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تصدیر

بــر ، إذ أنهــا تحتــو علــى  ــة  ــة التــى تحمیهــا بــراءات االختــراع أهم تمثــل المعلومــات التكنولوج

عضــها إلــى منــتج صــالح لالســتغالل  ــل  ــن تحو م ــة قابلــة للتطبیــ الصــناعى ، أ أنــه  أســرار تكنولوج

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم اختـراع، للحفـا علـى تلـك تجاًرا أو صناعًا ، ومن هنا تن

.األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

ــة ، تــم  ــة والتكنولوج ــة والمنجــزات العالم عــاده الدول أ وإلدراكنــا للواقــع االقتصــاد العــالمى الجدیــد 

تـب  ـة بـین م ة لدعم االختراعات ، وترتكز علـى إنشـاء نقـا اتصـال إلكترون ة القوم إنشاء وتشغیل الش

ــــة ، بــــراءات حث ــــة فــــى الجامعــــات ، والمراكــــز ال ــــة والتكنولوج ــــین مراكــــز المعلومــــات العلم االختــــراع و

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ات ، ورطها إلكترونًا  والشر

ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

ة إلى األمام ة تدفع بخطة التنم .وثائ براءات االختراع إلى أصول إنتاج

ـة مـع  فاعل تـب بـراءات االختـراع ،  ـا ممثلـة فـى م حـث العلمـى والتكنولوج ة ال م ت أكاد وقد شار

ــة والصــادر  ــة مــن وزارات وهیئــات بــراءات االختــراع الجــزء األول مــن الالئحــة التنفیذ ــل األطــراف المعن

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لســنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا  وره ل

رة  ة الف ة حقوق الملك .متوافًقا مع قانون حما

ع  ــا وهــو تشــج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج

ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المســـتو االجتمـــاعى للفـــرد ، تســـو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للشـــ

ـــة ، حیـــث أن  مـــا یتوافـــ مـــع عصـــر المعلومات ـــالمجتمع  ـــة ترقـــى  وتـــؤد الـــى إرســـاء قاعـــدة تكنولوج

ــــة  ــــة والمحافظــــة علــــى أعمــــالهم ، مهمــــة قوم ــــة واالبتكار ین مــــن ذو القــــدرات اإلبداع ــــة الموهــــو رعا

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ
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العددافتتاحیة

ة بإصدار القانون رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص 

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

ة حقوق الم٢٠٠٢ حما رةوالخاص  ة الف مقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لك و

ة  ل القوانین التى تنظم حما إصدار جردة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن 

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــوق  حما ح االهتمــام  ــة القــرن الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها وممــا ال شــك ف

رة فى جم ة الف ة حقوق المخترعین والمبتكرن الملك ع المجاالت ـ ومنها مجال حما

ل  ان العالم الجدیـد الـذ تتشـ ا من أر نا أساس حت ر ان حیث أص م ة  ـ من األهم

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــرن الجدیــد ، و مالمحــه مــع بــدا

أهمیتها فـى إطـار المتغیـرات ومزدا من العمل إلخراجها على الوجه الذ یتناسب مع

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

ـة إصـدار  ة فـى عمل سـ س فقـ أحـد الخطـوات الرئ مثل إصدار هـذه الجرـدة لـ و

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

ننــا مــن هــذه الصــفوة مــن المبــدعین ، والتــ م مــا  ــن االســتفادة بهــا  م ــد  ى مــن المؤ

ة المتقدم ح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوج .ةـامتالك مفات

س  تب بـراءاترئ االختـراع م


ضه . أ" "عادل السعید عو
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ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
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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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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SZ سوازیالند
TD تشاد
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انـــــــبی
٢٠١٨دیسمبرالتى تم قبولھا خالل شھر بالطلبات 
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٢٠٠٨١٢١٩٧٤ (21)

٠٤/١٢/٢٠٠٨ (22)

SCHWARZ PHARMA AG -Germany (71)

KOMENDA, Michael-ARTH, Christoph- MIKA, Hans-Jurgen LINDNER,
Hans-PAULUS, Kerstin-BICANE, Fatima-IRNGARTINER, Meike

(72)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

تركیبات صیدالنیة ثابتة تتضمن فیسوترودین (54)

06011941.9-06011942.7-06011943.5 - PCT/EP2007/055582 (31)

09.06.2006. - 09.06.2006. - 09.06.2006. - 06/06/2007 (32)

EP - EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/222;A 61 P  13/10;A 61 K  9/16 (51)
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٢٠٠٩٠٥٠٦٤٢ (21)

٠٥/٠٥/٢٠٠٩ (22)

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD -Switzerland (71)

HUBSCHWERLEN, Christian-PANCHAUD, Philippe-SPECKLIN, Jean-
Luc

(72)

ترزىناھد ودیع رزق (74)

ون-٢- أوكسازولیدین  - ھیدروكسى مثیل  -٥مشتقات  (54)

PCT/IB2006/054189 - PCT/IB2007/054557 (31)

10.11.2006. - 09/11/2007 (32)

IB - IB (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/42;A 61 K  31/445;C 07 D  413/14;A 61 P  31/00;A 61
K  31/4709

(51)
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٢٠٠٩٠٩١٤٠٨ (21)

٢٨/٠٩/٢٠٠٩ (22)

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED - Japan (71)

SAGASAKI, Shinji-KOJIMA, Masazumi-KUNO, Yoshio-NAKAGAMI,
Hiroaki-ISHIDOH, Koichi-SEKIGUCHI, Gaku

(72)

محمود رجائى الدقى (74)

محسنةثیازولو بیریدین لھا خواص ذوبان-تراكیب صیدلیة من مشتقات رابع ھیدرو (54)

2007-087327 - PCT/JP2008/000791 (31)

29.03.2007. - 28/03/2008 (32)

JP  - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/444;A 61 K  47/26;A 61 K  47/32;A 61 P  7/02;A 61 K
47/38;A 61 K  9/32;A 61 K  9/36;A 61 K  47/36

(51)
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٢٠١٠٠١٠٠٢٢ (21)

٠٤/٠١/٢٠١٠ (22)

مصر -جامعة االسكندریة - ٢مصر - عبد هللا مسعد عبد هللا زین الدین -١ (71)

دمحم محمود ضیف-عبد هللا مسعد عبد هللا زین الدین - دمحم أحمد إبراھیم  (72)

نقطة اتصال جامعة االسكندریة (74)

خلفات الزراعیة تدار بعمود اإلدارة الخلفى وحده متنقلة لتصنیع األعالف غیر التقلیدیة باستخدام الم
للجرار الزراعى العادى

(54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 02 C  13/28;A 23 K  3/00 (51)
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٢٠١٠١٠١٧٢١ (21)

١٣/١٠/٢٠١٠ (22)

general Electric technology G.M.B.H  - Switzerland (71)

PALKES, Mark -TEIGEN, BARD (72)

عمرو مفید كمال الدیب  (74)

نظام شمسى لتولید البخار لھ قاعده مستمره الحركھ (54)

12/421,047-12/421,060-61/045,361-61/059,080 - PCT/US2009/040338 (31)

09.04.2009. - 09.04.2009. - 16.04.2008. - 05.06.2008. - 13/04/2009 (32)

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

Int.Cl.8-F 03 G  6/00;F 24 J  2/00;F 22 B  1/00 (51)
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٢٠١٢٠٣٠٤٩٢ (21)

٢١/٠٣/٢٠١٢ (22)

POLY MEDICURE LIMITED - India (71)

BAID, Rishi (72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى (74)

جھاز قسطرة (54)

1965/ DEL / 2009 - PCT/IB2010/052034 (31)

22.09.2009. - 07/05/2010 (32)

IN - IB (33)

Int.Cl.8-A 61 M  5/32;A 61 M  25/06 (51)

-6
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٢٠١٢٠٤٠٧٢٢ (21)

١٨/٠٤/٢٠١٢ (22)

1- FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR  FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V - Germany . 2- KONINKLIJKE
PHILIPS ELECTRONICS N.V.- Holland . 3- DOLBY INTERNATIONAL
AB - Holland 4-VOICE AGE CORPORATION - Germany

(71)

LEFEBVRE, Roch-LECOMTE, Jeremie-BAYER, Stefan-BESSETTE,
Bruno-VILLEMOES, Lars-BRINKER, Albertus C. den-RETTELBACH,
Nikolaus-SALAMI, Redwan-GEIGER, Ralf-GOURNAY, Philippe-
NEUENDORF, Max-GRILL, Bernhard

(72)

ترزىناھد ودیع رزق (74)

جھاز تشفیر صوتي  جھاز فك تشفیر صوتي  طریقھ لتشفیر و فك شفره اشاره صوتیھ باستخدام 
الغاء التعریج

(54)

61/253.468 - PCT/EP2010/065752 (31)

20.10.2009. - 19/10/2010 (32)

US -  EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/14;G 10 L  19/02 (51)

-7

٢٠١٢٠٥٠٨٧٣ (21)

١٤/٠٥/٢٠١٢ (22)

RV LIZENZ AG  - Switzerland (71)

RUDLINGER, Mikael (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

لمواد الكربونیة لتولید الطاقة الخالي من االنبعاثات طریقة لالستخدام الحراري والكیمیائي ل (54)

09176684.0-10151473.5-10151481.8-10154449.2 - PCT/EP2010/067847 (31)

20.11.2009. - 22.01.2010. - 22.01.2010. - 23.02.2010. - 19/11/2010 (32)

EP - EP - EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  29/151&C 10 G  2/00&F 23 J  15/06&F 01 K  23/06&F 02
C  3/28&C 10 J  3/66

(51)

-8
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٢٠١٢٠٩١٤٩٠ (21)

٠٣/٠٩/٢٠١٢ (22)

مصر- بدوى زاید أحمد بسام أحمد  (71)

بدوى زاید أحمدبسام أحمد (72)

(74)

نظام لمكافحة حرائق خزانات البترول (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 62 C  3/06 (51)

-9

٢٠١٣٠٤٠٥٩٠ (21)

٠٩/٠٤/٢٠١٣ (22)

KBA-NotaSys SA  - Switzerland (71)

LANTERNIER, Jean-Baptiste-WILLEKE, Harald, Heinrich-TURKE,
Thomas

(72)

سمراحمد اللباد (74)

لوان المطبوعة على رقاقة أو ركیزة شبكیة بواسطة مطبعة نمط التحكم في اللون للقیاس الضوئي لأل
متعددة األلوان 

(54)

10187099.6 - PCT/IB2011/054453 (31)

11.10.2010. - 10/10/2011 (32)

EP - IB (33)

Int.Cl.8-B 41 F  33/00 (51)

-10
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٢٠١٣٠٤٠٦٤٥ (21)

١٧/٠٤/٢٠١٣ (22)

مصر-رول  معھد بحوث البت (71)

محسن شحاتة مصطفى دمحم (72)

تامر حامد عبد السمیع (74)

وحدة لغلق أوتوكالف التفاعالت الكیمیائیة مزدوج التطبیق یعتمد على مادة الصقة جدیدة قابلة 
إلعادة االستخدام

(54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 01 J  19/18;C 09 J  5/04;C 09 J  101/10;B 01 J  3/04 (51)

-11

٢٠١٣٠٤٠٦٩٥ (21)

٢٢/٠٤/٢٠١٣ (22)

FRANCE TELECOM - France (71)

LE SAUX, Louis-Marie-SAINO, Lorenzo (72)

سمر أحمد اللباد (74)

معالجة البیانات لتأمین المصادر المحلیة في الجھاز المحمول (54)

10306195.8 – PCT/EP2011/068456 (31)

29.10.2010. - 21/10/2011 (32)

EP  - EP (33)

Int.Cl.8-G 06 F  21/00;H 04 L  29/06;H 04 W  12/06;H 04 M  1/66;H 04 L
9/32

(51)

-12
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٢٠١٣٠٦٠٩٧٧ (21)

٠٦/٠٦/٢٠١٣ (22)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.- United States Of America (71)

ABMA, Raymond-ROSS, Allan, A. (72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى  (74)

طریقة ونظام إكتساب زلزالي (54)

61/421,274 -61/503,407 - PCT/US2011/064144 (31)

09.12.2010. - 30.06.2011. - 09/12/2011 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/02 (51)

-13

٢٠١٣١١١٨٢٩ (21)

٢٨/١١/٢٠١٣ (22)

Vi. Be.Mac. S.p.A - Italy (71)

GUERRESCHI Carlo (72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھمكتب  (74)

المذكورة وماكینة حیاكة تشمل اإلداة ) العروات(لحیاكة الحلقات ) عروات(أداة وضع لوضع حلقات 
السابقة

(54)

VR2012A000241 (31)

07.12.2012. (32)

IT (33)

Int.Cl.8-D 05 B  35/06 (51)

-14
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٢٠١٤٠٢٠٢٦٢ (21)

٢٣/٠٢/٢٠١٤ (22)

LES LABORATOIRES SERVIER - France (71)

Francois LEFOULON-Sandrine PEDRAGOSA MOREAU (72)

شادى فاروق مبارك  (74)

، ١- أوكتا] ، صفر٢، ٤[كسي ثنائي حلقي ثاني میثو-٤، ٣-)7s(طریقة للتخلیق اإلنزیمي للمركب 
حمض كربوكسیلي وإستخدامھ في تخلیق إیفابرادین وأمالحھ-٧-ترایین-٥، ٣

(54)

13/51785 (31)

28.02.2013. (32)

FR (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/55;C 07 D  223/16;A 61 P  9/00 (51)

-15

٢٠١٤٠٣٠٣٢٥ (21)

٠٣/٠٣/٢٠١٤ (22)

THYSSENKRUPP UHDE GMBH - Germany (71)

FUCHS, Jurgen (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

جھاز لتقلیل مجرى جانبى للحد االدنى فى مواقد اكسدة االمونیا للمعامل الصناعیة ، حیث یكون قطر 
متر فى الطبیعة او غالیات دوران تعمل بالقوة٧- ٢الموقد من 

(54)

10 2011 112 782.1 - PCT/EP2012/003763 (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)

-16
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٢٠١٤٠٥٠٨١٧ (21)

٢١/٠٥/٢٠١٤ (22)

TEXAS UNITED CHEMICAL COMPANY, LLC - United States Of
America

(71)

HINDS, Pierre J-TRESCO, Kim O-DOBSON, JR., James W. (72)

عمرو مفید كمال الدیب  (74)

نظام حفر یعتمد على مادة مائیة خافضة للتوتر السطحي وقابلة للتبدید الستخدامھ في عملیات 
استخالص الھیدروكربون من النفط الثقیل ورمال القار

(54)

61/562,283 - PCT/US2012/066344 (31)

21.11.2011. - 21/11/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/035 (51)

-17

٢٠١٤٠٦١٠١٥ (21)

١٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

1-BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH- Germany.
2- BAYER CROPSCIENCE AG - Germany.

(71)

GORGENS, Ulrich - HAHN, Julia Johanna-SHIMOJO, Eiichi-ITO,
Masahito-VOERSTE, Arnd-ALIG, Bernd-SCHWARZ, Hans-Georg-ILG,
Kerstin-FISCHER, Reiner-MORADI, Wahed, Ahmed-CEREZO-GALVEZ,
Silvia- KOHLER, Adeline YAMAZAKI, Daiei-BECKER, Angela-
GOMIBUCHI, Takuya-SHIBUYA, Katsuhiko

(72)

شركة سماس للملكیة الفكریة-ھالة وحید احمد  (74)

أریل أمیدین كمبیدات للطفیلیات وكمبیدات للحشرات- Nمشتقات سلفید تراي فلوروإیثیل مستبدلة مع  (54)

11194855.0 - PCT/EP2012/075269 (31)

12.12.2011. - 12/12/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  37/52;C 07 C  317/42;C 07 C  323/63;C 07 C  323/44;C 07
C  323/36

(51)

-18
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٢٠١٤٠٧١١٣١ (21)

٠٨/٠٧/٢٠١٤ (22)

مصر-صالح الدین دمحم صالح الساكت  (71)

صالح الدین دمحم صالح الساكت  (72)

نقطة اتصال جامعة االسكندریة (74)

طریق تأیین الھواءطریقة لخلق قوة رفع  أو دفع عن (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-H 01 T  23/00;G 01 N  21/85 (51)

-19

٢٠١٤٠٧١١٦٤ (21)

١٤/٠٧/٢٠١٤ (22)

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

CORAZZA Fabio-CINTI Giovanni-ZAPPOLI Alessandro (72)

اللبادأحمد سمر (74)

ملیة النتاج وقود بدیل في أفران األسمنتع (54)

MI2013A002025 (31)

05.12.2013. (32)

IT (33)

Int.Cl.8-C 04 B  11/036 ,7/45&F 27 B  7/34&C 10 L  1/326 (51)

-20
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٢٠١٤٠٧١١٧٨ (21)

١٦/٠٧/٢٠١٤ (22)

Arkema France - France (71)

Gillis, Fabrice-Tartarin, Isabelle-Pascal, Thierry-Bonardi, Christian (72)

رجائى الدقى ودمحم (74)

عملیھ لتحضیر بولیمرات مھلجنھ (54)

1250656 - PCT/FR2013/050016 (31)

24.01.2012. - 04/01/2013 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 08 F  14/06;C 08 F  2/38;C 08 K  5/32;C 08 F  214/06;C 08 K
3/16;C 08 F  2/42

(51)

-21

٢٠١٤٠٨١٣٨٠ (21)

٣١/٠٨/٢٠١٤ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث  (71)

محمود أحمد عبد الغفار- دمحم أحمد دمحم سند - نور الھدى عباس دمحم إبراھیم عبد الوھاب (72)

المركز القومى للبحوث-نقطة االتصال بمكتب البراءات  (74)

طریقة لتحضیر دھانات كھروستاتیكیة مقاومة للتآكل عالیة الكفاءة تعتمد على بعض البولیمرات 
الموصلة للكھرباء ومتراكباتھا مع المخضبات

(54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 04 B  14/30;C 09 D  5/08;C 09 D  5/03;C 04 B  14/36 (51)

-22
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٢٠١٤١٠١٦٦١ (21)

١٩/١٠/٢٠١٤ (22)

مصر-دمحم متولى خلیفة صالح  (71)

دمحم متولى خلیفة صالح (72)

(74)

جھاز إضاءة قویة للمركبات باألنابیب الضوئیة والنانوتكنولوجى (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 60 Q  1/26 (51)

-23

٢٠١٥٠١٠٠١٤ (21)

٠٤/٠١/٢٠١٥ (22)

Akzo Nobel Chemicals International B.V- New Zealand (71)

SPIJKMAN, Frits-BERGEVOET, Roberto Aloysius Gerardus Maria (72)

ناھد ودیع رزق (74)

تركیبھ ملح حره التدفق یتم تحضیرھا بالبلوره التبخیریھ (54)

12176201.7- 61/680,811 - PCT/EP2013/064577 (31)

12.07.2012. - 08.08.2012. - 10/07/2013 (32)

EP - US - EP (33)

Int.Cl.8-C 01 D  3/04;C 25 B  1/26;C 01 D  3/16 (51)

-24
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٢٠١٥٠١٠٠١٥ (21)

٠٥/٠١/٢٠١٥ (22)

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE - FRANCE (71)

CLABAU, Frédéric - GARNIER, Louis - RACHET, Vincent (72)

ناھد ودیع رزق (74)

زجاج مطلي بالمیناء قابل للمعالجھ حراریا (54)

1257307 - PCT/FR2013/051787 (31)

27.07.2012. - 25/07/2013 (32)

FR- FR (33)

Int.Cl.8-C 03 C  17/00 (51)

-25

٢٠١٥٠٤٠٥٩٠ (21)

١٩/٠٤/٢٠١٥ (22)

PIRELLI TYRE S.P.A., -Italy (71)

BARZAGHI, Antonio Alessandro (72)

للملكیة الفكریةعبد الھادىمكتب  (74)

طریقھ لزیاده أداء إطار لعجالت مركبھ حمل ثقیل و إطار لعجالت مركبھ حمل ثقیل   (54)

RM 2012 A000519 - 61/758.520 - PCT/IB2013/002402 (31)

30.10.2012 - 30.01.2013 -29.10.2013. (32)

IT- US - IB (33)

Int.Cl.8-B 60 C  11/12;B 60 C  11/04 (51)

-26
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٢٠١٥٠٦١٠٣٤ (21)

٢١/٠٦/٢٠١٥ (22)

NATIONAL OILWELL VARCO, LP - United States Of America (71)

WOLF, Mark E (72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

جھاز معالجة مائع وطریقة لعالج خلیط , جة مائع نظام معال (54)

13 / 724,833 - PCT/EP2013/077355 (31)

21.12.2012. - 19.12.2013. (32)

US  - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  17/02;B 04 C  5/04;B 04 C  5/30 (51)

-27

٢٠١٥٠٧١١٥٨ (21)

٢٢/٠٧/٢٠١٥ (22)

MUNICIPAL PARKING SERVICES INC - United States Of America (71)

HUDSON, Thomas, G-CALDWELL, Joseph, M-GAGE, Richard (72)

اللبادأحمد سمر  (74)

نظام عداد وقوف (54)

61/887,324 - 61/887,319 - 61/756,854 - PCT/US2014/013079 (31)

04.10.2013. - 04.10.2013. -  25.01.2013. - 25/01/2014 (32)

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 60 Q  1/48 (51)

-28
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٢٠١٥٠٩١٤٢٧ (21)

٠٨/٠٩/٢٠١٥ (22)

SUPERIOR GRAPHITE CO - United States Of America (71)

Changjun Zhou-David J. Derwin-Frank A. Wawrzos (72)

میناجورج اسحق (74)

مضاف مائع الحفر لتدویر الفاقد وتقویة حفرة البئر (54)

13/836,636 - PCT/US2014/018656 (31)

15.03.2013. - 26/02/2014 (32)

US  - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/50;C 09 K  8/035 (51)

-29

٢٠١٥٠٩١٥٧٧ (21)

٢٨/٠٩/٢٠١٥ (22)

THALES - France (71)

SABIANI, Jean-Julien-VOILLEQUIN, Cyril (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

تصمیم لواجھة بینیة بین تجمیعات فرعیة والسلكیة (54)

1300710 - PCT/EP2014/056193 (31)

27.03.2013. - 27/03/2014 (32)

FR -  EP (33)

Int.Cl.8-C 06 F  9/48;H 04 W  56/00;H 04 J  3/06;H 04 B  1/40 (51)

-30
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٢٠١٥١٠١٦٠٥ (21)

٠٤/١٠/٢٠١٥ (22)

VOESTALPINE WEICHENSYSTEME GMBH - Austria (71)

RIESSBERGER, Klaus-GUGGENBERGER, Eduard-OSSBERGER, Heinz (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

مقطع سكة حدید لمركبات السكك الحدیدیة (54)

A 277/2013 - PCT/AT2014/000044 (31)

10.04.2013. - 06/03/2014 (32)

AT  - AT (33)

Int.Cl.8-G 06 F  11/36 (51)

-31

٢٠١٥١٠١٦١٢ (21)

١٥/١٠/٢٠١٥ (22)

VITRO S.A.B DE C.V - Mexico (71)

NAYLOR, Mark O.-JANSEN, Lawrence E-Shelestak,larry.j (72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

سیلیكا مرتفعة نسبة األكسدة واالختزال عند محتوى حدید مرتفع -جیر-أنواع زجاج من صودا
.ومنخفض وطرق لعملھا

(54)

61/812,006 -14/ 252,206 - PCT/US2014/034068 (31)

15.04.2013. - 14.04.2014. - 15/04/2014 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-C 03 C  4/00;C 03 C  3/087 (51)

-32
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٢٠١٥١٠١٧١٧ (21)

٢٦/١٠/٢٠١٥ (22)

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES - France

(71)

WYTTENBACH, Joël -JOBARD, Xavier (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

ّمقوم لماكینة امتصاص حراري دینامیكي بھا أداة توصیل تعمل كممص
(54)

1353980 - PCT/EP2014/057308 (31)

30.04.2013. - 10/04/2014 (32)

FR- EP (33)

Int.Cl.8-F 25 B  33/00 (51)

-33

٢٠١٥١٢١٨٨٦ (21)

٠١/١٢/٢٠١٥ (22)

TUCC TECHNOLOGY, LLC- United States Of America (71)

DOBSON, JR., James W-PIERCE, Kimberly A (72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

محالیل ارتباط تبادلي مركزة من البورات لالستخدام في عملیات تكسیر ھیدرولیكیة (54)

14/293,764 - 61/230,374 - PCT/US2014/040729 (31)

02.06.2014. - 03.06.2013. - 03/06/2014 (32)

US  - US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/035;E 21 B  43/22;C 09 K  8/04 (51)

-34
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٢٠١٥١٢١٩٧٩ (21)

١٥/١٢/٢٠١٥ (22)

مصر-المركز القومي للبحوث (71)

-ناصر دمحم عبد اللطیف - علیة عبد الشكور - سھیر عبد العزیز سید - د العزیز دمحم إلھام فاروق عب
شتیھولید حارس - أسماء دمحم المكاوى - یاسر حسن إبراھیم 

(72)

نقطة اتصال براءات االختراع بالمركز (74)

جھاز تنقیة الھواء باستخدام الكربون المنشط المصنوع من ورد النیل (54)

- (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 05 F  9/04;B 01 D  39/14 (51)

-35

٢٠١٦٠١٠٠٦٠ (21)

١٣/٠١/٢٠١٦ (22)

مصر-عادل دمحم فاروق أحمد الطحان  (71)

عادل دمحم فاروق أحمد الطحان (72)

(74)

محطة تولید كھرباء وتحلیة میاة بقوى الطبیعة (54)

- (31)
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٠٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

Array Technologies, Inc - United States Of America (71)

Ronald P. CORIO-John N. WILLIAMSON-Kaleb W. McLane (72)

مكتب التمیمى ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونیة (74)

ركیبات وطرق كتیفة تثبیت (54)

14/044,704 - PCT/US2014/058041 (31)

02.10.2013. - 29/09/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 16 B  2/02;F 24 J  2/52;F 16 B  5/06 (51)

-40



22

٢٠١٦٠٤٠٥٧١ (21)

٠٣/٠٤/٢٠١٦ (22)

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

SANTI, Alessandro (72)

سمر احمد اللباد (74)

تحكم طرفي ألجھزة في مجال السكة الحدید وطریقة تثبیت العمود الطرفي المذكورعمود (54)

RM2013A000540 - PCT/IT2014/000252 (31)

04.10.2013. - 19/09/2014 (32)

IT - IT (33)

Int.Cl.8-H 05 K  7/14 (51)

-41

٢٠١٦٠٤٠٥٧٢ (21)

٠٣/٠٤/٢٠١٦ (22)
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DOW AGROSCIENCES LLC - United States Of  America (71)
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١٥/٠٧/٢٠١٥ (22)

كى جى. كو & ریفراكتوري انتیلیكتشویل بروبیرتي جي ام بى اتش 
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.طرق وانظمھ لمكونات ضغط نظام بئر ھیدروكربون (54)

                                  13/476,270 - PCT/US2012/038795 (31)

21.05.2012. - 21/05/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  47/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٩٠٧٣ (11) -9

٢٠١٥٠٦٠٩٨٩ (21)

١٦/٠٦/٢٠١٥ (22)

أ ، . ب. بیریلي تایر س

میالنوا ، ایطالیا-٢٠١٢٦، ٢٥فیالي بیرو ئي البیرتو بیریلي، 

(71)

الیساندرو كاستیلیني (72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

إطار لعجالت مركبھ حمل ثقیل (54)

                                  PCT/IB2013/002799- RM2012A000658 - 61/803,984 - (31)

18.12.2013. - 21.12.2012. - 21.03.2013. - (32)

IB - IT - US (33)

Int.Cl.8-B 60 C  11/13;B 60 C  11/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٧٤ (11) -10

٢٠١٢٠١٠٠٥٠ D1 (21)

٠٩/٠١/٢٠١٢ (22)

واشینجتون انك-فیرنو  

الوالیات المتحده ٩٣٧١-٤٥١٧٧ویل واي ویلمینجتون، اوھایو ٧٠

(71)

روبرت شاین (72)

(73)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

نظم السناد نقالھ لوحدات العنایھ الطبیھ وطریقھ استخدامھا (54)

                                  61/224.743 - PCT/US2010/041724 (31)

10.07.2009. - 12/07/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 16 C  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

37



٢٩٠٧٥ (11) -11

٢٠١٢٠١٠٠٥٠ D2 (21)

١٩/٠١/٢٠١٢ (22)

واشینجتون انك-فیرنو  

األمریكیةالوالیات المتحده٩٣٧١-٤٥١٧٧ویل واي ویلمینجتون، اوھایو ٧٠

(71)

روبرت شاین (72)

(73)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

وسنظام سناد ق (54)

                                  61/224.743 - PCT/US2010/041724 (31)

10.07.2009. - 12/07/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 16 C  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٧٦ (11) -12

٢٠١٢٠١٠٠٥٠ (21)

٠٩/٠١/٢٠١٢ (22)

شینجتون انكوا-فیرنو  

األمریكیةالوالیات المتحده٩٣٧١-٤٥١٧٧ویل واي ویلمینجتون، اوھایو ٧٠

(71)

روبرت شاین (72)

(73)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

)محفة(تركیب ذراع دعامى لنظام دعم نقالة  (54)

                                  61/224.743 - PCT/US2010/041724 (31)

12/07/2010 - 10.07.2009. (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 16 C  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

38



39

٢٩٠٧٧ (11) -13

٢٠١٥٠٣٠٤٤٢ (21)

٢٤/٠٣/٢٠١٥ (22)

ریفراكتوري انتیلیكتشویل بروبیرتي جي ام بى اتش أند كو كى جى، 

النمسا, وین١١٠٠ایھ ١١وینربیرجستراسي 

(71)

ستینر بینو-كوسین جیان دانییال-جیسلر ریبیكا (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

غالق منزلق على صنبور حاویة تتضمن معدن منصھر وطریقة لوضع لوح إغالق في اإلغالق 
المنزلق

(54)

                                  01928/12 -PCT/EP2013/071081 - (31)

11.10.2012. - 09.10.2013. - (32)

CH - EP (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/24;B 22 D  41/40;B 22 D  41/34 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



40

٢٩٠٧٨ (11) -14

٢٠١٤١٢١٩٦٥ (21)

٠٧/١٢/٢٠١٤ (22)

ال. ار . ون اس نوفو بیجن

فلورانس ، ایطالیا٥٠١٢٧- ١، اي٢فیا فیلیس ماتیكى 

(71)

جالینا ، الینا  - براسیالى ، فیلیبو ارباجیو-تنزى ، اندریا-برشى ، توماسو (72)

(73)

سونیا فایق فرج (74)

وسیلة إلزالة تجمیعة صمام وقفص من ماكینة (54)

                                  2012A000113 - PCT/EP2013/061841 (31)

08.06.2012. - 07/06/2013 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-B 23 P  19/04;B 25 B  27/24;F 04 B  53/22;F 04 B  39/14;F 04 B
53/10;F 04 B  39/10

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٧٩ (11) -15

٢٠١٤٠٣٠٤٤٧ (21)

٢٠/٠٣/٢٠١٤ (22)

ف. كونینكلیجـك فیلیبس ن 

أي اي ، ایندھوفن ، ھولندا ٥٦٥٦-،ان ال٥ھاي تیك كامبوس 

(71)

ریناتوس جوزیفس فان دیر فلیوتین-ویبى دى ھان-شارلیس لیوناردوس كورنیلیوس ماریا كنیبیلیر (72)

(73)

عمرو مفید الدیب (74)

ویل المدي الدینامیكي للصورجھاز وطریقة لتح (54)

                  11182922.2 -12160557.0 -61/588,731  - PCT/IB2012/054984 (31)

27.09.2011. - 21.03.2012. - 20.01.2012. - 20/09/2012 (32)

EP - EP - US - IB (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/00;G 09 G  5/00 (51)

سنة٢٠: حمایةمدة ال



41

٢٩٠٨٠ (11) -16

٢٠١٦٠٥٠٧٦٩ (21)

٠٥/٠٥/٢٠١٦ (22)

لینده اكتنجسیل لشفات ، شركة مساھمة 

میوشن ، المانیا١،٨٠٣٣١كلوسترفستراس

(71)

مایكل نولد (72)

(73)

عمرو مفید الدیب (74)

عملیة وجھاز إلصالح البخار وتكسیر البخار للھیدروكربونات (54)

            10 2013 019 148.3-10 2014 007 470.6 - PCT/EP2014/002986 (31)

15.11.2013. - 20.05.2014. - 07/11/2014 (32)

DE - DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  8/04;F 23 C  6/04;C 01 B  3/38;B 01 J  8/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٨١ (11) -17

٢٠١٢٠٤٠٧٧٥ (21)

٢٦/٠٤/٢٠١٢ (22)

ا ، شركھ مساھمھ ، ایطالیا. ب . بیریلى تایر س 

میالنو ، ایطالیا١-٢٠١٢٦، ٢٢٢فیالى سارسا 

(71)

جیانى بورتینارى- بیترو دالى-لیجى انطونیو بادوالنو (72)

(73)

مكتب عبد الھادى للمكلیھ الفكریھ  (74)

عملیھ وجھاز لتصنیع االطارات لعجالت العربھ (54)

                                  MI2009A001906 (IT)-61/272,815  -
PCT/IB2010/002783

(31)

02.11.2009. - 06.11.2009. - 29/10/2010 (32)

IT - US - IB (33)

Int.Cl.8-B 29 D  30/30;B 29 D  30/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



42

٢٩٠٨٢ (11) -18

٢٠١٥٠٨١٢١٦ (21)

٠٥/٠٨/٢٠١٥ (22)

جیلیت كومبانى ال ال سي 

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٠٢١٢٧بوسطن ، ماساسوسیتش - ون جیلیت بارك  

(71)

جاك انثوني واشینجتون-ماثیو كوري كاتاودیال-ھیبیرت فرانسیس كارنیرو (72)

(73)

عمرو مفید الدیب  (74)

.خراطیش حالقة لھا اعضاء تشحیم (54)

                                  13/964,382-29/446,936 - PCT/US2013/055331 (31)

12.08.2013. - 28.02.2013. - 16/08/2013 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 26 B  21/44 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٨٣ (11) -19

٢٠١٦٠٤٠٦٥٩ (21)

١٤/٠٤/٢٠١٦ (22)

السوید-كیرالوك اننوفاشن ایھ بى  (71)

داركو , بیرفان  (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

طریقة لتشكیل طبقة زخرفیة مقاومة للبلى (54)

                                  1351260-3  - PCT/SE2014/051246 (31)

23.10.2013. - 22/10/2014 (32)

SE - SE (33)

Int.Cl.8-B 32 B  23/08;E 04 F  15/10;B 32 B  38/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



43

٢٩٠٨٤ (11) -20

٢٠٠٨٠٣٠٣٥٥ (21)

٠٢/٠٣/٢٠٠٨ (22)

شركة مساھمة امریكیة-ى  ابراكسیس بیوسینس ال ال س

الوالیات -٩٠٠٢٥لوس انجلوس ، سى ایھ -تى اتش فلور  ٢٠ویلشایر بولیفارد ، ١١٧٥٥
المتحدة األمریكیة

(71)

یانج اندرو     -.دى.سون شیونج باتریك ام-سیلفارشج راج-.دیساى نیل بى (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

یة تشتمل علي باكلیتاكسیل وعوامل مضادة للمیكروبات تركیبة صیدالن (54)

          60/712865-60/736931-60/736962-PCT/US2006/033931 (31)

31.08.2005. - 14.11.2005. - 14.11.2005. - 30.08.2006. (32)

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/337;A 61 K  9/19;A 61 K  47/42 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

43



44

٢٩٠٨٥ (11) -21

٢٠١٥١٢١٩٩١ (21)

١٦/١٢/٢٠١٥ (22)

لیند اكتینجزلشافت

المانیا, موینخ ١٨٠٣٣١كولسترھوفستراسي 

(71)

شیمیدت ، جینتر- فریتز ، ھیلموت-ویلتر ستیفاني (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي  (74)

طریقة إلنتاج منتجات ھیدروكربون (54)

                                  13004662.6-10 2013 014 866.9 - PCT/EP2014/068708 (31)

25.09.2013. - 05.09.2013. - 03/09/2014 (32)

EP - GR - EP (33)

Int.Cl.8-C 10 G  45/58;C 10 G  65/04;C 10 G  9/36;C 10 G  70/04;C 10 G
9/06;C 10 G  69/06

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٨٦ (11) -22

٢٠١٥٠٢٠١٦٧ (21)

٠١/٠٢/٢٠١٥ (22)

المركز القومى للبحوث

-جیزة ال- الدقى -مكتب اتصال براءات االختراع  -المركز القومى للبحوث -شارع البحوث ٣٣
جمھوریة مصر العربیة

(71)

محمود عطیھ البیومى-یمن طھ عبد العظیم الجندىا-ھبھ عبدهللا دمحم عبدهللا (72)

(73)

ماجده محسب السید (74)

جھاز لتحضیر االغشیة المسطحة (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 01 D  69/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



45

٢٩٠٨٧ (11) -23

٢٠١٦٠٥٠٨٨٩ (21)

٣١/٠٥/٢٠١٦ (22)

اوند فیرفان ستیشنیك ایة جي –انفنت اوملیت 

المانیا–ایرلنجن ٩١٠٥٨–٢١ایھ ام بستلوزرینج 

(71)

دكتور مركوس ھوفكن  (72)

(73)

عبد هللا السعدنىسناء عبد السمیع (74)

جھاز لتدویر سائل یتم استقبالة فى وعاء (54)

                                  10 2013 225 659.0 - PCT/EP2014/072937 (31)

11.12.2013. - 12/10/2014 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 F  7/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٨٨ (11) -24

٢٠١٦٠٥٠٨٨٨ (21)

٣١/٠٥/٢٠١٦ (22)

اوند فیرفان ستیشنیك ایة جي –انفنت اوملیت 

المانیا–ایرلنجن ٩١٠٥٨–٢١ایھ ام بستلوزرینج 

(71)

مركوس ھوفكن دكتور  (72)

(73)

سناء عبد السمیع عبد هللا السعدنى (74)

تیار بالمیاة المھدرة فى حوضوحدة تحریك وجھاز تحریك الحداث (54)

                                  10 2013 225 658.2  - PCT/EP2014/072111 (31)

11.12.2013. - 15/10/2014 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 F  7/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



46

٢٩٠٨٩ (11) -25

٢٠١٦٠٥٠٨٨٧ (21)

٣١/٠٥/٢٠١٦ (22)

اوند فیرفان ستیشنیك ایة جي –انفنت اوملیت 

المانیا–ایرلنجن ٩١٠٥٨–٢١ایھ ام بستلوزرینج 

(71)

مركوس ھوفكندكتور  (72)

(73)

سناء عبد السمیع عبد هللا السعدنى (74)

وجھاز خاص بذلك, وحدة تقلیب لتدویر المیاة المھدرة فى حوض  (54)

                                  10 2013 225 658.2  -  PCT/EP2014/072111 (31)

11.12.2013. - 15/10/2014 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 09 B  3/00;B 01 F  7/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٩٠ (11) -26

٢٠١٠٠٥٠٨٤٨ (21)

٢٣/٠٥/٢٠١٠ (22)

سونى كوربوریشن

الیابان١٠٨- ٠٠٧٥كو، طوكیو -كونان ، میناتو  ١-٧-١

(71)

ماكیكو یاماموتو-تاكاشى یوكوكاوا (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

جھاز معالجھ للبیانات وطریقھ لمعالجھ البیانات  (54)

                                  2007-304690-2008- 070467 - PCT/JP2008/071385 (31)

26.11.2007. - 18.03.2008. - 26/11/2008 (32)

JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 03 M  13/27;H 03 M  13/19 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



47

٢٩٠٩١ (11) -27

٢٠١١٠٣٠٤٠٨ (21)

١٤/٠٣/٢٠١١ (22)

شركة محدودة یابانیة-دي  ال تي. شیونوجي اند سي اوه 

الیابان -٠٠٤٥-٥٤١اوساكا . شي . اوساكا . كي یو . تشو . تشومي - ٣دوشوماشي . 8-1

(71)

-ھیدیكي سوجیموتو-یاسوھیرو نیشیتاني-ھیسكاو ، شینیا-یوسوكي تاكیوكا-كینجي یاماواكي
نوشیاكى أوكى

(72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

سیفالوسبورین یشتمل على مجموعة كاتیكول (54)

                                  2008-280828  - PCT/JP2009/068400 (31)

31.10.2008. - 27/10/2009 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/047;A 61 K  31/14;C 07 D  505/24;A 61 P  31/04;C 07
D  501/46;A 61 K  31/43

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



48

٢٩٠٩٢ (11) -28

٢٠١٢٠٣٠٥١٠ (21)

٢١/٠٣/٢٠١٢ (22)

الفراكان خالد یوسف الخ

المملكة العربیة السعودیة, - ١١٣٢١الریاض - ١٩٣٤بوكس .أو .بي 

(71)

الخالفخالد یوسف راكان  (72)

(73)

نور وسلیم بالتعاون مع التمیمي ومشاركوه–مصطفي حسان حسن (74)

جھاز  و نظام  و طریقھ لتسجیل و توثیق التوقیعات المكتوبھ بخط الید وحفظ المعلومات المكتوبھ 
بخط الید       

(54)

                                  110310576 - PCT/CA2011/000748 (31)

06.07.2010. - 22/06/2011 (32)

SA - CA (33)

Int.Cl.8-H 04 L  9/32;G 06 F  3/033 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

48



49

٢٩٠٩٣ (11) -29

٢٠١٢٠٣٠٥١٠D1 (21)

٢١/٠٣/٢٠١٢ (22)

راكان خالد یوسف الخلف

ة العربیة السعودیةالمملك, -, ) .السعودیھ(١١٣٢١، ریاض ١٩٣٤بوكس . او . بي 

(71)

الخالفخالد یوسف راكان  (72)

(73)

نور سلیم-حسان حسن مصطفى (74)

جھاز معلومات المخطوطھ بالید (54)

                                  110310576 - PCT/CA2011/000748 (31)

06.07.2010. - 22/06/2011 (32)

SA - CA (33)

Int.Cl.8-H 04 L  9/32;G 06 F  9/32 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٩٤ (11) -30

٢٠١٥٠٥٠٦٩٤ (21)

٠٥/٠٥/٢٠١٥ (22)

كوربوراشن. شارم - یونى  

,الیابان- ٠١١١-٧٩٩اھیم , شیكوكوشیو شى ,  شو , كینسى , شیموبون ١٨٢

(71)

ساتوري   , ساكاجیوتشي  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

حفاضة تُستخدم لمرةً واحدة (54)

                                  2012-247871  - PCT/JP2013/080232 (31)

09.11.2012. - 08/11/2013 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/15;A 61 F  13/53;A 61 F  13/494;A 61 F  13/49 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

49



٢٩٠٩٥ (11) -31

٢٠١٠٠٧١١٨٥ (21)

١٣/٠٧/٢٠١٠ (22)

أوكسجین لیمتد

بریطانیا, -, ار واى بریطانیا١٤٤میلتون بارك ابنجدون اوكسون او اكس ٩١

(71)

-ردارمیر ریتشارد ادوا- وایت كیرمارك-سكوریر فرانك-فیل جولیا- .وایت جراھام مایكل 
.بیتبھیر اریكروى

(72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

مشتقات اندول حمض استیك كمضادات الحساسیھ٢CRTHعالج امراض (54)

                                  0800874.0-0820526.2 - PCT/GB2009/000142 (31)

18.01.2008. - 10.11.2008. - 19/01/2009 (32)

GB - GB - GB (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/4439;A 61 P  11/06;A 61 P  17/00;C 07 D  401/06;A 61
P  29/00;A 61 P  37/08;A 61 P  27/14

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٩٦ (11) -32

٢٠١٤٠٣٠٣٣٤ (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٤ (22)

إس جوفیزیكال إیھ إس.جى.بى

النرویج, -, لیلیاكیر٢٥١و  النرویج أوسل

(71)

توربجورن یورسین- تورالف لیوند- أویفیند ھیلیسوند (72)

(73)

دمحم كامل مصطفى (74)

التحكم الجانبى اآللى للمسماعات الزلزالیة (54)

13/831.362 (31)

14.03.2013. (32)

US (33)

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

سنة٢٠: مدة الحمایة
50



٢٩٠٩٧ (11) -33

٢٠١٥٠٩١٥٨٣ (21)

٢٩/٠٩/٢٠١٥ (22)

في. كابري تیك بي 

بیركل إن رودینرجیس- أیة في - ٢٦٥١-أن أل - ٨٨سبورھافن 

(71)

سیكیرو ألبیرتو ماریا (72)

(73)

م احمددمحم عبد العال عبد العلی (74)

طریقة وجھاز لتغطیة وعزل الماء عن المفاصل في منشآت ھیدرولیكیة (54)

                                  MI2013A000560   - PCT/EP2014/057153 (31)

09.04.2013. - 09/04/2014 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-E 02 B  3/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩٠٩٨ (11) -34

٢٠١٤٠٦٠٩٩٣ (21)

١٨/٠٦/٢٠١٤ (22)

.او.ار.ایزولین ایو، اس

، جمھوریة التشیك١براغ ١١٠٠٠، ٩١٥/٧كوزى 

(71)

بیكرت، فالدیسالف (72)

(73)

وجدى نبیھ عزیز (74)

أداة غلق إلضافة مواد منكھة في زجاجة بھا سائل (54)

                                  PUV 2011-25343  - PCT/IB2012/050626 (31)

19.12.2011. - 13/02/2012 (32)

CZ - IB (33)

Int.Cl.8-B 65 D  51/28 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

51



2

٢٩٠٩٩ (11) -35

٢٠١٥٠٤٠٦٦٧ (21)

٣٠/٠٤/٢٠١٥ (22)

.ھوي شین–بو 

لین، جیا شیانغ فیالج، فین یوان، شانغ ھوا ھسین، ١٧، .آى إتش شینغ روود، بي١٨٦نمبر 
جمھوریة الصین الشعبیة

(71)

.ھوي شین–بو  (72)

(73)

محمود عادل عبد الحمید (74)

فلتر لتصفیة السوائل من الشوائب (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 01 D  45/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

52



53

٢٩١٠٠ (11) -36

٢٠١٦٠٥٠٧٩٩ (21)

١٢/٠٥/٢٠١٦ (22)

شركة مساھمة أمریكیة –انك , اكیوسیس 

الوالیات المتحدة , ٩٢٦٥٦كالیفورنیا , الیسو فیجو ٢٠٠الیسو فیجو باكواي سویتي ٢٦٩٧٠
االمریكیة

(71)

-بریان سكوت , ھامستروم -ایكبال كي , احمد -السزلو اوه , رومودا -كریستوفیر  , ھورفاث 
رونالد دي , باتشي -فانیسا أي  , فیرا - ویسلي اني , جینج 

(72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

وسیلة إدخال مجزيء داخل المقلة (54)

                                  61/904,429 (US) - PCT/US2014/065515 (31)

14.11.2013. - 13/11/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 F  9/007 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



54

٢٩١٠١ (11) -37

٢٠٠٦٠٦٠٢٦٥ (21)

٢٥/٠٦/٢٠٠٦ (22)

باسم عبد الفتاح الجزار 

مصر, -, المنوفیة- شبین الكوم-كفر شنوان

(71)

باسم عبد الفتاح الجزار  (72)

(73)

(74)

منظار طبى غیر عائق للرؤیا (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 B  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩١٠٢ (11) -38

٢٠١٠١١١٨٨٣ (21)

٠٧/١١/٢٠١٠ (22)

طارق دمحم عبد هللا دمحم

مصر-ش المقریزى منشیھ البكرى مصر الجدیده  القاھره  ٢٣

(71)

طارق دمحم عبد هللا دمحم (72)

(73)

(74)

لبیروكسید والناتج من التحلیل االوزوني للزیوت النباتیھ مخلوط یحتوى على حمض  االزیلیك وا
.المحتواه على حمض األولیك  وبصفة خاصة زیت الزیتون 

(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 07 C  51/34;C 07 C  51/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



55

٢٩١٠٣ (11) -39

٢٠١٠١٢٢٠٨٩ (21)

٠٩/١٢/٢٠١٠ (22)

المركز القومى للبحوث

جمھوریھ مصر العربیھ-الجیزه -الدقى -)   التحریر سابقا(شارع البحوث 

(71)

حسام الدین عبد الفتاح احمد حامد-المركز القومى للبحوث- جالل عبد المعین محمود نوار (72)

(73)

المركز القومى للبحوث نقطھ اتصال (74)

) الفلتر الشعبى(وحده لتنقیھ المیاه عند االستخدام بالطاقھ الشمسیھ  (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

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

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩١٠٤ (11) -40

٢٠١١٠٢٠٣٠٧ (21)

٢٣/٠٢/٢٠١١ (22)

احمد عبد اللطیف احمد السمان

مصر, -, ١١شقھ-١٨٦عماره-المنطقھ الرابعھ-الشیخ ذاید- االسماعیلیھ  

(71)

احمد عبد اللطیف احمد السمان (72)

(73)

(74)

انسان الى ذو المجداف المتارجح  (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 63 H  1/14;B 63 H  5/07;B 63 H  1/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



6

٢٩١٠٥ (11) -41

٢٠١٣٠٢٠٣٠٨ (21)

٢٥/٠٢/٢٠١٣ (22)

حمدى عصام دمحم مختار سلیمان

مصر-٤شقھ -ر الثالث  الدو-مساكن حلمیھ الزیتون  -ش منشیھ التحریر  ١٦٥

(71)

حمدى عصام دمحم مختار سلیمان (72)

(73)

(74)

رصیف بحرى عائم من الممكن حملھ جواً  (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 36 B  22/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩١٠٦ (11) -42

٢٠١٣٠٦١٠٠٦ (21)

١٢/٠٦/٢٠١٣ (22)

دمحم فھمى مصطفى القاضى

مصر-ابراج البرعى٥اكتوبر ٦

(71)

دمحم فھمى مصطفى القاضى (72)

(73)

(74)

جزء من دباسة تعمل بضغط الھواء للمستندات (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 25 C  5/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

56



٢٩١٠٧ (11) -43

٢٠١٣٠٧١١٩٥ (21)

١٨/٠٧/٢٠١٣ (22)

سھام دمحم سالم

مصر-جمھوریھ مصر العربیھ طنطا 

(71)

سھام دمحم سالم (72)

(73)

نقطھ اتصال جامعھ طنطا (74)

لى أالم الدورة الشھریةجھاز للتغلب ع (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 H  39/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩١٠٨ (11) -44

٢٠١٤٠٣٠٤٠٤ (21)

١٣/٠٣/٢٠١٤ (22)

طارق دمحم شعبان دمحم غنیم

جمھوریة مصر العربیة-شبرا - الشرابیة  -أرض الشركة  - شارع اإلتحاد  ١٤

(71)

طارق دمحم شعبان دمحم غنیم (72)

(73)

(74)

توالیت مزدوج الدفع  (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-E 03 D  1/38;E 03 D  11/18;E 03 D  11/13 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٥٧



٢٩١٠٩ (11) -45

٢٠١٤٠٣٠٤٨٩ (21)

٢٧/٠٣/٢٠١٤ (22)

دمحم صادق یوسف

مصر-. ت ١٠شقة ٢مدخل ٣٧مساكن القاھرة اول عمارة -مدینة السالم -القاھرة 

(71)

دمحم صادق یوسف (72)

(73)

(74)

ھ اللینھ خراط ألى لتقطیع العجین (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 21 C  5/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩١١٠ (11) -46

٢٠١٥٠٦٠٩١٦ (21)

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

كلیھ الفنون التطبیقیھ- المركز القومى للبحوث

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

(71)

اشرف على -تامر فاروق دمحم على خلیفھ-منى محمود سالم-دعاء الجوھرى حنفى الجوھرى
نرمین دمحم على دمحم-الھام عبد الجواد حسن-الدسوقى شمعھ

(72)

(73)

ھ اتصال المركز القومى للبحوث نقط (74)

طریقة لتصمیم وتشكیل وانتاج شبكات نسیجیة لتدعیم عضلة القلب من التضخم للحیوانات (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 B  6/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
58



٢٩١١١ (11) -47

٢٠١٦٠٥٠٨٢٢ (21)

١٧/٠٥/٢٠١٦ (22)

احمد على دمحم طراد

مصر, القاھرة –عمارات عثمان الحى السابع مدینة نصر اول ٨٠

(71)

احمد على دمحم طراد (72)

(73)

(74)

)PETD(جھاز التمرینات المیكانیكي لالطفال (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 C  5/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩١١٢ (11) -48

٢٠١٦٠٦١٠٣٦ (21)

١٥/٠٦/٢٠١٦ (22)

عوض ابراھیم احمد-نیره سمیر المصري متولى   

مصر, قسم الكیمیاء الفیزیائیة –كلیة العلوم - جامعة المنصورة 

(71)

عوض ابراھیم احمد-نیره سمیر المصري متولى    (72)

(73)

مكتب براءات االختراع جامعھ المنصوره (74)

تحضیر وتوصیف بعض المواد النانونیھ الجدیدة ذات النشاط السطحى وفاعلیتھا و ثباتھا على بعض 
مستحضرات المبیدات الحشریة

(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

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

سنة٢٠: مدة الحمایة

59



10

٢٩١١٣ (11) -49

٢٠١٦١٠١٧٦١ (21)

٢٦/١٠/٢٠١٦ (22)

نادیة عبد المجید أبوزید

مصطفى –الدور االول سكنى ١٠٤شقة–شارع ابراھیم شریف ١٠-مصر  المدینة  اسكندریة  
مصر-أمام مدرسة عبدهللا الندیم –كامل 

(71)

نادیة عبد المجید أبوزید (72)

(73)

(74)

طریقھ النتاج مش فى صورة جافة لتجنب اصابتة بذبابة الجبن (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 23 C  19/09 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩١١٤ (11) -50

٢٠١٢٠٢٠١٩٣ (21)

٠٥/٠٢/٢٠١٢ (22)

داو اجروساینسز  ل ل سى   ، شركھ محدوده المسئولیھ

، الوالیات المتحده االمریكیھ ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

(71)

دینیس كیدورث-ایمیلى ریجسبى-توماس سباركس-جارى كرویسى (72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

تراكیب مبیده لالفات (54)

                                  61/232,142  - PCT/US2010/044538 (31)

07.08.2009. - 05/08/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/64 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
60



٢٩١١٥ (11) -51

٢٠١٤٠٢٠٢١٦ (21)

١٦/٠٢/٢٠١٤ (22)

داو اجروساینسز  ل ل سى   ، شركھ محدوده المسئولیھ

، الوالیات المتحده االمریكیھ ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

(71)

رد كیھ ماناریتش (72)

(73)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

تركیبھ تازریھ مبیده لالعشاب تحتوي علي البینوكسوالم والفلوراسوالم (54)

                                  61/523,884 - PCT/US2012/050862 (31)

16.08.2011. - 15/08/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/60 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩١١٦ (11) -52

٢٠١٥٠٨١٣٣١ (21)

٢٦/٠٨/٢٠١٥ (22)

داو اجروساینسز  ال ال سى       

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

(71)

توماس سشولز (72)

(73)

الفكریھمكتب عبد الھادى للملكیة (74)

تركیبات مبیدة لألعشاب تضم ایزوكسابین وامینوبیرالید (54)

                                 61/ 775,031 - PCT/US2014/021679 (31)

08.03.2013. - 07/03/2014 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/32;A 01 N  25/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

61



62

بیــــــــــــــان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنـــى



63

2008091562 (21)

٢١/٠٩/٢٠٠٨ (22)

شركة مساھمھ سویسریة-ال روشى ایھ جى  - ھوفمان  . اف 

سویسرا- بازل  ٤٠٧٠-سى اتش  ١٢٤جرینزاشیرستراسى  

(71)

ھیدروكسي ستیرودات١١بیرازول كربوكسامید كمثبطات دیھیدروجیناز بیتا مشتقات  (54)

سمر أحمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-1

2010040631 (21)

١٨/٠٤/٢٠١٠ (22)

فرنسا-یونیفیرسیتیھ دى بوردو (71)

رقیھ الدمویھ استخدام مثبط بیتا فى تصنیع دواء لعالج االورام الع (54)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-2

2014030460 (21)

٢٤/٠٣/٢٠١٤ (22)

مصر, -قلیوبیھ- طوخ  -العبادلھ  -عماد احمد عبد المؤمن عبد ربھ (71)

KBA PASTOMATتطویر وتعدیل فى ماكینة الطباعة  (54)

عماد احمد عبد المؤمن عبد ربھ (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-3



64

2015071150 (21)

٢١/٠٧/٢٠١٥ (22)

مصر, ١٣شقة ٢٢عمارة –١٠٩اكتوبر تعاونیات ٦-احمد حسن عبد هللا ابراھیم (71)

مبرد ھواء (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-4

2015071151 (21)

٢١/٠٧/٢٠١٥ (22)

مصر, ١٣شقة ٢٢عمارة –١٠٩اكتوبر تعاونیات ٦احمد حسن عبد هللا ابراھیم (71)

)غاز طبیعي ،بوتاجاز ،بیوجاز(دفایة بالغاز  (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

-5
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بیــــــــــــــــــان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا كأن لم تكن



66

D2 2017010016 (21)

٠٢/٠١/٢٠١٧ (22)

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

(71)

نتجات أساسھا البالستیكتعلیم م (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

2012091649 (21)

٢٥/٠٩/٢٠١٢ (22)

فلورنس ، إیطالیا٥٠١٢٧-، آى٢یا فلیس ماتیوسى ، ;٦٤٣٦٥-إیھ.بى. بیجنون إس (71)

طریقھ ومشحم طالء ذاتى  (54)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

-2

2013091390 (21)

٠٣/٠٩/٢٠١٣ (22)

٤٨٣١٦٢٠سوسابید، / سي- ال.اس .دافالور كونسولتوریة إستراتیجیك واى تكنولوجیك 
أسبانیا- جورزایز نافارا 

(71)

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

سمراحمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

-3



2013091476 (21)

٢٣/٠٩/٢٠١٣ (22)

نیو بوند ستریت، وورشستر، مساشوستس ١- جوبین  سیرامیكس آند بالستیكس، إنك-سانت
الوالیات المتحدة االمریكیة٠١٣٨- ٠١٦١٥

(71)

جسیم خزفى وطریقة لصنعھ (54)

یھ الفكریھ شركھ سماس للملك (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

-4

2013091525 (21)

٣٠/٠٩/٢٠١٣ (22)

شومي شیو  -٢شو -واكینوھاما  , ٢٦-شركھ مساھمھ یابانیھ-ا كوبي سیكو شوكابوشیكي كایش
الیابان- , ٦٥١٨٥٨٥ھیوجو , شي - كوبي  , كي یو -

(71)

مادة جنیح تبرید من سبیكة ألومینیوم مضغوطة غیر قابلة للسحب لمبادل حراري وطریقة تصنیعھا (54)

سمراحمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

-5

2014040511 (21)

٠١/٠٤/٢٠١٤ (22)

لیون ٦٩٣٦٧- اف . افینیو بونت باستور ٢ھ فرنسیھشركھ مساھم-سانوفى   باستور اس ایھ   
فرنسا-٠٧سیدیكس 

(71)

جھاز تسخین لمجفف بالتجمید لداره دواره (54)

سمر احمد اللباد (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

-6

67



2014071227 (21)

٢٤/٠٧/٢٠١٤ (22)

میدلسكس تي . سونبوري اون التایمز. شیرتسي روود بي بي اكسبلوراشن اوبیراتنج كومباني لیمتد
بریطانیا, -بي بي١٦٧تي دبلیو : ب . میدلسكس ص : انجلترا   المدینة  -بي  بي ١٦٧دبلیو 

(71)

نظام وطریقة لتحدید موضع حفرة بئر (54)

سمر احمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

-7

2016101745 (21)

٢٤/١٠/٢٠١٦ (22)

ي. دي إي سي. بي. إیھ. یترو، إسف

فالیھ دي إي كابیستري، سان بیدرو . ، كول٤٠٠ریكاردو مارجاین زوزا واي إیھ . إیھ ي
مكسیكو, .، المكسیك٦٦٢٦٥فو لیون، جارزا جارسیا نوی

(71)

.صمام ثنائى باعث للضوء عضوى مع طبقة تعدیل سطح (54)

عمرو الدیب  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

-8

2017101804 (21)

٢٩/١٠/٢٠١٧ (22)

بیتروكا أندریزي  بیتروكا. إیھ.أي.بي بي إتش إس

بولندا, )بلجیكا(باسكي ٢٣٥-١٠٩٠برزیمیسوا . المجاھدین

(71)

قطــــــــاع (54)

عمرو مفید كمال الدیب  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

-9

68



69

2018020353 (21)

٢٨/٠٢/٢٠١٨ (22)

كولینس ٢٢٩٤٢٩٦تاتلوكس شیرسیلیو اي بي لیفل او/ سي - سیفتي لینك بي تي واي لیمتد
استرالیا, مالبیورن في اي سي , ٣٠٠٠ستریت مالبیورن في اي سي 

(71)

جھاز مكوك (54)

ناھد ودیع رزق ترزي  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

-10

69
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انــــــــــــــــــــــبی
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا متنازل عنھ



71

(21)2009121747

(22)٠١/١٢/٢٠٠٩

جامعة أبحاث أمریكیة-تروستیس اوف تافتس كولیج  (71)

امریكا-٠٢١٥٥ام ایھ . میدفورد . بالو ھال 

ین جل فبرویین حریري باستخدام الموجات فوق الصوتیھ طریقھ لتكو(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

-1

(21)2012091674

(22)٢٧/٠٩/٢٠١٢

شركة مساھمة أمریكیة- .میلینیوم فارماسوتیكالز إنك(71)

الجیزه -المھندسین  - الدور العاشر  -شارع الحجاز ٥١- ١٢٤١١الرقم البریدى 

سیكلو بروبیل ایثیل برونیك٢-امینو - ١مشتقات من حمض (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

-2

(21)2014010035

(22)٠٩/٠١/٢٠١٤

بروتیوس دیجیتال ھیلث انك(71)

امریكا ٩٤٠٦٥دوود سیتي كالیفورنیا ری١٠١بیریدج باركواي سیوت ٢٦٠٠

نظام اتصاالت ذو مصادر طاقة متعددة(54)

ھدى انیس سراج الدین (74)

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

-3



72

(21)2014050733

(22)٠٧/٠٥/٢٠١٤

أیفونیك میمبرین اكستراكشن تكنولوجى أل تى دى(71)

- بى اي، المملكة المتحدة٠٤وارفسید روسمونت رود، ویمبیلى، جریتیر لندن اتش إیھ ٨یونیت 
بریطانیا

ة علي األقل و صنع ركیز مشتمل علي مكون طبیعي عملیات قائمة علي أغشیة إلنقاص شائیة واحد(54)
بحرى، و تركیبات ناتجة عنھا- واحد األقل من مخلوط زیت لحمض دھني لغیر

سلوى میخائیل .أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ(74)

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

-4

(21)2014101567

(22)٠١/١٠/٢٠١٤

بیرسون، تور(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة ٢٤٨٤-٧٧٢٤٢ھیوستین، تكساس ٤٢٤٨٤. ب.ص

ع خط أنابیبتركیب منحني لالستخدام في قطا(54)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیة میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا(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

-5

(21)2015020221

(22)٠٩/٠٢/٢٠١٥

اي ان سي, ھالیبیرتون اینیرجي سیرفیز(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٧٢تي اكس , بیلالیري بویلیفارد ھوستن ١٠٢٠٠

أنظمة وطرق لفحص ومراقبة خط أنابیب(54)

سمر اللباد(74)

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

-6



73

(21)2015061019

(22)١٨/٠٦/٢٠١٥

أكیوریك لیمتد(71)

اس إف، بریطانیا٧٤كونفیرینس جروف، كراول، ورسیستر، ورسیستیرشایر دبلیو آر ١

ِّدارة مشغلة لـ (54) ُLED ّتستخدم مغیر رجوع للحد من االرتعاش البصري الممكن مشاھدتھ بتخفیض ِّ
َّالتموجات الرئیسیة للتیار المتناوب المقوم

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(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)2015081210

(22)٠٤/٠٨/٢٠١٥

أوبتیمام تراكر(71)

فرنسا, میرییل ١٣٥٩٠دي ال كوت دیازیر ارتیبارك باتمنت ایھ رووت

منشأة شمسیة مع العدید من أنظمة الدعم المتتبع الخطیة(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

-8

(21)2015091589

(22)٣٠/٠٩/٢٠١٥

وسیم موسى ھاشم(71)

مصر, قریھ الصوفیھ مركز اوالد صقر شرقیھ

ماكینھ تولید كھرباء ذاتیھ التشغیل(54)

(74)

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

-9



74

(21)2015101729

(22)٢٩/١٠/٢٠١٥

ندى ایمن عبد العزیز باز دمحم(71)

مصر, جامعة الفیوم-نقطة إتصال مكتب براءات االختراع 

نقیةالغالیة ال(54)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع (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

-10

(21)2016040592

(22)٠٤/٠٤/٢٠١٦

ممدوح سید عبدالراضي محمود(71)

مصر, ٤٣٥٢٧ب . ص ١٠ب شقھ ١٩السویس العبور عمارة 

قشر بیضھ وازرع شجره(54)

(74)

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

-11

(21)2017091586

(22)٢٥/٠٩/٢٠١٧

ِبایر فارما أكتینغزلشافت(71) ِ

ِمولرشتراسھ  برلین، ألمانیا١٣٣٥٣، ١٧٨ِ

مركبات ھیترو سیكلیل میثیل ثیینو یوراسیل واستخدامھا(54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

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

-12



75

انــــــــــــــــــــــبی
بتعدیــــــل اسم الشــــــركة



76

(21)2007080900

(22)٢٦/٠٨/٢٠٠٧

فالویرس مانسمان أویل آند جاز فرانس-فالویرس  أویل اند جاس فرانس (71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

وصلة ساق حفر(54)

اسم الشركةتعدیل:التقریر القانونى
فالویرس مانسمان أویل آند جاز فرانس-فالویرس  أویل اند جاس فرانس :مـــن
فالوریك أویل آند جاز:الـــى

24/12/2018 :بـتاریخ

-1

(21)2011020242

(22)١٣/٠٢/٢٠١١

مایكرومیت ایھ جى(71)

ىمحمود رجـائى الـدق(74)

ثنائى النوع احادى السلسلھ٣PSMAXCDجسم مضاد من النوع المتقاطع متخصص ضد (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
مایكرومیت ایھ جى:مـــن
جي ام بي اتش) میونیخ ( أمجن رسیرش :الـــى

20/12/2018 :بـتاریخ

-2



77

(21)2011020260

(22)١٦/٠٢/٢٠١١

سنتوكور اورثو بیوتك انك(71)

ھدى انیس سراج الدین(74)

المھندسھ ، التركیبات ، الطرق واالستخداماتANTI-IL-13االجسام المضاده (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سنتوكور اورثو بیوتك انك:مـــن
جانسن بیوتك انك :الـــى

26/12/2018 :بـتاریخ

-3

(21)2013040629

(22)١٥/٠٤/٢٠١٣

ج شركة  مساھمة المانیة .كیھ دبلیو اس سات أ (71)

شركة سماس للملكیة الفكریة-ھالة وحید احمد (74)

ALSطفرات بنجر قادره على تحمل مبید اعشاب مثبط (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ج شركة  مساھمة المانیة .كیھ دبلیو اس سات أ :مـــن
ج شركة  مساھمة المانیة .كیھ دبلیو اس سات أ -بایر انتلیكشوال بروبرتي جي ام بي اتش:الـــى

02/12/2018 :بـتاریخ

-4

(21)2014091470

(22)١٧/٠٩/٢٠١٤

اس سي ایھ ھایجین برودیكتس ایھ بي(71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

وحده تعبئھ لھا خواص محسنھ لمنع التسرب(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اس سي ایھ ھایجین برودیكتس ایھ بي:مـــن
ث أكتیبوالغایسیتى ھایجین أند ھیل:الـــى

02/12/2018 :بـتاریخ

-5



78

(21)2016040716

(22)٢٤/٠٤/٢٠١٦

عبد الناصر لطفى سید احمد احمد(71)

(74)

إنشاء شبكة صرف صحي نظیف(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
عبد الناصر لطفى سید احمد احمد:مـــن
عبد الناصر لطفى سید أحمد أحمد:الـــى

دمحم عبد الناصر لطفى سید أحمد احمد
مصطفى عبد الناصر لطفى سید أحمد أحمد

16/12/2018 :بـتاریخ

-6

(21)2016091478

(22)٠٥/٠٩/٢٠١٦

عبد الناصر لطفي سید احمد أحمد(71)

(74)

بت استریم لمضاعفة عدد القنوات والبرامج والبیانات والمعلومات ألي نظام إعادة توزیع وھیكلة ال(54)
رقمي

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
عبد الناصر لطفي سید احمد أحمد:مـــن
عبد الناصر لطفى سید أحمد أحمد:الـــى

مصطفى عبد الناصر لطفى سید أحمد
لطفى سید أحمددمحم عبد الناصر 
16/12/2018 :بـتاریخ

-7



79

(21)2016101751

(22)٢٥/١٠/٢٠١٦

اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

وحدة تعبئة وتغلیف تحتوى على مانع تسرب محسن، وطریقة لتشكیل وحدة التعبئة والتغلیف ھذه(54)

تعدیل اسم الشركة:لتقریر القانونىا
اس سي ایھ ھایجین برودكتس ایھ بي:مـــن
اسیتى ھایجین اند ھیلث اكتیوالج:الـــى

02/12/2018 :بـتاریخ

-8

(21)2017111968

(22)٢٧/١١/٢٠١٧

دمحم محمود إبراھیم أحمد(71)

(74)

لتلقیح نخیل البلحطائرة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
دمحم محمود إبراھیم أحمد :مـــن
-ھاشم رمضان مصطفى -على عبد المجید على حمودة -دمحم محمود إبراھیم أحمد :الـــى
محمود السید محمود عبد المولى-عمردمحم حسن 

لیل مصطفى دمحم على دمحم خ
24/12/2018 :بـتاریخ

-9
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بیــــــــــــــــــان
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81

(21)2016111871

(22)١٥/١١/٢٠١٦

، لیمتد.فوجي كیمیكال انداستریز كو (71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

ًمقبول صیدلیا منھًمشتق شبھ كاروتیني أو ملح مقبول صیدلیا منھ أو إستر أو أمید (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
، لیمتد.فوجي كیمیكال انداستریز كو :مـــن
د:الـــى و لیمت یوتیكالز ك تا فارماس اس

12/12/2018 :بـتاریخ

-1

(21)2017071231

(22)٢٦/٠٧/٢٠١٧

تریز لیمتدمیتسوبیشي ھیفي انداس(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

ُطریقة إزالة مادة معلقة وجھاز إلزالة مادة معلقة(54) ُ

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میتسوبیشي ھیفي انداستریز لیمتد:مـــن
د:الـــى یرینج لیمت تریز اینجین ى انداس ى ھیف میتسوبیش

02/12/2018 :بـتاریخ

-2

(21)2017071232

(22)٢٦/٠٧/٢٠١٧

میتسوبیشي ھیفي انداستریز لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

ُطریقة إزالة مادة معلقة باستخدام غشاء حیوي وجھاز إلزالة مادة معلقة باستخدام غشاء حیوي(54) ُ

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میتسوبیشي ھیفي انداستریز لیمتد:مـــن
میتسوبیشى ھیفى انداستریز اینجینیرینج لیمتد :الـــى

06/12/2018 :بـتاریخ

- 3



ال تى دى. كیومیاى كیمیكال اندیسترى سى اوه :یـعلــن  -1

الیابان-طوكیو , كى یو - تایتو ,شومى -١ایكینوھاتا ٢٦- ٤:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٤/١٠/٢٠١٥الصادرة بتاریخ ٢٧٢٣٦لبراءة االختراع رقم 

كیبة كیمیائیة زراعیةتر:فى شـــأن

سمرأحمد اللباد:ل ـیـوكــال

كیومیاى كیمیكال اندسترى كو لیمتد:یـعلــن  -2

الیابان- كو ، طوكیو -تشوم ، تایتو-١ایكینوھاتا , ٤-٢٦:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٥/١١/٢٠٠٩الصادرة بتاریخ ٢٤٥٧٩لبراءة االختراع رقم 

تركیبھ مبیده لألعشاب وطریقھ المكافحھ بھا:فى شـــأن

سمر أحمد اللباد         :ل ـیـوكــال

83



2 2

انفاكتیف كیورز جى ام بى اتش-آیكیوریس أنتى :یـعلــن  -3

المانیا- وبرتال ٤٢١١٧، ٤٧٥ایبرت - شارع فریدریك :المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٤/١٢/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٢٥٢٧٣لبراءة االختراع رقم 

ثنائي ھیدروكینازولینات مستبدلھ:فى شـــأن

سھیر میخائیل رزق :ل ـیـوكــال

لیمتد   , ایشھارا سانجیو كایشا:یـعلــن  -4

الیابان٥٥٠٠٠٠٢, اوساكا, شى-اوساكا, كو-نیش, شومى-١-ایدوبورى, ١٥- ٣:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٧/١٢/٢٠١٥الصادرة بتاریخ ٢٧٣٧٠لبراءة االختراع رقم 

تركیب مبید للفطریات محتوى مشتق حامض االمید:فى شـــأن

رزق سھیر میخائیل:ل ـیـوكــال

84



3 3

بیكر ھیوز انكوربوریتد :یـعلــن  -5

الوالیات المتحدة االمریكیة, :المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣٠/٠٦/٢٠٠٩الصادرة بتاریخ ٢٤٤٢٨لبراءة االختراع رقم 

طریقة وجھاز صمام أمان تحت األرض:فى شـــأن

جورج اسحق مینا:ل ـیـوكــال

بیكر ھیوز إنكوربوریتد:یـعلــن  -6

الوالیات - ٧٧٠١٩- ٢١١٨، ھوستن ، تكساس ٢١٠٠ألین باركواى ، سویت ٢٩٢٩:المركز العــام
المتحدة االمریكیة

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٨/٠٩/٢٠١٣لصادرة بتاریخ ا٢٦٣٧١لبراءة االختراع رقم 

طریقة وجھاز لإلمرار الجانبي الھیدرولیكي اللة بئر:فى شـــأن

جورج اسحق مینا:ل ـیـوكــال

85



4 4

بیكر ھیوز انكوربوریتد :یـعلــن  -7

، الوالیات ٧٧٠١٩-٢١١٨ھیوستن ، تكساس ٢١٠٠الین باركواى ، سویت ٢٩٢٩:المركز العــام
حدة االمریكیة المت

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١١/٠١/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٢٥٤٧٣لبراءة االختراع رقم 

طریقھ وجھاز لممر جانبى لفوھھ بئر:فى شـــأن

جورج اسحاق مینا :ل ـیـوكــال

لقوانین والیھ دیالویر شركة مؤسسھ وفقاً ’ بیكر ھیوز انكور بوریتد :یـعلــن  -8

الوالیات ٧٧٠١٩- ٢١١٨، ھیوستن ، تكساس ٢١٠٠الین باركواي ، سویت ٢٩٢٩:المركز العــام
المتحده االمریكیھ 

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣٠/٠١/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٢٥٥١٥لبراءة االختراع رقم 

ریقة وجھاز لضخ السوائل من البئرط:فى شـــأن

جورج اسحق مینا :ل ـیـوكــال

86



5 5

لیمتد, ایشیھارا سانجیو كایشا:یـعلــن  -9

الیابان- ٥٥٠٠٠٠٢, اوساكا, شى-اوساكا, كو-نیش, شومى-١-ایدوبورى, ١٥- ٣:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٥/٠٢/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٢٥٥٤٨لبراءة االختراع رقم 

تركیب مبید للفطریات محتوى على مشتق حامض امید كربوكسیلیك :فى شـــأن

سھیر میخائیل رزق:ل ـیـوكــال

شركة مؤسسھ وفقاً لقوانین والیھ دیالوبر -بیكر ھیوز انكوربور یتد :یـعلــن  -10

الوالیات المتحده ٧٧٠١٩-٢١١٨، ھیوستن ، تكساس ٢١٠٠الین باركواي ، سویت ٢٩٢٩:المركز العــام
االمریكیھ 

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٣/١٢/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٢٥٣٢٤لبراءة االختراع رقم 

طریقة وجھاز للتخطي الھیدرولیكي لُمعدَّة بئر:فى شـــأن

جورج اسحق مینا:ل ـیـوكــال

87



6 6

باندرول لیمتد:یـعلــن  -12

بریطانیا, -المملكة المتحدة-أیھ ار ١٥٢ادلیستون، سورى  كیھ تى , ستیشن رود٦٣:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٤/١٢/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٢٥٣٤٢لبراءة االختراع رقم 

مشبك تثبیت قضیب سكة حدید:فى شـــأن

سھیر میخائیل رزق :ل ـیـوكــال

باندرول لیمتد:یـعلــن  -11

بریطانیا, -المملكة المتحدة-ایھ ١٥٢سورى  كیھ تى , ادلیستون ,ستاشن  رود  ٦٣:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣٠/١١/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٢٥٢٥٨لبراءة االختراع رقم 

وسائل ارتكاز لمشابك تثبیت قضبان السكك الحدید:فى شـــأن

سھیر میخائیل رزق :ل ـیـوكــال

88



7 7

لیمتد, ایشھارا سانجیو كایشا:یـعلــن  -13

الیابان-٥٥٠٠٠٠٢, اوساكا, شى-اوساكا, كو-نیشى, شومى- ١ایدوبورى, ١٥- ٣:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٩/١٢/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٢٥٣٦٥لبراءة االختراع رقم 

تركیبات مبیدة للحشرات:فى شـــأن

سھیر میخائیل رزق :ل ـیـوكــال

سینجینتا لیمتد:یـعلــن  -14

٢سورى جى یو , جیلفورد, سورى ریسیرش بارك,برویستلى رود, اوربیان ریجیونال سنتر:المركز العــام
بریطانیا, -المملكھ المتحده-واى اتش  ٧

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٧/٠٣/٢٠١٤الصادرة بتاریخ ٢٦٥٨١لبراءة االختراع رقم 

تحسینات فى مركبات عضویھ او متعلقھ بھا:فى شـــأن

سھیر میخائیل رزق :ل ـیـوكــال

89



8 8

الماس تكنولوجي انك:یـعلــن  -15

الوالیات المتحدة االمریكیة٣٠٩٦-٠٧٠٠٣برود ستریت ، بلومفیلد ، نیو جیرسي ١٥١٤:المركز العــام

ة استغالل فى جمھوریة مصر العربیةفى منح رخص:عن الرغبة

٠٨/٠٩/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٢٦٣٧٠لبراءة االختراع رقم 

استخراج السوائل بازالة النیتروجین باستخدام التبرید المفتوح لغاز طبیعي متساوى الضغط:فى شـــأن

نزیھ اخنوخ صادق الیاس :ل ـیـوكــال

بي. ساباف اس :یـعلــن  -16

ایطالیا- )  بي اس( اوسبیتالیتوو ٢٥٠٣٥-اي. ١فیا داي كاربیني :المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٩/٠١/٢٠١٤الصادرة بتاریخ ٢٦٥١٨لبراءة االختراع رقم 

موقد غاز الفران:فى شـــأن

سمر احمد اللباد:ل ـیـوكــال

90



9 9

ایھ. بي . ساباف اس :یـعلــن  -17

ایطالیا- )  بي اس( اوسبیتالیتوو ٢٥٠٣٥-اي. ١فیا داي كاربیني :المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٥/١٢/٢٠١٧الصادرة بتاریخ ٢٨٤٠٣لبراءة االختراع رقم 

جھزه طبخ منزلیھحارق غازي ال:فى شـــأن

سمر احمد اللباد:ل ـیـوكــال

بیتر, زولوز-تیبور, زارفاس-جینو, سانیي:یـعلــن  -18

-اتش . ٢٤. ماروس یو -المجر, -المجر-بودابست  ١١٢٥-اتش ,بي/ ١١. كسیبك یو:المركز العــام
المجر, -المجر-بودابست  ١١١٢-اتش , ٣٦توروكبالینتي یو تي -المجر, -المجر- بودابست  ١١٢٢

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٤/١٠/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٢٦٤٢٧لبراءة االختراع رقم 

مرشح للسجائر:فى شـــأن

سمر اللباد :ل ـیـوكــال

91



10 10

سیما انتركونتیننتال ایھ جي:یـعلــن  -19

سویسرا, -كیرشیبرج٩٥٣٣سي اتش ١٩بانوراماستریس :كز العــامالمر

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٠/٠٩/٢٠١٥الصادرة بتاریخ ٢٧١٩٤لبراءة االختراع رقم 

لوح منزلق الغالق بنفس طریقھ الكامھ:فى شـــأن

ناھد ودیع رزق:ل ـیـوكــال

)بي یو بي ال ( تلیفون اكتیبوالجت ال ام اریكسون:یـعلــن  -20

السوید, - ٨٣-١٦٤ستوكھولم :المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٤/٠٧/٢٠١٧الصادرة بتاریخ ٢٨٠٧٢لبراءة االختراع رقم 

ناة فى فتحة الوقت المقبلطریقة وعقدة شبكة لتحدید معلومات حالة ق:فى شـــأن

ناھد ودیع رزق ترزى:ل ـیـوكــال
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بیـــــــــــــــان
بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـًا ألحكام قانون حمایة حقوق 

لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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22891 (11) -1

2001121369 (21)

أو الكبریتات /وباألخـص الكلوریدات وطریقھ وجھــاز إلزالھ العناصر المتطایره الضاره
الموجــودة فى تیـار األدخنـة   (54)

اف سى بى سمنت      (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

23049 (11) -2

2001121373 (21)

عملیة لتخفیض أو إزالة كبریتید الھیدروجین (54)

داینیا ایھ اس ایھ     -اس ایھستاتویل ایھ (71)

سمر احمد اللباد (74)

24030 (11) -3

2005060307 (21)

استخالص مكونات من ماده بیولوجیھ (54)

سودزوكر أكتینجز لشافت مانھیم  أوختسنفورت      (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

24282 (11) -4

2006060630 (21)

اشكال و تقنیات ھندسة التشكیل الحیوى لتنظیم وظائف الطاقة الحیویة (54)

ابراھیم فھمى كریم     / د (71)

احمد مراد عبد العزیز (74)
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24387 (11) -5

2006060629 (21)

البصمات الھندسیة لتنظیم وظائف الطاقة الحیویة (54)

إبراھیم فھمي كریم      (71)

احمد مراد عبد العزیز متولى (74)

24511 (11) -6

2006060568 (21)

عملیة إلنتاج منتج غذائى مجمد (54)

دو بونت نیوتریشین بیوسینسیس ایھ بي اس       (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

24783 (11) -7

2007060662 (21)

جھاز وطریقھ لتسھیل نقل جسیمات البخار مباشره الى ممر انفي (54)

ان جى غى     , تجیا (71)

سمر احمد اللباد (74)

24849 (11) -8

2005060326 (21)

عملیھ لتحضیر وبلوره مقابالت بصریھ من موادافینیل (54)

سیفالون فرانس     -اورجانیزاسیون دى سینثیس موندیال اورسیموند (71)

ھـدى احمدد الھادى (74)
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24852 (11) -9

2006060509 (21)

تركیب مائع یتم عمل رغوه منھ او تنشیطیھ باستخدام ثانى اكسید الكربون لمعالجھ حفره بئر (54)

كنولوجى بى فى     شلومبرجر ت (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

25235 (11) -10

2009060941 (21)

اداه  للبحث الكھربى لحفره بئر  (54)

براد ریسیرش اند دیفیلوبمنت  لیمتد      (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

25448 (11) -11

2008020325 (21)

حضیر مرق، حساء، صلصلة، صلصلة مرق اللحم او لألستخدام كتابل، ویحتوى مركز معبأ لت
المركز جزیئات وزانثان وصمغ شجرة الخروب   (54)

یونیـلیفر بى ال سى      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

25706 (11) -12

2009060894 (21)

طریقھ النتاج ملف محول  وملف محول ثم انتاجھ باستخدام ھذه الطریقھ (54)

ایھ بي بي  ایھ جي      (71)

شركة ابو ستھ (74)
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26497 (11) -13

2011060967 (21)

یھقاطوع البناء منحني، وھیكل بناء، ونظام انحناء قاطوع وطرق لعمل قواطیع بناء منحن (54)

انك     . اندستریز . سي. اي . ام  (71)

سمر اللباد  (74)

26505 (11) -14

2000111419 (21)

تولید رغوه عالجیھ دقیقھ (54)

بى تى جى انترناشیونال لیمتد      (71)

ھدى سراج الدین  (74)

26723 (11) -15

2011060979 (21)

عملیھ النتاج بولیمرات ذات توزیع وزن جزیئي على نطاق اوسع بھا توزیع مونومر مشترك 
عكسي ومستویات منخفضھ من التفرعات طویلھ السلسلھ (54)

شیفرون فیلیبس كمیكال كمبني ال بیھ      (71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

27214 (11) -16

2008060929 (21)

منتج تخمر محتوي على كمیات متساویة من محور جنین فول الصویا وطریقة إلنتاجھ  (54)

أوتسوكا فارماسوتیكال كومبانى أل تى دى      (71)

سمر أحمد اللباد      (74)
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27396 (11) -17

2001121312 (21)

لالستخدام البشرى والتى تمیز بیبتید نشوانى بیتااجسام مضاده معده (54)

وایث     -جانسن فارما انترناشونال لمیتد (71)

سمر احمد اللباد  (74)

27542 (11) -18

2011060924 (21)

تحسینات تتعلق بمكیفات االقمشة    (54)

یونیلیفر بى ال سى   (71)

ناھد ودیع رزق (74)

28418 (11) -19

2012122098 (21)

جھاز التحكم فى اعمده االناره العامھ لترشید االستھالك (54)

عصام ماھر خالد عوض      (71)

دمحم صالح عبد الحمید (74)



99

بیـــــــــــــــان
ًبالطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـا ألحكام قانون حمایة حقوق 

لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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2007060555 (21)

١٠/٠٦/٢٠٠٧ (22)

طأ  في  وحدات طرفیة لذاكرةنظام وطریقة للكشف بطریقة محسنة عن الخ (54)

. (71)

سمر اللباد (74)

-1

2008061003 (21)

١٥/٠٦/٢٠٠٨ (22)

إنزیمات لخفض اإلجھاد المناعي   (54)

ELI LILLY (71)

ناھد ودیع رزق (74)

-2

2010061086 (21)

٢٣/٠٦/٢٠١٠ (22)

انزیم مرتبط بتخلیق ایكیول (54)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (71)

سمراحمد اللباد (74)

-3

2011060915 (21)

٠٥/٠٦/٢٠١١ (22)

مركب كینولون وتركیبھ صیدالنیھ (54)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD (71)

سمر اللباد  (74)

-4

2012040713 (21)

١٧/٠٤/٢٠١٢ (22)

غسالة سجاد و موكیت و مجفف  (54)

Mona Othman Ahmed Othman (71)

منى عثمان احمد عثمان (74)

-5
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2014060964 (21)

١٢/٠٦/٢٠١٤ (22)

م اتحادات مقوم نشط لھا خصائص مبیده للحشرات ومبیده للقراد (54)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (71)

شادى فاروق مبارك (74)

-6

2014060997 (21)

١٨/٠٦/٢٠١٤ (22)

٢NRFتركیبات صیدالنیة تشتمل على مركبات جلیتازون ومنشطات  (54)

ARES TRADING S.A. (71)

سمراحمد اللباد (74)

-7

2014060998 (21)

١٨/٠٦/٢٠١٤ (22)

ازالھ مكونات من ماده بادئھ (54)

EUROPEAN SUGAR HOLDINGS S.A.R.L. (71)

سمر اللباد  (74)

-8

2014061001 (21)

١٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

مركبات ثنائي ھیدروبیریمیدینو أیزوكینولینون جدیدة وتراكیب صیدلیة منھا تستخدم لمعالجة 
االضطرابات االلتھابیة

(54)

GALAPAGOS NV (71)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

-9

2014061022 (21)

١٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

٧٥Pاستخدام عالجي جدید لمضادات مستقبل  (54)

SANOFI (71)

سمر اللباد  (74)

-10
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2014061034 (21)

٢٢/٠٦/٢٠١٤ (22)

نظائر الجلوكاجون (54)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH-ZEALAND
PHARMA A/S

(71)

سمر اللباد  (74)

-11

2014071138 (21)

٠٨/٠٧/٢٠١٤ (22)

تركیبات صیدالنیھ موضعیھ تشتمل على بیكساروتین وكورتیكوستیرویدات (54)

ALMIRALL, S.A (71)

سمر اللباد  (74)

-12

2014122034 (21)

١٧/١٢/٢٠١٤ (22)

تش یعمل حساس سرعة إسبید سینسورَكارت إلكتروني یجعل المفتاح التقاربي البروكسیمیتي إسوی (54)

KAMAL MAZHAR MOHAMED HASSAN (71)

(74)

-13

2014122049 (21)

١٨/١٢/٢٠١٤ (22)

جھاز لفصل التیار الكھربى عن مواتیر المیاه عند انقطاع المیاه (54)

Mousab Ramadan Mohamed Dawood Radawn (71)

(74)

-14
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2016121959 (21)

٠١/١٢/٢٠١٦ (22)

التحكم العالي في عوامل جوده الماء (54)

AMIRA AHMED HASSAN MOSBAH (71)

(74)

-15

2016122093 (21)

٢٥/١٢/٢٠١٦ (22)

ورقة االستیفیا-جلیكوسید الورقھ الحلوه (54)

SHAWKY KANEM  SRAGELDIN (71)

(74)

-16
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