاجھمنتج متعدد الطبقات ضد التزییف وطریق (54)

2012147218 - PCT/RU2013/000930 (31)

07.11.2012. - 21/10/2013 (32)

RU - RU (33)

Int.Cl.8-B 32 B  27/10;D 21 H  21/40;D 21 H  17/33 (51)

-47

٢٠١٥٠٥٠٧٥٢ (21)

١٤/٠٥/٢٠١٥ (22)

Benedetti International Limited- UNITED KINGDOM (71)

BENEDETTI, Giovanni (72)

ناھد ودیع رزق (74)

مجموعة توسیع األوعیة الدمویة  (54)

1220450.9 - PCT/GB2013/053003 (31)

14.11.2012. - 14/11/2013 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-A 61 F  7/02 (51)
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26 26

٢٠١٥٠٦٠٨٤٤ (21)

٠١/٠٦/٢٠١٥ (22)

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG-
AUSTRIA

(71)

MARANITSCH, Alexander -HOECK, Matthias-KIRSCHEN, Marcus (72)

سمر احمد اللباد (74)

قاعدة خزفیة مضادة للحریق (54)

13150422.7 - PCT/EP2013/075299 (31)

07.01.2013. - 03/12/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/08;B 22 D  41/02 (51)

-49

٢٠١٥٠٦٠٨٦٧ (21)

٠٣/٠٦/٢٠١٥ (22)

Hansa Medical Products, Inc.- UNITED STATES OF AMERICA (71)

BLOM, Eric D-QUINN, Brad H (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

خلیةأنبوب داخل الرغامي یتضمن قنیات خارجیة ودا (54)

13/691.924 - PCT/US2013/072237 (31)

03.12.2012. - 27/11/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 M  16/04 (51)
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27 27

٢٠١٥١٠١٧٢٢ (21)

٢٧/١٠/٢٠١٥ (22)

صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة ـ مصر  (71)

سالمة ابو زیدبولى جیدو ـ شین شاونونج ـ سامح فكرى  (72)

مروه عالء الدین عبد المجید محمد (74)

)سیلیبیوم ماریانم(طریقة الستخالص السیلیمارین من نبات شوك الجمل (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 21 D  1/34 (51)

-51

٢٠١٥١١١٧٨٤ (21)

١١/١١/٢٠١٥ (22)

OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO RESEARCH & DESIGN
INSTITUTE OF UREA AND ORGANIC SYNTHESIS PRODUCTS (OAO
NIIK)- RUSSIA

(71)

SERGEEV, Yury Andreevich -ANDERZHANOV, Rinat Venerovich -
VOROBYEV, Aleksandr Andreevich  -SOLDATOV, Alexei Vladimirovich
-LOBANOV, Nikolai Valeryevich -PROKOPYEV, Aleksandr Alekseevich
-KUZNETSOV, Nikolai Mikhailovich  -ESIN, Igor Veniaminovich   -
KOSTIN, Oleg Nikolaevich

(72)

سمر أحمد اللباد  (74)

عملیھ إلنتاج الیوریا (54)

2013122512 - PCT/RU2014/000329 (31)

15.05.2013. - 07/05/2014 (32)

RU - RU (33)

Int.Cl.8-C 07 C  273/04 (51)
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29 29

٢٨٢٠٨ (11)

٢٠١٠١٢٢١١٨ (21)

١٤/١٢/٢٠١٠ (22)

 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

S-16483 Stockholm (SE)

(71)

MEYER, MICHAEL-LINDSTROM, MAGNUS (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

طرق واجھزه للوصول العشوائي في نظام اتصاالت عن بعد (54)

61/073.808 - PCT/SE2008/051452 (31)

19.06.2008. - 15/12/2008 (32)

١-

SE - US (33)

Int.Cl.8-H 04 W  74/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



30 30

٢٨٢٠٩ (11)

٢٠١٣١٢٢٠٠٣ (21)

٣٠/١٢/٢٠١٣ (22)

 FEDERALNOE GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE
'GOZNAK' (FGUP 'GOZNAK')

Petropavlovskaya krepost, 3V St.Peterburg, 197046 (RU)

(71)

BARANOVA, Galina Sergeevna-PISAREV, Alexandr Georgievich-
BOLOTOV, Dmitry Petrovich-FEDOROVA, Elena Mikhailovna-
RYTIKOVA, Anna Menashevna-SHAPINOV, Vladimir Ivanovich-RYBIN,
Konstantin Gennadievich-KURYATNIKOV, Andrey Borisovich-
SALUNIN, Alexey Vitalevich-MOCHALOV, Aleksandr Igorievich-
TRACHUK, Arkadiy Vladimirovich-PAVLOV, Igor Vasilievich

(72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

ّوثیقھ قیمھ ذات تركیب متغیر ضوئیا (54)

2011126649 - PCT/RU2012/000492 (31)

30.06.2011. - 22/06/2012 (32)

٢-

RU - RU (33)

Int.Cl.8-B 41 M  3/14;B 42 D  15/00;G 07 D  7/12;B 44 F  1/12;B 44 F  1/10 (51)

نةس٢٠: مدة الحمایة



31 31

٢٨٢١٠ (11)

٢٠١٣٠٣٠٥٢٩ (21)

٢٨/٠٣/٢٠١٣ (22)

محمد صالح محمد 

ـ الزیتون ـ مصر اىش امین ھنیدى متفرع من ش طومان ب١٣

(71)

محمد صالح محمد  (72)

(73)

فاتن فؤاد عبد الفتاح (74)

عداد جدول الضرب (54)

- (31)

 - (32)

٣-

 - (33)

Int.Cl.8-E 03 D  2/00 (51)

سنوات٧: مدة الحمایة



32 32

٢٨٢١١ (11)

٢٠١٤٠٣٠٣٤٧ (21)

٠٥/٠٣/٢٠١٤ (22)

 MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg (LU)

(71)

MOSELEY, Guy Conwyn Julian-DRIVER, Philip Jerome-LEWIS, Scott
Alexander-EDHOUSE, Mark Jeffrey

(72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

جھاز للحقن األوتوماتیكي لجرعات دواء (54)

FI 2011 A 000194 - PCT/EP2012/067438 (31)

08.09.2011. - 06/09/2012 (32)

٤-

EP - IT (33)

Int.Cl.8-C 07 K  16/28;C 07 K  3/15;C 07 K  5/00;C 07 K  5/3;C 07 K
5/20;C 07 K  5/23;C 07 K  5/13

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٨٢١٢ (11)

٢٠١٤٠٦١٠٤٧ (21)

٢٤/٠٦/٢٠١٤ (22)

الزینى موسى عبدالفتاح عبید/د. أ

صالح عبد العظیم عطیھ/ د. أ

المراسىاحمد عبد الھادى مفرح / السید

مصر -٣١٥٢٧كلیة العلوم ـ طنطا 

(71)

الزینى موسى عبدالفتاح عبید/د. أ (72)

(73)

الزینى موسى عبدالفتاح عبید (74)

.استخدام النشا كمروب فى معالجھ میاه الشرب (54)

- (31)

 - (32)

٥-

 - (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



34 34

٢٨٢١٣ (11)

٢٠١٤١٢٢١١١ (21)

٣١/١٢/٢٠١٤ (22)

 XYLECO, INC

271 Salem St., Unit L, Woburn, MA 01801 (US)

(71)

MEDOFF, Marshall-KHAN, Jihan-MASTERMAN,THOMAS,CRAIG-
COOPER,CHRISTOPHER

(72)

(73)

خالد مجدى مختار حماده (74)

كتلة حیویةتحویل (54)

61/667,481 - PCT/US2013/049265 (31)

03.07.2013. - 03/07/2013 (32)

٦-

US - US (33)

Int.Cl.8-C 07 D  307/68 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٢١٤ (11)

٢٠١٤٠٦١٠٠٦ (21)

١٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

 XYLECO, INC

271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801 (US)

(71)

MASTERMAN, Thomas-MEDOFF, Marshall-FINN, Michael (72)

(73)

خالد مجدى مختار حماده (74)

معالجھ كتلھ حیویھ (54)

61/579,552-61/579,559 - PCT/US2012 /071093 (31)

22.12.2011. - 22.12.2011. - 20/12/2012 (32)

٧-

US - US - US (33)

Int.Cl.8-C 12 P  19/24 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨٢١٥ (11)

٢٠١٠٠١٠٠٨١ (21)

١٧/٠١/٢٠١٠ (22)

 JULIO CESAR VEIGA-JORGE ERNESTO ODON

Iparraguirre 14 - 1 -  Izda,E-48300 Guernika, ES-1-8

(71)

JULIO CESAR VEIGA-JORGE ERNESTO ODON (72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

أداة لنزع عناصر محتواة فى تجویف (54)

AR20070103245 - PCT/ES2012/070409 (31)

20.07.2007. - 18/07/2008 (32)

٨-

ES - AR (33)

Int.Cl.8-A 61 B  17/44 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٢١٦ (11)

٢٠١٤٠٣٠٣٣٢ (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٤ (22)

 PPG INDUSTRIES OHIO, INC. A CORPORATION

3800 West 143rd Street, Cleveland, OH 44111(US)

(71)

LI, Hong (72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

تركیبات زجاج والیاف مصنوعھ منھا (54)

61/532,840-61/534,041 - PCT/US2012/054113 (31)

09.09.2011. - 13.09.2011. - 07/09/2012 (32)

٩-

  US - US - US (33)

Int.Cl.8-C 03 C  13/00;C 03 C  3/112;C 03 C  3/087 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٣٥
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٢٨٢١٧ (11)

٢٠١٣٠٨١٢٨٢ (21)

٠٦/٠٨/٢٠١٣ (22)

 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY

3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 (US)

(71)

BIEGLER, Kristopher, K-GORMAN, Michael, R (72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

كائزعلى ر" الموائع"جھاز وطرق الصطدام السوائل  (54)

13/029,155 - PCT/US2012/025053 (31)

17.02.2011. - 14/02/2012 (32)

١٠-

US - US (33)

Int.Cl.8-B 05 B  15/00;B 32 B  37/04;C 09 J  5/00;B 32 B  5/24;B 32 B
5/00

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



37 37

٢٨٢١٨ (11)

٢٠١٥٠٤٠٦١٦ (21)

٢١/٠٤/٢٠١٥ (22)

 THE GILLETTE COMPANY

World Shaving Headquarters IP/Legal Patent Department - 3E One Gillette
Park Boston, MA 02127 (US)

(71)

REHBEIN, Stefan-SHEN, Guohua-GU, Wei-SCHNAK, Fred Dieter-
ROENNEBERG, Gerrit

(72)

(73)

عمرو مفید الدیب  (74)

.شفرة حالقة تعمل بالبطاریة (54)

- PCT/CN2012/083919 (31)

 - 01/11/2012 (32)

١١-

 CN (33)

Int.Cl.8-B 26 B  19/00;H 01 M  2/00;B 26 B  21/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٢١٩ (11)

٢٠١٤١١١٧٦٦ (21)

٠٤/١١/٢٠١٤ (22)

عم عبد البارى ناصرنعبد الم/ د. أ-محمد زكریا مصطفى/ د.أ-یب جویدجمال جوید نج. / د
ناوىحضیاء الدین محمد ال/ د.أ

ش كفر عبدة ـ رشدى ـ سیدى جابر ـ اسكندریة ـ مصر 

(71)

عم عبد البارى ناصرنعبد الم/ د. أ-محمد زكریا مصطفى/ د.أ- جمال جوید نجیب جوید. / د
ناوىححمد الضیاء الدین م/ د.أ

(72)

(73)

(74)

ًآلة اكتشاف واستئصال االورام السرطانیة أوتوماتیكیا  (54)

١٢-

Int.Cl.8-A 61 B  19/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



38 38

٢٨٢٢٠ (11)

٢٠١١٠٦١١٠٩ (21)

٢٧/٠٦/٢٠١١ (22)

 OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL,INC

2240 RESARCH BOULEVARD ROCKVILLE MARYLAND 20850, JP

(71)

MOSLER, Theodore, J-PENNY, Matthew, R-HATHAWAY, Royal, D-
VANEK, Patrick, P-KOROGI, Todd, M-CORSON, Andrew-SHAFFER,
Lisa, D-PETERS, Bryan, J-CASEY, Ronald, J

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

بیق مائعجھاز وطریقھ لتط (54)

61/141,544 - pct/US2009/069733 (31)

30.12.2008. - 29/12/2009 (32)

١٣-

US - US (33)

Int.Cl.8-B 65 D  17/00;A 45 D  34/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٢٢١ (11)

٢٠١٣١١١٧٢٨ (21)

١٢/١١/٢٠١٣ (22)

 FIKE CORPORATION L (UNITED STATES OF AMERICA).

704 South 10th Street P.O. Box 610 Blue Springs, MO 64013 (US)

(71)

HILL, Gene-PATEL, Devang (72)

سمراحمد اللباد (74)

فوھھ نظام كبت بغاز خامل (54)

13/106,578 - PCT/US2012/036747 (31)

12.05.2011. - 07/05/2012 (32)

١٤-

US - US (33)

Int.Cl.8-A 62 C  99/00;A 62 C  2/00, 3/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



39 39

٢٨٢٢٢ (11)

٢٠١٤٠٢٠٢٠٠ (21)

١٢/٠٢/٢٠١٤ (22)

السید محمد السید عبدالرسول
مصر – الشاطبي-الدور االرضي قسم علوم وتكنولوجیا االلبان -كلیھ الزراعھ

(71)

سید محمد السید عبدالرسولال (72)
  (73)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

طریقة لزیادة قدرة الكابالت األرضیة على تحمل التیار الكھربى (54)

(31)

 - (32)

١٥-

 - (33)

Int.Cl.8-H 02 G  1/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٢٢٣ (11)

٢٠١٤٠٨١٣٦٢ (21)

٢٧/٠٨/٢٠١٤ (22)

 HENGELHOEF CONCRETE JOINTS MANUFACTURING NV

Hengelhoefstraat 158 Zone B1 B-3600 Genk (BE)

(71)

MEUWISSEN, Dirk-KLINGELEERS, Albert, Charles-winters RENE
,ALICEp

(72)

(73)

سمراحمد اللباد  (74)

وصلھ تمددیھ (54)

1203314.8 -1215277.3 -1220095.2 - PCT/EP2013/053849 (31)

27.02.2012. - 28.08.2012. - 08.11.2012. - 27/02/2013 (32)

١٦-

EP - GB - GB - GB (33)

Int.Cl.8-E 01 C  11/14;E 01 C  11/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



40 40

٢٨٢٢٤ (11)

٢٠١٣١٢١٩١٧ (21)

١٦/١٢/٢٠١٣ (22)

 SHARP KABUSHIKI KAISHA

22-22, Nagaike-Cho, Abeno-Ku, Osaka-Shi, Osaka 5458522 (JP)

(71)

ASAJI Noi (72)

(73)

سونیا فائق فرج (74)

ھیكل لربط عنصر لجھاز استشعار حراري بجھاز تكییف ھواء (54)

2011-168031 - PCT/JP2012/067667 (31)

01.08.2011. - 11/07/2012 (32)

١٧-

JP - JP (33)

Int.Cl.8-F 24 F  1/06;F 25 B  49/02;F 24 F  11/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٢٢٥ (11)

٢٠١٢١٢٢٠٦٢ (21)

١٦/١٢/٢٠١٢ (22)

 ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO.,LTD

7/F,Cheung Tat Centre 18 Cheung Lee Street, Chai Wan Hong Kong (CN)

(71)

BRISTOW, James Timothy (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

تركیبة مبیدة لآلفات   (54)

PI1002288-0 - PCT/CN2011/074623 (31)

17.06.2010. - 25/05/2011 (32)

١٨-

CN - BR (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/02;A 01 P  7/00;A 01 N  47/34 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



41 41

٢٨٢٢٦ (11)

٢٠١٤٠٢٠٢٨٨ (21)

٢٦/٠٢/٢٠١٤ (22)

محافظھ - مركز سمالوط -المعصره شرق محطھ القطار - شارع محیسن امتداد جامع عبد العال 41
مصر -٦١٦٦١المنیا 

(71)

كمال مظھر محمد حسن (72)

(73)

(74)

ِلمبة بیان تضئ مادام الحمل یعمل، وال تضئ إذا احترق الحمل رغم وجود الكھرباء علیھ لتعطي 
التطابق التام  

(54)

- (31)

 - (32)

١٩-

 - (33)

Int.Cl.8-F 21 V  3/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



42 42

٢٨٢٢٧ (11)

٢٠١٥٠٥٠٧٦٠ (21)

١٧/٠٥/٢٠١٥ (22)

 UNI-CHARM CORPORATION

182, Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111 (JP)

(71)

MATSUO, Takanori -MORI, Hiroki (72)

سمر احمد اللباد (74)

منتج ماص (54)

2012-253835 - PCT/JP2013/080864 (31)

20.11.2012. - 15/11/2013 (32)

٢٠-

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/53;A 61 F  13/49 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٢٢٨ (11)

٢٠٠٦٠١٠٠٢٤ (21)

١٤/٠١/٢٠٠٦ (22)

 AMGEN INC.-medarex,inc

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799 (US)

(71)

KENNETH D. WILD- TIE, J. ZHANG -FRANK MARTIN-HEATHER
INOUE-JAMES, J., S. TREANOR-HAICHUN HUANG

(72)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

كمثبطات مختاره لمسار )  NGF(اجسام مضاده معادلھ مضاده لمعامل النمو العصبي في االنسان 
NGF

(54)

MS5//487.431-PCT/US2004/022876 - (31)

15.07.2003. - 15.07.2004. - (32)

٢١-

US - US - US (33)

Int.Cl.8-C 07 K  14/48;A 61 K  38/18 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



43 43

٢٨٢٢٩ (11)

٢٠١٤١٢٢٠٥٣ (21)

٢١/١٢/٢٠١٤ (22)

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION-VALL
OUREC MANNESMA MNOLL GAS FRANCE

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, JP

(71)

KIMOTO Masanari-ISHII Kazuya-YAMAMOTO Tatsuya (72)

ناھد ودیع رزق (74)

جھاز طالء كھربي (54)

2012-148476 - PCT/JP2013/067194 (31)

02.07.2012. - 24/06/2013 (32)

٢٢-

JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 25 D  7/04;C 25 D  5/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٢٣٠ (11)

٢٠١٤٠٨١٢٥٨ (21)

٠٥/٠٨/٢٠١٤ (22)

 TUCC TECHNOLOGY, LLC

4800 San Felipe Houston, Texas 77056 (US)

(71)

TRESCO  Kim  O-DOBSON, James, W., Jr-HAYDEN, Shauna, L (72)

ادي للملكیھ الفكریھعبد الھ (74)

التركیبات الممیعھ للبیروكسید المعدني االرضي (54)

61/595,106 - PCT/US2013/024798 (31)

05.02.2012. - 05/02/2013 (32)

٢٣-

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/32;C 09 K  8/584;E 21 B  43/26;E 21 B  43/22;C 09 K
8/64

(51)

سنة٢٠: ة الحمایةمد



44 44

٢٨٢٣١ (11)

٢٠١٢٠٦١٠٩٠ (21)

١٣/٠٦/٢٠١٢ (22)

المركز القومى للبحوث

ـ اسكندریة ـ مصر  ١ شارع محمد مصطفى سامى لوران-قسم الرمل

(71)

امنیھ على عباس عبد الحافظ عبد هللا (72)

(73)

ھ االسكندریھ میاده محمد الجمل مفوض نقطھ اتصال جامع (74)

قمع دائرى مطاطى لتخفیض درجھ حراره الخصیھ المعلقھ (54)

- (31)

 - (32)

٢٤-

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 B  17/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٢٣٢ (11)

٢٠١٤١١١٨٤٠ (21)

١٧/١١/٢٠١٤ (22)

المركز القومى للبحوث

ـ الجیزة ـ مصر  الدقى  شارع البحوث / المركز القومى للبحوث- 33

(71)

سید. ھبھ حسن عبد العظیم سالمھ د/ د–اشرف جابر محمد السید احمد . د رو .د-ھدى سمیر ال عم
عبیدى ادریس

(72)

(73)

ماجده محسب السید / السیده  (74)

. طریقة النتاجھا و حفظھا باستخدام زیت الثوم منتج لبنة خالیة من المواد الحافظة الصناعیة و (54)

٢٥-

 - (33)

Int.Cl.8-A 23 C  1/00;A 23 C  9/123;A 23 C  1/12;A 23 C  1/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



45 45

٢٨٢٣٣ (11)

٢٠١٥١٢١٩٢٤ (21)

٠٧/١٢/٢٠١٥ (22)

المركز القومى للبحوث

١٢٦٢٢ الدقى مكتب اتصال براءات االختراع- 33 شارع البحوث / المركز القومى للبحوث –

(71)

محمد محمود . د–حسین درویش مصطفى درویش . د–صفیھ ابراھیم عبد الغنى عبد الكریم . د
محمد سید جمعھ

(72)

(73)

منى محمد فرید- امال یوسف احمد -ماجده محسب السید  (74)

مادة عازلة شفافة خالیة من الرصاص لشاشات العرض البالزمیةطبقة زجاجیة ك (54)

٢٦-

 - (33)

Int.Cl.8-C 04 B  35/14;C 04 B  35/15;E 04 C  2/08;C 04 B  35/653;C 04 B
35/453

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٢٣٤ (11)

٢٠١٢٠١٠٠٢٨ (21)

٠٤/٠١/٢٠١٢ (22)

لقومى للبحوثالمركز ا

الدقى المركزالقومي للبحوث - 33 شارع البحوث- 

(71)

سـناء احمد على ابراھیم (72)

(73)

ماجده محسب السید  (74)

وضع لوحھ جدیده من البولى اكریالمید جیل  لفصل البروتین (54)

٢٧-

 - (33)

Int.Cl.8-B 01 D  61/42 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



46 46

٢٨٢٣٥ (11)

٢٠١٣٠٢٠٣٣٣ (21)

٢٧/٠٢/٢٠١٣ (22)

عبد الخالق ابراھیم السید السعدنى

جمھوریة مصر العربیة بنھا قلیوبیة - ص. ب ١٣٥١١ - 

(71)

عبد الخالق ابراھیم السید السعدنى (72)

(73)

(74)

جھاز أنبوبى ثالثى التصریف فى الجلوكوما (54)

- (31)

 - (32)

٢٨-

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 M  5/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٢٣٦ (11)

٢٠١١٠٥٠٧٤٧ (21)

١٢/٠٥/٢٠١١ (22)

 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC

7201 Hamilton Boulevard Allentown, PA 18195-1501-US

(71)

BROSTOW, Adam, Adrian-ROBERTS, Mark, Julian (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

طریقھ ونظام إسالھ (54)

12/272.909 - pct/IB2009/007519 (31)

18.11.2008. - 16/11/2009 (32)

٢٩-

US - US (33)

Int.Cl.8-F 25 J  1/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



47 47

٢٨٢٣٧ (11)

D1٢٠١٣٠٩١٥١٣ (21)

٢٩/٠٩/٢٠١٣ (22)

 CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 (CW)

(71)

FISCHMANN T., Fernando (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

نظام لمعالجة الماء المستخدم الغراض صناعیة (54)

13/136,474 -61/469,537 - PCT/US2011/051236 (31)

01.08.2011. - 30.03.2011. - 12/09/2011 (32)

٣٠-

US - US - US (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٢٣٨ (11)

٢٠١٥٠٥٠٨٢٥ (21)

٢٦/٠٥/٢٠١٥ (22)

 INDUSTRIE DE NORA S.P.A.

Via Bistolfi 35 I-20134 Milan (IT)

(71)

BRICHESE, Marianna -CALDERARA, Alice-DEL CURTO, Cecilia (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

ًمھبط لتولید الھیدروجین إلكترولیتیا (54)

MI2012A002030 - PCT/EP2013/073490 (31)

29.11.2012. - 11/11/2013 (32)

٣١-

EP - IT (33)

Int.Cl.8-C 25 B  9/20 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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بیان
بانتقال ملكیة البراءة



49 49

(21)2009101465

(22)٠٤/١٠/٢٠٠٩

میرك شارب اند دوم كوربوریشن(71)

سمر اللباد(74)

عوامل عالجیة(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میرك شارب اند دوم كوربوریشن:مـــن
ي دي:الـــى - ال ت ي اوه ون فارماس یومیتومو داینیب .س

17/09/2017 :بـتاریخ

1-

(21)2012010053

(22)١٠/٠١/٢٠١٢

بترول العالم(71)

مصطفى اسماعیل محمدى(74)

مركب كیمیائى منظف للشحوم ومشتت لبقع النفط فوق الماء وطریقھ تحضیره(54)

كیة نقل المل:التقریر القانونى
بترول العالم:مـــن
دى:الـــى ماعیل محم د هللا اس عب

دى ماعیل محم د اس محم
13/09/2017 :بـتاریخ

2-

(21)2014061023

(22)١٩/٠٦/٢٠١٤

الكوا انك(71)

سمراحمد اللباد(74)

طریقة لمد قطر حاویة معدنیة(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
الكوا انك:مـــن
ورب:الـــى ھ ك و اس ای وا ی الك

10/09/2017 :بـتاریخ

3-



50 50

(21)2016050790

(22)١٠/٠٥/٢٠١٦

شركة مساھمة أمریكیة –الكوا انك (71)

سمر احمد اللباد(74)

سمدة وطرق لتصنیعھا واستخدامھاتركیبات أ(54)

انتقال ملكیة:التقریر القانونى
شركة مساھمة أمریكیة –الكوا انك :مـــن
شركة مساھمة أمریكیة –الكوا یو اس ایھ كورب :الـــى

05/09/2017 :بـتاریخ

4-



51 51

بیان
بتعدیل اسم الشركة



52 52

(21)2009091377

(22)٢٣/٠٩/٢٠٠٩

ویث ، الوالیات المتحدة االمریكیة(71)

مكتب نور وسلیم بالتعاون مع التمیمي ومشاركوه(74)

.عملیة تنقیة مختصرة إلنتاج متعدد سكاریدات ستریبتوكوكوس ھوائیة متحوصلة(54)

تعدیل اسم الشركة:نونىالتقریر القا
ویث ، :مـــن
ویث ال ال سى:الـــى

18/09/2017 :بـتاریخ

1-

(21)2009040486

(22)٠٩/٠٤/٢٠٠٩

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)

مكتب نور وسلیم بالتعاون مع التمیمي ومشاركوه(74)

شفاه علي شكل قلم زبدة نباتیـة بلسم (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة:مـــن
ویث ال ال سى:الـــى

18/09/2017 :بـتاریخ

2-
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(21)2013071160

(22)٠٩/٠٧/٢٠١٣

أل تى دى, .ك  تریدنج كوتی) بكین ( كیندلى (71)

احمد محمد أحمد عالم(74)

طریقة للتقنیة االنتاجیة لحمض الفوسفوریك الصالح للغذاء من حمض الھیدروكلوریك(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
أل تى دى, .تیك  تریدنج كو) بكین ( كیندلى :مـــن
مد محمد عالم احمد مح:الـــى

11/09/2017 :بـتاریخ

3-

(21)2014061068

(22)٢٥/٠٦/٢٠١٤

شیرسیلز فارما ایھ جي- اومثیرا فارماسیوتیكالز انك(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

DPAاحماض دھنیھ عدیده عدم التشبع في صوره حمض حر غنیھ بـــ ٣-تركیبات من اومیجا (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شیرسیلز فارما ایھ جي-اومثیرا فارماسیوتیكالز انك:مـــن
اومثیرا فارماسیوتیكالز انك :الـــى

13/09/2017 :بـتاریخ

4-

(21)2015060968

(22)١٤/٠٦/٢٠١٥

ىستروشاین رود-بیوس، مارك، أیھ(71)

باھر محمد حافظ منصور(74)

نظام االستخالص المستمر ووحدات التركیز والتجفیف(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ستروشاین رودى- بیوس، مارك، أیھ:مـــن
باھر حافظ :الـــى

11/09/2017 :بـتاریخ

5-
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(21)2015091484

(22)١٣/٠٩/٢٠١٥

سولیدیا تكنولوجیز، انك(71)

باھر حافظ (74)

أنظمة معالجة للمواد التي تستھلك ثاني أكسید الكربون وطریقة الستخدامھا(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سولیدیا تكنولوجیز، انك:مـــن
باھر حافظ:الـــى

11/09/2017 :بـتاریخ

6-

(21)2016101752

(22)٢٥/١٠/٢٠١٦

ال.ار .اوزونو الیترونیكا انترنازیونال اس (71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

منشأة لمعالجة میاه الصرف على متن السفن(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ال.ار .ونیكا انترنازیونال اس اوزونو الیتر:مـــن
إل. أر . دى نورا اوزونز إس :الـــى

19/09/2017 :بـتاریخ

7-

(21)2016122080

(22)٢٢/١٢/٢٠١٦

أیھ.أف كا جى  دینتیر أس (71)

احمد محمد عالم (74)

جھاز لبي لحفر القنوات الجذریة(54)

تعدیل اسم الشركة:انونىالتقریر الق
أیھ.أف كا جى  دینتیر أس :مـــن
احمد محمد محمد عالم :الـــى

11/09/2017 :بـتاریخ

8-



55 55

(21)2017020288

(22)٢١/٠٢/٢٠١٧

إبراھیم لطفى سعد مرسى(71)

(74)

محرك كھربائي احتیاطي للسیارة (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
إبراھیم لطفى سعد مرسى:مـــن
جرجس عطا نجیب عبد النور- ١:الـــى

ابراھیم لطفى سعد مرسى-٢
11/09/2017 :بـتاریخ

9-



بیان
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 

٥٦
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- اوتسوكا تكنو كوربوراشن  - شركھ محدوده یابانیھ-ا ل تي دى  . اوتسوكا فارماسوتیكال سى اوه :یـعلــن 
شركھ مساھمھ یابانیھ

-١٢٠-الیابان-١٠١٨٥٣٥طوكیو . كى یو . شیودا . شومى -٢.تسوكاساماشى - كاندا ٩:المركز العــام
الیابان- ٧٧١٠٣٦٠توكوشیما . شى - ناروتو  . شو - سیتو  . اكینوكامى . ازا ایتایاشیما ١

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٨/٠٤/٢٠١٤الصادرة بتاریخ ٢٦٦٢٠لبراءة االختراع رقم 

وسیلھ استنشاق مسحوق:فى شـــأن

سمر احمد اللباد:ل ـیـوكــال

1
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بیان
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



59 59

(21)2009121869

(22)٢٢/١٢/٢٠٠٩

المركز القومي للبحوث(71)

مصر, مدینھ الجیزة= الدقي - التحریر سابقا - شارع البحوث ٣٣

ل المبیض  دور الخالیا الجذعیھ فى تحسین وظائف المبیض بعد فش

المركز القومي للبحوث

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

١-

(21)2011020285

(22)٢٢/٠٢/٢٠١١

لقومى للبحوثالمركز ا(71)

مصر, شارع البحوث الدقى جیزه

المكونات الفیتوكیمیائیھ و مضادات االكسده و مثبطات الكولیسترول   الوراق نبات لسان العصفور  

منى محمد فرید/ امال یوسف احمد/ ماجده محسب السید

/ اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و قرار اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٢-

(21)2011020314

(22)٢٧/٠٢/٢٠١١

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)

ابانالی, ،٠٠٤٥٥٤١شي، اوساكا -كو ،اوساكا-كوم ، شو -٤دوشوماشى ١- ١

مركبات بیررول

مكتب عبد الھادى 

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٣-



60 60

(21)2011030406

(22)١٤/٠٣/٢٠١١

جمھوریھ مصر العربیھ-لمركز القومى للبحوث ا(71)

مصر, الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومى للبحوث / شارع البحوث ٣٣

المكونات الفیتوكیمیائیة و مضادات االكسدة و مثبطات الكولیسترول   الوراق اصناف من جنس الفیكس  

یھ مصر العربیھجمھور- المركز القومى للبحوث 

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٤-

(21)2011030442

(22)٢١/٠٣/٢٠١١

.المركز القومى للبحوث(71)

مصر, الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع - المركزالقومي للبحوث / -شارع البحوث٣٣

المكونات الفیتوكیمیائیھ و مضادات االكسده و مثبطات الكولیسترول   لعصائر ثمار التوت االبیض و االسود

/ الخاص باستیفاء بعض البیانات و قرار اإلدارة اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٥-

(21)2011050874

(22)٣٠/٠٥/٢٠١١

المركز القومى للبحوث(71)

مصر, ش التحریر بالدقي المركز القومي للبحوث

لمبكر لمرض الفاشیوالعزل ماده تشخیصیھ جدیده للتشخیص الدقیق وا

منى محمد فرید/ امال یوسف احمد/ ماجده محسب السید

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٦-



61 61

(21)2012010166

(22)٣٠/٠١/٢٠١٢

.المركز القومى للبحوث(71)

مصر, الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع - المركزالقومي للبحوث / -شارع البحوث٣٣

.تاثیر الدوم على مستوى الدھون فى الفئران فى حالھ مرض االوذیما الكلویھ

منى / امال یوسف احمد / ماجده محسب السید / السیده :تفویض نقطھ االتصال بمكتب البراءات ویمثلھا 
محمد فرید

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ات الطلبالفكرة المقدمة ومرفقأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٧-

(21)2012040797

(22)٣٠/٠٤/٢٠١٢

.المركز القومى للبحوث(71)

مصر, الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع - المركزالقومي للبحوث / -شارع البحوث٣٣

طریقة جدیدة واقتصادیة لتحضیر البولي أنیلین في المدى النانومتري 

منى محمد فرید/ امال یوسف احمد / ماجده محسب السید 

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٨-

(21)2015040627

(22)٢٢/٠٤/٢٠١٥

للبحوث المركز القومى(71)

مصر, الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣

نظام متكامل متعدد المراحل خالي من الصرف لمعالجة میاه الصرف الصحي و اعادة استخدامھا في 
.الزراعة الغذائیة و انتاج االسمدة النانومتریة و استرجاع الطاقة الكھربیة

منى محمد فرید-نجالء على احمد -محمد زكریا- ماجده محسب السید 

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٩-



62 62

(21)2015050728

(22)١٢/٠٥/٢٠١٥

المركز القومى للبحوث(71)

محافظة -الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركز القومى للبحوث - شارع البحوث ٣٣
مصر, جمھوریھ مصر العربیھ-الجیزة 

الھیدرات ثاني نظام متكامل متعدد المراحل خالي من الصرف لتحلیة میاه البحر باستخدام عوامل تكوین -
اكسید الكربون

منى محمد فرید- منى محمد -ماجده محسب السید - محمد زكریا فیھم

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

١٠-

(21)2015050729

(22)١٢/٠٥/٢٠١٥

المركز القومى للبحوث(71)

محافظة -الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركز القومى للبحوث - شارع البحوث ٣٣
مصر, جمھوریھ مصر العربیھ-الجیزة 

ر بالتجمید غیر المباشر االیوتكتیكينظام متكامل متعدد المراحل خالي من الصرف لتحلیة میاه البح

منى محمد فرید- منى محمد -ماجده محسب السید - محمد زكریا فیھم

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لطلبالفكرة المقدمة ومرفقات اأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

١١-



63 63

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



64 64

2011050726 (21)

١٠/٠٥/٢٠١١ (22)

ایلي لیلي اند كومباني

الوالیات المتحدة , ،٤٦٢٨٥لیلي كوربوریت سنتر ، مدینة اندیانابولیس ، والیة اندیانا 
االمریكیة

(71)

AKTو P٧٠S٦مثبطات انزیم كیناز  (54)

مكتب عبد الھادى  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

١-

2014111810 (21)

١٠/١١/٢٠١٤ (22)

المركز القومى للبحوث

-مكتب اتصال براءات االختراع - المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣-١٢٦٢٢
مصر, الدقى

(71)

النثانم المستخدمة فى أجھزة - تیتانات بوتاسیوم-كھربیة من تیتانات الكالسیوماجسام سیرامیكیة
االتصاالت الالسلكیة عند  الترددات العالیة

(54)

/ امال یوسف احمد / ماجده محسب السید / السیده :تفویض نقطھ االتصال بمكتب البراءات ویمثلھا 
منى محمد فرید

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٢-

2015050748 (21)

١٤/٠٥/٢٠١٥ (22)

ب ب اكسبلوراشن اوبراتنج كومبانى لیمتد - ب كوربوریشن نورث امریكا انـك . ب 

, ، الوالیات المتحدة االمریكیة٧٧٠٩٧ویست لیك بارك بولفارد ھیوستن، تكساس ٥٠١
بى بى ٧، ١٦تامس میدلسكس ، تى دبلیو –ون كرتسى رود سینبورى ا- الوالیات المتحدة االمریكیة

بریطانیا, ، المملكة المتحدة  

(71)

أنظمة وطرق لتقریر توزیع كثافة مكافئ محسن وفترة تركیز المواد الصلبة في نظام بئر باستعمال 
ّأجھزة إستشعار متعددة

(54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٣-



65 65

بیان
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



66 66

2013121987 (21)

٢٦/١٢/٢٠١٣ (22)

باســـف اس  اي- لینده اكتنجیز لشفات ، شركھ مساھمھ

لودو یجشافین ٦٧٠٥٦-المانیا, مینشین ، المانیا١،٨٠٣٣١كلوسترھوفستر

(71)

اج غاز صناعيعملیة النت (54)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

:تقدیم أى من المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

١-



67 67

بیان

ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات
٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

لعدم سداد الرسوم السنویة



68 68

23444 (11)

2003090891 (21)

نظام ھوائى فعال لوصالت اتصال رادیو (54)

ال جى الكیترونیس انك      (71)

محمد بكیر سید بكیر (74)

١-

24160 (11)

1997090997 (21)

وعامل لمنع ) الحركة الخلویة( طریقة تحضیر مشتقات الثیازول واستخدامھا لمنع انتاج السیتوكین 
لصق خلیة (54)

الیابان     - تدأوتسوكا فارما سوتیكال كومبانى لیم (71)

محمد محمد بكیر (74)

٢-

24226 (11)

2000091205 (21)

تركیبة حبیبات من كیتیابین وملح منھ (54)

ب     . استرا زینیكا ا (71)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

٣-



69 69

25696 (11)

2009081156 (21)

منتج ماص (54)

شارم كوربوراشن     - یونى   (71)

سمر اللباد (74)

٤-

26219 (11)

2009060928 (21)

عملیھ النتاج اولفینات خفیفھ من مخزون یحتوى على مؤكسد بواسطھ البلمره الثنائیھ والتبادل 
الكیمیائى (54)

یو او بى          ل ل سى      (71)

سمر اللباد (74)

٥-

26845 (11)

2009060930 (21)

عملیة معالجة لنصف ھیدرات بیتا كبریتات الكالسیوم (54)

شركة مساھمة كندیة     -زا  ان یو جي واي بي كورب   (71)

سمر اللباد (74)

٦-



70 70

26851 (11)

2012030555 (21)

جھاز تحكم محرك (54)

شارب كابوشیكى كایشا      (71)

سونیا فائق فرج (74)

٧-

27080 (11)

2012030512 (21)

طریقھ ترسیب طبقھ رقیقھ   (54)

جوباین جالس فرانس     -سانیت (71)

یع ترزىناھد رزق ود (74)

٨-



71 71

بیان

ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 
لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة



72 72

2009050705 (21)

١٣/٠٥/٢٠٠٩ (22)

یل، وطریقة لتحضیرھا، ومواددایوكسید مستبدلة بشقات بنز- ١، ١بنزوثیبین -٤، ١مشتقات  (54)

GLOMBIK, Heiner-SCHAEFER, Hans-Ludwig-THEIS, Stefan-FRICK,
Wendelin-HEUER, Hubert-SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH-
KRAMER, Werner

(71)

سمر اللباد (74)

١-

2009060927 (21)

١٧/٠٦/٢٠٠٩ (22)

SIPIبل مشتقات إندول كمساعدات مستق (54)

RIVERS, Dean, Andrew-NORTON, David-MYATT, James-Glaxo Group
Limited-AHMED, Mahmood

(71)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

٢-

2009060931 (21)

١٧/٠٦/٢٠٠٩ (22)

NOTCHواستخدامھا في الوقایة من وعالج األمراض ذات الصلة بالجسم المضاد  ٣
NOTCHمضادة للجسم المضاد لـ    أجسام٣

(54)

ZHOU, Bin-bing Stephen-FUNG, Sek Chung-LI, Kang-SINGH, Sanjaya-
LI, Yucheng-GENENTECH, INC.

(71)

سمر اللباد (74)

٣-

2010111930 (21)

١٤/١١/٢٠١٠ (22)

مستخلص نباتى واستعمالھ العالجـى      (54)

VERITRON LIMITED (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٤-



73 73

2011040653 (21)

٢٧/٠٤/٢٠١١ (22)

لیجاندات مستقبل الغده الدرقیھ (54)

CADILA HEALTHCARE LIMITED (71)

شادى فاروق مبارك (74)

٥-

2012030554 (21)

٢٧/٠٣/٢٠١٢ (22)

NOTCHطرق لمعالجھ السرطان باستخدام عوامل مضاده لـ  (54)

GENENTECH, INC (71)

سمر احمد اللباد (74)

٦-

2012040787 (21)

٢٩/٠٤/٢٠١٢ (22)

التكریر الھیدروجینى لجزء النفثا وعملیھ النتاج الھیدروجین (54)

COSMO OIL CO., LTD. [JP/JP-Japan Oil, Gas and Metals National
Corporation [JP/JP-INPEX CORPORATION [JP/JP-JX Nippon Oil &
Energy Corporation-NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD. [JP/JP-
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

(71)

ھدى سراج الدین (74)

٧-

2012050967 (21)

٣٠/٠٥/٢٠١٢ (22)

مشتقات سلفونامید حلقیھ غیر متجانسھ (54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى سراج الدین (74)

٨-



74 74

2012061031 (21)

٠٦/٠٦/٢٠١٢ (22)

ومثبطات انزیم انتیجراز  مع : مركبات بیریدینون ھیدروكسي سیكلو بنتیل كربوكسامید
االستخدامات العالجیھ لھا

(54)

UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. (71)

سمر اللباد  (74)

٩-

2012081443 (21)

٢٦/٠٨/٢٠١٢ (22)

طریقھ واداه لصناعھ خالئط الفحم الحجرى ذات خصائص ضغط دافعھ عالیھ فى عدم استعاده او 
استعاده الحراره فى الفرن الحجرى

(54)

ThyssenKrupp Uhde GmbH (71)

ھدى سراج الدین  (74)

١٠-

2013020218 (21)

١١/٠٢/٢٠١٣ (22)

٣-VEGFRتركیبات الجسم المضاد لـ  (54)

IMCLONE LLC (71)

ناھد ودیع رزق (74)

١١-

2013020247 (21)

١٧/٠٢/٢٠١٣ (22)

تنظیم كھربائى حرارى مقسم ، وقناه عازلھ ، وتطبیقات للتدفئھ الموضعیھ والتبرید الموضعیھ وتولید 
الطاقھ من الحراره

(54)

TEMPRONICS, INC. (71)

ھدى سراج الدین (74)

١٢-



75 75

2013030344 (21)

٠٣/٠٣/٢٠١٣ (22)

ُنمط تعریف ثنائي األبعاد، مادة تتضمن مثل ھذا النمط وطرق لتعلیم وتعریف مثل ھذا النمط ُ (54)

SICPA HOLDING SA (71)

ناھد ودیع رزق (74)

١٣-

2013030346 (21)

٠٣/٠٣/٢٠١٣ (22)

شكیالت صیدالنیة تحتوي على الریفاكسیمین ، عملیات للحصول علیھا و طریقة لمعالجة مرض 
معوي

(54)

ALFA WASSERMANN S.P.A. (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

١٤-

2013030375 (21)

٠٦/٠٣/٢٠١٣ (22)

امالح االوكساالت البللوریھ لمركبات ثنائیھ االمید (54)

THERAVANCE, INC. (71)

ھدى سراج الدین (74)

١٥-

2013030378 (21)

٠٦/٠٣/٢٠١٣ (22)

ترایازین-اوكسادیالزوالت   (54)

NOVARTIS AG (71)

نوفارتیس ایة جي (74)

١٦-



76 76

2013030467 (21)

٢١/٠٣/٢٠١٣ (22)

مركب مشتقھ ھكسان حلقي (54)

DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED (71)

ھالھ وحید محمد احمد/ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا / شركھ  (74)

١٧-

2013050835 (21)

١٥/٠٥/٢٠١٣ (22)

طریقة انتاجیة للبنزین المنخفض االوكتان والبنزین المرتفع االوكتان (54)

ZHOU, Xiangjin (71)

سمر احمد اللباد (74)

١٨-

2013091437 (21)

١٦/٠٩/٢٠١٣ (22)

جھاز مضاءلھ االرتداد لالسلحھ الناریھ المحمولھ (54)

BENELLI ARMI, S.P.A. (71)

سامیھ میخائیل رزق .اود/سھیر میخائیل رزق و/ (74)

١٩-

2014030333 (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٤ (22)

مشتقات بیرولو بیریمیدین و بیورین (54)

PFIZER INC (71)

مكتب عبد الھادى (74)

٢٠-



77 77

2014030411 (21)

١٦/٠٣/٢٠١٤ (22)

أنظمة وطرق لتكثیف ثانى أكسید الكربون (54)

GENERAL ELECTRIC COMPANY (71)

مكتب عبد الھادى (74)

٢١-

2014040562 (21)

٠٨/٠٤/٢٠١٤ (22)

یات متعلقھ بھاتركیبات مبیدات االفات و عمل (54)

DOW AGROSCIENCES LLC A Corporation of, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, IN 46268-1064, USA

(71)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

٢٢-

2014050796 (21)

١٨/٠٥/٢٠١٤ (22)

طریقھ و نظام لحذف معلومات رسائل فوریھ الیا (54)

TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED (71)

محمود رجائى الدقى (74)

٢٣-

2014091527 (21)

٢٥/٠٩/٢٠١٤ (22)

جھاز كشف السرطان المبكر (54)

Ossama Habashy Elsayed Ibrahim (71)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

٢٤-



78 78

2014091528 (21)

٢٥/٠٩/٢٠١٤ (22)

الحصول على الطاقة والمیاه من اسطح البحار (54)

SHROOK ABDELNASSER MOHAMED IBRAHIM (71)

(74)

٢٥-

2015030374 (21)

١١/٠٣/٢٠١٥ (22)

التحسینات المتعلقة بإدخال بیانات التذاكر (54)

Omarco Network Solutions Limited (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

٢٦-

2015091389 (21)

٠٢/٠٩/٢٠١٥ (22)

جھاز شفرة ألوان المقاومات (54)

Mohamed Elsayed Mohamed Barakat (71)

(74)

٢٧-

2015091398 (21)

٠٣/٠٩/٢٠١٥ (22)

خلیھ النتاج عذارى نحل العسل (54)

Karem Mohamed Mohanny Abdelaal-WLAA  Hussein Ahmed Abdul Aziz (71)

رافت شیبت الحمد بھیج خلف هللا (74)

٢٨-



79 79

2015091517 (21)

١٤/٠٩/٢٠١٥ (22)

نظام تحسین الرؤیة للسیارات بأستخدام التظلیل الذكى (54)

Mostafa Salah El Din Hamed Abdelkader (71)

(74)

٢٩-
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استدارك

متنازل عنھ
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م  ازال ١٥٦٩/٢٠٠٩صدر عن طریق الخطأ باعتبار الطلب رق ًمتن
تكما رار واس حب الق أ وس صحیح الخط م ت ھ وت سیر فعن ى ل ال

. الفحص للطلبإجراءات
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استدارك

طلبات مقبولة 



83 83

أ  ق الخط ن طری م صدر ع ب رق ى الطل ول( ٢٥٣/٢٠١٥ف ب )مقب دم الطل م مق ى اس م ف وت
: وبیانات الطلب كاالتىتصحیح الخطأ

٢٠١٥٠٢٠٢٥٣ (21)

١٥/٠٢/٢٠١٥ (22)

وائل محمد كامل عبد المجید ـ مصر  (71)

وائل محمد كامل عبد المجید   (72)

(74)

وضع نظام أمن لمنع إنفجارأو إشتعال خزانات الوقود (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 64 D  37/32;B 64 D  37/00 (51)
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