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(i)

تصدیر

كمـــا تعـــد أصـــول الملكیـــة الفكریـــة فـــيأداة قویـــة لتحقیـــق النمـــو االقتـــصادي، بـــراءات االختـــراع تعـــد 

وإلدراكنـــا للواقـــع االقتـــصادي العـــالمي الجدیـــد بأبعـــاده . المعـــامالت التجاریـــة هـــي األصـــول األكثـــر قیمـــة

ــــت الدولــــة اهتمامــــا كبیــــر ــــة والتكنولوجیــــة، أول ــــة والمنجــــزات العالمی ًالدولی ا ببــــراءات االختــــراع و االبتكــــار ً

على قائمة األولویات، حیث تهـدف الحكومـة المـصریة ضـمن خطـة التنمیـة المـستدامة، رؤیـة ماووضعته

.إلى خلق مجتمع مبدع و مبتكر قائم على أسس العلم و التكنولوجیا و المعرفة٢٠٣٠مصر 

ة القــدرة التكنولوجیــة للــصناعات المحلیـــة تعزیــز وتقویــإلــى تنمیــة الملكیــة الفكریــة إســتراتیجیةتهــدف

سـتئثاریة وتعزیـز التوصـیات لتعزیـز حمایـة الحقـوق االتقـدیم مـن خـالل واجتماعیـةاقتصادیةلتحقیق فوائد 

تعزیــز قابلیــة اســتخدام الملكیــة كمــا تهــدف اإلســتراتیجیة إلــى . مــن الملــك العــام فــي وقــت واحــداالســتفادة

یــة الفكریــة وضــمان اإلنفــاذ تحــسین إدارة الملك، كــذلك محلیــة المــصریةقطاعــات الــصناعیة الالفكریــة فــي ال

مـن خـالل نظـام اإلدارة الجماعیـة والتغیـرات المؤسـسیة التـي تعـزز مـستوى توجیـه العمیـل لخــدمات الفعـال

للــشركات المحلیــة، خفــض نــسبة زیــادة القــدرة التنافــسیةو ســیؤدي كــل ذلــك بالنهایــة إلــى .الملكیــة الفكریــة

زیــــادة شــــبكة ، و تحــــسین موقــــف مــــصر فــــي الــــسوق العالمیــــةو ، تــــوفیر فــــرص عمــــل جدیــــدةو البطالــــة 

.الصادرات

وهــو تــشجیع والتكنولوجیــاالعلمــيًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیجیة ألكادیمیــة البحــث 

تحــسین إطــار الــسیاسة العامــة وضــعت األكادیمیــة قائمــة مــن األهــداف علــى رأســها ؛التطــویر التكنولــوجي

تعزیـــــز القـــــدرات البحثیـــــة و تطـــــویر جـــــودة مراكـــــز البحـــــوث ، االبتكـــــارشجیعو الظـــــروف المجتمعیـــــة لتـــــ

ـــــل الفعـــــال ، كـــــذلك شـــــبكات االبتكـــــار بـــــین الـــــصناعة واألكادیمیـــــاتربـــــط، ووالجامعـــــات تـــــسهیل التموی

الناشـــــئة والمــــشاریع الـــــصغیرة توســــیع الـــــدعم المقــــدم للــــشركاتو ، ومخططــــات الحــــوافز لـــــدعم االبتكــــار

فــي البحــث و التطــویر و خلــق نحــو اســتثمار رؤوس األمــوال اإلنتــاجيدفع القطــاع ذلــك لــووالمتوســطة

بمــــا یتوافــــق مــــع عــــصر إرســــاء قاعــــدة تكنولوجیـــة ترقــــى بــــالمجتمع كــــذلكفـــرص عمــــل جدیــــدة للــــشباب، 

.المعلوماتیة

سـد الفجـوة بــین تــسهم فـي دد مـن المـشروعات التـي أطلقـت أكادیمیـة البحـث العلمـي و التكنولوجیــا عـ

تجمیـع وربـط الكفـاءات الوطنیـة فـي الجامعـات مـن خـالل ، و ذلـك حثین األكادیمیین ومجتمع األعمـالالبا

لحـــل والمنظمـــات غیـــر الحكومیــة والـــصناعة لـــدفع عجلـــة االبتكــار ونقـــل التكنولوجیـــاوالمنظمــات البحثیـــة

رعایــة الموهــوبین مــن ذوى القــدرات فللبــاحثین عم الفنــي واالستــشاريالــدكــذلك تقــدیم ،المــشكالت الوطنیــة 

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بهااإلبداعیة واالبتكاریة والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومیة

كنولوجیاالبحث العلمي و التكادیمیةرئیس أ

محمود محمد صقر .د. أ
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العددافتتاحیة
الخـاص ١٩٣٩لـسنة ٥٧دخلت مـصر عـصر حمایـة الملكیـة الـصناعیة بإصـدار القـانون رقـم 

الخـــــاص ببــــراءات االختـــــراع ١٩٤٩لــــسنة ١٣٢بالعالمــــات والبیانـــــات التجاریــــة ، ثـــــم القــــانون رقـــــم 

لنظـام القـانوني كـان هنـاك العدیـد مـن التعـدیالت فـي سـیاق تطـویر او وم والنمـاذج الـصناعیة ،ـــوالرس

مایـــة حقـــوق الملكیــــة بـــشأن ح٢٠٠٢لــــسنة ٨٢آخرهـــا القـــانون رقـــم ، لبـــراءات االختـــراع فـــي مــــصر

ًركز على تعدیل وتوحید القـوانین المنفـصلة سـابقا بـشأن بـراءات االختـراع والعالمـات الفكریة، و الذي 
س التـي انـضمت إلیهـا مـصر التریبالتجاریة والتصامیم وحقوق التألیف والنشر بما یتماشى مع اتفاقیة

.١٩٩٥في عام

و تعزیـز مجـال البحـث االقتـصادیةفـي التنمیـة ًإسهاما من مكتـب بـراءات االختـراع المـصريو 

تطـویر لمواكبة التطورات التكنولوجیة العالمیة المتالحقـة، هنـاك سـعي دائـم إلـى و التطویر في مصر

عمـل علـى الـربط و التعـاون بـین مكتـب بـراءات االختـراع االستراتیجیات الخاصة بالملكیـة الفكریـة و ال

ــات و المراكــــز البحثیــــة تحـــــدیث یــــسعى مكتــــب البــــراءات إلــــىكــــذلك .و القطــــاع الــــصناعي و الهیئــ

، و رفــع كفــاءة العــاملین تبنــي المعــاییر العالمیــة لبــراءات االختــراع، و مكتــبالإجــراءات العمــل داخــل 

علــى تكنولوجیــا المعلومــات لــدعم المعــامالت المــستمرتــوفیر التعلــیم و التــدریببالمكتــب مــن خــالل 

تقلیـــل المـــدة الزمنیـــة تحـــسین األداء و إلســـهام فـــي ؛ و ذلـــك لو األنظمـــة اآللیـــة الفعالـــةغیـــر الورقیـــة 

. و رفع جودة البراءات الممنوحةفي فحص الطلباتالمستهلكة

إعــالم بهــدف عملیــة إصــدار البــراءةفــيالرئیــسیة ویمثــل إصــدار هــذه الجریــدة أحــد الخطــوات

مــن والتـي، فـي مختلــف المجـاالتختراعـات االبتكـارات وأحــدث االوالتكنولـوجي بيالمجتمـع العلمـ

المجـــاالت فـــيمـــتالك مفـــاتیح التقـــدم والرخـــاء وخاصـــة و تطویرهـــا الالمؤكـــد یمكـــن االســـتفادة بهـــا 

الخاصـة بنظـام األسـس وضـعًجاهـدا علـىالختـراع براءات امكتبعملیو .ةـالتكنولوجیة المتقدم

و إعـــداد إخطـــارات الـــسداد الخاصـــة بالنـــشر، و و اعتمـــاد التوقیـــع اإللكترونـــيالنـــشر اإللكترونـــي

و ًسهیال علــى البــاحثین و المختــرعین، و ذلــك تــو تقــدیمها للجهــات المختــصةالتوقیــع اإللكترونــي،

.الختراعلمواكبة األنظمة العالمیة الخاصة ببراءات ا

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"منى محمد یحیى. د"
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رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
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

( iv )
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تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

( v )



iv

بع رموز الدول األعضاءتا

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز الدولة الرمز الدولة
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
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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٢٠٠٩٠٩١٤٠١ (21)

٢٤/٠٩/٢٠٠٩ (22)

مصر- سالمھ عبد الھادى محمد على  (71)

سالمھ عبد الھادى محمد على  (72)

(74)

توربین ریاح یعمل بالدفع المركزى  (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 03 D  3/04 (51)

-1

٢٠١٠٠٣٠٤٠٤ (21)

١٥/٠٣/٢٠١٠ (22)

مصر- صندوق العلوم و التنمیة التكنولوجیة  (71)

جالل عبد المعین محمود نوار (72)

مروه عالء الدین عبد المجید (74)

مبید قواقع من قش االرز (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/00;A 01 P  9/00;A 01 N  25/02 (51)

-2
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٢٠١١٠٥٠٧٨١ (21)

١٨/٠٥/٢٠١١ (22)

ABULASAN, Ana Paula, Ameruso  - Brazil (71)

ABULASAN, Ana Paula, Ameruso-SCHIFFLER, Jean-Marc (72)

اللباد أحمدسمر (74)

نظام مكالمات ھاتف مدعومھ (54)

PI-0804908-4 - PCT/BR2009/000146 (31)

18.11.2008. - 29/05/2009 (32)

BR- BR (33)

Int.Cl.8-H 04 M  3/487 (51)

-3

٢٠١١١٠١٨٣٣ (21)

٣٠/١٠/٢٠١١ (22)

GLAXO GROUP LIMITED - Britain (71)

PARR, Nigel, James-LE, Joelle-HAMBLIN, Julie, Nicole-JONES, Paul,
Spencer-MITCHELL, Charlotte, Jane-KEELING, Suzanne, Elaine

(72)

سمر احمد اللباد (74)

-٣PIاندازوالت مستبدلة بأوكسازول  كمثبطات النزیم كیناز  (54)

61/174,033 - PCT/EP2010/055666 (31)

30.04.2009. - 28/04/2010 (32)

US -  EP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/422;A 61 K  31/4439;A 61 P  11/00;A 61 P  25/00;C 07
D  413/14;A 61 P  35/00;A 61 P  37/00;A 61 P  9/00;A 61 P  31/12

(51)

-4
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٢٠١١١١١٨٦٦ (21)

٠٢/١١/٢٠١١ (22)

SMK-LOGOMOTION CORPORATION - Japan (71)

MASARYK, Michal-RIFFELMACHER, David, Alan-FLOREK, Miroslav (72)

عمرو مفید الدیب (74)

طرف سداد یستخدم جھاز اتصال نقال مثل تلیفون نقالى  وطریقھ لعملیھ سداد دین مباشره  (54)

PP 00032 - 2009-PP50009 - 2010-PP50012 - 2010 - PP50016 - 2010
PCT/IB2010/051915

(31)

03.05.2009. - 27.03.2010. - 08.04.2010. - 19.04.2010. - 01/05/2010 (32)

SK - SK - SK - SK- IB (33)

Int.Cl.8-G 07 F  7/10;G 06 Q  20/00 (51)

-5

٢٠١١١١١٨٨٧ (21)

١٠/١١/٢٠١١ (22)

CHI, Yu-Fen - Taiwan (71)

HSING, Chih Kuang (72)

محمود عادل الولیلي  (74)

لفھ الجراء عملیھ منع تسرب المیاه للكابل الرئیسيصندوق وصالت كابل الذى یستخدم طرق مخت (54)

- PCT/CN2009/071664 (31)

 - 06/05/2009 (32)

CN (33)

Int.Cl.8-H 02 G  3/08 (51)

-6
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٢٠١٢٠٤٠٧٩٢ (21)

٢٩/٠٤/٢٠١٢ (22)

ESCO CORPORATION - USA (71)

SNYDER, Christopher, D (72)

حسان حسن مصطفلى (74)

تركیبھ  تاكل لجھاز حفر (54)

61/256.561 - PCT/US2010/054218 (31)

30.10.2009. - 27/10/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 02 F  9/28 (51)

-7

٢٠١٢٠٥٠٩٤٠ (21)

٢٧/٠٥/٢٠١٢ (22)

Adverio Pharma GMBH - Germany (71)

REHSE, Joachim-JOENTGEN, Winfried-SIEGEL, Konrad-MAIS, Franz-
Josef

(72)

شركة سماس للملكیة الفكریة-ھالة وحید احمد  (74)

] 4,3b-[بیرازولو-H١- )فلوروبنزیل- ٢(-١[- ٢- داي امینو-٦،٤{عملیھ لتحضیر میثیل 
} یل- ٥- بیریمیدینو] یل-٣-بیریدینو

(54)

09177371.3 - PCT/EP2010/067949 (31)

27.11.2009. - 22/11/2010 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 D  471/04 (51)

-8
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٢٠١٢٠٧١٣١٨ (21)

٢٩/٠٧/٢٠١٢ (22)

DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED - Britain (71)

HOWLAND, Paul-BARGIR, Sameer Mohammed (72)

لھادى مكتب عبد ا (74)

طریقة تصنیع عناصر أمان  (54)

1001603.8 - PCT/GB2011/050134 (31)

01.02.2010. - 28/01/2011 (32)

GB -  GB (33)

Int.Cl.8-B 42 D  25/30;B 41 M  3/14 (51)

-9

٢٠١٢١٢٢١١٥ (21)

٢٤/١٢/٢٠١٢ (22)

PQ CORPORATION - USA (71)

HU, Yatao, Rachel-SHAH, Parag, Rasiklal-LEE, Myoung, Kie (72)

محمود رجائى الدقى (74)

مواد لتدعیم الحفازات و حافزات وطریقھ لصنعھا  (54)

10251143.3-61/358,125 - PCT/GB2011/000943 (31)

24.06.2010. - 24.06.2010. - 23/06/2011 (32)

EP - US - GB (33)

Int.Cl.8-B 01 J  21/08;B 01 J  23/26;B 01 J  35/00;B 01 J  35/04;C 08 F
4/24;B 01 J  37/02;B 01 J  37/03;B 01 J  37/06;C 08 F  10/00;B 01 J  35/10

(51)

-10
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٢٠١٣٠١٠٠١٢ (21)

٠٢/٠١/٢٠١٣ (22)

CHI, Yu-Fen - Taiwan (71)

HSING, Chih-Kuang (72)

مود عادل الولیلي مح (74)

صندوق اتصال كابل بصري ذات جھاز مساعد لحشو الفجوة ومنع تسرب المیاه  (54)

- PCT/CN2010/074946 (31)

 - 02/07/2010 (32)

CN (33)

Int.Cl.8-H 02 G  15/10;H 02 G  15/08 (51)

-11

٢٠١٤٠٣٠٣٨٦ (21)

١٢/٠٣/٢٠١٤ (22)

مصر-اد أحمد الطباخ سماح أحمد ج (71)

سماح أحمد جاد أحمد الطباخ (72)

(74)

معالجھ میاه الصرف الصحى لالستھالك الزراعى االدمى و الحیوانى (54)

- (31)

 - (32)

(33)

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

-12
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٢٠١٤١٢٢٠١٨ (21)

١٥/١٢/٢٠١٤ (22)

Novartis AG - Switzerland (71)

PICCI, Marie-ROYER, Christophe -BRYANT, Andrew Mark -
BUETTGEN, Heinrich Martin - SIGG, Juergen

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

محقنھ (54)

2012101678-2012101677-2013100070-2013100071-20 2012 011 016.0-20
2012 011 259.7-20 2012 011 260.0-20 2013 000 688.9-12174860.2-

12189649.2-12195360.8 - PCT/EP2013/051491

(31)

16.11.2012. - 16.11.2012. - 23.01.2013. - 23.01.2013. - 16.11.2012. -
23.11.2012. - 23.11.2012. - 23.01.2013. - 03.07.2012. - 23.10.2012. -

03.12.2012. - 25/01/2013

(32)

AU - AU - AU - AU - DE - DE - DE - DE - EP - EP - EP- EP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  9/00;A 61 M  5/315;A 61 M  5/31;A 61 M  5/28 (51)

-13

٢٠١٥٠١٠٠٨٥ (21)

٢٠/٠١/٢٠١٥ (22)

مصر-أیمن فاروق عبد القوى عبد الجلیل  (71)

أیمن فاروق عبد القوى عبد الجلیل (72)

جامعھ اسیوطنقطة اتصال مكتب براءات االختراع  (74)

لتثبیت كسور النتوء الشوكى لعظمھ لوح الكتفتشریحیة شریحة  (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 B  17/76 (51)
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٢٠١٥٠٤٠٥٢٠ (21)

٠٦/٠٤/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED  - USA (71)

WANG, Ye-Kui (72)

اللبادأحمد سمر (74)

متداخلة في تشفیر فیدیوSEIقابلیة تطبیق تیار وحدات بت فرعي على رسائل  (54)

61/711,098  -13/954,758  -PCT/US2013/060940 - (31)

08.10.2012. -30.07.2013. - 20.09.2013. - (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/26 (51)

-15

٢٠١٥٠٤٠٦٥١ (21)

٢٧/٠٤/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - USA (71)

WANG, Ye-Kui -CHEN, Ying (72)

سمر احمد اللباد (74)

مستھدفة في عملیة تشفیر فیدیوطبقات مخرجات (54)

61/720,364 -14/066,209 - PCT/US2013/067537 (31)

30.10.2012. - 29.10.2013. - 30/10/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/32;H 04 N  7/26 (51)

-16
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٢٠١٥٠٦٠٩٢٠ (21)

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED  - USA (71)

JAFARIAN, Amin -MERLIN, Simone (72)

اللبادأحمدسمر (74)

نظام وطریقھ اتصال محسن على شبكھ السلكیھ (54)

61/798,861 - 61/736,417 - 14/102,475 -PCT/US2013/074413 (31)

15.03.2013 - 12.12.2012 -10.12.2013 - 11.12.2013- (32)

US - US -US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 W  48/08 (51)

-17

٢٠١٥٠٦١٠٣٣ (21)

٢١/٠٦/٢٠١٥ (22)

 NUOVO PIGNONE S.R.L- ITALY (71)

DEL VESCOVO, Carlo-RIPA, Donato Antonio-MILONE, Fabrizio (72)

الدیبمفید عمرو (74)

.عمل شق محوري ترتیب اغالق لماكینات تربو ل (54)

FI 2012A000289 - PCT/EP2013/076805 (31)

21.12.2012. - 17.12.2013. (32)

IT - US (33)

Int.Cl.8-F 01 D  25/24;F 04 D  29/08;F 02 C  7/28 (51)

-18
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٢٠١٥٠٧١١٣٨ (21)

١٥/٠٧/٢٠١٥ (22)

SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION - Saudi Arabia (71)

ROSENTHAL, Uwe-AL- QAHTANI, Abdullah, Mohammed-
Azam,Shahid,Majeed-Muller,Bernd-PEULECKE,Normen-HARFF,Marco-
Wohl,Anina-MEISWINKEL,Andreas-Bolt,Heinz-MULLER,Wolfgang-Al-
Hazmi,Mohammed H.

(72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

خامPNPNHنقیة مركب طریقة لت (54)

13154794.5 - PCT/IB2014/058919 (31)

11.02.2013. - 11/02/2014 (32)

EP - IB (33)

Int.Cl.8-B 01 J  31/14;C 07 F  9/00;B 01 J  31/18 (51)

-19

٢٠١٥٠٧١١٦٤ (21)

٢٦/٠٧/٢٠١٥ (22)

THALES - France (71)

MAUDET, Christian (72)

اللبادأحمد سمر  (74)

عملیة لتصنیع ألواح دوائر مطبوعة (54)

1300160 - PCT/EP2014/051395 (31)

25.01.2013. - 24/01/2014 (32)

FR - EP (33)

Int.Cl.8-H 05 K  1/02;H 05 K  3/36;H 05 K  1/18 (51)

-20
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٢٠١٥٠٧١١٨٤ (21)

٢٩/٠٧/٢٠١٥ (22)

NOVA PATENT B.V - Holland (71)

RODENBURG, Robert (72)

اللبادأحمدسمر (74)

نظام سحب لزورق قطر (54)

13153264.0 - PCT/NL2014/050047 (31)

30.01.2013. - 30/01/2014 (32)

EP - NL (33)

Int.Cl.8-B 63 B  21/58 (51)

-21

٢٠١٥٠٩١٣٦٧ (21)

٠١/٠٩/٢٠١٥ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

MANN, Richard, K.-YERKES, Carla, N. (72)

عمرو مفید الدیب (74)

تركیب تازرى مبید لألعشاب (54)

61/788,672 - PCT/US2014/022450 (31)

15.03.2013. - 10/03/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  29/00;A 01 N  31/08;A 01 N  29/04 (51)

-22
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٢٠١٥١٠١٦١٤ (21)

٠٥/١٠/٢٠١٥ (22)

PERI GMBH - Germany (71)

ANDREE, Jürgen-SPECHT, Rudolf (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

طریقة لتقویة و معایرة جزء أنبوبي (54)

10 2013/ 206 577.9 - PCT/EP2014/057242 (31)

12.04.2013. - 10/04/2014 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 21 D  41/02;E 04 G  25/04;B 21 D  41/04 (51)

-23

٢٠١٥١٠١٦٢١ (21)

٠٥/١٠/٢٠١٥ (22)

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG -
Austria

(71)

ECKSTEIN, Wilfried (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

تركیبة دفعة إلنتاج خزفى صامد للحرارة و غیر مشكل ، و طریقة إلنتاج ناتج خزفى صامد للحرارة 
محمى

(54)

13171234.1 - PCT/EP2014/055810 (31)

10.06.2013. - 24/03/2014 (32)

EP  - EP (33)

Int.Cl.8-C 04 B  35/04;C 04 B  35/626;C 04 B  35/043 (51)

-24
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٢٠١٥١٠١٦٣٨ (21)

١١/١٠/٢٠١٥ (22)

JIANGSU XINSHIJI JIANGNAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
CO,. LTD - CHINA

(71)

XU, Changxiang-LUO, Jing-FU, Guoguang-XU, Yanzhong (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

ذیلي حمضي باستخدام غاز مدخن عملیة أمونیاطریقة وجھاز لمعالجة غاز (54)

- PCT/CN2013/074657 (31)

 - 24/04/2013 (32)

CN (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/78 (51)

-25

٢٠١٥١١١٨٤٨ (21)

٢٣/١١/٢٠١٥ (22)

TUCC TECHNOLOGY, LLC - USA (71)

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

عمرو مفید الدیب  (74)

موائع معالجة بعوامل تكسیر بولیمر من بیروكسید من فئة عامل غیر مؤكسد  (54)

61/827,064 - PCT/US2014/039461 (31)

24.05.2013. - 23/05/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/035;E 21 B  43/22;C 09 K  8/62 (51)

-26
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٢٠١٥١١١٨٥٢ (21)

٢٤/١١/٢٠١٥ (22)

مصر-المركز القومى للبحوث  (71)

شیرین كامل أمین-أیمن طھ عبد العظیم الجندى -ھبھ عبد هللا محمد عبد هللا  (72)

نجالء على احمد  (74)

ه المالحة وحدة إلختبار كفاءة األغشیة البولیمریة في تحلیة المیا (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-G 01 N  15/08;B 01 D  65/10 (51)

-27

٢٠١٥١٢١٨٨٩ (21)

٠٢/١٢/٢٠١٥ (22)

GREEN BOX S.L - Spain (71)

RUBIO GRADOLI, José (72)

اللبادأحمدسمر (74)

حاویة قابلة للتجمیع (54)

U 201330842 - PCT/ES2014/070084 (31)

04.07.2013. - 06/02/2014 (32)

ES  - ES (33)

Int.Cl.8-B 65 D  19/06 (51)

-28
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٢٠١٥١٢١٩٠٤ (21)

٠٣/١٢/٢٠١٥ (22)

DAP REALIZE INC  -Japan (71)

IZUTSU Masahiro (72)

اللبادأحمدسمر (74)

نظام توزیع فیدیو حي (54)

2013-120449 - PCT/JP2014/064549 (31)

07.06.2013. - 31/05/2014 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 N  21/214 (51)

-29

٢٠١٥١٢١٩٤٩ (21)

١٠/١٢/٢٠١٥ (22)

KITE GEN RESEARCH S.R.L  - ITALY (71)

IPPOLITO, Massimo (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

شراع مجمع طاقة الریاح (54)

TO2013A000481 - PCT/IT2014/000155 (31)

12.06.2013. - 05/06/2014 (32)

IT  -IT (33)

Int.Cl.8-F 03 D  5/00 (51)

-30
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٢٠١٥١٢١٩٧١ (21)

١٤/١٢/٢٠١٥ (22)

مصر- احمد عبد الفتاح حسنین محمود الوقف  (71)

احمد عبد الفتاح حسنین محمود الوقف  (72)

(74)

الكترو جینومیتر مائي (54)

- (31)

 - (32)

(33)

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

-31

٢٠١٥١٢١٩٨٣ (21)

١٦/١٢/٢٠١٥ (22)

1-VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE- France 2- NIPPON STEEL &
SUMITOMO METAL CORPORATION - Japan

(71)

MARTIN, Pierre Bernard-MENCAGLIA, Xavier-COLIN, Sébastien   -
RUFFIN, Karine

(72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

تجمیعة إلنتاج وصلة ملولبة لحفر وتشغیل آبار ھیدروكربونیة، والوصلة الملولبة الناتجة عنھا، 
وطریقة إلنتاج وصلة ملولبة

(54)

1355760 - PCT/EP2014/062627 (31)

19.06.2013. - 17/06/2014 (32)

FR - EP (33)

Int.Cl.8-F 16 L  15/00;E 21 B  17/042 (51)
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٢٠١٦٠٣٠٣٣٥ (21)

٠١/٠٣/٢٠١٦ (22)

COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE S.A. - Belgium (71)

DETHIER, Alfred (72)

سمر احمد اللباد (74)

طریقة وجھاز لمنع الجفاف في مرجل محطة قدرة بتركیز األشعة الشمسیة في برج (54)

13192630.5 -61/873,075 - PCT/EP2014/067594 (31)

13.11.2013. - 03.09.2013. - 18/08/2014 (32)

EP - US - EP (33)

Int.Cl.8-F 22 B  1/00;F 22 B  37/26;F 22 B  21/02 (51)

-33

٢٠١٦٠٣٠٤١٧ (21)

٠٩/٠٣/٢٠١٦ (22)

Vimar S.p.A. - Italy (71)

MUTTIN, Andrea-CAVALLI, Antonio (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

وسیلة لنظام مد أسالك كھربائیة (54)

PD2013A000245 - PCT/IB2014/064390 (31)

10.09.2013. - 10/09/2014 (32)

IB - IT (33)

Int.Cl.8-H 01 R  4/48 (51)
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٢٠١٦٠٦٠٩٠٥ (21)

٠١/٠٦/٢٠١٦ (22)

Borealis AG -Austria (71)

HAGSTRAND, Per-Ola-ENGLUND, Villgot-SMEDBERG, Annika (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

منخفض جدید، وعزل كبل طاقة، وكبل طاقةMFRة تركیب بولیمر بمعدل تدفق صھار (54)

13198410.6 - PCT/EP2014/067630 (31)

19.12.2013. - 19/08/2014 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 K  5/00;C 08 K  5/14;H 01 B  3/18;C 08 L  23/08;C 08 L
23/06

(51)

-35

٢٠١٦٠٧١١٤٢ (21)

١٠/٠٧/٢٠١٦ (22)

BAYER HEALTHCARE LLC - USA (71)

Sokolov,Richard - CULLEN, Benjamin, James-NORCOTT, Alison, Ruth-
MONIS, Ernesto, Hueso-LAW, Kamman-PROFACA, Mark, Silvio-
HAURY, John, A-SWANTNER, Michael-

(72)

احمدھالھ وحید محمد / سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا / شركھ  (74)

مجموعة موصل أحادیة االستخدام یمكن التخلص منھا (54)

61/925,940 - PCT/US2015/010825 (31)

10.01.2014. - 09/01/2015 (32)

US  -US (33)

Int.Cl.8- A61M 5/142;5/168;5/145 (51)
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٢٠١٦٠٧١١٩٤ (21)

١٩/٠٧/٢٠١٦ (22)

مصر-حمد حافظ مصطفى ھبة الرحمن أ (71)

ھبة الرحمن أحمد حافظ مصطفى (72)

(74)

طریقة  ومعدة لتصنیع ملونات المواد الشفافة وشبھ الشفافة من الرمال السوداء (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 09 C  1/00;C 08 L  23/12 (51)

-37

٢٠١٦٠٨١٤٣٧ (21)

٢٨/٠٨/٢٠١٦ (22)

BIC-VIOLEX SA - Greece (71)

GRATSIAS, Spiros-GEORGAKIS, Georgios-PSIMADAS, Ioannis-Marios-
CHRISTOFIDELLIS, Efstratios

(72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا ھالھ  (74)

مقبض لموس حالقة یشمل إدراجات داخل ثقوب، و موس حالقة یشمل مثل ھذا المقبض (54)

- PCT/EP2014/054008 (31)

 - 28/02/2014 (32)

EP (33)

Int.Cl.8-B 26 B  21/52 (51)

-38
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٢٠١٦٠٩١٥٠٩ (21)

٠٨/٠٩/٢٠١٦ (22)

IMERYS KILN FURNITURE HUNGARY- Hungary (71)

KISS, Sandor-BOURDELY, Manuel (72)

سمر احمد اللباد (74)

تجمیعة خزفیة (54)

14159995.1 -14160307.6 - PCT/EP2015/054715 (31)

14.03.2014. - 17.03.2014. - 06/03/2015 (32)

EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 04 B  33/24;F 27 D  5/00;C 21 D  9/00 (51)

-39

٢٠١٦٠٩١٥٣٤ (21)

١٩/٠٩/٢٠١٦ (22)

1- TOHO UNIVERSITY.-Japan  2- JAPANESE ORGANIZATION FOR
MEDICAL DEVICE DEVELOPMENT, INC- Japan

(71)

OZAKI Shigeyuki (72)

الدیب مفیدعمرو  (74)

قالب لتشكیل نشرة صمام (54)

058056 - 2014 - PCT/JP2015/058338 (31)

20.03.2014. - 19/03/2015 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  2/76;A 61 F  2/24 (51)
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٢٠١٦٠٩١٥٥٢ (21)

٢١/٠٩/٢٠١٦ (22)

LUCCHINI RS S.P.A -ITALY (71)

CANTINI, Stefano-CERVELLO, Steven (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

ُجزع مجموعات عجالت وطریقة فحصھا باستخدام  الموجات فوق الصوتیة (54)

BS2014A000074 - PCT/IB2015/051934 (31)

27.03.2014. - 17/03/2015 (32)

IT - IT (33)

Int.Cl.8-B 60 B  35/04;B 60 B  17/00 (51)

-41

٢٠١٦٠٩١٥٩١ (21)

٢٧/٠٩/٢٠١٦ (22)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC. - USA (71)

ETGEN, John Theodore-CHU, Chunlei (72)

الدیب مفیدعمرو (74)

تركیز زلزالى تكییفى (54)

PCT/US2015/024099- 977,615 / 61- 978,610 / 61 - (31)

02/04/2015 - 09.01.2014. - 11.04.2014. - (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/36;G 01 V  1/30 (51)

-42
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٢٠١٦١٠١٦١٧ (21)

٠٣/١٠/٢٠١٦ (22)

SEVECOM S.P.A - ITALY (71)

SERINO, Nazzaro (72)

سمر احمد اللباد (74)

طریقة إلنتاج علف حیواني واستخدامھ (54)

MI2014A000646 - PCT/IB2015/000452 (31)

08.04.2014. - 08/04/2015 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-A 23 K  1/00 (51)

-43

٢٠١٦١٠١٦٥٠ (21)

٠٥/١٠/٢٠١٦ (22)

SPECIALIZED DESANDERS INC - Canada (71)

HEMSTOCK, Christopher (72)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز إزالة رمل وطریقة الستخدامھ (54)

2,848,738 - PCT/CA2014/050712 (31)

11.04.2014. - 29/07/2014 (32)

CA - CA (33)

Int.Cl.8-B 01 D  21/02;B 01 D  45/02;B 01 D  21/24 (51)

-44
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٢٠١٦١١١٩١٩ (21)

٢٤/١١/٢٠١٦ (22)

HANS KUNZ GMBH - Austria (71)

KLAPPER, Georg (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

عارضة رافعة لجھاز رفع (54)

A 408/2014 - PCT/AT2015/000075 (31)

26.05.2014. - 19/05/2015 (32)

AT - AT (33)

Int.Cl.8-B 66 C  6/00 (51)

-45

٢٠١٦١٢٢٠٦٧ (21)

٢٠/١٢/٢٠١٦ (22)

BLACK & VEATCH HOLDING COMPANY - USA (71)

JIANG, Hao (72)

سمر احمد اللباد (74)

ُتروجین من الغاز الطبیعي المسالعملیة ونظام إلزالة الن
(54)

14/320,149 - PCT/US2015/037126 (31)

30.06.2014. - 23/06/2015 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 25 J  3/02;F 25 J  3/00 (51)

-46
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٢٠١٦١٢٢٠٧١ (21)

٢١/١٢/٢٠١٦ (22)

مصر- المركز القومي للبحوث  (71)

علیاء رجب محمد الشامى-نادیھ جمیل سالم الجمال -شیرین محمود مبروك  (72)

(74)

تحضیر منتج حیوى یحتوى على كسبھ الزیتون لمقاومھ االمراض الكامنھ في التربھ (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/00;A 01 P  3/00;A 01 P  15/00;A 01 N  25/02 (51)

-47

٢٠١٦١٢٢١١٨ (21)

٢٨/١٢/٢٠١٦ (22)

ARKEMA FRANCE - FRANCE (71)

FREMY, Georges-BARRE, Patrice-RAYMOND, Jean-Michel (72)

عمرو مفید الدیب (74)

.طریقة لتحضیر میثیل مركابتان (54)

1456439 - PCT/FR2015/051759 (31)

04.07.2014. - 29/06/2015 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 07 C  319/24;C 07 C  319/02 (51)

-48
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٢٠١٦١٢٢١٣٩ (21)

٢٩/١٢/٢٠١٦ (22)

SENER, INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A - SPAIN (71)

LECUBE INCHAUSTI, Xabier-VILLARROEL PINEDO, Eduardo-LATA
PEREZ, Jesus Maria

(72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

آلیة دوران سمتي خاصة بأجھزة تتبع الشمس (54)

P201430983 - PCT/EP2015/062223 (31)

30.06.2014. - 02/06/2015 (32)

ES - EP (33)

Int.Cl.8-F 24 J  2/54 (51)

-49

٢٠١٧٠١٠٠٦٦ (21)

١٢/٠١/٢٠١٧ (22)

MORADI CONSULTING GMBH - Austria (71)

MORADI, Shahriar (72)

سمر أحمد اللباد (74)

غطاء إغالق للتثبیت على حاویة سائل (54)

- PCT/EP2014/065516 (31)

 - 18/07/2014 (32)

EP (33)

Int.Cl.8-A 45 F  3/16;B 65 D  51/28;B 65 D  47/28;A 47 G  19/22 (51)
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٢٠١٧٠٢٠٢٢٩ (21)

١٣/٠٢/٢٠١٧ (22)

LG Electronics INC - Korea (71)

 LEE, Sangyong (72)

محمد محمد بكیر  (74)

معدة معالجة للغسیل (54)

10-2015-0092783 - PCT/KR 2016/006929 (31)

30.06.2015. - 29/06/2016 (32)

KR - KR (33)

Int.Cl.8-D 06 F  37/24 (51)

-51

٢٠١٧٠٢٠٢٦٣ (21)

١٦/٠٢/٢٠١٧ (22)

LG Electronics INC - Korea (71)

LEE, Jihong -SEO , JINWOO - KIM , SANGJIN (72)

محمد بكیر محمد  (74)

معدة معالجة للغسیل (54)

PCT/KR2016/00728 - 10-2015-0092777 (31)

30.06.2016. - 30/06/2015 (32)

KR - KR (33)

Int.Cl.8-D 06 F  37/24 (51)

-52
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٢٠١٧٠٢٠٢٨٧ (21)

٢١/٠٢/٢٠١٧ (22)

- یاسر عطیھ عطیھ - ٣مصر -عصام محمد عبد السالم -٢مصر - محمد سامر محسن فؤاد -١
مصر

(71)

اسر عطیھ عطیھ ی- عصام محمد عبد السالم -محمد سامر محسن فؤاد  (72)

(74)

طریقة لتعظیم إنتاج الغاز الحیوي باستخدام أشعة اللیزر والجسیمات النانویة (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 12 M  1/107 (51)

-53

٢٠١٧٠٣٠٣٧٢ (21)

٠٦/٠٣/٢٠١٧ (22)

CPG TECHNOLOGIES, LLC - USA (71)

CORUM, James, F -CORUM, Kenneth, L (72)

سمر احمد اللباد (74)

موجات سطحیھ موجھھ مضمنھ (54)

14/838852- 62/049,302 - PCT/US2015/049171 (31)

28.08.2015. - 11.09.2014. - 09/09/2015 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 01 P  5/00;H 01 P  3/00 (51)

-54
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٢٠١٧٠٤٠٦٤٠ (21)

١٦/٠٤/٢٠١٧ (22)

ABRAM CORPORATION - Japan (71)

MITSUZUKA, Hidetoshi (72)

شادي فاروق مبارك (74)

مصباح صمام ثنائي باعث للضوء من نوع أنبوبي مستقیم (54)

2014-212768 - PCT/JP2015/066371 (31)

17.10.2014. - 05/06/2015 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-F 21 Y  101/02;F 21 S  2/00 (51)

-55

٢٠١٧٠٥٠٨٥٨ (21)

١٧/٠٥/٢٠١٧ (22)

CASALE SA   -Switzerland (71)

PANZA, Sergio-BRUNI, Costantino (72)

سمر احمد اللباد  (74)

طریقة لتجدید محطة أمونیا (54)

14195269.7 - PCT/EP2015/071995 (31)

27.11.2014. - 24/09/2015 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 01 C  1/04;C 01 B  3/02 (51)
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٢٠١٧٠٦١٠٠٦ (21)

١٢/٠٦/٢٠١٧ (22)

مصر-مسعود محمد عبد اللطیف محمد  (71)

مسعود محمد عبد اللطیف محمد (72)

(74)

جفف منزوع الماء سریع التحضیر وطریقة لتحضیرةمنتج كشري م (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 23 B  7/02 (51)

-57

٢٠١٨٠٢٠٢١٥ (21)

٠٥/٠٢/٢٠١٨ (22)

Novo Nordisk A/S - Denmark (71)

HARALDSTED, Mie-FREDERIKSEN, Morten Revsgaard-HAKKIM,
Roshan-MELANDER, Matias-NIELSEN, Christian Hojris-HINDE,
Graham-KAMP, Bas

(72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

جھاز للحقن الطبي ذي حجرة تنظیف (54)

15182290.5 - PCT/EP2016/069004 (31)

25.08.2015. - 10/08/2016 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 M  5/00;A 61 M  5/32;A 61 M  5/315;A 61 M  5/28 (51)

-58



31

٢٠١٨٠٣٠٣٦٤ (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٨ (22)

CPG TECHNOLOGIES, LLC - USA (71)

CORUM, James, F- CORUM, Kenneth, L (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

تأقلم توزیع قدرة سلكیة والسلكیة (54)

14/848,994 - PCT/US2016/047452 (31)

09.09.2015. - 18/08/2016 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 02 J  50/00;H 02 J  3/00 (51)

-59

٢٠١٨٠٣٠٣٦٧ (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٨ (22)

CPG TECHNOLOGIES, LLC - USA (71)

CORUM, James, F.; - CORUM, Kenneth, L.- PINZONE,JR,BASIL,F (72)

سمر أحمد اللباد (74)

ُإرسال نسق مھجن الطور
(54)

14/849,962 - PCT/US2016/047675 (31)

10.09.2015. - 19/08/2016 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 01 Q  1/12;H 01 Q  9/34;H 01 Q  3/26 (51)

-60
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٢٠١٨٠٦٠٩٤٠ (21)

١٠/٠٦/٢٠١٨ (22)

Seraip AG - Switzerland (71)

ANDRETTA, Carlo (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

أو سحب مائع من مریض/جھاز سطح مائع بیني لتوصیل مائع إلى و (54)

15199669.1-16176765.2-16176771.0 - PCT/EP2016/080694 (31)

11.12.2015. - 28.06.2016. - 28.06.2016. - 12/12/2016 (32)

EP - EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 M  39/02;A 61 M  5/172;A 61 M  5/142 (51)

-61

٢٠١٨٠٧١١٤٦ (21)

١٧/٠٧/٢٠١٨ (22)

مصر- مدینة زویل للعلوم و التكنولوجیا - ٢مصر -أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا -١ (71)

ابراھیم محمد الشربینى عبد الحلیم/ د (72)

أبو الفتوح أسامة (74)

میكرونیة قابلة للتحلل الحیوي-أسمدة یوریا بطیئة التحرر مغلفة بتراكیب نانو (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 05 C  9/00 (51)
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بیـــــــــــان
٢٠١٩بالبـــراءات الصــــادرة خالل شھـــر نوفمبر 
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٢٩٤٧٧ (11)

٢٠١٤١٠١٧١٦ (21)

٢٧/١٠/٢٠١٤ (22)

المركز القومى للبحوث

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

(71)

حمدى حسن الغیطانى-محمد حمدى محمد العوضى (72)

(73)

المركز القومى البحوث - نقطھ االتصال بمكتب براءات االختراع  (74)

نظام متكامل لمعالجھ وتدویر المخلفات السائلھ بالطاقھ الشمسیھ (54)

                                   - (31)

 - (32)

-1

 - (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٤٧٨ (11)

٢٠١٥٠٧١٠٦٨ (21)

٠١/٠٧/٢٠١٥ (22)

ھبھ الرحمن احمد حافظ مصطفى الصباغ

جمھوریة مصر العربیة-٤دور - الملك الصالح-ارض السادات-ش الزبیر بن العوام١٣

(71)

ن احمد حافظ مصطفى الصباغھبھ الرحم (72)

(73)

(74)

طریقة وماكینة لمعالجة خبت الصناعات المعدنیة (54)

                                   - (31)

 - (32)

-2

 - (33)

Int.Cl.8-C 21 C  7/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٩٤٧٩ (11)

٢٠١٦٠٥٠٨٥٨ (21)

٢٤/٠٥/٢٠١٦ (22)

خالد احمد عبد المنعم عیش

جمھوریة مصر العربیة, شربین دقھلیھ كفر ابو زاھر

(71)

خالد احمد عبد المنعم عیش (72)

(73)

(74)

حدیقة الزھور الكھربیة  (54)

                                   - (31)
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21.09.2012. - 20/09/2013 (32)

-26

CZ - CZ (33)

Int.Cl.8-D 01 D  1/10;D 04 H  3/147;D 04 H  3/007 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٥٠٣ (11)

٢٠١١٠٢٠٢٢٩ (21)

٠٩/٠٢/٢٠١١ (22)

اكتیلیون فارما سوتیكالز لیمتد

سویسرا- الشویل ٤١٢٣-سى اتش  ١٦جویر بشتراس 

(71)

كلوزیل ، مارتین (72)

(73)

ودیع رزق ترزىناھد (74)

تركیبات عالجیھ تشمل الماسیتینتان (54)

                                  PCT/IB2009/253553 - PCT/IB2008/053252 (31)

12.08.2009. - 12/08/2008 (32)

-27

IB - IB (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/343;A 61 K  31/4965;A 61 K  31/5578;A 61 K
31/5575;A 61 K  31/506

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٩٥٠٤ (11)

٢٠١١١٢٢٠٦٣ (21)

٠٨/١٢/٢٠١١ (22)

ا .سوریمارتك س

فیندل لوكسمبورج٢٦٣٢-س سنتر كومبلیكس بى رو دى تریفس ال نفیندل بز

(71)

راباللو، مورو (72)

(73)

جمال الدین لطفي عبد اللطیف (74)

عبوه لمنتجات غذائیھ (54)

                                  TO2009A000447 - PCT/IB2010/052560 (31)

11.06.2009. - 09/06/2010 (32)

-28

IT - IB (33)

Int.Cl.8-B 65 D  25/36;B 65 D  85/72;B 65 D  77/28 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٥٠٥ (11)

٢٠١٧٠١٠١٣٧ (21)

٢٤/٠١/٢٠١٧ (22)

في . جروب بي شتیتشھات

ھولندا  -ي بي فینیندال ت٣٩٠٥-ان ال , ٢٥جیلدتروم 

(71)

تجتزي , میتیر (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

صینیة لبیض الحضانة وبیض التفریخ (54)

                                  2013281 - PCT/NL2015/050559 (31)

31.07.2014. - 31/07/2015 (32)

-29

NL - NL (33)

Int.Cl.8-A 01 K  41/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٩٥٠٦ (11)

٢٠١٤٠٨١٣٢٠ (21)

١٩/٠٨/٢٠١٤ (22)

ماتتیرسبیورج ام بورجینالند اكتینجیسللشافتذیالبنك ركوممی

النمسا- ماترسبورج٧٢١٠-ایھ ١١ینجاسسو جود

(71)

جوسیف, فرانز, فلییب (72)

(73)

سمر اللباد  (74)

طریقة لمعالجة ثاني أكسید الكربون الموجود فى تیار غاز عادم (54)

                                  A 204/2012  - AT2013/050037 (31)

02.02.2012. - 13/02/2013 (32)

-30

AT - AT (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/62 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٥٠٧ (11)

٢٠١٦١٢٢٠٠٢ (21)

٠٨/١٢/٢٠١٦ (22)

كاسالي  اس أیھ 

سویسرا, لیجانو ٦٦٩٠٠فیا جیلیو بوكوبیلي 

(71)

لیكا , ریجنوني  (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

طریقة تحلیل كمي متوازي لتیار في وحدة إنتاج لتخلیق الیوریا (54)

                                  14172011.0 - PCT/EP2015/062304 (31)

11.06.2014. - 02/06/2015 (32)

-31

EP - EP (33)

Int.Cl.8-G 01 N  21/65 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٩٥٠٨ (11)

٢٠١٤١١١٩٠٤ (21)

٢٤/١١/٢٠١٤ (22)

اس ال , اسبانوال دي بالتافورماس ماریناس

أسبانیا, بونتیفیدرا    ٣٦٦٤٥- ان فالجا اي /كامبانا اس

(71)

اندریس, كیوینتا كورتیناس (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

بنیھ طافیھ وطریقھ للحصول علیھا (54)

                                  P201230794 - PCT/ES2013/070335 (31)

25.05.2012. - 24/05/2013 (32)

-32

ES - ES (33)

Int.Cl.8-B 63 B  35/613;A 01 K  61/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٥٠٩ (11)

٢٠٠٧٠٢٠١٦٦ (21)

١٢/٠٢/٢٠٠٧ (22)

أمریكاس إنكبى جى اس 

الوالیات المتحدة األمریكیة-٧٧٠٧٩أكس .تي-ھیوستن - تیمولایر دریف ١٥١٥٠

(71)

الین یشنج- ولیز جون- .شو سیشنج لي (72)

(73)

محمد كامل مصطفى (74)

حال ، طریقة للترحیل العمقي للبیانات الزلزالیة باستخدام اإلرتحال الزمني قبل التراكم ، وإزالة اإلرت
واإلرتحال العمقي بعد التراكم 

(54)

                                  947.745/10-PCT/US2005/028867 - (31)

23.09.2004. - 12.08.2005. - (32)

-33

US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/28 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٩٥١٠ (11)

٢٠١٥٠٧١١٧٣ (21)

٢٨/٠٧/٢٠١٥ (22)

ایھ .بي .اندیستري دي نورا اس 

ایطالیا  -میالنو٢٠١٣٤-أي- ٣٥فیا بیستولفي 

(71)

ھاماغتشي، كاتسومي-ماساھارو. أونو (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

ًطریقة ومولد لتولید ماء محلل كھربائیا ِّْ َّ َ ُ
(54)

                                  2013-013760 - PCT/EP2014/051567 (31)

28.01.2013. - 28/01/2014 (32)

-34

JP - EP (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/461 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٥١١ (11)

٢٠١٥٠٤٠٦٤٦ (21)

٢٦/٠٤/٢٠١٥ (22)

كوالكوم  اینكوربوراتید

, ١٧١٤- ٩٢١٢١كالیفورنیا , مورھوس دریف سان دیجو ٥٧٧٥ادمینستراشن انتریناشونال اي بي 
الوالیات المتحدة االمریكیة

(71)

جورجیوس كي, باباریزوس-شادي , ھاواویني (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

منفذ شحن مخصص للجھد العالي (54)

                                  13/759,865 -61/719,822 - PCT/US2013/066847 (31)

05.02.2013. - 29.10.2012. - 25/10/2013 (32)

-35

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 02 J  7/00;G 06 F  1/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٩٥١٢ (11)

٢٠١٦٠٩١٥٦٢ (21)

٢٢/٠٩/٢٠١٦ (22)

ایفاك جي ام بي اتش 

المانیا, ویدیل  ١٢٤٢٢٨٨٠دسترابي فیل

(71)

ماتثیاس , ایتزین -بیتیر , اویمیك  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

صمام تحكم ھوائي لجھاز صحي (54)

                                  20 2014 002 712.9  - PCT/EP2015/056780 (31)

28.03.2014. - 27/03/2015 (32)

-36

DE - EP (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/38;G 01 V  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٥١٣ (11)

٢٠١٣٠٢٠٢٩٥ (21)

٢٥/٠٢/٢٠١٣ (22)

بیوینتیراكشنز لیمتد

رایدینج بریك شایر ار جي ، شاینفیلد ،ساینس بارك كولیجات سكویر، زامس فاللى ،ذا جاتواى 
انجلترا-ل اتش ا٢٩

(71)

ساندو ، شیفبال ، اس-اونیس، سیمون ، جون-رودز ، االن (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

طالء مخفف لالحتكاك لالجھزه الطبیھ (54)

                                  12/877,233 - PCT/GB2011/001291 (31)

08.09.2010. - 02/09/2011 (32)

-37

US - GB (33)

Int.Cl.8-A 61 L  29/08;C 08 L  39/06;A 61 N  1/375;A 61 L  31/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٩٥١٤ (11)

٢٠٠٩١١١٦٦١ (21)

١٠/١١/٢٠٠٩ (22)

اسكو كوربوراشن  

الوالیات المتحدة - ٢٥٧٨- ٩٧٢١٠بورتالند اورنجون . تي اتش افینیو ٢٥ان دبلیو ٢١٤١
.األمریكیة

(71)

اس. جون . كریتزبیرج-اي في. جي . اولینجر تشارلز - دي. كریس . سنایدر (72)

(73)

حسان حسن مصطفى  (74)

تجمیعھ معدات حفر مانعھ للتآكل (54)

                                  60/928,780-60/928,821-60/930,483 -
PCT/US2008/062724

(31)

10.05.2007. - 10.05.2007. - 15.05.2007. - 06/05/2008 (32)

-38

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-E 02 F  9/28 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٥١٥ (11)

٢٠٠٩١٠١٤٧٥ (21)

٠٧/١٠/٢٠٠٩ (22)

)ى یو بى إل ب( تلیفون اكتیبوالجیت ال ام اریكسون 

السوید- ستوكھولم  ٨٣١٦٤-اس 

(71)

باركفال ، ستیفان-تورسنر ، جوھان- أستلى ، دافید- توبیاس, تیندر فیلدت  (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقة وجھاز في نظام اتصاالت (54)

                                  0700902-0 - PCT/SE2008/050386 (31)

11.04.2007. - 03/04/2008 (32)

-39

SE - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 L  1/18 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٩٥١٦ (11)

٢٠١٦١٠١٦٩١ (21)

١٦/١٠/٢٠١٦ (22)

سونوكو دیفیلومینت انك 

المتحدة االمریكیةالوالیات, ٢٩٥٥٠اس سي , ویست ھومي افینیو ھارتسفیلي ١٢٥

(71)

دانیال , دوبلیر  (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

طریقة لنقل ملصقات قاع وملصقات محیطة في قالب وجھاز حقن تكون مناسبة لغرض إنتاج قطع 
مقولبة بالحقن مزودة بملصقات قاع وملصقات محیطة

(54)

                                  10 2014 005 659.7 - PCT/EP2015/000767 (31)

17.04.2014. - 13/04/2015 (32)

-40

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 29 C  45/14;B 29 C  31/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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بیــــــــــــــان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنـــى



60

2007121381 (21)

٠٩/١٢/٢٠٠٧ (22)

نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سوسریة 

، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیخستراس 

(71)

- ٢) S(- بیرولیدین ] أستیل-) یل امینو-١- مانت أدا-ھیدروكسى- ٣[( -١إطالق معدل لتركیبة 
كربونیتریل

(54)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-1

2016071195 (21)

٢٠/٠٧/٢٠١٦ (22)

ثالیس دیوتستشالند جي إم بي إتش

دتزنجین، ألمانیا١٧١٢٥٤ثالیسبالتز 

(71)

س بالسكك الحدیدیةنظام قیا (54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-2

2016121989 (21)

٠٥/١٢/٢٠١٦ (22)

صندوق العلوم و التنمیة التكنولوجیة

مصر-شارع القصر العیني، القاھرة١٠١مبنى وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، الدور الثاني ـ 

(71)

طریقة جدیدة غیر مكلفة و سریعة للكشف عن مرض السل في الماشیة (54)

مروه عالء الدین عبد المجید محمد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-3
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2016122011 (21)

١٢/١٢/٢٠١٦ (22)

حسام راشد السید محمد

مصر,دقھلیة-المنصورة –بلقاس –المعصرة 

(71)

كیس القمامة الذكي لفصل القمامة من المنبع (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-4
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بیــــــــــــــــــان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا كأن لم تكن



63

2015081340 (21)

٢٦/٠٨/٢٠١٥ (22)

زیلیكو، إنك

, ، الوالیات المتحدة االمریكیة ٠١٨٠١شارع سالم، الوحدة إل، ووبرن، ماساتشوستس ٢٧١
Massachusetts

(71)

مجموعھ لمعالجھ المواد (54)

خالد مجدى مختار حمادة  (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

-1

2019010053 (21)

١٣/٠١/٢٠١٩ (22)

بابلیكنو أكتشنیرن -.روسیا.  انتیھ-الماز" آیرأند ایسباس دیفینس كوربوریشن"شركة مساھمة 
"استیرال"برایزفودستنا اوبدینینى –أویرتیزتوف ناوشینا 

اولیتسا إم -روسیا االتحادیة, .، روسیا١٢١٤٧١موسكو، ٤١موسكوفا، اولیستا فیریسیكا، ٤١
روسیا االتحادیة, توال , ، روسیا٣٠٠٠٠٢توال، - جوركاجا، 

(71)

درجة في دلیل موجي مستطیل٩٠زاویة انضغاط  (54)

عمرو  الدیب (74)

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

سداد مصروفات الفحص

-2
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انــــــــــــــــــــــبی
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا متنازل عنھ
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(21)2007080809

(22)٠٥/٠٨/٢٠٠٧

شركة مساھمة سویسریة- روش جلیكارت ایھ جي  (71)

- سي اتش : ب . ن ص شلیری: سویسرا المدینة  - شلیرین  ٨٩٥٢-سي اتش . ١٨واجي ستراس 
سویسرا, -٨٩٥٢

، وناقالت تشفیرھا وإستخدامھاEGFRبجزیئات ربط المولد المضاد لربط (54)

ھدى آنیس سراج الدین (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبت لموضوعأو إجراء بعض التعدیال

-1

(21)2001121352

(22)٢٢/١٢/٢٠٠١

امیجین فریمونت انك-فایزر انك(71)

كایزر درایف فریمونت ٦٧٠١-الوالیات المتحدة االمریكیة ١٠٠١٧نیویورك ٤٢ایست ش ٢٣٥
امریكا٩٤٥٥٥كالیفورنیا 

لشبیھ االنسولین) I(امل النمواجسام مضاده لمستقبل ع(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

-2

(21)2008020271

(22)١٤/٠٢/٢٠٠٨

شركة یابانیة محدودة المسئولیة.، إل تى دى. أوتسوكا فارماسیوتیكال كو(71)

ن الیابان ١٠١٨٥٣٥كو ، طوكیو ، -تشوم ، شیودا- ٢تسوكاساماتشى - ، كاندا٩

عامل مضاد لالورام (54)

محمود رجائى الدقى (74)

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

-3
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(21)2010081417

(22)٢٢/٠٨/٢٠١٠

شركھ مساھمھ امریكیھ- ال ال سي  . كیلوج بروان اند روت (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة- ٧٧٠٢٠تي اكس . ھیوستن . كلینتون درایف ٤١٠٠

مالمس لتدفق مقسم(54)

سمر اللباد (74)

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

-4

(21)2012010070

(22)١٢/٠١/٢٠١٢

زیالند فارما ایھ اس(71)

دینمارك- جلوستریب٢٦٠٠-، دى كاه٣٦سمیدیالند 

نظائر الجلوكاجون المعالج باالسیل(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

-5

(21)2012040660

(22)١٠/٠٤/٢٠١٢

مایرز سكویب كمبانى-بریستول  (71)

الوالیات المتحده ٤٠٠٠- ٠٨٥٤٣و بروفینس الین رود ، برینستون ، نیو جیرسى  ٢٠٦روت 
كیھاالمری

٧-مركبات كوینوكلیدین كلیجاندات مستقبل اسیتیل كولین نیكوتیني الفا(54)

ناھد ودیع رزق(74)

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

-6



67

(21)2012071325

(22)٢٩/٠٧/٢٠١٢

شركھ محدوده انجلیزیھ- جالكسو  جروب لیمتد  (71)

انجلترا المدینھ - ان ان  ٦٠بیركلي افینیو جرین فورد میدلیسكس یو بي . جالكسو ویلكم ھاوس 
بریطانیا- ان ان٦٠یو بي : ب . میدلیسكس ص :

CD 127لة رابطبروتینات(54)

سمر اللباد(74)

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

-7

(21)2012091536

(22)٠٩/٠٩/٢٠١٢

توریزابوت البورا(71)

- ٦٠٠٦٤ایلینوى -ابوت بارك -١- أ٦أبى/ج٠٣٢أبوت بارك رود،١٠٠ابوت البوراتوریز ، 
الوالیات المتحدة االمریكیة-٦٠٠٨

مواد مركبة صلبة(54)

ماجده ھارون(74)

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

-8

(21)2012101747

(22)١٤/١٠/٢٠١٢

بایر إنتلیكشوال بروبرتي جي أم بي أتش(71)

المانیا, - ٤٠٧٨٩، ١٠شتراسھ -نوبل-الفرد: ب . المانیا   المدینة  مونھایم ص 

HRTال جرعات صلبھ عن طریق الفم منخفضھ الجرعھ للغایھ بالنسبھ الى اشك(54)

شادي فاروق مبارك(74)

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

-9



68

(21)2012101769

(22)١٦/١٠/٢٠١٢

الروش ایھ جي-ھوفمان.اف(71)

سویسرا, - باسیل٤٠٧٠- سي اتش ١٢٤جرینزتشیرستریت 

ازولینات] e[تترا ازا بنزو-ھكسیل دائري-اریل مغایر(54)

ھدى سراج الدین(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و د علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الر:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

-10

(21)2012111854

(22)٠٤/١١/٢٠١٢

جالكسو سمیث كالین ال ال سي(71)

لمتحدة االمریكیةالوالیات ا, -،١٩١٠٢وان فرانكلین بالزا، فیالدلفیا، بنسلفانیا ، 

إیندوالت(54)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

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

-11

(21)2012111860

(22)٠٥/١١/٢٠١٢

ایھ. ایرو سیلتیك اس(71)

لوكسمبورج١٦٥٣- ال . افینیو شارل د یجول . ٢

تركیبات دوائیة تشتمل على ھیدرومورفون ونالوكسون(54)

سمراحمد اللباد(74)

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

-12



69

(21)2012111863

(22)٠٥/١١/٢٠١٢

الروش ایھ جي-ھوفمان.اف(71)

سویسرا- باسیل٤٠٧٠- سي اتش ١٢٤جرینزتشیرستریت 

ازولینات] e[تترا ازا بنزو-ھكسیل دائري-اریل مغایر(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

-13

(21)2012111949

(22)٢٥/١١/٢٠١٢

تشا.ب.م.أدفیریو فارما ج(71)

ألمانیا -شونفلت ١٢٥٢٩. ٢بالزت -ولى برانت 

لمعالجھ تصلب PDE5، بمفردھا وفي اتحادات مع مثبطات sGC، منشطات sGCاستخدام مثیرات (54)
مجموعي

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

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و نھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل ع:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

-14

(21)2012111976

(22)٢٧/١١/٢٠١٢

شركھ مساھمھ فرنسیھ- بییر فابر میدكامینت  (71)

فرنسا-بیالنكورت  - ني  بولوج٩٢١٠٠- بالس ابیل جانس اف. ٤٥

cMETجسم جدید مضاد لـ (54)

سمراحمد اللباد(74)

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

-15



70

(21)2012121989

(22)٠٢/١٢/٢٠١٢

شركھ مساھمھ امریكیھ- سالیكس فارماسیوتیكالز ال تي دي  (71)

الوالیات , - ٢٧٦١٥: ب . امریكا ص : المدینھ -ان سي. رالي . كولوننید مركز الدكتور٨٥١٠
المتحدة االمریكیة

صور جدیده من ریفاكسیمین واستخداماتھا(54)

ر احمد اللبادسم(74)

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

-16

(21)2012122009

(22)٠٤/١٢/٢٠١٢

شركة مساھمة فرنسیة- سانوفي(71)

فرنسا- باریس  ٧٥٠١٣- افیني دي فرنسا اف  ١٧٤

مشتقات ھكسا فلورو أیزو بروبیل كربامات، وتحضیرھا، واستخدامھا العالجي(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

-17

(21)2014061007

(22)١٩/٠٦/٢٠١٤

زیلیكو، انك(71)

، الوالیات المتحده ٠١٨٠١شارع سالم، الوحده ال، ووبرن، ماساتشوستس ٢٧١

معالجھ كتلھ حیویھ(54)

خالد مجدى مختار حماده(74)

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

-18



71

(21)2014122027

(22)١٦/١٢/٢٠١٤

المركز القومى للبحوث(71)

-الجیزة -الدقى -مكتب اتصال براءات االختراع  - مركز القومى للبحوث ال- شارع البحوث ٣٣
جمھوریة مصر العربیة

تولید الكھرباء من البحیرات المالحھ باستخدام دائره ثاني أكسید الكربون(54)

ویمثلھا ماجده محمد السید ) المركز القومى للبحوث(نقطھ االتصال (74)

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

-19

(21)2015081247

(22)١١/٠٨/٢٠١٥

المركز القومى للبحوث(71)

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

ُالتأثیر الواقى للكبد لنبات القـتـاد أو الحربث(54) ُ ُ َ َ

منى محمد فرید- نجالء على احمد -محمد زكریا- ماجده محسب السید (74)

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

-20

(21)2015081346

(22)٢٦/٠٨/٢٠١٥

زیلیكو، إنك(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ، الوالیات المتحدة٠١٨٠١شارع سالم، الوحدة إل، ووبرن، ام ایھ ٢٧١

معالجة كتلة حیویة(54)

خالد مجدى حماده(74)

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

-21



72

 (21)2015091383

(22)٠٢/٠٩/٢٠١٥

داو اجروساینسز  ال ال سى       (71)

زایونسفیل ٩٣٣٠، الوالیات المتحدة االمر٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠
.، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا 

أریل بیریمیدین -٢ین حمض الكربوكسیلك ،أریل بیكول-٦مكافحة المحاصیل عریضة الورقة باستخدام (54)
حمض الكربوكسیلك ،أو أمالحھ أو استراتھ

مكتب عبد الھادى للملكیةالفكریھ(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
قدمة ومرفقات الطلبالفكرة المأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

-22

(21)2015091515

(22)١٤/٠٩/٢٠١٥

محمد السید احمد احمد صرصار(71)

مصر, ٢١٥٥٢اللبان  –١٠# شقة –٢# باوك –سوق الجمعة –المساكن اإلقتصادیة 

موفرة  للمیاه)  شیشة  (  نرجیلة  (54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و طلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار ال:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

-23

(21)2015111813

(22)١٦/١١/٢٠١٥

محمد على محمد سید(71)

مصر, الدولة جمھوریة مصر العربیھ محافظة أسیوط     المدینة   مركز أسیوط قریة الشغبھ

مركب مقوي لالعصاب(54)

(74)

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

-24



73

(21)2016040603

(22)٠٦/٠٤/٢٠١٦

الندمارك جرافیكس كوربوراشن (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٤٢تیكساس , ھوستون ٢. بلدج , .سیتي ویستب بلفد ٢١٠٧

لخطأ في تطبیق حفرالتقاط سیر العمل اآللي لتحلیلھ وإعداد تقاریر با(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

-25

(21)2016071236

(22)٢٦/٠٧/٢٠١٦

ل ایھاب عادل السعید الفرهعاد(71)

شارع األمل أرض حالوة خلف مدرسة نجیب سالم اإلعدادیة بجوار محل –دسوق –كفر الشیخ 
مصر, سعید مناع لألدوات الصحیة

إنسان آلى(54)

(74)

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

-26

(21)2016071240

(22)٢٦/٠٧/٢٠١٦

طارق حسن كامل حسین المغربي(71)

مصر, القاھرة  : المدینة 

دابلیو جنیریتور& اس (54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و ھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عن:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

-27



74

(21)2016081339

(22)١٤/٠٨/٢٠١٦

)بي یو بي ال ( تلیفون اكتیبوالجت ال ام اریكسون(71)

السوید٨٣-١٦٤ستوكھولم 

EPSطرق، جھاز السلكي، محطة قاعدة السلكي وعقدة شبكیة ثانیة للتحكم في حامل (54)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

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

-28

(21)2016081361

(22)١٥/٠٨/٢٠١٦

شركة محدودة سنغافوریة –ال تي  دي . اینوفاشن ھولدینجز بي تي أي (71)

سنغافورة, ١٨٩٧٠٢شاو تویرز سینجابوري ٠٦-٢٥# بیتش رواد ١٠٠

نظام وطریقة لتسھیل القروض المالیة(54)

سمر أحمد اللباد (74)

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

-29

(21)2016081402

(22)٢٢/٠٨/٢٠١٦

المركز القومى للبحوث(71)

-الجیزه- الدقى-مكتب اتصال براءات االختراع-المركزالقومى للبحوث / شارع البحوث ٣٣
جمھوریھ مصر العربیھ

العسل مقابل میتفورمین تأثیرات على خالیا البنكریاس بیتا في الجرذان المصابة    (54)
. باإلستربتوزوتوسین المستحث بالسكرى 

نجالء على أحمد/ مد فرید منى مح/ محمد زكریا فھیم / محسب السید ماجده (74)

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

-30



75

(21)2016091520

(22)١٨/٠٩/٢٠١٦

كإن, أجریچیناتیكس(71)

المریكیةاالوالیات المتحدة , الوالیات المتحدة األمریكیة،٤٦٢٦٨إندیانا ،إندیانابولیس،یل رودفزیونز

(54)Cry D1 للسیطرة على دودة كیزان الذرة"Corn Earworm (CEW)"

عمرو الدیب(74)

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

-31

(21)2016091587

(22)٢٧/٠٩/٢٠١٦

شركة محدودة استرالیة –فاست سوالر بي  تي واي  لیمتد (71)

استرالیا, ٢٠٠٠نیو سویث والیز , بریدجي ستریت سیدني ١٩-٨١٧لیفل 

ُطریقة وجھاز خاصة لحامل متتبع شمسي(54)

سمر أحمد اللباد (74)

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

-32

(21)2016101602

(22)٠٣/١٠/٢٠١٦

ثرى أم انیوفیتیف بروبرتیز كومبانى (71)

, ، الوالیات المتحدة االمریكیة٣٤٢٧-٥٥١٣٣سانت بول ، مینیسوتا ٣٣٤٢٧ثرى ام سنتر ، ص ب 

مجزأ وطریقة صنعھ) فیلم(غشاء (54)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

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

-33



76

(21)2016101685

(22)١٣/١٠/٢٠١٦

بشار ھانى على(71)

- حلوان -االسره مالصق للبنك االھلى الجدید حكمھام ممصطفى صفوت ام-شارع شریف ١٩
مصر, القاھره

العكاز الذكى(54)

(74)

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

-34

(21)2016101769

(22)٢٧/١٠/٢٠١٦

بیتافنس ھولدینج ان في(71)

بلجیكا, جینت٩٠٥٢بي ١٢٦ریجفیستریت 

شبكة تسییج وسیاج(54)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

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

-35

(21)2016101783

(22)٣٠/١٠/٢٠١٦

جوزیف كومباني انترناشیونال إنك(71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٢٦١٤النجلي افینیو، إرفین، كالیفورنیا، ١٧١١

لتبرید ذات وحدة تبادل حرارى تستخدم ثانى أكسید الكربون السائلحاویة مشروبات ذاتیة ا(54)

عمرو الدیب(74)

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

-36



77

(21)2016101787

(22)٣١/١٠/٢٠١٦

جانسن بیوتك انك (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة- ١٩٠٤٤ریدج فیو دریف ، ھورشام ، بى إیھ ٨٠٠/٨٥٠

في الخالیا الصماویة البنكریاسیة MAFAاستخدام الجزیئات الصغیرة لتعزیز التعبیر عن (54)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

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

-37

(21)2016111789

(22)٠١/١١/٢٠١٦

على فرید محمد على جمعھ الشایب(71)

مصر, مصر الجدیدة–سید ابو شادى میدان تریمف ا شارع ال٢

تخلیق الحمل في البطن كعالج للعقم المتسبب عن غیاب الرحم(54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

-38

(21)2016121987

(22)٠٥/١٢/٢٠١٦

صندوق العلوم و التنمیة التكنولوجیة(71)

مصر- شارع القصر العیني، القاھرة١٠١مبنى وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، الدور الثاني ـ

ترسیب باستخدام الھواء الساخنصقل المنتجات المصنعة بتكنولوجیا اإلذابة و ال(54)

(74)

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

-39



 78

(21)2016122007

(22)٠٨/١٢/٢٠١٦

د محمد عبد الملك محمد على العایدىخال(71)

مصر, مدینھ نصر –امتداد عباس العقاد –شارع ابو العتاھیة ٦٠

استدى باص (54)

(74)

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

-40

(21)2016122097

(22)٢٥/١٢/٢٠١٦

أیھ.ا، أسفباریس دكارت أریا ریكریاتی(71)

أسبانیا, ٣٦٩٩٠: ب . أسبانیا   المدینة  سانیكسینكسو    ص 

.زورق خفیف الوزن بمظھر یشبھ عربة السباق(54)

.مادوك اند برایت اى بى لو اوفیس  محامیون ووكالء براءات-فى كمال عبد الوھاب مصط/ أ(74)

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

-41

(21)2017010134

(22)٢٤/٠١/٢٠١٧

جالكسو سمیث كالین انتلكتشویل بروبرتي دیفلوبمنت لیمتد(71)

, المملكة المتحدة - جي اس ٨٩تي دبلیو, برینتفورد میدلسیكس , جریت ویست روود ٩٨٠
بریطانیا

مركبات ثالثیة الحلقة تحتوي علي النتروجین لعالج عدوي النیسریة البنیھ(54)

د ودیع رزق ترزيناھ(74)

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

-42



79

(21)2017020237

(22)١٤/٠٢/٢٠١٧

عبدالحلیم احمد طھ(71)

جمھوریة مصر العربیة- محافظة اسوان - جزیرة الفوزة -مركز ادفو 

االنتاج الطبیعي لحمض الفولیك داخل الجسم البشرى(54)

(74)

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

-43



80

انــــــــــــــــــــــبی
بتعدیــــــل اســـــــــم الشــــــركة



81

(21)2014040673

(22)٢٨/٠٤/٢٠١٤

جھة بحثیة - یونیفرست اوف زیوریش - بیوجین إیدك انترناشیونال نیوروسینس جي ام بي اتش(71)
سویسریة

سمر اللباد(74)

TDP-43وعیة بـ جزیئات ربط ن(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
جھة -یونیفرست اوف زیوریش -بیوجین إیدك انترناشیونال نیوروسینس جي ام بي اتش:مـــن

بحثیة سویسریة
بیوجین انترناشیونال نیوروسینس جي -جھة بحثیة سویسریة-یونیفرست اوف زیوریش :الـــى

بي اتشام
25/11/2019 :بـتاریخ

-1

(21)2018030372

(22)٠٤/٠٣/٢٠١٨

عبدالرحمن السید عبدالرحمن السید(71)

خالد زغلول محمد(74)

باستخدام درجة الصلب S350GDتقلیل تكلفة إنتاج درجة الصلب المسطح اإلنشائي المجلفن (54)
S235JR

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
عبدالرحمن السید عبدالرحمن السید:مـــن
جلفا میتال- شركة العبور للصناعات المعدنیة :الـــى

03/11/2019 :بـتاریخ

-2



82

(21)2018091549

(22)٣٠/٠٩/٢٠١٨

امجن انك(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

وطرق استخدامھاFLT3مستقبالت كیمیریة لـ (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
امجن انك:مـــن
كیت فارما إنك - امجن انك:الـــى

25/11/2019 :بـتاریخ

-3

(21)2019040588

(22)٠٩/٠٤/٢٠١٩

المركز القومى للبحوث(71)

المركز القومى للبحوث(74)

فلتر حیوى لمعالجة متبقیات الصبغات النسجیة بیولوجیا فى میاه الصناعة العادمة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
المركز القومى للبحوث:مـــن
المركز القومى للبحوث:الـــى

وجیةصندوق العلوم والتنمیة التكنول-٢
19/11/2019 :بـتاریخ

-4



83

بیــــــــــــــــــان
راءةـــــــة البــــــــال ملكیــــــــبانتق



84

(21)2007111235

(22)١٢/١١/٢٠٠٧

في .دي اى سي . بي .فیترو ، اس ایھ (71)

عمرو مفید الدیب (74)

)عن الخط او الشبكھ ( منفصل / جسر تحزیز متصل (54)

نقل الملكیة :ونىالتقریر القان
في .دي اى سي . بي .فیترو ، اس ایھ :مـــن
ى:الـــى الس ال ال س الت ج ترو ف فی

06/11/2019 :بـتاریخ

-1

(21)2010091513

(22)٠٨/٠٩/٢٠١٠

فیترو إس إیھ بى دى إى إس فى (71)

الفكریةعبد الھادى للملكیة (74)

منتج عاكس              (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
فیترو إس إیھ بى دى إى إس فى :مـــن
ى:الـــى الس ال ال س الت ج ترو ف فی

04/11/2019 :بـتاریخ

-2

(21)2011010051

(22)١٠/٠١/٢٠١١

فرنھوفر-كوربوراشیونفویسیاجى (71)

ناھد ودیع رزق(74)

مشفر وحده فك شفره صوتیھ لتشفیر اطارات عینھ اشارات صوتیھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
فرنھوفر-فویسیاجى كوربوراشیون:مـــن
رنھوفر-١:الـــى ف

شركھ المانیھ مساھمھ-ر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اى في جسلتشافت زی-٢
06/11/2019 :بـتاریخ

-3



85

(21)2012061102

(22)١٤/٠٦/٢٠١٢

فیترو  اس ایھ  بى دى اى سى فى (71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

ذات غشاوه محسنھ وطرق لصنعھا خلیھ شمسیھ ذات غشاء سیلیكون رقیق (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
فیترو  اس ایھ  بى دى اى سى فى :مـــن
ى:الـــى الس ال ال س الت ج ترو ف فی

07/11/2019 :بـتاریخ

-4

(21)2012091650

(22)٢٥/٠٩/٢٠١٢

بى دى اى سى فى فیترو  اس ایھ  (71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)

اغلفھ تحكم شمسیھ ذات طبقھ فلزیھ غیر مستمره(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
فیترو  اس ایھ  بى دى اى سى فى :مـــن
ى:الـــى الس ال ال س الت ج ترو ف فی

19/11/2019 :بـتاریخ

-5

(21)2012091667

(22)٢٧/٠٩/٢٠١٢

فیترو  اس ایھ  بى دى اى سى فى (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

مراه ذات طالءات عاكسھ على سطح اول وسطح ثاني معاكس(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
دى اى سى فى فیترو  اس ایھ  بى:مـــن
ى:الـــى الس ال ال س الت ج ترو ف فی

14/11/2019 :بـتاریخ

-6



86

(21)2012111951

(22)٢٥/١١/٢٠١٢

فیترو  اس ایھ  بى دى اى سى فى (71)

مكتب عبد الھادى (74)

تركیبھ زجاج ازرق(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
فیترو  اس ایھ  بى دى اى سى فى :مـــن
ى:الـــى الس ال ال س الت ج ترو ف فی

11/11/2019 :بـتاریخ

-7

(21)2013040708

(22)٢٤/٠٤/٢٠١٣

فیترو  اس ایھ  بى دى اى سى فى (71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

ًعملیة تغلیف بستارة كھربائیا لتغلیف المرایا الشمسیة(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
فیترو  اس ایھ  بى دى اى سى فى :مـــن
ى:الـــى الس ال ال س الت ج ترو ف فی

03/11/2019 :بـتاریخ

-8

(21)2013061051

(22)١٩/٠٦/٢٠١٣

)بي یو بي ال ( تلیفون اكتیبوالجت ال ام اریكسون(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

عملیة ترشیح إلزالة الحجب(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
)بي یو بي ال ( تلیفون اكتیبوالجت ال ام اریكسون:مـــن
یونال:الـــى دیا إنترنش وس می فیل د لیمت

27/11/2019 :بـتاریخ

-9



87

(21)2013121972

(22)٢٤/١٢/٢٠١٣

فیترو  اس ایھ  بى دى اى سى فى (71)

للملیكھ الفكریھ-مكتب عبد الھادى (74)

ماده عاكسھ تشتمل على طبقھ كاثودیھ ذوابھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
فیترو  اس ایھ  بى دى اى سى فى :مـــن
فیترو فالت جالس ال ال سي :الـــى

11/11/2019 :بـتاریخ

-10

(21)2019010005

(22)٠٢/٠١/٢٠١٩

انك , ایرونود فارماسوتیكالز (71)

سمر أحمد اللباد (74)

SGCصور صلبة من محفز (54)

نقل الملكیة :ریر القانونىالتق
انك , ایرونود فارماسوتیكالز :مـــن
ك:الـــى یرابیوتیكس ، ان ایكلریون ث س

26/11/2019 :بـتاریخ

-11

(21)2019020318

(22)٢٦/٠٢/٢٠١٩

شركة مساھمة أمریكیة –انك , ایرونود فارماسوتیكالز (71)

سمر احمد اللباد(74)

ثنائي الحلقةsGCانصھار محفزات (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
شركة مساھمة أمریكیة –انك , ایرونود فارماسوتیكالز :مـــن
یرابیوتیكس:الـــى ایكلریون ث ك, س ان

04/11/2019 :بـتاریخ

-12
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26619 (11)

2008060905 (21)

PEG-لبروتینات والبیبتیداتبولیمر شجرى رباعى االفرع لالقتران با (54)

سینترو دى اینجینیریا جینیتكا واى  بیوتیكنولوجیا      (71)

سمر اللباد (74)

-1

26679 (11)

2009060839 (21)

عضو دوار خاص بمحرك مغناطیسي  (54)

فریكساس فیال ریمون      (71)

ي محمود الولیل (74)

-2

22552 (11)

2000111374 (21)

جھاز و طریقة لتصنیع أنابیب حلزونیة (54)

شركة فنلندیة     -او واى كیھ دبلیو إتش بایب إیھ بى (71)

سمر احمد اللباد  (74)

-3

22880 (11)

2000111381 (21)

ومواد وسیطھ وأمالح ومواد لمكافحھ الحشرات ) ثیون(مشتقات امینو كینازولینون مستبدل
منھـــــا وطریقھ الستخدام ھذه المواد (54)

نیھون نوھیاكو كو لیمتد      (71)

محمد محمد بكیر  (74)

-4
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23429 (11)

2002111244 (21)

ن او ثیول على الموقع الفا مشتقات فینیثیل امید حمض كربوكسیلیك جدیدیة معالجة بأوكسیج (54)

ج      . سینجنتا باریتسیبشن أ (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

-5

23584 (11)

2003111025 (21)

تنقیھ الدم من المیوجلوبین باستخدام فلتر وریدى (54)

عمرو علي مختار الحصرى      (71)

مختار الحصرىعمرو علي  (74)

-6

24084 (11)

2006050454 (21)

جھاز استنشاق بغطاء شریطى     (54)

استرا زینیكا أ ب ، شركة مساھمة ، سویدیة      (71)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

-7

24333 (11)

2005110476 (21)

طرق وجھاز الختبار مكون  (54)

جنرال الكتریك كومبانى      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

-8
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24701 (11)

2007030297 (21)

غطاء ألجھزة توصیل الدواء (54)

افنتیس دویتشالند جى ام بى اتش     - سانوفي - تریمو كوربوریشن (71)

سمر أحمد اللباد (74)

-9

24827 (11)

2006050421 (21)

قفل لحاویة یعمل بالدفع والسحب (54)

الكوا كلوزر سیستمس انترناشیونال انك      (71)

سمر احمد اللباد (74)

-10

25321 (11)

2009050792 (21)

محول طاقة موجات مغمور بشكل كامل   (54)

سوث اینرجى لیمتد     ٤٠ (71)

سمر احمد اللباد (74)

-11

25773 (11)

2010040558 (21)

حاویات خصوصــا للمنتجات الزراعیـــھ  (54)

یوســـف ھیمــــان      (71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

-12
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25898 (11)

2010050822 (21)

ھ وجھاز لتصنیع شریط من المعدن   طریق (54)

اس ام اس دیماج ایھ جى      (71)

وجدى نبیھ عزیز  (74)

-13

26118 (11)

2010050806 (21)

سبیكھ مقاومھ للحراره ، لوحھ مكونھ لاللیاف وطریقھ انتاج الصوف المعدنى (54)

جوبان ایزوفر     -سانت -ان سیفاجوب- سانت   (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

-14

26309 (11)

2009101449 (21)

طریقة وتقنیة لتصنیع حوائط خرسانیة خفیفة سابقة الصب صدیقة للبیئة ولھا خواص میكانیكیة 
جیدة (54)

التھامى أبو زید التھامى عبد هللا      (71)

التھامى أبو زید التھامى عبد هللا (74)

-15

26312 (11)

2010020279 (21)

وصلة أنبوبیة لحقل نفط ذات قدرة زائدة على تحمل االنضغاط (54)

فام یو اس ایھ، ال ال سي      (71)

شركة سماس  (74)

-16
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26316 (11)

2009101458 (21)

توافقى باستخدام معدالت حركھ مسح متعدده) ترقیق او تخفیف(توھین (54)

فى     . جیكو تكنولوجى بى  (71)

ھدى عبد الھادي  (74)

-17

26629 (11)

2006050459 (21)

ًعملیة جدیدة لتخلیق بیریندوبریل وأمالحھ المقبولة صیدالنیا   
(54)

شركة فرنسیة مساھمة     - لي البوراتورز سیرفیر   (71)

سمر اللباد (74)

-18

26981 (11)

2009101481 (21)

مرتجفة) سقوط(نظام و تقنیة حیازة اھتزازیة لحركة مسح انزالق  (54)

فى     . جیكـو تكنولوجى  بى  (71)

الفكریھعبد الھادى للملكیھ  (74)

-19

27536 (11)

2006050474 (21)

٥PDEثنائى بیریمیدینات ذات نشاط مثبط ل.٤.٣ثنائى امینو بیرازلو ٥.٧ (54)

فایز انك      (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

-20
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27561 (11)

2012050894 (21)

متواصلھ لتركیبات دقیقھ على شریط زجاجى ، وشریط زجاجى تم الحصول طریقھ للطباعھ ال
علیھ بھذه الطریقھ (54)

فایفز ستین      (71)

محمد محمد بكیر  (74)

-21

27819 (11)

2013111693 (21)

عملیھ تكاملیھ النتاج القدره الكھربائیھ وجھاز خاص بذلك (54)

ایطالسیمنتى  اس بى ایھ      (71)

سمر احمد اللباد (74)

-22

27986 (11)

2011111948 (21)

مشابك تقویمیھ بكرات رولمان (54)

احمد قندیل حسین االصفر      (71)

(74)

-23

28025 (11)

2013111692 (21)

قدره الكھربائیھ وجھاز خاص بذلكعملیھ تكاملیھ النتاج ال (54)

ایطالسیمنتي اس ابي ایھ      (71)

سمر احمد اللباد (74)

-24
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28086 (11)

2009050669 (21)

طریقة لتصنیع منتجات معدنیة مسحوقة دقیقة (54)

یة     شركة مساھمة سویسر-كالكارب ایھ جي   (71)

سمر احمد اللباد (74)

-25

28579 (11)

2010050747 (21)

نظام تخزین وتنقیھ میاه  (54)

ا ج     ) جرین بالنت (لوكسین  (71)

سمر احمد اللباد (74)

-26

28797 (11)

2015060945 (21)

ة كبسولة جزئیةكبسولة جزئیة وطریقة إلنتاج مشروب بواسط (54)

في سیستم جي ام بي اتش     -كیھ  (71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

-27

28798 (11)

2015050830 (21)

ُكبسولة تقدیم فردي ألجل إنتاج مشروب قھوة بدون مبیّض (54)

في سیستم جي ام بي اتش     -كیھ  (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

-28
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D1 2014010128 (21)

٢٨/٠١/٢٠١٤ (22)

سطح مشرب–اجھزة ادخال سائل  (54)

Massachusetts Institute of  Technology (71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

-1

2005050182 (21)

٠٣/٠٥/٢٠٠٥ (22)

مصعد  بھ بكره سحب بدون ثقل موازن (54)

KONE CORPORATION (71)

ھدى سراج الدین (74)

-2

2005120512 (21)

١٣/١٢/٢٠٠٥ (22)

لھ نسیج لسجاد اكسمنستر    جھاز التحكم آل (54)

GROZ - BECKERT KG, A COMPANY ORGANIZED UNDER OF THE
LAWS OF GERMANY, OF PARKWEG 2, 72458 ALBSTADT,
GERMANY

(71)

وكیل براءات-ھدى عبد الھادى  (74)

-3

2007050476 (21)

١٥/٠٥/٢٠٠٧ (22)

ت كامبتوثیسین  تركیبات صیدالنیة تحتوى على مشتقا (54)

SIGMA- TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A (71)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

-4

2008101740 (21)

٢٢/١٠/٢٠٠٨ (22)

اصالح العوارض فى صورة تعلیمات وكالم مسموع فى احداث صیانة للبشریة (54)

Nabil Mahmoud El-Tantawi (71)

محمود الطنطاوى نبیل (74)

-5
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2009050694 (21)

١٢/٠٥/٢٠٠٩ (22)

أبتامر مضاد للمیدكین واستخدامھ (54)

RIBOMIC INC. (71)

سمر أحمد اللباد (74)

-6

2010111879 (21)

٠٧/١١/٢٠١٠ (22)

طریقھ لمعالجھ اوجھ القصور المعرفى (54)

H. LUNDBECK A/S (71)

احمد اللبادسمر  (74)

-7

2010111918 (21)

١٠/١١/٢٠١٠ (22)

نظام الحماالت والمنصات التسلیحیھ الجدیده المتحركھ اسفل جناح المقاتالت والقاذفات (54)

hosam eldein mahmoud mohamad el mowafei (71)

حسام الدین محمود محمد الموافى (74)

-8

2013050933 (21)

٣٠/٠٥/٢٠١٣ (22)

ولقاحات تحتوي علیھا٣٤TOMMببتیدات  (54)

ONCOTHERAPY SCIENCE, INC. (71)

سمر احمد اللباد (74)

-9

2013050936 (21)

٣٠/٠٥/٢٠١٣ (22)

٢JAKمعالجة الحاالت التي تتوسطھا  (54)

YM BIOSCIENCES AUSTRALIA PTY LTD (71)

ناھد ودیع رزق (74)

-10

٩٨
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2014040627 (21)

٢٠/٠٤/٢٠١٤ (22)

مركبات وطرق لتعزیز االستجابات المناعیة الفطریة (54)

GLAXOSMITHKLINE LLC (71)

سمر اللباد (74)

-11

2014040661 (21)

٢٨/٠٤/٢٠١٤ (22)

- ٢}  ء من جز/تحتوى على قطعةRODمثبطات فیروس االلتھاب الكبدى الوبائى سى شبیھة ب 
امین{كاربونیل میثیل-١-بیرولیدین[یل-٢-إیمیدازو- H١-)یل-٤-بیفینیل(- ٤]

(54)

ى ى إل إل س د دى ب ا آر آن انس بیوفارم ثیرف (71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

-12

2014040687 (21)

٢٩/٠٤/٢٠١٤ (22)

روابط اساسھا التیروسین وذلك التصال ببتیدات قابلھ للفك (54)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH-BAYER PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT

(71)

شادى فاروق مبارك  (74)

-13

2014050741 (21)

٠٨/٠٥/٢٠١٤ (22)

ثیو بیریمیدینون-٢مركبات  (54)

PFIZER INC (71)

سمراحمد اللباد (74)

-14

2014050751 (21)

١١/٠٥/٢٠١٤ (22)

AXIو -MetCمشتقات الیوراسیل مثل مثبطات الكاینیز  (54)

IGNYTA, INC. (71)

مكتب عبد الھادى (74)

-15
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2014050764 (21)

١٣/٠٥/٢٠١٤ (22)

- H١-میثیل-٤(-٥] -N- [ امینو[ لبیریمیدینی-٢-)بیریدینیل- ٣(- ٤]] - ٣- میثیل - ٤تركیبھ 
بنزامید فوریھ االطالق[ فنیل ) ثالثي فلورو میثیل(-٣-)یل- ١-ایمیدازول 

(54)

NOVARTIS AG. (71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

-16

2014050777 (21)

١٤/٠٥/٢٠١٤ (22)

مشتقات بولیمیكسین (54)

NOVACTA BIOSYSTEMS LIMITED-CANTAB ANTI-INFECTIVES
LIMITED

(71)

سمر اللباد (74)

-17

2014050828 (21)

٢٢/٠٥/٢٠١٤ (22)

كانبینوید٢كمعضادات مستقبل ] , 4d-5[ترایازولو] ٣،٢،١[مشتقات  (54)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (SWITZERLAND) (71)

سمر اللباد  (74)

-18

2014050852 (21)

٢٥/٠٥/٢٠١٤ (22)

نوكسسوالم وجلوفوسینات االمونیومتركیب تازري مبید للحشرات یحتوى على بی (54)

DOWAGROSCIENCES LLC (71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

-19

2014060878 (21)

٠١/٠٦/٢٠١٤ (22)

-٤-)ترانس((- ١- )یل-٣-بیریدین) یل-٢-ھیدروكسي بروبان-٢(-٦(- ٧تركیبات صیدالنیھ من 
ون، وشكل - )H١(٢-بیرازین] B- ٣, ٢[یدرو بیرازینو داي ھ٤، ٣-)میثوكسي سیكلو ھكسیل

صلب منھا وطرق استخدامھا
(54)

SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC (71)

سمر اللباد  (74)

-20
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2015040553 (21)

٠٩/٠٤/٢٠١٥ (22)

ِللمستقبلبالمیثیلینمرتبطةكوینولینیلِّدالتمع َ ُROR-GAMMA-T (54)

Janssen Pharmaceutica N.V. (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

-21

2015040573 (21)

١٥/٠٤/٢٠١٥ (22)

أوكسازین-بیریدو- صورة صلبة من مشتق داي ھیدرو (54)

Novartis AG (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

-22

2015040579 (21)

١٥/٠٤/٢٠١٥ (22)

PI3Kمثبطات لـ مشتقات بیرولو ترایازینون ك (54)

ALMIRALL, S.A (71)

سمر اللباد (74)

-23

2015050671 (21)

٠٣/٠٥/٢٠١٥ (22)

١Dالمركبات العطریة المغایرة وإستخداماتھا كروابط دوبامین  (54)

Pfizer INC (71)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

-24

2015050747 (21)

١٣/٠٥/٢٠١٥ (22)

٦-))S(-٥[-١{-١-)یل- ٢-بیریدین-)إیثوكسي- ھیدروكسي -٢[-Hإیثیل- }یل- ٣- بیرازول- ١( -
٣H-أون في صورة مضاد مستقبل - ٢- بنزوثیازول-٣، ١AMPA المعتمد علىTARP - ٨جاما

(54)

Eli Lilly & Company (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

-25
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2015050764 (21)

١٧/٠٥/٢٠١٥ (22)

جلوبولینات مناعیة ثنائیة الوحدات غیر متجانسة (54)

AMGEN INC (71)

سمر اللباد (74)

-26

2015050780 (21)

١٩/٠٥/٢٠١٥ (22)

تركیبة لإلطالق الفوري والممتد (54)

FERRING B.V. (71)

سمر اللباد (74)

-27

2015050803 (21)

٢٤/٠٥/٢٠١٥ (22)

كیب صیدالني جدیدتر (54)

GlaxoSmithKline LLC (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

-28

2015101706 (21)

٢٥/١٠/٢٠١٥ (22)

AA 1.2  لعالج وتولید حیوانات منویة سلیمة (54)

Mahmoud Abdul Rahim Hassan Abolhassan (71)

(74)

-29

2015101707 (21)

٢٥/١٠/٢٠١٥ (22)

AAHAA مستحضر طبي عشبي لعالج سرطان الجلد (54)

Mahmoud Abdul Rahim Hassan Abolhassan (71)

(74)

-30

١٠٢
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2015101723 (21)

٢٧/١٠/٢٠١٥ (22)

تركیبة جدیدة لقتل البكتریا المختزلة للكبریتات وإذابة كبریتید الحدید في : الجیل الثالث من البیوسید
نتاج الماء والزیت الخام ابار إ

(54)

Egyptian Petroleum Research Institute (71)

على عبدالعال على (74)

-31

2015121929 (21)

٠٨/١٢/٢٠١٥ (22)

نظام وطریقة لتسھیل معامالت تجاریة (54)

EINNOVATIONS HOLDINGS PTE. LTD (71)

سمر اللباد (74)

-32

2016040584 (21)

٠٤/٠٤/٢٠١٦ (22)

ثینویوراسیل كربوكسامیدات دائریة واستخدامھا (54)

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (71)

.وكیل براءات-شادي فاروق مبارك  (74)

-33

2016040616 (21)

١٠/٠٤/٢٠١٦ (22)

محالیل لزیادة الثبات والعمر التخزیني لمحلول حفظ األعضاء واألنسجة (54)

Somahlution, LLC (71)

ناھد ودیع رزق  (74)

-34

2016050869 (21)

٢٦/٠٥/٢٠١٦ (22)

مركبات بنزامید بھا استبدال وطرق استخدامھا (54)

GENENTECH, INC-XENON PHARMACEUTICALS INC (CANDA) (71)

سمر احمد اللباد (74)

-35

١٠٣



104

2016061003 (21)

١٣/٠٦/٢٠١٦ (22)

بیبریدین تعمل في صورة -)میثیل بروبیونیل- ٢- ھیدروكسو-٢-تراي فلورو-٣، ٣، ٣(-١Nمشتقات 
مثبطات كیناز دایھیدروجیناز بیروفات

(54)

MERCK PATENT GMBH (71)

سمر أحمد اللباد  (74)

-36

2016101636 (21)

٠٥/١٠/٢٠١٦ (22)

اكواب صینیة (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

(74)

-37

2016101639 (21)

٠٥/١٠/٢٠١٦ (22)

مضاغة أطعمة (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

(74)

-38

2016101641 (21)

٠٥/١٠/٢٠١٦ (22)

یعقلم لبیسة أو قلم تسم (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

(74)

-39

2016101643 (21)

٠٥/١٠/٢٠١٦ (22)

المراءة المتحركة او المرنة (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

(74)

-40

١٠٤
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2016101675 (21)

١١/١٠/٢٠١٦ (22)

د وتدفئة الھواءجھاز لتنقیة الھواء من األتربة والدخان وتبری (54)

Tareq Nashat Amin Mohamed (71)

(74)

-41

2016101716 (21)

١٨/١٠/٢٠١٦ (22)

سخان السوائل الكھربى یعمل بأمان كامل (54)

George Abbdel Messih Zaki Abdel Malek-Al Shahat Awad Mahamed
Shauka

(71)

(74)

-42

2016101731 (21)

٢٠/١٠/٢٠١٦ (22)

خلطة مسحوق نوي التمر للقھوة  (54)

Ahmed Mohamed Mohamed Ahmed-Haidy Gamal Mahmoud Ali-Marwa
Ahmed Mohamed El-Said-Moustafa Mahmoud El-Sayed Mohamed-
Nourhan Magdi Refaie Ali

(71)

(74)

-43

2016101762 (21)

٢٦/١٠/٢٠١٦ (22)

الدائري متعدد المنصات القابلة للطى لناطحات السحاب والمباني المزدحمةالمصعد   (54)

Mohamed Abdel Hameed Abdel Aleem Mohamed Soliman (71)

(74)

-44

2017030466 (21)

١٥/٠٣/٢٠١٧ (22)

صمام ال رجعي قادر على التحكم في اإلغالق السریع والبطيء بواسطة خانق متغایر (54)

FLOWTECH CO.,LTD.-YANG , JAE GU (71)

سمر احمد اللباد  (74)

-45
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2017050742 (21)

٠٢/٠٥/٢٠١٧ (22)

ماكینة طباعة على وجھي الورقة في نفس الوقت (54)

KBA-NOTASYS SA (71)

سمر احمد اللباد  (74)

-46

2017050771 (21)

٠٧/٠٥/٢٠١٧ (22)

تترا ھیدرو بیریدینات على ھیئة مثبطات - ٣،٤،٥،٦- فینیل-٦- میثیل-٦-داي فلورو- ٣،٥-أمینو-٢
١BACE

(54)

H. LUNDBECK A/S (71)

سمر احمد اللباد  (74)

-47

2017050790 (21)

٠٩/٠٥/٢٠١٧ (22)

آلیة إقفال حراري لوسیلة توصیل دواء (54)

Eli Lilly & Company (71)

رزق ترزيناھد ودیع  (74)

-48

2017060939 (21)

٠١/٠٦/٢٠١٧ (22)

مادة مضغوطة ذات سطح معالج (54)

OMYA INTERNATIONAL AG (71)

سمر احمد اللباد (74)

-49

2017061036 (21)

١٤/٠٦/٢٠١٧ (22)

ت صلةمصنع وعملیة إلنتاج األمونیا بالتنقیة بالتبرید الفائق، وطریقة للتجدید ذا (54)

CASALE SA (71)

سمر احمد اللباد (74)

-50

١٠٦
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2017061077 (21)

٢٠/٠٦/٢٠١٧ (22)

طریقة إلنجاز الجدران الداخلیة لمفاعالت حفزیة (54)

CASALE SA (71)

سمر احمد اللباد  (74)

-51

2017101625 (21)

٠٢/١٠/٢٠١٧ (22)

محرك كھربى متردد (54)

Shady Labib Salama Sawiras (71)

(74)

-52

2017101760 (21)

٢٢/١٠/٢٠١٧ (22)

المحطة الذكیة لتخزین الطاقھ الشمسیة (54)

MOHAMED RAGAB MOHAMED ABDRABO (71)

نقطة اتصال جامعة االسكندریة (74)

-53

2017101800 (21)

٢٦/١٠/٢٠١٧ (22)

TSTلحام المعادن (54)

ABD EL-RAHMAN EZZAT NAGY (71)

(74)

-54

2017101812 (21)

٣٠/١٠/٢٠١٧ (22)

الشارع االلكترونى (54)

Wael Mohamed Lotfy Abdullah (71)

(74)

-55

١٠٧
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2017111880 (21)

١٢/١١/٢٠١٧ (22)

.مایكرو روبوت عصبیة (54)

Nermin Hassan Mahsoub Nubian-mena abd alla Maher Saleh Mohammed
Qasim-Yousef Ali Ahmed Kahil

(71)

(74)

-56

2018050755 (21)

٠٦/٠٥/٢٠١٨ (22)

جھاز ترشیح بغشاء ذو ألیاف مجوفة وطریقة إنتاجھ (54)

SERUMWERK BERNBURG AG
(71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

-57
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