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 افتتاحية 
 

 
 لسنة  ٥٧    دخلـت مصـر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 ١٩٤٩ لسنة  ١٣٢ الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           ١٩٣٩
 لسنة  ٨٢ ثم قانون رقم     الخـاص ببراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،       

 وبمقتضى القانون األخير فإنه يلزم      فكرية والخاص بحماية حقوق الملكية ال     ٢٠٠٢
إصـدار جـريدة لبـراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم               

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
االت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى جميع المج   

والمبتكـرين ـ مـن األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركان العالم    
الجديـد الـذى تتشـكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هذا مزيدا من                
االهـتمام بهـذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسب مع              

 . فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة أهميتها
 

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            
البـراءة ولكـن يأتـى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات            

ؤكد يمكن االستفادة بها بما     واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والتى من الم         
يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية المتقدمة           

. 
 
 
 

 رئيس األآادیمية
 

فوزى عبد القادر الرفاعى.  د .أ



 الدولة الرمز الدولة الرمز 
 AE اإلمارات العربية المتحدة EC أآوادور
 AF أفغانستان EG جمهوریة مصر العربية
 AL البانيا ES أسبانيا
 AO أنجوال ET إثيوبيا
 AR األرجنتين FI فنلندا
 AT النمسا FR فرنسا
 AU استراليا GA جابون
 BD بنجالدیش GB كة المتحدةالممل
 BE بلجيكا GH غانا
 BF بورآينا فاسو GO غينيا
 BG بلغاریا GR اليونان
 BH البحرین GT جواتيماال
 BI بروندى GW غينيا بساو 
 BM برمودا GY جویانا
 BO بوليفيا HK هونج آونج
 BR برازیل HU المجر
 BS جزر الباهاما ID إندونسيا
 BU برما IE أیرلندا
 BW بتسوانا IL إسرائيل
 CA آندا IN الهند
 CB آوبا IQ العراق
 CG الكونغو IR إیران
 CI ساحل العاج IS أیسلندا
 CL شيلى IT إیطاليا
 CM آامرون JO االردن
 CN الصين JP اليابان
 CO آولومبيا KE آينيا
 CS تشيكوسلوفاآيا KP دیمقراطيةجمهوریة آوریا ال
 CY قبرص KR جمهوریة آوریا 
 DE ألمانيا KW الكویت
 DJ جيبوتى LB لبنان
 DK الدنمارك LI ليخنشتين
 DZ الجزائر LK سيریالنكا

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية



 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 LU لوآسمبورج RW رواندا
 LY ليبيریا SA المملكة العربية السعودیة
 LY ليبيا SD ودانالس
 MA المغرب SE السوید
 MC موناآو SG سنغافورة
 MG مدغشقر SL سيراليون
 ML مالى SN السنغال
 MN منغوليا SO الصومال
 MR موریتانيا SR سورنيام
 MT مالطة SU االتحاد السوفيتى
 MV ملدیف SV سلفادور
 MX المكسيك SY سوریا
 MY ماليزیا TD تشاد
 MZ موزمبيق TG تاجو
 NE النيجر TH تایالند
 NI نيكاراجوا TN تونس
 NJ نيجيریا TR ترآيا
 NL هولندا TW تایوان
 NO النرویج UG أوغندا
 NZ نيوزیالندا US الوالیات المتحدة األمریكية
 OM عمان UY أورجواى
 PA بنما VE فنزویال
 PE بيرو VN فيتنام
 PH لبينالف YD اليمن
 PK باآستان YU یوغوسلفيا
 PL بولندا ZA جمهوریة جنوب أفریقيا
 PT البرتغال ZM زامبيا
 PT قطر ZR زائير
 PY برجواى ZW زیمبابوى
 RO رومانيا
  
  
  

 

ل األعضاءرموز الدو: تابع  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية



 
ƕيƺجراǋيǂببǁت اƑǆƑبيǁا Ʀǋرم 

 

Ʀرمǁا Ǎƺجراǋيǂببǁا ǅƑبيǁا 
 رǃƽ اǁبراءة 11
 ǋǆع اǁبراءة 12
 رǃƽ اǂƯǁب  21
 تƑريơ تƾديǃ اǂƯǁب  22
30   ƕيƾبƨǓت اƑǆƑبي: 
31  ƕøيƾبƨǓا ǃøƽر  : 
32   ƕيƾبƨǓا ơريƑت : 
33  ƕøيƾبƨǓا ƕǁǋد : 
44  üǋبƽ ǅƳ رƪǆǁا ơريƑب تǂƯبراءةǁا 
 اǁتǆƬيƹ اǁدǂǁ Ǐǁǋبراءات  51
 تƨميƕ االختراع 54
 اǁƑƯ ǃƨب اǁبراءة  71
 اǃƨ اǁمخترع 72
 اǃƨ اǁممǈǁ Ɲǋǆ اǁبراءة 73
74 üكيǋǁا ǃƨا 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 øøøǊƺرƧ اƴǁدد 
 

ƕƟƻƬǁا ǃƽع                                                               رǋøøƮǋمǁا 
 
 čċċď -----------------------ċČ خǊƪ üǘر يƑǆير ƽبƑǊǁǋاǁتǍ تǃ بيǅƑ بǂƯǁƑبƑت  -
 
 čċċď --------------------------ČĎ يƑǆير  بيǅƑ بǁƑبراءات اƑƬǁدرة خǊƪ üǘر-
 
 30   --------------------------------------بƨƑتدراƿ رǃƨ اƪǆǁريǅƑ ب -
 
- ƑǊǆƳ ŷالƦƑǆمت ƑǉرƑتبƳƑرارات بƽ ƑǊǁ درتƬ Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑ31  ----------------- بي 
 
- ǃǁ ǅƉك ƑǉرƑتبƳƉرارات بƽ ƑǊǁ درتƬ Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑت بيǅ45   ------------------ك  
 
-Ƭ Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑبي  ŷƑيǆƺ ƑǊƮƺرارات برƽ ƑǊǁ 49  -----------------------درت 
 
- ǅǋǆƑƾǂǁ Ƒƾƺǋ ƑǊيǂƳ ƕمترتبǁا ƼǋƾƟǁت اƮƾǆا Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑبي ēč ƕǆƨǁ čċċč     

 ƕيǋǆƨǁا ǃǋƨرǁداد اƨ ǃدƴǁ   -------------------------------------    59 
  
-ǂƳ ƕمترتبǁا ƼǋƾƟǁت اƮƾǆا Ǎتǁبراءات اǁƑب ǅƑبي  ǅǋǆƑƾǂǁ Ƒƾƺǋ ƑǊيēč ƕǆƨǁ čċċč      

 ƕيǋǆƨǁا ǃǋƨرǁداد اƨ ǃدƴǁ   ------------------------------------  64    
 
 



 
١  

2000030266 (21) 
2000/03/04 (22) 

 (71)  جمهورية مصر العربية- على عبد الحليم محمد أبو زيد ·د
 (54) جهاز إلضاءة اللمبة الفلورسنت السليمة أو المحروقة

  
 

-   1  

 
 

 
2000111443 (21) 
2000/11/19 (22) 

 (71)  جمهورية مصر العربية-  محمود تايب أغاريد·د
 (54) قابل للتحلل من زغب القطن بالستيك طبيعى نتاج طريقة إل

  
 

-   2  

 
 

 
2001010054 (21) 
2001/01/17 (22) 

SCHMALE - HOLDING GMBH & CO - GERMANY (71) 
 (54)  سلسلةهيئة عمل غرز مزدوجة على جهاز لطريقة و

10001611,1 (31) 
2000/01/17 (32) 

DE (33) 

  
 

-   3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٢  

2001030323 (21) 
2001/03/31 (22) 

PIRELLIPNEUMATICI SPA - ITALY (71) 
 (54)   تصنيعهة التدعيم وطريقىذاتلعجالت المرآبات  إطار

00830242/4 (31) 
2000/03/31 (32) 

EP (33) 

  
 

-   4  

 
 

 
2001040339 (21) 
2001/04/04 (22) 

COLGATE PALMOLIVE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  قابلة للتشكيلوعاء له صمام ذو ذاآرة 
09/543,797 (31) 
2000/04/06 (32) 

US (33) 

  
 

-   5  

 
 

 
2001070715 (21) 
2001/07/01 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

 (54)  ألسنانامستحضرات محَّسنه لتنظيف 
0016067,1 (31) 

2000/06/30 (32) 
GB (33) 

  
 

-   6  

 



 
٣  

2001070722 (21) 
2001/07/01 (22) 

 (71)  جمهورية مصر العربية- عبد المجيد سيد عبد المجيد
 (54)  حاالت تسرب غاز الكلور من االسطوانات المضغوطة آمنه لمواجههطريقة 

  
 

-   7  

 
 

 
2001080889 (21) 
2001/08/14 (22) 

  جمهورية مصر العربية-محمد سامى عبد الغفار الجيار ·  م· د-١
  جمهورية مصر العربية- أحمد محمود يوسف محمد سالم·  م· د-٢

(71) 

 (54)   تخريم معدلمثقاب

  
 

-   8  

 
 

 
2001091010 (21) 
2001/09/26 (22) 

KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

ادخال أداة ماصة للسيدات على هيئة حشوة تستخدم فى حالة السلس وطرق وسائل 
  استخدامها

(54) 

09/675458 (31) 
2000/09/28 (32) 

US (33) 

  
 

-   9  

 
 
 
 
 
 
 



 
٤  

2001101101 (21) 
2001/10/17 (22) 

KABUSHIKI KAISHA SATO - JAPAN (71) 
حزم طباعة  طابعة ذاتمتصلة فى الطابعة وختيار حروف طباعة ذات حزم  الجهاز
  متصلة

(54) 

2000/317355 - 2000/317352 - 2000/317350 - 2000/317348 (31) 
2000/10/18 -    2000/10/18 -    2000/10/18 -    2000/10/18 (32) 

JP (33) 

  
 

-  10  

 
 

 
2001111185 (21) 
2001/11/10 (22) 

NORSK HYDRO ASA - NORWAY (71) 
رصتين أو وحدتين على األقل من رود وعبوات تتضمن ط لتشكيل ورفع جهازطريقة و
  البضائع

(54) 

2000/5701 (31) 
2000/11/10 (32) 

NO (33) 

  
 

-  11  

 
 

 
2001111206 (21) 
2001/11/14 (22) 

COLGATE PALMOLIVE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  ثنائية الحجيرات صغيرة أآياسطريقة لصنع 
09/714751 (31) 

2000/11/16 (32) 
US (33) 

  
 

-  12  



 
٥  

2001121298 (21) 
2001/12/04 (22) 

UNIBIND (CYPRUS) LIMITED - CYPRUS (71) 
 (54)  الطرفيةالورقة  تلك يحتوى علىورقة طرفية وعنصر ربط 

2000/0776 (31) 
2000/12/07 (32) 

BE (33) 

  
 

-  13  

 
 

 
2001121355 (21) 
2001/12/22 (22) 

KALEKALIP MAKINA VE KALIP SANAYI ANONYM SIRKETI
TURKEY

(71) 

 (54)  مسبقًاالدفع خاصية  ذو إلكترونىعداد غاز 
(A2000/03840) (31) 

2000/12/21 (32) 
TR (33) 

  
 

-  14  

 
 

 
2002010061 (21) 
2002/01/19 (22) 

MUNTERS CORPORATION - UNITED STATES OF AMERICA (71) 
 (54)  مرتفعمضخة مياه ذات ضغط 

10/046,168 - 60/262,393 (31) 
2002/01/16 - 2001/01/19 (32) 

US (33) 

  
 

-  15  

 
 



 
٦  

2002020129 (21) 
2002/02/02 (22) 

  جمهورية مصر العربية- طيف عزيز سالمة لهراند · د-١
  جمهورية مصر العربية- محمد سيد أحمد مصطفى السحاليجى · د· أ-٢
  أخرون-٣

(71) 

 (54) نسيابى جاف إبنزوات البنزيل فى صورة مسحوق طريقة لتحضير 

  
 

-  16  

 
 

 
2002020156 (21) 
2002/02/06 (22) 

MEDECO SECURITY LOCKS, INC 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)   بلسان محورى دوار ذو قضيب جانبى للتحكم مزودقفل
09/776,929 - 09/981,801 (31) 
2001/02/06 - 2001/10/19 (32) 

US (33) 

  
 

-  17  

 
 

 
2002020174 (21) 
2002/02/12 (22) 

MEDICAL INSTILL TECHNOLOGIES, INC
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54) القنينة ةوجهاز وطريقة لتعبئوطريقة قنينة دواء قابل للحام بالحرارة غطاء ل
09/781,846 (31) 
2001/02/12 (32) 

US (33) 

  
 

-  18  

 
 



 
٧  

 
2002030253 (21) 
2002/03/10 (22) 

 (71)  جمهورية مصر العربية- حازم بيومى السباعى ·د
 (54)   وتجويف المتداد القالووظوىو مفصل آرذلتثبيت الفقرات خطاف 

  
 

-  19  

 
 

 
2002030272 (21) 
2002/03/16 (22) 

CAMBIER BENJAMIN - FRANCE (71) 
CTIBM - FRANCE (73) 

 (54)   مقعرةأقسامعلى يشتمل مطحنة لهيكل آروى الشكل 

  
 

-  20  

 
 

 
2002030286 (21) 
2002/03/20 (22) 

MILLIKEN & COMPANY - UNITED STATES OF AMERICA (71) 
 (54) ترآيبات ثرموبالستيكية تستخدم فى معالجة مرآبات البولى اوليفين

09/995315 -  09/815832 (31) 
2001/11/27 - 2001/03/24 (32) 

US (33) 

  
 

-  21  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
٨  

 
 

2002030307 (21) 
2002/03/25 (22) 

 (71)  جمهورية مصر العربية- يم عبد العزيز بدريهح الر فريد عبد·د ·أ
 من خالصات الشاى األخضريتكون أساسًا عمل مستحضر لعالج تسوس األسنان لطريقة 

  والعرقسوس
(54) 

  
 

-  22  

 
 

 
2002030315 (21) 
2002/03/26 (22) 

PEDEX & CO GMBH - GERMANY (71) 
 (54)  خدم للشعر الغليظتست لدنة حراريا أحادية اتشعير

1011555605 (31) 
2001/03/28 (32) 

DE (33) 

  
 

-  23  

 
 

 
2002040380 (21) 
2002/04/10 (22) 

LABORATOIRES THEA - FRANCE (71) 
أو /للوقاية من وكروليدات يأساسها الماعلى هيئة قطرة ترآيبة صيدلية طريقة لتحضير 

 تعمال الموضعى السعالج التهابات العين با
(54) 

0105114 (31) 
2001/04/12 (33) 

FR (33) 

  
 

-  24  

 
 



 
٩  

 
 

2002040384 (21) 
2002/04/13 (22) 

UREA CASALE SA - SWITZERLAND (71) 
 (54)  مميعةطبقة ذو جهاز تحبيب 

01109204,6 (31) 
2001/04/13 (33) 

EP (33) 

  
 

-  25  

 
 

 
2002060575 (21) 
2002/06/01 (22) 

KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE INC
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  حشوة مهبلية تتضمن زائدة طرفية
10/038,970 - 10/036,981 - 60/297,001 (31) 
2001/12/31 - 2001/12/31 - 2001/06/08 (32) 

US (33) 

  
 

-  26  

 
 

 
2002060704 (21) 
2002/06/22 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)   موائع محبة للدهونمن باألقمشةترآيبات للعناية 
60/300,116 (31) 
2001/06/22 (32) 

US (33) 

-  27  



 
١٠ 

  
 

 
2002060736 (21) 
2002/06/26 (22) 

WMF WUERTTEMBERG ISCE METALLWAREN FABRIK AG
GERMANY

(71) 

 (54) سطح منضدة 
1116229,4 (31) 

2001/07/04 (32) 
EP (33) 

  
 

-  28  

 
 

 
2002060743 (21) 
2002/06/29 (22) 

ALFA WASSERMANN S. P. A - ITALY (71) 
 (54)  الكروماتوجرافى بالتبادل الكتيونى عملية لتنقية البروتينات الفعالة دوائيا عن طريق الفصل

BO 2001 A000426 (31) 
2001/07/06 (32) 

IT (33) 

  
 

-  29  

 
 

 
2002070816 (21)
2002/07/17 (22) 

E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY (71) 
 (54)   مؤقتهةرابطة عرضيبوليمرات متعدد استر ذات عملية النتاج 

09/907,050 (31) 
2001/07/17 (32) 

US (33) 

-  30  



 
١١ 

US (33) 

  
 

2002090986 (21) 
2002/09/03 (22) 

ALEXANDER A. GRAEVENITZ - RUSSIA (71) 
 (54)  نتاجهإل بنائى وطريقة ترآيبية عنصر

2001125368 (31) 
2001/09/05 (32) 

RU (33)  

-  31  

 
 

 
2002091004 (21) 
2002/09/09 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)   ضوئيًاةر متغيرطترآيبات تتضمن نظم إطالق ع
60/318,662 (31) 
2001/09/11 (32) 

US (33) 

  
 

-  32  

 
 

 
2002091005 (21) 
2002/09/09 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)   الماءباستخدام لغسيل المالبس انتقائيةعملية 
60/318650 (31) 

2001/09/10 (32) 
US (33)  

-  33  

 



 
١٢ 

 
 
 

2002091048 (21) 
2002/09/22 (22) 

SUMITOMO CHEMECAL COMPANY, LIMITED - JAPAN (71) 
 (54)  بروبانول- ٢ -)  فينوآسى فينوآسى٤ - ( - ١ - )S(عملية إلنتاج 

  
 

-  34  

 
 

 
2002101144 (21) 
2002/10/19 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  فوسفور ختزال تحتوى علىإعملية لتصنيع حمض عديد آربوآسيليك باستخدام عوامل 
60/330,351 (31) 
2001/10/18 (32) 

US (33) 

  
 

-  35  

 



 
١٣ 

023021 (11) 
2001040398 (21) 
2001/04/23 (22) 

  هبة الرحمن احمد حافظ مصطفى الصباغ/ مهندسة
  الدور الرابع - الملك الصالح - أرض السادات - شارع الزبير بن العوام ١٣   

  جمهوریة مصر العربية-    محافظة القاهرة 

(71) 

 (72) هبة عبد الرحمن حافظ مصطفى الصباغ/ مهندسة
المرآبة  تصميم وتصنيع قالب من الحدید المعالج والمزلق لتصنيع المواد البالستيكية

  ومساحيق المعادن
(54) 

B22D 15/00, 29/00, 11/08 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   1  

 
023022 (11) 

2002010088 (21) 
2002/01/23 (22) 

SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD  
5 - 33, KITAHAMA 4- CHOME, CHUO - KU, OSAKA  
SHI OSAKA - JAPAN 

(71) 

1- KUNIO GOTO
2- TOSHIRO ANRAKU

(72) 

 (54)  وصله قالووظ النابيب صلب ذات مقاومة محسنة لالحتكاك وخواص مانعه للصدأ
2001 - 17257 (31) 

2001/01/25 (32) 
JP (33) 

F16L 15/00 (51) 
   ة سن٢٠: مدة الحماية

  
 

-   2  

 
 
 
 
 
 
 



 
١٤ 

023023 (11) 
2001020105 (21) 
2001/02/06 (22) 

1- DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS   
2- CHAMPION TECHNOLOGIES INC  
1- N- 4035 STAVANGER - NORWAY 
2- P.O BOX 27727 , HOSTON TEXAS 77227 – 7727  
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- REX M. WAT 
2- HANS K. KOTLAR 

(72) 

حامل لمواد هيدروآربونية للحد من أضرار بئر األرضى لخزان الطریقة لمعالجة منطقة 
  الماء

(54) 

0003214,4 (31) 
2000/02/11 (32) 

GB (33) 
E21B 37/06, 33/138 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   3  

 
023024 (11) 

2001060655 (21) 
2001/06/19 (22) 

ALSTOM  
25, AVENUE KLEBER 75116 - PARIS - FRANCE  

(71) 

1- JEAN MARMOMONIER
2- JEAN - PAUL AUDREN 

(72) 

مزودة بموصالت مغلفة بغالف معدنى وموصل فولت عالية ال ةمحطة محوالت مهجن
  احتياطى معزول هوائيا

(54) 

0008120 (31) 
2000/06/23 (32) 

FR (33) 
H02B 5/00, 1/00 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   4  



 
١٥ 

023025 (11) 
2001121277 (21) 
2001/12/01 (22) 

  حاتم محمد درویش حجازى · د-١
  محمد درویش عبد العزیز حجازى · ك-٢
   جمهوریة مصر العربية- القاهرة -الثانية ـ مدینه نصر  ش مهدى عبد المنعم ـ المنطقة5 

(71) 

  حاتم محمد درویش حجازى ·  د-١
  محمد درویش عبد العزیز حجازى · ك-٢

(72) 

 (54)   عن التدخينلإلقالعمشروب طریقة لتحضير
A61K 35/78 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   5  

 
023026 (11) 

2001121302 (21) 
2001/12/05 (22) 

PECHINEY RAENALU  
7 PLACE DU CHANCELIER ADENAUER, 75116  
PARIS  FRANCE 

(71) 

1- YVES DOREMUS
2- LAURENT POIZAT
3- HAYAT ELGHAZAL

(72) 

 (54)  تاج لوح الومنيوم لدائرة متكاملةالنطریقة 
0016082 (31) 

2000/12/11 (32) 
FR (33) 

B21D 53/04 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   6  

 
 
 
 
 
 



 
١٦ 

023027 (11) 
2002050529 (21) 
2002/05/20 (22) 

ALUMINIUM PECHINEY 
7, PLACE DU CHANCELIER ADENEAUER, 75218 PARIS 
CEDEX 16 - FRANCE. 

(71) 

1- CHRISTIAN DREYER 
2- NIGEL BACKHOUSE 

(72) 

 (54)  الحلقيةفرن التبرید فجوة لطریقة وجهاز 
0107083 (31) 

2001/05/30 (32) 
FR (33) 

F27B 13/02 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   7  

 
023028 (11) 

2001111165 (21) 
2001/11/03 (22) 

ZIMMER AG 
BORSIGALLEE 4, D- 60338 FRANKFURT AM MAIN  
GERMANY 

(71) 

1- DIETMAR WANDEL 
2- ACHIM DULLING 
3- OTHERS 

(72) 

ليستر ولفها على بكرات وعملية نسج مطاطية لهذه إلنتاج وغزل شعيرات البوطریقة 
 الشعيرات وطریقة لتصنيع شعيرات سميكة منها وفقا لهذه العملية

(54) 

10054422,3-26 (31) 
2000/11/03 (32) 

DE (33) 
D01F 6/62 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   8  

 



 
١٧ 

023029 (11) 
2001101083 (21) 
2001/10/15 (22) 

  عبد اهللا احمد عبد اهللا ·أ
  شارع ورشة البالط متفرع من شارع ترعة زینين بجوار أجزاخانة النيل ١

  جمهوریة مصر العربية- محافظة الجيزة - بوالق الدآرور 

(71) 

 (72) عبد اهللا احمد عبد اهللا ·أ
 (54) بودرة تستخدم فى تلميع الرخام

C09K 3/14 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   9  

 
023030 (11) 

2002010017 (21) 
2002/01/05 (22) 

 جمهوریة مصر العربية - محمود غریب دسوقى الشربينى · د· أ-١
  جمهوریة مصر العربية- على أحمد مصطفى خطاب · د· أ-٢

  محافظة الجيزة - بوالق الدآرور - ١١ شقة ١٤مدینة مبعوثى جامعة القاهرة عمارة 
  یة مصر العربية جمهور

(71) 

  محمود غریب دسوقى الشربينى ·د·  أ-١
  على أحمد مصطفى خطاب ·د·  أ-٢

(72) 

 (54) عالية الكفاءة لتبرید المياه الناتجة عن العمليات الصناعية  أبراج
F01k 7/16 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
١٨ 

023031 (11) 
2000050694 (21) 
2000/05/29 (22) 

  الحتو محمد خالد محمد عبد المعطى ·د
  محافظة القاهرة- مدینة نصر - امتداد الطيران - شارع محمود شلتوت ٥٢

 جمهوریة مصر العربية

(71) 

 (72)  الحتومحمد خالد محمد عبد المعطى. د
 (54) منفصالن لفتحة وجسم إدخال الكانيوال أو القسطرة الدمویة ءانغطا

A61M 25/00 & A61L 2/18 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  11  

 
023032 (11) 

2000050695 (21) 
2000/05/29 (22) 

  الحتو محمد خالد محمد عبد المعطى ·د
  محافظة القاهرة- مدینة نصر - امتداد الطيران - شارع محمود شلتوت ٥٢

 جمهوریة مصر العربية

(71) 

 (72)  الحتومد عبد المعطىمحمد خالد مح ·د
 (54)  مزودة بخزان یحتوى على محلول ملحى أو ماء مقطر سرنجه ذاتيه الغسل

A61M 3/00, 5/00 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
١٩ 

023033 (11) 
1999111493 (21) 
1999/11/22 (22) 

  الحتو محمد خالد محمد عبد المعطى ·د
  محافظة القاهرة– مدینة نصر - امتداد الطيران -ع محمود شلتوت  شار٥٢

 جمهوریة مصر العربية

(71) 

 (72)  الحتومحمد خالد محمد عبد المعطى ·د
لتقييم درجة تعرض فيلم أشعة إآس لجرعات إشعاعية ومدى نفاذیة األنسجة مقياس 
  المختلفة

(54) 

G01T 1/00 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  13  

 
023034 (11) 

2000040539 (21) 
2000/04/26 (22) 

  عبد الحميد على محمود شرف/ح مهندس .  لواء أ-١
  ایناس عبد الحميد شرف · أ-٢
  آخرون-٣

  محافظة القاهرة - مدینة نصر - شارع الطيران - مدینة التوفيق ١٥٢
 جمهوریة مصر العربية

(71) 

   الحميد على محمود شرفعبد/ح مهندس .  لواء أ-١
 ایناس عبد الحميد شرف  · أ-٢
  آخرون-٣

(72) 

 (54) جهاز لتحسين عملية احتراق الوقود إلكترونيا لخفض االستهالك وتقليل التلوث البيئى
F02M 27/04, 25/10 & F02B 51/04 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٤ 

 
 
 
 
 
 
 



 
٢٠ 

023035 (11) 
2001050536 (21) 
2001/05/22 (22) 

GLAVERBEL 
16, 8808 PFAFFIKON - SWITZERLAND  

(71) 

1- MARC VAN DEN NESTE
2- JEAN - PIERRE ROBERT 
3- LAURENT DELMOTTE 

(72) 

FOSBEL INTELLEC TUAL AG
BAHNHOFSTRASSE, 16, 8808 PFAFFIKON - SWITZERLAND 

(73) 

 (54)  مقاوم للصهرعملية لتشكيل طبقة زجاجية فوق سطح 
00201815,8 (31) 
2000/05/24 (32) 

EP (33) 
C04B 41/86 & F27D 1/16 & C10B 43/14 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  15  

 
023036 (11) 

2002020149 (21) 
2002/02/05 (22) 

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  
SCHWARZWALDALLEE 215 CH - 4058 BASEL  
SWITZERLAND 

(71) 

HARALD WALTER (72) 
 (54) مرآب بيرول آربو آساميد یستخدم فى حمایة النبات من العدوى بالكائنات الدقيقة

103258,0 (31) 
2001/02/09 (32) 

GB (33) 
A01N 43/36 & C07D 207/34 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  16  

 



 
٢١ 

 
023037 (11) 

2002020150 (21) 
2002/02/05 (22) 

PLAYTEX APPAREL INC  
100 FAIRFIELD AVENUE, STAMFORD, CONNECTICUT 06902 
UNITED STATES OF AMERICA  

(71) 

GLORIA FALLA (72) 
 (54) رقائق قماش متعدد الطبقات مالبس داخلية مصنوعة من 

09/777,801 (31) 
2001/02/06 (32) 

US (33) 
A41C 3/00 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  17  

 
023038 (11) 

2002020164 (21) 
2002/02/11 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY  
ONE PROCTER & GAMBLE BLAZA , CINCINNATI OHIO 
45202 - UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- JITEN O. DIHORA
2- JOSE M. MENDOSA
3- OTHERS

(72) 

 (54) مواد إضافيةل ذو مادة حاملة مسامية مغلفة محملة بيتوصللام نظ
60/268,095 (31) 
2001/02/12 (32) 

US (33) 
C11D 17/00, 3/12, 3/50 & B01J 2/00 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  18  

 
 



 
٢٢ 

 
023039 (11) 

2001060612 (21) 
2001/06/06 (22) 

BLACK & VEATCH PRITCHARD INC 
1095 GRANDVIEW DRIVE, OVERLAND PARK, KANSAS 
662210 - 1414 - UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- SHAWN D. HOFFART
2- BRIAN C. PRICE

(72) 

 (54)  نظام وعملية محسنة لمادة تبرید مختلطة ذات دورة مغلقة
09/591,654 (31) 
2000/06/09 (32) 

US (33) 
F25J 1/02 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  19  

 
023040 (11) 

2001080860 (21) 
2001/08/06 (22) 

SOFITECH NV 
RUE DE STALLE 142, B- 1180, BRASSELS - BELGIUM 

(71) 

1- GARY J. TUSTIN 
2- PHILIP FLETCHER
3- OTHERS

(72) 

 (54) مادة مائعة مذیبة للقشور
0019380,5 (31) 

2000/08/07 (32) 
GB (33) 

E21B 37/106 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  20  

 
 



 
٢٣ 

023041 (11) 
2001121337 (21) 
2001/12/12 (22) 

BASELL TECHNOLOGY COMPANY BV 
HOEKSTEEN 66, 2132 MS HOOFDDORP - NETHERLANDS

(71) 

1- ANTEO PELLICONI
2- ANGELO LONARDO
3- GABRIELE MEI

(72) 

 (54) البولى بروبيلينمن معالجة بيولوجيا مصنعه  رقيقة أغشية
00204740,5 (31) 
2000/12/22 (32) 

EP (33) 
C08J 5/18 & C08L 23/14 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  21  

 
023042 (11) 

2001121288 (21) 
2001/12/02 (22) 

SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD 
5-33, KITAHAMA 4 - CHAME, CHUO - KU,OSAKA - SHI, 
OSAKA - JAPAN  

(71) 

1- KUNIO GOTO
2- SHIGEO NAGASAKU
3- HIDEO YAMAMOTO

(72) 

1- SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD - JAPAN 
2- VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE 
     FRANCE 
1- 5-33, KITAHAMA 4 - CHAME, CHUO - KU,OSAKA - SHI, 
    OSAKA - JAPAN 
2- 2-54 RUE ANA TOLE FRANCE, 59620 AULNOYE - 
   AYMERIES - FRANCE 

(73) 

 (54) ترآيبة طالئية مالئمة لتشحيم وصلة قالووظ
368895 (31) 

2000/12/04 (32) 
JP (33) 

C10M 159/20 & F16L 15/04 (51) 

-  22  



 
٢٤ 

     سنة٢٠: مدة الحماية
023043 (11) 

2001091032 (21) 
2001/09/30 (22) 

ELCOR CORPORATION 
WELLINGTON CENTER , SUITE 1000, 14643 DALLAS 
PARKWAY , DALLS, TEXAS 75240 - 8871  
UNITED STATES OF AMERICA  

(71) 

1- HANK M. HUDSON 
2- JOHN D. WILKINSON 
3- MICHAEL C. PIERCE 

(72) 

EL KCORP  
WELLINGTON CENTER , SUITE 1000, 14643 DALLAS 
PARKWAY , DALLS, TEXAS 75240 - 8871  

(73) 

 (54)  يدرو آربونىطریقة لمعالجة غاز ه
09/677,220 (31) 
2003/10/02 (32) 

US (33) 
F25J 3/02 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  23  

 
023044 (11) 

1999050594 (21) 
1999/05/23 (22) 

  جاهين صالح الدین محمد على ·م ·د
  ة جمهوریة مصر العربي- محافظة البحيرة - وادى النطرون ١٢ ·ب··ص

(71) 

 (72) صالح الدین محمد على جاهين . م.د
 (54) طریقة وعمليات مصاحبة لتطویر أفران حرق الطوب

F27B 9/16, 9/10 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  24  

 
 



 
٢٥ 

023045 (11) 
2001070713 (21) 
2001/07/01 (22) 

CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS  
CARRETERA BELTRAN KM 11/2, BEJUCAL - PROVINCIA LA 
HAPANA 6048 - CUBA 

(71) 

1- ANA TSORAEVA
2- CLAUDIO R. MARTINEZ
3- VIVIAN DE JESUS Q. MUNIZ

(72) 

 (54)   والعد المبكر لكائنات سالبة لصبغة جرامنوع  لتحدید الطریقة وىخليط مغذ
CU 160/2000 (31) 

2000/06/29 (32) 
CU (33) 

C12Q 1/04 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٢٦ 

023046 (11) 
2001050465 (21) 
2001/05/05 (22) 

1- ALBERTA ENERGY COMPANY LTD  
2- AQUA - PURE VENTURES INC  
1- 3900 - 421 - 7TH AVENUE , S. W, CALGERY, ALBERTA , 
    T2P UK9 - CANADA 
2- 1073 CORDON DRIVE , KELOWNA BRITISH COLUMBIA 
    V1Y 3E3 - CANDA 

(71) 

1- STEVE KRESNYAK
2- ALEX BRAUN

(72) 

 (54)   للزیت الثقيلىاالستخالص الحراروحدة عملية لمعالجة الماء الناتج من 
(9/577,822) -   2,305,118 (31) 

2000/05/03 - (2000/05/25) (32) 
US) - CA( (33) 

B01D 1/14, 3/06, 5/00 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-  26  

 
023047 (11) 

2001101044 (21) 
2001/10/03 (22) 

REMKOR TOOLS CC 
62 THIRD STREET, WEST TURFFONTEIN, GAUTENG 
PROVINCE – REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 

(71) 

ANTONINO L. MONICA (72) 
 (54) لوحدة اتصال عن بعدآابينة هاتف 

٥٤٠٨/٢٠٠٠ (31) 
٠٤/١٠/٢٠٠٠ (32) 

ZA (33) 
E04H 1/14 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  27  

 
 



 
٢٧ 

023048 (11) 
2002010042 (21) 
2002/01/14 (22) 

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV
CARLE VAN BYLANDTAAN 30, 2596 HR THE HAGUE  
NETHERLANDS 

(71) 

MOHAMED N. HASHEM (72) 
 (54)  لمانع تكوین أرضى باطنىحرارة االستاتيكية القياس درجة طریقة ل

 01200179,8- (60/302,982)  (31) 
٠٣/٠٧/٢٠٠١ ( -  ١٨/٠١/٢٠٠١( (32) 

(US) - EP (33) 
E21B 47/06, 49/10  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  28  

 
023049 (11) 

2001121373 (21) 
2001/12/26 (22) 

1- DYNEA ASA 
2- STATOIL ASA 
1- POSTBOKS 160 SVELLEVEIEN 33, N-2001 LILLESTROM
    NORWAY
2- N – 4035 STAVANGER - NORWAY  

(71) 

1- HUBERN L. SMITH
2- ANNE F. JOHNSEN
3- BORRE L. KNUDSEN

(72) 

 (54)  زالة آبریتيد الهيدروجينإ أو عملية لتخفيض
0031710,7 (31) 

2000/12/27 (32) 
GB (33) 

C10L 3/10 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  29  

 



 
٢٨ 

023050 (11) 
2002030288 (21) 
2002/03/20 (22) 

OLE WIBERG 
66 FLOWER HILL , NAVAN CO. MEATH - IRELAND 

(71) 

OLE WIBERG (72) 
 (54)   سریرإلى یمكن تحویله أثاثمقعد 

A 441/2001 (31) 
2001/03/20 (32) 

AT (33) 
A47C 17/16 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  30  

 
023051 (11) 

2002050491 (21) 
2002/05/14 (22) 

ALAN W. BAGLEY  
83/0 GLENWOOD DR. GILROL CA  
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

ALAN W. BAGLEY (72) 
 (54)  جهاز وطریقة لتشغيل دورة تبرید دون تكوین ثلج على المبخر

09/859,829 (31) 
١٦/٠٥/٢٠٠١ (32) 
US (33) 

F25B 47/02 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  31  

 
 
 
 
 



 
٢٩ 

023052 (11) 
2000070921 (21) 
2000/07/17 (22) 

FOSTER WHEELER ENERGY LTD  
FOSTER WHEELER HOUSE STATION ROAD READING 
BERKSHIRE RG1 1LX - UNITED KINGDOM 

(71) 

GARY PROSSER (72) 
 (54) سخان هواء لعملية إشعال باستخدام هواء سابق التسخين

9917010,2 (31) 
1999/07/22 (32) 

GB (33) 
F23L 15/00 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  32  

 
 

 
 



 
٥٩ 

1993010015 (21) 
1993/01/09 (22) 
ومستحضراتها  ومتعدد التشتيت فى حدود ضيقة واستعمالها -أحادیة  ةأنيونياوليجومرات 

 وعمليات لتحضيرها 
(54) 

NARROW POLY - AND MONO DISPERSED ANIONIC 
OLIGOMERS, AND THEIR USES, FORMULATIONS AND 
PROCESS 

 

 (73)  شرآة متحدة-ذى داو آيميكال آومبانى 
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   1  

 
 

 
1995010017 (21) 
1995/01/09 (22) 

 (54)   مرمر لمرض السكرأقراص
MARMAR, SUNTI DIAPEATIC TABLES  

 (73)  حمد الریحانأعلى عثمان 

  
 

-   2  

 
 

 
1995010079 (21) 
1995/01/30 (22) 

 (54)  قةالمعلاألبراج 
SUSPENDED TOWERS  

 (73)   رضا سدرهأنور

  
 

-   3  

 
 
 
 
 
 



 
٦٠ 

1996010008 (21) 
1996/01/04 (22) 

 (54)   للبقة طاردةعبوه الحتواء ووضع لصق
PACKAGE FOR CONTAINING AND APPLYING A BUG 
REPELLENT PATCH 

 

 (73)  شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 
  (74)  حمد عبد الهادىأى هد

-   4  

 
 

 
1996010034 (21) 
1996/01/13 (22) 
 (54)  الجزئية الصيغة لمرآب ليزوزایم مزدوج ةاستخدامات جدید

NEW APPLICATIONS OF LYSOZYME DIMER  
 (73)  شرآة متحدة- نيكا هيلث بوردآتس ليمتد

 (74)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-   5  

 
 

 
1996010051 (21) 
1996/01/18 (22) 

 (54) ) أمان(جهاز 
A SAFTY DEVICE  

 (73) خالد مصطفى أبو زید

  
 

-   6  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
٦١ 

1996010072 (21) 
1996/01/29 (22) 

غير المصابات  فى النساء )هيبوثالموس( فينال فاآسين فى عالج انعدام الطمث الوطائى
  بمرض االآتئاب النفسى

(54) 

VENLAFAXINE IN THE TREATMENT OF HYPOTHALAMIC 
AMENORRHEA IN NON - DEPRESSED WOMEN 

 

 (73)  شرآة متحدة- ميریكان هوم برودآتس آوربوریشنأ
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   7  

 
 

 
1996010077 (21) 
1996/01/30 (22) 

 (54)  ة للسمنمضادة تبروتينا
ANTI OBESITY PROTEINS  

 (73)  شرآة متحدة- ند آومبانىآ ليلى ایلى
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-  8  

 
 

 
1997010075 (21) 
1997/01/28 (22) 
 ورخيصة ةسریع آمنة ة بطریقأو المشيمة من الدم المضادة األجسام ةاستخالص وتنقي

  اآلدمىلالستخدام فى الورید والعضل 
(54) 

SEPARATION AND PURIFICATION OF IMMUNOGLOBULIN G 
(I G G) FROM BEOOD PLAMA AND PLACENTA BY SIMPLE 
RAPID, SAJE AND CHEAP METHOD FOR HUMAN 
INTRAVENOUS AND INTRAMUSCULAR USE 

 

 (73)   الراشدى مصطفى محمد·د

  
 

-  9  

 



 
٦٢ 

1998010018 (21) 
1998/01/07 (22) 

 (54)  ترونكتينمضادات مستقبل الف
VITRONECTIN RECEPTOR ANTAGONISTS  

 (73)  شرآة متحدة- سميث آالین بيتشام آوربوریشن
 (74)   سراج الدینى أنيسهد

  
 

-  10  

 
 

 
2001010045 (21) 
2001/01/16 (22) 

 ٥نشاط   لتضير مرآب الغرض منه آبحاألقلاستخدام منتج زیت نبات واحد على 
  الجلدیة فى مستحضرات التجميلاألمراضفى الصيدلة وخاصة فى مجال ریدوآتاز 
  لألطعمةات فوآمضا

(54) 

USE OF AT LEAST ONE PLANT OIL PRODUCT TO PREPARE 
A COMPOSITION INTENDED TO INHIBIT THE ACTIVITYOF 5 
ALPHA - REDUCTASE, IN PHARMACY, ESPECIALLY IN 
DERMATOLOGY, IN COSMATICS AND AS A FOOD ADITIVE

 

 (73)  شرآة مساهمة- البوراتوار فارماسيانس
 (74) نادیة ماجدة شحاته هارون

  
 

-  11  

 
 

 
2001010051 (21) 
2001/01/17 (22) 

الدقيقة   الكائناتأو/ واألمراضعناصر ذات بوغيات تبدى خواص مناهضة ضد مسببات 
  المكونة للبوغيات

(54) 

ARTICLES WITH SPORES EXHIBITING ANTAGONISTIC 
PROPERTIES AGAINST PATHOGENS AND / OR SPORES 
FORMING MICRO - ORGANISMS 

 

 (73)  شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 
  (74) هدى أحمد عبد الهادى

-  12  



 
٦٣ 

2001010052 (21) 
2001/01/17 (22) 

 (54)   لحمض الالآتيكةل آائنات دقيقة منتجمعناصر تش
ARTICLES COMPRISING LACTIC PRODUCING 
MICROORGANISMS 

 

 (73)  شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 
 (74) هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  13  

 
 

 



  
٤٩

1998101313 (21) 
1998/10/27 (22) 

 (71) صالح الدين محمد على جاهين
   جمهورية مصر العربية- محافظة البحيرة -  وادى النطرون١٢ . ب.ص

  ج م عى أفران حرق الطوب الطفلى الشائعة فأداءطريقة وعمليات مصاحبة لها لتحسين 
 الحرق  أآسيد الكبريت المنبعث من عمليةى من ثانواالستفادة

 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 

 

-   1  

 
 
 

 
 
 

1998111421 (21) 
1998/11/16 (22) 

 (71) ىسعد عبد العظيم فرج فرج البيوم
  قليوبيةال  محافظة- قرية آفر نصف بجوار الجامع الكبير مرآز آفر شكر

 جمهورية مصر العربية 
 

 المصانع عوادمفلتر لمعالجة 
 ًاالطلب فني رفض :ير القانونىالتقر

(54) 
 

-   2  

 
 
 

 
 
 

1999091197 (21) 
1999/09/26 (22) 
 (71)  الجوخأبوخالد سيد محمد 

   جمهورية مصر العربية - محافظة القاهرة - شارع الجمهورية ٩٩
 مجهود بأقل في العالم دراجة أسرع

 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى
(54) 

 

-   3  

 
 
 
 
 



  
٥٠

١٩٩٩١٠١٢٨٢ (21) 
١٣/١٠/١٩٩٩ (22) 

 (71) عبد الرحمن على حسن بدر 
   جمهورية مصر العربية - محافظة القاهرة -  شبرا البلد - شارع محمد على ٧

 جهاز لمنع الهواء من عوادم االحتراق الستخدام تفريغ الغازات فى منشأة أفقية 
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-   4  

 
 
 

 
 
 

2000010011 (21) 
2000/01/04 (22) 

 (71) أحمد آمال الدين محمد لبيب 
  محافظة القاهرة -  مصر الجديدة - شارع الشهيد الفريق حلمى المصرى الحى الخامس ٤

 جمهورية مصر العربية 
 

 بسواحلها تجنيد المد والجزر بالمحيطات لتوليد الكهرباء
 ًاالطلب فني رفض :نىالتقرير القانو

(54) 
 

-   5  

 
 
 

 
 
 

2000060816 (21) 
2000/06/25 (22) 

 (71) نور الدين محمد سعيد عبد الواحد
  محافظة القاهرة - البساتين - شارع السد العالى - عمارات األوقاف ٥

 جمهورية مصر العربية  
 

  إضافة- السمسمةشيكوالت )مدخن -مملح -حلو(ة جافطحينةسلطه  - مسحوق السمسمطحينة
 السمسم حلوى آسب - المخبوزات إلىالسمسم  آسب

 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 

 

-   6  

 
 
 
 



  
٥١

٢٠٠٠١٢١٦٠٤ (21) 
٣١/١٢/٢٠٠٠ (22) 

 (71) على عطية عبد ربه 
  محافظة القاهرة - حارة العباد متفرع من شارع الطحاوى - عزبة الورد -البساتين 

 جمهورية مصر العربية 
 

 )ماآينة آمبليش ذاتية التشغيل ( النحلة 
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-   7  

 
 
 

 
 
 

2001020210 (21) 
2001/02/27 (22) 

 (71) ىشريف مصطفى عبد العزيز مرس
 ة  محافظة القاهر- ١ شقة - الدور األرضى - المهندسين - شارع جزيرة العرب ٦

 جمهورية مصر العربية 
 

  ويمكن طية مثبت بهتليسكوبى على حامل ىيحتو) بطارية يد( مصدر ضوء خفيف متنقل 
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-   8  

 
 
 

 
 
 

2001060705 (21) 
2001/06/27 (22) 

 (71)  شرآة- ند آوآفويست الباين اندستريانالجينباو جى ام بى اتش 
   لينز ا النمسا ٤٠٢٠ ايه – ٤٤تورمستراس 

 عملية لالختزال المباشر لخام ناعم ووحدة صناعية لتنفيذ ذلك
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-   9  

 
 
 
 
 



  
٥٢

2001080857 (21) 
2001/08/05 (22) 

 (71)  محمدىعلم الدين محمد بسطويس
   جمهورية مصر العربية -ة طنطا  محافظ- جامعة طنطا -آلية الهندسة 

 الداخلى  االحتراقآالتجهاز جديد لغسيل الغاز العادم من 
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-   10  

 
 
 

 
 
 

2001091028 (21) 
2001/09/29 (22) 

 (71) ناصر تاضروس عطية عبد المسيح
   جمهورية مصر العربية -   محافظة أسوان- مربعات شرآة وادى -آوم أمبو 

 السريعة  الطرق- مبكر للسيارات إنذارعمل 
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  11  

 
 
 
 

 
 
 

2001101077 (21) 
2001/10/14 (22) 

 (71) إسماعيل عبد اهللا إبراهيمحمد أ
  ربية  جمهورية مصر الع- محافظة القاهرة - المطرية - شارع أحمد حماد ٤

 االبتدائية  حسابية هندسية لتالميذ المرحلةعداده
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  12  

 
 
 
 
 
 



  
٥٣

2001111218 (21) 
2001/11/18 (22) 

 (71) عادل عزيز فرنسيس
   جمهورية مصر العربية- القاهرةمحافظة  ـ الظاهر ـ ى صبرارعش ٢٤

 لزرآون من رآاز الزآون الناتج من ترآيز الرمال السوداء اتجاه جديد النتاج ابيض ا
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  13  

 
 
 
 

 
 
 

2002010104 (21) 
2002/01/29 (22) 

 (71) ىحمد حسن علأعبد اللطيف 
   محافظة آفر الشيخ - مرآز مطوبس - مدينة مطوبس - شارع أبو طبيخ ٦

 ربية جمهورية مصر الع
 

 الكهربية  لواز للآليةعة نظافة ومجم
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  14  

 
 
 

 
 
 

2002030230 (21) 
2002/03/02 (22) 

 (71)  عماد محمد عمر محمد قيام
  محافظة القاهرة - أآتوبر ٦ الحى السابع مدينة -بريد المجاورة األولى 

 جمهورية مصر العربية   
 

 )اتجاهات  للعين البشرية وبوصلةالرؤية حقل ىساعة تظهر ف( الموصلة الشبحيةالسماعة 
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  15  

 
 
 
 



  
٥٤

2002040349 (21) 
20020/04/02 (22) 

 (71) حمد محمود سالمةأ
 رة محافظة القاه- الوايلى - حارة طه المنوفى من شارع على الخياط 9

 جمهورية مصر العربية  
 

 للقطار كأوتومات ذات فرامل كأوتومات ونصف كأوتوماتطفاية حريق مائية 
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  16  

 
 
 

 
 
 

2002040395 (21) 
2002/04/16 (22) 

 (71) ايمن شمس الدين عبد الحليم شوشة
 مصر  عمارات ٧ يعقوب إسحاقمن الشهيد  متفرع ى الشهيد محمد الشبانارعش 17

 الجديدة
  جمهورية مصر العربية-محافظة القاهرة 

 

 100 %  نسبةإلىفلتر لتنقية الزيوت 
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  17  

 
 
 
 

 
 
 

2002050455 (21) 
2002/05/04 (22) 

 (71) محمد محمد سعيد فريد باشا
   جمهورية مصر العربية - محافظة الشرقية -زقازيق  ال-طحلة بردين 

 ىالمشتمل الطبيع
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  18 

 
 
 



  
٥٥

 
2002050546 (21) 
2002/05/22 (22) 

 (71) المرآز القومى للبحوث 
   جمهورية مصر العربية- محافظة الجيزة -شارع التحرير بالدقى 

 الكاآاو  منىالبديل شيكوالته خ
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  19  

 
 
 
 

 
 
 

2002060633 (21) 
2002/06/10 (22) 

 (71) عبد الفتاح إبراهيم حسين 
  محافظة القاهرة - العباسية - شارع النوتى متفرع من شارع رمسيس ١٥

 جمهورية مصر العربية 
 

  الصممىعالج لمرض
 ًاالطلب فني رفض :ونىالتقرير القان

54) 
 

-  20  

 
 
 

 
 
 

2002070751 (21) 
2002/07/01 (22) 

 محمد درويش عبد العزيز . ب . ك- ٢ى        حاتم محمد درويش حجاز .د - ١
  حسام محمد درويش حجازى  . م– ٣

(71) 

 ة محافظة القاهر-مدينة نصر  -المنطقة الثانية  - عبد المنعم ى مهدارعش 5
 هورية مصر العربيةجم

 

 وااللتهابات  الصمم والطنين والرطوباتإلزالة األعشاب من لألذننقط 
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  21  

 
 



  
٥٦

 
2002070818 (21) 
2002/07/20 (22) 

 (71) سليمانى حمد فهمأمحمد 
 حافظة المنوفية  م- شبين الكوم -  بكر الصديقآبى حجر خلف مسجد أبو ارعش29 

 جمهورية مصر العربية 
 

 القذف  لعالج سرعةى جيل موضع
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  22  

 
 
 

 
 
 

2002070854 (21) 
2002/07/29 (22) 

 (71) آالوديو سيمونى 
   إيطاليا - آرديا آر إم ٠٠٠٤٠ - آى - ١٠ -فيا نورو 

 ب المعوى طرق لعالج أمراض االلتها
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  23  

 
 
 

 
 
 

٢٠٠٢٠٨٠٨٦٧ (21) 
٠٣/٠٨/٢٠٠٢ (22) 

 (71) منى محمد زآى 
  محافظة القاهرة - مصر الجديدة - السبع عمارات - شارع السيد الميرغنى ١٤٣

 جمهورية مصر العربية 
 

ملبن وتصنيع البيتزا قليل من البروتين خاص طريقة تصنيع بقسماط والبسكويت بالعجوة وال
 ببعض األمراض الوراثية  

 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 

 

-  24  

 
 
 



  
٥٧

 
2002090980 (21) 
2002/09/01 (22) 

  محمد درويش عبد العزيز· ب· ك- ٢ى        حاتم محمد درويش حجاز ·د – ١
  حسام محمد درويش حجازى  · م- ٣

(71) 

 ة محافظة القاهر-مدينة نصر  -المنطقة الثانية  - عبد المنعم ى مهدارعش 5
 جمهورية مصر العربية

 

 )خلطة توابل الصفا المتطورة ( خلطة توابل متطورة الطعام والطعم 
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  25 

 
 
 

 
 
 

2002101108 (21) 
2002/10/09 (22) 

 (71) ين محمد رشاد سيدصالح الد
  شبرا ارعمن ش- طوسون ارعمن ش- عبد الجواد ذآريا الشهيد ارعش  ٢٠

  جمهورية مصر العربية - القاهرةمحافظة 
 

 وفيديو ظهار مستندات وصورإبرنامج آمبيوتر تسجيل و
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  26  

 
 
 

 
 
 

٨٢20021011 (21) 
2002/10/28 (22) 

 (71) محمود عبد النعيم عليوه معبد
   جمهورية مصر العربية - محافظة أسيوط -  صدفا -آوم أسفحت 

 دراجات فائقة السرعة
 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى

(54) 
 

-  27  

 
 
١ 



  
٥٨

 
٢٠٠٢١١١٢٨٩ (21) 

٣٠/١١/٢٠٠٢ (22) 
 (71) عبد الرحمن إبراهيم محمد إبراهيم النحاس 

  جمهورية مصر العربية - محافظة آفر الشيخ - ٤ تقسيم - شارع عبد الحكيم الجارحى ٥٣
 وهى تسير السيارة بضغط الهواء المضغوط) السيارة الهوائية(

 ًاالطلب فني رفض :التقرير القانونى
(54) 

 

-  28  

 



 

٤٥ 

2000121600  (21) 
2000/12/25 (22) 

  شرآة متحدة-يونيون آاربيد آيميكالز آند بالستكس تكنولوجى آوربوريشن 
  الواليات المتحدة األمريكية  -٦٨١٧ - ٠٠٠١

(22) 

 نتاج عديدات اوليفين ثنائية الشكلإلزيجلر مخلوطة /  حفازات ميثالوسين
 سداد رسم المطبوعاتأن لم يكن لعدم   تقرر اعتبار الطلب آ :التقرير القانونى

(54) 
 

-   1  

 
 
 

 
 
 

2003010017 (21) 
2003/01/11 (22) 
 (71)  شرآة متحدة -سانجارن أنك 

  ٩٢١٢١ آاليفورنيا - سان ديجو ١٠٤ سويت - سورينتو فالى رود ١١١٨٩
 الواليات المتحدة األمريكية 

 

يموجلوبين معدل ذى جاذبية عالية لألآسجين طرق وترآيبات لنقل األآسجين مشتملة على ه
  تقرر اعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم مستند الوآالة ، مستند التنازل  :التقرير القانونى

 ، وعناصر الحماية  شهادة التأليف ، الوصف الكامل ، لوحات الرسم

(54) 

 

-   2  

 
 
 

 
 
 

2003010018 (21) 
2003/01/11 (22) 

 (71) صناعية شرآة -  سى. أل . أل .ى أ -أم 
  األمريكية  الواليات المتحدة- ٧٧٠٧٢ تكساس - هيوستون - فدرا يورث آورس  ن5950

 محرك  منخل هزاز بواسطةىنظام تحكم ف
  تقرر اعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم  مستند التنازل ، الوصف  :التقرير القانونى

 رسم ، وعناصر الحمايةالكامل العربى ، لوحات ال

(54) 

 

-   3  

 
 
 
 



 

٤٦ 

2003020175 (21) 
2003/02/19 (22) 

 (71)  شرآة صناعية -أ  . أس. بى  . أس.يو
   بلجيكا- جنبوسى ١٦٢٠ -شارع دانل الشينبى  33

 )الكآبة(ترآيبات صيدلية لمعالجة عيوب الهبوط 
لعدم تقديم مستند الوآالة ، مستند التنازل   تقرر اعتبار الطلب آأن لم يكن  :التقرير القانونى

 شهادة التأليف 

(54) 

 

-   4  

 
 
 

 
 
 

2003040320 (21) 
2003/04/06 (22) 
 (71)  شرآة تجارية - مليكن آند آمبنى

 ٢٩٣٠٣ آارولينا ساوث - مقاطعة سباراتانبورج - سباراتانبورج - ميليكن رود ٩٢٠
 الواليات المتحدة األمريكية 

 

 أرضية ظام وطريقة لفرشن
   تقرر اعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم مستند التنازل  :التقرير القانونى

(54) 
 

-   5  

 
 
 
 

 
 
 

2003040342 (21) 
١٥/٠٤/٢٠٠٣ (22) 
 (71)  شرآة متحدة - شيرير تكنولوجيز انكى آر ب

  ٨٩١١٩دا  نيفا- ى باراديس فال- ٢٦٠ سويت -يست فالمنجو رود  أ2030
 األمريكيةالمتحدة  الواليات

 

 صمامات ماآينة تغليف بالكبسوالت لها إسفين حقن ذو
   تقرر اعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم السجل التجارى  :التقرير القانونى

(54) 
 

-   6  

 
 
 



 

٤٧ 

2003040384 (21) 
2003/04/22 (22) 

 (71)  شرآة مساهمة-الزا آوربوريشن 
  األمريكية  الواليات المتحدة- مونتينو فيو - ٧٢١١ب .طريق شارل ستون ص ١٩٠٠

 االستخدام  عبر الجلد ذات خاصية لخفض التعود وسوءلآلالمأنظمة مسكنة 
  تقرر اعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم مستند الوآالة ، شهادة التأليف  :التقرير القانونى

(54) 
 

-   7  

 
 
 
 

 
 
 

2003040389 (21) 
2003/04/23 (22) 

 (71)   شرآة صناعية  - جآيه لوآسمبور.آس موتور ديفلوبمنت انترناشيونال - ىآ دى أم
  دويتش دى لوآسمبورج -د جرا ن-  لوآسمبورج١٢١٩ -ى بيومنت ل ر23

 و مولد تدار بمحرك مع حقن هواء مضغوط -) سوروآومبر(وحدة مكونة من مكبس 
 اآثر ة واحدة أو وتعمل بطاقإضافى

  تقرر اعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم مستند الوآالة ، مستند التنازل  :التقرير القانونى
 شهادة التأليف ، الوصف الكامل 

(54) 

 

-   8  

 
 
 

 
 
 

2003040390 (21) 
2003/04/23 (22) 

 (71)  شرآة مساهمة -بالتر الفــارج 
 ٨٤٩١٥ -أجــرو بـارك  - بـول تـيكـنولـوجـيـك ىزون د -ى مارســيل ديرمونك  ر500

  فرنســا-أفـيـنـيون 
 

 مستذق  لها أطراف ذات قطعىنتاج ألواح ذات رباط هيدرولالطريقة 
   تقرر اعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم مستند التنازل  :التقرير القانونى

(54) 
 

-   9  

 
 
 



 

٤٨ 

2003040400 (21) 
2003/04/27 (22) 

 (71)  شرآة مساهمة -ى  بأسإيكولوجيك موتورز 
  األرجنتين - بيونس ايرس - ٣٢٢٥هولمبيرج 

 جديدة احتراق جديد له غرفة ى داخلاحتراقمحرك 
  تقرر اعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم مستند الوآالة ، مستند  :التقرير القانونى

  الرسم ، وعناصر الحمايةالتنازل شهادة التأليف ، الوصف الكامل ، لوحات

(54) 

 

-   10  

 
 
 
 

 
 
 

2003050518 (21) 
2003/05/31 (22) 

 (71) شريف محمود خلف مهران
  محافظة القاهرة -  متفرع من شارع الغريب بميت عقبة -حامد موسى  شارع ٥

 جمهورية مصر العربية 
 

 كأوتوماتيتليفون 
ديم لوحات الرسمتقرر اعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تق :التقرير القانونى   

(54) 
 

-  11  

 
 



 
٣١ 

1998030258 21)( 
1998/03/04 (22) 

 (71) سيد عبد العزيز عباس سراج 
   جمهورية مصر العربية - محافظة الجيزة - امبابة - ٥ منزل ٢٨مدينة العمال بلوك 

 آهربائية  لف آوبالت ومحرآاتماآينة
تيفاء قرار اإلدارة الخاص باس اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-   1  

 
 
 

 
 
 

1998050497 (21) 
٠٧/٠٥/١٩٩٨ (22) 

 (71)  القطىحمد علأالسيد 
  محافظة القاهرة - مدينة نصر - ١١٠ شقة) ٢( مايو أول عمارات -طريق النصر 

 جمهورية مصر العربية
 

  ى بطريقة المزج الغازاإلدمانعالج 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-   2  

 
 
 

 
 
 

1998101283 (21) 
1998/10/22 (22) 

 (71)  علىىحاتم محمد فهم . د.أ
  محافظة القاهرة - العباسية ة الفيداويالقبة خلف ١٢ ولى العهد شقه  شارع 9

 جمهورية مصر العربية 
 

باستخدام  الطبية والنباتات األعشاب من المختلفة لآلالم ومزيلة حيوية  مقويات ة عشرإنتاج
 )ثنبيوستر (الخميرة

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  طلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار ال :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-   3  

 



 
٣٢ 

 
1999070832 (21) 
1999/07/08 (22) 

 (71)  سعدىهشام عل
  محافظة الجيزة -ية  شارع الريس عبد اللطيف من شارع المطار امبابة الغرب٢

 جمهورية مصر العربية 
 

 السحرية النافورة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-   4  

 
 
 

 
 
 

1999111391 (21) 
1999/11/06 (22) 

 (71) فضالىحسين عبد اهللا  .د
  محافظة المنصورة - ةالزراعة جامعة المنصور ةآلي-ى قسم الميكروبيولوج

 جمهورية مصر العربية  
 

المخلفات  منالحرة  األمينية واألحماض البروتينية السترجاع المرآبات ة الكيميائيةسالإلا
 الدقيقة الحية  قبل وبعد معالجتها بالكائناتآيميائيةمواد  وحيوانية أعالفنتاج إل العضوية

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-   5  

 
 

 
 
 

2000111495 (21) 
2000/11/29 (22) 

 (71) عبد الكريم أحمد سالم 
   محافظة القاهرة - بروض الفرج - أبن الرشيد - شارع توفيق لطفى ١٢

 جمهورية مصر العربية 
 

 )النيكوتين أدخنةفلتر الحماية من (نحو جيل مكافح للتدخين 
 الخاص باستيفاء قرار اإلدارة اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-   6  



 
٣٣ 

2001060155 (21) 
2001/02/19 (22) 

 (71)  جالل الدين حسين آاظم . د.أ
   جمهورية مصر العربية  - محافظة القاهرة - باب الشعرية - د شارع بور سعي٤٩٧
  V تطرير العظام الكهربائى طراز جهاز

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-   7  

 
 
 

 
 
 

2001060583 (21) 
2001/06/02 (22) 

 (71)  م . م .كنولجى ش شونى ت
  المنطقة الصناعية - B 4 - ١٠٠ قطعة رقم -مدينة العاشر من رمضان 

 جمهورية مصر العربية 
 

  الدائرية تتحسينات فى جهاز طبع األسطوانا
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب جراء بعض التعديالت لموضوعأو إ/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-   8  

 
 
 

 
 
 

2001060705 (21) 
2001/06/27 (22) 

 (71)  شرآة مساهمة - الباين إندستريان الجينباو جى إم بى إتش آند آو -فويست 
   النمسا - لينز ٤٠٢٠ - إيه - ٤٤تورمستراسى 

 خام ناعم ووحدة صناعية لتنفيذ ذلك  عملية لالختزال المباشر ل
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-   9 

 
 
 



 
٣٤ 

2001111248 (21) 
2001/11/21 (22) 

 (71) سيد عبد الهادى طلخان  ال. د.أ
   جمهورية مصر العربية- محافظة الجيزة - شارع مراد ٢٥

 ىالعشوائ قرص دوار بالدفع
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 قات الطلبالفكرة المقدمة ومرف أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-   10  

 
 

 
 

2001121317 (21) 
2001/12/10 (22) 
 (71) شرآة متحدة - ند جامبل آومبانىآذى بروآتر

   المتحدة األمريكية  الواليات- ٤٥٢٠٢اوهايو  -ى سينسينات بالزاند جامبلآوان بروآتر 
 اللصق  فىلالستخدامأدوات 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  زل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنا :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-   11  

 
 

 
 
 

2001121325 (21) 
200 1/12/11 (22) 

 (71) فاروق محمد السيد الشريف 
  محافظة الفيوم -ة وحش  عمار٨ شارع بور سعيد من شارع الرملة شقة ٣

 جمهورية مصر العربية 
 

  لتكبير الشغل المبذول على الدراجة وزيادة عزم الدوران على العجلةميكانيكىجهاز 
 المشعل الخلفية وتوفير طاقة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب راء بعض التعديالت لموضوعأو إج/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-   12  

 
 
 
 
 



 
٣٥ 

2001121356 (21) 
2001/12/22 (22) 

 (71)  شرآة مساهمة - أ.سوسيتيه دى برودوى نستلة س
   سويسرا - ١٨٠٠ - ٣٥٣ب . ص 

 لزج  دهون مشكلة على هيئة صدفة ذات حشوى على تحتوىمنتجات حلو
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :القانونىالتقرير 

 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  13  

 
 

 
 
 

2001121377 (21) 
2001/12/30 (22) 

 (71)  عبد السالم منصورىمحمد سام
   جمهورية مصر العربية -  محافظة المنوفية -آز قويسنا  مر-شبرا بخوم 

 محرك ذو الروافع
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  14 

    
 

 
 
 

2001121378 (21) 
2001/12/30 (22) 

 (71)  شرآة صناعية -  آومبانىأيرونند آ جبريدشيكاغو 
 الواليات المتحدة ٨٩٢٩ - ٦٠٥٤٤ بلينفيلد الينوى - نورث ديفجن ستريت ١٥٠١

 األمريكية
 

 العائمة سدادة ثانوية للصهاريج ذات األسقف
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  لرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم ا :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  15  

 
 
 
 
 



 
٣٦ 

 
2002010022 (21) 

٠٧/٠١/٢٠٠٢ (22) 
 (71)   شرآة مساهمة -أ . ستولت اوفشور س

  ٩٢٧٥٤ / ٧٦٠٠١ اثينى بابلو بيكاسو ت س أ ٣٢
  رافعى بحربرج

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  16  

 
 
 

 
 
 

2002010023 (21) 
2002/01/07 (22) 

 (71) همة  شرآة مسا- أ.ستولت أوفشور س
   فرنسا - سوآس - ناننيتر ٩٢٧٤٥ / ٧٦٠٠١ أ - اثينى بابلو بيكاسو ٣٢

 بحرىبرج رافع 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  17  

 
 

 
 
 

2002010087 (21) 
2002/1/23 (22) 
 (71) شرآة متحدة - ند جامبل آومبانىآذى بروآتر

   المتحدة األمريكية  الواليات- ٤٥٢٠٢اوهايو  -ى سينسينات بالزاند جامبلآوان بروآتر 
 للسحب صورة حبلى سدادة حاشية تستخدم غزل مرآب ف

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء   متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  18  

 
 
 
 



 
٣٧ 

 
2002010098 (21) 
2002/01/27 (22) 

 (71) ىنبحسام محمد السعيد عبد ال .د.  أ - ٢ عبد البديع صالح عزت توفيق   . د - ١
   جمهورية مصر العربية-محافظة دمياط ـ مدينه آفر سعد ـ  الكهرباء شارع 16

 الخضرية تكاثر البطاطس باستخدام النموات
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 رة المقدمة ومرفقات الطلبالفك أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  19  

 
 
 

 
 
 

2002010110 (21) 
٢٩/٠١/٢٠٠٢ (22) 

 (71) شرآة متحدة - ند جامبل آومبانىآذى بروآتر
   المتحدة األمريكية  الواليات- ٤٥٢٠٢اوهايو  -ى سينسينات بالزاند جامبلآوان بروآتر 

 الكريهة  الرائحةىنانوزيوليتات للتحكم ف
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ير القانونىالتقر

 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  20  

 
 

 
 
 

2002010116 (21) 
٢٩/٠١/٢٠٠٢ (22) 
 (71) حمد مصطفى سليمأ ى مصطف.د
  محافظة القاهرة - مصر الجديدة - مدينة خلف العبور -عبد القدوس  شارع إحسان ١

 جمهورية مصر العربية 
 

 إبرة  الحقن بدونىمحقن ذات
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  21  

 
 
 



 
٣٨ 

 
2002010118 (21) 

2002/1/29 (22) 
 (71)  بكر محمد حافظأبو
   جمهورية مصر العربية - محافظة القاهرة - العباسية - شارع السرايات ٣٠

 العالجية  لفعالية عناصرهىتقنية استعمال الدواء لتحقيق الحد األقص
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطل :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  22  

 
 
 

 
 
 

2002020143 (21) 
2002/02/04 (22) 

 (71) محمد سمير احمد عطا
   جمهورية مصر العربية -محافظة الجيزة  -  ـ الدقىأمينحمد أ  شارع1

  المتغيرةالوسادة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  23  

 
 

 
 
 

2002020165 (21) 
2002/2/11 (22) 

 (71) تحسين زآريا عبد الحليم محمد
 محافظة اإلسكندرية  ـ السيوف ـ ى السنهورقعبدا لراز الدآتور  شارع30

 جمهورية مصر العربية 
 

 ىالصناع  والصرفىالوحدة المدمجة البيلوجيه لمعالجة الصرف الصح
اص باستيفاء قرار اإلدارة الخ اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  24  

 
 
 



 
٣٩ 

 
2002020187 (21) 
2002/02/16 (22) 

 (71) شرآة مساهمة  - افنيس فارما موتيكاز انك
  ٠٨٨٠٧صوميرست آوربوريت بوليفارد بريد جواتر نيوجيرمى  ٣٠٠

 متحدة األمريكية الواليات ال
 

 متجانسة مرآبات حلقية غير بإحاللطريقة لتحضير مرآبات آربونيليه جديدة مشتقة 
 ٣د واستخدامها آمواد فعالة تتحدد بمواصالت الدوبامين

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ض التعديالت لموضوعأو إجراء بع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  25  

 
 
 

 
 
 

2002020195 (21) 
2002/02/18 (22) 

 (71) بأبو طاليوسف صبرى  .أ 
   جمهورية مصر العربية- محافظة القاهرة -زبكيةألا-شارع عرابى 33 

 موزع التنقيط 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  عدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه ل :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  26  

 
 

 
 
 

2002020199 (21) 
2002/002/19 (22) 

 (71)  شرآة متحدة -ى ند آومبانآاى اى دى بونت دى نيمورز 
   الواليات المتحدة األمريكية -  والية ديالور-وليمنتوجون 

 إلنتاجه فثاليك وعملية أيزومحلول حمض سلفو 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  27  

 
 



 
٤٠ 

 
2002030257 (21) 
2002/03/11 (22) 

 (71) ىمصطفى محمد على بدوى العشر
   جمهورية مصر العربية - محافظة الدقهلية - توريل - شارع قناة السويس ٢المنصورية 

 أتوماتيكيا  حريق السيارةإطفاءنظام 
باستيفاء قرار اإلدارة الخاص  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  28  

 
 
 

 
 
 

2002040404 (21) 
2002/04/20 (22) 

 (71)  مصطفى عثمانبعبد التوا ىمجد

    جمهورية مصر العربية - محافظة القاهرة - ١١٤٣٤عرابى البساتين  -شارع 18
 ة المحمولةالسبور

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  29  

 
 
 

 
 
 

2002050468 (21) 
٠٨/٠٥/٢٠٠٢ (22) 

 (71)  شرآة محدودة- ليمتد ى واى تىستراليا بأريب لوك 
   استراليا ٥٠٩٤ - جيبس آروز - جراند جونكشن ٥٨٧

 ملف طريقة وجهاز لفك شريط طويل من خارج بكرة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 لمقدمة ومرفقات الطلبالفكرة ا أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  30  

 
 



 
٤١ 

 
2002050475 (21) 
2002/05/12 (22) 

 (71) ىخالد محمد راتب البر
   جمهورية مصر العربية- محافظة البحيرة - مرآز آوم حمادة -قرية واقد 

 ىالمغناطيس جهاز حماية الماآينات
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد عل :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  31  

 
 
 

 
 
 

2002050476 (21) 
2002/05/12 (22) 

 (71) حسن نجاح حسن عبد الحميد
  بية  جمهورية مصر العر- محافظة الشرقية - مرآز ديرب نحج -قرية فرغان 

 آتليفون استخدام التسجيل
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  32  

 
 

 
 
 
 

2002050477 (21) 
2002/5/12 (22) 
 (71)  حسن عبد الحميدحسن نجاح

   جمهورية مصر العربية- محافظة الشرقية - مرآز ديرب نجم -قرية فرغان 
 احتياطى ائىجهاز للحصول على تيار آهرب

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عأو إجراء بعض التعديالت لموضو/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  33  

 
 
 



 
٤٢ 

 
2002050481 (21) 
2002/05/12 (22) 

  إيمان عبد السالم سعود .د - ٢         حسن آمال الدين حسن الشيخ .د - ١
  حسين سامى عبدة.د - ٤ ايمن النبوى المهندس                   .د - ٣
  حسين آمال الدين .د - ٦             لمياء محمد حسن            .د - ٥

(71) 

  محافظة القاهرة - الزمالك - ١٩ شارع بهجت على الدور السادس شقة ٤٦
 جمهورية مصر العربية 

 

  )٢-١ للخدع آمن ىمحلول وريد ( األولترآيبة المحلول الوريدى 
ة الخاص باستيفاء قرار اإلدار اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  34  

 
 
 

 
 
 

2002050524 (21) 
2002/05/18 (22) 

 (71)  السيدىحمد بيومأعمرو 
 جسر السويس الدور الثامن شقة - شارع محمود الجندى من شارع عبد الحليم محمود ٦٣
  جمهورية مصر العربية - محافظة السويس - ١٥قم ر

 

 شنطة  داخلآراسى) ٤(أربع عدد + ترابيزة 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  35  

 
 
 

 
 
 

2002060615 (21) 
2002/6/8 (22) 

 (71) حمد حماد محمد سالمأ - ٢           حمد سالم حسن حسن  أ- ١
   جمهورية مصر العربية - محافظة الشرقية -تل الجراد بلبيس 

-  36  



 
٤٣ 

 للمياه الرفع الذاتى
الخاص باستيفاء قرار اإلدارة  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 
2002060686 (21) 
2002/06/18 (22) 
2001/12/22 (71) 

   شرآة مساهمة - أ.سوسيتيه دى برودوى نستلة س
  من الحساءى طرقرص

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متن :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  37  

 
 
 

 
 
 

2002060709 (21) 
2002/06/23 (22) 

 (71) سامح سمير حافظ خليل
 افظة الشرقية  مح- مرآز مشتول السوق - شارع خالد بن الوليد 18

 جمهورية مصر العربية
 

 المتطورة ماآينة الحالقة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  38  

 
 
 

 
 
 

2002060721 (21) 
2002/6/24 (22) 
 (71) شرآة متحدة - ند جامبل آومبانىآذى بروآتر

   المتحدة األمريكية  الواليات- ٤٥٢٠٢اوهايو  -ى  سينسينات بالزاند جامبلآوان بروآتر 
األسطح العديد من النتوءات إلزالة البقايا منى  تستعمل لمرة واحدة فقط تحتوتنظيفرقائق 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  بار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعت :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  39  



 
٤٤ 

 
 
 

2002060722 (21) 
٢٤/٠٦/٢٠٠٢ (22) 

 (71) شرآة متحدة - ند جامبل آومبانىآذى بروآتر
   المتحدة األمريكية  الواليات- ٤٥٢٠٢اوهايو  -ى سينسينات بالزامبلند جاآوان بروآتر 

رقائق تنظيف تستعمل لمرة واحدة فقط تحتوى العديد من التنبوءات إلزالة البقايا من 
 األسطح 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب إجراء بعض التعديالت لموضوعأو / بعض البيانات و 

(54) 

 

-  40  

 
 
 

 
 
 

2002070788 (21) 
2002/٠7/٠9 (22) 
 (71) شرآة متحدة - ند جامبل آومبانىآذى بروآتر

   المتحدة األمريكية  الواليات- ٤٥٢٠٢اوهايو  -ى سينسينات بالزاند جامبلآوان بروآتر 
 ىتدعيم  من ألياف تيله مسرحة متشابكة مع نسيج ليفىى تتضمن نسيج ليفأغطية للتنظيف
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
 الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

(54) 

 

-  41  

 



 
٣٠ 

 استدراك رسم نشر
 

 :    الخطأ 
 

٢٠٠١٠٣٠٢٩٧ (21) 
٢٥/٠٣/٢٠٠١ (22) 

 (71)  جمهورية مصر العربية–فريد عبد الرحيم عبد العزيز بدرية 
  (54) طريقة لعمل مستحضر صيدلى جديد من مسحوق البن والكافين لعالج ترهالت الجلد

  -  1

 
 

 

 
 :        و الصحيح هو

    
٢٠٠٢٠٣٠٢٩٧ (21) 

٢٥/٠٣/٢٠٠٢ (22) 
 (71)  جمهورية مصر العربية–فريد عبد الرحيم عبد العزيز بدرية 

  (54) طريقة لعمل مستحضر صيدلى جديد من مسحوق البن والكافين لعالج ترهالت الجلد

  -  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٦٤ 

018581 (11) 
1988010048 (21) 

 (54)  ترآيبات مبيدة للفطر
FUNGICIDAL COMPOSITIONS  

 (73)  شرآة محدودة-ز ·شل انترناشيونال ریسيرش ماتشابى ب
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   1  

 
 

 
018888 (11) 

1988010039 (21) 
 (54)  ة تثبيت محسنأداة له ةمل مرة واحدعحفاض یست

DISPOSABLE DIAPER HAVING AN IMPROVED FASTENING 
DEVICE 

 

 (73) شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   2  

 
 

 
019034 (11) 

1990010037 (21) 
 (54)  طازجة ة وخضروات ورقيطبية أعشاب تقطيع ماآينة

CUTTING MACHINE FOR MEDICINAL HERBS AND FRESH 
LEAF VEGETABLES 

 

 (73)   سليمانى علئىافمحمود و

  
 

-   3  

 
 
 
 
 



 

٦٥ 

020341 (11) 
1993010010 (21) 

 (54)  ية للعينف للمثبت العلوى للعدسة المنزرعة بالخزانة الخلهموج
SUPERIOR HAPTIC GUIDE OF THE POSTERIOR CHAMBER 
INTRAOCULAR LENS 

 

  (73)  عادل محمد عبد الوهاب خليل

-   4  

 
 

 
020710 (11) 

1996010033 (21) 
 (54) جهاز إلنتاج آميات آبيرة من مواد حية

APPARATUS FOR BIOMASS PRODUCTION  
 (73)  شرآة أسترالية-انفيرو ریسيرش بى تى واى ال تى دى 

 (74) سمر أحمد اللباد

  
 

-   5  

 
 

 
020734 (11) 

1995010005 (21) 
 (54)  آفاتمبيدات 

PESTICIDES  
 (73)  شرآة مساهمة- ج ·أنوفارتيس 

 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   6  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

٦٦ 

020751 (11) 
1995010073 (21) 

 (54)   عازلىعنصر اتصال استبدالتحسين فى 
INSULATION DISPLACEMENT CONTACT ELEMENT  

 (73)  شرآة مساهمة-ون أآتنجيز لشافت آر
 (74)  سهير ميخائيل رزق

  
 

-   7  

 
 

 
020873 (11) 

1996010023 (21) 
فى اآتساب  مفيدة ة عالية داخليأطوار من مستحلبات ذات مصنوعة ماصة رغویةمواد 

  مائيةوتوزیع موائع 
(54) 

ABSORBENT FOAMS MADE FROM HIGH INTERNAL PHASE 
EMULSIONS USEFUL FOR ACQUIRING AND DISTRIBUTING 
AQUEOUS FLUIDS 

 

 (73)  شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   8  

 
 

 
020968 (11) 

1996010016 (21) 
ها عالى ل  من مستحلبات طور داخلىمصنوعة مائيةجل موائع أ من ماصة ةمواد رغو
   جداة عاليتزی - إلى -نسب ماء 

(54) 

ABSORBENT FOAM MATERIALS FOR AQUEOUS FLUIDS 
MADE FROM HIGH INTERNAL PHASE EMULSIONS HAVING 
VERY HIGH WATER - TO - OIL RATIOS 

 

 (73)  شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   9  



 

٦٧ 

021087 (11) 
1996010024 (21) 

من ماصة  آأعضاء مفيدة ة عالية داخليأطوار من مستحلبات ذات مصنوعة رغویةمواد 
   بالطمثخاصةحشيات 

(54) 

FOAMS MADE FROM HIGH INTERNAL PHASE EMULSIONS 
USEFUL AS ABSORBENT MEMBERS FROM CATAMENIAL 
PADS 

 

 (73)  شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   10  

 
 

 
021131 (11) 

1997010051 (21) 
جهاز نهایة آبل لمسالك موجبة بصریة بها منسقين وصل بالجدل ومستودعات لألطوال 

 الزائدة
(54) 

CABLE CLOSURE FOR OPTICAL WAVEGUIDES WITH 
SPLICE ORGANIZERS AND EXCESS - LENGTH 
DEPOSITORIES

 

 (73)  شرآة مساهمة- سيمنس اآتينجز لشافت
 (74) نادیة ماجدة شحاته هارون

  
 

-  11  

 
 

 
021217 (11) 

1998010012 (21) 
 (54) عضویة) اوميجا الكينيل(خامس آربيل حلقى ) قنطرة سيالنية(مرآبات معدنية 

A METALLOCENE COMPOUND  
 (73)  شرآة متحدة-آومبانى فيليبس بتروليام 

 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-  12  



 

٦٨ 

021218 (11) 
1997010044 (21) 

 (54)  نتاج هيدرات الغازإل ةطریق
A METHOD OF PRODUCING GAS HYDRATE  

 (73)  شرآة محدودة- برتش جاس بى ال سى
 (74)   اللباد أحمدسمر

  
 

-  13  

 
 

 
021282 (11) 

1997010069 (21) 
 (54)  القالب هذاداخل  يةغطأتشكيل علویة وآذلك لها اذرع ل أغطيةيل كتشلقالب 

MOULD FOR FORMING CAPS HAVING TURNED - UP TABS 
AS WELL AS A CAP FORMED IN SUCH A MOULD 

 

 (73)  شرآة مساهمة- استرا بالستيك
 (74)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  14  

 
 

 
021321 (11) 

1996010017 (21) 
 (54) فى اإلفرازات السائلة  للتحكم ماصة أدوات

ABSORBENT ARTICLES FOR FLUID MANAGEMENT  
 (73)  شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 

 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-  15  

 
 
 
 
 



 

٦٩ 

021322 (11) 
1997010035 (21) 

 (54)  حالقة ة شفرةوحد
RAZOR BLADE UNIT  

 (73)  شرآة متحدة- ذى جيليت آومبانى
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-  16  

 
 

 
021449 (11) 

1996010029 (21) 
 (54) ترآيبات لتحسين الصفات اللونية للمنسوجات أثناء شطفها

CHELATING AGENTS FOR IMPROVED COLOR FIDELITY  
 (73)  شرآة متحدة- آتر آند جامبلبروذى 

 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-  17  

 
 

 
021483 (11) 

1997010026 (21) 
 (54)  ورق سنداتطریقة لصنع 

SECURITY PAPER  
 (73)  شرآة محدودة- بورتيلز ليمتد

 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-  18  

 
 
 
 
 
 



 

٧٠ 

021557 (11) 
1997010070 (21) 

 (54) محطة بيانات صوتية لشبكة تليفون السلكى
VOICE - DATA TERMINAL FOR A RADIO TELEPHONE 
NETETWORK

 

 (73)  شرآة مساهمة-ساجيم اس ایه 
 (74) سمر أحمد اللباد

  
 

-  19  

 
 

 
021564 (11) 

1998010003 (21) 
 (54) حفاضات بينية ماصة متعددة الطبقات للسيدات

ABSORBENT INTERLABIAL DEVICE HAVING PLEATED 
STRUCTURE 

 

 (73) شرآة متحدة - ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-  20  

 
 

 
021637 (11) 

1998010002 (21) 
 (54)  ني ماص مریح ورفيع یوضع بين الشفرتتكوین

THIN COMFORTABLE INTERLABIAL ABSORBENT 
STRUCTURE 

 

 (73)  شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-  21  

 
 
 



 

٧١ 

021732 (11) 
1999010072 (21) 

 (54) سائل  لتبرید ميالمينةعملي
PROCESS FOR COOLING MELAMINE  

 (73)  شرآة محدودة- ـب ه ·م ·ج جرولينز ميالمين أ
 (74) سهير سلوى سامية ميخائيل رزق

  
 

-  22  

 
 

 
021955 (11) 

1998010004 (21) 
 (54)  بين شفرتى األنثى لها امتدادات مرنة  آمنة تستخدمماصة أداة

ABSORBENT INTERLABIAL DEVICE WITH FLEXIBLE 
EXTENSIONS 

 

 (73)  شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-  23  

 
 

 
022099 (11) 

1996010025 (21) 
فى اآتساب  مفيدة ة عالية داخليأطوار من مستحلبات ذات مصنوعة ماصة رغویةمواد 

  مائيةموائع 
(54) 

ABSORBENT FOAMS MADE FROM HIGH INTERNAL PHASE 
EMULSTONS USEFUL FOR ACQUIRING AQUEOUS FLUIDS 

 

 (73)  شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-  24  
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32 

1996020127 (21) 
1996/02/17 (22) 

 (54)  مشتقات بيبرازين جديده وطرق تحضير ذلك المصدر وترآيبات تحتوى عليها
NEW PIPERAZINE DERIVATIVES AND METHOD FOR THE 
PREPARATIONS THEREOF AND COMPOSITIONS 
CONTAINING THE SAME 

 

 (73)  شرآة محدودة - سامجين فارماسوتيكال آو ليمتد
 (74)  محمد زهير جرانة

  
 

-   1  

 

1996020163 (21) 
1996/02/26 (22) 

 (54)  مرآبات نفطيل ومرآبات وسيطه ومستحضرات وطرق
NAPHTHYL COMPOUNDS INTERMEDIATES  
COMPOSITIONS, AND METHODS 

 

 (73)   شرآة متحدة-ى ند آومبانآايلى ليلى 
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   2  

 

1997020118 (21) 
1997/02/20 (22) 

 (54)   فى العالجمفيدة ة آرباميكيأحماضاسترات ازابيسيكليك من 
AZABICYCLIC ESTERS OF CARBAAMIC ACIDS USEFUL IN 
THERAPY 

 

 (73)  شرآة مساهمة- استرا اآتيبوالج
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   3  

 
 
 
 
 
 



 
33 

1998020224 (21) 
1998/02/25 (22) 

 (54) طريقة لتحصير حامض الفوسفوريك 
METHOD FOR PREPARING PHOSPHORIC ACID.  

   هيئة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة– انستنتوت آيمى نيوزجا نيزونيج -1
  شرآة مساهمة- زاآالدى آيميزن بوليس -2

(73) 

 (74)  شحاته هاروننادية وماجدة 

  
 

-   4  

 

1999020109 (21) 
1999/02/07 (22) 

 (54)  مشتقات بيروليدين وبيبريدين
PYRROLIDINE AND PIPERIDINE DERIVATIVES  

 (73)   شرآة مساهمة- ج. هوفمان الروش أ . ف 
 (74) هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   5  

 

1999020130 (21) 
1999/02/14 (22) 

 (54)  ةجديدمرآبات 
NOVEL COMPOUNDS  

 (73)  شرآة محدودة– استرا فارماسيوتيكالز ليمتد
 (74) هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
34 

2000020138 (21) 
2000/02/05 (22) 

 (54)   لتصنيعهاةطريقو ماسورة ةترآيب
PIPE STRUCTURE AND METHOD OF MANUFACTURE  

 (73)  شرآة مساهمة -  انكرهانكو
 (74) نزيه أخنوخ صادق الياس

  
 

-   7  

 

2000020174 (21) 
2000/02/15 (22) 

 عملية لتحضير مرهمين من الزيوت الطبيعية لعالج األمراض الجلدية 
 )٢  ،١هونوليفادرم مرهم (

(54) 

PROCESS FOR PREPARATION OF TWO OINTMENTS FOR 
TREATMENT OF SKIN DISEASES HONOLIVADERM 
OINTMENT 1, 2

 

 (73)  حمدأعبد السالم لى عآامل 

  
 

-   8  

 

2000020178 (21) 
2000/02/15 (22) 

 (54)  محفزات افراز هرمون النمو
GROWTH HORMONE SECRETAGOGUES  

 (73)  شرآة متحدة- ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (74) هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   9  
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2000020180 (21) 
2000/02/16 (22) 

 (54)  نزيم البروتيازأمثبطات 
PROTEASE INHIBITORS  

 (73)  شرآة متحدة-سميث آالين بيتشام آوربوريشن 
 (74) هدى أنيس سراج الدين

  
 

-  10  

 

2000020194 (21) 
2000/02/21 (22) 

 (54)  )انسداد الشعب الهوائيه المزمن( COPD تكوين منضبط االطالق لعالج
CONTROLLED RELEASE FORMULATION FOR TREATING 
COPD 

 

 (73)  شرآة متحدة-سميث آالين بيتشام آوربوريشن 
 (74) هدى أنيس سراج الدين

  
 

-  11  

 

2000020221 (21) 
2000/02/23 (22) 

 HT 1F ) 5( (54)-ف1 ت ـ ه-٥مشارآات 
5 - HT 1F AGONISTS  

 (73)   شرآة متحدة- ىند آومبانآ ى ليلىايل
 (74) هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
36 

2001020101 (21) 
2001/02/04 (22) 

 (54)  عامل منظم لوظيفة مستقبل مصاحب للريتينويد
RETINOID RELATED RECEPTOR FUNCTION REGULATION 
AGENT 

 

 (73)   شرآة محدودة- آيميكال اندستريز ليمتدتاآيدا 
 (74) هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  13  

 

2001020115 (21) 
2001/02/10 (22) 

 (54)   الصبغةلإلنتقا مثبطو ىترآيبات منظفة للغسيل تتضمن إتخاذا مابين بوليمر أمين حلق
LAUNDRY DETERGENT COMPOSITION WITH A 
COMINATION OF A CYCLIC AMINE POLYMER AND A DYE 
TRANSFRER INHIBTOR 

 

 (73)   شرآة متحدة- ىند جامبل آومبانآ بروآتر ىذ
 (74) هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  14  

 

2001020153 (21) 
2001/02/19 (22) 

لتقوية الصورة  C  حرفاألشعةتعديل منضدة عمليات واطسون جونز للعمل بجهاز ذراع 
   عمليات آسور الطرفين السفليينفى

(54) 

MODIFICATION OF WATSON JONES FRACTURE 
OPERATION TABLE TO ALLOW THE USE OF X RAY C ARM 
IMAGE INTENSIFIER FOR USE IN LOWER LIMBS & HIP 
FRACTURES 

 

 (73)   جالل الدين حسين آاظم·د·أ

  
 

-  15  
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2001020189 (21) 
2001/02/26 (22) 

فولينيك ،  حمض، يجافور ، يوراسيل تمن   للتناول عن طرق الفم الترآيبيةةشكل جرع
  مةداواوآساليبالتين وطريقة الستخ

(54) 

ORAL DOSAGE FORM FOR ADMINISTRATION OF THE 
COMBINATION OF TEGAFUR, URACIL, FOLINIC ACID, AND 
OXALIPLATIN AND METHOD OF USING THE SAME

 

 (73)   شرآة مساهمة- ستول مايرز سكوريب آمبانىيبر
 (74) هدى أنيس سراج الدين

  
 

-  16  
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1999111396 (21) 
1999/11/07 (22) 

 (71)  محمد خالد محمد عبد المعطى الحتو
 جمهوریة مصر - محافظة القاهرة -  مدینة نصر - شارع محمد شلتوت امتداد الطيران 52

 العربية  
 

  ىوانأل وماسك متصلين لةقاعد
  رفض الطلب فنيا :التقرير القانونى

(54) 
 

-   1  

 
 
 
 

 
 
 
 

2002080868 (21) 
2002/08/03 (22) 

 (71)  ى محمد زآىمن
جمهوریة  - محافظة القاهرة - مصر الجدیدة - السبع عمارات - ىشارع السيد الميرغن143

  مصر العربية
 

   من البروتين خاص ببعض األمراض الوراثيةىطریقة تصنيع دقيق وخبز خال
  رفض الطلب فنيا :التقرير القانونى

(54) 
 

-   2  

 
 
 
 

 
 
 
 

2002111195 (21) 
2002/11/02 (22) 

 (71)  شرآة مساهمة - انك -نيو فنت دیزاینز 
   الوالیات المتحدة األمریكية - 62549 ایللينوى -  زیون - مونت - افينيو د أشالن1345

   للتهویة الكاملةأنبوبةزجاجة رضاعة بحافة متسعة ذات 
  ارفض الطلب فني :التقرير القانونى

(54) 
 

-   3  
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2000040538 (21) 
26/04/2000 (22) 

 (71)  شرآة مساهمة - هـ . م .بيدآس آند ج 
   ميشيل باخ المانيا- والد 69483 - د - 67هوبستراس 

 طریقة لمعالجة شعرات الفراش والمشتملة على شعرات من هذا النوع 
  ات سداد رسم المطبوع الطلب آأن لم یكن لعدم رتقرر اعتبا :التقرير القانونى

(54) 
 

-   1  

 

 

 

 

2003050425 (21) 
05/05/2003 (22) 

 (71)   شرآة متحدة-  آوندیوت إنكىروبرو
    الوالیات المتحدة األمریكية- 15147 بنسلفانيا - فيرونا -ریفر روود 

  طریقة وتجميعه اقتران
  :ات التالية الطلب آأن لم یكن لعدم تقدیم المستندرتقرر اعتبا :التقرير القانونى

  ىوالوصف الكامل العرب الوآالة مستند

(54) 

 

-   2  

 

 

 

2001070837 (21) 
05/05/2001 (22) 

 (71)  شرآة صناعية -روآى ریسيرش 
   الوالیات المتحدة األمریكية - 89005 - نيفادا - بولدرسيتى - فوتهيل درایف 1598

 شوة مشكلة  مائى یستخدم ح-مولد لنظام امتصاص امونيا 
  رسم المطبوعات  الطلب آأن لم یكن لعدم رتقرر اعتبا :التقرير القانونى

(54) 
 

-   3  
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1994070398 (21) 
1994/07/05 (22) 

 (71)  عادل عبد الودود جمعه
   جمهوریة مصر العربية-أسيوط  محافظة) فارماآولوجى (األدویة  قسم -آلية الطب .

 مادة آودر ىعل ى یحتوى الذ3 -طریقة جدیدة لعالج عنة الرجال باستخدام آریم ایرودرم 
وصبغة   بيتراتىيل سلفات وایزوسوربيد داین آيجيالت وامينوفلين وتيموینم مثبوآر

  الكانسر یدنس

(54) 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   1  

 
 

 
 

1999070898 (21) 
22/07/1999 (22) 

 (71)  عصام محمد عبد العزیز حب اهللا
  محافظة القاهرة - 52 الوحدة آورنيش المعادى ة الشرطأمناء شارع معهد 3د

 جمهوریة مصر العربية 
 

 اریا هيباآيورتج وتسمى  )B.C ( ج- ب ى الفيروسى لعالج االلتهاب الكبد أعشاب ترآيبه
HeCAC0RE ) ( 

(54) 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :نىالتقرير القانو
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   2  

 
 

 
 

1999111460 (21) 
1999/11/15 (22) 

 (71) محمد وجيه احمد عمر الكاشف 
   جمهوریة مصر العربية -افظة الجيزة  مح- شارع الكاشف خوفو 18

 (54)  بتدقيه واله الستئصال البواسير
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   3  
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2002050460 (21) 
04/05/2002 (22) 

 (71)  جمال محمود محمد حسين
   جمهوریة مصر العربية -  محافظة القليوبية - طوخ - هعزبة حامد السفا ین

 FM (54) الــ آارت تشغيل سماعات الكمبيوتر السلكيا على موجه
الخاص باستيفاء قرار اإلدارة  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   4  

 
 
 

 
 
 

2002050484 (21) 
2002/05/13 (22) 
 (71) شرآة متحدة - ند جامبل آومبانىآذى بروآتر

  لمتحدة األمریكية  ا الوالیات- 45202اوهایو  -ى  سينسينات بالزاند جامبلآوان بروآتر 
 (54)  وعاء مناسب لتوزیع منادیل ورقية مبللة

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   5  

 
 
 

 
 
 

2002050556 (21) 
25/05/2002 (22) 

 (71)   بن عبد الفتاحعرابىیاسين 
   حلب الكالسه-سوریا 

 (54)  الحساسية ى یمتاز بعنصر الفضة عالاإللكترونيةلحام سائل لخطوط الدارات 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب  إجراء بعض التعدیالت لموضوعأو/ بعض البيانات و 

 
 

-   6  
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2002060578 (21) 
01/06/2002 (22) 

 (71)  ورنر لودیك
   المانيا- جروسنيدیشيم 67259 - 4بيرآيویج 

 (54)  ميزاب بخاخة ومنظومة بخاخات
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  لىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد ع :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   7  

 
 
 

 
 
 

2002060592 (21) 
04/06/2002 (22) 

 (71)  شرآة صناعية -  ليمتدتكنولوجىدافى بروسيس 
   انجلترا – إل إى 6   2 لندنت دبليو – ایستبورن تيراسى 20

 (54)  عملية لتالمس مائع مرن مع مادة صلبة مكونة من جسيمات
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   8  

 
 
 

 
 
 

2002060630 (21) 
10/06/2002 (22) 
 (71)  حمد سالم حسن حسنأ

   جمهوریة مصر العربية - شرقية محافظ - بلبيس ىتل الجراد انشاص الرمل
 (54)  المغناطيسىالصاروخ ذات الجذب 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع / بعض البيانات و

 
 

-   9  

 
 
 



 

28

2002060684 (21) 
18/06/2002 (22) 

 (71)  مساهمة أ شرآه - برودوى نستله س ى دسوستيه
   سویسرا - فيفى 1800 - 353:  ب .ص 

 (54)  قرص صلب من الحساء
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متن :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  10  

 
 
 

 
 
 

2002060685 (21) 
18/06/2002 (22) 

 (71)  مساهمة أ شرآه - برودوى نستله س ى دسوستيه
  ویسرا  س- فيفى 1800 - 353:  ب .ص 

 (54)  مسحوق حساء
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  11  

 
 
 

 
 
 

2002060696 (21) 
19/06/2002 (22) 

 (71)   حسيناهيمإبرعبد الفتاح 
 – محافظة القاهرة - متفرع من شارع رمسيس العباسية ى النوت شارع15

  جمهوریة مصر العربية 
 

 (54)  جهاز لكشف الطائرة الخفية
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب الت لموضوعأو إجراء بعض التعدی/ بعض البيانات و 

 
 

-  12  
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2002060740 (21) 
2002/06/26 (22) 
 (71) شرآة متحدة - ند جامبل آومبانىآذى بروآتر

   المتحدة األمریكية  الوالیات- 45202اوهایو  -ى  سينسينات بالزاند جامبلآوان بروآتر 
 (54)   متعددة السمكأليافشرائح تنظيف تتضمن 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  13  
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 :ــنــــــــيعلــ  شرآة مساهمة- أ ·سوسيتيه دى برودوى نستله س
 :المرآز العام  سویسرا -فيفى 

 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية
  29/11/2000الصادرة بتاریخ  021098لبراءة االختراع رقم 

 :ةـعن الرغب

 :أنــــفى شــ  ة لقياس امتصاص منتجات لزجةجهاز وعملي
 :ــيلـــــالوآـ  حمد عبد الهادىأدى ه

  
 

-   1  

 

 

 

 

 

 

 

 :ــنــــــــيعلــ  شرآة متحدة- ىمونسانتو آومبان
  63166 ىميسور -سان لویس  -نورث ليندبرج بوليفارد 800 

 :المرآز العام  األمریكيةالوالیات المتحدة

 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية
  31/10/1994الصادرة بتاریخ  019209 رقم لبراءة االختراع

 :ةـعن الرغب

 :أنــــفى شــ  طرق الستعادة طاقة عملية عالية الدرجة من عملية حامض آبریتيك مالمسة
 :ــيلـــــالوآـ  حمد عبد الهادىأهدى 

  

 -   2 

 :ــنــــــــيعلــ  دید سى ورآس ليمتد
 :المرآز العام   إسرائيل- بير شيفا 84100-75أآروزر ص ب 

 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية
  30/09/2000الصادرة بتاریخ  021005لبراءة االختراع رقم 

 :ةـعن الرغب

 :أنــــفى شــ  آبریتات الصودیوم،  لكل من آبریتات البوتاسيوم مشترك إنتاج
 :ــيلـــــالوآـ سمر أحمد اللباد 

  

-   3  
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 :ــنــــــــيعلــ  سوریليك
 )لوریت( سان جان دى براى 45801شارع دى البيون الموت سانت ایفرت  10

 :المرآز العام  فرنسا

 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية
  30/09/2000الصادرة بتاریخ  021089لبراءة االختراع رقم 

 :ةـعن الرغب

 :أنــــــفى ش مضخة ترددیة رأسية محسنة
 :ــيلـــــالوآـ  حمد عبد الهادىأهدى 

  

 -   4 

 :ــنــــــــيعلــ دیزین انكند آآریاتيف انتجریشن 
 :المرآز العام 55106ایست اورانج افينيو سانت بول مينيسوتا 

 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية
  30/09/2000ریخ الصادرة بتا 021013لبراءة االختراع رقم 

 :ةـعن الرغب

 :أنــــفى شــ موسع أنفى محسن یمنع تقشير البشرة
 :ــيلـــــالوآـ  محمد محمد بكير

  

 -   5 

 :ــنــــــــيعلــ  استا ميدیكا اآتنجيز لشافت
 :المرآز العام   ألمانيا- بمدینة درسدن 10 رقم دىن دیربيكارأ

 وریة مصر العربيةفى منح رخصة استغالل فى جمه
  30/10/1998الصادرة بتاریخ  020308لبراءة االختراع رقم 

 :ةـعن الرغب

 :أنــــفى شــ محاليل ميسنا قابلة للحقن 
 :ــيلـــــالوآـ  سهير ميخائيل رزق

  

 -  6 
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 :ــنــــــــيعلــ   فارما سيوتيكال فاآتورى انكاوتسوآا
 :المرآز العام اليابان - ميوا تشو ناروتو شى توآيوشيما آين  ازاآيو جوهارا تاتيوا115

 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية
  29/11/2000الصادرة بتاریخ  021124لبراءة االختراع رقم 

 :ةـعن الرغب

 األبس لتحدید ووسيلة المحلول الطبى المحتوى على بيكربونات ة لتعبئةعبو
 الهيروجينى 

)PH( 

 :أنــــ شــفى

 :ــيلـــــالوآـ سمر أحمد اللباد

  
 

 -   7 

 
 

 
 :ــنــــــــيعلــ  شرآة مساهمة- اورسيلتيك اس ایه

 :المرآز العام  آسمبورجول -وليفارد دى البتریوس  ب122
 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية

  30/10/1998الصادرة بتاریخ  020310لبراءة االختراع رقم 
 :ةـعن الرغب

 :أنــــفى شــ   محكومة التحرراالوآسيكودرنطرق لتحضير مرآبات 
  :ــيلـــــالوآـ ىهدى أحمد عبدا لهاد

 -   8 

 
 

 

  شرآة متحدة- موبيل أویل آوربوریشن -1
 :ــنــــــــيعلــ  شرآة متحدة- رجریس آند آو -2

  الوالیات المتحدة األمریكية - 22037 جالوز رود فيرفاآس فيرجينيا 3225 -1
 الوالیات المتحدة - 21044 مریالند - آولومبيا - جریس درایف 7500 -2

 األمریكية
 :المرآز العام

 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية
  30/08/2000الصادرة بتاریخ  020982لبراءة االختراع رقم 

 :ةـعن الرغب

 :أنــــفى شــ  األغشيةعن طریق فصل  شموع زیوت التزليق إزالة
 :ــيلـــــالوآـ  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

 -   9 

 
 



 
8 

023053 (11) 
2001111189 (21) 
2001/11/10 (22) 

FUMAKILLA LIMITED
11, KANDAMIKURACHO, CHIYODA - KU, TOKYO - JAPAN

(71) 

1- SATOSHI YAMASAKI
2- KAZUNORI YAMAMOTO
3- TOMOKO ISHIZUKA

(72) 

هذا الجسم  حفظجســــم حــــامل لمادة آيميائيـــة يتعرض لعمليــة تسخين متكاملة ووعاء ل
  وجهاز لتسخين وتطاير المادة الكيميائية ومؤشر توضيحى

(54) 

2001/199091 - 2001/020460 - 2001/020007 (31) 
2001/06/29 -    2001/01/29 -    2001/01/29 (32) 

JP (33) 
A01N 25/18 & A01M 1/20 & A61L 9/02 & C09K 3/00 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   1  

 
 

 
023054 (11) 

2002010068 (21) 
2002/01/20 (22) 

SANKYO COMPANY LTD
5 - 1, NIHONBASHI HONCHO 3 - CHOME, CHUO - KU, TOKYO 
013 - 8426 - JAPAN 

(71) 

1- TOMIO KIMURA
2- NOBUYUKI OHKAWA
3- OTHERS

(72) 

 (54)  طريقة لتحضير مشتقات بيرول
60/275,005) - 2001/013817( (31) 
2001/03/12) -    2001/01/22( (32) 

(US) - JP (33) 
C07D 471/04, 491/20 & A61K 31/4985 & A61P 29/00 (51) 

     سنة20: مدة الحماية

-   2  
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023055 (11) 
2001121340 (21) 
2001/12/12 (22) 

TECHNIP - COFLEXIP
170, PLACE HENRI REGNAULT, F - 92400 COURBEVOIE
FRANCE

(71) 

HENRI PARADOWSKI (72) 
التقطير  طـــريقة وجهاز لفصل خليــط غازى يحتــوى على غاز الميثان باستخـدام عملية

  والغازات الناتجة من عملية الفصل
(54) 

00/16238 (31) 
2000/12/13 (32) 

FR (33) 
F25J 3/02 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   3  

 
 

 
023056 (11) 

2002020222 (21) 
2002/02/27 (22) 

 األنصارى محمد زآريا أمل ·د
  الكويت- 4 شارع أبو حيان التوحيدى منزل 3 الروضة قطعة -الكويت 

(71) 

 (72) األنصارى محمد زآريا أمل ·د
 (54)   هـطريقة لتحضير حبوب منع حمل جديدة مضافًا إليها حمض الفوليك وفيتامين

A61L 1/302 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   4  
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023057 (11) 
2001050458 (21) 
2001/05/02 (22) 

  أآاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا-1
  المرآز القومى للبحوث-2
  جمهورية مصر العربية- محافظة القاهرة - شارع القصر العينى 101 -1
  جمهورية مصر العربية- محافظة القاهرة - الدقى -حرير  شارع الت-2

(71) 

  مدحت محروس سيف النصر·د·  أ-1
  محمد آمال البحر ·د·  أ-2
  محمد صفوت عبد السالم محمد·د·  أ-3

(72) 

 (54)  ى نبات الونكا المصرمننتاج القلوانيات المضادة للسرطان إلطريقة 
C12N 5/04 (51) 
   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-   5  

 
 

 
023058 (11) 

2002020154 (21) 
2002/02/06 (22) 

KRONE GMBH
BEESKOWDAMM 3-11 14167 BERLIN - GERMANY 

(71) 

GÜNTER IRMER (72) 
 (54)  لذلك ةواألدوات الالزم خارجية آهرباء طريقة إلنشاء آابينة

10105993 (31) 
2001/02/09 (32) 

DE (33) 
H02B 1/50 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   6  
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023059 (11) 
2001080934 (21) 
2001/08/29 (22) 

DEGUSSA AG
1, D - 40474 DUSSELDORF - GERMANY

(71) 

1- RUDIGER SCHUTTE
2- TORSTEN BALDUF
3- OTHERS

(72) 

1- DEGUSSA AG 
2- UHDE GMBH 
1 - DENNIGSENPLATZ 1, D - 40474 DUSSELDORF - GERMANY
2- FRIEDRICH - UHDE - STRASSE 15, D - 44141 DORTMUND
GERMANY 

(73) 

 (54) للتفاعل مكونة مجرى  شقوق ى تفاعالت فى مفاعل ذإلجراءعملية وجهاز 
10042746,4 (31) 
2000/08/31 (32) 

DE (33) 
B01J 19/24 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   7  

 
 

 
023060 (11) 

2002070784 (21) 
2002/07/08 (22) 

 حمدأحمد الجميل أمحمد · د
   جمهورية مصر العربية-  محافظة القاهرة - 1349ص ب رقم  شارع شريف 26

(71) 

 (72) حمدأحمد الجميل أمحمد · د
 دفع وعدد من ذات آامة دوارة متعددة سطوح ال) محرك هيدروليكىأو(مضخة هيدروليكية 

  الكباسات التابعة
(54) 

F04B 17/00 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   8  
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023061 (11) 
2001111213 (21) 
2001/11/17 (22) 

HERCULES INCORPORATED
1313 N. MARKET ST., HERCULES PLAZA WILMINGTON 
DELAWARE 19894 - 0001 UNITED STATES OF AMERICA  

(71) 

1- HERBERT L. JUPPE
2- ROBERT P. MARCHANT
3- MOHAND MELBOUCI

(72) 

 (54)  ل البترولوبيئة وذلك لخدمات حقلل صديقمعلق من بوليمر مائع 
09/717884 (31) 

2000/11/21 (32) 
US (33) 

C09K 7/00 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   9  

 
 

 
023062 (11) 

2000020249 (21) 
2000/02/29 (22) 

  محمد محمود حمدى مصطفى·م
  محافظة القاهرة - هليوبوليس - مساآن شيراتون - عمارات صقر قريش 81

 جمهورية مصر العربية

(71) 

 (72)  محمد محمود حمدى مصطفى·م
 (54) عملية البثق الدوار بالطرق

B21C 23/00 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  10  
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023063 (11) 
1999111402 (21) 
1999/11/08 (22) 

 وت الحىمحمد خالد محمد عبد المعط ·د
  محافظة القاهرة - مدينة نصر - شارع محمود شلتوت امتداد الطيران 52

 جمهورية مصر العربية

(71) 

 (72) وت الحىمحمد خالد محمد عبد المعط ·د
 (54)  الهوائية القصبة أنبوبةترآيب لجهاز 

A61M 16/00, 16/04 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  11  

 
 

023064 (11) 
2001090966 (21) 
2001/09/09 (22) 

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV
CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE 
NETHERLANDS

(71) 

1- ALAN E. BLIAULT
2- CASPER K. GROOTHUIS
3- OTHERS

(72) 

 (54)   غاز طبيعىإلسالةمحطة عائمة 
00307821,9 (31) 
2000/09/11 (32) 

EP (33) 
F25J 1/00 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  12  
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023065 (11) 
2002030264 (21) 
2002/03/12 (22) 

UREA CASALE SA 
VIA SORENGO 7, CH - 6900 LAGANO - BESSO SWITZERLAND

(71) 

1- ERMANNO FILIPPI
2- DOMENICO ROMITI

(72) 

 (54)  مخلقةنتاج يوريا إلطريقة 
01106649,5 (31) 
2001/03/16 (32) 

EP (33) 
C07C 273/04, B01J 10/00, 19/24 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

-  13  

 
 

 
023066 (11) 

2002050538 (21) 
2002/05/21 (22) 

INEOS ACRYLICS UK LIMITED
1ST FLOOR, QUEENS GATE, 15 - 16 QUEENS TERRACE  
SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE - SO14 3BP 
UNITED KINGDOM 

(71) 

1- NICHOLAS J. MARSTON
2- MARK DAVIES
3- JOHN R. OLIVER

(72) 

 (54)  ترآيبة بوليمرية
0208361,6 -  0125347,5 (31) 

2002/04/11 - 2001/10/23 (32) 
GB (33) 

C08L 23/02, 77/00 (51) 

    سنة20: مدة الحماية
  

-  14  
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023067 (11) 
2002060660 (21) 
2002/06/12 (22) 

ENI SPA
PIAZZALE E. MATTEI 1 - ROME - ITALY

(71) 

1- ANGELO CALDERONI
2- FABRIZIO ZAVSA

(72) 

 (54) مرآزيًا  مع قطاع مائلالحفر المستخدمةأغلفة  لضبططريقة 
E21B 17/10 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  15  

 
 

 
023068 (11) 

1998101239 (21) 
1998/10/13 (22) 

RHONE - POULENC AGRO
14 - 20 RUE PIERRE BAIZET, B. P. 9163, LYON 09 - 69263 
LYON CEDEX 09 - FRANCE 

(71) 

MARCELO OKAMURA (72) 
 (54)  لآلفاتترآيب مبيد 

PI 9705278.7 (31) 
1997/10/15 (32) 

BR (33) 
A01M & A01N 43/40, 43/56 (51) 

   سنة20: مدة الحماية

  
 

-  16  
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023069 (11) 
1999101285 (21) 
1999/10/14 (22) 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG
D - 55216 INGELHEIM AM RHEIN - GERMANY 

(71) 

1- DIETER HOCHRAINER
2- BERND ZIERENBERG

(72) 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KMBH & CO. KG
BINGER STRASSE173, OF 55216 INGELHEIM - GERMANY

(73) 

وعاء حاوى ذو غطاء محكم على هيئة خرطوشة ثنائية الغرف يلحق ببخاخة إلنتاج 
 ين إيروسوالت وترآيبات العناصر النشطةوتخز

(54) 

19847970,0 & - 19847968,9 (31) 
1998/10/17 -  1998/10/17 (32) 

DE (33) 
A61J 1/00 & A61K 31/55 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  17  

 
 

 
 

023070 (11) 
2000010018 (21) 
2000/01/11 (22) 

NOVARTIS AG
SCHWARZWALDALLEE 215, 4058 BASLE - SWITZERLAND 

(71) 

1- MARTIN ZELLR
2- ANDRE JEANGUENAT
3- OTHERS

(72) 

 (54)  ةجديدإثير مشتقات بروباجيل 
9900455,8 (31) 

1999/01/11 (32) 
GB (33) 

A01N 37/18 & C07C 235/34, 235/80, 251/40, 271/22 (51) 
     سنة20: مدة الحماية

-  18  
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023071 (11) 
2000060768 (21) 
2000/06/14 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- ALAN E. SHERRY
2- ALEJANDRO CEDENO
3- OTHERS 

(72) 

 (54)  منظفةترآيبات 
C11D 3/37 (51) 

    سنة20: ة الحمايةمد

  
 

-  19  

 
 

 
023072 (11) 

2001121367 (21) 
2001/12/25 (22) 

COLGATE PALMOLIVE COMPANY
300 PARK AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10022 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- DANIEL SMITH
2- ISABELLE SALESSES
3- OTHERS

(72) 

 (54) قماشالتطرية ل مواد مغلظة
10/006,337 - 09/749,183 (31) 
2001/12/03 - 2000/12/27 (32) 

US (33) 
C11D 3/37, 1/62, 3/50, 3/33, 3/36 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  20  
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023073 (11) 
2001121383 (21) 
2001/12/31 (22) 

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A P. O. BOX 353 - 1800
VEVEY - SWITZERLAND

(71) 

1- ROBERT PETERMANN
2- ALFRED MESSERLI

(72) 

 (54)  مواد غذائية لزجة مرآبةالكمى لقياس لطريقة وجهاز ل
(01200007.1) (31) 

2001/01/04 (32) 
EP (33) 

B65B 3/32 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  21  

 
 

 
023074 (11) 

2002030281 (21) 
2002/03/19 (22) 

NORSK HYDRO ASA
0240 OSLO - NORWAY 

(71) 

1- TOR KOKKERSVOLD
2- FREDDY THORBJORNSEN
3- GEIR V. GUNDERSEN

(72) 

 (54)  بضائعال ورفع طرود لتكوينوسيلة طريقة و
20011445 (31) 

2001/03/21 (32) 
NO (33) 

B66C 1/18 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  22  
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023075 (11) 
2001121380 (21) 
2001/12/31 (22) 

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
WILMINGTON, DELAWARE - UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

JIWEN F. DUAN (72) 
 (54)  يزوفثاليكاأل حمض يحتوى علىهمى استبوليمر 

09/795,278 (31) 
2001/02/28 (32) 

US (33) 
C07C 67/08, 69/80 & C08G 63/183, 63/81, 63/85, 63/86 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  23  

 
 

 
023076 (11) 

2000101308 (21) 
2000/10/14 (22) 

KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE INC
401 NORTHLAKE STREET, NEENAH, WISCONSIN 54956
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- JEFFEY D. LINDSAY 
2- FUNG - JOU CHEN
3- OTHERS

(72) 

 (54)  ةماصاألدوات ال فى إنتاج واستخدامه سيليلوزى ى نسيج شبكلتشكيلطريقه 
09/684,.39 - 60/159,629 (31) 

2000/10/06 - 1999/10/14 (32) 
US (33) 

A61F 13/15 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  24  
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023077 (11) 
2001070711 (21) 
2001/07/01 (22) 

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
WILMINGTON, DELAWARE - UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- JOHN A. TURNER
2- SAMUEL D. HOUSLEY

(72) 

 (54)  أآسدةعل مفال اإلنتاجة عسالطريقة لزيادة 
 09/757,455- 09/757,458-  (PCT/US 01/00826) -  (PCT/US 01/00825)
09/884,381- 09/884,184 

(31) 

2001/01/10 - 2001/01/10-11/01/2001-11/01/2001- 19/06/2001- 
19/06/2001 

(32) 

US (33) 
C07C 51/265, 63/26 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  25  

 
 

 
023078 (11) 

2001121381 (21) 
2001/12/31 (22) 

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
WILMINGTON, DELAWARE - UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- JIWEN F. DUAN
2- DONALD E. PUTZIG
3- OTHERS

(72) 

 (54)  نتاجهإل وعملية فلزترآيب يحتوى على 
09/792,182 (31) 
2001/02/23 (32) 

US (33) 
C08G 63/78 & B01J 31/00 (51) 

   سنة20: مدة الحماية
 

 
 

-  26  
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023079 (11) 
2001090964 (21) 
2001/09/08 (22) 

  إبراهيم يحيى السيد· د-1
 حمد محمود العطارأحمد أ·  م-2

 زة  محافظة الجي- الدقى -معهد بحوث الهندسة الزراعية شارع نادى الصيد 
  جمهورية مصر العربية

(71) 

  إبراهيم يحيى السيد· د-1
 حمد محمود العطارأحمد أ·  م-2

(72) 

 (54)   لعصر البرتقالأتوماتيكية ةآل
A47J 19/02 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  27  

 



 
1  

2000050622 (21) 
2000/05/15 (22) 

 (71)  جمهورية مصر العربية- ·م ·م ·شونى تكنولوجى ش
 (54)  الدائريةاالسطوانات  إنتاج فيلا لغسيل درةعملي

  

  
 

-   1  

 
 

 
2000070896 (21) 
2000/07/11 (22) 

 (71)  جمهورية مصر العربية-  عبد القادرأمينسامح يونس  ·د
 (54)  ذ الفخةنقطاع المورد الدموى لرأس عظمالمسبب ال الضغط زالةإلجهاز 

  
 

-   2  

 
 

 
2000070903 (21) 
2000/07/12 (22) 

QUIMICA SINTETICA S.A. - SPAIN (71) 
 1H - (Pyridinylmethylsulphinyl - 2) - 2)-عملية لتحضير مشتقات 

Benzimidazole) 
(54) 

9901579 (31) 
1999/07/14 (32) 

ES (33) 

  
 

-   3  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2  

2000121533 (21) 
2000/12/11 (22) 

CONTE - FRANCE (71) 
 مزودة االنبثاق يةثالثآتابه أو ألوان من خالل عملية تشكيل رصاص أقالم تصنيع لطريقة 

 وسيطة واقية طبقة ب
(54) 

9915696 (31) 
1999/12/13 (32) 

FR (33) 

  
 

-   4  

 
 

 
2001050475 (21) 
2001/05/08 (22) 

 (71)  جمهورية مصر العربية- مجدى عبد العزيز سيد أحمد ·أ
 (54) ماآينة حالقة
 بناءًا على قرار اللجنة 03/09/2003 تم قبوله فنيًا وقانونيًا بتاريخ 0475/2001الطلب رقم 

كرية الصادر بالقانون رقم  من قانون حماية حقوق الملكية الف36المنصوصه عليها بالمادة 
82/2002  

 

 

-   5  

 
 

 
2001101116 (21) 
2001/10/22 (22) 

UREA CASALE SA - SWITZERLAND (71) 
 (54)  وحدة لتكثيف الكربامات

00123047,3 (31) 
2000/10/24 (32) 

EP (33) 

  
 

-   6  

 
 
 
 



 
3  

2001121322 (21) 
2001/12/11 (22) 

SCHLUMBERGER SEACO INC - REPUBLIC OF PANAMA (71) 
 (54)  األطوار متعددةتدفقات الطريقة وجهاز لتمييز 

0016613 (31) 
2000/12/19 (32) 

FR (33) 

  
 

-   7  

 
 

 
2001121336 (21) 
2001/12/12 (22) 

EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

 (54)  البيانات السيزمية البحرية ة فى تجميعمضاعفاالنعكاسات ال لكبحطريقة 
60/257347 (31) 

2000/12/20 (32) 
US (33) 

  
 

-   8  

 
 

 
2002010014 (21) 
2002/01/05 (22) 

AKBAR GHAHARY - UNITED STATES OF AMERICA (71) 
 (54) ترآيبة من صفائح رقيقة على هيئة أحجار آريمة

09/754,583 (31) 
2001/01/04 (32) 

US (33) 

  
 

-   9  

 
 



 
4  

2002010047 (21) 
2002/01/15 (22) 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT - GERMANY (71) 
 (54)  ةيمخاليط تعاون

10102544,0 - 10134720,0 (31) 
2001/01/19 -  2001/07/17 (32) 

DE (33) 

  
 

-   10  

 
 

 
2002010059 (21) 
2002/01/16 (22) 

PGS AMERICAS INC - UNITED STATES OF AMERICA (71) 
 (54)  نسبيةالزلزالية وفقا لسعة حقيقية  البياناترتحال طريقة ونظام ال
09/918,981 (31) 
2001/07/31 (32) 

US (33) 

  
 

-  11  

 
 

 
2002020214 (21) 
2002/02/26 (22) 

MINRAD INC - UNITED STATES OF AMERICA (71) 
 (54)  نظام وطريقة لتحديد هدف

09/792191 (31) 
2001/02/22 (32) 

US (33) 

  
 

-  12  

 
 



 
5  

2002030268 (21) 
2002/03/13 (22) 

MR. MOHAMED A. BEN - GHALBON - LIBYA (71) 
 (54)  لأوعية للمياه مزودة بتجهيزات لالغتسا

0124765,9 -  0106084,7 (31) 
2001/10/16 - 2001/03/13 (32) 

GB (33) 

  
 

-  13  

 
 

 
2002060593 (21) 
2002/06/04 (22) 

ENI S. P. A - ITALY (71) 
عند وجود فوهة البئر   النفط فى المياه العميقةآبار من األولى لحفر المرحلة محسنهطريقة 

  تحت سطح الماء
(54) 

  
 

-  14  

 
 

 
2002060598 (21) 
2002/06/05 (22) 

 (71)  جمهورية مصر العربية- حسام أحمد منير عبده الجيار· أ
 فى السيرم )أ( طريقة مبسطة واقتصادية الستخالص وتعيين سموم االوآراتوآسين

  ئل ذو الضغط العالىواباستخدام جهاز تحليل آروماتوجرافيا الس
(54) 

  
 

-  15  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6  

2002060665 (21) 
2002/06/17 (22) 

SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS COMPANY LTD 
REPUBLIC OF KOREA

(71) 

 (54)  كهربائيةال المكنسةيستخدم ب األتربةتجميع سيكلونى لجهاز 
2001 - 78582 (31) 

2001/12/12 (32) 
KR (33) 

  
 

-  16  

 
 

 
2002080954 (21) 
2002/08/21 (22) 

1- DIETER MEYER - GERMANY
2- PETER BRAUN HANS - GERMANY

(71) 

 (54)   الماءوتنشيط التربة مادة تحسين
01120106,8 (31) 
2002/08/22 (32) 

EP (33) 

  
 

-  17  

 
 

 
2002091025 (21) 
2002/09/14 (22) 

ALCOA CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL INC
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

 (54) يامعلومات  متفاعلغطاء للعبواتطريقة لصنع 
10/224177 -  60/318731 (31) 

2002/08/20 - 2001/09/13 (32) 
US (33)  

-  18  

 



 
7  

2002091068 (21) 
2002/09/25 (22) 

  جمهورية مصر العربية-ه نجوى حسين فود·  د· أ-1
  جمهورية مصر العربية- حنان حسنى الليثى·  د-2
  جمهورية مصر العربية-  تادرسإبراهيممينا ·  د-3

(71) 

الترامادول   على عقارمحتويه ذاتية التحلل )جيالتين -الكيتوزان ( اسفنجات طريقة إلنتاج
 هيدروآلوريد 

(54) 

  
 

-  19  
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ƕƟƻƬǁا ǃƽع                                                               رǋøøƮǋمǁا 
 
 01----------------------- 2004 خǊƪ üǘر ƺبراير ƽبƑǊǁǋاǁتǍ تǃ بيǅƑ بǂƯǁƑبƑت  -
 
 ƺ 2004 --------------------------08براير  بيǅƑ بǁƑبراءات اƑƬǁدرة خǊƪ üǘر-

 
  -  ǅƑبراءات االختراعبي üǘƸتƨا ƫرخ ƞǆم Ǎƺ ƕبƷرǁƑب 

ƕربيƴǁر اƬم ƕريǋǊجم ü22 -------------------------------------   داخ 
 
- ƑǊǆƳ ŷالƦƑǆمت ƑǉرƑتبƳƑرارات بƽ ƑǊǁ درتƬ Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑ25  ----------------- بي 
 
-ǁ ǅƉك ƑǉرƑتبƳƉرارات بƽ ƑǊǁ درتƬ Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑبي  ǃتǅ30   ------------------ك  
 
- ŷƑيǆƺ ƑǊƮƺرارات برƽ ƑǊǁ درتƬ Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑ31  ----------------------- بي 
 
- ǅǋǆƑƾǂǁ Ƒƾƺǋ ƑǊيǂƳ ƕمترتبǁا ƼǋƾƟǁت اƮƾǆا Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑ82 بي ƕǆƨǁ 2002     

 ƕيǋǆƨǁا ǃǋƨرǁداد اƨ ǃدƴǁ   -------------------------------------    32 
  
- ǅǋǆƑƾǂǁ Ƒƾƺǋ ƑǊيǂƳ ƕمترتبǁا ƼǋƾƟǁت اƮƾǆا Ǎتǁبراءات اǁƑب ǅƑ82 بي ƕǆƨǁ 2002      

 ƕيǋǆƨǁا ǃǋƨرǁداد اƨ ǃدƴǁ   ------------------------------------  38    
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 الدولة الرمز الدولة الرمز 
 AE اإلمارات العربية المتحدة EC أآوادور
 AF أفغانستان EG جمهوریة مصر العربية
 AL البانيا ES أسبانيا
 AO أنجوال ET إثيوبيا
 AR األرجنتين FI فنلندا
 AT النمسا FR فرنسا
 AU استراليا GA جابون
 BD بنجالدیش GB كة المتحدةالممل
 BE بلجيكا GH غانا
 BF بورآينا فاسو GO غينيا
 BG بلغاریا GR اليونان
 BH البحرین GT جواتيماال
 BI بروندى GW غينيا بساو 
 BM برمودا GY جویانا
 BO بوليفيا HK هونج آونج
 BR برازیل HU المجر
 BS جزر الباهاما ID إندونسيا
 BU برما IE أیرلندا
 BW بتسوانا IL إسرائيل
 CA آندا IN الهند
 CB آوبا IQ العراق
 CG الكونغو IR إیران
 CI ساحل العاج IS أیسلندا
 CL شيلى IT إیطاليا
 CM آامرون JO االردن
 CN الصين JP اليابان
 CO آولومبيا KE آينيا
 CS تشيكوسلوفاآيا KP دیمقراطيةجمهوریة آوریا ال
 CY قبرص KR جمهوریة آوریا 
 DE ألمانيا KW الكویت
 DJ جيبوتى LB لبنان
 DK الدنمارك LI ليخنشتين
 DZ الجزائر LK سيریالنكا

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية



 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 LU لوآسمبورج RW رواندا
 LY ليبيریا SA المملكة العربية السعودیة
 LY ليبيا SD ودانالس
 MA المغرب SE السوید
 MC موناآو SG سنغافورة
 MG مدغشقر SL سيراليون
 ML مالى SN السنغال
 MN منغوليا SO الصومال
 MR موریتانيا SR سورنيام
 MT مالطة SU االتحاد السوفيتى
 MV ملدیف SV سلفادور
 MX المكسيك SY سوریا
 MY ماليزیا TD تشاد
 MZ موزمبيق TG تاجو
 NE النيجر TH تایالند
 NI نيكاراجوا TN تونس
 NJ نيجيریا TR ترآيا
 NL هولندا TW تایوان
 NO النرویج UG أوغندا
 NZ نيوزیالندا US الوالیات المتحدة األمریكية
 OM عمان UY أورجواى
 PA بنما VE فنزویال
 PE بيرو VN فيتنام
 PH لبينالف YD اليمن
 PK باآستان YU یوغوسلفيا
 PL بولندا ZA جمهوریة جنوب أفریقيا
 PT البرتغال ZM زامبيا
 PT قطر ZR زائير
 PY برجواى ZW زیمبابوى
 RO رومانيا
  
  
  

 

ل األعضاءرموز الدو: تابع  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية



 افتتاحية 
 

 
 لسنة  57    دخلـت مصـر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 1949 لسنة   132 الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           1939
 لسنة  82 ثم قانون رقم     الخـاص ببراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،       

 وبمقتضى القانون األخير فإنه يلزم      فكرية والخاص بحماية حقوق الملكية ال     2002
إصـدار جـريدة لبـراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم               

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
االت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى جميع المج   

والمبتكـرين ـ مـن األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركان العالم    
الجديـد الـذى تتشـكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هذا مزيدا من                
االهـتمام بهـذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسب مع              

 . فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة أهميتها
 

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            
البـراءة ولكـن يأتـى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات            

ؤكد يمكن االستفادة بها بما     واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والتى من الم         
يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية المتقدمة           

. 
 
 
 

 رئيس األآادیمية
 

فوزى عبد القادر الرفاعى.  د .أ
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018295 (11) 
1987020103 (21) 

 (54)  ةجسام مضادألطريقه وجهاز لتحديد المدى واالتجاه 
PASSIVE RANGING METHOD AND APPARATUS  

 (73)   شرآة متحدة- ليتون سيتميز انك
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   1  

 

018987 (11) 
1989020062 (21) 

 (54) أو الضغط /قابل للصب ووقود دافع مولد للغاز و
CASTABLE AND/OR PRESSABLE GAS GENERATOR 
PROPELLANTS 

 

 (73)  شرآة محدودة -  ج م ب هـ-آونتيك آيميانالجن 
 (74)   هارونهشحاتنادية وماجدة 

  
 

-   2  

 

019120 (11) 
1990020106 (21) 

 (54)  ملية الكلةعملية وجهاز لتفريق السوائل فى وعاء ترسيب فى ع
PROCESS AND APPARATUS FOR SEPARATING LIQUIDS IN 
ALKYLATION SETTLER 

 

 (73)  شرآة متحدة -فيليبس بتروليام آومبانى 
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   3  
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019132 (11) 
1991020083 (21) 
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 افتتاحية 
 

 
 لسنة  ٥٧    دخلـت مصـر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 ١٩٤٩ لسنة  ١٣٢ الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           ١٩٣٩
 لسنة  ٨٢ ثم قانون رقم     الخـاص ببراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،       

 وبمقتضى القانون األخير فإنه يلزم      فكرية والخاص بحماية حقوق الملكية ال     ٢٠٠٢
إصـدار جـريدة لبـراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم               

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
االت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى جميع المج   

والمبتكـرين ـ مـن األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركان العالم    
الجديـد الـذى تتشـكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هذا مزيدا من                
االهـتمام بهـذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسب مع              

 . فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة أهميتها
 

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            
البـراءة ولكـن يأتـى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات            

ؤكد يمكن االستفادة بها بما     واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والتى من الم         
يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية المتقدمة           

. 
 
 
 

 رئيس األآادیمية
 

فوزى عبد القادر الرفاعى.  د .أ
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-  26  

2002070789 (21) 
2002/07/09 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54) طريقة وترآيبات إلزالة الملوثات العريضة من أصناف القماش
60/304,333 (31) 
2001/07/10 (32) 

US (33) 

  
 

-  27  

 
 



 
١٠

2002070800 (21) 
2002/07/13 (22) 

KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS INC 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54) موصالت تستخدم فى بناء الحوائط الحاملة
09/904037 (31) 

١٢/٠٧/٢٠٠١ (32) 
US 

 
 

(32) 

  
 

-  28  

2002070827 (21) 
2002/07/20 (22) 

   جمهورية مصر العربية- أآاديمية البحث العلمى  -١
   جمهورية مصر العربية-رآز القومى للبحوث الم -٢

(71) 

 (54)  لألنسولين متزامن وممتد إطالقت ذات اطريقة لتحضير آر

  
 

-  29  

 

2002070839 (21) 
2002/07/22 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54) وقابل إلعادة الغلقلفتح سهل اآيس 
60/307,353 (31) 
2001/07/23 (32) 

US (33) 

  
 

-  30  

 
 
 
 
 
 



 
١١

 
2002070853 (21) 
2002/07/29 (22) 

PFIZER INC - UNITED STATES OF AMERICA (71) 
 (54)  نتاج مرآبات آينازولينإلعملية 

0118752,5 (31) 
2001/08/01 (32) 

GB (33) 

  
 

-  31  

 

2002080905 (21) 
2002/08/13 (22) 

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

 (54) النتاج بوليستر مغطى بثانى أآسيد تيتانيومعملية 
09/929436 (31) 

2001/08/14 (32) 
US (33) 

  
 

-  32  

 

2002080956 (21) 
2002/08/21 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  الستخدامها  وعملياتللمياهمرشحات 
09/935,962 (31) 
2001/08/23 (32) 

US (33) 

  
 

-  33  

 
 
 
 



 
١٢

2002091024 (21) 
2002/09/14 (22) 

SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MAATSCHAPPIJ B·V· 
NETHERLANDS

(71) 

 (54)   تكوينات أرضيةفىجهاز وطريقة لحفر ثقب 
٠١٣٠٧٨٦٥ (31) 

١٤/٠٩/٢٠٠١ (32) 
EP (33) 

  
 

-  34  

 

2002091057 (21) 
2002/09/24 (22) 

KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE INK 
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

 (54)   مسح مبللة مسبقا مضادة للميكروباتأدوات
10/027791 (31) 

2001/12/20 (32) 
US (33) 

  
 

-  35  

 

2002091059 (21) 
2002/09/25 (22) 

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED - JAPAN (71) 
 (54)  عملية إلنتاج مشتقات آحول

2001/300868 - 2001/300869 - 2001/300870 (31) 
2001/09/28 -    2001/09/28 -    2001/09/28 (32) 

JP (33) 

  
 

-  36  

 
 
 
 



 
١٣

2002101146 (21) 
2002/10/19 (22) 

THE PROCTOR&GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

 (54) طريقة لمعالجة وآى األقمشة
60/341666 - 60/330350 (31) 

2001/10/18 - 2001/10/18 (32) 
US (33) 

  
 

-  37  

 

2002101155 (21) 
2002/10/22 (22) 

SUD CHEMIE MT S.R.L - ITALY (71) 
 (54)  انإيثثنائى آلورو  -٢ ،١ إلىثيلين ألل الكلورية األآسدةمادة حفازة تستخدم فى عملية 

M12001A002241 (31) 
2001/10/25 (32) 

IT (33) 

  
 

-  38  

 

2002101175 (21) 
2002/10/27 (22) 

 ربية جمهورية مصر الع-  محمد احمد النبراوى· د·  أ-١
  جمهورية مصر العربية-    محمد فريد المليجى· د·  أ-٢
   جمهورية مصر العربية-  سالى عادل عبد الحليم·   د-٣

(71) 

 (54) طريقة لتحضير أقراص سريعة الذوبان فى اللعاب لعقار الميلوآسكام

  
 

-  39  

 
 
 
 
 
 
 



 
١٤

2002101176 (21) 
2002/10/27 (22) 

  جمهورية مصر العربية-  النبراوىمحمد احمد · د·  أ-١
  جمهورية مصر العربية-   محمد فريد المليجى· د·  أ-٢
   جمهورية مصر العربية-  سالى عادل عبد الحليم·  د-٣

(71) 

 (54)  هالم فمى لعقار الميلوآسكام لعالج امراض التهابات الفم واللثةطريقة لتحضير 

  
 

-  40  

 
 

 



 ١٥ 

023080 (11) 
2001070754 (21) 
2001/07/09 (22) 

CORONET WERKE GMBH - GERMANY 
POSTFACH 1180 , D - 69483 WALD MICHELBACH - GERMANY 

(71) 

GEORG WEIHRAUCH (72) 
 (54)  طريقة وجهاز النتاج الفرش

10130863,9 - 10033256,0 (31) 
2001/06/28  -  2000/07/10 (32) 

DE (33) 
A46D 3/00 & A45D 19/02 , 34/04 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-   1  

 
 

 
023081 (11) 

2001030320 (21) 
2001/03/31 (22) 

 محمد عبد الحميد رفاعى · د · أ-١
  حاتم أحمد المكاوى· د · أ-٢
  محافظة القاهرة - مدينة نصر - ج شارع أنور الفتى ٣٠ -١

  العربية    جمهورية مصر
  محافظة القاهرة- أرض الجولف - شارع نبيل الوقاد ٢٩ -٢

     جمهورية مصر العربية

(71) 

 مصر العربية جمهورية -محمد عبد الحميد رفاعى · د · أ-١
  جمهورية مصر العربية- حاتم أحمد المكاوى· د · أ-٢

(72) 

 (54)  العادة بناء عظام الفك السفلى بالنقل القطعىخارجى جهاز 
A61B17/00 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-   2  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٦ 

023082 (11) 
2001101055 (21) 
2001/10/09 (22) 

  محمود يوسف أحمد عبده  ·د
  جمهورية مصر العربية - محافظة الجيزة - الدقى - شارع سليمان جوهر ٥١

(71) 

 (72)  محمود يوسف أحمد عبده ·د
 (54) ون من عسل النحلطريقة النتاج معج

A61K35/78 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-   3  

 
 

 
023083 (11) 

2002010091 (21) 
2002/01/23 (22) 

 محمود غريب دسوقى الشربينى · د · أ-١
 محمد عصام الدين محمد ابراهيم· د · أ-٢
 جيزة محافظة ال- ١١ شقة ١٤ عمارة - مدينة مبعوثى جامعة القاهرة -١

     جمهورية مصر العربية 
  محافظة القاهرة- مدينة نصر - ٢ المنطقة - شارع يوسف عباس ٢٤ -٢

      جمهورية مصر العربية 

(71) 

 محمود غريب دسوقى الشربينى · د · أ-١
 محمد عصام الدين محمد ابراهيم· د · أ-٢

(72) 

 (54) جهاز وطريقة لترطيب سيقان النباتات المجففة 
A01G 9/10 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-   4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧ 

023084 (11) 
2001090997 (21) 
2001/09/18 (22) 

BAYER AKIENGESELLSCHAFT
D- 51368 LEVERKUSEN - GERMANY

(71) 

1- ANDREW PLANT                   5- ALBRECHT MARHOLD
2- THOMAS GELLER                 6- CHRISTOPH ERDELEN
3- BERND GALLENKAMP        7- ANDREAS TURBERG  
4- ROLF GROSSER                     8- OLAF HANSEN             

(72) 

 (54)  بيرولينات فعالة بصريًا-١ ∆ ثنائى اريل - ٢،٥مرآبات 
10047110,2 (31) 
2000/09/22 (32) 

DE (33) 
C07D 207/20 (51) 

     سنة٢٠: ة الحمايةمد

-   5  

 
 

 
023085 (11) 

2002030254 (21) 
2002/03/10 (22) 

  حازم بيومى السباعى·د
  جمهورية مصر العربية-  الجيزة محافظةالمهندسين ـ - دجلة ارعش 22

(71) 

 (72)  حازم بيومى السباعى·د
 (54)  خطاف لتثبيت الفقرات ذو امتداد قالووظى متحرك

A61B17/00 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-   6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨ 

023086 (11) 
2002030306 (21) 
2002/03/25 (22) 

  فريد عبد الرحيم عبد العزيز بدريه·د· أ
  جمهورية مصر العربية- جامعة المنصورة - آلية الصيدلة -قسم العقاقير 

(71) 

 (72)  فريد عبد الرحيم عبد العزيز بدريه·د· أ
 (54)  سمعمل مستحضر صيدلى جديد من زيت المشمش آمعطر ومنعش للجلطريقة 

A61K 7/48 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-   7  

 
 

 
023087 (11) 

1994010043 (21) 
1994/01/24 (22) 

SEB SA
21260 SELONGEY CEDEX - FRANCE 

(71) 

1- JEAN - FRANCOIS POTY
2- PASCAL VINCENT
3- ERIC CHAMEROY

(72) 

 (54) صمام مانع للتسرب مثبت على وعاء طهى بالضغط
9301257 (31) 

1993/01/28 (32) 
FR (33) 

A47J27/08 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-   8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩ 

023088 (11) 
2002040358 (21) 
2002/04/08 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTOR & GAMBLE PLAZA - CINCINNATI - OHIO 
45202 - UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- ROBERT R. DYKSTRA
2- GREGORY S. MIRACLE

(72) 

 (54) معطر للجو ينشط عند تعرضه للضوء 
60/282,789 (31) 
2001/04/10 (32) 

US (33) 
C07C 69/732, 323/16 & C11D 3/50 & A61K 7/46 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-   9  

 
 

 
023089 (11) 

2002030292 (21) 
2002/03/25 (22) 

THE PROCTOR&GAMBLE COMPANY
ONE PROCTOR & GAMBLE PLAZA - CINCINNATI - OHIO 
45202 - UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- LAURA CERMENATI
2- VINCENZO TOMARCHIO 

(72) 

 (54)  ضييبعلى عامل تحتوى ت ةسطح الصلباأل لتنظيف ةيبترآ
01870062/5 (31) 
2001/03/26 (32) 

EP (33) 
C11D 3/39, 3/37 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  10  

 
 
 
 



 ٢٠ 

023090 (11) 
2002010037 (21) 
2002/01/14 (22) 

ATOFINA CHEMICALS INC
LOCATED AT 26TH FLOOR, 2000 MARKET STREET, 
PHILADELPHIA - UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- CONOR M. DOWLING
2- SRI SESHADRI
3- BIN CHEN

(72) 

 (54) بوليستر عديد التكثف وحفاز ومعزز له 
09/895,990 (31) 
2001/06/29 (32) 

US (33) 
C08G 63/85, 63/86 & B01J 31/26, 31/22 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  11  

 
 

 
023091 (11) 

2000121563 (21) 
2000/12/19 (22) 

HUMATRO CORPORATION
1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, NEW CASTLE 
COUNTRY 19801, STATE OF DELAWARE 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- LARRY N. MACKEY          5- VELERIE A. BALLEY
              6- JOHN G. MICHAEL 2- JAMES D. MILLER

3- JOHN RICHARDS                7- MARK R. RICHARDS 
4- DAVID W. CABELL             8- PAUL D. TROKHAN

(72) 

 (54)  ترآيبات نشا قابلة للمعالجة باالنصهار
(WO PCT/IB00/00234)  -  (WO PCT/IB00/00233) (31) 

2000/03/07  -                      2000/03/07 (32) 
US (33) 

C08L 3/00, 3/02 & D01F 9/00 & C08J 5/18 (51)  

-  12  

 
 



 ٢١ 

023092 (11) 
2002080959 (21) 
2002/08/24 (22) 

SIGMA COATINGS BV
AMSTERDAM SEWEG 14,1422 AD UITHOORN 
NETHERLANDS

(71) 

1- MICHEL GILLARD
2- MARCEL VOS

(72) 

تستخدم فى الصقل بالماء مواد رابطة ذات محتوى منخفض من مونومرات قابلة للتحلل 
  الكائنات العضوية الذاتى للطالء المضاد لنمو

(54) 

01203208,2 (31) 
2001/08/27 (32) 

EP (33) 
C08F 220/12 & C09D 5/16 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  13  

 
 

 
023093 (11) 

2002060745 (21) 
2002/06/29 (22) 

M. I. C .INDUSTRIES INC
ONE FOUNTAIN SQUARE, SUITE 1000, 11911 - FREEDOM 
DRIVE, RESTON, VIRGINIA - UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- FREDERICK MORELLO
2- MATTHEW J. YAGODICH

(72) 

 (54)  ج األلواحي للمبانى وماآينة لتعرألواح
09/896,365 (31) 
2001/06/29 (32) 

US (33) 
E04C 2/32 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-  14  

 
 
 
 



 ٢٢ 

023094 (11) 
2002050564 (21) 
2002/05/27 (22) 

1- VINNOLIT TECHNOLOGIE GMBH & CO. KG
2- VINTRON GMBH INDYSTRIESTR
1- WERK GENDORF, 84504 BURQ KIRCHEN - GERMANY
2- 50354 HURTH - KNAP SACK - GERMANY

(71) 

1- HELMUT GRUMANN            5- WINFRIED LORK 
2- DIETER JACULI                     6- AREND GREVE
3- JURGEN EICHLER                 7- JAN WILKENS 
4- MANFRED STOGER              8- PETER KAMMERHOFER
9- HERMANN TROPP

(72) 

 (54)   داى آلورو ايثان- ١،٢عملية لتنقية مرآب 
C07C 17/156 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  15  

 
 

 
023095 (11) 

2002050555 (21) 
2002/05/25 (22) 

SNAMPROGETTI SPA
VIALEDE GASPERI, 16 SAN DONATO - MILANESE - ITALY

(71) 

1- IVANO MIRACCA
2- GUIDO CAPONE

(72) 

 (54)  عملية متكاملة لتحضير مرآبات عطرية مستبدلة بمجموعات الكيل والكيلين
M12001A001110 (31) 

2001/05/25 (32) 
IT (33) 

C07C 15/46, 11/04, 2/666, 5/333, 6/12 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-  16  

 
 
 
 
 



 ٢٣ 

023096 (11) 
2002040383 (21) 
2002/04/13 (22) 

UREA CASALE SA
VIA SORENGO 7, CH-6900 LUJANO - BESSO - SWITHERLAND

(71) 

GIANFRANCO BEDETTI (72) 
 (54) بحوض سائلجهاز تحبيب 

01109204,6 (31) 
2001/04/13 (32) 

EP (33) 
B05B 7/04, 7/10 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  17  

 
 

 
 
 

023097 (11) 
2002030339 (21) 
2002/03/31 (22) 

OUTOKUMPU OYJ 
RIIHITONTUNTIE 7D 02201 ESPOO - FINLAND 

(71) 

1- MARTIN HIRSCH
2- STUART SNEYD
3- LOTHAR FORMANEK

(72) 

 (54)  عملية لنقل مواد حبيبية صلبة
10116892,6 (31) 
2001/04/04 (32) 

DE (33) 
B01J 8/00, 8/18 (51) 

    سنة ٢٠: مدة الحماية

-  18  

 
 
 
 
 



 ٢٤ 

023098 (11) 
2002020220 (21) 
2002/02/27 (22) 

SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS COMPANY LTD 
271, OSEON - DONG, KWANGSAN - GU, KWANGJU - CITY 
REPUBLIC OF KOREA

(71) 

BYUNG - JO LEE (72) 
 (54)   مزود بقماشى ذات جزء سفلائيةفرشاة لمكنسة آهرب

٠٠٥٠١٤٤ (31) 
٢١/٠٨/٢٠٠١ (32) 

KR (33) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-  19  

 
 

 
023099 (11) 

1999121548 (21) 
1999/12/04 (22) 

BG INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED
100 THAMES VALLEY PARK DRIVE, READING, BERKSHIRE, 
RG6 IPT - UNITED KINGDOM

(71) 

1- ALAN BRIGHTWELL
2- PHILIP J. WEDGE

(72) 

LATTICE INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED
130 JERMYN STREET, LONDON, SW1Y 4UR 
UNITED KINGDOM

(73) 

 (54)  تجهيز ضاغط هيدروليكىنظام ل
9912233,5  -   9826566,3 (31) 

1999/05/27  -  1998/12/04 (32) 
DE (33) 

F04B 35/00 39/00 (51) 
     سنة٢٠: ة الحمايةمد

-  20  

 
 
 
 



 ٢٥ 

023100 (11) 
2001060657 (21) 
2001/06/19 (22) 

HOBAS ENGINEERING GMBH
PISCHELDORFER STRASSE 128, 9020 KLAGENFURT  
AUSTRIA

(71) 

PETER KUNZE (72) 
 (54)  أنبوبتينوصلة لربط 

10030231,9 (31) 
2000/06/20 (32) 

DE (33) 
F16L 21/00 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-  21  

 
 

 
023101 (11) 

2002050533 (21) 
2002/05/20 (22) 

  فريد عبد الرحيم عبد العزيز بدرية·د· أ
  جمهورية مصر العربية- جامعة المنصورة - آلية الصيدلة -قسم العقاقير 

(71) 

 (72)  فريد عبد الرحيم عبد العزيز بدرية·د· أ
 تهابات الفم المصاحبةلعالج التحضير مواد الصقة تحتوى على مادة الجليسرهزين ليقة طر

   الجلدية والفيروسيةلألمراض
(54) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  22  

 
 

 



 
٢٦

: ـــنـــــــيعلـ  سينجينتا ليمتد 
  جيلد فورد - سورى ریسيرش بارك - طریق برویستلى -مرآز المنطقة االوربى 

: المرآزالعام  المملكة المتحدة-واى اتش ٧ ٢ جى یو-سورى 

 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية
  ٢٨/٠٢/١٩٩٩الصادرة بتاریخ  ٠٢٠٤٠٨لبراءة االختراع رقم 

: عن الرغبة

 للكيماویات   مستحضرات ميكروآبسوالتى فورمالدیهيد فىطریقة لتخفيض محتو
 الزراعية 

: ى شــأنـــف

: وآـــيلــــال  سهير ميخائيل رزق 

  
 

 -  1 

 
 

 
 
 
 

: ـــنــــــــيعلـ   آوتس·جورج ج
: مالمرآز العا ات المتحدة األمریكية  الوالی- نيوجيرسى - وول تاونشيب جوود رود ند رید آ٣٤روت 

 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية
  ٢٨/٠٢/١٩٩٩الصادرة بتاریخ  ٠٢٠٤٠٤لبراءة االختراع رقم 

: ن الرغبةـع

: ــأنـى شـــف  االحتراق فى صمام دوار لمحرك داخلى لالستخداممجموعة صمام دوار آروى محسن 
: ــيلـوآـــــال  اسخنوخ صادق الينزیه أ

  
 

 -  2 

 
 

 
 
 

: ـــنــــــــيعلـ  شرآة متحدة-  انك- سیستولر انتربرایز
     ٧٧٠٢٤تكساس  -هيوستون  - ٢٠٠سویت  - فریواىآاتى  8580

: المرآز العام الوالیات المتحدة األمریكية 

 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية
  ٣١/١٢/٢٠٠٠الصادرة بتاریخ  ٠٢١١٦٦ع رقم لبراءة االخترا

: ن الرغبةـع

: ـأنـى شــــف  طریقة إلذابة حمض البوریك 
: ــيلـوآـــــال  نزیه أخنوخ صادق الياس   

 -  3 

 



 
٢٧

: ـــنــــــــيعلـ  دیجوسا اآتنجيز لشافت
: المرآز العام   ألمانيا - دوسيلدورف - ٤٠٤٧٤ - دى -بينجيسيبالتزا 

 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية
  ٢٩/١١/٢٠٠٠الصادرة بتاریخ  ٠٢١١٠١لبراءة االختراع رقم 

: ن الرغبةـع

: ـأنـى شــــف  للتحبيب الجاف المستمر لمسحوق اسود الكربون  ةطریق
: ــيلـوآـــــال  سهير ميخائيل رزق

  
 

 -  4 

 
 

 
: ـــنــــــــيعلـ  نكا ىاآتوروتيكال فياوتسوآا فارماس

: المرآز العام  اليابان - طوآيو شيما آين ىازاآيوجوهار تاتيوا ميوا تشو ناروتو ش 115
 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية

  ٣١/١٢/٢٠٠٠الصادرة بتاریخ  ٠٢١١٩٠لبراءة االختراع رقم 
: ن الرغبةـع

: ـأنــى شـــف حتویة على سكر وطریقة لتعقيمها اختزال المستحلبات الدهنية الم
: ـــيلــــوآـال  سمر أحمد اللباد

  
 

 -  5 

 
 

 
: ـــنــــــــيعلـ  شرآة محدودة- بى بى آيميكالز ليمتد

: المرآز العام   المملكة المتحدة- بى ایه ٧ ام ٢ فسنبرى سرآس لندن اى سى ١بریتانك هاوس  
 غالل فى جمهوریة مصر العربيةفى منح رخصة است

  ٣٠/٠٤/٢٠٠١الصادرة بتاریخ  ٠٢١٢٤٣لبراءة االختراع رقم 
: بةـن الرغـع

: ــأنــى شـــف  ةحفاز بلمر
: ـــيلـــــوآـال  محمد محمد بكير
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٢٨

 : ـــنــــــــيعلـ  شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 
 : المرآز العام الوالیات المتحدة األمریكية - ٤٥٢٠٢ اوهایو -  سينسيناتى- جامبل بالزا ندآوان بروآتر 

 فى منح رخصة استغالل فى جمهوریة مصر العربية
  ٣١/١٢/٢٠٠٠الصادرة بتاریخ  ٠٢١١٩١لبراءة االختراع رقم 

 : بةـن الرغـع

 : ــأنــى شـــف قرص منظف مغلف 
 : ــيلــــــوآـال  حمد عبد الهادىأهدى 
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čĔ

1996060509       (21)
1996/06/06 (22)
(71)  شرآة محدودة -سينجنتا ليميتد 

   المملكة المتحدة  -جا ٣ /٢٧فرنهيرست هاسلمير سر ى ج ى 15 
(74)  حمد عبد الهادىأهدى 

(54)  ة مخلطةمرآبات حلقي
   تعدیل اسم الشرآة : التقرير القانونى

  رآة محدودة ش-سينجنتا ليميتد  : ــنــــمـ
   شرآة محدودة- زینيكا یو آى ليمتد استرا : ــىــــلـإ

  2003/10/20 : خـبـتاري

 

 

-  1   

 
 

 
1999111407     (21) 
1999/11/09 (22) 
 (71)  إیطاليا - سالوجيا ١٣٠٤٠ شرآة محدودة   فياآر یشينيتو -ل ر  دیاسورین س

 (74) حمد عبد الهادىأهدى 
 (54)  ٧  S E N لفيروسة الجينيطاألنماتماثل 

 تعدیل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
  شرآة محدودة - دیاسورین س ر ل : ــنــــمـ
  شرآة متحدة - انترناشيونال انك دیاسورین : ىــــلـــإ

 2003/12/16 : خـبـتاري
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Ďċ 

1997020112         (21) 
1997/02/19 (22) 

  شرآة محدودة          -فى ·نوتينجتون هولدينج بى
 (71) هولندا -  ب ر امستردام ١١٠٢ ٨ - ٦هوآينرود 

 (74) شحاتة هارون
 (54)  رمنفذ للبخاحذاء 

  نقل الملكية : التقرير القانونى
  محدودة         شرآة-  فى ·نوتينجتون هولدينج بى : ـــنــــم

   شرآة مساهمة- أ  ·بى ·جيوآس اس : إلـــــــى
                  يطالياإ  -فرازيون بيادين) تريفيزو( مونتبلونا ٣١٠٤٤            

  ١٦/٠٨/٢٠٠٣ : خـبـتاري

 

 

 -  1  

 

(21)      تم 1998010016
1998/01/06 (22)

(71)  شرآة مساهمة  -مبانىآو برويند فارماسيوتيكال سرفيسز انك
  الواليات المتحدة األمريكية - ١٩٤٨٦موير بوليفارد وست بوينت بنسلفانيا 

(74)  حمد عبد الهادىأهدى 
(54)   الدآسترينأساسها من غشاء أغلفة من غشاء وتراآيب أغلفة

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 شرآة مساهمة -  انك برويند فارماسيوتيكال سرفيسز : ــنــــمـ
 نورث مارآت ستريت      ١٠٥ شرآة متحدة - انك  هولدينجزى اس اى بىب : ـــىــــال

  ١٩٨٩٩ - ٨٩٨٥ويلمنجتون ديالوير ٨٩٨ ص ب ١٣٠٠سويت             
 الواليات المتحدة األمريكية             

 2003/08/12    : خيــتارب

 

 

 -  2  

 

1996040282                (21)
1996/04/01 (22)

(71)  شرآة متحدة  - سنتور فارماسيوتيكالز انك
   الواليات المتحدة األمريكية- ٩٤٠٨٦اوآميد بارآواى سانيكال آاليفورنيا  484
(74)  لهادىحمد عبد اأهدى 

(54)  األعصاببنزاميدات لعالج اضطرابات ضمور 
  انتقال ملكية الطلب  : التقرير القانونى

  شرآة متحدة - سنتور فارماسيوتيكالز انك : ــنــــمـ
  شرآة متحدة - رينوفيس انك :إلــــــى 
  2003/07/20 : خـبـتاري
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ĎČ 

1999040421               (21)
1999/04/20 (22)

(71)  شرآة مساهمة  - بروسيكتيف آونسبتس ايه جى
   سويسرا- تسولليكون ٨٧٠٢ -س اتش  ٣تشويبليفج 

(74)  سراج الدينأنيس هدى 
(54) بذلة رداء واقى من مخاطر زيادة السرعة 

 انتقال ملكية  : التقرير القانونى
 ه مساهمة بروسبكتيف آونسبتس ايه جى شرآ : ــنــــمـ

  شرآه مساهمة  ال اس اس اليف سابورت سيستمز اية جى :إلـــــــى 
  2003/05/27: خـبـتاري
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٣٢ 
 

1996030223  (21) 
1996/03/14 (22) 

 (54)  استعمال صيدالنى لمشتقات سيستين معينه
THE PHARMACOLOGICAL USE OF CERTAIN CYSTINE 
DERIVATIVES 

 

  (73)  شرآة مساهمة -استرا اآتيبوالج 

-   1  

 
 

 
 
 

1997030162 (21) 
1997/03/05 (22) 

 (54) هذه المرآبات لتحضيرها وتراآيب صيدليه تحتوى علىمشتقات اریل جليسيناميد وعمليات 
NEW ARYLGLYCINAMIDE DERIVATIVES, PROCESSES FOR 
PREPARING THEM AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS 
CONTAINING THESE COMPOUNDS 

 

  (73)  شرآة مساهمة - بوهرنجر انجلهایم ك ج

-   2  

 
 

 
 
 

1997030191 (21) 
1997/03/15 (22) 

 (54)  رابع هيدرونفطالين تحمل بدائل ٤،٣،٢،١مشتقات 
1,2,3,4 TETRAHYDRONAPHTALENE DERIVATIVES  

  (73)  شرآة مساهمة - استراآتيبوالج

-   3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٣ 
 

1997030246 (21) 
1997/03/27 (22) 

 (54)  مشتقات البيرولوبيرولون
PYRROLOPYRROLONE DERIVATIVES  

  (73)  شرآة محدودة-جالآسو جروب ليمتد 

-   4  

 
 

 
 
 

1997030251 (21) 
1997/03/29 (22) 

 (54)  لقاح منها وتراآيب )هيليلوباآتر بيرولى(حمض نووى وسياقات حمض امينى تتعلق ب 
NUCLEIC ACID AND AMINO ACID SEQUENCES RELATING 
TO HELICOBACTER PYLORIAND VACCINE COMPOSITIONS 
THEREOF 

 

  (73)  شرآة مساهمة -استرا اآتيبوالج 

-   5  

 
 

 
 
 

1998030246 (21) 
1998/03/02 (22) 

 (54)  مشتقات بيبرازین وطریقه تحضيرها
PIPERAZINE DERIVATIVES AND PROCESS FOR THE 
PREPARATION THEREOF 

 

  (73) دة  شرآة محدو- سامجين فارماسوتيكال آو ليمتد

-   6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٤ 
 

1999030257 (21) 
1999/03/13 (22) 

 (54) الجسم  أدوات ماصة تحتوى على مادة ذات مساحة سطحية آبيرة المتصاص سوائل
ABSOREBENT MEMBERS COMPRISING A HIGH SURFACE 
AREA MATERIAL FOR ABSORBING BODY LIQUID.

 

  (73)   شرآة متحدة - ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 

-  7  

 
 

 
 
 

1999030329 (21) 
1999/03/31 (22) 

 (54)  محرض جدید لمسببات المرض المستحثة
NEW PATHOGEN - INDUCIBLE PROMOTER  

  (73)   شرآة مساهمة -ف . موجن انترناشيونال ن 

-  8  

 
 

 
 
 

2000030264 (21) 
2000/03/04 (22) 
 (54) انهيبيتورز  ایه ریدوآتيس-  اوىس - اسيد اند سولتس اوف اتش ام جى -بن دیهيدروآسى او

DIHYDROXY OPEN-ACID AND SALTS OF HMG-CO-A 
REDUCTASE LNHIBITORS 

 

  (73)   شرآة متحدة - ند آو انكآميرك 

-  9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٥ 
 

2000030265 (21) 
2000/03/04 (22) 

ریدوآتيس   ایه- سى او -اند سولتس اوف اتش ام جى  اسيد  - دیهيدروآسى اوبن
  انهيبيتورز

(54) 

DIHYDROXY OPEN - ACID AND SALTS OF HMG0CO-A 
REDUCTASE INHIBITORS 

 

  (73)  شرآة متحدة -   انك-ند آو آميرك 

-  10  

 
 

 
 
 

2000030320 (21) 
2000/03/13 (22) 

 (54)  مثبطات البروتياز
PROTEASE INHIBITORS  

  (73)  شرآة متحدة   - سميث آرین بيتشام آوربوریشن

-  11  

 
 

 
 
 

2000030327 (21) 
2000/03/20 (22) 

 (54)  مشتقات تتراهيدرو بيران واستخدامها آعوامل عالجيه
TETRAHYDROPYRAN DERIVATIES AND THEIR USE AS 
THERAPEUTIC AGENTS 

 

  (73)  شرآة محدودة-  تدند دوم ليمآميرك شارب 

-  12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٦ 
 

2000030330 (21) 
2000/03/20 (22) 

 (54)  مثبطات بروتياز معدنى مستبدل ثنائى مخلط
DIHETRO-SUBTITUTED METALLOPROTEASE INHIBITORS  

  (73)  شرآة متحدة -ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 

-  13  

 
 

 
 
 

2000030369 (21) 
2000/03/28 (22) 

 (54)  مثبطات انزیم ميتاتلو بروتياز محتویه علي الكينيل والكاینيل
ALKENYL - AND ALKYNYL - CONTAINING 
METALLOPROTEASE  HIBITORS

 

  (73)  شرآة متحدة -ند جامبل آومبانىآ بروآتر ىذ

-  14  

 
 

 
 
 

2000030380 (21) 
2000/03/29 (22) 
 (54)  معالجه فيروسيه

VIRAL TREATMENT  
  (73)  شرآة متحدة - ند جامبلآ بروآتر ىذ

-  15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٧ 
 

2000030381 (21) 
2000/03/29 (22) 

 (54)  مثبطات انزیم البروتياز
PROTEASE INHIBITORS  

  (73)   شرآة متحدة - ث آالین بيتشام آوربوریشنيسم

-  16  

 
 

 
 
 

2001030237 (21) 
2001/03/12 (22) 

 (54)  عملية لتحضير مشابهات ابوثيلين
A PROCESS FOR THE PREPARATION OF EPOTHILONE 
ANALOGS 

 

  (73)   شرآة مساهمة - بریستول مایرز سكویب آومبانى

-  17  

 
 

 
 
 

2001030248                (21) 
2001/03/14 (22) 
 (54)  آارت السحب

THE WITHDRAWAL CARD  
  (73)  حمدى محمد على عثمان

-  18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٨ 
 

2001030252 (21) 
2001/03/14 (22) 

 (54) نشطة  ومادة ليفية منفسةةبمثق سروال ذات شریحة خلفيةات  بطانأوفوط صحية 
THONG SHAPED ABSORBENT SANITARY NAPKIN OR 
PANTY LINER WITH APERTURED BACKSHEET AND 
FIBROUS ACTIVE MATERIAL 

 

  (73)  شرآة متحدة- ند جامبل آومبانىآذى بروآتر 

-  19  

 
 

 
 
 

2001030260 (21) 
2001/03/17 (22) 

 (54)  إشعاعيا ذات اتصاالت تقاطعيةبوليمریة مرنة معالجة مواد 
RADIATION CROSSLINKED ELASTOMERIC  MATERIALS  

  (73)  شرآة متحدة- انىند جامبل آومبآذى بروآتر 

-  20  

 
 

 
 
 

2001030289 (21) 
2001/03/21 (22) 

 (54)  طرق تعاونية مؤازرة وترآيبات امالج السرطان
SYNERGISTIC METHODS AND COMPOSITIONS FOR 
TREATING CANCER 

 

  (73)   شرآة مساهمة - بریستول مایرز سكویب آمبانى

-  21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٩ 
 

2001030319 (21) 
2001/03/31 (22) 

 (54)   المنعزلىالدم االنقباض رتفاع ضغطإ لعالج فازوبيبتيدازمثبطات 
VASOPEPTIDASE INHIBITORS TO TREAT ISOLATED 
SYSTOLIC HYPERTENSION 

 

  (73)  شرآة مساهمة -بریستول مایرز سكویب آمبانى 

-  22  

 
 

 
 
 

2002030242 (21) 
2002/03/06 (22) 

 (54)  جهاز لفصل الزئبق من مخلفات عالج األسنان
DENTAL MERCURY ABATEMENT SYSTEM  

  (73) تكنو سمارتز اینوفيشنز تكنولوجى انك 

-  23  

 
 

 



 

٤٠ 

018209 (11) 
1988030134      (21) 

 (54)  بكتريا علي آربوهيدرات بمساعدة ى لتخمر وسط يحتوةطريق
"A PROCESS FOR THE FERMENTATION OF MEDIA 
CONTAINING CARBOHYDRATES WITH THE HEIP OF 
BACTERIA " 

 

 (73)  ايفينرجر هلموت
  (74)   وعوض قاسم فهمى سعد سالم

-   1  

 
 

 
 
 

018386 (11) 
1987030116                    (21) 

 (54) المرآبات الحلقية غير المتجانسة الجديدة 
NOVEL HETEROCYCLIC COMPOUNDS  

 (73) محدودة شرآة - ك ك نيهون توآيشو نوياآو سيزوك
  (74) سهير ميخائيل رزق

-   2  

 
 

 
 
 

018400 (11) 
1988030184             (21) 

 (54)  األعماقطريقة لتصوير بيانات جسزلزالى متعددة المرآبات من 
A METHOD FOR DEPTH INAGING MULTICOMPONENT 
SEISMIC DATE 

 

 (73)   شرآة متحدة - اموآوآوربوريشن
  (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

-   3  

 
 
 
 



 

٤١ 

018722 (11) 
1988030150           (21) 

 (54)  قليل الفقد في السائل من تراآيب المالط االسمنتي لتإضافات
FLUID LOSS ADDITIVES FOR WELL CEMENTING 
COMPOSITIONS. 

 

 (73)   شرآة متحدة-فيليبس بتروليام آومباني 
  (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

-   4  

 
 

 
 
 

020313 (11) 
1993030149          (21) 

 (54)  الكثافة ومنخفضة مسامية الرابطة منعكسة الكثافة منخفضةبوليمريه  لتحضير مواد ةعملي
PROCESS FOR PREPARING LOW DENSITY POROUS 
CROSSLINKED POLYMERIC MATERIAIS 

 

 (73)   شرآة متحدة - شل اويل آمبانى
  (74)   سراج الدينى أنيسهد

-   5  

 
 

 
 
 

020416      (11) 
1993030128 (21) 

 (54) عملية لتحضير مشتقات أندول واستخدامها فى عالج الصداع النصفى
INDOLE DERIVATIVES  

 (73)   شرآة متحدة- فايزر انك
  (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

-   6  

 
 
 
 
 



 

٤٢ 

020473 (11) 
1995030199             (21) 

 (54)   اشباع بالصهرةعملي
A PROCESS OF MELT IMPREGNATION  

 (73)  شرآة محدودة   -· ف بشل انترناشيونال ريسيرش ماتشابى
  (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

-   7  

 
 

 
 
 

020635 (11) 
1996030237         (21) 
 (54)  فى نموذج فيزيائى" بارامتر" تعيين معيار تقنى

DETERMINING A PARAMETER IN A PHYSICAL SYSTEM  
 (73)   شرآة محدودة - ناشيونال ريسيرش ماتشابى ب فشل انتر

 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   8  

 
 

 
 

020719 (11) 
1996030183              (21) 

 (54)  نظام لتوزيع وانتشار مطهر غير فعال آيميائيا لمرحاض
PASSIV LAVATORY CLEANSER DISPENSING SYSTEM  

 (73)  شرآة متحدة - د صن انكنآاس سى جنسون 
  (74)  اللباد أحمد سمر

-   9  

 
 
 
 
 
 



 

٤٣ 

020732 (11) 
1995030251         (21) 

 (54) بطانة تنفس ثنائى االتجاه 
BI - DIRECTIONAL VENTING LINER.  

 (73)  شرآة متحدة - ذى آلوروآس آومبانى
  (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

-  10  

 
 

 
 
 

020741 (11) 
1996030231 (21) 

 (54)  تعيين بارامتر لمكون فى ترآيب
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 افتتاحية 
 

 
 لسنة  57    دخلـت مصـر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 1949 لسنة   132 الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           1939
 لسنة  82 ثم قانون رقم     الخـاص ببراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،       

 وبمقتضى القانون األخير فإنه يلزم      فكرية والخاص بحماية حقوق الملكية ال     2002
إصـدار جـريدة لبـراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم               

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
االت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى جميع المج   

والمبتكـرين ـ مـن األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركان العالم    
الجديـد الـذى تتشـكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هذا مزيدا من                
االهـتمام بهـذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسب مع              

 . فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة أهميتها
 

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            
البـراءة ولكـن يأتـى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات            

ؤكد يمكن االستفادة بها بما     واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والتى من الم         
يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية المتقدمة           

. 
 
 
 

 رئيس األآادیمية
 

فوزى عبد القادر الرفاعى.  د .أ



 الدولة الرمز الدولة الرمز 
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 AF أفغانستان EG جمهوریة مصر العربية
 AL البانيا ES أسبانيا
 AO أنجوال ET إثيوبيا
 AR األرجنتين FI فنلندا
 AT النمسا FR فرنسا
 AU استراليا GA جابون
 BD بنجالدیش GB كة المتحدةالممل
 BE بلجيكا GH غانا
 BF بورآينا فاسو GO غينيا
 BG بلغاریا GR اليونان
 BH البحرین GT جواتيماال
 BI بروندى GW غينيا بساو 
 BM برمودا GY جویانا
 BO بوليفيا HK هونج آونج
 BR برازیل HU المجر
 BS جزر الباهاما ID إندونسيا
 BU برما IE أیرلندا
 BW بتسوانا IL إسرائيل
 CA آندا IN الهند
 CB آوبا IQ العراق
 CG الكونغو IR إیران
 CI ساحل العاج IS أیسلندا
 CL شيلى IT إیطاليا
 CM آامرون JO االردن
 CN الصين JP اليابان
 CO آولومبيا KE آينيا
 CS تشيكوسلوفاآيا KP دیمقراطيةجمهوریة آوریا ال
 CY قبرص KR جمهوریة آوریا 
 DE ألمانيا KW الكویت
 DJ جيبوتى LB لبنان
 DK الدنمارك LI ليخنشتين
 DZ الجزائر LK سيریالنكا

 رموز الدول األعضاء
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 LU لوآسمبورج RW رواندا
 LY ليبيریا SA المملكة العربية السعودیة
 LY ليبيا SD ودانالس
 MA المغرب SE السوید
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 MV ملدیف SV سلفادور
 MX المكسيك SY سوریا
 MY ماليزیا TD تشاد
 MZ موزمبيق TG تاجو
 NE النيجر TH تایالند
 NI نيكاراجوا TN تونس
 NJ نيجيریا TR ترآيا
 NL هولندا TW تایوان
 NO النرویج UG أوغندا
 NZ نيوزیالندا US الوالیات المتحدة األمریكية
 OM عمان UY أورجواى
 PA بنما VE فنزویال
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 PT البرتغال ZM زامبيا
 PT قطر ZR زائير
 PY برجواى ZW زیمبابوى
 RO رومانيا
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01129382,6 (31) 
2001/12/18 (32) 

EP (33) 

  
 

-  18  



 
7  

023102 (11) 
2000060845 (21) 
2000/06/28 (22) 

MOO WON BYUN 
102 - 1306 , HYUNDAI - APT 39/7, 413 - 1, POONGNAP - DONG, 
SONGPA - GU, SEOUL - KOREA 

(71) 

MOO - WON BYUN (72) 
 (54)  انبوب متعدد القنوات لتجميع الكبالت

H02G 3/04 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   1  

 

023103 (11) 
2002010093 (21) 
2002/01/26 (22) 

ROBERT S. BOSKO  
5339 BINZ ENGLEMAN ROAD, SAN ANTONIO, TX 78219 
UNITED STATES OF AMERICA  

(71) 

ROBERT S. BOSKO (72) 
 (54)  تجميع وتنقية المياه مقاوم للميكروباتلهاز ج

09/773,381 (31) 
2001/01/31 (32) 

U S (33) 
B01D 63/00 & C02F 01/44 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   2  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
8  

023104 (11) 
2001101046 (21) 
2001/10/03 (22) 

  جمال حسن أحمد ندا. أ
  جمهوریة مصر العربية- محافظة القاهرة - النعام - شارع عين شمس 12

(71) 

 (72) جمال حسن أحمد ندا. أ
 (54)  شتعال الحریقألمانع محلول 

B27K 3/52 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   3  

 

023105 (11) 
2001101057 (21) 
2001/10/09 (22) 

AGROLINZ MELAMIN GMBH  
ST. PETER STRASSE 25, A- 4021 LINZE - AUSTRIA 

(71) 

1- MANFRED RATZSCH 
2- HARTMUT BUCKA 

(72) 

 (54) تكوینات رغویة مصنعة من مادة االمينوبالستات
A1717 (31) 

10/10/2000 (32) 
AU (33) 

C08J 9/32 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9  

023106 (11) 
2001050526 (21) 
2001/05/21 (22) 

1- MOHAMED AL MONTASSER Y. BEN ABDO  
2- MOHAMED Y. BEN ABDO 
DALIA HOUSE WARE CO. AL ARKOUP, ALEPPO - SYRIA

(71) 

1- MOHAMED AL MONTASSER Y. BEN BEN ABDO  
2- MOHAMED Y. BEN ABDO 

(72) 

 (54)  األخرىرقائق الطورة للف ورق العنب وت مآله
A22C 11/02 & 11/04 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   5  

 

023107 (11) 
2001111216 (21) 
2001/11/18 (22) 

PGS AMERICAS INC  
16010 PARKERS POINT LANE SUITE 600 HOUSTON, TEXAS 
77069 - UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- MRINAL K. SEN
2- PAUL L. STOFFA
3- FAQI LIU

(72) 

ائية المكون فى باستخدام زاویة من بيانات وحدة استشعار ثن سطحية اتتخفيف متعددطریقة ل
  قاع البحر

(54) 

794570/09 (31) 
27/02/2001 (32) 

US (33) 
G 01V 1/00 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   6  

 
 
 
 



 
10  

023108 (11) 
2002060673 (21) 
2002/06/17 (22) 

LG ELECTRONICS INC  
20,YOIDO -DONG YOUNGDUNGPO - GU, SEOUL 
SEOUTH KOREA  

(71) 

1- WOO Y. KWAK
2- SUNG H. CHOI

(72) 

 (54)  دائرة مغلقة محلية السلكية من قطعة واحدةلنظام 
P2001-82736 (31) 

21/12/2001 (32) 
KO (33) 

H04H 1/00 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   7  

 

023109 (11) 
2002060600 (21) 
2002/06/05 (22) 

KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE INC  
401 NORTH LAKE STREET, NEENAH, SISCON SIM 54956  
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- RONALD L. EDENS             6- MARY L. MCDANIEL 
2- JAMES J. HLABAN              7- STEPHEN L. NUNN  
3- LAURA J. KEELY                8- WILLIAM G. REEVES 
4- THOMAS P. KEENAN         9- HEATHER A. SOREBO 
5- SYLVIA B. LITTLE             10- SUSAN M. WEYENBERG 

(72) 

 (54)  لإلصبعحشوة مهبلية ماصة محدد بها موضع 
60/297,000 - 10/037,286 - 10/038,969 - 10/039,452 (31) 
2001/06/08 - 2001/12/31 - 2001/12/31 - 2001/12/31 (32) 

US (33) 
A61F 13/84 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   8  



 
11  

023110 (11) 
2001070755 (21) 
2001/07/09 (22) 

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
WILMINGTON, DELAWARE 19898 
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- HANS R. FRANKFORT
2- LEONARD J. HERBIG
3- GREGORY E. SWEET
4- GEORGE VASSILATOS

(72) 

 (54)  طریقة النتاج شعيرات بوليمریة
60/217,078 (31) 
2000/07/10 (32) 

US (33) 
D01D 5/092 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   9  

 

023111 (11) 
2001091008 (21) 
2001/09/24 (22) 

   التهامى ابو زید التهامى. م.د
  جمهوریة مصر العربية- ش الحسينية ـ قسم الحسينية ـ الزقازیق 9

(71) 

 (72)  التهامى ابو زید التهامى.م.د
ووصالت الكمرات مع األعمدة باستخدام الضغط ية نتقویة الكمرات الخرساطریقة ل
  الخارجى

(54) 

E04C 5/00 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  10  

 
 
 
 
 
 



 
12  

023112 (11) 
2002030305 (21) 
2002/03/25 (22) 

  فرید عبد الرحيم عبد العزیز بدریه. د.أ
  جمهوریة مصر العربية- جامعة المنصورة -دلة  آلية الصي-قسم العقاقير 

(71) 

 (72)  فرید عبد الرحيم عبد العزیز بدریه. د.أ
ارتفاع الحلبة لعالج بذور  البردقوش و أوراقعمل مستحضر صيدلى جدید منلطریقة 

  الدهنية الثالثية ودهون الكبد األحماض
(54) 

A61K 35/78 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  11  

 

023113 (11) 
2000020185 (21) 
2000/02/19 (22) 

  فرید عبد الرحيم عبد العزیز بدریه. د.أ
  جمهوریة مصر العربية- جامعة المنصورة - آلية الصيدلة -قسم العقاقير 

(71) 

 (72)  فرید عبد الرحيم عبد العزیز بدریه. د.أ
صات قشور الموالح وجذور  مستحضر صيدلى من خالتحضيرألستخالص وطریقه 

العرقسوس لعالج النمش والبقع السوداء واألمراض الجلدیة الناتجة من زیادة إفراز صبغة 
  الميالنين

(54) 

A61K 35/78 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13  

023114 (11) 
2002030297 (21) 
2002/03/25 (22) 

  د العزیز بدریهفرید عبد الرحيم عب. د.أ
  جمهوریة مصر العربية- جامعة المنصورة - آلية الصيدلة -قسم العقاقير 

(71) 

 (72) فرید عبد الرحيم عبد العزیز بدریة . د.أ
 (54) طریقة لعمل مستحضر صيدلى جدید من مسحوق البن والكافين لعالج ترهالت الجلد

A61K 7/48 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  13  

 

023115 (11) 
2002050532 (21) 

2002/5/20 (22) 
  فرید عبد الرحيم عبد العزیز بدریه. د.أ

  جمهوریة مصر العربية- جامعة المنصورة - آلية الصيدلة -قسم العقاقير 
(71) 

 (72) فرید عبد الرحيم عبد العزیز بدریة . د.أ
 (54)  ج حب الشباب مستحضر موضعى من بذور الفجل لعالإلنتاجطریقة 

ِِِA61K 35/78 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14  

023116 (11) 
2000030343 (21) 
2000/03/22 (22) 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
51368 LEVERKUSEN,GERMANY 

(71) 

1- THOMAS BRETSCHNEIDER 
2- REINER FISCHER 
3- CHRISTOPH ERDELEN 
4- ERNST BRUCK 

(72) 

  ـ ـ ین٣٢ فون ـ٤} ،{٤ـ اوآساسبيرو١ـ اوآسو ـ٢ـ ميسيتيل ـ٣مخاليط مبيدة للحشرات من 
  ـ ثنائى ميثيل بيوتانوات٣،٣ـ یل ٤

(54) 

19913174,0 (31) 
1999/03/24 (32) 

DE (33) 
A01N 43/12, 51/00, 47/40 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  15  

 

023117 (11) 
2001020121 (21) 
2001/02/12 (22) 

EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
3120 BUFFALO SPEEDWAY, HOUSTON, TEXAS 77098 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- RANDY C. TOLMAN
2- LAWRENCE O. CARLSON
3- DAVID A. KINISON
4- KRIS J. NYGAARD
5- GLENN GOSS
6- WILLIAM A. SOREM
7- LEE L. SHAFER

(72) 

 (54)   لثقب ومعالجة فواصل بينية متعددة لتكوینات تحت أرضييةطریقة وجهاز
E21B 33/124 (51) 

     سنة20: مدة الحماية

-  16  

 



 
15  

023118 (11) 
2001060594 (21) 
2001/06/03 (22) 

STOLT OFFSHORE LIMETED 
BUCKSBURN HOUSE, HOWES ROAD, BUCKSBURN 
ABERDEEN AB16 794 - UNITED KINGDOM  

(71) 

1- STEWART K. WILLIS
2- RICHARD W. TURNBULL

(72) 

 (54)  مواسيرالمناولة لجهاز 
0103861  -  9/0013569 (31) 

2001/02/16 - 2000/06/05 (32) 
UK (33) 

F16L 1/20, 1/19, 1/235 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  17  

 

023119 (11) 
2001060652 (21) 
2001/06/17 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER AND GAMBLE BLAZA - CINCINNATI - OHIO 
45202 - UNITED STATES OF AMERICA  

(71) 

1- JOHN C. SEVERNS
2- TOAN TRINH
3- ROBERT P. FOX

(72) 

 (54)  ترآيبات معطرة للعنایة بالقماش معالجة فى مائع محب للدهون
C11D 3/50 & D06L 1/04 & D06M 13/00, 23/06 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  18  

 
 
 
 
 



 
16  

023120 (11) 
2001101154 (21) 
2001/10/30 (22) 

BLACK & VEATCH PRITCHARD INC
10950 GRANDVIEW DRIVE, OVERLAND PARK, KANSAS 
662216 - 1414- UNITED STATES OF AMERICA  

(71) 

BRIAN C. PRICE (72) 
 (54) عالى الضغططبيعى الغاز ال إلسالةنظام عملية و

09/704, 064 (31) 
2000/11/01 (32) 

US (33) 
F25J 3/02 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  19  

 

023121 (11) 
2001101155 (21) 
2001/10/30 (22) 

ATOFINA CHEMICALS INC  
2000 MARKET STREET , PHILADELPHIA, PA 19103 - 3222 
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- DAVID A. RUSSO
2- CLEM S. MCKOWN
3- CHRISTOPHE ROGER
4- JEFFERY L. STRICKER

(72) 

 (54)  مطلى للتحكم فى نفاذیة أشعة الشمسزجاج 
09/699,681 (31) 
2000/10/30 (32) 

US (33) 
C03C 17/34,17/245 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  20  

 



 
17  

023122 (11) 
2001111173 (21) 
2001/11/06 (22) 

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  
SCHWARZWALDALLEE 215 CH - 4058 BASEL  
SWITZERLAND 

(71) 

HARALD WALTER (72) 
 (54) تخدامها آمبيدات لآلفاتواس آربوثيواميدات بيررول آربوآساميدات وبيررولمرآبات 

0030268,7 -  0027284,9 (31) 
2000/12/12 - 2000/11/08 (32) 

UK (33) 
A01N 43/36 & C07D 409/12, 207/32 (51) 

   سنة20: مدة الحماية

  
 

-  21  

 

023123 (11) 
2001111270 (21) 
2001/11/28 (22) 

SOFITECH NV  
RUE DE STALLE 142,B-1180, BRUSSELS - BELGIUM 

(71) 

1- JOEL RONDEAU
2- PIERRE VIGNEAUX

(72) 

 (54)   بئر الحفرموائعمكونات لخلط  وطریقة جهاز
09/726,784 (31) 
2000/11/29 (32) 

US (33) 
E21B 33/13 (51) 

   سنة20: مدة الحماية

  
 

-  22  

 
 
 
 
 



 
18  

023124 (11) 
2002020203 (21) 
2002/02/19 (22) 

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  
SCHWAR ZWALDALLEE 215, CH - 4058 BASEL  
SWITZERLAND 

(71) 

1- WILLIAM LUTZ
2- THOMAS PITTERNA
3- ANTHONY C. O'SULLIVAN

(72) 

 (54)   ذات خواص مبيده لآلفات4مرآبات افيرمستين تحمل بدائل فوق الموقع 
374/01 (31) 

2001/02/27 (32) 
SW (33) 

C07H 19/00 & A01N 47/32 (51) 
   سنة20: مدة الحماية

  
 

-  23  

 

023125 (11) 
2002020209 (21) 
2002/02/20 (22) 

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  
SCHWARZALDALLEE 215CH - 4058 BASEL - SWITZERLAND 

(71) 

THOMAS PITTRNA (72) 
 (54)  ذات خواص مبيدة لآلفات4تبدلة فى الموقع افير ميكتينات مسامالح 

373/01 (31) 
2001/02/27 (32) 

SW (33) 
C07H 19/01 & A01N 43/90 (51) 

   سنة20: مدة الحماية

  
 

-  24  

 
 
 
 



 
19  

023126 (11) 
2002030237 (21) 
2002/03/05 (22) 

AVENTIS CROPSCIENCE SA  
55 AVENUE RENE CASSIN , 69009 - LYON - FRANCE  

(71) 

1- DAVID S. HOLAH
2- JANE ELIZABETH DANCER
3- MARIE PASCALE LATORSE
4- RICHARD MERCER

(72) 

 (54)  مبيدة للفطریاتجدیدة ترآيبات 
0103139 (31) 

2001/03/08 (32) 
FR (33) 

A01N 43/40, 57/12, 59/26 (51) 
   سنة20: مدة الحماية

  
 

-  25  

 

023127 (11) 
2002030239 (21) 
2002/03/05 (22) 

AVENTIS CROPSCIENCE SA  
55 AVENUE RENE CASSIN , 69009 - LYON - FRANCE 

(71) 

1- DAVID S. HOLAH 
2- JANE ELIZABETH DANCER 
3- MARIE PASCALE LATORSE 
4- RICHARD MERCER 

(72) 

أو  بيریدیل مثيل بنزاميد ومرآب ایميدازولين مشتقات أساسهاترآيبات مبيدة للفطریات 
  أآسازوليدین

(54) 

0103140 (31) 
2001/03/08 (32) 

FR (33) 
A01N 43/40, 47/12 (51) 

  سنة20: مدة الحماية
 

 
 

-  26  



 
20  

023128 (11) 
2002030293 (21) 
2002/03/25 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER AND GAMBLE BLAZA - CINCINNATI - OHIO 
45202 - UNITED STATES OF AMERICA  

(71) 

1- LAURA CERMENATI
2- VINCENZO TOMARCHIO
3- MARIA PAPADAKI

(72) 

 (54)  األسطحف ينظلت هترآيب
01870063/3 (31) 
2001/03/26 (32) 

EP (33) 
C11D 3/37,1/82,17/00 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  27  

 

023129 (11) 
2002050562 (21) 
2002/05/26 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER AND GAMBLE BLAZA - CINCINNATI - OHIO 
45202 - UNITED STATES OF AMERICA  

(71) 

1- KEVIN L. KOTT
2- JEFFREY J. SCHEIBEL
3- ROLAND G. SEVERSON
4- THOMAS A. CRIPE
5- JAMES C. LAUNANT
6- THAMAS W. FEDERLE

(72) 

 (54)  منظفات غسيل تشتمل على سلفونات الكيل بنزین ُمعدًّلة
C11D 1/22 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

 
 

 
 

-  28  



 
21  

023130 (11) 
2002050572 (21) 
2002/05/29 (22) 

SUREBEAM CORPORATION  
3033 SCIENCE PARK ROAD, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121 
UNITED STATES OF AMERICA  

(71) 

DENNIS G. OLSON (72) 
 (54)  باإلشعاعة مواد لججهاز وطریقة لمعا

09/872,441 (31) 
01/06/2001 (32) 

US (33) 
A61L 2/08 & A23L 3/26 & G21K 5/08 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  29  

 

023131 (11) 
2002060655 (21) 
2002/06/12 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER AND GAMBLE BLAZA - CINCINNATI - OHIO 
45202 - UNITED STATES OF AMERICA  

(71) 

1- VINCENZO TOMARCHIO
2- ANDREA PICCINI
3- ANTHONY REYNOLDS
4- NICOLAS R. POCHART

(72) 

 (54)  ممسحات مطبوعة مبللة
01870128,4 (31) 
2001/06/13 (32) 

EP (33) 
A47K 10/42 & C09D 11/10 & B41M 7/00 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

 
 

 
 

-  30  



 
22  

023132 (11) 
2002101104 (21) 
2002/10/09 (22) 

PFIZER PRODUCTS INC  
EASTERN POINT ROAD, GROTON CONNECTICUT 06340 
UNITED STATES OF AMERICA  

(71) 

1- LAURENT BERGER
2- RAPHAEL DUVAL
3- PHILIPPE TAILLASSON
4- INGO WEBER

(72) 

 (54)  عملية لتحضير تترالون نقى بصریًا أو راسيمى مخصب
60/335,429 (31) 
2001/10/31 (32) 

US (33) 
C07C 45/78 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  31  

 

023133 (11) 
2002080977 (21) 
2002/08/31 (22) 

BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED 
GLOBAL HOUSE, 1 WATER STREET . LONDON WC2R 3LA  
UNITED KINGDOM 

(71) 

1- DAVID J. DITTRICH
2- JOSEPH P. SUTTON
3- STEVEN COBURN

(72) 

 (54) منتجات تدخين محسنة تشتمل على مواد مالئة قابلة للتدخين
0121620,9   -  0121240,6 (31) 

01/09/2001  - 07/09/2001 (32) 
UK (33) 

A24B 15/16, 15/14 (51) 
   سنة20: مدة الحماية

 
 

 
 
 

-  32  



 
23  

023134 (11) 
2002050521 (21) 
2002/05/18 (22) 

FRANCOIS L`HOTEL  
61 BOULEVARD DES BATIGNOLLLES 75008 - PARIS - 
FRANCE  

(71) 

FRANCOIS L`HOTEL (72) 
 (54)  حامل الرتكاز وحدة عرض بيانات ذو واجهة عرض واحدة على األقل

0106569 (31) 
18/05/2001 (32) 
FR (33) 

F16M 1/00 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  33  

 

023135 (11) 
2002030234 (21) 
2002/03/04 (22) 

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV
CARLE VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE  
NETHERLANDS 

(71) 

JAN J. BLANGE (72) 
 (54)  بأداة انحرافجهاز قطع نفاث مزود 

01302047,4 (31) 
2001/03/06 (32) 

EP (33) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  34  

 
 
 
 
 



 
24  

023136 (11) 
2002040396 (21) 
2002/04/17 (22) 

M-I LLC  
5950 NORTH COURSE DRIVE HOUSTON, TEXAS 77072 
UNITED STATES OF AMERICA  

(71) 

1- GARY FOUT
2- ROGER SUTER

(72) 

 (54) ُموّجه لمادة منسابة ونافخ للعادم بمجموعة جهاز فصل شبكى هزاز
09/836,974 (31) 
2001/04/18 (32) 

US (33) 
B01D 33/03 (51) 

    سنة20: يةمدة الحما

  
 

-  35  

 

023137 (11) 
2002080870 (21) 
2002/08/03 (22) 

BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION
1500 BROWN & WILLIANSON TOWER LOUISIVLLE, 
KENTUCKY 40202 - UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- JAMES N. FIGLAR
2- BRIAN E. TUCKER
3- F. K. CHARLES

(72) 

 (54) فلتر للسجائر
10/011841 - 60/309,435 - 60/309,388 (31) 

2001/10/30 - 2001/08/01 - 2001/08/01 (32) 
US (33) 

A24D 3/04 (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  36  

 



 
25  

023138 (11) 
2000070968 (21) 
2000/07/29 (22) 

NOPA LTD  
FIRST FLOOR - 14th STROKE 15 PARLEMEN STREET, DUBLIN 
2 - IRELAND  

(71) 

REINHART VON NORDENSKJOLD (72) 
 (54)  األقلفى دورة مغلقة جزئيا على الصرف عملية لمعالجة مياه 

99115262,0 (31) 
1999/08/02 (32) 

EP (33) 
C02F 9/12 , 9/14 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  37  

 

023139 (11) 
2002010009 (21) 
2002/01/02 (22) 

METHANOL CASALE SA  
VIA SORENGO 7, CH - 6900 LUGANO - BESSO  
SWITZERLAND  

(71) 

1- ERMANNO FILIPPI
2- ENRICO RIZZI
3- MIRCO TAROZZO

(72) 

یعمل الجراء التفاعالت الكيميائية غير المتجانسة الطاردة والماصة للحرارة مفاعل حفزى 
  ظاهریا عند درجة حرارة ثابتة

(54) 

01100363,9 (31) 
2001/01/05 (32) 

EP (33) 
B01J 8/02 & F28D 9/00 & F28F 9/00 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  38  
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2001111166 (21)
2001/11/03 (22)

  مساهمة ةشرآ - زيمر ا جى
(71)   ألمانيا- أم مين ت فرانكفور60238 د 1بورسيجالى 

(74) نادية و ماجدة شحاتة هارون 
طريقة غزل وتخزين بكرى لخيوط بوليستر باستخدام إضافات غزل وخيوط بوليستر يتم 

ط بوليستر ذات القوام المطاطى وخيوط بوليستر الحصول عليها بواسطة عملية الغزل وخيو
 ضخمة يمكن الحصول عليها بواسطة النسيج المطاطى    

(54)

  نقل ملكية الطلب جزئيا  : التقرير القانونى
  شرآة مساهمة  -زيمر ا جى  : ــنــــمـ

  شرآة مساهمة   - زيمر ا جى -1 :إلـــــــى 
 شرآة محدودة                                  -آو ك ج  روهم ج م ب هـ آند -2             

 30/08/2003 : خــتاريـب
 
 
  

 

 

1 -   

 

  
 

2000081060 (21)
15/08/2000 (22)
(71) عفاف آمال الدين األنصارى ·د

 القاهرة  محافظة - مدينة نصر - المنطقة األولى - شارع األزهار 10
  جمهورية مصر العربية

 األيض الالهوائى فى قواقع البلهارسيا باستخدام ترآيزات ضئيلة من تطريقة لتثبيت أنزيما
 مسحوق جاف لبعض النباتات الغير ضارة بالبيئة

(54)

  انتقال ملكية االبراءة  : التقرير القانونى
  عفاف آمال الدين األنصارى  ·د : ــنــــمـ

 المرآز القومى للبحوث  :ـى إلــــــ
 15/03/2004 : خـبـتاري

 
 
  

 

 

2 -   
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2000040541 (21) 
26/04/2000 (22) 

  شرآه محدودة -زينيكا ليمتد 
  ال ان 6 واى 1 ستانهوب جات لندن دبليو 15

(71) 
 

(74)  سهير وسامية وسلوى ميخائيل رزق 
 (54)  نباتات مقاومة لمبيدات أعشاب 

 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
 محدودة  شرآة -زينيكا ليمتد     : ــنــــمـ
  شرآة محدودة -سينجينتا ليمتد  : ىــــالـــ

 82003/05/2 خـبـتاري

 

 

 1 -    

 

 

 

2000070936 (21) 
22/07/2000 (22) 

  شرآة محدودة -      اس / ام آند اى بايوتيك  ايه 
  الدنمارك-هورشولم 2970 - 6آوجلى الى 

(71) 
 

 (74) حمد اللباد أسمر 
 gdf (  (54)-8 ( 8- ريجى فى نشاط عامل النمو التفاضلى طريقة للتقليل التد
 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى

  شرآة محدودة -اس /ام آند اى بايوتيك ايه : ــنــــمـ
  شرآة محدودة-اس          /فارماآسا ايه : ىــــالـــ

 12/11/2003 : خـبـتاري

 

 

 2   -   
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1997050450 (21) 
21/05/1997 (22) 

  شرآة محدودة   -زينكا ليمتد 
  ل ن    6  واى 1 ستانهوب جيت لندن دبليو 15

(71) 

(74) سهير وسامية وسلوى ميخائيل رزق  
 (54) مرآبات ميكرونية مكبسلة 

 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
  شرآة محدودة -زينكا ليمتد      : ــنــــمـ
  شرآة محدودة   -سينجينتا ليمتد  : ىــــالـــ

 28/05/2003 : خـبـتاري

 

 

-  3  

 

 

 

1991030137 (21) 

1991/03/09 (22) 

  مساهمة ة شرآ-نيكوميد ا س 
  النرويج - 4 اوسلو - 401 - ان - 2-1نيكوفين 

(71) 

(74) هدى أنيس سراج الدين 
 (54) أوساط تباين 

 لشرآة تعديل اسم ا : التقرير القانونى
  شرآة مساهمة-نيكوميد ا س           : ــنــــمـ
  شرآة محدودة-امر شام هيلث ا س : ىــــالـــ 

  13/08/2003 :    تاريخ

 

 

-  4  
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1993010041 (21) 
23/01/1993 (22) 

  شرآه محدودة -زينيكا ليمتد 
  إنجلترا- ج ف 3امبريال آيميكال هاوس ميلبانك لندن س واب 

(71) 

(74) سهير وساميه وسلوى ميخائيل رزق 
 (54) طريقة لتخفيض محتوى فورمالديهيد فى مستحضرات ميكرو آبسوالت للكيماويات الزراعية 

 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
  شرآه محدودة -زينيكا ليمتد     : ــنــــمـ
   شرآة محدودة -سينجنتا ليمتد  : ىــــالـــ
  28/05/2003: خـيبـتار

 

 

 5  -   

 

 

 

2001101114 (21) 
21/10/2001 (22) 

  شرآة محدودة    -بى بى باور ليمتد 
  إنجلترا  - اى دى 71مانشستر تكنولوجى سنتر اوآسفورد روود مانشستر ام 

(71) 

(74) سمر أحمد اللباد 
 (54) .ملية ومصنع لتحلية المياه ع

 يل اسم الشرآة تعد : التقرير القانونى
  شرآة محدودة  -بى بى باور ليمتد                 : ــنــــمـ
  شرآة محدودة -بارسونز برينكير هوف ليمتد  : ىــــالـــ

 25/01/2004 : خـبـتاري

 

 

 6  -  
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1997101124 (21)
25/10/1997 (22)

(71)  شرآة مساهمة-الكور آوربوريشن 
  75240 داالس بارك واى داالس  تكساس 14643 1000يت  ويلنجتون سنتر سو

  .  الواليات المتحدة األمريكية 

(74)  .كجورج عزيز عبد المل
(54) معالجة غاز الهيدروآربون 

   تعديل اسم الشرآة : التقرير القانونى
  شرآة مساهمة-الكور آوربوريشن  : ــنــــمـ
  شرآة متحدة -الكورب                : ــىــــلـإ

 02/11/2003 : خـبـتاري

 

 

7  -    

 
 

 
 
 

1998050487 (21) 
05/05/1998 (22) 

  شرآة مساهمة -الكورآوربوريشن 
  75240 داالس بارك واى داالس  تكساس 14643 ،1000ويلنجتون سنتر سويت 

 الواليات المتحدة األمريكية

(71) 

 (74) جورج عزيز عبد الملك 
 (54)    هيدروآربونىزجة غاطريقة لمعال

 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
   شرآة مساهمة -الكور آوربوريشن  : ــنــــمـ
  شرآة متحدة - الكورب               : ىــــالـــ

  09/11/2003 : خـبـتاري

 

 

8  -    
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1998040418 (21) 
18/04/1998 (22) 

 مساهمة  شرآة -الكور آوربوريشن 
 75240تكساس ،بارك واى داالس،  داالس14643 ،1000ويلنجتون سنتر سويت 

 الواليات المتحدة األمريكية

(71) 

 (74) كجورج عزيز عبد المل
 (54) طريقة لمعالجة غاز هيدروآربونى 

  تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
   شرآة مساهمة - الكورآوربوريشن : ــنــــمـ
  شرآة متحدة - الكورب             : ىــــالـــ

 02/11/2003 : خـبـتاري

 

 

 9  -   

 

 

 

1996040350 (21) 
23/04/1996 (22) 

  شرآة محدودة -زينيكا ليمتد 
  إنجلترا- ل ن 6 ستانهوب جيت لندن دبليو واى 15

(71) 

 (74) سهير و سامية و سلوى ميخائيل رزق 
 (54) معلقات لمرآبات نشطة بيولوجيا وحامى من األشعة فوق البنفسجية ميكرو آبسوالت محتوية على

 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
 .  زينيكا ليمتد شرآة محدودة : ــنــــمـ
 .  سينجينتا ليمتد : ىــــالـــ

    19/07/2003 : خـبـتاري

 

 

10 -   
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1999111516 (21) 
29/11/1999 (22) 
  شرآة مساهمة -ور آوربوريشن الك

ويت    نتر س تون س اس  ،  داالس3  1464 - 1000ويلنج ارك واى داالس تكس 8871 -75240ب
  الواليات المتحدة األمريكية-تكساس 

(71) 

 )74( جورج نبيه عزيز 
 (54) عملية لمعالجة الغازات الهيدروآربونية

 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
 . شرآة مساهمة  -الكور آوربوريشن  : ــنــــمـ
 . شرآة متحدة -الكورب               : ىــــالـــ

 09/11/2003 : خـبـتاري

 

 

11 -   

 

 

 

1996060517 (21) 
80/60/1996 (22) 

  شرآة متحدة  - الكور آوربوريش
  75240 تكساس - داالس 14643 داالس بارآواى - 1000ويلنجتون سنتر سويت 

 يات المتحدة األمريكيةالوال

(71) 

 (74) هدى أحمد عبد الهادى 
 (54) معالجة غاز ايدرو آربونى

 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
 شرآة متحدة   - الكور آوربوريش : ــنــــمـ
  شرآة متحدة  -الكورب              : ىــــالـــ

 16/90/2003 : خـبـتاري
 

 

 

 12 -   
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19990101252 (21) 
50/10/1999 (22) 

 شرآة محدودة - سينجينتا ليمتد 
  المملكة المتحدة-  جا3/ 27 هاسلمير سى جى -فرنهيرست 

(71) 

 (74)  ىحمد عبدا لهادأهدى 
 (54) مرآبات 

 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
  شرآة محدودة   -سينجينتا ليمتد               : ــنــــمـ
  شرآة محدودة  -استرا زينيكا يوآى ليمتد  : ىــــلـــا

 12/11/2003 : خـبـتاري

 

 

13  -   

 

 

 

 

2000020123  (21) 
02/02/2002 (22) 

  شرآة محدودة -سينجينتا ليمتد 
  المملكة المتحدة  - ج ا 27/3فرنهيرست هاسلمير سر ىجى 

(71) 

 (74) هدى أحمد عبد الهادى 
 (54) يةمرآبات آيميائ
 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى

  شرآة محدودة   -سينجنتا ليمتد               : ــنــــمـ
  شرآة محدودة  -استرازينيكا يوآى ليمتد  : ىــــالـــ

 17/01/2004 : خـبـتاري

 

 

14 -   
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2003030265 (21) 
18/03/2003 (22) 

  شرآة محدودة-بوهرنجر انجلهايم فارما ك ج 
  المانيا-انجلهايم -55216 -173

(71) 

 (74) ىهدى أحمد عبدا لهاد
 (54) ميكرونيسات بلورية وعملية لصناعتها واستعمالها فى تحضير دواء 

 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
  شرآة محدودة  -بوهرنجر انجلهايم فارما ك ج                        : ــنــــمـ
  شرآة محدودة -بوهرنجر انجلهايم فارما ك م ب هـ اند آو ك ج  : ىــــلـــا

 02/11/2003 : خـبـتاري

 

 

15 -    

 

 

 

 

1343 10 2000 (21) 
21/10/2000 (22) 

  شرآة محدودة-بوهرنجر انجلهايم فارما ك ج
  المانيا - انجلهايم ام راين  55216ع 

(71) 

 (74) ىهدى أحمد عبدا لهاد
ستخدام ثانى بيريدامول أو موبيدامول لعالج ومنع علل بالدورة الدموية الدقيقة تعتمد على ا

 الفيبرين 
(54) 

 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
  شرآة محدودة   -بوهرنجر انجلهايم فارما ك ج                        : ــنــــمـ
  شرآة محدودة    - هـ اند آو ك ج بوهرنجر انجلهايم فارما ك م ب : ىــــالـــ

 11/05/2003 : خـبـتاري

 

 

16 -    
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2003030265 (21) 
18/30/2003 (22) 

  شرآة محدودة-بوهرنجر انجلهايم فارما ك ج 
  ألمانيا-انجلهايم -55216 -173

(71) 

 (74) هدى أحمد عبدالهادى
 (54) ى تحضير دواء ميكرونيسات بلورية وعملية لصناعتها واستعمالها ف

 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
   شرآة محدودة  -بوهرنجر انجلهايم فارما ك ج                        : ــنــــمـ
    شرآة محدودة -بوهرنجر انجلهايم فارما ك م ب هـ آند آو ك ج  : ىــــالـــ

 2/11/2003 : خـبـتاري

 

 

17 -    

 

 

 

 

1996060583 (21) 
25/06/1996 (22) 

  شرآة محدودة -امبريال آيميكال اند ستريز بى ال سى 
  إنجلترا  - ج ف 3 ب 1امبريال آيميكال هاوس ميلبانك لندن س و 

(71) 

 (74) هدى أحمد عبدالهادى
 (54) عملية فصل المواد الغير مرغوب فيها من تلك المرغوب فيها  

  الشرآة تعديل اسم : التقرير القانونى
  شرآة محدودة -هنتسمان اى سى اى آيميكالز ل ل س  : ــنــــمـ
  شرآة محدودة -هنتسمان انترناشيونال ل ل س           : ىــــالـــ

 19/07/2003 : خـبـتاري

 

 

18 -    

 

 

 

 

 

 



 
36

1999060789 (21) 
29/06/1999 (22) 

  شرآة محدودة -بوهرنجر انجلهايم فارما ك ج 
  المانيا - انجلهايم ام راين 55216 -ع 
 

(71) 

 (74) هدى أحمد عبدالهادى
 (54) بنزيميدازوالت وتحضيرها واستخدامها آترآيبات صيدلية  

 تعديل اسم الشرآة  : التقرير القانونى
  شرآة محدودة  - بوهرنجر انجلهايم فارما ك ج                         : ــنــــمـ
   شرآة محدودة -ر انجلهايم فارما ك م ب هــ اند آو ك ج  بوهرنج : ىــــالـــ

 18/05/2003 : خـبـتاري

 

 

19 -    
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1996040357 (21) 
1996/04/23 (22) 

 (54) ة جديدةتلفؤ مةمجموع
A NEW COMBINATION  

 (73)  شرآة مساهمة- استرا اآتيبوالج
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   1  

 
 

 
1996040368 (21) 
1996/04/24 (22) 

 (54)  حرارية ديناميكية ة وجهاز لتنفيذ دورةطريق
METHOD AND APPARATUS FOR IMPLEMENTING A 
THERMODYNAMIC CYCLE 

 

 (73)  شرآة متحدة- اآسيرجى انك
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   2  

 
 

 
1997040265 (21) 
1997/04/01 (22) 

 (54)   الشعرإنبات وإعادةمستحضر دوائى لعالج الصلع 
A MEDICAL PLANT PREPARING FOR CURING THE BALD 
AND RETURNING GROWING HAIR 

 

 (73)   محمد الفقىإسماعيلعلى 

  
 

-   3  

 
 
 
 
 



 
38

1998040371 (21) 
1998/04/02 (22) 

 (54)  مشتقات فينوآسى مثيل بيبريدين
PHENOXYMETHYL PIPERIDINE DERIVATIVES  

 (73)  شرآة مساهمة- ج · هوفمان الروش أ·ف
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   4  

 
 

 
1998040461 (21) 
1998/04/29 (22) 
 (54)   تحتوى عليهاصيدلية من سبورين حلقى تحضيرها وتراآيب ةمشتقات جديد

NOVEL CYCLOSPORIN DERIVATIVES, THEIR PREPARATION 
AND THE PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS WHICH 
CONTAIN THEM 

 

 (73) آة مساهمة شر- أ ·رون بوالن روريرس
 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 

  
 

-   5  

 
 

 
1999040368 (21) 
1999/04/07 (22) 

 (54)  ةسيليلوزيال الليفيةترآيبات ال فى عملية تجفيف ة محسنة آفاءذوورق الصنع سير ل
PAPERMAKING BELT PROVIDING IMPROVED DRYING 
EFFICIENCY FOR CELLULOSIC FIBROUS STRUCTURES 

 

 (73)  شرآة متحدة-  آومبانىند جامبلآ بروآتر ىذ
 (74) هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  6  

 
 
 



 
39

1999040417 (21) 
1999/04/20 (22) 

 (54)  تيكوستيرويدر جديد للجلوآوآوماستخدا
NEW USE  

 (73)  شرآة مساهمة- استر اآتيبوالج
 (74) هدى أحمد عبد الهادى

  
 

 -  7  

 
 

 
1999040450 (21) 
1999/04/22 (22) 

 (54) أداة فائقة االمتصاص مغلفة بطبقة غير نسيجية محبة للماء ذات ألياف صغيرة الحجم
HIGH LIQUID SUCTION ABSORBENT STRUCTURES WITH 
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 افتتاحية 
 

 
 لسنة  ٥٧    دخلـت مصـر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 ١٩٤٩ لسنة  ١٣٢ الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           ١٩٣٩
 لسنة  ٨٢ ثم قانون رقم     الخـاص ببراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،       

 وبمقتضى القانون األخير فإنه يلزم      فكرية والخاص بحماية حقوق الملكية ال     ٢٠٠٢
إصـدار جـريدة لبـراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم               

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
االت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى جميع المج   

والمبتكـرين ـ مـن األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركان العالم    
الجديـد الـذى تتشـكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هذا مزيدا من                
االهـتمام بهـذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسب مع              

 . فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة أهميتها
 

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            
البـراءة ولكـن يأتـى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات            

ؤكد يمكن االستفادة بها بما     واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والتى من الم         
يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية المتقدمة           

. 
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-   5  

 
 

 
 
 

2001121346 (21) 
2001/12/13 (22) 

TECHINP COFLEXIP - FRANCE (71) 
 (54) طريقة لتبريد غاز مسال والمنشأة الناقلة له لالستخدام

00/16495 (31) 
2000/12/18 (32) 

FR (33)  

-   6  

 
 
 
 



 
Ď

2001121374 (21) 
2001/12/29 (22) 

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD - JAPAN (71) 
 (54)  ربىمفتاح آه

200-17739 (31) 
2001/01/26 (32) 

GP (33) 

  
 

-   7  

 
 

 
 
 

2002030277 (21) 
2002/03/18 (22) 

VIKTOR I. PETRIK - RUSSIAAN FEDERATION REPUBLIC (71) 
أو من /ئل ومن السواكيميائية الملوثات الأو /بترولية والمواد ال أو/والبترول إلزالة طريقة 

  من على األسطحأو /والغازات 
(54) 

2001/108456 (31) 
2001/04/02 (32) 

RU (33) 

  
 

-   8  

 
 

 
 
 

2002040362 (21) 
2002/04/09 (22) 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT - GERMANY (71) 
 (54) آحوالت دهنية ايثوآسيليه تستخدم آمواد منفذة

10118076,4 (31) 
2001/04/11 (32) 

DE (33)  

-   9  



 
ď

2002040373 (21) 
2002/04/09 (22) 

THE COCA COLA COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54) وغطاء محكم الغلق والسداد) أو آأس ( ترآيب من آوب 
09/835100 (31) 

2001/04/13 (32) 
US (33)  

-  10  

 
 

 
 
 

2002040386 (21) 
2002/04/14 (22) 

 (71)   جمهورية مصر العربية- حمد عبد العزيزأ إبراهيمحمد أ
 (54) وحدات لتثبيت اللوحات أو الواجهات اإلعالنية

  
 

-  11  

 
 

 
 
 

2002040398 (21) 
2002/04/17 (22) 

M. I. L.L.C - UNITED STATES OF AMERICA (71) 
 (54)  هزازالشبكى الصل فالجهاز الخاصة بشبكة الشد لجهاز وطريقة 
09/837,131 (31) 
2001/04/18 (32) 

US (33)  

-  12  

 
 
 
 
 



 
Đ

2002040447 (21) 
2002/04/30 (22) 

DR. ING. PETER VINZ - GERMANY (71) 
 من جيدة وذلك صفاتامو الجودة ومحلول ملحى ذى عالىعملية تبخير النتاج ماء شرب 

  خامماء مالح 
(54) 

10121374,3 (31) 
2001/05/02 (32) 

DE (33)  

-  13  

 
 

 
2002050493 (21) 
2002/05/14 (22) 

NIHON NOHYAKU COMPANY LTD - JAPAN (71) 
الزراعية   للمحاصيلىمبيد حشرو له ىمرآب وسطو مستبدل ى عطرأميدمشتق 

  ه وطريقة الستخدامه عليىوالبستانية يحتو
(54) 

149365 (31) 
2001/05/18 (32) 

JP (33)  

-  14  

 
 

 
2002050559 (21) 
2002/05/25 (22) 

 (71)  جمهورية مصر العربية-  محمود عبد اللطيفمحمد إبراهيم ·أ
  (54) آهربائى شريط منشار 

-  15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
đ

2002060617 (21) 
2002/06/08 (22) 

ELKOR CORPORATION - UNITED STATES OF AMERICA (71) 
 (54)   الغاز الطبيعىإلسالةعملية 

10/161,780 - 60/296,848 (31) 
2002/06/04 - 2001/06/08 (32) 

US (33)  

-  16  

 
 

 
2002060720 (21) 
2002/06/24 (22) 

MORTIMER TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
UNITED KINGDOM

(71) 

 (54) رماد ناتج من عملية حرقنتاج إلجهاز وطريقة 

  
 

-  17  

 
 

 
2002070765 (21) 
2002/07/01 (22) 

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N·V·
NETHERLANDS

(71) 

 (54) السجالت المحملة عليه وجهاز لمسح للمعلوماتحامل 
01202545/8 (31) 
2001/07/02 (32) 

EP (33) 

  
 

-  18  

 
 
 
 
 
 



 
Ē

2002070862 (21) 
2002/07/31 (22) 

M-I L.L.C. - UNITED STATES OF AMERICA (71) 
 (54)  تحت سطح االرضالحفر  داخل ثقب التشغيل ضغوط ىجهاز للتحكم ف
09/918929 (31) 

2001/07/31 (32) 
US (33)  

-  19  

 
 

 
2002080918 (21) 
2002/08/14 (22) 

ENI S·P·A - ITALY (71) 
 (54)  حفر والتمديدتجهيزات انبوبية متمرآزة لل

  
 

-  20  

 
 

 
2002091008 (21) 
2002/09/10 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  للليبيداتزالة ملوثات من مائع محب إلعملية 
60/318394 (31) 

2001/09/10 (32) 
US (33) 

  
 

-  21  

 
 
 
 
 
 
 



 
ē

2002101078 (21) 
2002/10/01 (22) 

HUGHES UBHO TOOL COMPANY,LLC
UNITED STATES OF AMERIC

(71) 

 (54) فى تجويف بئر نابيب المتمرآزةأل اعرفلجهاز وطريقة 
09/971,308 (31) 
2001/10/04 (32) 

US (33) 

  
 

-  22  

 
 

 
2002101085 (21) 
2002/10/02 (22) 

METHANOL CASALE SA - SWITZERLAND (71) 
 (54)  خرطوشة معياريةب مزودمفاعل حفزى متغاير الطور 

01123804,5 (31) 
2001/10/04 (32) 

EP (33)  

-  23  

 
 

 
2002101121 (21) 
2002/10/14 (22) 

UOP LLC - UNITED STATES OF AMERICA (71) 
 (54)  فين احادى ميثيلاعملية فصل امتزازى لبار

09/977,862 (31) 
2001/10/15 (32) 

US (33)  

-  24  

 
 
 
 
 



 
Ĕ

2002101143 (21) 
2002/10/19 (22) 

THE PROCETER &GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  التجاعيدنكماش وخالية من لأل جاهزة مقاومةمنسوجات 
60/330422 (31) 

2001/10/18 (32) 
US (33)  

-  25  

 
 

 
2002101189 (21) 
2002/10/30 (22) 

SIGMA COATINGS BV - NETHERLANDS (71) 
 (54)  إنتاجهاقلفونية وعملية سيليل لراتنج سترات إطالء تشتمل على للترآيبات 

01204141,4 (31) 
2001/10/30 (32) 

EP (33)  

-  26  

 
 

 
2002111193 (21) 
2002/11/02 (22) 

PIERELLI PNEUMATICI S. P. A - ITALY (71) 
 (54)  إطارات العربات التالفة مكونات تساعد فى إصالحطريقة وجهاز 

PCT 01/00553 (31) 
2001/10/31 (32) 

IT (33)  

-  27  

 
 
 
 
 
 
 



 
Čċ

2002111228 (21) 
2002/11/10 (22) 

METHANOL CASALE SA - SWITZERLAND (71) 
 (54)  طور لمرآبات آيميائية للتخليق متغاير الومفاعلعملية 

01126840,6 (31) 
2001/11/11 (32) 

EP (33)  

-  28  

 
 

 
2002111236 (21) 
2002/11/12 (22) 

FLOWTITE TECHNOLOGY AS - NORWAY (71) 
 (54) البالستيك لتقوية أنابيب ملفوفة شديدة الصالبة متداخلة وصلة 

09/986,939 (31) 
2001/11/13 (32) 

US (33)  

-  29  

 
 

 
2002111267 (21) 
2002/11/23 (22) 

SIGMA COATINGS B.V - NETHERLANDS (71) 
 (54) مرآبات مصلدة للطالء

01204522.5 (31) 
2001/11/23 (32) 

EP (33)  

-  30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ČČ

2002121311 (21) 
2002/12/02 (22) 

EUROTECNICA DEVELOPMENT & LICENSING SPA - ITALY (71) 
 (54)  عالى النقاوة وبإنتاجية عالية إلنتاج ميالمين محسنةطريقة 

  
 

-  31  

 
 

 
2002121319 (21) 
2002/12/04 (22) 

VA TECH HYDRO GMBH & CO - AUSTRIA (71) 
 (54)  وطريقة لتوليد الطاقة الكهربائيةجهاز

A1923/2001 (31) 
2001/12/07 (32) 

AT (33)  

-  32  

 
 

 
2002121341 (21) 
2002/12/14 (22) 

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV 
NETHERLANDS

(71) 

 (54)  يةالهيدروآربونالمرآبات محطة عائمة لمعالجة 
01310466,6 (31) 
2001/12/14 (32) 

EP (33)  

-  33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Čč

2002121365 (21) 
2002/12/18 (22) 

SOFITECH N.V - BELGIUM (71) 
 (54) ويمكن التحكم فيها نعكاسذات خاصية لزوجة قابلة لال جديد مائعنظام 

10/065,144 - 60/343,145 (31) 
2002/09/20 - 2001/12/21 (32) 

US (33)  

-  34  

 
 

 
2002121370 (21) 
2002/12/18 (22) 

MICROGEN ENERGY LIMITED - UNITED KINGDOM (71) 
 (54) جهاز مرآب يستخدم للتسخين وتوليد الطاقة

0130380,9 (31) 
2001/12/19 (32) 

GB (33)  

-  35  

 
 

 
 
 

2002121378 (21) 
2002/12/21 (22) 

VA TECH HYDRO GMBH & CO - AUSTRIA (71) 
ت محسنة على جسم محطة انتاج طاقة آهربية من الطاقة المائية وطريقة الدخال تعديال

 المحطة
(54) 

A 2003/2001 (31) 
2001/12/20 (32) 

AT (33)  

-  36  

 
 
 
 
 



 
ČĎ

2002121380 (21) 
2002/12/21 (22) 

VA TECH HYDRO GMBH & CO - AUSTRIA (71) 
 (54) طريقة ووحدة لتنظيم منسوب المياه لمنشأة سد 

A2001/2001 (31) 
2001/12/20 (32) 

AT (33) 

  
 

-  37  

 
 

 
 
 

2002121381 (21) 
2002/12/21 (22) 

SNAMPROGETTI SPA - ITALY (71) 
 (54)  هيدروآربونات االلكيل العطريةمن  لنزع الهيدروجين حفاز ترآيبة

MI2001A002709 (31) 
2001/12/ 20 (32) 

IT (33) 

  
 

-  38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Čď

2003010065 (21) 
2003/01/25 (22) 

WINLOC AG - SWITZERLAND (71) 
 (54)  ونصل مفتاحاالمان  عالى قفل تجميعه

200182,4 (31) 
2002/01/23 (32) 

SE (33)  

-  39  

 
 

 



 
١٥

023140 (11) 
2000111443 (21) 
2000/11/19 (22) 

  محمود تايبأغاريد ·د
 ٦١١١١ - محافظة المنيا - جامعة المنيا - آلية الهندسة -قسم الهندسة الكيميائية 

 جمهورية مصر العربية 

(71) 

 (72)  محمود تايبأغاريد ·د
 (54) طريقة إلنتاج بالستيك طبيعى قابل للتحلل من زغب القطن

C08B 3/06, C08L 97/02, 9/00 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-   1  

 
 

 
 
 

023141 (11) 
2001121355 (21) 
2001/12/22 (22) 

KALEKALIP MAKINA VE KALIP SANAYI ANONIM SIRKETI 
13 KUCUKCEKMECE ISTANBUL - 34620 - TURKEY 

(71) 

1- ZAFER AKAY
2- FERHAT DERELI

(72) 

 (54)  عداد غاز إلكترونى ذو خاصية الدفع مسبقًا
(A2000/03840) (31) 

2000/12/21 (32) 
TR (33) 

G07F 7/08 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-   2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
١Ē

 
 
 

023142 (11) 
2002060736 (21) 
2002/06/26 (22) 

WMF WUERTTEMBERG ISCE METALLWAREN FABRIK AG
773309 GEISLINGEN STEIYE - GERMANY

(71) 

CAROLINE SCHAFER (72) 
 (54)  سطح منضدة

01116229,4 (31) 
2001/07/04 (32) 

EP (33) 
A47G 23/08 & A47J 47/16 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-   3  

 
 

 
 
 

023143 (11) 
2001121298 (21) 
2001/12/04 (22) 

UNIBIND (CYPRUS) LIMITED 
MARGARITA HOUSE, 15 THEM DERVIS STREET - NICOSIA 
136 - CYPRUS

(71) 

GUIDO PELEMAN (72) 
 (54)  الطرفيةالورقة تلك يحتوى على ورقة طرفية وعنصر ربط 

2000/0776 (31) 
2000/12/07 (32) 

BE (33) 
B42D 3/06, 3/00 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-   4  

 
 
 



 
١٧

023144 (11) 
2002060575 (21) 
2002/06/01 (22) 

KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE INC
401 NORTH LAKE STREET, NEENAH, WISCONSIN - 54956
UNITED STATES OF EMERICA

(71) 

1- RONALD L. EDENS               6- MARY L. MCDANIEL
2- JAMES J. HLABAN                7-STEPHEN L. NUNN
3- LAURA J. KEELY                   8- WILLIAM G. REEVES
4- THOMAS P. KEENAN            9- HEATHER A. SOREBO
5-  SYLVIA B. LITTLE               10- SUSAN M. WKYENBERG

(72) 

 (54)  زائدة طرفيةذات حشوة مهبلية 
10/038,970  -   10/036,981   -   60/297,001 (31) 
2001/12/31  -    2001/12/31  -   2001/06/08 (32) 

US (33) 
A61F 13/00 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-   5  

 
 

 
023145 (11) 

2001091010 (21) 
2001/09/26 (22) 

KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE INC
401 NORTH LAKE STREET, NEENAH, WISCONSIN - 54956
UNITED STATES OF EMERICA

(71) 

1- MARYANN ZUNKER  
2- HERB F. VELAZQUEZ 
3-DONALD J. SANDERS

(72) 

 وسائل ادخال أداة ماصة للسيدات على هيئة حشوة تستخدم فى حالة السلس وطرق
  استخدامها

(54) 

09/675458 (31) 
2000/09/28 (32) 

US (33) 
A61G 9/00 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-   6  



 
١٨

023146 (11) 
2002070816 (21) 
2002/07/17 (22) 

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
WILMINGTON, DELAWARE 19898 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

JIWEN F. DUAN (72) 
 (54) عرضية مؤقته رابطةبوليمرات متعدد استر ذات لية النتاج عم

09/907050 (31) 
2001/07/17 (32) 

US (33) 
C08G 63/20, 63/68 & C08L 67/02 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-   7  

 
 

 
 
 

023147 (11) 
2002020156 (21) 
2002/02/06 (22) 

MEDECO SECURITY LOCKS INC 
P.O.BOX 3075 SALEM, VIRGINIA 24153
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- PETER H. FIELD
2- ANDY E. PERKINS

(72) 

 (54)  بلسان محورى دوار ذو قضيب جانبى للتحكممزود قفل 
E05B 19/06, 27/04 (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية
 

-   8  

 
 
 
 
 
 
 



 
١٩

023148 (11) 
2002020174 (21) 
2002/02/12 (22) 

MEDICAL INSTILL TECHNOLOGIES INC 
419 WEST AVENUE, STAMFORD, CONNECTICUT  -  06902

UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

DANIEL PY (72) 
 (54)  غطاء لقنينة دواء قابل للحام بالحرارة وطريقة وجهاز لتعبئة القنينة

09/781,846 (31) 
2001/02/12 (32) 

US (33) 
B65D 39/04 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-   9  

 
 

 
 
 

023149 (11) 
2002040384 (21) 
2002/04/13 (22) 

UREA CASALE SA 
VIA SOREGO 7, CH - 6900 - LUGANO - BESSO 
SWITZERLAND

(71) 

GIANFRANCO BEDETTI (72) 
 (54)  ذو طبقة مميعةجهاز تحبيب 

01109204,6 (31) 
2001/04/13 (32) 

EP (33) 
B05B 7/04, 7/10 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  10  

 
 
 
 
 



 
٢٠

023150 (11) 
2002060743 (21) 
2002/06/29 (22) 

ALFA WASSERMANN SPA
CONTRADA SANT EMIDIO S.N.C.,65020 - ALANNO SCALO
(PESCARA) - TLALY

(71) 

1- LUCIA SCAPOL
2- GIUSEPPE C. VISCOMI

(72) 

 (54) كتيونىال عملية لتنقية البروتينات الفعالة دوائيا عن طريق الفصل الكروماتوجرافى بالتبادل
BO 2001 A000426 (31) 

2001/07/06 (32) 
IT (33) 

C07K 1/18, 14/555, 14/76 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-  11  

 
 

 
 
 

023151 (11) 
2000030266 (21) 
2000/03/04 (22) 

  على عبد الحليم محمد أبو زيد·أ
  جمهورية مصر العربية - محافظة البحيرة - آفر الدوار –منشا 

(71) 

 (72)  على عبد الحليم محمد أبو زيد ·أ
 م·م·ش) ويفز(الشرآة المصرية لصناعات الهاى تك 

اآتوبر  سادس من ال مدينة ١١٣محور خدمي ثاني قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة 
  جمهورية مصر العربية- محافظة الجيزة

(73) 

 (54)  جهاز إلضاءة اللمبة الفلورسنت السليمة أو المحروقة
H05B 41/04 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  12  

 
 
 
 
 



 
٢١

 
023152 (11) 

2001030323 (21) 
2001/03/31 (22) 

PIRELLI PNEUMATICI SPA 
VIALE SARCA, 222 - 20126 - MILAN - ITALY

(71) 

1- RENATO CARETTA 
2- PIERANGELO MISANI 
3- LUCA FRISIANI

(72) 

 (54)  إطار لعجالت المرآبات ذاتى التدعيم وطريقة تصنيعه
00830242/4 (31) 
2000/03/31 (32) 

EP (33) 
B60C 17/00, 15/05 & B29D 30/10 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  13  

 
 

 
 
 

023153 (11) 
2001040339 (21) 
2001/04/04 (22) 

COLGATE PALMOLIVE COMPANY
300 PARK AVENUE, NEW YORK, N.Y - 10022
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

ISSAC ZAKSENBERG (72) 
 (54)  وعاء له صمام ذو ذاآرة قابلة للتشكيل

09/543,797 (31) 
2000/04/06 (32) 

US (33) 
B65D 37/00 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  14  

 
 
 



 
٢٢

 
023154 (11) 

2001101101 (21) 
2001/10/17 (22) 

KABUSHIKI KAISHA SATO 
15-5,1 - CHOME, - SHIBUYA - SHIBUYA - KU - TOKYO 
JAPAN 

(71) 

1- TADAO KASHIWABA 
2- TADASHI SASAKI

(72) 

 حروف طباعة ذات حزم متصلة فى الطابعة وطابعة ذات حزم طباعة جهاز الختيار
  متصلة

(54) 

2000/317355  -  2000/317352  -  2000/317350  -  2000/317348 (31) 
2000/10/18  -     2000/10/18  -     2000/10/18  -     2000/10/18 (32) 

JP (33) 
B41K 1/10 , 1/12 (51) 

    سنة ٢٠: مدة الحماية

-  15  

 
 

 
 
 

023155 (11) 
2002010061 (21) 
2002/01/19 (22) 

MUNTERS CORPORATION 
108 SIXTH STREET, S.E. FORT MYERS FLORIDA - 33907
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- JAMES M. CHOWANIEC 
2- LARRY E. DRUMMOND

(72) 

 (54)  مضخة مياه ذات ضغط مرتفع
10/046,168  -  60/262, 393 (31) 
2002/01/16  -   2001/01/19 (32) 

US (33) 
F04B 17/00 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-  16  

 



 
٢٣

023156 (11) 
2002030272 (21) 
2002/03/16 (22) 

CAMBIER BENJAMIN 
23 RUE DE L` ABBAYE SAINT GEORGES - 62770 - FRANCE 

(71) 

CAMBIER BENJAMIN (72) 
CTIBM - FRANCE
23 RUE DE L` ABBAYE SAINT GEORGES - 62770  
FRANCE

(73) 

 (54)  هيكل آروى الشكل لمطحنة يشتمل على أقسام مقعرة
B02C 17/20 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  17  

 
 

 
 
 

023157 (11) 
2002060704 (21) 
2002/06/22 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
ONE PROCTOR & GAMBLE - PLAZA - CINCINNATI - OHIO 
45202 - UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- JOHN C. DEAK                            4- JOHN C. SEVERNS
2- JOHN C. HAUGHT                      5- CHRISTAAIN A. THOEN
3- JOSEPH M. LADD

(72) 

 (54)  يبات للعناية باألقمشة من موائع محبة للدهونترآ
60/300,116 (31) 
2001/06/22 (32) 

US (33) 
C11D 11/00, 3/00 & D06L 1/04 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  18  

 
 
 
 



 
٢٤

 
 
 
 

023158 (11) 
2002090986 (21) 
2002/09/03 (22) 

ALEXANDER A. GRAEVENITZ
194017, SAINT PETERSBURG, PR. MORISA TOREZA, D. 98, 
KV, 33 - RUSSIA 

(71) 

ALEXANDER A. GRAEVENITZ (72) 
 (54)  عنصر بنائى وطريقة ترآيبية إلنتاجه

2001125368 (31) 
2001/09/05 (32) 

SU (33) 
B28B 21/84 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  19  

 
 

 
 
 

023159 (11) 
2002091004 (21) 

2002/9/9  (22) 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
ONE PROCTOR & GAMBLE - PLAZA - CINCINNATI - OHIO 
45202 - UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- ROBERT R. DYKSTRA
2- LON M. GRAY

(72) 

 (54)   ضوئيًاة متغيرعطرترآيبات تتضمن نظم إطالق 
60/318,662 (31) 
2001/09/11 (32) 

US (33) 
C11D 3/50 & A61K 7/32 & C07C 229/44 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  20  



 
٢٥

 
 
 
 

023160 (11) 
2002101144 (21) 
2002/10/19 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
ONE PROCTOR & GAMBLE - PLAZA - CINCINNATI - OHIO 
45202 - UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- MARK R. SIVIK 
2- ROBB R. GARDNER 
3- WILLIAM M. SCHEPER

(72) 

 (54)  عملية لتصنيع حمض عديد آربوآسيليك بإستخدام عوامل إختزال تحتوى على فوسفور
60/330,351 (31) 
2001/10/18 (32) 

US (33) 
C08F 20/04 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-  21  

 
 

 
 

023161 (11) 
2000030315 (21) 
2000/03/11 (22) 

  مجدى مصطفى محمود حسن ·أ
  شبرا مصر  - الترعة البوالقية - متفرع من شارع العطار - حارة شكرى ١٩

  جمهورية مصر العربية-محافظة القاهرة 

(71) 

 (72)  مجدى مصطفى محمود حسن ·أ
 (54)  األآمنة المروريةجهاز آلى بمطب صناعى لتوقيف السيارات الهاربة من

B61k 7/16 (51) 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-  22  

 



 

čđ

2000060801 (21) 
2000/06/24 (22) 

 (71)  ةمحمود على محمد سماح
   جمهورية مصر العربية - محافظة القاهرة - شارع عبد الحميد بدوى مصر الجديدة ٤٧

 (54)  السيارة ىغطاء مثبت على اآصدام
يفاء قرار اإلدارة الخاص باست اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   1  

 
 
 

 
 
 

2001020131 (21) 
2001/02/14 (22) 

 (71)  ى جآيه ديماج أس أم أس
   ألمانيا- دسيلد دورف 4,40237 ستراس - شلومان -ادوارد 
 (54)  ة شريحة فوالذيةلفن وبخاصد لمعالجة معدن موأداةطريقة 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   2  

 
 
 

 
 
 

2001101075 (21) 
2001/10/13 (22) 
 (71) ترالى مواطن اس اندروفرنش

   استراليا- ٢٣٢٤ فياآاريوا ان اس دبليو - بولجاآريك -ملينيو بارك 
 (54)   دافعتشغيلجهاز 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الطلبالفكرة المقدمة ومرفقات  أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   3  

 
 
 



 

čĒ

2001111188 (21) 
2001/11/10 (22) 

 (71)   محمود جابر مرسى ·د
  محافظة أسيوط -   قسم الهندسة الميكانيكية- جامعة أسيوط -آلية الهندسة 

 جمهورية مصر العربة 
 

 (54)  مكيف هواء للسيارات يعمل بالطاقة الحرارية المطرودة مع غازات العادم
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على : القانونىالتقرير

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
 
 

-   4  

 
 
 

 
 
 

2002050518 (21) 
2002/05/18 (22) 

 (71) اهمةشرآة مس - ند آومبانىآ -اى اى دى بوينت دى نيمورز 
   الواليات المتحد ة األمريكية - والية ديالور -ويلمنتجون 

 (54)  عوامل ثنائى أميد هتيروسيكلية لمكافحة اآلفات الالفقارية
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب موضوعأو إجراء بعض التعديالت ل/ بعض البيانات و 

 
 

-   5  

 
 
 

 
 
 

2002050527 (21) 
2002/05/19 (22) 

 (71)  ليلى حسنى محمد محمد عبد السالم
   جمهورية مصر العربية- محافظة سيناء - طور سيناء ١٠ شارع الظاهر شقه ٦٦

 (54)  ابتكار آانيوال للتخدير الموضعى لعمليات الرمد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ير القانونىالتقر

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
 
 

-   6  

 
 



 

čē

2002070810 (21) 
2002/07/15 (22) 

 (71)  طارق حسن محمود الدسوقى
   العربية  جمهورية مصر- محافظة الجيزة - امبابة -ينة العمال  مد- ١٤ منزل - ٩بلوك 
 (54)   عن طريق المحمولإنذارجهاز 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   7  

 
 
 

 
 
 

2002070813 (21) 
2002/07/16 (22) 

 (71)  ماجد منصور نسيم منصور نوار
 -  محافظة القاهرة- قصر القبة أمام -عمارات الشرآة السعودية بالقبة الجديدة  542

  جمهورية مصر العربية
 

 (54)   واستئجار جميع السلع باستخدام التليفونوإيجاربيع وشراء واستبدال 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  8  

 
 



 

čĔ

٢٠٠٠٠٩١٢١٣ (21) 
2003/09/24  (22) 

 (71) شرآة متحدة - ند جامبل آومبانىآذى بروآتر
   المتحدة األمريكية  الواليات- ٤٥٢٠٢اوهايو  -ى  سينسينات بالزاند جامبلآوان بروآتر 

 موادسائبة قابلة للتصلب
  ل الملكيةمستند انتقاتقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم  :القانونى التقرير

(54) 
 

-   1  

 

 

 

 

2003040343 (21) 
2003/04/15 (22) 

 (71)  آر بى شيرير تكنولوجيز انك
  ٨٩١١٩ نيفادا - باراديس فالى ٢٦٠ سويت -ايست فالمنجو رود 2030 
  المتحدة األمريكية الواليات

 

  جهاز وطريقة لتصنيع منتجات مغلفة بكبسوالت
   مستند شهادة التأليف الطلب آأن لم يكن لعدم تقديمر اعتباتقرر :القانونى التقرير

(54) 
 

-   2  

 
 
 

 
 
 

2003060587 (21) 
2003/06/21 (22) 
 (71)  شرآة مساهمة - P C B U - مؤسسة خدمات

 -   مدينة ويلمنجتون والية ديالوير الرقم البريدى١٢٦٩ضاحية ديالوير جناح رقم  300 
  لمتحدة األمريكيةالواليات ا -  1980

 

إطفاء حريق ، خالئظ  طرق ألعداد غازات األثير ، ومرآبات األثير والفلورو أثير أنظمة
  وطرق

  :آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية  الطلبرتقرر اعتبا :التقرير القانونى
، ولوحات ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى مستند الوآالة، مستند السجل التجارى،

  الرسم

(54) 

 

-  3 

 



 

Ďċ

2003060618 (21) 
2002/06/28 (22) 

 (71)  يونيفرسيتا ديجلى ستودى آاجليارى - ٢ -      ليمتد) آايمان(ايدينكس  - ١
      جزر الكايمان - جراند آايمان - ووآر عاوس -ووآى سيكريتاريز 

  فيروسات الصفراء ات بعائلةَ من النيوآليوسيد لعالج اإلصاب٣َ و ٢عقاقير أولية 
  :يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب آأن لم :التقرير القانونى

  الوصف الكامل العربى وعناصر الحماية 

(54) 

 

- 4 

 
 

 



 
٤١ 

1997050415 (21) 
1997/05/13 (22) 

 (54)  ماده تبخير طارده للحشرات تكون حلزونيه الشكل
COILED INSECT FUMIGANT  

 (73)  شرآة متحدة– اس سى جونسون اند صن انك
 (74)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-   1 

 

1997050423 (21) 
1997/05/14 (22) 

 (54)  حرارتها ريد المكونات التى ترتفع درجهنظام لتوزيع الحراره وطريقه لتب
HEAT SPREADER SYSTEM AND METHOD FOR COOLING 
HEAT GENERATING COMPONENTS 

 

 (73)  وليام روبرت هيتش
 (74)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-   2  

 

1998050478 (21) 
1998/05/04 (22) 

 (54)  مرآبات
COMPONDS  

 (73)  شرآة مساهمة- استراآتيبوالج
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٤٢ 

1998050495  (21) 
1998/05/06  (22) 

 (54)  طريقه محسنه لتكوين غشاء رقيق منفذ للغازات
METHOD FOR FORMING A BREATHABLE FILM  

 (73)   شرآة متحدة-ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (74)  هادىهدى احمد عبد ال

  
 

-   4  

 

1998050518 (21) 
1998/05/12 (22) 

 (54)  مؤثرات نوعيه لمستقبالت الحمض االمينى قابله لالثاره
EXCITATORY AMINO ACID RECEPTOR MODULATORS  

 (73)   شرآة متحدة-ايلى ليلى اند آومبانى
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   5  

 

1999050505 (21) 
1999/05/05 (22) 

بالتوافق الداخلى  جهاز تحويل آهربائى ذو تيار عالى له اقطاب بينيه ومقاييس مرتبطه
  لمجمع الربط فى تجاويف ذات قطع منخفض موجوده فى اغلفه مصبوبه

(54) 

HIGH CURRENT ELECTRICAL SWITCHING APPARATUS 
WITH POLES INTERLEAVED AND MODULES JOINED BY 
INTERFERENCE EIT OF JOINING BLOCK IN UNDERCUT 
GROOVES IN MOLDEN CASINGS 

 

 (73)  ايتون آوربوريشن
 (74) سونيا فائق فرج

  
 

-   6  

 
 
 
 
 
 



 
٤٣ 

1999050510 (21) 
1999/05/05 (22) 

 (54)  جهاز لفصل النفايه
WASTE SEPARATION DEVICE  

 (73)  بوريشنبيدمينيستر بيوآونفرجون آور
 (74)  إلياس اخنوخ صادق

  
 

-   7  

 

1999050520 (21) 
1999/05/06 (22) 

 (54)  الكترودات تعتمد على الكربون
CARBON BASED ELECTRODES  

 (73)  ناشيونال باور بى ال سى
 (74)  هدى احمد عبدالهادى

  
 

-   8  

 

1999050537 (21) 
1999/05/09 (22) 

 (54)  اثيرات المورفولين
MORPHOLINO ETHERS  

 (73)  جالآسو ولكام اس ايه
 (74) منى محمد بكير

  
 

-   9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٤٤ 

1999050542 (21) 
1999/05/11 (22) 

 (54)  طريقه وجهاز لتشكيل قوالب حلوى مثلجه
METHOD AND APPARATUS FOR THE MOULDING OFG ICED 
CONFECTIONERY ARTICLES 

 

 (73)  شرآة مساهمة-أ . سوسيتيه دى برودوى نستلة س 
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  10  

 

1999050547 (21) 
1999/05/12 (22) 

 (54)  صياغات صيدليه جديده لمرآب السيلدينافيل
PHARMACEUTICAL FORMULATIONS  

 (73)  شرآة متحدة-فايزر انك 
 (74)   الهادىهدى احمد عبد

  
 

-  11  

 

1999050548 (21) 
1999/05/12 (22) 

 (54)  إغالقهعاده إعبوه مرنه ذات زمام منزلق يمكن 
FLEXIBLE PACKAGE HAVING A RE-CLOSABLE ZIPPER  

 (73)  شرآة متحدة- رآوت انك
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٤٥ 

1999050559 (21) 
1999/05/15 (22) 

 (54)  اداه للكشف عن الرواسب البيولوجيه على االسنان
DEVICE FOR DETECTION OF BIOLOGICAL DEPOSITS ON 
TEETH 

 

 (73)  ـه.ب .م.هلموت هوند ج
 (74)  سراج الدينأنيس هدى 

  
 

-  13  

 

1999050567 (21) 
1999/05/17 (22) 

 (54)  كال محددهطريقة لتصنيع أجسام ذو أش
METHOD FOR THE MANUFACTURE OF SHAPED BODIES  

 (73)  آفاينر بانل سيستمز ج م ب هـ
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  14  

 

1999050609  (21) 
198/05/15  (22) 

 (54)  فتحة الخصر منتج من القماش يستعمل لمرة واحدة لة قابلية متزايدة علي التمدد حول
DISPOSABLE GARMENT HAVING ENHANCED 
EXTENIBILTY AROUND WAIST OPENINE 

 

 (73)  شرآة متحدة- انيبذي بروآتر اند جامبل آوم
 (74) هدى أحمد عبدالهادى

  
 

-  15  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
٤٦ 

1999050612 (21) 
1999/05/25 (22) 

 (54)  نظام لتوجيه منتجات على شكل لفافات مفرغة القلب
DISPENSER ADAPTER FOR COLILESS ROLLS OF 
PROCDUCTS 

 

 (73)  شرآة متحدة -آمبرلى آالرك ورلد وايد إنك 
 (74)  سراج الدينأنيس هدى 

  
 

-  16  

 

1999050613 (21) 
1999/05/27 (22) 

 (54)  تشتمل على طبقات تحتية مسامية محتوية على ترآيبات آيميائية مادة ماصة
SORBENT MATERIAL  

 (73)   آالرك ورلد وايد-آمبرلي 
 (74)  سراج الدينأنيس هدى 

  
 

-  17  

 

1999050625 (21) 
1999/05/30 (22) 

 –يحتوى على النباتات اآلتية البرسيم الحجازى  )مضاد طبيعى لمرض السكر  ( د. ا.ن
 الكارال الجسنج والجيمنيما

(54) 

N.A.D. ( NATURAL ANTIDIABETIC)  
 (73)  عادل عبد الودود جمعه .د. أ

  
 

-  18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٤٧ 

1999050626 (21) 
1999/05/30 (22) 

 (54)  .للتخلص من التدخين واالدمان (C.O.P)ب .و.ك
C.O.P.FOR STOPPING SMOKING AND ADDICTION  

 (73)  عادل عبد الودود جمعه. د. أ

  
 

-  19  

 

1999050634 (21) 
1999/05/31 (22) 

 (54)  ترآيب وطريقة للعناية بالجلد
COMPOSITION AND METHOD  

 (73)  شرآة متحدة- آولجيت بالموليف آومبانى
 (74) هدى أحمد عبدالهادى

  
 

-  20  

 

2000050608  (21) 
2000/05/10  (22) 

 (54)  اليل سيليكات وترشيحهامعالجتها بمحبجليسريد   زيوت ثالثىجهاز وطريقة لتنقية
REFINING OF TRIGLYCERIDE OILS BY REEATMENT 
WITHKLLCATE SOLUTIONS AND FILTRATION 

 

 (73)  ذى تكساس ايه اند ام يونيفزستظ سيستم
 (74)  نزيه اخنوخ صادق الياس

  
 

-  21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٤٨ 

2000050613 (21) 
2000/05/13 (22) 
 (54)  تكوين جوفيل الحمضية ترآيب للمعالجة

METHOD FOR ACIDIZING A SUBTERRRANEAN 
FORMATION 

 

 (73)  ف. سوفتيك ن 
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  22  

 

2001050452  (21) 
2001/05/02  (22) 

 (54)  منشطات جلوآوآيناز تحتوى على هيدانتوين
HYDANTION - CONTAINING GLUKINASE ACTIVATORS  

 (73)   شرآة مساهمة– ج. هوفمان الروش ا. ف
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  23  

 

2001050469  (21) 
2001/05/06  (22) 

 (54)   امين-منشطات جلوآوليناز فنيل اميد مستبدل بارا
PARA-AMINE SUBSTITUTED PHENYLAMIDE 
GLUCOKINASE ACTIVATORS 

 

 (73)   شرآة مساهمة-  الروش ا جف هوفمان
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  24  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
٤٩ 

2001050473 (21) 
2001/05/07 (22) 

 (54)   اريل-منشطات فنيل جلوآوآيناز مستبدل بحلقة مغايرة او بارا 
PARA - ARYL OR HETEROCYCLIC SUBSTITUTED PHENYL 
GLUCOKINASE ACTIVATORS 

 

 (73)  شرآة مساهمة- ج.هوفمان الروش أ. ف
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  25  

 

2001050476  (21) 
2001/05/08  (22) 

 (54)  مشابهات رباعى هيدرو ايزو آينولين مفيدة آمثيرات الفراز هرمون النمو
TETRAHYDROISOQUINOLINE ANALOGS USEFUL AS 
GROWTH HORMONE SECRETAGOGUES 

 

 (73)   شرآة مساهمة- بريستول مايرز سكويب آمبانى
 (74)  سراج الدينأنيس هدى 

  
 

-  26  

 

2001050507  (21) 
2001/05/15  (22) 

 (54)  ترآيباتتشمل مشتقات سيكلودآسترين
COMPOSITIONS COMPRISING CYCLODEXTRIN 
DERIVATIVES 

 

 (73)  آة متحدة شر- ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  27  

 
 
 
 
 
 
 



 
٥٠ 

2001050542  (21) 
2001/05/23  (22) 

 (54)  اتحاد من مفرزات هورمون النمو ومضادات األآتئاب
COMBINATION OF GROWTH HORMONE SECRETAGODUES 
AND ANTIDEPRESSANTS 

 

 (73)   شرآة متحدة- فايزر برودآتس انك
 (74) هدى أحمد عبدالهادى

  
 

-  28  

 

2001050543  (21) 
2001/05/23  (22) 

 (54)   دايون٥٫٢- ثنائى ازبان -٤٫١مشتقات 
1.4- DIAZEPAN- 2.5 DIONE DERIVATIVES  

 (73)   شرآة مساهمة- ج.هوفمان الروش أ.ف
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  29  

 

2002050454 (21) 
2002/05/04 (22) 

 (54)  غرفة التقطير الزجاجية المعدنية المزدوجة المخلخلة
THE DISTILATION DOUBLE VACUUMED GLASS METAL 
ROOM 

 

 (73)  هانى زين العابدين بدوى
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2002050457 (21) 
2002/05/04 (22) 

 (54)  سوبر فاذر فوراايفر
SUPER FATHER FOR EVER  

 (73)  عادل مصطفى آمال مصطفى الزآى

  
 

-  31  



 
٥١ 

2002050458 (21) 
2002/05/04 (22) 
 (54)  مذرآير فوود

MOTHER CARE FOOD  
 (73)  عادل مصطفى آمال مصطفى الزآى

  
 

-  32  

 

2002050459 (21) 
2002/05/04 (22) 

 (54)  بيبى فود
BABY FOOD  

 (73)   مصطفى الزآىعادل مصطفى آمال
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2002050478 (21) 
2002/05/12 (22) 

 (54)  تشغيل السيارة أو المواتير بالماء بدل من الغاز والجاز
THE BOWER OF THE CAR BY WATER  

 (73)  حسن نجاح حسن عبد الحميد

  
 

-  34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٥٢ 

2002050526 (21) 
2002/05/19 (22) 

 (54)   أون فوسفوداى استريز-٤- نافثيريدين - ١،٨- باى أريل -١مثبطات 
1- BIARYL-1.8- NAPHTHYRIDIN -4- ONE 
PHOSPHODIESTERASE-4 INHIBITORS 

 

 (73)  شرآة متحدة- ميرك فروست آندا آند آو
 (74) سمر أحمد اللباد

  
 

-  ٣٥  

 

2002050528 (21) 
2002/05/20 (22) 

 (54)  ير المتغير لمرضى قرح الفراشالسر
AYCO CONVERTING BED  

 (73) على محمد على حسنين. د
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٥٣

018113 (11) 
1988050288 (21) 

 (54)  االستفاده منها طريقه وماآينه لتحويل القمامه والفضالت الي طاقه ونواتج يمكن
APROCESS AND A MACHINE FOR THE TRANSFORMATION 
OF COMBUSTIBLE POLLUTANTS OR WARW MATERIALS 
INTO CLEAN ENERGY AND UTISABLE PRODUCTS. 

 

 (73)  ازوفاليرو توجن
 (74)  سراج الدينأنيس  ىهد

  
 

-   1  

 

018537 (11) 
1988050258 (21) 

 (54)  جهاز أمان لفتح وغلق استعمال طهي بالضغط بدون خطر
A SAFETY DEVICE FOR OPENING AND CLOSING A 
PRESSURE-COOKING APPLIANCE WITHOUT DANGER . 

 

 (73)  سب اس ايه
 (74)  كيرمحمد محمد ب

  
 

-   2  

 

018909 (11) 
1988050281 (21) 

 (54) انقطاع التيار العمومي  لتوليد الكهرباء ويعمل اتوماتيكا عندمستحدثنظام الكتروني وجهاز 
ELECTRONIC SYSTEM AND NEW APPARATUS FOR 
GENERTING ELECTRIC CURRENT THAT WORKS 
AUTOMATICALLY UPON THE CUT OFF THE GENERAL 
ELECTRIC CURRENT 

 

 (73)  ى عرابىعماد الدين عيس
 (74)  سونيا فائق فرج

  
 

-   3  

 
 
 
 



 
٥٤

019336 (11) 
1990050322 (21) 

 (54)  ىمضخه حجميه ووسيله للضخ الحجم
VOLUMETRIC PUMP AND METHOD OF PUMPING 
VOLUMETRICALLY 

 

 (73)  شرآة مساهمة- سيد يبرو
 (74) حاته هارونش

  
 

-   4  

 

019574 (11) 
1991050318 (21) 

 (54)  .جهاز تشغيل قاطع دائرة غاز
OPERATING DEVICE FOR GAS CIRCUIT BREAKER.  

 (73)   شرآة محدودة المسئولية-.هيتاشى ليمتد
 (74)  محمد محمد بكير

  
 

-   5  

 

019692 (11) 
1992050258 (21) 

واحد  يقة لتصنيع نسيج سجادة منسوج وجها لوجه بسيف وخز سفرد ببرونز نسيجطر
  باالضافة لصناعات تنتجها علي هذا النمط

(54) 

METHOD FOR THE MANUFACTURE OF A FACE TO FACE 
CARPET FABRIC IN A ONE SHOT WEAVE AS WELL AS 
FABRIES THUS OBTAINED 

 

 (73)   مساهمة شرآة-ى ويلىن ف ميشيل فان د
 (74)  ساميه ميخائيل رزق

  
 

-   6  

 
 
 
 
 
 



 
٥٥

019810 (11) 
1992050265 (21) 

 (54)  االشتعال أو دخان/تحسين لحامل لمبات منبثقة مزودة باالخص بحساس للغاز الضار و
IMPROVEMENT FOR EMERGENCY LAMPS PORTABLE 
ESPECIALLY PROVIDED WITH A SENSOR FOR GAS AND / 
OR HARMFUL BURNING SMOKE 

 

 (73)   اس آر الى بيجالى بى بىج
 (74)  محمد محمد بكير

  
 

-   7  

 

020050 (11) 
1993050336 (21) 

 (54)  وعاء مضاد لالنتفاخ
ANTI -BULGING CONTAINER  

 (73)   شرآة متحدة- ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   8  

 

020398 (11) 
1994050305 (21) 

 (54)  وحدات ترآيبية ثرموبالستيكية وترآيبات تتكون منها
THERRMOPLASTIC STRUCTURAL COMPONENTS AND 
STRUCTURES FORMED THEREFROM 

 

 (73) فيتوريو دو زين 
 (74)  جورج عزيز عبد الملك

  
 

-   9  

 
 
 
 
 
 
 



 
٥٦

020456 (11) 
1994050297 (21) 

 (54)   ص تلقائيا في وحدة عرض-نظام وطريقة لتصحيح صورة مستوي س 
SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATICALLY 
CORRECTING X - Y IMAGE DISTORION IN A DISPLAY. 

 

 (73)   شرآة متحدة- رايثيون آومبانى
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  10  

 

020564 (11) 
1995050374 (21) 

 (54)  جهاز موصل عمومى لحجره التوزيع الكهربائى
BUSBAR DEVICE NOTABLY FOR AN ELECTRICAL 
DISTRIBUTION CABINET 

 

 (73)  شنيدر اليكتريك اس ايه
 (74)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  11  

 

020596 (11) 
1993050328 (21) 

 (54)   يستخدم آمبيدات للحلمسترآيب فنازاآين ما ئى سل
AQUEOUS FLOWABLE PHENAZAQUIN COMPOSITION  

 (73)   شرآة مساهمة-س . ل.  أجروساينسزل لداو
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  12  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
٥٧

020745 (11) 
1995050408 (21) 

 (54)  طريقة وجهاز لربط سفينة بعنصر ربط غاطس
METHOD AND APPARATUS FOR MOORING A VESSEL TO A 
SUBMERGED MOORING ELEMENT 

 

 (73)  جنس آورسجارد
 (74)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  13  

 

020800 (11) 
1996050404 (21) 

 (54)  طريقه لتحضير مششتقات بنزوفينون هيدرازون آمبيدات حشريه
BENZOPHENONE HYDRAZONE DERIVATIVES AS 
INSECTICIDES 

 

 (73)  ك.ينهون بايراجروآيم ك
 (74)  سهير ميخائيل رزق

  
 

-  14  

 

020853 (11) 
1995050420 (21) 

 (54)  مواسير ذات بطانة من اسمنت الكالسيوم الومينا
CALCIUM ALUMINA CEMENT LINED PIPE  

 (73)  امستيد انداستريز انكوربوريتد
 (74)  وديع برسوم

  
 

-  15  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
٥٨

021006 (11) 
1997050478 (21) 

 (54)  ترآيب الى للتحكم فى سطح حامل بانتوجرافى
PANTOGRAPHIC SUPPORT CONTROL MECHANISM  

 (73)  بورثويك اند ستريز بتى ليمتد
 (74)  سراج الدينأنيس هدي 

  
 

-  16  

 

021007 (11) 
1995050410 (21) 

 (54)  ذو مكونات بنائية مجوفة ومثقبةنظام بنائى 
HOUSING SYSTEM WITH STRUCTURAL CORED HOLLOW 
COMPONENTS 

 

 (73)  ليمتد) سى دى ان (رويال بيلدنج ستيمز 
 (74)  جورج عزيز عبد الملك

  
 

-  17  

 

021011 (11) 
1996050373 (21) 

نيوم فى تلوين الرمال الستخدامها فى  هيدروآسيد األمو–استخدام متراآب الفورمالهيد 
 البويات الزخرفية

(54) 

TWO METHODS TO COLOURING SAND TO USE IT IN 
DECORATIVE PAINTS(FROM WATER BASE&OIL BASE) 

 

  خالد على بنهان-١
 (73)  أحمد الشحات البكرى-٢

  
 

-  18  

 
 
 
 
 
 
 



 
٥٩

020291 (11) 
1994050299 (21) 

ممن  معلومات تتابعية الآتمال نقل ملفات او آيانات بيانات آخرى بين اآثريةخدمة تكامل 
 وحدات برامج نمطية وخازنة فى آمبيوتر

(54) 

SEQUENTIAL INFORMATION INTEGRATION SERVICE FOR 
INTERRATING TRANSFER OF FILES OR OTHER DATA 
ENTITIES BETWEEN A PLURALITY OF PROGRAM 
MODULES AND A STORAGE IN A COMPUTER

 

 (73)  شرآة متحدة- روآتر اند جامبل آومبانىبذى 
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  19  

 

021167 (11) 
1996050399 (21) 

 (54)  منتج لحوم مطبوخ مستخرج يتكون من مواد اضافيه
COOKED EXTRUDED MEAT PRODUCT COMPRISING 
ADDITIVE. 

 

 (73)  شرآة محدودة المسئولية– سى.د ماتيوزبى ال بيرنار
 (74)  موريس وهبه موسي
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021252 (11) 
1998050483 (21) 

 (54)  سير لصنع الورق ذو راتنج استطاله محسن
PAPERMAKING BELT WITH IMPROVED ELONGATION 
RESIN 

 

 (73)   شرآة متحدة– ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  21  

 
 
 
 



 
٦٠

021256 (11) 
1998050562 (21) 

 (54)  تنسيق طى ورص لمناديل مبلله
FOLDING AND STACKING CONFIGURATION FOR WET 
WIPES 

 

 (73)  شرآة متحدة- ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  22  

 

021294 (11) 
1995050377 (21) 
 (54)  مبادل حرارى

HEAT EXCHANGR  
 (73)   شرآة مساهمة- اس. آفارنر انجنيرنج اية 

 (74)  سراج الدينأنيس هدي 

  
 

-  23  

 

021302 (11) 
1996050463 (21) 

 (54)  طريقه وجهاز النتاج آربيد الحديد
METHOD AND APPARATTUS FOR PRODUCING IRON 
CARBIDE 

 

 (73)   شرآة مساهمة-ميتسوبيشى آوربوريشن
 (74)  جورج عزيز عبد الملك

  
 

-  24  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
٦١

021318 (11) 
1996050443 (21) 

 (54)  امينات ثنائيه الحلقه
BICYCLIC AMINES  

 (73)  شرآة محدودة المسئولية- زينيكا ليمتد
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  25  

 

021480 (11) 
1997050399 (21) 

 (54)   جهد عالى وذاتى النفخلفاص
DISJONCTEUR A HAUTE TENSION A AUTO SOUFFLAGE  

 (73)   شرآة مساهمة- أ.جى اى سى الستوم تى آند دى س 
 (74)  موريس وهبه موسي

  
 

-  26  

 

021481 (11) 
1998050589 (21) 

 (54)  يميترآالس أوتو
AUTO-CALCIMETER  

 (73)  د فايز صليب حنا.أ
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٦٢

021603 (11) 
1998050476 (21) 

 (54)  علبه لمواد التدخين
PACK FOR SMOKING ARTICLES.  

 (73)  شرآة محدودة– امبريال توباآو ليمتد
 (74)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  28  

 

021614 (11) 
1998050517 (21) 

 (54) مشغل ميكانيكى للتحرير الكامل لمحتويات علبة إيروسول
TOTAL RELEASE ACTUATOR FOR AN AEROSOL CAN  

 (73)  اس سى جونسون اند صن انك
 (74)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  29  

 

021633 (11) 
1998050578 (21) 
 (54)  إنتاج الدآستران

DEXTRANE PRODUCTION  
 (73)   شرآة مساهمة- أ. سوسيتيه دى برودوى نستله س 

 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٦٣

021687 (11) 
1999050507 (21) 

 (54) نظام محسن ألذرع التوصيل الخاصة بجهاز توصيل آهربى
ELECTRICAL SWITCHING APPARATUS WITH IMPROVED 
CONTACT ARM CAARRIER ARRANGEMENT 

 

 (73)  ايتونكوربوريشن
 (74) سونيا فائق جورج

  
 

-  31  

 

021928 (11) 
2000050636 (21) 

 (54)  هذه الرقائق طريقة لتغطية أسطح رقائق مقاومة للبرى تستعمل آأسطح ضاغطة وانتاج
COATED PRESSING SURFACES FOR A BRASION RESISTANT 
LAMINATE AND MAKING LAMINATES THEREFROM 

 

 (73)  بريمارك روب هولدنجر انك
 (74)  إلياس اخنوخ صادق

  
 

-  32  

 

021957 (11) 
1998050475 (21) 

 (54) جهاز وطريقة لعمل صلصة مطهية منخفضة الدهون
REDUCED FAT PRODUCT  

 (73)  شرآة مساهمة- أ. سوسيتيه دى برودوى نستله س 
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  33  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
٦٤

021974 (11) 
1996050372 (21) 

 –طريقة للتفرقة بين الجيالتين والغراء الحيوانى باستخدام متراآب الفورمالدهيد 
 هيدروآسيد األمونيوم

(54) 

A CHEMICAL TEST TO DIFFERENTIATED BETWEEN 
GELATIN&ANIMAL GLUE 

 

 ى نبهان خالد عل-١
 (73)  أحمد الشحات البكرى-٢
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022438 (11) 
1999050604 (21) 

 (54)  سراويل تستخدم لمرة واحدة مالئمة للجسم
DISPOSABLE PUL- ON GARMENT HAVING IMPROVED 
FITESS TO BODY 

 

 (73)   شرآة متحدة-ى ومبانآذي بروآتر اند جامبل 
 (74)  دىاعبد اله أحمد هدى

  
 

-  35  

 

022525 (11) 
2000050639 (21) 

 (54)  ترآيب منظف يحتوى على نسبة عالية من أنزيم البروتياز
LAUNDRY DETERGENT COMPOSITION CONTAINING HIGH 
LEVEL OF PROTEASE ENZYME 

 

 (73)   شرآة متحدة-آولجيت بالموليف آومبانى
 (74)  هدى احمد عبد الهادى
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٦٥

022662 (11) 
2000050599 (21) 
 (54)  جهاز مبرد ماص

AN ABSORPTION CHILLER  
 (73)   شرآة محدودة– بى جى انتلكتوال بروبيرتى ليمتد

 (74)   اللباد أحمدسمر
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022663 (11) 
2000050586 (21) 

 (54) ع مواد متطايرةطريقة لمقاومة الحشرات باستخدام قرص لتوزي
MAT FOR DISPENSING VOLATILE MATERIALS  

 (73)  اس سى جونسون اند سون انك
 (74)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  38  

 

022784 (11) 
2000050700 (21) 

 (54)  نظام آمن مزود بتليفون محمول
SICHEREITSANLAGE MIT MOBILTELEFON  

 (73)  عبد اهللا غربسامي عبد الفتاح محمد 
 (74)  سراج الدينأنيس هدي 
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٦٦

022073 (11) 
1998050594 (21) 
 (54)   ثاني فلوروبيريدين-٣،٥مبيدات اعشاب 

HERBICIDAL 3,5 IFUOROPYRIDINES  
 (73)   شرآة متحدة-ىاميريكان سياناميد آومبان
 (74)  هدى احمد عبد الهادى
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 افتتاحية 
 

 
 لسنة  ٥٧    دخلـت مصـر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 ١٩٤٩ لسنة  ١٣٢ الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           ١٩٣٩
 لسنة  ٨٢ ثم قانون رقم     الخـاص ببراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،       

 وبمقتضى القانون األخير فإنه يلزم      فكرية والخاص بحماية حقوق الملكية ال     ٢٠٠٢
إصـدار جـريدة لبـراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم               

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
االت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى جميع المج   

والمبتكـرين ـ مـن األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركان العالم    
الجديـد الـذى تتشـكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هذا مزيدا من                
االهـتمام بهـذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسب مع              

 . فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة أهميتها
 

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            
البـراءة ولكـن يأتـى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات            

ؤكد يمكن االستفادة بها بما     واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والتى من الم         
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .ةـالمتقدم
 
 
 

 رئيس األآاديمية
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١

2000081060 (21) 
2000/08/15 (22) 
 (71)   ـ جمهورية مصر العربية لبحوثى لالمرآز القوم

زيمات االيض الالهوائى فى قواقع البلهارسيا باستخدام ترآيزات ضئيلة من يط أن طريقة لتثب
 مسحوق جاف لبعض النباتات الغير ضارة بالبيئة

(54) 

  
 

-   1  

 
 

 
 

2001040338 (21) 
2001/04/04 (22) 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG - GERMANY (71) 
 (54) لمعادلة الضغط واألوعية الناتجة من هذه العمليةنتاج وعاء ذو فتحة إلعملية 

١٠٠١٧٤٤٣٫٤ (31) 
٠٧/٠٤/٢٠٠٠ (32) 

DE (33) 

  
 

-   2  

 
 

 
 

2001080933 (21) 
2001/08/29 (22) 

 (71) ـ جمهورية مصر العربية ىاحمد محمد البندار. د
 (54) للتأثير على نمو النبات  محفز مغناطيسى

  
 

-   3 

 



٢

 
2002010073 (21) 
2002/01/22 (22) 

ZHUHAI ZHONG FU PET BEER BOTTLE CO. LTD
CHINA 

(71) 

 (54) طريقة لتصنيع عنق متبلور لزجاجة بيرة من البوليستر
01139569,9 (31) 
2001/12/04 (32) 

CN (32) 
  

  
 

-   4  

 
 

 
2002020145 (21) 
2002/02/04 (22) 

OXENO OLEFINCHEMIE GMBH - GERMANY (71) 
 (54)   أوآتين-١طريقة لتحضير 
101057512 (31) 
2001/02/08 (32) 

DE (32) 

  
 

-   5  

 
 
 

2002020221 (21) 
2002/02/27 (22) 

CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  صوتيةالفوق باستخدام موجات  ىنيتيلحام اوستوصالت طريقة وجهاز لفحص 
   

  
 

-   6  



٣

2002030229 (21) 
2002/03/02 (22) 

1- CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS
 MEDIOAMBIENTALLES Y TECONLOGICAS(C.I.E.M.A.T.) 
 SPAIN 

2- CENTRO COMUNITARIO DE TRANSFUSION DE
 ASTURIAS-CRUZROJA ESPANOLA- SPAIN 

3- FUNDACION MARCELINO BOTIN- SPAIN

(71) 

 (54) طريقة لتحضير أدمة صناعية
P 200100494 )٣١( 

٠١/٠٣/٢٠٠١ (32) 

ES )٣٣( 
 

-  7  

 
 

2002030294 (21) 
2002/03/25 (22) 

THE PROCTOR & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  ة لتطرية األقمشة تضاف فى مرحلة الشطف فى وجود ما تبقى من مساحيق التنظيفترآيب
  
  
   

-  8  

 
 

2002040348 (21) 
2002/04/02 (22) 

HEALTHTEX APPAREL CORP 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  محسنة مطعمة ببوليمر ومنتجاتهاآلياف قطن 
 (31) ٨٢٥٢٨٧/٠٩ ـ٨٢٥٢٨٣/٠٩   ـ 09/824732

 (32) ٠٤/٠٤/٢٠٠١ ـ ٠٤/٠٤/٢٠٠١ـ ٠٤/٠٤/٢٠٠١
US (33) 

  
 

-  9  

 



٤

2002040420 (21) 
2002/04/22 (22) 

 (71) ـ جمهورية مصر العربية  شحات سعيد السيد ابو ذآرى. أ
 (54) ت السيارالمنع سرقة جهاز 

  
 

-  10  

 
 
 

2002060610 (21) 
2002/06/08 (22) 

RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD - AUSTRALIA (71) 
 (54) جهاز للضبط الهيدروليكى

PR5574    ـPR5575 (31) 
 (32) 2001/06/08ـ   2001/06/08

AU (33) 
  

  
 

-  11  

 
 
 

2002060619 (21) 
2002/06/08 (22) 

PREMARK RWP HOLDINGS INC 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54) قابل للتشكيل يستخدم ألغراض الديكورمنتج رقائقى مرآب 
09/683735 (31) 

2002/02/07 (32) 
US (33) 

  
 

-  12  

 



٥

 
2002060628 (21) 
2002/06/09 (22) 

COLGATE PALMOLIVE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

 (54) شامبو حبيبى يحتوى على آحول بهنيل 
878805/٠٩ (31) 

2001/06/11 (32) 
US (32) 

  
 

-  13  

 

2002060652 (21) 
2002/06/12 (22) 

LG ELECTRONICS INC - UNITED STATES OF AMERICA (71) 
 (54) محلية طريقة لعمل اتصال فى نظام دائرة مغلقة السلكية

P2001-33500 (31) 
2001/06/14 (32) 

KR (32) 
  

  
 

-  14  

 

2002060669 (21) 
2002/06/17 (22) 

SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS CO. LTD
REPUBLIC OF KOREA 

(71) 

 (54) جهاز سيكلونى لتجميع األتربة مزود بتجميعه شبكية تستخدم بمكنسة آهربية
2002/11039 (31) 
2002/02/28 (32) 

KR (33) 
  

  
 

-  15  

 



Ē

2002070806 (21) 
2002/07/15 (22) 

SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV
NETHERLANDS  

(71) 

 (54)  ترآيبه لقمة حفر دوارة
01306106,4 (31) 
2001/07/16 (32) 

EP (33) 
   

-  16  

 

2002070859 (21) 
2002/07/31 (22) 

SOFITECH N.V -BELGIUM (71) 
اد القص يستخدم لسد التشققات وطريقة إستخدامه لسد منطقة تشققات فى ع حساس إلجه مائ

 تكوين تحت ارضى
(54) 

  60/172,266 -  60/334,444 -   60/309,538 (31) 
 (32) ١٤/٠٦/٢٠٠٢ـ 2001/08/02  - 2001/11/29 

US (33) 

  
 

-  17  

 
 

2002070860 (21) 
2002/07/31 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

 (54) الشرب الملوثة ترآيبات لمعالجة مياة
0118749,1 (31) 

2001/08/01 (32) 
GB (33) 

  

  
 

-  18  



٧

 

2002080908 (21) 
2002/08/13 (22) 

SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS COMPANY LTD
REPUBLIC OF KOREA 

(71) 

 (54)   بعلبة صغيرةةمكنسة آهربائية مزود
2002/11046 (31) 
2002/02/28 (32) 

KR (33) 
   

-  19  

 
 
 

2002080913 (21) 
2002/08/13 (22) 

M-I L. L. C. - UNITED STATES OF AMERICA (71) 
هذا السائل  قة الستخدام تحسين خواص التربة وطريج يعمل علىزلسائل حفر زيتى 

  والمواد الصلبة الناتجة عنه ومعالجتها بيولوجيًا
(54) 

  

  
 

-  20  

 
 
 

2002080914 (21) 
2002/08/13 (22) 

NIHON NOHYAKU COMPANY LTD - JAPAN (71) 
 (54)  ترآيب لعامل تحكم فى الكائنات الحية السامة وطريقة استخدامه

  
  
  
  

  
 

-  21  

 



٨

 
2002090983 (21) 
2002/09/02 (22) 

HUGHES UBHD TOOL COMPANY LLC 
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

  (54) معدة لحفر ثقب بئر مزودة بمضخة هيدروليكية نافثة

-  22  

 
 

 
 
 
 

2002090988 (21) 
2002/09/03 (22) 

TEXAS DE FRANCE (SARL) - FRANCE (71) 
 (54) ستوى متوازن يستخدم لتثبيت هوائى إللتقاط القنوات الفضائيةهيكل م

0111456 (31) 
٠٥/٠٩/٢٠٠١ (32) 
FR (32)  

-  23  

 
 

 
 
 

2002091023 (21) 
2002/09/14 (22) 

PISCINES DESJOYAUX SA - FRANCE (71) 
 (54)  ترآيبية تستخدم فى بناء أحواض السباحةلواح أ

0112067 (31) 
2001/09/14 (32) 

FR (32)  

-  24  

 



٩

 
2002091069 (21) 
2002/09/28 (22) 

SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MATSCHAPPIJ BV
NETHERLANDS

(71) 

 (54) فاصل سيكلونى للموائع مزود بمولد للدوامات عند فتحة االدخال
01203692.7 (31) 
2001/09/28 (32) 

EP (32)  

-  25  

 
 

 
 

2002101134 (21) 
2002/10/16 (22) 

METHANOL CASALE SA - SWITZERLAND (71) 
 (54) ظل درجات حراريه متساوية تقريبًا جراء تفاعالت آيميائية فى إلطريقة 

01124966,1 (31) 
2001/10/19 (32) 

EP (33) 
  

  
 

-  26  

 
 

 
 

2002101145 (21) 
2002/10/19 (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  هستخدامإمنسوجات وطرق التجهيز لترآيب 
330353/٦٠ (31) 

2001/10/18 (32) 
US (33)  

-  27  



١٠

 
2002111274 (21) 
2002/11/25 (22) 

THALES AVIONICS IN-FLIGHT SYSTEMS, LLC.
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  افذة مراقبةن
156,364 -  60/333,398/١٠ (31) 

 (32) ٢٨/٠٥/٢٠٠٢ ـ 2001/11/26
US (33)  

-  28  

 
 

 
2002121350 (21) 
2002/12/16 (22) 

E.I-DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

 (54)  ةستر فى الحالة الصلبإلطريقة لزيادة معدل بلمرة متعدد ا
 (31) ١٢٨٧٨٤/١٠ـ   60/343564

 (32) ٢٢/٠٤/٢٠٠٢ـ   2001/12/21
US (32)  

-  29  

 
 

 
2002121375 (21) 
2002/12/18 (22) 

PLACOPLATRE - FRANCE (71) 
 (54) طريقة لتصنيع لوح جدارى من الجبس

01306976 (31) 
2001/21/21 (32) 

GB (32)  

-  30  
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2002121409 (21) 
2002/12/30 (22) 

 SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS COMPANY LTD
REPUBLIC OF KOREA

(71) 

 (54) مزودة بقماش ارضيةفرشاة ذات مكنسة آهربية 
2002/1271 (31) 

2002/06/04 (32) 
KR (32)  

-  31  

 
 

 
2003030281 (21) 
2003/03/25 (22) 

SMS DEMAG AKTIENGESELLSCHAFT- GERMANY (71) 
 (54)  الصلبإلنتاج حديد آربونى مصهور طريقة لمعالجة 
10213967,9 (31) 
2002/03/28 (32) 

DE (32)  

-  32  

 
 

 
 

2003040357 (21) 
2003/04/19 (22) 

FLOPPY SPRINKLER (PROPRIETARY) LIMITED-
SOUTH AFRICA

(71) 

  (54) الرى نظم ىأنبوبة إطالق تستخدم ف

-  33  

 



 
Čč

023162 (11) 
2002030307 (21) 
2002/03/25 (22) 

 يم عبد العزيز بدريهحفريد عبد الر. د .أ
   ـ جمهورية مصر العربيةالمنصورة  جامعةـ قسم العقاقير  -آلية الصيدلة 

(71) 

 (72) يم عبد العزيز بدريهحفريد عبد الر. د .أ
 من خالصات الشاى األخضرطريقة لعمل مستحضر لعالج تسوس األسنان يتكون أساسًا 

  والعرقسوس
(54) 

A61K 35/78 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   1  

 
 

023163 (11) 
2001101068 (21) 
2001/10/10 (22) 

BP CHEMICALS LIMITED 
BRTANNIC HOUSE, 1 FINSBURY CIRCUS, LINDON EC2M 7BA 
UNITED KINGDOM 

(71) 

1- PHILIP HALL 
2- IAN A. REID 
3- DAVID C. WILSON 

(72) 

 (54)  جهاز وطريقة للكشف عن عدم حدوث التفاعل فى عمليات تحويل الهيدروآربون
0025081,1 (31) 

2000/10/13 (32) 
GB (33) 

C07C 5/48 & C10G 11/22 & B01J 8/00 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   2  

 



 
ČĎ

 

023164 (11) 
2001080889 (21) 
2001/08/14 (22) 

 محمد سامى عبد الغفار الجيار. م.د
 احمد محمود يوسف محمد سالم. م. د

 قسم هندسة االنتاج والتصميم الميكانيكى ـ آلية الهندسة ـ جامعة المنصورة  
 جمهورية مصر العربية

(71) 

 محمد سامى عبد الغفار الجيار. م.د
  احمد محمود يوسف محمد سالم. م. د

(72) 

 (54) مثقاب تخريم ُمعدَّل
E21B 10/32  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   3  

 
 

023165 (11) 
2002020129 (21) 
2002/02/02 (22) 

  لطيف عزيز سالمة  هراند.  د-١
 محمد سيد احمد مصطفى. د. ـ أ٢
  عليه عبد اللطيف احمد بدوى. د. ـ أ٣
  احمد صبرى سيد بدوى. د.  أ-٤
  ش معمل االلبان الخلفاوى ـ شبرا مصر ـ جمهورية مصر العربية٤٧

(71) 

   لطيف عزيز سالمةه راند.  د-١
 محمد سيد احمد مصطفى. د. ـ أ٢
 عليه عبد اللطيف احمد بدوى. د. ـ أ٣
 صبرى سيد بدوى احمد . د.  أ-٤

(72) 

 (54)  طريقة لتحضير بنزوات البنزيل فى صورة مسحوق إنسيابى جاف
A61K 31/025 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   4  
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023166 (11) 
2002030253 (21) 
2002/03/10 (22) 

 حازم بيومى السباعى.د
 ـ جمهورية مصر العربية  المهندسين ـ الجيزةـ ش دجلة  22

(71) 

 (72) حازم بيومى السباعى.د
 (54)  ويف المتداد القالووظ وتجوىذو مفصل آرلتثبيت الفقرات خطاف 

A61B 17/00 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   5  

 
 
 
 

023167 (11) 
2001050475 (21) 
2001/05/08 (22) 

  أحمدمجدى عبد العزيز سيد. أ
 ـ جمهورية مصر العربية   الجيزةـ مكى ية ساقـش عباس السيد  7

(71) 

 (72)  أحمد مجدى عبد العزيز سيد. أ
 (54)  مــاآينة حــالقة
B26B 21/02 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   6  

 



 
ČĐ

 

023168 (11) 
2002010059 (21) 
2002/01/16 (22) 

PGS AMERICAS INC 
16010 BARKER'S POINT LANE, HOUSTON, TEXAS 77079 
UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

1- CHUANWEN SUN 
2- RUBEN D. MARTINEZ

(72) 

 (54) طريقة ونظام الرتحال البيانات الزلزالية وفقا لسعة حقيقية نسبية
09/918,981 (31) 
2001/07/13 (32) 

US (33) 
G01V 1/28 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   7  

 

023169 (11) 
2002040380 (21) 
2002/04/10 (22) 

LABORATOIRES THEA  
12, RUELOUIS BLERIOT ZONE INDUSTRIELLE DU 
BRE'ZET63100 CLERMONT- FERRAND - FRANCE 

(71) 

1- JACQUES LUYCKX
2- FREDERIC PILOTAZ

(72) 

للوقـاية مــن  طـريقـة لتحضـير ترآيبة صيدليــة علــى هيئـة قطـرة أساسـها الماآروليدات
  لموضعـــىأو عــالج التهـابات العـين باالستعـمال ا/و

(54) 

0105114 (31) 
2001/04/12 (32) 

FR (33) 
A61K 47/44, 9/08 & A61P 27/02 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   8  

 



 
Čđ

023170 (11) 
2002091068 (21) 
2002/09/25 (22) 

 حسين فودة نجوى . د. أ
  حسنى الليثى  حنان. د
 مينا ابراهيم تادرس. د

 ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية لعينىش القصر ا 33

(71) 

  حسين فودة نجوى. د. أ
  حسنى الليثى  حنان. د
 مينا ابراهيم تادرس. د

(72) 

الترامادول  ذاتية التحلل محتويه على عقار)  جيالتين–الكيتوزان (طريقة إلنتاج اسفنجات 
  هيدروآلوريد

(54) 

A61K 6/02, 6/097 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   9  

 

023171 (11) 
2002091025 (21) 
2002/09/14 (22) 

ALCOA CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL INC 
1205 EAST ELMORE STREET CRAWFORDSVILLE IN 47933-
3116 - U. S. A 

(71) 

1- LARRY SMEYAK
2- TIMOTHY CARR
3- MARK POWELL
4- JHON ZIEGLER

(72) 

 (54) غطاء للعبوات متفاعل معلوماتيا  لصنع طريقة
10/224177 -  60/318731 (31) 
2002/08/20- 2001/09/13 (32) 

US (33) 
G06K 19/077, 7/00, 19/04 & G01S 13/00 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  10  



 
ČĒ

 

023172 (11) 
2001121336 (21) 
2001/12/12 (22) 

EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
3120 BUFFALO SPEEDWAY, HOUSTON, TEXAS77098 
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

1- PAUL J. LEE                       4- MICHAEL M. ZHANG
2- WARREN S. ROSS             5- DOUG ANGEVINE
3- JOHN Y. YOUNG               6- STEVE E. HEINEY

(72) 

 (54) لكبح االنعكاسات المضاعفة فى تجميع البيانات السيزمية البحريةطريقة 
60/257,347 (31) 
2000/12/20 (32) 

US (33) 
G06F 19/00 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  11  

 

023173 (11) 
2001121322 (21) 
2001/12/11 (22) 

SCHLUMBERGER SEACO INC  
8 CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA PANAMA CITY 
REPUBLIC OF PANAMA 

(71) 

1- MICHEL BERARD 
2- GERARD SEGERAL 

(72) 

 (54)  طريقة وجهاز لتمييز التدفقات متعددة األطوار
0016612 (31) 

2000/12/19 (32) 
FR (33) 

G01N 23/12, 33/28 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  12  



 
Čē

 

023174 (11) 
2000121533 (21) 
2000/12/11 (22) 

CONTE
6,RUE GERHARD HANSEN, 62205 BOULOGNE SUR MER 
CEDEX- FRANCE

(71) 

1- LUDOVIC CHOCHOY       3- JACQUES BACHELET
2- HELENE BAILLIEU          4- LUCIEN FOSCARIN

(72) 

االنبثاق   مـن خــالل عملية تشكـيل ثـالثيةطريقــة لتصنيع أقـالم رصـاص آتابـه أو ألـوان
  مـزودة بطبقـة واقيـة وسيطـة

(54) 

 9915696 (31) 
1999/12/13  (32) 

FR (33) 
B43K 19/16 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية
 
 

-  13  

 

023175   (11) 
2000070903 (21) 
2000/07/12 (22) 

QUIMICA SINTETICA SA 
GRAN VIA DE CARLES 111,98,7 E. EDIFICI TRADE 08028 
BARCELANA - SPAIN  

(71) 

1- ANTONIO COSME
2- MIGUEL FAU
3- JOS M. GELPI 

(72) 

 عملية لتحضير مشتقات
-Pyridinylmethylsulphinyl)-1H-Benzimidazole) ٢) ٢-( 

(54) 

9901579 (31) 
1999/07/14 (32) 

ES (33) 
C07D 401/12 & A61K 31/415 (51) 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  14  

 



 
ČĔ

023176 (11) 
2002060593 (21) 
2002/06/04 (22) 

ENI SPA
 PIAZZALEE. MATTEI1C 00144ROMA- ITALY

(71) 

1- ANGELO CALDERONE
2- CLAUDIO MARIA MOLASCHI
3- GUIDO BRUSCO 

(72) 

عـند وجـود  بـار النفـط فـى الميـاه العميقـةطريقـة محسنه لحفـر المرحلة األولـى مـن آ
  فوهـة البئـر تحـت سطـح المـاء

(54) 

E21B 7/12 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  15  

 
 
 

023177 (11) 
2002060665 (21) 
2002/06/17 (22) 

SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS CO. LTD 
271, OSEON-DONG, KWANGSAN-GU,KWANGJU-CITY
REPUBLIC OF KOREA

(71) 

YONG – HEE LEE (72) 
 (54)  جهاز سيكلونى لتجميع األتربة يستخدم بالمكنسة الكهربائية

2001-78582 (31) 
2001/12/12 (32) 

KR (33) 
B04C 5/185 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  16  

 



 
čċ

 

023178 (11) 
2001101116 (21) 
2001/10/22 (22) 

UREA CASALE SA 
VIA SORENGO 7. CH-6900 LUGANO- BESSO,- SWITZERLAND

(71) 

FEDIRICO ZARDI (72) 
 (54)  وحدة لتكثيف الكربامات

00123047,3 (31) 
2000/10/24 (32) 

EP (33) 
B01J 19/24, 10/00, & C07C 273/04 & C01 B21/12 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  17  

 
 
 

023179 (11) 
2002030268 (21) 
2002/03/13 (22) 

MOHAMED A. BEN - GHALBON 
12 AVON CAURT DRIVE MANCHESTER M20 29D
UNITED KINGDOM 

(71) 

MOHAMED A. BEN GHALBON 
 

(72) 

 (54) أوعية للمياه مزودة بتجهيزات لالغتسال 
A47K 1/00 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  18  

 



 
čČ

 

023180 (11) 
2001070722 (21) 
2001/07/01 (22) 

 عبد المجيد سيد عبد المجيد. أ
  حسين من الشارع التجارى  ش محمد سيد٤٠صرة سعد اللبان ـ عوراق الحضر ـ م

 جمهورية مصر العربية

(71) 

 (72) عبد المجيد سيد عبد المجيد. أ
 (54)  غاز الكلور من االسطوانات المضغوطةطريقة أمنه لمواجهه حاالت تسرب 

C01B 7/01 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  19  

 
 
 

023181 (11) 
2002010047 (21) 
2002/01/15 (22) 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
D51368 LEVERKUSEN - GERMANY

(71) 

1- WOLFRAM ANDERSCH
2- RAINER FUCHS
3- THOMAS BRETSCHNEIDER
4- ULRICH EBBINGHAUS-KINTSCHER
5- CHRISTOPH ERDELEN

(72) 

 (54) تعاونيةمخاليط 
10102544,0-10134720,0 (31) 
2001/01/19- 2003/07/17 (32) 

DE (33) 
A01N 47/38 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  20  

 



 
čč

 

023182 (11) 
2002060598 (21) 
2002/06/05 (22) 

  حسام أحمد منير عبده الجيار. د. أ
   محافظة المنصورة -منتصر   شارع - الدور الثالث -عمارة الصاوى العدل 
 جمهورية مصر العربية

(71) 

 (72)  حسام أحمد منير عبده الجيار. د. أ
فى السيرم ) أ(طريقة مبسطة واقتصادية الستخالص وتعيين سموم االوآراتوآسين 

 ليل آروماتوجرافيا السوائل ذو الضغط العالىباستخدام جهاز تح
(54) 

G01N 33/50 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  21  

 
 
 

023183 (11) 
2000070896 (21) 
2000/07/11 (22) 

 سامح يونس امين عبد القادر. د
 ـ جمهورية مصر العربية القاهرةش خلوص منيل الروضه 9 

(71) 

 (72)   عبد القادرآمينسامح يونس . د
 (54)  ذالنقطاع المورد الدموى لرأس عظمه الفخ المسبب  الضغط إلزالةجهاز 

A61B 17/00 (51) 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  22 
  

 
 

 



 

٢٣

992070345 (21) 
1992/07/01 (22) 

 (71)  استا ميديكا اآتنجيز لشافت
    بالقاهرة١١١٧ رقم  .ب .ص

 (74)  ساميه ميخائيل رزق
 (54)  هفوسفات وطريقة لتحضير -)ايسيل -ميثيل بيريدينو -ان-٢(-اوآتاديسيل 

  تعديل اسم الشرآة : التقرير القانونى
 جيز لشافتاستا ميديكا اآتن : ـنــــمــ
 زينتاريس اآتنجيز لشافت  : ىــــالـــ

  ٢٣/٠٤/٢٠٠٤ : خـبـتاري

 

  
 

-   1  

 
 

 
 



 ٢٤

1987030148 (21) 
1987/03/12 (22) 
 (71)  ج. سيبا جايجي أ
   ـ  سويسرا  بازل  ٤٠٠٢-١٤١آليبكستراس 

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54)  مادة بروتينية مبيدة للحشرات

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 ج. سيبا جايجي أ  :   مـــــن
 ـ شرآة محدودة ج . باريتسيبيشنز أ سينجنتا : الــــــى
 ٢١/٠٦/٢٠٠٤ : بـتاريخ

 

 

-   1  

 
 
 

 
 
 
 

1989120650 (21) 
1989/12/31 (22) 
 (71)  ج  .سيبا جايجى أ
   ـ سويسرا بازل ٤٠٠٢-١٤١آليبكستراس 

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54)  فاتآلمكافحة ا

  نقل الملكية : التقرير القانونى
  ج .ى أجايج-سيبا  :   مـــــن
 ـ شرآة محدودة ج . سينجنتا باريتسيبيشنز أ : الــــــى
 2004/06/22 : بـتاريخ

 

 

-   2  

 



 ٢٥

 
1995060454 (21) 
1995/06/06 (22) 

 (71)  ج. سيبــــــــــــــا جايجى أ
    بازل  ـ سويسرا ٤٠٠٢ - ١٤١كستراس بآلي

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54)  وين تراآيب متزامنة التك

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 ج .سيبـا جايجى أ :   مــــن
 ـ شرآة محدودة  ج . سينجنتا باريتسيبيشنز أ : الــــــى
  2004/06/21 :  بـتاريخ

 

 
 
 
 

-   3  

 
 
 
 

1998111398 (21) 
1998/11/12 (22) 

 (71)   ج.أنوفارتيس 
  يسراـ سو ٤٠٥٨ بازل ٢١٥زفالدالي ارشف

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54)  مرآب مبيد للحشرات

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 ـ شرآة مساهمة  ج . نوفارتيس أ :   مـــــن
 ـ شرآة محدودة  ج . باريتسيبيشنز أ سينجنتا : الــــــى
  2004/06/23 : بـتاريـخ

 

 

-   4  

 



 ٢Ē

 
1998121594 (21) 
1998/12/23 (22) 

 (71)  ج.نوفارتيس أ
  ـ سويسرا ٤٠٥٨ بازل ٢١٥زفالدالي رشفا

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54)  طرق لمكافحة اآلفات بأستعمال ماآروليدات

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 ـ شرآة مساهمة    ج.نوفارتيس أ :   مـــــن
  محدودة ـ شرآة    ج.أباريتسيبيشنز  سينجنتا : الــــــى 
 2004/06/21 : بـتاريخ

 

 
 
 

-   5  

 
 
 
 

2000091202 (21)
2000/09/19 (22)

(71) ج . نوفارتيس أ
  ـ سويسرا ٤٠٥٨ بازل ٢١٥زفالدالي رشفا

الكوآسيالني  لالفات تحتوي علي ماده فعاله سطحيا مـن  فوسفات عديد اريل فينولتراآيب 
  يهنآسيالوماده فعاله سطحيا لجنوسلفات الكو

(54)

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 ـ شرآة مساهمة  ج . نوفارتيس أ :   مـــــن
 ـ شرآة محدودة     ج.أباريتسيبيشنز  سينجنتا : الــــــى
 2004/06/21 : بـتاريخ

 

 

-   6  

 



 ٢٧

 

1999121585 (21)
1999/12/13 (22)

(71) ج  . نوفارتيس أ
  ـ سويسرا ٤٠٥٨بازل  ٢١٥زفالدالي رشفا

ترآيبات مبيدة لألفات تحتوى على عوامل نشطة سطحيا ألستر آبريتات ثالث ستريل فينول 
 الكوآسيالنى معادل 

(54)

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 شرآة مساهمةـ   ج . نوفارتيس أ :   مـــــن
 ـ شرآة محدودة    ج.أ نزسينجنتا باريتسيبيش : الــــــى

 2004/06/21 : اريـخبـت

 

 
 
 
 

-   7  

 
 
 
 

1999070811 (21) 
1999/07/05 (22) 

 (71)  ج.أ نوفارتيس
   ـ سويسرا ٤٠٥٨ بازل ٢١٥شفارزفالدالى 

 (54)  مرآب مبيد للحشرات 
 نقل الملكية :  التقرير القانونى
 ـ شرآة مساهمة    ج.أ نوفارتيس :   مـــــن
 ـ شرآة محدودة  ج . ريتسيبيشنز أبا سينجنتا : ـىـالـــــ

  2004/06/23 : بـتاريخ

 

 

-   8  

 



 ٢٨

 
2000121588 (21)
2000/12/24 (22)

(71)  ج. نوفارتيس أ
   ـ سويسرا ٤٠٥٨ بازل ٢١٥شفارزفالدالى 

بوصفها  مرآبات آربوآساميد ثالث فلورو ميثيل بيرول وثيواميد ثالث فلوروميثيل بيرول
  مبيدات للفطر

(54)

 نقل الملكية :  التقرير القانونى
 ـ شرآة مساهمة   ج. نوفارتيس أ  :  مــــن 
 ـ شرآة محدودة  ج . باريتسيبيشنز أ سينجنتا : الــــــى 
  2004/06/23 : بـتاريخ

 

 
 
 
 

-   9  

 
 
 
 

2000050600 (21)
2000/05/10 (22)

(71)  ج.نوفارتيس أ
  ـ سويسرا ٤٠٥٨ بازل ٢١٥زفالدالي رشفا

(74)  هدى أحمد عبد الهادى
(54)  ترآيبات محاليل مـن  مرآبات بايمتروزين تستخدم فى ابادة الحشرات وطرق تحضيرها

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 ـ شرآة مساهمة    ج.نوفارتيس أ :   مـــــن

 ـ شرآة محدودة ج . باريتسيبيشنز أ سينجنتا :  ـىــالـــ
  2004/06/22 :  ريخبـتا

 

 

-  10  

 



 ٢٩

 
 

2000101294 (21) 
2000/10/11 (22) 

 (71)  ج. نوفارتيس أ
  ـ سويسرا ٤٠٥٨ بازل ٢١٥زفالدالي رشفا

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54)  طريقه لتحسين نمو النبات

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 اهمةـ شرآة مس   ج. نوفارتيس أ :   مـــــن

 ـ شرآة محدودة  ج . باريتسيبيشنز أ سينجنتا : الــــى   
  2004/06/19 : بـتاريخ

 

 
 
 
 

-  11  

 
 
 
 
 

1999080967 (21)
1999/08/04 (22)

(71)   ج. أنوفارتيس 
   ـ سويسرا ٤٠٥٨ بازل ٢١٥شفارزفالدالي 

(74)  هدى أحمد عبد الهادى
الكوآسيالتى   عوامل نشطه سطحيا مكونة   مـن  مادة أمينترآيبات مبيدة لألفات تحتوى على
  المعادلة بحمض سلفونيك عطرى

(54)

 نقل الملكية :  التقرير القانونى
 مساهمة شرآهـ   ج . أنوفارتيس  : ـــــنــم

 ـ شرآة محدودة ج . سينجنتا باريتسيبيشنز أ : الــــــى
  2004/06/21 : بـتاريـخ

 

 

-  12  

 



 ٣٠

 
2000010018 (21) 
2000/01/11 (22) 

 (71)  ج.أنوفارتيس 
   ـ سويسرا ٤٠٥٨ بازل ٢١٥شفارزفالدالي 

 (74)  هدى عبد الهادى
 (54)  مشتقات بروباجيل إثير جديدة

 نقل الملكية :  التقرير القانونى
 ـ شرآة مساهمة    ج.نوفارتيس ا : مـــــن
 ـ شرآة محدودة ج . باريتسيبيشنز أ سينجنتا : ـىـالــــ

  2004/06/22 :  بـتاريخ

 

 
 
 
 

-  13  

 
 
 
 

1994010025 (21) 
1994/01/16 (22) 

 (71)  ج. جايجى أ-سيبا 
   بازل ـ سويسرا ٤٠٠٢ -١٤١آليبكستراس 

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54)  ترآيبة مبيدة لآلفات تشتمل على امامكتين 

 كية نقل المل:  التقرير القانونى
 ج. جايجى أ-سيبا  : مـــــن

 ـ شرآة محدودة ج . باريتسيبيشنز أ سينجنتا : الــــــى 
  2004/06/23 :  بـتاريخ

 

 

-  14  

 



 ٣١

 
1996040289 (21) 
1996/04/03 (22) 
 (71)  ج.سيبا جايجى أ
   ـ سويسرا  بازل ٤٠٠٢-١٤١آليبكستراس 

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54) ير ترآيب مبيد لآلفات طريقة لتحض

 نقل الملكية :  التقرير القانونى
  ج.سيبا جايجى أ : مـــــن
 ـ شرآة محدودة ج . باريتسيبيشنز أ سينجنتا : الـــــى
  2004/06/23 : بـتاريـخ

 

 
 
 

-  15  

 
 
 
 

1997060540 (21) 
1997/06/12 (22) 

 (71)  أ.س. ف.فايزرريسيرش اند ديفلوبمنت آومبانى ن
   وش هاوس انترناشيونال فنسيال سرفيس سنترست

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54)  عمليه لتحضير سيلدنافيل

 نقل الملكية :  التقرير القانونى
 أ.س.ف.ن فايزرريسيرش اند ديفلوبمنت آومبانى : مــــن
 فارماسيوتيكالز فايزر ايرالند : الــــــى
  2004/06/29 : بـتاريـخ

 

 

-  16  

 



 ٣٢

 
1993090571 (21) 
1993/09/07 (22) 
 (71)  ج.سيبا جايجى أ
   ـ  سويسرا  بازل  ٤٠٠٢-١٤١آليبكستراس 

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
 (54) طريقة لمكافحة الحشرات 

 نقل الملكية :  القانونى التقرير
 ـ شرآة مساهمة   ج . نوفارتيس أ : مــــن  
 ـ شرآة محدودة ج . باريتسيبيشنز أ ينجنتا س: الــــى  

 2004/06/21 :  بـتاريخ

 

  
 
 
 
 

-   17  

 
 
 

1993010058 (21) 
1993/01/30 (22) 
 (71)  ساندوز ليمتد

   سويسراـ  بازل ٤٠٠٢ -ليشتستراس سي اتش 
 (74)   سراج الدينىهد

 (54) لتحضير مرآبات جديدة طريقة 
  قل الملكيةن : التقرير القانونى
 ـ شرآة مساهمة  ج . نوفارتيس أ : مـــــن
 ـ شرآة محدودة    ج.أباريتسيبيشنز  سينجنتا : الــــــى
 2004/07/03 : بـتاريخ

 

 

-   18 

 



 ٣٣

 
1997040352 (21) 
1997/04/29 (22) 

 (71)  ج . نوفارتيس أ
   سويسرا ـ ٤٠٥٨ بازل  ـ٢١٥شفارزفالدالى 

 (74)  ادىهدى احمد عبد اله
 (54)  ترآيبة لمكافحة الحشرات والقراديات

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 ـ شرآة مساهمة  ج . نوفارتيس أ : مـــــن
 ـ شرآة محدودة    ج.أباريتسيبيشنز  سينجنتا : الــــــى
  2004/06/23 : بـتاريخ

 

 
 
 

-   19  

 
 
 
 

1999010029 (21) 
1999/01/11 (22) 

 (71)  ج.وفارتس أن
   سويسرا ـ ٤٠٥٨ بازل  ـ ٢١٥شفارزفالدالى 

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
 (54)  استخدام مرآبات نيونيكوتينويدات فى اباده االفات

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 ـ شرآة مساهمة  ج . نوفارتيس أ : مـــــن
 رآة محدودةـ ش    ج.أباريتسيبيشنز  سينجنتا : الــــــى
  2004/07/03 : بـتاريخ

 

 

-   20  

 



 ٣٤

 
1999101269 (21)
1999/10/11 (22)

(71)  أ .س/ ف.فايزر ريسيرش اند ديفلوبمنت آومبانى ن
   ،ايرلندا١توش هاوس انترناشيونال فننسيال سرفيس سنتر دوبلين 

(74)  هدى احمد عبد الهادى
(54)   ونات والمرآبات الوسيطة منها-٧ -ريميدينبيd 4,3]-[عملية لتحضير بيرازولو 

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 أ. س /ف.فايزر ريسيرش اند ديفلوبمنت آومبانى ن : مــــــن 
 فارماسيوتيكالز فايزر ايرالند : الــــــى
  2004/06/28 : بـتاريخ

 

 
 
 

-   21  

 
 
 
 

1999060750 (21) 
1999/06/21 (22) 

 (71)  ف وس-يزر ريسيرش اند ديفلوبمنت آومباني نفا
    سرفيس سنتر دوبلين ايرلندا-توش هاوس انترناشيونال فننسيال 

 (54)  تعطى فى اآلنف لعالج احتالالت جنسية صياغات 
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 وس ف -آومباني نفايزر ريسيرش اند ديفلوبمنت  : مــــــن 
 فارماسيوتيكالز فايزر ايرالند : الــــــى
 2004/06/30 : بـتاريخ

 

 

-   22  

 



 ٣٥

 
1998111399 (21) 
1998/11/12 (22) 

 (71)  ج.نوفارتيس أ
   سويسرا ـ ٤٠٥٨ بازل  ـ ٢١٥شفارزفالدالى 

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
 (54)  ترآيب مبيد لآلفات

  نقل الملكية : ونىالتقرير القان
 ـ شرآة مساهمة  ج . نوفارتيس أ : مـــــن
 ـ شرآة محدودة    ج.أباريتسيبيشنز  سينجنتا : الــــــى
 2004/07/03 : بـتاريخ

 

 
 
 

-   23  

 
 

 

1990090546 (21) 
1990/09/13 (22) 

 (71) ج.نوفارتيس أ
   سويسرا ـ ٤٠٥٨ بازل  ـ ٢١٥شفارزفالدالى 

 (74)  د عبد الهادىهدى احم
 (54)  مشتقات جوانيدين واستعمالها آمبيدات آفات

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 ـ شرآة مساهمة  ج . نوفارتيس أ : مـــــن
 ـ شرآة محدودة    ج.أباريتسيبيشنز  سينجنتا : الــــــى
  2004/06/22 : بـتاريخ

 

 

-   24  

 



 ٣Ē

 

 

1995090804  (21) 
1995/09/28  (22) 

 (71)  ج.جايجى أ -سيبا
   سويسراـ  بازل ٤٠٠٢-١٤١آليبكستراس 

 (74)  حمد عبد الهادىأهدى 
 (54)  لآلفات ةبروتينات وسالالت جديده مبيد

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 ج .جايجى أ -سيبا : ـنـــمــ
 ـ شرآة محدودة    ج.أباريتسيبيشنز  سينجنتا : ـىــالــ

  2004/07/05 : بـتاريخ

 

 

-   25  

 
 

 



 
ĎĒ

 

2002040361 (21) 
2002/04/09 (22) 

 (71)   حسينإبراهيمعبد الفتاح 
  ـ جمهورية مصر العربية  اهرةالق -العباسية  -ش النوتى  15

 (54)  عالج لمرض الصرع
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على : التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   1  

 

2002050551 (21) 
2002/05/22 (22) 

 (71)   شفيق عوادأمانى
   ش متحف المطرية ـ قسم النباتات الطبية والعطرية ١مرآز بحوث الصحراء ـ
 جمهورية مصر العربية

 

 (54)  االستخدام الطبى لنبات المغات
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على : التقرير القانونى

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ ات و بعض البيان
  

  

  
 

-   2  

 

2002060591 (21) 
2002/06/04 (22) 

 (71)  دافى بروسيس تكنولوجى ليمتد
    ال اى ـ انجلترا٦ ٢ايستبورن تيراسى ـ لندن دبليو  20

 (54)  فرن مهذب بخارى وعملية تهذيب بخارية
 (74)  ر أحمد اللبادسم

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على : التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   3  

 



 
Ďē

 

2002060607 (21) 
2002/06/05 (22) 

 (71)  لفتاحبن عبد اعرابى ياسين 
    الكالسة سوريا ـ حلب

 (54)  العالية ذى الحساسية CUO لحام سائل نصف ناقل يمتاز بعنصر النحاس المرآب
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  ة ومرفقات الطلبالفكرة المقدم أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و

 

  
 

-   4  

 

2002060658 (21) 
2002/06/12 (22) 

 (71)  بى جى انتلكتوال بروبرتى ليمتد
  بى تى ـ بريطانيا١ ٦ تاميس فالى بارك درايف ـ ريدنج ـ بيرآشاير ـ آر جى١٠٠

 (54)  ضاغط للغاز وصمام للتنفيس
 (74)  سمر أحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  بار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعت :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   5  

 

2002060739 (21) 
2002/06/26 (22) 

 (71)  بوهرنجر انجلهايم فارما ك ج
  رين ـ ألمانيا  انجلهايم ام ٥٥١٢٦ـ ١٧٣ش بنجر 

 (54)  مرذاذ الستخدام سوائل على العيون
 (74) هدى أحمد عبد الهادى 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   6  

 



 
ĎĔ

 

2002070798 (21) 
2002/07/13 (22) 

 (71)   حسينإبراهيمعبد الفتاح 
  ـ جمهورية مصر العربية ةالقاهر-العباسية - متفرع من ش رمسيس ىش النوت15 

 (54)   صاروخ مضاد للصواريخلتوجيهطريقة جديدة 
رة الخاص باستيفاء قرار اإلدا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   7  

 
 
 

2002070804 (21) 
2002/07/14 (22) 

 (71)  محمد السيد عبد اهللا محمد
    جمهورية مصر العربية- محافظة الشرقية - مرآز آفر صقر -الصورة 

 (54)  رات ضد حوادث الحرائق وحمايتهاتأمين القطا
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   8  

 
 
 

2002070848 (21) 
2002/07/28 (22) 

 (71)   هانى حليم يوسفلبيب
  ـ جمهورية مصر العربية  مدينة نصر٢امتداد رمسيس 142 
 (54)  ) المعدنيةوالمياه والمأآوالتللمثلجات ( حافظة للبرودة أآياس

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب التعديالت لموضوعأو إجراء بعض / بعض البيانات و 

 

  
 

-   9  

 



 
ďċ

 

2002080896 (21) 
2002/08/10 (22) 

 (71)  احمد أحمد عبد المجيد عبد العظيم
    جمهورية مصر العربية- محافظة القاهرة - الموسكى -شارع الجيش 42 

 (54)   الزجاجية للوجهاتاألبوابماآينة غلق 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :القانونىالتقرير 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
 

  
 

-  10  

 
 
 

2002090982 (21) 
2002/09/02 (22) 

 (71)  شرآة متحدةـ بروآتر اند جامبل آومبانى  ذى
   االمريكية الواليات المتحدةـ اوهايو ـ ان بروآتر اند جامبل بالزا سينسيناتى و

 (54)  ممسحة مضادة للبكتريا مسبقة التبليل
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
   المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  11  

 
 
 

2002090995 (21) 
2002/09/07 (22) 

 (71)   محمدإسماعيل إسماعيلاشرف 
    جمهورية مصر العربية-القليوبية   محافظةـ بنها -آفر مويس 

 (54)  ماآينة لحام ذاتية الحرآة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد  : التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  12  

 



 
ďČ

 

2002090999 (21) 
2002/07/09 (22) 

 (71)  محمود محمد أحمد د على عاصى
 ومانباى ـ حدائق الزيتون ـ القاهرةطش الصديق المتفرع من ش  26

 جمهورية مصر العربية
 

 (54)  حامل السجاد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  13  

 
 
 

2002091073 (21) 
2002/09/29 (22) 

 (71)  السيد عبد الحكيم السيد بدر
  ش غرب المرآز ـ قويسنا ـ منوفية ـ جمهورية مصر العربية ١١

 (54)  الطوربيد الكهربى لتسليك مواسير الصرف الزراعى والصحى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب جراء بعض التعديالت لموضوعأو إ/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  14  

 
 
 
 

2002091076 (21) 
2002/09/30 (22) 

 (71)  أ ـ شرآة مساهمة  .ستولت اوفشور س
   فرنساـ سزوآس ـ  ناننتير ٧٦٠٠١/٩٢٧٥٤ أافينى بابلوبيكاسو ت س 32 

 (54)  ترآيب خط انابيب تحت سطح البحر
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :تقرير القانونىال

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
 

  
 

-  15  

 



 
ďč

 

2002101091 (21) 
2002/10/05 (22) 
 (71)  دي السىخالد عبد الغن

  ـ جمهورية مصر العربية ى ـ النزهة الجديدة  أحمد د مصطفامتداد الدآتور8 
 (54)   بالتحكم عن بعداألغراض متعددة هترابيز

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على : التقرير القانونى
  لطلبالفكرة المقدمة ومرفقات ا أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و

 

  
 

-  16  

 
 
 

2002101095 (21) 
2002/10/07 (22) 

 (71)  حاتم معتصم فهمى
   ـ جمهورية مصر العربية محافظة المنياـ  مرآز العدوة

 (54)  السيارة الكهربائية
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على : التقرير القانونى

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ نات و بعض البيا
 

  
 

-  17  

 
 
 

2002101188 (21) 
2002/10/29 (22) 

 (71)  شرآة متحدةـ ذى بروآتر اند جامبل آومبانى 
   االمريكية الواليات المتحدةـ اوهايو ـ وان بروآتر اند جامبل بالزا سينسيناتى 

 (54)  أبئة ومنتج معبعملية تع
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  18  

 



 
ďĎ

 
 

2002060662 (21) 
2002/06/16 (22) 

 (71)  رضا بولس أسعد
  محافظة القاهرة - مصر الجديدة - هليوبوليس غرب -شارع السالم  1

  العربية جمهورية مصر
 

 (54)  رات المتنقلة ضد الشمس الحارقةمظلة السيا
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   19  

 
 
 

2002091052 (21) 
2002/09/24 (22) 

 (71)  األثريةالشيخ للدهانات  / ىاالسم التجار - ف آامل عبد الرحيم الشيخ اشر
   - القنطرة - ىمحلة ابو عل - ىالمحلة الكبر

 (54)  األثريةالدهانات 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب لتعديالت لموضوعأو إجراء بعض ا/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   20  

 
 

 
 

  
 



 
٤٤

 

2002040450 (21) 
2002/04/30 (22) 

 (71)   مايرز سكويب فارما آومبانى-بريستول 
    القاهرة- جاردن سيتى -ش عائشة التيمورية 10 

 (54)  آورتيكوتروبين بيرازينونات وبيريدينات وبيريميدينات مستبدلة آليجندات معامل اطالق
  :لعدم تقديم المستندات التالية نتقرراعتبار الطلب آأن لم يك : التقرير القانونى

التنازل، والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند
 الرسم

 

 

-   1  

 
 

  
 



 
ďĐ

2002050470 (21) 
2002/05/11 (22) 

 (71)  حنفى محمود عبد الفتاح ابراهيم
  ـ جمهورية مصر العربية امبابة-شارع رشاد محمد متفرع من شارع االقصر  50

  البديل فى حالة تلف اطار السيارة
  رفض الطلب فنيا : التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   1  

 
 
 
 

2002080969 (21) 
2002/08/27 (22) 

 (71)  محمد ربيع محمود هاللى
   العربية  جمهورية مصر- الجيزة - الهرم - فيصل - الطلبية -شارع الحرية  23

  السيجارة الصحية لمنع التدخين
  رفض الطلب فنيا : التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   2  

 
 
 
 

2002091030 (21) 
2002/09/17 (22) 

 (71)  حمدمحمد آمال حسنى م
  ـ جمهورية مصر العربية ١٢ ش - ٢٤ عمارة -المرحلة الثانية -زهراء مدينة نصر 

  راج طاقة آهربائية نظيفةخاست
  رفض الطلب فنيا : التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   3  

 



 
ďđ

 

2002121324 (21) 
2002/12/10 (22) 

 (71) عد المسيح  حمدى لمعى نصر اهللا
    جمهورية مصر العربيةـ القاهرة - عزبة النخل -السكة الحديد  شرق  شارع 35

  خبز سن معدل بالكالسيوم والحديد وجنين القمح
  رفض الطلب فنيا : القانونى التقرير

(54) 

  
 

-   4  

 
 
 

2002121366 (21) 
2002/12/18 (22) 

 (71)  ذى بروآتر آند جامبل آومبانى
   األمريكية  الواليات المتحدةـ ٤٥٢٠٢ اوهايو ـزا سينسيناتى وان بروآتر اند جامبل بال

  طريقة لعالج اضطرابات العظام
  رفض الطلب فنيا : التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   5  

 
 
 
 

2002121415 (21) 
2002/12/31 (22) 

  رفيق توفيق محمد سليمان. د
 سامى احمد عبد العزيز على . د

(71) 

  الجيزه - الهرم - نزله السمان - ش األميره فاديه ١٤ -لهول للتحاليل الطبية معمل ابو ا
 جمهورية مصر العربية 

 

   Diabetchek) دايابيتـشيك( إنتاج شرائط مصرية للكشف عن السكر فى البول 
  رفض الطلب فنيا : التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   6  

 
 



 
ďĒ

 
 

2002101182 (21) 
2002/10/28 (22) 
 (71)  م عليوة معبديعنمحمود عبد ال
   اسيوط -صدفا ـ آوم اسفحت 

  دراجات فائقة السرعة
  الطلب فنيا رفض : التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   7  

 
 

 
 
 

2002111226 (21) 
2002/11/10 (22) 

 (71) ابو السعود فؤاد عبد الستار سكران 
  محافظة بنى سويف قرية رزقة المشارقة ـ مرآز ببا ـ 

 قماش الجرائد والمجاالت
  الطلب فنيا رفض : التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   8  

 
 
 
 

2002060580 (21) 
2002/06/20 (22) 

 (71) خالد عبد اهللا ياسين احمد عالم 
  ش السبكى ـ البر الشرقى ـ شبين الكوم ـ المنوفية ١٥

 KH. Y MASSAGEجهاز للتدليك 
  الطلب فنيا رفض : رير القانونىالتق

(54) 

  
 

-   9  



 
ďē

 

2002040347 (21) 
2002/04/02 (22) 

 (71) شرآة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية
  ش عمرو بن العاص المختلط المنصورة ٥

 راتنج الفيوران خالى من النتروجين 
  الطلب فنيا رفض : التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   10  

 
 
 
 

2002121306 (21) 
2002/12/02 (22) 

 (71) اآرام فرج يعقوب 
   شارع محمد زغلول ـ آفر الزند ـ بجوار فيال على ابراهيم ١٠٠الزقازيق 

 عالج مرض السكر نهائيا من المريض 
  الطلب فنيا رفض : انونىالتقرير الق

(54) 

  
 

-   11  

 

  
 



 
ďĔ

993060387 (21) 
1993/06/24 (22) 

 (54)   الطبيعيةباألعشابعالج ضغط الدم العالى والمنخفض 
TREATMENT OF HYPER & HYPOTENSION  

 (73)  فتحى عثمان عبد الرحمن جاسر

  
 

-   1  

 
 
 

1997060572 (21) 
1997/06/19 (22) 
 (54)  ةمرآبات جديد

NOVEL COMPOUNDS  
 (73)   ـ  شرآة محدودة سى . ال. ين بيتشام بىسميث آال

 (74)   سراج الدينىهد

  
 

-   2  

 
 
 

1997060582 (21) 
1997/06/23 (22) 

 (54)  مناظرات اندازول مستبدله
SUBSTITUTED INDAZOLE ANALOGS  

 (73)  فايزر انك
 (74)   أحمد عبد الهادى هدى

  
 

-   3  

 



 
Đċ

 
1998060641 (21) 
1998/06/09 (22) 

حماية النبات من  إطالة فترةمع طرق لتحسين فاعليه متبقيات المبيدات لمكافحة الحلم 
  اإلصابة بالحلم

(54) 

METHODS FOR IMPROVING THE RESIDUAL CONTROL OF 
MITES AND PROLONGING THE PROTECTION OF PLANTS 
FROM MITE INFESTATIONS 

 

 (73) ـ شرآة متحدة  يد آومبانىامريكان سيانام
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   4  

 

1998060705  (21) 
1998/06/20  (22) 

 (54)  هواء نقى هيدروليكى
HYDROLIC PUR AIR  

 (73)  احمد سعيد حسن

  
 

-   5  

 
 
 

1999060690 (21) 
1999/06/10 (22) 
 (54)  نونان) ٥-٣( سبيرو -مشتقات ديازا 

DIAZA- SPIRO (3-5 ) NONANE DERIVATIVES  
 (73) مساهمة  شرآه ـ  ج.  فوهمان الروش ا .ف

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   6  

 
 



 
ĐČ

 
1999060691 (21) 
1999/06/10 (22) 

 (54)  بيرول ) س-٤ ،٣(بيرولو -١، ٤-ريدينببي(سبيرو
SPIRO[PIPERIDINE-4,1-PYRROLO[3,4-C]PYRROLE  

 (73) مساهمة شرآهج ـ  . هوفمان الروش أ. ف
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   7  

 
 
 

1999060692 (21) 
1999/06/10 (22) 

 (54)  ديكان )٥ ،٤(سبيرو -زاآمشتقات ثانى او ثالث 
DI-OR TRIAZA-SPIRO[4,5]DECANE DERIVATIVES  

 (73) مساهمة شرآه  ج ـ. هوفمان الروش أ. ف
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   8  

 
 
 

1999060738 (21) 
1999/06/17 (22) 

ي صغير لفحص وآشف وتسميه الفيروسات والميكروبات    والفطريات ميكرسكوب اليكترون
وب فحصها سواء بشريه وحيواني    ين المطل مثل الهواءأخرى   عينهأىو أ نباتيه أو ةداخل الع

  لسوائل وا

(54) 

ELECTRONIC SYSTEM, MACHIN FOR RESEARCH & 
DISCOVER & KNEW ALL THE VI ROUS, MICROOPS INSIDE 
THE SAMPLES YOU HAVE WHAT EVER THE RESOURCES 
YOU HAVE FROM PLANTS & HUMAM BEEN & ANIMALS 

 

 (73)   حسن السيدىعادل حنف

  
 

-   9  

 



 
Đč

1999060787 (21) 
1999/06/28 (22) 

 (54)  هذيا مقاوم للنفىنسيج ورق
TISSUE WITH STRIKETHOUGH RESISTANCE  

 (73)  ورل وايد انك -آمبرلي آالرك 
  (74)  أنيس سراج الدين هدى 

-  10  

 
 
 
 

1999060790 (21) 
1999/06/29 (22) 

 (54)  وتونينمشتقات بيبريدين ذات تأثيرات على االجهزه المتعلقه بالسير
PIPERIDINE DERIVATIVES HAVING EFFECTS ON 
SEROTONIN RELATED SYSTEMS 

 

 (73) ايلى ليلى اند آومبانى 
  (74)  هدى احمد عبد الهادى

-  11  

 
 
 
 

2000060763 (21) 
2000/06/14 (22) 

 (54)  األمامد الفقرى من موجهاز جديد لتثبيت الع
CAIRO SPINAL SYSTEM (C.S.S)  

 (73)  شرف صرح عبده عنبرأ

  
 

-  12  

 



 
ĐĎ

 
2000060775 (21) 
2000/06/14 (22) 

 (54)  وآسو استيل بيبرازين مضاده للفيروساتأندول آمشتقات 
ANTIVIRUS INDOLEOXOACETYL PIPERAZINE 
DERIVATIVES BACKGROUND OF THE INVENTION 

 

 (73)  ـ شرآة مساهمة بريستول مايرز ـ  سكويب آمبانى
  (74)  أنيس سراج الدين هدى 

-  13  

 
 
 
 

2000060784 (21) 
2000/06/18 (22) 

 (54) للتمزق ةمقاومليفية مرنة  ةمواد ماص
FLEXIBLE CUT-RESISTANT AND ABSORBENT FIBROUS 
SHEET MATERIALS 

 

 (73)  ـ شرآة متحدة  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
  (74)  ى احمد عبد الهادىهد

-  14  

 
 
 
 

2000060823 (21) 
2000/06/26 (22) 

 (54)  تجديد نباتات القطن
REGENERATION OF COTTON PLANTS  

 (73) ـ شرآة محدودة  زينيكا ليمتد
 (74)  سامية ميخائيل رزق* سلوى * سهير 

  
 

-  15  

 



 
Đď

 
 

2000060827 (21) 
2000/06/27 (22) 
 (54)  نتاج آرياتإلعمليه وجهاز 

PROCESS AND APPARATUS FOR PRODUCING PELLETS  
 (73) ـ شرآة محدودة   ج.بوهرنجر انجلهايم فارما ك

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  16  

 
 

 
2001060611 (21) 
2001/06/06 (22) 

 (54)  ون -٤- ديكان) ٥ ، ٤(  سبيرو - ترايازا -٨، ٣، ١مشتقات 
1,3,8 -TRIAZA-SPIRO (4, 5) DECAN -4- ONE DERIVATIVES  

 (73) ـ شرآة مساهمة  ج. هوفمان الروش أ. ف
  هدى أحمد عبد الهادى

 
(74) 

 

-  17  

 
 
 

2001060666 (21) 
2001/06/20 (22) 

 (54)  دوات ماصة تسمح بمعدالت متزايدة لتدفق غاز الحمل الحرارى خاللهاأ
ABSORBENT ARTICLES WITH INCREASED CONVECTIVE 
GAS FLOW RATES THERETHROUGH 

 

 (73)   شرآة متحدة ـ ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  18  

 



 
ĐĐ

 
 

2001060685 (21) 
2001/06/25 (22) 

 (54)  ترآيبات وطرق للتحكم فى وزن الجسم
COMPOSITIONS AND METHODS FOR BODY WEIGHT 
MANAGEMENT 

 

 (73) ـ شرآة متحدة  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  19  

 
 

 
2001060688 (21) 
2001/06/26 (22) 

 (54)  آورتيننومستقبل الميال) جزئيات ربط (ليجاندات 
MELANOCORTIN RECEPTOR LIGANDS  

 (73) ـ شرآة متحدة  فايزر برودآتس انك
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  20  

 
 
 

2001060700 (21) 
2001/06/27 (22) 

طريقة لتحديد مقاومة تكوين أرضى باطنى بناء على قياسات إزاحة الطور وقياسات 
 انخفاض شدة الموجه 

(54) 

METHOD OF DETERMINING RESISTMTY OF AN EARTH 
FORMATION BASED ON A PHASE SHIFT MEASUREMENT 
AND AN ATTENUATION MEASUREMENT 

 

 (73)  اتش اينرجي سيرفيسز انك-دبليو 
 (74)  نزية اخنوخ صادق

  
 

-  21  



 
Đđ

 
 

2002060612 (21) 
2002/06/08 (22) 

 X  (54) البالستيك المظهر ألشعة
X RAY PLASTIC DETECTAB  

 (73)  عماد علوى محمود الشرقاوى. د

  
 

-  22  

 
 

 
2002060711 (21) 
2002/06/23 (22) 
 (54)  غسالة حمام

WASHING BATHROOM  
 (73)  محمد على محمد مصطفى الهوارى

  
 

-  23  

 
 

  
 



 
ĐĒ

018532 (11) 
1988060312 (21) 
 (54)  الخابور المفتوح

STRADDLING PLUG   
 (73) ـ شرآة مساهمة   وهاوزن  ـ ريتشارد ـ توآس دويل ويرك

 (74)  جورج عزيز عبد الملك

  
 

-   1  

 
 
 

018709 (11) 
1989060310 (21) 

 (54)  طريقة لمعالجة وحل الماء المهدور الهالك
METHOD OF TREATING WASTEWATER SLUDGE  

 (73) ـ شرآة تضامن  ميز ليمتدستانرجى سييروف -ن
 (74)  اخنوخ صادق الياس

  
 

-   2  

 
 
 

018988 (11) 
1990060397 (21) 

 (54)  تجهيزات للصرف
DRAIN FITTINGS  

 (73)  شرآة مساهمةـ اميريكان ستاندارد انك 
 (74)  شحاته هارون

  
 

-   3  

 
 
 



 
Đē

 

019243 (11) 
1989060315 (21) 

 (54)  لصباغة اللدائن -مواد صباغة 
DYESTUFFS FOR THE DYEING OF PLASTICS  

 (73)  شرآة مساهمةـ ساندورز ليمتد 
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   4  

 
 
 

019602 (11) 
1991060372 (21) 

 (54)  قاطع دائرة آهربائية
GAS-FILING CIRCUIT BREAKER  

 (73)  هيتاشي ليمتد
 (74)  محمد محمد بكير

  
 

-   5  

 
 
 

019902 (11) 
1992060326 (21) 

أسمنت قصير  مواصفات لتصميم جديد لمسخن مبدئى ومكبس وملحقاتهما ليعمل مع فرن
  وملحقاته

(54) 

MECHANICAL AND HEAT CONTROL FOR CONTINOUS 
PRODUCTION UNITS APPLIED TO LONG DRY CEMENT 
KILNS 

 

 (73)  محمد عبد السالم محمد موسى

  
 

-   6  

 



 
ĐĔ

 
020073 (11) 

1993060393 (21) 
ليفية سيليلوزية  تجفيف بفوهات تحديديه لتراآيب ليفيه سيليلوزية وأجهزة لها وتراآيب

 سيليلوزية تنتج بواسطتها 
(54) 

LIMITING ORIFICE DRYING OF CELLULOSIC FIBROUS 
STRUCTURES, APPARATUS THEREEFOR, AND CELLULOSIC 
FIBROUS STRUCTURES PRODUCED THEREBY 

 

 (73) ـ شرآة متحدة ذى بروآتر آند جامبل آومبانى
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   7  

 
 
 

020419 (11) 
1990060403 (21) 
 (54)   محسنة تستخدم فى أبادة الحشرات وطرق تحضيرهاطريقة بيولوجية

IMPROVED BIOLOGICAL INSECT CONTROL AGENTS AND 
METHODS OF USE 

 

 (73)  يونيفرستى اوف جورجيا ريسيرش فاونديشن انك
 (74)  اخنوخ صادق الياس

  
 

-   8  

 
 
 

020869 (11) 
1997060613 (21) 

 (54)   الحبيبات لمكافحه الحشراتمرآبات مستحلبات دقيقه
MICROEMULSION INSECT CONTROL COMPOSITIONS  

 (73)  انك اس سى جونسون اند صن
 (74)  سمر أحمد اللباد

  
 

-   9  

 



 
đċ

 
021195 (11) 

1996060514 (21) 
 (54) منظار للكشف على الحنجرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة

DIRECT INDIRECT LANRYNGOCOPE  
 (73) بو الوفا محمد أحمد أهشام 

  
 

-  10  

 
 
 

021320 (11) 
1998060622 (21) 

 (54)  أداة ماصة ذات أجنحة جانبية متعددة المناطق تستخدم لمرة واحدة
ABSORBENT ARTICLE WITH MULTIPLE ZONE SIDE PANELS  

 (73) ـ شرآة متحدة ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  11  

 
 
 

021384 (11) 
1997060568 (21) 

 (54)  جهاز للتطويل والتثبيت الخارجى للعظام
A NEW BONE LENGTHENING DEVICE & EXTERNAL BONE 
FIXATOR 

 

 (73)  جالل الدين حسين آاظم. د. أ

  
 

-  12  

 



 
đČ

 
021469 (11) 

1996060521 (21) 
 (54)  نيتريلاسيتو الكيل امومنيوم  - Nيض من يمنشطات تب

N-ALKYL AMMONIUM ACETONITRILE BLEACH 
ACTIVATORS 

 

 (73)  ذى آلوروآس آومبانى
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  13  

 
 
 

021684 (11) 
1994060360 (21) 

 (54) ن الناتج عنهعملية لتحضير إنزيم امينو ببتيداز مبتكر والبروتي
NOVEL AMINOPEPTIDASE, PROCESSES FOR THE 
PREPARATION OF AMINOPEPTIDASE AND PROTEIN 
THEREFROM 

 

 (73)  لكى ليمتد
 (74)  هشام مفيد الديب

  
 

-  14  

 
 
 

021713 (11) 
1998060700 (21) 

 (54)  السيليلوزية األليافآيب  الوسط وتريحتوى هذا وجهاز ةوسط تجفيف متخلل لفتحه محدود
LIMITING ORIFICE DRYING MEDIUM APPARATUS THEREFOR 
AND CELLULOSIC FIBROUS STRUCTURES PRODUCED THEREBY 

 

 (73)   ـ شرآة متحدةذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  15  

 



 
đč

021802 (11) 
1999060762 (21) 

 (54)  ير لصنع الورق ذو دعامات تقويهس
PAPERMAKING BELT HAVING REINFORCING PILES  

 (73) ـ شرآة متحدة  ىنذى بروآتر اند جامبل آومبا
  (74)  هدى أحمد عبد الهادى

-  16  

 
 
 

021896 (11) 
1999060786 (21) 

 (54)  ة مطويةمناديل ورقيه صحي
INTERFOLDED DISPENSER NAPKINS  

 (73)  آالرك ورلد وايد انك -آمبرلى 
  (74)  أنيس سراج الدين هدى 

-  17  

 
 
 

022343 (11) 
1999060730 (21) 

 (54)  قاذفة حارقة موجهة
HARD TARGET INCENDIARY PROJECTILE.  

 (73)   مارتن آوربوريشن -لوآهيد
 (74)  سراج الدينأنيس هدى 

  
 

-  18  

 
 



 
đĎ

 

022530 (11) 
2000060822 (21) 

 (54)  ـ ون مستبدلة٤تحضير مرآبات بايبيريدين ـ
PREPARATION OF SUBSTITUTED PIPERIDIN-4-ONES  

 (73) ـ شرآة متحدة  ايلى ليلى اند آومبانى
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  19  

 
 
 
 

022586 (11) 
2000060777 (21) 
 (54)  وف مدعم بأنبوبة مجدولةغشاء ليفى مج

HOLLOW FIBER MEMBRANE AND BRAIDED TUBULAR 
SUPPORT THEREFOR 

 

 (73) ـ شرآة متحدة  زينون اينفيرونمينتال انك
 (74)  وجدى نبيه عزيز

  
 

-  20  

 
 
 
 

022796 (11) 
2000060735 (21) 

 (54)  شريط طارد للحشرات فى نطاق محدد
PASSIVE SPACE INSECT REPELLANT STRIP  

 (73) ـ شرآة متحدة نكإندسون أس سي جونسون إ
 (74)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  21  

 
 



 
đď

٠٢٢٠٨٩ (11) 
2000060788 (21) 

 (54)  مشتقات تترازين فعاله فى اباده االفات
PESTICIDALLY ACTIVE TETRAZINE DERIVATIVES  

 (73) ةـ شرآة مساهم ج.نوفارتيس أ
  (74)  هدى احمد عبد الهادى

-  22  

 
 
 

022066 (11) 
2000060795 (21) 

 (54)  ةمنتجات غذائي حاويه
FOOD PRODUCT CARTRIDGE  

 (73) ـ شرآة مساهمة  ستريز يورب اس ايه فاونتين اند
  (74) سمر احمد اللباد 

-  23  

 
 

 



جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية                     
                 وزارة الدولة للبحث العلمي                     وزارة الدولة للبحث العلمي    

           أآاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا                  أآاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا       
       قطاع التنمية التكنولوجية والخدمات العلمية               قطاع التنمية التكنولوجية والخدمات العلمية        

جريدة براءات االختراع  

مكتب براءات االختراع  مكتب براءات االختراع  

)636(العدد رقم  2004         عدد أغسطس



 افتتاحية 
 

 
 لسنة  ٥٧    دخلـت مصـر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 ١٩٤٩ لسنة  ١٣٢ الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           ١٩٣٩
 لسنة  ٨٢ ثم قانون رقم     الخـاص ببراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،       

 وبمقتضى القانون األخير فإنه يلزم      فكرية والخاص بحماية حقوق الملكية ال     ٢٠٠٢
إصـدار جـريدة لبـراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم               

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
االت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى جميع المج   

والمبتكـرين ـ مـن األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركان العالم    
الجديـد الـذى تتشـكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هذا مزيدا من                
االهـتمام بهـذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسب مع              

 . فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة أهميتها
 

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            
البـراءة ولكـن يأتـى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات            

ؤكد يمكن االستفادة بها بما     واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والتى من الم         
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .ةـالمتقدم
 
 
 

 رئيس األآاديمية
 

فوزى عبد القادر الرفاعى.  د .أ



 

- 
 
 
 
 
 
 
  

             .Ŷد اøبƳ Ƽøيƺǋت تƺمر
ƈميرة مƟمøøøد Ɵƈمøد. 
تƳ ǍǆƑǊبد اƯǂǁيƹ اƨǁيد. 
مǍǆ مƟمد ƈبǋ بكøøøر. 
 .øمƟƈ ǅøيƨƟ دøمƟƈدø
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 øøøǊƺرƧ اƴǁدد 
 

ƕƟƻƬǁا ǃƽع                                                               رǋøøƮǋمǁا 
 
 čċċď ----------------------Č خǊƪ üǘر ƽ ƧƯƨƷƈبƑǊǁǋاǁتǍ تǃ بيǅƑ بǂƯǁƑبƑت  -
 
 ƧƯƨƷƈ čċċď ------------------------ČČ  بيǅƑ بǁƑبراءات اƑƬǁدرة خǊƪ üǘر-
 
- ǅƑبي ƕركƪǁا ǃƨا üديƴبت- ---------------------------------------čĎ 
 
- ǅƑبراءة  بيǁا ƕكيǂم üƑƾتǆƉب---------------------------------------čď 
 

 - ƑǊǆƳ ŷالƦƑǆمت ƑǉرƑتبƳƑرارات بƽ ƑǊǁ درتƬ Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑبي -------------------ĎĒ 
 

 ďď--------------------كǅتبƳƉتبƑرƑǉ كǃǁ ǅƉ  بيǅƑ بǂƯǁƑبƑت اǁتƬ Ǎدرت ƽ ƑǊǁرارات -
 
 ďĐ-------------------------برǆƺ ƑǊƮƺيŷƑ بيǅƑ بǂƯǁƑبƑت اǁتƬ Ǎدرت ƽ ƑǊǁرارات -
 
- ǅǋǆƑƾǂǁ Ƒƾƺǋ ƑǊيǂƳ ƕمترتبǁا ƼǋƾƟǁت اƮƾǆا Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑبي ēč ƕǆƨǁ čċċč     

 ƕيǋǆƨǁا ǃǋƨرǁداد اƨ ǃدƴǁ   --------------------------------------  ďĔ 
  
- ǅǋǆƑƾǂǁ Ƒƾƺǋ ƑǊيǂƳ ƕمترتبǁا ƼǋƾƟǁت اƮƾǆا Ǎتǁبراءات اǁƑب ǅƑبي ēč ƕǆƨǁ čċċč      

 ƕيǋǆƨǁا ǃǋƨرǁداد اƨ ǃدƴǁ   -------------------------------------- ĐĒ  
 
 



١  

(٢١) ٢٠٠١١٠١٠٧٣ 
(٢٢) ٢٠٠١/١٠/١٣ 

SCHLUMBERGER SEACO INC - REPUBLIC OF PANAMA (٧١) 
 (٥٤)  طرق وجهاز لفصل الموائع

(٣١) ٦٠/٢٣٩٩٧٠ 
(٣٢) ٢٠٠٠/١٠/١٣ 

US (٣٣) 
 
 
 

-   ١  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠١٠٠٨١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠١/٢٣ 

 (٧١) ـ جمهورية مصر العربية  ماجد فوزى يوسف. أ
 (٥٤) محمول جامع لملفات تحديد الهوية ز جها

 
 
 

-   ٢  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٤٠٤١٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٤/٢١ 

LG ELECTRONICS INC- UNITED STATES OF AMERICA (٧١) 
 (٥٤) )ANALOG(السلكى مغلق قادر على االتصال والتداخل مع جهاز اتصال تناظرىنظام 

P(٣١)  ٨٢٧٣٧ -٢٠٠١ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٢/٢١ 

KR (٣٣) 

  
 

-   ٣  

 



٢  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٦٠٦٦٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٦/١٧ 

SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS CO. LTD 
REPUBLIC OF KOREA

(٧١) 

 (٥٤)  آهربائية مكنسةسيلكونى يستخدم بتجمعيه شبكية لجهاز 
(٣١) ١٠٥٠٤-٢٠٠٢ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠٢/٢٧ 

KR (٣٣) 

  
 

-   ٤  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٦٠٦٦٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٦/١٧ 

SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS COMPANY LTD 
REPUBLIC OF KOREA 

(٧١) 

 (٥٤)  آهربائية مكنسةسيلكونى لتجميع اآلتربة يمكن استخدامه بتجميعة شبكية لجهاز 
(٣١) ٢٠٠٢/١٠٦٢٨ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠٢/٢٧ 

KR (٣٣) 
 
 

 
 

-   ٥  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٧٠٨٥٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٧/٣٠ 

AERICAN SCIENCE AND ENGINEERING, INC 
UNITED OF AMERICA  

(٧١) 

 (٥٤)  وطيفيًايتم ضبطها مكانيا باستخدام حزمة اشعاع  x  بأشعةطريقة وجهاز للحفص
 (٣١) ١٠/١٦١،٠٣٧ ـ ٠٩/٩١٩،٣٥٢
 (٣٢) ٢٠٠٢/٠٥/٣١ـ ٢٠٠١/٠٧/٣٠ 

US (٣٣) 

  
 

-   ٦  

 



٣  

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٨٧٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/٠٧ 

E.L.DU.PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(٧١) 

 (٥٤)  الحالة الصلبةجزئيات متعدد االستر فى طريقة لزيادة معدل بلمرة 
(٣١) ٩٢٧٦٥٤/٠٩ 

(٣٢) ٢٠٠١/٠٨/١٠ 
US (٣٣) 

 
 
 

 

 

-   ٧  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩٠٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/١٢ 

VINNOLIT TECHNOLOGIE GMBH &CO KG - GERMANY (٧١) 
 (٥٤)   آلوروايثان ٢، ١ر لتحضيوجهاز عملية 

 
 
 

-   ٨  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩١١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/١٣ 

SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS CO LTD 
BEPUBLIC OF KOREA 

(٧١) 

 (٥٤) لجمع الغبار يمكن إعادة استخدامهمرشح مزودة بمكنسة آهربائية 
(٣١) ٢٠٠٢/١١٦٠١ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠٣/٠٥ 

KR (٣٣)  

-  ٩  



٤  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩١٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/١٣ 

SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS COMPANY LTD 
REPUBLIC OF KOREA

(٧١) 

 (٥٤)  آهربائية خاص بمكنسةسيلكون لتجميع االتربة 
(٣١) ٢٠٠٢/١٢١٨٠ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠٣/٠٧ 

KR (٣٣) 
 
 
 

 

 

-  ١٠  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩١٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/١٤ 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT AG - GERMANY (٧١) 
 (٥٤)  مرآبات فعالة مبيدة للفطريات

(٣١) ١٠١٤٠١٠٨،٦ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٨/١٦ 

DE (٣٣) 
 
 
 

 

 

-  ١١  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٦٠ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/٢٥ 

VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAJENBAU GMBH & CO 
AUSTRIA

(٧١) 

 (٥٤)  تحتوى على معدن  وبصفة خاصة خام الحديدمن حبيبات دقيقة عملية الختزال مادة 
(٣١) ١٥٣٣/٢٠٠٠ 

(٣٢) ٢٠٠١/٠٩/٢٧ 
AT (٣٣)  

-  ١٢  

 



٥  

 
(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٣٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/١٦ 

METHANOL CASALE SA- SWITZERLAND (٧١) 
 (٥٤)  ة الحرارة الثابتةوحدة تبادل حرارى لمفاعالت آيميائية ذات درج

(٣١) ٠١١٢٤٩٥٦،٢ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٠/١٩ 

EP (٣٣) 
 
 
 

 

 

-  ١٣  

 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٣٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/١٩ 

KIM SEI YOUNG - REPUBLIC OF KOREA (٧١) 
 (٥٤)  داخلىالحتراق المحرك اترآيبة من زعانف لجهاز الدوامات الهوائية الموجودة ب

(٣١) ٢٠٠١/٣٢٣٣٩ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٠/٢٣ 

KR (٣٣) 
 
 

 
 

-  ١٤  

 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٥٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٢٢ 

١-HASAN AL ALE 
٢-ALA ALI 

(٧١) 

 (٥٤) التنظيفية قابلة لالستبدال ئهافرشاة اسنان اعضا
(٣١) ١٠/٠٤٧،٧٣٦ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٠/٢٢ 

US (٣٣)  

-  ١٥  

 



٦  

 
(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٥٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٢٢ 

BAYER CROPSCIENCE SA - FRANCE (٧١) 
 (٥٤)  يات ترآيب مبيد للفطر

(٣١) ١٣٦٨٨/٠١ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٠/٢٣ 

FR (٣٣)  

-  ١٦  

 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٧٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٢٨ 

TECHNIP - COFLEXIP- FRANCE (٧١) 
تحت  ليشغت ىثان باستخدام عموديثان وايطريقة لفصل غاز يحتوى على مجهاز و
 منفصلينن ضغطي

(٥٤) 

(٣١) ٠١١٤١٤١ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٠/٣١ 

FR (٣٣)  

-  ١٧  

 

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٤٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/١٦ 

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS - FRANCE (٧١) 
 (٥٤) وحماية للمفتاح الكهربى وحدة تحكم 
(٣١) ٠١١٤٨٧٩ 

(٣٢) ٢٠٠١/١١/١٦ 
FR (٣٣) 

  
 

-  ١٨  

 
 



٧  

 
(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٨٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/٢٧ 

PREDIWAVE CORP- UNITED STATES OF AMERICA (٧١) 
 (٥٤) لخدمات إرسال بيانات عامة فور تأخر وصولها بناًء على طلب العميلطرق 

(٣١) ٠٩/٩٩٧٩٦٨ 
(٣٢) ٢٠٠١/١١/٢٨ 

US (٣٣) 
 
 

 
 

-  ١٩  

 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٣٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/١١ 

HEINEKEN TECHNICAL SERVICE BV-NETHER LANDS (٧١) 
 (٥٤)  اتستخدام فى توزيع المشروبلوعاء تمجموعة صمام 

(٣١) ١٠١٩٥٦٢ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٢/١٣ 

NL (٣٣) 

  
 

-  ٢٠  

 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٣٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/١١ 

KILDARE DEVELOPMENTS LTD - UNITED KINGDOM (٧١) 
 (٥٤) ثالثية األبعاد جهاز وطريقة لتجميع ترآيبات سلكية 

  
 

-  ٢١  

 



٨  

 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٨٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٢٣ 

PIRELLI PNEUMATICI S.P.A - ITALY (٧١) 
 (٥٤)  عجالت المرآباتلطريقة لتشكيل اطار هوائى 

PCT/IT (٣١) ٠١/٠٠٦٥٦ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٢/٢٧ 

IT (٣٣) 

  
 

-  ٢٢  

 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٤٠٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٢٩ 

TOKYO YOGYO KABUSHIKI KAISHA - JAPAN (٧١) 
 (٥٤) بوتقة لنقل المعادن المصهورة مزودة بجهاز لنفخ الغاز به اسطوانة لتجميع الغاز

(٣١) ٢٠٠٢٠٤١٨٤٣ 
 (٣٢) ٢٠٠٢/٠٢/١٩ 

JP (٣٣) 

  
 

-  ٢٣  

 

(٢١) ٢٠٠٣٠١٠٠٨٤ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠١/٢٨ 

HONG B. KIM - REPUBLIC OF KOREA (٧١) 
 لبن فول الصويا ، ستشعار والتنبيه عن عدم وجود الماء في ماآينة منزلية لتصنيعألجهاز ل

  وخثرة الفول المائية ، وخثرة الفول
(٥٤) 

(٣١) ٠٠٢٩٧٧-٢٠٠٢-٢٠ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠١/٣٠ 

KR (٣٣) 

  
 

-  ٢٤  

 



٩  

 
(٢١) ٢٠٠٣٠١٠٠٨٥ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠١/٢٨ 

KIM, HONG BAE - KOREA (٧١) 
وفصله فى ماآينه منزلية لتصنيع لبن فول الصويا والخثرة المائية الستشعار الزبد جهاز 

  للفول وخثرة الفول
(٥٤) 

(٣١) ٢٠٠٢/٢٩٧٨ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠١/٣٠ 

KR (٣٣)  

-  ٢٥  

 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠١٠٠٨٦ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠١/٢٨ 

CHANGCHUN INSTITUTE OF APPLIED CHEMISTRY 
CHINESE ACADEMY OF SCIENCE - CHINA 

(٧١) 

 (٥٤)  الباتيتطريقة الستخالص عناصر ارضية نادرة من ا
٠٢١٥٥٣٢٢.X (٣١) 
(٣٢) ٢٠٠٢/١٢/١٠ 

CN (٣٣) 

  
 

-  ٢٦  

 

(٢١) ٢٠٠٣٠٢٠١٢٤ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٢/٠٤ 

SHARP KABUSHIKI KAISHA- JAPAN (٧١) 
 (٥٤)  منفــــــــــــــــاخ

(٣١) ٠٠٣٢٤٧٦ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠٢/٠٨ 

JP (٣٣) 

  
 

-  ٢٧  

 



١٠ 

 
(٢١) ٢٠٠٣٠٢٠١٣٨ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٢/٠٥ 

SNAMPROGETTI SPA - ITALY (٧١) 
 (٥٤)   النتاج األوليفيناتازنظام حف

MI٢٠٠٢A(٣١) ٠٠٠٢١٤ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠٢/٠٦ 

IT (٣٣) 

  
 

-  ٢٨  

 

(٢١) ٢٠٠٣٠٣٠٢٩٨ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٣/٢٩ 

DIMITRIOS PENTAFRAGAS - GREECE (٧١) 
 (٥٤)  ستنشاق مسحوق جافإلجهاز 

(٣١) ٢٠٠٢٠١٠٠١٥٩ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠٣/٢٩ 

GR (٣٣) 

  
 

-  ٢٩  

 
 

 



 
١١

 

(١١) ٠٢٣١٨٤ 
(٢١) ٢٠٠٢٠٢٠٢١٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٢/٢٦ 

MINRAD INC 
٦٥٧٦ EAST QUAKER STREET, ORCHARD PARK,N.Y.
UNITED STATES OF AMERICA

(٧١) 

١-KENNETH C. KENNEDY
٢-JOHN C. MCNEIRNEY

(٧٢) 

 (٥٤)  نظام وطريقة لتحديد الهدف
(٣١) ٠٩/٧٩٢١٩١ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٢/٢٢ 

US (٣٣) 
A٦١B (٥١) ٥/٠٥ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ١  

 
 

(١١) ٠٢٣١٨٥ 
(٢١) ٢٠٠١٠٣٠٣٠٢ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٣/٢٧ 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
D-٥١٣٦٨ LEVERKUSEN - GERMANY

(٧١) 

١-REINER FISCHER
٢-CHRISTOPH ERDELEN
٣-THOMAS BRETSCHNEIDER

(٧٢) 

 (٥٤)  تاديالقرواخصائص مبيدة للحشرات ترآيبات نشطة ذات 
(٣١) ١٠٠١٥٣١٠،٠ 
(٣٢) ٢٠٠٠/٠٣/٢٨ 

DE (٣٣) 
A٠١N (٥١) ٤٣/٠٨ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ٢  

 



 
١٢

 
(١١)  ٠٢٣١٨٦ 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٥٥ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٢٢ 

SUD CHEMIE MT SRL 
VIA CORNAGGIA, ٢٠١٢٣-١٠ MILANO -ITALY

(٧١) 

١-LUIGI CAVALLI
٢-FRANCESCO CASAGRANDE

(٧٢) 

 (٥٤)  ثانإي ثنائى آلورو -٢ ، ١ى ثيلين الألمادة حفازة تستخدم فى عملية االآسدة الكلورية ل
M١٢٠٠١A(٣١) ٠٠٢٢٤١ 

(٣٢) ٢٠٠١/١٠/٢٥ 
IT (٣٣) 

B٠١G ٢٧/١٣٨ ,٢٧/١٢٢ & C٠٧C (٥١) ١٩/٠٤٥ ,١٧/١٥٦ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ٣  

 
 

(١١) ٠٢٣١٨٧ 
(٢١) ٢٠٠٢٠٧٠٨٢٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٧/٢٠ 

 ـ اآاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ١
  شارع القصر العينى ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ١٠١
 المرآز القومى للبحوث ـ ٢
  ـ جمهورية مصر العربية الجيزة -لمرآز القومى للبحوث بالدقىا

(٧١) 

 عبد الغنى محمد  جمال. د.ـ أ٥  حسين عثمان حسن . د. ـ أ١
  هالة احمد طلعت عز. د.أـ ٦  محمد شفيق احمد الريدى. د. ـ أ٢
 هيام فيهم شعالن. دـ ٧ نيفين عبد المنعم احمد عبد اهللا . د.أـ ٣
      محمد حسن سرور. د.ـ أ٤

(٧٢) 

 (٥٤)  طالق متزامن وممتد لالنسولينإطريقة لتحضير آرات ذات 
A٦١K ٣٨/٢٨ 

  سنة ٢٠: مدة الحماية
(٥١) 

 

-   ٤  

 



 
١٣

 
(١١)  ٠٢٣١٨٨ 

(٢١)  ٢٠٠٢٠٨٠٩٠٥ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٨/١٣ 

E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
WILMINGTON, DELAWARE- UNITED STATES OF AMERICA

(٧١) 

JIWEN F. DUAN (٧٢) 
 (٥٤)  مغطى بثانى اآسيد تيتانيومبوليستر عملية ألنتاج 
(٣١) ٠٩/٩٢٩٤٣٦ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠٨/١٤ 

US (٣٣) 
C٠٨G ٦٣/٨٥ & C٠٨K (٥١) ٩/٠٤،٩/٠٢ 

   ة سن٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ٥  

 
 

(١١)  ٠٢٣١٨٩ 
(٢١)  ٢٠٠٢٠٤٠٤٤٤ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٤/٣٠ 

KIMBERL Y-CLARK WORLDWIDE INC
٤٠١ NORTH LAKE STREET, NEENAH, WISCONSIN ٥٤٩٥٥- 
U.S.A

(٧١) 

١-DEANNA R. KATHUMBL-JACKSON
٢-MARY L. MCDANIEL
٣-HEATHER A. SOREBO
٤-SUSAN M. WEYENBERG

(٧٢) 

 (٥٤)  حشوة مهبلية
 (٣١) ٦٠/٢٩٧،٠٠٠  - ٦٠/٣١٥،٢٥٧ -١٠/٠٣٨،٩٧١ 

 (٣٢) ٢٠٠١/١٢/٣١ ـ ٢٠٠١/٠٨/٢٧ ـ ٢٠٠١/٠٦/٠٨
US (٣٣) 

A٦١F (٥١) ١٣/٤٧٢ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٦  

 



 
١٤

 
(١١)  ٠٢٣١٩٠ 

(٢١)  ٢٠٠٢٠٩١٠٥٧ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٩/٢٤ 

KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE INC
٤٠١ NORTH LAKE STREET, NEENAH,WISCONSIN٥٤٩٥٥
UNITED STATES OF AMERICA

(٧١) 

١-JAMES W. CLARK 
٢-SHAWN E. JENKINS 
٣-JULIE W. TRUSOCK

(٧٢) 

 (٥٤)   مضادة للميكروباتدوات مسح مبللة مسبقًاأ
(٣١) ١٠/٠٢٧٧٩١ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٢/٢٠ 

US (٣٣) 
A٠١N ٣٣/١٢ & C١١D (٥١) ١/٦٢ 

    سنة٢٠: دة الحمايةم

  
 

-  ٧  

 
 

(١١) ٠٢٣١٩١ 
(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٨٠ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/١٧ 

  حمدى رشاد محمد سلطان. د
 ـ جمهورية مصر العربية   األسكندريه-طريق الحريه   ٢٣٨

(٧١) 

 (٧٢) حمدى رشاد محمد سلطان . د
 (٥٤)  ى بيرثرويدىمبيد حشرطريقة لتحضير 

A٠١N (٥١) ٤٧/٣٨،٥٧/١٤،٥٧/١٢ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٨  

 



 
١٥

 
 

(١١) ٠٢٣١٩٢ 
(٢١) ٢٠٠١٠٩٠٩٧٧ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/١٥ 

 يسرى السيد على مدآور/ مهندس
  ش روبير شماع ـ شبرا مصر ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية٩

(٧١) 

 (٧٢) يسرى السيد على مدآور/ مهندس 
 (٥٤)  مواجألادام طاقة باستختحليه مياه البحر لوحدات 

C٠٢F (٥١) ١/٣٤ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٩  

 
 

(١١)  ٠٢٣١٩٣ 
(٢١)  ٢٠٠١٠٤٠٣٩٩ 
(٢٢)  ٢٠٠١/٠٤/٢٣ 

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV
CAREL VAN BYLAND TLAAN ٣٠,NL-٢٥٩٦ HR THE HAGUE - 
NETHERLANDS

(٧١) 

١- WIVEKA J. ELION                        ٤- JONATHAN H. WILSON
٢- KEITH A. JONES
٣- GREGORY J. MCLACHLAN

(٧٢) 

 (٥٤)  من غازات طبيعية مسالةعملية للتحكم فى انتاج تيار 
(٣١) ٠٠٢٠١٤٧٠،٢ 
(٣٢) ٢٠٠٠/٠٤/٢٥ 

EP (٣٣) 
F٢٥J (٥١) ١/٠٢ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٠  

 



 
١٦

 
(١١) ٠٢٣١٩٤ 

(٢١) ٢٠٠٢٠٥٠٥٣٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٥/٢١ 

INEOS ACRYLICS UK LIMITED
١ ST FLOOR QUEENS GATE, ١٦-١٥ QUEENS TERRACE, 
SOUTHAMTON, HAMPSHIVE SO ٣ ١٤BP UNITED KINGDOM

(٧١) 

١-NICHOLAS J. MARSTON
٢-MARK DAVIES
٣-JOHN R. OLIVER

(٧٢) 

 (٥٤)  ترآيبة بوليمرية
 (٣١) ٠٢٠٨٣٦٩،٩ ـ ٠١٢٥٣٤٧،٥
 (٣٢) ٢٠٠٢/٠٤/١١ ـ ٢٠٠١/١٠/٢٣

GB (٣٣) 
 C٠٨L (٥١) ٧٧/٠٠ ,٢٣/٠٢ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١١  

 
 

(١١)  ٠٢٣١٩٥ 
(٢١)  ٢٠٠٢٠٦٠٦٠٩ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٦/٠٨ 

RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD 
٥٨٧ GRAND JUNCTION ROAD, GEPPS CROSS, SOUTH 
AUSTRALIA,٥٠٩٤-AUSTRALIA

(٧١) 

IAN ROGER BATEMAN (٧٢) 
 (٥٤) الموقع ذات اقطار صغيرة فى حلزونية انابيب لتشكيل ماآينة 

PR(٣١) ٥٥٧٢ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٦/٠٨ 

AU (٣٣) 
F١٦L (٥١) ٥٨/٠٢ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٢  

 



 
١٧

 
(١١)  ٠٢٣١٩٦ 

(٢١)  ٢٠٠٢٠٧٠٧٧٧ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٧/٠٦ 

١- ENI SPA 
PIAZZALE ENRICO MATTE, ١-ROMA - ITALY
٢- SNAMPROGETTI SPA  
VIA DE GASPERI ١٦-S DONATO MILANESE MILAN - ITALY
٣-ENITECOLOGIE SPA 
 VIA MARITANO ٢٦- S. DONATO MILANESE MILANO- 
ITALY

(٧١) 

١-ALBERTO DELBIANCO   ٢-NICOLETTA PANARITI
٣-SEBASTIANO CORRERA ٤-ROMOLO MONTANART
٥-MARIO MARCHIONNA    ٦-SERGIO ROSI

(٧٢) 

 (٥٤)  عملية لتحويل الشحنات الثقيلة مثل الزيت الخام الثقيل ومخلفات التقطير
M١٢٠٠١A(٣١) ٠٠١٤٣٨ 

(٣٢) ٢٠٠١/٠٧/٠٦ 
IT (٣٣) 

C١٠B ٥٥/٠٠ & C١٠G (٥١)  ١/٠٤ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٣  

 

(١١)  ٠٢٣١٩٧ 
(٢١)  ٢٠٠٢٠٧٠٨٠٠ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٧/١٣ 

KESTONE RETAINING WALL SYSTEMS INC
٤٤٤ WE ٧٣TH STREET BLOAMINGTON,MN٥٥٤٣٥- 
UNITED STATES OF AMERICA 

(٧١) 

ROBERT J. RACE (٧٢) 
 (٥٤) موصالت تستخدم فى بناء الحوائط الحاملة

(٣١) ٠٩/٩٠٤٠٣٧ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٧/١٢ 

US (٣٣) 
E٠٢D (٥١) ٢٩/٠٢ 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  ١٤  



 
١٨

 



 
١٩

 
(١١)  ٠٢٣١٩٨ 

(٢١)  ٢٠٠٢٠٩١٠٥٩ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٩/٢٥ 

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED 
٣٣-٥,KITAHAMA ٤-CHOME ,CHUO-KU,OSAKA - SHI, OSAKA- 
JAPAN 

(٧١)  

KAZUAKI SASAKI (٧٢) 
 (٥٤)  عملية إلنتاج مشتقات آحول

 (٣١) ٢٠٠١/٣٠٠٨٦٨ـ ٢٠٠١/٣٠٠٨٦٩ -٢٠٠١/٣٠٠٨٧٠
 (٣٢) ٢٠٠١/٠٩/٢٨ـ ٢٠٠١/٠٩/٢٨  ـ    ٢٠٠١/٠٩/٢٨

JP (٣٣) 
B٠١J ٣١/٢٢ & C٠٧B ٥٣/٠٠ & C٠٧C ٤٣/٢٣ ,٤١/٠٣ & C٠٧D (٥١) ٢١٣/٦٤ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٥  

 
 
 

(١١)  ٠٢٣١٩٩ 
(٢١)  ٢٠٠٢٠٦٠٦٧٠ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٦/١٧ 

SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS CO LTD 
٢٧١, OSEON-DONG, KWANGSAN-GU,KWANGIU-CITY 
REPUBLIC OF KOREA 

(٧١) 

JANG-KEUN OH (٧٢) 
 (٥٤)  مكنسة آهربائيةجهاز سيكلون لتجميع األتربة يستخدم ب

(٣١) ١١٠٤١/٢٠٠٢ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠٢/٢٨ 

KR (٣٣) 
B٠١D (٥١) ٤٥/٠٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٦  

 



 
٢٠

 
(١١)  ٠٢٣٢٠٠ 

(٢١)  ٢٠٠١٠٧٠٧٨٥ 
(٢٢)  ٢٠٠١/٠٧/١٧ 

EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
٣١٢٠ BUFFALO SPEDWAY, HOUSTON, TEXAS ٢١٨٩-٧٧٢٥٢ 
UNITED STATES OF AMERICA

(٧١) 

١-RANDY C. TOLMAN    ٤-A.M EL-RABAA
٢-KRIS J.NYGAARD
٣-WILLIAN A. SOREM

(٧٢) 

 (٥٤)   عديدة داخل جوف بئرهنييطريقة لمعالجة فواصل ب
(٣١) ٦٠/٢١٩٢٢٩ 
(٣٢) ٢٠٠٠/٠٧/١٨ 

GB (٣٣) 
E٢١B (٥١) ٣٤/٠٦ 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  ١٧  

 
 

(١١)  ٠٢٣٢٠١ 
(٢١)  ٢٠٠٢٠٨٠٩٥٦ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٨/٢١ 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
UNDER THE LAW S OF THE STATE OF OHIO OF ONE 
PROCTER GAMBLE PLAZA CINCINNATI OHIO ٤٥٢٠٢ 
UNITED STATES OF AMERICA 

(٧١) 

١-MICHAEL D. MITCHELL  ٤- PIYUSH N. ZAVERI
٢-DIMITRIS I. COLLIAS       ٥- MATTHEW M. WOOLLEY
٣-DAVID W. BJORKQUIST

(٧٢) 

 (٥٤)  الستخدامها مرشحات للمياة وعمليات
(٣١) ٠٩/٩٣٥،٩٦٢ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٨/٢٣ 

US (٣٣) 
C٠٢F (٥١) ١/٢٨ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٨  



 
٢١

 
(١١)  ٠٢٣٢٠٢ 

(٢١)  ٢٠٠٢٠٧٠٨٣٩ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٧/٢٢ 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
UNDER THE LAW S OF THE STATE OF OHIO OF ONE 
PROCTER GAMBLE PLAZA CINCINNATI OHIO ٤٥٢٠٢ 
UNITED STATES OF AMERICA 

(٧١) 

١- GUSTAVO J. CAMARGO PARODI 
٢-GONZALO D. GARCIA       
٣- MONICA M.TUCCI 
٤- MIGUEL A.NALSEN
٥- ICHIRO E. KUROKI

(٧٢) 

 (٥٤) سهل الفتح وقابل إلعادة الغلق آيس 
٦٠/٣٠٧,S(٣١) ٣٥٣ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٧/٢٣ 

US (٣٣) 
B٢١D (٥١) ٣٩/٠٢ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٩  

 

(١١)  ٠٢٣٢٠٣ 
(٢١)  ٢٠٠٢٠٦٠٧٣٨ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٦/٢٦ 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG 
BINGER STRASSE ١٧٣, OF ٥٥٢١٦ INGELHEIM- GERMANY 

(٧١) 

١-ARMIN W. RAPP
٢-RAINER SOBOTTA

(٧٢) 

 (٥٤)  عملية تقنية لتصنيع مرآب تروبينول
(٣١)  ١٠١٣١٢٠٠،٨ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٦/٢٨ 

DE (٣٣) 
C٠٧D (٥١) ٤٥١/٠٢ ,٤٥١/١٠ 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  ٢٠  

 



 
٢٢

 
 

(١١)  ٠٢٣٢٠٤ 
(٢١)  ٢٠٠٢٠٧٠٨٥٣ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٧/٢٩ 

PFIZER INC 
٢٣٥ EAST ٤٢ STREET NEW YORK NY ١٠٠١٧ 
UNITED STATES OF AMERICA

(٧١) 

١- LEE T. BOULTON      ٤- ROBERT WALTON
٢- ROBERT J. CROOK
٣- ALAN J. PETTMAN

(٧٢) 

 (٥٤)  نتاج مرآبات آينازولينإلعملية 
(٣١) ٠١١٨٧٥٢،٥ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٨/٠١ 

GB (٣٣) 
C٠٧D (٥١) ٤٠١/١٤ ,٢١٧/٠٦ ,٢١٣/٥٧ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٢١  

 
 

(١١)  ٠٢٣٢٠٥ 
(٢١)  ٢٠٠٢٠٦٠٦٤٤ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٦/١١ 

SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
٣٢٩٦, ADMINISTRATION BUILDING DHAHROM ٣١٣١١- 
SAUDI ARABIA 

(٧١) 

١- YI LUO           ٢- MOHAMMAD HUWAIDI (٧٢) 
 (٥٤)  سيزميةالبيانات المن لكم آبير طريقة وجهاز لتخزين متشعب 

(٣١)  ٠٩/٨٧٩،٧٠٢ 
(٣٢) ١١/٠٦/٢٠٠١ 

US (٣٣) 
G٠١V (٥١) ١/٢٨ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٢٢  



 
٢٣

 
(١١)  ٠٢٣٢٠٦ 

(٢١)  ٢٠٠٢٠٢٠١٦٠ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٢/١٠ 

MIDREX TECHNOLOGIES INC
٢٧٢٥ WATER RIDGE PARKWAY, SUITE ١٠٠ CHARLOTTE, 
NORTH CAROLINA ٢٨٢١٧- UNITED STATES OF AMERICA

(٧١) 

١-STEPHEN C. MONTAGUE    ٤- GARY E. METIUS
٢-RUSSELL KAKALEY
٣-GREGORY D. HUGHES

(٧٢)  

 (٥٤) طريقة لزيادة إنتاجية عملية االختزال المباشر 
(٣١) ٠٩/٧٨١،٨١٦ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٢/١٢ 

US (٣٣) 
C21B 11/02, 13/02 &  C21C 3/4, 5/30 (٥١) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٢٣  

 
 

(١١)  ٠٢٣٢٠٧ 
(٢١)  ٢٠٠٢٠٣٠٢٣٨ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٣/٠٥ 

AVENTIS CROPSCIENCE SA
٥٥ AVENUE RENE CASSIN, ٦٩٠٠٩- LYON - FRANCE

(٧١) 

١-JANE C. EMERY                        ٤-JANE E. DANCER
٢- RICHARD A. BARDSLEY       ٥- RICHARD MERCER
٣- PHILIP E. RUSSELL

(٧٢) 

مبيدة للفطريات اساسها مشتقات بروباموآارب وبيريديل ميثيل بنزاميد وطريقة ترآيبات 
 تخدامها فى مكافحة الفطريات المسببة المراض النباتاس

(٥٤) 

(٣١) ٠١٠٣١٤١ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٣/٠٨ 

FR (٣٣) 
A٠١N (٥١) ٤٧/١٢ ,٤٣/٤٠ 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  ٢٤  

 



 
٢٤

 
 

(١١)  ٠٢٣٢٠٨ 
(٢١) ٢٠٠٢٠٢٠١٥٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٢/٠٦ 

STOLT OFFSHORE SA
٣٢ AVENUE PABLO PICASSO, TSA ٧٦٠٠١،٩٢٧٥٤ NANTERRE 
CEDEX-FRANCE

(٧١) 

١-OLIVIER GUTIERREZ
٢-LIONEL STORAI
٣-OLIVIER JARRY

(٧٢) 

 (٥٤)  قاع البحرفى  وجهاز للرسو ولربط خطوط بأدوات ةقيطر
(٣١) ٠١٠٤٣١٣،٢ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٢/٠٧ 

FR (٣٣) 
 B٦٣B (٥١) ٢١/٢٠ 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  ٢٥  

 
 

(١١)  ٠٢٣٢٠٩ 
(٢١)  ٢٠٠٢١٠١١٤٦ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/١٠/١٩ 

THE PROCTOR&GAMBLE COMPANY 
ONE PROCTAR&GAMBLE PLOSE CINEINNATI, AHIC ٤٥٢٠٢ 
UNITED STATES OF AMERICA

(٧١) 

١-ROBB R. GARDNER
٢-WILLIAM M. SCHEPER
٣-MARK R. SIVIK

(٧٢) 

 (٥٤) طريقة لمعالجة وآى االقمشة
(٣١) ٣٣٠٣٥٠ /٦٠ -٠٦/٣٤١٦٦٦ 

 (٣٢)  ٢٠٠١/١٠/١٨ـ ٢٠٠١/١٠/١٨ 
US (٣٣) 

D٠٦M (٥١) ٢٣/٠٢ ,١٥/٣٥٦ ,١٥/٢٦٣ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٢٦  



 
٢٥

 
(١١)  ٠٢٣٢١٠ 

(٢١)  ٢٠٠٢٠٣٠٢٥٢ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٣/١٠ 

 حازم بيومى السباعى. د
  الجيزة-ش دجلة المهندسين  ٢٢

(٧١) 

 (٧٢) حازم بيومى السباعى . د
 (٥٤)  متداد القالووظىلإل وتجويف وىمسمار فقارى تجميعى ذو مفصل آر

A٦١B (٥١)  ١٧/٧٠ ,١٧/٥٨ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٢٧  

 
 

(١١) ٠٢٣٢١١ 
(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٢٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/١٤ 

SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV 
NETHERLANDS

(٧١) 

١- EGBERT J. VAN RIET (٧٢) 
 (٥٤) جهاز وطريقة لحفر ثقب فى تكوينات أرضية

 (٣١) ٠١٣٠٧٨٦٥،٤ 
 (٣٢) ٢٠٠١/٠٩/١٤ 

EP (٣٣) 
E٢١B (٥١) ٢١/٠٨ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٢٨  

 



 
٢٥

(٢١) ١٩٩٣٠٩٠٦٢٥
(٢٢) ١٩٩٣/٠٩/٢٨

(٧١) زينتاريس اآتنجيز لشافت 
    مدينة درسدن جمهورية المانيا األتحادية١٠أن ديربيكاردي رقم 
(٧٤)  سهير ميخائيل رزق

(٥٤)  الرئيسية طريقة لتحضير مشتقات فوسفوليبيدات محتوية عناصر عالية من المجموعة الخامسة
  نقل الملكية : التقرير القانونى

 زينتاريس اآتنجيز لشافت  : نـــمـــ
  زينتاريس جي ام بي اتش  : ىـــالـــ

 ٢٠٠٤/٠٧/١٠  : بـتاريخ

 

 
 
 

-   ١  

 

(٢١)  ١٩٩٥٠٧٠٥٥٨ 
(٢٢)  ١٩٩٥/٠٧/٠٩ 
 (٧١)  ج.سيبا جايجى أ
    بازل سويسرا٤٠٠٢-١٤١آلينكستراس 

 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى
 (٥٤)  لفطر وطريقه لمكافحه األصابه بالفطرترآيب مبيد ل

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 ج.سيبا جايجى أ : ـــنـــم
  ، جأباريتسيبيشنز  سينجنتا : ـىـــالــ

 ٢٠٠٤/٠٧/١٠ : بـتاريخ

 

 

-   ٢  

 



 
٢٦

 

(٢١) ١٩٩٩١١١٤٣٧
(٢٢) ١٩٩٩/١١/١١

(٧١)  أ.س  / ف.فايزر ريسيرش اند ديفلوبمنت آومبانى ن 
   ،ايرلندا١توش هاوس انترناشيونال فننسيال سرفيس سنتر دوبلين 

(٧٤)   احمد عبد الهادىهدي
(٥٤)  ونات والمرآبات الوسيطه منها -٧-بيريميدين  ] ـ د٤ ، ٣ [طريقه لتحضير بيرازولو

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 أ. س /ف . ن فايزر ريسيرش اند ديفلوبمنت آومبانى : ـــنـــم
 فارماسيوتيكالز فايزر ايرالند : ـىـــالــ

 ٢٠٠٤/٠٧/٢٦ : بـتاريخ

 

 

-   ٣  

 
 

 

(٢١) ١٩٩٤١٢٠٧٧١ 
(٢٢) ١٩٩٤/١٢/٠٧ 

 (٧١)   لشافتزينتاريس اآتنجيز
    مدينة درسدن جمهورية المانيا األتحادية١٠أن ديربيكاردي رقم 
 (٧٤)  سهير ميخائيل رزق
 (٥٤) استخدام معلقات للحقن طويلة المفعولطريقة لتحضير و
  نقل الملكية : التقرير القانونى

  لشافتزينتاريس اآتنجيز : ـــنـــم
   زينتاريس جي ام بي اتش: ـىـــالــ

 ٢٠٠٤/٠٧/١١: بـتاريخ

 

   

-   ٤  

 



 
٢٧

 مƟ ǅǋǆƑƽ ǅمƑيƼǋƾƟ ƕ اǁمǂكيƕ اƻǁكريƕ اƑƬǁدر بĎđ         ǅǋǆƑƾبƑǆء ƽ ǍǂƳرار اǂǁجƕǆ اǁمƪكƯ ƕǂبƑƾ الƟكǃƑ اǁمƑدة         "
  ǃƽرēč/čċċč   ƕƨǂدر بجƑƬǁاčĎ/đ/čċċď           ǈǆم ǃǂưمتǁرار اƾǁء اƑƸǁالƑع بǋƮǋمǁا Ǎƺǋ ŷǘكƪ ǃǂưتǁا üǋبƽ ǃت 

 ƕيǋǆƨǁا ǃǋƨرǁداد اƨ ǅم ǈǆتمكيǋ" 
 

(٢١) ١٩٩٥٠١٠٠٠١ 
(٢٢) ١٩٩٥/٠١/٠٢ 

 (٧١) اشرف ناصيف عزيز. د
   ش بسيونى ـ الترعة البوالقية ـ شبرا ـ مصر ـ خلوى ـ جمهورية مصر العربية١٣

طريقة وجهاز للتحكم االلكترونى فى فتح وغلق صنابير المياه، الخالطات دون حاجة الى 
 االستخدام اليدوى او المالمسة

(٥٤) 

   

-   ١  

 
 

(٢١) ١٩٩٩٠٩١٠٨٨ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٩/٠١ 

 (٧١) عمرو السيد السيد الحمالوى
  عمارات مصر للتعمير ـ القاهرة١٦ ش ٣ع ٧مساآن الشيراتون المنطقة 
  جمهورية مصر العربية

 (٥٤) ممتص الصدمات ذو معامل التثبيط المتغير
   

-   ٢  

 
 

(٢١) ١٩٩٩١٠١٣٢٥ 
(٢٢) ١٩٩٩/١٠/٢٤ 

 (٧١) قصود نجيب محمد آمال الدين عبد الم. م
  مصر الجديدة ـ تقاطع الحرية ـ السبع عمارات ـ مصر الجديدة٣ ش النزهة شقة ٦٢

  جمهورية مصر العربية 

 (٥٤) طريقة لتشكيل  الموازييك الخزفى بطريقة بسيطة يدوية ويمكن ميكنتها بتكاليف محدودة
   

-   ٣  

 



 
čē

 

(٢١) ٢٠٠٠٠٢٠١٨٩ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٢/٢٠ 
 (٧١)   منصورىابراهيم العايد

  شهر العقارى ـ المعادى ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية  ش مجدى بجوار ال٥
 (٥٤)  مسحوق تكرير الزيوت النباتيه

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ١  

 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٩٢٥ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/٢٨ 

 (٧١)  هانى محمود حنفى
  ـ جمهورية مصر العربيةالقاهرة ـ    دار السالمـ  النحاس ش عبد القادر ٤٨ 

 (٥٤)  مقعد مجهز ألسطوانة الغاز
يفاء قرار اإلدارة الخاص باست اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٢  

 

(٢١) ٢٠٠١١١١٢٥٥ 
(٢٢) ٢٠٠١/١١/٢٤ 

 (٧١)   شرآة مساهمة-اس سى ايه هايجين برودآتس ايه بى 
    السويد- جوتيبورج ٠٣٤٠٥ -اس 

 (٥٤) سم اداة ماصة ذات شكل رأسى مناسب لشكل الج
 (٧٤)  البادأحمد سمر 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٣  

 



 
čĔ

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٢٠١٧٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٢/١٢ 

 (٧١)   محمد الهادى عطية محمد.د. أ
   منشبة البكرى ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية٢عمارات خلف العبور عمارة

-والترانزيستورمعدن  خلية ذاآرة الكترونية استاتيكية عشوائية باستخدام الميكروثيرستور
   شبه موصل-اآسيد

(٥٤) 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد عل :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٤  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٣٠٣٣٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٣/٣٠ 

 (٧١) ـ نثرالندز هاينكن تكنيكال سيرفيسز بى فى
  ـ جمهورية مصر العربية  القاهرة١١٩٥/ب.ص

 (٥٤)  قة لتوصيل حاوية مع مصدر ضغطجهاز وطري
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٥  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٤٠٤٤٥ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٤/٣٠ 

 (٧١) ـ الواليات المتحدة االمريكية الرك ورلد وايد انكآمبرلى آ
  ـ جمهورية مصر العربية القاهرة-آورنيش النيل جاردن سيتى ١٠٨٥

 (٥٤)  تراآيب ماصة تتضمن مواد ذات قدرة امتصاص فائقة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ لبيانات و بعض ا
 

  
 

-   ٦  

 



 
Ďċ

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٥٠٥٠٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٥/١٥ 

 (٧١) ـ المانيا   ج.ك بوهرنجر انجلهايم فارما 
    االسكندرية١١١٧/ب.ص

 (٥٤)  انعا للتسربم جهاز ألختبار أجهزة تستخدم بدورها للتأآد من أن جسما مجوف يكون
 (٧٤) هدى أحمد عبد الهادى 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٧  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٦٠٦٤١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٦/١١ 

 (٧١) بادنجكى  محمود محمد عادل
    محمد بك- الجميلية - حلب -سوريا 

 (٥٤) ) الشيشة المثلجة(النرجيلة المثلجة 
 (٧٤)  خالد صالح حسن
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب لموضوعأو إجراء بعض التعديالت / بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٨  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٨٦٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/٠٣ 
 (٧١)  نوفارم ليمتد

  ـ جمهورية مصر العربية  القاهره١٢٤١١ امبابه ٩٦ص ب 
 (٥٤)  جليفوسيت ترآيبه تحتوى على

 (٧٤)  اللبادأحمد سمر 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  نه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل ع :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٩  

 



 
ĎČ

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٨٩٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/١٠ 

 (٧١) يوسف  عبير طلعت جابر على
   رية مصر العربية جمهو- محافظة القاهرة - المطرية -شارع أحمد الريس ٢١

 (٥٤)  آارت ممغنط
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٠  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩٠٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/١٢ 

 (٧١)  ى يوسف لعت جابر علعبير ط
    جمهورية مصر العربية- محافظة القاهرة - المطرية -شارع أحمد الريس ٢١ 

 (٥٤)  آمبيوتر متحرك
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة  أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١١  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩٥٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/٢١ 

 (٧١) ـ شرآة متحدة ذى بروآتر آند جامبل آومبانى
  ـ جمهورية مصر العربية  باالسكندرية١١١٧ب ٠ص

 (٥٤)  عضو ماص به عامل محسن لنقل السائل
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتب :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٢  

 



 
Ďč

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩٠٩٩٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/٠٧ 

 على زين العابدين عبد السالم ـ ١
 سمير عبد العزيز ابراهيم  -٢
 سليمان  الد عبد العزيزخ -٣
 اشرف بكرى عبد الرازق ـ ٤
  عصام الدين سالم ابراهيمـ ٥

(٧١) 

 مرآز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ـ آلية الزراعة ـ جامعة عين شمس
 القاهرة ـ  ١١٢٤١الرمز البريدى  -شبرا الخيمة  -حدائق شبرا  ٦٨ 

 جمهورية مصر العربية

 

 (٥٤)  لمكافحة الديدان الثعبانية النيماتوداانتاج مرآب حيوى 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٣  

 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١٠٩٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٠٥ 

 (٧١)  عادل محسن المنشاوى الخضرجى
    جمهورية مصر العربية- محافظة المنصورة - الدقهلية - مدينة الفردوس - ١٩عمارة 

 (٥٤)  تنقية حمض الفوسفوريك المصرى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب اء بعض التعديالت لموضوعأو إجر/ بعض البيانات و 

 
 

-  ١٤  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٦٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٢٣ 

 (٧١)  رزق ابو هشيمة عيسوى رزق
  قليوبيةـ را الخيمة بشـ  الدور الرابع ٧ش الجامع الجديد إبراهيم بك شقة ٥ 

 جمهورية مصر العربية
 

 (٥٤)  ينج اينجل فال-جهاز انذار ضد السرقة 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٥  

 



 
ĎĎ

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٠١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/٠٣ 

 (٧١)  حلمى االنور االعصر
  ـ جمهورية مصر العربية مصر الجديدة -ش الشهيد محمود قطب  ١١

 (٥٤)  جهاز انذار بسيارة متصادمة ومستقبل تنبية
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  قات الطلبالفكرة المقدمة ومرف أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٦  

 
�  

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٠٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/٠٨ 

 (٧١)  علىعماد السيد محمد 
    جمهورية مصر العربية- محافظة الدقهلية - السنبالوين -يخة شالبستان ش ال

 (٥٤)  جهاز االرسال واالستقبال الداخلى والخارجى بالصورة للدبابة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ء بعض التعديالت لموضوعأو إجرا/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ١٧  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٠٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/١٠ 

 (٧١)   ـ شرآة متحدةذى بروآتر اند جامبل آومبانى
    االسكندرية١١١٧ص ب 

 (٥٤)  مرشح الزالة الماء ومواد نشطة سطحيا من مائع محب للليبيدات
 (٧٤)  هادىهدى احمد عبد ال
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ١٨  

 



 
Ďď

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٢٠١٤٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٢/٠٥ 

 (٧١)  باير اآتنجيز لشافت
  ـ جمهورية مصر العربية   القاهرة١١١٧ص ب 

 (٥٤) تستخدم فى مكافحة اآلفات وعملية لتحضيرها فتاالميدات
 (٧٤) سهير ميخائيل زرق
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ١٩  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٢٠١٨٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٢/١٧ 

 (٧١)  خيت جمعةمحمد السيد مسعود ب
  ـ جمهورية مصر العربية ـ االسكندرية  ش آمال متفرع من عرفان محرم بك١٨

 (٥٤)  جهاز الكهروبخارى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة  أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٢٠  

 

(٢١) ١٩٩٨٠٣٠٢٧١ 
(٢٢) ١٩٩٨/٠٣/٠٨ 

 (٧١) احمد محمود محمد عبد الرحمن 
   ـ جمهورية مصر العربية ٨، شقة٧ شقة ٣شبين القناطر ـ عمارات بنك االسكان ـ عمارة

 (٥٤) منضدة وحوض وحدة االسنان معقمين 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متناز :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٢١  

 
 

 



 
ĎĐ

(٢١) ٢٠٠٢٠٤٠٤٤١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٤/٢٩ 

 (٧١)  شرآة فونتانا بهجت االآوح وشرآاه
   امبابة -خلف مصنع الفيزور للمالبس الجاهزة -طريق البراجيل - ىش ابو عل ٢٠ 

   لخالطات المياه-المحول ذو المحورين
  :يةتقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التال :التقرير القانونى

الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ١  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠١٠ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/١٠ 

 (٧١)   انك-ريكوت 
  ٩٤٥٨٨ آاليفورنيا - بليسانتون - ٤٦٠ سويت -هوبيارد رود ٥٠٠٠
  المتحدة األمريكية الواليات

 

  مضفرة مبثوقة بالنفخمادة طريقة وجهاز لتصنيع 
  :تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير

ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى،
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٢  

 

(٢١) ٢٠٠٣٠٧٠٦٥٣ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٧/٠٨ 

 )فرد(باجالسى جينافيليبوـ ١
 )فرد(بيدوال آريستيان بيوـ ٢
  )شرآة(  ايه. بى .  اس٩٦انزياتيف جنرالى ـ ٣

(٧١) 

    ايطالياـ تريستى ٣٤١٤٧ ، ١٢٤فيا فالفيا 
  زجاجة من البالستيك قابلة للتعقيم بالحرارة

  :ديم المستندات التاليةتقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تق :القانونى التقرير
ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى،

  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٣  

 



 
Ďđ

(٢١) ٢٠٠٣٠٧٠٧٤٥ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٧/٣٠ 

 (٧١)  ممتاز عبد القادر حيزة
    تندحةـ خميس مشيط ـ المملكة العربية السعودية 

  ال والعادي للمعاقين والطوارئالهاتف الجو
  :تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير

ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى،
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٤  

 

(٢١) ٢٠٠٣٠٧٠٧٤٦ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٧/٣٠ 

 (٧١)   عبد القادر حيزةممتاز
    تندحةـ خميس مشيط ـ المملكة العربية السعودية 

 بيت المسواك 
  :تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير

ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى،
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٥  

 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٨٨٥ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/١٣ 

 (٧١) ذى بروآتر اند جامبل آمبانى 
  ـ الواليات المتحدة االمريكية٤٥٢٠٢وان بروآتر اند جامبل بالزا ـ سينسيناتى ، اوهايو 

 )حاوية(نظام لتغطية فتحة وعاء 
  : المستندات التاليةتقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم :القانونى التقرير

ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى،
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٦  



 
ĎĒ

 

(٢١) ٢٠٠١١٠١١٣٠ 
(٢٢) ٢٠٠٣/١٠/٢٥ 

 (٧١) ذى بروآتر اند جامبل آمبانى 
  واليات المتحدة االمريكيةـ ال٤٥٢٠٢وان بروآتر اند جامبل بالزا ـ سينسيناتى ، اوهايو 

  حشوة وقاية محسنة وطريقة صنعها 
  :تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير

ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى،
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٧  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٤٠٣٩٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٤/١٦ 

 (٧١) ذى بروآتر اند جامبل آمبانى 
  ـ الواليات المتحدة االمريكية٤٥٢٠٢وان بروآتر اند جامبل بالزا ـ سينسيناتى ـ اوهايو 

  أدوات ماصة تحتوى على عامل يوفر للمرتدى االحساس بالراحه الالزمة
  :دم تقديم المستندات التاليةتقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لع : القانونى التقرير

ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى،
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٨  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٣٠٢٣١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٣/٠٣ 

 (٧١) فى . شل انترناشيونال ريسيرش ماتشابى بى
  ى هيج ـ هولندا إتش آر ذ٢٥٩٦، ٣٠آارل فان بيالندتالن 

 عملية وجهاز إلنتاج الهيدروجين
  :تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير

ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى،
  الرسم

(٥٤) 

 

-   ٩ 
  

 



 
Ďē

(٢١) ١٩٩٩١٢١٦٦٠ 
(٢٢) ١٩٩٩/١٢/٢٧ 

 (٧١)  اسماعيل حماد عبد العال
   ش احمد الريس ـ مدينة الريس ـ المطرية ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية٣٤

  تامين الطائرات من انفجار االطارات
  رفض فنى لعدم توافرالخطوة األبداعية :التقرير القانونى

(٥٤) 

  

 
 

-   ١  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠١٠٠٢٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠١/٠٨ 

 (٧١)  محمود احمد محمود يونس الشين
   مصر الجديدة -شارع عمار بن ياسر  ٢٠ 

  مشمعات بالستيك
  لعدم توافر الجدة و الخطوة األبداعية رفض فنى :التقرير القانونى

(٥٤) 

  

 
 

-   ٢  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٣٠٢٤١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٣/٠٥ 

 (٧١)  ةادبد عرامى محمد سعيد محم
    محافظة القاهرة - منيل الروضة -١٩ شقة - الدور الخامس -ش المنيل   ٢٣

 )Filter A-E (اى. فلتر اى
  لعدم توافر الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق الصناعى رفض فنى :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٣  

 



 
ĎĔ

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٣٠٢٥١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٣/١٠ 

 (٧١)  حمد الهامى على ابراهيمم. د.أ
   مدينة نصر- مدينة الزهور-حى الزهور  -ش حمودة محمود المتفرع من عمر لطفى   ٣

 جمهورية مصر العربية
 

  الشراع الدوار لالستفادة من طاقة الرياح
  رفض فنى لعدم توافر الجدة و الخطوة األبداعية :القانونى التقرير

(٥٤) 

 
 
 

 

 

-   ٤  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٤٠٤٢٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٤/٢٤ 

 (٧١)  محمد صبحى على
   ٢٩ شقة ٢٠ـ التجمع االول الجنوبى ـ عمارة  القاهرة الجديدة

  جهاز تعقيم ادوات طبية
  فنى لعدم توافر الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق الصناعى رفض :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٥  

 
 

 
(٢١)  ٢٠٠٢٠٥٠٤٦٤ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٥/٠٧ 

 (٧١)  احمد محمد عبد المجيد
    جمهورية مصر- محافظة الجيزة - الهرم - الكوم األخضر -ش المستشفى   ٢٢

  جهاز انذار عن بعد فانا االرم
  رفض فنى لعدم توافر الجدة و الخطوة األبداعية :التقرير القانونى

(٥٤) 

 
 

 
 

-   ٦  

 



 
ďċ

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٥٠٤٩٢ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/٠٥/١٤ 

 (٧١)  أحمد عنتر نصر طعيمة
  محافظة البحيرة - دمنهور - الحصافى ـ بجوار مسجد الدمياطىش  ١٠

  جمهورية مصر العربية
 

  تطوير نظم األمن من خطر اإلرهاب واالختطاف داخل الطائرات المدنية
  ية للتطبيق الصناعىالقابل رفض فنى لعدم توافر الخطوة األبداعية و :التقرير القانونى

(٥٤) 

 
 

 
 

-   ٧  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٥٠٥٥٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٥/٢٥ 

 (٧١)  عبد الجيد عباس عبد الجيد السيد الجنيدى
   المدخل االول ـ العمارة االقتصادية ـ ش الشوانى ـ مرآز مغاغة ـ محافظة المنيا٩شقة

  جهاز مد وطى واختبار السلك
   فنى-رفوض طلب م :التقرير القانونى

(٥٤) 

 
 
 

 

 

-  ٨  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٦٠٦٠٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٦/٠٥ 

 (٧١)  آولجيت بالموليف آومبانى
    االسكندرية١١١٧ص ب 

  مقطع فرشاة خاص بفرشاة أسنان آهربية
   فنى-طلب مرفوض  :التقرير القانونى

(٥٤) 

 
 

 
 

-  ٩  

 



 
ďČ

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٧٠٧٨٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٧/٠٨ 

 (٧١)  حمد محمود عبد الحليم عبد العال ابو طالبا. م
  ١شقة  الدقى الدور السادس - ميدان المساحه-ش رشدان   ٨

وتحصيل  منظومة الية متكاملة لرصد وتسجيل مخالفات المرور واعالم المخالفين
  المخالفات

   الصناعىالخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق رفض فنى لعدم توافر :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ١٠  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٧٠٨٥٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٧/٢٨ 

 (٧١)  محمد سعودى امين عبد الحفيظ
  محافظة القاهرة - المطرية - برآة الحاج -شارع عبد اهللا رفاعى  ١٨

  العربية جمهورية مصر
 

  نادى الخيمة الصحية
  تطبيق الصناعىلعدم توافر القابلية لل رفض فنى :التقرير القانونى

(٥٤) 

 
 
 

 

 

-  ١١  

 
 

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٨٧١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/٠٤ 

 (٧١)  محمد السيد عبد اهللا محمد
  ـ جمهورية مصر العربية الصورة مرآز آفر صقر الشرقية
  سالح بحرى ذو تكنولوجيا عالية

  رفض فنى لعدم توافر القابلية للتطبيق الصناعى :التقرير القانونى
(٥٤) 

  
 

-  ١٢  

 



 
ďč

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٨٧٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/٠٦ 

 (٧١)   محمد عبد اللة السيد مصطفى.د
  ـ جمهورية مصر العربية  امبابة- وراق العرب -ش مسجد النور المحمدى ٨ 

  جبيرة لعالج الشلل النصفى والشلل المخى
  يةرفض فنى لعدم توافر الجدة و الخطوة األبداع :القانونى التقرير

(٥٤) 

 
 
 

 

 

-  ١٣  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩٠٩٨٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/٠٣ 

 (٧١)  تامر ممتاز عبد الخالق سالمة
  ـ جمهورية مصر العربية دقهلية  ـ المنصورة  ـ مدينه السالم٩ ش ٧ بلوك ٢منزل 

  اطار االمان
  توافر الجدة رفض فنى لعدم :التقرير القانونى

(٥٤) 

 
 

 
 

-  ١٤  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٢٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/١١ 

 (٧١)  جمال محمد على الخضرى
   شبرا الخيمةـ شارع عماد الدين متفرع من شارع الوحدة مدينة بدر السكنية  ٧

  متاهة الكهربائية
  لعدم توافرالخطوة األبداعية رفض فنى :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ١٥  

 



 
ďĎ

 
(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣١٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٠٤ 

 (٧١)  خالد احمد خليفة محمود
  محافظة- دار السالم - ٣الدور الثالث شقة ) ٥( عمارة -عمارات رئاسة الجمهورية 

   جمهورية مصر العربية-القاهرة 
 

  خلطة
  الجدة و الخطوة األبداعية رفض فنى لعدم توافر :التقرير القانونى

(٥٤) 

 
 
 

 

 

-  ١٦  

 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠١٠٠٢٣ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠١/١٣ 

 (٧١)  أحمد خليل عبد الجيد خليل
ـ جمهورية مصر العربية  شبرا الخيمة ثانى–شارع حسنى حماد عزبة الصعايدة بهتيم  ١١  

 وباسلوب عرض طريقة جديدة لتحضير وتصنيع اللحوم والدواجن واألسماك بشكل جديد
  جديد

   فنى-طلب مرفوض  :التقرير القانونى

(٥٤) 

 
 
 

 

 

-  ١٧  

 

(٢١) ٢٠٠٣٠١٠٠٤١ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠١/١٨ 

 (٧١)  محمد شاهين راشد
  ـ جمهورية مصر العربية  محافظة المنوفية– مرآز منوف –قرية دمليج 

  المزرعة السحرية
لعدم توافر الجدة و الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق  رفض فنى :التقرير القانونى

  الصناعى

(٥٤) 

  
 

-  ١٨  

 



 
ďď

 
(٢١) ٢٠٠٢٠١٠٠٦٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠١/٢٠ 

 (٧١) محمد محمد محمد مصطفى الصايغ 
   ش ابراهيم راجى ـ بوللكى ـ االسكندرية ٣٢

 جهاز اطفاء حريق رغوى مرآز
لعدم توافر الجدة و الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق  رفض فنى :التقرير القانونى

  الصناعى

(٥٤) 

 
 
 

 

 

-  ١٩  

 

(٢١) ٢٠٠١٠٩٠٩٧٤ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/١٥ 

 (٧١) رجب محمد محمد بهدر
  مدخل ب ـ بورسعيد٤٠٦ ـ شقة٤عمارات الرباط ـ السالم الجديد ـ حى الضواحى ـ عمارة

 جمهورية مصر العربية
 

 القمامة المنزلية 
لتطبيق لعدم توافر الجدة و الخطوة األبداعية و القابلية ل رفض فنى :التقرير القانونى

  الصناعى

(٥٤) 

  
 

-  ٢٠  

 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠٦٠٧٥٦ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٦/١٠ 

 (٧١) هانى هالل محمد شلبى . د
 ـ عمارة نور الصباح ـ مصر الجديدة ـ القاهرة  ١٤ش اسماعيل الفلكى شقة١٨

 جمهورية مصر العربية
 

 طاء بورسلينعلبة حفظ علب مناديل الورق الكرتونية المصنوعة من السيراميك او غ
لعدم توافر الجدة و الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق  رفض فنى :التقرير القانونى

  الصناعى

(٥٤) 

  
 

-  ٢١  

 



 
ďĐ

 

(٢١) ٢٠٠١١٢١٣٨٦ 
(٢٢) ٢٠٠١/١٢/٣١ 

 (٧١) ناصر محمد سعد هاشم 
  ش الهرم امام نجية سنتر ـ القاهرة  ـ جمهورية مصر العربية

  للثالجة او الديب الفريزر الرأسىالباب المزدوج
لعدم توافر الجدة و الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق  رفض فنى :التقرير القانونى

  الصناعى

(٥٤) 

  
 

-  ٢١  

 



 
đċ

 
(٢١) ١٩٩٤٠٧٠٤٥٧ 
(٢٢) ١٩٩٤/٠٧/٣١ 

 (٥٤) ورقة سرى بعالمة ملونة 
 SECURITY PAPER WITH COLOR MARK  

 (٧٣) دراجيسا اندريك ـ يورديسالف ـ ستوزانوفيك  
 (٧٤) محمد محمد بكير 

  
 

-   ١  

 
 
 
 

(٢١) ١٩٩٦٠٧٠٦٣٥ 
(٢٢) ١٩٩٦/٠٧/٠٦ 
 (٥٤)   الكالفيوالنيكأمالح حمض

CLAVULANIC ACIDSALTS  
 (٧٣)  سيبورآورت ليمتد
 (٧٤)  سمر أحمد اللباد

  
 

-   ٢  

 
 

(٢١) ١٩٩٧٠٧٠٦٧٣ 
(٢٢) ١٩٩٧/٠٧/١٦ 

 (٥٤)  ج أ ب أ بيرولكاربوآسانيليدات معينه مدمجه ، فئه جديده من روابط مستقبل المخ
CERTAIN FUSED PYRROLECARBOXANILIDES , A NEW 
CLASS OF GABA BRAIN RECEPTOR 

 

 (٧٣)  نيوروجين آوربوريشن
 (٧٤)  اخنوخ صادق الياس

  
 

-   ٣  

 



 
đČ

 
(٢١)    ١٩٩٨٠٧٠٧٦٩ 
(٢٢) ١٩٩٨/٠٧/٠١ 

 (٥٤)  الميترالى وغيرها مبعدان لدعامة عضلة القلب ايمن وايسر فى عمليات تصليح الصمام
PAPILLARY MUSCLE RETRAETORS  

 (٧٣)  محمد رفعت عبد الرحمن قطب قمر

  
 

-   ٤  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٨٠٧٠٧٨٦ 
(٢٢) ١٩٩٨/٠٧/٠٤ 
 (٥٤)  مرآبات ازيتيدين

AZETIDINES  
 (٧٣)  متحدة شرآه ـ فايزر انك 

 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   ٥  

 
 

(٢١) ١٩٩٨٠٧٠٨١١ 
(٢٢) ١٩٩٨/٠٧/١٣ 

 (٥٤)  أ فى المخ دات مدمجة جديدة ، فئة جديده من روابط مستقبل ج أ ببيرول آاربوآسامي
NOVEL FUSED PYRROLECARBOXAMIDES A NEW CLASS OF 
GABA BRAIN RECEPTOR LIGANDS 

 

 (٧٣)  نيروجين آوربوريشن
 (٧٤)  اخنوخ صادق الياس

  
 

-   ٦  

 



 
đč

 
(٢١) ١٩٩٩٠٧٠٨٧٧ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٧/١٩ 

 منشطات مستقبل  والمستخدمه٢بريديل بنيزيميدازول مستبدله فى الموقع ب -١مرآبات 
ORL-١   

(٥٤) 

٢-SUBSTITUTED-١-PIPERIDLY BENZIMIDAZOLE 
COMPOUNDS AS ORL-١ RECEPTOR AGONISTS 

 

 (٧٣) فايزر انك 
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ٧  

 
 

(٢١) ١٩٩٩٠٧٠٨٩٥ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٧/٢٢ 

 (٥٤)  وآينوليناتايز
ISOQUIOLIES  

 (٧٣) فايزر انك 
 (٧٤) هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ٨  

 
 

(٢١) ١٩٩٩٠٧٠٨٩٩ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٧/٢٤ 
 (٥٤)   المياهأعماق من الغارقةاستخراج السفن 

PULLING THE DROWNED SHIPS OUT OF THE DEEP 
WATER(SEAS) 

 

 (٧٣) أنور رضا سدرة حنين

  
 

-  ٩  

 



 
đĎ

 
(٢١) ٢٠٠٠٠٧٠٩٢٤ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٧/١٨ 

 (٥٤)  مشتقات ثالثى ازول وايمدازول
TRIAZOLE AND IMIDAZOLE DERIVATIVES  

 (٧٣)  ج٠هوفمان الروش أ. ف
 (٧٤) هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ١٠  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠٧٠٩٢٦ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٧/١٩ 
 (٥٤)  شمسية آهربائية

ELECTRICTIC AMBRELLA  
  (٧٣)   أحمد مصطفى ابو سريع عبد المجيد

-  ١١  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠٧٠٩٥٢ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٧/٢٦ 
 (٥٤)  فرشاه االسنان

TOOTHBRUSH  
 (٧٣)  موسير اليكتروجيرات

سلوى ميخائيل زرق * سامية* سهير  (٧٤) 
 

-  ١٢  

  
 



 
đď

 
(٢١)    ٢٠٠٠٠٧٠٩٥٨ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٧/٢٦ 

 (٥٤)  بل بحرى بصرى يقاوم االنتشار الطولى للماءآا
SUBMARINE OPTICAL CABLE RESIST TO LONGITUDINAL 
WATER PROPAGATION 

 

 (٧٣)  nأ. ب . بيرلى آافى سيستيمى س
 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى

 
 

-  ١٣  

 

(٢١)    ٢٠٠٠٠٧٠٩٥٩ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٧/٢٦ 

 (٥٤)  ار الطولى للماءآابل بحرى بصرى يقاوم االنتش
SUBMARINE OPTICAL CABLE RESISTANT TO 
LONGITUDINAL WATER PROPAGATION 

 

 (٧٣)  بيرلى آافى سيستيمى س ب ا
  (٧٤) هدى احمد عبد الهادى

-  ١٤  

 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧١٢ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠١ 

 (٥٤)  طريقة إلنتاج الفورمالدهيد
METHOD FOR THE PRODUCTION OF FORMALDEDHYDE  

 (٧٣)   ايه ـ شرآة سويسرية مساهمة.آاسيل آيميكالز إس 
 (٧٤)  سمر أحمد اللباد

  
 

-  ١٥  

 



 
đĐ

 
(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧١٥ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠١ 
 (٥٤) ترآيبات فمية

ORAL COMPOSITIONS  
 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى

 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ١٦  

 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧١٦ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠١ 

 (٥٤)  تحسين لصحة الجسم آله
PROMOTING WHOLE BODY HEALTH  

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ١٧  

 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧١٧ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠١ 

 (٥٤)  تحسين لصحة الجسم آله
PROMOTING WHOLE BODY HEALTH  

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى عبد الهادى

  
 

-  ١٨  

 



 
đđ

 
(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧١٨ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠١ 

 (٥٤)  تحسين لصحة الجسم آله
PROMOTING WHOLE BODY HEALTH  

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى عبد الهادى

  
 

-  ١٩  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٢٩ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠٢ 
 (٥٤)  مشتقبت بيرول

PYRROLE DERIVATIVES  
 (٧٣)   ج. هوفمان ال روش ا .ف

 (٧٤)  هدى عبد الهادى

  
 

-  ٢٠  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٣٣ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠٢ 
 (٥٤)  منول هدروماتيك

HYDRAUMATIC MANUAL  
 (٧٣)  محمد علي موسي محمد

  
 

-  ٢١  

 



 
đĒ

 
(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٣٧ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠٣ 

 (٥٤)  مثبطات بوليمريز فيروسى
VIRAL POL YMERASE INHIBITORS  

 (٧٣)  ليمتد، شرآة محدودة المسئولية) آندا(بوهرنجر انجلهايم 
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ٢٢  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٣٨ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠٣ 

 (٥٤)  له حصاد اليدوى بالطاقة الذاتيةا
MANUAL SELF POWER REAPER  

 (٧٣)  نصر البدرى عباس محمد

  
 

-  ٢٣  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٣٩ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠٤ 

 (٥٤)  مشتقات بيرازوال
PYRAZOLE DERIVATIVES  

 (٧٣)   فايزر انك
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ٢٤  

 



 
đē

 
(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٤٤ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠٤ 

 (٥٤)  جهاز لالستفادة من الطاقة الشمسية
APPARATUS FOR UTILISING SOLAR ENERGY  

 (٧٣) اآتنجيز لشافت ـ سوريا هولدينجزباير 
 (٧٤)  سهير ميخائيل رزق

  
 

-  ٢٥  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٤٨ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠٧ 

 (٥٤)  بيبرازين مستبدلة يروسات من مشتقات اندول اآسو استيلترآيب يتضمن نشاط مضاد للف
COMPOSITION AND ANTIVIRAL ACTIVRY OF 
SUBSTITUTED INDOLEOXOACRTIC PIPERAZINE 
DERIVATIVES 

 

 (٧٣)  ايرز سكويب آمبانىمبريستول ـ 
 (٧٤)  سراج الدينأنيس هدى 

  
 

-  ٢٦  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٦٠ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠٩ 

 (٥٤)   األدرينالينية٣مماثالت بيتا 
B٣ ADRENERGIC AGONISTS  

 (٧٣)  ايلى ليلى اند آومبانى
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ٢٧  

 



 
đĔ

 
(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٧٢ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/١١ 
 (٥٤)  مشتقات تترازول

TETRAZOLE DERIVATIVES  
 (٧٣)  ج. هوفمان الروش أ . ف

 (٧٤)   أحمد عبد الهادىهدى

  
 

-  ٢٨  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٨٣ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/١٧ 

 (٥٤)  مستبدلة -ذرة مغايرة -& أسيل -& منشطات جلوآوآيناز أسيتاميد بنزين
A-ACYL AND A-HETEROATOM-SUBSTITUTED BENZENEN 
ACETAMIDE GLUCOKINASE ACTIVATORS 

 

 (٧٣)  ج. هوفمان ال روش أ . ف
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ٢٩  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٩١ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/١٨ 

 (٥٤)  مشتقات بيراميدين
PYRAMIDIN DERIVATIVES  

 (٧٣)  ج.هوفمان الروش أ.ف
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ٣٠  

 



 
Ēċ

 
(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٩٢ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/١٨ 

 (٥٤)  مشتقات بيروليدين
PYRROLIDINE DERIVATIVES  

 (٧٣)   ج.هوفمان ال روش ا. ف
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

 
 

-  ٣١  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٩٣ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/١٨ 

 (٥٤)  مشتقات بيروليدون جديدة
NEW PYROLIDONE DERIVATIVES  

 (٧٣)  ج.هوفمان ال روش ا. ف
  (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

-  ٣٢  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٩٤ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/١٨ 

 (٥٤)  مشتقات بيروليدين
PYRROLIDINE DERIVATIVES  

 (٧٣)  ج.هوفمان الروش أ.ف
  (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

-  ٣٣  

 



 
ĒČ

 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٨٢٢ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٢٨ 
 (٥٤)  عالج للسرطان

CANCER TRATMENT  
 (٧٣)  ومبانيذي بروآتر اند جامبل آ
  (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

-  ٣٤  

 
 

 

 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٨٢٣ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٢٨ 
 (٥٤)  عالج السرطان

CACCER TREATMENT  
 (٧٣)  ذي بروآتر اند جامبل آومباني

  (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

-  ٣٥  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٨٢٥ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٢٨ 
 (٥٤)  يف تكون الكوك في افران التكسير الحراريترآيبات لتخف

COMPOSITIONS FOR MITIGATING COKE FORMATION IN THERMAL 
CRCKING FURNACES 

 

 (٧٣)  اتوفينا آيميكالز انك
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ٣٦  

 



 
Ēč

 
(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٨٣٠ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٢٩ 
 (٥٤)  مشتقات بيبرازين

PUPRAZINE DERIVATIVES  
 (٧٣) ، فرناليس ريسيرش ليمتد ج.هوفمان الروش أ .ف

 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ٣٧  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٨٣٥ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٣٠ 

الكهرومغناطيسية  جهاز وطريقة لحماية مستخدم الهاتف المحمول من أضرار االشعة
  الصادرة منه

(٥٤) 

ADVICE AND A METHOD TO ELEMENTE THE DANGER 
MICRO RADIATION FROM THE MOBIL PHONE 

 

 (٧٣)  عبد الحليم الرباط حسن تحسين
  (٧٤)  محمد طارق ابو رجب

-  ٣٨  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٧٠٧٥٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٧/٠١ 
 (٥٤)  مرآبات جديدة

NEW COMPOUNDS  
 (٧٣)  ب .زينيكا أ استرا 

 (٧٤) هدى أحمد عبد الهادى
 

-  ٣٩  

 



 
ĒĎ

 
(٢١)    ٢٠٠٢٠٧٠٧٨٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٧/٠٧ 

 (٥٤)  فرن حريق لحرق العناصر االنشائية المحملة
FIRE FURNACE TO ACHIEVE FIRING TEST ON LOADED 
STRUCTURAL MEMBERS 

 

 (٧٣)  اسامة فائق خليل محمد المسلمى

  
 

-  ٤٠  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٧٠٧٩٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٧/٠٩ 

 (٥٤)  مشغل ومؤين للمصابيح الفلوروسنت بدون تسخين الفتيلة الجانبية
FAST PLAYER STARTER FOR FLUORESCENT LAMPS  

 (٧٣)  ايهاب السيد حسن يوسف الجوهرى

  
 

-  ٤١  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٧٠٨٥٥ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٧/٣٠ 

 (٥٤)  جهاز يخبر صاحبه او الشرطة الكترونيا بحدوث اختراق
AN INSTRUMENT WHICH INFORM THE ONWER OR THE 
POLICE OF PENETRATION 

 

 (٧٣) محمود جمال الدين طه محمد أحمد 

  
 

-  ٤٢  

 
 
 



 
Ēď

 

(١١) ٠٠٢١٨٠٧ 
(٢١) ١٩٩٨٠٧٠٨٤٢ 

 (٥٤)  ةظ وتوزيع المواد الخطروعاء لحف
DISPENSER PACKAGE  

 (٧٣)  سى جونسون اند صن انكاس 
 (٧٤)  سمر أحمد اللباد

  
 

-   ١  

 
 

(١١) ٠١٨٥٤٢ 
(٢١) ١٩٨٨٠٧٠٤١١ 

 (٥٤)  جهاز أستقبال متعدد النظام بة أفقية أوتوماتيكية ساآعدائرة 
AN AUTOMATIC HORIZONTAL HOLDER CIRCUTE FOR 
MUTI - SYSTEM RECETER. 

 

 (٧٣)  نى ليمتد سامسونج اليكترونيك آومبا
 (٧٤)  جورج عزيز عبد الملك

  
 

-   ٢  

 
 
 

(١١) ٠١٨٥٩٩ 
(٢١) ١٩٨٨٠٧٠٣٩٦ 

 (٥٤)  مشبك تثبيت قضيب سكة حديد وقضيب سكة حديد ونظام تجميع مثبت
A RAILWAY RAIL - FASTENING CLIP AND A RAILWAY 
RAIL-AND FASTENING ASSEMBLY 

 

 (٧٣) اباندرول ليمتد ، بانجلتر
 (٧٤)  يل رزقسلوى ميخائ

  
 

-   ٣  

  
 



 
ĒĐ

 

(١١) ٠١٩٢٣٤ 
(٢١) ١٩٩١٠٧٠٤٥١ 

 (٥٤)  قاطع دوائر آهربية معزول الغاز من نوع انتفاض
PUFFER TYPE CAS- INSULATED CIRCUIT BREAKER.  

 (٧٣)  هيتاشى ليمتد 
 (٧٤)  محمد محمد بكير

  
 

-   ٤  

 
 
 

(١١) ٠١٩٦٧٩ 
(٢١) ١٩٨٩٠٧٠٣٢٩ 

 (٥٤)  عمليه لتحضير مبيدات آفات شديده الفاعليه قابله للتشتيت في الماء 
PROCESS FOR PREPARING HIGHLY ACTIVE WATER 
DISPERSIBLE PESTICIDES. 

 

 (٧٣)  ذي داوآيميكال آومباني 
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   ٥  

 
 
 

(١١) ٠١٩٧٣٤ 
(٢١) ١٩٩١٠٧٠٤٣٣ 

 (٥٤)  قاطع دائره اندفاع غاز
CAS BLAST CIRCUIT BREAKER.  

 (٧٣)  هيتاشى ليمتد
 (٧٤)  محمد محمد بكير

  
 

-   ٦  

 



 
Ēđ

 

(١١) ٠٢٠٠٧٤ 
(٢١) ١٩٩٣٠٧٠٤٠٦ 

 (٥٤)  اجزاء دقيقه ايدروجيل ماصه فى تكوينات ماصه
ABSORBENT HYDROGEL FINES IN ABSORBENT  

 (٧٣)  جامبل آومبانىذى بروآتر اند 
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   ٧  

 
 
 

(١١) ٠٢٠٨٢٦ 
(٢١) ١٩٩٥٠٧٠٥٦١ 

 (٥٤) محرك رافع 
SELF LIFTING DEVICE  

 (٧٣)  مختار محمود فؤاد
  

  
 

-   ٨  

 
 
 

(١١) ٠٢٠٨٦٣ 
(٢١) ١٩٩٣٠٧٠٤١٥ 

 (٥٤)  منظف جسمانى مع مرطب
PERSONAL CLEANER WITH MOISTURIZER  

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ٩  

 



 
ĒĒ

 

(١١) ٠٢١٠٢٧ 
(٢١) ١٩٩٦٠٧٠٦٩٩ 

 (٥٤)   خفيفىضوئيه ذات تدرج لون )مبيضات(مواد تقصير
LOW HUE PHOTOBLEACHES  

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  ىهدى أحمد عبد الهاد

  
 

-  ١٠  

 
 
 

(١١) ٠٢١٣٤٤ 
(٢١) ١٩٩٧٠٧٠٧١٨ 

 (٥٤)  فاتاآل اتمبيدلتراآيب 
PESTICIDAL COMPOSITIONS  

 (٧٣)  ج. نوفارتيس أ
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  

 
 

-  ١١  

 

(١١) ٠٢١٧٦٣ 
(٢١) ١٩٩٨٠٧٠٧٩٥ 

 (٥٤) طريقة لتحضير نسيج خلوى مغلف مضاد لآلفات
IMPROVED COATED PESTICIDAL MATRICES A PROCESS 
FOR THEIR PREPARATION AND COMPOSITIONS 
CONTAINING THEM 

 

 (٧٣)  اميرآان سياناميد آومبانى
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ١٢  

 



 
Ēē

 

(١١) ٠٢١٨٩٨ 
(٢١) ١٩٩٩٠٧٠٨٢٠ 

 (٥٤)   ذات فائدة آبرىةفوط
HIGH UTILTY TOWEL  

 (٧٣)  آمبرلي آالرك ورلدرايد انك
 (٧٤)  سراج الدينأنيس هدى 

  
 

-  ١٣  

 
 
 

(١١) ٠٢١٩١١ 
(٢١) ١٩٩٨٠٧٠٨٣٢ 

تصاعدي متعدد المراحل  ماده الواح ثالثيه االبعاد قابله للتنشيط انتقائيا، ذات تنشيط
  لتوصيل ماده الي سطح مستهدف 

(٥٤) 

SELECTIVELY- ACTIVATIDLE THEE- DIMENSIONAL SHEET 
MATERIAL HAVING MULTI-STAGE PROGRESSIVE 
ACTIATION TO DELIVER A SUBSTANCE TO A TARGET 
SURFACE. 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  ١٤  

 
 
 

(١١) ٠٢٢٢٥١ 
(٢١) ١٩٩٩٠٧٠٨٢٨ 

 (٥٤)  جهاز انذار يعمل بالكمبيوتر
ALARMANLAGE MIT COMPUTER  

 (٧٣)  سامى غرب
 (٧٤)  سراج الدينأنيس هدى 

  
 

-  ١٦  

 



 
ĒĔ

(١١) ٠٢٢٣٤٨ 
(٢١) ٢٠٠٠٠٧٠٨٨٩ 

 (٥٤) ترآيبه مبيدة لألعشاب من الجليفوسات ومادة مساعدة تزيد من تأثيرها
HERBIDAL COMPOSITION AND ADJUVANT  

 (٧٣)  نوفارم ليمتد
 (٧٤)  للبادا أحمد سمر

  
 

-  ١٧  

 
 
 

(١١) ٠٢٢٢١٨ 
(٢١) ١٩٩٥٠٧٠٦١٩ 

 (٥٤) عمليات لتحضير عوامل مغلفة مبيدة لآلفات وتراآيب منها
COATED PESTICIDAL AGENTS PROCESSES FOR THEIR 
PREPARATION AND COMPOSITIONS CONTAINING THEM 

 

 (٧٣)  اميرآان سياناميد آومبانى
 (٧٤)   الهادىهدى أحمد عبد

  
 

-  ١٨  

 
 

(١١) ٠٢٢٠٤٥ 
(٢١) ١٩٩٩٠٧٠٩٤١ 

 (٥٤)  بكره تغذيه مرآزيه مقاومه للتجعد وطريقه عملها
COLLAPSE RESISTANT CENTER FEED ROLL AND PROCESS 
OF MAKING THEREOF 

 

 (٧٣)  آمبرلي آالرك وايد انك
 (٧٤)  هدى سراج الدين

  
 

-  ١٩  

 



 
ēċ

 
(١١) ٠٢٢١٦٣ 

(٢١) ١٩٩٩٠٧٠٩٤٢ 
 (٥٤)   لموزعات ذات قلب دوارةتوصيل مجوَّفأداة 

FIELD OF THE INVENTION  
 (٧٣)  آمبرلى آالرك ورلد وايد انك

 (٧٤)  سراج الدينأنيس هدى 

  
 

-  ٢٠  

 
 
 

(١١)  ٠٢٢٢٢٤ 
(٢١) ٢٠٠٠٠٧٠٩٢٧ 

 (٥٤)  منتجات غذائية مثلجة
AERATED FROZEN PRODUCTS  

 (٧٣)  أ.سوسيتيه دى برودوى نستله س
 (٧٤) هدى أحمد عبد الهادى 

  
 

-  ٢١  

 
 
 

(١١) ٠٢١٤١٨ 
(٢١) ١٩٩٧٠٧٠٧٣٥ 

 (٥٤) طريقة لالتصال اآلمن والمحكم بين جهازين والتطبيق الخاص بهذه الطريقة
METHOD FOR PROVIDING A SECURE COMMUNICATION 
BETWEEN TWO DEVICES AND APPLICATION OF THIS 
METHOD

 

 (٧٣) فى ـ هولندا. ى . ديجكو
 (٧٤) هدى أنيس سراج الدين 

  
 

-  ٢٢  

 



 
ēČ

 
(١١) ٠٢١٩٤١ 

(٢١) ١٩٩٩٠٧٠٨٣٥ 
ترآبات وعملية لتصنيع أغشية من مادة عديد اآسيد االيثيلين وقابلة للذوبان فى الماء وذات 

 ة المنصهرة محسنة آما تقاوم التمزقمتانة جيدة وخواصها االنسيابية فى الحال
(٥٤) 

COMPOSITION AND PROCESS FOR MAKING WATER 
SOLUBLE POLYETHYLENE OXIDE FILMS WITH ENHANCED 
TOUGHNESS AND IMPROVED MELT RHEOLOGY AND TEAR 
RESISTANCE

 

 (٧٣) آمبرلى آالرك ورلد وايد انك
  (٧٤) هدى أنيس سراج الدين 

-  ٢٢  

 
 
 

(١١)  ٠٢٢١٠٣ 
(٢١)  ١٩٩٨٠٧٠٧٦٩ 

 (٥٤) يات تصليح الصمام الميترالى وغيرها ايمن وأيسر آدعامة لعضلة القلب فى عملمبعدان 
PAPILLARY MUSCLE RETRAETORS  

 (٧٣)  محمد رفعت عبد الرحمن قطب قمر. د

  
 

-   ٢٣  
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             .Ŷد اøبƳ Ƽøيƺǋت تƺمر
ƈميرة مƟمøøøد Ɵƈمøد. 
تƳ ǍǆƑǊبد اƯǂǁيƹ اƨǁيد. 
مǍǆ مƟمد ƈبǋ بكøøøر. 
 .øمƟƈ ǅøيƨƟ دøمƟƈدø
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 افتتاحية 
 

 
 لسنة  ٥٧    دخلـت مصـر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 ١٩٤٩ لسنة  ١٣٢ الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           ١٩٣٩
 لسنة  ٨٢ ثم قانون رقم     الخـاص ببراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،       

 وبمقتضى القانون األخير فإنه يلزم      فكرية والخاص بحماية حقوق الملكية ال     ٢٠٠٢
إصـدار جـريدة لبـراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم               

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
االت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى جميع المج   

والمبتكـرين ـ مـن األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركان العالم    
الجديـد الـذى تتشـكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هذا مزيدا من                
االهـتمام بهـذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسب مع              

 . فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة أهميتها
 

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            
البـراءة ولكـن يأتـى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات            

ؤكد يمكن االستفادة بها بما     واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والتى من الم         
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .ةـالمتقدم
 
 
 

 رئيس األآاديمية
 

فوزى عبد القادر الرفاعى.  د .أ



 الدولة الرمز الدولة الرمز 
 AE اإلمارات العربية المتحدة EC أآوادور
 AF أفغانستان EG جمهوریة مصر العربية
 AL البانيا ES أسبانيا
 AO أنجوال ET إثيوبيا
 AR األرجنتين FI فنلندا
 AT النمسا FR فرنسا
 AU استراليا GA جابون
 BD بنجالدیش GB كة المتحدةالممل
 BE بلجيكا GH غانا
 BF بورآينا فاسو GO غينيا
 BG بلغاریا GR اليونان
 BH البحرین GT جواتيماال
 BI بروندى GW غينيا بساو 
 BM برمودا GY جویانا
 BO بوليفيا HK هونج آونج
 BR برازیل HU المجر
 BS جزر الباهاما ID إندونسيا
 BU برما IE أیرلندا
 BW بتسوانا IL إسرائيل
 CA آندا IN الهند
 CB آوبا IQ العراق
 CG الكونغو IR إیران
 CI ساحل العاج IS أیسلندا
 CL شيلى IT إیطاليا
 CM آامرون JO االردن
 CN الصين JP اليابان
 CO آولومبيا KE آينيا
 CS تشيكوسلوفاآيا KP دیمقراطيةجمهوریة آوریا ال
 CY قبرص KR جمهوریة آوریا 
 DE ألمانيا KW الكویت
 DJ جيبوتى LB لبنان
 DK الدنمارك LI ليخنشتين
 DZ الجزائر LK سيریالنكا

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية



 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 LU لوآسمبورج RW رواندا
 LY ليبيریا SA المملكة العربية السعودیة
 LY ليبيا SD ودانالس
 MA المغرب SE السوید
 MC موناآو SG سنغافورة
 MG مدغشقر SL سيراليون
 ML مالى SN السنغال
 MN منغوليا SO الصومال
 MR موریتانيا SR سورنيام
 MT مالطة SU االتحاد السوفيتى
 MV ملدیف SV سلفادور
 MX المكسيك SY سوریا
 MY ماليزیا TD تشاد
 MZ موزمبيق TG تاجو
 NE النيجر TH تایالند
 NI نيكاراجوا TN تونس
 NJ نيجيریا TR ترآيا
 NL هولندا TW تایوان
 NO النرویج UG أوغندا
 NZ نيوزیالندا US الوالیات المتحدة األمریكية
 OM عمان UY أورجواى
 PA بنما VE فنزویال
 PE بيرو VN فيتنام
 PH لبينالف YD اليمن
 PK باآستان YU یوغوسلفيا
 PL بولندا ZA جمهوریة جنوب أفریقيا
 PT البرتغال ZM زامبيا
 PT قطر ZR زائير
 PY برجواى ZW زیمبابوى
 RO رومانيا
  
  
  

 

ل األعضاءرموز الدو: تابع  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية



 
ƕيƺجراǋيǂببǁت اƑǆƑبيǁا Ʀǋرم 

 

Ʀرمǁا Ǎƺجراǋيǂببǁا ǅƑبيǁا 
 رǃƽ اǁبراءة 11
 ǋǆع اǁبراءة 12
 رǃƽ اǂƯǁب  21
 تƑريơ تƾديǃ اǂƯǁب  22
30   ƕيƾبƨǓت اƑǆƑبي: 
31  ƕøيƾبƨǓا ǃøƽر  : 
32   ƕيƾبƨǓا ơريƑت : 
33  ƕøيƾبƨǓا ƕǁǋد : 
44  üǋبƽ ǅƳ رƪǆǁا ơريƑب تǂƯبراءةǁا 
 اǁتǆƬيƹ اǁدǂǁ Ǐǁǋبراءات  51
 تƨميƕ االختراع 54
 اǁƑƯ ǃƨب اǁبراءة  71
 اǃƨ اǁمخترع 72
 اǃƨ اǁممǈǁ Ɲǋǆ اǁبراءة 73
74 üكيǋǁا ǃƨا 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 øøøǊƺرƧ اƴǁدد 
 

ƕƟƻƬǁا ǃƽع                                                               رǋøøƮǋمǁا 
 
 čċċď ---------------------Č خǊƪ üǘر ƽ ƧƯƨƷƈبƑǊǁǋاǁتǍ تǃ بيǅƑ بǂƯǁƑبƑت  -
 
 ƧƯƨƷƈ čċċď ------------------------ČČ  بيǅƑ بǁƑبراءات اƑƬǁدرة خǊƪ üǘر-
 
- ǅƑبراءة ب بيǁا ƕكيǂم üƑƾتǆƑ---------------------------------------čĎ 
 
- ǅƑبي ƕيǋǆƨǁا ǃǋƨرǁت اƑتدراكƨƑب-----------------------------------čď 
 

 - ƑǊǆƳ ŷالƦƑǆمت ƑǉرƑتبƳƑرارات بƽ ƑǊǁ درتƬ Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑبي -------------------čĐ 
 

 čĔ--------------------كǅت بƳƉتبƑرƑǉ كǃǁ ǅƉ  بيǅƑ بǂƯǁƑبƑت اǁتƬ Ǎدرت ƽ ƑǊǁرارات-
 
 ĎČ-------------------------برǆƺ ƑǊƮƺيŷƑ بيǅƑ بǂƯǁƑبƑت اǁتƬ Ǎدرت ƽ ƑǊǁرارات -
 
- ƕكريƻǁا ƕكيǂمǁا ƼǋƾƟ ƕيƑمƟ ǅǋǆƑƾǁ Ƒƾƺǋ ƑǊيǂƳ ƕمترتبǁا ƼǋƾƟǁت اƮƾǆا Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑبي  

 ǃƽر ǅǋǆƑƾǁƑدر بƑƬǁاēč ƕǆƨǁ čċċčداد اƨ ǃدƴǁ  ƕيǋǆƨǁا ǃǋƨرǁ---------------- ĎĒ 
  
- ƕكريƻǁا ƕكيǂمǁا ƼǋƾƟ ƕيƑمƟ ǅǋǆƑƾǁ Ƒƾƺǋ ƑǊيǂƳ ƕمترتبǁا ƼǋƾƟǁت اƮƾǆا Ǎتǁبراءات اǁƑب ǅƑبي 

 ǃƽر ǅǋǆƑƾǁƑدر بƑƬǁاēč ƕǆƨǁ čċċč ƕيǋǆƨǁا ǃǋƨرǁداد اƨ ǃدƴǁ ---------------- ďē  
 
 



١  

(٢١) ١٩٩٦١٠٠٩٠٢ 
(٢٢) ١٩٩٦/١٠/٠٥ 

 (٧١)  ـ جمهورية مصر العربية  مكةـ شرآة الشرق االوسط لصناعه السجاد 
 (٥٤)  سجاد ذو وبرة صناعية تشبه الحرير الطبيعى والسجاد الصينىطريقة لصنع 

  

  
 

-   ١  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٨٠٦٠٧١٥ 
(٢٢) ١٩٩٨/٠٦/٢٠ 

EXXON PRODUCTION RESEARCH COMPANY
UNITED STATES OF AMERICA

(٧١) 

 (٥٤) إلسالة تيار غاز طبيعى مضغوط عملية تبريد تعاقبى 
(٣١) ٦٠/٠٧٩٦٨٠ 
(٣٢) ١٩٩٨/٠٣/٢٧ 

US (٣٣) 

  

 
 

-   ٢  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٩٠٨٠٩٩٠ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٨/٠٩ 

 (٧١) ـ جمهورية مصر العربية   عزامىمحمد عز الدين عل. د.أ
 (٥٤) )المترابالنت(  هرمونية لمنع الحمل وعالج النزيف الرحمى وسيلة رحمية

  
 

-   ٣  

 



٢  

 
(٢١) ١٩٩٩٠٨١٠٢٦ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٨/١٧ 

 (٧١) ـ جمهورية مصر العربية  ى عبد العزيز مصطفى حمد.د.أ
 (٥٤) تكرير البترول لوحده 

  

 
 

-   ٤  

 
 
 
 

(٢١) ١٩٩٩١٢١٦٦١ 
(٢٢) ١٩٩٩/١٢/٢٧ 

 (٧١) ـ جمهورية مصر العربية  سر فاروق ابراهيم البطلمحمد يا
ب يتسر دونالعادية  البطن ةو جراحأ المناظير ةشفط اآياس البطن عن طريق جراحلله آ

  هامحتويات
(٥٤) 

  
 

-   ٥  

 
 
 
 

(٢١) ١٩٩٩١٢١٦٦٩ 
(٢٢) ١٩٩٩/١٢/٢٨ 

 (٧١) ة ـ جمهورية مصر العربي مصطفى عبد الحفيظ الشربينى ابراهيم. د
 (٥٤)  ة الشرايين التاجيةاستخدام المحاآاة آوسيلة لزراع

  
 

-   ٦  

 
 



٣  

 

(٢١) ٢٠٠٠١٢١٥٦٦ 
(٢٢) ٢٠٠٠/١٢/١٩ 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA

(٧١) 

 (٥٤)  ة للتبيض سريعة الذوبان مواد نشط
(٣١) ١٧٢٧٤٣/٦٠ 
(٣٢) ١٩٩٩/١٢/٢٠ 

US (٣٣) 

  

 
 

-  ٧  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٠١٢١٦٠٣ 
(٢٢) ٢٠٠٠/١٢/٣١ 

 (٧١) ـ جمهورية مصر العربية  مدحت عاطف محمد عوض. أ
 (٥٤) على غرار اإلبر الصينية بر مصريةإ

  

 
 

-  ٨  

 
 

(٢١) ٢٠٠١١٢١٣٠٩ 
(٢٢) ٢٠٠١/١٢/٠٨ 

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA- SWITZERLAND (٧١) 
 (٥٤)  قوش بارزةمزخرفة بنرقائق 

(٣١) ٣١١٤٥٩،٢ 
(٣٢) ٢٠٠٠/١٢/٢٠ 

CH (٣٣) 

  
 

-  ٩  

 



٤  

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٢٠٢٠٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٢/٢٠ 

 (٧١) ـ جمهورية مصر العربية  محمد آمال محمد احمد المغربىالسيد . أ
 التحكم الديناميكى المحسنعن طريق  ذاذترسيب االبخرة الكيميائية والروطريقة لجهاز 
  لغاز الحاملفى حرآة اائيا آهرب

(٥٤) 

 
 
 

-  ١٠  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٢٠٢١٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٢/٢٦ 

 (٧١) ـ جمهورية مصر العربية  محمود نصر الدين محمد حسن. أ
 (٥٤) إناء شفاف يعمل آليا 

  

 
 
 

-  ١١  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٥٠٥٣٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٥/٢٠ 

 (٧١) ـ جمهورية مصر العربية  فريد عبد الرحيم عبد العزيز بدرية. د.أ
 (٥٤)  فعال صديق للبيئة من القهوة والكافيينحشرى  مبيد لتحضيرطريقة 

  

 
 
 

-  ١٢  

 



٥  

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٦٠٦٠٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٦/٠٥ 

OYENO OLEFINCHEMIE GMBH - GERMANY (٧١) 
 (٥٤) الحلقيةنات يوليفأطريقة للتلمرة من 
(٣١) ١٠١٢٨١٤٤،٧ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٦/٠٩ 

DE (٣٣) 

  

 
 

-  ١٣  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٦٠٦٥٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٦/١٢ 

١-THE PETROLEUM OIL AND GAS CORPORATION OF SUTH 
 AFRICA (PROPRIETARY) LIMITED (SOUTH AFRICA)
٢- STAYOIL ASA -NORWAY 

(٧١) 

 (٥٤) طبيعى  عملية الستخالص البترول من خزان بترول
(٣١) ٢٠٠١٤٩٣٩ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٦/١٥ 

ZA (٣٣) 

  
 

-  ١٤  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٧٠٨٦٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٧/٣١ 

 (٧١) ـ جمهورية مصر العربية  حسن فتحى مرسى الدخاخنى. أ
 (٥٤) ماآينة لتطهير المصارف الصغيرة من الرواسب والطمى

  
 

-  ١٥  

 



٦  

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٨٩١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/١٠ 

 ـ جمهورية مصر العربية النبراوى  محمد احمد . د.ـ أ١
 ـ جمهورية مصر العربية   ى هالة محمد المفت.د.ـ أ٢

(٧١) 

 هالم ومرهم يحتوى على عقار الكيتوآونازول لعالج فطريات وطفيلياتطريقة لتحضير 
  العين

(٥٤) 

  
 

-  ١٦  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩٠٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/١٣ 

SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS CO LTD
REPUBLIC OF KOREA 

(٧١) 

 (٥٤)   لشفط األتربة ذات بكرة تدوير تستخدم بالمكانس الكهربيةمجموعة فرش
(٣١) ١١٢٤٠/٢٠٠٢ 

(٣٢) ٢٠٠٢/٠٣/٠٤ 
KR (٣٣) 

  
 

-  ١٧  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩٠٩٩٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/٠٤ 

SMS DEMAG AG - GERMANY (٧١) 
 (٥٤)  سائبة من سطح لوح مصبوبالقشور الزالة إلجهاز طريقة و

(٣١) ١٠١٤٣٨٦٨،٠ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٩/٠٧ 

DE (٣٣) 

  
 

-  ١٨  

 



٧  

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠١٥ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/١١ 

SHELL INTERNATIONALE RECEARCH MATCHAPPI BV
 NETHERLANDS

(٧١) 

 (٥٤) نفط خام يحتوى على غاز طبيعى معالجة عملية ل
(٣١) ٠١٣٠٧٨١٥،٩ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٩/١٣ 

EP (٣٣) 

  
 

-  ١٩  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٢٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/١٥ 

 (٧١) ـ جمهورية مصر العربية  ميخائيل مقار فرج. أ
 (٥٤) المزروعة المحاصيل ماآينة لحصاد 

  
 

-  ٢٠  

  
 

 
(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٤٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/١٩ 

SIEMENS & CO HEILWASSER UND QUELLENPRODUKTE 
DES STAATSBADES BAD EMS GMBH & CO KG - GERMANY

(٧١) 

 (٥٤)  انفيةبخاخة 
(٣١) ١٠١٥١٦٧٦،٢ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٠/١٩ 

DE (٣٣) 

  
 

-  ٢١  

 



٨  

 
(٢١)  ٢٠٠٢١٠١١٩١ 
(٢٢)  ٢٠٠٢/١٠/٣٠ 

PIRELLI PNEUMATICI S P A - ITALY (٧١) 
 (٥٤)  طارات للمرآبات ذات ترآيب محسن للشفة الخارجيةإ

PCT/IT (٣١) ٠١/٠٠٥٥٤ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٠/٣١ 

IT (٣٣) 

  
 

-  ٢٢  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٩١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/٣٠ 

DAVID PARRISH- UNITED STATES OF AMERICA (٧١) 
 (٥٤)   محسنة لنظام تعريشة متشابكةاميةبنية دع

(٣١) ٦٠/٣٣٨٥٣٧ -١٠/١٢١٥٥٤ 
(٣٢) ٢٠٠١/١١/٣٠ -٢٠٠٢/٠٤/١٢ 

US (٣٣) 

  
 

-  ٢٣  

 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٨٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٢٢ 

MIDREX INTERNATIONAL B.V. - SWITZERLAND (٧١) 
 (٥٤)  ختزال مباشرإ طريقة للتحكم فى تجانس درجة حرارة فى فرن ذو عمودجهاز و

  
 

-  ٢٤  

 



٩  

 
(٢١) ٢٠٠٣٠٢٠١٧٧ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٢/٢٢ 

 EFFECT SHIPS INTERNATIONAL AS - NORWAY (٧١) 
 (٥٤)  زورق مزود بوسادة هوائية

 
 

-  ٢٥  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٣٠٢١٧ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٣/٠٣ 

 (٧١) فريد عبد الرحيم عبد العزيز بدرية ـ جمهورية مصر العربية . د.أ
ومستخلصات الكندروالكرآومين مستحضر من مثبطات الليوآوترين طريقة لعمل 

  لمفاصلاواستخدامها فى عالج 
(٥٤) 

  

 
 

-  ٢٦  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٣٠٢٧٦ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٣/١٩ 

HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN -
GERMANY

(٧١) 

واللفافة  لتعبئة منتجات رطبة سهلة التدفقترآيب ورقى و أ/و طريقة النتاج ورق آرتون
  و الترآيب الورقىأ/المشتملة على ورق الكرتون و

(٥٤) 

(٣١) ١٠٢١٢٨٢١،٩ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠٣/٢٢ 

DE (٣٣) 

  
 

-  ٢٧  

 
 



١٠ 

 

(٢١) ٢٠٠٢٠١٠٠٨٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠١/٢٣ 

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE AS - SWITZERLAND (٧١) 
 (٥٤) منتج ألبان يمكن تحويله الى طور رغوى بالخفق

(٣١) ٠١١٠١٨٦٨/٦ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠١/٢٦ 

EP (٣٣) 

  
 

-  ٢٨  

 



 
١١

 

(١١) ٠٢٣٢١٢ 
(٢١) ٢٠٠٢٠٦٠٥٩٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٦/٠٥ 

BAXTER INTERNATIONAL INC
ONE BAXTER PARKWAY DEERFIELD, ILLIONIS ٦٠٠١٥ 
UNITED STATES OF AMERICA 

(٧١) 

١- HAL C. DANBY    
٢- MARK E. WILLIAMSON

(٧٢) 

 (٥٤)  م خوائى لتوزيع مادة متدفقة صما
(٣١) ٠٩/٨٨٠٧٢١ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٦/١٣ 

US (٣٣) 
A٦١J (٥١) ٧/٠٠ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ١  

 
 

(١١) ٠٢٣٢١٣ 
(٢١) ٢٠٠٠٠٧٠٩٠٦ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٧/١٢ 

MINLINE CORPORATE HOLDINGS LIMITED
AILLE, INVERIN, CO. GALWRY - IRELAND  

(٧١) 

GERARD J. BARRY (٧٢) 
 (٥٤)  تحويل فعال للعملة باستخدام نظام الدفع بالكارت

(٣١) ٩٩٠٥٨٤ 
(٣٢) ١٩٩٩/٠٧/١٢ 

IE (٣٣) 
G٠٧F (٥١) ٧/١٠ 

    سنة٢٠: ة الحمايةمد

  
 

-   ٢  

 
 
 



 
١٢

 
(١١) ٠٢٣٢١٤ 

(٢١) ٢٠٠١٠٢٠١٦١ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٢/٢٠ 

PIRELLI PNEUMATICI SPA
VIALE SARCA ٢٠/٢٦-٢٢٢ MILAN- ITALY

(٧١) 

١- MARCHINI MAURIZIO      
٢- SCARZELLO OSVALDO

(٧٢) 

 (٥٤) طريقة إلزالة دعامة حلقية قابلة للفصل من إطار معالج 
(٣١) ٠٠٨٣٠١٢٠،٢ 
(٣٢) ٢٠٠٠/٠٢/٢١ 

IT (٣٣) 
B٢٩D (٥١) ٣٠/١٢ ,٣٠/١٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ٣  

 
 
 

(١١) ٠٢٣٢١٥ 
(٢١) ٢٠٠٢٠٣٠٣١٥ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٣/٢٦ 

PODEX& CO GMBH
HOUPTSTR ٦٧, D-٦٩٤٨٣ WALD - MICHELBACH- GERMANY

(٧١) 

١- GEORG WEIHRAUCH        
٢- HANS-URICH PUSCH

(٧٢) 

 (٥٤) تستخدم للشعر الغليظحادية لدنة حراريا ات أشعير
(٣١) ١٠١١٥٥٥٦٠٥ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٣/٢٨ 

DE (٣٣) 
D٠١F ٨/١٤ ٨/١٢ ,٦/٩٢ ,٦/٩٠ & A٤٦D (٥١) ١/٠٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ٤  

 



 
١٣

 
(١١) ٠٢٣٢١٦ 

(٢١) ٢٠٠١٠١٠٠٥٤ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠١/١٧ 

SCHMALE - HOLDING GMBH & CO 
LINDHORSTSTR ١٢, D-٤٨٦٠٧ OCHTRUP- GERMANY

(٧١) 

PETER REINDERS (٧٢) 
 (٥٤)  سلسلةوجهاز لعمل غرز مزدوجة على هيئة طريقة 

(٣١) ١٠٠٠١٦١١،١ 
(٣٢) ٢٠٠٠/٠١/١٧ 

DE (٣٣) 
D٠٥B (٥١) ٥٧/٠٢ ,١/١٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ٥  

 
 
 

(١١) ٠٢٣٢١٧ 
(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٧٥ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٢٧ 

     محمد احمد النبراوى . د.ـ أ١
      محمد فريد المليجى. د.ـ أ٢
      سالى عادل عبد الحليم. ـ د٣
 ـ جمهورية مصر العربية   ش جدة خلف نادى الصيد ـ الدقى ـ القاهرة ١٢ـ ١
 لعربيةـ جمهورية مصر ا    المعادى ـ القاهرة ١٠ ش ٦٩ـ ٢
 ـ جمهورية مصر العربية   ش القصر العينى ـ القاهرة ٩٣ـ ٣

(٧١) 

 محمد احمد النبراوى . د.ـ أ١
    محمد فريد المليجى. د.ـ أ٢
 سالى عادل عبد الحليم. ـ د٣

(٧٢) 

 (٥٤)  اقراص سريعة الذوبان فى اللعاب لعقار الميلوآساآامطريقة لتحضير 
A٦١K ٩/٢٠, & C٠٧D (٥١) ٤١٧/١٢ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٦  

 



 
١٤

 
(١١) ٠٢٣٢١٨ 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٧٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٢٧ 

     محمد احمد النبراوى . د.ـ أ١
      محمد فريد المليجى. د.ـ أ٢
      سالى عادل عبد الحليم. ـ د٣
 ـ جمهورية مصر العربية   ش جدة خلف نادى الصيد ـ الدقى ـ القاهرة ١٢ـ ١
 ـ جمهورية مصر العربية    المعادى ـ القاهرة ١٠ ش ٦٩ـ ٢
 ـ جمهورية مصر العربية   ش القصر العينى ـ القاهرة ٩٣ـ ٣

(٧١) 

 محمد احمد النبراوى . د.ـ أ١
    محمد فريد المليجى. د.ـ أ٢
 سالى عادل عبد الحليم. ـ د٣

(٧٢) 

 (٥٤)  ههابات الفم واللثمراض التأهالم فمى لعقار الميلوآسكام لعالج طريقة لتحضير 
A٦١K ٣١/٤٩٥ ,٣١/٤١, & C٠٧D (٥١) ٤١/١٢ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٧  

 
 
 

(١١) ٠٢٣٢١٩ 
(٢١) ٢٠٠٢٠٤٠٣٧٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٤/١٠ 

FLIT SA
٣, EDWARD ST., TEPHON ٢٠٤ GENEVA- SWITZERLAND

(٧١) 

١- HISHAM M. MAHGOUB   
٢- AMINA A. FAHMY

(٧٢) 

 (٥٤) معالجة االسطح بمبيدات حشرية وترآيبات منهاطريقة للتحكم فى 
 (٣١) ١١١٤٩٤٠،٨ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٦/٢٠ 

CH (٣٣) 
A٠١N (٥١) ٢٥/٠٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٨  

 



 
١٥

 

(١١) ٠٢٣٢٢٠ 
(٢١) ١٩٩٧٠٧٠٧٤٤ 
(٢٢) ١٩٩٧/٠٧/٣٠ 

 سالمة صالح محمد محمد فتح الباب . أ
 ـ جمهورية مصر العربية ١٣٩ فيال ١٦ـ مجاورة رمضان  اشر منمدينة الع

(٧١) 

 (٧٢) سالمة صالح محمد محمد فتح الباب . أ
جهاز وطريقة لتحلية المياه باستخدام االنتشار الغشائى الناتج عن الضغط األسموزى فى 

 دورة مغلقة باستخدام غاز ثانى أآسيد الكربون وغاز النشادر
(٥٤) 

C٠٢F (٥١) ١/٠٤ ,١/٠٨ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٩  

 
 

 

(١١) ٠٢٣٢٢١ 
(٢١) ٢٠٠١٠٢٠١٧٦ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٢/٢٤ 

GODECKE GMBH
SALZUFER ١٠٥٨٧ ,١٦ BERLIN - GERMANY 

(٧١) 

١- HUBERT BARTH    
٢- KLAUS STEINER   
٣- SIMON SCHNEIDER

(٧٢) 

ير   ية لتحض رآبات  عمل ورو  -٣(م يل  فلور -٣-آل ل  -٤-ين ول مورف -٣(-٧(-) وفين -ي
روبوآس  روآينازولين   -٦-)ب ل -٤-نيت -٣(-٧[-)فلوريوفينيل -٤- آلورو-٣(و ـ أمين  ـ أ)  ي
  مينأ)  يل-٤- امينوآينازولين-٦-)بروبوآس -يل -٤-مورفولين

(٥٤) 

(٣١) ١٠٠٠٩٢٦٧٥ 
(٣٢) ٢٠٠٠/٠٢/٢٦ 

DE (٣٣) 
C٠٧D (٥١) ٢٣٩/٩٤ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٠  

 
 

١٥



 
١٦

(١١) ٠٢٣٢٢٢ 
(٢١) ٢٠٠٢١١١٢١١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/٠٥ 

KIMBERLY- CLARK WORLDWIDE INC 
٤٠ NORTH TAKE STREEL, NENAH, WISCSNSIN ٥٤٩٥٥
UNITED STATES OF AMERICA 

(٧١) 

١- RALPH ANDERSON
٢- EUGENIO VARONA

(٧٢) 

 (٥٤)  نسجة قماش متشابكةأ
(٣١) ١٠/٠٢٧٢٤٢ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٢/٢٠ 

US (٣٣) 
D٠٤H ٥/٠٢ ,٣/١٠ & D٠١F (٥١) ٨/١٢ ,٨/١٢ ,٨/٠٦ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١١  

 
 

(١١) ٠٢٣٢٢٣ 
(٢١) ٢٠٠٠٠٨١٠٩١ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٨/٢٢ 

KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE INC
٤٠١ NORTH LAKE STREET NEENAH WISCONSIN٥٤٩٥٥
UNITED STATES OF AMERICA 

(٧١) 

١- SARAH J. FREIBURGER              ٤- NEFETARI E. BORDAIN
٢- MARRY A. MER-PRESTLEY       ٥- DAVID A. FELL
٣- SUZANE M. SCHMOKER

(٧٢) 

 (٥٤)  قابل لتكرار التثبيتأداة ماصة ذات ترآيب 
(٣١) ٦٠/١٥٠٣٢٩  - ٠٩/٦٣٧٤٢٨ 
(٣٢) ١٩٩٩/٠٨/٢٣ - ٢٠٠٠/٠٨/١١ 

US (٣٣) 
A٦١F (٥١) ١٣/١٥ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٢  

 



 
١٧

 
(١١) ٠٢٣٢٢٤ 

(٢١) ٢٠٠٠٠٧٠٨٧٧ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٧/٠٥ 

   األغذيةمعهد بحوث تكنولوجيا -مرآز البحوث الزراعية 
 ـ  ١٠بالدور ٥شقة ى برج الدفراوـ النعام  ميدانـ ش متحف المطرية  ١٠

 جمهورية مصر العربية

(٧١) 

 (٧٢) لبنى عبد الفتاح محمد هريدى .د
 عملية التجفيف على اعتمادا اللون الذهبى للحفاظ على طريقة لمعالجة البصل المصرى

  بالطاقة الشمسية
(٥٤) 

A٢٣L (٥١)  ١/٢٢٣ ,١/٢١٢ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٣  

 
 
 
 

(١١) ٠٢٣٢٢٥ 
(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٧١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/١٨ 

BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED
١ WATER STREET LONDAN WC٢R ٣LA- UNITED KINGDOM 

(٧١) 

١- HORST GRZONKA
٢- ADOLF SCHLUETER

(٧٢) 

 (٥٤) سدادة فلتر منفسة للهواء خاصة بالسجائر
(٣١) ١١٢٩٣٨٢،٦ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٢/١٨ 

EP (٣٣) 
A٢٤F ١٣/٠٦ 

   سنة٢٠: مدة الحماية
(٥١) 

  
 

-  ١٤  

 



 
١٨

 

(١١) ٠٢٣٢٢٦ 
(٢١) ٢٠٠٠٠٥٠٦٢٢ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٥/١٥ 

  م.م.شونى تكنولوجى ش
  ـ المنطقة الصناعية B٤ ١٠٠مدينة العاشر من رمضان ـ قطعة رقم 

 جمهورية مصر العربية

(٧١) 

 (٧٢) شوقى عبد العزيز العزونى / مهندس
 (٥٤)  إنتاج االسطوانات الدائرية فيلاعمليه لغسيل در
B٤١F (٥١) ٣٥/٠٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٥  

 
 
 

(١١) ٠٢٣٢٢٧ 
(٢١) ١٩٩٦٠٨٠٧٦٣ 
(٢٢) ١٩٩٦/٠٨/١٩ 

 على محمد ابراهيم عاشور. أ
  ش ابو جريشة ـ بالج التعاون ـ االسماعيلية ـ جمهورية مصر العربية٧

(٧١) 

 (٧٢) على محمد ابراهيم عاشور . أ
 (٥٤) القمح والذرة واألرز ى طبيعى لنباتاتمنشط حيومرآب 

C٠٥F (٥١) ١١/٠٠ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٦  

 



 
١٩

 
 

(١١) ٠٢٣٢٢٨ 
(٢١) ٢٠٠١٠٣٠٢٧٣ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٣/٢٠ 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
D-٥١٣٦٨ LEVERKUSEN - GERMANY 

(٧١) 

١- REINER FISCHER
٢- CHRISTOPH ERDELEN
٣- TOMAS BRETSCHNEIDER

(٧٢) 

 (٥٤)  دياتاللقرترآيبات لمرآبات نشطة ذات خصائص مبيدة للحشرات و
(٣١) ١٠٠١٣٩١٤،٠ 
(٣٢) ٢٠٠٠/٠٣/٢١ 

DE (٣٣) 
A٠١N (٥١) ٤٣/٠٨ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٧  

 
 

(١١) ٠٢٣٢٢٩ 
(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٦٤ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/١٠ 

PB CHEMICALS LIMITED 
١FINSBURY CIRCUS LONDON EC٢M ٧BA-
 UNITED KINGDOM

(٧١) 

١- DAVID C. GRIFFITHS              ٣- IAN R. LITTLE
٢- BRIAN E. MESSENGER           ٤- IAN A. REID

(٧٢) 

 (٥٤)  نتاج اوليفيناتإلطريقة 
(٣١) ٠٠١٧٠٧٥،٣ 
(٣٢) ٢٠٠٠/٠٧/١١ 

GB (٣٣) 
C٠٧C (٥١) ٥/٤٨ 

    سنة٢٠: ةمدة الحماي

  
 

-  ١٨  



 
٢٠

(١١) ٠٢٣٢٣٠ 
(٢١) ٢٠٠١٠٥٠٥٥٢ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٥/٢٦ 

PIRELLI PNEUMATICI SPA
VIALE SARCA ٢٠١٢٦-٢٢٢ MILAN - ITALY

(٧١) 

١- RENATO CARETTA
٢- MARCO CANTU

(٧٢) 

 (٥٤) وحدة تصنيع النتاج أنواع مختلة من اإلطارات فى وقت متزامن 
(٣١) ٠٠٨٣٠٣٨٥،١ 
(٣٢) ٢٠٠٠/٠٥/٢٦ 

B٢٩D (٣٣) ٣٠/٠٠ 
 (٥١)   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٩  

 
 

(١١) ٠٢٣٢٣١ 
(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٣٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/١٢ 

NOREL ACQUISITION CORPORATION 
٣٢٠ SPRINGDAB DRIVE, SUITE ٣٠٠, FAIRLAWN OHIO ٤٤٣٣٣, 
UNITED STATES OF AMERICA

(٧١) 

١- GEORGE K. STROHMAIER
٢- EILER D. FREDERIKSEN
٣- NESTOR D. LUCHINI

(٧٢) 

 (٥٤) من زيوت ذات محتوى عالى من الجليسيريددهنية حامضية مالح آالسيوم أطريقة لتصنيع 
(٣١) ٠٩/٩٩٠٧٨٤ 
(٣٢) ٢٠٠١/١١/١٤ 

US (٣٣) 
A٢٣K (٥١) ١/١٦٥ ,١/٠٠ ,١/١٠ ,١/١٨ ,١/١٧٥ ,١/١٦ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٢٠  

 
 



 
٢١

(١١) ٠٢٣٢٣٢ 
(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٦٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/١٨ 

THE PROCTER & GAMBLE COMPAANY
ONE PROCTER PLAZA CINCINNATI OHIO ٤٥٢٠٢
UNITED STATES OF AMERICA

(٧١) 

١- PATRICIA L. CHRISTON        ٤- ROSA A. 
HERNANDEZ
٢- BRYAN K. FELLER
٣- RONDA L. GLASSMEYER

(٧٢) 

 (٥٤)  أداة ماصـــة 
(٣١) ١٠/٠٢٥٠٥٩ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٢/١٩ 

A٦١F ١٣/١٥ & B٣٢B (٣٣) ٧/٠٢ 
 (٥١)   سنة٢٠:مدة الحماية

  
 

-  ٢١  

 
 

(١١) ٠٢٣٢٣٣ 
(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٧٣ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/١١ 

PIRELLI PNEUMATICI SPA
VIALE SARCE, ٢٠١٢٦-٢٢٢ MILAN - ITALY 

(٧١) 

١- RENATO CARETTA         ٣- STEFANO GAIAZZI
٢- MARCO CANTU               ٤- STEFANO MERVIC

(٧٢) 

 (٥٤)  نتاج أطاراتإلطريقة 
(٣١) ٠٠١١٤٨٤٠،٢ 
(٣٢) ٢٠٠٠/٠٧/١١ 

G٠٦F ١٧/٥٠ & B٦٠C ٣/٠٠ & B٢٩D (٣٣) ٣٠/٠٠ 
 (٥١)   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٢٢  

 



 
٢٢

 
(١١) ٠٢٣٢٣٤ 

(٢١) ٢٠٠٢٠٤٠٤٣٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٤/٢٧ 

  آمال محمد ابو النصر.د.أ
 االسكندرية -٢١٤١١  سيدى بشر رقم بريدى- ١١ شقة -ش محمود صدقى ٥٩ 

  جمهورية مصر العربية 

(٧١) 

 (٧٢)  آمال محمد ابو النصر.د.أ
 (٥٤)  ىنتاج لقاح من فطر الميكوريز الداخلطريقة ال

    سنة٢٠: مدة الحماية

  

 
 
 

-  ٢٢  

 
 
 

(١١) ٠٢٣٢٣٥ 
(٢١) ١٩٩٩٠٤٠٣٤٦ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٤/٠٣ 

 منى عبد الحميد على العجوز. د
  ١١٧٤٢  : ب. ص ٨١  البرج شقهرةعما  ميدان الجزائرةالمعادى الجديد اى

(٧١) 

 (٧٢) منى عبد الحميد على العجوز. د
 (٥٤)   من اصل نباتىة الصقمادةاستخالص طريقة 

A٢٣L ١/٢٢١ & A٠١N ٦٥/٠٠ & C٠٧C (٥١) ٤٠٣/٠٠ ,٧/٠٠ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٢٣  

 
 



 
٢٣

(٢١) ١٩٩٩١٢١٥٤٨ 
(٢٢) ١٩٩٩/١٢/٠٤ 

 (٧١) بى جى بى ال  سى 
   جى آر ـ بريطانيا ٦١ سيمز فالى بارك دريف ـ رديج بيرآشير تى بى ١٠٠
 (٧٤) اللباداحمد سمر 

 (٥٤) نظام لتجهيز ضاغط هيدروليكى 
  نقل الملكية : التقرير القانونى

  بى جى بى ال سى  : ـــنـــم
 جى انتلكتوال بروبرتى ليمتد بى  : ـىـــالــ

 ٢٠٠٤/٠٧/٢٠ : بـتاريخ

 

 

-   ١  

 
 

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٤٠٤٠١
 (٢٢) ٢٠٠٢/٠٤/١٧

(٧١) الكور آوربوريشن 
  ٧٥٢٤٠ داالس بارك ـ واالتى ـ تكساس١٤٦٤٣ـ ١٠٠٠ويلمنجنتون سنتر ـ سويت  

  الواليات المتحدة االمريكية 

(٧٤) جورج عزيز  
(٥٤) ج غاز طبيعى مسال فى وحدات تبريد لمعالجة الغاز الطبيعىعملية إلنتا 

  نقل الملكية : التقرير القانونى
   الكور آوربوريشن  : ـــنـــم
  الكورب  : ـىـــالــ

 ١٢/٠٩/٢٠٠٤ : بـتاريخ

 

 

-   ٢  

  
٩ 



 
٢٤

 
 على انه ٤٩ صفحة ٦٣٥ عدد ٢٠٠٤ بجريدة يوليو ٠٣٨٧/١٩٩٣تم النشر بطريق الخطأ عن الطلب رقم 

 ٠ساقط رسوم سنوية والصحيح انه سارى رسوم سنوية
 

(٢١) ١٩٩٣٠٦٠٣٨٧ 
(٢٢) ١٩٩٣/٠٦/٢٤ 

 (٥٤)  عالج ضغط الدم العالى والمنخفض باألعشاب الطبيعية 
TREATMENT OF HYPER & HYPOTENSION  

 (٧٣) فتحى عثمان عبد الرحمن جاسر 

  
 

-   ١  

 



 
čĐ

 

(٢١) ١٩٩٨٠١٠٠٥٨ 
(٢٢) ١٩٩٨/٠١/١٩ 

 (٧١)  ف . هولنديز سيجناال باراتن ب 
  ج د ـ هنجلو ـ هولندا٧٥٥٠، ٤٠زويديلجكى هافنفيج 

 (٥٤)  إنذارجهاز 
 (٧٤)  هدى أحمد عبد الهادى

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ١  

 

(٢١) ٢٠٠٠٠٩١٢٣٣ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٩/٢٧ 
 (٧١)  احمد محمد فايز

  ـ جمهورية مصر العربية ـ القاهرة الجديدةمصر ـ ش محمد أحمد العفيفى ميدان الحجاز  ٦
 (٥٤)   اندفاع الماءه وطريقه للغسيل تعتمد على قوآهربائية غسالة

ر اإلدارة الخاص باستيفاء قرا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٢  

 

(٢١) ٢٠٠١٠٤٠٣٨١ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٤/١٧ 

 (٧١)  أحمد رفعت حسن هالل. د
 ـ مدينة نصر ـ القاهرة  ٨١ شقة ٨ عمارات العبور ـ الدور ٢١

 بيةجمهورية مصر العر
 

 (٥٤)  ايريجبيتور
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٣  

 
 



 
čđ

 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٩٠٠ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/١٥ 

 (٧١)  شرآة آندية مساهمة -نذى ويستم آوربوريش
   آندا -٤ دبليو٣ ال ٨تى ـ تشيوان لبرتا آندا   ستريت فورت ساسكا١١٤ ـ ١٠١٠٢
 (٥٤)   مطلية بالطالء الكهربى وطريقة النتاجهااأللومنيوم من أجزاء

 (٧٤)  هدى سراج الدين
رة الخاص باستيفاء قرار اإلدا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٤  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠١٠١١٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠١/٢٩ 

 (٧١)  ابو بكر محمد حافظ
  ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية١١٣٨١ شارع السرايات ـ العباسية ـ رقم بريدى ٣٠
 (٥٤)   استعمال الدواء لتحقيق الحد األقصى لفعالية عناصره العالجيةتقنية

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٥  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٣٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/٢١ 

 (٧١)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى 
   ـ الواليات المتحدة األمريكية ٤٥٢٠٢وان بروآتر اند جامبل بالزا ـ سينسيناتى ـ اوهايو 

 (٥٤)  اداة للتنظيف
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ انات و بعض البي
 

  
 

-   ٦ 

 



 
čĒ

 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٠٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٠٩ 

 (٧١)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى ـ شرآة متحدة
  االمريكية  وان بروآتر اند جامبل بالزا ـ سينسيناتى ـ اوهايو ـ الواليات المتحدة

 (٥٤)  ابق البلل يتضمن بيجوانيد بوليمرى لمعالجة السطحمنديل س
 (٧٤) هدى أحمد عبد الهادى 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٧  

 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٨٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٢٨ 

 (٧١)  شرآة متحدةـ ايتون آوربوريشن 
  ٢٥٨٤ـ٤٤١١٤ سوبريور افينيو ـ مدينة آليفالند ـ والية اوهايو١١١١ايتون سنترـ 

 الواليات المتحدة االمريكية 
 

 (٥٤)  االستجابة لذلك  على جهد زائد ووسيلة فصل سريعةلقاطع دائرة آهربية لالستدال
 (٧٤)  سونيا فائق فرج
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٨  

 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٨٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٢٩ 

 (٧١)  ضياء سيد صديق
  ـ جمهورية مصر العربية  ابو هلول البيضاء  عمارة– ش الجيش - جيزة -الصف 

 (٥٤)   السيراميكصناعةتطوير عملية التزجيج فى 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  رة المقدمة ومرفقات الطلبالفك أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٩  

 



 
čē

 

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٥٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/١٦ 
 (٧١)  الفارج بالتر

  افينيون ٨٤٩١٥رى مارسيل ديرمونك ـ زون دى بول تيكنولوجيك ـ اجرو بارك  ٥٠٠
  فرنسا

 

 إنتاجخط وجهاز   ،األطراف هطريقة تصنيع فواج ذات قاعدة ـ رياط ـ هيدرولى، مستدق
  هذه االلواح

(٥٤) 

 (٧٤)  شحاته هارونماجدة * نادية 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٠  

 
 

 

(٢١) ٢٠٠١١٢١٣٣١ 
(٢٢) ٢٠٠١/١٢/١٢ 

 (٧١)  الشرآة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية
   الحرية ـ هليوبوليس ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية٢٤٤٤: ب. ص 

 (٥٤)  )وصلة حرف ت( صمام غاز زاوية 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ لبيانات و بعض ا
 

  
 

-   ١١  

 
 

(٢١) ١٩٩٧٠٦٠٥٧٧ 
(٢٢) ١٩٩٧/٠٦/٢١ 

 (٧١)  الهيئة المصرية للمستحضرات الحيوية واللقاحات
    القاهرة١٢٤١١ امبابة ٩٦ص ب 

 (٥٤)  والبيولوجيه طريقه محوره للكشف عن السموم البكتيريه فى المستحضرات الدوائيه
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  رد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم ال :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ١٢  

 



 
čĔ

(٢١) ٢٠٠٣٠٤٠٤١٦ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٤/٣٠ 

 (٧١)  انترناشونال ويست مانجمنت سيستمز بى ال سى 
    المملكة المتحدة ـ صفر جيه اس ١٢ لندن اس إى ـ بارينج رود  ٨٣

  عملية لمعالجة ردغة عضوية
  :تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى

الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ١  

 

(٢١) ٢٠٠٣٠٩٠٩٣٢ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٩/٢٠ 

 (٧١)   شرآة هندية محدودة–فيديوآون إنترناشيونال ليمتد 
    الهندـ  ٤٣١ ٠٠٥ ايورانجاباد ـ اداالت روود 

  اءأجهزة تكييف الهو
  :تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى

الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٢  

 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٩٠٩٥٣ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٩/٢٩ 

 (٧١)   وين وانج– هسيانج –٣ج يانج  يون– آون  –٢ يوى لين –يو  ـ ١
   تايوانـ  تايبى ـ  ستريت نايهوشيو ـ ، جيانج نان ١٧إف رقم  ٣ـ ١

  جهاز آشف وتنبيه مبكر آلى
  :تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى

الوصف الكامل العربى، ولوحات الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، و مستند
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٣  

 
 

 



 
Ďċ

(٢١) ٢٠٠٣٠٩٠٨٩٤ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٩/١٣ 

 (٧١)  اآز نوبل آوتينجز انترناشيونال بى فى
  ٤١١٥-٦٠٦٤٥ - الينوى - شيكاجو -نورث آيدزى افينيو  ٦٥١٧

  األمريكية الواليات المتحدة
 

  طالء متعدد الطبقات ال التصاقى
  :تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :ير القانونىالتقر
الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٤  

 
 

 



(٢١) ١٩٩٦٠٨٠٧٦٠ 
(٢٢) ١٩٩٦/٠٨/١٧ 

 (٥٤)   جديدهةببتيدات شبه افيوني
NOVEL OPIOID PEPTIDES  

 (٧٣)  استرا اآتيبوالج
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ١  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٦٠٨٠٧٦٥ 
(٢٢) ١٩٩٦/٠٨/٢٠ 

بحاالت  صسياقات حمض نووى وحمض امينى فى ارتباط مع هيليكوباآتر بيرولى تخت
  وعالجية تشخصيه

(٥٤) 

NUCLEIC ACID AND AMINO ACID SEQUENCES RELATING 
TO HELICOBACTER PYLORIFOR DIAGNOSTICS AND 
THERAPEUTICS. 

 

 (٧٣) ـ شرآة مساهمة  استرا اآتيبوالج
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٢  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٦٠٨٠٧٨٤ 
(٢٢) ١٩٩٦/٠٨/٢٥ 

 (٥٤)  تروفافلوآساسين )اال - ل -اال -ل (-ن -٦دات شكل من دواء تمهيدى عدي
POLYMORRPHS OF THE PRO DRUG ٦-N-(L-ATA-L-
ATA)TROVAFLOXACIN 

 

 (٧٣)  فايزر انك
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٣  

 



 č

 

(٢١) ١٩٩٦٠٨٠٧٨٥ 
(٢٢) ١٩٩٦/٠٨/٢٦ 

 (٥٤)  افلوآساسيناشكال ايونيه امفوتيريه من تروف
ZWITTERIONIC FORMS OF TROVAFLOXACIN  

 (٧٣)  فايزر انك
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٤  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٧٠٨٠٧٨٥ 
(٢٢) ١٩٩٧/٠٨/١٠ 

 (٥٤)  عــالج للبواســـــير
ALOES FEROX  

 (٧٣)  محمود محمد السيد حمدان

  
 

-   ٥  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٧٠٨٠٧٩٨ 
(٢٢) ١٩٩٧/٠٨/١٣ 

 (٥٤)  ةآبح المذاق غير المستساغ فى تراآيب فمي
INHIBITING UNDESIRABLE TASTE IN ORAL COMPOSITIONS  

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٦  

 



 Ď

 

(٢١) ١٩٩٨٠٨٠٩٨٢ 
(٢٢) ١٩٩٨/٠٨/٢٣ 

 (٥٤)  الشائعه فى ج م ع ا لتحسين اداء افران حرق الطوب الطفلىطريقه وعمليات مصاحبه له
A METHOD ACCOMPANIED WITH PROCESSES FOR 
IMPROVING THE PERFORMANCE OF BRICK FIRING KILNS 
COMMAN IN EGYPT 

 

 (٧٣)  صالح الدين محمد على جاهين. م.د

  
 

-   ٧  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٩٠٨٠٩٧٨ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٨/٠٧ 

 (٥٤)  العربه ذات البدال
THE BICYCLE CART  

 (٧٣)  احمد فولى عبد الواحد حسن

  
 

-   ٨  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٩٠٨١٠٢٢ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٨/١٧ 

 (٥٤)  العصبي المرآزي استخدام مشتقات اريل هكسيل حلقي امين لمواجهه اضطرابات الجهاز
THE USE OF ARYL- CYCLOHEXAMIN DERIVATIVES 
AGAINST CNS DICORDERS. 

 

 (٧٣)  مساهمةشرآه ـ ج .ف هوفمان الروش ا
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٩  

 



 ď

 

(٢١) ٢٠٠٠٠٨١٠٠٣ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٨/٠٥ 

 (٥٤)  طريقة لتحضير احماض سيكلو هكسان آربوآسيليك
METHOD FOR PREPARING CYCLOHEXANC CARBOXYLIC 
ACIDS

 

 (٧٣)  يتشام آوربوريشنسميث آالين ب
 (٧٤)  هدى سراج الدين

  
 

-  ١٠  

 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠٨١٠٥٥ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٨/١٣ 

 (٥٤)  طرق وترآيبات لعالج االضطرابات العامه للقلق
METHODS AND COMPOSTIONS FOR TREATING 
GENERALIZED ANX IETY DOISORDER 

 

 (٧٣)  كالز انكيجانيوز فارما ست
 (٧٤)  زيز عبد الملكجورج ع

  
 

-  ١١  

 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠٨١٠٨٤ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٨/٢٢ 

 -٤-  ثانى هيدرو-٧، ٤أمينو ـ  -٢(-٢(-٤( -صوره بلوريه جديده لملح ثانى صوديوم ن 
 حمض -ل -) بنزويل)  اثيل٩ يل -٥-بيريميدين ) د -٣، ٢(يد بيرولو  -٣-اوآسو 

  وعمليه لتصنيعها جلوتاميك

(٥٤) 

A NOVEL CRYSTALLINE FORM OF DISODUUM N-[ ٢)-٢]-٤-
AMINO-٧ ,٤- DIHYDRO-٤- OXO-٣H-PYRROLO[٣ ,٢-D] –

PYRIMIDIN -٥- YL) ETHYL}BENZOLY} –L-GLUTAMIC ACID 
SALT AND PROCESSES THEREFOR

 

 (٧٣)  ةشرآه متحدـ ايلى ليلى اند آوميانى 
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ١٢  

 



 Đ

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٨٥٢ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/٠٤ 

 (٥٤)  عملية لتحضير الميالمين
  PROCESS FOR PREPARING MELAMINE  

 (٧٣)  اجرولينز ميالمين ج م ب هـ
سلوى ميخائيل رزق اهللا * سامية * سهير  (٧٤)  

-  ١٣  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٨٦٨ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/٠٧ 

 (٥٤)  GABAA ط لمستقبالتمرآبات حلقية غير متجانسة آرواب
HETEROCYCLIC COMPOUNDS AS LIGANDS OF THE GABA 
RECETOR

 

 (٧٣)  نيروجين آروبرويشن
 (٧٤)  نزية اخنوخ صادق

  
 

-  ١٤  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٨٧٥ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/٠٨ 

 (٥٤)  ثنائى هيدروبيريدين آمضادات للبراديكينينـ  ٤٫١مرآبات 
NOVEL ١٫٤ DIHYDROPYRIDINE COMPOUNDS AS 
BRADYKININ ANTAGONISTS 

 

 (٧٣)  فايرز انك
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ١٥  

 



 đ

 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٨٧٧ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/٠٨ 

 (٥٤)  الخضروات) عمر(وسائل الطالة مدة صالحية 
MEANS FOR EXTENDING THE SHELFE-LIFE OF 
VEGETABLES 

 

 (٧٣)  ى فىجين بسينجينتا مو
 (٧٤) رزق  سهير ميخائيل

  
 

-  ١٦  

 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٨٨٥ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/١٣ 

 (٥٤)  )حاوية(نظام لتغطية فتحة وعاء 
CONTAINER CLOSURE ARRANGEMENT  

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ١٧  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٨٩١ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/١٤ 

 (٥٤)  لفةؤتمجموعة عالجية مت
THERAPEUTIC COMBINATION  

 (٧٣) فايزر برودآتس انك ـ  شرآة متحدة 
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ١٨  

 



 Ē

 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٨٩٨ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/١٥ 
 (٥٤)  حلوى مجمدة

FROZEN CONFECTIONERY AND MANUFACTURING 
PROCESS 

 

 (٧٣)  أ.سوسيتيه دى برودوى نستلة س

 (٧٤) هدى أحمد عبد الهادى 
 

-  ١٩  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٩٠٣ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/١٨ 

 (٥٤)  ترآيبات من الزجاج
GLASS COMPOSITIONS  

 (٧٣)  بيلكينجتون بي ال سي
 (٧٤)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  ٢٠  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٩٠٥ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/٢٠ 

 (٥٤)  مشتقات تتراهيدروبيران واستخدامها آعامل عالجى
TETRAHYDROPYRAN DERIVATIVES AND THEIR USE AS 
THERAPEUTIC AGENTS 

 

 (٧٣) ميرك شارب أند دوم ليمتد ـ شرآة محدودة
 (٧٤)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  ٢١  

 



 ē

 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٩٢٧ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/٢٨ 

 (٥٤)  لوسيدمشتقات نيك
NUCLEOSIDE DERIVATIVES  

 (٧٣)  ج ـ شرآة مساهمة. هوفمان الروش أ . ف
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ٢٢  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٩٣٦ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/٢٩ 

 (٥٤)   ادرينالينية١-مشتقات آوينازولين آمضادات الفا 
QUINAZOLINE DERIVATIVES AS APLHA-١ ADRENERGIC 
ANTAGONISTS 

 

 (٧٣) ـ شرآة مساهمة  ج.هوفمان الروش أ. ف
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ٢٣  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٩٣٧ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/٢٩ 

 (٥٤)  اوآسوبيريدو بيريميدينات -٧
٧- OXO PYRIDOPYRIMIDINES  

 (٧٣) ـ شرآة مساهمة  ح.هوفمان الروش أ. ف
 (٧٤)  لهادىهدى احمد عبد ا

  
 

-  ٢٤  

 



 Ĕ

 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٩٣٨ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/٢٩ 

 (٥٤) )( II اوآسوبيريدو بيريميديناتـ ٧
٧- OXO PYRIDOPYIMIDINES (II)  

 (٧٣) ـ شرآة مساهمة  ج.هوفمان الروش أ. ف
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ٢٥  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٨٧٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/٠٦ 

 (٥٤)  كويت للحلوى المثلجةبس
BISCUIT FOR FROZEN CONFECTIONERY  

 (٧٣) ـ شرآة مساهمة  .أ. سوسيتيه دى برود وى نستله س
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ٢٦  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٨٧٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/٠٧ 

 (٥٤)  قرص زنبرآى لتثبيت ظرف طلقة قابل لالختراق بقاعدة الطلقة
SPRING DISC FOR SECURING A COMBUSTIBLE CARTRIDGE 
CASE TO A CASE BASE 

 

 (٧٣)  اليانت تيكسيستمز انك
  (٧٤) سمر احمد اللباد

-  ٢٧  

 



 Čċ

 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩٣٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/١٧ 

 (٥٤)  نظام االنذار االلى المبكر والتحكم من بعد
ALARM AND CONTROL REMOTE SENSING  

 (٧٣)  حسن محمد معوض زيان/  دـ  بيومى متولى على /د

  
 

-  ٢٨  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩٤٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/١٨ 

 (٥٤)  نتاج الكهرباء من الماء الساآنإلجهاز الكهروموارى 
THE ELECTROMWARY MACHINE FOR GENERATING 
ELECTRICITY FROM TABLE WATER 

 

 (٧٣)  محمد على محمد مصطفى الهوارى

  
 

-  ٢٩  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٨٩٧ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/١٥ 

 (٥٤) منشطات تترازوليل ـ فنيل اسيتاميد جلوآوآيناز
TETRAZOLYL- PHENYL ACETAMIDE GLUCOKINASE 
ACTIVATORS

 

 (٧٣) ح ـ شرآة مساهمة . هوفمان الروش أ. ف 

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 
 

-  ٣٠  

 
 



 ČČ

 

(٢١) ٢٠٠٠٠٨١٠٥٤ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٨/١٣ 

طرق وترآيبات لعالج ومنع اضطرابات النوم واالمراض المصاحبة لها باستخدام جرعات 
 منخفضة جدا من سيكلو بنزابرين

(٥٤) 

METHODS AND COMPOSITIONS FOR TREATING OR 
PREVENTING SLEEP DISTURBANCES AND ASSOCIATED 
ILLNESSES USING VERY LOW DOSES OF 
CYCLOBENZARINE

 

 (٧٣) جانيوز فارماسيتكالز ـ انك 

 (٧٤) جورج عزيز عبد الملك 
 

-  ٣١  

 
 

 
(٢١) ٢٠٠١٠٨٠٨٦٧ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٨/٠٧ 

 (٥٤) GABAAطريقة لتحضير مرآبات حلقية غير متجانسة آروابط لمستقبالت 
METHOD OF PREPARING HETEROCYCLIC COMPOUNDS AS 
LIGNDS F THE GABAARECEPROR

 

 (٧٣) نيروجين آوربوريشن 

 (٧٤) نزيه اخنوخ صادق الياس
 

-  ٣٢  

 
 

(٢١) ١٩٩٥٠٨٠٦٦٢ 
(٢٢) ١٩٩٥/٠٨/٠٧ 
 (٥٤)  مرآبات الآتام

LACTAMS  
 (٧٣)  س أ. / ف. فايزر ريسيرش اند ديفيليوبمنت آومباني ن

 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٣٣  

 
 

 



 Č

 

(١١) ٠١٨٧٢٦ 
(٢١) ١٩٨٨٠٨٠٤٢٣ 

 (٥٤)  اآلفات ها في مكافحة ثانى امينو أثيلين واستخدام-٢، ٢ -نيترو - ١مشتقات 
١-NITRO-٢،٢ - DIAMINOETHLENE DERIVATIYES  

 (٧٣)  ج.جايجى أ  -سيبا
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ١  

 
 

 

(١١) ٠١٩٠١٩ 
(٢١) ١٩٩٠٠٨٠٤٥٣ 

 (٥٤)  جهاز توزيع
DISTRIBUTION DEVICE  

 (٧٣) ج .فيندوس أ -فريسكو 
 (٧٤)  ىهدى احمد عبد الهاد

  
 

-   ٢  

 
 

 
(١١) ٠١٩٢٨٨ 

(٢١) ١٩٨٩٠٨٠٤٠٠ 
 (٥٤)  بريزة امان آهربائية متعددة االغراض

MULTIPLE SAFETY RECEPTACLE   
 (٧٣)  شيو شان لى

 (٧٤)  جورج عزيز عبد الملك

  
 

-   ٣  

 



 č

 

(١١) ٠١٩٦٨٧ 
(٢١) ١٩٩٢٠٨٠٤٥٨ 

 (٥٤)  اإلخراجلس  للتحكم فى سالكفاءة عاليه ماصةقطع 
HICH EFFICIENCY ABSORBENT ARTICLES FOR 
INCONTINENCE MANAGEMENT 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٤  

 
 
 

(١١) ٠١٩٧٠٢ 
(٢١) ١٩٩٢٠٨٠٤٥٤ 

 (٥٤)  سوربيتان محبه للماء باستخدام احادي لورات -الماصة الرغوةطريقه لجعل مواد 
METHOD HYDROPHILIZING ABSORBENT FOAM 
MATERIALS USING SORBITAN MONOLAURATE  

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٥  

 
 
 

(١١) ٠١٩٧٠٣ 
(٢١) ١٩٩٢٠٨٠٤٥٥ 

 (٥٤)  المواد  على هذه وقطع ماصه تحتوىالمائية لموائع الجسم ماصةمواد رغوه 
ABSORBENT FOAM MATERTALS FOR AQUEOUS BODY 
FLUIDS AND ABSORBENT ARTICLES CONTAINING SUCH 
MATERIALS 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٦  

 



 Ď

 

(١١) ٠١٩٧٨٢ 
(٢١) ١٩٩٢٠٨٠٤٥٣ 

 (٥٤)   محبه للماءاصةم رغويةطريقه لجعل مواد 
METHOD FOR HYDROPHILIZING ABSORBENT FOAM 
MATERIALS 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٧  

 
 
 

(١١) ٠٢٠١٢٢ 
(٢١) ١٩٩٣٠٨٠٥٠٩ 

 (٥٤)  ةستخدام موتور زيتى ترددى الحرآاجهاز او آلة لعمل االرآت ب
DESIGN ARKET MACHINE BY BAD AIR CONDITION MOTOR  

 (٧٣)  عبد الناصر سيد محمد

  
 

-   ٨  

 
 
 

(١١) ٠٢٠١٧٦ 
(٢١) ١٩٩٢٠٨٠٤٥٢ 

 (٥٤)  ةممتصللبلمرة لمواد رغوة ه بعمليه لتحضير مستحلبات قال
'PROCESS FOR PREPARING EMULSIONS THAT ARE 
POLYMERIZABIE TO ABSORBENT FOAM MATERIALS 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٩  

 



 ď

 

(١١) ٠٢٠٥٥٥ 
(٢١) ١٩٩٢٠٨٠٤٥٠ 

 (٥٤)  )المازوت (عامل حفاز للتكسير الحفزي المعتدل للوقود المتبقي 
A CATALYST FOR THE MILD CATALYTIC CRACKING OF 
RESIDUAL FUEL (MAZOT) 

 

 (٧٣)  جميل محمد حسن رضوان

  
 

-  ١٠  

 
 
 

(١١) ٠٢٠٨١٣ 
(٢١) ١٩٩٧٠٨٠٧٥٩ 

 (٥٤)  تشكيل بالقالب منبسط متعدد الطبقات بجانب واضح وطبقة تدعيم
MULTILAYER FLAT MOULDING WITH A VISIBLE SIDE AND 
A SUPPORTING LAYER 

 

 (٧٣)  باير اآتنجيزلشافت
 (٧٤)  ساميه ميخائيل رزق

  
 

-  ١١  

 
 
 

(١١) ٠٢٠٨٢٩ 
(٢١) ١٩٩٤٠٨٠٤٨٧ 

 (٥٤)  جهاز التخدير الذى يسهل حمله
THE PORTABLE ANAESTHETIC APPARATUS  

 (٧٣)  محمد احمد بدر الدين احمد محمود
  

 

-  ١٢  

 



 Đ

 

(١١) ٠٢٠٨٩٧ 
(٢١) ١٩٩٦٠٨٠٧٧٠ 

 (٥٤)  شداد آتينه اوتوماتيك
AUTOMATIC CHAIN STRAINER  

 (٧٣)  السيد احمد على حميده

  
 

-  ١٣  

 
 
 

(١١) ٠٢٠٩٢٧ 
(٢١) ١٩٩٥٠٨٠٦٧١ 

 (٥٤)  حيويةغير   فوق سطوحالكريهةمحاليل دآسترين حلقى غير معقد للقضاء على الروائح 
UNCOMPLEXED CYCLODEXTRIN SOLUTIONS FOR ODOR 
CONTROL ON INANIMATE SURFACES 

 

 (٧٣)  ند جامبل آومبانىذى بروآتر ا
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ١٤  

 
 
 

(١١) ٠٢٠٩٣٥ 
(٢١) ١٩٩٥٠٨٠٦٩٢ 

 (٥٤) زيادة عملية التبخير ونقل الحرارة 
INTENSIFICATION OF EVAPORATION AND HEAT 
TRANSFER 

 

 (٧٣)  اف اف سيلى تومينيز بى تى واى ال تى دى
 (٧٤)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  ١٥  

 



 đ

 

(١١) ٠٢١١٧١ 
(٢١) ١٩٩٧٠٨٠٧٦٠ 
 (٥٤)  عنصر توصيل

CONNECTION ELEMENT  
 (٧٣)  آرون أآتنجيز لشافت

 (٧٤) ميخائيل رزق هدي 
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 افتتاحية 
 

 
 لسنة  ٥٧    دخلـت مصـر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 ١٩٤٩ لسنة  ١٣٢ الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           ١٩٣٩
 لسنة  ٨٢ ثم قانون رقم     الخـاص ببراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،       

 وبمقتضى القانون األخير فإنه يلزم      فكرية والخاص بحماية حقوق الملكية ال     ٢٠٠٢
إصـدار جـريدة لبـراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم               

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
االت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى جميع المج   

والمبتكـرين ـ مـن األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركان العالم    
الجديـد الـذى تتشـكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هذا مزيدا من                
االهـتمام بهـذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسب مع              

 . فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة أهميتها
 

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            
البـراءة ولكـن يأتـى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات            

ؤكد يمكن االستفادة بها بما     واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والتى من الم         
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .ةـالمتقدم
 
 
 

 رئيس األآاديمية
 

فوزى عبد القادر الرفاعى.  د .أ



 الدولة الرمز الدولة الرمز 
 AE اإلمارات العربية المتحدة EC أآوادور
 AF أفغانستان EG جمهوریة مصر العربية
 AL البانيا ES أسبانيا
 AO أنجوال ET إثيوبيا
 AR األرجنتين FI فنلندا
 AT النمسا FR فرنسا
 AU استراليا GA جابون
 BD بنجالدیش GB كة المتحدةالممل
 BE بلجيكا GH غانا
 BF بورآينا فاسو GO غينيا
 BG بلغاریا GR اليونان
 BH البحرین GT جواتيماال
 BI بروندى GW غينيا بساو 
 BM برمودا GY جویانا
 BO بوليفيا HK هونج آونج
 BR برازیل HU المجر
 BS جزر الباهاما ID إندونسيا
 BU برما IE أیرلندا
 BW بتسوانا IL إسرائيل
 CA آندا IN الهند
 CB آوبا IQ العراق
 CG الكونغو IR إیران
 CI ساحل العاج IS أیسلندا
 CL شيلى IT إیطاليا
 CM آامرون JO االردن
 CN الصين JP اليابان
 CO آولومبيا KE آينيا
 CS تشيكوسلوفاآيا KP دیمقراطيةجمهوریة آوریا ال
 CY قبرص KR جمهوریة آوریا 
 DE ألمانيا KW الكویت
 DJ جيبوتى LB لبنان
 DK الدنمارك LI ليخنشتين
 DZ الجزائر LK سيریالنكا

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية



 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 LU لوآسمبورج RW رواندا
 LY ليبيریا SA المملكة العربية السعودیة
 LY ليبيا SD ودانالس
 MA المغرب SE السوید
 MC موناآو SG سنغافورة
 MG مدغشقر SL سيراليون
 ML مالى SN السنغال
 MN منغوليا SO الصومال
 MR موریتانيا SR سورنيام
 MT مالطة SU االتحاد السوفيتى
 MV ملدیف SV سلفادور
 MX المكسيك SY سوریا
 MY ماليزیا TD تشاد
 MZ موزمبيق TG تاجو
 NE النيجر TH تایالند
 NI نيكاراجوا TN تونس
 NJ نيجيریا TR ترآيا
 NL هولندا TW تایوان
 NO النرویج UG أوغندا
 NZ نيوزیالندا US الوالیات المتحدة األمریكية
 OM عمان UY أورجواى
 PA بنما VE فنزویال
 PE بيرو VN فيتنام
 PH لبينالف YD اليمن
 PK باآستان YU یوغوسلفيا
 PL بولندا ZA جمهوریة جنوب أفریقيا
 PT البرتغال ZM زامبيا
 PT قطر ZR زائير
 PY برجواى ZW زیمبابوى
 RO رومانيا
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 øøøǊƺرƧ اƴǁدد 
 

ƕƟƻƬǁا ǃƽع                                                               رǋøøƮǋمǁا 
 
 čċċď ----------------------Č خǊƪ üǘر ƨبتمبر ƽبƑǊǁǋاǁتǍ تǃ بيǅƑ بǂƯǁƑبƑت  -
 
 ƨ čċċď -------------------------Ēبتمبر  بيǅƑ بǁƑبراءات اƑƬǁدرة خǊƪ üǘر-
 
-Ƒبي  ǅ براءةǁا ƕكيǂم üƑƾتǆƉب---------------------------------------Čē 
 

 - ƑǊǆƳ ŷالƦƑǆمت ƑǉرƑتبƳƑرارات بƽ ƑǊǁ درتƬ Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑبي -------------------čċ 
 

- ǃǁ ǅƉك ƑǉرƑتبƳƉرارات بƽ ƑǊǁ درتƬ Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑت بيǅك--------------------Ďċ 
 
 Ďč-------------------------برǆƺ ƑǊƮƺيŷƑرت ƽ ƑǊǁرارات  بيǅƑ بǂƯǁƑبƑت اǁتƬ Ǎد-
 
- ǅǋǆƑƾǂǁ Ƒƾƺǋ ƑǊيǂƳ ƕمترتبǁا ƼǋƾƟǁت اƮƾǆا Ǎتǁت اƑبǂƯǁƑب ǅƑبي ēč ƕǆƨǁ čċċč     

 ƕيǋǆƨǁا ǃǋƨرǁداد اƨ ǃدƴǁ   --------------------------------------  Đċ 
  
-ƑǊيǂƳ ƕمترتبǁا ƼǋƾƟǁت اƮƾǆا Ǎتǁبراءات اǁƑب ǅƑبي  ǅǋǆƑƾǂǁ Ƒƾƺǋ ēč ƕǆƨǁ čċċč      

 ƕيǋǆƨǁا ǃǋƨرǁداد اƨ ǃدƴǁ   -------------------------------------- đč  
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(٢١) ٢٠٠١١١١٢٧١ 
(٢٢) ٢٠٠١/١١/٢٨ 

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (SWITZERLAND) (٧١) 
 (٥٤) مشكل بالبثق  حلوى مثلجة مغطى بطبقة منبسكويت مثلج عملية لتحضير 
(٣١) ٢٠٠٠/٣٢٨٩ 
(٣٢) ٢٠٠٠/١١/٣٠ 

CH (٣٣) 
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(٢١) ٢٠٠٢٠٢٠٢١٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٢/٢٧ 

SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS COMPANY LTD 
(REPUBLIC OF KOREA)

(٧١) 

 (٥٤)  كهربيةالكنسة الستخدامها بالملجمع االتربة سيلكونى ة لجهاز يتجميعة شبك
(٣١) ٠٠٦١٤٧٠ 

2001/10/05 (٣٢) 
KP (٣٣) 
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 (٥٤) استخدام مرآب مائى آعامل مكون للجل المستخدم فى ابادة الحشائش
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SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS CO LTD 
(REPUBLIC OF KOREA)
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 (٥٤)  مجهزة بهاالكهربائية المكنسة المكنسة آهربائية وبملحقة  قماشيه  تجهيزه
(٣١) ٢٠٠٢ -١١٠٤٩ 

(٣٢) ٢٠٠٢/٠٢/٢٨ 
KR (٣٣) 
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KIMBERLY - CLARK WORLDWID INC 
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 )جمهورية مصر العربية( محمد محمد عبد المنعم سليم . د.ـ أ١
 )جمهورية مصر العربية(   اسالم حمدى عبد المقصود. ـ أ٢
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 تحضيرها
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(٣١) ٠١٢٦٦٤٨،٥ 
(٣٢) ٢٠٠١/١١/٠٦ 

GB (٣٣) 

  
 

-  ١٠ 

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٧٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/٢٥ 

THALES AVIONICS IN-FLIGHT SYSTEMES, LLC 
UNITED STATES F AMERICA

(٧١) 

 (٥٤)  آاميرا مراقبة ألغراض  التأمين المختلفة
 (٣١) ١٠/١٦٤،٦٨٠ـ  ٦٠/٣٣٣،٣٩٩ 
 (٣٢) ٢٠٠٢/٠٦/٠٦ـ  ٢٠٠١/١١/٢٦ 

US (٣٣) 

  
 

-  ١١  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٠٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٢ 

 )جمهورية مصر العربية( سعدية احمد محمد طايل .د. ـ أ١
 )جمهورية مصر العربية( محمد احمد النبراوى . دـ ٢
 )مهورية مصر العربيةج(  ىحدعاء احمد السطو. دـ ٣

(٧١) 

هيدروآلوريد الكلورهكسيدين عقارى غشاء فمى يحتوى على طريقة لتحضير 
  األسنانلعالج أمراض الفم واللثة وأنسجة معًا البنزيدامين  وهيدروآلوريد

(٥٤) 

  
 

-  ١٢  

 



٥  

 
(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٠٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٠٢ 

 )مصر العربيةجمهورية ( سعدية احمد محمد طايل . د.ـ أ١
 )جمهورية مصر العربية( محمد احمد النبراوى . دـ ٢
 )جمهورية مصر العربية(  ىحدعاء احمد السطو. دـ ٣

(٧١) 

هيدروآلوريد الكلورهكسيدين عقارى هالم فمى يحتوى على طريقة لتحضير 
  األسنان وأنسجة الفم واللثة أمراضلعالج معًا البنزيدامين  وهيدروآلوريد

(٥٤) 

  
 

-  ١٣  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٢٠١٧١ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٢/١٩ 

UHDE GMBH (GERMANY)
VINNOLIT TEEHNOLOGIE GMBH & CO. KG (GERMANY)

(٧١) 

 (٥٤)  الكلورة المباشرةباستخدام عملية داي آلورو ايثان  -٢، ١عملية النتاج 
(٣١) ١٠٢٠٧٢١٧٥ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠٢/٢١ 

DE (٣٣) 

  
 

-  ١٤ 

 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٣٠٢٧٤ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٣/١٩ 

SCHLUMBERGER SEACO INC (PANAMA) (٧١) 
 (٥٤)  بئرتجويف طريقة وجهاز لألستشعار داخل 

(٣١) ١٠/١٠٤٣٢٠ 
(٣٢) ٢٠٠٢٠٣/٢٢ 

US (٣٣) 

  
 

-  ١٥  

 



٦  

 
(٢١) ٢٠٠٣٠٧٠٦٩٥ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٧/١٩ 

CLOUMBIAN CHEMICALS COMPANY 
(UNITED STATES OF AMERICA)

(٧١) 

بأشعة المحضر   التوهجباستخدام قياس مساحة سطحه  وطريقة ألخذ عينات أسود الكربون
 الليزر وطريقة ضبط عمل المفاعل 

(٥٤) 

  
 

-  ١٦  

 
 

 



 

٧

 

(١١) ٠٢٣٢٣٦ 
(٢١) ٢٠٠٢٠٦٠٦٩٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٦/١٩ 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
D٥١٣٦٨ LEVERKVSEN- GERMANY

(٧١) 

١. RONALD VERMMEER
٢. PETER BAUR
٣. FRANK ROSENFELDT

(٧٢) 

 (٥٤)  يةزيتمادة األساسى مكونها ترآيزات معلقة 
(٣١) ١٠١٢٩٨٥٥،٢ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٦/٢١ 

DE (٣٣) 
A٠١N (٥١) ٢٥/٣٠ ,٢٥/٠٤ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ١  

 
  

(١١) ٠٢٣٢٣٧ 
(٢١) ٢٠٠١٠٤٠٣٨٧ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٤/١٨ 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
D-٥١٣٦٨ LEVERKUSEN - GERMANY

(٧١) 

١. REINER FISCHER
٢. CHRISTOPH ERDELEN
٣. THOMAS BRETSCHNEIDER

(٧٢) 

 (٥٤) محسنة  تستخدم آمبيدات للحشرات والقرادياتخواص ذات لمرآبات نشطة ترآبات 
(٣١) ١٠٠١٨٣٧٠،٠ 
(٣٢) ٢٠٠٠/٠٤/٢٤ 

DE (٣٣) 
A٠١N (٥١) ٤٣/١٢ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ٢  

  



 

٨

 
(١١) ٠٢٣٢٣٨ 

(٢١) ٢٠٠٢٠٤٠٣٧٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٤/٠٩ 

THE COCA - COLA COMPANY 
ONE COCA - COLA  PLAZA NW., ATLANTA. GEORGIA,٣٠٣١٣-
(UNITED STATES OF AMERICA)

(٧١) 

١. SHAWN A. OAKES
٢. FREIDA ST. GERMAIN
٣. DANIEL L. WARREN

(٧٢) 

 (٥٤) وغطاء محكم الغلق والسداد ) او آأس(ترآيب من آوب 
(٣١) ٠٩/٨٣٥١٠٠ 
(٣٢) ٢٠٠١/٠٤/١٣ 

US (٣٣) 
 B٦٥D (٥١) ٤٣/٠٢ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ٣  

 
 
 

(١١) ٠٢٣٢٣٩ 
(٢١) ١٩٩٨١١١٤٨٦ 
(٢٢) ١٩٩٨/١١/٢٨ 

  المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحاتالهيئة 
  ـ جمهورية مصر العربيةجيزةـ لعجوزة ـ ا ش وزارة الزراعة  ٥١

(٧١) 

 (٧٢) محمد سالم العبادى . د
 (٥٤) آبديل للبالزما فى المجاالت الطبية  طريقة تحضير الهيماجيل

A٦١K (٥١) ٣٥/١٦ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ٤  

 



 

٩

 
(١١) ٠٢٣٢٤٠ 

(٢١) ٢٠٠١١١١٢٥٨ 
(٢٢) ٢٠٠١/١١/٢٦ 

VLADIMIR DEMENTJEV (LATVIA)
ZARDIMINKU ٨١-٤ KLAIPEDA, LITHUANIA-LATVIA

(٧١) 

VLADIMIR DEMENTJEV (٧٢) 
 (٥٤) جهاز وطريقة الستخراج رواسب من قاع برآة مياه وتوصيلها الى ارض جافة

E٢١C (٥١) ٤٥/٠٠ 
   سنة ٢٠: مدة الحماية

  
 

-   ٥  

 
 
 

(١١) ٠٢٣٢٤١ 
(٢١) ٢٠٠٢٠٤٠٣٨٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٤/١٤ 

 احمد ابراهيم احمد عبد العزيز. أ
ـ جمهورية مصر العربية القاهرةـ القبة  ش على اسماعيل متفرع من ش الدويدار حدائق١٤ 

(٧١) 

 (٧٢) احمد ابراهيم احمد عبد العزيز. أ
 (٥٤) اجهات االعالنيةوحدات لتثبيت اللوحات او الو

A٠١B (٥١) ١/٠٠ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٦  

 



 

١٠

 
(١١) ٠٢٣٢٤٢ 

(٢١) ٢٠٠٢٠٥٠٥٥٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٥/٢٥ 

  محمد ابراهيم محمود عبد اللطيف. أ
ـ بور   الدور الثالث علوى-الجمرآى  ٢٠ شارع مصطفى آامل وعكا برج اللؤلؤة امام باب

 هورية مصر العربية سعيد ـ القاهرة ـ جم

(٧١) 

 (٥٤) آهربائى شريط منشار 
B٢٤B(٥١) ٣/٠٠ ,٧/٠٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  

 
 

-  ٧  

 
 
 

(١١) ٠٢٣٢٤٣ 
(٢١) ٢٠٠١١٠١١٣٥ 
(٢٢) ٢٠٠١/١٠/٢٤ 

PILUX & DANPEX AE 
٢٠ KATEHAKI STR. ٥٤٦٢٧ THESSALANIKI - GREECE

(٧١) 

ANTONIOS PAROVONTSOS (٧٢) 
 (٥٤) نظام ألسطح عاآسه وقاعدة إنارة ذات جبهة على هيئة قطع مكافئ 

(٣١) ٢٠٠٠٠١٠٠٣٧٢ 
(٣٢) ٢٠٠٠/١٠/٢٦ 

GR (٣٣) 
F٢١V (٥١) ١٥/٠٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٨  

 



 

١١

 
(١١) ٠٢٣٢٤٤ 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩١٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/١٤ 

ENI S. P. A 
PIAZZALE E. MATTEI., ROME - ITALY

(٧١) 

١. RICHARD R. BAYNHAM
٢. DAVID LEVIE
٣. ANATOLY BARYSHNIKOV

(٧٢) 

 (٥٤)  نبوبية متمرآزة للحفر والتمديدأتجهيزات 
E٢١B (٥١) ١٧/١٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ٩  

 
 
 

(١١) ٠٢٣٢٤٥ 
(٢١) ٢٠٠٢١٠١٠٨٥ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٠٢ 

METHANOL CASALE SA 
VIA SORENGO ٧, CH-٦٩٠٠ LVGONO-BESSO - SWITZERLAND

(٧١) 

١- ERMANNO FILIPPI
٢- ENRICO RIZZI
٣-MIRCO TAROZZO

(٧٢) 

 (٥٤)  بخرطوشة معياريةمزود مفاعل حفزى متغاير الطور 
(٣١) ٠١١٢٣٨٠٤،٥ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٠/٠٤ 

EP (٣٣) 
B٠١J (٥١) ٨/٠٤ ,٨/٠٢ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٠  

 



 

١٢

 
(١١) ٠٢٣٢٤٦ 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٨٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٣٠ 

SIGMA COATINGS BV
AMSTERDOMSWEG ١٤, NL-١٤٢٢ AD UITHOORN- 
NETHERLANDS

(٧١) 

١. MICHEL GILLARD
٢. MARCEL VOS

(٧٢) 

 (٥٤)  نتاجهاإقلفونية وعملية سيليل لراتنج طالء تشتمل على استرات للترآيبات 
(٣١) ٠١٢٠٤١٤١،٤ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٠/٣٠ 

EP (٣٣) 
C٠٩D (٥١) ٥/١٦ 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-  ١١  

 

(١١) ٠٢٣٢٤٧ 
(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٢٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/١٠ 

METHANOL CASALE SA 
VIA SORENGO ٧, CH-٦٩٠٠ LUGANO -BESSO - 
SWITZERLAND

(٧١) 

١- ERMANNO FILIPPI
٢- ENRICO RIZZI
٣- MIRCO TAROZZO

(٧٢) 

 (٥٤)  متغاير الطور لمرآبات آيميائيةومفاعل للتخليق عملية 
(٣١) ٠١١٢٦٨٤٠،٦ 
(٣٢) ٢٠٠١/١١/١١ 

EP (٣٣) 
C٠٧C ٢٩/١٥٢ & C٠IC ١/٠٤ & B٠١J (٥١) ٨/٠٤ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٢  

 
 



 

١٣

(١١) ٠٢٣٢٤٨ 
(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٧٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٢١ 

VA TECH HYDRO GMBH & CO 
 PEENZINGER STRASSE ٧٦،١١٤١ VIENNA - AUSTRIA

(٧١) 

HEINZ PANHOLZER (٧٢) 
محطة انتاج طاقة آهربية من الطاقة المائية وطريقة الدخال تعديالت محسنة على جسم 

 المحطة
(٥٤) 

(A٢٠٠٣/٢٠٠١) (٣١) 
(٣٢) ٢٠٠١/١٢/٢٠ 

AT (٣٣) 
F٠٣B (٥١) ١٣/١٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٣  

 
 

(١١) ٠٢٣٢٤٩ 
(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٨٠ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٢١ 

VA TECH HYDRO GMBH & CO
 PENZINGER STRASSE ٧٦،١١٤١ VIENNA- AUSTRIA

(٧١) 

١- GUNTHER HESS
٢- HEINZ PANHOLZER

(٧٢) 

 (٥٤) طريقة ووحدة لتنظيم منسوب المياه لمنشاة سد 
(A٢٠٠١/٢٠٠١) (٣١) 
(٣٢) ٢٠٠١/١٢/٢٠ 

AT (٣٣) 
F٠٢B (٥١) ٧/٢٠ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٤  

 
 



 

١٤

 
(١١) ٠٢٣٢٥٠ 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٨١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٢١ 

SNAMPROGETTI SPA 
 VIA DE GASPERI, ١٦ SANDONATO MILANESE - ITALY

(٧١) 

١- ANDREA BARTOLINI
٢- DOMENICO SANFILIPPO
٣- RODOLFO IEZZI

(٧٢) 

 (٥٤) به حفاز لنزع الهيدروجين من هيدروآربونات االلكيل العطريةترآي
(M١٢٠٠ A٠٠٢٧٠٩) (٣١) 

(٣٢) ٢٠٠١/١٢/٢٠ 
IT (٣٣) 

B٠١J (٥١) ٢٣/٣٤ 
    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٥  

 
 

 
(١١) ٠٢٣٢٥١ 

(٢١) ٢٠٠٣٠١٠٠٦٥ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠١/٢٥ 

WINLOC AG
 P.O BOX ٤٢٣٣, BAAZESTRASSE ٤٣ CH- ٦٣٠٤ ZUG- 
ZWITZERLAND

(٧١) 

BO WIDEN (٧٢) 
 (٥٤) تجميعه قفل عالى االمان ونصل مفتاح 

(٣١) ٢٠٠١٨٢،٤ 
(٣٢) ٢٠٠٢/٠١/٢٣ 

SA (٣٣) 
E٠٥B (٥١) ٢٧/٠٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٦  

 



 

١٥

 
(١١) ٠٢٣٢٥٢ 

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٣٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/١٢ 

FLOWTITE TECHNOLOGY AS
VELAYVEIEN ١,N-٣٢٢٢ SANDEFJARD - NORWAY

(٧١) 

GUDMUNDUR PALSSON (٧٢) 
 (٥٤) لتقوية انابيب البالستيك ملفوفة شديدة الصالبة متداخلة وصلة 

(٣١) ٠٩/٩٨٦،٩٣٩ 
(٣٢) ٢٠٠١/١١/١٣ 

US (٣٣) 
F١٦L (٥١) ٤٧/٠٢ ,١٣/١٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٧  

 
 
 

(١١)  ٠٢٣٢٥٣ 
(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣١١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٠٢ 

EUROTECNICA DEVELOPMENT & LICENSING SPA
COZSO BUENOS AIRES, ٦٣, I-٢٠/٢٤ MILANO - THALY 

(٧١) 

١- SERGIO NOE
٢- MASSIOMO PARMEGIANI
٣- ROBERTO SANTUCCI

(٧٢) 

 (٥٤)   وبإنتاجية عاليةوةنقاعالى الطريقة إلنتاج ميالمين 
C٠٧D (٥١) ٢٥١/٦٠ 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  ١٨  

 



 

١٦

 
(١١)  ٠٢٣٢٥٤ 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣١٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٠٤ 

VA TECH HYDRO GMBH & CO 
PENZINGER STMASSE ٧٦،١١٤١ VIENNA- AUSTRIA 

(٧١) 

١- STEFAN WINKLER
٢- GUNTHER HESS
٣- JOHANN HELL
٤- FRIEDRICH GILLMEIER

(٧٢) 

 (٥٤) لتوليد الطاقة الكهربيةطريقة جهاز و
(A١٩٢٣/٢٠٠١) (٣١) 
(٣٢) ٢٠٠١/١٢/٠٧ 

AT (٣٣) 
H٠٢K (٥١) ٧/١٨ 
     سنة٢٠: مدة الحماية

-  ١٩  

 
 

 
(١١) ٠٢٣٢٥٥ 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٤١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/١٤ 

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ
CAREL VAN BYLANDTLAAN ٢٥٩٦ ,٣٠ HR THE HAGUE-  
NETHERLANDS

(٧١) 

١- ALAN E. BLIAULT
٢- JAMES M. CUSITER
٣- ANDREW N. STEPHENS

(٧٢) 

 (٥٤) محطة عائمة لمعالجة المرآبات الهيدروآربونية
(٣١) ٠١٣١٠٤٦٦،٦ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٢/١٤ 

EP (٣٣) 
B٦٣B (٥١) ١٥/٠٠ ,٣٥/٤٤ ,٤٣/٠٠ 

     سنة٢٠: مدة الحماية

-  ٢٠  

 
 



 

١٧

 
 

(١١) ٠٢٣٢٥٦ 
(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٧٠ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/١٨ 

MICROGEN ENERGY LIMITED 
١٠٠ THAMES VALLEY PARK DRIVE, READING BERKSHIRE, 
RG١ ٦PT- UNITED KINGDOM

(٧١) 

١- DAVID A. CLARK
٢- JAMES R. LOWRIE
٣- HEATHER ALLDERIDGE

(٧٢) 

 (٥٤) قةجهاز مرآب يستخدم للتسخين وتوليد الطا
(٣١) ٠١٣٠٣٨٠،٩ 
(٣٢) ٢٠٠١/١٢/١٩ 

GB (٣٣) 
F٢٤H ١/٠٠ & F٠٢G ١/٠٥٥ ,٥/٠٢ & F٢٣L (٥١) ١٥/٠٤ 

    سنة٢٠: مدة الحماية
 

-  ٢١  

 
 

 



 
١٨

(٢١) ١٩٩٨١٢١٦٠٧ 
(٢٢) ١٩٩٨/١٢/٢٦ 

 (٧١) هوشست ماريون بروسيل 
   ـ بوتو ـ فرنسا ٩٢٨٠٠ تيراس بيلينى أ ف ١

 (٧٤) موريس وهبة موسى 
 (٥٤) اميدات حلقية جديده ، طرق تحضيرهم واستخدامها آأدوية

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 هوشست ماريون بروسيل  : نـــمـــ
 افنتيس فارما اس ايه   : ىـــالـــ

 ٢٠٠٤/١٠/٠٤  : بـتاريخ

 

 

-   ١  

 
 

 

 
 
 

(٢١) ١٩٩٣٠٢٠٠٨٧
(٢٢) ١٩٩٣/٠٢/١٥

 ، أ.ـ فيتا انفيست س١
(٧١) أ . ـ آويميكا سنيتييكا س٢

  سانت جوان ديسى ـ بارشلونه ـ اسبانيا ٨٩٧٠ـ ١٤-١٢فونتسانتا، . ـ س ١
   هيناريس بمدينه مدريد ـ اسبانيا  الكاالدى٢٨٨٠٥ن /دولسينيا س. ـ س٢

(٧٤) سامية ميخائيل رزق
ـ ٥ـ ن ميثيل ـ ايد ـ اندول ـ] ايثيل) ثنائى ميثيل امينو(ـ ٢[ـ ٣ آربوآسى ـ٢عملية لتحضير 

 ميثان سلفوناميد واسترات الكيل منخفض لها
(٥٤)

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 أ. ـ آويميكا سنيتييكا س٢    ٢، أ .ـ فيتا انفيست س١ : ـــنـــم
  أيه . البوراتوريوس فيتا أس  : ـىـــالــ

 ٢٠٠٤/٠٩/٣٠ : بـتاريخ

 

 

-   ٢  

 



 
١٩

 

(٢١) ١٩٩٥٠٢٠١١٥
(٢٢) ١٩٩٥/٠٢/٠٩

(٧١)  أ.س فيتا انفيست 
   سانت جوان ديسبى ـ اسبانيا ٨٩٧٠، ١٤-١٢س فونتسانتا ، 

(٧٤) سلوى ميخائيل رزق
ـ اى ١بيبريدين ـ)ـيل٣ايزوآسازول ـ] دى[ـ فلورو ـ بنزو٦(ـ ٤[ـ٢[ـ٣على طريقة للحصول 

ـ ٤بيريميدين ـ] ـ اية ٢، ١[  يد ـ بيريدو ٤ـ رباعى هيدروـ ٩، ٨، ٧، ٦ـ ميثيل ـ ٢ـ] ـ ايثيل] ال
 اون

(٥٤)

  نقل الملكية : التقرير القانونى
 أ.س فيتا انفيست  : ـــنـــم
 أيه . تا أس البوراتوريوس في : ـىـــالــ

 ٢٠٠٤/٠٩/٢٩ : بـتاريخ

 

 

-   ٣  

 



 

٢٠

 

(٢١) ١٩٩٨١٠١٣١٢ 
(٢٢) ١٩٩٨/١٠/٢٧ 

 (٧١)  محمد مصطفى السيد يوسف
ـ الدور الثانى ـ الجيزة ـ جمهورية مصر العربية٢٠٦ة ب احمد عرابى ـ المهندسين ـ شق٩٠  

.. النظارات  آموصلة مرنة ،لربط زراع)بال جيوينت( تصميم ألستعمال الوصلة الكروية 
بدالمن (النظارة  بالشنبر اى بألطارات الخاصة بالعدسة او زجاج) بكل انواعها واشكالها (

  استعمال المسمار القلووظ

(٥٤) 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :انونىالتقرير الق
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ١  

 
 

(٢١) ٢٠٠١٠١٠٠١٨ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠١/٨ 

 (٧١)  عمرو على صادقـ ٢ ثروت سليمان حسن عجيب  . ـ م١
 القاهرةـ ش النادى ـ مصر الجديدة ٧ـ٢  ش السرجانى ـ العباسية ـ القاهرة ٩-١

 جمهورية مصر العربية 
 

 (٥٤)  عيدان ثقاب مصنوعة بطريقة وخامات جديدة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب تعديالت لموضوعأو إجراء بعض ال/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٢  

 

(٢١) ٢٠٠١٠١٠٠٤١ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠١/١٥ 

 (٧١)  بهاء الدين محمد محمود بدير
 ـ القاهرة ـ جمهورية مصر ١٤ شارع الالسلكى ـ المعادى الجديدة ـالدور االول ـ شقة ٤/٥

 العربية 
 

 (٥٤)  ابواب مصر الدائرية
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ر القانونىالتقري

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
 

  
 

-   ٣  

 



 

٢١

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٥٠٥١٠ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٥/١٥ 

 (٧١)  اآاديمية البحث العلمي والمعهد القومي لالتصاالت
   شارع القصر العينى ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ١٠١

 (٥٤)  العطال لدوائر النظم المختلطةللي آلالتشخيص ا
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  دمة ومرفقات الطلبالفكرة المق أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٤  

 
 

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٦٠٧١٠ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٦/٢٣ 

 (٧١)  ايهاب السيد حسن يوسف الجوهري
  ـ جمهورية مصر العربية  القاهرةـ  حدائق شبرا -ش محمود الحصري١٥ 

 (٥٤)  مشغل ومؤين سريع للمصابيح الفلوروسنت
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عن :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٥  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩٠٠ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/١١ 

 (٧١)  موسىعيسى موسىالعامرى
    دبى االمارات العربية١٤٤٢٧ص ب 

 (٥٤) وتشغيلها مع بيانات مشفرة ونظام الصدارهاBOARDING PASSES تصاريح الصعود
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٦  

 



 

٢٢

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩٦٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/٢٧ 

 (٧١)   شرآة محدودة المسئولية  ـ سينجنتا باربتسيبيشن ا ج
   بازل سويسرا -٤٠٥٨–ـ  س ه٢١٥شفار زفالدالى 

 (٥٤)  امينو افيرمستين -ع -١١ ٤- ال اآسى -١١ ٤مشتقات 
 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 

اإلدارة الخاص باستيفاء قرار  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٧  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٠٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/٠٨ 

 (٧١) زغلول عبد اهللا عبد الدايم 
  االسماعيلية ـ القنطرة ـ غرب الجزيرة 

 (٥٤)  المالمس الناعم
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :قانونىالتقرير ال

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
 

  
 

-  ٨  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٢٠ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/١١ 

 (٧١)  فاتك ايدرو ج م ب ه اند آو
    النمساـ فينا ١١٤١ أ ـ٧٦بنزينجر سترا س 

 (٥٤) جهاز وطريقة لتوليد طاقة آهربية
 (٧٤)  هشام على سعد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٩  

 



 

٢٣

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٢٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/١٦ 

 (٧١)   شرآة مساهمةـباير اآتنجيز لشافت 
   ليفرآوزين بجمهورية المانيا األتحادية  ٥١٣٦٨

 (٥٤) بيرولينات دلتا 
 (٧٤)  سهير ميخائيل رزق
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ البيانات و بعض 
 

  
 

-  ١٠  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٠٠ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٠٨ 

 (٧١)  صالح الدين محمد رشاد سيد
   القاهرة -من ش شبرا  -من ش طوسون -ش الشهيد زآريا عبد الجواد ٢٠ 

 (٥٤)  نظام تشغيل جديد للكمبيوتر
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١١  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٠٥ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٠٩ 

 (٧١)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى 
  المتحدة االمريكية   الواليات- والية أوهايو - سبنسيناتى ـ روآتر اند جامبل بالزا وان ب

 (٥٤)  منديل سابق البلل لمعالجة سطح
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة  أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٢  

 



 

٢٤

 
(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٢٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/١٥ 

 (٧١)  شرآة متحدةـ بروآتر اند جامبل آومبانى  ذى
   االمريكية الواليات المتحدةـ وان بروآتر اند جامبل بالزا سينسيناتى اوهايو 

 (٥٤)  نظام محكوم يستخدم فى توصيل عامل مساعد.
 (٧٤) بد الهادى هدى أحمد ع

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٣  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٠٠ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/٠٢ 

 (٧١)  ت محمود احمدأنش
 ـ القاهرة  منيا مرآز سمالوط المعصرة غرب شارع العطار بجوار محالت ابو رجبال

 جمهورية مصر العربية 
 

 او ١٠٠هوندا  جهاز الكترونى لتشغيل اى موديل دراجة بخارية حديثة فيزبا ايطالى هند
  مولد آهربى صغير الحجم

(٥٤) 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  لىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد ع :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٤  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٤٧ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/١٦ 

 (٧١)  على على محمد عريضه
  الزرقا ـ سيف الدين ـ دمياد ـ جمهورية مصر العربية 

 (٥٤)  قة الكوابل التليفونيةدائرة انذار ضد سر
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٥  

 



 

٢٥

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٥٥ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/١٨ 

 (٧١)   محمودسمير محمود امين
    القاهرة ـ جمهورية مصر العربية –شبين الكوم  -ش ابو الذهب العزبة الغربية ١٨ 
 (٥٤)  ستائرالعقل 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  ة ومرفقات الطلبالفكرة المقدم أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٦  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٨٠ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/٢٧ 

 (٧١)  باير آروب ساينس أآتنجيز لشافت
    المانيا- مونهيم ٤٠٧٨٩الفريد نوبل ٥٠ 
 (٥٤)   الآتونات– آيتوالآتامات و -٤ مستبدل-٣ ـ مستبدل –ثنائي فينيل   - ٣

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  زل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنا :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٧  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٩٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/٣٠ 
 (٧١)  ـ شرآة مساهمة سويسرية بوهلير أيه جي

   اوذويل ـ سويسرا ٩٢٤٠سى اتش 
 (٥٤)  ف لتجفيف المنتجات الغذائية أثناء تحرآها علي السيرمجف

 (٧٤)  اللبادأحمد سمر 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ١٨  

 



 

٢٦

 
(٢١) ٢٠٠٢١٢١٢٩٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٠٢ 

 (٧١)  محمد عبد المنعم محمد بسيونى
   جمهورية مصر العربية- محافظة القاهرة - مصر الجديدة - روآسى -شارع رمسيس ٥٦ 
 (٥٤)  حقنة

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ نات و بعض البيا

 

  
 

-  ١٩  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٣٠ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/١٠ 

 (٧١)  رانههانى غريب ابو المجد م
    جمهورية مصر العربية- محافظة السويس - الجناين -شارع المسلمانى ٨٦ 

 (٥٤)  غ الكهربىنظام الصهر والتسخين بواسطة التفري
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٢٠  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٣١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/١٠ 

 (٧١)  رانهمهانى غريب ابو المجد . م.د
    جمهورية مصر العربية- محافظة السويس - الجناين -شارع المسلمانى  ٨٦

 (٥٤)  الميكروآمبيوتر المولد للطاقة الكهربية
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عأو إجراء بعض التعديالت لموضو/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٢١  

 



 

٢٧

 
(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٨٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٢٢ 

 (٧١)  عادل سعد على حسن
   ش صيدلية الزقود- دقهلية - المنصورة - ش الثورة -د رصيدلية الزق

 جمهورية مصر العربية 
 

 (٥٤)  عجينة حمص البوريك
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  زل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنا :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٢٢  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٤٠٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٢٩ 

 (٧١)  ف.شرآة شل انترناشيونال ريسبرش ماتشابي ب
   اتش أر ذى هاجو ـ هولندا ٢٥٩٦فان بيالنديتا ـ الن آارل ٣٠ 

 (٥٤)  ترآيب الى وطريقة لفصل مائع متعدد المراحل
 (٧٤)  سمر اللباد

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٢٣  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢١٢١٤١٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٣١ 

 (٧١)  ياسين عبد الفتاح عرابى
  محافظة القاهرة  - مصر الجديدة - ميدان هليوبوليس -شارع المنتزه ٢٥ 

  مصر العربية جمهورية
 

التحكم  لحام سائل موصل نصف ناقل لمعالجة آبسات ومفاتيح التحكم وترميم دواير
  يةااللكترون

(٥٤) 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٢٤  



 

٢٨

 
(٢١) ٢٠٠٣٠١٠٠٣٨ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠١/١٥ 

 (٧١)   شرآة نرويجية– ادفانسيد برودآشن اند لودينج ايه اس
    النرويجـ آولبجورنسفيك ٤٨١٦- أنـ  ٨٥فيكافين 

 (٥٤)  نظام إرساء
 (٧٤)  سمر اللباد

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  فقات الطلبالفكرة المقدمة ومر أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٢٥  

 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٢٠١٧٢ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٢/١٩ 

 (٧١)  سوالر ديو بي في
    هولنداـ برنسينبيك ـ ايه سي ٤٨٤١- ان الـ ٤٤مارآت 

 (٥٤)  أو تنقية عن طريق تبخير مذيب من محلول ملوث/جهاز فصل و
 (٧٤)  سمر اللباد

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء   عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  ٢٦  

 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٥٠٤٤٢ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٥/١٢ 

 (٧١)  أفينتيس فارما دويتشالند ج م ب هـ
   المانياـ فرانكفورت ام ماين ٦٥٩٢٦ 

 (٥٤)  Xa مشتقات اندول جديدة آمثبطات لعامل
 (٧٤)  لطفى محمود محمد لطفى

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  لطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار ا :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٢٧  



 

٢٩

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠١٠٠٦٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠١/٢١ 
 (٧١)  عماد سعد محمد

    جمهورية مصر العربية- محافظة آفر الشيخ - ١السلخانة منزل رقم 
 (٥٤)  )أوتوماتيكى(محول متغير الجهد تلقائيا 

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  نازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب مت :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٢٨  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١١٢١٣٨٤ 
(٢٢) ٢٠٠١/١٢/٣١ 
 (٧١)  فوماآيال ليمتد

  ـ آانداميكوراشو ـ شيودا ـ آو ـ طوآيو ـ اليابان ١١
 (٥٤)  جهاز من النزوع المروحى النتشار مادة آيميائية

 (٧٤) فاروق محمود مبارك 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   ٢٩  

 
 

 

 
 

 



 

٢٩

(٢١) ١٩٩٩٠٥٠٦٠٨ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٥/٢٧ 

 (٧١)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
    الواليات المتحدة٤٥٢٠٢وان بروآتر اند جامبل بالزا سينسناتى اوهايو 

  حول فتحات االرجل منتج من القماش يستعمل لمرة واحدة لها قابلية متزايدة على التمدد
  :يكن لعدم تقديم المستندات التالية ن لمتقرراعتبار الطلب آأ :التقرير القانونى

التنازل، والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ١  

 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠٣٠٣٥٣ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٣/٢٢ 

 (٧١)  انترديجيتال تيكنولوجى آوربوريشن
   ١١٥١١ القاهره ١٧١: ب .ص 

  الزمنى قدرة حلقة مفتوحة ذات تأثير فى نظام اتصال مضاعف بالتقسيمضبط 
  :تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى

والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل،
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٢  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٩٠٩٢٠ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٩/١٧ 

 (٧١)   شرآة أمريكية محدودة المسئولية-سي .ال.أي ال-ام
    الواليات المتحدة األمريكيةـ ٧٧٠٧٢ تكساس ـ هيوستون ـنورث آورس درايف  ٥٩٥٠

  رمال مغلفة بالحامض لحشوه الحصى و لتنظيف عجينه المرشح
  :المستندات التالية م يكن لعدم تقديمتقرراعتبار الطلب آأن ل :التقرير القانونى

والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل،
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٣  

 



 

٣٠

(٢١) ٢٠٠٣١٠٠٩٧٢ 
(٢٢) ٢٠٠٣/١٠/٠٨ 
 (٧١)  أ. أفينتس فارما س

   افينو ريموند آرون فرنسا ٢٠
الصيدلية  يد مشتقة من الهيبارين و تحضيرها والترآيباتمخاليط من عديدات سكار

  المحتوية عليها
  :آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب :التقرير القانونى

ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى،
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٤  

 
 
 

 



 

٣٠

(٢١) ١٩٩٩٠٥٠٦٠٨ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٥/٢٧ 

 (٧١)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
    الواليات المتحدة٤٥٢٠٢وان بروآتر اند جامبل بالزا سينسناتى اوهايو 

  حول فتحات االرجل منتج من القماش يستعمل لمرة واحدة لها قابلية متزايدة على التمدد
  :يكن لعدم تقديم المستندات التالية ن لمتقرراعتبار الطلب آأ :التقرير القانونى

التنازل، والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ١  

 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠٣٠٣٥٣ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٣/٢٢ 

 (٧١)  انترديجيتال تيكنولوجى آوربوريشن
   ١١٥١١ القاهره ١٧١: ب .ص 

  الزمنى قدرة حلقة مفتوحة ذات تأثير فى نظام اتصال مضاعف بالتقسيمضبط 
  :تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى

والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل،
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٢  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٩٠٩٢٠ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٩/١٧ 

 (٧١)   شرآة أمريكية محدودة المسئولية-سي .ال.أي ال-ام
    الواليات المتحدة األمريكيةـ ٧٧٠٧٢ تكساس ـ هيوستون ـنورث آورس درايف  ٥٩٥٠

  رمال مغلفة بالحامض لحشوه الحصى و لتنظيف عجينه المرشح
  :المستندات التالية م يكن لعدم تقديمتقرراعتبار الطلب آأن ل :التقرير القانونى

والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، ومستند التنازل،
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٣  

 



 

٣١

(٢١) ٢٠٠٣١٠٠٩٧٢ 
(٢٢) ٢٠٠٣/١٠/٠٨ 
 (٧١)  أ. أفينتس فارما س

   افينو ريموند آرون فرنسا ٢٠
الصيدلية  يد مشتقة من الهيبارين و تحضيرها والترآيباتمخاليط من عديدات سكار

  المحتوية عليها
  :آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب :التقرير القانونى

ومستند التنازل، والوصف الكامل العربى، ولوحات  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى،
  الرسم

(٥٤) 

  
 

-   ٤  

 
 
 

 



 
٣٢

(٢١) ١٩٩٩٠٣٠٢٨٥ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٣/١٨ 

 محمد هانى عبد المنعم احمد
 ش محمد حسن متفرع من ش ترعة المنصورية بجوار سامى سعد ـ فيصل ـ الهرم رقم ٢١

  ـ جمهورية مصر العربية ١٢٥٦١بريدى 

(٧١) 

  الريموت آنترول الميكانيكى
  الصناعىرفض فنى لعدم توافر القابلية للتطبيق  :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ١  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠٢٠١٢٢ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٢/٠٢ 

  احمد حسن احمد اسماعيل العدوى
 مرآز الخانكة ـ عرب العليقات البحرية ـ القليوبية ـ جمهورية مصر العربية 

(٧١) 

خاصه لتدريب  جيمانزيوم خاص لالعداد البدنى وتدريب الصيادين ورواد الفضاء وحجره
  ين ورواد الفضاءالغواص

  لعدم توافر القابلية للتطبيق الصناعى رفض فنى :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٢  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠٤٠٣٩١
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٤/٠١

(٧١)   محمد مصطفي االسناويىصبر
  ـ جمهورية مصر العربية  الغربية محافظه - مرآز سمنود-ابو صير 

  ن المعوق سفليا ومساعدته علي معاشره زوجتهجهاز لتحريك اعضاء االنسا
   فنى-طلب مرفوض  :التقرير القانونى

(٥٤)

  
 

-   ٣  

 



 
٣٣

 
(٢١) ٢٠٠١٠١٠٠٣٩ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠١/١٤ 

  محمد جمال حسن عمار
  ش حسن رضوان ـ طنطا ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ٦١

(٧١) 

  لالجهاز الديناميكى لعالج شلل االطراف المعد
  الصناعى رفض فنى لعدم توافر الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق :القانونى التقرير

(٥٤) 

  
 

-   ٤  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٧٤٩ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٠٧ 

  محمد طه محمد احمد بدوى
 آفر مناوهله ـ الباجور ـ منوفية

(٧١) 

  الرجال عند) العكسى( جهاز الحاجز والبالون لعالج مرض القذف المنوى االرتجاع
  األبداعية و القابلية للتطبيق الصناعى رفض فنى لعدم توافر الخطوة :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٥  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٧٠٨٤١ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٧/٣١ 

 (٧١)  )وسيم واحمد رضوان سماقية وشريكهما ( شرآة سماقية اخوان 
  يوسف محمد حافظ
  الطاهر ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية٢٨: ب.محمد حافظ ص

 

الرجال والحريم  طريقة جديدة لعمل تكيت بطريق الطبع علي الفانلة الداخلية الستعمال
  واالطفال لبيان المقاس وجهة الصنع والعالمة التجارية

  األبداعية رفض فنى لعدم توافر الجدة و الخطوة :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٦  

 



 
٣٤

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٦٠٦٦٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٦/١٧ 

 (٧١) سامى ثابت زاخاريوس 
 ش على الصعيدى المتفرع من العروبة ـ وراق العرب ـ القاهرة ٢٦

 جمهورية مصر العربية 
 

الشرب والصرف  االنتاج المعدل من مواسير آلوريد الموفينيل لالستخدام فى شبكات مياه
  الصحى

   فنى-فوض طلب مر :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٧  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٦٠٧٠٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٦/١٩ 

 (٧١) محمود ابراهيم عبد الحليم عبد الجواد . د
  قسم الهندسة الكيميائية ـ آلية الهندسة جامعة المنيا ـ جمهورية مصر العربية 

  مادة انشائية جديدة من المخلفات البالستيكية والزراعية
  األبداعية رفض فنى لعدم توافر الجدة و الخطوة :انونىالتقرير الق

(٥٤) 

  
 

-   ٨  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٦٠٧٣٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٦/٢٦ 

 (٧١)  فريد فهيم معوض
  ـ شبرا ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية  )عمارة السعودية (ب ش باحثة البادية  ٦

  تكيس وتطمر لمداخن الى مواد صلبةتحويل االآاسيد والهيدروآربونات المنبعثة من ا
   فنى-طلب مرفوض  :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٩  

 



 
٣٥

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٧٠٧٦٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٧/٠٢ 

 (٧١)  طارق ابراهيم طلعت محمد صبيح
  متفرع من الحي الثامن -مدينة نصر- عمارة ٣٣مشروع  -ش حسن المامون ١٧ 

  القاهرة ـ جمهورية مصر العربية
 

  جهاز سماعات تعمل بالموجات الالسلكية
   فنى-طلب مرفوض  :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ١٠  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٧٠٨٠١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٧/١٣ 

 (٧١)  نبيل خضيرى عبد الرحمن قناوى
   سوهاج ـ المراغة ـ الشيخ شبل
  مضاعف القدرة للمحرآات

  افر الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق الصناعىفنى لعدم تو رفض :التقرير القانونى
(٥٤) 

  
 

-  ١١  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٧٠٨٣٥ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٧/٢١ 

 (٧١)  طارق عبد العاطي عوض علي
   شبرا البلد ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ١٣٤١١ـ  ش عادل٢٠ 

  النظام الذآي لتتبع الشمس
  دم توافرالجدة و القابلية للتطبيق الصناعىرفض فنى لع :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ١٢  

 



 
٣٦

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٨٧٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/٠٤ 

 (٧١)  عادل عبد الرحمن محمود على
  ـ جمهورية مصر العربية القاهرة ـ مصر الجديدة ـ ش احمد زآى النزهة الجديدة ١٩ 

 يان ضد السرقة وللتنبية من النس جهاز انذار للموبايل
  فنى لعدم توافر الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق الصناعى رفض :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ١٣  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٨٠٩٦٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٨/٢٥ 

 (٧١)  مارينا بطرس فكرى
    طريق الكوآاآوال١٥ شقة ٢٥االسماعيلية الشيخ زايد المرحلة االولى عمارة 

  ى متعدد المراحل العمريةالمصباح آهربائ
  الصناعى رفض فنى لعدم توافر الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق :القانونى التقرير

(٥٤) 

  
 

-  ١٤  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠١٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/١١ 

 (٧١)  محمود على محمد سماحة
  ـ جمهورية مصر العربية  مصر الجديدةـ ش عبد الحميد بدوى  ٤٧
   معدنية ذات قاعدة مطاطية ترتطم باالجسام المعدنية الصلبة الضارةآرة

  رفض فنى لعدم توافرالخطوة األبداعية :التقرير القانونى
(٥٤) 

  
 

-  ١٥  

 



 
٣٧

 
(٢١) ٢٠٠٢١٠١١١٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/١٣ 

 (٧١)  الشرآة االمريكية الدولية للحبوب
  ـ جمهورية مصر العربية  ة المعادى القاهر٦شارع النهضة ناصية شارع ٢٣ 

  ماآينات تصنيع المياة
فنى لعدم توافر الجدة و الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق  رفض :التقرير القانونى

  الصناعى

(٥٤) 

  
 

-  ١٦  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢١٠١١٦٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٠/٢٣ 

 (٧١)  عصام محمد صقر داود
  ـ جمهورية مصر العربية  الشرابية -د عزبة الور-شارع عبد العزيز على  ١٧

   االضاءة المزدوجة-تسمية االختراع
  رفض فنى لعدم توافر الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق الصناعى :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ١٧  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢١١١٢٧٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١١/٢٦ 

 (٧١)  ايمان محمد المهدى رمزى
 عين شمس - ءمود حسن من أمين مصطفى من محمد عسكر زهراحارة صالح مح٤ 

   جمهورية مصر العربية-محافظة القاهرة  -الشرقية 
 

  مادة مثبتة للعطور
  لعدم توافرالخطوة األبداعية رفض فنى :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ١٨  

 



 
٣٨

 
(٢١) ٢٠٠٢١٢١٣٨٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/١٢/٢٢ 

 (٧١)  مغربى عزت على مغربى
    اسيوط- مرآز ديروط -قرية مسارة 

  )اردلمشهرته ا( جهاز الحرات 
   فنى-طلب مرفوض  :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ١٩  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠١٠٠٠٣ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠١/٠٤ 

 (٧١)  رجب محمد محمد بهدر
 ـ القاهرة  ٤٠٦ شقة - مدخل ب ٤ عمارة - حى الضواحى -السالم الجديدة 

 ية مصر العربية جمهور
 

  ابتكار طريقة لتصوير االجسام الغريبة العابرة تحت مياه القناة
  القابلية للتطبيق الصناعى رفض فنى لعدم توافر الخطوة األبداعية و :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٢٠  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٢٠١٥٦ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٢/١٧ 

 (٧١)  عالء عباس على حسن
    امبابة–سة متفرع من ترعة السواحل شارع المدر ٤

  ماآينة تصنيع الورق من المخلفات
   فنى-طلب مرفوض  :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٢١  

 



 
٣٩

 
(٢١) ٢٠٠٣٠٣٠٢٣٢ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٣/٠٩ 

 (٧١)  شريف صالح عبد العزيز حسين علي.د
   شارع المحطة الشرقي أعلي مكتب البريد١٥١ 

  عالج السرطانات والفيروساتالكمبيوتر في 
   فنى-طلب مرفوض  :القانونى التقرير

(٥٤) 

  
 

-  ٢٢  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٣٠٢٤٣ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٣/١١ 

 (٧١)  افانير فارما سويتكالز
   القاهرة١١٩٥

  استعمال مشابهات بنزيميدازول في عالج تكاثر الخاليا
   فنى-طلب مرفوض  :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٢٣  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٣٠٢٦٢ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٣/١٨ 

 (٧١) عبد العظيم  أحمد محمد رمضان
    محافظة المنيا– بنى مزار –شارع ابو يحى بجوار المدرسة القومية 

  جهاز انتاج آهرباء نظيفه
  رفض فنى لعدم توافر القابلية للتطبيق الصناعى :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٢٤  

 



 
٤٠

 
(٢١) ٢٠٠٣٠٣٠٢٨٥ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٣/٢٥ 

 (٧١)  المرآز القومى للبحوث 
    جمهورية مصر العربية- الجيزة -الدقىـ ش التحرير ـ المرآز القومى للبحوث 

التهاب المفاصل  مضادات التهابات من مصادر غذائية تحسن من الحالة المرضية لمرضى
  .الروماتويدى

  توافر الجدة نى لعدمرفض ف :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٢٥  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٣٠٣٠٤ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٣/٣٠ 

 (٧١)  امير محمد احمد عبد المنعم
    جمهورية مصر العربية- محافظة الدقهلية -الحصص مرآز شربين 

  مولد آهربائي
  فنى -طلب مرفوض  :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٢٦  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٤٠٣٠٧ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٤/٠١ 

 (٧١)  عبداهللا عبدالمنعم اسماعيل شحاتة
    جمهورية مصر العربية- محافظة القاهرة - حلمية الزيتون–ش بن الحكم ٢٧ 

  آالون مصعد ذات اثنين عامل امان
  رفض فنى لعدم توافر الجدة :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٢٧  

 



 
٤١

 
(٢١) ٢٠٠٣٠٤٠٣٣١ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٤/٠٩ 

 (٧١)  اسماعيل حماد عبدالعال سعد
   المطرية-ش احمد الريس من ترعة االسماعيلية  ٣٤

  اعادة استخدام مياه احواض غسيل االيدى فى تنظيف التواليتات
   فنى-طلب مرفوض  :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٢٨  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٤٠٣٣٨ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٤/١٤ 
 (٧١)  ة علىحمادة على حماد

    جمهورية مصر العربية- محافظة الجيزة - وراق العرب - ترعة السواحل -برج عتابى 
  حماية السيارة

  فنى -طلب مرفوض  :التقرير القانونى
(٥٤) 

  
 

-  ٢٩  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٤٠٣٤٨ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٤/١٩ 

 (٧١)  أبو الســــــعود فــــؤاد عبد الستــــــار ســـــكران
  ـ جمهورية مصر العربية   قرية رزقة المشارقة- مرآز ببا -محافظة بني سويف 

  مجموعة أفـكـار جديدة الستحـداث مـوضة جديدة في عالم األزيـاء
  األبداعية رفض فنى لعدم توافر الجدة و الخطوة :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٣٠  

 



 
٤٢

 
(٢١) ٢٠٠٣٠٤٠٤٠٧ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٤/٢٩ 

 على زين العابدين عبد السالم . د.أـ ١
 فتحى حامد سرحان. د.  أ-٢
  العزيز إبراهيم سمير عبد. د. ا-٣

(٧١) 

ـ جمهورية مصر العربية ١١٢٤١ القاهرة الرمز البريدى - شبرا الخيمة–حدائق شبرا ٦٨   
  عزل جين مسئول عن تحمل الملوحة والجفاف

  ى فن-طلب مرفوض  :القانونى التقرير
(٥٤) 

  
 

-  ٣١  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٤٠٤١٥ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٤/٢٩ 

 (٧١)  د مصطفى آامل العوضى.أ
  جيزة- الدقى- قسم التكنولوجيا الحيوية الطبية-المرآز القومى للبحوث 
 جمهورية مصر العربية 

 

تعتمد على  الكشف عن األجسام المضادة للفيروس الكبدى س باستخدام ببتيدات مصنعة
  )األليزا( رق مناعية ط

  فنى - طلب مرفوض :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٣٢  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٥٠٤٥٥ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٥/١٧ 

 (٧١)  فريد عبدالرحيم عبدالعزيز بدريه
    جامعة المنصورة- آلية الصيدلة -قسم العقاقير 

للتخلص من  ة الطبيعيةعمل مستحضر صيدلى من خالصة الشاى األخضر والمواد الفينولي
واألمراض ) المتوسط أنيميا البحر(زيادة الحديد فى الدم واألنسجة بين مرضى الثاليسميا 

  التى تسببها زيادة الحديد فى الدم
  رفض فنى لعدم توافر الجدة و الخطوة األبداعية :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٣٣  



 
٤٣

 
(٢١) ٢٠٠٣٠٥٠٤٨٣ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٥/٢١ 

 (٧١)   شرآة أمريكية محدودة المسئولية-سي .ال.أي ال-ما
    الواليات المتحدة األمريكيةـ ٧٧٠٧٢ تكساس ـ هيوستون ـنورث آورس درايف  ٥٩٥٠

  نظام تحكم في منخل هزاز بواسطة محرك
  رفض فنى لعدم توافر الجدة :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٣٤  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠١٠٠٣٣ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠١/١٢ 

 ثروت محمد حسن عبد اهللا 
 ستقا ـ ميت غمر ـ دقهلية ـ جمهورية مصر العربية 

(٧١) 

الطرق بسرعه  جبر قائد السيارات بالقياده علي تاالختراعات عباره عن مانع اوصده 
  المرور القانونيه
  الصناعىتوافر الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق  رفض فنى لعدم :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٣٥  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٠١٢١٥٠٧ 
(٢٢) ٢٠٠٠/١٢/٠٤ 

 (٧١)  محمد عبد الجليل احمد عبد العال. د
   جامعة المنصورة آليه العلوم دمياط قسم علوم البيئة

  االمواج العائم المقيد حماية الموانى البحرية من االطماء والتأآل باستخدام نظام حواجز
   فنى-طلب مرفوض  :انونىالتقرير الق

(٥٤) 

  
 

-   ٣٦  

 



 
٤٤

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٤٠٤٢٤ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٤/٢٣ 

 (٧١)  سيد سمير سيد شعراوى
  ـ جمهورية مصر العربية  ١١٣٨١القاهرة ص ب -العباسية -أ شارع سليم عبده ١٧ 

  قاعدة توزيع حرارى
  لعدم توافرالخطوة األبداعية رفض فنى :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٣٧  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٧٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/٢٩ 

 (٧١)  عصام محمد المغاورى محروس إسماعيل
   الزاوية الحمراء- الوايلى الكبير -شارع مجدى محمد المتفرع من شارع الجزائر ١٩ 

   جمهورية مصر العربية-محافظة القاهرة 
 

  عامود إنارة من المخلفات البالستيكية
  رفض فنى لعدم توافرالخطوة األبداعية :لتقرير القانونىا

(٥٤) 

  
 

-   ٣٨  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠١٠٠٥٢ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠١/١٩ 

 (٧١) مصطفى  محمد منصور راغب
  ـ جمهورية مصر العربية   القاهرة-ة  مصر الجديد- النزهة-ش موسى إبن نصير٢٢ 

  )جفت راغب(مناول الخيوط الجراحي 
  رفض فنى لعدم توافرالخطوة األبداعية : القانونىالتقرير

(٥٤) 

  
 

-   ٣٩  

 



 
٤٥

 
(٢١) ٢٠٠٣٠١٠٠٥٣ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠١/٢٠ 

 (٧١)  شرآة أبو قير لألسمدة والصناعات الكيماوية
  ـ جمهورية مصر العربية   محافظة االسكندرية– خط رشيد قسم المنتزة –الطابية 

  رغلة باستخدام االضافاتتحسين خواص سماد اليوريا المب
  رفض فنى لعدم توافر الجدة :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٤٠  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠١٠٠٥٨ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠١/٢٢ 

 (٧١)  ماجد فوزى يوسف
  ـ جمهورية مصر العربية   مصر الجديدة-شارع الرياض ٣٨ 

  العملة اإلليكترونية الرقمية
ى لعدم توافر الجدة و الخطوة األبداعية و القابلية للتطبيق رفض فن :التقرير القانونى

  الصناعى

(٥٤) 

  
 

-   ٤١  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٢٠١٢٨ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٢/٠٤ 

 (٧١)  مشيرة صالح الدين مصطفى. د.أ
  محافظة القاهرة - مصر الجديدة - روآسى -شارع السيد الميرغنى  ٨

  عربيةال جمهورية مصر
 

  ةأآسير الحيا
  فنى -طلب مرفوض  :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٤٢  

 



 
٤٦

 
(٢١) ٢٠٠٣٠٢٠١٥٣ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٢/١٦ 

 (٧١)  حسن عبد الحكيم حسانين جمعة
    القاهرة- مدينة نصر -مدينة التوفيق ٣٤ 

  األخشاب جهاز التفــحيم الفوري لقوالب المخلفات النباتية مع استرجاع غازات
   فنى-طلب مرفوض  :انونىالتقرير الق

(٥٤) 

  
 

-  ٤٣  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٣٠٢٣٤ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٣/٠٩ 

 (٧١)   أ ، شرآة مساهمـة٠نســتك س 
    سويسراـ  ٣٥٣ ب ٠ ص ـ فيفى ١٨٠٠ 

  حلوى مثلجة مغلفة
  لعدم توافر الجدة رفض فنى :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٤٤  

 

(٢١) ٢٠٠٣٠٤٠٣٣٥ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٤/١٢ 

 ناهد عبدالغفار عبد العزيز. ـ د١
  معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعيةـ ٢

(٧١) 

  ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية   الجيزة-شارع الجامعة ٩ 
  مبيد حيوى معدل لقتل الحشرات

   فنى-طلب مرفوض  :التقرير القانونى
(٥٤) 

  
 

-  ٤٥  

 



 
٤٧

 
(٢١) ٢٠٠٣٠٤٠٣٥٢ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٤/١٩ 
 (٧١)  مدينة مبارك لألبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجيةالهيئة العامة ل

  ـ مساآن حسن عالم ـ جمهورية مصر العربية   اإلسكندرية-مدينة برج العرب الجديدة 
  انتاج البالستيك الحيوى من ساللة بكتيرية مصرية جديدة

األبداعية و القابلية للتطبيق  فر الجدة و الخطوةرفض فنى لعدم توا :التقرير القانونى
  الصناعى

(٥٤) 

  
 

-  ٤٦  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٣٠٤٠٤٠٦ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٤/٢٩ 

 على زين العابدين عبد السالم . د. ـ أ١
 سمير عبد العزيز ابراهيم . د. ـ أ٢
 ـ خالد عبد العزيز سليمان ٣
 اشرف بكرى عبد الرازق . ـ د٤
 ن ـ امال محمد حس٥

(٧١) 

   ـ جمهورية مصر العربية١١٢٤١ حدائق شبرا ـ شبر الخيمة ـ القاهرة الرمز البريدى ٦٨
 نقل جين االميليز الى خمية الخباز 

  رفض فنى لعدم توافرالخطوة األبداعية :التقرير القانونى
(٥٤) 

  
 

-  ٤٧  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٣٠٢٢٥ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٣/٠٢ 

 لعوضىمحمد نبيل ا. د. ـ أ١
 احمد ماهر الليثى. ـ م٢

(٧١) 

   ش السودان ـ المهندسين ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ٢٠٢
  مخرج فوار ذاتى تنظيم الضغط

  رفض فنى لعدم توافرالخطوة األبداعية :التقرير القانونى
(٥٤) 

  
 

-  ٤٨  



 
٤٨

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٣٠٣١٠ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٣/٢٦ 

 (٧١)  والصناعات الكيماوية شرآة المنصورة للراتنجات
ش عمرو ابن العاص المختلط المنصورة أو شرآة المنصورة للراتنجات والصناعات ٥

 الكيماوية ـ جمهورية مصر العربية 
  

 راتنج الفينول فورمالدهيد تصلد على البارد
  الخطوة األبداعية رفض فنى لعدم توافر :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-  ٤٩  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٨٠٩١٠٦٨ 
(٢٢) ١٩٩٨/٠٩/٠٦ 

 ـ آيمياى آيميكال اندسترى آو ـ ليمتد ١
 ـ ايهارا آيميكال اندسترى آو ـ ليمتد٢

(٧١) 

   ايكينوهاتا اسشوم ـ تايتو هـ آو بمدينه ـ طوآيو ـ اليابان ٤/٢٦
 ئشمشتقات بريميدين ـ عمليات النتاجها ، وطريقة مبيدة للحشائش وترآيبات مبيدة للحشا

  الخطوة األبداعية رفض فنى لعدم توافر :التقرير القانونى
(٥٤) 

  
 

-  ٥٠  

 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٢٠١٢٢ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٢/٠٢ 

 (٧١)  محمد محمود عامر
 منزل محمود - شارع محمود اسماعيل ٣شارع الغورى الجديد السويس ـ االربعين ـ 

 مهورية مصر العربية  ـ القاهرة ـ ج٨ر الثالث ـ شقة  الدو–حسن يوسف 
 

  الة لف المحرآات الكهربائية والمحوالت
  الخطوة األبداعية رفض فنى لعدم توافر :القانونى التقرير

(٥٤) 

  
 

-   ٥١  

 

 

  



 
٤٩

  
(٢١) ٢٠٠٣٠٤٠٣٧٤ 
(٢٢) ٢٠٠٣/٠٤/٢١ 

 (٧١)  عثمان فتحي عثمان عوض
   ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ٥ش قصر النيل شقة  ٥١

  مرآب العسل
   فنى-طلب مرفوض  :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٥٢  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠١٠٠٧٦ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠١/٢٢ 

 (٧١) وليد فوزى محمد ابراهيم الشهاوى
ـ  القاهرة  ٦شقة/٢بلوك/ ٧نموذج/ الصف ـ مساآن مجلس المدينة بجوار السنترال اآللى 

 جمهورية مصر العربية 
 

س ميكانيكى متعدد السرعات خطى التعشيق ذو امكانية التحكم الكهربى صندوق ترو
 االوتوماتيكى أو اليدوى 

  رفض فنى لعدم توافر الخطوة االبداعية والقابلية للتطبيق الصناعى :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٥٣  

 

(٢١) ٢٠٠٢٠١٠٠٧٩ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠١/٢٢ 

 (٧١) وليد فوزى محمد ابراهيم الشهاوى
ـ  القاهرة  ٦شقة/ ٢بلوك / ٧نموذج/ الصف ـ مساآن مجلس المدينة بجوار السنترال اآللى

 جمهورية مصر العربية 
 

 صندوق تروس رأسى التعشيق ذو النظام الهوائى أو الهيدروليكى 
  رفض فنى لعدم توافر الخطوة االبداعية والقابلية للتطبيق الصناعى :التقرير القانونى

(٥٤) 

  
 

-   ٥٤  

 



 

٥٠

 

(٢١) ١٩٩٣٠٩٠٥٧٨ 
(٢٢) ١٩٩٣/٠٩/٠٨ 

 (٥٤)  مرآبات حلقية مخلطة
HETROCYCLIC COMPOUNDS  

 (٧٣)  زينيكا ليمتد
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ١  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٤٠٩٠٥٩٦ 
(٢٢) ١٩٩٤/٠٩/٢٧ 

 (٥٤)  قابله للسحب متوافرة ذاتيا مزوده بابره تستخدم لمرة واحدة  ة بسيطةمنآمحقنه 
A DISPOSABLE SIMPLIFIED SAFETY SYRNGE WITH 
RETACTABLE SELF-BIASED NEEDLE

 

 (٧٣)  لونج هسيونج شين
 (٧٤)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-   ٢  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٧٠٩٠٨٩٥ 
(٢٢) ١٩٩٧/٠٩/٠٤ 
 (٥٤)  مشتقات انيدازول

INDAZOLE DERIVATIVES  
 (٧٣) فايزر انك 

 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٣  

 



 

٥١

 
(٢١) ١٩٩٧٠٩٠٩٥٥ 
(٢٢) ١٩٩٧/٠٩/١٦ 
 (٥٤)  اباآيدينيل وايثيل بيروليدينيل بوصفها شادات مرآبات بيرول

BYRROLINYL AND PYRROLINYL COMPOUNDS AS KAPPA  
 (٧٣)  فايزر انك

 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٤  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٧٠٩٠٩٦٦ 
(٢٢) ١٩٩٧/٠٩/١٨ 

 (٥٤)  أ ج أ ب لمخبيرول آاربوآساميدات معينه مدمجه ، فئه جديده من روابط مستقبل ا
CERTAIN FUSED PYRROLECARBOXAMIDES, A NEW CLASS 
OF GABA BRAIN RECEPTOR LIGANDS 

 

 (٧٣)  نيوروجين آوربوريشن
 (٧٤)  اخنوخ صادق الياس

  
 

-   ٥  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٨٠٩١٠٨٩ 
(٢٢) ١٩٩٨/٠٩/٠٩ 

 (٥٤) شادات فى بى فيدة بوصفها اروماتية م٢٠ك -١٦بروست جالندينات رابع هيدرو مستبدلة ك
AROMATIC C١٦-C١٨-SUBSTITUTED TETRAHYDRO 
PROSTAGLANDINS USEFUL AS ARONISTS 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 
 

-   ٦  

 



 

٥٢

 
(٢١) ١٩٩٨٠٩١٠٩١ 
(٢٢) ١٩٩٨/٠٩/٠٩ 

 (٥٤) بوصفها شادات فى بى مفيدة  اروماتية٢٠ك ـ١٦بروست جالندينات رابع هيدرو مستبدلة ك
AROMATIC C١٦٠C١٨ SUBSTITUTED TERRAHYDRO 
PRSTAGLANDINS 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر آند جامبل آومبانى ـ شرآة متحدة

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 
 

-   ٧  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٨٠٩١١٠٤ 
(٢٢) ١٩٩٨/٠٩/١٢ 

 (٥٤)  نظام وطريقه لرصد سير ناقل
CONVERYOR BELT MONITORING SYSTEM AND METHOD  

 (٧٣) ف م ك آوربوريشن
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٨  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٨٠٩١١٨٣ 
(٢٢) ١٩٩٨/٠٩/٣٠ 

 (٥٤)  مرآبات باروآستين غير متبلر
AMORPHOUS PAROXETINE COMPOSITION  

 (٧٣)  بيتتش فارما سوتيكالز انك
 (٧٤)  اللبادأحمد مر س

  
 

-   ٩  

 



 

٥٣

 
(٢١) ١٩٩٩٠٩١٠٨٥ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٩/٠١ 

 (٥٤)  عمليه لتحضير امالح تروفافلوآساسين حمضيه
PROCESS FOR PREPARING TROVAFLOXACIN ACID SALTS  

 (٧٣) فايزر برودآشن انك 

 (٧٤) هدى  احمد عبد الهادى
 

-  ١٠  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٩٠٩١١٤٢ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٩/١٢ 

 (٥٤)  مثبطات بيروليدين هيدروآسامات ميتاللوبروتياز مستبدله
SUBSTITUTED PYRROLIDNE HYDROXAMATE 
METALLOPROTEASE INHIBITORS. 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى
 

-  ١١  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٩٠٩١١٤٥ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٩/١٣ 

 (٥٤)   جديده تحتوى على باروآسيتينترآيبه
A NEW COMPOSITION  

 (٧٣) استرا اآتيولوج 

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى
 

-  ١٢  

 



 

٥٤

 
(٢١) ١٩٩٩٠٩١١٤٦ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٩/١٣ 

فثاالن  -٥-)فلوروفنيل بارا(-١-]بروبيل)ثانى مثيل امينو(-٣[-١ترآيبه جديده تحتوى على 
  آربونيتريل

(٥٤) 

A NEW COMPOSITION  
 (٧٣) استرا اآيتبوالج 

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى
 

-  ١٣  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٩٠٩١١٩١ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٩/٢٥ 

 (٥٤)  مشجع جين
PROMOTER  

 (٧٣) زينيكا ليمتد

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى
 

-  ١٤  

 
 
 

(٢١) ١٩٩٩٠٩١١٩٥ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٩/٢٥ 
 (٥٤) قابلية  محسنة للذوبان ه ذات  حبيبيةترآيبات منظف

GRANULAR DETERGENT COMPOSITIONS HAVING 
IMPROVED SOLUBILITY 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى
 

-  ١٥  

 



 

٥٥

 
(٢١) ١٩٩٩٠٩١٢١٥ 
(٢٢) ١٩٩٩/٠٩/٢٩ 
 (٥٤)  ة مائيةحلوي غرواني

HYDROCOLLOID CONFECTIONERY  
 (٧٣)  أسوسيتيه دي برودي نستله س 

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى
 

-  ١٦  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠٩١١٢٤ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٩/٠٢ 

 (٥٤)  بيرول آاربوآساميد مدمجه فئه جديده من روابط مستقبل ج ا ب ا في المخ
FUSED PYRROIECABOXAMIDES,A NEW CLASS OF GABA 
BRAIN RECEPTOR LIGANDS 

 

 (٧٣)  نيروجين آوربوريشن
 (٧٤) اخنوخ صادق الياس 

  
 

-  ١٧  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠٩١١٣٧ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٩/٠٦ 

 (٥٤)  سماد مخصب بيولوجى أساسه خمائر
A BIOLOGICAL FERTILIZER BASED ON YEASTS  

 (٧٣)  ألترا بيوتيك ليمتد

 (٧٤) هدى انيس سراج الدين
 

-  ١٨  

 



 

٥٦

 
(٢١) ٢٠٠٠٠٩١٢٣٨ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٩/٣٠ 

 (٥٤)  يل--٤-آوينولين  I مشتقات
QUINOLIN--٤--YL DERIVATIVES I  

 (٧٣)  ج٠هوفمان الروش أ

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى
 

-  ١٩  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٩٠٩٤٧ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/٠١ 

 (٥٤)  مجموعات صحية للسيدات
FEMININE HYGIENE KIT  

 (٧٣)  د جامبل آومبانىذى بروآتر ان

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 
 

-  ٢٠  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٩٠٩٥٩ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/٠٥ 

 (٥٤)  مشتقات آوينولين وآوينازولين
QUINOLINE AND QUINAZOLINE DERIVATIVES  

 (٧٣)   هوفمان الروش أ ج.ف
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ٢١  

 



 

٥٧

 
(٢١) ٢٠٠١٠٩٠٩٦٠ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/٠٥ 

 (٥٤)  أدوية
MEDICAMENTS  

 (٧٣)  أم إل البوراتوريز بى ال سى ـ شرآة محدودة المسئولية

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى
 

-  ٢٢  

 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٩٠٩٧٠ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/١٢ 
 (٥٤)  مشتقات بيورين

PURINE DERIVATIVES  
 (٧٣)  فايزر انك

الهادى هدى احمد عبد   (٧٤) 
 

-  ٢٣  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٩٠٩٩٨ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/١٩ 

 (٥٤)  مضادات مستقبل القابض السريع للعضالت الملساء من ايونات زويتر
ZWITTERIONIC TACHYKINING RECEPTOR ANTAGONSTS  

 (٧٣)  ميراك آند آو ـ انك ـ شرآة امريكية متحدة

 (٧٤) سمر احمد اللباد
 

-  ٢٤  

 



 

٥٨

 
(٢١) ٢٠٠١٠٩١٠٠٤ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/٢٣ 

 (٥٤)  الدهون مشتقات من حمض بنزوبيران الكربوآسيلى لمعالجة السكر واضطرابات
BENZOPYRANCARBOXYLIC ACID DERIVATIVES FOR THE 
TREATMENT OF DIABETES AND LIPID DISORDERS 

 

 (٧٣)  انك ـ شرآة امريكية متحدة. ميرك آند آو 

مد اللباد سمر اح  (٧٤) 
 

-  ٢٥  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٩١٠١٦ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/٢٦ 

 (٥٤)  اداة طافية لتنظيف حوض استحمام او حمام سباحة
FLOATING BATHTUB OR SWIMMING POOL CLEANING 
DEVICE 

 

 (٧٣)  tab \n\ذى بروآتر آند جامبل آومبانى ـ شرآة متحدة

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى
 

-  ٢٦  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٩١٠٢٣ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/٢٩ 

 (٥٤)  ترآيبات لمعادلة مولدات الحساسية
ALLERGEN NEUTRALIZATION COMPOSITIONS  

 (٧٣)  ذى بروآتر آند جامبل آومبانى ـ شرآة متحدة

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 
 

-  ٢٧  

 



 

٥٩

 
(٢١) ٢٠٠١٠٩١٠٢٤ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/٢٩ 
 (٥٤)  ادلة مولدات الحساسيةترآيبات لمع

ALLERGEN NEUTRALIZATION COMPOSITIONS  
 (٧٣)  ذى بروآتر آند جامبل آومبانى ـ شرآة متحدة

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 
 

-  ٢٨  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٩١٠٢٥ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/٢٩ 

 (٥٤)  منديل ورقى مزين مبلل ناعم ومرن يستعمل لمرة واحدة فقط
SOFT, FEEXIBLE DISPOSABLE WITP WIPE WITH 
EMBOSSING 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر آند جامبل آومبانى ـ شرآة متحدة

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 
 

-  ٢٩  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠١٠٩١٠٢٧ 
(٢٢) ٢٠٠١/٠٩/٢٩ 

 (٥٤)  رابطات مستقبالت ميالنو آورتين
MELLANOCORTIN RECEPTOR LIGANDS  

 (٧٣)   جامبل آومبانى ـ شرآة متحدةذى بروآتر آند

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 
 

-  ٣٠  

 



 

٦٠

 
(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٣٣ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/١٨ 

 (٥٤)  ٣فيتامين د -ديسوآسى  -٣استرات مثيل 
DESOXY-VITAMIN D٣ ANALOG ESTERS  

 (٧٣)  شرآه مساهمهـ ف هوفمان الروش ا ج 

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 
 

-  ٣١  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٤١ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/٢١ 

 (٥٤)  سيكل٦٠-٥٠بتردد  ماجنتيك الضاءة اللمبة الفلورينست سليمة او محروقةوجهاز الكتر
AN ELECTRO MAGNATIC SET CANLIGHT A BURENT 
FLOURESENT TUB ٦٠-٥٠HZ 

 

 (٧٣) احمد على عبد الحليم 
  

  
 

-  ٣٢  

 
 
 

(٢١) ٢٠٠٢٠٩١٠٤٨ 
(٢٢) ٢٠٠٢/٠٩/٢٢ 
 (٥٤)   بروبانول-٢-) فينوآسى فينوآسى ٤ـ(ـ ١ـ (S) عملية إلنتاج

PROCESS FOR PRODUCING (S)-١- (٤-PHENOXYPHENOXY)-٢- 
PROPANOL 

 

 (٧٣)  سوميتوموآيميكال آومبانى ليمتد
 (٧٤)  اللباداحمد سمر 

  
 

-  ٣٣  

 



 

٦١

 

(٢١) ١٩٩٦٠٩٠٨٢٧ 
(٢٢) ١٩٩٦/٠٩/١٤ 

 (٥٤) مشتقات بنزوثيازولون
BENZOTHIAZOLONE DERIVATIVES  

 (٧٣) استرا فارما سيوتيكال لميتد

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 

  
 

-  ٣٤  

 
 

(٢١) ٢٠٠٠٠٩١١٧٧ 
(٢٢) ٢٠٠٠/٠٩/١٦ 

 (٥٤) عامل حفاز لتحضير بولى ايثيلين ذو توزيع محسن قصير السلسلة
CATALYST FOR POLYETHYLENE GIVING AN IMPROVED 
SHORT CHAIN BRANCHING

 

 (٧٣) ب بى آيميكالز ليمتد 

 (٧٤) فاروق محمود مبارك 

  
 

-  ٣٥  

 



 
đč

 
 

(١١) ٠١٨٧٥٧ 
(٢١) ١٩٩٠٠٩٠٥٨٠ 

 (٥٤)  اويةالصحر  الى مخصب الستصالح االراضىاألغذيةتحويل بعض مخلفات صناعة 
TRANSFORMATION OF SOME FOOD INDUSTRY WASTE 
INTO A CONSITIONER FOR RECLAMATION OF DESERT 

 

 (٧٣)  يوسف على الشطورى . د. أ

  
 

-   ١  

 
 

(١١) ٠١٩٤٧٨ 
(٢١) ١٩٩٠٠٩٠٥٣٧ 

 (٥٤)  سخان مياة يعمل بالكهرباء او اى وقود اخر
A WATER WORKS BY ELECTRICITY OR ANY OTHER FUEL  

 (٧٣)  فاضل محمد خالد خطاب

  
 

-   ٢  

 
 

(١١) ٠١٩٩٦٩ 
(٢١) ١٩٩٠٠٩٠٥٥٢ 

 (٥٤)  ورق سجائر
CIGARETTE PAPER  

 (٧٣)  براون اند ويليامسن توباآو آوربوريشن
 (٧٤)  موريس وهبه موسي

  
 

-   ٣  

 



 
đĎ

 
(١١) ٠٢٠٠٨٠ 

(٢١) ١٩٩٤٠٩٠٥٨٠ 
 (٥٤)  عوامل نكهة

FLAVOURING AGENT  
 (٧٣)  أ. سوسيتيه دى برودوى نستله س 

 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٤  

 
 
 

(١١) ٠٢٠١٢٤ 
(٢١) ١٩٩٣٠٩٠٦١٩ 

 (٥٤)  قطعة ماصة على هيئة رجل مرنة ديناميكية تتضمن حواشى فخذ مطاطة
ABSORBENT ARTICLE WITH DYNAMIC LEG FEATURE 
COMPRISING ELASTICIZED THIGH PANELS. 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٥  

 
 
 

(١١) ٠٢٠٢٧٨ 
(٢١) ١٩٩٣٠٩٠٦٣٠ 

 (٥٤)  طريقة وجهاز لعمل الواح متماسكة من تراآيب بوليمرية دقائقية ماصة
METHOD AND APPARATUS FOR MAKING COHESIVE 
SHEETS FROM PARTICULATE ABSORBENT POLYMERIC 
COMPOSITIONS 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٦  

 



 
đď

 
(١١) ٠٢٠٣٩٣ 

(٢١) ١٩٩٣٠٩٠٦٢٩ 
 (٥٤)  ترآيب منظف

DETERGENT COMPOSITION  
 (٧٣)  يونيليفر بي ال سي

 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   ٧  

 
 

 
(١١) ٠٢٠٦١٤ 

(٢١) ١٩٩٤٠٩٠٥٧٤ 
 (٥٤)  هامنتجات من األسمنت وطريقه انتاج

CEMENT PRODUCTS MANUFACTURING THEREOF  
 (٧٣)  بى وتى بوليمرز ليمتد

 (٧٤)  اللباد أحمد سمر

  
 

-   ٨  

 
 

(١١) ٠٢٠٧٠٢ 
(٢١) ١٩٩٧٠٩٠٨٨٦ 

 (٥٤)  بمعادلتها آهروستيكيا ل لملوحة المياه ورواسب االمالح المعدنيهالجهاز االلكترونى المقل
ELECTROSTATIC WATER NEUTVALIZER E.W.N  

 (٧٣)  عبد الحميد على محمود شريف

  
 

-   ٩  

 



 
đĐ

 
(١١) ٠٢٠٧٧٣ 

(٢١) ١٩٩٦٠٩٠٨١١ 
 (٥٤)  عمليه لالنتاج المشترك لكل من االمونيا والميثانول

PROCESS FOR THE AMMONIA AND METHANOL CO-
PRODUCTION 

 

 (٧٣)  ميثانول آازال اس ايه
 (٧٤)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  ١٠  

 
 
 

(١١) ٠٢٠٧٩٦ 
(٢١) ١٩٩٦٠٩٠٨١٥ 

 (٥٤)  امنى ذو مغناطيس دائمزجهاز تحكم فى محرك ت
CONTROL SYSTEM FOR PERMANENT MAGNET 
SYNCHRONOUS MOTOR 

 

 (٧٣)  آايشا توشيباآابوشيكى 
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ١١  

 
 
 

(١١) ٠٢٠٨٥٤ 
(٢١) ١٩٩٦٠٩٠٨٠٩ 

 (٥٤)  الواح خرسانيه سابقه الصب تستخدم فى تشييد المبانى
PRE CONCRECTE PANELS FOR CONSTRUCTION OF A 
BUIDLING. 

 

 ـ آهوتيان ١
 (٧٣)  دى ان بى اتش دىاس او ستيل بانل ـ ٢

 (٧٤)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  ١٢  

 



 
đđ

 
(١١) ٠٢١١٠٢ 

(٢١) ١٩٩٧٠٩٠٩٦٥ 
 (٥٤)  محطه طعم لحشرات زاحفه

BAIT STATION FOR CRAWLING INSECTS  
 (٧٣)  اس سى جونسون اند صن انك

 (٧٤)   اللباد أحمدسمر

  
 

-  ١٣  

 
 

(١١) ٠٢١١٧٦ 
(٢١) ١٩٩٧٠٩٠٩٩٤ 
 (٥٤)  قالب صلب مستمر

CONTINUOUS CASTING MOULD.  
 (٧٣)   سيماج اآتنجيز لشافت-مان ياس ام اس شلو

 (٧٤)  هدي سراج الدين

  
 

-  ١٤  

 
 
 

(١١) ٠٢١٢٦٠ 
(٢١) ١٩٩٨٠٩١١١٦ 

 (٥٤)  جهاز لتثبيت اللولب في جدار الرحم لمنع الحمل
DEVICE FOR FIXING A CONTRACEPTIVE DEVICE TO THE 
WALL OF THE UTERUS. 

 

 (٧٣)  ويلد يمييرش ديرك
 (٧٤)  سهير ميخائيل رزق

  
 

-  ١٥  

 



 
đĒ

 
(١١) ٠٢١٣٣٨ 

(٢١) ١٩٩٨٠٩١٠٤٤ 
 (٥٤)  مواد حفازه للبلمره

POLYMERIISATION CATALYSTS  
 (٧٣)  بى آيميكالز ليميتد بى

 (٧٤)  محمد محمد بكير

  
 

-  ١٦  

 
 
 

(١١) ٠٢١٥٢٨ 
(٢١) ١٩٩٨٠٩١٠٥٤ 

 (٥٤)  ةفوهه لتوزيع ماده فعال
NOZZLE TO DISPENSE ACTIVE MATERIAL  

 (٧٣) إس سى جونسون اند ص إنك 
 (٧٤)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  ١٧  

 
 
 

(١١) ٠٢١٥٣٤ 
(٢١) ١٩٩٧٠٩٠٩٥٦ 

 (٥٤)  انتاج ثنائى ميثيل أيثينز واستخراجه من ميثانول 
DIMETHYL ETHER PRODUCTION AND RECOVERY FROM 
METHANOL 

 

 (٧٣)  ستار شيم تكنولوجيز انك
 (٧٤)  اخنوخ صادق الياس

  
 

-  ١٨  

 



 
đē

 
(١١) ٠٢١٦١٥ 

(٢١) ١٩٩٨٠٩١٠٤٨ 
 (٥٤)  ترآيبه غدائيه لصغار الدجاج

FOOD COMPOSITION FOR YOUNG CHICKS  
 (٧٣)  فيتامكس

 (٧٤)  اللبادأحمد سمر 

  
 

-  ١٩  

 
 

(١١) ٠٢١٧٠٨ 
(٢١) ١٩٩٩٠٩١١٣٤ 

 (٥٤)  طريقة لتحسين نمو النبات باستخدام سماد ورقى
FOLIAR FERTILIZER AND METHOD FOR USING THE SAME  

 (٧٣)  اتياماشي .تىتوماس 
 (٧٤) نزيه اخنوخ صادق

  
 

-  ٢٠  

 
 
 

(١١) ٠٢١٧١٧ 
(٢١) ١٩٩٨٠٩١١٨٠ 
 - ٣ - نافثيريدين - اوآسو ـ٤ المخ من ىف)  Gaba(بال روابط استقطريقة لتحضير 

  آاربوآساميد مستبدله
(٥٤) 

SUBSTITUED ٤- UXU HAPTHYRIDINE -٣- CARPOXAMIDES : 
GABA BRAIN RECEPTOR ١IGANDS 

 

 (٧٣)  نيوروجين آوربوريشن
 (٧٤)  اخنوخ صادق الياس

  
 

-  ٢١  

 



 
đĔ

 
(١١) ٠٢١٨٠٥ 

(٢١) ١٩٩٨٠٩١٠٥٢ 
ارضي   باستخدام قمر صناعي ذات مدارباإلنترنتنظام يوفر توصل شامل ومحمول 

  منخفض ونظام بث اذاعي مباشر بالقمر الصناعي
(٥٤) 

SYSTEM FOR PROVIDING GLOBAL POR TAPLE INTRR NET 
ACCESS USING LOW EARTH ORBIT SATELLITE AND SALELLITE 
DIRECT RADIO BROADCAST SYSTEM

 

 (٧٣)  د سبيس انكورل
 (٧٤) نادية شحاته هارون

  
 

-  ٢٢  

 

(١١) ٠٢١٨٦٤ 
(٢١) ١٩٩٨٠٩١٠٥٦ 

 (٥٤)  ةماصأداة وسيلة تثبيت 
ABSORBENT ARTICLE FASTENING DEVICE  

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ٢٣  

 
 

(١١) ٠٢١٩٣٧ 
(٢١) ١٩٩٩٠٩١٢١٨ 

 (٥٤)   األداة لتصنيع الورق وطريقه لتصنيعماآينة ستخدم فى لإلقنطره أداة على شكل 
BRIDGE DEVICE FOR PAPER FORMING EQUIPMENT AND 
METHOD 

 

 (٧٣)  آمبرلى آالرك ورلد وايد انك
 (٧٤) هدى أنيس سراج الدين 

  
 

-  ٢٤  

 



 
Ēċ

 
(١١) ٠٢٢٠٠٧ 

(٢١) ١٩٩٩٠٩١١٩٢ 
 (٥٤)  ب منظف حبيبى ذات ذوبانيه ومظهر محسنترآي

GRANULAR DETERGENT COMPOSITION HAVING 
IMPROVED APPEARANCE AND SOLUBILITY 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 

  
 

-  ٢٥  

 
 

(١١) ٠٢٢٠١٣ 
(٢١) ١٩٩٩٠٩١٢٠٦ 

 (٥٤)  نظام لتوزيع السوائل
DUAL USE DISPENSING SYSTEM  

 (٧٣)   آالرك ورلد وايد انك-آمبرلي 
 (٧٤) هدى سراج الدين 

  
 

-  ٢٦  

 
 

(١١) ٠٢٢١٦٨ 
(٢١) ٢٠٠٠٠٩١١٦٣ 

 (٥٤) ألداة أمان مقبض الومنيوم لجهاز آهربي وبالتحديد 
ALUMINIUM CONNECTION CRIP FOR AN ELECTRICAL 
APPARATURUS IN PARTICULAR A FUSE 

 

 (٧٣)  ز اس ايةيزستشنيدر اليكتريك اند
 (٧٤) سمر احمد اللباد

  
 

-  ٢٧  

 



 
ĒČ

 
(١١) ٠٢٢٢٣٥ 

(٢١) ١٩٩٩٠٩١٢٠٤ 
 (٥٤)  جهاز لالخالء الطاريء لمصعد

EMERENCY RELEASE DEVICE  
 (٧٣)  ج.اينفنسيو ا

 (٧٤) ماجدة هارون* نادية * شحاته 

  
 

-  ٢٨  

 
 

(١١) ٠٢٢٢٧٧ 
(٢١) ٢٠٠٠٠٩١١٥٦ 

 (٥٤)  ية السلكداخلية مغلقة  نظام دائره ىطريقه العداد مكالمه ف
METHOD FOR SETING UP CALL IN WIRELESS LOCAL LOOP 
SYSTEM 

 

 (٧٣)  شرآه محدوده المسئوليهـ ز ليمتد نونكشييال جى انفوزميشين اند آوم
 (٧٤) محمد محمد بكير 

  
 

-  ٢٩  

 
 

(١١) ٠٢٢٣١٣ 
(٢١) ١٩٩٩٠٩١١٠٦ 

 (٥٤)  طريقة الستخالص الكبريت من غاز يحتوى على آبريتيد الهيدروجين
APROCESS FOR THE RECOVERY OF SULIPHUR FROM A 
HYDROYEN SULPHIDE CONTAINING GAS 

 

  جاستيك ان فىـ ١
 (٧٣) فى . ـ ستورك اينجينرز اند آونتر اآتورز بى ٢

 (٧٤)   رزقسهير ميخائيل

  
 

-  ٣٠  

 



 
Ēč

 
(١١) ٠٢٢٥٩٧ 

(٢١) ٢٠٠٠٠٩١٢٢٧ 
تــحتوى على هـذه  تــرآيبات منظفة لتنظيف األسطــح الصلبة وممسحــة مبللة وأصناف

  الترآيبات وطرق استخدامها
(٥٤) 

HEAD SURFACE CLEANING COMPOSITIONS 
PREMOISTENED WIPES METHODS OF USE AND ARTICLES 
COMPRISING SAID COMPOSITONS OR WIPES AND 
INSTRUCTIONS FOR USE RESULTING IN EASIER 
CLEANNING AND MNINTENANCE IMPROVED SURFACE 
APPEARANCE AND/ OR HYGIENE UNDER STRESS 
CONDITIONS SUCH AS NO - RINSE 

 

 (٧٣)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (٧٤)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ٣١ 

 
 

(١١) ٠٢٢٦٢٧ 
(٢١) ٢٠٠٠٠٩١٢٢٢ 

 (٥٤) نظام حفاز يتضمن شبكات لمادة حفازة وشبكات لمادة سيراميكية
CATALYST ASSEMBLEY COMPRISING CATALYST MESHES 
AND CERAMIC MEESHES 

 

 (٧٣)  س جي ام بي اتشودبليو سي هيرا
  (٧٤) منى محمد بكير 

-  ٣٢ 

 
 

(١١) ٠٢٢٩٣٨ 
(٢١) ٢٠٠١٠٩٠٩٥٧ 
 (٥٤)  لجراملصبعة اوطريقة للتعرف على الكائنات الدقيقة السالبة جديد وسط الستزراع 

CULTURE MEDIUM AND METHOD FOR THE 
IDENTIFICATION OF GRAM - NEGATIVE 
MICROORGANISMS 

 

 (٧٣)  سينترو ناسيونال دى بيوبريبارادوس
 (٧٤) سمر احمد اللباد

-  ٣٣ 



 
ĒĎ

  
 

 
(١١) ٠٢٣٠٧٩ 

(٢١) ٢٠٠١٠٩٠٩٦٤ 
 (٥٤)  آله اتوماتيكية لعصر البرتقال

AN AUTOMATIC ORANGE -JUCE MACHINE  
 (٧٣)  احمد احمد محمود العطار

  
 

-  ٣٤ 

 
 

(١١) ٠٢٢٠٥١ 
(٢١) ١٩٩٨٠٩١١٠٣ 

 (٥٤)   ثيون جديدة مبيدة للفطريات-٤- ون وبيريميدين -٤مرآبات بيريميدين 
NOVEL PYRIMIDIN -٤-ONE AND PYRIMIDIN -٤-THIONE AS 
FUNGICIDE 

 

 (٧٣)  نوفارتيس أ ج
 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى

  
 

-  ٣٥ 

 
 

(١١) ٠٢٢١٩٦ 
(٢١) ١٩٩٩٠٩١٠٩٣ 

 (٥٤)  نظام مالحى لعرض تفاصيل االتجاه
NAVIGATION SYSTEM FOR ADDITIONALLY DISPLAYING 
DIRECTION DETAILS 

 

 (٧٣)  مانيسمان فى دى او ايه جى
 (٧٤) هدى انيس سراج الدين 

  
 

-  ٣٦ 

 



 
Ēď

 
(١١) ٠٢٢١٨٣ 

(٢١) ٢٠٠٠٠٩١٢٢٦ 
 (٥٤) فائق االمتصاص للملوثات ترآيب منظف تحتوي علي نظام 

DETERGENT COMPOSITION COMPRISING A SOIL 
ENTERAINMENT SYSTEM 

 

 (٧٣)  نىذى بروآتر اند جامبل آومبا

 (٧٤) هدى احمد عبد الهادى 
 

-  ٣٧ 

 
 

(١١) ٠٢١٧٣٧ 
(٢١) ١٩٩٨٠٩١٠٥١ 

نظام لبث المعلومات من شبكة االنترنت باستعمال نظام بث رقمى مباشر باألقمار الصناعية 
 وللتحميل االنتقالى التحتى للمعلومات عند النهاية الطرفية للمستخدم

(٥٤) 

SYSTEM FOR BROADCASTING INFORMATION FROM THE 
INTERNET USING SATELLITE DIRECT DADIO BROADCAST 
SYSTEM AND SELECTIVELY DOWNLOADING 
INFORMATION AT USER TERMINALS

 

 (٧٣) ورلد سبيس مانجمانت آوربوريشن
 (٧٤) شحاته هارون 

  
 

-  ٣٨ 

 
 

(١١) ٠٢١٧٤٠ 
(٢١) ١٩٩٨٠٩١٠٨٣ 

 (٥٤)  ألعمال تشطيب االرضيات وطرق االنهاء المساعدةترآيبة ارضية مناسبة
FLOOR STRUCTURE WITH FLOORING, METHOD FOR 
APPLYING THE FLOORING ANI PLACEMENT AID 
THEREFOR

 

 (٧٣) هـ . بى . م. آورونيه ديزك ج
 (٧٤) محمد محمد بكير

  
 

-  ٣٩ 



 
ĒĐ

 
 

(١١) ٠٢٩٢٣٥ 
(٢١) ١٩٩٨٠٩١١٧٠ 
 (٥٤) ـ آاربوآساميد مستبدلة٣ اوآسو ـ نافثيريدين ـ٤ ج أ ب أ فى المخ من روبط استقبال

SUBSTITUTED ٤-OXO NAPTHYRIDING -٣-CARBOXAMIDES:- 
GABA BRAIN RECEPTOR LIGANDS 

 

 (٧٣) نيوروجينى آوربوريشن
 (٧٤) اخنوخ صادق الياس

  
 

-  ٤٠ 

 
 

 
(١١) ٠٢٢٥٨٩ 

(٢١) ٢٠٠١٠٩٠٩٩٥ 
 (٥٤) ازإلنتاج البخار بواسطة الطاقة الشمسية طريقة وجه

 METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING STEAM BY 
MEANS SOLAR

 

 (٧٣) سوريا هولدنجز
 (٧٤) سهير ميخائيل رزق

  
 

-  ٤١ 
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