
 

 

 

 

  جمھورية مصر العربيةجمھورية مصر العربية                     
  وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى                                  

             أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا           أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
                

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع
  

  

   )٧٠١(    العدد رقم                 ٢٠١٠عدد  يناير 



  

 

(i) 

  
  تصدير

  

تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتـوى              
على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح                  

اختراع، لالستغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات              
  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،             
تم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز            مكتب براءات   
البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من              
جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات                    

  . التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام التكنولوجية
وقد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية               

  مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة 
 ، وتطلب ذلك جهودا كبيرة      2003 لسنة   1366ية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم        التنفيذ

  .حتى صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع              

راعات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطوير التكنولوجى  لالخت   
تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،       
وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن                

ت اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة  رعاية الموهوبين من ذوى القدرا  
  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 

                                                          رئيس 
                                                            أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

   
  

  محمد طارق حسين. د.                                                 أ      
 

  



(  

   العددافتتاحية 
  

  

 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

 1949 لسنة 132 الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم 1939

 82 ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعية ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

 وبمقتضى القانون األخير فإنه ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال2002لسنة 

يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم 

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

    ومما ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحمايـة حقـوق      

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى ج

والمبتكرين ـ من األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركـان العـالم    

الجديد الذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هـذا مزيـدا مـن                

 االهتمام بهذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسـب مـع             

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بمـا        واختراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت      

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

               القائم بأعمال        

  االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

  

  "عصمت على عبد اللطيف . م    "            

(ii)  



  

  رموز البيانات الببليوجرافية
  

  الرمز  البيان الببليوجرافى

 11  رقم البراءة

 12  نوع البراءة

 21  رقم الطلب 

 22  تاريخ تقديم الطلب 

   بيانات األسبقية  

 31  :  رقـم األسبقيـة 

 32  : تاريخ األسبقية  

 33  : دولة األسبقيـة 

 44  البراءةطلب تاريخ النشر عن قبول 

 51  التصنيف الدولي للبراءات 

 54  تسمية االختراع

 71  اسم طالب البراءة 

 72  اسم المخترع

 73  اسم الممنوح له البراءة

 74  اسم الوكيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( iii )  



  

  

 

ii

  

 

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
� �

 
 

 

 ةــــــــالدول الرمز  ةـــــــالدول الرمز
CR كوستاريكا       AE ا�مارات العربية المتحدة 

CU كوبا  AF أفغانستان 

CY قبرص  AL البانيا 

CZ جمھورية التشيك  AO +أنجو 

DE ألمانيا  AR ا-رجنتين 

DK الدنمارك  AT النمسا 

DM دومينيكا  AU استراليا 

DO لدومينيكان جمھورية ا  AZ اذربيجان  

DZ الجزائر  BA البوسنه والھرسك 

EC أكوادور  BB بربا دوس 

EE استونيا  BD بنج7ديش 

EG جمھورية مصر العربية  BE بلجيكا 

ES أسبانيا  BF بوركينا فاسو 

ET إثيوبيا  BG بلغاريا 

FI فنلندا  BH البحرين 

FR فرنسا  B I بروندى 

GA جابون  BJ نينبي  

GB المملكة المتحدة  BM برمودا 

GCC مجلس التعاون الخليجى    BO بوليفيا 

GD جرينادا   BR برازيل 

GE جورجيا  BS جزر الباھاما 

GH غانا  BU برما 

GM جامبيا   BW بتسوانا 

GN نيايغ  BY ب7روس  

GQ غينيا الوسطى  BZ بليز  

GR اليونان   CA كندا 

GT +جواتيما  CF ورية أفريقيا الوسطىجمھ 

GW غينيا بساو  CG الكونغو 

GY جويانا  CH  سويسرا   

HK ھونج كونج  CI ساحل العاج 

HN ھندوراس  CL شيلى 

HR كرواتيا  CM رونيكام 

HU المجر  CN الصين 

ID أندونسيا   CO   كولومبيا 

( iv )  



  

  

 

iii

  

 تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 MD جمھورية ملدوفا  ID إندونسيا 
 ML مالى   IE أيرلندا 

 MN منغوليا  IL إسرائيل 

 MR موريتانيا   IN الھند 

 MT مالطا  IQ العراق 

 MV جزر المالديف  IR إيران 

 MW مالوى  IS أيسلندا 

 MX الماكسيك  IT إيطاليا 

 MY ماليزيا  JO ا+ردن 

 MZ موزمبيق  JP اليابان 

 NA ناميبيا  KE كينيا 

 NE النيجر  KG كرجيزستان 

 NG نيجيريا  KM كومورس 

 NI نيكاراجوا  KN سانت كيتسى ونيفيز 

 NL ھولندا  KP شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية( 

 NO النيرويج  KR الجنوبية( جمھورية كوريا( 

 NZ نيوزي7ندا  KW الكويت 

 OM عمان  KZ كزاخستان 

 PA بنما  LA جمھورية +و الديمقراطية  
 PE بيرو  LB لبنان 

 PG جمھورية غينيا الجديدة  LC سانت لوشيا 

 PH الفلبين  LI ليخنشتين 

 PK باكستان  LK سيري7نكا 

 PL بولندا  LR ليبيريا 

 PT البرتغال  LS ليسوتو  

 PY بروجواى  LT لتوانيا 

 QA رقط   LU لوكسمبورج 

 RO رومانيا  LV تفيا+ 

 RS جمھورية الصرب  LY ةليبيالجمھورية العربية ال 

 RU جمھورية روسيا ا+تحادية  MA المغرب 

 RW رواندا  MC موناكو 

 SA المملكة العربية السعودية  MD جمھورية ملدوفا 
 SC سيشل  ME مونتينجيرو 
 SD السودان  MG مدغشقر 

( iv )  



  

  

 

iv

  

� �

ع رموز الدول األعضاءتاب  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 ZA جمھورية جنوب أفريقيا  RW رواندا 

 ZM زامبيا  SG سنغفافورة 

 ZR زائير  SI سلوفينيا 

 ZW زيمبابوى  SK سلوفيكيا 

    SL سيراليون 

    SM سان مارينو 

     SN السنغال  

    SO الصومال 

     SR سورنيام  

    ST ساوتومى و برنسبى 

    SV السلفادور 

    SY الجمھورية العربية السورية 

    SZ سوازي7ند 

    TD تشاد 

    TG جووت 

    TJ طاجيكستان 

    TH تاي7ند 

    TM تركمانستان 

    TN تونس 

    TR تركيا 

    TT ترناداد و توباجاو 

    TW تايوان 

    TZ جمھورية تنزانيا ا+تحادية 

    UA أوكرانيا 

    UG أوغندا 

    US الو+يات المتحدة ا-مريكية 

    UY أورجواى 

    UZ اوزبكستان 

    VE 7فنزوي 

    VN فيتنام 

    YD اليمن 

    YU يوغوسلفيا 
  

( iv )  
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  ان بي
  ٢٠٠٩التى تم قبولھا خ�ل شھر ديسمبر بالطلبات 

  والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 



  

٢

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب7راءة بإخط7ار يوج7ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًوم77ا م77ن ًإل77ى مكت77ب ب77راءات اAخت77راع مت77ضمنا أس77باب اAعت77راض وذل77ك خ�77ل س77تين ي

ًتاريخ اAع�ن عن قبول الطلب ف7ى جري7دة ب7راءات اAخت7راع ، ي7أتى ھ7ذا تطبيق7ا Jحك7ام 
 من قانون حماية حق7وق الملكي7ة الفكري7ة ال7صادر بالق7انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



  

٣

  

-   1   (21) 2005060269  
(22) 2005/6/1  
 )جمھورية مصر العربية( رضــا فـؤاد غـالى عطـية/ ا�ستاذ  (71)
  رضــا فـؤاد غـالى عطـية/ ا�ستاذ   (72)
  جھاز فصل التيار اوتوماتيكيا (54)

  
 

  

-   2   (21) 2005120543  
(22) 2005/12/27  
  )جمھورية مصر العربية(   ميخائيلىمدحت عدل/ المھندس الزراعى (71)
   ميخائيلىمدحت عدل/ المھندس الزراعى  (72)
  ًاستخدام قش ا�رز المعامل بيولوجيا في تغذيه الدواجن (54)

  
 

  

-   3   (21) 2006070321  
(22) 2006/07/13  
  )جمھورية مصر العربية(  مدينة مبارك لGبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية (71)
  دسوقى احمد محمد عبد الحليم /  استاذ باحث مساعد-١  (72)

  سحر عبد الفتاح زكى  /  باحث-٢
 جاد هللا منصور سعد هللا ابو الريش/ ـ باحث مساعد ٣

طريقة �نتاج واستخGص البوليمرات الحيوية بولى ھيدروكسى الكانوات من سGتين خميرة  (54)
 برية

  
 

  



  

٤

  

-   4   (21) 2007100545  
(22) 2007/10/23  
(71) SAINT - GBBAIN PAM (FRANCE) 
(72)  1-MARC COHEN  

 2-LAURENCE GUYONNET  

 3-ROGER MUTIS  
  انبوبــه وطريقة oنتاجھا و اداه مناظره (54)
(31) 0609422 
(32) 2006/10/26 
(33)   

  

  



٥  
    

  
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انبي
  ٢٠٠٩التى تم قبولھا خ�ل شھر ديسمبر بالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 



٦  
    

  
    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 يعترض كتابة على السير فى إج;راءات الب;راءة بإخط;ار يوج;ه نأيجوز لكل ذى شأن " 

Cخت;;راع مت;;ضمنا أس;;باب اCًعت;;راض وذل;;ك خ;;�ل س;;تين يوم;;ا م;;ن ًإل;;ى مكت;;ب ب;;راءات ا
ًتاريخ اCع�ن عن قبول الطلب ف;ى جري;دة ب;راءات اCخت;راع ، ي;أتى ھ;ذا تطبيق;ا Oحك;ام 

 من قانون حماي;ة حق;وق الملكي;ة الفكري;ة ال;صادر بالق;انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 
   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



٧  
    

  
    

  

  
  

-   1   (21) PCT/NA2004/000004  
(22) 2004/2/7  
(71) ERIC THIRIEZ (FRANCE)  
(72)  ERIC THIRIEZ   
  تجميعه مضخة عائمة (54)
(31)   10/056,997- 09/923,020– (PCT/IB2002/03063)   
(32) 2002/8/6 - 2002/1/25 -      2001/8/6 
(33) GB 

  
 

  

 

  

-   2   (21) PCT/NA2004/000071  
(22) 2004/8/15  
(71) LATICE INTELLECTUAL PROPERTY LTD 

(UNITED KINGDOM)  
(72)  1-VU DAN, QUOC  

 2-CHANA SATUINDER  
  مجموعة أغلفة ?حاطة ا:عضاء ا:نبوبية (54)
(31)  0203639,0 –) PCT/GB 03/00690(  

(32) 2002/02/15 – 2003/02/13 
(33) US 

  
 

  



٨  
    

  
    

  

-   3   (21) PCT/NA2005/000279  
(22) 2005/6/8  
(71) PACKTECH LIMITED (SWITZERLAND)  
(72)  NARAYANAN  RAJU  
  هنتاج?وعاء تعبئة مزود بعPمة دالة على عدم التقليد وطريقة  (54)
(31)  (PCT/IB 2003/005804) - 2083/02 
(32) 2003/12/8 - 2002/12/9 
(33) CH 

  
 

  

  

-   4   (21) PCT/NA2006/000066   
(22) 2006/1/21  
(71) SOFITECH NV (BELGIUM) 
(72)  1- PIA ANGELA FRANCINI 

2-KENG CHAN 
3-MARK BRADY 
4-CHRISTOPHER FREDD  

(73) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B,V(NETHERLAND) 

  نظام رغوى ذاتى التحويل (54)
(31) (PCT/IB2003/006126)  - 10/649055- 60/489079 
(32) 2003/12/22  -   2003/8/27-  2003/7/22 
(33) US 

  
 

  



٩  
    

  
    

  

  

-   5   (21) PCT/NA2006/000415  
(22) 2006/5/2   
(71) JOHNSON MATTHERY P L C (UNITED KINGDOM) 
(72)  PETER J. CARNELL  
  عمليه ?زالة مركبات الزئبق من الجليكول (54)
(31)  0414160,2 - 0325769,8– (PCT/GB2004/004593)   
(32)  2004/10/29-   2004/6/24-   2003/11/5 
(33) GB 

  
 

  

  

-   6   (21) PCT/NA2006/000422  
(22) 2006/5/4  
(71) RESPONSIVELOAD LIMITED (UNITED KINGDOM)  
(72)  HIRST DAVID  
   سريعه ا?ستجابهكھربائية فرعيه لشبكه محطة (54)
(31)  0326076,7 – (PCT/EP2004/102504)   
(32)     2004/11/4-    2003/11/7 
(33) GB 

  
 

  

  



١٠  
    

  
    

  

-  7   (21) PCT/NA2006/000484  
(22) 2006/5/23  
(71) KONE CORPORATION (FINLAND)  
(72)  1-ANTTILA ARIPEKKA  

 2-AULANKO ESKO  

 3-BARNEMAN HAKAN  

 4-BJORNI OSMO 

 مصعد (54)
(31) 20031720  - (PCT/FI2004/000181)   
(32)   2004/3/29- 2003/11/24 
(33) FI  

  

  

-  8   (21) PCT/NA2006/000523  
(22) 2006/6/5  
(71) ISSA, ISAM (LEBANON)  
(72)  KOUSSAIFI, GHATTAS, YOUSSEF  
  ماكينه لPنتاج المستمر لشبكه سلكيه ملحومه (54)
(31) (PCT/FR2003/003667) 
(32) 2003/12/10 
(33) FR 

  
 

  



١١  
    

  
    

  

-  9   (21) PCT/NA2006/000572  
(22) 2006/6/15  
(71) GEOX SPA (ITALY)  
(72)  1-MARIO M. POLEGATO 

 2-ANTONIO FERRARESE 

 3-BRUNO MATTIONI 

  للماء و منفذه للبخارمضادة اداه متعدده الطبقات  (54)
(31) (PD2003A000314) – (PCT/EP2004/014718)  
(32) -              2003/12/30 2004/12/27  
(33) IT 

  
 

  

-  10   (21) PCT/NA2006/000712  
(22) 2006/7/30  
(71) SHELL OIL COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)   
(72)   1-MARK WILSON MATEER 

 2-BERNARDUS FRANCISCUS MARIA POTS 

 3-PAUL KEVIN SCOTT 

 4-FAGBAYI RASHEED KOLAWOLE 

   في خط أنابيبائىنظام وطريقه لقياس تيار كھرب (54)
(31) (PCT/US2005/002368) - 10/768,618 
(32) 2005/1/27 - 2004/1/30 
(33) US 

  
 

  



١٢  
    

  
    

  

  

-  11   (21) PCT/NA2006/000817  
(22) 2006/9/3  
(71) DORIAN S. CHELARU (ROMANIA)  
(72)  DORIAN S. CHELARU  
  لماءبناء فوق ا (54)
(31) PCT/RO2005/000003 - 200400197 
(32) 2005/3/2 -       2004/3/4 
(33) RO 

  
 

  

  

-  12   (21) PCT/NA2006/000830  
(22) 2006/9/5  
(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)  
(72)  1-HEINZ BAUER 

 2- HUBERT FRANKE 

 3-RAINER SAPPER  

 4-MARC SCHIER  
   تيار غنى بالھيدروكربون?سالهطريقه  (54)
(31) PCT/EP2005/002019 -200410011483,8 
(32) 2005/2/25 -          2004/3/9 
(33) DE 

  
 

  



١٣  
    

  
    

  

-  13   (21) PCT/NA2006/000916  
(22) 2006/9/24  
(71) QUICKFLANGE AS (NORWAY)  
(72)  KAROLIUSSEN, HILBERG  
  يقه وجھاز لربط شفات على البارد وأجزاء ?قران ا:نابيبطر (54)
(31) (PCT/NO2005/000093) - 20041215 
(32) 2005/3/18 - 2004/3/24 
(33) NO 

  
 

  

-  14   (21) PCT/NA2006/001021  
(22) 2006/10/29  
(71) AMSEL, CHAIM SIMCHA 5A, ADMOR MEVIZNITZ STREET, 

97707 JERUSALEM, (ISRAEL)  
(72)  AMSEL, CHAIM SIMCHA 5A, ADMOR MEVIZNITZ STREET, 

97707 JERUSALEM,  
  طاء منزلق كھربىغ ومظلة آلية (54)
(31) 165554 - 60/582429 - 161621- PCT/IL2005/000450 
(32) 2004/12/5- 2004/6/25-  2004/4/26 -             2005/5/1  
(33) IL 
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-  15   (21) PCT/NA2006/001087  
(22) 2006/11/14  
(71) TEMPLE UNIVERSITY - OF THE COMMON WEALTH SYSTEM 

OF HIGHER EDUCATION (US)  
(72)  1-TAO, RONGJIA  

 2-XU .XIAOJUN  
 طريقه وجھاز لمعالجة مائع (54)
(31) PCT/AU2005/000688 - 2004902563 
(32) 2005/5/13 - 2004/5/14 
(33) AU 

  
 

  

-  16   (21) PCT/NA2006/001285  
(22) 2006/12/27  
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT & BASF CORPORATION 

(GERMANY) 
(72)  ROBERT J. PETCAVICH  
  عمليه للحفاظ على محصول طازج وتركيب مغلف له (54)
(31) (PCT/EP2004/007187) 
(32) 2004/7/2 
(33) EP  

  



١٥  
    

  
    

  

  

  

-  17   (21) PCT/NA2007/000043  
(22) 2007/1/17  
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY  

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-ERIC S. ROBLES 

2-LARRY S. CARDOZO 
3-JEFFREY E. BOUCHER 
4-JOANNA M. CLARKE 

  نه تتضمن جسيمات ملوةتركيبات منظفات صناعي (54)
(31)  (PCT/US2005/025344) - (0425371.0) 
(32) 2005/7/15 -       2004/7/22 
(33) EP 

  
 

  

-  18   (21) PCT/NA2007/000149  
(22) 2007/2/11  
(71) STATIC CONTROL COMPONENTS 

(UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  1-LYNTON R. BURCHETTE   

 2-WILLIAM E.I. THACKER  
  نظام وطريقه لمكونات تصوير عالميه (54)
(31) (PCT/US2005/025418) - 10/918,166 
(32) 2005/7/19 -  2004/8/13 
(33) US 

  
 

  



١٦  
    

  
    

  

  

  

-  19   (21) PCT/NA2007/000297  
(22) 2007/3/20  
(71) 1-SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH (GERMANY)  

2- TERUMO CORPORATION (JAPAN)  
(72)  JUN TSUBOTA  
   توصيل الدواء:جھزهغطاء  (54)
(31) (PCT/EP2005/009739) - 04022880.1 
(32) 2005/9/10 -     2004/9/24 
(33) EP 

  
 

  

-  20   (21) PCT/NA2007/000305  
(22) 2007/3/30   
(71) IMPERIAL COLLEGE INNOVATIONS LIMITED (UNITED 

KINGDOM) 
(72)  1- COLIN G. CARO  

 2-PHILIP L. BIRCH  

 3-WILLIAM TALLIS  
  شبكه أنابيب (54)
(31)  0420971,4 –  (PCT/GB2005/003632)  
(32) 2005/9/21-  2004/9/21   
(33) GB 

  
 

  



١٧  
    

  
    

  

  

-  21   (21) PCT/NA2007/000327  
(22) 2007/3/29  
(71) FLSMIDTH (DENMARK)  
(72)  PETERSEN LUIS  
  طاحونه اسطوانيه (54)
(31) (PCT/IB2006/051859) - (PA 200500993) 
(32) 2006/6/12 -              2005/7/5 
(33) DK 

  
 

  

-  22   (21) PCT/NA2007/000335  
(22) 2007/4/3  
(71) L'HOTEL, FRANÇOIS (FRANCE)  
(72)  L'HOTEL, FRANÇOIS    
  معلوماتالعرض لعامة د (54)
(31) (PCT/FR2005/002453)  - 0509255- 0410519 
(32) 2005/10/5 - 2005/9/12- 2004/10/6 
(33) FR 

  
 

  



١٨  
    

  
    

  

  

-  23   (21) PCT/NA2007/000337  
(22) 2007/4/30  
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)  
(72)  1-HANS TOBLER  

 2-CAMILLA CORSI  

 3-HARALD WALTER  

 4-JOSEF EHRENFREUND  

 5-CLEMENS LAMBERTH  
 ل�فات تركيبات مبيده  (54)
(31) 0422400.2 – PCT/EP2005/010757 
(32) 2004/10/8 -                    2005/10/6 
(33) GB  

  
 

  

-  24   (21) PCT/NA2007/000338  
(22) 2007/4/4   
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A (SWITZERLAND).  
(72)  1-SAGER ALAIN 

 2-CHATELAIN PHILIPPE   

 3-FRADET ERWAN  

 4-WEISS JACQUES  

 5-CHEMLA MARC   
  طرق وأنظمة لوضع عPمات على المنتجات و تعقبھا و توثيقھا (54)
(31)   EP 041049545 –  PCT/IB2005/003103  
(32)  -        2004/10/8 2005/9/29  
(33) IB  

  



١٩  
    

  
    

  

  

-  25   (21) PCT/NA2007/000416  
(22) 2007/4/26  
(71) 1-ENI S.P.A (ITALY) 
(72)  2-ENITECHNOLOGIE (ITALY) 

 1-MARTIN BARTOSEK  

 2-SIMONA BIAGI  
  جھاز طرد مستمر مركزى ذو طبقه مساميه (54)
(31)   (MI 2004 A 002137)–  (PCT/EP2005/011807)  
(32) 2004/11/8                  - 2005/11/3  
(33) EP 

  
 

  

-  26   (21) PCT/NA2007/000490  
(22) 2007/5/20  
(71) ORTHOPEDIC DEVELOPMENT CORPORATION  

(UNITED STATES OF AMERICA )  
(72)  PETERSEN, DAVID, A  
  اصPح سطح المفصلوسيله غرس تستخدم فى  (54)
(31) PCT/US2005/042349 - 11/177,467 - 10/992,746 
(32) 2005/11/21 -     2005/7/8 - 2004/11/22 
(33) US 

  
 

  



٢٠  
    

  
    

  

  

-  27   (21) PCT/NA2007/000787  
(22) 2007/7/30  
(71) WINNER IND SHENZHEN CO. LTD 
(72)  LI. JIANQUAN  
  اكس ماش متشابك غير مغزول يمكن الكشف عنه باستخدام اشعةطريقه ?نتاج ق (54)
(31) 200510033576,9- 200510033147,1 -  PCT/CN2006/000135 
(32) 2005/3/17-               2005/2/6 -                     2006/1/24 
(33) CN 

  
 

  

  

-  28   (21) PCT/NA2007/000801  
(22) 2007/7/31  
(71) ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES AS (NORWAY)  
(72)  SCHAG - PETTERSEN 
  قاع البحر اشاره كھرومغناطيسيه مكبره متعدده التردد تستخدم من اجل التسجيل فى (54)
(31) PCT/GB2006/000282 - GB 05020649 
(32) 2006/1/27 -          2005/2/1 
(32) GB 

  
 

  



٢١  
    

  
    

  

  

-  29   (21) PCT/NA2007/000848  
(22) 2007/8/14   
(71) –FRAUNHOFER - GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER 

ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV (GERMANY) 
(72)  1-PETER EISNER,   

 2-ANDREAS STABLER  

 3-ANDREAS MALBERG  

 4-MICHAEL MENNER  

 5-MICHAEL FRANKL  
  طريقه وجھاز �نتاج ھذا الخليطخليط وقود حيوى سائل و (54)
(31) PCT/DE2005/002156 - 102005007369,7 
(32) 2005/11/30 -            2005/2/17 
(32) DE 

  
 

  

-  30   (21) PCT/NA2007/000946   
(22) 2007/9/9  
(71) SAINT GOBAIN CERAMICS & PLATICS, INC  

(UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  1- DEAN WARNER   

 2-HASAN S. NIKNAFS  

 3-DANIAL C. SHERMAN  
   وسائط دعم فى صوره مھد (54)
(31) (PCT/US2006/008497) - 11/124,969 - 11/078,776 
(32) 2006/3/9 -     2005/5/9 -    2005/3/11 
(33) US 

  
 

  



٢٢  
    

  
    

  

-  31   (21) PCT/NA2007/001121  
(22) 2007/10/21  
(71) UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (SPAIN)  
(72)  SANCHEZ RAMOS CELIA  
  تعرضت لتلف عصبى أو العيون التى/  الكاذبة و ةعدسات �صقه عPجيه للعيون الP بلوري (54)
(31) PCT/ES2005/000431 - P200500937 
(32) 2005/7/28 -     2005/4/19  
(33) ES 

  
 

  

-  32   (21) PCT/NA2007/001213  
(22) 2007/11/7   
(71) GESSER, HYMAN D. (CANADA)  
(72)  GESSER, HYMAN D.   
  نظام رى وطرق متعلقه به (54)
(31) 11/126,073 – (PCT/CA2006/000749) 
(32) 2006/5/10 -   2005/5/10 
(33) US 

  
 

  



٢٣  
    

  
    

  

  

-  33   (21) 2008/0000041  
(22) 2008/01/8   
(71) STARLINGER & CO GESELLSCHAFT M. B. H (AUSTRALIA) 
(72)  1- NEUMULLER NORBERT 

2-GRILL HANNES 
3-SCHMALOLZ PETER 

 حقيبة قابلة للتھوية (54)
(31)  (PCT/AU2005/000259)  
(32) 2005/07/08 
(33) AU 
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-   34   (21) PCT/NA2007/000696   
(22) 2007/7/5   
(71) SMS DEMAG AG (GERMANY) 
(72)  1-MATTHIAS KRETSCHMER  

 2-HANS G. HARTUNG 
 طريقة وجھاز لتنظيف شريحة معدنية (54)
(31) (PCT/EP 2006/0001602) - 102005008939,9   
(32) 2005/02/26           - 2006/02/22  
(33) DE 
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  انبي
     ٢٠٠٩التى تم قبولھا خ�ل شھر ديسمبر بالطلبات 

  ) الجــات(التربس طار اتفاقيــــة إوالمقدمة فى 
  بشأن البراءات
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 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب;راءة بإخط;ار يوج;ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
Hًعت;;راض وذل;;ك خ;;�ل س;;تين يوم;;ا م;;ن ًإل;;ى مكت;;ب ب;;راءات اHخت;;راع مت;;ضمنا أس;;باب ا

ًتاريخ اHع�ن عن قبول الطلب ف;ى جري;دة ب;راءات اHخت;راع ، ي;أتى ھ;ذا تطبيق;ا Oحك;ام 
 من قانون حماية حق;وق الملكي;ة الفكري;ة ال;صادر بالق;انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 
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-   1   (21) 2000121532  
(22) 2000/12/11  
(71) F. HOFFMANN - LA ROCHE AG (SWITZERLAND)  
(72)  1-WENDY L. CORBETT 

 2-RAMAKANTH SARABU 

 3-ACHYUTHARAO SIDDURI   
  منشطات جلوكوكيناز ترانس اوليفيني (54)
(31) 60/170,783 
(32) 1999/12/15 
(33) CH  

  

-   2   (21) 2002070814  
(22) 2002/7/17  
(71) ELILILLY AND COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  1-KURT D. DEKEMPER  

 2-ALAN L. FITES 

 3-STEVEN L. NAIL  
  مجففه بالتجميد) اوKنزابين (  ينبيازيد بنزو- ثينو- مثيل - ٢صياغه  (54)
(31) 60/386,474 - 60/306,829 
(32) 2002/6/7 - 2001/7/20 
(33) US 
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  انبي
  ٢٠٠٩التى تم قبولھا خ�ل شھر ديسمبر بالطلبات 

   بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
 )PCTجات(
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 يعترض كتابة على السير فى إج=راءات الب=راءة بإخط=ار يوج=ه نأيجوز لكل ذى شأن " 

ًباب اHعت==راض وذل==ك خ==�ل س==تين يوم==ا م==ن ًإل==ى مكت==ب ب==راءات اHخت==راع مت==ضمنا أس==
ًتاريخ اHع�ن عن قبول الطلب ف=ى جري=دة ب=راءات اHخت=راع ، ي=أتى ھ=ذا تطبيق=ا Pحك=ام 

 من قانون حماي=ة حق=وق الملكي=ة الفكري=ة ال=صادر بالق=انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 
   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 
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-   1   (21) PCT/NA2005/000345  
(22) 2005/6/22  
(71) H. LUNDBECK A/S (DENMARK)  
(72)  1-LAWRENCE MARTEL  

 2-ROBERT DANCER  

 3-HANS PETERSEN  

 4-PETER ELLEGAARD  
  ھيدروبروميد 4سيتالوبرام وطريقة تحضيره (54)
(31) PCT/DK2003/000902- PA200202005 
(32) -      2002/12/23 2003/12/18  
(33) DK  

  

  

  



  

٣١
   

  

  

  

   
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  بيان

  ٢٠٠٩ديسمبر بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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 م,ن ق,انون حماي,ة ١٩ الم,ادة  م,نللفق,رة الثاني,ةيتم النشر ع,ن الب,راءات ال,صادرة طبق,ا " 
:  الت,,ى ت,,نص علـــ,,ـى  و ٢٠٠٢ل,,ســنة  ٨٢ ة ال,,صادر بالق,,انون رق,,محق,,وق الملكي,,ة الفكري,,

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق,رار ف,ى 
  "جريدة براءات اLختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

٣٣
   

  

  

  

-   1   (11) 024592  
(21) 2003070714  
(22) 2003/7/22  
(71) UNI-CHARM CORPORATION 

1531 7 TAKASUKA, WADAHAMA, TOYOHAMA - CHO 
MITOYO - GUN , KAGAWA -JAPAN  

(72)  1-AKEMI TSCHIYA               3-MASATOSHI FUJIWARA 
 2-YOSHINORI TANAKA 

  سمر احمد اللباد/ ا)ستاذة  (74)
   لتنظيفهوأداهحامل ارتكاز  (54)
(31) 2002/212756  
(32) 2002/7/22  
(33) JP  
(51) Int. Cl.8 A47L 13/20   

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   2   (11) 024593   
(21) 2005070333  
(22) 2005/7/24  
 خالد عبد الفتاح محمد بدر/ ا)ستاذ  (71)

  )جمھورية مصر العربية( شبرا مصر -  روض الفرج -شارع الغيطانيه   32
 خالد عبد الفتاح محمد بدر/ ا)ستاذ   (72)
  والسيطره وحده معالجه مبدئيه لمياه الصرف والحد من التفاع^ت ال^ھوائيه ونظام للتحكم (54)
(51) Int. Cl.8 C02F 1/40 & H03C 1/06  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



  

٣٤
   

  

  

-   3   (11) 024594  
(21) 2002091042  
(22) 2002/9/21  
(71) ALCOA DEUTSCHLAND CMBH 

MAIMZER STRASSE 185D - 67547 WORMS - GERMANY  
(72)  1-WOLFHARD SCHWARZ  

 2-ENGELBERT EISELE   
  سمر احمد اللباد/ ا)ستاذة  (74)
   سداد لولبى (54)
(31) 10146817,2  
(32) 2001/9/20  
(33) DE  
(51) Int. Cl.8 B65D 41/34  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   4   (11) 024596  
(21) 2003050456  
(22) 2003/5/19  
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC   

115, AZA-KUGUHARA, TATEIWA, MUYA-CHO, NARUTO-SHI, 
TOKUSHIMA KEN, JAPAN  

(72)  1-YUKI MANABR  
 2-HIDESHI OKAMOTO  

 3-KEIICHI KAWAKAMI  
  سمر احمد اللباد/ ا)ستاذة  (74)
  غشاء متعدد الطبقات وحاويه دواء تستخدم ھذا الغشاء (54)
(31)  2002-336859- 2002-14332  
(32) 2002/11/20-    2002/5/17 
(33) JP   
(51) Int. Cl.8 B32b 27/32   

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٣٥
   

  

  

-   5   (11) 024600  
(21) 2005100443  
(22) 2005/10/11  
 المركز القومى للبحوث  (71)

 –  الدقى– مكتب اتصال براءات ا)ختراع -المركزالقومي للبحوث  -شارع التحرير33 
  )جمھورية مصر العربية(الجيزة 

   مجدى محمود مصطفى النشار/ دكتور  (72)
ماجدة محسب /   ويمثلھا السيدةنقطة ا)تصال بمكتب البراءات ـ المركز القومى للبحوث (74)

  خرونآالسيد و
  لتطبيقات البيوتكنولوجيطريقة )نتاج كاراجينان جل معالج ببوليمر صناعى كمادة حاملة  (54)

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
  

-   6   (11) 024602  
(21) 2004050246  
(22) 2004/5/26  
(71) LG ELECTRONICS INC   

20 , YOIDO - DONG, YONGDUNGPO - GU, SEOUL - KOREA  
(72)  MUN KI CHEON 
   ھـدى احمد عبد الھادى/ ا)ستاذة  (74)
اتصال  جھاز وطريقه لتحديد موقع جغرافى بالنسبه الى موقع جعرافى معين بواسطه جھاز (54)

  نقال
(31) - 2003/34906 2003/63398  
(32) 2003/9/9 - 92003/5/30  
(33) KR 
(51) Int. Cl.8 H04L 7/00 

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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-   7   (11) 024604  
(21) 2005120549  
(22) 2005/12/31  
 محمد السيد أحمد الطاھر/ ا)ستاذ (71)

  ش السيد الطاھر٢٢ –الجديدة   منشية عنتر– الزقازيق حى حسن صالح -محافظة الشرقية 
 جمھورية مصر العربية 

  محمد السيد أحمد الطاھر/ ا)ستاذ   (72)
ھدى سعيد السيد واخرين/ نقطة ا)تصال بمكتب البراءات ـ جامعة اسيوط ويمثلھا السيدة  (74)  

  سطحيةالطريقه بديله لمناوله الخامات داخل المناجم تحت  (54)
(51) Int. Cl. B65G 63/00 (2006.01) 

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

 
 

 

-   8   (11) 024556  
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 م5ن ق5انون ١٩ الم5ادة  م5نللفق5رة الثاني5ةيتم النشر ع5ن الب5راءات ال5صادرة طبق5ا " 
الت5ى ت5نص  و ٢٠٠٢لســنة  ٨٢ ية الفكرية الصادر بالقانون رقمحماية حقوق الملك

يك55ون م55نح الب55راءة بق55رار م55ن ال55وزير المخ55تص أو م55ن يفوض55ه ف55ى ذل55ك :  علـــ55ـى 
وين55شر ھ55ذا الق55رار ف55ى جري55دة ب55راءات اOخت55راع بالكيفي55ة الت55ى تح55ددھا ال�ئح55ة 

  "التنفيذية لھذا القانون 
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MALMAISON FRANCE (FRANCE)  

(72)   1-CLAUDE BURNOT 
 2-DIDIER DUMONT 

  اللباداحمد سمر / ا(ستاذة  (74)
  وسيلة تحكم فى جھاز كھربي (54)
(31) (PCT/FR2005/001158) - 04056531  
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(72)  1- ALBERTO DE ANGLIS           4-UGO ROMANO 
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  ٢٠٠٩ديسمبر بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة الجات
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 م,ن ق,انون حماي,ة ١٩ الم,ادة  م,نللفق,رة الثاني,ةيتم النشر ع,ن الب,راءات ال,صادرة طبق,ا " 
:  الت,,ى ت,,نص علـــ,,ـى  و ٢٠٠٢ل,,ســنة  ٨٢ ي,,ة ال,,صادر بالق,,انون رق,,محق,,وق الملكي,,ة الفكر

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق,رار ف,ى 
  "جريدة براءات اMختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 
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  سمر احمد اللباد/ ا*ستاذة  (74)
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(31) (PA200100235) - (PA200100135)   
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(21) 1999040358  
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(72)  1-BARRY H. CARTER           3-LIAN - FENG HUANG 
 2-ANNE HODGSON  

  منى محمد بكير/ ا*ستاذة  (74)
-بتيا ( -١-) ايزوبروبيل امينو (-٢- ثنائى كلور -٦ ،٥صيغة بلورية للمركب  (54)

R-1--) رييوفيورانوزيلH  بنزيميدازول  
(31) 9807355.4 
(32) 1998/4/7 
(33) GB 
(51) Int. CI.7C07H 19/052 & A61K 31/70 

  ٠٤/٠٤/٢٠١٩تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 
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UNITED STATES OF AMERICA 
2- PFIZER INC 
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 18-SPIROS LIRAS  
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(31) 60/257492  
(32) 2000/12/21  
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  ٢١/١٢/٢٠٢١ وتنتھى فى تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة: مدة الحماية 
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  ٢٠٠٩ديسمبر بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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 م4ن ق4انون حماي4ة ١٩ الم4ادة  م4نللفق4رة الثاني4ةيتم النشر ع4ن الب4راءات ال4صادرة طبق4ا " 
:  الت44ى ت44نص علـــ44ـى  و ٢٠٠٢ل44ســنة  ٨٢ الملكي44ة الفكري44ة ال44صادر بالق44انون رق44محق44وق 

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق4رار ف4ى 
  "جريدة براءات اRختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 
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(72)  1-OLIVER ZACH   
 2-MICHEAL KLIKOVICH  
 3-MICHAEL BERGER  
 4-CHRISTIAN RAHM  

  سراج الدينأنيس ھدى / ا,ستاذة  (74)
  أنبوب صب (54)
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يجوز نقل ملكية البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رھنھ�ا أو تقري�ر ح�ق " 
كي�ة وم�ع ع�دم ا>خ�:ل با9حك�ام الخاص�ة ببي�ع المح�ال التجاري�ة ورھنھ�ا 2 تنتق�ل مل. ا2نتفاع عليھا

ير حق انتفاع عليھا حجة على الغير إ2 من ت�اريخ التأش�ير ب�ذلك ف�ى قرالبراءة و2 يكون رھنھا أو ت
 من قانون حماية حقوق الملكي�ة الفكري�ة ال�صادر ٢١ًيأتى ھذا تطبيقا 9حكام المادة . سجل البراءات
   " ٢٠٠٢ لسنة ٨٢بالقانون رقم 
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(22) 2005/4/11  
  ت فودز ھولدينجز انككراف (71)

   ا&سكندرية- ١١١٧ص ب  
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)
 ة صالح ل<كل لمنتجات الغذائيلحاجز رطوبة متعدد الطبقات  (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 كرافت فودز ھولدينجز انك :مـــن
 المسئولية  شركة محدودة-كرافت فودز جلوبال براندز ال ال اس  :الـــى

   2009/12/09 :بـتاريخ
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(22) 2006/1/5  
  كرافت فودز ھولدينجز انـك ، شركة متحدة ، امريكية (71)

   ا&سكندرية– ١١١٧ب . ا&سكندرية ص  
   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
  وعاء لمنتج غذائى قابل &عادة احكام غلقه (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
  كرافت فودز ھولدينجز انـك ، شركة متحدة ، امريكية :مـــن
 المسئولية  شركة محدودة-كرافت فودز جلوبال براندز ال ال اس  :الـــى

   2009/12/09 :بـتاريخ
  

-   3   (21) 2001040340  
(22) 2001/4/4  
  ف ،. سوفتيك ن  (71)

  
 ًنشطة سطحيالزجه كيب لخفض نسبة لزوجة موائع طرق وترا (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 ف ،. سوفتيك ن  :مـــن
   اند ديفيلو بمنت ليمتدشريسير براد :الـــى

  2009/12/2 :بـتاريخ
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يجوز نقل ملكية البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رھنھ�ا أو تقري�ر ح�ق " 
كي�ة وم�ع ع�دم ا@خ�<ل با=حك�ام الخاص�ة ببي�ع المح�ال التجاري�ة ورھنھ�ا 5 تنتق�ل مل. ا5نتفاع عليھا

ير حق انتفاع عليھا حجة على الغير إ5 من ت�اريخ التأش�ير ب�ذلك ف�ى قرالبراءة و5 يكون رھنھا أو ت
 من قانون حماية حقوق الملكي�ة الفكري�ة ال�صادر ٢١ًيأتى ھذا تطبيقا =حكام المادة . سجل البراءات
   " ٢٠٠٢ لسنة ٨٢بالقانون رقم 
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   ديجوسا جى ام بى اتش  (71)
 سھير ميخائيل رزق  (74)
  ميركابتوسي&نات (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 اتش  ديجوسا جى ام بى  :مـــن
 اتش ج م ب  ديجوسا ايفونيك :الـــى

   27/10/2009:بـتاريخ
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 كرافت فودز ھولدينجز انـك  (71)
   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
  لغلق باحكام مع مؤشر لتوضيح العبثوعاء لمنتج غذائى قابل ل (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
  كرافت فودز ھولدينجز انـك  :مـــن
 فودزاجلوبال براندز ال ال سي  كرافت :الـــى

 2009/11/4 :بـتاريخ
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-   3   (21) 2008101756   
(22) 2008/10/26  
  براميد ليمتد (71)

   بريطانيا– ان ال ٤ ١افينيو سلو بيركشيرى اس ال بكنجھام  957 
  PI3K مشتقات بيريميدين كمثبطات لـ (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
  براميد ليمتد :مـــن
  ھوفمان aروش ايه جي اف :الـــى

  ٢٠/١١/٢٠٠٩ :بـتاريخ
  
 

  

  

-   4   (21) 2008111887  
(22) 2008/11/19  
  ارتيس فارماجى ام بى اتش نوف (71)
  سھير ميخائيل رزق (74)
ريبو  -D - بيتا-اسيتيل- O - DI -'٣', ٢(-٣-أمينو-٥من ملح ماليات  B و A أشكال متبلرة (54)

  ون -٢-بيريميدين  D] – ٥, ٤[ثيازولو H -٣) فيورانوسيل
   تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 

 ام بى اتشنوفارتيس فارما جى  :مـــن
  ستيكالس انك انادير فارما :الـــى

  ١٠/١٢/٢٠٠٩  :بـتاريخ
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(22) 2005/2/15  
 ديجو سا اية جى  (71)

   المانيا- ايسين ٤٥١٢٨ ، ١-١١ريلينجھوزر ستراس 
  سلوى ميخائيل رزق.سامية ميخائيل رزق . سھير ميخائيل رزق  (74)
  معلق مائي غروانى yسود الغاز (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 ديجو سا اية جى  :مـــن

 اتش ايفونيك ديجوسا جى ام بى :ـىالــ
  ١٠/١١/٢٠٠٩:بـتاريخ
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(i) 

  
  تصدير

  

تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتـوى              
على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح                  

اختراع، لالستغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات              
  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،             
تم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز            مكتب براءات   
البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من              
جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات                    

  . التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام التكنولوجية
وقد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية               

  مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة 
 ، وتطلب ذلك جهودا كبيرة      2003 لسنة   1366ية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم        التنفيذ

  .حتى صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع              

راعات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطوير التكنولوجى  لالخت   
تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،       
وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن                

ت اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة  رعاية الموهوبين من ذوى القدرا  
  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 

                                                          رئيس 
                                                            أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

   
  

  محمد طارق حسين. د.                                                 أ      
 

  



(  

   العددافتتاحية 
  

  

 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

 1949 لسنة 132 الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم 1939

 82 ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعية ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

 وبمقتضى القانون األخير فإنه ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال2002لسنة 

يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم 

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

    ومما ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحمايـة حقـوق      

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى ج

والمبتكرين ـ من األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركـان العـالم    

الجديد الذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هـذا مزيـدا مـن                

 االهتمام بهذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسـب مـع             

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بمـا        واختراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت      

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

               القائم بأعمال        

  االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

  

  "عصمت على عبد اللطيف . م    "            

(ii)  



  

  رموز البيانات الببليوجرافية
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 12  نوع البراءة

 21  رقم الطلب 
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 31  :  رقـم األسبقيـة 
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 51  التصنيف الدولي للبراءات 
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( iii )  
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 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
� �

 
 

 

 ةــــــــالدول الرمز  ةـــــــالدول الرمز
CR كوستاريكا       AE ا�مارات العربية المتحدة 

CU كوبا  AF أفغانستان 

CY قبرص  AL البانيا 

CZ جمھورية التشيك  AO +أنجو 

DE ألمانيا  AR ا-رجنتين 

DK الدنمارك  AT النمسا 

DM دومينيكا  AU استراليا 

DO لدومينيكان جمھورية ا  AZ اذربيجان  

DZ الجزائر  BA البوسنه والھرسك 

EC أكوادور  BB بربا دوس 

EE استونيا  BD بنج7ديش 

EG جمھورية مصر العربية  BE بلجيكا 

ES أسبانيا  BF بوركينا فاسو 

ET إثيوبيا  BG بلغاريا 

FI فنلندا  BH البحرين 

FR فرنسا  B I بروندى 

GA جابون  BJ نينبي  

GB المملكة المتحدة  BM برمودا 

GCC مجلس التعاون الخليجى    BO بوليفيا 

GD جرينادا   BR برازيل 

GE جورجيا  BS جزر الباھاما 

GH غانا  BU برما 

GM جامبيا   BW بتسوانا 

GN نيايغ  BY ب7روس  

GQ غينيا الوسطى  BZ بليز  

GR اليونان   CA كندا 

GT +جواتيما  CF ورية أفريقيا الوسطىجمھ 

GW غينيا بساو  CG الكونغو 

GY جويانا  CH  سويسرا   

HK ھونج كونج  CI ساحل العاج 

HN ھندوراس  CL شيلى 

HR كرواتيا  CM رونيكام 

HU المجر  CN الصين 

ID أندونسيا   CO   كولومبيا 

( iv )  



  

  

 

iii

  

 تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 MD جمھورية ملدوفا  ID إندونسيا 
 ML مالى   IE أيرلندا 

 MN منغوليا  IL إسرائيل 

 MR موريتانيا   IN الھند 

 MT مالطا  IQ العراق 

 MV جزر المالديف  IR إيران 

 MW مالوى  IS أيسلندا 

 MX الماكسيك  IT إيطاليا 

 MY ماليزيا  JO ا+ردن 

 MZ موزمبيق  JP اليابان 

 NA ناميبيا  KE كينيا 

 NE النيجر  KG كرجيزستان 

 NG نيجيريا  KM كومورس 

 NI نيكاراجوا  KN سانت كيتسى ونيفيز 

 NL ھولندا  KP شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية( 

 NO النيرويج  KR الجنوبية( جمھورية كوريا( 

 NZ نيوزي7ندا  KW الكويت 

 OM عمان  KZ كزاخستان 

 PA بنما  LA جمھورية +و الديمقراطية  
 PE بيرو  LB لبنان 

 PG جمھورية غينيا الجديدة  LC سانت لوشيا 

 PH الفلبين  LI ليخنشتين 

 PK باكستان  LK سيري7نكا 

 PL بولندا  LR ليبيريا 

 PT البرتغال  LS ليسوتو  

 PY بروجواى  LT لتوانيا 

 QA رقط   LU لوكسمبورج 

 RO رومانيا  LV تفيا+ 

 RS جمھورية الصرب  LY ةليبيالجمھورية العربية ال 

 RU جمھورية روسيا ا+تحادية  MA المغرب 

 RW رواندا  MC موناكو 

 SA المملكة العربية السعودية  MD جمھورية ملدوفا 
 SC سيشل  ME مونتينجيرو 
 SD السودان  MG مدغشقر 

( iv )  



  

  

 

iv

  

� �

ع رموز الدول األعضاءتاب  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 ZA جمھورية جنوب أفريقيا  RW رواندا 

 ZM زامبيا  SG سنغفافورة 

 ZR زائير  SI سلوفينيا 

 ZW زيمبابوى  SK سلوفيكيا 

    SL سيراليون 

    SM سان مارينو 

     SN السنغال  

    SO الصومال 

     SR سورنيام  

    ST ساوتومى و برنسبى 

    SV السلفادور 

    SY الجمھورية العربية السورية 

    SZ سوازي7ند 

    TD تشاد 

    TG جووت 

    TJ طاجيكستان 

    TH تاي7ند 

    TM تركمانستان 

    TN تونس 

    TR تركيا 

    TT ترناداد و توباجاو 

    TW تايوان 

    TZ جمھورية تنزانيا ا+تحادية 

    UA أوكرانيا 

    UG أوغندا 

    US الو+يات المتحدة ا-مريكية 

    UY أورجواى 

    UZ اوزبكستان 

    VE 7فنزوي 

    VN فيتنام 

    YD اليمن 

    YU يوغوسلفيا 
  

( iv )  



  

١

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان بي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر يناير  بالطلبات 

  والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 



  

٢

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب5راءة بإخط5ار يوج5ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًوم55ا م55ن ًإل55ى مكت55ب ب55راءات ا@خت55راع مت55ضمنا أس55باب ا@عت55راض وذل55ك خ�55ل س55تين ي

ًتاريخ ا@ع�ن عن قبول الطلب ف5ى جري5دة ب5راءات ا@خت5راع ، ي5أتى ھ5ذا تطبيق5ا Hحك5ام 
 من قانون حماية حق5وق الملكي5ة الفكري5ة ال5صادر بالق5انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



  

٣

  

-   1   (21) 2003050488  
(22) 2003/5/26  
(71) INTER IKEA SYSTEMS B.V (NETHERLANDS)  
(72)  ALLAN DICKNER  
  جھاز وطريقة لعمل وحدات تحميل (54)
(31) 01/0201593 
(32) 2002/5/28 
(33) SE 

  
 

  

  

-   2   (21) 2003050489  
(22) 2003/5/26  
(71) INTER IKEA SYSTEMS B.V.(NETHERLANDS)  
(72)  ALLAN DICKNER  

  

  نظام لتركيب أفريز تحميل (54)
(31) 0201590,7 
(32) 2002/5/28 
(33) SE 

  
 

  



  

٤

  

-   3   (21) 2004020083  
(22) 2004/2/25  
(71) MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  1-NOAH EDELSTEIN  

 2-STEVEN J. RAYSON  

 3-HAI LIU  

 4-HANI SALIBA  
  لكترونىإ من ملف ة والثانيKولىاطريقة لتزامن النسختين  (54)
(31) 10/376,738 
(32) 2003/2/28 
(33) US  

  

  

-   4   (21) 2006060228  
(22) 2006/6/4   
(71) EATON CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  1-BIRGER PAHL  

 2-JEROME K. HASTING  

 3-JOSEPH C. ZUERCHER  
فى قيم تيارات   المستجيب فى تغييرات النماذج من فتره الى فترهأى لكشف الخطقوس كھرب (54)

  متكامله محسوسه
(31) 11/146416 
(32) 2005/6/6  
(33) US  

  



  

٥

  

-   5   (21) 2006110575  
(22) 2006/11/1  
 )جمھورية مصر العربية( المركز القومى للبحوث (71)
  راھيم أحمد ذكيداليا يحيى إب/ اgستاذة   (72)
   أوليه مصريه تحضير وتقييم الماده المحيطه ذات الرابطه الفوسفاتيه من خامات (54)

  
 

  

-   6   (21) 2007040200  
(22) 2007/4/29  
  )جمھورية مصر العربية( عpء الدين حسن على الفقى/ المھندس (71)
  عpء الدين حسن على الفقى/ المھندس  (72)
  محول طاقة أمواج البحر (54)

  
 

  

-   7   (21) 2007040213  
(22) 2007/4/30  
 )جمھورية مصر العربية( مصطفى محمد عبد الغنى محمد حسنين/ اgستاذ (71)
  مصطفى محمد عبد الغنى محمد حسنين/ اgستاذ  (72)
(54) rشتعال عند تسربھا مع اpبوجود تسرب نذارجھاز لغلق مصدر الغازات القابله ل   

  



  

٦

  

-  8   (21) 2007050258   
(22) 2007/5/21  
(71) PRAD REASEARCH AND DEVELOPMENT N.V 

(BRITISH VIRIGIN ISLANDS)   
(72)  1-JOHN LOVELL  

 2-JEAN - PHILIPPE BEAULIEU  

 3-DINESH R. PATEL  

 4-CHRISTIAN CHOUZENOUX  

 5-ANTHONY VENERUSO  

 6-FABIEN CENS  

 7- DONALD W. ROOS 

(73) PRAD REASERCH AND DEVELOPMENT LIMITED 
(NETHERLANDS) 

  قياس صفه مميزه اقرب الى منطقه بئر تعبأ بالحصى (54)
(31) 60/747,986 - - 60/805,691 - 60/865,084 - 60/866,622 - 60/867,276   

- 60/890,630 - 11/688,089 11/735,521 
(32) 2006/5/23 - - 2006/6/23 - 2006/11/9 2006/11/21 - - 2006/11/27  

2007/2/20 - - 2007/3/19  2007/4/16 
(33) US  

  

-  9   (21) 2007100514  
(22) 2007/10/2  
(71) MSK VERPACKUNGS-SYSTEME GMBH (GERMANY)  
(72)  FRANK M. MASCHINENBAUTECHNIKER 
   حموله تتكون من عده حاويات أو ما شابه ذلكجھاز لرفع (54)
(31) 202006015281.4  
(32) 2006/10/4 
(33) DE  

  



  

٧

  

-   10   (21) 2006060248  
(22) 2006/6/14  
جمھورية مصر ( الھيئة العامة لمدينة مبارك ل~بحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية (71)

 )العربية
  حمد إبراھيمأحمد على أ/ اgستاذ  (72)

  ھشام على متولى على اrنشاصى/ الدكتور 
تحت التقليب الھوائى  وحده صناعيه لتنميه خpيا عش الغراب فى بيئات سائلة معتمدة على (54)

   دوائية على المستوى نصف الصناعىذات اھمية معقمة rنتاج مركبات ظروف 

  

  

-   11   (21)  2006120647  
(22) 2006/12/18  
  )جمھورية مصر العربية( حسام حسن أحمد جاد هللا شومان/ اgستاذ (71)
  حسام حسن أحمد جاد هللا شومان/ اgستاذ  (72)
   جھاز لضبط وقياس تمارين العقله والبطن (54)

 

-   12   (21) 2001010031  
(22) 2001/1/13  
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY  

(UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)   1-EDMUND M. CARNAHAN   

 2-DAVID R. NEITHAMER  
(73) BP CHEMICALS LIMITED (UNITED KINGDOM) 
  دعامات معدله كيميائيا ونظم حفازه مدعمه محضره منھا (54)
(31) 60/175.614 
(32) 2000/1/11 
(33) US  

 



٨
    

  
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر يناير بالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 



٩
    

  
    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 يعترض كتابة على السير فى إج:راءات الب:راءة بإخط:ار يوج:ه نأيجوز لكل ذى شأن " 

Cخت::راع مت::ضمنا أس::باب اCًعت::راض وذل::ك خ::�ل س::تين يوم::ا م::ن ًإل::ى مكت::ب ب::راءات ا
ًتاريخ اCع�ن عن قبول الطلب ف:ى جري:دة ب:راءات اCخت:راع ، ي:أتى ھ:ذا تطبيق:ا Nحك:ام 

 من قانون حماي:ة حق:وق الملكي:ة الفكري:ة ال:صادر بالق:انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 
   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



١٠
    

  
    

  

  

-   1   (21) PCT/NA2006/000609  
(22) 2006/6/21  
(71) AJSOM CO., LTD (REPUBLC OF KORREA)  
(72)  KIM, HEE-SUK  

  

  خارجي لزيادة وزنه نعل/مجموعة من النعال لزيادة وزن الحذاء والحذاء الثقيل بنعل متوسط (54)
(31) 10-2003-0094999 - 10-2004-0006196 - PCT/KR2004/000325 
(32) 2003/12/22 - 2004/1/30 - 2004/2/18 
(33) KR 

  
 

  

  

-   2   (21) PCT/NA2006/000788  
(22) 2006/8/22  
(71) WYETH, (UNITED STSTES OF AMERICA) 
(72)  1-RONALDS MICHALAK  

 2-MAHMUT LEVENT   

 3-MOUSUMI GHOSH 

   الكيل سلفونيل - ريل غير متجانسأعمليات لتحضير ھاليدات أريل و  (54)
(31) (60-547,600) - PCT/US2005/005624 
(32) 2004/2/25 - 2005/2/23 
(33) US 

  
 

  



١١
    

  
    

  

  

  

-   3   (21) PCT/NA2007/000008  
(22) 2007/1/8  
(71) U – Marketing Intellectual Properties Pte Ltd.  
(72)  Robert , Mebruer  

  

  نظام وطريقة لتوفير عينات من منتج للمتسوقين (54)
(31) 2004/903763 - PCT/SG2005/000224 
(32) 2004/7/8 - 2005/7/8 
(33) SG 

  
 

  

-   4   (21) PCT/NA2007/000480  
(22) 2007/5/16  
(71) ORTHOPEDIC DEVELOPMENT CORPORATION  

(UNITED STATES) 
(72)  PETERSEN, DAVID  

  

  إلى أقل قدر ممكنسداده حلزونيه لتقليل حركه نظام تثبيت وصله سطحيه  (54)
(31) PCT/US2005/042073 - 11/232,519 - 10/992.720 
(32) 2005/11/21 - 2005/9/22 - 2004/11/22 
(33) US 

  
 

  



١٢
    

  
    

  

  

-   5   (21) PCT/NA2007/000662  
(22) 2007/6/24  
(71) TJIA, NG GHEE (SINGAPORE)  
(72)  TJIA, GHEE 
  ل جسيمات البخار مباشرة إلى ممر أنفيجھاز وطريقة لتسھيل نق (54)
(31) PCT/SG2005/000428 - 200407679-0 
(32) 2005/12/22 - 2004/12/23 
(33) SG 

  
 

  

-  6   (21) PCT/NA2007/000889  
(22) 2007/8/22  
(71) BOREALIS TECHNOLGY OY (FINLAND) 
(72)  Annika SMEDBERG   

 Nigel HAMPTON   

  

  عملية لتحضير بوليمرات متشابكة (54)
(31) PCT/EP2006/001793 - 05004358.7 
(32) 2006/2/27 - 2005/2/28 
(33) EP 

  
 

  



١٣
    

  
    

  

  

-  7   (21) PCT/NA2007/000912  
(22) 2007/8/28  
(71) BAJAJ AUTO LIMITED (INDIA)  
  محرك ا�حتراق الداخلى مع النقل المتغير الدائم (54)
(31) PCT/IN2007/00005 - 39/MUM/2006 
(32) 2007/1/5 - 2006/1/10  
(33) IN 

  
 

  

  

-  8   (21) PCT/NA2007/000917  
(22) 2007/8/28  
(71) ENI S.P.A (ITALY)  
(72)  PAOLO POLLESEL   

 ANGEUS DEALBERTO  

  

  ا�كسده بونات بواسطهعمليه �زاله مركبات المركبتان الموجوده في الھيدروكر (54)
(31) MI2005A000322 - PCT/EP2006/001443 
(32) 2005/3/3 - 2006/2/15 
(33) EP 

  
 

  



١٤
    

  
    

  

  

-  9   (21) PCT/NA2007/001015  
(22) 2007/9/25  
(71) 2H KUNSTSTOFF GMBH (GERMANY)  
(72)  HAGEMANN, Helgo  

 WOLBECK, RALF  

  

  از ترطيب بالتبخير او مبادل موادھيكل ت�مس لجھ (54)
(31) PCT/EP2006/002715 - 202005004859.3 
(32) 2006/3/24 - 2005/3/26 
(33) EP 

  
 

 

-   10   (21) PCT/NA2007/001127  
(22) 2007/10/21  
(71) BTICINO S.P.A (ITALY)  
(72)  DE AMBROGGI RENATO  

 PIANEZZOLA ENRICO  
   تحميل لتركيب جھاز كھربائى على الجدارإطار (54)
(31)   (PCT/IT2006/000271)- (R M2005A000201) 
(32)   2006/4/21-   `              2005/4/29 
(33) IT 

  
 

  

  

  



١٥
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر يناير بالطلبات 

   )الجــات(التربس طار اتفاقيــــة إوالمقدمة فى 
  بشأن البراءات



١٦
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب:راءة بإخط:ار يوج:ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًراض وذل::ك خ::�ل س::تين يوم::ا م::ن ًإل::ى مكت::ب ب::راءات اCخت::راع مت::ضمنا أس::باب اCعت::

ًتاريخ اCع�ن عن قبول الطلب ف:ى جري:دة ب:راءات اCخت:راع ، ي:أتى ھ:ذا تطبيق:ا Nحك:ام 
 من قانون حماية حق:وق الملكي:ة الفكري:ة ال:صادر بالق:انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



١٧
  

  
  

  

  

  

-   1   (21) 1997121384  
(22) 1997/12/23  
(71) SANOFI (FRANCE) 
(72)  1- ANTOINE CARON 

 2-JEAN - PIERRE CHAMBON 

 3- OLIVIER MONNIER 
(73)  SANOFI- AVENTIS (FRANCE) 

 شكل جسيمى متناھى فى الصغر من مشتق رباعى ھيدروبيريدين (54)
(31) 96/15905 
(32) 1996/12/23 
(33) FR   

 

-   2   (21) 1999010026  
(22) 1999/1/11  
(71) GLAXO GROUP LIMITED (UNITED KINGDOM)  
(72)  1-KAREN E. LACKEY  

 2-KATHRYN J. SMITH  

 3-MALKOLM C. CARTER  

 4-STEPHEN B. GUNTRIP  

 5-GEORGE S. COCKERILL  
  مركبات عطريه غير متجانسه كمثبطات للبروتين تيروسين كيناز (54)
(31) 9800569,7 
(32) 1998/1/12 
(33) GB  

  



١٨
  

  
  

  

 
 

  

-   3   (21) 2000111422  
(22) 2000/11/14  
(71) LG CHEMICAL LIMITED (REPUBLIC OF KOREA)  
(72)  1-YOUNG CHEOL KANG  

 2-SANG - HEON LEE  

 3-KYUBOEM HAN  
  آلفاتركيبة محلول مائى Sنترفيرون  (54)
(31) 1999/51481 
(32) 1999/11/19 
(33) KR  

  

  

-   4   (21) 2001060628   
(22) 2001/6/13   
(71) ELI LILLY & COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-ROBN L. MILLICAN  

 2-WOLFGANG (NMN) GLAESNER   

  

    الشبيه بالجلوكاجون١ -مركبات مماثله للببتيد  (54)
(31) 60/212,171 - 60/240,349  
(32) 2000/6/16 - 2000/10/13 
(33) US  

  



١٩
  

  
  

  

  

  

-   5   (21) 2001060701  
(22) 2001/6/27   
(71) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.(BELGIUM)   
(72)  1-DOMINIQUE BOUTRIAU  

 2-CARINE CAPIAU  

 3-DOMINIQUE LEMOINE  

 4-PIERRE M. DESMONS  

 5- JAN POOL MAN 

(73) GLAXO SMITHKINE BIOLAGICALS (BELGIUM) 

  تركيبه لقاح (54)
(31) 0108363,3 - 0108364,1 - 0015999,6 
(32) 2001/4/3 - 2002/4/3 - 2000/6/29 
(33) GB 

  
 

  

-   6   (21) 2003070693  
(22) 2003/7/19  
(71) A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L 

(ITALY)  
(72)  1-ALESSANDRO TOSETTI  

 2-CLAUDIO BACCANI CARIDI  
  تركيبات موضعيه مثبته تحتوى على كيتوبروفين (54)
(31) FI2002A000144 
(32) 2002/8/1 
(33) IT  

  



  

٢٠

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان بي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر يناير بالطلبات 

  )نموذج منفعة(والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 



  

٢١

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب:راءة بإخط:ار يوج:ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ً خ::�ل س::تين يوم::ا م::ن ًإل::ى مكت::ب ب::راءات اCخت::راع مت::ضمنا أس::باب اCعت::راض وذل::ك

ًتاريخ اCع�ن عن قبول الطلب ف:ى جري:دة ب:راءات اCخت:راع ، ي:أتى ھ:ذا تطبيق:ا Mحك:ام 
 من قانون حماية حق:وق الملكي:ة الفكري:ة ال:صادر بالق:انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



  

٢٢

  

-  1   (21) 2008040641  
(22) 2008/4/20  
 )جمھورية مصر العربية(  يوسف ديابّصباح فاروق/ ا�ستاذ  (71)
  ّصباح فاروق يوسف دياب/ ا�ستاذ   (72)
  اسطوانية يدوية معدلة لتغذيه الدواجن) غذاية(معلفة  (54)

  
 

 



  

٢٣
   

  

  

  

   
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  بيان

   ٢٠١٠يناير بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� �

� �



  

٢٤
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� �

��� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

 م,ن ق,انون حماي,ة ١٩ الم,ادة  م,نللفق,رة الثاني,ةيتم النشر ع,ن الب,راءات ال,صادرة طبق,ا " 
:  الت,,ى ت,,نص علـــ,,ـى  و ٢٠٠٢ل,,ســنة  ٨٢ ري,,ة ال,,صادر بالق,,انون رق,,محق,,وق الملكي,,ة الفك

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق,رار ف,ى 
  "جريدة براءات اMختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

٢٥
   

  

  

  
  
  
-   1   (11) 024607  

(21) 2003040381  
(22) 2003/4/22   
(71) MAGNA FORCE. INC 

P.O. BOX 2577 PORT ANGELES, WA 98362-0326 
UNITED STATES OF AMERICA 

(72)  1-KARL J. LAMB  
 2-MICHAEL T. SPARKS   

 3-SCOTT D. GOSSAGE   
  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذة  (74)
  اجھزه ونظم ووسائل لرفع وتحريك ا-جسام (54)
(31) 10/189144 - 60/375220  
(32) 2002/7/2 - 2002/4/23  
(33) US  
(51) int. Cl.8 B60L 13/04  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٢٦
   

  

  

  
  
  

-   2   (11) 024608   
(21) 2003070657   
(22) 2003/7/9  
(71) JMS CO LTD 

12-17, KAKOMACHI, NAKA-KU, HIROSHIMA-SHI, HIROSHIMA 
730-8652, JAPAN  

(72)  1-SUSUMU HONGO  
 2-TAKAFUMI KIYONO  

 3-KUNIHARU MORIWAKI  
  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذة  (74)
  ابره طبيه لھا واقي لتقليل اصابات وخز ا-بر (54)
(31) 2002-316459 - 2002-200385  
(32) 2002/10/30 - 2002/7/9  
(33)   JP  
(51) int. Cl.8 A61M 5/158  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٢٧
   

  

  

  
  

-   3   (11) 024609  
(21) 2006110580  
(22) 2006/11/5  
(71) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS 

THREE LAKES DRIVE , NORTHFIELD IL -ILLINOIS 60093  
UNITED STATES OF AMERICA 

(72)  1-KENNETH C. POKUSA  
 2-PANAGIOTIS KINIGAKIS   

(73) 
KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC 
THREE LAKES DRIVE , NORTHFIELD IL -ILLINOIS 60093  
UNITED STATES OF AMERICA 

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا-ستاذة  (74)
  داخلى قابل bعادة الغلقطاء علبة مرنة مزودة بغ (54)
(31) 11/267,174  
(32) 2005/11/7  
(33) US  
(51) int. Cl.8 B65D 23/20  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
 



  

٢٨  
  

  

  

   
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  بيان

                 للطلبات ٢٠١٠ يناير بالبراءات الصادرة خ�ل شھر
 PCTاتفاقية التعاون بشأن البراءات المقدمـــة فى إطــار 
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 م4ن ق4انون ١٩ الم4ادة  م4نللفق4رة الثاني4ةيتم النشر ع4ن الب4راءات ال4صادرة طبق4ا " 
الت4ى ت4نص  و ٢٠٠٢لســنة  ٨٢ ملكية الفكرية الصادر بالقانون رقمحماية حقوق ال

يك44ون م44نح الب44راءة بق44رار م44ن ال44وزير المخ44تص أو م44ن يفوض44ه ف44ى ذل44ك :  علـــ44ـى 
وين44شر ھ44ذا الق44رار ف44ى جري44دة ب44راءات اMخت44راع بالكيفي44ة الت44ى تح44ددھا ال�ئح44ة 

  "التنفيذية لھذا القانون 



  

٣٠  
  

  

  
  
  

-   1   (11) 024606  
(21) PCT/NA2007/000463  
(22) 2007/5/9  
(71) ALEXANDRE SAM ZORMATI  

100 PELHAM ROAD, APT 6D, NEW ROCHELLE, NY 10805  
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(72)  ALEXANDRE S. AM ZORMATI   
  انيس سراج الدين ھدى/ ا*ستاذة  (74)
بعد  طريقة سداد عن طريق بطاقات سداد للدفع المسبق الذى يمكن ان يتم شحنھا مباشرة عن (54)

   بواسطة كوبون
(31) PCT/US 2004/004348 - 11/006.833- 60/522.822  
(32)  2004/12/8 -  2004/12/8 - 2004/11/10  
(33)                 US  
(51) Int. Cl.8 G07F 7/08  19/00, 7/08  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   2   (11) 024610  
(21) PCT/NA2006/000064  
(22) 2006/1/21  
(71) UHDE GMBH   

FRIEDRICH - UHDE - STRASSE 15.44141 DORTMUND - 
GERMANY  

(72)  JOHANNES KOWOLL  
ه وشركاهشركة ابو ست/ ا*ستاذة  (74)  

  شركة ابوستة وشركاه للخدمات ا`دارية و ا*ستشارية (74)
 لحفاز  ىطريقة وجھاز لنفث اfوكسجين عبر فوھة مع تدفق نصف قطر (54)
(31) PCT/EP 2005/000369 - 102004003070,7  
(32) 2005/1/15 -            2004/1/21  
(33) EP -                       DE  
(51) int. Cl. B01J8/02 (2006,1)  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٣١

  

  

   
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  بيان

                      ٢٠١٠يناير بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
  للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة الجات
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 م+ن ق+انون حماي+ة ١٩ الم+ادة  م+نللفق+رة الثاني+ةيتم النشر ع+ن الب+راءات ال+صادرة طبق+ا " 
:  الت++ى ت++نص علـــ++ـى  و ٢٠٠٢ل++ســنة  ٨٢ ة ال++صادر بالق++انون رق++محق++وق الملكي++ة الفكري++

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق+رار ف+ى 
  "جريدة براءات اLختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

٣٣

  

  
  
-   1   (11) 024605  

(21) 1999121626  
(22) 1999/12/18  
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V   

TWRNHOUTSEWEY 30, B-2340 BURSE - BELGIUM 
(72)  FRANS E. JANSSENS 

 JOSEPH E. LEENAERTS 

  ھدى انيس سراج الدين/ ا,ستاذة  (74)
  مركبات سبيرو مضادة للھيستامين (54)
(31) 98204347,3  
(32) 1998/12/19  
(33) EP  
(51) Int. Cl.7 CO7D 471/20, 495/20, 498/20, 519/00, 235/00, 223/00 & 

A6IP 37/00   
  ١٧/١٢/٢٠١٩تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 

 



  
  

٣٤  

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  بيان
  بدمج اسم الشركــــة 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  

٣٥  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

يجوز دمج ملكية البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رھنھا أو تقرير ح�ق " 
ي�ة وم�ع ع�دم اBخ�@ل با?حك�ام الخاص�ة ببي�ع المح�ال التجاري�ة ورھنھ�ا 6 تنتق�ل ملك. ا6نتفاع عليھا

ير حق انتفاع عليھا حجة على الغير إ6 من ت�اريخ التأش�ير ب�ذلك ف�ى قرالبراءة و6 يكون رھنھا أو ت
 من قانون حماية حقوق الملكي�ة الفكري�ة ال�صادر ٢١ًيأتى ھذا تطبيقا ?حكام المادة . سجل البراءات
   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢بالقانون رقم 



  
  

٣٦  

  

  

-   1   (21) 2008030510  
(22) 2008/3/26  
 ھيلثكير ا جر باي (71)
  سھير ميخائيل رزق (74)
  و إدماجات لھا لع/ج اضطرابات الجھاز البولى التناسلى PDE مثبطات (54)

  دمج م@ك :  التقرير القانونى 
 باير شرينج فارما أكتنجيزلشافت :تم دمج مالك البراءة

  باير ھيلثكير ا ج: مع شركة
  لتكون باير شرينج فارما اكتنجيز لشافت

      26/12/2009 :بـتاريخ



  

٣٧

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

  متنازل عنه



  

٣٨

  

-   1   (21) PCT/NA2005/000527  
(22) 2005/9/11  
  فايزر برودكتس انك ، شركة متحدة (71)

  ا8مريكية  ، الو7يات المتحدة٦٣٤٠كونيكتيكت ايسترن بوينت رود جروتن ، كونيكتيكت  
  مشتقات بيريديلوكسى مثيل وبنزايزوكسازول ازا ثانى سيكليليك (54)
  عبد الھادىاحمد ھـدى  (74)

قرار اTدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :نونىالتقرير القا 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   2   (21) PCT/NA2005/000563  
(22) 2005/9/21  
  سانكيو كمبني ليمتد (71)

  اليابان , ٨٤٢٦ ـ ١٠٣طوكيو , شو ـ كو , ـ تشومي ٣ھونشو ,  نيھونباشي ١ـ  5 
  معد7ت بوليمرية ومركبات صيد7نية (54)
  شركة أبو ستة وشركاه (74)

قرار اTدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة  أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   3   (21) PCT/NA2005/000575  
(22) 2005/9/25  
  شركه بلجيكيه مساھمه -يو سى بى اس ايه  (71)

   بروكسل بلجيكا١٠٧٠ – ٦٠اللى دى 7 ريشيرشيه  
  مشتقات اندولون اسيتاميد ، طرق تحضيرھا و استخدامھا (54)
  محمد محمد بكير (74)

قرار اTدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ير القانونىالتقر 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٣٩

  

-   4   (21) PCT/NA2005/000731  
(22) 2005/11/15  
  استرا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

   سودرتالج ، السويد– ١٥١٨٥س  
  مشتقات ثانى اريل مثيليدين بيبريدين ، ومستحضرات منھا واستخدامھا (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اTدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   ة المقدمة ومرفقات الطلبالفكر أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   5   (21) PCT/NA2005/000779  
(22) 2005/12/3   
   شركة ھولندية–فيرنج بي في  (71)

   جي اكس ھوفدورب ھولندا٢١٣٢ ان ال ١٤٤ بو7ريس افيني ٢١٣٠ ٣١٢٩بي اوه بوكس  
  hCGو FSH توليفة وحدية من (54)
  سمر اللباد (74)

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

  
 

  

-   6   (21) PCT/NA2005/000794  
(22) 2005/12/6  
  شركة مساھمة -استرازينكا ا ب  (71)

   السويد-رتالج  سود- ١٥١٨٥س  
  مشتقات بنزايميدازول ، وتركيبات تحتوى عليھا وتحضيرھا واستخداماتھا (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اTدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   ة ومرفقات الطلبالفكرة المقدم أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٤٠

  

-   7   (21) PCT/NA2006/000245  
(22) 2006/3/12  
   شركة مساھمة أمريكية–تركيسا ، إنك  (71)

  الو7يات٩٤٠٨٠ شمال سان فرنسيسكو ، سى إيه ٩٥٠جيت واى بوليفارد ـ سويت   651 
  المتحدة ا8مريكية

  ( IGF- 1 )  مماثل لxنسولين١ –طرق لعYج نقص عامل نمو  (54)
 ھدى سراج الدين  (74)

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

  
 

  

-   8   (21) PCT/NA2006/000368  
(22) 2006/4/19  
  سانج كو بارك (71)

  جمھورية كوريا الجنوبية 
  طريقة و نظام 7دارة مسابقة افتتاحية لYستثمار فى اليانصيب (54)
  خالد مجدى حمادة (74)

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

  

-   9   (21) PCT/NA2006/000852  
(22) 2006/9/11  
   شركة من فانتينى-ماتشين اكشن أى ان سى  (71)

  Yفانيتى- ھاويركس 7و ھورس ريت رى بيتر بو اوه بوكس بورت بي   
  طريقة ونظام لتقديم ا8موال (54)
  سمر اللباد (74)

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

  



  

٤١

  

-  10   (21) PCT/NA2006/001153  
(22) 2006/12/3  
  .ذى جيليت كومبانى (71)

  . ماساشوستس،الو7يات المتحدة ا7مريكية٢١٩٩يال تاور بيلدينج بوسطن،برونتش 
  .شفرات حYقة ملونة (54)
  .ھدى عبد الھادى (74)

قرار اTدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة  أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  11   (21) PCT/NA2007/000405  
(22) 2007/4/22  
   شركة مساھمة ھولندية-دى اس ام أى بى اسيتس بى فى  (71)

   كندا- ٥ جى ٢ دبليو ١ فوى كيوبيك جى -دى 7 برومينادى ، ساينتى   2989  
  يدعملية Tنتاج تيار مائى يحتوى على ميYمين و آلدھ (54)
  سمرأحمد اللباد (74)

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

  
 

  

-  12   (21) PCT/NA2007/000715  
(22) 2007/7/11  
  ناليثيه ، شركة فرنسيةماي (71)

   سيسى ، فرنسا٧٥٠١٣ –لو فييو مو7ن ، أف  
  طريقة 7نتاج مادة معدنية صلبه (54)
  محمود رجائى الدقى (74)

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

  



  

٤٢

  

-  13   (21) PCT/NA2007/000720  
(22) 2007/7/11   
   شركة مساھمة انجليزية–كومباستجتل بي ال سي  (71)

   انجلترا– دى واى ١ ١٤بYكYندس واى ابينجدون اوكسفوردشير او اكس  19 
  مفاعل حفزي (54)
  سمرأحمد اللباد (74)

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

  

-  14   (21) PCT/NA2007/000746  
(22) 2007/7/18  
 تونسيلى ، لوكا  (71)

  ايطاليا–) فيستيرا(  باسانوديل جرابا ٣٦٠٦١ اى ـ ٣٤فيالى اسياجو  
  طريقه لتصنيع مواد في صوره الواح او قوالب بماده رابطه اكريليه (54)
  سمر احمد اللباد (74)

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

  
 

  

-  15   (21) PCT/NA2007/000799  
(22) 2007/7/31  
   شركة محدودة بلجيكيه-جYكسو جروب ليمتد  (71)

  انجلترا-  ان ان٠٦جYكسو ويلكوم ھاوس بيركيلى افينيو جرين فورد ميدليسيكس يو بى  
(54) Yوالصيغ الصيد7نيه  كتوز باستخدام تقنيات التصنيف المبدئىعمليات خاصه بتكوين ال

  المتكونه منھا
  سمراحمد اللباد (74)

قرار اTدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   لبالفكرة المقدمة ومرفقات الط أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٤٣

  

  

-  16   (21) PCT/NA2007/000807  
(22) 2007/8/1  
  محمد منير عبد السYم راشد (71)

   الجيزه- التعاون– فيصل   237 
  البالونات الذكيه (54)
(74) .  

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

  

-  17   (21) PCT/NA2007/000913  
(22) 2007/8/28  
  فرزينوس ميديكال كير ھولدنجز انك ، شركة متحدة (71)

   الو7يات المتحدة ا8مريكية– ٠٢٤٢٠ – ٩١٩٢ھايدن افينو ، ليكسنجتون ايه ام  95 
  ز قابل للحمل لعYج الغسيل البريتونى بالديلزةجھا (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  

-   18   (21) PCT/NA2005/000649  
(22) 2005/10/16  
   شركة إنجليزية مساھمة–جYكسو جروب ليمتد  (71)

 - صفر إن إن ٦جYكسو ويلكوم ھاوس بيركيلى أفينيو جرينفورد ميدل إسكس يو بى  
  المملكة المتحدة

 ١ –بيبرازين  -  فنيل،– مثيل – ٢ –فلورو  – 4 ) – ( S ) – ٢تركيبات من باروكستين و  (54)
 –)  فنيل –مثيل  - ٢ – ثالثفلورو –مكرر  – 3 ، 5 ) - ( R ) - ١[  حمض كربوكسيليك -

  أو القلق/  مثيل آميد لعYج ا8كتئاب و -] إثيل 
  ھدى سراج الدين (74)

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

  



  

٤٤

  

-   19   (21) PCT/NA2005/000677  
(22) 2005/10/25   
  فايـزر انك ، شركة متحدة (71)

   ، الو7يات المتحدة ا7مريكية١٠٠١٧ ، نيويورك ، نيويورك ٤٢ايست الشارع   235 
  مواد صيدلية جديدة (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  

-   20   (21) PCT/NA2005/000736  
(22) 2005/11/16  
   ج ، شركة مساھمةنوفارتيـس أ (71)

   ، سويسرا٤٠٥٦ ، بازل ٣٥ليختستراس  
بالجسيم الخلوى   أسيل كربائط مستقبYت منشطة–الحلقات المتغايرة النيتروجينية ن  (54)

  PPAR المكاثر) البيروكسيسوم ( المتضمن ببروكسيد الھيدروجين 
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  

-   21   (21) PCT/NA2005/000766  
(22) 2005/11/27  
  فوريست 7بوراتوريز ، إنك (71)

   ، الو7يات المتحدة ا7مريكية١٠٠٢٢ ثيرد افينو ، نيويورك ، نيويورك 909  
  مع مثبط انتقائى 7عادة امتصاص السروتونين NMDA خليط من مضاد مستقبل (54)
  محمود رجــائى الــدقى (74)

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

  



  

٤٥

  

-   22   (21) PCT/NA2005/000781  
(22) 2005/12/3  
   شركة مساھمة أمريكية-ميرك اند كو اى ان سي  (71)

   امريكا٠٩٠٧-٠٧٠٦٥ايست لينكولن افيني راھواي ان جي  126 
  NMDA/NR2B ببرادين كعوامل مضادة-فلورو-٣مركبات  (54)
  سمر اللباد (74)

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

  

-   23   (21) PCT/NA2005/000812  
(22) 2005/12/12  
  يكا أ ب ، شركة مساھمةاسترا زين (71)

  سودرتالج ، السويد    15185  
  مركبات أزيتيديـن جـديدة (54)
   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)

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

  
 

  

-   24   (21) PCT/NA2005/000815  
(22) 2005/12/13  
  فايـزر انك ، شركة متحدة (71)

   ، الو7يات المتحدة ا7مريكية١٠٠١٧ ، نيويورك ، نيويورك ٤٢ايست الشارع  235 
  مركبات جــديدة (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اTدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :قانونىالتقرير ال 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٤٦

  

-   25   (21) PCT/NA2005/000816  
(22) 2005/12/13  
  فيكورون فارماسيوتيكالز انك ، شركة متحدة (71)

  اردنتك كورت ، فبريمونت ، كاليفورنيا ، الو7يات المتحدة ا7مريكية  34790 
  مشتقات اللينكومايسين الجديدة ذات النشاط المضاد للجراثيم (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اTدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ ات و بعض البيان

  

-   26   (21) PCT/NA2005/000821  
(22) 2005/12/14  
  استرا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

   سودرتالج ، السويد– ١٥١٨٥س  
  ًأمYح مفيدة صيدليا لمشتقات حمض كربوكسيليكى (54)
  ھادىھدى عبد ال (74)

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

  
 

  

  

-  27   (21) PCT/NA2005/000823  
(22) 2005/12/14  
  ركة مساھمةاسترا زينيكا أ ب ، ش (71)

   سودرتالج ، السويد– ١٥١٨٥س  
   فنيل بروبيونيك لعYج علل دھنية-٣- ايثوكسى -٢مشتقات حمض  (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  



  

٤٧

  

-   28   (21) PCT/NA2004/000010   
(22) 2004/4/7  
  افانير فارماسيوتيكالز (71)

   الو7يات المتحدة٩٢١٢١سورينتو فالي رود، سان دييجو، كاليفورنيا  11388 
  دوكوزانول-تثبيط فيروسي بواسطة ن (54)
  الياسنزيه اخنوخ صادق  (74)

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

  

-   29   (21) PCT/NA2004/000052  
(22) 2004/7/14   
  مساھمةاسترا زينيكا أ ب ، شركة  (71)

   الســويد– سودرتالج – ١٥١٨٥س  
التى تتوسط فيھا   فنيل سلفوناميد واستعمالھا فى عYج ا8مراض–بيرازينيل  – N مركبات (54)

  )كيموكين ( المحركات الكيميائية 
  ھـدى عبد الھادى (74)

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

  
 

  

  

-   30   (21) PCT/NA2004/000130  
(22) 2004/11/28  
   شركة مساھمة امريكية-اورثو تان انك  (71)

  أمريكا- يو اس٦٠٠٩٣اى ال ,  جرين باى ونيتكا ٩٥٠طريق  
اللثة، ونظام  جھاز تقويم أسنان مؤسس على أحجام وأشكال متوقعة 8سنان لم تظھر من (54)

  وطريقة لذلك
  سمر اللباد (74)

قرار اTدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   دمة ومرفقات الطلبالفكرة المق أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٤٨

  

-   31   (21) PCT/NA2005/000086  
(22) 2005/3/23   
  نوفارتيـس أ ج ، شركة مساھمة (71)

   ، سويســرا٤٠٥٦ ، بازل ٣٥ليختستراس  
  مشتقات بيريميدين أميد جديدة واستخداماتھا (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اTدارة الخاص باستيفاء  نازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب مت :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   32   (21) PCT/NA2005/000143  
(22) 2005/4/18  
  . شركة فرنسية مساھمة–لي 7بوراتورز سيرفير  -١  (71)

   كوربيفوى سيدكس ، فرنسا٩٢٤١٥يفينز بYس دى 7 د  12 
وعملية  أيزو إندول مستبدلة جديدة،[g-٣، ٢[أوكسازينو [1، 4][e] مركبات بنزو (54)

  لتحضيرھا وتركيبات صيد7نية تحتوي عليھا
  سمر اللباد (74)

ء قرار اTدارة الخاص باستيفا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   33   (21) PCT/NA2005/000158  
(22) 2005/4/23  
  بوھرنجر انجلھايم فارما ج م ب ھـ آند كو ك ج ، شركة محدودة المسئولية (71)

  . انجلھايم ، المانيا ٥٥٢١٦ / ١٧٣بنجر ستراس  
  مختارة وطرق تحضيرھا واستخدامھا كتركيبات صيدلية CGRP مضادات (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

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

  



  

٤٩

  

-   34   (21) PCT/NA2005/000239  
(22) 2005/5/18  
   شركة مساھمة امريكية-اتشيليون فارماسوتيكال أي ان سي (71)

   امريكا٠٦٥١١جورج ستريت نيو ھافين سى تي  300 
والعYج من  مشتقات أريل به استبدال وأريل غير متجانس كمعد7ت ل�يض والوقاية (54)

  ا7ضطرابات
   اللبادسمر (74)

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

  

-   35   (21) PCT/NA2005/000252  
(22) 2005/5/24  
   يو سى تيك (71)

   الو7يات المتحدة٦٠٦٣٧ شيكاغو ، آى إل ٤٠٥ساوث أليس أفينيو ، سويت  5640 
  مواد وطرق لمنع وعYج اTضطرابات الظھارية الناتجة عن الميكروبات (54)
  ھدى سراج الدين (74)

قرار اTدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديYت لموضوع/ ت و بعض البيانا

  
 

  

-   36   (21) PCT/NA2005/000259  
(22) 2005/5/25  
   شركة متحدة–أيرم ال ال سى  (71)

   الو7يات المتحدة ا7مريكية- ھاميلتون -  اتش ام ال اكس ٢٨٩٩ 
  خYيا السرطانيةطرق وتركيبات لتحفيز التYشى فى ال (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  



  

٥٠

  

-  37   (21) PCT/NA2005/000275  
(22) 2005/6/6  
  شركة ھولندية. شيل انترناشيونال ريسيرش ماتشابي بي في (71)

   اتش ار ذى ھيج ھولندا٢٥٩٦.٣٠كارل فان بيYندتان  
المجموعة  مجموعة متراكمة من 8داة حفر تجويف بئر تحمل نظام ل�ستخدام فى تلك (54)

  اكبةالمتراكبة 8داة حفر تجويف البئر وطريقة لنصميم تلك المجموعة المتر
  سمر اللباد (74)

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

  

  

-  38   (21) PCT/NA2005/000612  
(22) 2005/10/3  
  يروبي ليمتداينوس ا (71)

   بي بي إنجلترا٧ ١٦شيتساي رود سينبرى اون تاميس ميدسيكس تي دبليو  
  عملية تكسير ذاتية الحرارة (54)
  سمر اللباد (74)

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

 

-   39   (21) PCT/NA2005/000196  
(22) 2005/5/5  
   شركة أمريكية مساھمة–الزا كوربوريشن  (71)

  ، الو7يات٩٤٠٤٣ بى ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ٣ – ١٠شارلستون رود ، إم  1900 
   ةالمتحد

  Yق المتحكم فيهأشكال صيدلية كمستودع لxنط (54)
  ھدى سراج الدين (74)

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

  



  

٥١

  

-   40   (21) 2008040563  
(22) 2008/4/2  
  فايـزر برودكتس انك ، شركة متحدة (71)

  ا7مريكية و7يات المتحدة ، ال٦٣٤٠كونيكتيكت ايسترن بوينت رود جروتن ، كونيكتيكت  
  HIV مثبطات انزيم إنتيجراز (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  
 

  

 

-   41   (21) 2008040569  
(22) 2008/4/3  
  ھمة شركة سويدية مسا–أسترا زينيكا أيه بى   (71)

   السويد- سودرتالجى ٨٥ ١٥١ –أس  
  ] جـ – ٢ ، ٣[تحضير وإستخدام مشتقات رابع ھيدروبيرولو  (54)
  ھدى سراج الدين (74)

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

 
  

  

  

  

  

  



  

٥٢
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

  كنتكأن لم 



  

٥٣
  
  
  

  

-   1   (21) 2008101679  
(22) 2008/10/13  
  ويــــث ، شركة متحدة ، امريكية (71)

  . ، الو1يات المتحدة ا1مريكية -٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
  بات وسيطةتيجيسيكلين وطرق تحضير مرك (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى
 الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند

  ولعدم سداد مصروفات الفحص،
  
 

  

-   2   (21) 1998111473  
(22) 1998/11/24   
  ـ شركة متحدة  يرينج كوربوريشنش (71)

   الو1يات المتحده ا1مريكيه٧٠٣٣جالوبينج رود كنيلوبرث نيوجيرسى  2000 
  مضادات مستقبZت الثرومبين (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
  
 

  

-   3   (21) 2000030376   
(22) 2000/3/29  
  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)

 ـ الواليات المتحدة ٤٥٢٠٢ون بروكتر اند جامبل ـ بالزا ـ سنيسناتى اوهايو  
  االمريكية

  ربيطات مستقبليه ميZنوكورتين (54)
  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى

  
 

  

  



  
  

٥٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بيان 
  ـاًبرفضھا فني بالطلبات التى صدرت لھا قرارات



  
  

٥٥  

 

-   1   (21) 2008020228  
(22) 2008/2/7  
   السيسيىوسيم رشد. د (71)

   المعادي الجديده–شارع عمرو متفرع من طريق النصر بجوار المكتبه العامه  2  
  التطعيم الذاتي (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   2   (21) PCT/NA2005/000604  
(22) 2005/10/2  
   شركة ألمانية مساھمة–ألتانا فارما إيه جى  (71)

   ألمانيا- كونستانز ٧٨٤٦٧ ، ٢٠ ستريت – جولدن -بايك  
  مستحضر صيدلى للتناول عن طريق الفم لمضادات ضخ البروتون (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

  



  
  

٥٦  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  بيان
  بتعديل اسم الشركــــة 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  

٥٧  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

يجوز نقل ملكية البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رھنھ�ا أو تقري�ر ح�ق " 
كي�ة وم�ع ع�دم ا@خ�<ل با=حك�ام الخاص�ة ببي�ع المح�ال التجاري�ة ورھنھ�ا 5 تنتق�ل مل. ا5نتفاع عليھا

ير حق انتفاع عليھا حجة على الغير إ5 من ت�اريخ التأش�ير ب�ذلك ف�ى قرالبراءة و5 يكون رھنھا أو ت
 من قانون حماية حقوق الملكي�ة الفكري�ة ال�صادر ٢١ًيأتى ھذا تطبيقا =حكام المادة . سجل البراءات
   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢بالقانون رقم 



  
  

٥٨  

  

 

-   1   (21) 2008050747  
(22) 2008/5/7  
 ج. يلثكير أباير ھ (71)
  سلوى ميخائيل رزق.أو/سامية ميخائيل رزق و .أود/سھير ميخائيل رزق و/أ (74)
  ثنائى اريل يوريات لع/ج فرط ضغط الدم الرئوى (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 ج.  باير ھيلثكير أ:مـــن
 أكتنجيزلشافت باير شرينج فارما :الـــى

   10/12/2009 :بـتاريخ

  

-   2   (21) 2008050748  
(22) 2008/5/7  
  باير شرينج فارما أكتنجيزلشافت (71)
  سھير ميخائيل رزق (74)
  ثنائى اريل يوريات لع/ج فرط ضغط الدم الرئوى (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 ج. باير ھيلثكير أ :مـــن
 يزلشافتأكتنج باير شرينج فارما :الـــى

   10/12/2009 :بـتاريخ
 

 

-   3   (21) 1998121570  
(22) 1998/12/17  
 ج م ل ھـ يجوسا د (71)
  ھدي سراج الدين (74)
   اسود الكربون وطريقة Hنتاجھاحبيبات (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
  ج م ب ھـ ديجوسا  :مـــن
 ايفونيك ديجوسا ج م ب ھه :الـــى

   09/02/2010 :بـتاريخ
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  بيان
%حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالطلبات

  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنويةوذلك   



  
٦٠

  
  
  

  

 

-   1   (21) 2000010051  
(22) 2000/1/17  
  نظام تكوين جرعات وتوصيل (54)

 AROMATIC HETEROCYCLIC COMPOUNDS AS 
ANTIINFLAMMATORY AGENTS  

   شركة متحدة   -بوھنجر انجلھايم فارماسيوتيكالز انك (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

  

  



  
٦١    

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  بيان

#حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالبراءات
  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

  لعدم سداد الرسوم السنوية



  
٦٢    

  

  

-   1   (11) 021395  
(21) 1999010064  
  زرار موصل ذو سطح امن (54)

 BUTTON CONNECTOR WITH SAFE FRONT  

  نورث جرومان كوربوريشن (71)
 اخنوخ صادق الياس  (74)

 

  

-   2   (11) 021646  
(21) 1999010053  
عمليه الحفط بالثSجات  ستخدام ماده الفرميكوليت كبيئه للحفاظ على خواص البطاطس اثناءا (54)

  والتصدير
 USING VERMICULITE AS MEDIA TO PROTECT POTATOES 

DURING STORAGE REFRIGERATORS AND EXPORT  
  مراد فؤادعبد هللا/مھندس  (71)

  
 

  

-   3   (11) 023945  
(21) 1999010014  
  COPD طريقة لتصنيع مركب لعSج (54)

 METHOD FOR TREATING COPD  

  سميث كSين بيتشام كوربوريشن (71)
 ھدى انيس سراج الدين  (74)

 
  



  
٦٣    

  

  

-   4   (11) 024065   
(21) 2001010070   
سيكلو ) يلميثوكسى فن ـ٤ـ) سيكلو بنتيلوكسى(٣( ـ٤ليثيومـ سيانوـ_ احادى ھيدرات من سيس (54)

  ھكسان كربوكسيSت
 MONOHYDRATE OF CIS- LITHIUM4- CYANO-4-\{ 3-( 

CYCLOPENTYLOXY)-4-METHOXYPHENYL] 
CYCLOHEXANECANECARBOXYLATE  

   سميث كSين بيتشام كوربوريشن (71)
 ھدى انيس سراج الدين (74)

 

  

 

-   5   (11) 022319   
(21) 2001010022  
  طريقة yزالة الكبريت من شحنة بتروليه (54)

 CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES ( UNITED 
STATES OF AMERICA )  

  ز ـ شركة تضامن كاتالتيك دتستيلSشين تكنولوجي (71)
  نزيه اخنوخ صادق الياس (74)

  
 

  

  

-   6   (11) 023319   
(21) 2002010019  
  جھاز لتحليل السوائل (54)

 DEVICE FOR LIQUID ANALYSES  

 رال تكنيكا بارا إل yبوراتوريو أس اية  (73)
   سمر احمد اللباد (74)

  
 

  



  
٦٤    

  

  

-   7   (11) 023593  
(21) 2004010026  
  تركيبة من مجموعة انزيمات و فطريات مجففة و امSح الزنك (54)

 .protphyt 2000 is biological product from Aspergillus oryzae  

 طارق يوسف محمد المرسى  (71)
  موريس وھبه موسى (74)
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   انبي
  بأحكـــــام قضائية 

  



٦٦  
  

  
  

  

  
  

  
. أ.  ق ١٩١١١/٥٢  صدر حكم لصالح ا�كاديمي�ة ف�ى الطع�ن رق�م ١/٧/٢٠٠٩بتاريخ 

  ـ :متضمنا ا(تى
ق بقبول��ه ش��ك; وف��ى الموض��وع بإلغ��اء ١٩١١١حكم��ت المحكم��ة بالن��سبة للطع��ن رق��م 

 والزم��ت المطع��ون الحك��م المطع��ون في��ه وب��رفض ال��دعوى م��ع م��ا يت��رب ذل��ك م��ن اث��ار
  ضده بالمصروفات  

ق  عليا بقبوله شك; ورفضه موضوعا ألزمت الطاعنين ١٩١١٢وثانيا، بالنسبة للطعن 
 ٢٣٨٣٤بالم��صروفات  وبن��اء علي��ه تق��رر الغ��اء الق��رار ال��صادر بم��نح الب��راءة رق��م 

 وبيانات���ه ٢٠٠٠ ل���سنه ١١١ الخ���اص بالطل���ب رق���م ٢/١٠/٢٠٠٧ال���صادرة بت���اريخ 
  ـ :كا(تى

  

   
(11) 023834  
(21) 2000010111  
(22) 2000/1/31  
 شركه رشدى للمقاو(ت (71)

  الشرقيه-الزقازيق -ارع القوميهمتفرع من ش-أ شارع الرياض2 
(72)  OSAMA KAMAL ALSAYED ROSHDY  
  طريقه لتنفيذ حائط ساند لمنع التسرب والتدعيم بنظام ا(زاحه الكامله (54)
(51) Int. Cl. E02D 7/28  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
 

  
  

  



 

 

 

 

  جمھورية مصر العربيةجمھورية مصر العربية                     
  وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى                                  

  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجياأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا                      
                

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع
  

  

  )703(العدد رقم                     2010عدد  مارس 



      

  إعــــداد
  

  أميرة محمــد أحمــد. أ  مرفت توفيق عبــــد اهللا . أ

 أحمد حسـين أحمـــد. أ

        

 مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

 نيفال محمد نبيـــــل. أ

 ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيد      أ. أ

فرج محمـــــــد . أ

  يوسف

 شيماء ابراهيـم نبيـــل. أ

 

 زينب صبـــــح. أ

  

  

 إشراف

 عصمت على عبد اللطيف / املهندسة 

  القائم باعمال رئيس
 مكتب براءات االخرتاع

  

 

 مكتب براءات االختراع: الناشر 



 1

  فھـــرس العدد
 رقم الصفحة الموضــوع                               

 i  ---------------------------------------------تصديــــر   -

 ii  ----------------------------------------------افتتاحية العدد   -

 iii  --------------------------------------رموز البيانات الببليوجرافية   -

  iv  ---------------------- رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 v  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

  1  -- يسوالمقدمة فى اطارمعاهدة بار 2010بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر فبراير   -

 التعـــاون والمقدمة فى اطار اتفاقية 2010التى تم قبولها خالل شهر فبراير بالطلبات  انبي  

  --------------------------------- PCT بشأن البراءات

6  

اتفاقي�ة  إطـار  للطلبات المقدمة فـــى  2010فبراير  خالل شهربالطلبات التى تم قبولها بيان   -

 --------------------------------البراءات  بشأن) الجات(التربس 

27  

 31 -- للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقية باريس  2010بيان البراءات الصادرة خالل شهر فبراير   -

اتفاقية التعاون للطلبات المقدمة فى إطار  2010بيان البراءات الصادرة خالل شهر فبراير   -

  ------------------------- -----------------PCTبشأن البراءات 

37  

  41  -------------------------------------- بيان بانتقال ملكية البراءة   

 45  ----------------------------------------بيان بتعديل اسم الشركة   -

 بيان بالطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقـوق الملكيـة    -

 --------وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية 2002لسنه  82الفكرية الصادر بالقانون رقم 

48  

بيان بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق الملكيـة    -

 --------وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية 2002لسنه  82الفكرية الصادر بالقانون رقم 

50  

  



  

 

(i) 

  
  تصدير

  

تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتـوى              
على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح                  

اختراع، لالستغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات              
  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،             
تم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز            مكتب براءات   
البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من              
جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات                    

  . التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام التكنولوجية
وقد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية               

  مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة 
 ، وتطلب ذلك جهودا كبيرة      2003 لسنة   1366ية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم        التنفيذ

  .حتى صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع              

راعات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطوير التكنولوجى  لالخت   
تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،       
وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن                

ت اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة  رعاية الموهوبين من ذوى القدرا  
  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 

                                                          رئيس 
                                                            أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

   
  

  محمد طارق حسين. د.                                                 أ      
 

  



(  

   العددافتتاحية 
  

  

 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

 1949 لسنة 132 الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم 1939

 82 ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعية ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

 وبمقتضى القانون األخير فإنه ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال2002لسنة 

يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم 

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

    ومما ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحمايـة حقـوق      

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى ج

والمبتكرين ـ من األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركـان العـالم    

الجديد الذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هـذا مزيـدا مـن                

 االهتمام بهذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسـب مـع             

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بمـا        واختراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت      

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

               القائم بأعمال        

  االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

  

  "عصمت على عبد اللطيف . م    "            

(ii)  



  

  رموز البيانات الببليوجرافية
  

  الرمز  البيان الببليوجرافى

 11  رقم البراءة

 12  نوع البراءة

 21  رقم الطلب 

 22  تاريخ تقديم الطلب 

   بيانات األسبقية  

 31  :  رقـم األسبقيـة 

 32  : تاريخ األسبقية  

 33  : دولة األسبقيـة 

 44  البراءةطلب تاريخ النشر عن قبول 

 51  التصنيف الدولي للبراءات 

 54  تسمية االختراع

 71  اسم طالب البراءة 

 72  اسم المخترع

 73  اسم الممنوح له البراءة

 74  اسم الوكيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( iii )  



  

  

 

ii

  

 

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
� �

 
 

 

 ةــــــــالدول الرمز  ةـــــــالدول الرمز
CR كوستاريكا       AE ا�مارات العربية المتحدة 

CU كوبا  AF أفغانستان 

CY قبرص  AL البانيا 

CZ جمھورية التشيك  AO +أنجو 

DE ألمانيا  AR ا-رجنتين 

DK الدنمارك  AT النمسا 

DM دومينيكا  AU استراليا 

DO لدومينيكان جمھورية ا  AZ اذربيجان  

DZ الجزائر  BA البوسنه والھرسك 

EC أكوادور  BB بربا دوس 

EE استونيا  BD بنج7ديش 

EG جمھورية مصر العربية  BE بلجيكا 

ES أسبانيا  BF بوركينا فاسو 

ET إثيوبيا  BG بلغاريا 

FI فنلندا  BH البحرين 

FR فرنسا  B I بروندى 

GA جابون  BJ نينبي  

GB المملكة المتحدة  BM برمودا 

GCC مجلس التعاون الخليجى    BO بوليفيا 

GD جرينادا   BR برازيل 

GE جورجيا  BS جزر الباھاما 

GH غانا  BU برما 

GM جامبيا   BW بتسوانا 

GN نيايغ  BY ب7روس  

GQ غينيا الوسطى  BZ بليز  

GR اليونان   CA كندا 

GT +جواتيما  CF ورية أفريقيا الوسطىجمھ 

GW غينيا بساو  CG الكونغو 

GY جويانا  CH  سويسرا   

HK ھونج كونج  CI ساحل العاج 

HN ھندوراس  CL شيلى 

HR كرواتيا  CM رونيكام 

HU المجر  CN الصين 

ID أندونسيا   CO   كولومبيا 

( iv )  



  

  

 

iii

  

 تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 MD جمھورية ملدوفا  ID إندونسيا 
 ML مالى   IE أيرلندا 

 MN منغوليا  IL إسرائيل 

 MR موريتانيا   IN الھند 

 MT مالطا  IQ العراق 

 MV جزر المالديف  IR إيران 

 MW مالوى  IS أيسلندا 

 MX الماكسيك  IT إيطاليا 

 MY ماليزيا  JO ا+ردن 

 MZ موزمبيق  JP اليابان 

 NA ناميبيا  KE كينيا 

 NE النيجر  KG كرجيزستان 

 NG نيجيريا  KM كومورس 

 NI نيكاراجوا  KN سانت كيتسى ونيفيز 

 NL ھولندا  KP شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية( 

 NO النيرويج  KR الجنوبية( جمھورية كوريا( 

 NZ نيوزي7ندا  KW الكويت 

 OM عمان  KZ كزاخستان 

 PA بنما  LA جمھورية +و الديمقراطية  
 PE بيرو  LB لبنان 

 PG جمھورية غينيا الجديدة  LC سانت لوشيا 

 PH الفلبين  LI ليخنشتين 

 PK باكستان  LK سيري7نكا 

 PL بولندا  LR ليبيريا 

 PT البرتغال  LS ليسوتو  

 PY بروجواى  LT لتوانيا 

 QA رقط   LU لوكسمبورج 

 RO رومانيا  LV تفيا+ 

 RS جمھورية الصرب  LY ةليبيالجمھورية العربية ال 

 RU جمھورية روسيا ا+تحادية  MA المغرب 

 RW رواندا  MC موناكو 

 SA المملكة العربية السعودية  MD جمھورية ملدوفا 
 SC سيشل  ME مونتينجيرو 
 SD السودان  MG مدغشقر 

( iv )  



  

  

 

iv

  

� �

ع رموز الدول األعضاءتاب  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 ZA جمھورية جنوب أفريقيا  RW رواندا 

 ZM زامبيا  SG سنغفافورة 

 ZR زائير  SI سلوفينيا 

 ZW زيمبابوى  SK سلوفيكيا 

    SL سيراليون 

    SM سان مارينو 

     SN السنغال  

    SO الصومال 

     SR سورنيام  

    ST ساوتومى و برنسبى 

    SV السلفادور 

    SY الجمھورية العربية السورية 

    SZ سوازي7ند 

    TD تشاد 

    TG جووت 

    TJ طاجيكستان 

    TH تاي7ند 

    TM تركمانستان 

    TN تونس 

    TR تركيا 

    TT ترناداد و توباجاو 

    TW تايوان 

    TZ جمھورية تنزانيا ا+تحادية 

    UA أوكرانيا 

    UG أوغندا 

    US الو+يات المتحدة ا-مريكية 

    UY أورجواى 

    UZ اوزبكستان 

    VE 7فنزوي 

    VN فيتنام 

    YD اليمن 

    YU يوغوسلفيا 
  

( iv )  



  

1

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان بي
  2010التى تم قبولھا خ�ل شھر فبراير بالطلبات 

  والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 
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 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب4راءة بإخط4ار يوج4ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًوم44ا م44ن ًإل44ى مكت44ب ب44راءات ا?خت44راع مت44ضمنا أس44باب ا?عت44راض وذل44ك خ�44ل س44تين ي

ًتاريخ ا?ع�ن عن قبول الطلب ف4ى جري4دة ب4راءات ا?خت4راع ، ي4أتى ھ4ذا تطبيق4ا Hحك4ام 
 من قانون حماي4ة حق4وق الملكي4ة الفكري4ة ال4صادر بالق4انون 16الفقرة الثالثة من المادة 

   "2002 لسنة 82رقم 



  

3

  

-   1   (21) 2003070652   
(22) 2003/7/8   
(71) ALUMINIUM PECHINEY (FRANCE) 
(72)  1-Laurent Fiot  

 2-BERNARD EYGLUNENT  

 3-CLAUDE VANVOREN  

 4-AIRY-PIERRE LAMAZE  

 5-JEAN-LUC BASQUIN  
  طريقه ونظام لتبريد وعاء الكتروليتى 4نتاج ا4لومنيوم (54)
(31) 0208629 
(32) 2002/7/9 
(33) FR 

  
 

  

  

-   2   (21) 2003070690  
(22) 2003/7/16  
(71) COLTENE/WHALEDENT GMBH & CO. KG (GERMANY) 
(72)  BARBARA MULLER  

 WERNER MANNSCHEDEL  
  نظام توصيل لمواد مائعية (54)
(31) 10233051.4 
(32) 2002/7/19 
(33) DE 
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-   3   (21) 2003080750  
(22) 2003/8/2  
(71) Ze CHEN(CHIMA)  
(72)  1-ZE CHEN  

 2-ZHENXIN CHEN 

   تركيبھا وإستخدامھايقةوحدة بنائية لYستخدام تحت الماء وطر (54)
(31) 0121353344 
(32) 2002/2/8 
(33) CN 

  
 

  

-  4   (21) 2003080794  
(22) 2003/8/13  
  ثروت علي عبد الواحد حجاج (71)
  ثروت علي عبد الواحد حجاج  (72)
  كتغطيه حراريه للتربينه ديده تعمل كغرف احتراق لتربينه غازيه مع استعمال ا4فرانافران ج (54)
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-  5   (21) 2005070343   
(22) 2005/7/27  
(71) ROHM AND HAAS COMPANY 

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1- RICHARD M. BASEL 

 2- EDWARD CH KOSTANSEK  

 3-BRIDGET M. STEVENS 
  تركيبات بھا بروبينات حلقيه وعوامل مساعده لزياده الفاعليه (54)

  
 

  

-  6   (21) 2007110568  
(22) 2007/11/1   
 )جمھورية مصر العربية(صفية حمدى محمود شمردل الحنفى  (71)

 صفية حمدى محمود شمردل الحنفى  (72)
  ا4زھار المقطوفه تركيبه تضاف لمحاليل الحفظ 4طالة عمر (54)

  
 

  

-  7   (21) 2008091517  
(22) 2008/9/10  
(71) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIC SAS (FRANCE)  
(72)  1- BERNARD LEBEAU 

  2-NICOLAS BERN ARD 
  وسيله كھربائيه ذات وقايه تفاضليه (54)
(31) 0706344 
(32) 2007/9/11 
(33) FR 
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  انبي
  2010التى تم قبولھا خ�ل شھر فبرايربالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
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 يعترض كتابة على السير فى إج9راءات الب9راءة بإخط9ار يوج9ه نأيجوز لكل ذى شأن " 

Bخت99راع مت99ضمنا أس99باب اBًعت99راض وذل99ك خ�99ل س99تين يوم99ا م99ن ًإل99ى مكت99ب ب99راءات ا
ًتاريخ اBع�ن عن قبول الطلب ف9ى جري9دة ب9راءات اBخت9راع ، ي9أتى ھ9ذا تطبيق9ا Nحك9ام 

 من ق9انون حماي9ة حق9وق الملكي9ة الفكري9ة ال9صادر بالق9انون 16الفقرة الثالثة من المادة 
   "2002 لسنة 82رقم 



8  
  
  

  
    

  

  

-   1   (21) PCT/NA2005/ 000144  
(22) 2005/4/18  
(71) LES LABORATOIRES SERVIER(FRANEC) 
(72)  1-NATHALIE AYERBE  

 2-GERARD COUDERT  

 3-FRANCK LEPIFRE  

 4-SYLVIAN ROUTIER  

 5-PIERRE RENARD  

 6-JOHN HICKMN  

 7-ALAIN PIERRE  

 8-STEPHANE LEONCE  

 9-GERARD COUDERT 

مستبدله وطريقه  أيزو إندول [e -2,3] ينو بنزو ثنائى اوكس] 4، 1[ جديدة من مشتقات (54)
  لتحضيرھا وتركيبات صيدQنيه تحتوى عليھا

(31) 02/12965 - PCT/FR2003/003069 
(32) 2002/10/18 - 2003/10/17 
(33) FR 
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-   2   (21) PCT/NA2005/000359   
(22) 2005/6/27   
(71) ISTITUTO DI RICERCHED DI BIOLOGICA MOLECOLARE 

P.ANGELETTI SPA (ITALY) 
(72)  1-ESTER MURAGLIA  

 2-FEDERICA ORVIETO  

 3-GIOVANNA PESCATORE  

 4-MICHAEL ROWLEY  

 5-VINCENZO SUMMA  

 6-BENEDETTA CRESCENZI  

 7-OLAF KINZEL  
المفيده  لصلهبريميدين والمركبات ذات ا [A-1,2] بيريدو 4H - -مركبات تيتراھيدرو (54)

  إنتيجراز HIV كمثبطات _نزيم
(31) 60/436.830 - 60/528.776 - PCT/GB2003/005543 
(32) 2002/12/27 - 2003/12/12 - 2003/12/18 
(33) GB 
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-   3   (21) PCT/NA2005/000656  
(22) 2005/10/18   
(71) SOFITECH N.V., (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-STEPHEN DAVIES  

 2-FRANK CHANG  

 3-MURTAZA ZIAUDDIN  

 4-FRENIER WAYNE  
  طريقة وتركيبة لمعالجة تكوين تحت سطحى (54)
(31) PCT/IB2004/001192 - 10/249,573 
(32) 2004/4/20 - 2003/4/21 
(33) US  

  

  

-   4   (21) PCT/NA2005/000706  
(22) 2005/11/18  
(71) THE STANDARD OIL COMPANY  

(UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  1- LOUS R. TROTT                          5-GREGORY A. NORENBERG 

2- DAVID R. WAGNER                   6-KENNETH P. KECKLER 
3-STEVEN J. ROWE                        7-ROBERT P. HEPFER 
4- ROBERT A. GUSTAFERRO 

(73) INEOS USALLC (UNITED STATES OF AMERICA) 

 بمھد مميع من حفاز جــھاز مفاعـــل (54)
(31) 60/469608 - PCT/US2004/014403 
(32) 2003/5/9 - 2004/5/6 
(33) US  
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-  5   (21) PCT/NA2005/000730  
(22) 2005/11/15   
(71) GLAXO GROUP LIMITED (UNITED KINGDOM)  
(72)  1-IAN R. BALDWIN  

 2-TRACY J. REDFERN  

 3-ALISON J. REDGRAVE  

 4-JOHN E. ROBINSON  

 5-MICHAEL WOODROW  

 6-MICHAEL D. BARKER  

 7-ANTHONY W. DEAN  

 8-COLIN D. ELDRED  

 9-BRIAN EVANS  

 10-SHARON L GOUGH  

 11-STEPHEN B. GUNTRIP  

 12-JULIE N. HAMBLIN  

 13-STURART HOLMAN  

 14-PAUL JONES  

 15-MIKA K. LIND VALL  

 16-CHRISTOPHER J. LUNNIS  
  qنزيم فوسفوداي إستيرازلمشتقات كينولين كمثبطات  (54)
(31) PCT/GB2004/005494 - 0311688.6 - 0326187.2 
(32) 2004/5/19 - 2003/5/21 - 2003/11/10 
(33) GB  
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-  6   (21) PCT/NA2006/000347  
(22) 2006/4/11  
(71) Bentle Products AG (SWITZERLAND)  
(72)  1-Henrik Poul AHM  

 2-Carsten Andersen  
  شريط بذور او شت�ت نباتات ألة لغرس  (54)
(31)  2003 01535 - PCT/DK2004/000720 
(32) 2003/10/20 - 2004/10/20 
(33) DK 

  
 

  

-  7   (21) PCT/NA2006/000384   
(22) 2006/4/23  
(71) COMPSITE TECHNOLOGY CORPORATION 

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)   1-KORZENIOWSKI, GEORGE  

 2-BRYANT, David  

 3-HIEL CLEMENT  
َّكبل موصل مقوى مصنوع من ا�لومنيوم  (54) َّقلب مركب، وطريقةذو ِّ   لتصنيعه ُ
(31) PCT/US2004/035201 - 10/691,447 - 10/692,304 
(32) 2004/10/22 - 2003/10/22 - 2003/10/23 
(33) US 
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-  8   (21) PCT/NA2006/000504  
(22) 2006/5/31   
(71) SHIN, Joung-Youl (REPUBLIC OF KOREA)  
(72)  1-SHIN, Joung-Youl  

 2-HAN BYUNG - WAN  
  مكبر صوت مسطح يحتوى على جھاز توجيه ذا صفيحه ملفات (54)
(31) 10-2003-0088157 - PCT/KR2004/003156 
(32) 2003/12/5 - 2004/12/2 
(33) KR 

  
 

  

-  9   (21) PCT/NA2006/000670  
(22) 2006/7/16  
(71) CRISALIS INTERNATIONAL PTY LTD (AUSTRALIA) 
(72)  BABER, Christopher  

  

  مياهجھاز _زالة ملوحة ال (54)
(31) PCT/AU2005/000052 - 2004/900164 
(32) 2005/1/17 - 2004/1/15 
(33) AU 
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-  10   (21) PCT/NA2006/001225  
(22) 2006/12/18   
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHSFT (GERMANY)  
(72)  1-ANNE, SUTY-HEINZE  

 2-GEOFF, KNEEN  

 3-PETER, DAHMEN  

 4-YASUO, ARKI  

 5-TAKUMA, SHIGYO  

 6-HANS-LUDWIG, ELBE  

 7-DREWES MARK WILIAM  
   للفطرياتة مبيدةتركيبات نشطة محفز (54)
(31) PCT/EP2005/006483 - 102004029972.2 
(32) 2005/6/16 - 2004/6/21  
(33) DE 
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-  11   (21) PCT/NA2007/000024  
(22) 2007/1/10  
(71) MIP PACKAGING (FRANCE)   
(72)  CROUAN, ALAIN  
  جيل رقمىمجموعة على شكل قرص لوسط تس (54)
(31) PCT/FR2005/050588 - FR 045137 
(32) 2005/7/15 - 2004/7/15 
(33) FR 

  
 

  

-  12   (21) PCT/NA2007/000040   
(22) 2007/1/16  
(71) ALCO CLOSURE SYSTEMS INTERNAT HIANAL INC 

(UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  1-HERALD, COY,M 

 2-RAMESH KAMATH  

 3-DAVID A. SZASZ  
  وسيلة إغ�ق يمكن التوزيع منھا وتكشف عن محاوQت العبث (54)
(31) 60/588.439 - PCT/US2005/025207 
(32) 2004/7/16 - 2005/7/15 
(33) US 
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-  13   (21) PCT/NA2007/000257   
(22) 2007/3/8  
(71) ANATOLY ANATOLYEVICH KUTYEV,   
(72)  ANATOLY ANATOLYEVICH KUTYEV,   

  

  مشروب غير كحولى له خاصية تسبب الضحك (54)
(31) PCT/RU2005/000449 - 2004127001 
(32) 2005/9/5 - 2004/9/10 
(33) RU 

  
 

  

-  14  (21) PCT/NA2007/000343  
(22) 2007/4/5  
(71) HANSER, VOLKER WERNER (GERMANY)  
(72)  HANSER, VOLKER WERNER  

  

  محول ذو قلب على شكل ملف حلقي (54)
(31) PCT/EP2005/010783 - 10 2004 048 793.6 - 10 2005 041 975.5 
(32) 2005/10/6 - 2004/10/7 - 2005/9/3 
(33) DE 
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-  15   (21) PCT/NA2007/000443  
(22) 2007/5/2  
(71) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (JAPAN) 
(72)  HIDEAKI OTA   

  

كبت التراوح فى  نظام إمداد وسط تسخين، وجھاز ونظام توليد طاقة شمسية حرارية كھربية (54)
   درجات الحرارة

(31)  PCT/JP2006/312162 
(32)   2006/6/16 
(33) JP 

  
 

  

-  16   (21) PCT/NA2007/000473  
(22) 2007/5/13   
(71) KLAMATH FALLS, INC (UNITD KINGDOM)  
(72)  1-ARNOLDO-BARRIENTOS, Mario  

 2-ABRAMOV, Oleg  

 3-ABRAMOV, Vladimir  

 4-PECHKOV, Andrey  

 5-PAREDES-ROJAS 

 6-ZOLEGGI - GARRE TON 

  بارأفضل ل� طريقة وجھاز كھر وصوتية لتحفيز عمليات نقل الكتلة من اجل استخ�ص (54)
(31) PCT/US2004/037702 - 10/986.677 
(32) 2004/11/12 - 2004/11/11 
(33) US  
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-  17   (21) PCT/NA2007/000561  
(22) 2007/6/10  
(71) DEAN, Heera (BRITAIN)  
(72)  DEAN, Heera  
  تحسينات تتعلق بالفرش (54)
(31) 0427209.2 - PCT/GB2005/050240 
(32) 2004/12/11 - 2005/12/12 
(33) GB 

  
 

  

-  18   (21) PCT/NA2007/000564  
(22) 2007/6/10  
(71) INEOS EUROPE LIMITED (UNITED KINGDOM)  
(72)  BELL, PETER, SIMPSON  
   عملية _نتاج الميثانول (54)
(31) PCT/GB2005/004212 - 0427022.9 
(32) 2005/11/1 - 2004/12/9 
(33) GB 
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-  19   (21) PCT/NA2007/000694  
(22) 2007/7/5  
(71) 3MINNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 

(UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  1-KORUSCHOWITZ AXCL  

 2-HAJOK GOHANN G  

 3-EDELMANN, WOLFGANG  

 4-BUND CHRISTINE B  
  على ا�قل ة دليل سلك واحدة اتصاQت تشمل لوحةووحدميعه وتجلوحه دليل سلك  (54)
(31) PCT/US2005/000071 - 05000346,6  
(32) 2006/1/3 - 2005/1/10 
(33) EP 

  
 

  

-  20   (21) PCT/NA2007/000879  
(22) 2007/8/20  
(71) DPS BRISTOL (HOLDINGS) LIMITED (UNITED KINGDOM)  
(72)  PARKINSON, David, John  

  

  صلبة مادة/ غاز / ماء / جھاز فصل للفصل او الفصل الجزئى لخليط من زيت  (54)
(31) 0503773.4 - PCT/GB2006/000615 
(32) 2005/2/23 - 2006/2/22 
(33) GB  
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-  21   (21) PCT/NA2007/001014  
(22) 2007/9/25   
(71) COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 

(INDIA)  
(72)  1-SINGH, SRIDEVI, ANNAPURNA  

 2-INDRANI, DASSAPPA  

 3-CHIKKANANJAIAH, MAHENDRA, KUMAR  

 4-RAO, BARAGI, SATHYENDRA.  

 5-RAO, GANDHAM, VENKATESWARA.  

 6-RAO, APPU, RAO,    

 7-VISHWESHWARAIAH, PRAKESH.  
  ھيز بذور مقاومة للحرارةعملية لتج (54)
(31) PCT/IB2006/000677 - 755/DEL/2005 
(32) 2006/3/28 - 2005/3/31 
(33) IN   

  

-  22   (21) PCT/NA2007/001039  
(22) 2007/9/30  
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)  
(72)  1-GOBRECHT, Edwin  

 2-NEWALD, RAINER  

 3-SCHMID, ERICH  

  

 طريقة Qدارة منظومة توربين غاز وبخار (54)
(31) EP05007416.0 - PCT/EP2006/061217 
(32) 2005/4/5 - 2006/3/31 
(33) EP  

  



21  
  
  

  
    

  

  

-  23   (21) PCT/NA2007/001066  
(22) 2007/10/08  
(71) WELL INNVOATION AS  (NORWAY)  
(72)  1-AKSELBERG, FRANK  
 طريقة ووسيلة Qحداث تأخير زمنى فى عمليات اسفل البئر (54)
(31) 20051733 – 20053675 – (PCT/NO2006/000129 
(32)  2005/04/08 – 2005/07/29 – 2006/04/07 
(33) NO  

  

-  24   (21) PCT/NA2007/001092  
(22) 2007/10/11  
(71) DIETER DANNERT (SPAIN)  
(72)  DIETER DANNERT   

  

  طريقة لتعديل القار (54)
(31) PCT/ES2005/070040 
(32) 2005/4/12 
(33) ES 
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-  25   (21) PCT/NA2007/001093   
(22) 2007/10/11  
(71) TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE SPA 

(ITALY) 
(72)  1-ARGENTA, PAOLO  

 2-REALI, SILVIO  

 3-LODATI, CLAUDIO  

 4-BIANCHI FERRI, MAURO  
  معده وطريقه للقياس والتحكم فى ماده الحمل وتغذيه النفايات الى فرن (54)
(31) MI2005A00626 - PCT/EP2006/003529 
(32) 2005/4/13 - 2006/4/7 
(33) IT 

  
 

  

  

-  26   (21) PCT/NA2007/001129  
(22) 2007/10/21  
(71) ALUMINIUM PECHINEY (FRANCE)  
(72)  1-COUVREUR, SEBASTIEN  

 2-BOS, JEROME  

 3-CAETANO, SILVINO  

 4-DREYER, CHRISTIAN  
  ا�لومنيوم وسيلة للتحكم في شوط مكبس نظام تغذية خلية إلكتروليتية _نتاج (54)
(31) PCT/FR2005/002244 - 0503877 
(32) 2005/9/9 - 2005/4/19 
(33) FR  

  
 

  



23  
  
  

  
    

  

  

  

-  27   (21) PCT/NA2007/001144  
(22) 2007/10/22   
(71) DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A (ITALY)  
(72)  POLONI, ALFREDO  

 VRECH, ARBENO  
  وسيلة لنقل مادة (54)
(31) MI2005A000732 - PCT/EP2006/061753  
(32) 2005/4/22 - 2006/4/21 
(33) IT 

  
 

  

  

-  28   (21) PCT/NA2007/001257  
(22) 2007/11/19   
(71) NESTEC S.A (SWITZERLANDS)  
(72)  1-JEREMY HARGEAVES  

 2-HAEDELT, JOSEFIN  

 3-PETER COOKE  
  الغاز طريقة Qنتاج مادة حلوى فى طور دسم مستمر تعرضت لكمية كبيرة من (54)
(31) PCT/EP2006/004770 - 05104299.2 
(32) 2006/5/19 - 2005/5/20 
(33) EP 
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-  29   (21) PCT/NA2007/001268  
(22) 2007/11/20   
(71) ALCON INC (SWITZERLANDS)  
(72)  DOUGLAS C. SCHLUETER  
  مواد لعمل جھاز بصرى و لنف وا�ذن والحنجرة (54)
(31) PCT/US2006/022691 - 60/689,999 
(32) 2006/6/12 - 2005/6/13 
(33) US  

  
 

  

  

-  30   (21) PCT/NA2007/001343  
(22) 2007/12/3  
(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD (SWITZERLAND) 

 (BRITISH VIRGINISLAND) 
(72)  1-SIEBER, HELMUT  

 2-RINO, MARAZZI  

(73) 
CLARIANT FINANCE (BVI) LIMITED  
(BRITISH VIRGIN ISLAND) 
 

  تركيبة صبغة حمض �صباغ انثراكينون (54)
(31) PCT/EP2006/064311 - 0510666209 
(32) 2006/7/17 - 2005/7/20 
(33) EP 
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-31   (21) PCT/NA2007/001466  
(22) 2007/12/26  
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)  
(72)  LEIFELD, SABINE  

  

  ة دواء معدلة و استخدامھاعلبة لعبو (54)
(31) PCT/EP2006/006533 - 102005032015.5 
(32) 2006/6/27 - 2005/7/1 
(33) DE 

  
 

  

-   32   (21) PCT/NA2007/000517  
(22) 2007/5/30  
(71) 1- SYNGENTA PARICIPATIONS AG (SWITZERLAND) 

2-SINGENTA LIMITED (UNITED KINGDOM) 
(72)  1-ROGER SALMON                                 7- LAURA QUARANTA 

 2-EWAN JAME TURNER CHRYSTAL  8-HANS-GEORG BRUNNER  

 3- EWAN JAME TURNER CHRYSTAL  9-RENAUD BEAUDEGNIES 

 4-DAVID WILLIAM LANGTON 10-FREDRIK CEDERBAUM 

 5-ANDREW JONATHAN KNEE  11- FIONA MURPHY KESSABI 

  6-GORDON RICHARD MUNNS 

  مركبات اسيتاميد كمبيدات فطريه  (54)
(31) 0426373,7 - PCT/EP2005/012735 
(32) 2004/12/1 -                 2005/11/29 
(33) GB 
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-   33   (21) 20080100002  
(22) 2008/1/2  
(71) ELCKON LIMITED (UNITED KINGDOM)  
(72)  JOHNSON, MICHAEL, FREDERICK  

  

  محرك كھربائى (54)
(31) PCT/GB2005/002673 
(32) 2005/7/6 
(33) GB 

  
 

  

  

-   34   (21) 2008061104  
(22) 2008/6/29  
(71) ARLAFOODS AMBA(DENMARK) 
(72)  LAURITZEN, KARSTEN  

 HOLST HANS HENRIK  

  

  لبن منخفض الكربوھيدرات به الكالسيوم اQصلى (54)
(31) 60/756,213 - PCT/DK2007/000005 
(32) 2006/1/5 - 2007/1/5 
(33) US  
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  انبي
  2010التى تم قبولھا خ�ل شھر فبراير بالطلبات 

   )الجــات(التربس طار اتفاقيــــة إوالمقدمة فى 
  بشأن البراءات
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 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب9راءة بإخط9ار يوج9ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًت99راض وذل99ك خ�99ل س99تين يوم99ا م99ن ًإل99ى مكت99ب ب99راءات اBخت99راع مت99ضمنا أس99باب اBع

ًتاريخ اBع�ن عن قبول الطلب ف9ى جري9دة ب9راءات اBخت9راع ، ي9أتى ھ9ذا تطبيق9ا Nحك9ام 
 من قانون حماي9ة حق9وق الملكي9ة الفكري9ة ال9صادر بالق9انون 16الفقرة الثالثة من المادة 

   "2002 لسنة 82رقم 
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-   1   (21) 1999121543   
(22) 1999/12/2  
(71) ASTRA PHARMACEUTICALS LTD (UNITED KINGDOOM)  
(72)  1-SIMON GUIL  

 2-DAVID HARDERN  

 3-ANTHONY INGALL  

 4-BRIAN SPRINGTHORPE  

  

  جديد P2T مضاد مستقبل (54)
(31)   9901271-8- 99804211-2 
(32) 1999/04/09 - 1998/12/04  
(33) SE  

  

  

-   2   (21) 2003030283  
(22) 2003/3/25  
(71) WARENR - LAMBEAT COMPANYLLC 

(UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  1-NANCY S. BARTA 

 2-JACB B. SCHWARZ 

 3-AMDREW J. THORPE  

 4-DAVID J. WUSTROW 

   α2δ لبروتينالفه احماض امينية  (54)
(31) 60/368413 
(32) 2002/3/28 
(33) US  
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-   3   (21) 2003060521   
(22) 2003/6/1  
(71) SANOFI AVENTS DEUTCH LAND GMBH (GERMANY) 
(72)  1-HEINZ - WERNER KLEEMANN     4- SERGE MIGNANI 

 2-ARMIN HOFMEISTER                     5- ANTONY BIGOT 

 3-JEAN - CHRISTOPHE CARRY        6-BAPTISTE RONAN 
الطريقه، واستخدامھا  ندولون؛ طريقه تحضيرھا والمركبات الوسيطه لھذهمشتقات أيزوإ (54)

  كدواء وتركيبات صيدليه مشتمله عليھا
(31) 0206783 
(32) 2002/06/03 
(33) DE 
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  بيان

   2010فبراير بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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 م*ن ق*انون حماي*ة 19 الم*ادة  م*نللفق*رة الثاني*ةيتم الن*شر ع*ن الب*راءات ال*صادرة طبق*ا " 
:  الت**ى ت**نص علـــ**ـى  و 2002ل**ســنة  82 كري**ة ال**صادر بالق**انون رق**محق**وق الملكي**ة الف

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق*رار ف*ى 
  "جريدة براءات اLختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 
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-   1   (11) 024611  
(21) 2005020079  
(22) 2005/2/16  
 )جمھورية مصر العربية( محمد محمد محمد السيد / الدكتور (71)

 – مصر الجديدة – تريمف –ا/رضى  الدور – 1شقة  – 64شارع نخلة المطيعى رقم 
 ـ جمھورية مصر العربية محافظة القاھرة

 محمد محمد محمد السيد / الدكتور  (72)
 طريقه تحضير كريم يحتوى على جيل جاف من الومنيوم ھيدروكسيد و استخدامه فى ع9ج (54)

  الجروح و القرح و الحروق البسيطه
   سنة20: مدة الحماية 

  
 

  
-   2   (11) 024613  

(21) 2003100999  
(22) 2003/10/25  
  أحمد ابراھيم محمد حسب/ اJستاذ  (71)

 عبد الرؤوف عبد المجيد الشھاوى / اJستاذ 
 منزل احمد - امام مسجد الس9م - ش مسجد اJس9م -غربيه  - مركز طنطا -فيشا سليم 

  جمھورية مصر العربية- ابراھيم حسب 
  أحمد ابراھيم محمد حسب/ اذ اJست  (72)

 عبد الرؤوف عبد المجيد الشھاوى / اJستاذ  

  سلم اطفاء حريق (54)
(51) int. Cl.8 A62B 1/06  

   سنة20: مدة الحماية 
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-   3   (11) 024614  
(21) 2003010111  
(22) 2003/1/29  
 معھد بحوث اJلكترونيات (71)

ـ   القاھره- الدقى-شارع التحرير - المركز القومى للبحوث -ونيات معھد بحوث اJلكتر
 جمھورية مصر العربية 

  ھاله عبد المنعم الصادق/ دكتورة   (72)
  الشريطيه  نظام J سلكى Jدخال اJحداثيات الث9ثيه فى الفراغ باستخدام ھوائيات الدوائر (54)

  )عاد مؤشر ھولوجرافى الموجات الدقيقه ث9ثى اJب(
(51) int. Cl.8 G06F 3/00  

   سنة20: مدة الحماية 

  
 

  
-   4   (11) 024615  

(21) 2005100452  
(22) 2005/10/22  
 ھبة الرحمن احمد حافظ  (71)

 )جمھورية مصر العربية(- 4 دور-أرض السادات الملك الصالح شارع الزبير بن العوام 13
  ھبة الرحمن احمد حافظ  (72)
انتشار  طريقه لتحضير ماده مركبه عديده اJضافات عن طريق معاملتھا بالليزر لمقاومه (54)

  الحريق
(51) int. Cl.8 C23C 14/30  

    سنة20: مدة الحماية 
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-   5   (11) 024616  
(21) 2005040206  
(22) 2005/4/23  
 )عربية جمھورية مصر ال( المركز القومى للبحوث  (71)

   جمھورية مصر العربية-محافظة الجيزة  - الدقى–شارع البحوث   33
  حسن حسين شعراوي/ باحث   (72)

 نبيلة حسن حسين / باحث مساعد  
، امال يوسف ، منى محمد  ماجدة محسب. أ: نقطة اJتصال بمكتب براءات اJختراع ويمثلھا  (74)

 فريد
اwكسده   الصرف الصناعي لقطاع الصناعات النسجيه باستخدامطريقه و نظام لمعالجه مياه (54)

   الكھربيه الحفزيه
(51) int. Cl.8 C25B1/00,C25B13/00  

   سنة20: مدة الحماية 

  
 

  
-   6   (11) 024618  

(21) 2007030140  
(22) 2007/3/21   
 يسرى محمد محمود ابراھيم/ اJستاذ (71)

 جمھورية مصر العربيةـ   الجيزة– فيصل –ة محطة مدكور  نھاي–شارع العمدة  1
  يسرى محمد محمود ابراھيم/ اJستاذ  (72)
  احمد فيصل محمد محمود/ اJستاذ (74)
  تركيب من حبيبات الحديد المغناطيسى والكمبوست كمنظمات نمو ومكافحة النيماتودا (54)
(51) int. Cl.8 C05C 5/02,A01G 7/04  

    سنة20: ة الحمايةمد 
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-   7   (11) 024619  
(21) 2007060350  
(22) 2007/6/28  
 احمد محمد سمير السيد عبد الغنى شطا (71)

    اJسكندرية- المنتزه - قبلى -  سيدى بشر - الدين  شارع ص9ح 24
 )جمھورية مصر العربية(

  احمد ابراھيم محمد ابو سعدة/ المھندس  (72)
  احمد محمد سمير السيد عبد الغنى شطا/ ندسالمھ 

  احمد عبد العزيز بسيونى احمد/ المھندس 

  احمد مصطفى محمد الجندى/ المھندس 

  احمد على عبد النبى محمود/ الدكتور 

  

  احمد ابراھيم محمد ابو سعدة/ المھندس (74)
  قاشط الزيت اJوتوماتيكى (54)
(51) int. Cl.8 b03b7/00,f21b21/06  

    سنة20: مدة الحماية 
  

-   8   (11) 024620  
(21) 2007100552  
(22) 2007/10/28  
  جامعة أسيوط-2ھشام عبد الرحيم حسين عبد الرحمن القاضى  / اJستاذ الدكتور (71)

جامعه اسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث وحده حمايه الملكيه الفكريه  مكتب نائب رئيس
 )جمھورية مصر العربية(  جامعه اسيوط-اتصال بمكتب براءات اJختراع  نقطه -

  ھشام عبد الرحيم حسين عبد الرحمن القاضى/ اJستاذ الدكتور  (72)
  المثبت الخارجي المقلوظ (54)
(51) int. Cl.8 A61B 17/88   

   سنة20: مدة الحماية 
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  بيان

                 للطلبات 2010 فبراير بالبراءات الصادرة خ�ل شھر
 PCTاتفاقية التعاون بشأن البراءات المقدمـــة فى إطــار 
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 م4ن ق4انون 19 الم4ادة  م4نللفق4رة الثاني4ةيتم الن4شر ع4ن الب4راءات ال4صادرة طبق4ا " 
الت4ى ت4نص  و 2002ل4ســنة  82 لملكية الفكرية الصادر بالقانون رق4محماية حقوق ا

يك44ون م44نح الب44راءة بق44رار م44ن ال44وزير المخ44تص أو م44ن يفوض44ه ف44ى ذل44ك :  علـــ44ـى 
وين44شر ھ44ذا الق44رار ف44ى جري44دة ب44راءات اOخت44راع بالكيفي44ة الت44ى تح44ددھا ال�ئح44ة 

  "التنفيذية لھذا القانون 
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-   1   (11) 024612  
(21) PCT/NA2006/000031  
(22) 2006/1/14  
(71) BOEHRINGER INGELHEIM MICROPARTS GMBH  

HANERT 7, 44227 DORTMUND - GERMANY  
(72)  1-MICHAEL SPITZ  

 2-HOLGER REINECKE 

(73) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG 
BINGER STR. 173 55216 INGELHEIM AM RHEIN - GERMANY 

   جدى نبيه عزيز و (74)
  طريقه Jنتاج منظومات دقيقه من تركيبه متخذه شكل صفائحى (54)
(31) PCT/EP2004/007715 - DE10332434.8 - DE10332426,7  
(32) 2004/7/13 -           2003/7/16 -         2003/7/16  
(33) EP -                     DE -                    DE  
(51) int. Cl.7 B05B1/14  

   سنة20: مدة الحماية 
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-   2   (11) 024617  
(21) PCT/NA2006/000838  
(22) 2006/9/6   
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT(GERMANY) 

67056 LUDWIGSHAFEN - GERMANY  
(72)  1-JORDI TORMO I BLASCO  

 2-THOMAS GROTE  

 3-BERND MUELLER  
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(i) 

  
  تصدير

  

تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتـوى              
على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح                  

اختراع، لالستغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات              
  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،             
تم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز            مكتب براءات   
البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من              
جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات                    

  . التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام التكنولوجية
وقد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية               

  مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة 
 ، وتطلب ذلك جهودا كبيرة      2003 لسنة   1366ية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم        التنفيذ

  .حتى صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع              

راعات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطوير التكنولوجى  لالخت   
تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،       
وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن                

ت اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة  رعاية الموهوبين من ذوى القدرا  
  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 

                                                          رئيس أكاديمية 
                                                            ومساعد الوزير للبحث العلمى 

   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د.                                                       أ  
 

  



(  

   العددافتتاحية 
  

  

 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

 1949 لسنة 132 الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم 1939

 82 ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعية ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

 وبمقتضى القانون األخير فإنه ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال2002لسنة 

يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم 

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

    ومما ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحمايـة حقـوق      

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى ج

والمبتكرين ـ من األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركـان العـالم    

الجديد الذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هـذا مزيـدا مـن                

 االهتمام بهذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسـب مـع             

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بمـا        واختراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت      

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

               القائم بأعمال        

  االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

  

  "عصمت على عبد اللطيف . م    "            

(ii)  



  

  رموز البيانات الببليوجرافية
  

  الرمز  البيان الببليوجرافى

 11  رقم البراءة

 12  نوع البراءة

 21  رقم الطلب 

 22  تاريخ تقديم الطلب 

   بيانات األسبقية  

 31  :  رقـم األسبقيـة 

 32  : تاريخ األسبقية  

 33  : دولة األسبقيـة 

 44  البراءةطلب تاريخ النشر عن قبول 

 51  التصنيف الدولي للبراءات 

 54  تسمية االختراع

 71  اسم طالب البراءة 

 72  اسم المخترع

 73  اسم الممنوح له البراءة

 74  اسم الوكيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( iii )  



  

  

 

ii

  

 

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
� �

 
 

 

 ةــــــــالدول الرمز  ةـــــــالدول الرمز
CR كوستاريكا       AE ا�مارات العربية المتحدة 

CU كوبا  AF أفغانستان 

CY قبرص  AL البانيا 

CZ جمھورية التشيك  AO +أنجو 

DE ألمانيا  AR ا-رجنتين 

DK الدنمارك  AT النمسا 

DM دومينيكا  AU استراليا 

DO لدومينيكان جمھورية ا  AZ اذربيجان  

DZ الجزائر  BA البوسنه والھرسك 

EC أكوادور  BB بربا دوس 

EE استونيا  BD بنج7ديش 

EG جمھورية مصر العربية  BE بلجيكا 

ES أسبانيا  BF بوركينا فاسو 

ET إثيوبيا  BG بلغاريا 

FI فنلندا  BH البحرين 

FR فرنسا  B I بروندى 

GA جابون  BJ نينبي  

GB المملكة المتحدة  BM برمودا 

GCC مجلس التعاون الخليجى    BO بوليفيا 

GD جرينادا   BR برازيل 

GE جورجيا  BS جزر الباھاما 

GH غانا  BU برما 

GM جامبيا   BW بتسوانا 

GN نيايغ  BY ب7روس  

GQ غينيا الوسطى  BZ بليز  

GR اليونان   CA كندا 

GT +جواتيما  CF ورية أفريقيا الوسطىجمھ 

GW غينيا بساو  CG الكونغو 

GY جويانا  CH  سويسرا   

HK ھونج كونج  CI ساحل العاج 

HN ھندوراس  CL شيلى 

HR كرواتيا  CM رونيكام 

HU المجر  CN الصين 

ID أندونسيا   CO   كولومبيا 

( iv )  



  

  

 

iii

  

 تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 MD جمھورية ملدوفا  ID إندونسيا 
 ML مالى   IE أيرلندا 

 MN منغوليا  IL إسرائيل 

 MR موريتانيا   IN الھند 

 MT مالطا  IQ العراق 

 MV جزر المالديف  IR إيران 

 MW مالوى  IS أيسلندا 

 MX الماكسيك  IT إيطاليا 

 MY ماليزيا  JO ا+ردن 

 MZ موزمبيق  JP اليابان 

 NA ناميبيا  KE كينيا 

 NE النيجر  KG كرجيزستان 

 NG نيجيريا  KM كومورس 

 NI نيكاراجوا  KN سانت كيتسى ونيفيز 

 NL ھولندا  KP شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية( 

 NO النيرويج  KR الجنوبية( جمھورية كوريا( 

 NZ نيوزي7ندا  KW الكويت 

 OM عمان  KZ كزاخستان 

 PA بنما  LA جمھورية +و الديمقراطية  
 PE بيرو  LB لبنان 

 PG جمھورية غينيا الجديدة  LC سانت لوشيا 

 PH الفلبين  LI ليخنشتين 

 PK باكستان  LK سيري7نكا 

 PL بولندا  LR ليبيريا 

 PT البرتغال  LS ليسوتو  

 PY بروجواى  LT لتوانيا 

 QA رقط   LU لوكسمبورج 

 RO رومانيا  LV تفيا+ 

 RS جمھورية الصرب  LY ةليبيالجمھورية العربية ال 

 RU جمھورية روسيا ا+تحادية  MA المغرب 

 RW رواندا  MC موناكو 

 SA المملكة العربية السعودية  MD جمھورية ملدوفا 
 SC سيشل  ME مونتينجيرو 
 SD السودان  MG مدغشقر 

( iv )  



  

  

 

iv

  

� �

ع رموز الدول األعضاءتاب  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 ZA جمھورية جنوب أفريقيا  RW رواندا 

 ZM زامبيا  SG سنغفافورة 

 ZR زائير  SI سلوفينيا 

 ZW زيمبابوى  SK سلوفيكيا 

    SL سيراليون 

    SM سان مارينو 

     SN السنغال  

    SO الصومال 

     SR سورنيام  

    ST ساوتومى و برنسبى 

    SV السلفادور 

    SY الجمھورية العربية السورية 

    SZ سوازي7ند 

    TD تشاد 

    TG جووت 

    TJ طاجيكستان 

    TH تاي7ند 

    TM تركمانستان 

    TN تونس 

    TR تركيا 

    TT ترناداد و توباجاو 

    TW تايوان 

    TZ جمھورية تنزانيا ا+تحادية 

    UA أوكرانيا 

    UG أوغندا 

    US الو+يات المتحدة ا-مريكية 

    UY أورجواى 

    UZ اوزبكستان 

    VE 7فنزوي 

    VN فيتنام 

    YD اليمن 

    YU يوغوسلفيا 
  

( iv )  
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  2010التى تم قبولھا خ�ل شھر مارس بالطلبات 
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 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب5راءة بإخط5ار يوج5ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًا م55ن ًإل55ى مكت55ب ب55راءات ا@خت55راع مت55ضمنا أس55باب ا@عت55راض وذل55ك خ�55ل س55تين يوم55

ًتاريخ ا@ع�ن عن قبول الطلب ف5ى جري5دة ب5راءات ا@خت5راع ، ي5أتى ھ5ذا تطبيق5ا Iحك5ام 
 من قانون حماي5ة حق5وق الملكي5ة الفكري5ة ال5صادر بالق5انون 16الفقرة الثالثة من المادة 

   "2002 لسنة 82رقم 
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-   1   (21) 2003100978   
(22) 2003/10/14  
(71) ALUMINIUM PECHINEY (FRANCE)  
(72)  1-SERGE DESPINASSE 

 2-ALAIN FERNANDEZ DE GRADO  

 3-PATRICK - DELECULSE   

  

  وسيله للحد من حدوث التسرب فى خليه اليكتروليتيه (54)
(31)  (PCT/FR2002/03513) 
(32) 2002/10/14 
(33) FR 

  
 

  

  

-   2   (21) 2007040166  
(22) 2007/4/10  
  د ابراھيميسرى محمد محمو (71)
  يسرى محمد محمود ابراھيم  (72)
  باHسمده العضويه طريقه لمعالجه الفوسفات الطبيعيه Hنتاج محسنات للتربه و النباتات (54)
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-   3   (21) 2008030495  
(22) 2008/3/23  
(71) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (FRANCE)  
(72)  1-FREDERIC WATERLOT  

 2-XUN CHEN  

 3-YE-DIANGS YANG  

 4-SHIPING - JAMES YANG  

  

  دعامه جانبيه لصندوق كھربائى وصندوق مزود بھا (54)
(31) 0702075 
(32) 2007/3/22 
(33) FR 

  
 

  

  

-   4   (21) 2008091577  
(22) 2008/9/22  
(71) .AROS S.R L (ITALY)  
(72)  Stefano Fioratti  

  

  او تجليخ بالتحضين لصقل المواد الحجريه خاصه/وسيله تنعيم و (54)
(31) VR2007A000132 
(32) 2007/9/25 
(33) IT 
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  2010التى تم قبولھا خ�ل شھر مارس بالطلبات 
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-   1   (21) PCT/NA2004/000062  
(22) 2004/7/31  
(71) QUALCOMM INCORPORATED 

 (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-MITCHELL B. OLIVER  

 2-MAZEN CHMAYTELLI  
 3-BRIAN MINEAR  
 4-STEPHEN A. SPRIGG  
  

  للتطبيق نظام وطريقه :ظھار رسائل على جھاز :سلكى يحقق اتصال مع وحده خدمه (54)
(31) 10/061,642 - PCT/US03/02894 

(32) 2002/1/31 - 2003/1/31 
(33) US 

  
 

  

-   2   (21) PCT/NA2004/000092  

(22) 2004/9/19  
(71) NOKIA CORPORATION (FINLAND)  
(72)  1-MIKA K. FORSSELL  

 2-JANNE PARANTAINEN  
  

 A/GB (GERAN)  فى نمطويةمؤقت لطبقه علمتعدد جھاز وطريقه لتخطيط تيار مجمع  (54)
  GSM / EDGE فى شبكه تواصل بالراديو

(31) 10/104,847 - PCT/IB03/000517 
(32) 2002/3/22 - 2003/2/13 
(33) WO 
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-   3   (21) PCT/NA2005/000105  

(22) 2005/4/4  
(71) COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE (FRANCE)  
(72)  1-THOMAS BIANCHI  

 2-JULIEN MEUNIER  
  

  ا:ھتزازيه فى ا:شارات الزلزاليه) الھارمونيه(طريقه لخفض الضوضاء التوافقيه  (54)
(31) 02/12338 - PCT/FR03/002906 
(32) 2002/10/4 - 2003/10/3 
(33) FR 

  
 

  

-  4   (21) PCT/NA2005/000454   
(22) 2005/8/10  
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-CAN DUONG                   5-JENNIFER J. LISTELLO 

 2-JESSE L. HART                6-AMY B. MARTENS 
 3-SCOTT A. HUBER           7-BERNARD SAMMONS 
 4-RACHEL L. KRIEB          8-R. ERIC CERNY 

  ش جليفوساتئطن يتحمل مبيد الحشاطريقه للحصول على نبات ق (54)
(31) US60/447,184 - PCT/US2004/002907 
(32) 2003/2/12 - 2004/2/2 
(33) US  
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-  5   (21) PCT/NA2005/000569  

(22) 2005/9/24  
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED (KAPAN)  
(72)  1-MASAYA HASHIZUME  

 2-HAYATO TAKYO  
 3-NORIYASU SAKAMOTO  

  
  مركبات بيرازول (54)
(31) PCT/JP2004/001071 - 2003-082385 
(32) 2004/2/3 - 2003/3/25 
(33) JP 

  
 

  

-  6   (21) PCT/NA2005/000804  
(22) 2005/12/10  
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 

(UNITED STATES OF AMERICA)  

(72)  1-CARL T. BRIGHTON  
 2-SOLOMON R. POLLACK  
  

واصابات ركبه   عيوب، المفصلى و مرض الغضروف طريقه وجھاز لعpج ا:لتھاب  (54)
  ا:نسان

(31) PCT/US2004/018274 - 10/457,167 
(32) 2004/6/9 - 2003/6/9 

(33) US 
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-  7   (21) PCT/NA2006/000137  

(22) 2006/2/9  
(71) EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC  

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-BART LAUWERS  

 2-JAN C. DONCK  

 3-STEFAN BERTIL OHILSSON  
 4-JEF VAES  

ات تستخدم ھذه البوليمر بوليمرات اثيلين واختياريا استرات قابله للبلمره التساھميه واغشيه (54)
  وعمليات للتغليف باستخدام اغشيه قابله للمط

(31) 0318757,2  –  0401678,8 - PCT/EP2004/008984 
(32)   2004/1/27 -                    2004/8/10-  2003/8/11 

(33) GB  

  

-  8   (21) PCT/NA2006/000185  
(22) 2006/2/25  
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY (UNITED STATES OF 

AMERICA)  
(72)  1-KIMBERLY M. SAVILLE   

 2-SANDEEP SHRIKANT TONAPI  
 3-HONG ZHONG  
 4-FLORIAN J. SCHATTENMANN  
 5-ARUN V. GOWDA  
 6-ANANTH PRABHAKUMAR  

 7-JENNIFER L. DAVID  
 8-DAVID R. ELSER  

  بالسيليكون وطريقه لتحضيرھاتركيبه :صقه لماده رابطه رفيعه مبطنه  (54)
(31) 10/647,680 - PCT/US2004/021660 
(32) 2003/8/25 - 2004/7/7 
(33) US  
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-  9   (21) PCT/NA2006/000241  
(22) 2006/3/11  

(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC 
(UNITED STATES OF AMERICA)  

(72)  1-Mark J. ROBERTS  
 2-Christopher G. SPILSBURY  
 3-Adam A. BROSTOW  
  

  طريقه ونظام :ساله غاز طبيعى ذات ممددات متعدده (54)

(31)  PCT/GB2004/003909-10/664,336 
(32)  2004/9/14-  2003/9/17 
(33) US 

  
 

  

-  10   (21) PCT/NA2006/000357  

(22) 2006/4/17  
(71) VECTURA GROUP PLC LIMITED  

(UNITED KINGDOM)  
(72)  1-QUENTIN HARMER  

 2-PETER ALAN EVANS  

 3-DAVID GREGORY AHERN  
 4-STEPHEN WILLIAM EASON  
 5-ROGER WILLIAM CLARKE  
  

  جھاز استنشاق (54)
(31) 0324358.1 - PCT/GB2004/004416 GB 

(32) 2003/10/17 - 2004/10/18 
(33) GB 
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-  11   (21) PCT/NA2006/000362  

(22) 2006/4/18  
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)  
(72)  1-RALF DUNKEL  

 2-HANS-LUDWIG ELBE  
 3-PETER DAHMEN  

 4-HEIKO RIECK  
 5-ULRIKE WACHENDORFF-NEUMANN  
 6-ANNE SUTY-HEINZE  
  

  ات مركبات فعاله متعاونه مبيده للفطرياتادماج (54)
(31) 10349501,0 - PCT/EP2004/011403 

(32) 2003/10/23 - 2004/10/12 
(33) DE 

  
 

  

-  12   (21) PCT/NA2006/000395  

(22) 2006/4/26   
(71) THAR- MOCON, INC (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  DAVIS D. EDWIN  

  
  محول كھربائى ايونى حرارى (54)
(31) PCT/US2003/034501  
(32) 2003/10/30 

(33) US 
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-  13   (21) PCT/NA2006/000539  

(22) 2006/6/8  
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ 

B.V(NETHERLANDS)  
(72)  IMANTS DEME  
  H2S مادكريات كبريت تحتوى على عامل اخ (54)

(31) PCT/EP2004/053357 - 03257777,7 
(32) 2004/12/8 - 2003/12/10 
(33) EP  

  

-  14   (21) PCT/NA2006/000610   

(22) 2006/6/21  
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)  
(72)  1-NORBERT GOTZ   

 2-MICHAEL RACK  
 3-ERNST BAUMANN  
 4-DAVID, G. KUHN  

 5-TONI BUCCI  
 6-DEBORAH L. CULBERTSON  
 7-THOMAS SCHMIDI  
 8-LIVIO TEDESCHI  
 9-WOLFGANG VON DEYN  
 10-MICHAEL F. TREACY  
 11-MICHAEL HOFMANN  

 12-MICHAEL PUHL  
  الخيطياتوالعنكبوتات و  ثانى فينيل ايثان لمقاومه الحشرات-2 ،1–امينو ) يل-2- ازولين(-1  (54)
(31) 60/531,612 - PCT/EP2004/014623 
(32) 2003/12/23 - 2004/12/22 
(33) US  
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-  15   (21) PCT/NA2006/000786   

(22) 2006/8/20  
(71) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP  

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-STEVEN D. BRIDGES  

 2-EDUARDO, J. BARALT  

 3-BRUCE E. KREISCHER  
 4-RONALD D. KNUDSEN  
 5-RONALD G. ABBOTT  

  طرق لتحضير محفز يستخدم لتكوين اوليجومر من اوليفين (54)
(31) PCT/US2005/005416 - 10/783,429 - 10/783,737 
(32) 2005/2/18 - 2004/2/20 - 2004/2/20 

(33) US   
  

-  16   (21) PCT/NA2006/000847  
(22) 2006/9/10   
(71) 1-NANOENTECH CO LTD (REPUBLIC OF KOREA) 

2- KI - BACK HAN. (REPUBLIC OF KOREA) 
(72)  1-MYUNG-GYOO ROH  

 2-MOON-HYUN HWANG  
 3-KI-BAEK HAN  
 4-CHUL-HEE CHO  
 5-SUNG-HO PARK  
 6-SUNG-HOON LEE  

 7-CHUN-KEYNG KIM  
 8-HYO-SANG KIM  
 9-SUNG-KYU HONG   
 10-YOOSANG- WOONG 

73)(  OTVSA (FRANCE) 
  جھاز ترشيح دقيق له حشوه متحكم فى كثافتھا باستخدام خيوط مرنه (54)

(31) 10-2004-0015580 - PCT/KR2004/000576 
(32) 2004/3/8 - 2004/3/17 
(33) KR  
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-  17   (21) PCT/NA2006/000876  
(22) 2006/9/17  

(71) UREA CASALE S.A. (SWITZERLAND)  
(72)  Domenico ROMITI  

  
   الشديدللتآكلجھاز لمعالجه العوامل المسببه  (54)
(31) PCT/EP2005/001934 - 04006215.0 
(32) 2004/2/24 - 2004/3/16 
(33) EP 

  
 

  

-  18   (21) PCT/NA2006/000934   
(22) 2006/9/28   

(71) LIWEN ZHANG (CHINA)  
(72)  LIWEN ZHANG (CHINA)  

  
   من الياف كو:جين الجلود الحيوانيه وطريقه انتاجهغزل رفيع (54)
(31) PCT/CN2005/000266 - 200410034435,4 
(32) 2005/3/7 - 2004/4/10 
(33) CN 
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-  19   (21) PCT/NA2006/000947  
(22) 2006/10/2  

(71) ALUMINIUM PECHINEY (FRANCE)  
(72)  1-JEAN-LUC BASQUIN  

 2-DELPHINE BONNAFOUS  
 3-CLAUDE VANOREN  
  

  عنصر كاثودى لحمام خليه تحليل كھربى من اجل ا:لومنيوم (54)
(31) 0403497 - PCT/FR2005/000757 

(32) 2004/4/2 - 2005/3/30 
(33) FR 

  
 

  

-  20   (21) PCT/NA2006/001129  

(22) 2006/11/27   
(71) 1-BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED   

(UNITED KINGDOM)  
2-BP CORPORATION NORTH AMERICA 
(UNITED STATES OF AMERICA)   

(72)  1-CHARLES ARLES CHRISTOPHER  

 2-HARRY FRAMPTON  
 3-FOLKERT PAUL VISSER  
 4-IAN RALPH COLLINS  
  

  ازاله الملوحه �طريقه (54)
(31) 60/575,100 - PCT/GB2005/001939 

(32) 2004/5/28 - 2005/5/19 
(33) US 
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-  21   (21) PCT/NA2006/001179  
(22) 2006/12/7  

(71) AFFIVAL (FRANCE)  
(72)  ANDRE POULALION  

  
  ُسلك لبى (54)
(31) 0406257 - PCT/FR2005/001447 
(32) 2004/6/10 - 2005/6/10 
(33) FR 

  
 

  

-  22   (21) PCT/NA2006/001235  
(22) 2006/12/20  

(71) JANSSEN PHARAMCEUTICA N.V (BELGIUM)  
(72)  1-CHRISTOPHER M. MAPES  

 2-XIAOHU DENG  
 3-NEELAKANDHA MANI  
  

(54) β – α,انتقائى  استرات واحماض غير مشبعه بواسطه نزع الماء ستريو  

(31) 60/584,227 - PCT/US2005/022910 
(32) 2004/6/30 - 2005/6/28 

(33) US 
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-  23   (21) PCT/NA2006/001271  
(22) 2006/12/16  

(71) 1- ITI SCOTLAND LIMITED (UNITED KINGDOM) 
(72)  2-JOHN PETER BOOTH (UNITED KINGDOM)  

 1- LOVIS GORDON DAVID   
 2-BOOTH JHAN P. 

(73) ITI SCOTHAND LIMITED (UNITED KINGDOM) 
  تحسينات فى اجسام حلقيه وطرق تشكيلھا (54)
(31) 0414837,5 - PCT/GB2005/050101 

(32) 2004/7/2 - 2005/7/4  
(33) GB  
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-  24   (21) PCT/NA2007/000126  

(22) 2007/2/5  
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF 

AMERICA)  
(72)  1-ALAa THOMAS BROOKER      6-MARK ALLEa SMERZaAK 

 2-KEVIa LEE KOTT         7-aIGEL PATRICK SOMERVILLE ROBERTS 

 3-aICOLA ETHEL DAVIDSOa 8-KEaJI SHIaDO 

 4-LIaDSEY HEATHCOTE       9-EMAaUEL PAaTELIS FAKOUKAKIS    

 5-JOHa PETER ERIC MULLER        10-JASOa CHRISTOPHER KIaG    

  يذوب فى الماء يبه لمنظف غسيل صلب عالى الذوبان فى الماء مكونا سائل غسيل صافترك (54)
(31) PCT/US2005/028587 - 60/600,464 
(32) 2005/8/11 - 2004/8/11 
(33) US  

  

-  25   (21) PCT/NA2007/000136   
(22) 2007/2/6  
(71) MCCROMETER, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-ROBERT J. W. PETERS  

 2-FLOYD MCCALL  

  

  مقياس تدفق مائع وخpط به عضو ازاحه يمكن فكه واستبداله (54)
(31) PCT/US2004/025900 
(32) 2004/8/10 
(33) US 
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-  26   (21) PCT/NA2007/000229  
(22) 2007/2/27  
(71) FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC  
(72)  1-JOHN GREGORY FULCHER  

 2-VINCENT ALLEN ELDER  

 3-HENRY KIN-HANG LEUNG  

 4-MICHAEL GRANT TOPOR  

  

  طريقه لتقليل تكون ا:كريل اميد فى ا:طعمه المعالجه بالحراره (54)
(31) PCT/US2005/030030 - 10/931,021 
(32) 2005/8/23 - 2004/8/31 
(33) US 

  
 

  

-  27   (21) PCT/NA2007/000230  
(22) 2007/2/27  
(71) FRITO-LAY NORTH AMERICA INC (UNITED STATES OF 

AMERICA)  
(72)  1-JOHN GREGORY FULCHER  

 2-HENRY KIN-HANG LEUNG  

 3-MICHAEL GRANT TOPOR  

 4-VINCENT ALLEN ELDER  
  يد فى اغذيه معالجه حراريهطريقه لتقليل تكوين ا:كريل ام (54)
(31) PCT/US2005/030032 - 10/929,922 
(32) 2005/8/23 - 2004/8/30 
(33) US  
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-  28   (21) PCT/NA2007/000232   
(22) 2007/2/28  
(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)  
(72)  1-CHRISTOPHER N. FREDD  

 2-BRAD HOLMS  

 3-BERNHARD LUNGWITZ  

 4-JOHN ENGELS  
  طرق للتحكم فى فقد المائع (54)
(31) PCT/IB2005/052779 - 11/206,898 -60/606,270 
(32) 2005/8/24 - 2005/8/18 - 2004/9/1 
(33) US  

  

  

-  29   (21) PCT/NA2007/000340  
(22) 2007/4/4  
(71) BJ SERVICES COMPANY USA  

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-JEFFREY L. BOLDING  

 2-DAVID R. SMITH  

  

   فى تجويف بئرآمانجھاز وطريقه لصمام  (54)
(31) PCT/US2005/035601 -60/522,498 
(32) 2005/10/7 - 2004/10/7 
(33) US 
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-  30   (21) PCT/NA2007/000353  
(22) 2007/4/10   
(71) NESTEC S.A. (SWITZERLAND)  
(72)  1-BERNARD TROTTET  

 2-RUZBEH FEROZE MASANI  

  

  منتج حلوى يعتمد على الدسم مغلفه بغشاء بھا جانب واحد بدون غpف (54)
(31) 0422632,0 - PCT/EP2005/010928 
(32) 2004/10/12 - 2005/10/11 
(33) GB 
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-  31   (21) PCT/NA2007/000500  
(22) 2007/5/23   
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)  
(72)  1-MARKUS KORDES  

 2-ERNST BAUMANN  

 3-LIVIO TEDESCHI  

 4-MICHAEL F. TREACY  

 5-DEBORAH, L. CULBERTSON  

 6-HONG-MING SHIEH  

 7-TONI BUCCI  

 8-ROBERT AROTIN  

 9-NICOLE JOHNSON  

 10-MICHAEL HOFMANN  

 11-WOLFGANG VON DEYN  

  

  فات الحيوانيه�زين لمكافحه اا�مركبات  (54)
(31) 60/631,198 - PCT/EP2005/012636 
(32) 2004/11/26 - 2005/11/25 
(33) US 
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-  32   (21) PCT/NA2007/000510  
(22) 2007/5/29  
(71) MAKO RENTALS INC (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-TERRY P. ROBICHAUX  

 2-KIP M. ROBICHAUX  

 3-KENNETH G. CAILLOUET  

  

  جھاز وطريقه دواره اسفل بئــر (54)
(31) PCT/US2005/043992 - 11/284,425 - 60/700,082 - 60/671,876 - 

60/648,549 - 60/631,681 
(32) - 2005/4/15 - 2005/7/18 - 2005/11/18 2005/11/30 -   

    - 2005/1/31 - 2004/11/30  
(33) US 

  
 

  

-  33   (21) PCT/NA2007/000580  
(22) 2007/6/13   
(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY (UNITED STATES OF 

AMERICA).  
(72)  1-ROBERT M. GRAY  

 2-KEITH W. HOVIS  
  لكله باعاده تدوير تيار متدفق ھابطأعمليه  (54)
(31) PCT/US2005/041452 - 11 /012,811 
(32) 2005/11/15 - 2004/12/15 
(33) US 
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-  34   (21) PCT/NA2007/000622  
(22) 2007/6/18   
(71) O-PAC S.R.L (ITALY)  
(72)  ANGELO BARTESAGHI  
  عمليه طباعه ومنتج مطبوع منھا (54)
(31) MI2004A002489 - PCT/EP2005/014175 
(32) 2004/12/23 - 2005/12/22 
(33) IT 

  
 

  

-  35   (21) PCT/NA2007/000667  
(22) 2007/6/26  
(71) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.  

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-JOHN WESTCOTT FINLEY  

 2-BRUCE CAMPBELL  

 3-ARIEL CUDIA  

 4-WEN-SHERNG CHEN  

(73) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, L.L.C  
(UNITED STATES OF AMERICA) 

  نظام توصيل لعوامل تكبير منخفضه السعرات (54)
(31) 11/025,462 - PCT/US2005/046866 
(32) 2004/12/29 - 2005/12/21 
(33) US 
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- 36   (21) PCT/NA2007/000692  
(22) 2007/7/4   
(71) FRITO-LAY NORTH AMERICA INC. (UNITED STATES OF 

AMERICA)  
(72)  VINCENT ALLEN ELDER  

  

   طريقه لتعزيز تحليل ا:كريل اميد (54)
(31) PCT/US2005/043302 - 11/033,364 
(32) 2005/11/29 - 2005/1/11 
(33) US 

  
 

  

- 37   (21) PCT/NA2007/000711  
(22) 2007/7/10   
(71) BAJAJ AUTO LIMITED (INDIA)  
(72)  1-ABRAHAM JOSEPH  

 2-NARASIMHAN RAJAGOPALAN  

  

  محرك احتراق داخلى مع نظام قسرى محسن لتبريد الھواء (54)
(31) PCT/IN2007/000008 - 40/MUM/2006 
(32) 2007/1/05 - 2006/1/10 
(33) IN 
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- 38   (21) PCT/NA2007/000784  
(22) 2007/7/29   
(71) IOANNIS KATSAMPIS (GREECE)  
(72)  IOANNIS KATSAMPIS   

  

  غطاء خليه نحل (54)
(31) PCT/GR2006/000006 - 20050100057 
(32) 2006/2/8 - 2005/2/9 
(33) GR  

  
 

  

- 39   (21) PCT/NA2007/000851  
(22) 2007/8/14  
(71) VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY  

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-DAVID GAUTIER  

 2-ARNAUD FLAMME  

  

  دلفين خزفى ناقل ذو اغطيه معدنيه طرفيه وتجميعه لھا (54)
(31)  PCT/EP2006/001563 – EP05447040.6  
(32) 2005/2/22-                    2006/2/21 
(33) EP 
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- 40   (21) PCT/NA2007/000893  
(22) 2007/8/22   
(71) BOREALIS TECHNOLGY OY (FINLAND)  
(72)  1-JAN-OVE BOSTRÖM  

 2-ANNIKA SMEDBERG  

 3-RUTH DAMMERT  

 4-LENA LINDBOM  

 5-NIGEL HAMPTON  

 6-BILL GUSTAFSSON  

 7-ULF NILSSON  

 8-PERRY NYLANDER  

 9-CLAES BROMAN  
  تركيبه بوليمريه مثبطه لحرق ا:سطح (54)
(31) PCT/EP2006/001649 - 05004359,5 
(32) 2006/2/23 - 2005/2/28 
(33)   
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- 41   (21) PCT/NA2007/001044  
(22) 2007/9/30   
(71) COOPER CROUSE-HINDS GMBH (GERMANY)  
(72)  1-GERD HOFMANN  

 2-REINER NAUMANN  
  .جھاز لدفع الكابpت  (54)
(31) PCT/EP2006/000952 - 20 2005 005 297,3  
(32) 2006/2/3 - 2005/4/4 
(33) DE 

  
 

  

- 42   (21) PCT/NA2007/001096  
(22) 2007/10/16   
(71) PECHINEY ELECTROMETALLURGIE (FRANCE)  
(72)  1-THOMAS MARGARIA  

 2-ROLAND SICLARI  
ھر با:شتراك الز منتجات رش جافه لحمايه قوالب الصب بالطرد المركزى لمواسير الحديد (54)

  مع منتجات رش رطبه
(31) PCT/FR2006/000676 - 0503949 
(32) 2006/3/29 - 2005/4/20 
(33) FR 
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-   43   (21) PCT/NA2007/001126   
(22) 2007/10/21  
(71) BTICINO S.P.A (ITALY) 
(72)  1-COSTANTINO PASSERA  

 2-MARCELLO RE  

  

   كھربائى بين لوحه ولوحه المفاتيح الكھربائيهجھاز توصيل (54)
(31) PCT/IT2006/000270 - RM2005A000202 
(32) 2006/4/21 - 2005/4/29 
(33) IT 

  
 

  

  

-   44   (21) 2008010081  
(22) 2008/1/16  
(71) GIOVANNI ARVEDI (ITALY)  
(72)  GIOVANNI  ARVEDI   

  

  الصلب ق بالتصنيع المستمر دون توقف لمنتجات طوليه منعمليه ووحده تتعل (54)
(31) (PCT/IT2005/000413) 
(32) 2005/7/19 
(33)  IT 
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-   45   (21) PCT/NA2006/000521  
(22) 2006/6/5  
(71) SHELL OIL COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  1-CLARK J. BERGERON 

 2-JOHN F. STEWART 

 3- PAULO S. TUBEL   

(73) 2-SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ 
B.V(NETHERLANDS) 

   مقياس :سلكى :رسال ا:شارات الصوتيه اسفل البئر (54)
(31) (PCT/US2004/040538) - 10/730,441 
(32) 2004/12/6 -   2003/12/8 
(33) US 

  
 

  

  

-   46   (21) 2008060970  
(22) 2008/6/11  
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG(SWITZERLAND)  
(72)  1-ELMAR KERBER  

 2- DUNCAN MCKENZIE  

  

  ادخال تحسينات على تطوير سكر العنب او تتعلق به (54)
(31) 0525565,8 - PCT/EP2006/011402 
(32) 2005/12/15 -                 2006/11/28 
(33) GB  
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-   47   (21) 2008060971   
(22) 2008/6/11  
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)  
(72)  1-EL- MAR KERBER  

 2-DUNCAN MCKENZIE  
  تحسينات فى او تتعلق بتطوير نوعيه البطاطس (54)
(31) 0525564,1 - PCT/EP2006/011403 
(32)   2005/12/15-              2006/11/28  
(33) GB  

  
 

  

  

-   48   (21) 2008071162  
(22) 2008/7/10   
(71) DESERT CONTROL INSTITUTE INC (SEYCHELLES)  
(72)  KRISTIAN P. OLESEN  

  

تركيبه  تركيبه ماده رابطه غير عضويه ذات شحنه كھروستاتيكيه واستخدام وتحضير (54)
  المذكورة طةالراب المادة

(31) (PCT/NO2007/000012) - 20060203 
(32) 2007/10/12 - 2006/1/13 
(33) NO  
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-   49   (21) 2008091604  
(22) 2008/9/25  
(71) SEABASED AB (SWEDEN)  
(72)  1- KARIN THORBURN   

 2- MATS LEIJON   

  

  نظام لتوليد طاقه كھربيه (54)
(31) (PCT/SE2006/050047) 
(32) 2006/3/29 
(33) IP 
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  انبي
  2010التى تم قبولھا خ�ل شھر مارس بالطلبات 

   )الجــات(التربس طار اتفاقيــــة إوالمقدمة فى 
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لل22وزير المخ22تص ـ عل22ى ح22سب ا6ح22وال ـ بع22د ا6ع�22ن ع22ن قب22ول طل22ب الب22راءة " 
يتعل2ق ب2شئون ا6عتراض على السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطلب 

ال22دفاع او ا6نت22اج الحرب22ى او ا6م22ن الع22ام او ان ل22ه قيم22ة ع22سكرية او امني22ة او ص22حية، 
ويك22ون ا6عت22راض خ�22ل ت22سعين يوم22ا م22ن ت22اريخ ا6ع�22ن ع22ن قب22ول طل22ب الب22راءة ف22ى 

  . جريدة براءات ا6ختراع
 ويترت22ب عل22ى ا6عت22راض ف22ى الح22ا6ت الم22شار اليھ22ا وق22ف ال22سير ف22ى اج22راءات اص22دار

  "البراءة  
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-   1   (21) 2002060698  
(22) 2002/6/19  
(71) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG - GERMANY  
(72)  ULRIKE WERTHMANN  

 PETER SIEGER  

  

  تركيبه صيدليه عمليات لتحضير ماده مضاده 9فراز الكولين بلوريه واستخدامھا لتحضير (54)
(31) 10129710.6 - 10215436.8 
(32) 2001/6/22 - 2002/4/8 
(33) DE 

  
 

  

-   2   (21) 2002111263  
(22) 2002/11/19  
(71) NOVARTIS AG - SWITZERLAND  
(72)  1-ANDREW T. BACH 

 2-PRASAD K. KAPA 

 3-GEORGE T. LEE 

 4-ERIC M. LOESER 

 5-MICHAEL L. SABIO  

 6-JAMES L. STANTON  

 7-THALATHTHANI RALALAGE VEDANANDA  
  (PPARs) مركبات غير متجانسه الحلقه منشطه للمستقبJت (54)
(31) 60/331.986 - 60/396,906 
(32) 2001/11/21 - 2002/7/18 
(33) CH  
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-   3   (21) 2003101008  
(22) 2003/10/28  
(71) PFIZER INC - UNITED STATES OF AMERICA  
(72)  David J. RAWSON  

  

  دلتا 2 - برولين ذات ميل للوحده الفرعيه لقناه الكالسيوم الفا مشتقات (54)
(31) 02253797 
(32) 2002/10/31 
(33) US 
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  انبي
  2010التى تم قبولھا خ�ل شھر مارس بالطلبات 

  بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
 )PCTجات (
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لل66وزير المخ66تص ـ عل66ى ح66سب ا:ح66وال ـ بع66د ا:ع�66ن ع66ن قب66ول طل66ب الب66راءة " 

اذا تبين له ان الطل6ب يتعل6ق ب6شئون ا:عتراض على السير فى اجراءات اصدارھا وذلك 
ال66دفاع او ا:نت66اج الحرب66ى او ا:م66ن الع66ام او ان ل66ه قيم66ة ع66سكرية او امني66ة او ص66حية، 
ويك66ون ا:عت66راض خ�66ل ت66سعين يوم66ا م66ن ت66اريخ ا:ع�66ن ع66ن قب66ول طل66ب الب66راءة ف66ى 

  . جريدة براءات ا:ختراع
ل66سير ف66ى اج66راءات اص66دار ويترت66ب عل66ى ا:عت66راض ف66ى الح66ا:ت الم66شار اليھ66ا وق66ف ا

  "البراءة  
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-   1   (21) PCT/NA2004/000002  
(22) 2004/1/10  
(71) ASTRAZENECA UK LIMITED (UNITED KINGDOM)  
(72)  1-MIZUHO ODA  

 2-JUN-ICHI CHIKA  

 3-AKIO MATSUSHITA  

 4-YASUHIRO KAWACHI  
  تحضير مركبات امينو بيريميدين (54)
(31) - 2001-213417 - 2001-213418 - 2001-310900  2001-360339   

20027015 - - 2002-42076  (PCT/JP 02/07129) 
(32) 2001/7/13 - - 2001/7/13 - 2001/10/9 2001/11/27   

- 2002/1/16   2002/2/19 -   2002/7/12  

 
(33) GB  

  

-   2   (21) PCT/NA2004/000023   
(22) 2004/5/9  
(71) ASTRAZENECA AB (SWEDEN)  
(72)  1-TIMOTHY JOHNSON  

 2-MICHEAL STOCKS  

 3-LILIAN ALCARAZ  
  لتحضيرھا ادامانتيل مثيل ومركبات وسيطه كتركيبات صيدليه وعمليات -N- مشتقات (54)
(31) 0103836-3 - PCT/SE02/02057 
(32) 2001/11/16 - 2002/11/12 
(33) SE  
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  انبي
  2010التى تم قبولھا خ�ل شھر مارس بالطلبات 

  PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
 )مركبات صيد1نية(
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لل77وزير المخ77تص ـ عل77ى ح77سب ا1ح77وال ـ بع77د ا1ع�77ن ع77ن قب77ول طل77ب الب77راءة " 

صدارھا وذلك اذا تبين له ان الطل7ب يتعل7ق ب7شئون ا1عتراض على السير فى اجراءات ا
ال77دفاع او ا1نت77اج الحرب77ى او ا1م77ن الع77ام او ان ل77ه قيم77ة ع77سكرية او امني77ة او ص77حية، 
ويك77ون ا1عت77راض خ�77ل ت77سعين يوم77ا م77ن ت77اريخ ا1ع�77ن ع77ن قب77ول طل77ب الب77راءة ف77ى 

  . جريدة براءات ا1ختراع
 اليھ77ا وق77ف ال77سير ف77ى اج77راءات اص77دار ويترت77ب عل77ى ا1عت77راض ف77ى الح77ا1ت الم77شار

  "البراءة  
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-  1   (21) PCT/NA2005/000131   

(22) 2005/4/12   

(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (JAPAN)  

(72)  1-NORIAKI TAKEMURA  

 2-TADAAKI OTANI  

 3-TAKESHI HASEGAWA  

 4-HIDETSUGU TSUBOUCHI  

 5-NAOTO UTSUMI  

 6-SHIGEKAZU FUJITA  

 7-HIDEAKI KURODA  

 8-TAKUYA SHITSUTA  

 9-HIROFUMI SASAKI  

 10- FUMITAKA GOTO 

   نيترو ايميدازول و طريقه تحضيره-4- مستبدل -1مركب  (54)

(31) 2002-299896 - 2003-37914 - PCT/JP2003/013134 

(32) 2002/10/15 - 2003/2/17 - 2003/10/14 

(33) JP  

  

-  2   (21) PCT/NA2005/000152  

(22) 2005/4/20  

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV (BELGIUM)  

(72)  1-XIAOLI CHEN  

 2-JAY M. MATTHEWS  

 3-JUNG LEE  

 4-PHILIP RYBCZYNSKI  

 5-KEITH T. DEMAREST  

  تترالينات واندينات مستبدله (54)

(31) 60/419,935 - 60/495,270 - PCT/US2003/033090 

(32) 2002/10/21 -   2003/8/15 -                  2003/10/17 

(33) US  
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-   3   (21) PCT/NA2005/000116  

(22) 2005/4/9  

(71) IDEA AG (GERMANY)  

(72)  1-GREGOR CEVC  

 2-ULRICH VIERL  

  

على اYقل الفه وغير   تشتمل على ثVثه مواد،ى التشكلماده متجمعه ذات قابليه متزايده عل (54)
 على نحو Y يترك اعقار منھ الفه للماء للنقل المحسن من خVل حواجز شبه منفذه واستخدام

   وخاصه من خVل الجلد،اثرا في الكائن الحي

(31) 10/357,617 - 10/357,618 - 60/417,874 - PCT/EP2003/011202 

(32) 2003/2/4 - 2003/2/4 - 2002/10/11 - 2003/10/9 

(33) US 

  
 

 
-  4   (21) PCT/NA2005/000326  

(22) 2005/6/19   

(71) 1-CEPHALON FRANCE (FRANCE) 
2-ORGANISATION DE SYNTHESE MONDIALE ORSYMONDE 
(FRANCE)  

(72)  1-LAURENT COURVOISIER  

 2-STEPHANIE GRAF  

 3-GILLES SERRURE  

 4-GERARD COQUEREL  

 5-SEBASTIEN ROSE  

 6-CHRISTINE BESSELIEVRE  

 7-FRANCK MALLET  

 8-ADRIAAN JAN LANGEVELDE  

 9-OLIVIER NECKEBROCK  

  عمليه لتحضير وبلوره مقابVت بصريه من موادافينيل (54)

(31) 0216412 - PCT/FR2003/003799 

(32) 2002/12/20 - 2003/12/18 

(33) FR  
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  بيان

   2010مارس بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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 م-ن ق-انون حماي-ة 19 الم-ادة  م-نللفق-رة الثاني-ةيتم الن-شر ع-ن الب-راءات ال-صادرة طبق-ا " 
:  الت--ى ت--نص علـــ--ـى  و 2002ل--ســنة  82 ي--ة ال--صادر بالق--انون رق--محق--وق الملكي--ة الفكر

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق-رار ف-ى 
  "جريدة براءات اOختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 
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-   1   (11) 024621  
(21) 2006050188  
(22) 2006/5/10  
 المركز القومى للبحوث (71)

 –براءات ا,ختراع مكتب اتصال-المركزالقومي للبحوث ) التحرير سابقا(البحوث شارع  33
   ـ الجيزة ـ جمھورية مصر العربية  الدقى

   جمال محمد مجاھد/ ا,ستاذ الدكتور-1  (72)
  محمود غريب الشربينى/ ا,ستاذ الدكتور-2 

  محمد كمال بديوى/ دكتورا,ستاذ ال-3 

  محمد ابراھيم محمد اBنور/ الدكتور-4 

  نھاد محمد الشاذلى/ الدكتورة-5 
  ماجدة محسب السيدو اخرون/ نقطة ا,تصال بمكتب براءات ا ,ختراع ويمثلھا السيدة (74)
 انبوب دفق مغمور لتحسين حركه الصلب المنصھر داخل قوالب الصب المستمر لبJطات (54)

  لصلب الرقيقها
(51) int. Cl.8 B22D 11/10, 11/16  

    سنة20: مدة الحماية 
  

-   2   (11) 024624  
(21) 2003090919  
(22) 2003/9/17  
(71) INTER IKEA SYSTEMS B.V. 

OLOF PALMESTRAAT 1, NL-2616 LN DELFT, THE 
NETHERLANDS  

(72)  ALLAN DICKNER  
  سمر احمد اللباد /ا,ستاذة (74)
  عرضه تحميل (54)
(31) 0202779.5  
(32) 2002/9/18  
(33) SE  
(51) int. Cl.8 B65D, 19/38, 13/18   

    سنة20: مدة الحماية 
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-   3   (11) 024631  
(21) 2007020081  
(22) 2007/2/14  
(71) LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO, LTD - REPUBLIC OF KOREA 

84 - 11 , 5GA ,NANDAEMUM - RO , JUNG - GU SEOUL - KOREA  
(72)  JUN HO KIM  
  ھدى احمد عبد الھادى/ ا,ستاذة (74)
  وحده تJمس مساعده لمفتاح تJمس مغناطيسى (54)
(31) 20/2006/0004356  
(32) 2006/2/16  
(33) KP  
(51) int. Cl.8 H01H 50/54  

    سنة20: ةمدة الحماي 
  

-   4   (11) 024632  
(21) 2006050224  
(22) 2006/5/31  
 محمد حمدى حسن بدراوى/ ا,ستاذ الدكتور  (71)

 العربية  مصرجمھورية  – الجيزة –ش شھاب المھندسين  74
  محمد حمدى حسن بدراوى/ ا,ستاذ الدكتور   (72)
  ھدى انيس سراج الدين/ ا,ستاذة  (74)
   و الحقن المجھرىاBنابيب أطفالمخلوط جديد يستعمل ,نضاج البويضات فى معامل  (54)
(51) int. Cl.8 A61D 19/02,C12N 5/00, 5/08  

    سنة20: مدة الحماية 
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-   5   (11) 024636  
(21) 2006070341  
(22) 2006/7/19  
  تكنولوجية مدينه مبارك لJبحاث العلمية والتطبيقات ال-1 (71)

  جامعة ا,سكندرية–كلية الھندسة  -2
 مدينة برج العرب الجديدة، الرقم –الجامعات ومراكز البحوث  محافظة ا{سكندرية،حى

  مبارك ل�بحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية مدينة-219344البريدى 
 )جمھورية مصر العربية(

  منى محمود عبد اللطيف/ الدكتورة   (72)
  احمد امين زعطوط/ الدكتور 

  حسن عبد المنعم فرج/ الدكتور 

  مروه فاروق القاضى/ ا,ستاذة 
محمود السيد عبد / نقطة ا,تصال ا,لكترونية بمدينه مبارك لJبحاث العلمية ويمثلھا السيد (74)

  بيومى عبد الرحمن بيومى.اللطيف دياب ود
  بعاد نانومتريه و استخدامھا كمبادل ايونىتحضير ماده فانيدات الزركونيوم ذات ا (54)
(51) int. Cl.8 C10G 31/00, 25/00 

    سنة20: مدة الحماية 
  

-   6   (11) 024637  
(21) 2006060240  
(22) 2006/6/7  
 الھية العامة لمدينة مبارك ل�بحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية (71)

   ا,سكندرية- مدينة برج العرب الجديدة –  ا,بحاثالجامعات ومراكز حى
  ھشام على متولى ا,نشاصى/ الدكتور  (72)
  محمود السيد عبد اللطيف/ تفويض السيد (74)
  الحيويه طريقه لتنميه خJيا عش الغراب ,نتاج ماده ببتيدوجليكان على مستوى المفاعJت (54)
(51) int. Cl.8 C12N 5/00  

    سنة20: يةمدة الحما 
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-   7   (11) 024638  
(21) 2006070327  
(22) 2006/7/12  
 .محروس محمد محمد القراميطي / مھندس  (71)

  جمھورية  ا{سكندرية– سيدي جابر سموحة ـ-11شقة -3 دور–محو,ت سموحة  عمارة
 مصر العربية 

  .محروس محمد محمد القراميطي / مھندس   (72)
  اسى قياسى محاكى الشبكات الكھربائيه متعدد ا,ستخداماتجھاز اس (54)
(51) int. Cl.8 G04B 9/00  

    سنة20: مدة الحماية 
  

-   8   (11) 024644  
(21) 2007110579  
(22) 2007/11/6  
(71) INVENTIO AG 

SECSTRASSE 55 CH-60 52 HERGISWIL - SWITZERLAND 
(72)  DANIEL FISCHER  
  ماجدة ھارون و نادية ھارون/ ا,ستاذة  (74)
   تحديثة التوقف و مجموعأجھزهاجھزه توقف، نصبه مصعد ووسيله استبانه وظيفه  (54)
(31) 06124193,1  
(32) 2006/11/16  
(33) CH   
(51) int. Cl.8 B66B 5/18,F16D 55/24  

    سنة20: مدة الحماية 
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-   9   (11) 024645  
(21) 2004060259  
(22) 2004/6/7  
 .المركز القومى للبحوث  (71)

  جمھورية مصر العربية - محافظة الجيزة -الدقى) التحرير سابقا( ش البحوث 33-
  نادية جميل سJم الجمال/ ا,ستاذة الباحثة   (72)

  ايمان رمضان حامد محمد/  ا,ستاذة الباحثة  
  ة امراض التربةى من قش ا,رزلمكافحعمليه تحضير مبيد حيو (54)
(51) int. Cl.8 A01N 63/00, 63/04  

    سنة20: مدة الحماية 
  

-  10   (11) 024646  
(21) 2007060323  
(22) 2007/6/18  
 المركز القومى للبحوث (71)

  جمھورية مصر العربية –  الدقى– التحرير سابقا الجيزة – شارع البحوث 33
  ألطـاف حـليم بسـطا مقـار/ ا,ستاذة الدكتورة   (72)

  حسنى السيد محمد على/ ا,ستاذ الدكتور 
  اخرونوماجدة محسب / نقطة ا,تصاال بمكتب براءات ا,ختراع ويمثلھا السيدة (74)
 الزراعيه طريقه لتحضير اغشيه الضغط ا,سموزى العكسى لتحليه مياه ا,بار من المخلفات (54)

 لمرات الصناعيةوالب
(51) int. Cl.8Cl8 BO1D 13/04  

   سنة20: مدة الحماية 
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  انبي
   للطلبات 2010بالبراءات الصادرة خ�ل شھر مارس 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
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 م2ن ق2انون حماي22ة 19 الم2ادة  م22نللفق2رة الثاني2ةي2تم الن2شر ع2ن الب2راءات ال22صادرة طبق2ا " 

:  الت22ى ت22نص علـــ22ـى  و 2002ل22ســنة  82 ن رق22محق22وق الملكي22ة الفكري22ة ال22صادر بالق22انو
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھ2ذا الق2رار ف2ى 

  "جريدة براءات اPختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 
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-   1   (11) 024622  
(21) PCT/NA2006/000611  
(22) 2006/6/22  
(71) ECOPHOS 

RUE LAID BURNIAT, 3, B- 1348 LOUVAIN - LA - NEUVE - 
BELGIUM  

(72)  MOHAMED TAKHIM  
  اللباداحمد سمر / ا'ستاذة (74)
   طريقه 'نتاج مركبات فوسفات لقاعده قويه (54)
(31)  (PCT/EP2004/053695)  –  (BE2003/0682)  
(32) 2004/12/24 -                     2003/12/23 
(33)  BE                                 - EP  
(51) int. Cl.8 C01B 25/28, 25/30,25/40, 25/41 

    سنة20: مدة الحماية 
  

-   2   (11) 024623  
(21) PCT/NA2007/000235  
(22) 2007/2/28  
(71) CREANOVA UNIVERSAL CLOSURES LTD 

24 BEVIS MARKS LONDON, GREATER LONDON EC3A 7NR   
UNITED KINKDOM 

(72)  RODNEY DRUITT  
  اللباداحمد سمر / ا'ستاذة  (74)
  وسيله منع تسريب 'داه اغLق، واداه ا'غLق وطريقه عملھا (54)
(31)  60/606,240  60/661,983 -   

(PCT/EP2005/051575)  (PCT/EP2005/053777) - (PCT/EP2005/051559)    
(32)  2005/3/14-       2004/9/1  

2005/8/2 -       2005/4/8 - 2005/4/7-      
(33) US 

EP 
(51) int. Cl.8 B65D 41/04  

    سنة20: مدة الحماية 
  

-   3   (11) 024625  
(21) PCT/NA2007/000519  



55
    

  
    

  

(22) 2007/5/30  
(71) AGRIUM INC - CANADA 

1313 LAKE FRASER DRIVE S.E. , CALGARY, ALBERTA T2 J 
7E8 - CANADA  

(72)  1-BAOZHONG  XING             4-ROBERT G.  FORD              
 2-LAWRENCE A. WILMS      5-NICOLETTE M. BABIAK                 

 3-NICK P. WYNNYK              6-DAVID J. EASTHA             
  سمر احمد اللباد/ ذةا'ستا (74)
  ّعمليه وجھاز لتغليف منتج ذى إطLق متحكم فيه فى وعاء اسطوانى دوار (54)
(31) PCT/CA2005/001814 - 60/631.409  
(32) 2005/11/30-   2004/11/30 
(33)  US                - CA 
(51) int. Cl.8 B01J 12/00 & B05C 19/04 & B05D 1/00  

    سنة20: حمايةمدة ال 
  

-   4   (11) 024626   
(21) PCT/NA2007/000483  
(22) 2007/5/16  
(71) BUNDESDRUCKEREI   

ORANIENSTRASSE 91, 10958 BERLIN - GERMANY  
(72)  1-GUNTHER - BEYER MEKLENBURG                  

 2-MICHAEL KNEBEL 
3-DETLEF KLEPSCH  

  أحمد اللبادسمر / ا'ستاذة (74)
   وثيقه شخصيه في صوره كتاب (54)
(31) 10 2004 055 495.1 - (PCT/EP2005/012297)  
(32)                2005/11/16-             2004/11/17  
(33) EP -                           DE  
(51) int. Cl.8 B42D 15/18  

    سنة20: مدة الحماية 
  

-   5   (11) 024627  
(21) PCT/NA2007/001177  
(22) 2007/10/29  
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(71) ALFA LAVAL CORPORATE AB   
BOX 73, S-221 00 LUND - SWEDEN  

(72)  BJARNE GULLOV - RAS MUSSSEN  
  سمر أحمد اللباد/ ا'ستاذة  (74)
  وعاء مفرغ لمعالجه الزيوت (54)
(31) PCT/SE2006/000502 - 0501008.7  
(32) 2006/4/26 - 2005/4/29  
(33) SE  
(51) int. Cl.8 C11B3/14, 3/16, B01D3/34  

    سنة20: مدة الحماية 
  

-   6   (11) 024628  
(21) PCT/NA2006/001255  
(22) 2006/12/24  
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV-   

CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, NL-2596 HR THE HAGUE - 
NETHERLANDS  

(72)  1-MATHEUS N BAAIJENS  
 2-ERIK K CORNELISSEN  

  سمر احمد اللباد/ ا'ستاذة (74)
  شبكه ترشيح للتحكم فى الدفق الداخلى من الجسيمات الصلبه فى حفره بئر (54)
(31)  PCT/EP2005/052948-  04253820.7 
(32) 2004/6/25-    2005/6/23 
(33) EP 
(51) int. Cl.8 E12B43/08  

    سنة20: مدة الحماية 
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-   7   (11) 024629  
(21) PCT/NA2006/000607  
(22) 2006/6/21  
(71) YARA INTERNATIONAL  

BYGDY ALLE 2 P.O.BOX 2464 SOLLI N-0202 OSLO - NORWAY  
(72)  1-ROB STEVENS 

 2-LUC VANMARCKE  

 3-ROELAND ELDERSON  
(73) YARA INTERNATIONAL ASA  

BYGDY ALLE 2 P.O.BOX 2464 SOLLI N-0202 OSLO - NORWAY 
  سمر احمد اللباد/ ا'ستاذة (74)
  جھاز رش وطريقه للتحبيب في طبقه متميعه (54)
(31) (PCT/NO 2003/000440)  
(32) 2003/12/23  
(33) NO  
(51) int. Cl.8 B05B7/06, 7/04 & B01J2/04  

    سنة20: مدة الحماية 
  

-   8   (11) 024630  
(21) PCT/NA2006/000818  
(22) 2006/9/3  
(71) SALVADOR PLAXATS OLLER  

CASA N° 68, ALMIJARA 3 - 29780 NERJA -(MA`LAGA) - SPAIN  
(72)  SALVADOR PLAXATS OLLER   
  د عبد الھادىھدى أحم/ ا'ستاذة (74)
  صمام غلق لمستودعات الغاز المسال (54)
(31) PCT/ES2005/000096-     26235 
(32)                      2005/3/2- 2004/3/5 
(33)  ES -          MA 
(51) int. Cl.8 F16K 15/18, 13/52&F17C 13/04  

    سنة20: مدة الحماية 
  

-   9   (11) 024633  



58
    

  
    

  

(21) PCT/NA2006/000836  
(22) 2006/9/6  
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY  

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

(72)  1-GRAY D. LAVON  
 2-PANKAJ NIGAM  

  ھدى انيس سراج الدين/ ا'ستاذة (74)
  حواجز جانبيه منفسهذات دام مره واحده اداه ماصه بسيطه لLستخ (54)
(31) 10/799 947 - (PCT/US2005/007796)  
(32) -                       2005/3/10 2004/3/12  
(33) US  
(51) int. Cl.8 A61F 13/15   

    سنة20: مدة الحماية 
  

-  10   (11) 024634  
(21) PCT/NA2007/000663  
(22) 2007/6/25  
(71) CONCAST AG - NETHERLANDS 
(72)  ADALBERT ROEHRIG  

 FRANZ KAWA  
   سراج الدين انيسھدى/ ا'ستاذة (74)
 ) كتل حديد فى طور التشكيل( تركيبات الصب المستمر للفو'ذ لتشكيل مدلفنات ونورات  (54)
(31)  (PCT/EP2005/013078) - EP04030926.2  
(32) 2005/12/7 -       2004/12/29  
(33) EP  
(51) int. Cl.8 B22D 11/128  

    سنة20: مدة الحماية 
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-  11   (11) 024635  
(21) PCT/NA2006/000827  
(22) 2006/9/4  
(71) 1-ZOLTAN HORVATH 

TUZKO U.U III/13., H-1118 BUDAPEST- HUNGARY 
2-TIBOR VIRAG - HUNGARY 
LIDERC U.40-42/I., H - 1121 BUDAPEST - HUNGARY  

(72)  1-ZOLTAN HORVATH  
 2-TIBOR VIRAG  

  اللباداحمد سمر / ا'ستاذة (74)
  طريقه وترتيب لتصوير ھدف ثنائى ا'بعاد بشكل اساسي (54)
(31)   (PCT/IB2005/050789)- P0400533 
(32)   2005/3/3-   2004/3/5   
(33) -           HU  IB  
(51) int. Cl.8 H04N 1/04,H04N 1/195  

    سنة20: مدة الحماية 
  

-  12   (11) 024639  
(21) PCT/NA2007/000051  
(22) 2007/1/22  
(71) DELTA T CORPORATION 

800 WINCHESTER ROAD, LEXINGTON, KENTUCKY 4050,  
UNITED STATES OF AMERICA 

(72)  RICHARD M. AYNSLEY  
   وجدى نبيه عزيز/ ا'ستاذ (74)
  شفرات ريش مروحه وتعديLتھا (54)
(31) 60/589945 - (PCT/US2005/002703)  
(32) -                        2005/1/28 2004/7/21  
(33) US   
(51) int. Cl.8 F01D 1/02  

    سنة20: مدة الحماية 
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-  13   (11) 024640   
(21) PCT/NA2007/001100  
(22) 2007/10/16  
(71) SMS DEMAG AG - GERMANY 

EDUARD - SCHLOEMANN - STR.4.4,40237 DUSSELDOZF  
GERMANY  

(72)  1-JURGEN SEIDEL              2-JURGEN KLOCKNER 
  وجدى نبيه عزيز/ ا'ستاذ (74)
لجدائل   بالدرفله على الساخنطريقه للسبك والدرفله المستمره بسرعه سبك عاليه متبوعه (54)

  معدنيه رقيقه نسبيا، وخاصه جدائل الحديد، و تجھيزات للسبك والدرفله المستمره
(31) (PCT/EP2006/012036) - 102006001195.3  
(32) 2006/12/14 -             2006/1/10  
(33) EP -                        DE  
(51) int. Cl.8 B21B 1/46   

    سنة20: مدة الحماية 
  

-  14   (11) 024641  
(21) PCT/NA2007/000283  
(22) 2007/3/14   
(71) 1-ADAM NAWROCKI - POLAND 

UL. BOBROWNICKA 5 B, 61-306 POZNAN -PLOAND 
2-RADOSLAW OLSZEVSKI   
UL. WARSZAWSKA 80, 62-610 SOMPALNO- PLOAND 

(72)  1-ADAM NAWROCKI        2-RADOSLAW OLSZEWSKI 
  وجدى نبيه عزيز/ ا'ستاذ (74)
  طريقه �نتاج نيترات كالسيوم (54)
(31) (PCT/PL2005/000054) - (P370131)  
(32) 2005/8/22 - 2004/9/16  
(33)   PL  
(51) int. Cl.8 C01F11/38,11/44&C05C/04  

    سنة20: مدة الحماية 
  



61
    

  
    

  

  

-  15   (11) 024642  
(21) PCT/NA2006/000772  
(22) 2006/8/17  
(71) ECLETTIS S.R.L. 

56, VIA ROSSI, I-60035 JESI, ITALY  
(72)  MARCO PAOLUCCI  
 وجدى نبيه عزيز / ا'ستاذ (74)
  جھاز مركب على الجدار بطريقه مستويه لدعم مكونات كھربائيه الكترونيه (54)
(31) PCT/IT2005/000079 - MC2004A000028  
(32) 2005/2/15 -               2004/2/26  
(33) IT   
(51) int. Cl.8 H02G 3/12  

    سنة20: مدة الحماية 
  

-  16   (11) 024643  
(21) PCT/NA2005/000444  
(22) 2005/8/9  
(71) FELIX SANCHEZ SANCHEZ 

ARIAS, 26 – 1 B, E-50010 – ZARAGOZA SPAIN  
(72)  FELIX SANCHEZ SANCHEZ  
  مروان محمد أحمد الخولي/ ا'ستاذ (74)
  مروحه ھوائيه نفاثه (54)
(31) (PCT/ES2004/000454)  
(32) 2004/10/29  
(33) ES  
(51) int. Cl. B64C 15/00  

    سنة20: مدة الحماية 
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  بيان
  بانتقال ملكية البراءة 
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يجوز نقل ملكية البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رھنھ�ا أو تقري�ر ح�ق " 
كي�ة وم�ع ع�دم ا;خ�9ل با8حك�ام الخاص�ة ببي�ع المح�ال التجاري�ة ورھنھ�ا 1 تنتق�ل مل. ا1نتفاع عليھا

ير حق انتفاع عليھا حجة على الغير إ1 من ت�اريخ التأش�ير ب�ذلك ف�ى قرالبراءة و1 يكون رھنھا أو ت
 من قانون حماية حق�وق الملكي�ة الفكري�ة ال�صادر 21ًيأتى ھذا تطبيقا 8حكام المادة . سجل البراءات
   " 2002 لسنة 82بالقانون رقم 



  
  

64  

  

-   1   (21) 1999080993  
(22) 1999/8/10  
  اى دى بونت دى نيمورز اند كومبانىاى  (71)
  سمر احمد اللباد (74)
  التيرفثاليك النقى طريقه استخ2ص اسيتات المثيل وحمض ا,سيتيك المتبقى اثناء انتاج حمض (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 كومبانى اى اى دى بونت دى نيمورز اند :مـــن
  انسا بي فيفاد :الـــى
   09/03/2010:خبـتاري

  

-   2   (21) PCT/NA2006/000295  
(22) 2006/3/28  
   سايتك تكنولوجى كورب  (71)
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)
   سائل من طين اساسھا الزيت–فصل صلب  (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
  سايتك تكنولوجى كورب  :مـــن
  اوبج رابكيم :الـــى

   14/03/2010 :بـتاريخ

  

-   3   (21) 2006040170  
(22) 2006/4/27  
 كرافت فودز ھولدينجز انـك  (71)
   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
  انتاج منتجات حبوب كاملة مقطعة قطع صغيرة (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 كرافت فودز ھولدينجز انـك  :مـــن
 ودز جلوبال براندز ال ال اس كرافت ف :الـــى

   14/03/2010 :بـتاريخ
  



  
  

65  

  

-   4   (21) PCT/NA2006/000983  
(22) 2006/10/15  
 مارثون أويل كومبانى  (71)
  ھدى أنيس سراج الدين (74)
  عملية لتحويل ألكانات غازية إلى مركبات ھيدروكربونية سائلة (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
  مارثون أويل كومبانى :مـــن
   تكنولوجي ليمتد افمارثون جي تي :الـــى

   06/04/2010 :بـتاريخ

  

-   5   (21) 1993050286  
(22) 1993/5/17  
 امبريال كميكال اندستريز بى ال سى  (71)
  سمر احمد اللباد (74)
  عملية اكسدة محفزة بالبروم (54)

  الملكيةنقل :التقرير القانونى 
 كومبانى ذى بروكتر اند جامبل :مـــن
  انسا بي فيفاد :الـــى

   14/03/2010 :بـتاريخ

  

-   6   (21) 1998101293  
(22) 1998/10/24  
 ذى بروكتر اند جامبل كومبانى  (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
  تراكيب قصر الوان تتضمن متنوعات بروتياز منضاعفة ا,ستبدال (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 ذى بروكتر اند جامبل كومبانى  :مـــن
 يواس انك وكدانيس :الـــى

   08/03/2010 :بـتاريخ
  



  
  

66  

  

-   7   (21) 1998101294  
(22) 1998/10/24  
 ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
  ستبدال وتراكيب تنظيف تحتوى على متنوع اميالز ا,-متنوع بروتياز متعدد  (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 ذى بروكتر اند جامبل كومبانى :مـــن
 دانيكسويواسانك :الـــى

   14/03/2010 :بـتاريخ

  

-   8   (21) 2008030529  
(22) 2008/3/30  
   تاكيدا سان دييجو انك  (71)
  ھدى عبد الھادى (74)
  مثبطـات كينــاز (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
  تاكيدا سان دييجو انك  :مـــن
 ليمتدى كومبان تاكيدافارما سيوتيكال :الـــى

   08/02/2010 :بـتاريخ

  

-  9   (21) PCT/NA2006/000227  
(22) 2006/3/8  
   أكسميد ايه اس  (71)

  
  سمر اللباد (74)
  تقات كابسيسين وإنتاجھا واستخدامھامش (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
  أكسميد ايه اس  :مـــن
 اكسيتشيم ايه بي :الـــى

   14/03/2010 :بـتاريخ
  



  
  

67  

  

-  10   (21) PCT/NA2007/000212  
(22) 2007/2/25  
  فيرينج بي في (71)
  سمر اللباد (74)
  طالرافع للضغ V1A مضادات (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
  فيرينج بي في :مـــن
  ليمتد فانتيا :الـــى

   06/04/2010 :بـتاريخ

  

-   11   (21) PCT/NA2005/000462  
(22) 2005/8/15  
   شل انترناشيونال ريسيرش ماتشابي بي في (71)
  سمر أحمد اللباد (74)
  الحلقى المتحركجھاز وطريقة للتحكم في الضغط  (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
  شركة ھولندية. شل انترناشيونال ريسيرش ماتشابي بي في :مـــن
 ات با,نس بى فى  :الـــى

   04/04/2010 :بـتاريخ
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  بيان
  بتعديل اسم الشركــــة 
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لصاحب الشأن ان يطلب من المكتب، على ا$ستمارة المعدة لذلك، التأشير فى السجل " 
  :بالبيانات ا$تية

ن ـ كل تغيي4ر ف4ى اس4م او لق4ب مال4ك الب4راءة او جن4سيته او مھنت4ه او عنوان4ه، واذا ك4ا1
ًالمالك شخصا اعتباريا فيجوز ان يطلب تدوين كل تغيير فى اسمه او جنسيته او عن4وان  ً

"او نوع44444444444444ه او الغ44444444444444رض م44444444444444ن تأسي44444444444444سه او مرك44444444444444زه الرئي44444444444444سى 



  
  

70  

  

  

-   1   (21) 2008040587  
(22) 2008/4/8  
 ج . ھيلثكير أباير  (71)
  سلوى ميخائيل رزق.أو/سامية ميخائيل رزق و .أود/سھير ميخائيل رزق و/أ (74)
  ع0ج و مانع ,مراض ا,وعية الدقيقة (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 ج. ھيلثكير أباير  :مـــن
 أكتنجيزلشافت باير شرينج فارما :الـــى

  01/08/2009 :بـتاريخ
  
 

  

-  2   (21) 2008091533  
(22) 2008/9/15  
   باير ھيلثكير اج  (71)

   ألمانيا–وزين ليفرك 51368 
  سلوى ميخائيل رزق.أو/سامية ميخائيل رزق و .أود/سھير ميخائيل رزق و/أ (74)
  مشتقات كرومانول مستبدلة و استخدامھا (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 ج. ھيلثكير أباير  :مـــن
 أكتنجيزلشافت باير شرينج فارما :الـــى

  06/04/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

71  

  

  

-  3   (21) PCT/NA2006/000343  
(22) 2006/4/9  
   شركة المانية– لشافت يزاكتنجشيرنج  (71)
  سمر اللباد (74)
واستخدامھا   أوكسي تترا ھيدرو نفثالين بھا استبدال وطرق Pنتاجھا-2- أمينو - 1مشتقات  (54)

  كمضادات ل0لتھابات
  ةتعديل اسم الشرك:التقرير القانونى 

  شركة المانية– لشافت يزاكتنجشيرنج  :مـــن
 اكتينجزلشافت ارمافبايرشيرينج  :الـــى

  06/04/2010 :بـتاريخ
  
 

  

-  4   (21) PCT/NA2006/000483   
(22) 2006/5/23   
   باير ھيلثكير أج (71)
  سلوى ميخائيل رزق.أو/سامية ميخائيل رزق و .أود/سھير ميخائيل رزق و/أ (74)
  عملية ,نتاج تركيب صيدلى صلب يؤخذ عن طريق الفم (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
    باير ھيلثكير أج :مـــن
 أكتنجيزلشافت باير شرينج فارما :الـــى

  06/04/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

72  

  

  

-  5   (21) PCT/NA2006/000652  
(22) 2006/7/11  
   باير ھليثكير اج (71)
  سھير ميخائيل رزق (74)
  ,1- ]فينيل) مورفينيل-4-اوكسو-3(-4[-3-اوكسو-N-({(S 5)-2- كلورو -5عمليه لتحضير  (54)

  ,ثيوفين كربوكساميد-2-) ميثيل}يل -5-اوكسازوليدين-3
  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 

 باير ھليثكير اج :مـــن
 شافتشرينج فارما أكتنجيزل باير :الـــى

  06/04/2010 :بـتاريخ
  
 

  

-  6   (21) PCT/NA2006/000653  
(22) 2006/7/11  
 باير ھيلثكير اج  (71)
  سامية ميخائيل رزق و سلوى ميخائيل رزق.سھير ميخائيل رزق و (74)
ا,وعيه  مشتقات بنزازبين ث0ثيه الحلقات كمثبطات لتخليق سكوالين مستخدمه لمعالجه امراض (54)

  لدمويه للقلبا
  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 

 المانيه شركة, باير ھيلثكير اج  :مـــن
 أكتنجيزلشافت باير شرينج فارما :الـــى

  06/04/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

73  

  

  

-  7   (21) PCT/NA2007/000767  
(22) 2007/7/25  
   باير ھيلثكير أج  (71)
  سھير ميخائيل رزق (74)
  منع و معالجة اضطرابات انسداد ا,وعية الدموية بجلطة دموية (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 المانية شركة مساھمة, باير ھيلثكير أج  :مـــن
 أكتنجيزلشافت باير شرينج فارما :الـــى

  14/3/2010 :بـتاريخ
  
 

  

  

-  8   (21) PCT/NA2007/001321  
(22) 2007/11/28  
   باير ھيلثكير أج  (71)
  سھير ميخائيل رزق (74)
اساسية و  اسيتيل ساليسليك مع أحماض امينية O -جزء مقوم فعال مركب مستقر ,م0ح حامض (54)

  جليسين
  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 

 المانية شركة, باير ھيلثكير أج  :مـــن
 تنجيزلشافتأك باير شرينج فارما :الـــى

  04/04/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

74  

  

  

 -   9   (21) 2009010070  
(22) 2009/1/18  
  ستتوكور انك  (71)
  ھدى آنيس سراج الدين (74)
  بشرية وتركيبات وطرق وإستخدامات GLP - 1 أشباه أجسام (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 ستتوكور انك :مـــن
  اورثو بيوتك انك توكورسين :الـــى

  04/02/2010 :بـتاريخ
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  بيان 
  استغ�ل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

  جمھورية مصر العربيةداخل 
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صحاب الشـــأن الحق فى أن ينشـــروا فى جريدة براءات ا-ختراع عن رغبتھم فى (" 
يدة فى ســـجل براءات ا-خت;راع التنــازل أو الترخيص -ســتغ�ل براءات ا-ختراع المق

بمكتب براءات ا-ختراع فى جمھورية مصر العربية، ويتم النشـــر بتق;ديم ا-ســـ;ـتمارة 
ق;انون حماي;ة الملكي;ة الفكري;ة ًالخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذل;ك طبقــ;ـا (حك;ام 

   "2002 لسنه 82الصادر بالقانون رقم 
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  دايشيھار سانجيو كايشا ليمت :يعلــــن  1   -

   شوم ،نيش كى بمدينه اوزاكا اليابان- 1ايدويورى  15 -3 :المركز العام
 فى منح رخصة استغ*ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  31/07/1997الصادرة بتاريخ  020154لبراءة ا1ختراع رقم 
 يھا وأم*حھا ، عمليات 1نتاجھا وتركيبات مبيدة ل@فات تحتو مركبات اميد :فى شــأن
  ساميه ميخائيل رزق :الوكـــيل

  
 

  

  جورج ج كوتس :يعلــــن  2   -
  نيوجيرسى ـ الو1يات المتحدة ا1مريكية– جوود رودوول تاونشيب  اند ريد 34ت رو :المركز العام
 فى منح رخصة استغ*ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  28/02/1999اريخ الصادرة بت 020404لبراءة ا1ختراع رقم 
  مجموعة صمام دوار كروى محسن لSستخدام فى صمام دوار لمحرك داخلى اPحتراق :فى شــأن
  اخنوخ صادق الياس :الوكـــيل

  
 

  

  ستولر انتربرايزس انك :يعلــــن  3   -
 مريكيةـ الو1يات المتحدة ا1 77024 ھيوستون تكساس 200كاتى فريواى سويت  8580 :المركز العام
 فى منح رخصة استغ*ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

   31/12/2000الصادرة بتاريخ  021166لبراءة ا1ختراع رقم 
  ذابه حمض بوريكطريقة 1 :فى شــأن
  اخنوخ صادق الياس :الوكـــيل
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  بيان 
  بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

  متنازل عنه



  

79

  

-   1   (21) 2005100462  
(22) 2005/10/30  
   شركة فرنسية مساھمة–لي �بوراتورز سيرفير  (71)

   كوربيفوى سيدكس ، فرنسا92415ب+س دى � ديفينز  12 
  الصيد�نية المحتوية عليھا مركبات بنزوثيادايازين جديدة، وعملية لتحضيرھا والتركيبات (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  بار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعت :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي+ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   2   (21) 2005120509  
(22) 2005/12/10  
   شركة فرنسية مساھمة–لي �بوراتورز سيرفير  (71)

   كوربيفوى سيدكس ، فرنسا92415فينز ب+س دى � دي 12 
صيد�نية تحتوي  مركبات بنزوثيازين وبنزوثيادايازين جديدة، وعملية لتحضيرھا وتركيبات (54)

  )عليھا
  سمر اللباد (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب راء بعض التعدي+ت لموضوعأو إج/ بعض البيانات و 

  

  

-   4   (21) 2008010008  
(22) 2008/1/3   
  استرازينيكا ا ب (71)

   سودرتاليه ، السويد15185 –س  
  مشتقات بيبريدين جديده (54)
  محمود رجائى الدقى (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه  :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي+ت لموضوع/ بعض البيانات و 
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-   5   (21) 2008061050  
(22) 2008/6/19  
   شركة مساھمة فرنسية–اس . ايه . كواتيكس اس  (71)

   فرنسا– جيناي 69730-اف  . ليون نورد. زد أي . ريو امبير   35 
التي تم الحصول  واستخدامھا في صيغ مائية حمضية والصيغ. مركبات تغليط مائية نقية  (54)

  عليھا
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ض التعدي+ت لموضوعأو إجراء بع/ بعض البيانات و 
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  بيان 
  باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

  كنتكأن لم 



  
  
82

  
  
  

  

-   1   (21) 2008061070  
(22) 2008/6/22  
  شركة مساھمة – ديزموتيك ايه جي (71)

   لوكسمبورج– الزيت - ايش4221-ريو دي لوكسمبورج ال  66 
  محرك بمكبس دوار (54)

  :كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التاليةالطلب  تقرراعتبار :التقرير القانونى
التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل

  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  
 

  

-   2   (21) 2008091474  
(22) 2008/9/3  
 سئوليةالم شركة محدودة -اكتيليون فارماسيوتيكال ال تى دى  (71)

   سويسرا- الشويل 4123 - ، سى اتش 16جيويربى ستراسى  
  مركبات أمين جديدة (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى
 الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند

  مصروفات الفحصولعدم سداد ،
  
 

  

-   3   (21) 2008091578  
(22) 2008/9/22  
  اكابكينا فالينتينا افانوفنا (71)

   موسكو ،روسيا105264 ،24.  ، كيف 33.  يا باركوفيا ،دى -5.وال  
 مادة مختلفة) NEUROMODULATOR عامل فعال يظھر نشاط اYعصاب والـ (54) (54)

  )الجلطة( المخية ومضاد السكته والعروق) عن اYعصاب
  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى

 الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند
   ولعدم سداد مصروفات الفحص،
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-   4   (21) 2008122050  
(22) 2008/12/21  
   شركه يابانيه محدودة المسؤليه -توياما كيميكال كوليمتد (71)

   شوم شينجيوكيو طوكيو اليابان3نيشى شينجيوكيو 2-5 
  كريستاkت مبتكرة من مادة صيدkنية فعالة (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير
الرسم  كالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الو

  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
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  بيان 
  ـاًبرفضھا فني بالطلبات التى صدرت لھا قرارات



  
  

85  

 

-   1   (21) 2005050247  
(22) 2005/5/22  
  .المركز القومى للبحوث  (71)

   جمھورية مصر العربية- محافظة الجيزة - الدقى- شارع البحوث  33 
  جرويا أسياتيكا طريقة لدراسة التأثير الخافض لدھون الدم المرتفعة 2وراق نبات (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   2   (21) 2005050265  
(22) 2005/5/31  
  الكترونك فورميشنز (71)

  المھندسين – 4 شقة -  الدور الثانى -شارع الفFح   40 
 كورتكس  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   3   (21) 2005070335   
(22) 2005/7/25  
  المركز القومي للبحوث التابع Nكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي (71)

  ش التحرير بالدقي 
  مركبات فFفونيدية مضادة لSورام من أصل نباتى (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
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-   4   (21) 2005100449  
(22) 2005/10/19   
   يدأحمد مصطفى الس/د.أ (71)

 كلية الصيدلة ـ جامعة اسيوط 
  أقراص Nصقة بالتجويف المھبلي لعقار ميسيFت البروموكريبتين (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   5   (21) 2007050223  
(22) 2007/5/6  
  يسرى السيد متولى السيد (71)

   اNسكندرية- العوايد -ة القلعة  عزب- خلف مدرسة نفرتيتى - 7شارع بن القيم رقم  
  جھاز كشف اNعطال باNجھزة الكھربائية بمصانع الغزل والتسيج (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   6   (21) 2007050236  
(22) 2007/5/13  
  شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل (71)

  جيزةال- المھندسين الدور السادس-ش دمشق  33 
  1.5-+/9.5ماء متأين قلوي للشرب اNس الھيدروجينى  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

87  

  

-   7   (21) 2007070376  
(22) 2007/7/16  
  خالد منير Nشين (71)

   غربية-  طنطا - منطقة اNبراھيمية -ش الصفا  19 
  انذار لحماية المحركات من اNحتراق (54)

  رفض فنى : القانونىالتقرير
  
 

  

-   8   (21) 2007100522  
(22) 2007/10/3  
   المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى-مكتب اتصال براءات اNختراع- المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث  33 
 فوق ثورينجيانسس من ا2شعة استخدام بعض مواد مضادة لSكسدة لوقاية بكتيريا الباسيلس (54)

  البنفسجية
   فنى رفض :التقرير القانونى

  
 

  

  

-  9   (21) 2007110578  
(22) 2007/11/6  
  أسامة عبد الودود عبد الرسول طلبة أبو المجد (71)

   قليوبية- طوخ-كفر الرجاNت 
  المرتبة اNقتصادية (54)

   رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

88  

  

-  10   (21) 2007110599  
(22) 2007/11/19  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى- مكتب اتصال براءات اNختراع- المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث  33 
التحليل الكمي  كشف الحامض النووي الحر للجنين من بFزما السيدات الحوامل بوساطة (54)

   لسلسلة البوليمراز التفاعلية-الوامض التعددي 
  رفض فنى :القانونى التقرير

  
 

  

  

-  11   (21) 2008030372  
(22) 2008/3/5   
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى- مكتب اتصال براءات اNختراع-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث  33 
  مدى مFئمة صحة دNNت السمنة (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  12   (21) 2008030506   
(22) 2008/3/25  
  محيي الدين محمد إسماعيل (71)

   القاھرة-ب أحمد عرابي المھندسين  90 
  بيجي طانيا محيي (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

89  

  

-  13   (21) 2008040552  
(22) 2008/4/1  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى- مكتب اتصال براءات اNختراع-المركز القومى للبحوث / البحوث شارع  33 
واستخدامھا فى  من جذور العرقسوس محليا) الجليسريھيزين(فصل وتنقية المادة الفعالة  (54)

  مجال الطب
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

  

-  14   (21) 2008040575   
(22) 2008/4/3   
  مخالد أحمد إما (71)

   مدينة نصر- الحى الثامن -شارع مصطفى النحاس  76 
  لقمة تعمل على الماجيك بديل لمفتاح المروحة (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

  

-  15   (21) 2008040656  
(22) 2008/4/20   
  ربيع عطوة ابراھيم احمد (71)

   بنى سويف-مزورة سمسطا  
  قارب النجاة (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

90  

  

  

-  16   (21) 2008050764   
(22) 2008/5/8  
  نبيل محمود طنطاوى/ مھندس  (71)

   ميدان الحجاز3 ش أحمد خشبة شقة 12مصر الجديدة  
  تحريك سفينة بطاقة الوضع دون وقود (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  17   (21) 2008050786  
(22) 2008/5/13  
  نبيل محمود الطنطاوى (71)

   ميدان الحجاز3 ش أحمد خشبة شقة 12مصر الجديدة  
  توفى عمل أفFم جديدة لممثلين توفوا وممكن بھا أغانى جديدة لممثل ومطرب (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  18   (21) 2008071278  
(22) 2008/7/28   
  مركز تكنولوجيا الليزر -المعھد القومي لعلوم الليزر (71)

  جامعة القاھرة-مركز تكنولوجيا الليزر-المعھد القومي لعلوم الليزر 
  جھاز ليزر مستمر الموجة ذو اNشعة الحمراء للتطبيقات الطبية (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

91  

  

-  19   (21) 2008071279  
(22) 2008/7/28   
  مركز تكنولوجيا الليزر -المعھد القومي لعلوم الليزر (71)

  جامعة القاھرة - مركز تكنولوجيا الليزر -المعھد القومي لعلوم الليزر 
  جھاز ليزر مستمر الموجة ذو اNشعة الحمراء للتطبيقات الطبية (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  20   (21) 2008071280   
(22) 2008/7/28  
  مركز تكنولوجيا الليزر-المعھد القومي لعلوم الليزر (71)

  جامعة القاھرة-مركز تكنولوجيا الليزر-المعھد القومي لعلوم الليزر 
  جھاز ليزر نبضي ذو اNشعة تحت الحمراء للتطبيقات الطبية (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  21   (21) 2007030141   
(22) 2007/037/21  
 وائل صبرى ابو جھيم حجازى ـ جمھورية مصر العربية  (71)
 كشاف طوارئ متعدد اNطراف  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
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-  22   (21) 2007050235   
(22) 2008/05//13  
 ماميبا مصر لمستحضرات التجميل  (71)

  كامل هبة هللا فكرى. د 
 6ـ3محلول مائى نشط متأين حامضى للعناية الشخصية اNس الھيدروجينى  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
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.  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  

  بيان
%حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالطلبات

  2002 لسنه 82حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنويةوذلك   



  
94

  
  
  

  

 

-   1   (21) 2000030311  
(22) 2000/3/11  
  مركبات اروماتيه مفيده كعوامل مضاده ل�لتھاب (54)

 COMPOUNDS USEEFUL AS ANTI-INFLAMMATORY AGENTS  

  بوھرينجر انلجھايم فارماسيوتيكال، انك (71)
  ھـدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

 

-   2   (21) 2007030146  
(22) 2007/3/25  
  تحويل المنخفضات اSرضية عن سطح البحر لمحطات توليد الكھرباء (54)

 CAR AWAY  

  عاطف توفيق سليم. د (71)
  

 



  
95    

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  بيان

#حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالبراءات
  2002 لسنه 82حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

  لعدم سداد الرسوم السنوية



  
96    

  

   

-   1   (11) 023228  
(21) 2001030273  
  تركيبات لمركبات نشطه ذات خصائص مبيده للحشرات وللقراديات (54)

 ACTIVE COMPOUND COMBINATIONS HAVING 
INSECTICIDAL AND ACARICIDAL PROPERTIES  

  باير اكتنجيز لشافت (71)
  سھير ميخائيل رزق (74)

  
 

  

  

-   2   (11) 023600  
(21) 2003030247  
 ضد مرض طريقه تحضير مستحضر حيوى من سم العقرب واستخدامه كعقار مضاد ووقائى (54)

  المXريا
 Treatment And Prophylactic Drug for Malaria  

 الھيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (71)
  
 

  

-   3   (11) 023440  
(21) 2003030286  
  مركبات كيميائيه (54)

 Fungicidal phenyl amides derivatives  

   ـ شركة مساھمة جيز لشافتسينجينتا بارتيسباشن اكتن (71)
 سھير ميخائيل رزق (74)

 
  



  
97    

  

  

-   4   (11) 023128  
(21) 2002030293  
  تركيبه لتنظيف اsسطح (54)

 COMPOSITION FOR CLEANING A SURFACE  

 ذى بروكتر  اند جامبل كومبانى ـ شركة مستحدة  (71)
  ھدى عبد الھادى (74)

  
 

  

 

-   5   (11)  023586  
(21) 2004030093  
  لوحة الخداع البصرى اsعXنية (54)

 Visual advertising media board  

  احمد على عامر السيد (71)
  
 

  

-   6   (11) 023539  
(21) 2004030104   
  كربونى   ھدرجة انتقائية لXستيلينات و الدايينات في تيار ھيدروجينعملية  (54)

 Selective Hydrogenation Of Acetylenes And Dienes In A 
Hydrocarbon Stream.  

  كاتاليتك ديستيXشين تكنولوجيز (73)
   نزيه اخنوخ صادق الياس (74)

  

 



 

 

 

 

  جمھورية مصر العربيةجمھورية مصر العربية                     
  وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى                                  

             أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا           أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
                

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع
  

  

  )٧٠٥(    العدد رقم                 ٢٠١٠عدد  مايو 



      

  إعــــداد
  

  أميرة محمــد أحمــد. أ  مرفت توفيق عبــــد اهللا . أ

 أحمد حسـين أحمـــد. أ

        

 مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

 نيفال محمد نبيـــــل. أ

 ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيد      أ. أ

فرج محمـــــــد . أ

  يوسف

 شيماء ابراهيـم نبيـــل. أ

 

 زينب صبـــــح. أ

  

  

 إشراف

 عصمت على عبد اللطيف / املهندسة 

  القائم باعمال رئيس
 مكتب براءات االخرتاع

  

 

 مكتب براءات االختراع: الناشر 



 ١

  فھـــرس العدد
 رقم الصفحة الموضــوع                               

 i  ---------------------------------------------تصديــــر   -

 ii  ----------------------------------------------افتتاحية العدد   -

 iii  --------------------------------------رموز البيانات الببليوجرافية   -

  iv  ----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 v  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 iv  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

  ١  --- والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس٢٠١٠بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهرابريل  -

 التعـــاون والمقدمة فى اطار اتفاقية ٢٠١٠التى تم قبولها خالل شهرابريلبالطلبات  انبي  -

  ----------------------------------------- PCT بشأن البراءات

٧  

 اتفاقي�ة إطـار   للطلبات المقدمة فـــى    ٢٠١٠ ابريل خالل شهر لتى تم قبولها    بالطلبات ا بيان    -

 ----------------------------------- MAIL BOX) الجات(التربس 

٢٤  

 اتفاقي�ة إطـار   للطلبات المقدمة فـــى    ٢٠١٠ ابريل خالل شهر بالطلبات التى تم قبولها     بيان    -

 -------------------------------PCT  MAIL BOX) الجات(التربس 

٢٧  

 التعـــاون والمقدمة فى اطار اتفاقية ٢٠١٠التى تم قبولها خالل شهر ابريلبالطلبات  انبي  -

  --------------------من القانون ) ١٧( طبقا الحكام المادة PCT بشأن البراءات

٣٠  

 ٣٤ ---فاقية باريس  للطلبات المقدمة فى إطار ات٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر ابريل  -

اتفاقية التعاون بشأن  للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر ابريل  -

  ---------------------------------------------PCTالبراءات 

٤٠  

معاهدة الجات  للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر ابريل  -

(MAIL BOX) -------------------------------------------  

٦٥  

اتفاقية التعاون بشأن  للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر ابريل  -

  ---------------------------------- مركبات صيدالنية PCTالبراءات 

٧٣  

  ٧٦  -------------------------------------- بيان بانتقال ملكية البراءة   -

 ٧٩  ----------------------------------------بيان بتعديل اسم الشركة   -



 ٢

  

  ٨٢  -----بيان بالرغبة فى منح رخص استغالل براءات االختراع داخل جمهورية مصر العربية   -

قـوق الملكيـة    بيان بالطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية ح             -

 -------- وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية٢٠٠٢ لسنه ٨٢الفكرية الصادر بالقانون رقم 

٨٥  

بيان بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق الملكيـة                 -

 -------- وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية٢٠٠٢ لسنه ٨٢الفكرية الصادر بالقانون رقم 

٨٨  

  ٩٤  -------------------------------------------بيان باحكام قضائية   -

 والمقدمة فى اطـار اتفاقيـة       ٢٠١٠بيان استدراك بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر مارس            -

  ----------------------------------- MAIL BOX )الجات(التربس 

٩٦  

  



  

 

  
  تصدير

  

تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتـوى  
على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح    

اختراع، لالستغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات 
  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،   
تم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين 

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز   مكتب براءات 
البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من 
جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات      

  .التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام  التكنولوجية
وقد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية   

  مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة 
، وتطلب ذلك جهودا كبيرة  2003لسنة  1366ية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم التنفيذ

  .حتى صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع   

راعات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل التطوير التكنولوجى  لالخت
تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،  
وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن  

ت اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة  رعاية الموهوبين من ذوى القدرا
  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 

  رئيس أكاديمية                                                         
  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           

   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
 

  



(  

   العددافتتاحية 
  

  

 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

 1949 لسنة 132 الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم 1939

 82 ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعية ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

 وبمقتضى القانون األخير فإنه ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال2002لسنة 

يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم 

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

    ومما ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحمايـة حقـوق      

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى ج

والمبتكرين ـ من األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركـان العـالم    

الجديد الذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هـذا مزيـدا مـن                

 االهتمام بهذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسـب مـع             

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بمـا        واختراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت      

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

               القائم بأعمال        

  االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

  

  "عصمت على عبد اللطيف . م    "            

(ii)  
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 74  اسم الوكيل
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 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
� �

 
 

 

 ةــــــــالدول الرمز  ةـــــــالدول الرمز
CR كوستاريكا       AE ا�مارات العربية المتحدة 

CU كوبا  AF أفغانستان 

CY قبرص  AL البانيا 

CZ جمھورية التشيك  AO +أنجو 

DE ألمانيا  AR ا-رجنتين 

DK الدنمارك  AT النمسا 

DM دومينيكا  AU استراليا 

DO لدومينيكان جمھورية ا  AZ اذربيجان  

DZ الجزائر  BA البوسنه والھرسك 

EC أكوادور  BB بربا دوس 

EE استونيا  BD بنج7ديش 

EG جمھورية مصر العربية  BE بلجيكا 

ES أسبانيا  BF بوركينا فاسو 

ET إثيوبيا  BG بلغاريا 

FI فنلندا  BH البحرين 

FR فرنسا  B I بروندى 

GA جابون  BJ نينبي  

GB المملكة المتحدة  BM برمودا 

GCC مجلس التعاون الخليجى    BO بوليفيا 

GD جرينادا   BR برازيل 

GE جورجيا  BS جزر الباھاما 

GH غانا  BU برما 

GM جامبيا   BW بتسوانا 

GN نيايغ  BY ب7روس  

GQ غينيا الوسطى  BZ بليز  

GR اليونان   CA كندا 

GT +جواتيما  CF ورية أفريقيا الوسطىجمھ 

GW غينيا بساو  CG الكونغو 

GY جويانا  CH  سويسرا   

HK ھونج كونج  CI ساحل العاج 

HN ھندوراس  CL شيلى 

HR كرواتيا  CM رونيكام 

HU المجر  CN الصين 

ID أندونسيا   CO   كولومبيا 
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 تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 MD جمھورية ملدوفا  ID إندونسيا 
 ML مالى   IE أيرلندا 

 MN منغوليا  IL إسرائيل 

 MR موريتانيا   IN الھند 

 MT مالطا  IQ العراق 

 MV جزر المالديف  IR إيران 

 MW مالوى  IS أيسلندا 

 MX الماكسيك  IT إيطاليا 

 MY ماليزيا  JO ا+ردن 

 MZ موزمبيق  JP اليابان 

 NA ناميبيا  KE كينيا 

 NE النيجر  KG كرجيزستان 

 NG نيجيريا  KM كومورس 

 NI نيكاراجوا  KN سانت كيتسى ونيفيز 

 NL ھولندا  KP شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية( 

 NO النيرويج  KR الجنوبية( جمھورية كوريا( 

 NZ نيوزي7ندا  KW الكويت 

 OM عمان  KZ كزاخستان 

 PA بنما  LA جمھورية +و الديمقراطية  
 PE بيرو  LB لبنان 

 PG جمھورية غينيا الجديدة  LC سانت لوشيا 

 PH الفلبين  LI ليخنشتين 

 PK باكستان  LK سيري7نكا 

 PL بولندا  LR ليبيريا 

 PT البرتغال  LS ليسوتو  

 PY بروجواى  LT لتوانيا 

 QA رقط   LU لوكسمبورج 

 RO رومانيا  LV تفيا+ 

 RS جمھورية الصرب  LY ةليبيالجمھورية العربية ال 

 RU جمھورية روسيا ا+تحادية  MA المغرب 

 RW رواندا  MC موناكو 

 SA المملكة العربية السعودية  MD جمھورية ملدوفا 
 SC سيشل  ME مونتينجيرو 
 SD السودان  MG مدغشقر 
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ع رموز الدول األعضاءتاب  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 ZA جمھورية جنوب أفريقيا  RW رواندا 

 ZM زامبيا  SG سنغفافورة 

 ZR زائير  SI سلوفينيا 

 ZW زيمبابوى  SK سلوفيكيا 

    SL سيراليون 

    SM سان مارينو 

     SN السنغال  

    SO الصومال 

     SR سورنيام  

    ST ساوتومى و برنسبى 

    SV السلفادور 

    SY الجمھورية العربية السورية 

    SZ سوازي7ند 

    TD تشاد 

    TG جووت 

    TJ طاجيكستان 

    TH تاي7ند 

    TM تركمانستان 

    TN تونس 

    TR تركيا 

    TT ترناداد و توباجاو 

    TW تايوان 

    TZ جمھورية تنزانيا ا+تحادية 

    UA أوكرانيا 

    UG أوغندا 

    US الو+يات المتحدة ا-مريكية 

    UY أورجواى 

    UZ اوزبكستان 

    VE 7فنزوي 

    VN فيتنام 

    YD اليمن 

    YU يوغوسلفيا 
  

( iv )  
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  ان بي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر ابريل بالطلبات 

  والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 
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 LAURA HERBST  

 ANILKUMAR GANAPATI GAONKAR  

 WEI-ZHI CHEN  

  

  اثناء فتره التخزين منتجات غذائيه ذات نظام IطHق الرطوبه للحفاظ على قوام الملمس (54)
(31) 10/463178 
(32) 2003/6/16 
(33) US 

  
 

  



  

٤

  

-  3   (21) 2006080408  
(22) 2006/8/7   
   المركز القومى للبحوث  (71)
  ء عبد الرحمن محمود حسانيندعا. د  (72)

  

  انتاج وتقييد وتنقيه انزيم ا"نفيرتيز باستخدام نشاره الخشب كحامل (54)
  
 

  

-  4   (21) 2008020320   
(22) 2008/2/25  
(71) UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM) 
(72)  GEORG ACHTERKOMP 

 CHIHARU INOUE  

 MATTHIAS KUHN  

 KOHLUS REINHARD   

 DIETER KURT KARL ACHERMONN  

  

كتابل ويحتوى المركز  مركز معبأ لتحضير مرق حساء صلصله مرق اللحم او لHستخدام (54)
  .زانثان وصمغ التارا

(31) 07110027 
(32) 2007/6/12 
(33) EP 

  
 

  



  

٥

  

-  5   (21) 2008040576  
(22) 2008/4/3   
(71) PGS ONSH  ORE, INC (UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  GARY LEE SCOTT  

  

  طرق و انظمه التصوير الزلزالى المنتشر (54)
(31) 11/784,823 
(32) 2007/4/11 
(33) US 

  
 

  

-  6   (21) 2008050762  
(22) 2008/5/8  
(71) KARFT FOODS HOLDINGS INC  

(UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  DENNIS ANN KIM  

 MIA REVARD  

 GEVRY  DONALD EDGRTON  

  

  وعاء له خواص اطHق محسنه (54)
(31) 11/748,815 
(32) 2007/5/15 
(33) US 

  
 

  



  

٦

 

-   7   (21) 2007070382  
(22) 2007/7/18  
(71) ALSTOM TRANSPORT SA, (FRANCE) 
(72)  FRANCEIS CARMES  
  ناوره لنقط التحويل مع تحكم يدوىجھاز م (54)
(31)  60/06578 
(32) 2006/7/19 
(33) FR 
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر ابريل بالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 



٨  
  

  

  
    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 يعترض كتابة على السير فى إج9راءات الب9راءة بإخط9ار يوج9ه نأيجوز لكل ذى شأن " 

Bخت99راع مت99ضمنا أس99باب اBًعت99راض وذل99ك خ�99ل س99تين يوم99ا م99ن ًإل99ى مكت99ب ب99راءات ا
ًتاريخ اBع�ن عن قبول الطلب ف9ى جري9دة ب9راءات اBخت9راع ، ي9أتى ھ9ذا تطبيق9ا Nحك9ام 

 من قانون حماي9ة حق9وق الملكي9ة الفكري9ة ال9صادر بالق9انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 
   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



٩  
  

  

  
    

  

  

-   1   (21) PCT/NA2005/000033  
(22) 2005/2/27  
(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL 

RESEARCH ORGANISATION (AUSTRALIA)  
(72)  1-ROSS V. ALLEN  

 2-WENDY BORBIDGE  

 3-DANIEL R. EAST  

 4-DANIEL D. LIANG  

  

للماغنسيوم  طريقه Cنتاج شريط من سبيكه ماغنسيوم بواسطه الصب باستخدام درفيلين (54)
  وسبائكه

(31) PCT/AU2003/001097 - 2002951075 
(32) 2003/8/27 - 2002/8/29 
(33) AU 

  
 

  

-   2   (21) PCT/NA2005/000064  
(22) 2005/3/16  
(71) ARKEMA (FRANCE) 
(72)  1-JACQUES AUGER  

 2-THIERRY AUBERT  

  

واCبنيه واCعمال الفنيه  ودمعالجه مبيده لUفات فى المنتجات الغذائيه المخزونه والطر (54)
  باستخدام مركبات الكبريت

(31) 02/11605 - PCT/FR2003/002725 
(32) 2002/9/19 - 2003/9/16 
(33) FR 

  
 

  



١٠  
  

  

  
    

  

-  3   (21) PCT/NA2005/000091  
(22) 2005/3/29  
(71) PB CORPORATION NORTH AMERICA INC 

(UNITD STATIS OF AMERICA)  

(72)  1-JEFFERY H. SAWCHUK  
 2-PATRICK B. WARD  

 3-RICHARD JR. JONES  
وطاقه كھربيه  Cنتاج طاقه لضغط عامل مثلج CO2 نظام وطريقه ذات انبعاثات منخفضه من (54)

  التربينات لعمليه اساله غاز ھيدروكربونى خفيف باستخدام حقن ھواء مبرد الى
(31) 60/414,806 - PCT/US2003/030555 
(32) 2002/9/30 - 2003/9/29 
(33) US 

  
 

  

-  4   (21) PCT/NA2005/000115  
(22) 2003/4/9  
(71) WATER STANDARD COMPANY LLC 

(UNITD STATIS OF AMERICA) 
(72)  1-ANDREW W. GORDON  

 2-CHARLES R. CUSHING  

 3-MICHAEL J. CAVANAUGH  

 4-STEVEN J. DURANCEAU  
  طريقه ونظام متنقل Cزاله الملوحه و توفير ماء منزوع الملح (54)
(31) 10/453,206 - 60/505,341 - 10/630,351 - PCT/US2003/026726 

416,907/60 
(32) 2003/6/3 - 2003/6/3 - 2003/7/30 - 2003/8/27– 

 2002/10/8 
(33) US 

  
 

  



١١  
  

  

  
    

  

-  5   (21) PCT/NA2005/000878  
(22) 2005/12/28  
(71) BOEHINGER INGELHEIM INTERATIONAL GMBH (GERMANY) 
(72)  1-HAUSMANN MATTHIAS   

 2-REINECKE HOLGER   

 3-EICHER JOACHIM   

 4-GESER JOHANNES   

  

  فوھه ذات ضغط عالى دقيقه التركيب مع وظيفه المرشح المدمج (54)
(31) DE10330370.7 - EP03027927.7 - PCT/EP2004/006768 
(32) 2003/6/30 - 2003/12/4 - 2004/6/23 
(33) DE  

  
 

  

  

-  6   (21) PCT/NA2006/000421  
(22) 2006/5/4  
(71) ALCOA CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL  

(UNITD STATIS OF AMERICA) 
(72)  1-KAMATH M. RAMESH  

 2-HERALD M. COY  

  

  لدفع والسحبقفل لحاويه يعمل با (54)
(31) 10/701,847 - PCT/US2004/040203 
(32) 2003/11/5 - 2004/11/4 
(33) US 

  
 

  



١٢  
  

  

  
    

  

-  7   (21) PCT/NA2006/000485  
(22) 2006/5/23  
(71) KONE CORPORATION (FINLAND) 
(72)  1-MUSTALAHTI JORMA 

 2-AULANKO ESKO   

  

  تركيبه لتعليق مصعد (54)
(31) 20031718 - PCT/FI2004/000704 
(32) 2003/11/24 - 2004/11/22 
(33) FI 

  
 

  

-  8   (21) PCT/NA2006/000509  
(22) 2006/6/1  
(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY BV (NETHERLANDS) 
(72)  1-YIYAN CHEN  

 2-TIMOTHY L. POPE  

 3-JESSE LEE  

  

  الكربون لمعالجه حفره بئر  باستخدام ثانى اكسيدةرغوه منه او تنشيط مائع يتم عمل هتركيب (54)
(31) PCT/IB2004/052646 - 60/527,552 - 10/860,855 
(32) 2004/12/2 - 2003/12/5 - 2004/6/4 
(33) US 

  
 

  



١٣  
  

  

  
    

  

-  9   (21) PCT/NA2006/000527  
(22) 2006/6/6  
(71) SMS DEMAG AG (GERMANY) 
(72)  1-KNEPPE GÜNTER   

 2-ROHDE WOLFGANG   
  طريقه ومنصه دلفنه لمضاعفه السيطره على اCشكال (54)
(31) 103 61 490.7 - 10 2004 020 132.3 - PCT/EP2004/013214 
(32) 2003/12/23 - 2004/4/24 - 2004/11/22 
(33) DE 

  
 

  

-  10   (21) PCT/NA2006/000567  
(22) 2006/6/15  
(71) E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY 

(UNITD STATIS OF AMERICA) 
(72)  1-BRUCE LAWRENCE FINKELSTEIN  

 2-GREGORY RUSSELL ARMEL  

 3-VERNON ARIE WITTENBACH  

 4-DAVID ALAN CLARK  
  بريميدينات مبيده لUعشاب (54)
(31) 60/531,300 - 60/598,397 - PCT/US2004/042302 
(32) 2003/12/19 - 2004/8/3 - 2004/12/16 
(33) US 

  
 

  



١٤  
  

  

  
    

  

-  11   (21) PCT/NA2006/000663  
(22) 2006/7/13  
(71) GEOX S.P.A. (ITALY) 
(72)  1-MARIO POLEGATO MORETTI  
  حذاء ذو نعل و فوقى قابل للتنفس وصامد للماء (54)
(31) PD2004A000014 - PCT/EP2005/000524 
(32) 2004/1/22 - 2005/1/20 
(33) IT 

  
 

  

  

-  12   (21) PCT/NA2006/000729  
(22) 2006/8/2  
(71) ROHDIA UK LIMITED (UNITED KINGDOM) 
(72)  1-CHRISTOPHER R. JONES  

 2-ROBERT E. TALBOT  
  ء ملوثلمعالجه نظام ما THP تركيبه تعاونيه مبيده حيويا تشمل ملح (54)
(31) 0402395.8 - PCT/GB2005/000373 
(32) 2004/2/3 - 2005/2/3 
(33) GB 

  
 

  



١٥  
  

  

  
    

  

-  13   (21) PCT/NA2006/000807  
(22) 2006/8/30  
(71) CIBO N.V (BELGIUM) 
(72)  1-DOMINIQUE GILLES  
  عنصر صنفره (54)
(31) PCT/IB2005/050799 - 2004/0116 
(32) 2005/3/3 - 2004/3/3 
(33) BE 

  
 

  

-  14   (21) PCT/NA2006/000890  
(22) 2006/9/19  
(71) KLAMATH FALLSINC (BRITISH VIRGIN ISLANDS) 
(72)  1-ANDREY PECHKOV  

 2-ALFREDO ZOLEZZI-GARRETON  

 3-VLADIMIR ABRAMOV  

 4-LUIS PAREDES - ROJAS  

 5-OLEG ABRAMOV 

  قه و جھاز لتكثيف انتاج زيت عالي اللزوجهطري (54)
(31) PCT/IB2005/050937 - 10/805,117  
(32) 2005/3/17 - 2004/3/19 
(33) US 

  
 

  



١٦  
  

  

  
    

  

-  15   (21) PCT/NA2006/001076  
(22) 2006/11/12  
(71) CAST S.P.A (ITALY) 
(72)  1-GIORGIO OFFREDI  
  ى الغUيات وما شابه ذلكنظام لتثبيت شمع اCحتراق ف (54)
(31) SV2004A000022 - PCT/EP2005/052146 
(32) 2004/5/17 - 2005/5/11 
(33) IT 

  
 

  

-  16   (21) PCT/NA2006/001079  
(22) 2006/11/12  
(71) BOUGUES TRAVAUX PUBLICS (FRANCE) 
(72)  1-PHILIPPE AUTUORI  

 2-PATRICK PALBRAS  

 3-PIERRE ARISTAGHES  

 4-PIERRE LONGCHAMP  
  طريقه وجھاز لبناء نفق مغمور على تربه سطح البحر (54)
(31) PCT/IB2005/001741 - 0405129 
(32) 2005/5/11 - 2004/5/12 
(33) FR 

  
 

  



١٧  
  

  

  
    

  

-  17   (21) PCT/NA2007/000044  
(22) 2007/1/17  
(71) CEOX S.P.A (ITALY) 
(72)  1-MARIO POLEGATO MORETTI  
  نعل احذيه صامد للماء وقابل للتنفس (54)
(31) PD2004A000208 - PCT/EP2005/008064 
(32) 2004/7/30 - 2005/7/25 
(33) IT 

  
 

  

  

-  18   (21) PCT/NA2007/000175   
(22) 2007/2/13  
(71) QUALLICOM FLARION TECHNOLOGIES  

(UNITD STATIS OF AMERICA) 
(72)  1-ALAN O'NEILL  
(73) QUALLICOM INCORPORATED(UNITD STATIS OF AMERICA) 

 بمجال العنوان مع خادم طريقه و نظام للنقل الفعال للعنوان وتحديد العنوان وارسال اشارات (54)
VPN  

(31) PCT/US2005/028481 - 10/918,262 
(32) 2005/8/11 - 2004/8/13 
(33) US 

  
 

  

  



١٨  
  

  

  
    

  

-  19   (21) PCT/NA2007/000351  
(22) 2007/4/8   
(71) UNION ENGINERING A/S (DENMARK) 
(72)  1-RASMUS FIND  
  طريقه CستخUص غاز ثانى اكسيد الكربون من تيار غاز (54)
(31) PCT/DK2005/000006 - PCT/DK2005/000362 - PA 2004 01543 
(32) 2005/1/7 - 2005/6/1 - 2004/10/8 
(33) DK 

  
 

  

-  20   (21) PCT/NA2007/000479  
(22) 2007/5/15  
(71) BUNDESDRUCKEREI GMBH (GERMANY) 
(72)  1-CARSTEN SENGE  

 2-ENRICO HAHN  
كتاب و ھذه  طريقه و جھاز لتصنيع ورقه بينيه خاصه لمستند تحقيق شخصيه على ھيئه (54)

  ة خاصهالورقه البينيه بصف
(31) PCT/EP2005/012076 - 10 2004 055 973.2 
(32) 2005/11/10 - 2004/11/19 
(33) DE 

  
 

  



١٩  
  

  

  
    

  

-  21   (21) PCT/NA2007/000628  
(22) 2007/6/19  
(71) 1-ENI S.P.A (ITALY) 

2-SNAMPROGETTI S.P (ITALY) 
(72)  1-MARIO MARCHIONNA 

 2-SERGIO ROSI  

 3-NICOLETTA PANARITI  

 4-ALBERTO DELBIANCO  

 5- ROMOLO MARCHIONNA 

  عمليه لتحويل شحنات ثقيله مثل الزيوت الخام الثقيله وبقايا التقطير (54)
(31) PCT/EP2005/013842 - MI2004A002445 
(32) 2005/12/19 - 2004/12/22 
(33) IT 

  
 

  

-  22   (21) PCT/NA2007/001304  
(22) 2007/11/25  
(71) FINE TECHNICS CO.LTD (KORIA) 
(72)  1-SEUNG HOON BACK  
جھاز اCمداد  جھاز وطريقه لUمداد الكمى بمسحوق وجھاز لUمداد بماده يحتوى على (54)

  بالمسحوق
(31) PCT/KR2006/001833 - 10-2006-0042832 - 10-2005-0043208 
(32) 2006/5/17 - 2006/5/12 - 2005/5/23 
(33) KR 

  
 

  



٢٠  
  

  

  
    

  

  

-   23   (21) 2008010063   
(22) 2008/1/13  
(71) SCA HY GIENE PRODUCTS AB (SWEDEN) 
(72)  1-LEIF WALLSTROM  

 2-CAMILLA ELFSBERG  

 3-SOLGUN DREVIK 

  منتج ماص ذو احكام محسن (54)
(31) PCT/SE2005/001146 
(32) 2005/7/13 
(33) SE 

  
 

  

-   24   (21) 2008020259   
(22) 2008/2/12  
(71) OBRIST CLOSURES SWITZERLAND GMBH(SWITZERLAND)  
(72)  1-KATIE BO DNAR   

 2-CHRISTOPHER P. RAMSEY  
  تجميعه غلق حاويه (54)
(31)  05255021.7  -( PCT/EP2006/064724)   
(32) -      2005/8/12 2006/7/27  
(33) EP  

  
 

  



٢١  
  

  

  
    

  

-   25   (21) 2008050784  
(22) 2008/5/13  
(71) WEIXING SU (CHINA) 
(72)  1-WEIXING SU  

  مولد له وحدتى تشغيل (54)
(31) (PCT/CN2006/002397) - 200510125211,9 
(32)              2006/9/14-           2005/11/16 
(33) CN  

  
 

  

-   26   (21) 2008060927  
(22) 2008/6/4   
(71) SOCIEDAD ESPANOLA DE DESARROLLOS QUIMICOS S.L. 

(SPAIN) 
(72)  1-JAUME PALENCIA ADRUBAU   

 2-CASTELLA  SOLA JAUME  

 3-LIDIA ROURA SANTOS 

 4-BARROT FEIXAT MIREIA 
  جھازCحتجازحشرات الثمرات (54)
(31) (PCT/EP2006/011135) - 200503100 
(32) 2006/11/20 - 2005/12/16 
(33) ES 

  
 

  



٢٢  
  

  

  
    

  

-   27   (21) 20071201375   
(22) 2007/12/5  
(71) P.M.M. HOFF HOLDING BV (VETHERLAND) 
(72)  1-PETRUS MOTTHEUS MARIA HOFF  

 دعامة نبات وطريقة ولوح لتجميع الماء (54)
  ) PCT/NL2006/000282 (- 1029307 ـ 1029216 (31)
(32) 2005/06/08 – 2005/06/21 – 2006/06/08 
(33) NL  

  
 

  

 



٢٣  
  

  

  
    

  

-   28   (21) PCT/NA2007/000057  
(22) 2007/1/22  
(71) MITSUI CHEMICALS INC (JAPAN)  
(72)  1-TAKESHI KAKIMOTO  

 2-HISATO KAMEKAWA  

 3-YUTAKA CHIBA  

 4-TOSHIYUKI KOHNO  

 5-YUMI KOBAYASHI  

 6-NAOFUMI TOMURA  

 7-NATSUKO ARAKI  

 8-MASAKO YOSHIDA  

 9-YOJI AOKI  

 10-SHINICHI BANBA  
  كمكون عمليه لتحضير مشتقات داى امين ومبيد للفطر يتضمن مشتق داى امين (54)
(31)  2005-019032- 2004-213208- (PCT/JP2005/013233) 
(32) -      2004/7/21 -                     2007/5/19 2005/1/27  
(33) JP 
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر ابريل بالطلبات 

   )الجــات(التربس طار اتفاقيــــة إوالمقدمة فى 
MAIL BOX  
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لل99وزير المخ99تص ـ عل99ى ح99سب ا=ح99وال ـ بع99د ا=ع�99ن ع99ن قب99ول طل99ب الب99راءة " 
 ان الطلب يتعل9ق ب9شئون ا=عتراض على السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له

ال99دفاع او ا=نت99اج الحرب99ى او ا=م99ن الع99ام او ان ل99ه قيم99ة ع99سكرية او امني99ة او ص99حية، 
ويك99ون ا=عت99راض خ�99ل ت99سعين يوم99ا م99ن ت99اريخ ا=ع�99ن ع99ن قب99ول طل99ب الب99راءة ف99ى 

  . جريدة براءات ا=ختراع
اءات اص99دار ويترت99ب عل99ى ا=عت99راض ف99ى الح99ا=ت الم99شار اليھ99ا وق99ف ال99سير ف99ى اج99ر

  "البراءة  
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-   1   (21) 2003040351  
(22) 2003/4/19  
(71) CPEX PHARMACEUTICALS INC 

(UNTIED STATES OF AMERICA) 
(72)  ROBERT GYURIK  
  ندروجينأتركيبه صـيدليه لتوصيل  (54)
(31) 60/374,103 
(32) 2002/4/19 
(33) US 

  
 

  

-   2   (21) 2004060262  
(22) 2004/6/10  
(71) LES LABORATOIRES SERVIER (FRANCE) 
(72)  PATRICE DESOS  

 ALEX CORDI  

 PIERRE LESTAGE  

  

صيدJنيه تحتوى  مركبات بنزوثيازين وبنزوثياديازين جديده وعمليه لتحضيرھا وتركيبات (54)
  عليھا

(31) 0307117 
(32) 2003/6/13 
(33) FR 
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر ابريل بالطلبات 

  بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
  PCT (MAIL BOXجات (
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لل==وزير المخ==تص ـ عل==ى ح==سب اAح==وال ـ بع==د اAع==�ن ع==ن قب==ول طل==ب الب==راءة " 

دارھا وذلك اذا تبين له ان الطل=ب يتعل=ق ب=شئون اAعتراض على السير فى اجراءات اص
ال==دفاع او اAنت==اج الحرب==ى او اAم==ن الع==ام او ان ل==ه قيم==ة ع==سكرية او امني==ة او ص==حية، 
ويك==ون اAعت==راض خ==�ل ت==سعين يوم==ا م==ن ت==اريخ اAع==�ن ع==ن قب==ول طل==ب الب==راءة ف==ى 

  . جريدة براءات اAختراع
اليھ==ا وق==ف ال==سير ف==ى اج==راءات اص==دار ويترت==ب عل==ى اAعت==راض ف==ى الح==اAت الم==شار 

  "البراءة  



٢٩
    

  
    

  

  

-   1   (21) PCT/NA2004/000074  
(22) 2004/8/19  
(71) ADCOCK INGRAM LIMITED (SOUTH AFRICA) 
(72)  MICHAEL C. NORRIS  
  ومخدر COX-2 اتحادات صيدليه لمثبطات (54)
(31)  2002/1395  - (PCT/IB2003/00500)   
(32)  2003/2/14-   2002/2/19  
(33) ZA 
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر ابريل بالطلبات 

  PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
 من القانون) ١٧(طبقا 5حكام المادة 
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لل>>وزير المخ>>تص ـ عل>>ى ح>>سب ا5ح>>وال ـ بع>>د ا5ع>>�ن ع>>ن قب>>ول طل>>ب الب>>راءة " 

السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطل>ب يتعل>ق ب>شئون ا5عتراض على 
ال>>دفاع او ا5نت>>اج الحرب>>ى او ا5م>>ن الع>>ام او ان ل>>ه قيم>>ة ع>>سكرية او امني>>ة او ص>>حية، 
ويك>>ون ا5عت>>راض خ>>�ل ت>>سعين يوم>>ا م>>ن ت>>اريخ ا5ع>>�ن ع>>ن قب>>ول طل>>ب الب>>راءة ف>>ى 

  . جريدة براءات ا5ختراع
 ف>>ى الح>>ا5ت الم>>شار اليھ>>ا وق>>ف ال>>سير ف>>ى اج>>راءات اص>>دار ويترت>>ب عل>>ى ا5عت>>راض

  "البراءة  



٣٢
    

  
    

  

  

-  1   (21) PCT/NA2007/000165  
(22) 2007/2/12  
(71) SWEETWELL N.V (BELGIUM) 
(72)  1-SOPHIE DE BAETS  

  

  بديل وظيفى للسكر (54)
(31) PCT/EP2005/008810 - 04103889.4 - 04447297.5 
(32) 2005/8/12 - 2004/8/12 - 2004/12/24 
(33) EP 

  
 

  

-  2   (21) PCT/NA2006/000110  
(22) 2006/1/30  
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 

(UNITD STATIS OF AMERICA) 
(72)  1-DANIEL S. CONNOR  

  

  وقود لمحرك نفاث و محرك غازى وصاروخ ومحركات الديزل (54)
(31) PCT/US2004/023601 - 60/491,750 
(32) 2004/7/22 - 2003/8/1 
(33) US 

  
 
  

  



٣٣
    

  
    

  

  

-  3   (21) PCT/NA2006/000111  
(22) 2006/1/30  
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 

(UNITD STATIS OF AMERICA) 
(72)  1-DANIEL S. CONNOR  

  

  وقود لمحرك نفاث ومحرك غازى وصاروخ ومحركات الديزل (54)
(31) PCT/US2004/023602 - 60/491,721 
(32) 2004/7/22 - 2003/8/1 
(33) US 

  
 

 
-  4   (21) PCT/NA2006/000721  

(22) 2006/8/1  
(71) PRISMA DIAGNOSTIKA GMBH   
(72)  1-PETER SCHWIND  
(73) MEDION DIAGNOTICS AG (SWIZERLAND) 

  ر الدمطريقه وعنصر اختبار Pختبا (54)
(31) PCT/EP2005/001027 - 10 2004 005 139.9 
(32) 2005/2/2 - 2004/2/2 
(33) DE 
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  بيان

   ٢٠١٠ابريل بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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 م-ن ق-انون حماي-ة ١٩ الم-ادة  م-نللفق-رة الثاني-ةيتم النشر ع-ن الب-راءات ال-صادرة طبق-ا " 
:  الت--ى ت--نص علـــ--ـى  و ٢٠٠٢ل--ســنة  ٨٢ ة ال--صادر بالق--انون رق--محق--وق الملكي--ة الفكري--

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق-رار ف-ى 
  "جريدة براءات اOختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

٣٦
   

  

  

  

 

-   1   (11) 024661  
(21) 2007050275  
(22) 2007/5/28  
(71) LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO. LTD 

84-11.5 GA.NAMDAEMUN -RO.JUNG-GU. SEOUL-REPUBLIC 
OF KOREA  

(72)  KI-YOUNG KIM  
  

  ھدى احمد عبد الھادى (74)
  غطاء لفاصل دائره كھربيه بباب مدمج (54)
(31) 10- 2007- 0023212 
(32) 2007/3/8  
(33) KR  
(51) int. Cl.8 H01H 71/02  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٣٧
   

  

  

  

-   2   (11) 024671  
(21) 2006080462  
(22) 2006/8/27  
 المركز القومى للبحوث  (71)

   جمھوريه مصر العربيه- الجيزه -الدقى  )التحرير سابقا(شارع البحوث33
  رشدي ابراھيم محمد القاضي/ اXستاذ   (72)
يوسف  امال/ ماجده محسب السيد / السيده :تفويض نقطه اXتصال بمكتب البراءات ويمثلھا  (74)

  منى محمد فريد/ احمد 
  استخدام بعض اكساب النباتات الطبيه في عlئق اXرانب الناميه (54)
(51) int. Cl.8 A01C 1/00, 1/06, 11/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
-   3   (11) 024672  

(21) 2006110603  
(22) 2006/11/20  
 المركز القومى للبحوث (71)

  جمھوريه مصر العربيه-  جيزه-  الدقى -) التحرير سابقا(شارع البحوث   33
   سامى السباعى ابو ھيبه شلبى/ اXستاذ الدكتور  (72)

  صر جاد احمد البlكوسى نا/ الدكتور 

  مرجاريت كونستا نتينوفنا بيlكوفا/ الدكتور 
محسب السيد  ماجده/  المركز القومى للبحوث ويمثلھا السيده -نقطه اXتصال مكتب البراءات  (74)

  واخرين
استر  طريقه بسيطه وفعاله وقابله للتطبيق الصناعى Xكساب اXقمشه المصنعه من البولى (54)

  طاته مع القطن خواص مقاومه تاثير الميكروباتوكذلك خل
(51) int. Cl.8 D06M11/32,11/58  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



  

٣٨
   

  

  

-   4   (11) 024674  
(21) 2003121071  
(22) 2003/12/9   
(71) 1-STATOIL ASA 

I & K IR PAT FORUSBEEN 50 N-4035 STAVANGER - NORWAY  
2-PETROSA (THE PETROLEUM OIL & GAS CORPORATION OF 
SA (PTY) LTD  
PRIVATE BAG 14, 6500 MOSSELBAY (SOUTH AFRICA) 

(72)  1-GARETH D. SHAW  
 2-OLA OLSVIK  

 3-ERLING RYTTER  

 4-JOSTEIN SOGGE  

 5-JAN A . STENSEN  
  سمر احمد اللباد (74)
  ططريقه لزياده استخlص النفط من حقل نف (54)
(31) (PCT/NO2002/00477)  
(32) 2002/12/13  
(33) NO  
(51) int. Cl.8 E21B 43/16 C01B 3/36,C10G 2/00,   

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٣٩
   

  

  

-   5   (11) 024681  
(21) 2003040380  
(22) 2003/4/22  
(71) RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD 

587 GRAND JUNCTION ROAD, GEPPS CROSS, SOUTH 
AUSTRALIA 5094 - AUSTRALIA  

(72)  1-IAN R. BATEMAN  
 2-GULCAY UYSAL  

  

  سمر احمد اللباد (74)
  شريحه مركبه يمكن لفھا لتكوين انبوبه حلزونيه وطريقه لعمل ذلك (54)
(31) 1824  
(32) 2002/4/22  
(33) AU  
(51) int. Cl.8 B29D 23/00   

    سنة٢٠: يةمدة الحما 
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  انبي
   للطلبات ٢٠١٠بالبراءات الصادرة خ�ل شھر ابريل 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
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 م2ن ق2انون حماي2ة ١٩ الم2ادة  م2نللفق2رة الثاني2ةيتم الن2شر ع2ن الب2راءات ال2صادرة طبق2ا " 

:  الت22ى ت22نص علـــ22ـى  و ٢٠٠٢ل22ســنة  ٨٢ ون رق22محق22وق الملكي22ة الفكري22ة ال22صادر بالق22ان
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھ2ذا الق2رار ف2ى 

  "جريدة براءات اOختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



٤٢
    

  
    

  

 

-   1   (11) 024647  
(21) PCT/NA2007/000951  
(22) 2007/9/9  
(71) TECHGATE SA 

33, OP DER HOBUCH , L -5832 FENTANGE - LUXENBOURG  
(72)  1-WILLIAM ROSE  

 2-DOMINIQUE VERRELLE 

 3-ALBERT GAUCHE  
   سمر احمد اللباد/ ا,ستاذة (74)
   لوعاء فلزىى خطىنز,قإ ىصمام بواب (54)
(31) PCT/EP2006/050171 - 05101886,9  
(32) 2006/1/12 -   2005/3/10  
(33) EP 
(51) int. Cl.8 B22D 41/24 41/26, 41/38, 41/22  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٤٣
    

  
    

  

  

-   2   (11) 024648   
(21) PCT/NA2007/001101   
(22) 2007/10/16  
(71) SUDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM 

OCHSENFURT  
MAXIMILIAN STRASSE 10.68165 MANNHEIM - GERMANY  

(72)  1-JOCHEN ARNOLD  
 2-STEFAN FRENZEL  

 3-THOMAS MICHELBERGER  

  

  سمر احمد اللباد/ ا,ستاذة (74)
  عمليه ,ستخ[ص ماده بيولوجيه يتم اختيارھا من بنجر السكر (54)
(31)  (PCT/EP2006/002344) - 102005017446.9  
(32) 2006/3/15 -            2005/4/15  
(33) EP -                        DE  
(51) int. Cl.8 C11D 1/08, 1/02  & A23F 3/18, 5/26  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٤
    

  
    

  

  

-   3   (11) 024649  
(21) PCT/NA2007/000785  
(22) 2007/7/30   
(71) 1-UHDE GMBH  

FRIEDNCH - UHDE -STRASSE 15, 44141 DORTMUND - 
GERMANY  
2-BORSIG PROCESS HYAT EXCHANGER GMBH 
JELLESSTR.21 13507 BERLIN - GERMANY  

(72)  1-STEFFEN WERTH  
 2-NICOLE DINGES  

 3-MIRJAM KIGUS  

 4-THOMAS SCHIESTEL  

  

   سمر احمد اللباد/ ا,ستاذة  (74)
  فيه مجوفهطريقه ,نتاج واستخدام الياف تركيبيه خز (54)
(31) PCT/EP2006/000546 - 102005005464.1  
(32) 2006/1/23 -             2005/2/4   
(33) EP -                       DE  
(51) Int.CI.8 C04B 38/00, H01M 8/02, B01D 53/32 

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٥
    

  
    

  

  

-   4   (11) 024650  
(21) PCT/NA2007/000123   
(22) 2007/2/4   
(71) VOEST - ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH & CO -  

TURMSTRASSE 44, A-4031 LINZ (AT) AUSTRIA 
(72)  1-HANS STIASNY   

 2-KARL LAABER   

 3-OSKAR PAMMER,   

(73) SIEMENS VAI METALS THCHONOLOGIES GMBH & CO 
TURMSTRASSE 44, A-4031 LINZ (AT) AUSTRIA 

   سمراحمد اللباد/ ا,ستاذة  (74)
  جھاز شحن ماكينه تلبيد شرائطيه (54)
(31) 2004/1325 - (PCT/EP2005/007528)  
(32) 2004/8/2 -                      2005/7/12  
(33) AU -                                   EP  
(51) int. Cl.8 C22B 1/20  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
  
  



٤٦
    

  
    

  

  

-   5   (11) 024651  
(21) PCT/NA2007/000019  
(22) 2007/1/9   
(71) 1-FEXCO  

FOXCO FINANCIAL SERVIEES CENTRE, TVERAGH ROAD, 
KILLORGLIN, COUNTY KERRY- IRELAND 
2-O'SULLIVAN, CHRIS 
LEVEL 23, 44 MARKET STREET SYDNEY, NEW 2000  
AUSTRALIA   

(72)  1-TIM RING  
 2-DENIS CLEARY   

(73) FEXCO 

 FEXCO FINANCIAL SERVICES CENTRE, IVERAGH ROAD, 
KILLORGLIN, COUNTY KERRY (IRELAND) 

   سمراحمد اللباد/ ا,ستاذة  (74)
   طريقه تحويل مباشر للعمله (54)
(31) PCT/AU2005/000983-  534045  - 2004903810  
(32) 2005/7/06 - 2005/7/12 -     2004/7/12  
(33)  - NZ - AU  AU 
(51) int. Cl.8 G06F 17/60  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٧
    

  
    

  

  

-   6   (11) 024652   
(21) PCT/NA2006/000372  
(22) 2006/4/20  
(71) COMPOSITE TECHNOLOGY CORPORATION  

2026 MCGAW AVE, IRVINE, CA 92614  
(UNITED STATES OF AMERIC)  

(72)  DAVID BRYANT  
  

  سمراحمد اللباد/ ا,ستاذة  (74)
 ِ موصل مقوى مصنوع منجديله على شكل طوق وطرف غير مكھرب ل[ستخدام مع كبل (54)

   ا,لومنيوم وبه قلب مركب
(31) 10/690839 - 10/911072 - (PCT/US2004/035199)  
(32) 2003/10/22 - 2004/8/4 - 2004/10/22  
(33) US  
(51) int. Cl.8 H01R 1/00   

    سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
  



٤٨
    

  
    

  

  
  

-   7   (11) 024653  
(21) PCT/NA2007/000566  
(22) 2007/6/11  
(71) MARCOPOLO S/A 

MARCOPOLO AVRNUE N280 CAXIAS DOSU /RS , 95086-200-
BRAZIL  

(72)  MAINIERI EDSON DALLE MOLLE  
  محمود رجائى الدقى/ ا,ستاذ (74)
الناتج  عمليه معدله لصنع وتركيب ھيكل مركبه لنقل الركاب وا,حمال وجسم وھيكل المركبه (54)

.  
(31) (PCT/BR2005/000252) - (PI 0405594-2) 
(32) 2005/12/5 -       2004/12/13  
(33) BR  
(51) int. Cl.8 B62D 65/02   

     سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٤٩
    

  
    

  

  

-   8   (11) 024654  
(21) 2008010145   
(22) 2008/1/27  
(71) GRAFTOMATIC V.O.F  

GEESTWWEG 164A, 2671IMC, NAALDWIJK (NETHERLANDS) 
(72)  RONNIE J.KRABBE  
  ھدى احمد عبد الھادى/ ا,ستاذة  (74)
  طريقة وجھاز لتطعيم النباتات (54)
(31) (PCT/NL2006/000389) - 1029624  
(32) 2006/7/26 - 2005/7/26  
(33) NL  
(51) int. Cl.8 A01G 3/00, 1/06  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٥٠
    

  
    

  

  

-   9   (11) 024655  
(21) PCT/NA2007/000333  
(22) 2007/4/2   
(71) KRAFT FOODS HOLDINGS INC 

THREE LAKES DRIVE - NORTHFIELD,ILLINOIS 60093 - 
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(72)  1-JIMBAY P. LOH  
 2-LAURA G. HILL  

 3-YEONG-CHING HONG  

 4-TIM HANSEN  

 5-ALICE S. CHA.  

 6-VERONICA M. HARRISON  

 7-COLIN P. CROWLEY  

 8-IKSOON KANG.  

 9-JOHN A. HIRSCHEY  

 10-ERIK K. WHALEN PEDERSEN.  

  

  عبد الھادى ھدى احمد/ ا,ستاذة  (74)
  مواد غذائيه ثابته عند التخزين وطرق تحضيرھا (54)
(31) (PCT/US2005/034942) - 10/956907   
(32) 2005/5/29 - 2004/10/1  
(33) US  
(51) int. Cl.8 A23L 2/74, 3/358,19/05 & A23B 4/24, 4/12, 4/02 & A23C 

9/144  
   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥١
    

  
    

  

  

-   10   (11) 024656  
(21) PCT/NA2007/001235  
(22) 2007/11/12  
(71) PPG INDUSTRIES OHIO INC  

3800 WEST 143RED STREET CLEVELAND OHIO 44111 
(UNITED STATES OF AMERICA)  

(72)  1-ROBERT M BONADDIO  
 2-DAVID GAZDA  

 3-KURT WELSCH  

  

  ھدى احمد عبد الھادى/ تاذة ا,س (74)
  )عن الخط او الشبكه ( منفصل / جسر تحزيز متصل  (54)
(31) PCT/US2006/018738 - 11/129,963  
(32) 2006/5/15 - 2005/5/16  
(33) US 
(51) int. Cl.8 C03B 33/27   

    سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٢
    

  
    

  

  

-   11   (11) 024657  
(21) PCT/NA2006/000407  
(22) 2006/4/30  
(71) FREDRIK JEAN-PIERRE .DEMOLE 

.2OLD BRONPTON ROAD LONDON SW 73 DQ 
(UNITAD KINGDOM)  

(72)  FREDRIC J . DEMOLE  
  

   ھدى احمدعبد الھادى / ا,ستاذة  (74)
 راسل شبكهنظام اط[ق لشبكه محموله فى الطبقات ا,على فى بناء طبقى خ[ل وحده ت (54)

  اخرى
(31) PCT/EP2004/012346 -       32546.2 
(32) 2004/10/31 - 2003/10/31  
(33) EP -              GB  
(51)  int. Cl.8 B64G 1/00, 5/00 & F41B 15/00 & F41F 3/04  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
  

  
  



٥٣
    

  
    

  

  

-  12   (11) 024658   
(21) PCT/NA2005/000094   
(22) 2005/3/29   
(71) BP CORPORATION NORTH AMERICA INC 

4101 WIN FIELD ROAD WARRENVILLE IL60555-  
(UNITED STATES OF AMERICA)  

(72)  1-JEFFREY H. SAWCHUK  
 2-RICHARED JR. JONES  

 3-PATRICK B WARD  

  

  ھدى احمد عبد الھادىا,ستاذه  (74)
سالة إ  ذات كفاءه محسنه ,نتاج طاقه لضغط عامل مثلج و طاقه كھربيه لعمليةنظام و طريقه (54)

  غاز ھيدروكربونى خفيف
(31) 60/414806 - PCT/US2003/030552  
(32) 2002/9/30 -                   2003/9/29  
(33) US 
(51) int. Cl.8 F25J1/02 & F02C6/18 & F01K23/06 

  سنة ٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٤
    

  
    

  

  

-  13   (11) 024659   
(21) PCT/NA2007/000302  
(22) 2007/3/21   
(71) JOHNSON MATTHEY PLC 

2-4 COCKSPWE STREET TRAFALGAR SQUARE LONDON 
SWIY (UNITED KINGDOM)  

(72)  1-CHARLES W. HOOPER  
 2-MICHAEL P. ROBERTS  

  

   ادىھدى احمد عبد الھ/ ا,ستاذه  (74)
   وعـــاء التفاعــل (54)
(31) (PCT/GB2005/003397) - 0421198,3  
(32) 2005/9/2 - 2004/9/24  
(33) GB  
(51) Int. Cl.8 B01J 8/02, 8/04, & C01B 3/16  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٥
    

  
    

  

  

-  14   (11) 024663   
(21) PCT/NA2007/001434  
(22) 2007/12/16  
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY  

ONE PROCTER AND GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 
45202 -UNITED STATES OF AMERICA 

(72)   1-KEVIN M. SMITH  
 2-GARY D LAVON  

  

  ھدى انيس سراج الدين/ ا,ستاذة  (74)
  ائط خلفيهوسيلة ماصه ل[ستخدام مره واحدة لھا اجنحة جانبيه مزدوجه وشر (54)
(31) (PCT/IB2006/052065) - 11/159,916  
(32) 2006/6/23 - 2005/6/23  
(33) IB - US  
(51) int. Cl.8 A61F 13/494, 13/514  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٦
    

  
    

  

  

-  15   (11) 024664   
(21) PCT/NA2007/000644  
(22) 2007/6/20   
(71) TARVIS TECHNOLOGY LIMITED  

46 DEUXBERRY AVENUE, NORTHCOLTE, NUCKLAND 
(NEWZEALAND) 

(72)  1-MICHAEL R. KESSELL  
 2-CHARLES G. MURRAY  

  

  ھدى انيس سراج الدين/ ا,ستاذة  (74)
  وعاء له جدران جانبيه وقاعده منضغطه (54)
(31) 541985 - 537514 -( PCT/NZ2005/000345)  
(32) 2005/8/23 - 2004/12/23 - 2005/12/23  
(33) NZ  
(51) int. Cl.8 B65D 77/20  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٧
    

  
    

  

   

-  16   (11) 024665  
(21) PCT/NA2007/000303  
(22) 2007/3/21   
(71) INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L 

.4417 LANCASTER PIKE WALNUT RUNBUILDING 722 
WILMINGTON ,DE 19805 (UNITED STATES OF AMERICA) 

(72)  1-WILLIAM B. THOMAS  
 2-KEITH WHISTON  

 3-EDUARDO C. GARCIA-VERDUGO  

 4-MARTYN POLIAKOFF  

 5-PAUL A. HAMLEY  

  

  ھدى انيس سراج الدين/ ا,ستاذة  (74)
  عملية ,نتاج احماض كربوكسيلليه اروماتيه غير متجانسه (54)
(31) (PCT/US2004/032392)  
(32) 2004/10/1  
(33) US  
(51) int. Cl.8 C07D 213/807  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٨
    

  
    

  

  

-  17   (11) 024666  
(21) PCT/NA2006/000467  
(22) 2006/5/17   
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY   

ONE PROCTER AND GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 
45202 - UNITED STATES OF AMERICA 

(72)  1-PROMOD K. REDDY  
 2-XINBEI SONG  

 3-JURGEN DETERING  

 4-THOMAS PFEIFFER  
  ھدى انيس سراج الدين/ ا,ستاذة (74)
وذرات  تركيبات للغسيل بھا بوليمرات تساھميه تحتوى على مجموعات اكسيد بولى الكيلين (54)

  اعيه ونظام لخفض التوتر السطحىنيتروجين رب
(31) 60/524370 - (PCT/US2004/039042)  
(32) 2003/11/21 -                    2004/11/19  
(33) US  
(51) int. Cl.8 C11D3/37,3/60  

    سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٩
    

  
    

  

  

-  18   (11) 024667  
(21) PCT/NA2006/000375   
(22) 2006/4/20  
(71) THE ARIVND MILLS LTD 

NORODA ROAD AHMED ABAD 3800 025 , GUJARAT IN - 
INDIA  

(72)  KISHOR G. AGNIHOTRI  
  

  انيس سراج الدين ھدى/ ا,ستاذة  (74)
  جھازوطريقه لصباغه ا,لياف باستخدام نظام داعم (54)
(31) (1117/MUM/2003) - (PCT/IN2004/000318)  
(32) 2003/10/21 - 2004/10/12  
(33) IN   
(51) int. Cl.8 D06B 3/00, 3/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦٠
    

  
    

  

  
  

-  19   (11) 024670  
(21) PCT/NA2007/000876  
(22) 2007/8/20  
(71) VINAY K. MEHTA (INDIA). 

F 9.TRIVENI, 66 WALKESHUAR ROAD, MUMBAI -400 006, 
MAHARASHTRA, INDIA.  

(72)  VINAY K MEHTA   
  

 صبرى مارلين عزت/ ا,ستاذة  (74)
 لوحة تھويه ، صندوق تھويه ، نظام تھويه ، لوحه عزل وطريقه لتصنيع لوحة وصندوق (54)

   التھويه
(31) (PCT/IN2005/000184) - (187/MUM/2005)  
(32) 2005/6/7 -              2005/2/21   
(33) IN  
(51) int. Cl. b65d 5/42  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦١
    

  
    

  

  

-  20   (11) 024673   
(21) PCT/NA2007/000316  
(22) 2007/3/26   
(71) OSHKOSH TRUCK CORPORATION 

2307OREGON STREET, OSHKOSH, WISCONSIN 54902  
(UNITED STATES OF AMERICA)  

(72)  1-NADER NASR  
 2-CHRISTOPHER K .YAKES  

  

  سمر احمد اللباد (74)
  نظام وطريقه للكبح في مركبه كھربيه (54)
(31) 10/950.957 - (PCT/US2005/034802)  
(32) 2004/9/27 - 2005/9/27  
(33) US   
(51) int. Cl.8 B60K 6/04,B60L 11/18  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦٢
    

  
    

  

  

-  21   (11) 024676  
(21) PCT/NA2007/000598   
(22) 2007/6/14   
(71) BJ SERVICES COMPANY  

4601 WESTWAY PARK BLRD , HOUSTON TX 77041 (UNITED 
STATES OF AMERICA) 

(72)  1-JEFFREY L. BOLDING  
 2-THOMAS G. HILL  

 3-DAVID R. SMITH  

  

  نزيه اخنوخ صادق (74)
  لجانبي لسائل خاص بالة بئرطريقه وجھاز ل[مرار ا (54)
(31) (PCT/US2005/046622) - 60/593.216  
(32) 2005/12/22 - 2004/12/22  
(33) US  
(51) int. Cl.8 E21B 27/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦٣
    

  
    

  

  

-  22   (11) 024679   
(21) PCT/NA2007/000315   
(22) 2007/3/26   
(71) OSHKOSH TRUCK CORPORATION 

2307 OREGON STREET , OSHKOSH , WISCONSIN , 54902 - 
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(72)  1-JON J. MORROW  
 2-MARTIN SCHIMKE  

 3-CHRISTOPHER  K. YAKES  
  سمراحمد اللباد (74)
  قدره انط[ق لمركبه كھربائيه (54)
(31) (PCT/US2005/035008) - 10/952,547  
(32) 2005/9/28 -    2004/9/28  
(33) US  
(51) int. Cl.8 B60K 17/28  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  

 
 



٦٤
    

  
    

  

-   23   (11) 024680   
(21) PCT/NA2006/000538  
(22) 2006/6/8  
(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 

7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA 18195 – 1501 
(UNITED STATES OF AMERICA)  

(72)  1-JOSEPH M. PETROWSKI  
 2-MARK J.ROBERTS  

  سمراحمد اللباد/ ا,ستاذ (74)
  نظام انضغاط يستخدم تيارات دخل متعدده (54)
(31) (PCT/IB 2004/004058) - 10/731,998  
(32) 2004/12/7 - 2003/12/10  
(33) IB -              US  
(51) int. Cl.8 F25J 1/02 & F25B 1/10  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
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  بيان

  ٢٠١٠ابريل بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
  للطلبات المقدمة فى إطار معاھدة الجات

MAIL BOX 
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 م2ن ق2انون حماي2ة ١٩ الم2ادة  م2نللفق2رة الثاني2ةيتم النشر ع2ن الب2راءات ال2صادرة طبق2ا " 
:  الت22ى ت22نص علـــ22ـى  و ٢٠٠٢ل22ســنة  ٨٢ حق22وق الملكي22ة الفكري22ة ال22صادر بالق22انون رق22م

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق2رار ف2ى 
  "جريدة براءات اUختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

٦٧  
  

  

  

  

-   1   (11) 024660  
(21) 1997090981  
(22) 1997/9/23  
(71) ELI LILLY & COMPANY  

LEILA CORPORATE CENTER CITY OF  INDIANAPOLIS, STATE 
OF INDIANA (UNITED STAES OF AMERICA)  

(72)  1- FRANKLIN P. BYMASTER  
 2- KENNETH W. PERRY 

 3-GARY D. TOLLEFSON  

  

  ھدى احمد عبد الھادى/ا,ستاذة  (74)
  .ين لعLج امراض نفسيهتركيبه دوائيه من او,نزابين و فلوكست (54)
(31) 60/026,884  
(32) 1996/9/23  
(33) US  
(51) Int.Cl.7 A61k 31/551, 31/137  

  ٢٢/٩/٢٠١٧تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 

  
 

  



  

٦٨  
  

  

  

-   2   (11) 024662  
(21) 2003101003  
(22) 2003/10/27  
(71) PFIZER PRODUCTS INC 

EASTERN POINT ROAD, GROTON, CONNECTICUT 06340, 
(UNITED STAES OF AMERICA) 

(72)  DAVID A. AGRIFFITH  
  

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا,ستاذة  (74)
  مركبات بيورين واستخداماتھا (54)
(31) 60/421,874  
(32) 2002/10/28  
(33) US  
(51) Int. Cl.8 C07D 473/30, 473/34,473/40 & A61K31/52 & A61P 3/04  

  ٢٦/١٠/٢٠٢٣تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 

  
 

  



  

٦٩  
  

  

  

-   3   (11) 024669   
(21) 2001020152  
(22) 2001/2/19  
(71) BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY  

P.O. BOX 4000- PRINCETON- NJ 08543-4000  
(UNITED STATES OF AMERICA)  

(72)  1-TAO WANG  
 2-OWEN B. WALLACE  

 3-ZHONGXING ZHANG  

 4-NICHOLAS A. MEANWELL  

 5-JOHN A. BENDER  
   انيس سراج الدينىھد/ ا,ستاذة  (74)
  مشتقات ازيندول مضاده للفيروسات (54)
(31) 60/184,004  
(32) 2000/2/22  
(33) US  
(51) Int. Cl.7 C07D471/04, 221/00, 209/00, 471/04, & A61K 31/495 & 

A61P 31/00,31/18  
  ١٨/٢/٢٠٢١تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 

  
 

  



  

٧٠  
  

  

  

-   4   (11) 024675  
(21) 2000060749   
(22) 2000/6/7  
(71) MENDES S. U. R. L.  

VIA NUORO N.12 ARDEA (RM) ITALY 
(72)  CLAUDIO DE SIMONE  
(73) ACTIAL FARMACEUTICA, LDA 

 RUADOS FERREIRSO, 260 FUNCHAL (MADEIRA) 9000-082 
(PORTUGAL) 

  سمر احمد اللباد/ ا,ستاذة  (74)
ائيه الغذ تركيبه تشمل على انزيم اسفنجومايلنيز القلوى لLستخدام كمستحضر منظم للوجبات (54)

  او كاضافه غذائيه او كمنتج صيد,نى
(31)  (RM99A00376 ) 
(32) 1999/6/9  
(33) IT  
(51) Int. Cl.7 A61K 38/46, 35/74 & A61P 1/00, 17/00, 25/00, 35/00  

  ٦/٦/٢٠٢٠تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 

  
 

  



  

٧١  
  

  

  

-   5   (11) 024677   
(21) 2002040433  
(22) 2002/4/27  
(71) PEPSEKO INC  

700 ANDERSON HILL ROOD PURCHASE , NEWYORK 10577 - 
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(72)  1-THOMAS LEE  
 2-GINO OLCESE  

 3-ZENA BELL  

 4-GLENN ROY  

 5-WILLIAM MUTILANGI  

 6-REIN HIRS  

 7-PETER GIVEN  

  

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا,ستاذة  (74)
  تركيبه لتحسين المذاق وطريقه استخدامھا (54)
(31) 60/334,770 - 09/845281  
(32) 2001/10/31 - 2001/5/1  
(33) US 
(51) Int. Cl.7 A23L 1/09, 1/236 2/60  

  ٢٦/٤/٢٠٢٢تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 

  
 

  



  

٧٢  
  

  

  

-   6   (11) 024678   
(21) 1998081025  
(22) 1998/8/27  
(71) FIZER INC  

235 EAST 42ND STREET , NEWYORK , N.Y 10017  
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(72)  ROBERT A. SCOTT  

(73) 
PFIZER PRODUCTS INC  
CONNECTICUT, OF EASTERN POINT ROAD, GROTON, 
CONNECTICUT 06340 (UNITED STATES OF AMERICA)  

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا,ستاذة  (74)
  عLج مؤلف من تركيبات دوائيه (54)
(31) 60/057,276  
(32) 1997/8/29  
(33) US   
(51) Int. Cl.8A61K31/40, 31/00 

  ٢٦/٨/٢٠١٨تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 
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  انبي
   للطلبات ٢٠١٠بالبراءات الصادرة خ�ل شھر ابريل 

  PCT بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
  مركبات صيد3نية
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 م8ن ق8انون حماي8ة ١٩ الم8ادة  م8نللفق8رة الثاني8ةيتم الن8شر ع8ن الب8راءات ال8صادرة طبق8ا " 

:  الت88ى ت88نص علـــ88ـى  و ٢٠٠٢ل88ســنة  ٨٢  ال88صادر بالق88انون رق88محق88وق الملكي88ة الفكري88ة
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھ8ذا الق8رار ف8ى 

  "جريدة براءات ا3ختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



٧٥    
  
    

  

  

-  1   (11) 024668   
(21) PCT/NA2005/000691   
(22) 2005/10/29  
(71) GLAXO GROUP LIMITED 

GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE, 
GREENFORD MIDDLESEX UB6 0NN (UNITED KINGDOM)  

(72)  1-GIUSEPPE ALVARO  
 2-LUCA ARISTA  

 3-FRANCESCA CARDULLO  

 4-LUCILLA D'ADAMO  

 5-ALDO FERIANI  

 6-RICCARDO GIOVANNINI  

 7-CATIA SERI  
  ھدى انيس سراج الدين/ ا.ستاذة  (74)
  مشتقات امين حلقى وعمليات لتحضيرھا وتركيبات صيدلية تحتوى عليھا (54)
(31) 0310724 - (PCT/EP2004/005005)  
(32) 2003/5/9 -                        2004/5/7  
(33) EP -                                   GB  
(51) int. Cl.8 C07D 211/34, 405/12, 405/04 & A61K 31/445 & A61P 25/00, 

25/22 
    سنة٢٠: مدة الحماية 
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  بيان
  بانتقال ملكية البراءة 
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يجوز نقل ملكية البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رھنھ�ا أو تقري�ر ح�ق " 
كي�ة وم�ع ع�دم ا:خ�8ل با7حك�ام الخاص�ة ببي�ع المح�ال التجاري�ة ورھنھ�ا 0 تنتق�ل مل. ا0نتفاع عليھا

ير حق انتفاع عليھا حجة على الغير إ0 من ت�اريخ التأش�ير ب�ذلك ف�ى قرالبراءة و0 يكون رھنھا أو ت
 من قانون حماية حقوق الملكي�ة الفكري�ة ال�صادر ٢١ًيأتى ھذا تطبيقا 7حكام المادة . سجل البراءات
   ٢٠٠٢ لسنة ٨٢بالقانون رقم 



  
  

٧٨  

  

-   1   (21) PCT/NA2006/000142  
(22) 2006/2/12  
  - أي ان سيزف�ريون تيكنولوجيكو الكوم  (71)
  سمر أحمد اللباد (74)
  طرق واجھزة 8رسال بيانات المستخدم باستخدام قنوات مرور (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
   أي ان سيزف�ريون تيكنولوجيكو الكوم  :مـــن
  كوالكوم اينكور بوريتد :الـــى

   ٠٤/٠٤/٢٠١٠ :بـتاريخ

  

-   2   (21) 2008010096  
(22) 2008/1/20  
 ھولم كريستنسين بيوسيمتسر اية بى سى  (71)
  سمر أحمد اللباد (74)
  طريقة وجھاز لتحويل مادة سيليلوزية إلى إيثانول (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 انبيكون ايه اس :مـــن
  اية اس انبيكون :الـــى

   ٠٤/٠٤/٢٠١٠ :بـتاريخ

  

-   3   (21) PCT/NA2007/000407  
(22) 2007/4/22  
 . ج. سلزوم أ (71)
  محمود رجائى الدقى (74)
  كربوكسيليك و مشتقاتھا) بيفنيل(أحماض  (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 . ج. سلزوم أ :مـــن
  سيلزومي ليمتد :الـــى

   ٠٤/٠٤/٢٠١٠ :بـتاريخ
  

  

  



  
  

٧٩  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  بيان
  بتعديل اسم الشركــــة 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  

٨٠  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

لصاحب الشأن ان يطلب من المكتب، على ا%ستمارة المعدة لذلك، التأشير فى السجل " 
  :بالبيانات ا%تية

ن ـ كل تغيي5ر ف5ى اس5م او لق5ب مال5ك الب5راءة او جن5سيته او مھنت5ه او عنوان5ه، واذا ك5ا١
ًالمالك شخصا اعتباريا فيجوز ان يطلب تدوين كل تغيير فى اسمه او جنسيته او عن5وان  ً

  "او نوعه او الغرض من تأسيسه او مركزه الرئيسى 



  
  

٨١  

  

  

-   1   (21) PCT/NA2007/000318  
(22) 2007/3/27  
 باير ھيلثكير أج  (71)
   سھير ميخائيل رزق (74)
  BAY ٩٠٠٦ -٤٣شكل مستقر دينامى حرارى لتوسي'ت  (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 باير ھيلثكير أج  :مـــن
 لشافت أكتنجيز باير شرينج فارما :الـــى

  ٠٤/٠٤/٢٠١٠ :بـتاريخ
  
 

  

  

-   2   (21) PCT/NA2007/001184  
(22) 2007/10/31  
 ديجوسا جى ام بى اتش  (71)
  سھير ميخائيل رزق (74)
   ابل Sعادة التشتتمعلق صلب ق (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 ديجوسا جى ام بى اتش  :مـــن
  ايفونيك ديجوسا جي ام بي اتش :الـــى

 ٠٤/٠٤١/٢٠١٠ :بـتاريخ
  

 
  

  

  

  



  
  

٨٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  استغ�ل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

  جمھورية مصر العربيةداخل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

٨٣

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صحاب الشـــأن الحق فى أن ينشـــروا فى جريدة براءات ا-ختراع عن رغبتھم فى (" 
يدة فى ســـجل براءات ا-خت;راع التنــازل أو الترخيص -ســتغ�ل براءات ا-ختراع المق

بمكتب براءات ا-ختراع فى جمھورية مصر العربية، ويتم النشـــر بتق;ديم ا-ســـ;ـتمارة 
ق;انون حماي;ة الملكي;ة الفكري;ة ًالخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذل;ك طبقــ;ـا (حك;ام 

   "٢٠٠٢ لسنه ٨٢الصادر بالقانون رقم 



  
  

٨٤

  
  ليمتد) انفيستمينتس( بريتيش اميريكان توباكو  :يعلــــن  1   -

  ـ المملكة المتحدة ٣ سى دبليو اية ال ٢جلوب ھاوس ـ اووترستريت ـ لندن ار  :المركز العام
 فى منح رخصة استغ0ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ١٤/١٢/٢٠٠٢الصادرة بتاريخ  ٠٢٢٣٠٨لبراءة ا7ختراع رقم 
  طريقه لمعالجه التبغ :فى شــأن
   سمر اللباد :الوكـــيل

  

 

  فستر جارد س ا :يعلــــن  2   -
  الوزان ، سويسرا١٠٠٦، ك هـ ـ٧- ٥شمين ميسيدور  :المركز العام
 فى منح رخصة استغ0ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ٠٧/٠٣/٢٠٠٧الصادرة بتاريخ  ٠٢٣٦٤١لبراءة ا7ختراع رقم 
  حاجز لمنع دخول الحشرات :فى شــأن
  نزيه أخنوخ صادق الياس :الوكـــيل

  
 

  

  

  

 



  
٨٥

  
  
  

  

.  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  

  بيان
%حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالطلبات

  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنويةوذلك   



  
٨٦

  
  
  

  

  

-   1   (21) 2001040356  
(22) 2001/4/11  
  مستخلص بوتولينوم النيورو توكسين عالى التنقيه (54)

 HIGHLY PURIFIED BOTULINUM NEUROTOXIN EXTRACT  

 لتنج ام بى اتش بيوتيكون جيز يشافت فيربوتيكنولوجى اندكونس (71)
   اسماعيل محمد  محمد اسامه (74)

  
 

  

-   2   (21) 2002040378  
(22) 2002/4/10  
 الى II  ون كمضادات-٢-ثنائى ازبين  (1،4) (B) بنزو -مشتقات ثنائى ھيدرو  (54)

MGLUR2  
 DIHYEDRO -BENZO (B) (1.4) DIAZEPIN -2- ONE 

DERIVATIVES AS MGLUR2 ANTAGONSITS  
  ج. ھوفمان Zروش أ. ف  (71)

  
 

  

-   3   (21) 2004040163  
(22) 2004/4/10  
  تصميم مصعد كھربائى يعمل بمحرك خطى (54)

 DESIGN OF AN ELECTRIC ELEVATOR USING LINEAR 
MOTOR  

  أحمد عبد التواب حسن محمد· د·أ (71)
  
 

  



  
٨٧

  
  
  

  

  

-   4   (21) 2007040199  
(22) 2007/4/26  
  تحول الغشاء اjمنيوتي الي جلد بشري (54)

 Amniotic membrane transformation to skin  

  عبد الناصر محمد السيد النجار (71)
  
 

  

-   5   (21) 2007040209  
(22) 2007/4/29  
  لوحة الكھرباء الرقميه (54)

 Digital Power Distribution Panel  

   عمرمحمدوحيد عمر  (71)
  
 

 

  

-   6   (21) 2003040314   
(22) 2003/4/2   
  معدZت مستقبل بروجستيرون غير ستيرويدية (54)

 NON STEROIDAL PROGESTERONE RECEPTOR 
MODULATORS”  

 اكزونويل ن ف (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

 



  

٨٨
    

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  بيان

#حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالبراءات
  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

  لعدم سداد الرسوم السنوية



  

٨٩
    

  

  

-   1   (11) 22754  
(21) 2000040405  
  ھانواه صناعيه مزدوجه لفقرات العمود الفقرى تتميز بتغيير شكل (54)

 Prosthetic spinal disc nucleus having a shape change characteristic  

   الوAيات المتحده اAمريكيه-راى ميديكا انك  (71)
  سمر احمد اللباد (74)

  
 

  

-   2   (11) 24200  
(21) 2000040510  
 -N- ( 2- ميثيل -N) -٢[-٤ [ -٥شكل بللورى متعدد لملح حمض المالييك للمركب  (54)

   ثانى و ن٤.٢-ثيازوليدين ] بنزيل]ايثوكسى ) امينو ) بيريديل
 polymorph crstal form of maleic acid salt 5[-4-2(N-methyl-N-

(2pyridyl)amino)Ethoxy]benzyl]thiazolidine-2-dione  

    المملكه المتحده- سى.ال.سميث كcين بيتشام بى -١ (71)
 ليمتد ايرلندا) كورك(ام سميث كcين بتش -٢

  ھدى سراج الدين (74)
  
 

  

-   3   (11) 23937  
(21) 2000040511  
  مركب صيدلى جديد (54)

 NOVEL PHARMACEUTICAL  

   المملكه المتحده-سميث كcين بيتشام بى ال سى  (71)
  ھدى سراج الدين (74)

  
 

  



  

٩٠
    

  

  

-   4   (11) 22668  
(21) 2000040552  
  تركيبات من بولى اوليفينات وطريقه لتحضير واستخدام ھذه التركيبات (54)

 COMPOSITION FORMED OF POLYOLEFINS PROCESS FOR 
THER PEPARATION AND USE OF THESE COMPOITIONS  

 اينوفين ماناكتشور رينج بليجوم اى فى ـ شركةمساهمة  (71)
  وجدى نبيه عزيز (74)

  
 

  

-   5   (11) 22874  
(21) 2000040555   
  طريقه Aدخال سائل الى طبقه مميعه (54)

 PROCESS FOR INTRODUCING A LIQUID IN A FLUIDISED BED  

   المملكه المتحده-بى بى كيميكالز ليمتد  (71)
  سمر احمد اللباد (74)

  
 

  

-   6   (11) 22737  
(21) 2001040347  
  طريقه Aنتاج شعر خشن وفرشاه يستخدم فيھا ھذا الشعر (54)

 METHOD OF PRODUCING BRISTLES FOR APPLYING MEDIA, 
BRISTLES PRODUCED IN ACCORDANCE WITH THE METHOD 
AND BRUSHES COMPRISING SUCH BRISTLES  

   المانيا-. ھـ. م. بيدكس اندكو ج (71)
  محمد محمد بكير (74)

  
 

  



  

٩١
    

  

  

-   7   (11) 22898  
(21) 2001040353  
  طريقه وجھاز لتوزيع نطاق ترددى فى مفتاح تحويل (54)

 METHOD AND APPARATUS FOR DISTRIBUTION OF 
BANDWIDTH IN A SWITCH  

   السويد-سويتشكور ايه بى  (71)
  سمر احمد اللباد (74)

  
 

  

-   8   (11) 22707   
(21) 2001040400  
  طريقه ونظام لترتيب صفوف حزم البيانات فى مفاتيح التحويل (54)

 METHOD AND ARRANGEMENT FOR MANAGING PACKET 
QUEUES IN SWITCHES  

   السويد-سويتشكور ايه بى  (71)
  سمر احمد اللباد (74)

  
 

  

-   9   (11) 22950  
(21) 2001040419  
  جيcتينيه ايونيه م لمره واحده تحتوى على ماده كيتوسان وماده ماصهادوات ماصه تستخد (54)

 Articles comprising chitosan material and an anionic absorbent gelling 
material  

   الوAيات المتحده اAمريكيه-ذى بروكتر اند جامبل كومبانى  (71)
  ھـدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  

٩٢
    

  

  

  

-  10   (11) 22976   
(21) 2002040443  
  اوراق رقيقه مزخرفه بنقوش بارزه لتغليف علب السجائر (54)

 EMBOSSED SHEET  

   سويسرا- فيليب موريس برودكتس اس ايه  (71)
  ھدى سراج الدين (74)

  
 

  

-  11   (11) 23475  
(21) 2003040311  
  طيسيه يستخدم فى حقول البترولطريقه وجھاز لنقل الطاقه المغنا (54)

 MAGNETIC POWER TRANSMISSION DEVICES FOR OILFIELD 
APPLICATIONS  

   الوAيات المتحده اAمريكيه-سى . ال .  اى ال -ام  (71)
   ھدى انيس سراج الدين (74)

  

-  12   (11) 23588  
(21) 2003040316  
عcج انيميا نقص  ى بالليكوبين لرفع الكفاءه الحيويه فىطريقه لتحضير مسحوق طماطم غن (54)

  الحديد
 High lycopene tomato powder for curing iron deficiency anemia.  

   جمھوريه مصر العربيه-معھد بحوث تكنولوجيا اAغذيه  (71)
حسين محمد رضوان/ اAستاذ الدكتور (74)  

 
  



  

٩٣
    

  

-  13   (11) 23517  
(21) 2003040323   
   جھاز وطريقه Aصcح اAنابيب (54)

 PIPE REPAIR SYSTEM AND DEVICE  

   المملكه المتحده-جلوواى انترناشيونال انك  (71)
  منير وھبه موسى (74)

  
 

  

-  14   (11) 24322   
(21) 2006040160  
  كيس لتعبئه الشاى يتالف من قطعه واحده (54)

 One piece tea FILLING bag  

  فوزى على بيومى (71)
  
 

  

  

-  15   (11) 23238  
(21) 2002040373  
  وغطاء محكم الغلق والسداد) او كأس( تركيب من كوب  (54)

 SEALING AND LOCKING CUP AND LID  

(71) THE COCA - COLA COMPANY (UNITED STATES OF 
AMERICA) 

 نزيه اخنوخ صادق  )74(

 
 

 



  
  

٩٤  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  بيان
  باحكام قضائيـــــة 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  

٩٥  

  

  
  
  
  

 اصدرت محكمة القضاء ا�دارى بمجلس الدولة دائرة المنازعات ا�قت�صادية ٢٤/٠٤/٢٠١٠بتاريخ 
عبد اللطيف / ق المقامة من الدكتور٢٤٤٥٦/٥٦حكمھا فى الدعوى رقم ) الدائرة السابعة( وا�ستثمار

) ب�صفته(رئ�يس مجل�س ادارة ھيئ�ة الطاق�ة الذري�ة / ازى ض�د ال�سيد ا�س�تاذ ال�دكتورمحمد طه او حج
رئ���يس اكاديمي���ة البح���ث العلم���ى والتكنولوجي���ة . د.وأ) ب���صفته(وزي���ر الدول���ة للبح���ث العلم���ى . د.وأ
  ). بصفته(
  

  : وحكمت المحكمة
  . بقبول الدعوى شكL: أو�

  
 وال�صادر م�ن اكاديمي�ة البح�ث العلم�ى فيم��ا ٢٠٠٠  ل�سنه١٧١ثانيا�ـ الغ�اء الق�رار المطع�ون في�ه رق�م 

 ل�سنه ٣٢تضمنه من رفض قبول تقديم المدعى لطلب البراءة باسمه دون غيره عن الطلب رقم 
، وم�ا يترت�ب عل�ى ) س�Lت نباتية جدي�دة ـ طف�رات ا�رز ف�ى ا�راض�ى ال�صحراوية (١٩٩٩

 ١٨و١٥ا�ختراع وفقا للم�ادتين ذلك من اعتباره مستوفيا للشروط المتطلبة لفحص طلب براءة 
من القانون وذلك على النحو المبين با�سباب ، والزمت اكاديمي�ة البح�ث العلم�ى بالم�صروفات 

  . عن ھذا الطلب
  

الزام ھيئة الطاقة الذرية بأن تؤدى للمدعى مبل�غ س�ته وخم�سون ال�ف دو�ر قيم�ة طف�رات ا�رز :ثالثا
ھا ض�من تجرب�ة الطف�رات بم�شروع ا�رز ب�الفيوم، المسلمة لھا م�ن الم�دعى كوديع�ة �س�تخدام

  . والزمت ھيئة الطاقة الذرية بالمصروفات عن ھذا الطلب
  :  وبياناته كالتالى٠٠٣٢/١٩٩٩وھذا الحكم خاص بالطلب رقم 

-   1   (21) 1999/0032 
  عبد اللطيف محمد طه ابو حجازى /دكتور (22)
  عبد اللطيف محمد طه ابو حجازى /دكتور (71)
) ارز صحراوى( ذات احتياجات قليلة لماء الرى ) طفرات( جديدة من ا�رز اصناف  (54)

تستھلك نحو نصف ما تستھلكه اصناف ا�رز العادية من ماء الرى وتزرع وتجود فى تربات 
ويتحمل بعضھا تركيزات , صحراوية او شبه صحراوية تحت نظام الرى بالرش او التنقيط 

 مختلفة من الملوحة
 



٩٦
    

  
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان استدراك 
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر مارس بالطلبات 

  )الجات(التربس والمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
MAIL BOX 



٩٧
    

  
    

  

  

  : بطريق السھو وبياناته كالتالى١١٦٢/١٩٩٦لم يتم النشر عن الطلب 
-   1   (21) 1996121162  

(22) 1996/12/21  
(71) ASTRA PHARMA INC - CANADA  
(72)  1-EDWARD ROBERTS  

 2- NIKLAS PLOBECK 

 3- CLAES WAHLESTEDT  
  مركبات ثنائى ايثيل بنزاميد بيبرازين (54)
(31) 9504661/1 
(32) 1995/12/22 
(33) SE 

  
 

  

  

  
  



 

 

 

 

  جمھورية مصر العربيةجمھورية مصر العربية                     
  وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى                                  

             أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا           أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
                

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع
  

  

  )٧٠٦(    العدد رقم                 ٢٠١٠عدد  يونيه 



      

  إعــــداد
  

  أميرة محمــد أحمــد. أ  مرفت توفيق عبــــد اهللا . أ

 أحمد حسـين أحمـــد. أ

        

 مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

 نيفال محمد نبيـــــل. أ

 ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيد      أ. أ

فرج محمـــــــد . أ

  يوسف

 شيماء ابراهيـم نبيـــل. أ

 

 زينب صبـــــح. أ

  

  

 إشراف

 عصمت على عبد اللطيف / املهندسة 

  القائم باعمال رئيس
 مكتب براءات االخرتاع

  

 

 مكتب براءات االختراع: الناشر 



 ١

  فھـــرس العدد
 رقم الصفحة الموضــوع                               

 i  ---------------------------------------------تصديــــر   -

 ii  ----------------------------------------------افتتاحية العدد   -

 iii  --------------------------------------رموز البيانات الببليوجرافية   -

  iv  ----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 v  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 vi  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

  ١  --- والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس٢٠١٠بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر مايو   -

 التعـــاون والمقدمة فى اطار اتفاقية ٢٠١٠التى تم قبولها خالل شهرمايو بالطلبات  انبي  -

  ----------------------------------------- PCT بشأن البراءات

٦  

 اتفاقي�ة إطـار   للطلبات المقدمة فـــى    ٢٠١٠ مايو   خالل شهر التى تم قبولها    بالطلبات  بيان    -

 ----------------------------------- MAIL BOX) الجات(التربس 

١٨  

 اتفاقي�ة إطـار   للطلبات المقدمة فـــى    ٢٠١٠ مايو   خالل شهر بالطلبات التى تم قبولها     بيان    -

 -------------------------------PCT  MAIL BOX) الجات(التربس 

٢١  

من ) ١٧( والمقدمة طبقا الحكام المادة ٢٠١٠التى تم قبولها خالل شهر مايو بالطلبات  انبي  -

  -------------------------------------------------القانون 

٢٤  

 ٢٧ --- للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقية باريس ٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر مايو   -

اتفاقية التعاون بشأن  للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر مايو   -

  ---------------------------------------------PCTالبراءات 

٣٢  

معاهدة الجات  للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر مايو   -

(MAIL BOX) -------------------------------------------  

٤٣  

اتفاقية التعاون بشأن  للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر مايو   -

  ---------------------------------- مركبات صيدالنية PCTالبراءات 

٤٧  

  ٥٠  --------------------  انتقال ملكية البراءة PCTبيان باستدراك براءات صادرة   -



 ٢

  

  ٥٣  -----بيان بالرغبة فى منح رخص استغالل براءات االختراع داخل جمهورية مصر العربية   -

  ٥٧  -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه   -

  ٧٠  -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن   -

  ٨٠  -------------------------برفضها فنيابيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات   -

بيان بالطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقـوق الملكيـة                 -

 -------- وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية٢٠٠٢ لسنه ٨٢الفكرية الصادر بالقانون رقم 

٨٦  

بيان بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق الملكيـة                 -

 -------- وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية٢٠٠٢ لسنه ٨٢الفكرية الصادر بالقانون رقم 

٩٠  

  ١٠٧  -------------------------------------------بيان باحكام قضائية   -

  ١٠٩  ----------------------------------- ---اك بنقل الملكية بيان استدر  -
  



  

 

  
  تصدير

  

تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتـوى  
على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح    

اختراع، لالستغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات 
  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،   
تم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين 

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز   مكتب براءات 
البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من 
جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات      

  .التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام  التكنولوجية
وقد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية   

  مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة 
، وتطلب ذلك جهودا كبيرة  2003لسنة  1366ية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم التنفيذ

  .حتى صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع   

راعات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل التطوير التكنولوجى  لالخت
تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،  
وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن  

ت اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة  رعاية الموهوبين من ذوى القدرا
  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 

  رئيس أكاديمية                                                         
  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           

   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
 

  



(  

   العددافتتاحية 
  

  

 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

 1949 لسنة 132 الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم 1939

 82 ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعية ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

 وبمقتضى القانون األخير فإنه ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال2002لسنة 

يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم 

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

    ومما ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحمايـة حقـوق      

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى ج

والمبتكرين ـ من األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركـان العـالم    

الجديد الذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هـذا مزيـدا مـن                

 االهتمام بهذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسـب مـع             

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بمـا        واختراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت      

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

               القائم بأعمال        

  االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

  

  "عصمت على عبد اللطيف . م    "            

(ii)  



  

  رموز البيانات الببليوجرافية
  

  الرمز  البيان الببليوجرافى

 11  رقم البراءة

 12  نوع البراءة

 21  رقم الطلب 

 22  تاريخ تقديم الطلب 

   بيانات األسبقية  

 31  :  رقـم األسبقيـة 

 32  : تاريخ األسبقية  

 33  : دولة األسبقيـة 

 44  البراءةطلب تاريخ النشر عن قبول 

 51  التصنيف الدولي للبراءات 

 54  تسمية االختراع

 71  اسم طالب البراءة 

 72  اسم المخترع

 73  اسم الممنوح له البراءة

 74  اسم الوكيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( iii )  



  

  

 

ii

  

 

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
� �

 
 

 

 ةــــــــالدول الرمز  ةـــــــالدول الرمز
CR كوستاريكا       AE ا�مارات العربية المتحدة 

CU كوبا  AF أفغانستان 

CY قبرص  AL البانيا 

CZ جمھورية التشيك  AO +أنجو 

DE ألمانيا  AR ا-رجنتين 

DK الدنمارك  AT النمسا 

DM دومينيكا  AU استراليا 

DO لدومينيكان جمھورية ا  AZ اذربيجان  

DZ الجزائر  BA البوسنه والھرسك 

EC أكوادور  BB بربا دوس 

EE استونيا  BD بنج7ديش 

EG جمھورية مصر العربية  BE بلجيكا 

ES أسبانيا  BF بوركينا فاسو 

ET إثيوبيا  BG بلغاريا 

FI فنلندا  BH البحرين 

FR فرنسا  B I بروندى 

GA جابون  BJ نينبي  

GB المملكة المتحدة  BM برمودا 

GCC مجلس التعاون الخليجى    BO بوليفيا 

GD جرينادا   BR برازيل 

GE جورجيا  BS جزر الباھاما 

GH غانا  BU برما 

GM جامبيا   BW بتسوانا 

GN نيايغ  BY ب7روس  

GQ غينيا الوسطى  BZ بليز  

GR اليونان   CA كندا 

GT +جواتيما  CF ورية أفريقيا الوسطىجمھ 

GW غينيا بساو  CG الكونغو 

GY جويانا  CH  سويسرا   

HK ھونج كونج  CI ساحل العاج 

HN ھندوراس  CL شيلى 

HR كرواتيا  CM رونيكام 

HU المجر  CN الصين 

ID أندونسيا   CO   كولومبيا 

( iv )  



  

  

 

iii

  

 تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 MD جمھورية ملدوفا  ID إندونسيا 
 ML مالى   IE أيرلندا 

 MN منغوليا  IL إسرائيل 

 MR موريتانيا   IN الھند 

 MT مالطا  IQ العراق 

 MV جزر المالديف  IR إيران 

 MW مالوى  IS أيسلندا 

 MX الماكسيك  IT إيطاليا 

 MY ماليزيا  JO ا+ردن 

 MZ موزمبيق  JP اليابان 

 NA ناميبيا  KE كينيا 

 NE النيجر  KG كرجيزستان 

 NG نيجيريا  KM كومورس 

 NI نيكاراجوا  KN سانت كيتسى ونيفيز 

 NL ھولندا  KP شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية( 

 NO النيرويج  KR الجنوبية( جمھورية كوريا( 

 NZ نيوزي7ندا  KW الكويت 

 OM عمان  KZ كزاخستان 

 PA بنما  LA جمھورية +و الديمقراطية  
 PE بيرو  LB لبنان 

 PG جمھورية غينيا الجديدة  LC سانت لوشيا 

 PH الفلبين  LI ليخنشتين 

 PK باكستان  LK سيري7نكا 

 PL بولندا  LR ليبيريا 

 PT البرتغال  LS ليسوتو  

 PY بروجواى  LT لتوانيا 

 QA رقط   LU لوكسمبورج 

 RO رومانيا  LV تفيا+ 

 RS جمھورية الصرب  LY ةليبيالجمھورية العربية ال 

 RU جمھورية روسيا ا+تحادية  MA المغرب 

 RW رواندا  MC موناكو 

 SA المملكة العربية السعودية  MD جمھورية ملدوفا 
 SC سيشل  ME مونتينجيرو 
 SD السودان  MG مدغشقر 

( iv )  



  

  

 

iv

  

� �

ع رموز الدول األعضاءتاب  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 ZA جمھورية جنوب أفريقيا  RW رواندا 

 ZM زامبيا  SG سنغفافورة 

 ZR زائير  SI سلوفينيا 

 ZW زيمبابوى  SK سلوفيكيا 

    SL سيراليون 

    SM سان مارينو 

     SN السنغال  

    SO الصومال 

     SR سورنيام  

    ST ساوتومى و برنسبى 

    SV السلفادور 

    SY الجمھورية العربية السورية 

    SZ سوازي7ند 

    TD تشاد 

    TG جووت 

    TJ طاجيكستان 

    TH تاي7ند 

    TM تركمانستان 

    TN تونس 

    TR تركيا 

    TT ترناداد و توباجاو 

    TW تايوان 

    TZ جمھورية تنزانيا ا+تحادية 

    UA أوكرانيا 

    UG أوغندا 

    US الو+يات المتحدة ا-مريكية 

    UY أورجواى 

    UZ اوزبكستان 

    VE 7فنزوي 

    VN فيتنام 

    YD اليمن 

    YU يوغوسلفيا 
  

( iv )  
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  ان بي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر مايو بالطلبات 

  والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 



  

٢

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب4راءة بإخط4ار يوج4ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًإل44ى مكت44ب ب44راءات ا?خت44راع مت44ضمنا أس44باب ا?عت44راض وذل44ك خ�44ل س44تين يوم44ا  م44ن ً

ًتاريخ ا?ع�ن عن قبول الطلب ف4ى جري4دة ب4راءات ا?خت4راع ، ي4أتى ھ4ذا تطبيق4ا Hحك4ام 
 من قانون حماية حق4وق الملكي4ة الفكري4ة ال4صادر بالق4انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



  

٣

  

-   1   (21) 2003050440  
(22) 2003/5/12   
(71) SNAMPROGETTI S.P.A. (ITALY)  
(72)  1-GIORGIO GANDOLFI  

 2-GIUSEPPE MERELLI  

 3-ANDREA SCOTTO  

 4-GIAN TESTA  
  جھاز من مجموعة أنابيب لمعالجة موائع مسببة للتآكل (54)
(31) MI2002A001009  
(32) 2002/5/13 
(33) IT  

  

  

-   2   (21) 2003060561  
(22) 2003/6/15   
(71) UHDE GMBH (GERMANY)  
(72)  1-MEINHARD SCHWEFER  

 2-MICHAEL GROVES   

 3-ROLF SIEFERT   

 4-RAINER MAURER   
  فى الغازات N2O و NOx طريقه وجھاز لتقليل محتوى (54)
(31) 2002/1026461  
(32) 2002/6/13 
(33) DE  

  



  

٤

  

-   3   (21) 2005080365  
(22) 2005/8/14   
  ديبعادل رفعت ا/ اQستاذ  (71)
  عادل رفعت اديب/ اQستاذ    (72)
   نظام توفير الطاقه المتكامل (54)

  

-   4   (21) 2006060233   
(22) 2006/6/5   
  ھشام سيد حسن الشريف/ مھندس (71)
  ھشام سيد حسن الشريف/ مھندس  (72)
   نظام متكامل لeعeن عن منتج (54)

  

-   5   (21) 2007110586  
(22) 2007/11/12  
  احمد عبده عبد اللطيف/ مھندس (71)
  احمد عبده عبد اللطيف/ مھندس  (72)
   جeب عينات الزيت (54)

  

-   6   (21) 2007020083  
(22) 2007/2/14  
   جمھوريه مصر العربيه-المركز القومى للبحوث  (71)
  محمد محمد عبد المنعم سليم/ د.أ  (72)

  اسeم حمدى عبد المقصود /د 

  تامر سعيد سيد محمد صالح/ د 
  متناھى الصغر طريقه جديده لتحضير ماده البارا امينو فينول باستخدام حفاز النيكل (54)

  
 

  



  

٥

  

  

-   7   (21) 2008020318  
(22) 2008/2/25   
(71) UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)  
(72)  1-GEORG ACHTERKAMP  

 2-DIETER K. ACKERMANN  

 3-CHIHARU INOUE  

 4-REINHARD KOHLUS  

 5-MATTHIAS KUHN  
لeستخدام كتابل  وأصلصله مرق اللحم ، صلصله ، حساء ،مركز معبا لتحضير مرق  (54)

  ويحتوى المركز زانثان وصمغ الكاسيا
(31) 07110025.9 
(32) 2007/6/12 
(33) EP  

  

  

-   8   (21) 2008020322  
(22) 2008/2/25  
(71) UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)  
(72)  1-CHIHARU INOUE  

 2-WIEBKE SUENROM  
كتابل  صلصله مرق اللحم او لeستخدام، صلصله ، حساء ، مركز معبا لتحضير مرق (54)

  ويحتوى المركز كونجاك مانان
(31) 07110026.7 
(32) 2007/6/12 
(33) EP  
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر مايو بالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
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 يعترض كتابة على السير فى إج9راءات الب9راءة بإخط9ار يوج9ه نأيجوز لكل ذى شأن " 

ًت99راض وذل99ك خ�99ل س99تين يوم99ا م99ن ًإل99ى مكت99ب ب99راءات اBخت99راع مت99ضمنا أس99باب اBع
ًتاريخ اBع�ن عن قبول الطلب ف9ى جري9دة ب9راءات اBخت9راع ، ي9أتى ھ9ذا تطبيق9ا Nحك9ام 

 من قانون حماي9ة حق9وق الملكي9ة الفكري9ة ال9صادر بالق9انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 
   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



٨  

  
    

    

  

  

-   1   (21) PCT/NA2004/000038  
(22) 2004/6/5  
(71) 1-VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE 

(FRANCE)  
2-SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD.(JAPAN)  

(72)  1-GABRIEL ROUSSIE  
 2-PIERRE DUTILLEUL  

 3-ERIC VERGER  
  شفه طرفيه وصله انبوبيه ملولبه ممتازه تشتمل على عنصر ملولب واحد على ا)قل له (54)
(31) 0115870 -( PCT/FR2002/04144) 
(32) 2001/12/7 -                    2002/12/3 
(33) FR 

  
 

  

  

-   2   (21) PCT/NA2006/000204  
(22) 2006/3/1  
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.(JAPAN)  
(72)  1-KAWASHIRO, YASUSHI  

 2-SUGAHARA, YUJI  
  ره عين تحتوى على ذلكاداه اطMق وحاويه اطMق وقطا (54)
(31) PCT/JP2004/012864 - 2003-310441 
(32) 2004/8/30 -        2003/9/2 
(33) JP 

  
 

  



٩  

  
    

    

  

-   3   (21) PCT/NA2006/000600  
(22) 2006/6/20  
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)  
(72)  1-HARUYUKI MATSUMOTO  

 2-KENJIRO WATANABE  

  

  وعاء لسائل ونظام للتزويد بالسائل (54)
(31) 2003-435942 - PCT/JP2004/019786 
(32) 2003/12/26 -                2004/12/24 
(33) JP 

  
 

  

-   4   (21) PCT/NA2006/000737  
(22) 2006/8/6  
(71) SO.M.I. PRESS-SOCIETA METALLI INIETTATI S.P.A. (ITALY)  
(72)  ARMANNI, PIERO  
بالعديد من رؤوس  حارق غاز مزدوج لمواقد الطھى التى تعمل بالغاز من النوع المزود (54)

  الشعMت المركزيه
(31) PCT/IT2005/000018 - MC2004A000024 
(32) 2005/1/17 -              2004/2/13 
(33) IT 
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-   5   (21) PCT/NA2007/000611   
(22) 2007/6/17  
(71) 1-SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 

(NETHERLANDS) 
2-SHELL CANADA LIMITED  

(72)  1-HAANDRIKMAN, GRITIENUS  
 2-EKEN, ADRIAAN NICOLAAS  

 3-SEELEN, MARINUS GERARDUS WILHELMUS MARIA  

  

  ائع متعدد ا)طوارطريقه ونظام ووحده تحكم للتحكم فى تدفق م (54)
(31) PCT/EP2005/056897 -EP04106803.2 
(32) 2005/12/19 - 2004/12/21 
(33) EP  

  
 

  

-   6   (21) PCT/NA2007/000721  
(22) 2007/7/11  
(71) ROTINOR GMBH (GERMANY)  
(72)  1-BAUER RALF  

 2-GRIMMELSEN JURGEN  

  

  ھاز تحكمزورق مزود بموتور وج (54)
(31) PCT/EP2006/000139 - 10 2005 001 817.3 
(32) 2006/1/10 - 2005/1/13 
(33) DE 
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-  7   (21) PCT/NA2007/000775  
(22) 2007/7/25  
(71) COMPACTGTL PLC (UNITED KINGDOM)  
(72)  CLIVE DEREK LEE-TUFFNELL   

  

   مفاعل حفزى (54)
(31) 0501731.4 - PCT/GB2006/050011 
(32) 2005/1/31 -                    2006/1/18 
(33) GB 

  
 

  

-  8   (21) PCT/NA2007/001179  
(22) 2007/10/29  
(71) ALFA LAVAL CORPORATE AB (SWEDEN)  
(72)  GULLOV-RAS-MUSSEN BJARNE  

  

  يه وغير العضويهطريقه )زاله الروائح من الموائع العضو (54)
(31) PCT/SE2006/000503 - 0501009-5 
(32) 2006/4/26 -  2005/4/29 
(33) SE 
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-  9   (21) PCT/NA2007/001220  
(22) 2007/11/11  
(71) SMS DEMAG AG (GERMANY)  
(72)  1-MATTHIAS KIPPING  

 2-BERNHARD TENCKHOFF  

  

   معدنيه بالغمس على الساخنجھاز لطMء شريحه (54)
(31) PCT/EP2006/006011 - 10 2005 029 576.2 
(32) 2006/6/22 -               2005/6/25 
(33) DE 

  
 

  

-   10   (21) PCT/NA2007/001128  
(22) 2007/10/21   
(71) BUHLER AG (SWITZERLANDS)  
(72)  1-LISNER, Jochen  

 2-RUEGG ANDRE  

 3-GEISSBUHER PHILIPP  

 4-PIERRI DARIO  
  نظام وطريقه لتمييز تيار من الجسيمات (54)
(31) PCT/CH2005/000429 
(32) 2005/7/21 
(33) CH  
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-   11   (21) 2008010064  
(22) 2008/1/13  
(71) SCA HYGIENE PRODUCTS AB (SWEDEN)  
(72)  1-ELFSBERG CAMILLA  

 2-WALLSTROM LEIF  
  منتج ماص ذو احكام محسن (54)
(31) PCT/SE2005/001150 
(32) 2005/7/13 
(33) IP 

  
 

 

  

-   12   (21) 2008030418  
(22) 2008/3/11  
(71) VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FRANCE)  
(72)  PIERRE DUTILLEUL  

  

   ملولبطريقه )ختبار ضغط مكون (54)
(31) 0509268 - PCT/EP2006/008675 
(32) 2005/9/12 -                     2006/9/6 
(33) EP 
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-   13   (21) 2008040598  
(22) 2008/4/10  
(71) PLANT IMPACT PLC (UNITED KINGDOM)  
(72)  MARKS DAVID   

  

  تركيبه زراعيه (54)
(31) PCT/GB2006/003764 - 0520726,1 
(32) 2006/10/11 - 2005/10/12 
(33) GB 

  
 

  

-   14   (21) 2008040618  
(22) 2008/4/15  
(71) SMS DEMAG AG (GERMANY)  
(72)  1-KRAMER STEPHAN  

 2-SEIDEL JURGEN  

 3-BENFER FRANK  

 4-ROSENTHAL DIETER  

  

  معدنيه بالسبك والدلفنه المستمرهطريقه وجھاز )نتاج شريحه  (54)
(31) 102005060764,0- 102006010137,5-  102006054932,5  

(PCT/EP2006/011762)  
(32)  2005/12/16 -            2006/3/6 -            2006/11/22  

2006/12/7  
(33) DE  
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-   15   (21) 2008060982  
(22) 2008/6/12  
(71) ZANOVELLO S.R.L. (ITALY)  
(72)  1-ZANOVELLO PAOLO  

 2-SANTELLO GIOVANNI  
  مفصله )بواب فرن او ما شابھه (54)
(31)  (PD2006A000034) - (PCT/EP2007/050788) 
(32) 2006/2/2 -                      2007/1/26 
(33) IT 

  
 

  

-   16   (21) 2008061061  
(22) 2008/6/22  
(71) ITI SCOTLAND LIMITED (UNITED KINGDOM)  
(72)  BOOTH, JOHN PETER  

  

  جھاز وطريقه لتصنيع تركيبات ملفوفه حلزونيا (54)
(31) (PCT/GB2006/050471) - 0526409,8 
(32) 2006/12/21 - 2005/12/23 
(33) GB 
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-   17   (21) 2008071247  
(22) 2008/7/24  
(71) ARVEDI, GIOVANNI (ITALY)  
(72)  ARVEDI, GIOVANNI   

  

 شريط من الصلب الساخن مناسب على وجه الخصوص )نتاج حزم من رقائق (54)
  كھرومغناطيسيه

(31) (PCT/IT2006/000045) 
(32) 2006/1/26 
(33) IP 

  
 

  

-   18   (21) 2008071266  
(22) 2008/7/28  
(71) SMS DEMAG AG (GERMANY)  
(72)  1-HOFMANN DIETER  

 2-BENFER FRANK  

 3-KLEIN CHRISTOPH  

  

للفو)ذ او  او معادله درجات الحراره لمنتجات مصبوبه باستمرار/فرن صب و درفله و (54)
  سبائك الفو)ذ و نظام ترتيبه عكس الدرفله النھائيه للشرائط على الساخن

(31) PCT/EP2006/012164 - 10 2006 005 635.3 
(32) 2006/12/18 -                 2006/2/8 
(33) DE 
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-  19   (21) 2008091535  
(22) 2008/9/15  
(71) DESIGN TECHNOLOGY AND INNOVATION LIMITED 

(UNITED KINGDOM)  
(72)  TONKIN MARK  

  

  جھاز رى (54)
(31) 0605322,7 - PCT/GB2007/000953 
(32) 2006/3/16 -                    2007/3/16 
(33) GB 

  
 

  

-  20   (21) 2008122099  
(22) 2008/12/25  
(71) FIGL GERHARD (AUSTRIA)  
(72)  FIGL GERHARD  
  اله احتراق داخلى (54)
(31) A 1086/2006 - PCT/AT2007/000283 
(32) 2006/6/28 -                    2007/6/12 
(33) AT 
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر مايو بالطلبات 

   )الجــات(التربس طار اتفاقيــــة إوالمقدمة فى 
MAIL BOX  
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لل88وزير المخ88تص ـ عل88ى ح88سب ا>ح88وال ـ بع88د ا>ع�88ن ع88ن قب88ول طل88ب الب88راءة " 
ان الطلب يتعل8ق ب8شئون ا>عتراض على السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له 

ال88دفاع او ا>نت88اج الحرب88ى او ا>م88ن الع88ام او ان ل88ه قيم88ة ع88سكرية او امني88ة او ص88حية، 
ويك88ون ا>عت88راض خ�88ل ت88سعين يوم88ا م88ن ت88اريخ ا>ع�88ن ع88ن قب88ول طل88ب الب88راءة ف88ى 

  . جريدة براءات ا>ختراع
ءات اص88دار ويترت88ب عل88ى ا>عت88راض ف88ى الح88ا>ت الم88شار اليھ88ا وق88ف ال88سير ف88ى اج88را

  "البراءة  
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-   1   (21) 2002121297  
(22) 2002/12/1  
(71) NOVARTIS AG (SWITZERLAND)  
(72)  1-FABRIZIO GASPARINI  

 2-YVES AUBERSON   

 3-SILVIO OFNER  

 4-TERANCE W. HART  
  يضى للجلوتامات=مشتقات استلين ذات مفعول مضاد لمستقب,ت التجاذب ا (54)

 ( MGLUR5 )  
(31) 0128996/6 
(32) 2001/12/4 
(33) GB 
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  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر مايو بالطلبات 

  بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
  PCT (MAIL BOXجات (
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لل::وزير المخ::تص ـ عل::ى ح::سب ا<ح::وال ـ بع::د ا<ع::�ن ع::ن قب::ول طل::ب الب::راءة " 

ارھا وذلك اذا تبين له ان الطل:ب يتعل:ق ب:شئون ا<عتراض على السير فى اجراءات اصد
ال::دفاع او ا<نت::اج الحرب::ى او ا<م::ن الع::ام او ان ل::ه قيم::ة ع::سكرية او امني::ة او ص::حية، 
ويك::ون ا<عت::راض خ::�ل ت::سعين يوم::ا م::ن ت::اريخ ا<ع::�ن ع::ن قب::ول طل::ب الب::راءة ف::ى 

  . جريدة براءات ا<ختراع
ليھ::ا وق::ف ال::سير ف::ى اج::راءات اص::دار ويترت::ب عل::ى ا<عت::راض ف::ى الح::ا<ت الم::شار ا

  "البراءة  
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-   1   (21) PCT/NA2004/000039  

(22) 2004/6/6  
(71) ASTRAZENECA AB (SWEDEN)  
(72)  1-BERNARD BARLAAM  

 2-ANDREW THOMAS  

 3-ANDREW PAPE  
   شبه ا9نسولين١ –مشتقات بيريميدين كمنغمات لمستقبل عامل النمو  (54)
(31) 0104140,9 - PCT/SE2002/02221 
(32) 2001/12/7 -                    2002/12/3 
(33) SE 
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  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر مايو بالطلبات 

 من القانون) ١٧(طبقا $حكام المادة 
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لل//وزير المخ//تص ـ عل//ى ح//سب ا$ح//وال ـ بع//د ا$ع//�ن ع//ن قب//ول طل//ب الب//راءة " 

ئون ا$عتراض على السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطل/ب يتعل/ق ب/ش
ال//دفاع او ا$نت//اج الحرب//ى او ا$م//ن الع//ام او ان ل//ه قيم//ة ع//سكرية او امني//ة او ص//حية، 
ويك//ون ا$عت//راض خ//�ل ت//سعين يوم//ا م//ن ت//اريخ ا$ع//�ن ع//ن قب//ول طل//ب الب//راءة ف//ى 

  . جريدة براءات ا$ختراع
ويترت//ب عل//ى ا$عت//راض ف//ى الح//ا$ت الم//شار اليھ//ا وق//ف ال//سير ف//ى اج//راءات اص//دار 

    "البراءة
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-   1   (21) 2003040412  
(22) 2003/4/29  
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC (JAPAN)   
(72)  NAGAO KATUYOSHI   

 YOKOYAMA TOSHIHARU  

 KAWAKAMI, KEIICHI  
  حاويه طبيه متعدده الغرف وكيس (حتوائھا (54)
(31) 2002-128336 - 2002-229704 - 2003- 38927 
(32) 2002/4/30 -        2002/8/7 -       2003/2/17 
(33) JP   

  

-   2   (21) 2007020088  
(22) 2007/2/19  
(71) WYETH (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-JUSTIN K. MORAN  

 2-JIANXIN GU  
  عمليات التخليق التقاربى لمشتقات الكاليشيميسين (54)
(31) 60/775,370 
(32) 2006/2/21 
(33) US 
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  بيان

   ٢٠١٠مايو بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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 م,ن ق,انون حماي,ة ١٩ الم,ادة  م,نللفق,رة الثاني,ةيتم النشر ع,ن الب,راءات ال,صادرة طبق,ا " 
:  الت,,ى ت,,نص علـــ,,ـى  و ٢٠٠٢ل,,ســنة  ٨٢ ي,,ة ال,,صادر بالق,,انون رق,,محق,,وق الملكي,,ة الفكر

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق,رار ف,ى 
  "جريدة براءات اLختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 
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-   1   (11) 024682  
(21) 2003080755  
(22) 2003/8/5  
 محمد كمال الدين كامل علي محمد/ السيد (71)

  ھوريه مصر العربيهالقاھره جم  مدينه الرحاب١ شقه ١٦ عماره ٨٦مجموعه 
  محمد كمال الدين كامل علي محمد/ السيد  (72)
  طريقه رصد حركات المركبات الجويه باستخدام الرادار الخاص با5رصاد الجويه (54)
(51) int. Cl.8 G01S 13/00, 13/95, 7/36& G01W 1/00,   

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
-   2   (11) 024688   

(21) 2005120543  
(22) 2005/12/27  
 مدحت عدلى ميخائيل/ المھندس الزراعى  (71)

   شبرا مصر– جزيره بدران –ش احمد باشا كمال 10
  مدحت عدلى ميخائيل/ المھندس الزراعى   (72)
  استخدام قش ا5رز المعامل بيولوجيا فى تغذيه الدواجن (54)
(51) int. Cl.8 A23K 1/24,A23L 1/00,A23L 1/01  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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-   3   (11) 024691  
(21) 2008010037  
(22) 2008/1/8  
(71) PGS GEOPHYSICAL AS 

4 STAREND -N 1366 LYSAKER - NORWAY  
(72)  SIMON R. BARNES  
  محمد كامل مصطفى (74)
  اجراء الكشف عن استكمال دائر التجمع القطرى (54)
(31) 11/654,479  
(32) 2007/1/17  
(33) US  
(51) int. Cl.8 G01V 1/28  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   4   (11) 024692  
(21) 2006070321  
(22) 2006/7/13  
 مدينه مبارك لuبحاث العلميه والتطبيقات التكنولوجيه (71)

   ا5سكندريه-ديده  مدينه برج العرب الج–البحوث  حى الجامعات ومراكز
  دسوقي احمد محمد عبد الحليم/  استاذ باحث -١  (72)

  سحر عبد الفتاح ذكي/  باحث -٢ 

  جاد هللا منصور سعد هللا ابو الريش/  باحث مساعد-٣ 
  محمود السيد عبد اللطيف دياب/ تفويض السيد (74)
خميره  ندروكسي الكانوات من سuتيطريقه 5نتاج واستخuص البوليمرات الحيويه بولى ھي (54)

  بريه
(51) int. Cl.8 C12N 1/00  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
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-   5   (11) 024693  
(21) 2005060269  
(22) 2005/6/1  
 رضــا فـواد غـالى عطـيه/ ا5ستاذ  (71)

  ط اسيو-تقسيم العدلى  –احمد حسن عمر /  منزل الحاج –شارع خلف التجنيد 
  رضــا فـواد غـالى عطـيه/ ا5ستاذ   (72)
  جھاز فصل التيار اوتوماتيكيا (54)
(51) int. Cl.8 B60R 21/00  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   6   (11) 024705  
(21) 2007080425   
(22) 2007/8/15   
(71) ROHM AND HAAS COMPANY 

100 INDEPENDECE MALL WEST PHLADELPHIA, PA 19106-  
2399 (UNITED STATES OF AMERICA) 

(72)  1- TODD B. EDGINGTION  
 2-ROBERT L. OAKES  

 3-DEIRDRE M. HOLCROFT  
  محمد محمد بكير/ ا5ستاذ  (74)
  طريقه لمعالجه نباتات المحاصيل البستانيه (54)
(31) 11/801.773  
(32) 2007/5/11  
(33) US  
(51) int. Cl.8 A01N 37/44 & A01P 21/00  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
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   للطلبات ٢٠١٠بالبراءات الصادرة خ�ل شھر مايو 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
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 م2ن ق2انون حماي2ة ١٩ الم2ادة  م2نللفق2رة الثاني2ةيتم الن2شر ع2ن الب2راءات ال2صادرة طبق2ا " 

:  الت22ى ت22نص علـــ22ـى  و ٢٠٠٢ل22ســنة  ٨٢ ن رق22محق22وق الملكي22ة الفكري22ة ال22صادر بالق22انو
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھ2ذا الق2رار ف2ى 

  "جريدة براءات اNختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 
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-   1   (11) 024683  

(21) PCT/NA2007/000442  
(22) 2007/5/2  
(71) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  

1-1.HIGASHIKAWASAKI - CHO 3CHOME CHUO KU KOBE SHI 
HYOGO 650-8670 -JAPAN  

(72)  HIDEAKI OTA  
  محمد محمد بكير/ ا'ستاذ  (74)
  نظام توليد طاقه شمسيه حراريه كھربائيه ونظام للتزويد بواسط التسخين (54)
(31) PCT/JP2006/320906 - JP2006/218330  
(32) 2006/10/20 -     2006/8/10  
(33) JP  
(51) int. Cl.8 H01L 31/042  

     سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   2   (11) 024685  
(21) 2008010080  
(22) 2008/1/16  
(71) GIOVANNI ARVEDI 

VIA MERCATELLO,26,I26100 - CERMONA - ITALY  
(72)  GIOVANNI ARVEDI  

  

  ھدى انيس سراج الدين/ ا'ستاذة  (74)
  عمليه ووحده للتصنيع المستمر دون توقف 'طباق من الصلب الذى 'يصدا (54)
(31) PCT/IT2005/000412  
(32) 2005/7/19  
(33) IT  
(51) int. Cl.8 B21B 1/46   

    سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
  

-   3   (11) 024686  



٣٥
    

  
    

  

(21) PCT/NA2007/000104  
(22) 2007/1/30  
(71) ALCAN TECHNOLOGY & MANAGEMENT LTD 

BADISCHE BAHNHOFSTRASSE 16, CH-8212 NEUHAUSEN AM 
RHEINFALL (SWITZERLAND) 

(72)  PATRIK ERNST  
  ھدى انيس سراج الدين/ ا'ستاذة  (74)
  فى عمليه تدفق كثيفجھازوطريقه للنقل بالھواء لمواد كتليه  (54)
(31) 04405499.7 - PCT/EP2005/008010  
(32) 2004/8/5 - 2005/7/22  
(33)  EP  
(51) int. Cl.8 B65G53/52, 53/58  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   4   (11) 024687   
(21) PCT/NA2004/000036  
(22) 2004/5/29  
(71) WESTERN PRODUCTION CORPORATION  

221 BYRON CENTER ROAD EMLENTON,PA 16 373,  
UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  ROBERT J. JOHNSTON  
   سمر احمد اللباد/ ا'ستاذة  (74)
  مركب نمو عضوى اساسه الفحم (54)
(31) PCT/US2001/44290  
(32) 2001/11/28  
(33) US   
(51) int. Cl.8 C05F 11/02  

     سنة٢٠: ة الحمايةمد 
  



٣٦
    

  
    

  

  

-   5   (11) 024689  
(21) PCT/NA2006/001021  
(22) 2006/10/29  
(71) AMSEL CHAIM SIMCHA 

5 HA'ADMOR ME VIZNITZ STREET, 97707 JERUSALEM 
ISRAEL  

(72)  AMSEL CHAIM SIMCHA  
  وجدى نبيه عزيز/ ا'ستاذ  (74)
   طاء منزلق كھربىغاليه مظله و (54)
(31)      PCT/IL2005/000450- 60/582429-      165554 -      161621 
(32) 2005/5/1-2004/6/25  - 2004/12/5 - 2004/4/26  
(33) IL-            US -             IL -              IL  
(51) int. Cl.8 A45B 19/00  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

  

-   6   (11) 024690  
(21) PCT/NA2007/000696  
(22) 2007/7/5  
(71) SMS DEMAG AG  

EDUARD - SCHLOEMANN - STRABE.4IN D-40237 
DUSSELDOZF - GERMANY  

(72)  1-MATTHIAS KRETSCHMER   
 2-HANS G. HARTUNG 

   وجدى نبيه عزيز/ ا'ستاذ  (74)
  طريقه وجھاز لتنظيف شريحه معدنيه (54)
(31) PCT/EP2006/001602 - 102005008939.9  
(32) 2006/2/22 -            2005/2/26  
(33) EP -                        DE  
(51) int. Cl.8 B08B3/02 &B21B45/02&C23G3/02  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٣٧
    

  
    

  

  

-   7   (11) 024694   
(21) PCT/NA2006/001285  
(22) 2006/12/27   
(71) 1-BASF AKTIENGESELLSCHAFT 

67056 LUDWIGSHAFEN - GERMANY  
2-BASF CORPORATION 
100CAMPUS DRIVE FLORHAM PARK NJ 07932 - UNITED 
STATES OF AMERICA  

(72)  ROBERT J PETCAVICH  
  طه حنفي محمود/ ا'ستاذ  (74)
   عمليه للحفاظ على محصول طازج وتركيب مغلف له (54)
(31) PCT/EP2004/007187  
(32) 2004/7/2  
(33) EP  
(51) int. Cl. A23B 7/00, 7/022  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   8   (11) 024695  
(21) PCT/NA2004/000004   
(22) 2004/2/7  
(71) ERIC THIRIEZ  

CALLE 6 # 11-36, CASTILLO GRANDE CATAGEN A, CDOMBIA 
 SOUTH AMERICA  

(72)  ERIC THIRIEZ   
  سمر احمد اللباد (74)
  تجميعه مضخه عائمه (54)
(31)   PCT/IB2002/03063- 10/056,997- 09/923,020 
(32) 2001/8/6 -   2002/1/25 -    2002/8/6  
(33) US -             US -               IB  
(51) int. Cl.8 F04D 13/06   

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٣٨
    

  
    

  

  

-   9   (11) 024696  
(21) PCT/NA2006/000712  
(22) 2006/7/30   
(71) 1-SHELL OIL COMPANY  

ONE SHELL PLAZA, P.O.BOX 2463, HOUSTON, TX.7725-2463-
UNITED STATES OF AMERICA 
2-SHELL CANADA LIMITED  
400-4TH AVENUE S.W. CALGARY ALBERT T2P 2H5-CANADA 

(72)  1-MARK W. MATEER  
 2-BERNARDUD F. POTS  

 3-PAUL K. SCOTT  

 4- RASHEED K. FAGBAYI 
(73) SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V 

CAREL VAN BY LAND T LAAN 30 NL 2596 HR THE HAGUE 
NETHERLANDS 

  سمر احمد اللباد/ ا'ستاذة  (74)
   لقياس تيار كھربى فى خط انابيبنظام وطريقه (54)
(31) PCT/US2005/002368 - 10/768,618  
(32) 2005/1/27 -   2004/1/30  
(33) US  
(51) int. Cl.8 C23F 13/04  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  
  

  
  
  
  



٣٩
    

  
    

  

  

-   10   (11) 024697  
(21) PCT/NA2006/000523  
(22) 2006/6/5  
(71) ISAM ISSA  

10,MUE DES CORROYEURS, F-67200 STRASBOURY- FRANCE 
(72)  
(73) 

GHATTAS Y. KOUSSAIFI  
GHATTAS Y. KOUSSAIFI  
AMCHIT MAIN STREET, GHATTAS KOUSSAIFI BLDG - 
LEBANON  

  سمر اللباد/ ا'ستاذة  (74)
  ماكينه ل�نتاج المستمر لشبكه سلكيه ملحومه (54)
(31) (PCT/FR2003/003667)  
(32) 2003/12/10  
(33) FR   
(51) int. Cl.8 B21F 43/00   

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   11   (11) 024698   
(21) 2008010041   
(22) 2008/1/8  
(71) STARLINGER & CO GESELLSCHAFT M.B.H 

SONNENUHRGASSE 4 , A-1060 WIEN-AUSTRALIA  
(72)  1-NORBERT NEUMULLER  

 2-HANNES GRILL  

 3-PETER SCHMALHOLZ 
  سمراحمد اللباد/ ا'ستاذة  (74)
  حقيبه قابله للتھويه (54)
(31) PCT/AT2005/000259  
(32) 2005/7/8  
(33) AU  
(51) int. Cl.8 b65 d33/01 

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-  12   (11) 024699   



٤٠
    

  
    

  

(21) PCT/NA2007/000335   
(22) 2007/4/3  
(71) FRANCOIS L' HOTEL 

110 ARENUE DE LA R'EPUBLIQUE, F-93170 BAGNOLET- 
FRANCE 

(72)  FRANCOIS L' HOTEL  
  سمر اللباد/ا'ستاذة (74)
   دعامه لعرض المعلومات (54)
(31) PCT/FR2005/002453 - 0509255- 0410519   
(32) 2005/10/5  - 2005/9/12 - 2004/10/6  
(33) FR  
(51) int. Cl.8 G09F 1/06  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-  13   (11) 024700  
(21) PCT/NA2007/000416  
(22) 2007/4/26  
(71) ENI S. P. A 

PIAZZALA E MATLEI 1 I 00144 ROME- ITALY  
(72)  1-MARTIN BARTOSEK  

 2-SIMONA BIAGI  
  احمد اللباد مرس/ ا'ستاذ  (74)
  جھاز طرد مستمر مركزى ذو طبقه مساميه (54)
(31)   PCT/EP2005/011807-  MI2004A002137  
(32) -              2004/11/8 2005/10/3  
(33) IT -                          EP   
(51) int.Cl.8 B04B1/08, B01D17/038, 7/02, 17/04, 17/22,  

     سنة٢٠: ةمدة الحماي 
  



٤١
    

  
    

  

  

-  14   (11) 024701  
(21) PCT/NA2007/000297  
(22) 2007/3/20   
(71) 1-SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 

BRUNING STRASSE SO 65929 FRANFUNT - GERMANY 
2-TERUMO CORPORATION 
2-44-1 HATAGAYA, SHIBUYA - KU- TOKYO 151-0072 - JAPAN  

(72)  JUN TSUBOTA  
  سمر اللباد/ ا'ستاذة  (74)
  غطاء 'جھزه توصيل الدواء (54)
(31) PCT/EP2005/009739 - 04022880.1  
(32) 2005/9/10 - 2004/9/24  
(33) EP   
(51) int. Cl.8 A61M 5/32  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

  

-  15   (11) 024702  
(21) PCT/NA2006/000916   
(22) 2006/9/24  
(71) QUICKFLANGE AS 

HOVEDGATEN 13 N -4,900 TVEDESTRUAND - NORWAY  
(72)  HILBERG KAROLIUSSEN  
  سمر اللباد/ ا'ستاذة  (74)
  طريقه وجھاز لربط شفات على البارد واجزاء 'قران ا'نابيب (54)
(31) PCT/NO2005/000093 - 20041215  
(32) 2005/3/18 - 2004/3/24  
(33)  NO  
(51) int. Cl.8 B21D 39/06  

     سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٤٢
    

  
    

  

  

-  16   (11) 024703   
(21) PCT/NA2006/001087  
(22) 2006/11/14  
(71) TEMPLE UNIVERSITY OF THE COMMONWEALTH SYSTEM 

OF HIGHER EDUCATION  
BROAD STREET AND MONT GOMERY AVENUE 
PHILADELPHIA PA (UNITED STATES OF AMERICA) 

(72)  1-ROGJIA TAO  
 2-XIAOJUN XU  

  سمر اللباد/ ا'ستاذة  (74)
  .طريقه وجھاز لمعالجة مائع (54)
(31) PCT/AU2005/000688 - 2004902563  
(32) 2005/5/13 - 2004/5/14  
(33) AU  
(51) int. Cl.8 G05D 24/00,F02M 27/04 

    سنة٢٠: ةمدة الحماي 
  

-  17   (11) 024706   
(21) PCT/NA2007/000199  
(22) 2007/2/20   
(71) BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH 

SAAT WINKLER DUMM 43.13627 BERLIM - GERMANY  
(72)  RETCHARD CHNIDER  
 ھدى انيس سراج الدين / ا'ستاذة (74)
   الحديديهعربة نقل منخفضه لعربات السكه  (54)
(31) PCT/EP2005/008932 -  2020040131212.3  
(32) 2005/8/18 -               2004/8/24  
(33) EP - DE  
(51) int. Cl.8 B61F 5/04, 3/02   

    سنة٢٠: مدة الحماية 
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  بيان

  ٢٠١٠مايو بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
  للطلبات المقدمة فى إطار معاھدة الجات

MAIL BOX 
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 م2ن ق2انون حماي2ة ١٩ الم2ادة  م2نللفق2رة الثاني2ةيتم النشر ع2ن الب2راءات ال2صادرة طبق2ا " 
:  الت22ى ت22نص علـــ22ـى  و ٢٠٠٢ل22ســنة  ٨٢ حق22وق الملكي22ة الفكري22ة ال22صادر بالق22انون رق22م

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق2رار ف2ى 
  "جريدة براءات اTختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

٤٥  
  

  

  

  

-   1   (11) 024684  
(21) 2002080892  
(22) 2002/8/10  
(71) JANSSEN PHARMACEUTICAL N V 

TURN HOUBSEWEG 30, B 2340 BEERS - BELGIUM 
(72)  1-EMILE J. GUILLEMONT  

 2-PATRICE PALANDJIAN  

 3-MARC R. DEJONGE  

 4-MARIA L. KOYMANS  

 5-HENDRIK M. VINKERS  

 6-FRANS F. DAEYAERT  

 7-JAN HEERES  

 8-JEANNE K. VAN AKEN  

 9-PAULUS J. LEWI  

 10-ADRIAN P. JANSSEN  
  ھدى سراج الدين (74)
  HIV بيريميدينات مثبطة لتكرار او ارتداد (54)
(31) 01203090,4 - 02077748,8  
(32) 2001/8/13 -   2002/6/10  
(33)  EP  

 ٠٩/٠٨/٢٠٢٢تبدا الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 

  
 

  



  

٤٦  
  

  

  

  
  

-   2   (11) 024704  
(21) 2001050498  
(22) 2001/5/13  
  بو سلطان ـ اKسماعلية ا - شركه المھن الطبيه لEدويه (71)

  مدينه نصر ش الدكتور محمد حسن الجمل المنطقه السادسه 36
   مھا عبد العظيم عبد العزيز جبران/ دكتورة   (72)
تامينات في طريقه لتحضير تركيبات صيدليه ثابته للحقن العضلى تجمع بين حمض الفوليك و (54)

   اخرى فى محلول مائى واحد
(51) int. Cl.8 A61k 9/08, 31/4415, 31/519, 31/714, 47/00   

  ١٢/٠٥/٢٠٢١تبدا الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 
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  انبي
   للطلبات ٢٠١٠بالبراءات الصادرة خ�ل شھر ابريل 

  PCT بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
  مركبات صيد3نية
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 م8ن ق8انون حماي8ة ١٩ الم8ادة  م8نللفق8رة الثاني8ةيتم الن8شر ع8ن الب8راءات ال8صادرة طبق8ا " 

:  الت88ى ت88نص علـــ88ـى  و ٢٠٠٢ل88ســنة  ٨٢  ال88صادر بالق88انون رق88محق88وق الملكي88ة الفكري88ة
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھ8ذا الق8رار ف8ى 

  "جريدة براءات ا3ختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



٤٩
    

  
    

  

  

-  1   (11) 024668   
(21) PCT/NA2005/000691   
(22) 2005/10/29  
(71) GLAXO GROUP LIMITED 

GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE, 
GREENFORD MIDDLESEX UB6 0NN (UNITED KINGDOM)  

(72)  1-GIUSEPPE ALVARO  
 2-LUCA ARISTA  

 3-FRANCESCA CARDULLO  

 4-LUCILLA D'ADAMO  

 5-ALDO FERIANI  

 6-RICCARDO GIOVANNINI  

 7-CATIA SERI  
  ھدى انيس سراج الدين/ ا.ستاذة  (74)
  مشتقات امين حلقى وعمليات لتحضيرھا وتركيبات صيدلية تحتوى عليھا (54)
(31) 0310724 - (PCT/EP2004/005005)  
(32) 2003/5/9 -                        2004/5/7  
(33) EP -                                   GB  
(51) int. Cl.8 C07D 211/34, 405/12, 405/04 & A61K 31/445 & A61P 25/00, 

25/22 
    سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٠
    

  

    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استدراك
  PCTبراءات صادرة 

  انتقال ملكية البراءة 
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 فى بند  ٢٤٦٠١ عن صدور البراءة رقم ٧٠١ عدد ٢٠١٠نشر بطريق الخطأ بجريدة يناير 
  :انتقال الشركة والصحيح ھو 

-   1   (11) 024601  
(21) PCT/NA2006/000742  
(22) 2006/8/6  
(71) 1-ENI S.P.A  

PIAZZALE E.MATTEI.1.I-00/44 ROME-(ITALY) 
2-FNITECNOLOGIE SPA  
VIA F. MARITANO, 26, 1-20097 SAN DONATO MILANCSE -
(ITALY) 

(72)  1- ALBERTO DE ANGLIS           4-UGO ROMANO 
 2-GIUSEPPE BELLUSSI              5-CARLO PEREGO  
 3-PAOLO POLLESEL 

(73) ENI S.P.A  
PIAZZALE E.MATTEI.1.I-00/44 ROME-(ITALY)  

  اللباداحمد سمر / اVستاذة  (74)
  متجانسة عملية dزاله كبريتيد الھيدروجين بواسطه أكسدته فى وجود عديدات أحماض غير (54)
(31) M12004A000175  - (PCT/EP2005/0006697)  
(32)    2005/1/20-               2004/2/5   

(33) EP -                          IT  
    سنة٢٠: يةمدة الحما 
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 فى بند  ٢٤٦٧٦ عن صدور البراءة رقم ٧٠٥ عدد ٢٠١٠نشر بطريق الخطأ بجريدة مايو 
  :انتقال الشركة والصحيح ھو 

  
-  2   (11) 024676  

(21) PCT/NA2007/000598   
(22) 2007/6/14   
(71) BJ SERVICES COMPANY  

4601 WESTWAY PARK BLRD , HOUSTON TX 77041  
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(72)  1-JEFFREY L. BOLDING  
 2-THOMAS G. HILL  

 3-DAVID R. SMITH  

)73(  
BJ SERVICES COMPANY U.S.A  
4601 WESTWAY PARK BLRD , HOUSTON TX 77041  
(UNITED STATES OF AMERICA) 

  نزيه اخنوخ صادق (74)
   خاص بالة بئرطريقه وجھاز لsمرار الجانبي لسائل (54)
(31) (PCT/US2005/046622) - 60/593.216  
(32) 2005/12/22 - 2004/12/22  
(33) US  
(51) int. Cl.8 E21B 27/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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  بيان 
  استغ�ل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

  جمھورية مصر العربيةداخل 
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صحاب الشـــأن الحق فى أن ينشـــروا فى جريدة براءات ا-ختراع عن رغبتھم فى (" 
يدة فى ســـجل براءات ا-خت;راع التنــازل أو الترخيص -ســتغ�ل براءات ا-ختراع المق

بمكتب براءات ا-ختراع فى جمھورية مصر العربية، ويتم النشـــر بتق;ديم ا-ســـ;ـتمارة 
ق;انون حماي;ة الملكي;ة الفكري;ة ًالخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذل;ك طبقــ;ـا (حك;ام 

   "٢٠٠٢ لسنه ٨٢الصادر بالقانون رقم 



  
  

٥٥

  
  استاميديكا اكتنجيز لشافت  :يعلــــن  1   -

 فى منح رخصة استغ�ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة
  ٣٠/٠٩/١٩٩٥الصادرة بتاريخ  ٠١٩٦٩٠لبراءة ا&ختراع رقم 

  على افوسفاميد كمادهيهتحضير مستحضرات طبيه صلبه ل�عطاء عن طريق الفم تحتو :فى شــأن
  فعاله

  ھدى احمد عبد الھادى :الوكـــيل
  
 

  

-   2  
  ليلى اندكومبانى يلى  ا-١ :يعلــــن

 ـ ليلى اند ستريز ليمتد٢
   س أ انجلترا٢-رج٢١كنجز كلير رود بارينجستوك ھامبشاير  :المركز العام
 فى منح رخصة استغ�ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ٢٧/٠٣/٢٠٠٧الصادرة بتاريخ  ٠٢٣٦٥٩لبراءة ا&ختراع رقم 
  ثينيو بنزوديازيبين-ميثيل -٢للوريه لمركب عمليه واشكال ب :فى شــأن
  ھدى احمد عبد الھادى :الوكـــيل

  
 

  

  كيمياى كيميكال اند سترى كو ـ ليمتد :يعلــــن  3   -
 فى منح رخصة استغ�ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ٣٠/٠٩/٢٠٠١الصادرة بتاريخ  ٠٢١٣٦٢لبراءة ا&ختراع رقم 
  مستحضر مبيد ل�عشاب عالى التركيز :فى شــأن
  سھير ميخائيل رزق :الوكـــيل

  
 

  



  
  

٥٦

  

  ايشھارا سانجيو كايشا ليمتد :يعلــــن  4   -
 فى منح رخصة استغ�ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ١٥/٠٩/٢٠٠٣الصادرة بتاريخ  ٠٢٢٨٢٣لبراءة ا&ختراع رقم 
  مركب &باده ا&فات :فى شــأن
  سھير ميخائيل رزق :الوكـــيل

  
 

  

  عارف عبد القادر فاز&ني :يعلــــن  5   -
 فى منح رخصة استغ�ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ١١/١٠/٢٠٠٩الصادرة بتاريخ  ٠٢٤٥٥٤لبراءة ا&ختراع رقم 
  توليفه دخان جديده :فى شــأن

   سمر احمد اللباد :يلالوكـــ
  
 

  

  

  استا ميديكا اكتنجيز لشافت :يعلــــن  6   -
 فى منح رخصة استغ�ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

   ٣١/٠٥/١٩٩٨الصادرة بتاريخ  ٠٢٠٢٣٤لبراءة ا&ختراع رقم 
  طريقه لتحضير محاليل سداسى ديسيل فوسفوكولين ثابته فى ايثرات الكيل جليسرول :فى شــأن
   ه ميخائيل رزقسامي :الوكـــيل

  
 

  

  

 



  

٥٧

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

  متنازل عنه



  

٥٨

  
-   1   (21) 2007040160  

(22) 2007/4/3  
  محمد محمود حسن يوسف (71)

   مصر- اسكندريه -  سبورتنج –ش سيدى جابر  4 
  خصى محمول للمناطق الجافه والرطبهتكييف ھواء ش (54)

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

  
 

  

-   2   (21) 2007060295  
(22) 2007/6/4  
   جمھوريه مصر العربيه-كس العالميه المحدوده ايب (71)

   مصر-شارع مراد بالجيزه  28 
  مستحضر سائل يستخدم فى التسميد الورقى للمحاصيل (54)

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

  
 

  

-   3   (21) 2007060316  
(22) 2007/6/13  
  عبد الفتاح منتصر عبد الفتاح دياب (71)

   القاھره٥٧ مصر الجديده شقه -شارع الميرغنى  70 
  الليزر منظومه لتفجير ا^لغام ا^رضيه باستخدام ا^ستشعار عن بعد واشعه (54)

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

  
 

  



  

٥٩

  

-   4   (21) 2007100536  
(22) 2007/10/18  
   شركه متحده امريكيه-ويــــث  (71)

  . الو^يات المتحده ا^مريكيه ٧٩٤٠ جيرالدا فارمز ماديسون نيوجيرسى فايف 
  PEG CCI- 779 – عمليات لتخليق ايزومرات فرديه من احادى (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

  

-   5   (21) 2007100537  
(22) 2007/10/18  
  مينا ابراھيم تادرس (71)

   جيزه– المھندسين –شارع عدنان المدنى   26 
مرضى فاليرات لعIج  طريقه ^نتاج معلق مائى قابل لIستنشاق من عقار البيتاميثازون (54)

  الربو الشعبى باستخدام الھيالورونات صوديوم والتوروكو^ت صوديوم
قرار اBدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

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

  

-   6   (21) 2007100547  
(22) 2007/10/24  
   شركه متحده امريكيه-ويــــث  (71)

   الو^يات المتحده ا^مريكيه-٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ماديسون نيوجيرسى  
  مشتقات كرومــان تخليقھا ومركباتھا الوسيطه (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اBدارة الخاص باستيفاء  نه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل ع :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٦٠

  

-   7   (21) 2007110581  
(22) 2007/11/8  
  عIء الدين عطيه جمعه جوده (71)

  مصر الفيوم شارع الجمھوريه برج السIم 
  )طريق مكه(لمتحركه لنقل الركاب داخل المدن الطرق ا (54)

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

  
 

  

-   8   (21) 2007110590  
(22) 2007/11/14  
  ابراھيم فاروق ابراھيم عفيفى (71)

   القاھره– الخليفه – المقطم – كورنيش النيل –شارع ا^ھرام  581 
  مقوى ^شاره التليفون المحمول (54)

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

  
 

  

-   9   (21) 2007120627  
(22) 2007/12/2  
  عماد عبد الرازق عبد الحفيظ محمد (71)

   مصر- المھاجرين ارض محمود عقيله كفرالدوار بحيره  
  ماكينة العمار ا^لى (54)
  على محمد على مرسى (74)

قرار اBدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ونىالتقرير القان 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٦١

  

-  10   (21) 2007120656  
(22) 2007/12/17  
  محمد حمدى احمد ابو الناس (71)

   دقھليه-  منصوره اول -و الناس  عماره اب-شارع البحر  
  فولت AC220 جرس نغمات يعمل على التيار (54)
  عاصم شريف احمد شريف (74)

قرار اBدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   ت الطلبالفكرة المقدمة ومرفقا أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  11   (21) PCT/NA2005/000066  
(22) 2005/3/16  
   شركه مساھمه-اســترا زينيكــا اب (71)

  . ســودرتالــج الســـويد – ١٥١٨٥س  
  مركب جــديد (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

لخاص باستيفاء قرار اBدارة ا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  12   (21) PCT/NA2006/000134  
(22) 2006/2/8  
   ايرلندا-ليمتد ) كورك ( سميث كIين بيتشام  (71)

  كورابينى كاريجالين كونتى كورك ايرلندا 
  تشكيل صيدلى جديد (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

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

  
 

  



  

٦٢

  

-  13   (21) PCT/NA2006/000188  
(22) 2006/2/26  
   الو^يات المتحده ا^مريكيه-ايـزر انــك ف (71)

   الو^يات المتحده ا^مريكيه١٠٠١٧ نيويورك نيويورك ٤٢ايست الشارع  235 
  E2 مركبات فنيل او اميدبيريديل كمضادات بروستاجIندين (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

  
 

  

-   14   (21) 2007020077  
(22) 2007/2/14  
  محمد عبد المنعم محمد بسيونى (71)

   القاھره- بجوار بتروجيت الدور الثالث - النزھه الجديده - ش النصر  48 
  كانيوفستو^ (54)

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

  
 

  

-   15   (21) 2007020078  
(22) 2007/2/14  
  محمد عبد المنعم محمد بسيونى (71)

   القاھره- بجوار بتروجيت الدور الثالث - النزھه الجديده-شارع النصر  48 
  جھاز قياس الضغط ا^ستاتيكى داخل ا^وعيه الدمويه (54)

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

  
 

  



  

٦٣

  

-   16   (21) 2007020079  
(22) 2007/2/14  
  يحيي عبد الفتاح محمد السيد ھزاع (71)

   شرقيه-  منيا القمح– شبرا العنب –عزبه ابو خميس  
  من مواد البناء% ٨٠اختراع قالب طوب يوفر (54)

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

  
 

  

-   17   (21) 2007020080  
(22) 2007/2/14  
   الو^يات المتحده ا^مريكيه- ويــث  (71)

  . الو^يات المتحده ا^مريكيه -٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ماديسون نيوجيرسى  
   امينو-٢الكيل  اريه لكحو^ت مستبدله بثIثى فلوروسلفونيل اختي – N عمليه اضافه (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

  
 

  

-   18   (21) 2007020084  
(22) 2007/2/15  
   امريكا-ويث  (71)

   الو^يات المتحده ا^مريكيه-  ٧٩٤٠فايف جيرالد فارمز ماديسون نيوجيرسى  
  طرق لتحضير كحو^ت مستبدله بسلفوناميد والمركبات الوسيطه منھا (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اBدارة الخاص باستيفاء  لب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الط :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٦٤

  

-   19   (21) PCT/NA2006/000080  
(22) 2006/1/24  
  ا شركه مساھمه اسبانيا. ^بورتوارس فارماسيتيكوس روفى س  (71)

   مدريد اسبانيا٢٨٠٣٧ - اى٣٥كالى جوليان كاماريللو  
لتعاطى العوامل  ثنائى اميدات الحمض ا^مينى فى وضع غير ا^لفا مفيد كماده مساعده (54)

  البيولوجيه المساعده
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

خاص باستيفاء قرار اBدارة ال اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   20   (21) PCT/NA2006/000267  
(22) 2006/3/16  
  شركه مساھمه سويديه -استرا زينيكا ايه بى  (71)

   سودرتالج السويد– ١٥١٨٥ -اس 
  ستاز نتروفيل واستخداماتھا بيريدون كمثبطات الي- ٢مشتقات  (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  

-   21   (21) PCT/NA2006/000279  
(22) 2006/3/21  
   المانيا-بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھـ  (71)

   انجلھايم المانيا٥٥٢١٦ – ١٧٣بنجر ستراس  
  ببتيدات ضخمه الحلقيه فعاله ضد فيروس ا^لتھاب الكبدى سى (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اBدارة الخاص باستيفاء  د علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الر :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٦٥

  

-   22   (21) 2004050200  
(22) 2004/5/4  
  احمد عبد العزيز احمد عبد الرازق (71)

   ارض اللواء فيصل الجيزه–ش متولى فتح الدين من ش احمد ماھر 25 
  B.M.C كريم حيوى طبى للحروق (54)

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

  
 

  

-   23   (21) 2004090398  
(22) 2004/9/16  
   شركه مساھمه فرنسيه–لي ^بوراتورز سيرفير  (71)

   فرنسا- كوربيفوى سيدكس ٩٢٤١٥بIس دى ^ ديفينز  12  
  عليھا مركب بنـزو اندولين جديده وعمليه لتحضيرھا وتركيبات صيد^نيه تحتوى (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اBدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-   24   (21) 2006010003  
(22) 2006/1/1   
  السيد محمد عبد المنعم غرباوى (71)

   جمھوريه مصر العربيه- الفيوم – مركز ابشواى –طوبھار  
  تركيبه اعشاب لعIج البروستاتا وتضخم ا^ورام والبواسير وا^لتھابات (54)

قرار اBدارة الخاص باستيفاء  ار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتب :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٦٦

  

-   25   (21) 2007080426  
(22) 2007/8/16   
  ويــــث (71)

  .المتحده ا^مريكيهالو^يات -٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ماديسون نيوجيرسى  
  PR  ون مفيده كضوابط-٢-عمليه لتحضير مشتقات اندولين  (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اBدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  فقات الطلبالفكرة المقدمة ومر أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   26   (21) PCT/NA2004/000014  
(22) 2004/4/21  
   الو^يات المتحده ا^مريكيه-ويسكونسن الومنى ريسيرش فاونديشن (71)

   الو^يات المتحده ا^مريكيه– ٥٣٧٠٧ – ٧٣٦٥: ١ولنت ستريت ماديسون دبليو 614 
بروتين وطريقه  شبعه بمثبطات كينازتيروسيندعامه او رقعه لIوعيه الدمويه مطليه او م (54)

  ^ستخدامھا
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  

  

-   27   (21) PCT/NA2004/000144  
(22) 2004/12/15  
   السويد-اســترا زينيكــا ايه بى  (71)

  . ســودرتالــج الســـويد – ١٥١٨٥س  
 عوامل عالجية  (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اBدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بيانات و بعض ال

  



  

٦٧

  

-   28   (21) PCT/NA2005/000374  
(22) 2005/7/11  
   السويد-استرا زينيكا ايه بى  (71)

   سودرتالج السويد– ١٥١٨٥س  
  مشتقات ثانى اريل ميثيليدين بيبريدين ومستحضراتھا واستخداماتھا (54)
  ھـدى احمد عبد الھادى (74)

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

  

-   29   (21) PCT/NA2005/000798  
(22) 2005/12/10  
   اليابان-انكيو كمبانى ليميتد س (71)

   اليابان١٠٣٨٤٢٦كو طوكيو -شوم شيو-٣نيھونباشى ھونشو  1-5 
  مركب امين ثIثى حلقى (54)
  شركة ابو ستة وشركاه (74)

قرار اBدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب راء بعض التعديIت لموضوعأو إج/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-   30   (21) PCT/NA2005/000800  
(22) 2005/12/10  
   الو^يات المتحده ا^مريكيه-ميرك اند كو اى ان سى  (71)

   امريكا٠٩٠٧-٠٧٠٦٥ايست لينكولن افينيو راھواى ان جى  126 
  كينيل ازيتيدين بھا استبدال ال- ٣ الكيل و - ٣مشتقات  (54)
  سمر احمد اللباد (74)

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

  



  

٦٨

  

-  31   (21) PCT/NA2005/000808  
(22) 2005/12/11  
   الو^يات المتحده ا^مريكيه–سميث كيلين بيشام كوربريشين  (71)

   امريكا١٩١٠١وان فرانكلين بIزا فيIدليفيا بى ايه  
  مشتقات تترا ھيدرو كربازول واستخدامھاتھا الصيد^نيه (54)
  سمر احمد اللباد (74)

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

  

-  32   (21) PCT/NA2006/000025  
(22) 2006/1/14  
   شركه مساھمه امريكيه-اتشيليون فارماسوتيكالس انك  (71)

   امريكا٠٦٥١١ ھافين سى تى جورجى ستريت نيو 300 
  مشتقات اريل ثيو يوريا بھا استبدال تفيد كمثبطات لIستنساخ الفيروسى (54)
  سمر احمد اللباد (74)

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

  
 

  

  

-  33   (21) PCT/NA2006/000784  
(22) 2006/8/20  
  شركه مساھمه امريكيه–يونيفيرسيتى لوف فلوريدا ريسيرش فاوينداشن انك  (71)

   الو^يات المتحده ا^مريكيه٥٥٠٠-٣٢٦١١جرينتار ھال جانيسفيللى اف ال  1-223 
(54) Iخ واكديستيرويدات ونظائر منھا ومثبطات لتخليقتركيبه معجله لIالكيتين فى مكافحه  نس

  النمل ا^بيض
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اBدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   مرفقات الطلبالفكرة المقدمة و أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٦٩

  

-  34   (21) PCT/NA2007/001479  
(22) 2007/12/27  
   الو^يات المتحده ا^مريكيه–ريجينيتك انك (71)

   الو^يات المتحده ا^مريكيه٧٧٤٧٨كريكفورد سيركل تكساس تكساس  1323 
ريقه وط ّمفاعل حيوى دوار مروى متغير به قوه كھرومغناطيسيه متغيره مع الزمن (54)

  ^ستخدامه
  سمر احمد اللباد (74)

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

  

 

-   35   (21) PCT/NA2007/001115  
(22) 2007/10/18  
 فى . ھيريما مارين كونتراكتورز نيزر^ند بى  (71)

  يه ايه ^يدين ھولندا ا٢٣٣٢ ن ل  فوند^ن  47 
  طريقه وجھاز لوضع اطراف من اقسام ماسوره بالنسبه الى بعضھم البعض (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اBدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   رة المقدمة ومرفقات الطلبالفك أو إجراء بعض التعديIت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   36   (21) 2008040645  
(22) 2008/4/20  
   فرنسا-نسلة ووتر مانجمنت اند تكنولوجى (71)

   اسيه ^مولينيه فرنسا٩٢١٣٠ اف –بولفارد جاريبالدى   12 
 ً وعاء للمشروبات خفيف جدا (54)
  مكتب الديب محامون (74)

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

  

 



  
  
٧٠

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

  كنتكأن لم 



  
  
٧١

  
  
  

  

-   1   (21) PCT/NA2005/000019  
(22) 2005/2/6  
  ايرفين ايروسبيس كندا ال تى د (71)

  ١ جيه ٥ ان ٨ بيليفيل، اونتاريو، كندا كيه ١٥١٠.ب.ص 
  طرق بديله لصناعه مظله ھوائيه (54)

  :قرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التاليةت :التقرير القانونى
 الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند

  ولعدم سداد مصروفات الفحص،
  
 

  

-   2   (21) 2001111259   
(22) 2001/11/26   
   فايزر برودكتس انك (71)

  ا\مريكيه  الو\يات المتحده٠٦٣٤٠يكت ايسترن بوينت رود جروتين، كونيكتيكت كونيكت 
-3 -٥-بنزيلوكسى - ثانى فلوررو - ٢،٦برومو -٤ -٣اشكال ملح من اميد حامض  (54)

   كربوكسيليك وطريقه لeنتاج- ٤-يورييدو ايزو ثيازول -بوتيل -يل -١- بيروليدين -4
  رسوم المطبوعات أن لم يكن لعدم سدادتقرراعتبار الطلب ك :التقرير القانونى

  
 

  

-   3   (21) 2002080894  
(22) 2002/8/12  
 ـ شركة ھولندية  .فى. فيرينج بى  (71)

   ھولندا- جيه اكس ھوفدورب٢١٣٢ -، ان ال ١٤٤بو\ريس افنيو  
  عوامل مساعدة فى اكسيتوسين (54)

  لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن  :التقرير القانونى
  
 

  



  
  
٧٢

  
  
  

  

-   4   (21) 2002080894  
(22) 2002/8/12  
  ـ شركة ھولندية .فى. فيرينج بى  (71)

   ھولندا- جيه اكس ھوفدورب٢١٣٢ -، ان ال ١٤٤بو\ريس افنيو  
  عوامل مساعدة فى اكسيتوسين (54)

  يكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم  :التقرير القانونى
  
 

  

-   5   (21) 2003060537  
(22) 2003/6/7  
 ـ شركة مساھمة ايطالية  ايه.بى . سافيو ماشين تيسيلى اس (71)

   ، بوردينون ، ايطاليا١٠٥فيا اودين  
  جھاز للمعالجه المتواصله للغزول بواسطه موائع معالجه (54)

  رسوم المطبوعات رراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سدادتق :التقرير القانونى
  
 

  

-   6   (21) 2003060548  
(22) 2003/6/10  
   استرا زينيكا ا ب (71)

   سودرتالج ، السويد١٥١٨٥ –س  
   ميركابتوبنتانويك- ٣مستبد\ت حمض  (54)

  وم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رس :التقرير القانونى
  
 

  



  
  
٧٣

  
  
  

  

-   7   (21) 2003090955  
(22) 2003/9/29  
   حنفى عبد الحميد محمد منصور- ٢محمود غريب دسوقى الشربينى  -١ (71)

  جمھوريه مصر– محافظه الجيزه - ١١ شقه ١٤ عماره -مدينة مبعوثى جامعه القاھره  
 العربيه 

  نظام خلط وتقليب المعسل (54)
  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات : القانونىالتقرير

  
 

  

-   8   (21) 2005120549  
(22) 2005/12/31   
  محمد السيد احمد الطاھر (71)

  الطاھر  ش السيد٢٢ – منشيه عنتر الجديده – الزقازيق حى حسن صالح -محافظه الشرقيه  
  لخامات داخل المناجم التحت سطحيهطريقه بديله لمناوله ا (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  

-  9   (21) 2006060247  
(22) 2006/6/14  
   شركه فرنسيه–نورينكو  (71)

  .فرنسا ,  سانت كريبين ايبوفيلير ٦٠١٤٩, اى دى ماريفو . زد  
  ھيكل واغeقه  تستخدم للتحقق من اقفال او فتح قفل وتعمل على تثبيت غطاء فىاداة (54)

  لعدم سداد رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن :التقرير القانونى
  
 

  



  
  
٧٤

  
  
  

  

-  10   (21) 2006090522  
(22) 2006/9/27  
  كرافت فودز ھولدينجز انك ، شركه متحده ، امريكيه (71)

   ، الو\يات المتحده ا\مريكيه٦٠٠٩٣ليكس درايف نورفيلد ، الينوى  ثرى 
  جبن قشدى منخفض الدسم عالى الرطوبه محافظ على نوعيته وطريقه صنعه (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  11   (21) PCT/NA2004/000115  
(22) 2004/10/23  
  كوالكوم انكوربوراتيد (71)

   امريكا٩٢١٢١مورھاوس دريف ساندياجو سى ايه  5775 
  طريقه وجھاز لتوثيق الدخول الى الشبكه (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :القانونى التقرير
  
 

  

-  12   (21) PCT/NA2005/000019  
(22) 2005/2/6  
  ايرفين ايروسبيس كندا ال تى د (71)

  ١ جيه ٥ ان ٨ بيليفيل، اونتاريو، كندا كيه ١٥١٠.ب.ص 
  طرق بديله لصناعه مظله ھوائيه (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
  
 

  



  
  
٧٥

  
  
  

  

-  13   (21) PCT/NA2005/000680  
(22) 2005/10/25  
   اى اس سى او كوربوريشن (71)

  الو\يات المتحده ا\مريكيه– افينو بورتeند٢٥ان دبليو  2141  
  مجمعه التاكل لشفره الحفر فى الحفاره (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  14   (21) PCT/NA2005/000695  
(22) 2005/10/30  
   شركه امريكيه–كولكوم اينكوربرويتد  (71)

   امريكا١٧١٤-٩٢١٢١ميريشيوس دريف سان ديجو سي ايه  5777 
  حزمه بيانات ساكنه طريقه وجھاز لتبادل المعلومات عبر وصله بينيه ھوائيه اثناء دوره (54)

  اد رسوم المطبوعاتيكن لعدم سد تقرراعتبار الطلب كأن لم :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  15   (21) PCT/NA2006/000353  
(22) 2006/4/13  
  تيلينور ايه اس ايه (71)

   فورنيبو النرويج١٣٣١-، ان٣٠سنارويفيين  
  ا\مامي و الخلفي نظام، ومنتج لبرنامج حاسب ٮلى لتقييم الربط التحليلى الغير قياسي (54)

  يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات عتبار الطلب كأن لمتقررا :التقرير القانونى
  
 

  



  
  
٧٦

  
  
  

  

-  16   (21) PCT/NA2007/000371  
(22) 2007/4/15  
   شركه ھولنديه-دى اس ام اى بي اسيتس بي في (71)

  ھولندا- تي اى ھيرلين٦٤١١ ان ال ١ھيت اوفرلون  
  ينتركيبات تحتوى على خليط ثنائي من جسيمات الميeم (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  

-   17   (21) 2009010105  
(22) 2009/1/25  
  فى ، شركه محدوده المسئوليه. ايمبرس جروب بى  (71)

  . ايه اتش ديفنتر ، ھولندا ٧٤١٨-ان ال  ، 51051 
  ھاعروة وعاء وعملية لتصنيع (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى
الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات  مستند
  ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

  
 

  

-   18   (21) 009010110  
(22) 2009/1/25  
  فى ، شركه محدوده المسئوليه. وب بى ايمبرس جر (71)

  . ايه اتش ديفنتر ، ھولندا ٧٤١٨-ان ال   51051زوتفيسويج  
  طريقه وجھاز لتكوين حاويه ضغط من الصلب والحاويه وشكل مسبق لھا (54)

  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى
الكامل عربى، لوحات  تند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصفمستند الوكالة، مس

  الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  
 

  



  
  
٧٧

  
  
  

  

-   19   (21) 2000040509  
(22) 2000/4/22   
 ـ شركة محدودة المسئولية  سى.ال.سميث كeين بيتشام بى (71)

  بى انجلترا،اى ٨نيوھورينزكورت برينتفورد ميدلكس تى دابليو  
  السكر شكل بللورى متعدد لملح ثيازوليدين ثنائى و ن واستخدامه فى عeج مرض (54)

  سداد رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى
  
 

  

-   20   (21) 2002020159  
(22) 2002/2/9  
  ج ـ شركه مساھمه. ا .ھوفمان \روش . ف (71)

   سويسرا- باسيل ٤٠٧٠ -جرينزاشيرسترس ، سى اتش  124 
  ـ مستبدل بيريدو ـ بيريميدينات 6 (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
  
 

  

-   21   (21) 2006080451  
(22) 2006/8/20  
  جي يو ان بيوينج بي يو اوه (71)

-دو -جيونجج, جي يو, سيوجي  , ٢٠٢-١٠٤ابارتمينت – ١ال جي , دونج –بوك سيونج 
  كوريا

  جھاز لتحفيز ا\حتراق لeستخدام لمحرك داخلي ا\حتراق (54)
  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى

  
 

  



  
  
٧٨

  
  
  

  

-   22   (21) PCT/NA2006/000216  
(22) 2006/3/4  
  جنرال اليكتريك كومبانى ، شركه متحده (71)

   ، الو\يات المتحدة ا\مريكية١٢٣٤٥ريفر رود ، نيويورك  
 ً تركيب سطحى بينى حرارى باستخدام الجسيمات الدقيقة الموصلة كھربيا (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  

-   23   (21) PCT/NA2006/000988  
(22) 2006/10/16  
  ة ـ شركة محدودة اي. ادفانسيد بeستيكس تكنولوجيز لوكسيبورج اس (71)

   جي بي المملكه المتحده٣ ١٤بيوكلو فيو بودون شيشيري دبليو ايه   9 
  لبثقبا قاروره، طريقة لتكوين القاروره، جھاز موزع لسائل ومظھر عام مشكل (54)

  سداد رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى
  
 

  

-   24   (21) PCT/NA2007/000105  
(22) 2007/1/30  
   شركة امريكية – جينرال اليكتريك كمبانى (71)

    الو\يات المتحده ا\مريكيه١٢٣٤٥ريفيرا رود شينيستادى نيويورك  1 
  ركيبات سيeن وعمليه لتحضيرھا و تركيبات مطاط تحتويھات (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  



  
  
٧٩

  
  
  

  

-   25   (21) PCT/NA2007/000741  
(22) 2007/7/17  
   شركه محدوده بريطانيه–انيفون اوربا ليمتد  (71)

   انجلترا– اف جى ٧ ٤٣\نى ليندھورست ھامبشير اس او ھاوكسلياس شابيل  
  عمليه \نتاج اوليفينات بواسطه تكسير ذاتى الحراره (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  

-   26   (21) PCT/NA2007/000105  
(22) 2007/1/30  
  كمبانىجينرال اليكتريك  (71)

   الو\يات المتحده ا\مريكيه١٢٣٤٥ريفيرا رود شينيستادى نيويورك  1 
  تركيبات سيeن وعمليه لتحضيرھا و تركيبات مطاط تحتويھا (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

٨٠    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بيان 
  ـاًبرفضھا فني بالطلبات التى صدرت لھا قرارات



  
  

٨١    

  

-   1   (21) 2005120505  
(22) 2005/12/6  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى-المركز القومى للبحوث مكتب اتصال براءات ا!ختراع / شارع التحرير33 
   الع?ج الغذائىمضادات ا!كسده !طفال الجا!كتوزيميا الذين ھم تحت (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   3   (21) 2006050200  
(22) 2006/5/14  
  حمدى محمد على محمد (71)

 شارع زكي البغدادى متفرع من شارع فاروق حرب من شارع ناھيا بو!ق الدكرور  34 
  الجيزه

  مانيوال بدون دواسه دبرياج (54)
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

  

-   3   (21) 2006060256  
(22) 2006/6/21  
  نبيل محمود الطنطاوى (71)

   ـ ميدان الحجاز ـ مصر الجديده٣ش احمد خشبه ـ شقه  12 
  الخطر تصميم انبوبه بوتاجاز لبوفيه السكه الحديد تنقلب طفايه اتوماتيك عند (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  



  
  

٨٢    

  

-   4   (21) 2006070314  
(22) 2006/7/10  
   محمد طلعت عبد العزيز-٣ السيد امين محمود عبد المجيد رزق -٢طه عبدهللا قمصانى  -١ (71)

 كليه طب القاھره  -وحده اختبارات الكيمياء الحيويه والبيولوجيا الجزيئيه 
  تخليق مشتق كيميائى جديد (54)

  ض فنىرف :التقرير القانونى
  
 

  

-   5   (21) 2006110576  
(22) 2006/11/1  
  ويث شركه متحده (71)

   الو!يات المتحده ا!مريكيه-  ٧٩٤٠فايف جيرالد فارمز ماديسون نيوجيرسى  
  وھيرسيبتين مضاده ل?ورام m TOR اتحادات مثبط (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-   6   (21) 2006110615  
(22) 2006/11/29  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى- مكتب اتصال براءات ا!ختراع-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث  33 
  مستخلص من اصل نباتى لع?ج تقرحات الجلد واللثه ومسكن !!م ا!سنان (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

٨٣    

  

-  7   (21) 2007080404  
(22) 2007/8/2  
  ھبة هللا فكرى كامل (71)

   شركه ماميبا لمستحضرات التجميل- الجيزه -  المھندسين -شارع دمشق  33 
ملون و قد يكون  ماء نقى للشرب يحتوى على فيتامينات معادن و احماض امينيه قد يكون (54)

  منكه
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

-  8   (21) 2007090487  
(22) 2007/9/17  
  عونى لويس لطف هللا (71)

   حلوان- عماره الس?م -شارع ثابت  22 
  جھاز حقن كلور (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  9   (21) 2007100560  
(22) 2007/10/29   
  خالد احمد امام (71)

   مدينه نصر- شارع مصطفى النحاس الحى الثامن 76 
  ) انش٣ × ٣(لقمة تليفون على نظام الماجيك او البلدى  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

٨٤    

  

-  10   (21) 2007110601  
(22) 2007/11/20  
  عبد الرحمن ابراھيم محمد ابراھيم النحاس (71)

   كفر الشيخ- ٤شارع عبد الحكيم الجارحي تقسيم   45 
  المستقبل ذات الدفع الھوائيسيارة  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  11   (21) 2007120647  
(22) 2007/12/11  
 -٤ مرفت عبد الغفار عبد العاطى -٣ محمد فايز فواد ابراھيم - ٢ايمان نور الدين حامد  -١ (71)

  نبيل ابراھيم السيد حجازى
  مدينه المبعوثين٢٠ شقه ٢١ عماره - ٢ الجيزه -لھرم  ا- شارع سعد الدين حامد  16-١ 

 ٥٧ - ٣ محافظه الجيزه - الھرم -  مساكن ضباط الرمايه ١٢٨ - الجيزه -بجامعه القاھره 
   جمھوريه مصر العربيه- القاھره - المعادى -كورنيش النيل 

  العصائر النباتيه كبيئه مناسبه لتنميه و انتاج خ?يا البكتريا (54)
  رفض فنى :لقانونىالتقرير ا

  
 

  

-  12   (21) 2007120648  
(22) 2007/12/11  
   عادل عوض هللا عريان-جورج عادل عوض هللا عريان  (71)

  قليوبيه - بنھا -ش ابراھيم ابو زھره بجوار مدرسه السادات الثانويه شبلنجه  
  مجفف يكيا بنظامالجھاز الحديث لتنظيف لم?بس والمنسوجات والكى اوتومت (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

٨٥    

  

-  13   (21) 2008040667  
(22) 2008/4/22  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى- مكتب اتصال براءات ا!ختراع-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث  33 
اطفال التوحد الذين   مرض التوحد و فىتقييم نسب المواد ا!يضيه فى المراحل المختلفه لشده (54)

باستخدام جھاز الرنين  يعانون من تغيرات برسم المخ فى جھاز اللمبيك و المخيخ ا!يسر
  المغناطيسى الطيفى

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  14   (21) 2008071223  
(22) 2008/7/21  
   الفاضلى على الفاضلى احمد متولى-اس?م احمد متولى الفاضلى  (71)

 في? -ا!سكندريه -  نجع رس?ن- الناصريه -  العامريه -في? الشيخ متولى الفاضلى الماذون  
  ا!سكندريه-  نجع رس?ن- الناصريه - العامريه - الشيخ متولى الفاضلى الماذون 

  مشروع كوبرى بحرى بطول المدينه الساحليه (54)
  رفض فنى :القانونى التقرير

  
 

  

-  15   (21) 2008071249  
(22) 2008/7/24  
  ثروت محمد حسن عبد هللا (71)

   دقھليه- ميت غمر -سنفا 
  وا!عصاب ع?ج جديد لمرضى الغيبوبه الدماغيه وبعض ا!مراض النفسيه والمخ (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
٨٦

  
  
  

  

.  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  

  بيان
%حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالطلبات

  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنويةوذلك   



  
٨٧

  
  
  

  

 

-   1   (21) 2002050497   
(22) 2002/5/14  
  cd44v6 اجسام مضاده محمله تجاه (54)

 ANTIBODLES SPECIFIC FOR CD V6  

  ـبوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھ (71)
(74)  

  
 

  

-   2   (21) 2002050497  
(22) 2006/10/11  
   cd44v6 اجسام مضاده محمله تجاه (54)

 ANTIBODLES SPECIFIC FOR CD V6  

  ھـبوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب  (71)
(74)  

  
 

  

-   3   (21) 2002050497  
(22) 2006/10/31  
  cd44v6 اجسام مضاده محمله تجاه (54)

 ANTIBODLES SPECIFIC FOR CD V6  

  ـبوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھ (71)
(74)  

  
 

  



  
٨٨

  
  
  

  

  

-   4   (21) 2006050182  
(22) 2006/5/8  
  وصلة امنه لCنبوبه الحنجريه (54)

 Endotracheal tube connection  

  خالد عبد هللا ياسين (71)
  
 

  

 

-   5   (21) 2006050186  
(22) 2006/5/9   
  فينكا روزاذذ (54)

 VINCA REASA  

   حسام الدين محمد عيسوى السيد (71)
  
 

  

-   6   (21) 2006050220   
(22) 2006/5/30  
  الحمايه الشبكيه لCشجار النخيل ضد سوسه النخيل الحمراء (54)

 Net protection system for date Palm against Red palm Weevil  
( Rhynchophorus ferrugineus)  

  حسام الدين محمد فتحي الوكيل (71)
  
 

  



  
٨٩

  
  
  

  

  

-   7   (21) 2007050233  
(22) 2007/5/13  
بعض   من١.٥- +/١٢.٥محلول منظف يتكون من ماء متاين قلوى الس الھيدروجينى  (54)

  ا}ضافات
 ELECTROLYZED ALKALINE WATER MULTIPURPOSE 

CLEANER PH 12.5 +/- 1.5  
  شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل (71)
  ايفيت جميل فخرى/ د (74)

  
 

  

  

  

  

  

  



  
  

  

٩٠

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  بيان

#حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالبراءات
  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

 لعدم سداد الرسوم السنوية



  
  

  

٩١

  

-   1   (11) 020287  
(21) 1990050292  
  مواد مركبه وطرق �نتاجھا (54)

 COMPOSITE MATERIAL AND METHOD OF PRODUCING 
SAME.  

  يونايتد ستيتس جيبسوم كومبانى (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   2   (11) 019846  
(21) 1990050295  
ظھور الضوء وعند  جھاز انذار ضد السرقه يعمل عند دخول اللصوص ا�ماكن المظلمه عند (54)

  فتح ا�بواب مع امكانيه ا�تصال التليفونى للتنبيه
 BURGLAR ALARM WHEN THIVES ENTER ANY DARK PLACE.  

  ايھاب ممدوح صبرى لبيب (73)
  
 

  

-   3   (11) 019846  
(21) 1990050295  
ظھور الضوء وعند  جھاز انذار ضد السرقه يعمل عند دخول اللصوص ا�ماكن المظلمه عند (54)

  فتح ا�بواب مع امكانيه ا�تصال التليفونى للتنبيه
 BURGLAR ALARM WHEN THIVES ENTER ANY DARK PLACE.  

  ايھاب ممدوح صبرى لبيب (73)
  
 

  



  
  

  

٩٢

  

-   4   (11) 019971  
(21) 1993050268  
  وسيله تعشيق متبادل لمجموعه جوانب (54)

 PANELINTERLOCKING MEANS  

  ذى ميد كوبوريشن (73)
  ھدى سراج الدين (74)

  
 

  

-   5   (11) 020137  
(21) 1993050306  
(54) jجى لعjالمركزى ج امراض الجھاز العصبىطريقه وجھاز لتوليد تيار كھربى ع  

 THE RAPEATIC ELECTRICL STIMULATION TO TREAT THE 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASES  

  بھي محمد ابراھيم سليمان (73)
  
 

  

-   6   (11) 020137  
(21) 1993050306  
  المركزى لعصبىطريقه وجھاز لتوليد تيار كھربى عjجى لعjج امراض الجھاز ا (54)

 THE RAPEATIC ELECTRICL STIMULATION TO TREAT THE 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASES  

  بھي محمد ابراھيم سليمان (73)
  
 

  



  
  

  

٩٣

  

-   7   (11) 020353  
(21) 1993050314  
  عمليه لتحضيرمواد بوليميريه مساميه منخفضه الكثافه منعكسه الرابطه (54)

 PROCESSFOR PREPARARING LOW DENSITY POROUS 
CROSSLINKED  

  ذى بروكتر اند جامبل كومباني (73)
  ھدى سراج الدين (74)

  
 

  

-   8   (11) 020842  
(21) 1995050401  
  طريقه وجھاز �زاله تاين سعوى وتنقيه كھروكيميائيه وتجديد الكترودات (54)

 METHOD AND APPARATUS FOR CAOACITIVE DEIOZATION 
ELECTCHEMICAL PURIFICATION AND REGENERATION OF 
ELECTRODS.  

  ذى ريجنتس اوف ذى يونيفرستى اوف كاليفورنيا الو�يات المتحده ا�مريكيه (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   9   (11) 021970  
(21) 1996050400  
يستخدم لجميع  الياف طويله من الساق الكاذبه واوراق نبات الموزطريفه لتصنيع لب ذو  (54)

  ا�غراض الصناعيه وطرق لتبيض ھذا اللب
 PREPARATION OF LONG FIBER PULPS USED FOR DIFFERENT 

INDUSTRIES  
  مصطفى رمضان السنباطى (73)

  
 

  



  
  

  

٩٤

  

-  10   (11) 024076  
(21) 1997050379  
) بيبرازينيل-1- )يل -٣-بنزايزوثيازول -١.٢(٤-٢(-j٥ت ثانى ھيدرات من امjح ميسي (54)

   ون-٢- اندول -يد٢- ثانى ھيدرو١.٣-كلور -٦-) اثيل
 MESYLATE DIHYDRATE SALTS OF 5-(2-(4-1,2-

BENZISOTHIAZOL-3-YL)-1-PIPREAZINYL)-ETHYL)-6-
CHLORO-1,3-DIHYDRO- 2H INDOL-2-ONE.  

  فايزر انك (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-  11   (11) 021488  
(21) 1997050431  
  جھاز لتجفيف قطع التبغ (54)

 TOBACCO DRYING APPARATUS  

  براون اند ويلياسون توباكو كوربوريشن (73)
  سمر احمد اللباد (74)

  
 

  

-  12   (11) 021517  
(21) 1997050466  
  قة �ختيار ا�دوات الماصهطري (54)

 METHOD FOR DISPENSING ABSORBENT ARTICLES  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

  

٩٥

  

-  13   (11) 021959  
(21) 1998050525  
  كابل ذو غjف مقاوم للصدمات (54)

 CABLE WITH IMPACT-RESISTANT COATING.  

  .ا. ب .بيريلى كافى سيستيمى س  (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-  14   (11) 022786  
(21) 2000050589  
  جھاز رياضى متعدد ا�غراض لتقويه العضjت (54)

 MUSEL POWER MULTI PURPOSE SET GEM 2000  

  مخترع (73)
  
 

  

-  15   (11) 022573  
(21) 2000050625  
  نظم حفازه واستخدامھا فى عمليه بلمره ا�وليفينات (54)

 CATALYST SYSTEM AND THEIR USE IN A 
POLYMERIZATION PROCESS  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

  

٩٦

  

-  16   (11) 022857  
(21) 2001050453  
  ومواد تغليظ نايه بالشعر تحتوى على مركبات سيليكون رباعيهتركيبات تطريه للع (54)

 LEAVE - ON OR RISE -OUT HAIR CARE CONDITIONER 
COMPOSITIONS CONTANING SILICONE QUATERNARY 
COMPOUNDS AND THICKENERS  

  يونيليفر بى ال سى (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-  17   (11) 023263  
(21) 2001050485  
  طرق واجھزه لتسجيل عjمات على سطح تسجيل لحامل تسجيل بصرى (54)

 METHOUDS AND DEVICES FOR RECORDING MARKS ON A 
RECORDING SURFACE AN OPTICAL RECORD CARRIER  

  ف٠كونينكليجك فيليبس الكترونيكس ن  (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-  18   (11) 023005  
(21) 2001050537  
  تركيبات صلبه ناعمه مزيله للعرق اوالروائح الكريھه (54)

 antiperspirant /deodorant soft solid compositions  

  يونيليفر بى ال سى (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

  

٩٧

  

-  19   (11) 023318  
(21) 2002050493  
الزراعيه   مبيد حشرى للمحاصيل-  مركب وسطي له -ميد عطري مستبدل مشتق ا (54)

  والبستانيه يحتوى عليه وطريقه �ستخدامه
 SUBSTITUTED AROMATIC AMIDE DEIVATIVE 

INTERMEDIATE THEREOF AGROHOTICUTUAL INSECTICIDE 
CONTAINING THEREOF AND METHOD FOR THE USE 
THEROF  

  و كو ليمتدنيھون نوھياك (73)
  محمد محمد بكير (74)

  
 

  

-  20   (11) 023066  
(21) 2002050538  
  تركيبه بوليمريه (54)

 POLYMERIC COMPOSITION  

  اينوس اكريليكس يو كية ليمتد (73)
  سمراحمد اللباد (74)

  
 

  

-  21   (11) 024078  
(21) 2002050541  
  لتركيب صيدلى سائ (54)

 LIQUID PHARMACEUTICAL COMPOSITION  

  وارنر �مبرت كومبانى (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

  

٩٨

  

-  22   (11) 023396  
(21) 2002050558  
  جھاز لمعايره طلمبات البنزين و السو�ر (54)

 APPARATUS FOR MEASURING THE BENZENE PUMBES  

   حسنمحمود رمضان على (73)
  
 

  

-  23   (11) 023129   
(21) 2002050562  
ًّمنظفات غسيل تشتمل على سلفونات الكيل بنزين معدله (54) ُ  

 LAUNDRY DETERGENTS COMPRISING MODIFIED AND 
ENHANCED  

  ذي بروتكتر اند جامبل كومباني (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-  24   (11) 023094  
(21) 2002050564  
   داى كلورو ايثان– ٢ ، ١عملية لتنقية مركب  (54)

 PROCESS FOR PURIFYING 1.2 - DICHLOROETHANE  

  فينترون جى ام بى اتش (73)
  سمراحمد اللباد (74)

  
 

  



  
  

  

٩٩

  

-  25   (11) 023130  
(21) 2002050572  
  جھاز وطريقه لمعامله مواد با�شعاع (54)

 SYSTEM FOR & METHOD OF IRRADIATING ARTICLES  

  شوربيم كوربوريشن (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

 

-   26   (11) 021997  
(21) 2000050631  
  جھاز لحمايه المصاعد من خطر الھبوط او ا�نقطاع او الوقوف اليا (54)

 PROTECTIONDEVICE AGAINST OF IRON ROLL AND 
FERMENTATION OR CUTTING THE WRITE WINCHES BY 
ELECTIC LITTS  

  اد جعفرمحمد على عو (73)
  
 

  

 

-   27   (11) 022876  
(21) 2000050644   
  بثق قات يمكن الحصول عليه بانھيار فقاعه مصاحبه لعمليةتركيب متعدد الطب (54)

 A MULTILAYER STRUCTURE ABLE TO BE OFTAINED BY 
COLLAPSING A COEXTRUSION BUBBLE  

  صوبjريل اس ايه (73)
  محمد محمد بكير (74)

  
 

  



  
  

  

١٠٠

  

-   28   (11) 022632  
(21) 2000050654  
  طريقه لمنع تراكم مواد ملوثه على ا§سطح الداخليه لمفاعل سلفنه (54)

 INHIBITION OF BUILD UP IN REACTION VESSELS  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

 

-   29   (11) 021948  
(21) 2000050593  
ا�ھتزازات  كنظام لخفض او اخماد) حلزونيه(مصفوفة الواح طوليه على ھيئه لولبيه  (54)

  الناتجه عن الدوامات
 partial helical strake system for vortex-induced - vibration 

suppression  
  شل انترناشيونال ريسيرش ماتسابي بي في (73)
  ر احمد اللبادسم (74)

  
 

  

-   30   (11) 021980  
(21) 1999050495  
  اداه ماصه توضع بين شفرتى ا�نثى تحتوى على ماده لتثبيتھا فى موضعھا (54)

 ABSORBENT INTERLABIAL DEVICE WITH SUBSTANCE 
THERNON FOR MAINTAING THE DEVICE IN POSITION  

  مبانىذى بروكتر اندجامبل كو (73)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

  

١٠١

  

-   31   (11) 022877  
(21) 2000050643  
  لغلق العبوه عبوه قابله �عادة الغلق تحتوى على طبقه التحام قابله للقطع وطريقه (54)

 RESEALABLE PACKAGING THE CONTAINER OF WHICH 
INCLUDES A TEARABLE WELDING LAYER,AND ITS 
MANUFACTURE  

  صوبjريل اس ايه (73)
  .محمد محمد بكير (74)

  
 

  

-   32   (11) 019210  
(21) 1991050309  
  اله �زاله الخبث والبقايا المعدنيه من البواتق (54)

 MACHINE FOR REMOVING SLAG AND METAL REMINDERS 
FROM CRUICEABLES  

 ـ شركة مساھمة  .س.نورسك ھيدرو ا (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   33   (11) 020633  
(21) 1993050331  
  يه �نتاج حمض ترفثاليك منقىعمل (54)

 PROCESS FOR THE PRODUCTION OF PURIFED TEREPHALIC 
ACID  

   شركة محدودة المسئولية – امبريال كميكالل اندستريز بى ال سى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

  

١٠٢

  

-   34   (11) 020724  
(21) 1995050433  
تحليjت اطقم مشتركه  ه غير خطيه وطرق �ستبدال كتل باستخداماجھزه استبدال دينامكي (54)

  وتوليد ھندسى مباشر
 NONLINEAR DYNAMIC SUBSTITUTION DEVICES AND 

METHODS EOR BLOCK SUBSTITUTIONS EMPLOYING 
COSET DECOMPOSITIONS AND DIRECT GEOMETRIC 
GENERATION  

  ليتون سيستمز انك شركه متحده (71)
  اخنوخ صادق الياس (74)

  
 

  

-   35   (11) 020868  
(21) 1996050398  
  ضلع لوعاء بjستيكى (54)

 RIB FOR PLASTIC CONTAINER  

 ـ شركة متحدة  ببسيكو انك (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   36   (11) 21554  
(21) 1996050471  
   محوريهمحرك دوار ذو مكابس (54)

 AXIAL PISTON ROTARY ENGINE  

 ـ شركة محدودة ادفانسيد انجين تكنولوجى بتى (71)
  مني محمد بكير (74)

  
 

  



  
  

  

١٠٣

  

-   37   (11) 022455  
(21) 1998050498  
  طريقه لفصل فتيس سياره (54)

 THE SEPARATE KEY OF TRANSMISION  

  حمدايھاب احمد حليم عبد المنصف م (71)
  
 

  

-   38   (11) 021721  
(21) 1999050509  
مجموعات  او بصريه منضغطه فوق اساس من/طريقه لتحويل برامج رقميه سمعيه و (54)

 على وسط بالقفز الفورى بين المجاميع عبر حزيمات مجرى بيانات نقل)ج و بى(صور
  او قراءه ھذه المعلومات/ن وومعلومات موشر وطريقه لقراءه ھذه المعلومات ووسيله لتخزي

 A METHOD FOR STORING DIGITAL AUDIO AND/OR VIDEO 
PROGRAMS COMPRESSED ON THE BASIS OF GROUPS OF 
PICTURES(GOPs)ON A MEDIUM WITH IMMEDIATE JUMPING 
BETWEEN GROUPS THROUGH CO-STORAGE OF 
TRANSPORTS STREAM PACKETS AND POINTER 
INFORMATION METHOD FOR READING SUCH 
INFORMATION AND A DEVICE FOR STORING AND/OR 
READING SUC INFORMATION  

 ـ شركة مساھمة  ف.كونينكلجيك فيلبس الكترونكس ن  (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

  

١٠٤

  

-   39   (11) 023230   
(21) 2001050552  
  ا�طارات فى وقت متزامن ه منوحده تصنيع �نتاج مختلف (54)

 PLANT FOR PRODUCING TYRES OF DIFFERENT TYPES 
SIMULTANEOUSLY  

  ـ شركة مساھمة ايطالية  بيريللى بنيوماتيشى س ب ا (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   40   (11) 023458   
(21) 2003050499  
  ات انشائيه متراكبهطاقم من العناصر لتجميع تركيب (54)

 SET OF ELEMENTS FOR ASSEMLYING STRUCTURES  

  ال. ار . بjست وود اس  (71)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

  
 

  

-  41   (11) 023671   
(21) 2004050225  
  ملقط طبى خاص �جراء عمليه الختان ويستعمل لمره واحده (54)

 CIRCUMCISION CLAMP  

  محمد عونى احمد صالح صالح. د (71)
   محمد طارق ابو رجب (74)

  
 

  



  
  

  

١٠٥

  

-   42   (11) 020759  
(21) 1994050304  
  صنف ماص له ماده قابله للفك موصله بكل قjبه جانبيه (54)

 ABSORBENT ARTICLE HAVING A UNITARY RELEASE 
MATERIAL JOINAED TO EACH SIDE FLAP  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   43   (11) 021089  
(21) 1996050387  
  ه تردديه راسيه محسنهمضخ (54)

 RECIPROCATING VERTICAL PUMP  

   شركة فرنسية - سوريليك (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   44   (11) 021359  
(21) 1997050372   
امين محوره  تراكيب منظفات غسيل تتضمن مواد كاتيونيه نشطه سطحيا ومشتقات عديد (54)

  لتشبيت القاذورات
 LAUNDRY DETERGENT COMPOSITIONS COMPRISING 

CATIONIC SURFACTANTS AND MODIFIED POLYAMINE 
SOIL DISPERSENTS.  

  ـ شركة متحدة  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
   ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

  

١٠٦

  

-   45   (11) 022646  
(21) 2001050560  
   بوليمر قابل لjنحjل الحيوىعمليه محسنه لتشتيت (54)

 POLYMER DISPERSION WITH IMPROVED 
BIDODEGRADABILITY  

  سى اتش تى ار بيستليش ج م ب ھـ (71)
   سھير ميخائيل رزق (74)

  
 

  

-   46   (11) 023487  
(21) 2002050453  
  ماده دھان جرانيتيه الشكل (54)

 DECORATIVE TEXTURED FINISH OF GRANITIC SHAPE  

  سيد احمد حماد على (71)
  
 

  

 



  
  

١٠٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  احكام قضائية 



  
  

١٠٨

  
   ٢٠١٠ لسنه ١٣٢٥الحكم الصادر فى الدعوى رقم 

ال'سيد ا$س'تاذ لطف'ى / محفوظ عب'د العزي'ز غباش'ى / ـ ا$ستاذ: الدعوى العامة من كل من
  جيد ابراھيم 
  : ضد ك5 من 

  ) بصفته(      رئيس الوزراء / ـ السيد ا$ستاذ الدكتور١
  )بصفته(      وزوير البحث العلمى / ـ السيد ا$ستاذ الدكتور٢
  )بصفته(  وزير ا$سكان والمرافق العامة / ـ السيد ا$ستاذ الدكتور٣
  )بصفته(  رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب /  السيد ا$ستاذ الدكتور-٤

تداولت الدعوى بجلستھا وانتھى الى صدور الحكم الى بصفة مستعجلة بع'دم اخت'صاصھا 
  . زمت المحاملين بالمصاريفنوعا بنظر الدعوى وال

  
  :  وبياناته كا$تى٤٨٠/١٩٩٦وھذا الحكم خاص بالطلب رقم 

 

-   1   (11) 21458  
(21) 1996060480  
(22) 1996/6/3  
 لطفى جيد ابرھيم شحاته (71)

   القاھره-القبه   حدائق- دير الم5ك -شارع جندى عوض من شارع قدسى   7
  لطفى جيد ابرھيم شحاته  (72)
  ماكينه صندوق طرد مزدوجه (54)

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
  

  



١٠٩
  
  
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استدراك بنقل الملكية



١١٠
  
  
    

  

 والبيان ٢٠١٠تم النشر بطريقة السھو بخطأ فى اسم الشركة الى تم نقل الملكية اليھا بجريدة مايو 
  -:  ھو ٢٠٠٨٠١٠٠٩٦الصحيح للطلب 

 

-   1   (21) 2008010096  
(22) 2008/1/20  
 ھولم كريستين بيوسيستمير كريستنسين  (71)
  سمر أحمد اللباد (74)
  طريقة وجھاز لتحويل مادة سيليلوزية إلى إيثانول (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 ھولم كريستين بيوبيسيستمير كريستنسين :مـــن
  اية اس انبيكون :الـــى

   04/04/2010 :بـتاريخ
  



 

 

 

 

  جمھورية مصر العربيةجمھورية مصر العربية                     
  وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى                                  

             أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا           أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
                

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع
  

  

  )٧٠٧(    العدد رقم                 ٢٠١٠عدد  يوليه 



      

  إعــــداد
  

  أميرة محمــد أحمــد. أ  مرفت توفيق عبــــد اهللا . أ

 أحمد حسـين أحمـــد. أ

        

 مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

 نيفال محمد نبيـــــل. أ

 ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيد      أ. أ

فرج محمـــــــد . أ

  يوسف

 شيماء ابراهيـم نبيـــل. أ

 

 زينب صبـــــح. أ

  

  

 إشراف

 عصمت على عبد اللطيف / املهندسة 

  القائم باعمال رئيس
 مكتب براءات االخرتاع

  

 

 مكتب براءات االختراع: الناشر 



 ١

  فھـــرس العدد
 رقم الصفحة الموضــوع                               

 i  ---------------------------------------------تصديــــر   -

 ii  ----------------------------------------------افتتاحية العدد   -

 iii  --------------------------------------رموز البيانات الببليوجرافية   -

  iv  ----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 v  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 vi  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

  ١  --- والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس٢٠١٠بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  يونيه  -

 التعـــاون والمقدمة فى اطار اتفاقية ٢٠١٠التى تم قبولها خالل شهر يونيه بالطلبات  انبي  -

  ----------------------------------------- PCT بشأن البراءات

٥  

من ) ١٧( والمقدمة طبقا الحكام المادة ٢٠١٠التى تم قبولها خالل شهر  يونيهات بالطلب انبي  -

  -------------------------------------------------القانون 

٣٥  

 ٤٥ --- للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقية باريس ٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر  يونيه  -

اتفاقية التعاون  للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٠هر  يونيهبيان البراءات الصادرة خالل ش  -

------------------------------------------ PCTبشأن البراءات 

---  

٥٣  

معاهدة الجات  للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر  يونيه  -

(MAIL BOX) -------------------------------------------  

٦٩  

اتفاقية التعاون  للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر  يونيه  -

-------------------------------  مركبات صيدالنية PCTبشأن البراءات 

---  

٧٢  

  ٧٥  ----------------------------------------بيان بنقل ملكية البراءة   -

  ٧٨  -------------------- ------------------- ة بيان بتعديل اسم الشرك  



 ٢

  

  ٨٨  -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه   -

  ١٥٤  -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن   -

  ١٦٣  -------------------------ا فنيابرفضهبيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات   -

بيان بالطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقـوق الملكيـة                 -

 -------- وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية٢٠٠٢ لسنه ٨٢الفكرية الصادر بالقانون رقم 

١٨٦  

 وفقا الحكام قانون حماية حقوق الملكيـة        بيان بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها        -

 -------- وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية٢٠٠٢ لسنه ٨٢الفكرية الصادر بالقانون رقم 

١٩٢  

  ٢٠٢  ------------------------------------بيان باستدراك براءات صادرة   -

  ٢٠٤  -------------------------------------------بيان باحكام قضائية   -
  



  

 

  
  تصدير

  

تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتـوى  
على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح    

اختراع، لالستغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات 
  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،   
تم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين 

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز   مكتب براءات 
البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من 
جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات      

  .التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام  التكنولوجية
وقد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية   

  مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة 
، وتطلب ذلك جهودا كبيرة  2003لسنة  1366ية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم التنفيذ

  .حتى صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع   

راعات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل التطوير التكنولوجى  لالخت
تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،  
وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن  

ت اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة  رعاية الموهوبين من ذوى القدرا
  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 

  رئيس أكاديمية                                                         
  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           

   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
 

  



(  

   العددافتتاحية 
  

  

 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

 1949 لسنة 132 الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم 1939

 82 ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعية ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

 وبمقتضى القانون األخير فإنه ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال2002لسنة 

يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم 

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

    ومما ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحمايـة حقـوق      

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى ج

والمبتكرين ـ من األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركـان العـالم    

الجديد الذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هـذا مزيـدا مـن                

 االهتمام بهذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسـب مـع             

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بمـا        واختراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت      

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

               القائم بأعمال        

  االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

  

  "عصمت على عبد اللطيف . م    "            

(ii)  



  

  رموز البيانات الببليوجرافية
  

  الرمز  البيان الببليوجرافى

 11  رقم البراءة

 12  نوع البراءة

 21  رقم الطلب 

 22  تاريخ تقديم الطلب 

   بيانات األسبقية  

 31  :  رقـم األسبقيـة 

 32  : تاريخ األسبقية  

 33  : دولة األسبقيـة 

 44  البراءةطلب تاريخ النشر عن قبول 

 51  التصنيف الدولي للبراءات 

 54  تسمية االختراع

 71  اسم طالب البراءة 

 72  اسم المخترع

 73  اسم الممنوح له البراءة

 74  اسم الوكيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( iii )  



  

  

 

ii

  

 

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
� �

 
 

 

 ةــــــــالدول الرمز  ةـــــــالدول الرمز
CR كوستاريكا       AE ا�مارات العربية المتحدة 

CU كوبا  AF أفغانستان 

CY قبرص  AL البانيا 

CZ جمھورية التشيك  AO +أنجو 

DE ألمانيا  AR ا-رجنتين 

DK الدنمارك  AT النمسا 

DM دومينيكا  AU استراليا 

DO لدومينيكان جمھورية ا  AZ اذربيجان  

DZ الجزائر  BA البوسنه والھرسك 

EC أكوادور  BB بربا دوس 

EE استونيا  BD بنج7ديش 

EG جمھورية مصر العربية  BE بلجيكا 

ES أسبانيا  BF بوركينا فاسو 

ET إثيوبيا  BG بلغاريا 

FI فنلندا  BH البحرين 

FR فرنسا  B I بروندى 

GA جابون  BJ نينبي  

GB المملكة المتحدة  BM برمودا 

GCC مجلس التعاون الخليجى    BO بوليفيا 

GD جرينادا   BR برازيل 

GE جورجيا  BS جزر الباھاما 

GH غانا  BU برما 

GM جامبيا   BW بتسوانا 

GN نيايغ  BY ب7روس  

GQ غينيا الوسطى  BZ بليز  

GR اليونان   CA كندا 

GT +جواتيما  CF ورية أفريقيا الوسطىجمھ 

GW غينيا بساو  CG الكونغو 

GY جويانا  CH  سويسرا   

HK ھونج كونج  CI ساحل العاج 

HN ھندوراس  CL شيلى 

HR كرواتيا  CM رونيكام 

HU المجر  CN الصين 

ID أندونسيا   CO   كولومبيا 

( iv )  



  

  

 

iii

  

 تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 MD جمھورية ملدوفا  ID إندونسيا 
 ML مالى   IE أيرلندا 

 MN منغوليا  IL إسرائيل 

 MR موريتانيا   IN الھند 

 MT مالطا  IQ العراق 

 MV جزر المالديف  IR إيران 

 MW مالوى  IS أيسلندا 

 MX الماكسيك  IT إيطاليا 

 MY ماليزيا  JO ا+ردن 

 MZ موزمبيق  JP اليابان 

 NA ناميبيا  KE كينيا 

 NE النيجر  KG كرجيزستان 

 NG نيجيريا  KM كومورس 

 NI نيكاراجوا  KN سانت كيتسى ونيفيز 

 NL ھولندا  KP شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية( 

 NO النيرويج  KR الجنوبية( جمھورية كوريا( 

 NZ نيوزي7ندا  KW الكويت 

 OM عمان  KZ كزاخستان 

 PA بنما  LA جمھورية +و الديمقراطية  
 PE بيرو  LB لبنان 

 PG جمھورية غينيا الجديدة  LC سانت لوشيا 

 PH الفلبين  LI ليخنشتين 

 PK باكستان  LK سيري7نكا 

 PL بولندا  LR ليبيريا 

 PT البرتغال  LS ليسوتو  

 PY بروجواى  LT لتوانيا 

 QA رقط   LU لوكسمبورج 

 RO رومانيا  LV تفيا+ 

 RS جمھورية الصرب  LY ةليبيالجمھورية العربية ال 

 RU جمھورية روسيا ا+تحادية  MA المغرب 

 RW رواندا  MC موناكو 

 SA المملكة العربية السعودية  MD جمھورية ملدوفا 
 SC سيشل  ME مونتينجيرو 
 SD السودان  MG مدغشقر 

( iv )  



  

  

 

iv

  

� �

ع رموز الدول األعضاءتاب  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 ZA جمھورية جنوب أفريقيا  RW رواندا 

 ZM زامبيا  SG سنغفافورة 

 ZR زائير  SI سلوفينيا 

 ZW زيمبابوى  SK سلوفيكيا 

    SL سيراليون 

    SM سان مارينو 

     SN السنغال  

    SO الصومال 

     SR سورنيام  

    ST ساوتومى و برنسبى 

    SV السلفادور 

    SY الجمھورية العربية السورية 

    SZ سوازي7ند 

    TD تشاد 

    TG جووت 

    TJ طاجيكستان 

    TH تاي7ند 

    TM تركمانستان 

    TN تونس 

    TR تركيا 

    TT ترناداد و توباجاو 

    TW تايوان 

    TZ جمھورية تنزانيا ا+تحادية 

    UA أوكرانيا 

    UG أوغندا 

    US الو+يات المتحدة ا-مريكية 

    UY أورجواى 

    UZ اوزبكستان 

    VE 7فنزوي 

    VN فيتنام 

    YD اليمن 

    YU يوغوسلفيا 
  

( iv )  
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  ان بي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر يونيه بالطلبات 

  والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 



  

٢

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب5راءة بإخط5ار يوج5ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًإل55ى مكت55ب ب55راءات ا@خت55راع مت55ضمنا أس55باب ا@عت55راض وذل55ك خ�55ل س55تين يوم55ا  م55ن ً

ًتاريخ ا@ع�ن عن قبول الطلب ف5ى جري5دة ب5راءات ا@خت5راع ، ي5أتى ھ5ذا تطبيق5ا Iحك5ام 
 من قانون حماية حق5وق الملكي5ة الفكري5ة ال5صادر بالق5انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



  

٣

  

-   1   (21) 2003040327  
(22) 2003/4/9  
(71) VA TECH HYDRO GMBH & CO (AUSTRIA)  
(72)  NICHTAWITZ ALOIS  

  

  سمر احمد اللباد (74)
   توربين متصل بانبوب سحب خلفى (54)

  

  

-   2   (21) 2003121115  
(22) 2003/12/29  
(71) TALLERES A. MONTERDE S.A (SPAIN)  
(72)  JOSEP A. RONDAN  

 JOAN M. LOPEZ  
  سمر احمد اللباد (74)
  II انھيدريت له فى فرن دوار باداء حرارى عالى لتصنيع نصف ھيدرات وتحسينات مدخ (54)
(31) P200203029 
(32) 2002/12/30 
(33) ES  

  



  

٤

  

-   3   (21) 2007040161  
(22) 2007/4/3   
   احمد ابراھيم محمد حسب-الجواد حنيش  محمد ابراھيم عبد (71)
  الجواد حنيش محمد ابراھيم عبد  (72)

  احمد ابراھيم محمد حسب 
  احمد ابراھيم محمد حسب (74)
   وحده سحب مستخلص عجينه التربه المشبعه ومصيده الفواقد (54)

  

-   4   (21) 2004010035   
(22) 2004/1/18  
(71) MANTH, THOMAS -DUCHTING, WOLFGANG - ELI, OKLEJAS  
(72)  1-THOMAS MANTH,   

 2-MICHAEL GABOR,   

 3-ELENE OKLEJAS   
  سمر احمد اللباد (74)
   وحده و طريقه cزاله ملوحه الماء باستخدام اcنتشار الغشائى العكسى (54)
(31) PCT/EP03/00602 - PCT/EP2003/005390 
(32) 2003/1/22 - 2003/5/23 
(33) EP  

  

-   5   (21) 2007040165  
(22) 2007/4/10  
  د محمود ابراھيميسرى محم (71)
  يسرى محمد محمود ابراھيم  (72)
 احمد فيصل  (74)
   التربه phتركيبه cمداد النباتات بالعناصر الغذائيه و مقاومه اcمراض و ضبط (54)

  

  

  



٥  

  
    

    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر يونيه بالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 



٦  

  
    

    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 يعترض كتابة على السير فى إج:راءات الب:راءة بإخط:ار يوج:ه نأيجوز لكل ذى شأن " 

Cخت::راع مت::ضمنا أس::باب اCًعت::راض وذل::ك خ::�ل س::تين يوم::ا م::ن ًإل::ى مكت::ب ب::راءات ا
ًتاريخ اCع�ن عن قبول الطلب ف:ى جري:دة ب:راءات اCخت:راع ، ي:أتى ھ:ذا تطبيق:ا Oحك:ام 

 من قانون حماي:ة حق:وق الملكي:ة الفكري:ة ال:صادر بالق:انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 
   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



٧  

  
    

    

  

  

-   1   (21) 2008010071  
(22) 2008/1/14  
(71) PETROTOOLS AS (NORWAY)  
(72)  WOOD, JOHN, ROBERT, LOXLEY  
  سمر احمد اللباد (74)
  مجموعه قفل يدويه اقران اتصال سريع (54)
(31) PCT/NO2006/000275 - NO2005 3413 
(32) 2006/7/12 - 2005/7/14 
(33) NO  

  

-   2   (21) 2008020232  
(22) 2008/2/7  
(71) PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED  

(UNITED KINGDOM)  
(72)  1-SAYERS, COLIN, M.  

 2-BIRCHWOOD, RICHARD, A.  
  سمر احمد اللباد (74)
  طريقه ونظام لتوقع ضغط فتحه قبل الحفر (54)
(31) PCT/US2006/030885 - 60/595,814 - 11/499,931 
(32) 2006/8/8 - 2005/8/8 - 2006/8/7 
(33) US  

  



٨  

  
    

    

  

  

-   3   (21) 2008020302  
(22) 2008/2/21  
(71) TYPHONIX AS (NORWAY)  
(72)  HUSVEG, TRYGVE  
  سمر احمد اللباد (74)
  جھاز صمام خنق (54)
(31) PCT/NO2006/000294 - 20053930 
(32) 2006/8/14 - 2005/8/23 
(33) NO  

  

  

  

-   4   (21) 2008020333  
(22) 2008/2/26  
(71) CGG SERVICES (FRANCE)  
(72)  MEUNIER, JULIEN  
  شادي فاروق مبارك (74)
  طريقه وجھاز bكتساب بيانات زلزاليه (54)
(31) PCT/FR2006/065670 - 0508965 
(32) 2006/8/25 - 2005/9/1 
(33) FR  

  



٩  

  
    

    

  

  

-   5   (21) 2008040564  
(22) 2008/4/2  
(71) UNIBIND LIMITED(GYPRUS)  
(72)  PELEMAN, GUIDO  
  سھير ميخائيل رزق (74)
نھايه ورقه او غطاء  طريقه لتغليف حزمه اbوراق الطليقه او ماشابه ذلك و تغليف عنصر (54)

  تطبيقى
(31) PCT/IB2006/002737 - 2006/0216 - 2005/0508 - 2005/0489 - 

2005/0477 
(32) 2006/10/2 - 2006/4/6 - 2005/10/17 - 2005/10/6 - 2005/10/3 
(33) BE   

  

-   6   (21) 2008050718  
(22) 2008/5/4  
(71) AKZO NOBEL N.V. (NETHERLANDS)  
(72)  1-WOODRUFF, THOMAS, E.  

 2-BURKE, MICHAEL  

 3-BRYANT, PATRICK, S.  

 4-CHARLES, GARY, A.  

 5-MOLES, DONALD, FITZGERALD  
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
  عملية bنتاج ثنائى اكسيد كلورين (54)
(31) 60/735,192 - PCT/SE2006/050393 - 05111801.6 
(32) 2005/11/10 - 2006/10/10 - 2005/12/7 
(33) US   

  



١٠  

  
    

    

  

  

-   7   (21) 2008060930  
(22) 2008/6/4  
(71) ITALCEMENTI S.P.A. (ITALY)  
(72)  1-ALFANI, ROBERTA  

 2-GUERRINI, GIAN, LUCA  
  سمر احمد اللباد (74)
  عمليه bنتاج انبوب مصنوع من ماده اسمنتيه وذو قطاع دائرى الشكل (54)
(31) MI2005A 002356 - PCT/EP2006/011809 
(32) 2005/12/9 - 2006/12/6 
(33) IT  

  

-  8   (21) 2008061096  
(22) 2008/6/26  
(71) BLUESCOPE STEEL LIMITED (AUSTRALIA)  
(72)  WALLACE, NEIL EDWIN  
  سمر أحمد اللباد (74)
  طريقه لعمل منتج مركب (54)
(31) PCT/AU2006/001960 - 2005/907332 - 2006/905593 - 2006/905594 
(32) 2006/12/28 - 2005/12/29 - 2006/10/9 - 2006/10/9 
(33) AU  

  



١١  

  
    

    

  

  

-  9   (21) 2008071146  
(22) 2008/7/7  
(71) SMS DEMAG AG (GERMANY)  
(72)  1-PLOCIENNIK, UWE  

 2-KEMPKEN, JENS  

 3-JONEN, PETER  

 4-SCHUSTER, INGO  

 5-BOCHER, TILMANN  
  وجدى نبيه عزيز (74)
  طريقه وجھاز للصب المستمر (54)
(31) PCT/EP2006/012560 - 10 2006 001 464.2 - 10 2006 056 683.1 
(32) 2006/12/28 - 2006/1/11 - 2006/11/30 
(33) DE  

  

-  10   (21) 2008071295  
(22) 2008/7/30  
(71) BTICINO S.P.A. (ITALY)  
(72)  FABRIZI, FABRIZIO  
  موريس وھبه موسى (74)
  ق معه فى الشكلمعدات كھربائيه بھا جزء امامى متناس (54)
(31) PCT/IT2007/000127 - RM2006A000123 
(32) 2007/2/23 - 2006/3/9 
(33) IT  

  



١٢  

  
    

    

  

  

-  11   (21) 2008081404  
(22) 2008/8/20  
(71) PETER OPSVIK AS (NORWAY)  
(72)  PETER OPSVIK AS  
  ھدى انيس سراج الدين (74)
  اكتاف تثبيت لكرسى اطفال (54)
(31) PCT/NO2007/000071 - 20060920 
(32) 2007/2/23 - 2006/2/24 
(33) NO  

  

  

  

-  12   (21) 2008081444  
(22) 2008/8/27  
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JAPAN)  
(72)  1-SAEKI, YASUHIRO  

 2-SUZUKI, HAJIME  

 3-ISHIDA, ICHIROU  
  ادسمر احمد اللب (74)
  طريقه تشغيل لمحرك اثناء اbحتراق غير العادى ووحده تحكم فى التشغيل (54)
(31) PCT/JP2007/069325 - 2006-267361 
(32) 2007/9/26 - 2006/9/29 
(33) JP  

  



١٣  

  
    

    

  

  

-  13   (21) 2008091529  
(22) 2008/9/14  
(71) ADVANCED HYDROCARBON MAPPING AS (NORWAY)  
(72)  1-BARSUKOV, PAVEL  

 2-FAINBERG, EDUARD, B.  

 3-SINGER, BENSION, SH.  
  نزيه اخنوخ صادق الياس (74)
   مجس مجال كھربي لبيئات م�حيه (54)
(31) PCT/NO2007/000095 - 20061220 
(32) 2007/3/12 - 2006/3/15 
(33) NO  

  

-  14   (21) 2008111899  
(22) 2008/11/23  
(71) SYSTEM S.P.A. (ITALY)  
(72)  TORO, ANDREA  
  سمر احمد اللباد (74)
  وجھاز لصنعھا قطعه معدنيه معده للتشكيل لتعبئه مواد مستويه بصوره اساسيه وطريقه (54)
(31) PCT/IB2007/001580 - MO2006A000200 
(32) 2007/5/23 - 2006/6/20 
(33) IT  

  



١٤  

  
    

    

  

  

-  15   (21) PCT/NA2005/000523  
(22) 2005/9/10  
(71) SASOL TECHNOLOGY (PROPPARIETAY) LIMITED (SOUTH 

AFRICA)  
(72)  1-DE WET, JOHAN, PIETER      3-JACOBSON, PAUL 

 2-JANSEN, WILHELMINA  
  محمود رجـائى الـدقى (74)
  استخ�ص منتجات اbكسجه من تيار ھيدركربون (54)
(31) 2003/1937 - 2003/6524 - PCT/IB2004/000656 - 60/453,418 - 

60/496,816 
(32) 2003/3/10 - 2003/8/21 - 2004/3/10 - 2003/3/10 - 2003/8/21 
(33) US  

  

-  16   (21) PCT/NA2006/000981  
(22) 2006/10/15   
(71) FLARION TECHNOLOGIES, INC. (UNITED STATES OF 

AMERICA)  

(72)  1-LAROIA, RAJIV  
 2-LI, JUNYI  

 3-LANE, FRANK, A.  
)73( QUALCOMM INCORPORATED (UNITED STATES OF 

MAERICA) 

  سمر احمد اللباد (74)
  طاقه اbشاره طرق وجھاز ل�ختيار فيما بين موجات ناقله متعدده بناء على قياسات (54)
(31) PCT/US2004/034226 - 60/562,900 - 10/872,674 - 10/964,946 
(32) 2004/10/15 - 2004/4/15 - 2004/6/21 - 2004/10/14 
(33) US  

  



١٥  

  
    

    

  

  

-  17   (21) PCT/NA2006/001074  
(22) 2006/11/12  
(71) BUHLER AG.(SWITZERLAND)  
(72)  1-PIERRI, DARIO 

2-LISNER JOCHEN 
3-RUEGC ANDRE 
4-GEISSBUHLER PHILIPP   

  موريس وھبة موسى (74)
   .نظام وطريقة لتخصيص مادة طحن في طاحونة دوارة (54)
(31) PCT/CH2005/000242 10200403/1052,1 ـ 
(32) 2005/5/2                      - ٢٥/٦/٢٠٠٤  
(33) DE  

  

-  18   (21) PCT/NA2006/001086   
(22) 2006/11/13  
(71) REXAM BEVERAGE CAN COMPANY (UNITED STATES OF 

AMERICA)  
(72)  1-FORREST, RANDALL, G.  

 2-GOPALASWAMY, RAJESH  

 3-TURNER, TIMOTHY  
   احمد اللبادسمر (74)
  علبهلطرفى الجزء ال (54)
(31) PCT/US2005/016546 - 10/846,259 
(32) 2005/5/12 - 2004/5/14 
(33) US  

  



١٦  

  
    

    

  

  

-  19   (21) PCT/NA2006/001164  
(22) 2006/12/6  
(71) SUDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT 

MANNHEIM/OCHSENFURT (GERMANY)  
(72)  1-MICHELBERGER, THOMAS  

 2-SCHEUER, TIMO  

 3-ARNOLD, JOCHEN  

 4-FRENZEL, STEFAN  
  سراج الدينانيس ھدى  (74)
  بنجر السكررقائق استخ�ص مكونات من  (54)
(31) PCT/IB2006/052639 - 10 2004, 28 782.1 
(32) 2005/5/3 - 2004/6/16 
(33) DE  

  

-  20   (21) PCT/NA2006/001217  
(22) 2006/12/17  
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF 

AMERICA)  
(72)  LAVON, GARY, DEAN  
  سراج الدينأنيس ھدى  (74)
  وسيله ماصه ل�ستخدام مره واحده لھا شرائط يدويه حاجزه (54)
(31) 10/880,128 - PCT/US2005/023180 
(32) 2004/6/29 - 2005/6/29 
(33) US  

  



١٧  

  
    

    

  

  

-  21   (21) PCT/NA2006/001248  
(22) 2006/12/21  
(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY (UNITED STATES OF 

AMERICA)  
(72)  1-YAO, JAME                              3-EATON, ANTHONY, P. 

 2-MARTINEZ, BOBBY, D.  
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
اbرتجاع الثقيله بواسطه  ريقه و جھاز bساله الغاز الطبيعى مزود بعمود ازاله لمتكثفاتط (54)

  علوى تكثيف
(31) 10/875,734 - PCT/US2005/021432 
(32) 2004/6/24 - 2005/6/17 
(33) US  

  

-  22   (21) PCT/NA2006/001257  
(22) 2006/12/24  
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 

(NETHERLANDS)  
(72)  1-BAAIJENS, MATHEUS NORBERTUS  

 2-CORNELISSEN, ERIK KERST  
  سمر احمد اللباد (74)
  مصفاه للتحكم فى تدفق من جسيمات صلبه داخل حفره بئر (54)
(31) 04253821.5 - PCT/EP2005/052947 
(32) 2004/6/25 - 2005/6/23 
(33) EP  

  



١٨  

  
    

    

  

  

-  23   (21) PCT/NA2007/000132  
(22) 2007/2/5  
(71) BAJAJ AUTO LIMITED (INDIA)  
(72)  ABRAHAM, JOSEPH  
  سھير ميخائيل رزق (74)
  نظام عادم محسن bسطوانه مفرده لمحرك bيقاد شوط اbشعال (54)
(31) PCT/IN2005/000254 - 851/MUM/2004 
(32)  2007/05/2 -             2005/8/3 
(33) IN   

  

  

-  24   (21) PCT/NA2007/000451  
(22) 2007/5/6  
(71) SOLVAY (BELGIUM)  
(72)  1-LEMPEREUR, MICHEL  

 2-STREBELLE, MICHEL  
  وجدى نبيه عزيز (74)
  مفاعل و طريقه لتفاعل على اbقل غازين بوجود طور سائل (54)
(31) 04/12311 - PCT/EP2005/056055 
(32) 2004/11/19 - 2005/11/18 
(33) EP  

  



١٩  

  
    

    

  

  

-  25   (21) PCT/NA2007/000683  
(22) 2007/7/1   
(71) AHN, JAEWOO (KOREA)  
(72)  AHN, JAEWOO   
  خالد مجدى حماده (74)
  طريقه واداه bدخال الحروف من خ�ل جھاز تاشير (54)
(31) 10-2005-000712 - 10-2005-130184 - 10-2006-001272 - 

PCT/KR2006/00046  
(32) 2005/1/5 - 2005/12/27 - 2006/1/5 - 2006/1/5 
(33) KR  

  

-  26   (21) PCT/NA2007/000850   
(22) 2007/8/14  
(71) TWISTER B.V. [(NETHERLANDS)  
(72)  1-BROUWER, JACOB MICHIEL  

 2-VAN ECK, PASCAL  

 3-TJEENK WILLINK, CORNELIS ANTONIE  

 4-BETTING, MARCO  
  سمر احمد اللباد (74)
  مختلفه طريقه ونظام لتبريد تيار غاز طبيعى وفصل التيار المبرد الى اجزاء (54)
(31) PCT/EP2006/060260 - 05101420.7 
(32) 2006/2/24 - 2005/2/24 
(33) EP  

  



٢٠  

  
    

    

  

-  27   (21) PCT/NA2007/000936  
(22) 2007/7/28  
(71) AFFIVAL, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-SCHWADRON, JAMES, THIMOTHY  

 2-NIEMI, LESLIE, WADE  

 3-MARZEC, GREGORY  
  ھدى انيس سراج الدين (74)
  طريقه ومجموعه جزء طرفى فى ابنوبه توجيه (54)
(31) PCT/US2006/007718 - 60/658,660 
(32) 2006/3/4 - 2005/3/4  
(33) US  

  

-  28   (21) PCT/NA2007/001075   
(22) 2007/10/8  
(71) BTI-CINO S.P.A. (ITALY)  
(72)  CALDERARA, ENNIO  
  موريس وھبه موسى (74)
  زر ضغط للتحويل (54)
(31) PCT/IT2006/000218 - RM2005A000163 
(32) 2006/4/3 - 2005/4/7 
(33) IT  

  



٢١  

  
    

    

  

  

  

-  29   (21) PCT/NA2007/001112  
(22) 2007/10/18  
(71) SO.M.I. PRESS - SOCIETA' METALLI INIETTATI S.P.A. (ITALY)  
(72)  ARMANNI, PIERO  
  وجدى نبيه عزيز (74)
  مركزيه شعله مزدوجه ذات طاقه عاليه لمواقد الغاز بھا رؤوس لھب متعدده (54)
(31) PCT/IT2006/000265 - MC2005A000036 
(32) 2006/4/20 - 2005/4/29  
(33) IT  

  



٢٢  

  
    

    

  

-  30   (21) PCT/NA2007/001250   
(22) 2007/11/18  
(71) LOJACK OPERATING COMPANY LP (UNITED STATES OF 

AMERICA)  
(72)  1-ROMANO, FRANK  

 2-KRISHNA, SAMPATH  

 3-NGUYEN, SON  

 4-RHODES, JESSE  

 5-CREWE, PHILIP, GRAHAME  

 6-CLETHEROE, DANIEL, JONATHAN, FINCHLEY  

 7-MARSDEN, MARK  

 8-GREENDALE, STEVEN, WALTER  

 9-WATSON, NIGEL, JAMES  

 10-STROUD, IAN, CHRISTOPHER  

 11-HOWE, TIMOTHY, DAVID  

 12-SMITH, GERARD, EDWARD  
  سمر احمد اللباد (74)
  وحده تحديد موضع مركبه بطريقه اداره محسنه للقدره (54)
(31) PCT/US2006/018963 - 11/131,847 
(32) 2006/5/17 - 2005/5/18 
(33) US  

  



٢٣  

  
    

    

  

  

-  31   (21) PCT/NA2007/001275   
(22) 2007/11/21  
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY (UNITED STATES 

OF AMERICA) 
(72) REBERS, KENNETH D.  
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
   صندوق نھايه طرفيه (54)
(31) PCT/US2006/017102 - 11/145,079 
(32) 2006/5/3 - 2005/6/3 
(33) US  

   

  

-  32   (21) PCT/NA2007/001424   
(22) 2007/12/16  
(71) ORTLOFF ENGINEERS, LTD. (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-PITMAN, RICHARD N.  

 2-WILKINSON, JOHN D.  

 3-LYNCH, JOE T.  

 4-HUDSON, HANK M.  

 5-CUELLAR, KYLE T.  

 6-MARTINEZ, TONY L.  
  يس سراج الدينأنھدى  (74)
   عمليه معالجه غاز الھيدروكربون (54)
(31) PCT/US2006/018932 - 11/430,412 - 60/692,126 
(32) 2006/5/17 - 2006/5/9 - 2005/6/20 
(33) US 

   
  



٢٤  

  
    

    

  

-  33   (21) PCT/NA2007/001463  
(22) 2007/12/25  
(71) SMS DEMAG AG (GERMANY)  
(72)  1-KOPP, REINER                     3-RICHTER, HANS-PETER 

 2-ROSE, HEINRICH;  
   عزيزوجدى نبيه (74)
  قاعده دلفنه وسلسله اسطوانات الدلفنه وطريقه لدلفنه شريط معدنى (54)
(31) PCT/EP2007/003832 - 10 2006 024 775.2 
(32) 2007/5/2 - 2006/5/27 
(33) DE 

   

  

-   34   (21) 2008010046  
(22) 2008/1/10  
(71) SMS DEMAG AG (GERMANY)  
(72)  1-WEINGARTEN, LUDWIG  

 2-GIESELER, FRIEDHELM  

 3-PAWELSKI, HARTMUT  

 4-JOLLET, PETER  

 5-RICHTER, HANS-PETER  
  وجدى نبيه عزيز (74)
الدلفنه وباbخص الدلفه  وتبريد اسطوانات وشرائط معدنيه على) او تشحيم ( طريقه لتزليق  (54)

  على البارد للشرائط المعدنيه
(31) PCT/EP2006/008359 - 10 2005 042 020.6 
(32) 2006/8/25 - 2005/9/2 
(33) DE  

  



٢٥  

  
    

    

  

  

-   35   (21) 2008020323   
(22) 2008/2/25  
(71) UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)  
(72)  1-INOUE, CHIHARU                            4-ACHTERKAMP GEORG 

 2-KOHLUS, REINHARD                      5-KUHN, MATTHIAS 

 3-ACKERMANN, DIETER, KURT, KARL  
  عبد الھادىاحمد ھدى  (74)
كتابل  صلصله مرق اللحم او ل�ستخدام، صلصله ،  لتحضير مرق حساء أمركز معب (54)

  ويحتوى على جي�تين ونشا
(31) 05077842.2 - 06115093.4 - PCT/EP2006/012060 
(32) 2005/12/12 -     2006/6/7 -                   2006/12/7 
(33) EP  

  

-   36   (21) 2008050782  
(22) 2008/5/12  
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)  
(72)  1-ELSEN, JAN  

 2-LONNE, ROLF  
  ھارونشحاته ھارون وماجده شحاته ناديه  (74)
  طريقه وجھاز لتنظيف مكونات محطه طاقه بحقن وسط (54)
(31) 05027687.2 - PCT/EP2006/067791 
(32) 2005/12/16 - 2006/10/26 
(33) EP  

  



٢٦  

  
    

    

  

  

-   37   (21) 2008060913  
(22) 2008/6/1  
(71) BENTLE PRODUCTS AG (SWETZERLAND)  
(72)  AHM, POUL, HENRIK  
  نزية اخنوخ صادق الياس (74)
ا مع بعضھ وحده استنبات وشريط بذور يتضمن العديد من وحدات اbستنبات المرتبه (54)

  بطريقه تتابعيه
(31) PA2005/01727-PCT/DK2006/000691 
(32) 2005/12/6-                  2005/12/06  
(33) DK  

  

-   38   (21) 2008061058  
(22) 2008/6/22   
(71) POL-YGRAPHIC HOLDING B.V.(NETHERLANDS)  
(72)  SIJMONS, JOHAN, MARCEL  
  لدينھدى انيس سراج ا (74)
  اسطوانات للتغذيه الدواره لبطاقات bصقه للمنتجات النسيجيه (54)
(31) PCT/EP2006/070019 - 05112718.1 
(32) 2006/12/20 - 2005/12/22 
(33) EP  

  



٢٧  

  
    

    

  

  

-   39   (21) 2008081318  
(22) 2008/8/4  
(71) RAWLPLUG LIMITED (UNITED KINGDOM)  
(72)  CADDEN, STEPHEN  
  سمر احمد اللباد (74)
  او وحده مھياه على خرطوشه/فوھه و (54)
(31) PCT/GB2007/000439 - 0602340.2 
(32) 2007/2/7 - 2006/2/7 
(33) GB  

  

  

-   40   (21) 2008091522  
(22) 2008/9/14   
(71) SMS DEMAG AG (GERMANY)  
(72)  1-SOHL, RALF-HARTMUT  

 2-DE KOCK, PETER  

 3-TOMZIG, MICHAEL  
  وجدى نبيه عزيز (74)
  جھاز لربط الشرائط (54)
(31) PCT/EP2007/003456 - 10 2006 020 272.4 - 10 2006 056 481.2 
(32) 2007/4/20 - 2006/4/27 - 2006/11/30 
(33) DE  

  

  

  

  



٢٨  

  
    

    

  

-  41   (21) PCT/NA2005/000714  
(22) 2005/11/10  
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN)  
(72)  1-MANABE, AKIO  

 2-MIZUNO, HAJIME  
  سمر احمد اللباد (74)
  .مركبات بيرميدين وتركيبه مكافحه حشرات تحتوى عليھا (54)
(31) PCT/JP2004/006586 - 2003-132663 - 2003-404230 
(32) 2004/5/10 - 2003/5/12 - 2003/12/3 
(33) JP  

  

  

-  42   (21) PCT/NA2006/000131  
(22) 2006/2/7  
(71) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB (SWEDEN)  
(72)  1-LUNDBERG, MATS  

 2-HERNBLOM, JOHAN  

 3-GORANSSON, KENNETH  

 4-SZAKALOS, PETER  
  موريس وھبه موسى (74)
  التفكك المعدنىمنتج مقاوم للتحلل و (54)
(31) PCT/SE2004/001174 - 0302320-7 
(32) 2004/4/9 - 2003/8/28 
(33) SE  

  



٢٩  

  
    

    

  

-  43   (21) PCT/NA2006/000865  
(22) 2006/9/14  
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)  
(72)  1-HAULSEE, LEAR, MICHAEL  

 2-LOPEZ, HUMBERTO, B.  
  ى احمد عبد الھادىھد (74)
  تركيبه مبيده ل�فات لمعالجه البذره (54)
(31) 60/553,495 - 04012960.3 - PCT/EP2005/002754 
(32) 2004/3/16 - 2004/6/2 - 2005/3/15 
(33) US  

  

-  44   (21) PCT/NA2006/001118  
(22) 2006/11/22  
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)  
(72)  1-MOLLEYRES, LOUIS-PIERRE     4-CEDERBAUM, FREDRIK 

 2-MAIENFISCH, PETER                   5-PITTERNA, THOMAS 

 3-CASSAYRE, JEROME                    6-CORSI, CAMILLA 
  سھير ميخائيل رزق (74)
  مشتقات بيرازين لمكافحه اbفات (54)
(31) PCT/IB2004/010132 - 0412072.1 
(32) 2004/9/10 - 2004/5/28 
(33) GB  

  



٣٠  

  
    

    

  

  

-  45   (21) PCT/NA2006/001268   
(22) 2006/12/25  
(71) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP (UNITED 

STATES OF AMERICA)  
(72)  1-JENSEN, MICHAEL  

 2-MARTIN, JOEL L  

 3-MCDANIEL, MAX P.  

 4-ROLFING, DAVID C  

 5-YANG, QING  

 6-THORN, MATTHEW G  

 7-SUKHADIA, ASHISH  

 8-YU, YOULU  

 9-LANIER, JERRY T  
  سمر احمد اللباد (74)
  محفزات بلمره bنتاج بوليمرات بمستويات منخفضه لتفرع سلسلة طويله (54)
(31) 10/876,930 - PCT/US2005/022998 
(32) 2004/6/25 - 2005/6/27 
(33) US  

  



٣١  

  
    

    

  

  

-  46   (21) PCT/NA2006/001277  
(22) 2006/12/27  
(71) METHANOL CASALE S.A. (SWITZERLAND)  
(72)  1-FILIPPI, ERMANNO  

 2-RIZZI, ENRICO  

 3-TAROZZO, MIRCO  
  سمر احمد اللباد (74)
  طريقه للتحكم فى درجه حراره تفاع�ت حفزيه طارده للحراره (54)
(31) 04015139.1 - PCT/EP2005/006256 
(32) 2004/6/28 - 2005/6/10 
(33) EP  

  

-  47   (21) PCT/NA2007/000012   
(22) 2007/1/8  
(71) MAINETTI S.P.A (ITALY) 
(72)  MAINETTI, MARIO  
  سمر احمد اللباد (74)
  محدد حجم تاجي (54)
(31) V12004A000168 - V12005A00007 - PCT/EP2005/00717 
(32) 2004/7/9 - 2005/1/14 - 2005/7/9 
(33) IT  

  



٣٢  

  
    

    

  

  

-  48   (21) PCT/NA2007/000069  
(22) 2007/1/23  
(71) QUALCOMM INCORPORATED (UNITED STATES OF 

AMERICA)  
(72)  1-SIMON, HARRIS S  

 2-VAN PELT, KENNETH ANDREW  

 3-SHARP, DALE ODGEN  
  سمر احمد اللباد (74)
  طريقه وجھاز لمولد رقم عشوائى (54)
(31) PCT/US2005/025610 - 10/897,589 
(32) 2005/7/18 - 2004/7/23 
(33) US  

  

-  49   (21) PCT/NA2007/000110  
(22) 2007/2/1  
(71) NIPPON SODA CO., LTD. (JAPAN) 
(72)  1-ENDO, YOSHIHISA  

 2-MAEKAWA, YUICHI .  

 3-ENOMOTO, YOSHIHIRO  
  سراج الدينانيس ھدى  (74)
  منه  فعاله كن التحكم فى اط�ق مكونات زراعيه كيميائيهمستحضر كيميائى زراعى يم (54)
(31) 2004 -231403 - 2005 - 050857 - PCT/JP2005/014422 
(32) 2004/8/6 - 2005/2/25 - 2005/8/5 
(33) JP  

  



٣٣  

  
    

    

  

  

-  50   (21) PCT/NA2007/000341  
(22) 2007/4/4  
(71) BJ SERVICES COMPANY . (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-BOLDING, JEFFREY, L.  

 2-SMITH, DAVID, R.  
  نزيه اخنوخ صادق الياس (74)
  جھاز وطريقه لصمام امان فى تجويف بئر (54)
(31) 60/522,500 - PCT/US2005/036065 
(32) 2004/10/7 - 2005/10/7 
(33) US 

  
 

  

-  51   (21) PCT/NA2007/001048  
(22) 2007/10/3   
(71) VICENTE ARTURO MENDOZA CEBALLOS (MEXICO)  
(72)  VICENTE ARTURO MENDOZA CEBALLOS (MEXICO)  
  خالد مجدى حماده (74)
توفيره و طريقه  محول كھربائى منشورى النوع bنتاج تيار كھربائى و نقله و توزيعه و (54)

   .انتاج المحول
(31) PCT/MX2006/000039 - PA/A/2005/005770 
(32) 2006/5/22 - 2005/5/23 
(33) MX  

  
 

  



٣٤  

  
    

    

  

  

-  52   (21) PCT/NA2007/001189  
(22) 2007/11/1  
(71) MIN SUNG LEE (KOREA)  
(72)  MIN SUNG LEE (KOREA)  
  وجدى نبيه عزيز (74)
  دوار لتوربين او رفاص ھوائى (54)
(31) PCT/KR2007/001486 - 10-2006-0047367 
(32) 2007/3/27 - 2006/5/26 
(33) KR   

  

-  53   (21) PCT/NA2007/001219  
(22) 2007/11/11  
(71) SMS DEMAG AG (GERMANY)  
(72)  1-RICHTER, HANS-PETER  

 2-WEINGARTEN, LUDWIG  

 3-PAWELSKI, HARTMUT   

 4-LINK, RAINER  

 5-MULLER, WOLFHEINRICH  
  وجدى نبيه عزيز (74)
  طريقه وخط انتاج لصناعه شريحه معدنيه من النحاس او سبائك النحاس (54)
(31) PCT/EP2006/006590 - 10 2005 031 805.3 
(32) 2006/7/6 - 2005/7/7 
(33) DE  
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر يونيه بالطلبات 

  PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
 ) من القانون ١٧وفقا 8حكام المادة (



٣٦  
  
  

  
    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
لل<<وزير المخ<<تص ـ عل<<ى ح<<سب ا8ح<<وال ـ بع<<د ا8ع<<�ن ع<<ن قب<<ول طل<<ب الب<<راءة " 

 السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطل<ب يتعل<ق ب<شئون ا8عتراض على
ال<<دفاع او ا8نت<<اج الحرب<<ى او ا8م<<ن الع<<ام او ان ل<<ه قيم<<ة ع<<سكرية او امني<<ة او ص<<حية، 
ويك<<ون ا8عت<<راض خ<<�ل ت<<سعين يوم<<ا م<<ن ت<<اريخ ا8ع<<�ن ع<<ن قب<<ول طل<<ب الب<<راءة ف<<ى 

  . جريدة براءات ا8ختراع
ض ف<<ى الح<<ا8ت الم<<شار اليھ<<ا وق<<ف ال<<سير ف<<ى اج<<راءات اص<<دار ويترت<<ب عل<<ى ا8عت<<را

  "البراءة  



٣٧  
  
  

  
    

  

  

-   1   (21) PCT/NA2005/000854  
(22) 2005/12/21  
(71) GLAXO GROUP LIMITED (UNITED KINGDOM)  
(72)  LIDDLE, JOHN  
  ھدى سراج الدين (74)
  ثنائى كيتو بيبرازينات مستبدله واستخدامھا كمضادات اوكسيتوسين (54)
(31) 0314738.6 - PCT/EP2004/006814 
(32) 2003/6/24 - 2004/6/22 
(33) EP  

  

-   2   (21) PCT/NA2004/000094  
(22) 2004/9/27  
(71) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED (INDIA)  
(72)  1-CHOKSHI, HEMANT, ASHVINBHAI  

 2-CHITTURI, TRINADHA, RAO  

 3-THENNATI, RAJAMANNAR  

 4-MIDHA, AJAY, SOHANLAL  
  سمراحمد اللباد (74)
   بيبرازينيل– ١ –) داى اريل ميثيل (- ٤مشتقات  (54)
(31) PCT/IN2003/00089 - 302-MUM-2002 
(32) 2003/3/27 - 2002/3/27 
(33) IN  

  



٣٨  
  
  

  
    

  

  

-  3   (21) PCT/NA2005/000089  
(22) 2005/3/26  
(71) GLAXO GROUP LIMITED (UNITED KINGDOM)  
(72)  1-GOUGH, GERALD, WAYNE  

 2-ROBERTS, CHRISTOPHER, MICHAEL  
  سمر احمد اللباد (74)
المبكره احاديه  يشفر اثنين على اXقل من البروتينات DNA لقاح من الحامض النووى (54)

  الھيكل فى فيروس الورم الحليمى
(31) 0222953.2 - PCT/EP2003/011158 
(32) 2002/10/3 - 2003/10/1 
(33) GB   

  

-  4   (21) PCT/NA2005/000309  
(22) 2005/6/18  
(71) N.V. ORGANON (NETHERLANDS)   
(72)  1-TIMMERS, CORNELIS, MARIUS  

 2-KARSTENS, WILLEM, FREDERIK, JOHAN  
(73) AKZO NOBEL N.V. (NETHERLANDS)  
  عبد الھادىاحمد ھـدى  (74)
  كينولينمشتقات رباعى ھيدرو (54)
(31) 60/435,040 - 02102866.7 - PCT/EP2003/051025 
(32) 2002/12/20 - 2002/12/20 - 2003/12/16 
(33) EP  

  



٣٩  
  
  

  
    

  

  

-  5   (21) PCT/NA2005/000647  
(22) 2005/10/15  
(71) ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC (UNITED STATES 

OF AMERICA).  
(72)  1-GRECO, MICHAEL, N.  

 2-ALMOND, HAROLD, R.  

 3-POWELL, EUGENE  

 4-DE GARAVILLA, LAWRENCE  
  سراج الدينأنيس ھدى  (74)
  مركبات حمض فوسفونيك جديده كمثبطات للسيرين بروتياز (54)
(31) 10/414,782 - PCT/US2004/011490 
(32) 2003/4/16 - 2004/4/14 
(33) US  

  

  

-  6   (21) PCT/NA2005/000861  
(22) 2005/12/24  
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-BRIGHTON CARL T.  

 2-CARLOZZI, MICHAEL, D.  
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
  جھاز محمول للعkج الكھربى Xمراض مفصل الركبه (54)
(31) PCT/US2004/019142 - 10/603,226 
(32) 2004/6/14 - 2003/6/25 
(33) US  

  



٤٠  
  
  

  
    

  

  

-  7   (21) PCT/NA2006/000002  
(22) 2006/1/2  
(71) SICPA HOLDING S.A. (SWITZERLAND)  
(72)  1-DEGOTT, PIERRE                   4-DESPLAND, CLAUDE-ALAIN 

 2-BENNINGER, NATHALIE  

 3-MULLER, EDGAR  
  سمر احمد اللباد (74)
جسيمات  طريقه ووسيله Xنتاج تصميم مستحث مغناطيسيا فى غkف يحتوى على (54)

   مغناطيسيه
(31) PCT/EP2004/007028 - 03015090.8 
(32) 2004/6/29 - 2003/7/3 
(33) EP  

  

  

-  8   (21) PCT/NA2006/000472  
(22) 2006/5/18  
(71) ARRAY BIOPHARMA INC.(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-MARLOW, ALLISON, L.  

 2-WALLACE, ELI  

 3-SEO, JEONGBEOB  

 4-LYSSIKATOS, JOSEPH P.  

 5-YANG, HONG, WOON  

 6-BLAKE, JIM  
  سمر احمد اللباد (74)
  وطرق استخدامھا (MEK) مثبطات حلقيه غير متجانسه لـ (54)
(31) PCT/US2004/039060 - 60/523,270 
(32) 2004/11/18 - 2003/11/19 
(33) US  

  



٤١  
  
  

  
    

  

  

  

-  9   (21) PCT/NA2006/000882  
(22) 2006/9/19  
(71) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. (NETHERLANDS)  
(72)  1-HABETHA, JOERG  

 2-DEL PRADO PAVON, JAVIER  
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
  فترات اشارات تنبيه موزعه لشبكات اXغراض المحدده (54)
(31) PCT/IB2005/050965 - 60/555,915 - 60/589,358 
(32) 2005/3/21 - 2004/3/24 - 2004/7/20 
(33) US  

  

  

-  10   (21) PCT/NA2007/000370  
(22) 2007/4/15  
(71) CIPLA LIMITED (INDIA)  
(72)  1-LULLA, AMAR  

 2-RAO, XERXES  
  سمر احمد اللباد (74)
  جھاز محسن فاصل للجرعات (54)
(31) 2004/MUM/1113 - PCT/GB2005/003984 
(32) 2004/10/15 - 2005/10/17 
(33) IN  

  



٤٢  
  
  

  
    

  

  

-  11   (21) PCT/NA2007/000557  
(22) 2007/6/10  
(71) SICPA HOLDING S.A. (SWITZERLAND)  
(72)  1-SCHMID, MATHIEU  

 2-DESPLAND, CLAUDE-ALAIN  

 3-DEGOTT, PIERRE  

 4-MULLER, EDGAR  
  سمر احمد اللباد (74)
  عنصر امان به جانب يتصف باXعتماد على زاويه الرؤيه (54)
(31) PCT/EP2005/055884 - 04029170.0 
(32) 2005/11/10 - 2004/12/9 
(33) EP  

  

  

-  12   (21) PCT/NA2007/001477  
(22) 2007/12/27  
(71) 1-NASA (UNITED STATES OF AMERICA)  

2- REGENETECH, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)   
(72)  1-GOODWIN, THOMAS, J  

 2-PARKER, CLAYTON, R  
   سمر احمد اللباد (74)
  قوه كھرومغناطيسيه لتعزيز اصkح نسيج (54)
(31) PCT/US2006/024814 - US11/169,614 
(32) 2006/6/23 - 2005/6/29 
(33) US  

  



٤٣  
  
  

  
    

  

  

-  13   (21) PCT/NA2005/000193  
(22) 2005/5/4  
(71) N.V. ORGANON (NETHERLANDS)  
(72)  1-HERMKENS, PEDRO, HAROLD, HAN  

 2-STOCK, HERMAN, THIJS  

 3-TEERHUIS, NEELTJE, MIRANDA  

 4-LOMMERSE, JOHANNES, PETRUS, MARIA  

 5-VAN DER LOUW, JAAP  
  عبد الھادىاحمد ھـدى  (74)
  اندوXت تفيد فى معالجه امراض تتعلق بمستقبkت اندروجين (54)
(31) 60/424,579 - PCT/EP2003/050783 - 02079648.8 
(32) 2002/11/7 - 2003/11/3 - 2002/11/7 
(33) EP   

  



٤٤  
  
  

  
    

  

  

  

-  14   (21) PCT/NA2005/000178  
(22) 2005/4/30  
(71) ASTRAZENECA AB (SWEDEN)  
(72)  PLE, PATRICK  
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
  SRC مشتقات كينازولين كمثبطات كيناز تيروسين (54)
(31) PCT/GB2003/004703 - 02292736.2 - 03290900.4 
(32) 2003/10/29 - 2002/11/4 - 2003/4/10 
(33) EP  
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  بيان

   ٢٠١٠يونيه بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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 م/ن ق/انون حماي/ة ١٩ الم/ادة  م/نللفق/رة الثاني/ةيتم النشر ع/ن الب/راءات ال/صادرة طبق/ا " 
:  الت//ى ت//نص علـــ//ـى  و ٢٠٠٢ل//ســنة  ٨٢ ري//ة ال//صادر بالق//انون رق//محق//وق الملكي//ة الفك

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق/رار ف/ى 
  "جريدة براءات اNختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

٤٧   
  

  

  

-   1   (11) 024707  
(21) 2007040200  
(22) 2007/4/29  
 ع�ء الدين حسن على الفقى (71)

   القاھره-يدهھليوبوليس مصر الجد -شارع النجمه متفرع من الشيخ على محمود 6
  جمھوريه مصر العربيه

  ع�ء الدين حسن على الفقى  (72)
  محول طاقه امواج البحر (54)
(51) int. Cl. F03B 13/18  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   2   (11) 024714  
(21) 2004040186  
(22) 2004/4/24  
(71) SNECMA SERVICES 

2 BLD DU GENERAL MARITAL VALIN 75015 – PARIS, FRANCE  
(72)  1-JACQUES LE SAINT  

 2-ALAIN VERRIERES  

 3-FRANCOIS PONSEN  

 4-YANNIK HAMEL  
  سمراحمد اللباد/ ا[ستاذة (74)
  طريقه [ستبدال ا[نبوب الموجود على صندوق مبدل السرعه بمحرك توربينى (54)
(31) 0304906  
(32) 2003/4/22  
(33) FR  
(51) int. Cl.8 F01D 11/12  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٤٨   
  

  

-   3   (11) 024715  
(21) 2007100545  
(22) 2007/10/23  
(71) SAINT-GOBAIN PAM 

91, AVENUE DE LA LIBERATION – 54000 NANCY, FRANCE.  
(72)  1-MARC COHEN  

 2-LAURENCE GUYONNET  

 3-ROGER MUTIS  
  ھدى احمد عبد الھادى/ ا[ستاذة (74)
  داه مناظرهأنتاجھا وhنبوبــه و طريقه أ (54)
(31) PCT/FR0609422  
(32) 2006/10/26  
(33) FR  
(51) int. Cl.8 B23P 9/04  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   4   (11) 024724  
(21) 2006060228  
(22) 2006/6/4  
(71) EATON CORPORATION 

EATON CENTER 1111 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, 
OHIO 44114-2584, UNITED STATES OF AMERICA 

(72)  1-JOSEPH C. ZUERCHER  
 2-BIRGER PAHL  

 3-JEROME K HASTINGS  
  سونيا فائق فرج/ ا[ستاذة (74)
تيارات  ن فتره الى فتره فى قيمقوس كھربى لكشف الخطا المستجيب فى تغييرات النماذج م (54)

  متكامله محسوسه
(31) 11/146416  
(32) 2005/6/6  
(33) US  
(51) int. Cl.8 H02H 1/00,H02H 1/04 

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٤٩   
  

  

-   5   (11) 024726  
(21) 2003050488  
(22) 2003/5/26  
(71) INTER IKEA SYSTEMS B.V 

OLOF PALMESTRAAT 1, NL-2616 LN DELFT, NETHERLANDS  
(72)  ALLAN DICKNER  
  سمر احمد اللباد/ ا[ستاذه (74)
  جھاز وطريقه لعمل وحدات تحميل (54)
(31) 01/0201593  
(32) 2002/5/28  
(33) SE  
(51) int. Cl.8 B65B 35/52  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   6   (11) 024728  
(21) 2007040213  
(22) 2007/4/30  
 مصطفى محمد عبد الغنى محمد حسنين/ ا[ستاذ (71)

  جمھوريه مصر العربيه-المنوفيه  محافظه– مركز اشمون –كفر قورص 
  مصطفى محمد عبد الغنى محمد حسنين/ ا[ستاذ  (72)
   تسربجھاز لغلق مصدر الغازات القابله ل�شتعال عند تسربھا مع اhنذار بوجود (54)
(51) int. Cl.8 F16K 1/00  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٥٠   
  

  

  
  

-   7   (11) 024730  
(21) 2006060248  
(22) 2006/6/14  
 الھيئه العامه لمدينه مبارك ل�بحاث العلميه والتطبيقات التكنولوجيه (71)

   ا[سكندريه– مدينه برج العرب الجديده –الجامعات ومراكز البحوث  حى
  العربيه جمھوريه مصر

  ھشام على متولى على ا[نشاصى/  الدكتور-١  (72)
  على احمد ابراھيماحمد / ـ ا[ستاذ٢ 

  محمود السيد عبد اللطيف/ تفويض السيد (74)
تحت  وحده صناعيه لتنميه خ�يا عش الغراب فى بيئات سائله معتمده على التقليب الھوائى (54)

  ظروف معقمه [نتاج مركبات ذات اھميه دوائيه على المستوى نصف الصناعى
(51) int. Cl.8 A01G 9/24, A01B 1/04 

    سنة٢٠: ة الحمايةمد 
  

-   8   (11) 024734  
(21) 2005070323   
(22) 2005/7/13  
(71)  VOSSLOH WERKE GMBH 

VOSSLOHSTRASSE 4,58791 WERDOHL - GERMANY  
(72)  1-HAUSCHILD, WILHELM GEORG      4-BöHM, GEROLD 

 2-VORDERBRÜCK, DIRK                       5-VAN BOMMEL, PETER 

 3-BUDA, ROLAND                                   6-BRESSEL, DIERK 
  محمد محمد بكير/ ا[ستاذة (74)
  جھاز لربط قضبان السكك الحديديه (54)
(31) 25-102004033724  
(32) 2004/7/13  
(33) DE  
(51) int. Cl.8 E01B/9/30  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٥١   
  

  

-   9   (11) 024736  
(21) 2007050258  
(22) 2007/5/21  
(71) PRAD REASEARCH AND DEVELOPMENT N.V.,  

DE RUYTERKADE 62, WILLEMSTAD, CURACAO, 
NETHERLANDS ANTILLES  

(72)  1-DINESH R. PATEL  
 2-DONALD W ROSS  

 3-ANTHONY VENERUSO  

 4-FABIEN CENS  

 5-JOHN LOVELL  

 6-JEAN - PHILIPPE BEAULIEU  

 7-CHRISTIAN CHOUZENOUX  

(73) 
PRAD REASEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED 
CRAIGMUIR CHAMBER, ROAD TOWN, TORTOLA - BRITISH 
VIRGIN ISLANDS 

  ھدى عبد الھادى/ ا[ستاذه (74)
  قياس صفه مميزه اقرب الى منطقه بئر تعبأ بالحصى (54)
(31) 60/747,986 - 60/805,691 - 60/865,084 - 60/866,622 - 60/867,276 - 

60/890,630 - 11/688,089 - 11/735,521  
(32) 2006/5/23 - 2006/6/23 - 2006/11/9 - 2006/6/23- 2006/11/27  2007/2/20 

- 2007/3/19 - 2007/4/16  
(33) US  
(51) int. Cl.8 E21B 34/04,47/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



  

٥٢   
  

  

-   10   (11) 024737  
(21) 2001010031  
(22) 2001/1/13  
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY 

2030 DOW CENTER , MIDLAND MICHIGAN 48674  
UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  1-EDMUND M. CARNAHAN  
 2-DAVID R. NEITHAMER  

(73) BP CHEMICALS LIMITED  
FINSBURY CIRCUS, LONDON, EC2M 7BA 
(UNITED KINGDOM) 

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا�ستاذة (74)
  دعامات معدله كيميائيا ونظم حفازه مدعمه محضره منھا (54)
(31) 60/175.614  
(32) 2000/1/11  
(33) US  
(51) int. Cl.8 C08F 210/16, 10/00, C07F17/00   

    سنة٢٠: مدة الحماية 
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  انبي
   للطلبات ٢٠١٠بالبراءات الصادرة خ�ل شھر يونيه 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
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 م6ن ق6انون حماي6ة ١٩ الم6ادة  م6نللفق6رة الثاني6ةيتم الن6شر ع6ن الب6راءات ال6صادرة طبق6ا " 

:  الت66ى ت66نص علـــ66ـى  و ٢٠٠٢ل66ســنة  ٨٢ ون رق66محق66وق الملكي66ة الفكري66ة ال66صادر بالق66ان
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھ6ذا الق6رار ف6ى 

  "جريدة براءات اPختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



٥٥    
  
    

  

  

-   1   (11) 024708  
(21) PCT/NA2007/000356  
(22) 2007/4/10  
(71) GEOCONTRAST AS 

STRANDEN 57 N-0250 OSLO-NORWAY  
(72)  1-JAN . SJLIE  

 2-DAG  JR. DVERGSTEN  
  سمراحمد اللباد/ ا&ستاذة (74)
  طريقه لمراقبه خزان للھيدروكربون (54)
(31) PCT/NO2005/000380 - 20044358  
(32) 2005/10/13 – 2004/10/13  
(33) NO  
(51) int. Cl.8 G01V 3/18,  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   2   (11) 024709  
(21) PCT/NA2006/000572  
(22) 2006/6/15  
(71) GEOX SPA 

VIA FELTINA CENTRO 16, I - 31044 MANTEBELLUNA 
LOCULITA BIADENE (TREVISO) - ITALY  

(72)  1-MARIO M. POLEGATO     2-ANTONIO FERRARESE 
 3-BRUNO MATTIOINI  

  شحاته ماجده ھارون / ا&ستاذة (74)
   اداه متعدده الطبقات صامده للماء و منفذه للبخار (54)
(31) PD2003A000314 - PCT/EP2004/014718  
(32) 2003/12/30 -                 2004/12/27  
(33) IT -                               EP  
(51) int. Cl. 8 A43B 13/12 & B32B 07/02  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٥٦    
  
    

  

  

-   3   (11) 024710  
(21) PCT/NA2006/000484  
(22) 2006/5/23  
(71) KONE CORPORATION 

KAR,TANONTIE 1,F1 - 00330 HELSINKI - FINLAND  
(72)  1-ANTTILA ARIPEKKA   2-AULANKO ESKO 

 3-BARNEMAN HAKAN    4-BJORNI OSMO 
  ھدى سراج الدين/ ا&ستاذة (74)
   مصعد (54)
(31) 20031720 - PCT/FI2004/000181  
(32) 2003/11/24 -                  2004/3/29  
(33)  FI  
(51) int. Cl.8 B66B 5/00  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   4   (11) 024711  
(21) PCT/NA2007/000043  
(22) 2007/1/17  
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY  

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OH 45202 
(UNITED STATES OF AMERICA)  

(72)  1-ERIC S. ROBLES               2-LARRY S. CARDOZO  
 3-JEFFERY E BOUCHER    4-JOANAN M. CLARKE  

  لدينھدى سراج ا/ ا&ستاذة (74)
   تركيبات منظفات صناعيه تتضمن جسيمات ملونه (54)
(31) PCT/US2005/025344 - 04254371.0  
(32) 2005/7/15 -    2004/7/22  
(33) US -               EP  
(51) int. Cl.8 C11D3/40, 3/22, 3/37, 3/42,  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٥٧    
  
    

  

  

-   5   (11) 024712  
(21) PCT/NA2007/000305   
(22) 2007/3/30   
(71) IMPERIAL COLLEGE INNOVATIONS LIMITED  

47PRINCE'S GATE, EXHIBITION ROAD, LONDON SW7 2QA 
(UNITED KINGDOM)  

(72)  1-COLIN G. CARO  
 2-PHILIP L. BIRCH  

 3-WILLIAM TALLIS  
  ھدى انيس سراج الدين/ ا&ستاذة (74)
   نابيبأكه شب (54)
(31) 0420971.4 - PCT/GB2005/003632  
(32) 2004/9/21 -                    2005/9/21  
(33)  GB  
(51) int. Cl.8 F15D1/02, F16L9/00,B01F5/06, F28F13/12  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٨    
  
    

  

  

-   6   (11) 024713  
(21) PCT/NA2007/000338  
(22) 2007/4/4  
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A  

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL (SWITZERLAND)  
(72)  1-SAGER, ALAIN  

 2-CHATELAIN, PHILIPPE  

 3-FRADET, ERWAN  

 4-WEISS, JACQUES  

 5-CHEMLA, MARC  
  ھدى سراج الدين/ا&ستاذة (74)
   المنتجات و تعقبھا و توثيقھاطرق وانظمه لوضع عpمات على (54)
(31) PCT/IB2005/003103 - EP041049545  
(32) 2005/9/29 -        2004/10/8   
(33) IB -                    EP  
(51) int. Cl.8 G06K 17/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٩    
  
    

  

  

-   7   (11) 024717   
(21) PCT/NA2007/000149  
(22) 2007/2/11  
(71) STATIC CONTROL COMPONENTS 

3010 LEE AVENUE, P.O. BOX 152, SANFORD, NC 27331, 
UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  1- LYNTON R. BURCHETTE  
 2-WILLIAM ELI III THACKER  

  

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا&ستاذة (74)
  نظام وطريقه لمكونات تصوير عالميه (54)
(31) PCT/US2005/025418 - 10/918166  
(32) 2005/7/19 - 2004/8/13  
(33) US   
(51) int. Cl.8 G03G 15/0021/18,   

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦٠    
  
    

  

  

-   8   (11) 024718  
(21) PCT/NA2007/000848  
(22) 2007/8/14   
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER 

ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V 
HANS ASTRASSE 27C 80686 MUNCHEN-GERMANY  

(72)  1-PETER EISNER  
 2-ANDREAS STABLER  

 3-ANDREAS MALBERG  

 4-MICHAEL MENNER  

 5-MICHAEL FRANKL  
  ھدى احمد عبد الھادى/ ا&ستاذة (74)
   الخليطخليط وقود حيوى سائل وطريقه وجھاز &نتاج ھذا (54)
(31) PCT/DE2005/002156 - 10 2005 007 369.7  
(32) 2005/11/30 -               2005/2/17  
(33)  DE  
(51) int. Cl.8 C10L 1/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦١    
  
    

  

  

-   9   (11) 024719  
(21) PCT/NA2007/001213  
(22) 2007/11/7   
(71) GESSER, HYMAN D  

218 GERTON BOULEVARD, WINNIPEG, MANITOBA R 3-B.  
NO 7- CANADA.  

(72)  GESSER, HYMAN D  
  ھدى احمد عبد الھادى/ ا&ستاذة (74)
   نظام رى وطرق متعلقه به (54)
(31) 11/126,073 - PCT/CA2006/000749  
(32) 2005/5/10 -                     2006/5/10  
(33) US -                                CA   
(51) int. Cl.8 A01G 25/16   

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦٢    
  
    

  

  

-  10   (11) 024720  
(21) PCT/NA2007/000946  
(22) 2007/9/9   
(71) SAINT-GOBAIN CERAMICS & PLASTICS, INC 

1BOND STREET BOX NUMBER 15138 WORCESTERN MA 
01615-0138-UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  1- DEAN WARNER   
 2- HASAN S. NIKNAFS 

 3- DANIAL C. SHERMAN  
  ھدى احمد عبد الھادى/ ا&ستاذة (74)
  وسائط دعم فى صوره مھد (54)
(31) PCT/US2006/008497 - 11/124,969 - 11/078,776  
(32) 2006/3/9 -    2005/5/9 -    2005/3/11  
(33)  US  
(51) int. Cl.8 B01J8/02,8/04  

    سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦٣    
  
    

  

  

-  11   (11) 024721  
(21) PCT/NA2006/000830  
(22) 2006/9/5  
(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 

ABRAHAM-LINCOLIN-STRSSE 21, D-65189, WIESBADEN, 
GERMANY  

(72)  1-HEINZ BAUER  
 2-HUBERT FRANKE  

 3-RAINER SAPPER  

 4-MARC SCHIER  
  ھدى عبد الھادى/ ا&ستاذة (74)
  طريقه &ساله تيار غنى بالھيدروكربون (54)
(31)  PCT/EP2005/002019 - 200410011483,8   
(32) 2005/9/25 -              2004/3/9  
(33) EP -                        DE   
(51) int. Cl.8 F25J1/02,  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦٤    
  
    

  

  

-  12   (11) 024722  
(21) PCT/NA2006/000066  
(22) 2006/1/21   
(71) SOFITECH NV 

RUE DE STALLE 140- B 1180 BRUCSSELR - BELGIUM  
(72)  1-PIA-ANGELA FRANCINI  

 2-KENG CHAN  

 3- MARK BRADY  

 4- CHRISTOPHER FREDD 

(73) SCHLUMBERGE TECHWOLGY BV 
LOCATED AT PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG (NETHERLANDS) 

  ھدى عبد الھادى/ ا&ستاذة (74)
  نظام رغوى ذاتى التحويل (54)
(31) PCT/IB2003/006126 - 60/489,079 - 10/649,055  
(32) 2003/12/22 -   2003/7/22 -   2003/8/27  
(33) WO -              US -              US  
(51) int. Cl.8 E21B 43/27, E21B 34/00,   

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦٥    
  
    

  

  

-  13   (11) 024723   
(21) PCT/NA2006/000415  
(22) 2006/5/2   
(71) JOHNSON MATTHEY PLC 

40-42 HATTON GARDEN, LONDON EC1N 8EE (UNITED 
KINGDOM)  

(72)  PETER J. CARNELL  
  ھدى عبد الھادى/ ا&ستاذة (74)
  زاله مركبات الزئبق من الجليكول~عمليه  (54)
(31)  0414160/2 -  0325769/8 - PCT/GB2004/004593  
(32) 2004/6/24 -   2003/11/5 -                  2004/10/29  
(33) US -              GB -                               GB  
(51) int. Cl.8 C10L3/10, B01D15/00, B01J20/02, 20/32,  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-  14   (11) 024725  
(21) PCT/NA2007/000787  
(22) 2007/7/30  
(71) WINNER INDUSTRIES SHENZHEN CO., LTD  

WINNER INDUSTRIAL PARK BULONG ROAD LONGHUA 
SHENZHEN  518109-CHINA  

(72)  LI, JIANQUAN  
  سمر احمد اللباد/ ا&ستاذة (74)
  كسأشعه أطريقه &نتاج قماش متشابك غير مغزول يمكن الكشف عنه باستخدام  (54)
(31) PCT/CN2006/000135 - 200510033147.1 -  200510033576.9  
(32) 2006/1/24 -              2005/2/6 -             2005/3/17  
(33)                       CN  
(51) int. Cl.8 A61F 13/44 & D04H 1/46, 5/08  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٦٦    
  
    

  

  

-  15   (11) 024727  
(21) PCT/NA2007/000008  
(22) 2007/1/8  
(71) U – MARKETING INTELLECTUAL PROPERTIES PTE LTD. 

50 ROBINSON ROAD 70-00 VTB BUILDING SINGAFORE 
068882 - SINGAPORE  

(72)  ROBERT  MEBRUER  
  جورج عزيز عبد الملك/ ا&ستاذ (74)
  نظام وطريقه لتوفير عينات من منتج للمتسوقين (54)
(31)  PCT/SG2005/000224  – 2004/903763  
(32) 2005/7/8 -                     2004/7/8  
(33) SG -                              AU  
(51) int. Cl.8 G06F 17/60  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

  

-  16   (11) 024731  
(21) PCT/NA2007/001127  
(22) 2007/10/21  
(71) BTICINO S.P.A  

VIA MESSINA , 38 20154 MILANO - ITALY  
(72)  1-DE AMBROGGI, RENATO  

 2-PIANEZZOLA, ENRICO  
  موريس وھبه موسى/ ا&ستاذ (74)
  اطار تحميل لتركيب جھاز كھربائى على الجدار (54)
(31) RM2005A000201 - PCT/IT2006/000271  
(32) 2005/4/29 -                  2006/4/21  
(33) IT  
(51) int. Cl.8 H02G 3/08  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  
  

-  17   (11) 024732   
(21) PCT/NA2007/000917  



٦٧    
  
    

  

(22) 2007/8/28  
(71) ENI S.P.A 

PIAZZALE E. MATTEI 1- I- 00144 ROME- ITALY  
(72)  1-DE ANGELIS, ALBERTO  

 2-POLLESEL, PAOLO  
  سمر اللباد/ ا&ستاذة (74)
  ا&كسدهعمليه &زاله مركبات المركبتان الموجوده في الھيدروكربونات ب (54)
(31) MI2005A000322 - PCT/EP2006/001443  
(32) 2005/3/3 -                   2006/2/15  
(33) IT -                               EP  
(51) int. Cl.8 C01G27/00 27/04 & C10L3/10 & B01J27/199 & 

C07C319/24,  
    سنة٢٠: مدة الحماية 

  
  

-  18   (11) 024733  
(21) PCT/NA2006/001205  
(22) 2006/12/13  
(71) VELICKOVIC PJER - MISE 

LANISTE 15B , 10020 ZAGREB -REPUBLIC OF CROATIA  
(72)  VELICKOVIC PJER - MISE  
  خالد مجدى مختار حماده/ ا&ستاذ (74)
  نظام خرساني معزول بروابط جداريه ذات اطوال متغيره (54)
(31) PCT/HR2005/000021 - P20040578A  
(32) 2005/3/29 -      2004/6/21  
(33)  HR   
(51) int. Cl.8 E04G 2/86, E04B 17/065   

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٦٨    
  
    

  

  

-  19   (11) 024735  
(21) PCT/NA2007/000912  
(22) 2007/8/28  
(71) BAJAJ AUTO LIMITED  

AKURDI, PUNE - 411035 STATES OF MAHARSTRA - INDIA  
(72)  1-JOSEPH , ABRAHAM  

 2-RAJAG OPLAN , NARASIMHAN  
  ھدى احمد عبد الھادى/ ا&ستاذة (74)
  محرك ا&حتراق الداخلى مع النقل المتغير الدائم (54)
(31) PCT/IN2007/000005 - 39/MUM/2006  
(32) 2007/1/5 -         2006/1/10  
(33) IN 
(51) int. Cl.8 F02N 15/02  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
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  بيان

  ٢٠١٠يونيه بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
  للطلبات المقدمة فى إطار معاھدة الجات

MAIL BOX 
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 م5ن ق5انون حماي5ة ١٩ الم5ادة  م5نللفق5رة الثاني5ةيتم النشر ع5ن الب5راءات ال5صادرة طبق5ا " 
:  الت55ى ت55نص علـــ55ـى  و ٢٠٠٢ل55ســنة  ٨٢ حق55وق الملكي55ة الفكري55ة ال55صادر بالق55انون رق55م

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق5رار ف5ى 
  "جريدة براءات اTختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

٧١  
  

  

  

  

-   1   (11) 024716   
(21) 2003050449  
(22) 2003/5/31  
(71) NOVARTIS AG 

LICHTSTRASSE 35, 4056 BASEL - SWITZERLAND  
(72)  1-RANDY L. WEBB  

 2-SURAJ, SHETTY  
  ھدى احمد عبد الھادى/ ا*ستاذة (74)
  للبول مجموعه موتلفه مكونه من حاجب مستقبل ا*نجيوتنسن وحاجب قناه الكالسيوم ومدرات (54)
(31) 60/ 381,547  
(32) 2002/5/17 
(33) US  
(51) int. Cl.7 A61K 31/4184, 31/19, 31/19,31/44, C07D 401/12   

  ١٣/٠٥/٢٠٢٣تبدا الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 
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  انبي
   للطلبات ٢٠١٠بالبراءات الصادرة خ�ل شھر يونيه 

  PCT بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
  مركبات صيد3نية
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 م8ن ق8انون حماي8ة ١٩ الم8ادة  م8نللفق8رة الثاني8ةيتم الن8شر ع8ن الب8راءات ال8صادرة طبق8ا " 

:  الت88ى ت88نص علـــ88ـى  و ٢٠٠٢ل88ســنة  ٨٢  ال88صادر بالق88انون رق88محق88وق الملكي88ة الفكري88ة
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھ8ذا الق8رار ف8ى 

  "جريدة براءات ا3ختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 
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-  1   (11) 024729  
(21) PCT/NA2005/000345  
(22) 2005/6/22  
(71) H. LUNDBECK A/S  

9OTLILIAVEJ, DK - 2500 VALBY , COPENHAGEN - DENMARK  
(72)  1-LAWRENCE MARTEL   3-HANS PETERSEN 

 2-ROBERT DANCER          4-PETER ELLEGAARD 
  سمر اللباد/ ا,ستاذه (74)
  ھيدروبروميد ,سيتالوبرام وطريقة لتحضيره (54)
(31) PA200202005 - PCT/DK2003/ 000902 
(32) 2002/12/23 -                   2003/12/18 
(33)   DK 
(51) int. Cl.7 A61K 31/34 & C07D 307/87 A61P 25/00 

    سنة٢٠: مدة الحماية 
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  بيان
  بانتقال ملكية البراءة 
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يجوز نقل ملكية البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رھنھ�ا أو تقري�ر ح�ق " 
كي�ة وم�ع ع�دم ا;خ�9ل با8حك�ام الخاص�ة ببي�ع المح�ال التجاري�ة ورھنھ�ا 1 تنتق�ل مل. ا1نتفاع عليھا

ير حق انتفاع عليھا حجة على الغير إ1 من ت�اريخ التأش�ير ب�ذلك ف�ى قرالبراءة و1 يكون رھنھا أو ت
 من قانون حماية حقوق الملكي�ة الفكري�ة ال�صادر ٢١ًيأتى ھذا تطبيقا 8حكام المادة . سجل البراءات
   " ٢٠٠٢ لسنة ٨٢بالقانون رقم 



  
  

٧٧  

  

-   1   (21) 1994100641  
(22) 1994/10/13  
 نتيس ھولدنج انك  اف (71)
  نزية اخنوخ صادق الياس (74)
  طريقه لتحضير مشتقات جا-نثامين استيل كولين استراز (54)

   الشركةانتقال ملكية:التقرير القانونى 
 افنتيس ھولدنج انك :مـــن
  انك IIاب افنتيس :الـــى

  25/05/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٧٨  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  بيان
  بتعديل اسم الشركــــة 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  

٧٩  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

لصاحب الشأن ان يطلب من المكتب، على ا!ستمارة المعدة ل�ذلك، التأش�ير " 
  :فى السجل بالبيانات ا!تية

ـ كل تغيير ف�ى اس�م او لق�ب مال�ك الب�راءة او جن�سيته او مھنت�ه او عنوان�ه، ١
ًلمالك شخصا اعتباريا فيجوز ان يطلب تدوين كل تغيير فى اسمه او واذا كان ا ً

  "جنسيته او عنوان او نوعه او الغرض من تأسيسه او مركزه الرئيسى 



  
  

٨٠  

  

  

 

-   1   (21) 1998050520  
(22) 1998/5/12  
 سينسي�بو سانوفى  (71)
  محمد محمد بكير (74)
 عملية جديدة لتحضير مادة نشطة صيدليا (54)

  تعديل اسم الشركة:رير القانونىالتق 
 سينسي�بوسانوفى  :مـــن
 افينتس سانوفى :الـــى

  13/03/2010 :بـتاريخ
  
 

  

  

-  2   (21) 2006090521  
(22) 2006/9/27  
 ھولدينجز انك كرافت فودز  (71)
  ھدى عبد الھادى (74)
  رق ا@نتاجمنتجات جبن طازجه معززه بمكونات نكھه متولده حيويا وط (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 ھولدينجز انك كرافت فودز  :مـــن
 سي كرافت فودز جلوبال براندز ال ال :الـــى

  04/05/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٨١  

  

  

  

-  3   (21) 2008040652  
(22) 2008/4/20  
 كو انك ميرك اند  (71)
  سمر احمد اللباد (74)
  ١- ھيدروكسي ستيرويد ديھيدروجيناز – بيتا -١١رايازول كمثبطات @نزيم مشتقات ت (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 كو انكميرك اند  :مـــن
 كوربوريشن ميرك شارب اند دوم :الـــى

  23/06/2010 :بـتاريخ
  
 

  

  

-  4   (21) 2008101673  
(22) 2008/10/12  
 نك اندكو ا& ميرك (71)
  سمر احمد اللباد (74)
  T– مضادات بيريديل اميد لقنوات الكالسيوم من النوع (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
   اند كو انك ميرك :مـــن
  ميرك شارب امد دوم كوربوريشن :الـــى

  23/06/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٨٢  

  

  

-  5   (21) 2009040472  
(22) 2009/4/8   
  ترانسفورم فارما سويتكالز انك  (71)
   ھدى انيس سراج الدين (74)
  اثيل كربامات – ٢ –)  فنيل –كلورو   ( S ) – ( + ) -2- )( 2-بلوره جـديده من (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 .ترانسفورم فارما سويتكالز انك :مـــن
  جانس فارما سوتيكالز ان في :الـــى

  02/02/2010 :تاريخبـ
  
 

  

  

-  6   (21) 2009060815  
(22) 2009/6/1  
  ميرك اند كو انك  (71)
  سمر احمد اللباد (74)
  مركبات دايازيبان بھا استبدال كمضادات لمستقبل اوركسين (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 . ميرك اند كو انك  :مـــن
   اند دوم كوربوريشنميرك شارب :الـــى

  20/06/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٨٣  

  

  

-  7   (21) 2009060879  
(22) 2009/6/10  
  اند كو انك ميرال  (71)
  سمر احمد اللباد (74)
  مثبطات انزيم ترانسكربتاز عكسي غير نيوكليوسيد (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 ميرك اند كو انك :مـــن

  ميرك شارب امد دوم كوربوريشن :ىالـــ
  22/06/2010 :بـتاريخ

  
 

  

  

-  8   (21) 2009060885  
(22) 2009/6/11   
  اس ام اس ديماج ايه جى  (71)
 وجدى نبيه عزيز  (74)
  او ص�به شريط معدني/ طريقه وجھاز يضع ماده مزلقه لتنظيم استواء و (54)

  لشركةتعديل اسم ا:التقرير القانونى 
 اس ام اس ديماج ايه جى :مـــن
  جي سيماج اية اس ام اس :الـــى

   13/05/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٨٤  

  

  

-  9   (21) 2009060945  
(22) 2009/6/21  
 ايه .  ال اس @بوراتوريوس ال (71)
  ھدى سراج الدين (74)
  وسيله استنشاق للعقاقير التى على شكل مسحوق (54)

  تعديل اسم الشركة:لقانونىالتقرير ا 
 اية.  ال اس  @بورانوريوس ال-١:  ليكون 

 الميرال اس ايه -٢ :  
  07/06/2010 :بـتاريخ

  
 

  

  

-  10   (21) 2009091400  
(22) 2009/9/24   
  اوتسوكا فارما سوتيكال سى او ال تى دى  (71)
  سمر احمد اللباد (74)
  ريع للحمض النووىتركيبه ماده حامله للتوصيل الس (54)

  تعديل اسم الشركة :التقرير القانونى 
  اوتسوكا فارما سوتيكال سى او ال تى دى-١ :مـــن

   ھيروفومى تاكوشى -٢         
  تاكوشي كا فارما سوتيكال سي اوه ال تي ديو ھيروفوميواوتس :الـــى

  16/06/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٨٥  

  

  

-  11   (21) PCT/NA2005/000276  
(22) 2005/6/6  
 اوكسينو اوليفنشيمى ج م ب ھـ  (71)
  موريس وھبه موسي (74)
   بواسطه التجزيئ١ -طريقه لتحضير اوليفينات  (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 اوكسينو اوليفنشيمى ج م ب ھـ :مـــن
 ھـ ايفونيك اوكسينو جى ام بى :الـــى

  04/02/2010 :بـتاريخ
  
 

  

  

-  12   (21) PCT/NA2005/000687  
(22) 2005/10/29  
 ديجوسا ج م ب ھـ  (71)
   موريس وھبه موسى (74)
  حبيبات فوق كربونات الصوديوم مغلفه ذات ثبات تخزين محسن (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 ديجوسا ج م ب ھـ :مـــن
 ـھ م بايفونيك ديجوسا ج  :الـــى

  30/06/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٨٦  

  

  

-  13   (21) PCT/NA2006/001140  
(22) 2006/11/29  
  @بوراتوربوس ال ال اس اية  (71)
  ھدى سراج الدين (74)
  .تركيبات تتضمن عوامل مضاده للمسكرين وكورتيكوستيرويدات (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
  وربوس ال ال اس اية @بورات :مـــن
 اية . اس الميرال  :الـــى

  13/05/2010 :بـتاريخ
  
 

  

  

-  14   (21) PCT/NA2007/000028  
(22) 2007/1/11  
 اية .  اس  الميرالالبوراتورس (71)
  ھدى انيس سراج الدين (74)
مع   ل�ستخدامخرطوشه مسحوق وسيله استنشاق لتناول مواج صيدليه على شكل مسحوق ونظام (54)

  وسيله ا@ستنشاق المذكوره
  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 

  اية . @بوراتورسالير ال اس  :مـــن
  الميرال اس ايه :الـــى

  19/06/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٨٧  

  

  

-  15   (21) PCT/NA2007/000599  
(22) 2007/6/14  
  بي جيه سيرفيسز كومبانى (71)
  ه اخنوخ صادق الياسنزي (74)
  طريقه وجھاز ل�مرار الجانبي الھيدروليكي @له بئر (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 بي جيه سيرفيسز كومبانى :مـــن
 بي جيه سيرفيسز كومبانى يو اس ايه :الـــى

  23/06/2019 :بـتاريخ
  
 

  

  

  

-  16   (21) PCT/NA2007/001246  
(22) 2007/11/18  
   شركة أسبانية مساھمة–أيه . @بوراتوريوس ألميرال ، أس  (71)
  ھدى انيس سراج الدين (74)
  β2 ا@درينرجى فينول كمساعدات للمستقبل)  ھيدروكسى اثيل – ١ – أمينو – ٢ ( – ٤مشتقات  (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
  أيه .  ، أس @بوراتوريوس ألميرال :مـــن
  الميرال اس ايه  :الـــى

  06/05/2010 :بـتاريخ
  
 

 



  

٨٨

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

  متنازل عنه



  

٨٩

  
-   1   (21) 2008010034  

(22) 2008/1/8  
  أيمن محمد يحيى أنيس محمد حموده (71)

   القاھرة- مصر الجديدة -ش المبتزة   84 
ًتواجدھم اضافة الى نظام  نظام و خدمة اع7م مستخدمى المحمول بمواقيت ا/ذان وفقا لمحل (54)

  و خدمة اCيقاظ المرتبط بمواعيد
قرار اPدارة الخاص باستيفاء  ازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متن :التقرير القانونى 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 
  
 

  

-   2   (21) 2008020262  
(22) 2008/2/12  
  محمد عبد اللطيف محمد السعيد (71)

   البساتين- كفر البطيخ - دمياط  
  لمتحركالرفيق ا (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   3   (21) 2008020286  
(22) 2008/2/17  
  عمة احمد ياقوت عبده ن-٢مصطفي رجب عبد المعطي  -1 (71)

 شارع شيديا باب شرق٤٠ -٢شارع عبد الباسط كوم االدكة ا/سكندرية مصر  4 -1 
  اسكندريه

  يعمل بدون وقود D.C جھاز توليد طاقة كھربية (54)
قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ و بعض البيانات 
  
 

  



  

٩٠

  

-   4   (21) 2008020306  
(22) 2008/2/24   
  عماد مھنى عبدهللا عبده (71)

  9  ج شقة٢عمارة - مساكن شركة السماد بالتجديف-  شارع فريدة حسان - طلخا -الدقھلية  
  تجھاز حماية ضد سرقة السيارا (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   5   (21) 2008030388  
(22) 2008/3/5  
  خـالدة أحمـد الزنفلـى (71)

  مصر العربية. القـاھرة ج- الزمالك -ارع محمد مظـھر شـ 17 
  صندوق قمـامة متعدد الحجم (54)

الخاص باستيفاء  قرار اPدارة اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-  6   (21) 2008030520  
(22) 2008/3/26  
  عمرو سمير محمد علي (71)

   الھرم- العمرانية - شارع ترعة الزمر  10 
  جھاز محدد أماكن الكتابة للمكفوفين (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب  إجراء بعض التعدي7ت لموضوعأو/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٩١

  

-  7   (21) 2008040634  
(22) 2008/4/17  
  قدرى فرحات رزق محمد السودانى (71)

   جيزة- كرداسة -أبو الع7 / شارع جامع عثمان بجوار صيدلية د 
  موتور يعمل بالكھرباء (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  تبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاع :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  8   (21) 2008040650  
(22) 2008/4/20  
  اشرف محمود حسن المنشــــــــــــــاوي (71)

   الجيزة-رشين  البد-منشاة دھشور  
  جھاز إشعال عن بعد (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  9   (21) PCT/NA2006/000004  
(22) 2006/1/4  
  استرا زينيكا أ ب ، شركه مساھمه ، سويديه (71)

   سودرتالج ، السويد- ١٥١٨٥ش  
  الكبدى X  ديون كمنغمات لمستقبل- ٥ ، ٢-مشتقات بيررول  (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ يانات و بعض الب

  
 

  



  

٩٢

  

-  10   (21) PCT/NA2006/000008  
(22) 2006/1/4  
  باير ھيلثكير أج شركه ألمانيه مساھمه (71)

   ألمانيا-ليفركوزين  51368  
  القلبية  الدموية مضادات لمعالجة اضطرابات ا/وعية-١-بيرازولينات مثل بار (54)
  سھير ميخائيل رزق (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  11   (21) PCT/NA2006/000037  
(22) 2006/1/14  
   شركه متحده أمريكيه-سميث ك7ين بيتشام كوربوريشن  (71)

   الوCيات المتحدة-١٩١٠١ون فرانكلين ب7زا في7ديلفيا بنسلفانيا  
  مركبات جديده (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

ستيفاء قرار اPدارة الخاص با اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  12   (21) PCT/NA2006/000082  
(22) 2006/1/24  
   شركه متحده امريكيه-سميث ك7ين بيتشام كوربوريشن  (71)

  حدة الوCيات المت-١٩١٠١ون فرانكلين ب7زا في7ديلفيا بنسلفانيا  
  AKT مثبطات لنشاط (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٩٣

  

-  13   (21) PCT/NA2006/000087  
(22) 2006/1/25  
  استرا زينيكا أ ب ، شركه مساھمه ، سويديه (71)

   سودرتالج ، السويد- ١٥١٨٥س  
  مشتقات كوينولين واستخدامھا فى الع7ج (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ ض البيانات و بع

  

-  14   (21) PCT/NA2006/000109  
(22) 2006/11/30  
  ســـاندوز ا ج ، شركه مساھمه (71)

   بازل ، سويسرا٤٠٥٦ / ٣٥ليخستراس  
  تركيب فيكسوفينادين وعمليه لتحضيره (54)
  د الھادىھدى احمد عب (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  15   (21) PCT/NA2006/000145  
(22) 2006/2/12  
  ركه متحدهفايـزر برودكتس انك ، ش (71)

  .  الوCيات المتحدة اCمريكية٦٣٤٠كونيكتيكت ايسترن بوينت رود جروتن ، كونيكتيكت  
  البشريه المعدله GF-IR ا/جسام المضاده (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ عض البيانات و ب

  



  

٩٤

  

-  16   (21) PCT/NA2006/000172  
(22) 2006/2/20  
   شركه امريكيه-اوه سي اي فارماسوتيكالس اي ان سي (71)

   امريكا١١٧٤٧ ميلفيل ان واي ١١٠سوز سير فيس رود سيت  58 
  Cالطبيه كمثبطات المجموعات N3 ازوبيريدين بھا استبدال عندمشتقات اميد (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  17   (21) PCT/NA2006/000173  
(22) 2006/2/20  
   شركه امريكيه-اوه سي اي فارماسوتيكالس اي ان سي (71)

   امريكا١١٧٤٧ ميلفيل ان واي ١١٠سوز سير فيس رود سيت  58 
  بالنيتروجين  بنزيميدازوليل بھا استبدال-  اميديل-للبيرازوليل c- kit مثبطات (54)
  دسمر احمد اللبا (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  18   (21) PCT/NA2006/000318  
(22) 2006/4/3  
   شركة مساھمة يابانية-ي دياونو فارماسوتيكال سى اوه ال ت (71)

   اليابان٨٢٦-٥٤١ شومي شو كي اوساكا شي ٢دوشوماتشي  1-5 
  بروبيل أوكتانويك كمكون فعال -2-  (R2) تركيب صيدلي يشتمل على حمض (54)
  سمر اللباد (74)

يفاء قرار اPدارة الخاص باست اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٩٥

  

  

-  19   (21) PCT/NA2006/000349  
(22) 2006/4/12  
  ج7كسو ويلكوم ھاوس بيركيلى أفينيو-  شركة إنجليزية مساھمة -ج7كسو جروب ليمتد  (71)

   المملكة المتحدة- صفر إن إن ٦جرينفورد ميدل إسكس يو بى 
المملكة   صفر إن إن٦ج7كسو ويلكوم ھاوس بيركيلى أفينيو جرينفورد ميدل إسكس يو بى  

  المتحدة
  مضادات مستقبل أسيتل كولين الماسكارينية (54)
  ھدى سراج الدين (74)

 باستيفاء قرار اPدارة الخاص اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  20   (21) PCT/NA2006/000378  
(22) 2006/4/23  
  ويــــث، شركة متحدة ، امريكية (71)

   ، الوCيات المتحدة اCمريكية-٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
  ٥HT2Cمشتقات ثانى ھيدرو بنزوفورانيل الكان امين كناھضات  (54)
   وكيل براءات-ھدى عبد الھادى  (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    لطلبالفكرة المقدمة ومرفقات ا أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  21   (21) PCT/NA2006/000414  
(22) 2006/4/30  
   شركة بلجيكية مساھمة-. فى . جانسن فارما سوتيكا أن  (71)

   بلجيكا- بيرس ٢٣٤٠ - ٣٠تورنـھوتسفيج  
زوم كعامل  مشتقات أحماض فينوكسى خليك مفيدة كمساعدات مزدوجة لمستقبل بيروكسى (54)

  ( PPAR ) منشط
   وكيل براءات-ھدى سراج الدين  (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٩٦

  

-  22   (21) PCT/NA2006/000429  
(22) 2006/5/7  
   شركه امريكيه-يلجين كوربريشنس (71)

   امريكا- ٠٧٠٥٩بوادر ھوران درايف ، واران ان جي  7 
 للتحكم في وع7ج أمراض PDE4 طرق Cستخدام تركيبات تحتوي على معدCت (54)

  واضطرابات مرتبطة با/سبستوس
  سمر اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  د علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الر :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  23   (21) PCT/NA2006/000451  
(22) 2006/5/14  
   فان كامب انك ، شركة متحدة-ستوكلى  (71)

  Cيات المتحدة اCمريكية الو-٦٠٦٦١-٣٧١٦وست مونرو ستريت ، شيكاغو  555 : 
  كربوھيدرات وتركيبه استبدال منحله كھربيا (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    لطلبالفكرة المقدمة ومرفقات ا أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  24   (21) PCT/NA2006/000488  
(22) 2006/5/24  
  نيكوس اسى (71)

   ريوتاس داس دوليناس ا سياسا جايا اى اى ـ فرنسا ٢٤٥٥ 
  مشتقات بنزو اوكسى لعقاقير مضادة Cرتفاع ضغط الدم (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء   الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٩٧

  

-  25   (21) PCT/NA2006/000492  
(22) 2006/5/25  
   شركة إنجليزية مساھمة-ج7كسو جروب ليمتد  (71)

 - صفر إن إن ٦رينفورد ميدل إسكس يو بى ج7كسو ويلكوم ھاوس بيركيلى أفينيو ج 
  المملكة المتحدة

 ٤ ، ٣، ٢ - مثيل  - ٣ - مثوكسى - ٨ -] بنزين سلفونيل ) كلورو بنزيلوكسى  - 4 ) - 4 ] 7 (54)
  ل�مراض النفسية بنزازبينيوم ماليات أو توسي7ت كمضاد - ١H- 3 - تترا ھيدرو - ٥، 

  ھدى سراج الدين (74)
قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :القانونىالتقرير  

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  26   (21) PCT/NA2006/000506  
(22) 2006/5/31  
   شركة إنجليزية مساھمة-ج7كسو جروب ليمتد  (71)

 - صفر إن إن ٦ج7كسو ويلكوم ھاوس بيركيلى أفينيو جرينفورد ميدل إسكس يو بى  
  المملكة المتحدة

  مسكارينيه جديدة M3 مضادات مستقبل أستيل كولين (54)
  ھدى سراج الدين (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ البيانات و بعض 

  

  

-  27   (21) PCT/NA2006/000507  
(22) 2006/6/1  
   شركة امريكية-سيلجين كوربريشين  (71)

   امريكا٠٧٠٥٩بودير ھوم دريف وارين ان جي  7 
  نيميا والتحكم فيهطرق وتركيبات لع7ج اعت7ل الھيموجلوبين وا/ (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٩٨

  

-  28   (21) PCT/NA2006/000534  
(22) 2006/6/7  
 زا جفرنمينت اوف زا يونتيد ستات اوف امريكا اس ريبريسنت باي زا سيكرتري اوف زا (71)

   مؤسسه امريكيه-ديبرمينت اوف ھيلز اند ھيمان سيرفيس
 ٣٢٥ اكستيف بوليفرد سيت ٦٠١١ناشيونال انستيتس اوف ھيلز اوفيس اوف توكنولجي  

   امريكا٣٨٠٤-٢٠٨٥٢روكفيلد ام دي 
  اCستجابة المناعية أو ع7ج اضطراب تكاثريطرق لكبت  (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  29   (21) PCT/NA2006/000548  
(22) 2006/6/13  
  ايلى ليلى آند كومبانى ، شركة متحدة (71)

الوCيات المتحدة   أ ن ،٤٦٢٨٥ليلى كوربوريت سنتر ، مدينة انديانا بوليس ، وCية انديانا  
  ا/مريكية

  معدCت المستقب7ت اCنتقائية المنشطة بواسطة مكاثرات البيروكسيسوم (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  30   (21) PCT/NA2006/000566  
(22) 2006/6/15  
  فايـزر انــك ، شركة متحدة (71)

   الوCيات المتحدة اCمريكية١٠٠١٧ ، نيويورك ، نيويورك ٤٢ايست الشارع  235 
  اريل بيرازوCت مستبدلة كعوامل مبيدة للطفيليات (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب و إجراء بعض التعدي7ت لموضوعأ/ بعض البيانات و 

  



  

٩٩

  

-  31   (21) PCT/NA2006/000594  
(22) 2006/6/20  
  استرا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

   سودرتالج ، الســويد- ١٥١٨٥س  
  مشتقات ثنائى فينيل أزيتيدينون ذات نشاط مثبط /متصاص الكوليسترول (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  32   (21) PCT/NA2006/000605  
(22) 2006/6/21  
  أ ب ، شركة مساھمةاسترا زينيكا  (71)

   سودرتالج ، الســويد- ١٥١٨٥س  
  مشتقات ثنائى فينيل ازيتيدين ذات فاعلية مثبطة Cمتصاص الكوليسترول (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب إجراء بعض التعدي7ت لموضوعأو / بعض البيانات و 

  

  

-  33   (21) PCT/NA2006/000620  
(22) 2006/6/27  
   شركة امريكية-سيلجين كوربريشين  (71)

   امريكا٠٧٩٠١ان جي , موريس افانيوا سيوميت 86 
أمراض الجھاز  ابات أوطرق وتركيبات باستخدام الثاليدوميد لع7ج والتحكم في اضطر (54)

  العصبي المركزي
  سمر اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠٠

  

  

-  34   (21) PCT/NA2007/000532  
(22) 2007/6/3  
   شركه مساھمه بلجيكيه-ج7كسو سميزكلين بيولوجيكالز اس ايه  (71)

   بلجيكا- ريكسينسارت ١٣٣٠ - بى بى٨٩ريو دي أي اينستيتيوت 
  وسيلة جديدة (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

 الخاص باستيفاء قرار اPدارة اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  35   (21) PCT/NA2008/000152  
(22) 2008/1/27  
  يو ايه ال ال سيوفين اين (71)

   امريكا-٦٠٦٠١أي ال . شيكاجو. فلور .  تي اتش ٢٦. ايست راندولوف درايف  200 
  عملية Cستخ7ص اPيثيلين من تدفق خارج من مفاعل تكسير حراري ذاتي (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  36   (21) PCT/NA2008/000182  
(22) 2008/1/31  
  سيو اكسيو سونج (71)

 100089  وان كوان زوھانج ھايدان ديستريك بيجينج١٩ ، بيلدينج ١ ابارتنمنت ١٠٣روم  
  الصين

  طريقة Cستخدام التمديد الديناميكي (54)
  محمد محمد بكير (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  لطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار ا :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠١

  

-  37   (21) PCT/NA2008/000185  
(22) 2008/1/31  
   شركة محدودة امريكية -باكستر انترناشيونال انك  -1 (71)

  شركة مساھمة سويسرية - ثكير اس ايه باكستر ھيل-٢
المتحدة   ، الوCيات٦٠٠١٥ديرفيلد ، ايل )  ايه ايه - ٣دى اف ( ون باكستر باركواى  -1 

  .اCمريكية 
   زيريش ، سويسرا٨٣٠٤ - ، واليسلين شى ٢ ھيرستراسى - ٢ 

  وعاء نتعدد الغرف (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ىالتقرير القانون 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  38   (21) PCT/NA2008/000217  
(22) 2008/2/6  
   شركة إنجليزية محدودة المسئولية-ج7كسو جروب ليمتد  (71)

المملكة   صفر إن إن٦ج7كسو ويلكوم ھاوس بيركيلى أفينيو جرينفورد ميدل إسكس يو بى  
  المتحدة

  مشتقات إيميدازوبيريدين كليجاندات مستقبل أشباه القنب (54)
  ھدى آنيس سراج الدين (74)

باستيفاء قرار اPدارة الخاص  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

 

-   39   (21) 2007050277  
(22)  2007/5/29  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى- مكتب اتصال براءات اCختراع-المركز القومي للبحوث / شارع البحوث  33 
  الكبد من التسمم الفاعلية البيولوجية لنبات اللصف الذى ينمو فى مصر فى حماية خ7يا (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :القانونىالتقرير  
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠٢

  

-   40   (21) 2007070362  
(22) 2007/7/4  
  امى ميخائيل إق7ديوسس. د. ا-٢ - محمد ج7ل الدين إبراھيم خلف هللا . د.ا -1 (71)

  ش بن٢٤ -٢ جيزه-أول طريق الفيوم - ھضبة ا/ھرام - منطقة ص -  ١٠٢قطعه  -1 
   الدقــــــى-الوليـــد 

  غسالة م7بس منزلية غير دواره (54)
قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ ات و بعض البيان

  

  

-   41   (21) 2007080432  
(22) 2007/8/20  
  محمد احمد عبد الحميد عبد الحليم حسين (71)

   القاھرة- السيدة زينب -شارع بورسعيد  236 
  تحويل الشحان التربيني الى محرك نفاث (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ر القانونىالتقري 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   42   (21) 2007090492  
(22) 2007/9/19  
  محمد كمال الدين كامل على محمد الرداف (71)

   القاھرة الجديدة-  ١١٨٤١ مدينة الرحاب ، - ١ ، شقة ١٦ ، عمارة ٨٦وعة مجم 
  طريقة لمنع اختطاف الطائرات (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  ت الطلبالفكرة المقدمة ومرفقا أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٠٣

  

-   43   (21) 2007090503  
(22) 2007/9/25  
  ويــــث ، شركة متحدة ، امريكية (71)

  . ، الوCيات المتحدة اCمريكية -٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
  كربونيتري7ت -٥-بيريدين  [ b ، ٣ ، ٢[  ھيدروكسى ثينو -٤عملية لتحضير  (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-   44   (21) 2007110585  
(22) 2007/11/12  
  خالد أحمد إمام (71)

   مدينة نصر- الحى الثامن -لنحاس شارع مصطفى ا 76 
  قاطع للتيار منير ومؤخر للتيار (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   45   (21) 2007110595  
(22) 2007/11/19   
  جون جميل كامل بشارة (71)

   القاھرة- شبرا مصر-ش العروسي  19 
  مربي عسل اسود (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة ال أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٠٤

  

-   46   (21) 2007110624  
(22) 2007/11/29  
  محمد قدري أحمد جاد (71)

  شارع الس7م ساحل روض الفرج 3 
  كارت الكتروني تحكيمي (54)
  احمد حسن احمد (74)

اص باستيفاء قرار اPدارة الخ اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-  46   (21) 2007120626  
(22) 2007/12/2  
  ھديب عبد الحليم محمود خليفة (71)

   القاھرة- المعادى الجديدة - ٢٧٤شارع  2 
  طبق طائر يعمل بالھواء النفاث (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  48   (21) 2007120629  
(22) 2007/12/3  
  أسامة محمد نور الدمرداش أسماعيل (71)

شقة  33 عمارة/ عمارات رابعة ا/ستثمارى بجوار دار الدفاع الجوى -مدينة نصر -قاھرة ال 
٢٤  

  تخزين الغاز الطبيعى بأسلوب ا/دمزاز (54)
قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ضوعأو إجراء بعض التعدي7ت لمو/ بعض البيانات و 
  



  

١٠٥

  

-  49   (21) 2007120633  
(22) 2007/12/4  
  صفاء محمود عيسى عبده. د.أ (71)

  ع.م. ج- القاھرة- الملك الصالح-كورنيش النيل 1015 
  غطاء مواسير المباني للحماية من السرقة (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه  :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-  50   (21) 2008010035  
(22) 2008/1/8  
  خالد أحمد إمام (71)

   مدينة نصر- الحى الثامن -شارع مصطفى النحاس  76 
  ل لماكينة السلمنظام عمل بدي (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  51   (21) 2008020249  
(22) 2008/2/11  
   يدبسام أحمد أحمد بدوى زا (71)

  قرية أويش الحجر مركز المنصورة محافظة الدقھلية 
  عازل المحمول (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠٦

  

-  52   (21) 2008020263  
(22) 2008/2/12  
  محمد أحمد التھامي (71)

  )معرض فارس للموبيليا( قرية البريجات -  مركز كوم حمادة -محافظة البحيرة  
  الجيل ا¤من (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب إجراء بعض التعدي7ت لموضوعأو / بعض البيانات و 

  
 

  

  

-  53   (21) 2008030453  
(22) 2008/3/17  
  أمين مكرم جرجس/د (71)

  مصر_ القاھرة _ أ شارع عبد الس7م الخبيرى حدائق حلوان 1 
فى زمن قياسى ومدته  أستخدام قلم التنس الع7جى ذات التردد العالى فى حاCت تيبس الكتف (54)

  .ث7ثة أيام فقط 
قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  54   (21) PCT/NA2006/000203  
(22) 2006/3/1  
   شركه امريكيه-اراي باي فارما اي ان سي (71)

   امريكا٨٠٣٠١والينت ستريت بول دير سي اوه  3200 
  وطرق استخدامھا MEK مثبطات حلقيه غير متجانسه من (54)
  سمر احمد اللباد (74)

فاء قرار اPدارة الخاص باستي اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠٧

  

-  55   (21) PCT/NA2006/000342  
(22) 2006/4/9  
  شركة المانية-سيرانج اكتنج ليسشافت  (71)

   المانيا- برلين ١٧٨،١٣٣٥٣موالر ستريت  
  ل7لتھاب  Pنتاجھا واستخدامھا كمضاداتمركبات بنتانول معاد ترتيبھا، وطريقة (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  56   (21) PCT/NA2006/000546  
(22) 2006/6/11  
  ويــــث ، شركة متحدة ، امريكية (71)

   ، الوCيات المتحدة اCمريكية-٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
  كينولينات مفيدة فى ع7ج مرض القلب وا/وعية الدموية (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  ازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متن :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  57   (21) PCT/NA2007/000238  
(22) 2007/3/1  
  كرافت فودز ھولدينجز انك (71)

  .وCيات المتحدة اCمريكية  ، ال٦٠٠٩٣ثرى ليكس درايف نورفيلد ، الينوى  
  عملية للطحن ا/نتقائى وانتاج اغذية مزدوجة الكثافة واستخداماتھا (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   كرة المقدمة ومرفقات الطلبالف أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠٨

  

-  58   (21) PCT/NA2007/000418  
(22) 2007/4/26  
   شركه مساھمه بريطانيه-ج7كسو سميزكلين بيولوجيكالز اس ايه  (71)

   بلجيكا- ريكسينسارت ١٣٣٠ - بى٨٩ريو دي أي اينستيتيوت 
  عملية جديدة (54)
  سمرأحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :قانونىالتقرير ال 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  59   (21) PCT/NA2007/000459  
(22) 2007/5/6  
  إيكستين، بول -1 (71)

  .، جوتينج، جنوب أفريقيا١٧٠٩ليون ستريت، ديسكفرى،  9 
  فرن وقود سائل (54)
  محمود رجائى الدقى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  60   (21) PCT/NA2007/000535  
(22) 2007/6/3  
   شركة مساھمة امريكية-لفى شيلد اينجينيريد سيستيمس ، ال ال سى  (71)

   امريكا- ٢١٨٠١ويندسوردي ار ، ساليسبورى ، ام دى  1938 
  نظم منع انتشار شظايا القذائف والمقذوفات وطرق Pنتاجھا (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠٩

  

-  61   (21) PCT/NA2007/000933  
(22) 2007/9/2  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

  المتحدة ا/مريكية  ، الوCيات٧٩٤٠ نيوجيرسى فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، 
   من سوائل أم CCI- 779 استعادة (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   ات الطلبالفكرة المقدمة ومرفق أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  62   (21) PCT/NA2007/001108  
(22) 2007/10/16  
  فوسيكو إنترناشيونال ليميتد (71)

  تى أل، بريطانيا٣ ٧٨كولشيل رود، فازلى، تاموورث، ستادفوردشاير بى 
  مصد قضيبى (54)
  ماجدة ھارون (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء   علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  63   (21) PCT/NA2007/001122  
(22) 2007/10/21  
  ف ، شركة محدودة المسئولية ، ھولندية. كونينكليجك فيليبس الكترونيكس ن  (71)

  . ب أ لندھوفن ، ھولندا ٥٦٢١ ، ١نج جروتيفورد سي 
  طريقة وجھاز لتسجيل اشارة معلومات رقمية (54)
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١١٠

  

-  64   (21) PCT/NA2007/001141  
(22) 2007/10/22  
   شركة مساھمة أمريكية-بي . ال . اينفيروفويلس  (71)

   أمريكا-٧٧٠٠٢تي اكس . ھويستون . ٤٩٠٠سويت . باجبي سترايت  1111 
من البورون  مادة إضافة لوقود ھيدروكربوني تتكون من مركبات غير عضوية غير حمضية (54)

  وعمليات متعلقة بھا
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  65   (21) PCT/NA2007/001237  
(22) 2007/11/12  
   شركة مساھمه بلجيكية-ج7كسو سيمزكلين بيولوجيكالز اس أيه  (71)

   بلجيكا- ريكسنسارت ١٣٣٠ -، بى ٨٩ريو دى ال انستيتيوت  
  أداة جديدة (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

لخاص باستيفاء قرار اPدارة ا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  66   (21) PCT/NA2007/001297  
(22) 2007/11/25  
  ويــــث ، شركة متحدة ، امريكية (71)

  .ريكية  ، الوCيات المتحدة اCم-٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
   سيانو كوينولينات ومركبات وسيطة لھا-٣طرق لتخليق  (54)
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١١١

  

-  67   (21) PCT/NA2007/001301  
(22) 2007/11/25  
   شركة مساھمة امريكية-شيفرون فيليبس كيميكال سي اوه ال بي  (71)

   أمريكا-٧٧٣٨٠تي اكس . زا وودCندس . سكس بينيس درايف  10001 
ل التتابعي لرفع للتجزئة بالفص طريقة متكاملة مباشرة ثنائية ا/بعاد ووسيلة تحليلية متزامنة (54)

  درجة الحرارة والفصل الكروماتوجرافي بإنفاذية الجل
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  68   (21) PCT/NA2007/001314  
(22) 2007/11/26  
   شركة مساھمة امريكية-اميرز بيوتيكنولوجيس أي ان سي  (71)

   امريكا-٩٤٦٠٨سي ايه . ايميرفيلي  . ٤٥٠ھورتون اس تي سويت  5980 
   دايين إلى مواد مكونة ل�رتميسينين-١١، ٤-تحويل أمورفا  (54)
  ادسمر أحمد اللب (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  69   (21) PCT/NA2007/001391  
(22) 2007/12/11  
  أمريكية مساھمة شركة -ميكروسوفت كوربوراشن  (71)

   أمريكا-٦٣٩٩ ٩٨٠٥٢وان ميكروسوفت واى، ريدموند، واشينجتون  
  الحجمي تعديل كبير في شكل الشبكة باستخدام عامل Cب7س للرسم البياني (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

ستيفاء قرار اPدارة الخاص با اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١١٢

  

-  70   (21) PCT/NA2007/001404  
(22) 2007/12/12  
   شركة محدودة انجليزية-بيلكينجتون جروب ليمتيد  (71)

   انجلترا-  تي تي٣ ١٠ميرسي سيد دبليو ايه . ھيلينس . بريسكوت روود اس تي  
  لوح زجاجي مغلف (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  71   (21) PCT/NA2008/000188  
(22) 2008/2/3  
  ذى بروكتر آند جامبل كومبانى (71)

  ¤مريكية  الوCيات المتحدة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل ب7زا ، سينسيناتى ، آوھايو  
خافضة للتوتر  تركيب جزيئى معالج للنسيج يحتوى على سيليكون ، طمى و مادة أنيونية (54)

  السطحى
  ھدى آنيس سراج الدين (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

 

-   72   (21) 2008030417  
(22) 2008/3/10  
  شركة امريكية متحدة, .مومينتيف بيرفورمانس ماتيرياليس انك (71)

  دة اCمريكيةالوCيات المتح, ٤١٢٢ - ٠٦٨٩٧كونيكتيكت , ويلتون, دانبورى رود 187 
  عملية للتخليق المباشر لث7ثى الكوكسى سي7ن (54)
  سلوى ميخائيل رزق.أو/سامية ميخائيل رزق و .أود/سھير ميخائيل رزق و/أ (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عدي7ت لموضوعأو إجراء بعض الت/ بعض البيانات و 

  



  

١١٣

  

-   73   (21) 008030417  
(22) 2008/3/10  
   شركة امريكية متحدة, .مومينتيف بيرفورمانس ماتيرياليس انك (71)

  الوCيات المتحدة اCمريكية, ٤١٢٢ - ٠٦٨٩٧كونيكتيكت , ويلتون, دانبورى رود 187 
  باشر لث7ثى الكوكسى سي7نعملية للتخليق الم (54)
  سلوى ميخائيل رزق.أو/سامية ميخائيل رزق و .أود/سھير ميخائيل رزق و/أ (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   قات الطلبالفكرة المقدمة ومرف أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

 

-   74   (21) 2008050894  
(22) 2008/5/29  
   شركة ألمانية مساھمة-تش كورونيس جى إم بى إ (71)

   مارتينسريد ألمانيا٨٢١٥٢ ، ١٩آم كلوبفيرسبتس  
  تركيب بوليمر له معامل إنكسار عالى (54)
  ھدى آيس سراج الدين (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب  بعض التعدي7ت لموضوعأو إجراء/ بعض البيانات و 

  

 

-   75   (21) PCT/NA2007/000610  
(22) 2007/6/17  
   شركة مساھمة استرالية-موردوش يونيفيرسيتي  1 - (71)

   شركة محدودة استرالية-تي دي  كالسيتي تكنولوجي بي تي يو ال-٢
   استراليا-٦١٥٠ايه, موردوش دبليو , سويث سترايت  1-  

  ا استرالي-٦٠١٧ايه . دبليو , اوسبورني بارك  , ماين سترايت ١٧٥ -٢
  سمنتة حيوية ميكروبية (54)
  سمرأحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١١٤

  

-   76   (21) 2008050886  
(22) 2008/5/28  
   محمد رضوان رافت ا/تاسى (71)

   القاھرة- ھليبوليس -شارع العروبة  187 
   بالرذاذ لدورات المياهنظام الطرد (54)
  محمد رضوان رافت ا/تاسى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   77   (21) 2008081417  
(22) 2008/8/21  
  كوستوم ميديكال ابليكاشن انك ، شركة متحدة (71)

   ، الوCيات المتحدة اCمريكية١٢٠٩٥سال Cندريو دى ار جونستون ، ان واى  141 
  أجھزة استئصال و طرق متعلقة (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

ار اPدارة الخاص باستيفاء قر اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   78   (21) 2008091585  
(22) 2008/9/23  
   شركة أمريكية مساھمة-كى إنرجى سرفسز ، إنك  (71)

  ات المتحدة ا/مريكية ھوستن ، تكساس ، الوCي١٨٠٠مك كيننى ستريت سويت  1301 
  طريقة وجھاز لتقييم وعرض بيانات العمق (54)
  ھدى سراج الدين (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١١٥

  

-   79   (21) 2008101716  
(22) 2008/10/19  
  شركة مساھمة -سيمنس أكتينجزلشافت  (71)

   ألمانيا- ميونيخ ٨٠٣٣٣ويتيلسباشيرب7تز،2  
  جھاز للتحكم فى و لمراقبة القطاعات الفرعية المتتابعة فى منشأة (54)
  ماجدة ھارون (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  ل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متناز :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

 

-   80   (21) 2008020331  
(22) 2008/2/26  
  طة عبد الھادى سيد احمد شعير (71)

  ش احمد داود منشية عبد المنعم رياض شبرا الخيمة قليوبية 36 
  جھاز Cيقاظ السائق فى حالة نومة اثناء القيادة (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :نونىالتقرير القا 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

 

-   81   (21) 2008091501  
(22) 2008/9/8  
  توران روبيرت ليو جيه ار (71)

   امريكا-٣٣٠٦٨اف ال . نورث كورال كيرسل نورث Cودردال  8381  
  غاز محمول/ ضاغط ھواء (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١١٦

  

-   82   (21) 2008050810  
(22) 2008/5/18  
   شركة مساھمة امريكية-ميكروسوفت كوربوراشن  (71)

   امريكا- ٦٣٩٩ ٩٨٠٥٢وان ميكروسوفت واى ، ريدموند ، دبليو ايه  
  ة أثناء نشر نظام تشغيلاCنتقال للحالة المميكن (54)
  سمرأحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   83   (21) 2008091590  
(22) 2008/9/24  
    شركة امريكية مساھمة-كى إنرجى سرفسز ، إنك  (71)

   ھوستن ، تكساس ، الوCيات المتحدة اCمريكية١٨٠٠مك كيننى ستريت سويت  1301 
أنابيب بئر الزيت  طريقة وجھاز لعرض البيانات التى يتم مسحھا لعملية إدخال و إخراج (54)

  تعتمد على سرعة المسح
  لدينھدى أنيس سراج ا (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

 

-   84   (21) 2008040708  
(22) 2008/4/30  
  سليمان محمود طلبة آل سليمان البركاتى. د (71)

  ر العربية جمھورية مص- مصر الجديدة - الدور الثانى - شارع الخليفة المأمون  13 
  اع7ف وادى فاطمة (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١١٧

  

-   85   (21) 2008030461  
(22) 2008/3/18  
  جونسون اند جونسون فارما سوتيكال ريسيرش ال ال (71)
   تعديل وضبط إفراز مستقبل جلوكاجون (54)
   الدينھدى سراج (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

 

-   86   (21) PCT/NA2006/000564   
(22) 2006/6/15  
  استرا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة  (71)

   سودرتالج ، الســويد- ١٥١٨٥س  
  للثرومبين  ون جديدة مفيدة كمثبطات-٢-ن  ثانى ھيدروبيريدي- ٦ ، ٥مركبات  (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

 

-   87   (21) PCT/NA2006/000170  
(22) 2006/2/20  
   شركه امريكيه-اوه سي اي فارماسوتيكالس اي ان سي (71)

   امريكا١١٧٤٧ ميلفيل ان واي ١١٠سوز سير فيس رود سيت  58 
  للبنزيميدازوليل بھا استبدال بالنيتروجين  C-KIT مثبطات (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عض التعدي7ت لموضوعأو إجراء ب/ بعض البيانات و 

  



  

١١٨

  

-   88   (21) PCT/NA2006/000366  
(22) 2006/4/19  
  اسبريون ثيرابيوتكس انـك ، شركة متحدة ، امريكية (71)

 ، ٤٨١٠٨ ك م س بلس ، آن اربر ، ميتشيجان ٦٩٥ساوث ستيت ستريت ،  3621 
  المتحدة اCمريكية الوCيات

  التاجية الحادة صياغات صيدCنية ، طرق وأنظمة اعطاء الجرعة لمعالجة ومنع المت7زمات (54)
   وكيل براءات-ھدى عبد الھادى  (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عأو إجراء بعض التعدي7ت لموضو/ بعض البيانات و 

  

 

-   89   (21) 2008060937  
(22) 2008/6/4  
   ف7فيو فرانسيسكو-٢-دولستى فلھو  -1 (71)

 - بيليم ١٦٠ - ٦٦٠٥٠ نازارى ١٥٠٢ ابتو ٨٠٥ايه فى جينير السمو ديودورو ان او  
  البرازيل

  محول لطاقة الرياح (54)
  سمر اللباد (74)

 قرار اPدارة الخاص باستيفاء اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

 

-   90   (21) 2006060234  
(22) 2006/6/5  
   ھشام عبد العزيز الطنطاوى (71)

    المنصوره-شارع مكه من شارع احمد ماھر  48 
  أجريكوكس (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب تعدي7ت لموضوعأو إجراء بعض ال/ بعض البيانات و 

  



  

١١٩

  

-   91   (21) 2008030521  
(22) 2008/3/26  
  محمد اسامة حافظ الفرنوانى (71)

   القاھرة-  مصر الجديدة -شارع العروبة  177 
  )ايه دي إس إم ( ماكينة التوقيع اCلكترونى ا¤لي  (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب 7ت لموضوعأو إجراء بعض التعدي/ بعض البيانات و 

  

 

-   92   (21) PCT/NA2006/000666  
(22) 2006/7/13  
  سينتروليم كوربوريشن (71)

   الوCيات المتحدة ا/مريكية٧٤١٠٧ وست افنيو ،تولسا أوكيه ٤٩ساوث4322 
  طريقة Pنتاج أنواع تخليقية من الوقود وزيوت التزييت (54)
  ھدى سراج الدين (74)

اPدارة الخاص باستيفاء قرار  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

 

-   93   (21) PCT/NA2006/000432  
(22) 2006/5/8   
  ويــث ، شركة متحدة (71)

   ، الوCيات المتحدة ا/مريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  طرق وتراكيب لتثبيط السي7كتين (54)
   ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٢٠

  

-   94   (21) 2001060662  
(22) 2001/6/20  
  رودكتس انكفايزر ب (71)

  اCمريكيه  ، الوCيات المتحده٦٣٤٠كونيكتيكت ايسترن بوينت رود جروتون ، كونيكتيكت  
  مشتقات ثنائيه الحلقه مستبدله لع7ج نمو الخليه الغير طبيعى (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

دارة الخاص باستيفاء قرار اP اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   95   (21) 2004050206  
(22) 2004/5/8  
  م.شركة فارما Cينز للمستحضرات الطبية والجلدية والتجميل ش م (71)

اكتوبر  ٦ مدينة - المنطقة الصناعية الثالثة - ١٧٢/١٧٤ قطعة رقم -المحور الخدمى الثانى  
   جمھورية مصر العربية- محافظة الجيزة -

  و فاعلية كبيرة دون اثار جانبية< طريقة ومستحضر دوائى (54)
قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عض التعدي7ت لموضوعأو إجراء ب/ بعض البيانات و 

  

-   96   (21) 2004080339  
(22) 2004/8/10  
  المركز القومي للبحوث (71)

  الدقى_شارع البحوث  
  لي7ك (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ انات و بعض البي

  



  

١٢١

  

-   97   (21) 2006120665  
(22) 2006/12/25  
  سيف محمد سعد عبد العزيز نونو (71)

  ٣٥ الكيلو -جمعية مصر التعاونية 
  لزونة نونو (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء   الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   98   (21) 2007090494  
(22) 2007/9/19  
  علي محمود علي حسن ابورايا (71)

   الغردقة الدھار– طريق المطار ٥ مبارك ٩ سقة ٥عمارة  
  دھانات موانع و مؤخرات ا/شتعال ل�سطح السلوليوزية (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   99   (21) 2007120641  
(22) 2007/12/10  
  نورالدين رمزي جودة معوض (71)

  شارع رستم باشا فيكتوريا 53 
  القطع الناقص) برجل(فرجار  (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٢٢

  

-   100   (21) 2007120674  
(22) 2007/12/26  
  ياسر محمد محمد يوسف (71)

   ا لمعادى١٠٣ش  82 
  موفر الوقود (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عدي7ت لموضوعأو إجراء بعض الت/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   101   (21) 2008010098  
(22) 2008/1/20  
  محمد عز الدين إبراھيم شريف (71)

   محافظة كفر الشيخ- عمارة شراقى امام مسجد سيدى مبارك -شارع الشيخ اللبان  
  ) الفخذين–الساق  –تفلطح القدم ( جھاز رياضي لتقوية عض7ت القدمين  (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   102   (21) 2008010111  
(22) 2008/1/22  
  محمدمحمد مصطفى كامل  (71)

  طوخ قليوبية شارع النفق الجديد 
  آلة الدر اكبس (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٢٣

  

-  103   (21) 2008030549  
(22) 2008/3/31  
  فى ، شركة مساھمة. ھيريما مارين كونتراكنورز نيزرCند بى  (71)

   أ Cيدن ، ھولندا٢٣٣٢فوندCن ن ل  47 
  مجموعة خط انابيب تحتوى على جھاز رسو (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

اPدارة الخاص باستيفاء قرار  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  104   (21) 2008040559  
(22) 2008/4/1  
  جمعة احمد شحاته جمعة (71)

   المنيا-شارع جامع ابو شادة  
  اوكرا اسطونة غاز (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  تبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاع :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  105   (21) 2008040610  
(22) 2008/4/14  
  مانجمنت ليمتد شركة سويسرية محدودة المسئولية & ألكان تكنولوجى (71)

   نيوھوسن آم رينفول سويسرا٨٢١٢ ، ١٦باديشى باھنوف شتراس  
عبوة لحبوب  ) رقيقة قابلة للتشغيل على البارد تستخدم فى ا¤جزاء السفلية من منفطة (54)

  )ا/دوية 
  ھدى آنيس سراج الدين (74)

 الخاص باستيفاء قرار اPدارة اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٢٤

  

-  106   (21) 2008040660  
(22) 2008/4/21  
  محمد عبد المنعم محمد بسيونى/م (71)

   مصر الجديدة- روكسى - شارع رمسيس  56 
  ار الوريدقساطر وريدية غير قابلة ل7لتصاق بجد (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  107   (21) 2008050861  
(22) 2008/5/25  
  إبراھيم حسن مصطفى بحبح (71)

   قليوبية- قسم قليوب – شارع ماصى بحرى السكة الحديد –قليوب البلد  
  فلتر بحبح المصرى (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  108   (21) 2008050871  
(22) 2008/5/27  
  باير شرينج فارما أكتنجيز لشافت (71)

   ألمانيا– برلين ١٣٣٥٣, ١٧٨مولليرستراس  
صيدلية تحتوى  و طرق Cنتاجھا وتركيبات, لعقاقير مساعدة ERβ – مواد أنتقائية (54)

  المركبات المذكورة
  سلوى ميخائيل رزق.أو/ية ميخائيل رزق و سام.أود/سھير ميخائيل رزق و/أ (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٢٥

  

-  109   (21) 2008050885  
(22) 2008/5/28  
  أسترازينيكا أ ب (71)

   سودرتاليه ، السويد١٥١٨٥ –س  
  لمستقبل  فنيل سلفوناميد جديده كمعدCت–)  بيرأزينيل –فلورو  ( –مركبات ن  (54)
  محمود رجائى الدقى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ ت و بعض البيانا

  
 

  

-  110   (21) 2008061004  
(22) 2008/6/16  
  س7مة محمد السيد البھوار (71)

   الشھامة خلف ابو العربى للمأكوCت البحرية قسم ثالث–دمياط  
  نيو ارت (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  لب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الط :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  111   (21) 2008061005  
(22) 2008/6/16  
  كارلوس. فيليز يو كورتازار . جاركيا  (71)

 –دي اف .  مكسيكو ١١٠٠٠دي شابزلتيبيس . لوماس  . ٣٢٠كال دي سيرا فينتانا  
  المكسيك

  نظام بناء سكني مكون من وحدات متكامل تم تصنيعه (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب لموضوعأو إجراء بعض التعدي7ت / بعض البيانات و 

  



  

١٢٦

  

-  112   (21) 2008061009   
(22) 2008/6/16  
  احمد اشرف على ابو موسى/ د (71)

   شارع منصور متفرع من حسين الغراب٢٢ – شبين الكوم –المنوفية  
  يةفلز7لا بالعناصر) بى(بالعناصر الفلزية والفيروس الكبدى ) سى(ع7ج الفيروس  (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  113   (21) 2008061066  
(22) 2008/6/22  
  صفاء حسانين الخطيب (71)

  ١٣الدور الثالث شقة – منيل الروضة –حمد زغلول ش م 3 
  الحساسية ل7نتباه طريقة التجدد والفناء لعناقيد لخ7يا العصبية اCصطناعية ذاتية (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ت لموضوعأو إجراء بعض التعدي7/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  114   (21) 2008061087  
(22) 2008/6/24   
  حسن سعيد سالم (71)

   القاھرة- الجيزة – فيصل – المطبعة –شارع وصفى  13 
  طوبة السقف (54)

اص باستيفاء قرار اPدارة الخ اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٢٧

  

-  115   (21) 2008071218  
(22) 2008/7/20  
  فتحى حسن محمد سليمان (71)

   ـ عمر بن الخطاب٩أ شقة ٣٠بورسعيد حى الزھورـ تعاونيات ـ ع  
  يثى الوCدةجھاز ع7ج ضوئى مكثف لحد (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  116   (21) 2008101717  
(22) 2008/10/19  
  ة مساھمة مؤلفة و قائمة وفقا لقوانين ألمانيا شرك–سيمنس أكتينجزلشافت  (71)

   ألمانيا– ميونيخ ٨٠٣٣٣ويتيلسباشيرب7تز،2 
  كشف و تحديد تيارات الساكن القصوى (54)
   نادية ھارون-ماجدة ھارون  (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ البيانات و بعض 

  

-  117   (21) 2008121989  
(22) 2008/12/14  
  ووترز ھوت ، انك (71)

 3480 440th Street,Orange City, IA 51041  
  .حيويال طريقة و جھاز لوحدة تسخين وتبريد الطاقة الحرارية القابلة للتجديد (54)
  نزيه اخنوخ صادق الياس (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٢٨

  

-  118   (21) PCT/NA2006/000053  
(22) 2006/1/18  
   شركه امريكيه-ارينا فارماسيوتيكالز انك  (71)

  الوCيات المتحدة٩٢١٢١ -٣٢٢٣نانسى ريدج درايف سان دييجو كاليفورنيا  6166 
  اCمريكية

 لمستقبل السيروتونين مشتقات البوريا ثنائيه اCريل و اCريل اريل الغيرمتجانس كمعدCت (54)
HT2A –5 ضCطرابات المرتبطه بھاوالمفيده للوقايه وع7ج ا  

  ھدى احمد عبد الھادى (74)
قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  119   (21) PCT/NA2006/000103  
(22) 2006/1/28  
   شركه مساھمه امريكيه–سميز كيلين بيشام كوربريشين  (71)

   امريكا١٩١٠١وان فرانكلين ب7زا فيلدفيا بي ايه بي ايه  
  مركبات كيميائيه (54)
  سمر احمد اللباد (74)

فاء قرار اPدارة الخاص باستي اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  120   (21) PCT/NA2006/000213  
(22) 2006/3/4  
   شركه مساھمه امريكيه-ميرك اند كو اى ان سي  (71)

   امريكا٠٩٠٧-٠٧٠٦٥ايست لينكولن افيني راھواي ان جي  126 
  7ج ضغط العين المرتفعتركيبات لع (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٢٩

  

-  121   (21) PCT/NA2006/000336  
(22) 2006/4/9  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

   ، الوCيات المتحدة ا/مريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
ايثيل ھكسانول  –) فينيل  ( -١-) يل  `١ - ثنائى بيريدين – `٤ ، ١(  ` ٢- ١مشتقات  (54)

  الحركية الوعائية حلقى على ھيئة معدCت اعادة التقام احادى امين لمعاجة ا/عراض
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-   122   (21) 2007020074  
(22) 2007/2/11  
  فيصل محمد سعد (71)

  ١٣ شقة -  ٧ الدور - الدقى - متفرع من شارع مصدق - شارع النور  40 
  سواكم (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   123   (21) 2007030148  
(22) 2007/3/26  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى– مكتب اتصال براءات اCختراع- المركزالقومي للبحوث /  البحوث شارع 33 
  صبغه طبيعيه جديده مضاده للميكروبات٢٠٠٠AMN-Dye ٢٠٠٠داى -امن (54)
  منى محمد فريد/ امال يوسف احمد/ ماجده محسب السيد (74)

رة الخاص باستيفاء قرار اPدا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٣٠

  

-   124   (21) 2007060338  
(22) 2007/6/20  
  محمد سعد سعد حسين كيوان (71)

  محافظة دمياط-مدينة عزبة البرج-ش سوق السمك 
  لمياهجھاز ترمومتر الحياة للحفاظ على ا (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   125   (21) 2007070370  
(22) 2007/7/10  
  محمد أسامه حسين محمد (71)

  شارع ص7ح الدين ـ امام حديقة فريال ـ بورسعيد 22 
  CPAPجھاز دفع ھواء إيجابى مستمر ّ (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   126   (21) 2007090453  
(22) 2007/9/2  
  ليمتد) بروباريتارى ( إنتاكا إنفستمنتس  (71)

  بيل كريسينت، ويستليك بينزنيس بارك، ويستليك، كيب تاون، جنوب أفريقيا 8 
  نظام لتنقية الماء (54)
  محمود رجائى الدقى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء   عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٣١

  

-   127   (21) 2008010086  
(22) 2008/1/16  
  احمد عيد اسماعيل سيد (71)

   القاھرة– الخليفة – التونسى –حارة امين الجندى  6 
  جھاز للمحافظة على الشقق التى يوجد بھا حرائق ويوجد بھا غاز طبيعى (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-   128   (21) 2008020237   
(22) 2008/2/10  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى– مكتب اتصال براءات اCختراع- المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث  33 
  )أ(التأثير السمي الجيني للھالوثين والوقاية منه بأستخدام فيتامين  (54)
  منى محمد فريد/ أمال يوسف أحمد/ ماجدة محسب السيد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   129   (21) 2008020307  
(22) 2008/2/24  
  عمرو محمد حسين جنيدى (71)

   الجيزة- الدقى -مصدق شارع  7 
  السخان المبرد (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٣٢

  

-   130   (21) 2008040659  
(22) 2008/4/21  
  محمد عبد المنعم محمد بسيونى (71)

   مصر الجديدة–ش رمسيس روكسى  56 
  قسطرة غسيل بريتونى ذات طرفين منفصلين (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  لمقدمة ومرفقات الطلبالفكرة ا أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  131   (21) 2008050849  
(22) 2008/5/22  
  محمد مصطفى حـسـن توفـيـق (71)

   الدقھلية- المنصورة - أمام حي غرب المنصورة -شـارع الس7ب  9 
  مولد حزمة ضوئية مركزة من الطاقة الشمسية (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء   عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  132   (21) PCT/NA2006/000128  
(22) 2006/2/16  
   شركه امريكيه-ابجينكس اي ان سي (71)

   امريكا٩٤٥٥٥كايسيبر دريف فريمونت سي ايه  7601 
  واستخداماتھا ، (PTH) اجسام مضادده موجھه لھرمون الغده جار الدرقيه (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٣٣

  

-  133   (21) PCT/NA2006/000280  
(22) 2006/3/22  
  وارنر Cمبرت كومبانى ل ل س ، شركة متحدة ، امريكية (71)

  تايير رود ، موريس ب7ينز ، نيوجيرسى ، الوCيات المتحدة اCمريكية 201 
  بروتين - α 2 d أحماض امينية ذات ميل للـ (54)
 بد الھادى ھدى ع (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  134   (21) PCT/NA2006/000524  
(22) 2006/6/5  
 ى ان سى ـ شركة امريكية فالريون تيكنولوجيس ا (71)

   امريكا٠٧٩٢١ سوز ھيدمسيتر ان جي ٢٠٠٢/٢٠٦ رويت١٣٥بيجميستر وان  
نظام حامل  طرق تعتمد علي محطة أساسية وجھاز لحمل سماعة القطع قبل الوصل في (54)

   متعدد
  سمر اللباد (74)

ار اPدارة الخاص باستيفاء قر اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  135   (21) PCT/NA2006/001051  
(22) 2006/11/5  
   شركة أمريكية مساھمة–بيور ووتر بيوريفيكيشن برودكتس إنك  (71)

  ا/مريكية  الوCيات المتحدة٤٥٢٠٢سيناتى أوھايو جامبل ب7زا ، سين & وان بروكتور 
  مرشحات لھا نفاذية محسنة وقدرة على إزالة الفيروسات (54)
  ھدى سراج الدين (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ضوعأو إجراء بعض التعدي7ت لمو/ بعض البيانات و 

  



  

١٣٤

  

-  136   (21) PCT/NA2006/001156  
(22) 2006/12/3  
  نيت ب7 دوت كوم أي ان سي (71)

   كوريا٧٢٩- ١٥٠دونج يونج دينبو سيول  يولدو٦-١٣اف شينكوان بيلدج  11 
  نظام لعنونة إنترنت باللغة المحلية (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :رير القانونىالتق 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  137   (21) PCT/NA2007/001109  
(22) 2007/10/16  
  فوسيكو إنترناشيونال ليميتد (71)

  تى أل، بريطانيا٣ ٧٨ل رود، فازلى، تاموورث، ستادفوردشاير بىكولشي 
  مانع تسرب بجرافيت بسوط (54)
  ماجدة ھارون (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة  أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  138   (21) PCT/NA2008/000093  
(22) 2008/1/20  
   شركة مساخمة استرالية–ايسوفولتا ايه جي  (71)

   استراليا– وينير نيودورف ٢٣٥٥- ايه . سود –أي زد نو  
  الشمسية عملية Pنتاج صفائح مقاومة ل�حوال الجوية لتغليف أنظمة الخ7يا (54)
  ر أحمد اللبادسم (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٣٥

  

-  139   (21) PCT/NA2008/000314  
(22) 2008/2/24  
   شركة مساھمه المانية–يك جي ام بي اتش جيا اينيرجيتيشن (71)

   المانيا– بوخوم ٤٤٨٠٩. ٤٨٤دورستينير ستراسي  
  طريقة تكثيف (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ت لموضوعأو إجراء بعض التعدي7/ بعض البيانات و 

  

 

-   140   (21) 2001030294  
(22) 2001/3/24  
  بيتر جريثر (71)

   كيرشبيرج سويسرا٢٦.٩٥٣٣راتينبيرج ستراس  
وجھاز  طريقه Cنتاج جسم ذو شكل يحتوى على نشا وكتله متجانسه تحتوى على نشا (54)

  Cنتاج كبسوله رخوه
  سمر اللباد (74)

الخاص باستيفاء قرار اPدارة  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   141   (21) 2006110590  
(22) 2006/11/14  
  م.شركة دار غار حراء م (71)

   مخيم اليرموك– دمشق –سوريا  
  مصحف القيام (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  ب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطل :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٣٦

  

-   142   (21) 2008081387  
(22) 2008/8/14  
  محمد رضوان رأفت ا/تاسي (71)

   القاھرة- ھليوبوليس -شارع العروبة  187 
  عداد مياه مع إغ7ق عند الطوارئ (54)
  ھبه محمود عبدالفتاح (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-   ١٤٣   (21) 2002050471  
(22) 2002/5/11  
   انوجينيتيكس ان فى (71)

   ج م ع١١٥١١ بالقاھرة ١٧١ص ب  
  الخميرة ات غ7ف فيروس التھاب الكبد ج الغليكوسيلية اللب فىتعبير بروتين (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   144   (21) 2002060742  
(22) 2002/6/29  
  سكيور سيستمز ليمتد (71)

   استراليا٦٠٠٥ ويست بيرث ويسترن استراليا -اورد ستريت  16  
  نظام وطريقة لتأمين اجھزة الكمبيوتر (54)
  رجائى الدقى ـ (74)

ء قرار اPدارة الخاص باستيفا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 



  

١٣٧

 

-   145   (21) 2007120634  
(22) 2007/12/9  
  اشرف محمد ھريدى محمد (71)

   المنصورة- عزبة عبد الرازق - شارع عقل -  ٤٤منزل  
  الشيشة الذھبية (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب و إجراء بعض التعدي7ت لموضوعأ/ بعض البيانات و 

  

  

-   146   (21) 2008040620   
(22) 2008/4/15  
 ـ شركة امريكية   ذى كوكاكوC كومبانى (71)

  ا/مريكية  الوCيات المتحدة– ٣٠٣١٣وان كوكاكوC ب7زا ، ان دبليو آت7نتا ، جورجيا  
  غطاء/زجاجة ومجموعة كوب (54)
  سونيا فائق فرج (74)

ار اPدارة الخاص باستيفاء قر اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   147   (21) 2008040648   
(22) 2008/4/20  
  حسام نصار محمود ابوزيد (71)

  خلف مركز شرطة ابنوب_ابنوب_أسيوط 
  )جھاز التقليل من اCنبعاث الحراري( (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٣٨

  

-   148   (21) 2008050719  
(22) 2008/5/4  
  وليةفايـزرليمتد ، شركة محدودة المسئ (71)

   ان جى ، المملكة المتحدة٩ ، ١٣رامساجاتى رود ، ساندويش ، كنت سى تى  
  مشتقات بيرازين كمنغمات قناة صوديوم لع7ج ا/لم (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع / بعض البيانات و

  

-   149   (21) 2008050759  
(22) 2008/5/7  
د حسن على على عثمان . أ- ٢مصطفى مصطفى عوض . د.معھد ضباط ال7سلكى أ -1 (71)

.  أ-٦محمد أحمد غنيم .  أ-٥جورج عبد المسيح زكى .  أ-٤نجوى عبد العال نور  .أ_ ٣
  الغنى فھمى عبد الغنى عبد

جامعة   كلية علوم- ٣ كلية علوم جامعة المنصورة - ٢كلية الھندسة جامعة المنصورة  -1 
  ميت-٦ طنطا – معھد ضباط ال7سلكى -٥ كلية حقوق جامعة المنصورة -٤ –المنصورة 

   مركز المنصورة–عزون 
  الرياح  ذاتيا من المياه وطاقةتشغيل السفن العم7قة بغاز الھيدروجين المنتج (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-   150   (21) 2008050874  
(22) 2008/5/27  
   شركة المانية-شرينج فارما أكتنجيز لشافت باير  (71)

   ألمانيا– برلين ١٣٣٥٣, ١٧٨مولليرستراس  
  عقاقير مساعدة من سلفونات سلفامويل (54)
  سھير ميخائيل رزق (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٣٩

  

-   151   (21) 2008060947  
(22) 2008/6/8  
  وليد محمد عبد الفتاح على حسنين (71)

  محافظة- الدور الثانى -  ٨ شقة رقم - عمارة الحصرى - شارع الجيش -ميت غمر  
  الدقھلية

  رعة للحد من حوادث الطرقعداد مخالفات زيادة الس (54)
قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   152   (21) 2008101640  
(22) 2008/10/5   
   شركة مساھمة مؤلفة و قائمة وفقا لقوانين ألمانيا–زلشافت سيمنس أكتينج (71)

   ألمانيا– ميونيخ ٨٠٣٣٣ويتيلسباشيرب7تز،2 
  طريقة و جھاز لفحص محوCت تيار بواسطة نبضات التيار العالى (54)
  ماجدة ھارون (74)

رة الخاص باستيفاء قرار اPدا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   153   (21) PCT/NA2006/000005  
(22) 2006/1/4  
  استرا زينيكا أ ب ، شركه مساھمه ، سويديه (71)

   سودرتالج ، السويد– ١٥١٨٥ش  
  الكبدى X ون كمنغمات لمستقبل دي– ٥ ، ٢-مشتقات بيررول  (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٤٠

  

-  154   (21) PCT/NA2006/001162  
(22) 2006/12/5  
  ويــث (71)

   ، الوCيات المتحدة ا/مريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  IL-13 أجسام مضادة ومركبات لمضاد (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

يفاء قرار اPدارة الخاص باست اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  155   (21) PCT/NA2007/000094  
(22) 2007/1/29  
  كولكوم اينكوربرؤيتد (71)

   امريكا١٧١٤-٩٢١٢١ميريشيوس دريف سان ديجو سي ايه  5777 
  نظام وطريقة للتوليف (54)
  للبادسمر ا (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  156   (21) PCT/NA2007/000233  
(22) 2007/2/28  
   ويــث (71)

   ، الوCيات المتحدة ا/مريكية٧٩٤٠ا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى فايف جيرالد 
  أنظمة وطرق Cنتاج البروتين (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   رة المقدمة ومرفقات الطلبالفك أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٤١

  

-  157   (21) PCT/NA2007/000342  
(22) 2007/4/4  
  بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولية ، المانيا (71)

   ستراس ، المانيا١٧٣انجلھايم ام راين ،  55216 
  اداة توزيع واداة تخزين وطرق توزيع المسحوق (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  158   (21) PCT/NA2007/000514  
(22) 2007/5/29  
   شركة ألمانية–ــتينجـز للشــا فت باســـف اك (71)

   ألمانيا- لودو يجشافين  67056 
  مركبات الھيدرازيد لمكافحة ا¤فات الحيوانية (54)
  طه حنفي محمود (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ض التعدي7ت لموضوعأو إجراء بع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  159   (21) PCT/NA2007/000547  
(22) 2007/6/7  
   شركة مساھمه ايطالية- بيانشى، ماركو  (71)

   ايطاليا– ليدو دى كامايورى ٥٤١٠٠– ، اى ٥٣فيلى بيستيلى ،  
  موزع منتج غذائي دافئ (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب لموضوع أو إجراء بعض التعدي7ت/ بعض البيانات و 

  



  

١٤٢

  

-  160   (21) PCT/NA2007/000668  
(22) 2007/6/26  
  كة مساھمة ، الدنماركأ ، شر/ مايرسك س - بى ، مولر - ايه  (71)

   كوبنھاجن ، الدنمارك١٢٦٣- ، الدنمارك ٥٠اسب7نادن  
  محرك ثنائى الشوط طريقة وجھاز لتحسين ا/قتصاديات والتأثير البيئى للوقود المشغل فى (54)
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)

 اPدارة الخاص باستيفاء قرار اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  161   (21) PCT/NA2007/000828  
(22) 2007/8/8  
   وودفورد اسسوسياتيس ليمتد (71)

  )جى بى( أتش أتش ٦ أر ١ لندن دبليو - ريجينت ستريت ٤٠١٣٠٢سويت  
  ١H1216Oصيب مشروبات غير كحولية بواسطة تخ (54)
  محمد عبد العال عبد العليم أحمد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  162   (21) PCT/NA2007/000956  
(22) 2007/9/10  
  ويــــث ، شركة متحدة ، امريكية (71)

  . ، الوCيات المتحدة اCمريكية -٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
  طريقة Pستشراب تجزيئى ضعيف (54)
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  لب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الط :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٤٣

  

-  163   (21) PCT/NA2007/001040  
(22) 2007/9/30  
   شركة مساھمة امريكية–بيو نيترال Cبوراتوريز كوربوريشن يوإس إى  (71)

-٧٦٥٠ ليكسيجتون افينيو، نيو يو يورك أن واى ٥٩٩ناية ريد سميث أل أل بى،  
  الوCيات المتحدة اCمريكية -١٠٠٢٢

  مواد مركبة Cزالة رائحة النفايات الحيوية (54)
  ماجدة ھارون (74)

استيفاء قرار اPدارة الخاص ب اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  164   (21) PCT/NA2007/001155  
(22) 2007/10/25  
   شركة أمريكية مساھمة–ميكروسوفت كوربوراشن  (71)

   أمريكا-٦٣٩٩ ٩٨٠٥٢وان ميكروسوفت واى، ريدموند، واشينجتون  
  توزيع تجاري رقمي/ ذج وثوق تكميلي لنظام ترخيص برنامجنمو (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  165   (21) PCT/NA2007/001234  
(22) 2007/11/12  
  شركة امريكية متحدة, .مومينتيف بيرفورمانس ماتيرياليس انك (71)

 ,١٠٥٩١نيويورك, تاريتون, ٣٠٠سويت رقم , ٧٦٩بليدج , اولد ساو ميل ريفير رود 771 
  امريكا

  تركيبات بولى ايثيلين مترابطة عرضيا (54)
  سھير ميخائيل رزق (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٤٤

  

-  167   (21) PCT/NA2007/001373  
(22) 2007/12/5  
   شركة مساھمه ھولندية-ج بي في شل انترناشونال ريسيارش ماتسشابي (71)

   ھولندا– اتش ار زا ھاجى ٢٥٩٦ –، ان ال ٣٠كاريل فان بي7ندت7ن  
 دايول - ٢، ١دايول، أو  -٢، ١محفز، وعملية لتحضيره، وعملية Pنتاج أكسيد أوليفين، أو  (54)

  إيثر، أو ألكانول أمين
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  تبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاع :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-   168   (21) 2004060270  
(22) 2004/6/20  
  . شركة مساھمة فرنسية-بيسينز ديسجويوكس اس ايه (71)

   C فويلوسي ، فرنساC٤٢٤٨٠ جويونيري ،  
  قاطوع جاھز Pنتاج حمام سباحة (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :لقانونىالتقرير ا 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   169   (21) 2005120526  
(22) 2005/12/19  
  علي محمد عشماوي حسن (71)

  رقية ش– فاقوس –الديدامون  
  )حمام متحرك  ( ٢٠٠٥آمـــون  (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٤٥

  

-   170   (21) 2006040155  
(22) 2006/4/19   
  ياسر فتحي حسين علي (71)

   المنيا- سمالوط–شارع ناصر  52 
  مستحضر صيدلي لتبييض ا/سنان (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  بالفكرة المقدمة ومرفقات الطل أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-   171   (21) 2006070303  
(22) 2006/7/9  
  جي.  ليندي ايه -٢. الشركة السعودية للصناعات ا/ساسية -1 (71)

  اوند-  باتنت- ٢. ، المملكة العربية السعودية١١٤٢٢، الرياض ٥١٠١ب .ص - 1 
  .نيا ويسبادن، ألما٦٥١٨٩ - لنكولن شتراسه، دي٢١ -ليزنزابتيلونج، ابراھام

  داخل مفاعل طريقة محسنة لتحضير اولفينات الفا الخطية ونظام /جراء ھذه الطريقة (54)
  شركة أبو ستة وشركاه (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة  أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   172   (21) 2007020091  
(22) 2007/2/20  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى– مكتب اتصال براءات اCختراع- المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث  33 
  النظام اCوتوماتيكي للط7ء بطريقه اCنح7ل الحرارى (54)
  ماجده محسب السيد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٤٦

  

-   173   (21) 2007070395  
(22) 2007/7/31  
  محمد محمود فراج عوده (71)

  ١٤ ش٤مساكن الصف و الضباط ع- بورتوفيق– السويس 
  حفاضة الوان الطيف (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-   174   (21) 2007110600  
(22) 2007/11/19  
  محمد عاطف عبد الس7م إبراھيم (71)

  الجيزة-الھرم-اسباتس-ش ركن الصفا 14 
  التربين الدوار ذو اPمالة (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب  لموضوعأو إجراء بعض التعدي7ت/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   175   (21) 2007120671  
(22) 2007/12/25  
  محمد تيسير السيد عبد الحميد مرسى (71)

   مدينة نصر أمام سيتى سنتر–طريق النصر  –عمارات شباب المھندسين  14 
اCلكترونى من  لنسختعديل لحماية مصد مجرى صينية الورق فى الطابعات و اCت ا (54)

  الكسر أو الثنى
قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 
  
 

  



  

١٤٧

  

-   176   (21) 2008030516  
(22) 2008/3/26  
   شركة مساھمة فرنسية–بيسينيس ديسجوياوكس اس ايه  (71)

   فرنسا– C فويلويس ٤٢٤٨٠-C جويونير اف  
  س7لم حمام سباحة ذات نظام ترشيح مدمج (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بيانات و بعض ال

  

-  177   (21) 2008040695  
(22) 2008/4/24   
  محمد حاتم احمد موسى (71)

   شبرا مصر- الخلفاوى - متفرع من شارع احمد حلمى - شارع مسجد الرحمة  82 
  جھاز انذار حريق مزود باCضاءة للصم (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  178   (21) 2008050803  
(22) 2008/5/18  
 حدة أمريكية مؤلفة طبقا لقوانين كومنولث شركة مت-سميث ك7ين بيتشام كوربوريشن  (71)

   بنسيلفانيا
   الوCيات المتحدة–١٩١٠١ون فرانكلين ب7زا ، في7ديلفيا ، بنسلفانيا  

  مركبات تكلس (54)
  ھدى سراج الدين (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ البيانات و بعض 

  



  

١٤٨

  

-  179   (21) 2008050845  
(22) 2008/5/21   
  عماد رزق فؤاد رزق (71)

   الدور الثانى علوى١٥٩ ش الشابورى عمارة رقم – سوق التجار –المنصورة  
  أل7مه دام الطاقة الشمسية والعدساتجھاز مبتكر لتحلية الماء المالح باستخ (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-  180   (21) 2008061042  
(22) 2008/6/19  
   شركة ألمانية مساھمة-كيه إتش دى ھامبولدت ويداج إيه جى  (71)

   كولن ألمانيا٥١١٠٥ ، ٦٩ديلن بورجر شتراس  
  ماكينة مزدوجة ا/سطوانة لسحن طبقة من مادة (54)
  ھدى آنيس سراج الدين (74)

اص باستيفاء قرار اPدارة الخ اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  181   (21) 2008071206  
(22) 2008/7/17   
  سامة محمد حسن بدر (71)

   الشرقية- الزقازيق – المساكن التعاونية –ش السعودية  7 
  ٣٠١٠طرا بدر ) خبز بلدى(قطاعة للعجين الماوى  (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٤٩

  

-  182   (21) 2008071256  
(22) 2008/7/27   
  7وىاسامة حسام احمد المج (71)

  ٧٦٤٧ قطعة -المقطم المنطقة س 
  المحرك البخارى (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  183   (21) 2008071268  
(22) 2008/7/28  
  نفاد كامل محمود غونيم (71)

   محافظة الجيزة– مركز الصف –الصف البلد  
  .على ا/سطح المائية) التدحرج(معدات تسير بنظرية ھرس (54)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب جراء بعض التعدي7ت لموضوعأو إ/ بعض البيانات و 

  

-  184   (21) 2008071288  
(22) 2008/7/29  
   شركة مساھمة امريكية–جي جي تي واست أي ان سي  (71)

   امريكا-٩٠٢١٢سي ايه . بيفرلي ھليز  . ٤٠٨سويث بيفرلي درايف سويت  269 
  طريقة Cستخ7ص النفط (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٥٠

  

-  185   (21) PCT/NA2005/000184  
(22) 2005/5/3  
    شركة فرنسية مساھمة–راتورز سيرفير لي Cبو - (71)

    كوربيفوى سيدكس ، فرنسا٩٢٤١٥ب7س دى C ديفينز  12 - 
  عليھا مشتقات إميدازوبيريدين وطريقة لتحضيرھا وتركيبات صيدCنية تحتوي (54)
  سمر اللباد (74)

رة الخاص باستيفاء قرار اPدا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-  186   (21) PCT/NA2006/000893  
(22) 2006/9/20  
  فنسنتللى ، كلوديو (71)

   إيطالبا- الجھرو ٠٧٠٤١ –لوكاليتا Cسكاليتا ، آى  
  لعبه تحدى مغنطيسيه (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  187   (21) PCT/NA2007/000207  
(22) 2007/2/25  
  وجيـك ليمتدليتل ا (71)

  . ايه جى ، المملكة المتحدة ٣لندن رود ، نورث شيام ، سوتون ، سورى اس ام  591 
  جـــھاز عـــرض (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب لتعدي7ت لموضوعأو إجراء بعض ا/ بعض البيانات و 

  



  

١٥١

  

-  188   (21) PCT/NA2007/001278  
(22) 2007/11/21  
    شركة ألمانية–باســـف اكــتينجـز للشــا فت  (71)

   ألمانيا- لودو يجشافين  67056 
  نيةالحيوا  ثاني فنيل إيثان لمكافحة ا¤فات-٢، ١-أمينو)يل-٢-إيميدازول(-1 (54)
  طه حنفي محمود (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-  189   (21) PCT/NA2007/001330  
(22) 2007/11/29  
لقوانين   مؤلفة و قائمة وفقا–فوسيكو إنترناشيونال ليميتد شركة ذات مسئولية محدودة  (71)

  بريطانيا
  تى أل، بريطانيا٣ ٧٨كولشيل رود، فازلى، تاموورث، ستادفوردشاير بى 

  مصد قضيبى (54)
  ماجدة ھارون (74)

ار اPدارة الخاص باستيفاء قر اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  190   (21) PCT/NA2007/001374  
(22) 2007/12/5  
   شركة مساھمة فلندية–بوريالز تكنولوجي او يو  (71)

   فلندا– بورفو ٠٦١٠١-فين  . ٣٣٠بي اوه بوكس  
  ُتركيبة بوليمرية لھا خواص تعتيق رطب محسَّنة (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٥٢

  

-  191   (21) PCT/NA2007/001442  
(22) 2007/12/23  
  لينده اكتنجيز لشفات ، شركة متحدة ، المانيا (71)

   فيسبادن ، المانيا٦٥١٨٩ – ، د د ٢١براھام لينكولن ستراس  
  طريقة لتسييل تدفق غنى بالھيدروكربون (54)
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  ل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متناز :التقرير القانونى 
    الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-   192   (21) 2008040711  
(22) 2008/4/30  
  اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك ، شركة متحدة (71)

  اCمريكية  ، الوCيات المتحدة٧٧٥٢٠ - ٥٢٠٠ تكساس -بايتاون درايف ، بايتاون  5200 
  د اCيثيلين و اCيثيلينجھاز و طريقة Cنتاج بوليمر مشترك من متعد (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

 

-   193   (21) 2008040692  
(22) 2008/4/24  
   شركة مساھمة انجليزية–ب7نت ايمباكت بي ال سي  (71)

   انجلترا- جي اف٢ C٢نسكاشيري ام . مانشستر .  بروان سترايت اس تي جاميس كوريت 
  تركيبة زراعية (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    قات الطلبالفكرة المقدمة ومرف أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٥٣

  

-   194   (21) 2004010042  
(22) 2004/1/24  
  إبراھيم-٤عاطف محمد درونيش / د-٣احسان حافظ إبراھيم / د . أ–٢جامعة أسيوط  -1 (71)

  سحر بدر حسن/  د-٥االسيد الجبال 
  شارع الھ7لى بأسيوط 85 

  ١٢٧بلورنوك ف / بروموكريبتن  (54)
قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ونىالتقرير القان 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 
  
 

  

 

-   195   (21) 2007020067  
(22) 2007/2/7  
  احمد ابراھيم السيد عبد العزيز (71)

 شارع الس7م المتفرع من شارع مجمع المصالح الحكومية أمام نادى المعلمين عمارة  5 
  ر ا/ول فوق عيادة دكتورة زينب عسل الدو- عفاف السباعى 

  قمر الليزر الصناعي (54)
قرار اPدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي7ت لموضوع/ بعض البيانات و 
  
 

  

  

  



  
  

١٥٤

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

  كنتكأن لم 



  
  

١٥٥

  
  
  

  

-   1   (21) 2008091521  
(22) 2008/9/11  
  مؤسسة رؤية ا#مل ل بحاث العلمية و التطبيقية والتكنولوجية (71)

  الھرم-اسباتس-ش أمين محمد حسن من عز الدين عمر 32 
   دي-ھفر (54)

  :كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية قرراعتبار الطلبت :التقرير القانونى
مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى،

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-   2   (21) 2008111907  
(22) 2008/11/24  
 ايمبريس جروب بى فى ـ شركة ھولندية (71)

   اية اتش  ديفتيتر ـ ھولندا ٧٤١٨ ان ال ـ ٥١٠٥١زوتنيسبونج  
  المانيا – جينا ٠٧٧٤٧. ايه ١١بيوتينبيرج اس تي ار 

  مشتقات بنزو ثيازون جديدة واستخدامھا كعوامل مضادة للبكتيريا (54)
  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم  د الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصفمستن
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-   3   (21) 2008121977  
(22) 2008/12/4  
  سويسرية  شركة مساھمة- بfسكو اينرجى اى بى ھولدينجس اس ال بلباو  (71)

 - كندا -٨ جى ٥ بى ١فلور اوتاوا اوه ان كى .  فلور  تى اتش١٤البيرت ستريت  270 
   سويسرا- شافھاوسين ٨٢٠٠ - سى اتش ٣شافھاوسين برانش فوردرجاس 

  جھاز تحويل لغاز يشتمل على مناطق راسية للمعالجة المتتالية (54)
  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم  وكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصفمستند ال
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  



  
  

١٥٦

  
  
  

  

-   4   (21) 2008122010  
(22) 2008/12/14  
  اوليج اليش ايبشتين (71)

   روسيا- ١٠٥٠٠٦٤ ، موسكو ، ٤ - ٤بولشوى كازنى بير ،  
الجلوكوز ) إطاقة) نة ، مرض السكر و اpمراض المرتبطة بتحميلعامل طبى لعfج السم (54)

  الضعيف
  :كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب :التقرير القانونى

مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى،
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-   5   (21) 2009010005  
(22) 2009/1/4  
   باير شيرنج فارما اكتينجزلشافت شركه مساھمه-جfوسين كfوس  (71)

   برلين، المانيا١٣٣٥٣، ١٧٨-١٧٠ مولر ستراس -المانيا  
  تحضيرات صيدلية لمنع الحمل والوقاية من خطر التشوھات الخلقية (54)

  :المستندات التالية  الطلب كأن لم يكن لعدم تقديمتقرراعتبار :التقرير القانونى
الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-   6   (21) 2009010023  
(22) 2009/1/6  
   شركة مساھمة دينماركية– فورس تكنولوجي  (71)

   الدينمارك- بروندبي٢٦٠٥- دي كي ٣٤٥بارك ال  
  طريقة ونظام لتسليط الموجات الصوتية عالية الشدة بشكل معزز (54)

  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى
ت الرسم الكامل عربى، لوحا مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  



  
  

١٥٧

  
  
  

  

-   7   (21) 2009010126  
(22) 2009/1/28  
  معھد أبحاث أمريكى -ذى سكريبس ريسيرش إنستيتيوت  (71)

   الوpيات المتحدة ٩٢٠٣٧نورث تورى باينترود ، pجوp ، كاليفورنيا  10550 
  فاكسينات وطرق للقضاء على البدانة (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :رير القانونىالتق
 الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند

   ولعدم سداد مصروفات الفحص،

  

-   8   (21) 2009040502  
(22) 2009/4/12  
  جسيمكس ريسيرش جروب أ  (71)

   بروج ، سويسرا٢٥٥٥ ، ١٣رومرشتراس  
  الكالسيوم المنتج فى مصانع اpسمنت باستعمال دورة CO2 طريقة للتخلص من (54)

  :لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن :التقرير القانونى
عربى، لوحات الرسم التنازل ،الوصف الكامل  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-   9   (21) 2009050623  
(22) 2009/5/3  
  شركه مساھمه سويسريه –يوريا كاسال اس ايه  (71)

  بيسو  – لوجانو ٦٩٠٠- سي اتش ٦. فيا جيوليو بوكوبيلي  
  عملية متكاملة �نتاج اليوريا والميfمين (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :نىالقانو التقرير
الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  



  
  

١٥٨

  
  
  

  

  

-  10   (21) 2009050811  
(22) 2009/5/28  
  كويتية  شركة مساھمة–دبليو ال ال . كونتراكتينج سي اوه p نوفيل جينرال ترادينج اند  (71)

   الكويت– ١٣٠٦٨سافات  . ٢٠٧٤٤بي اوه بوكس  
الكترونية  نرجيلة للتدخين تتكون بصفة اساسية من الماء وذات وسائل اشعال واحراق (54)

  وطريقة pستخدامھا
  : المستندات التاليةالطلب كأن لم يكن لعدم تقديم تقرراعتبار :التقرير القانونى

التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-  11   (21) 2009060819  
(22) 2009/6/1  
  محمود حامد حمدى (71)

  ٢٣ شقة – الدور السابع – الزمالك –شارع محمد مظھر  34 
وغير مكلف على  إخماد النار بخطوط أنابيب النفط وآباره وحقول البترول على نحو مبسط (54)

  ا�طfق
  :كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب :التقرير القانونى

مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى،
   دم سداد مصروفات الفحصالرسم ،ولع

  

  

-  12   (21) 2009060959  
(22) 2009/6/22  
    شركه مساھمه سويسريه –يوريا كاسال اس ايه  (71)

    سويسرا – بيسو – لوجانو ٦٩٠٠- سي اتش ٦. فيا جيوليو بوكوبيلي  
  عملية تحبب الطبقة المائعة (54)

  :أن لم يكن لعدم تقديم المستندات التاليةتقرراعتبار الطلب ك :التقرير القانونى
 الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند

   ولعدم سداد مصروفات الفحص،
  



  
  

١٥٩

  
  
  

  

-  13   (21) 2009060966   
(22) 2009/6/23   
  شركة سعودي اوجيه المحدودة (71)

  ، المملكة العربية السعودية١١٤٣١، الرياض ١٤٤٩ص ب  
  لوح صندقة خرسانة مصنوع من مادة مركبة وعملية لصنعه بالقولبة (54)

  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى
الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

   عدم سداد مصروفات الفحص،ول

  

-   14 

   

(21) 2002101150  
(22) 2002/10/20  
  شركة متحدة - فايزر برودكتس انك . (71)

 ـ الواليات المتحدة ٦٣٤٠ايسترن بوشينت رود جروتون ـ كونيكتكيت  
  ھكسان] ، صفر ١.٣[ أزا ثنائى حلقى - ٣مشتقات  (54)

   طلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار ال :القانونى التقرير

  

-   15   (21) 2003010035  
(22) 2003/1/15  
  ذى بروكتراند جامبل كومبانى ، شركه متحده (71)

  اpمريكيه  ، الوpيات المتحده٤٥٢٠٢وان بروكتر اند جامبل بfزا سينسيناتى ، اوھايو  
  ق الكورتيكوتروبين لعامل إط٢fمعضدات مستقبfت  (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :القانونى التقرير
  
 

  



  
  

١٦٠

  
  
  

  

-   16   (21) PCT/NA2006/000215  
(22) 2006/3/4  
  جنرال اليكتريك كومبانى ، شركه متحده (71)

   ، الوpيات المتحدة اpمريكية١٢٣٤٥ريفر رود ، نيويورك  
  تركيبات راتنجيه معدله المذيب وطرق pستخدامھا (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :القانونى التقرير
  
 

  

  

-   17   (21) PCT/NA2006/000545  
(22) 2006/6/11  
   شركة محدودة المسئولية-سينجنتا باريتسيبيشن أ ج  (71)

   ، بازل ، سويسرا٤٠٥٨س ھـ ،  ٢١٥شفارزفالدالى  
  مشتقات بيبريدين حلزونى للسيطرة على الحشرات (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :القانونى التقرير
  
 

  

-   18   (21) PCT/NA2006/000709  
(22) 2006/7/30  
   شركة مساھمة سويدية–روكستكاب  (71)

   السويد- كارلسنونا٢٣ ٣٧١س, ٤٣٠وكس  
  وحدة انضغاط pختراقات انابيب مھيأة ل�طارات المختلفة (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٦١

  
  
  

  

-   19   (21) PCT/NA2006/000982  
(22) 2006/10/15   
  بيسينز ديسجويوكس اس ايه (71)

 pفويلوسي ، فرنسا٤٢٤٨٠ - جويونيري ،اف p   
  جھاز تثنيت علوى لسلم من اعلى (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
  
 

  

  

-   20   (21) PCT/NA2006/001133  
(22) 2006/11/28  
  اتfنتيس ريسوريس كوربريشين بي تي أي ليمتد (71)

   يو أي سي بيلدينج سنغافوره٠٢-٢شينتون واي  5 
  نظام توليد قدرة من تحت الماء (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
  
 

  

-   21   (21) PCT/NA2007/000102   
(22) 2007/1/30  
    شركة متحدة– تى دى دبليو ديfوير انك (71)

   الوpيات المتحده اpمريكيه- ويلمنجتون ، ديfوير ٧٨٠ماركت ستريت ، سويت  1100 
  مثبت ميكانيكى قابل للحام لfستعمال فى توصيل خطوط اpنابيب (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٦٢

  
  
  

  

-   22   (21) PCT/NA2007/000383  
(22) 2007/4/16  
  يو او بى ل ل س (71)

   ، الوpيات المتحدة اpمريكية٦٠٠١٧ ، ٥٠١٧ايست الجونكين رود ، الينوى  25 
  حفار وعمليات ايزومرية (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  23   (21) PCT/NA2007/000613   
(22) 2007/6/17   
   شركة فرنسية مساھمة-فليبو & بنيل (71)

   روبيكس فرنسا٥٩١٠٠ –رو داكجير ، اف  384 
  طريقة ل�نتاج المستمر لمتراكب مرن وھذا المتراكب المرن (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  
  

-   24   (21) 2001070782  
(22) 2001/7/17  
   وارنر pمبرت كومباني (71)

   ٧٩٥٠تايبر رود موريس بfينز نيوجيرسي  201 
   ايودو فنيل امينو بنزھيدروكساميك-٤استرات موكسجه pحماض  (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار ا�دارة الخاص باستيفاء   علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديfت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  
  

١٦٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بيان 
  ـاًبرفضھا فني بالطلبات التى صدرت لھا قرارات



  
  

١٦٤  

  

-   1   (21) 1994090564  
(22) 1994/9/10  
  صبرى محمد حنفى احمد (71)
  تنشيط وع�ج غدة البنكرياس لفرز ا&نسولين فى الدم لع�ج السكر (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-   2   (21) 1999050535  
(22) 1999/5/9  
   محمود النحاس حسين التومى (71)

 .  
  زيت تومى لعالج الصلع (54)

  فنى رفض :التقرير القانونى
  
 

  

-   3   (21) 1999060658  
(22) 1999/6/3  
  وارنر @مبرت كومبانى (71)

 ٧٩٥٠ تايبررود موريس ب�يترز نيوجيرسى ٢٠١ 
  . مثبطات ا@نزيم المحول ل�نجيوتنسين تركيبات مثبتة تحتوى على (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٦٥  

  

-   4   (21) 2001080917  
(22) 2001/8/25   
  فى. جانسن فارما سوتيكا ان  (71)

   بيرس بلجيكا٢٣٤٠-٣٠تورنھوتسفيج 10 
  متعدد اريل كربوكساميدات مفيده كعوامل مخفضه للدھون (54)

  رفض فنى :قانونىالتقرير ال
  
 

  

  

-   5   (21) 2002101122  
(22) 2002/10/14  
  ناجى محمود سيد احمد ھيكل (71)

  ش ماجد جودة من ترعة الزمنر المنيب جيزة3 
  .منجاد (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   6   (21) 2002111212  
(22) 2002/11/5  
  افعيعصام فھمي الش (71)

  محمد محسن محمد- ش -اشمون -المنوفيه  
  )ل�ستعمال من الظاھر(مستحضر ع�جى ومطھرواسع ا@ثر  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٦٦  

  

-  7   (21) 2003101010  
(22) 2003/10/29   
  كيه جي آيه آيه. ميرز فارما جي أم بي أتش أند كو (71)

   فرانكفورت، المانيا٦٠٣١٨ -، دي١٠٠دستراس إيكينھيمر @ن 
النيكوتينى  ومضادات المستقبل ٥HT3غير المشبع  NMDA الكلسيكلوھكسان-امينو-1 (54)

  العصبى
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

  

-  8   (21) 2004040180  
(22) 2004/11/27  
 أحمد -٤محمد عبد الرازق عبد المجيد -٣ جمال الدين عبد الفتاح الجندى -٢جامعة أسيوط  (71)

   غريب محمد عبد العال سليمان- ٥مصطفى السيد 
  شارع غرب وابور٤ - ٣ اسيوط – شارع الجمھورية – برج ا@نصار -٢جامعة اسيوط  

   اسيوط-  الفتح – الناصرية -٥ اسيوط – شارع الجيش ٥٦ - ٤ اسيوط –المياه 
  لناتاميسينأقراص مھبلية ذات التصاق حيوي ل (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

  

-  9   (21) 2006010006  
(22) 2006/1/2  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى–مكتب اتصال براءات ا@ختراع- المركزالقومي للبحوث / -شارع التحرير 33 
  مستحضر للوقاية والتقليل من أضرار الع�ج الكيميائى (54)

  رفض فنى :ر القانونىالتقري
  
 

  



  
  

١٦٧  

  

-  10   (21) 2006010033  
(22) 2006/1/25  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى–مكتب اتصال براءات ا@ختراع - المركز القومى للبحوث/ -شارع التحرير 33 
ية ل�كسدة طبيع انتاج اكياس شاى تحتوى على اعشاب طبيعية مدعمه بمواد مضادة (54) (54)

  ورخيصه من عيش الغراب
  فنى رفض :التقرير القانونى

  
 

  

-  11   (21) 2006030092  
(22) 2006/3/7  
  الدسوقى ھديرفؤاد. د/ سھام السيد عبد الھادى .د.ا/ سامح محمد عبد الحميد عبد ربه  (71)

  الزيتون– ١٢ش جسر السويس عمارة  182  
  فرين كمخدرموضعىصياغة ايدروكلوريد الميب (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-  12   (21) 2007110589  
(22) 2007/11/14  
  يوحنا نبيل بقطر بطرس (71)

   المنيا- بندر المنيا -  عزبه شاھين - ش الزردقى  37 
  تشغيل محرك بدون مواد طاقة خارجية (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٦٨  

  

-  13   (21) 2007110623  
(22) 2007/11/28   
  خالد عبد المبدى برعى السيد (71)

  ٥٧محافظة ا@سكندرية غبريال شارع بن مؤنس خلف 
  راديو ابو شاحن وفانوس رمضان ابو شاحن (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-  14   (21) 2007120649  
(22) 2007/12/11  
  عويس عثمان الخالصينيللي  (71)

  عمارات الفردوس مدينة نصر خلف النادي ا&ھلي القاھرة 32 
  رافع كھربائي للسيارات (54)

   فنى رفض :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  15   (21) 2008020250  
(22) 2008/2/11  
  بسام أحمد أحمد بدوى زايد (71)

  فظة الدقھليةقرية أويش الحجر مركز المنصورة محا 
  ا�كصدام المرن (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٦٩  

  

  

-  16   (21) 2008061094  
(22) 2008/6/26  
  ماجد محمد محمد محمد الجوھرى (71)

   خلف مجمع المحاكم الجديد بالمنصورة–ش السيد حسن  14 
  منظم المياه ا@توماتيكى (54)

  ىرفض فن :التقرير القانونى
  
 

  

-  17   (21) 2008081378  
(22) 2008/8/13  
  امل اسعد عقيل عزوز (71)

   قسم مصر القديمة-٨ شقة -ش المنيل 51 
  استخدام حركة يد الباب لتوليد الكھرباء وانارة الغرف (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  18   (21) 2009010135  
(22) 2009/1/28  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى– مكتب اتصال براءات ا@ختراع-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث  33 
  فى سن التبديل منحنيات للقياسات لسقف الحلق فى ا@طفال الطبيعية فى المصريين (54) (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٠  

  

-  19   (21) PCT/NA2005/000083  
(22) 2005/3/23   
  شاير ال ال سي. (71)

 .  
  إنط�ق ممتد المفعول &م�ح أمفيتامين (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-  20   (21) PCT/NA2005/000155  
(22) 2005/4/20  
  الكون انك شركة سوبسرية (71)

   ھاننبرج سويسرا٦٣٣١، ك ھـ ، ٦٩ بوش ٦٢ص ب  
  العين مثبطات ھيستون لنزع انزيم ا@سيتليز لع�ج ا@مراض ا@نح�لية في (54)

   رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  21   (21) PCT/NA2005/000509  
(22) 2005/9/13   
  ويــــــث ، شركة متحدة (71)

  ة ا&مريكية ، الو@يات المتحد٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
  تراكيب مضادة لنمو ا&ورام (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧١  

  

-  22   (21) PCT/NA2005/000518  
(22) 2005/9/7   
  نوفارتيـس أ ج ، شركة مساھمة (71)

   ، سويسرا٤٠٥٦ ، بازل ٣٥ليختستراس  
  MPA بكيناز المتعلقةاستخدام مشتقات ايزوكوينولين لع�ج السرطان وا&مراض  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  23   (21) PCT/NA2006/000377  
(22) 2006/4/23  
   ايلى ليلى آند كومبانى ، شركة متحدة ، امريكية (71)

  ا@مريكية  ، الو@يات المتحدة٤٦٢٨٥ليلى كوربوريت سنتر ، انديانا بوليس ، اناديانا  
)  بنزيل –فلورو ميثايل   بيس ث�ثى– ٥ ، ٣(-١[  ، ٢{بللورية الحديثة الخاصة بـ الصيغ ال (54)

 -٢(}  يل -٣-بيردين  ] يل -٤-ترايازول  H [ 1 ، 2 ، 3 ] ١-  يل -٤-  بيبريدين -٥-
   ميثانون–) كلورو فينيل 

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-   24   (21) 2005040197  
(22) 2005/4/18  
  محمد زكريا احمد على (71)

   ا@سكندرية- باب شرقى – وابور المياه – عمارة الصيادلة –شارع ج�ل الدسوقى . 
  ع�ج الصدفية وا@كزيما وع�ج قرحة الساق والفراش والحروق (54)

   رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٢  

  

-   25   (21) 2005040212  
(22) 2005/4/26  
  .المركز القومى للبحوث  (71)

   جمھورية مصر العربية- محافظة الجيزة - الدقى–شارع البحوث  33 
  مركب قلويدى مضاد ل�ورام من أصل نباتى (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

  

-   26   (21) 2005110466  
(22) 2005/11/8  
  المركز القومي للبحوث (71)

   الدقى–مكتب اتصال براءات ا@ختراع- المركزالقومي للبحوث / -لتحريرشارع ا 33 
  مستخلص مادة غير متصبنة من أصل نباتى مضاد ل�ورام (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-   27   (21) 2006090526  
(22) 2006/9/27  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى–مكتب اتصال براءات ا@ختراع- لقومي للبحوث المركزا/ -شارع التحرير 33 
  مضاد للبكتريا طريقة جديدة لتحضير رقائق لدائن بولى اوليفينية والمحتوية علي مركب (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٣  

  

-   28   (21) 2007040168  
(22) 2007/4/10   
   يسرى محمد محمود ابراھيم (71)

   الجيزة– فيصل – نھاية محطة مدكور –لعمدة شارع ا 1 
  خام المنجنيز الطبيعى (54)

  فنى رفض :التقرير القانونى
  
 

  

-   29   (21) 2007050250  
(22) 2007/5/20  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

   ، الو@يات المتحدة ا@مريكية-٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
   مھلجن-٤ريقة لتحضير المركبات الوسطية كوينولين ط (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-   30   (21) 2007060341  
(22) 2007/6/20  
  محمد عمر على س�مه (71)

  ش الكاب�ت برج الشھيد بالمطريه 45 
  ـــاكصـــــــــــقر صــــــــــــــــيد ا&سمـــــــــــــــــــ (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٤  

  

-  31   (21) 2008010067  
(22) 2008/1/13  
  محمد فوزى محمود احمد (71)

   القاھرة– البساتين – دار الس�م –ش حسن عبد الحليم  11 
  )بى اس ام ( محرك الستائر الكھربائى  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  32   (21) 2008010141  
(22) 2008/1/24  
  ج�ل محمد محمد ابراھيم (71)

  ١٣ شقة -مدينة زھراء حلمية الزيتون  42 
كيميائيا  )o 157) كو@ى اربع بيئات مركبة لتعريف بكتريا السالموني� والشيج� وايشيريشيا (54)

  باختبارات بسيطة
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

  

-  33   (21) 2008020247  
(22) 2008/2/11   
  بسام أحمد أحمد بدوى زايد (71)

  قرية أويش الحجر مركز المنصورة محافظة الدقھلية 
  فرامل التداخل (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٥  

  

-  34   (21) 2008020250  
(22) 2008/2/11  
  بسام أحمد أحمد بدوى زايد (71)

  قرية أويش الحجر مركز المنصورة محافظة الدقھلية 
  ا�كصدام المرن (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  35   (21) 2008020252  
(22) 2008/2/11  
  بسام أحمد أحمد بدوى زايد (71)

  قرية أويش الحجر مركز المنصورة محافظة الدقھلية 
  الزجاج المغلف (54)

  رفض فنى :القانونىالتقرير 
  
 

  

  

-  36   (21) 2008030396  
(22) 2008/3/9  
  ابراھيم سليمان سليمان الجندى (71)

   محافظة الغربية- مركز زفتى -قرية مسجد وصيف  
  ا@س�مى(المحرك المصرى  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٦  

  

-  37   (21) 2008030441  
(22) 2008/3/13   
  محمود س�مة حسن س�مة عبدهللا (71)

   جيزة– منشأة البكارى الھرم ٤ش ربيع جابر متفرع من كوبرى 11 
  ألة الحركة الدورانية الھيدروليكية (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  38   (21) 2008030442  
(22) 2008/3/13  
  محمود س�مة حسن س�مة عبدهللا (71)

   جيزة– منشأة البكارى الھرم ٤ش ربيع جابر متفرع من كوبرى 11 
  ألة الحركة الدورانية الھيدروليكية (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  39   (21) 2008030503  
(22) 2008/3/24  
  مصطفى كامل حسنى شميس (71)

  محافظة القليوبية_ البلدشبرا_ الدور الثانى _ش زين العابدين14 
  السلك الدوار (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٧  

  

-  40   (21) 2008040560  
(22) 2008/4/1   
  أيمن محمد عبده شرف (71)

  ١ شقة - ٥٠ عمارة -١٣ الحى-٤مجاورة- مدينة الشيخ زايد 
  ماكينة التحكم فى انارة السلم (54)

  فنىرفض  :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  41   (21) 2008040662  
(22) 2008/4/21  
  حاتم احمد موسى محمد (71)

  شارع مسجد الرحمة متفرع من شارع احمد حلمى الخلفاوى شبرا مصر 82 
  جرس مدرسى اوتوماتيك (54)

  فنى رفض :التقرير القانونى
  
 

  

-  42   (21) 2008050791  
(22) 2008/5/14  
  نادر عمر أحمد محمد (71)

 – متر إستثثماري١٢٥ عمارات ١ عمارة – شارع الشباب– مدينة العبور– القاھرة–مصر 
  ٤شقة رقم 

  تري بول (54)
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

١٧٨  

  

-  43   (21) 2008050814  
(22) 2008/5/18  
  مه اسبانيةشركة مساھ. جارسيا البيرو@ اى ھيجوس ، اس ال  (71)

  اسبانيا –) الكانتى (  ايع اس بى اى ٠٣٦٨٠- ، اى ٣ ان ايه ٥٦ابيرو / ھيرماناس سى  
  أطراف مانعة للتسرب للبطاريات (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  44   (21) 2008050825  
(22) 2008/5/19  
  ع�ء تاج على يونس (71)

  ارع العمارنةش_ أسيوط ساحل سليم 
  محرك يعمل بدون وقود (54)

  فنى رفض :التقرير القانونى
  
 

  

-  45   (21) 2008060989  
(22) 2008/6/15  
-٣محمد علي محمود محمد مصطفي السمان-٢أحمد علي محمود محمد مصطفي السمان -1 (71)

  محمود محمد مصطفي السمان علي
  كة سيد ل�دويةاسيوط ش القصر العيني بجوار شر 

  مصيدة البراغيث صديقة البيئة (54)
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

١٧٩  

  

-  46   (21) 2008071160  
(22) 2008/7/9  
  حسن محمود عبد الوھاب قرنى (71)

   حلوان- اطفيح - منيل السلطان -محمود عبد الوھاب قرنى  
  كھربىغير (موتور يتحرك بالمجال المغناطيسى  (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-  47   (21) 2008071176  
(22) 2008/7/13  
  امل اسعد عقيل عزوز (71)

   قسم مصر القديمة-٨ شقة -ش المنيل 51 
  مسند للقدمين يتحرك كالبندول لتوليد الكھرباء (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-  48   (21) 2008091531  
(22) 2008/9/14  
  وفاء محمد مسعود الفرس (71)

   ا@سكندرية- ٥٣ شقة –تعاونيات سموحة  27 
  مخلوط غذائى من ا@لياف لتقليل الوزن (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٨٠  

  

-  49   (21) 2008101739  
(22) 2008/10/22  
  نبيل محمود الطنطاوى (71)

   ميدان الحجاز٣ ش احمد خشبة شقة ١٢لجديدة مصر ا 
شاشة  كشف عوارض الحوادث وا@عطال بالرحلة فى غرفة رئيس السكة الحديد فى (54)

  تليفزيون كبيرة
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

  

-  50   (21) 2008111866  
(22) 2008/11/16  
  خالد محمد امين محمد (71)

   البحر ا@حمر– راس غارب – شارع ھاشم خليل ٣ –العبور الجديد  
  ع�ج لمرض السرطان (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  51   (21) 2008111925  
(22) 2008/11/26  
  حسام الدين مصطفى محمود يوسف (71)

  شارع محمد الوكيل من ترعة الھوارى ـ المطرية 16 
   المزدوجا@طار المطاط والجنط (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٨١  

  

-  52   (21) PCT/NA2005/000242  
(22) 2005/5/21  
    شركة مساھمة كندية-ميرك فوريست كندا اند سي اوه  (71)

   ال أي كندا٣ اتش ٩ترانس كندا ھيجواى كيركي�ند كويبس اتش  16711 
كربوكس - ٣-نافثيريدين٨،١-ھيدرو داي- ٤،١-دالفينيل به استب-٣(-١-أوكسو-٤مثبطات  (54)

  ٤-أميد فوسفو داي استيراز
  رفض فنى :القانونى التقرير

  
 

  

  

-  53   (21) PCT/NA2005/000699  
(22) 2005/11/6  
   شركة المانية-مورفوشيم اجتين جيسيليتشفيت فور كومبجنريشي تشيمي (71)

   المانيا- مينشين ٨١٣٧٩ ايه ٣٧-٣٧جيمندر ستريت  
  أيزو إسترات حيوية جديدة &كتينونين (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  54   (21) PCT/NA2005/000711  
(22) 2005/11/9  
   شركة أمريكية مساھمة–سيفالون ، إنك  (71)

 ت المتحدة الو@يا١٩٣٨٠ – ٤٢٤٥برانديواين باركواى وست شيستر ، بنسلفانيا  145 
  ا&مريكية

  تركيبة من المودافينيل ا�ناليبتى ومضاد ل�كتئاب لع�ج ا�كتئاب (54)
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

١٨٢  

  

-  55   (21) PCT/NA2006/000076  
(22) 2006/1/23  
  ويــــث ، شركه متحده ، امريكيه (71)

  .ا@مريكية   ، الو@يات المتحدة٨٧٤-٧٩٤٠ فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى 
  مجفده CCI - ٧٧٩صياغات  (54)

  فنى رفض :التقرير القانونى
  
 

  

-  56   (21) PCT/NA2006/000135  
(22) 2006/2/8  
  ليزافر ايه كومباني شركه محدوده فرنسيه (71)

   باريس، فرنسا-٧٥٠٠١-شارع اتيين مارسيل ، 
  الدم  الخميره لع�ج او منع ارتفاع سكر الدم او لتثبيت سكرجدران خليه (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  57   (21) PCT/NA2006/000206  
(22) 2006/3/2  
  بورد أوف ريجنتسى ذى يونيفرستى اوف تكساس سيستم ، مؤسسة- ويــث ، شركة متحدة  (71)

  علمية
 201 - ، الو@يات المتحدة ا&مريكية ٧٩٤٠،ماديسون ، نيوجيرسى فايف جيرالدا فارمز  

   ، الو@يات المتحدة ا@مريكية٧٨٧٠١ ، اوستن ، ٧الشارع 
/ العظمى العضلى و إستخدام تيجيسيكلين ، وحدة او فى تركيبة مع ريفامبين لع�ج ا�لتھاب (54)

  او التھاب المفاصل التلوثى
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

١٨٣  

  

-  58   (21) PCT/NA2006/000209  
(22) 2006/3/4  
   ا&مارات العربيه المتحده-ميسكون تريدنج اس ايه (71)

   ا&مارات- الشارقة٨٦٧٤بي اوه بوكس  
  طرق خاصه بع�ج مرض البطانه الرحميه (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  59   (21) PCT/NA2006/000622  
(22) 2006/6/27  
   شركة امريكية–سيلجين كوربريشين  (71)

   امريكا٠٧٩٠١ان جي , موريس افانيوا سيوميت 86 
  مركبات معدلة للمناعة لع�ج اضطرابات الجھاز العصبي المركزي (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  60   (21) PCT/NA2006/000816  
(22) 2006/9/3  
  كيه جي آيه آيه. ميرز فارما جي أم بي أتش أند كو (71)

   فرانكفورت أم ماين، المانيا٦٠٣١٨ -،دي١٠٠إيكينھيمر @ندستراس  
المرتبطه بمرض   امينو ھكسان حلقى لمعالجة امراض السلوك– ١ع�ج باستعمال مشتقات  (54)

  الزھيمر
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

١٨٤  

  

-  61   (21) PCT/NA2006/000831  
(22) 2006/9/5  
   شركة امريكية- سيلجين كوربريشين (71)

   امريكا-٠٧٠٥٩بودر ھورن دريف وارين ان جي  7 
لع�ج اضطرابات  طرق @ستخدام عقاقير انتقائية مثبطة للسيتوكين وتركيبات تحتوي عليھا (54)

  الجھاز العصبي المركزي والتحكم فيه
  رفض فنى :نونىالتقرير القا

  
 

  

  

-  62   (21) PCT/NA2006/000918   
(22) 2006/9/25  
  افينتس فارماسوتيكالس اى ان سى (71)

   امريكا- ٢٨٥٤ -٠٨٨٠٧سومير سيت كوربريت بلوفيرد بريدجيواتار ان جى  300  
 ٣- برومو  -4 ) - ( يل- ١- ببريدين -) فينيل- فلورو -٢- امينو ميثيل -٥(- ٤(ھيدروكلوريد  (54)

  تريبتاز للخلية البدنية ميثانون كمثبط �نزيم)  يل - ٢ - ثيوفين - بروكسى -٥ - ميثيل -
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

  

-  63   (21) PCT/NA2007/000246  
(22) 2007/3/5  
  زوري� ايه جي (71)

  . سويسرا- ويتنجن ٥٤٣٠ سى اتش ٤١ھاردستاس  
  طريقة ونبات لع�ج المادة الليفية المعرضة للتحلل بواسطة نشاط حيوي (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٨٥  

  

  

-  64   (21) PCT/NA2007/000907  
(22) 2007/8/27  
  ثرى ام انيوفيتيف بروبرتيز كومبانى شركة متحدة (71)

  الو@يات المتحدة٣٤٢٧ -٥٥١٣٣ سانت بول يمنيسوتا ٣٣٤٢٧ثرى ام سنتر ، ص ب  
  ا@مريكية

  تجميعات وحدات ا@تصا@ت وطرق عملھا واستعمالھا (54)
   رفض فنى :القانونى التقرير

  
 

 



  
١٨٦

  
  
  

  

.  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  

  بيان
&حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالطلبات

  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنويةوذلك   



  
١٨٧

  
  
  

  

 

-   1   (21) 2007060288  
(22) 2007/6/3  
  الفرن الشوايه (54)

 GRILLER OVEN  

  ھيم عبده ابراھيم ابو حطبايمن ابرا (71)
  
 

  

  

-   2   (21) PCT/NA2006/000345  
(22) 2006/4/11  
   ونظام مساعد من الصابونين١٨تركيبات لقاح تشتمل على ا4نترلوكين  (54)

 VACCINE COMPOSITIONS COMPRISING AN INTERLEUKIN 18 
AND SAPONIN ADJUVANT SYSTEM  

   جSكسو سميزكلين بيولوجيكالز اس ايه- كوربريشين سميزكلين بيكام (71)
 سمر احمد اللباد  (74)

  
 

 

 

-   3   (21) 1999060656  
(22) 1999/6/3  
   ھيدركسى بروبيونيك جديد-٢- اريل -٣مشتق حمض  (54)

 NEW 3-ARYL-2-HYDROXYPROPIONIC ACID DERIVATIVE (I)  

  استرا اكتيبو4ج (71)
  يو سى بى اس اية (74)

  
 

  



  
١٨٨

  
  
  

  

  

-  4   (21) 2005060276  
(22) 2005/6/4  
   ى ذو العدسه المائيهسخان شمس (54)

 SOLAR HEATER WITH WATER LENS  

   احمد محمد عابدين محمد (71)
  
 

  

-  5   (21) PCT/NA2006/000344  
(22) 2006/4/11  
  تركيبات مولده للمناعه (54)

 IMMUNOGENIC COMPOSITIONS  

  ربريشين سميزكلين بيكام كو-جSكسو سميزكلين بيولوجيكالز اس ايه  (71)
 سمر اللباد  (74)

  
 

  

 

-   6   (21) 1993060386  
(22) 1993/6/24  
  عSج سرطان الدم والمضادات با4عشاب العوده الى الطبيعيه (54)

 MEDICINAL TREATMENT FOR BLOOD & ORGAN CANCER  

  فتحى عثمان عبد الرحمن جاسر (71)
  
 

  



  
١٨٩

  
  
  

  

  

-   7   (21) 1993060387  
(22) 1993/6/24  
  عSج ضغط الدم العالى والمنخفض با4عشاب الطبيعيه (54)

 TREATMENT OF HYPER & HYPOTENSION  

  فتحى عثمان عبد الرحمن جاسر (71)
  
 

  

  

-   8   (21) 2005060295  
(22) 2005/6/21  
  المتحكم الذكى لكرسى المعاقين بدنيا (54)

 The project is about controlling the push-chair for the fully  

  محمد فؤاد جمال الدين معوض السخاوى (71)
  
 

  

-   9   (21) 2007060293   
(22) 2007/6/4  
  ن طريق عقار ايروسولعSج التليف الحوصلى بمضادات حيويه ع (54)

 TREATING CYSTIC FIBROSIS WITH ANTIBIOTICS VIA AN 
AEROSOL DRUG  

  ويــــث (71)
  سوليل سو4ر سيستيمز ليمتد (74)

  
 

  



  
١٩٠

  
  
  

  

  

-   10   (21) 2007060304  
(22) 2007/6/6  
)  يل-٤-يدين بيبر - يل -٨- كوينولين -) فلورو -٥(-١(-٤[-٨- ميثوكسى - ٦امSح حمض  (54)

  كوينولين ھيدروكلوريك]  يل -١-بيبرازين 
 -METHOXY-8-[4-(1-(5-FLUORO)-QUINOLIN-8-YL-PIPERIDIN-

4-YL)-PIPERAZIN-1-YL]-QUINOLINE HYDROCHLORIC ACID 
SALTS  

  ويــــث (71)
  سوليل سو4ر سيستيمز ليمتد (74)

  
 

  

-   11   (21) 2007060305  
(22) 2007/6/6  
 -٤- بيبريدين -يل  -٨-كوينولين -) فلورو -٥(-١(-٤ [ -٨- ميثوكسى -٦امSح سكسينات لـ  (54)

  كوينولين وصوره بلوريه منه]  يل - ١-بيبرازين ) يل 
 SUCCINATE SALTS OF 6-METHOXY-8-[4-(5-FLUORO)-

QUINOLINE-8-YL-PIPERIDIN-4-YL)PIPERAZIN1-YL]-
QUINOLINE AND CRYSTALLINE FORMS THEREOF  

  ويــــث (71)
  سوليل سو4ر سيستيمز ليمتد (74)

  
 

  

-   12   (21) 2007060306  
(22) 2007/6/6   
  سيانوبيريدينات مستبدله كمثبطات كيناز بروتين -3 (54)

 SUBSTITUTED 3-CYANOPYRIDINES AS PROTEIN KINASE 
INHIBITORS  

  ويث (71)
  ل سو4ر سيستيمز ليمتدسولي (74)

  
 

  



  
١٩١

  
  
  

  

  

-   13   (21) 2007060307  
(22) 2007/6/6  
  سيانو بيريدينات مستبدله كمثبطات كيناز بروتين (54)

 SUBSTITUTED CYANOPYRIDINES AS PROTEIN KINASE 
INHIBITORS  

  ويث (71)
  سوليل سو4ر سيستيمز ليمتد (74)

  
 

  

-   14   (21) 2007060310  
(22) 2007/6/7  
 بيبرازين -يل  -8-  كينولين- )  فلورو -٥(-١(-٤ [-٨-  ميثوكسى -٦ا4شكال المتبلوره من  (54)

- يل بيبريدين -٨-كينولين  -) فلورو -٥(-١(-٤ [ -٨- ميثوكسى -٦-كينولين من ]  يل -١-
   كينولين-]  يل -١- بيبرازين -)  يل -٤

 CRYSTALLINE FORMS OF 6-METHOXY-8-[4-(1-(5-FLUORO)-
QUINOLIN-8-YL-PIPERIDIN-4-YL)-PIPERAZIN-1-YL]-
QUINOLINE  

  ويث (71)
  سوليل سو4ر سيستيمز ليمتد (74)

  

 



  
  

  

١٩٢

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  بيان

#حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالبراءات
  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

  لعدم سداد الرسوم السنوية



  
  

  

١٩٣

 
-   1   (11) 019609  

(21) 1991060395   
  وحابك ميكانيكي) سوسته(عمليه محسنه �نتاج حابك ميكانيكي  (54)

 IMPROVED PROCESS FOR PRODUCING A MECHANICAL 
FASTENER AND A MECHANICAL FASTENER PRODUCED 
THEREBY  

   ي بروكتر اند جامبل كومبانيذ (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   2   (11) 021012  
(21) 1992070379   
  طريقه �نتاج ارينات ثنائيه الفاناديوم من اوكسي كلوريد فاناديوم (54)

 PROCEDURE FOR THE PRODUCING OF VANADIUM - BIS 
ARENES FROM VANDIUM OXYCHLORIDE  

  ل.ر.بوليمرى اوروبا س (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   3   (11) 020415  
(21) 1992070381  
   اوليفينات-ل`ثيلين والفا ) التساھمية ( مكون صلب لحفاز للبلمره (54)

 SOLID COMPONENT OF CATALYST FOR THE ( CO ) 
POLYMERIZATION OF ETHYLENE AND OLEFINS .  

  ل.ر .بوليمرى اوروبا س  (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

  

١٩٤

  

-   4   (11) 020437  
(21) 1992070383  
  جھاز مدعم من اجل البلمره التساھميه ل`يثيلين (54)

 SUPPORTED CATALYST FOR THE CO POLYMRIZATION OF 
ETHYLENE.  

  ل. ر. بولميرى اوروبا سى  (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
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  تصدير

  

تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتـوى  
على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح    

اختراع، لالستغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات 
  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،   
تم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين 

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز   مكتب براءات 
البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من 
جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات      

  .التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام  التكنولوجية
وقد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية   

  مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة 
، وتطلب ذلك جهودا كبيرة  2003لسنة  1366ية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم التنفيذ

  .حتى صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع   

راعات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل التطوير التكنولوجى  لالخت
تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،  
وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن  

ت اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة  رعاية الموهوبين من ذوى القدرا
  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 

  رئيس أكاديمية                                                         
  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           

   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
 

  



(  

   العددافتتاحية 
  

  

 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

 1949 لسنة 132 الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم 1939

 82 ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعية ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

 وبمقتضى القانون األخير فإنه ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال2002لسنة 

يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم 

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

    ومما ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحمايـة حقـوق      

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى ج

والمبتكرين ـ من األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركـان العـالم    

الجديد الذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هـذا مزيـدا مـن                

 االهتمام بهذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسـب مـع             

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بمـا        واختراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت      

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

               القائم بأعمال        

  االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

  

  "عصمت على عبد اللطيف . م    "            

(ii)  



  

  رموز البيانات الببليوجرافية
  

  الرمز  البيان الببليوجرافى

 11  رقم البراءة

 12  نوع البراءة

 21  رقم الطلب 

 22  تاريخ تقديم الطلب 

   بيانات األسبقية  

 31  :  رقـم األسبقيـة 

 32  : تاريخ األسبقية  

 33  : دولة األسبقيـة 

 44  البراءةطلب تاريخ النشر عن قبول 

 51  التصنيف الدولي للبراءات 

 54  تسمية االختراع

 71  اسم طالب البراءة 

 72  اسم المخترع

 73  اسم الممنوح له البراءة

 74  اسم الوكيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( iii )  



  

  

 

ii

  

 

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
� �

 
 

 

 ةــــــــالدول الرمز  ةـــــــالدول الرمز
CR كوستاريكا       AE ا�مارات العربية المتحدة 

CU كوبا  AF أفغانستان 

CY قبرص  AL البانيا 

CZ جمھورية التشيك  AO +أنجو 

DE ألمانيا  AR ا-رجنتين 

DK الدنمارك  AT النمسا 

DM دومينيكا  AU استراليا 

DO لدومينيكان جمھورية ا  AZ اذربيجان  

DZ الجزائر  BA البوسنه والھرسك 

EC أكوادور  BB بربا دوس 

EE استونيا  BD بنج7ديش 

EG جمھورية مصر العربية  BE بلجيكا 

ES أسبانيا  BF بوركينا فاسو 

ET إثيوبيا  BG بلغاريا 

FI فنلندا  BH البحرين 

FR فرنسا  B I بروندى 

GA جابون  BJ نينبي  

GB المملكة المتحدة  BM برمودا 

GCC مجلس التعاون الخليجى    BO بوليفيا 

GD جرينادا   BR برازيل 

GE جورجيا  BS جزر الباھاما 

GH غانا  BU برما 

GM جامبيا   BW بتسوانا 

GN نيايغ  BY ب7روس  

GQ غينيا الوسطى  BZ بليز  

GR اليونان   CA كندا 

GT +جواتيما  CF ورية أفريقيا الوسطىجمھ 

GW غينيا بساو  CG الكونغو 

GY جويانا  CH  سويسرا   

HK ھونج كونج  CI ساحل العاج 

HN ھندوراس  CL شيلى 

HR كرواتيا  CM رونيكام 

HU المجر  CN الصين 

ID أندونسيا   CO   كولومبيا 

( iv )  



  

  

 

iii

  

 تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 MD جمھورية ملدوفا  ID إندونسيا 
 ML مالى   IE أيرلندا 

 MN منغوليا  IL إسرائيل 

 MR موريتانيا   IN الھند 

 MT مالطا  IQ العراق 

 MV جزر المالديف  IR إيران 

 MW مالوى  IS أيسلندا 

 MX الماكسيك  IT إيطاليا 

 MY ماليزيا  JO ا+ردن 

 MZ موزمبيق  JP اليابان 

 NA ناميبيا  KE كينيا 

 NE النيجر  KG كرجيزستان 

 NG نيجيريا  KM كومورس 

 NI نيكاراجوا  KN سانت كيتسى ونيفيز 

 NL ھولندا  KP شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية( 

 NO النيرويج  KR الجنوبية( جمھورية كوريا( 

 NZ نيوزي7ندا  KW الكويت 

 OM عمان  KZ كزاخستان 

 PA بنما  LA جمھورية +و الديمقراطية  
 PE بيرو  LB لبنان 

 PG جمھورية غينيا الجديدة  LC سانت لوشيا 

 PH الفلبين  LI ليخنشتين 

 PK باكستان  LK سيري7نكا 

 PL بولندا  LR ليبيريا 

 PT البرتغال  LS ليسوتو  

 PY بروجواى  LT لتوانيا 

 QA رقط   LU لوكسمبورج 

 RO رومانيا  LV تفيا+ 

 RS جمھورية الصرب  LY ةليبيالجمھورية العربية ال 

 RU جمھورية روسيا ا+تحادية  MA المغرب 

 RW رواندا  MC موناكو 

 SA المملكة العربية السعودية  MD جمھورية ملدوفا 
 SC سيشل  ME مونتينجيرو 
 SD السودان  MG مدغشقر 

( iv )  



  

  

 

iv

  

� �

ع رموز الدول األعضاءتاب  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 ZA جمھورية جنوب أفريقيا  RW رواندا 

 ZM زامبيا  SG سنغفافورة 

 ZR زائير  SI سلوفينيا 

 ZW زيمبابوى  SK سلوفيكيا 

    SL سيراليون 

    SM سان مارينو 

     SN السنغال  

    SO الصومال 

     SR سورنيام  

    ST ساوتومى و برنسبى 

    SV السلفادور 

    SY الجمھورية العربية السورية 

    SZ سوازي7ند 

    TD تشاد 

    TG جووت 

    TJ طاجيكستان 

    TH تاي7ند 

    TM تركمانستان 

    TN تونس 

    TR تركيا 

    TT ترناداد و توباجاو 

    TW تايوان 

    TZ جمھورية تنزانيا ا+تحادية 

    UA أوكرانيا 

    UG أوغندا 

    US الو+يات المتحدة ا-مريكية 

    UY أورجواى 

    UZ اوزبكستان 

    VE 7فنزوي 

    VN فيتنام 

    YD اليمن 

    YU يوغوسلفيا 
  

( iv )  
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  ان بي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر يوليه بالطلبات 

  والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 



  

٢

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب4راءة بإخط4ار يوج4ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًإل44ى مكت44ب ب44راءات ا?خت44راع مت44ضمنا أس44باب ا?عت44راض وذل44ك خ�44ل س44تين يوم44ا  م44ن ً

ًتاريخ ا?ع�ن عن قبول الطلب ف4ى جري4دة ب4راءات ا?خت4راع ، ي4أتى ھ4ذا تطبيق4ا Hحك4ام 
 من قانون حماية حق4وق الملكي4ة الفكري4ة ال4صادر بالق4انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



  

٣

  

-   1   (21) 2003080747  
(22) 2003/8/2  
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)  
(72)  1- REMI, JACQUES   

 2- PIERRE, JEANVOINE   

 3- BIAGIO, PALMIERI   
  منصھره فرن ?عداد تركيبات زجاج تحتوى على مستوى منخفض من جسيمات غير (54)
(31) 02/09728 
(32) 2002/7/31 
(33) FR  

  

-   2   (21) 2006020065  
(22) 2006/2/19  
(71) PGS AMERICAS, INC (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  STEVEN J. MAAS  
احساس  مقياس التسارع البصرى ومقياس الميل البصرى ومنظومه مجسات او اجھزه (54)

  مرجافيه تستخدم مقياسى التسارع والميل المذكورين
(31) 11/095,860 
(32) 2005/3/31 
(33) US  

  



  

٤

  

-   3   (21) 2006070357  
(22) 2006/7/26  
  مصر العربيه  جمھوريه-الھيئه العامه لمدينه مبارك ل^بحاث العلميه و التطبيقات التكنولوجيه (71)
  ايھاب عبدالرؤوف اسماعيل سرور/ دكتور  (72)

  عمر عبد الفتاح عماره/ دكتور 

  

 محمود السيد عبداللطيف  (74)
?نتاج احماض امينيه و  الناتج من مجازر الدواجنطريقه بيولوجيه لمعالجه مخلفات الريش  (54)

   انزيمات

  

-   4   (21) 2006110605  
(22) 2006/11/21  
   جمھوريه مصر العربيه-المركز القومى للبحوث (71)
  محمد ضياء الدين حسنين على/ ـ ا?ستاذ الدكتور١  (72)

  مختار محمد عبدالقادر/ ـ ا?ستاذ الدكتور٢ 

  نھال سامى احمد فتحى الموجى/ ـ الدكتورة٣ 
اوالشت^ت بمخلوط  طريقه لمقاومه ا?مراض التى تصيب جذور النباتات عن طريق البذور (54)

   كيماوى قبل الزراعه

  

-   5   (21) 2007040171  
(22) 2007/4/11  
 )جمھورية مصر العربية( محمد عبد المنعم محمد بسيونى/ المھندس (71)
 )جمھورية مصر العربية( محمد عبد المنعم محمد بسيونى/ المھندس  (72)
  )جمھورية مصر العربية( القرص الب^ستيكى ا?من لمرضى الفشل الكلوى (54)

  



  

٥

  

-   6   (21) 2007090500  
(22) 2007/9/25  
   جمھوريه مصر العربيه-صفية حمدى محمود شمردل الحنفى / د. أ (71)
   جمھوريه مصر العربيه-صفية حمدى محمود شمردل الحنفى /  د.أ  (72)
   نمو نباتات الزينه تركيبه سماديه محتويه على ا?ستروجين كمنظمات نمو بيولوجيه لتحفيز (54)

  

-   7   (21) 2008010073  
(22) 2008/1/15  
 )جمھورية مصر العربية( المركز القومى للبحوث (71)
  ادل محى الدين الخضرىع/د.أ-١  (72)

  نادية امين بدر/د-٢ 

  منزه جمال الدين محمد السيد خفاجى/ د.أ-٣ 

  نھال لطفى ابو ريا/د-٤ 
   ةوا?لتھابات الفمي  القرحة رخوه ?طقم ا?سنان لمواجھة جديده كبطانةطريقه لتصنيع ماد (54)

  

-   8   (21) 2008030494  
(22) 2008/3/23   
(71) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIC SAS (FRANCE)  
(72)  1-FREDERIC WATERLOT   

 2-EMMANUEL GUILLON   

 3-FENGQUAN SONG   

 4-TING ZHANG   

 5-XUN CHEN   
  عمود مقوى مفتوح لغرفه كھربيه (54)
(31) 0702073 
(32) 2007/3/22 
(33) FR  
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر يوليه بالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
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 يعترض كتابة على السير فى إج9راءات الب9راءة بإخط9ار يوج9ه نأيجوز لكل ذى شأن " 

Bخت99راع مت99ضمنا أس99باب اBًعت99راض وذل99ك خ�99ل س99تين يوم99ا م99ن ًإل99ى مكت99ب ب99راءات ا
ًتاريخ اBع�ن عن قبول الطلب ف9ى جري9دة ب9راءات اBخت9راع ، ي9أتى ھ9ذا تطبيق9ا Nحك9ام 

 من قانون حماي9ة حق9وق الملكي9ة الفكري9ة ال9صادر بالق9انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 
   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



٨  

  
    

    

  

  
-   1   (21) PCT/NA2005/000679  

(22) 2005/10/25  
(71) ESCO CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  TERRY, BRISCOE L.  
  تجميعه اقران قابله للفك (54)
(31) PCT/US2004/011266 - 425934,10 - 824490,10 
(32) 2004/4/29 - 2003/4/30 - 2004/4/15 
(33) US  

  

-   2   (21) PCT/NA2006/001193  
(22) 2006/12/12  
(71) LORD CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)  

(72)  1-CHRISTIAN, C. GREEN   
 2-JACK, N. TALLMADGE   

  تركيبه Gصقه للصقھا على سطح معدنى ومطاط للمعدن ال9صق (54)
(31) PCT/US2005/021520 - 60/580,306 
(32) 2005/6/16 - 2004/6/16 
(33) US  

  

-   3   (21) PCT/NA2007/000921  
(22) 2007/8/29  
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF 

AMERICA)  
(72)  LANT, NEIL, JOSEPH  
  تركيبات منظفات صناعيه (54)
(31) PCT/US2006/007733 - 05251269,6 
(32) 2006/3/2 - 2005/3/3 
(33) EP  
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-   4   (21) PCT/NA2007/001061  
(22) 2007/10/8  
(71) MICROSOFT CORPORATION.(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-J. AARON SAUVE   

 2-K. CORNELIS VAN DOK   

 3-J. DONALD LINDSAY   

 4-E. TONY SCHREINER   
  Gنتقاء ع9مه تبويب داخل برنامج تصفح مبوبونظام وطريقه  (54)
(31) PCT/US2006/008415 - 11/101,735 
(32) 2006/3/9 - 2005/4/7 
(33) US  

  

-   5   (21) 2008010007  
(22) 2008/1/3  
(71) CHIO, CHUY-NAN (TAIWAN)  
(72)  CHIO, CHUY-NAN    
  جھاز لتوليد طاقه حركيه (54)
(31) PCT/CN2005/000992 
(32) 2005/7/7 
(33) CN  
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر يوليه بالطلبات 

  والمقدمة فى اطار معاھدة باريس
MAIL BOX  
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لل33وزير المخ33تص ـ عل33ى ح33سب ا7ح33وال ـ بع33د ا7ع�33ن ع33ن قب33ول طل33ب الب33راءة " 

عل3ق ب3شئون ا7عتراض على السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطل3ب يت
ال33دفاع او ا7نت33اج الحرب33ى او ا7م33ن الع33ام او ان ل33ه قيم33ة ع33سكرية او امني33ة او ص33حية، 
ويك33ون ا7عت33راض خ�33ل ت33سعين يوم33ا م33ن ت33اريخ ا7ع�33ن ع33ن قب33ول طل33ب الب33راءة ف33ى 

  . جريدة براءات ا7ختراع
ويترت33ب عل33ى ا7عت33راض ف33ى الح33ا7ت الم33شار اليھ33ا وق33ف ال33سير ف33ى اج33راءات اص33دار 

  "لبراءة  ا



١٢
  
  
    

  

  
-   1   (21) 2001070771  

(22) 2001/7/11  
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (SWITZERLAND)  
(72)  TORSTEN, HOFFMANN   

 SONIA M. POLI   

 PATRICK SCHNIDER   

 ANDREW SLEIGHT  
    فنيل بيريدين- ٤عقاقير مصدريه من مشتقات  (54)
(31) 00115287.5 
(32) 2000/7/14 
(33) EP 
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-   2   (21) 2004070320  
(22) 2004/7/28   
(71) LES LABORATOIRES SERVIER (FRANCE)  
(72)  1-VERONIQUE LECLERC   

 2-SYLVIE PAILLOUX   

 3-PASCAL CARATO   

 4-CARINE INTROVIGNE   

 5-NICOLAS LEBEGUE   

 6-PASCAL BERTHELOT   

 7-CATHERINE DACQUET   

 8- JEAN A. BOUTIN   

 9-DANIEL H. CAIGNARD   

 10-PIERRE RENARD  
صيدVنيه تحتوى  مركبات اوكسيم حلقيه غير متجانسه جديده وعمليه لتحضيرھا وتركيبات (54)

  عليھا
(31) 0309214 
(32) 2003/7/28 
(33) FR 
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر يوليه بالطلبات 

  PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
 ) من القانون ١٧وفقا 6حكام المادة (
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لل==وزير المخ==تص ـ عل==ى ح==سب ا6ح==وال ـ بع==د ا6ع==�ن ع==ن قب==ول طل==ب الب==راءة " 

 السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطل=ب يتعل=ق ب=شئون ا6عتراض على
ال==دفاع او ا6نت==اج الحرب==ى او ا6م==ن الع==ام او ان ل==ه قيم==ة ع==سكرية او امني==ة او ص==حية، 
ويك==ون ا6عت==راض خ==�ل ت==سعين يوم==ا م==ن ت==اريخ ا6ع==�ن ع==ن قب==ول طل==ب الب==راءة ف==ى 

  . جريدة براءات ا6ختراع
ض ف==ى الح==ا6ت الم==شار اليھ==ا وق==ف ال==سير ف==ى اج==راءات اص==دار ويترت==ب عل==ى ا6عت==را

  "البراءة  



١٦  
  
  

  
    

  

  

-   1   (21) PCT/NA2005/000287  
(22) 2005/6/11  
(71) AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH (GERMANY)  
(72)  1-WENDELIN FRICK   

 2-HEINER GLOMBIK   

 3-WERNER KRAMER   

 4-HUBERT HEUER  

 5-HARM BRUMMERHOP   

 6-OLIVER PLETTENBURG  
على المركبات  مشتقات فلوروجليكوسيد اروماتيه جديده والمنتجات الصيد/نيه المحتويه (54)

  المذكوره واستخدامھا
(31) PCT/EP2003/013454 - 102 58 007,3 
(32) 2003/11/28 - 2002/12/12 
(33) DE  
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   ٢٠١٠يوليه بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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 م-ن ق-انون حماي-ة ١٩ الم-ادة  م-نللفق-رة الثاني-ةيتم النشر ع-ن الب-راءات ال-صادرة طبق-ا " 
:  الت--ى ت--نص علـــ--ـى  و ٢٠٠٢ل--ســنة  ٨٢ ي--ة ال--صادر بالق--انون رق--محق--وق الملكي--ة الفكر

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق-رار ف-ى 
  "جريدة براءات اLختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

١٩
   

  

  

  

-   1   (11) 024738  
(21) 2004020083  
(22) 2004/2/25  
(71) MICROSOFT CORPORATION 

ONE MICROSOFT WAY REDMOND WA 98052  
UNITED STATES OF AMARACA  

(72)  1-NOAH EDELSTEIN  
 2-HANI SALIBA  

 3-HAI LIU  

 4-STEVEN J RAYSON  
  سمر اللباد/ ا(ستاذة (74)
  طريقه لتزامن النسختين ا(ولى والثانيه من ملف الكترونى (54)
(31) 10/376.738  
(32) 2003/2/28  
(33) US  
(51) int. Cl.8 G06F 17/30  

   سنة٢٠ :مدة الحماية 

  
 

  



  

٢٠
   

  

  

  

-   2   (11) 024745  
(21) 2007100514  
(22) 2007/10/2  
(71) MSK VERPACKUNGS-SYSTEME GMBH 

BENZSTRA.SZLIG;E 47533 KLEVE ,GERMANY  
(72)  FRANK MICHELS, MASCHINENBAUTECHNIKER 
 سھير ميخائيل رزق /ا(ستاذة (74)
   حاويات او ما شابه ذلكجھاز لرفع حموله تتكون من عده (54)
(31) 202006015281.4  
(32) 2006/10/4  
(33) DE   
(51) int. Cl.8 B65G 57/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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-   3   (11) 024746  
(21) 2003080750  
(22) 2003/8/2  
(71) Ze CHEN 

ZHUANYXI OIL EXTRAKTION FACTORY JIGUAN, SHENGLI 
OIL FIELD, HEKOU DISTRICT, DONGYING CITY, SHANDONG 
PROVINCE 257237, P.R.CHINA  

(72)  1-ZE CHEN  
 2-ZAEMXON CHEN 

  

  الخولىمحمد احمد مروان / ا(ستاذ  (74)
  وحده بنائيه لhستخدام تحت الماء وطرق تركيبھا واستخدامھا (54)
(31) 0121353344  
(32) 2002/2/8  
(33) CN  
(51) int. Cl.7 E02B 1/00,E02D 23/00  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
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-   4   (11) 024754  
(21) 2006120647  
(22) 2006/12/18  
 حسام حسن احمد جاد هللا شومان (71)

 - محافظه الشرقيه –مشتول السوق - الجديد  بجوار مدرسه العھد-شارع المدينه المنوره
  العربيهجمھوريه مصر 

  حسام حسن احمد جاد هللا شومان  (72)
  جھاز لضبط وقياس تمارين العقله والبطن (54)
(51) int. Cl.8 A63B 23/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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  انبي
   للطلبات ٢٠١٠بالبراءات الصادرة خ�ل شھر يوليه

 PCT بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
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 م4ن ق4انون حماي4ة ١٩ الم4ادة  م4نللفق4رة الثاني4ةيتم الن4شر ع4ن الب4راءات ال4صادرة طبق4ا " 

:  الت44ى ت44نص علـــ44ـى  و ٢٠٠٢ل44ســنة  ٨٢ ن رق44محق44وق الملكي44ة الفكري44ة ال44صادر بالق44انو
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھ4ذا الق4رار ف4ى 

  "جريدة براءات اOختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



٢٥
    

  
    

  

 

-   1   (11) 024739   
(21) PCT/NA2007/000337  
(22) 2007/4/3   
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND) 

SCHWARZWALDALLEE 215, CH - 4058 BASIL - SWITZERLAND  
(72)  1-WALTER HARALD  

 2-CORSI CAMILLA  

 3-EHRENFREUND JOSEF  

 4-LAMBERTH CLEMENS  

 5-TOBLER, HANS  
  سھير ميخائيل رزق/ ا+ستاذة (74)
  تركيبات مبيده ل9فات (54)
(31) 0422400.2 - PCT/EP2005/010757  
(32) 2004/10/8 -                   2005/10/6  
(33) GB -                               EP  
(51) int. Cl. A01N 43/56  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٢٦
    

  
    

  

  

-   2   (21) 024741 

(21) PCT/NA2006/000609  
(22) 2006/6/21  
(71)  AISON CO, LTD 

163-7, GAMJEON - DONG, SASANG - GU, PUSAN 617-050 
REPUBLIC OF KOREA  

(72)  KIM HEE-SUK  
  

  ھدى سراج الدين/ ا+ستاذة (74)
  نهحذاء مصنوع من الراتيج المضغوط لزياده وز (54)
(31) 10-2003-0094999 - 10-2004-0006196 - PCT/KR2004/000325 
(32)   2003/12/22-              2004/1/30-                    2004/2/18 
(33) KR 
(51) int. Cl.8 A43B1/14, 13/14, 5/06   

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

  

-   3   (11) 024744   
(21) PCT/NA2007/000343   
(22) 2007/4/5   
(71) HANSER, VOLKER WERNER 

ZOLLSTRASSE 2, 77694 KEHL, GERMANY  
(72)  HANSER, VOLKER WERNER  
   وجدى نبيه عزيز/ ا+ستاذ (74)
  محول ذو قلب على شكل ملف حلقي (54)
(31) PCT/EP2005/010783 - 102004048793,6 - 102005041975.5  
(32) 2005/10/6 -            2004/10/7 -              2005/9/3  
(33) EP -                       DE -                        DE  
(51) int. Cl.7 H01F 27/06   

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  
  

-   4   (11) 024747   
(21) PCT/NA2007/001039  



٢٧
    

  
    

  

(22) 2007/9/30  
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT   

WITTELSBACHERPLATZ 2,80333 MUNCHEN - GERMANY  
(72)  1-GOBRECHT, Edwin   

 2-NEWALD, RAINER  

 3-SCHMID, ERICH  
  ھارونشحاته ناديه / ا+ستاذة (74)
  طريقه +داره منظومه توربين غاز و بخار (54)
(31) EP05007416.0 - PCT/EP2006/061217  
(32)  2005/4/5 -                    2006/3/31  
(33)                                  EP  
(51) int. Cl.8 F01K 23/10  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   5   (11) 024748  
(21) PCT/NA2007/000801  
(22) 2007/7/31   
(71) ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES AS 

STIKLESTADVEIEN 1 N-7041 TRONDHEIM -NORWAY  
(72)  SCHAUG - PETTERSEN, TOR  
  موريس وھبه موسى (74)
  اشاره كھرومغناطيسيه مكبره متعدده التردد تستخدم من اجل التسجيل فى قاع البحر (54)
(31) PCT/GB2006/000282 - 05020649  
(32) 2006/1/27 -  2005/2/1  
(33) GB -           GB  
(51) int. Cl.8 G01V 3/30   

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٢٨
    

  
    

  

  

-   6   (11) 024750  
(21) PCT/NA2007/001466  
(22) 2007/12/26   
(71) BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT   

MULLERSTR 178.13353 BERLIN - GERMANY  
(72)  LEIFELD, SABINE  
  سھير ميخائيل رزق/ ا+ستاذة (74)
  ه دواء معدله و استخدامھاعلبه لعبو (54)
(31) PCT/EP2006/006533 - 102005032015.5  
(32) 2006/6/27 -              2005/7/1  
(33) EP -                       DE  
(51) int. Cl.8 A61J 7/04,B65D 75/00  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٢٩
    

  
    

  

  

-   7   (11) 024751  
(21) PCT/NA2006/000347  
(22) 2006/4/11  
(71) BENTLE PRODUCTS AG  

OBERNEUHOFSTRASSE 5, P.O BOX 107, CH-6341 BAAR -
SWITZELAND  

(72)  1-AHM POUL, HENRIK  
 2-ANDERSEN, CARSTEN  

  نزيه اخنوخ صادق الياس/ ا+ستاذ (74)
  اله لغرس شريط بذور او شت9ت نباتات (54)
(31)   200301535 - PCT/DK2004/000720  
(32) 2003/10/20 -                  2004/10/20  
(33) DK -                              DK  
(51) int. Cl.8 A01C 7/04  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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-   8   (11) 024752  
(21) PCT/NA2007/001014  
(22) 2007/9/25  
(71) COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ( 

RAFI MARG NEW DELHI 110011- INDIA  
(72)  1-SINGH, SRIDEVI, ANNAPURNA  

 2-CHIKKANANJAIAH, MAHENDRA, KUMAR  

 3-RAO, GANDHAM, VENKATESWARA  

 4-VISHWESHWARAIAH, PRAKASH  

 5-INDRANI, DASAPPA  

 6-RAO, BARAGI, VENKATESHA, RAO, SATHYENDRA  

 7-RAO, APPU, RAO, GOPALA, RAO, APPU  

  

  نزيه اخنوخ صادق الياس (74)
  عمليه لتجھيز بذور مقاومه للحراره (54)
(31) PCT/IB2006/000677 - 755/DEL/2005  
(32) 2006/3/28 -         2005/3/31  
(33) WO -                     IN  
(51) int. Cl.8 9/30,A23B 9/24  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣١
    

  
    

  

  

-   9   (11) 024753  
(21) PCT/NA2007/001268  
(22) 2007/11/20   
(71) ALCON INC   

BOSCH 69 P. O. BOX 62 CH-6331 HUNENBERG- SWITZERLAND  
(72)  SCHLUETER. DOUGLAS,C.  

  

  نزيه اخنوخ صادق الياس/ ا+ستاذ (74)
  مواد لعمل جھاز بصرى و ل9نف وا+ذن والحنجره (54)
(31) PCT/US2006/022691 - 60/689,999  
(32) 2006/6/12 - 2005/6/13  
(33) US  
(51) int. Cl.8 G02B1/04 & A61L27/16 & C08F290/04   

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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-   10  (11) 024756  
(21) PCT/NA2007/001343  
(22) 2007/12/3  
(71) CLARIANT INTRNATIONAL LTD 

ROTHONS STRASSE 61.CH- 4132 MUTTENZ - SWITHERLAND 

(72)  1-SIEBER, HELMUT  
 2-MARAZZI, RINO  

(73) 
CLARIANT FINANCE VVI LIMITED  
CITCO BUILDING WICKHAMS CAY P.O. BOX 662 ROAD 
TOWN, TORTOLA (BRITISH VIRGIN ISLANDS) 

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا+ستاذة (74)
   حمض +صباغ انثراكينونتركيبه صبغه (54)
(31) PCT/EP2006/064311 - 05106662.9  
(32) 2006/7/17 -    2005/7/20  
(33)                EP  
(51) int. Cl.8 C09B67/24  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٣
    

  
    

  

  

-  11   (11) 024757  
(21) PCT/NA2005/000656  
(22) 2005/10/18   
(71) SOFITECH N,V  

RUE DE STALLE 140, B-1180, BRUSSELS, BELGIUM  
(72)  1-FRENIER, WAYNE  

 2-ZIAUDDIN, MURTAZA  

 3-DAVIES, STEPHEN  

 4-CHANG, FRANK  
  ھدى احمد عبد الھادى/ ا+ستاذة (74)
  طريقه وتركيبه لمعالجه تكوين تحت سطحى (54)
(31) PCT/IB2004/001192 - 10/249573  
(32) 2004/4/20 - 2003/4/21  
(33) WO -            US  
(51) int. Cl.8 C09K7/02,E21B 43/27  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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-  12   (11) 024758  
(21) PCT/NA2007/001257  
(22) 2007/11/19   
(71) NESTEC S.A  

AVENUE NESTLE 55, C. H - 1800 VEVEY, (SWITZERLANDS) 
(72)  1-HAEDELT, JOSEFIN 

 2-COOKE, PETER  

 3-HARGREAVES, JEREMY  
  الديب عمرو وھشام مفيد/ ا+ستاذ (74)
  طريقه +نتاج ماده حلوى فى طور دسم مستمر تعرضت لكمية كبيره من الغاز (54)
(31) PCT/EP2005/004770 - 05104299.2  
(32) 2006/5/19 -   2005/5/20  
(33) EP  
(51) int. Cl.8 A23G 1/52  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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  ٢٠١٠يوليه بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
  للطلبات المقدمة فى إطار معاھدة الجات
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 م4ن ق4انون حماي4ة ١٩ الم4ادة  م4نللفق4رة الثاني4ةيتم النشر ع4ن الب4راءات ال4صادرة طبق4ا " 
:  الت44ى ت44نص علـــ44ـى  و ٢٠٠٢ل44ســنة  ٨٢ حق44وق الملكي44ة الفكري44ة ال44صادر بالق44انون رق44م

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق4رار ف4ى 
  "جريدة براءات اUختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

٣٧  
  

  

  

  

-   1   (11) 024740  
(21) 2003070693  
(22) 2003/7/19  
(71) A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L 

VIA SETTE SANTI 3, 50131 FIRENZE – ITALY  
(72)  1-BACCANI CARIDI, CLAUDIO  

 2-TOSETTI, ALESSANDRO  
  وجدى نبيه عزيز/ ا(ستاذ (74)
  تركيبات موضعيه مثبته تحتوى على كيتوبروفين (54)
(31) FI2002A000144  
(32) 2002/8/1  
(33) IT  
(51) Int. Cl.7 A61K31/19  

  ١٨/٧/٢٠٢٣تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 
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-   2   (11) 024742  
(21) 2001060701  
(22) 2001/6/27  
(71) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.(BELGIUM) 

RUE DE LINSTITUT 89B - 1330 RIXENSART - BELGIUM  
(72)  1-BOUTRIAU, DOMINIQUE  

 2-CAPIAU, CARINE  

 3-DESMONS, PIERRE MICHEL  

 4-LEMOINE, DOMINIQUE  

 5-POOLMAN, JAN  
  ھدى سراج الدين/ ستاذةا( (74)
  تركيبه لقاح (54)
(31) 0108363,3 - 0108364,1 - 0015999,6  
(32) 2001/4/3 - 2002/4/3 - 2000/6/29  
(33) GB   
(51) Int. Cl.7 A61K39/385  

  ٢٦/٦/٢٠٢١تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 
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-   3   (11) 024743  
(21) 1999010026  
(22) 1999/1/11  
(71) GLAXO GROUP LIMITED 

GLAXO WELLCOME HOUSE BERKELEY AVENUE 
GREENFORD MIDDLESEX UB6 ONN-UNITED KINGDOM  

(72)  1-CARTER, MALKOLM, CLIVE  
 2-COCKERILL, GEORGE STUART  

 3-GUNTRIP, STEPHEN, BARRY  

 4-LACKEY, KAREN, ELIZABETH  

 5-SMITH, KATHRYN, JANE  
  منى محمد بكير/ ا(ستاذة (74)
  مركبات عطريه غير متجانسه كمثبطات للبروتين تيروسين كيناز (54)
(31) 9800569,7  
(32) 1998/1/12  
(33) GB  
(51) Int. Cl.7 A61K 31/505, 31/47 & C07D 221/00, 239/00, 405/04, 405/14, 

417/04, 417/14, 471/04 
   ١٠/١/٢٠١٩ماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى تبدأ الح: مدة الحماية 
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-   4   (11) 024749  
(21) 1997121384  
(22) 1997/12/23  
(71) SANOFI 

174 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS - FRANCE  
(72)  1-CARON, ANTONY  

 2-CHAMBON, JEAN PIERRE  

 3-MOENER, OLIVR  
(73) SANOFI – AFENTIS 

174 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS - FRANCE  

  سمر اللباد/ ا(ستاذة (74)
  شكل جسيمى متناھى في الصغر من مشتق رباعى ھيدروبيريدين (54)
(31) 9615905  
(32) 1996/12/23  
(33) FR  
(51) Int. Cl.7 C07D 211/70 A61K 31/44  

  ٢٢/١٢/٢٠١٧ البراءة وتنتھى فى تبدأ الحماية من تاريخ منح: مدة الحماية 
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-   5   (11) 024755  
(21) 2001060628  
(22) 2001/6/13  
(71) ELI LILLY & COMPANY 

LILLY CORPORATE CENTER - INDIANAPOLIS - IN 46285 - 
UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  1-GLAESNER, WOLFGANG  
 2-MILLICAN, ROBN LEE  

  ھدى احمد عبد الھادى/ (ستاذةا (74)
   الشبيه بالجلوكاجون١ -مركبات مماثله للببتيد  (54)
(31) 212,171/60 - 240,349/60  
(32) 2000/6/16 - 2000/10/13  
(33)  US  
(51) Int. Cl.8 A61K38/26,A61P3/10,C07K 14/605  

  ١٢/٦/٢٠٢١نتھى فى تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وت: مدة الحماية 
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  بيان
  بانتقال ملكية البراءة 
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يجوز نقل ملكية البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رھنھ�ا أو تقري�ر ح�ق " 
كي�ة وم�ع ع�دم ا;خ�9ل با8حك�ام الخاص�ة ببي�ع المح�ال التجاري�ة ورھنھ�ا 1 تنتق�ل مل. ا1نتفاع عليھا

ير حق انتفاع عليھا حجة على الغير إ1 من ت�اريخ التأش�ير ب�ذلك ف�ى قرالبراءة و1 يكون رھنھا أو ت
 من قانون حماية حقوق الملكي�ة الفكري�ة ال�صادر ٢١ًيأتى ھذا تطبيقا 8حكام المادة . سجل البراءات
   " ٢٠٠٢ لسنة ٨٢بالقانون رقم 



  
  

٤٤

  

  

-   1   (21) 2001040340  
(22) 2001/4/4  
 ف . تيك ان سوف (71)

  بروكسل ـ بلجيكا١١٨٠ـ ب ـ ١٤٢رى ستال  
  نزيه اخنوخ صادق الياس (74)
  طرق وتراكيب لخفض نسبه لزوجه موائع لزجه نشطه سطحيا (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
  ف . سوفتيك ان  :مـــن
 ليمتد براد ريسيرش اند ديفيلو بمنت :ـــى

  2010/05/10 :بـتاريخ

  

-  2   (21) 2001080860  
(22) 2001/8/6  
  ف.ناسوفتيك  (71)

  بروكسل ـ بلجيكا١١٨٠ـ ب ـ ١٤٢رى سنال  
 نزيه اخنوخ صادق (74)
  ماده مائعه مذيبه للقشور (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 ف.سوفتيك ن :مـــن
 اند ديفيلو بمنت ليمتد براد ريسيرش :الـــى
   2010/5/10 :يخبـتار

  

-  3   (21) 2001111270  
(22) 2001/11/28  
  ف .ناسوفتيك  (71)

  بروكسل ـ بلجيكا١١٨٠ـ ب ـ ١٤٢رى سنال  
 نزيه اخنوخ صادق (74)
 جهاز لخلط مكونات موائع بئر الحفر (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 ن ف اسوفتيك  :مـــن
   ان فى ند ديفيلو بمنتبراد ريسيرش ا :الـــى

   8/3/2010 :بـتاريخ

  



  
  

٤٥

  

-  4   (21) 2002020171  
(22) 2002/2/12  
  ف.ناسوفتيك  (71)

   بلجيكا- بروكسل ١١٨٠-ب -١٤٢رى ستال  
  نزيه اخنوخ صادق (74)
  كثافه منخفضه واسمنت ذخPط  (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 ف.سوفتيك ن :مـــن

 اند ديفيلو بمنت ليمتد براد ريسيرش :ـــىال
   2010/6/28 :بـتاريخ

  

-  6   (21) 2009111663  
(22) 2009/11/10  
  اكسياويونج زانج (71)

 ايست بنجياج ستريت ـ زوشينج ستى ٣٦٩ـ٥ان او . ـ بيوماردن ١٠ـ بيلدينج ٢ـ يونيت ١٠١روم  
 ن  بى ا ر ـ الصي٢٧٣٥٠٠ـ شاندونج بروفيس ـ 

  سمر احمد اللباد (74)
  مركبات لعPج المرض السكرى وطريقه انتاجه واستعماله (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 اكسياويونج زانج :مـــن
 ال تى دى. سى او نيو تكنولوجي   ديفيجكسنجيبيج :الـــى

   2010/06/17 :بـتاريخ
  

-  7   (21) PCT/NA2005/000016  
(22) 2005/1/29  
   ليلى ايكوس ال ال سي  (71)

 ـ الوlيات المتحدة اlمريكية١٩٨٠١ اورانج ستريت  وليمبنى تون دى اى ١٢٠٩ 
  سمر احمد اللباد (74)
   سبنجلر معدل ومنتجات محضره منه–تفاعل بيكتيت  (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 ليلى ايكوس ال ال سي  :مـــن
  كوس كوربوريشناي :الـــى

   8/05/2010 :بـتاريخ

  



  
  

٤٦

  

-  8   (21) PCT/NA2006/000346  
(22) 2006/4/11  
 سPمة زوسير بى  (71)
  برلين ـ المانيا١٣٤٦٥١٣انجراست  (74)
  تركيبه صيدlنيه تتضمن اوكسوبPتين وامPح ومشتقات منھا (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 وسير بى سPمة ز :مـــن
  سير ارزنيميتيل اية جيمري :الـــى

   13/02/2010 :بـتاريخ

  

-  9   (21) PCT/NA2007/001013  
(22) 2007/9/25  

  ـ واتسون فارماسوتيكالز انك١ (71)
   لميتد- ـ تاكيدأ فارماسوتيكال كومبانى ٢

  ية ـ الوlيات المتحدة اlمريك٩٢٨٨٠ بنى سركل كورون ، سى اية ٣١١ -١ 
   ـ اليابان ٤٥ـ ٥٤١ـ شوم ـ شركا اوسكا ـ شى ، اوساكا ٤ ادوشوماتش -٢

  ھدى سراج الدين (74)
  شكل صيدلى جديد يحتوى على مشتق بيجوانيد وثيازوليدين ديون (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
   واتسون فارماسوتيكالز انك    مـــن

 ليمتد ىتاكيدا فارما سيوتيكال كومبان :الــى
   05/2010 /13 :بـتاريخ

 

 

  



  
  

٤٧

  

-  10   (21) PCT/NA2007/000176  
(22) 2007/2/13  
 انك  زفPريون تيكنولوجيكوالكوم  (71)

   امريكا٠٧٩٢١ سويث بيدمينستاران جي ٢٠٢/٢٠٦ رويت١٣٥بيجميستر وان  
  سمر احمد اللباد (74)
  في اداره الحركه VPN طرق وجھاز لتدعيم (54)

  نقل ملكية:التقرير القانونى 
 انك زفPريون تيكنولوجيكوالكوم  :مـــن
 م انيكوربوريتدكوالكو :الـــى

 2010/4/4 :بـتاريخ
  
 

  

  

  



  

٤٨
   

  

  

  

   
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  

  بيان 
  بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

  متنازل عنه
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� �

� �



  

٤٩
   

  

  

� �

-   1   (21) 2003070624  
(22) 2003/7/1  
   شركه استراليه محدوده–بي تي واى ال تي دى ) اوست(ايكوتيك  (71)

   استراليا٤٠٠٠ ادي5يدي ستريت، بريسباني، كوينز.ند، ٣٠٠، ١٨ليفل  
  تسميد التربه (54)
  سمراحمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   2   (21) 2006020060  
(22) 2006/2/15   
  جاسن إسماعيل إسماعيل محمد (71)

  -القاھرة-الظاھر-كامل صدقي 51 
  )للتخسيس(مزيل لدھون الجسم  (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  طلبالفكرة المقدمة ومرفقات ال أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   3   (21) 2006050192  
(22) 2006/5/11  
   شركة فرنسية مساھمة–لي .بوراتورز سيرفير  (71)

   كوربيفوى سيدكس ، فرنسا٩٢٤١٥ب5س دى . ديفينز  12 
  صيد.نية تشتمل عليھا مركبات فينيل بيريديل ببرازين جديدة، وعملية لتحضيرھا وتركيبات (54)
  بادسمر الل (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٥٠
   

  

  

-   4   (21) 2006050208  
(22) 2006/5/17  
  ھشام عبد العزيز الطنطاوى مجاھد (71)

   المنصوره-شارع مكه من شارع احمد ماھر   48 
   سترونج–ك  (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   5   (21) 2006060274  
(22) 2006/6/25  
  بيوم عبد الرحمن بيومي /ا.ستاد الدكتور -١ (71)

مدينة مبارك لkبحاث العلمية والتطبيقات - والتكنولوجيـــا أكاديميـــــة البحث العلمـى-٢
  التكنولوجية

  شارع القصر العينى القاھرة 101-1  
 مدينة برج العرب –كز اlبحاث ومرا  حى الجامعات–مدينة مبارك لkبحاث العلمية  -٢

  الجديدة
  ممتازة مادة كھرومغناطيسية جديدة من الزجاج الفلزى لھا خواص ميكانيكية (54)
  محمود السيد عبد اللطيف (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عض التعدي5ت لموضوعأو إجراء ب/ بعض البيانات و 

  

  

-   6   (21) 2006080407  
(22) 2006/8/6   
  عادل عبد العزيز السيد علي (71)

   الزاوية الحمراء– القصيرين –شارع السيد يونس / مكرر  10 
  جھاز حماية سرقة السبارات (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  نازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب مت :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٥١
   

  

  

-   7   (21) 2008030472  
(22) 2008/3/19  
  أحمد كامل عــزت محمــد (71)

   القاھرة–لحمراء  الزاوية ا– من شارع الجزائر –شارع محمود فرج  2 
  جھاز لقياس ا.تزان ا.فقى والرأسى ودرجات الميل بدقة فى آن واحد (54)
  محمـد طـارق أبو رجب (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  لمقدمة ومرفقات الطلبالفكرة ا أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   8   (21) 2008050855  
(22) 2008/5/25  
  جامعة أسيوط -٢عباس السيد عباس على 1- (71)

   سوھاج- طھطا –جزيرة الخزن دارية  
  جھاز لتعليم السباحات اlربعة (54)

ارة الخاص باستيفاء قرار اGد اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  9   (21) 2008060951  
(22) 2008/6/8  
  اس. بيتر . لفلي  (71)

   امريكا-٩٧٢١٠اوه ار . بورت5ند . ان دبليو نورثروب ستريت  2334 
  عة تحت الحمراءتصوير اlسنان باlش (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٥٢
   

  

  

-  10   (21) 2008081401  
(22) 2008/8/19  
  د أنور مرسي السيدالسي (71)

  شارع أحمد عرابي كفرالطايفة محافظة كفرالشيخ ج م ع 9 
  التحكم في سرعة السيارات حسب إرشادات المرور (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ضوعأو إجراء بعض التعدي5ت لمو/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  11   (21) 2008081457  
(22) 2008/8/31  
  مايكل ھيملھارس (71)

  ٢٣٠٠-١٨٧ شى - اكودايرا٤٤٥-١ كو – اوجواوا ٧٠٣-١ كودايرا –جردينى ھيتس  
  طريقه وجھاز لكشف وتحليل انماط التجويف البصرى (54)
  مريم مختار سعد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :لتقرير القانونىا 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  12   (21) 2008091552  
(22) 2008/9/21  
   شركة محدودة المسئولية ، المانيابوھرنجر انجلھايم فارماج م ب ھـ آند كو ك ج ، (71)

   انجلھايم ام راين ، المانيا٥٥٢١٦ ، ١٧٣بنجر ستراس  
  أيروسو.ت الجرعة لتعاطى المستحضرات الصيدلية (54)
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ عض البيانات و ب

  
 

  



  

٥٣
   

  

  

-  13   (21) 2008091582  
(22) 2008/9/22  
  ص5ح ديب (71)

   مدينة نصر- المنطقة أlولى –محمد صقر خفاجة   41 
  أداة lخذ عينات من انسجة الجسم (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  ر الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبا :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  14   (21) 2008091601  
(22) 2008/9/25  
  دعصام احمد سليمان محمود السحار. أ-٢معتز محمد فتحى احمد . د.أ 1- (71)

شارع  أ٣٣ - ٢ القاھرة - مدينة نصر - شرق النادى ا.ھلى -عمارات النقابات المھنية  41 
   القاھرة- الزيتون - سراى القبة -بن سندر 

  جھاز تقدير قوة وص5بة قشرة البيض (54)
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ عض البيانات و ب
  
 

  

-  15   (21) 2008101747  
(22) 2008/10/23  
  كرايبورج جيوتيتش جى ام بى اتش ـ شركة مساھمة المانية  (71)

   ساربركين ـ المانيا ٦٦١٢١ـ ٢اى ام ھيلر سوالد  
  ة ذات ثبات ميكانيكى عالي وطريقة Gنتاجھامواد حشو دعمية مدمج (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٥٤
   

  

  

  

-  16   (21) 2008111815  
(22) 2008/11/5  
   شركة مساھمة مؤلفة و قائمة وفقا لقوانين ألمانيا–سيمنس أكتينجزلشافت  (71)

   ألمانيا– ميونيخ ٨٠٣٣٣ويتيلسباشيرب5تز،2 
  محطة مفاتيح فرعية نقولة لشبكة سكة حديدية ذات شقل مغنطيسى (54)
  أو نادية ھارون/ماجدة ھارون و (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :نونىالتقرير القا 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  17   (21) 2008111838  
(22) 2008/11/11  
   مدحت جرجس معوض عوض-٢مصطفي كمال الدين مصطفي خليل  -1 (71)

المطرية   شارع العبور تقسيم البلسم١٤ - ٢امين زكي بحي الرابع مدينه نصر القاھرة  3 -1 
   القاھرة-

  قام يإدائھا جھاز الكتروني يعمل علي تنبية المصلي بعدد السجدات والركعات التي (54)
اص باستيفاء قرار اGدارة الخ اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 
  
 

  

-  18   (21) 2008111861  
(22) 2008/11/16  
  محمد عبد المنعم محمد بسيونى/م (71)

   مصر الجديدة- روكسى - شارع رمسيس  56 
  جھاز الكترونى لقتل الخ5يا المسرطنة (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٥٥
   

  

  

  

-  19   (21) 2008111865  
(22) 2008/11/16  
  اسامة نسيم ابراھيم بركات (71)

   دمياط– فاركسور –روضة ال 
  جھاز التحكم فى زيادة منسوب الماء (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  20   (21) 2008111868  
(22) 2008/11/16  
  محمد محمود حسن يوسف (71)

   اسكندرية-  اسبورتنج –ش سيدى جابر  4 
  تبريد برجو.ت شواطىء المنتجعات السياحية بالطاقة الشمسية (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب و إجراء بعض التعدي5ت لموضوعأ/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-  21   (21) 2008122023  
(22) 2008/12/17  
  شركه يابانيه محدوده, ايشھارا سانجيو كايشا ليمتد (71)

   اليابان٥٥٠٠٠٠٢, اوساكا,  شى-اوساكا,  كو-نيش, شومى-١-ايدوبورى ,15- 
  ملحه  ميثان امين جديد او-رات يحتوى على مشتق بيريديلعامل لمكافحة الحش (54)
  سلوى ميخائيل رزق.أو/سامية ميخائيل رزق و .أود/سھير ميخائيل رزق و/أ (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب لموضوعأو إجراء بعض التعدي5ت / بعض البيانات و 

  
 

  



  

٥٦
   

  

  

  

-  22   (21) 2008122052  
(22) 2008/12/21  
  احمد الحسينى الحسينى شريف (71)

  ٣٣/٥٨ في5 – ٢ حى – دمياط الجديدة –دمياط  
  فيشة كھربية ذو قاعدة حلزونية (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  د علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الر :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  23   (21) 2008122084  
(22) 2008/12/24  
  محمد إبراھيم محمد على دومه (71)

  .ش البطل امتداد ش إبراھيم إمام حلوان القاھرة 
   وفرشاة اlسنان للجيبقلم معجون (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  24   (21) PCT/NA2006/000121  
(22) 2006/2/2  
   شركة بلجيكيه مساھمه–. فى . ارما سوتيكا ان جانسن ف (71)

  . بلجيكا - بيرس ٢٣٤٠ – ٣٠تورنـھوتسفيج  
  CCK2 كمعد.ت  بنزاميد–)  يل سلفونيل امينو – ٥ –كوينوكسالين  ( – ٢مركبات  (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٥٧
   

  

  

  

-  25   (21) PCT/NA2006/000202  
(22) 2006/3/1  
  الكون انك (71)

   ھاننبرج سويسرا٦٣٣١، ك ھـ ، ٦٩ بوش ٦٢ص ب  
  ون اسينونيد أو خ5ت انيكوريتفتكوينات للحقن من ثالث امسينول (54)
  نزيه اخنوخ صادق الياس (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  26   (21) PCT/NA2006/000266  
(22) 2006/3/16  
  استرا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة ، (71)

  سودرتالج ، السويد – 15185 
  ستيرويدى وعقار مضاد ل5لتھاب غير P2X7 تركيبة صيدلية تشمل مضاد مستقبل (54)
   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  دم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لع :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  27   (21) PCT/NA2006/000337  
(22) 2006/4/9  
  استرا زينيكا يو كى ليمتد ، شركة محدودة المسئولية (71)

   انجلترا– ل ن ١ى ستانھوف جيت ، لندن وا 15 
   كربوكسي5ت–طريقة .نتاج بروتينات معالجة بالجاما  (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  طلبالفكرة المقدمة ومرفقات ال أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٥٨
   

  

  

  

-  28   (21) PCT/NA2006/000350  
(22) 2006/4/13  
   شركة امريكية-اوه سي أي فارماسوتيكالس أي ان سي (71)

   امريكا١١٧٤٧ ميلفيل ان واي ١١٠سوز سير فيس رود سيت  58 
  مثبطات إميدازوبيرازين تيروسين كيناز (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  29   (21) PCT/NA2006/000447  
(22) 2006/5/10  
   شركة إنجليزية مساھمة–ج5كسو جروب ليمتد  (71)

المملكة   صفر إن إن٦و ويلكوم ھاوس بيركيلى أفينيو جرينفورد ميدل إسكس يو بى ج5كس 
  المتحدة

  CNS بيتا .كتامات لع5ج اضطرابات (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب إجراء بعض التعدي5ت لموضوعأو / بعض البيانات و 

  
 

  

-  30   (21) PCT/NA2006/000565  
(22) 2006/6/15  
  استرا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

   سودرتالج ، الســويد– ١٥١٨٥س  
ثنائى ميثيل  -6 ، ٢ (-٨- ثنائى ميثيل – ٣ ، ٢اlشكال البللورية الجديدة لملح ميسي5ت  (54)

   كربوكساميد- ٦-بيريدين  ] أ – ٢ ، ١[  ايميدازو –ھيدروكسى ايثيل  – N– ( بنزيل امينو
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٥٩
   

  

  

-   31   (21) 2004010014  
(22) 2004/1/12  
  ارادوسسنترو ناسيونال دى بيوبريب (71)

   كوبا- ، ھافانا ٦٠٤٨ ، بيجوكال ١ ٢/١كاريتيرا دى بلتران كيه إم  
  )المكورات السبحية(وسط زراعة أنتقائى لعزل وكشف أنواع من س5س5ت ستربتو كوكاس (54)
  ھدى أنيس سراج الدين (74)

رة الخاص باستيفاء قرار اGدا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   32   (21) 2006070369  
(22) 2006/7/27  
  نبيل محمود الطنطاوى (71)

   ـ ميدان الحجاز ـ مصر الجديدة٣ش أحمد خشبة ـ شقة  12 
  تلوث المدن الكبرى  ھو الشوارع المتحركة وسيفيد فى نھايةالحل النھائى لتكدس المرور (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   33   (21) 2007060311  
(22) 2007/6/7  
  ماجدة اسكندر زخارى/ مھندسة  (71)

   المھندسين- شارع احمد عرابى ٩٦-مكتب و مكتبة روعة  
  منھج روعة الھندسى لتعليم المبتدئين و ذوى ا.حتياجات الخاصة (54)

ء قرار اGدارة الخاص باستيفا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٦٠
   

  

  

  

-   34   (21) 2007060337  
(22) 2007/6/20  
  سلوى شاكر بولس (71)

   قسم ا.زبكية- شارع سوق التوفيقية ١٩شارع رمسيس  79 
الغذائية الطبيعية  لفيتامينات وا.ليافطريقة جديدة ومبتكرة لتناول ا.م5ح المعدنية وا (54)

  وامكانية اضافة بدائل السكريات
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 
  
 

  

-   35   (21) 2007090484  
(22) 2007/9/12  
  محمود عبد الجبار السيد ابو بكر (71)

  )٥( عمارة – عمارات الصينين – مركز دراو – اسوان –جمھورية مصر العربية  
  جھاز استخ5ص غاز الميثان من المخلفات الحيوانية (54)

ار اGدارة الخاص باستيفاء قر اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   36   (21) 2007090505  
(22) 2007/9/25  
  ياسر حامد أمين محمد (71)

   أسوان- ادفو- الرديسيه بحري –الفوزة  
  سماعة طبية تعمل بالكمبيوتر (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٦١
   

  

  

  

-   37   (21) 2007110574  
(22) 2007/11/5  
  رمضان عبدالحميد احمد الجمال (71)

   المنوفية- بركة السبع –ور جنز 
  مبرد الھواء المائي بالبطارية (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   38   (21) 2007120672  
(22) 2007/12/25  
  ياسر حامد أمين محمد (71)

   أسوان- ادفو-مدينة الرديسية  
  جھاز غسيل أذن أوتوماتيكي (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  لمقدمة ومرفقات الطلبالفكرة ا أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   39   (21) 2008030412  
(22) 2008/3/10  
   شركة أمريكية مساھمة–كى إنرجى سرفسز ، إنك  (71)

   ھوستن ، تكساس ، الو.يات المتحدة اlمريكية١٨٠٠مك كيننى ستريت سويت  1301 
  نظام إيقاف لمرفاع حفر أو خدمة البئر (54)
  اج الدينھدى أنيس سر (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٦٢
   

  

  

  

-  40   (21) 2008040600  
(22) 2008/4/13  
  ركة مساھمة من الو.يات المتحدة اlمريكية ش–كونوكوفيليبس كومباني  (71)

   الو.يات المتحدة اlمريكية-٧٧٠٧٩تي اكس . ھويستون . نورث دايري اشفورد  600 
  عامل تحويل .ستثارة شمع ثقيل (54)
  سمرأحمد اللباد (74)

اص باستيفاء قرار اGدارة الخ اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  41   (21) 2008040696  
(22) 2008/4/24  
   شركة امريكية-ذى كوكاكو. كومبانى  (71)

  اlمريكية  الو.يات المتحدة– ٣٠٣١٣وان كوكاكو. ب5زا ، ان دبليو آت5نتا ، جورجيا  
  زجاجة (54)
  سونيا فائق فرج (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  42   (21) 2008050884  
(22) 2008/5/28  
   شركة امريكية-جا. إندستريز ، إنك  (71)

  . ، الو.يات المتحدة ا.مريكية ٢٤٠٨٥باولى ستريت ، إيجل روك ، فيرجينيا  181 
  .جھاز و طريقة لعملية تحبيب يتم التحكم فيھا  (54)
  محمود رجائى الدقى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  ىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد عل :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٦٣
   

  

  

  

-  43   (21) 2008081434  
(22) 2008/8/26  
  محمد عبد المنعم محمد بسيونى (71)

  . الدور الثالث– بجوار بتروجيت - النزھة الجديدة–ش النصر  48 
  ( J ) قسطره غسيل كلى منفصله اlطراف وطرف سحب الدم منحنى على شكل حرف (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  44   (21) 2008091573  
(22) 2008/9/22  
   شركة مساھمة امريكية–أي ان سي . ھاليبورتون اينيرجي سيرفيس  (71)

   امريكا-٧٣٥٣٣اوه كي . دونكان . ١٤٣١اوه بوكس . بي  
  حد كبير موائع معالجة تحت أرضية تشتمل على مواد أسمنتية دقائقية مميأة إلى (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ير القانونىالتقر 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  45   (21) PCT/NA2005/000467  
(22) 2005/8/17  
  ويــــــث ، شركة متحدة (71)

  . ، الو.يات المتحدة اlمريكية ٧٩٤٠دا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى فايف جيرال 
كينولين  -3-  الكوكسى-٦-] أمينو)  ميوثكسى فينيل -٥-ثنائى كلورو  -4 ، -2)]-4 (54)

  كربونيتري5ت لع5ج إصابات الفاقه الدموية اlحتباسية
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء   متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٦٤
   

  

  

  

-  46   (21) PCT/NA2005/000585  
(22) 2005/9/27  
  انترناشيونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولية بوھرنجر انجلھايم (71)

   المانيا– انجلھايم ٥٥٢١٦- ١٧٣بنجر ستراس  
  تركيبات صيد.نية لمثبطات انزيم بروتياز الفيروسى ، ل5لتھاب الكبدى (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب التعدي5ت لموضوعأو إجراء بعض / بعض البيانات و 

  
 

  

-  47   (21) PCT/NA2005/000674  
(22) 2005/10/24  
   شركة امريكية–زا كينز اس وارين انستيت أي ان سي (71)

   امريكا١٠٥٦٢كيتشاون رود اوسيننج ان واي  712 
الواقية لkنسجة  عرف على المركباتمعقد مستقبل سيتوكين واقي لkنسجة، واختبارات للت (54)

  واستخدامھا
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  48   (21) PCT/NA2005/000674  
(22) 2005/10/24  
   شركة امريكية–زا كينز اس وارين انستيت أي ان سي (71)

   امريكا١٠٥٦٢كيتشاون رود اوسيننج ان واي  712 
الواقية لkنسجة  معقد مستقبل سيتوكين واقي لkنسجة، واختبارات للتعرف على المركبات (54)

  واستخدامھا
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على : القانونىالتقرير 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٦٥
   

  

  

  

-  49   (21) PCT/NA2006/000090  
(22) 2006/1/25  
  لمانيه شركه ا–افينتيس فارما دويتش5ند جي ام بي اتش (71)

   ألمانيا– فرانكفورت ٥٠ , ٦٥٩٢٩برونينج ستراس  
  المحتويه على استبدال  بنزوثيازول داي اوكسيد-طريقه Gنتاج واستخدام مشتقات ثيازول (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  50   (21) PCT/NA2006/000184  
(22) 2006/2/23  
  كارجيـل انكوربورتيـد ، شركه متحده (71)

  . ، الو.يات المتحدة ا.مريكية ٥٥٣٩١مينابوليس ، مينيسوتا  5624 
   تشمل موناتين ، وطرق لصنعھاتركيبه مشروب (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  51   (21) PCT/NA2006/000199  
(22) 2006/3/1  
  ويــــــث ، شركه متحده (71)

   ، الو.يات المتحدة اlمريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
ھيدروكسى ) -٢-  ھيدروكسى -٣ استر عديم الشكل المحدد مع حمض – ٤٢راباميسين  (54)

  ويه عليه مثيل بروبيونيك ، وتركيباته الصيدليه المحت-٢-) مثيل 
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٦٦
   

  

  

  

-  52   (21) PCT/NA2006/000226  
(22) 2006/3/7  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

   ، الو.يات المتحدة اlمريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  نفثونيتريل -١- ھيدروكسى -٧-)  ھيدروكسى فنيل-٤- فلورو-٣(-٣عملية لتخليق  (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  د علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الر :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  53   (21) PCT/NA2006/000247  
(22) 2006/3/14  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

  حدة اlمريكية ، الو.يات المت٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
 –ايثوكسى  -٧-)  فنيل امينو – فلورو - ٤- كلورو -٣ (-٤- امينو -٦عملية لتخليق  (54)

   كربونيتريل-٣-كوينولين 
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عض التعدي5ت لموضوعأو إجراء ب/ بعض البيانات و 

  

-  54   (21) PCT/NA2006/000284  
(22) 2006/3/22  
   شركة إنجليزية مساھمة–ج5كسو جروب ليمتد  (71)

المملكة   صفر إن إن٦ج5كسو ويلكوم ھاوس بيركيلى أفينيو جرينفورد ميدل إسكس يو بى  
  المتحدة

  البلورى  يل كوينولين متعدد الشكل– ١ – بيبرازين – ٨ –نيل فنيل سلفو – (54)
   وكيل براءات-ھدى سراج الدين  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   طلبالفكرة المقدمة ومرفقات ال أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٦٧
   

  

  

-  55   (21) PCT/NA2006/000293  
(22) 2006/3/26  
  شركة أمريكية متحدة, رھوديا أنك  (71)

الو.يات  , ٠٨٥١٢نيوجيرسى , جرانبورى ,  سيدار بروك دريف ٨, ٧٥٠٠سى أن  
  ,ا.مريكية المتحدة

  نظام حمية مكمل بالكالسيوم (54)
  سلوى ميخائيل رزق.أو/يخائيل رزق و سامية م.أود/سھير ميخائيل رزق و/أ (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  56   (21) PCT/NA2006/000297  
(22) 2006/3/28  
  -بي سي اف اس : او /سي  (71)

منتريال  - فلور ٢٥ - ليفاسك بول فارمادويست - ريني ١١٠٠ال ال بي /اي ان سي ار ال  
   كندا٩ سي ٥ بي ٣اتش ) كويبيك ( 

  اlورام وطرق لع5ج انتشار C3 تركيبات ناقل خارجي كلوستريديوم بوتولنيوم (54)
   وكيل براءات–محمود الوليلي  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  57   (21) PCT/NA2007/000059  
(22) 2007/1/22  
   سياوه سي أي فارماسوتيكالس أي ان (71)

   امريكا١١٧٤٧ ميلفيل ان واي ١١٠سوز سير فيس رود سيت  58 
  إيميدازوبيريدين كمثبطات Gنزيم تيروسين كيناز (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب دي5ت لموضوعأو إجراء بعض التع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٦٨
   

  

  

  

-  58   (21) PCT/NA2007/000649  
(22) 2007/6/20  
   شركة محدودة من سنغافورة–دريسيل بى تى دى ليمتد  (71)

   سنغافورة-٠٦٨٨٩٤ اسيا بولدنج سنغافورة – افرو ١٦ – ٠٣روبينسون رواد  63 
  لسائل الذى سبق تشتيتھا فيهفصل الجسيمات الصلبة عن ا (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  59   (21) PCT/NA2007/001042  
(22) 2007/9/30  
  . لنتى ، كيم م – ٢.براتينا ، جيمس إ 1- (71)

 ٢ا.مريكية ،  ، الو.يات المتحده٤٦١٤٢إينسبروك كورت ، جرينوود ، انديانا  5411 – 1 
  المتحده ا.مريكية  ، الو.يات٦٠٤٧٣ دوبسون افنيو ، ساوث ھو.ند ، الينويز ١٦٦٥٨ –

المتطايره والتحكم فى  توفير الطاقة وإزالة المعادنتشغيل فرن استخ5ص اكسيد الحديد ل (54)
  .الخبث 

  محمود رجائى الدقى (74)
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  60   (21) PCT/NA2007/001287  
(22) 2007/11/25  
  يورجن روثرميل (71)

   ريمباخ ، المانيا٦٤٦٦٨ ، ٣كريسفالدشتراس  
مسبقة الصب  طريقة وجھاز Gنتاج مكونات خرسانية مسبقة الصب ومكونات خرسانية (54)

  .ناتجة عنھا 
  محمود رجائى الدقى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  ار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتب :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٦٩
   

  

  

-   61   (21) 2006100554  
(22) 2006/10/17  
  نبيل محمود الطنطاوى (71)

  دان الحجاز مي٣ ش أحمد خشبة شقة ١٢مصر الجديدة  
الطبيعى لھيئة النقل  شبكة وقاية من التسرب تمنع الحريق والتلوث البيئى .توبيسات الغاز (54)

  المحركات العام وكل ما تحول للغاز الطبيعى من المركبات اlخرى أو
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ البيانات و بعض 
  
 

  

-   62   (21) 2008081312  
(22) 2008/8/3  
  سيجفريد جنريكس انترناشيونال أ ج ، شركة مساھمة (71)

   زوفينجن ، سويسرا٤٨٠٠- ، سى شى ٤انتريه بريھلستراس  
  وحــدة تفــريق (54)
  دى عبد الھادىھ (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   63   (21) 2009040450  
(22) 2009/4/5  
   فيارنديز جوزية انطونيو باربيرو (71)

  ـ اسبارتيناس ـ سينيل ـ اسبانيا٣٩جاردين ى ترايانا ـ  
  محرك يعمل بتفاعل الطاقة الشمسية (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة  أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٧٠
   

  

  

  

-   64   (21) PCT/NA2005/000859  
(22) 2005/12/24  
    سويدية- شركة مساھمة -استرا زينيكا أ ب  (71)

   سودرتالج ، السويد– ١٥١٨٥س  
   جديد له تأثير ع5جى II مركب إيميدازوبيريدين (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  طلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار ال :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   65   (21) PCT/NA2007/000743  
(22) 2007/7/17  
   شركة مساھمه من لوكسمبورج- ايرو سيلتيك اس ايه (71)

   لكسمبورج٢٣٣٠ –فارد دى . بيتروس ، ال بولي ،122 
  استخدام اlوكسي كودون لع5ج ا�.م الحشوية (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة  أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   66   (21) PCT/NA2007/001447  
(22) 2007/12/23  
   شركة تركية مساھمة-. أس . فالفسان إيه  (71)

   تركيا- مانيسا ١.٤٥٠٣٠رقم . كورتو.س كاد . بول . أورجانيز سان  
  آمن فى وضع الغلق لترموستات فرن مزدوجة المسار T نظام إيقاف حرف (54)
  ى آنيس سراج الدينھد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٧١
   

  

  

  

-   67   (21) 2008040570  
(22) 2008/4/3  
  بيور ووتر بيوريفيكيشن برودكتس إنك شركة أمريكية مساھمة (71)

  اlمريكية و.يات المتحدة ال٤٥٢٠٢جامبل ب5زا ، سينسيناتى أوھايو  & وان بروكتور 
  سطحية مرشحات للمياه وطرق إدخال جسيمات من الكربون النشط وخيوط دقيقة (54)
  ھدى آنيس سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ضوعأو إجراء بعض التعدي5ت لمو/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   68   (21) 2008050766  
(22) 2008/5/8  
  محمد صالح يوسف احمد (71)

   محافظة البحيرة- مساكن المركز الدلنجات - ٣٩ عمارة - ٧شقة رقم  
  فيليرو (54)

دارة الخاص باستيفاء قرار اG اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   69   (21) 2008050851   
(22) 2008/5/22  
  ويــــث ، شركة متحدة ، امريكية (71)

  ..مريكية  ، الو.يات المتحدة ا-٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
  عملية محسنة لتحضير ھيدرازيدات (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٧٢
   

  

  

  

-   70   (21) 2008060991  
(22) 2008/6/15  
محمد علي محمود محمد مصطفي -٢أحمد علي محمود محمد مصطفي السمان -1 (71)

  محمود محمد مصطفي السمان علي-٣السمان
  اسيوط ش القصر العيني بجوار شركة سيد لkدوية 

   سلة تامين النفايات الخطرة (54)
Gدارة الخاص باستيفاء قرار ا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 
  
 

  

-   71   (21) 2008061063  
(22) 2008/6/22  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى– مكتب اتصال براءات ا.ختراع-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث  33 
  إنتاج خبز بلدي مرتفع القيمة الغذائية باستخدام حبوب الشعير (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   72   (21) PCT/NA2004/000064  
(22) 2004/8/4  
  تانابى سيياكو كو ليمتد ، شركة محدودة المسئولية (71)

  . ، اليابان ٥٤١ – ٨٥٠٥ كو ، اوساكا – كوم شيو -٣ ماشى –دوشو  2-10 
  ( الفا إل بيتا إثنين ) αLb2 مثبطات إلتصاق خلوى يتوسط فيه اGنتجرين (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :القانونىالتقرير  
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٧٣
   

  

  

  

-  73   (21) PCT/NA2004/000067  
(22) 2004/8/14  
   شركة مساھمة أمريكية-كوالكوم اينكوربراتيد  (71)

   الو.يات المتحدة ا.مريكية- ٩٢١٢١مورى ھاوس دريفى سان ديجو سى اى  5775 
  طريقة وجھاز Gضافة عضو جديد لنداء مجموعة نشط فى شبكة اتصال مجموعة (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ عض البيانات و ب

  

-  74   (21) PCT/NA2005/000063  
(22) 2005/3/16  
  شركة ذات مسئولية محدودة بريطانية- ج5كسو جروب ليمتد (71)

 -( جى بى( ان، اوه ان٦ج5كسو ولكم ھاوس ، بيركلى افينيو جرين فورد، ميدلسيكس يوبى 
  انجلترا

  إستراز واستخدامھا كمثبطات إنزيم فوسفو داي [b -٤، ٣[مركبات بيرازولو  (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة  أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  75   (21) PCT/NA2005/000120  
(22) 2005/4/10   
   اســترا زينيكــا أ ب ، شركة مساھمة (71)

   ســودرتالــج ، الســـويد– ١٥١٨٥س  
  عــ5ج دوائــــى (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  رد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم ال :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٧٤
   

  

  

  

-  76   (21) PCT/NA2005/000141  
(22) 2005/4/18  
   شركة مساھمة أمريكية-ميرك اند كو اى ان سي  (71)

   امريكا٠٩٠٧-٠٧٠٦٥ي ايست لينكولن افيني راھواي ان ج 1-126 
المتجانسه واستخدامھا فى ع5ج  مثبطات .نـزيم بيتا امينو داى ببتيديل ببتيداز الحلقيه غير (54)

  السكر أو الوقايه منه
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ ت و بعض البيانا

  

-  77   (21) PCT/NA2005/000185  
(22) 2005/5/3   
   شركة فرنسية مساھمة–لي .بوراتورز سيرفير  - (71)

   كوربيفوى سيدكس ، فرنسا٩٢٤١٥ب5س دى . ديفينز  12 - 
  تحتوي عليھا يدة وعملية لتحضيرھا وتركيبات صيد.نيةمركبات بيريدو بيريميدينون جد (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  78   (21) PCT/NA2005/000192  
(22) 2005/5/4  
  استرا زينيكا ا ب ، شركة مساھمة ، سويدية ، (71)

  . سودرتالج ، السويد – ١٥١٨٥س  
اlلم أو علل معدية  بنزاميد واستخدامھا لع5ج)  مثيل– بيبرازينيل –فنيل  ( ٤مشتقات  (54)

  معوية
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  بار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعت :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٧٥
   

  

  

  

-  79   (21) PCT/NA2005/000211  
(22) 2005/5/11   
  أ ، شركة مساھمة. الميرال برودسفارما س  (71)

   برشلونة ، اسبانيا٨٠٢٢ ، ١٥١ال ميتر روندا دل جنر 
  LTD4 مشتقات ث5ثية الحلقة جديدة كمضادات (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة  أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  80   (21) PCT/NA2005/000398  
(22) 2005/7/20  
   مؤسسه بحثيه امريكيه-.ريسيرش تريانجل انستيتيوت (71)

  ٢٧٧٠٩كورنوالس رود، ريسيرش تريانجل بارك، ان سي  3040 
  .او مبيد للفطريات وطريقه .ستخدامه/مكون متلف للحيوانات المنويه و (54)
  ه اخنوخ صادق الياسنزي (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  81   (21) PCT/NA2005/000452  
(22) 2005/8/10  
  ھايم انترناشيونال ج م ب ھـ ، شركه محدوده المسئوليهبوھرنجر انجل (71)

   المانيا– انجلھايم ٥٥٢١٦- ١٧٣بنجر ستراس  
 II ا.نجيوتنسين استخدام ثانى بيريدامول فى تركيبه مع حمض استيل ساليسيليك ومضاد (54)

  لمنع السكته الدماغيه
  ھـدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  بار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعت :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٧٦
   

  

  

  

-  82   (21) PCT/NA2005/000519  
(22) 2005/9/7  
  ويـــــث ، شركة متحدة ، امريكية (71)

  ،الو.يات المتحدة اlمريكية٧٩٤٠اديسون، نيوجيرسى فايف جيرالدا فارمز،م 
  عملية لتحضير مشتقات فينيثيل أمين (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  قدمة ومرفقات الطلبالفكرة الم أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  83   (21) PCT/NA2005/000586  
(22) 2005/9/27  
  فارماسيا كوربوريشن ، شركة متحدة ، امريكية (71)

  اlمريكية  ، الو.يات المتحدة٦٣١٤١ماريفيل سنتر درايف ، سانت لويس مونتانا  575 
  بيريميديونات مستبدلة (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  84   (21) PCT/NA2005/000818  
(22) 2005/12/13   
  ولية محدودة شركة ذات مسئ- ج5كسو جروب ليمتد (71)

 -( جى بى( اوه ان ان،٦ج5كسو ولكم ھاوس ، بيركلى افينيو جرين فورد، ميدلسيكس يوبى 
  انجلترا

  تركيبات صيد.نية (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب جراء بعض التعدي5ت لموضوعأو إ/ بعض البيانات و 

  



  

٧٧
   

  

  

  

-  85   (21) PCT/NA2005/000825  
(22) 2005/12/14  
   شركة ألمانية مساھمة–سودزوكر أكتينجز لشافت مانھيم أوختسنفورت  (71)

   ألمانيا- مانھيم ٥٦١٨٦ ١٠ماكسيميليان شتراس  
Gنتاج  كمركب حيوى ( GPM ١ ، ١و  GPS ٦ ، ١من مخلوط ( إستخدام أيزومولت  (54)

  دواء يستخدم فى ع5ج آمراض ا
  ھدى سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الطلبالفكرة المقدمة ومرفقات  أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  86   (21) PCT/NA2005/000835  
(22) 2005/12/17  
  استرا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

    سودرتالج ، السويد– ١٥١٨٥س  
 -٤ [ -٣-} ثيو  [ اثيل)  ھيدروكسى فنيل - ٤ ( - ` ٢[  { -٢- ) -(أم5ح امينية من حمض  (54)

بروبانويك ، واستخدامھا فى  ]فنيل ) اثيل  } فينوكس] اكسى ) مثيل سلفونيل  ( -٤ { - ٢{ 
  الطب

  ھدى عبد الھادى (74)
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  87   (21) PCT/NA2005/000860  
(22) 2005/12/24  
  استرا زينيكا ا ب ، شركه مساھمه (71)

   سودرتالج ، السويد– ١٥١٨٥س  
ھيدروكسى  – N- { سلفونيل ميثيل الكيل – I– بيبرازين مستبدل - `4 ) } – N مركبات (54)

  فورماميد كمثبطات ميتالوبروتيناز
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :رير القانونىالتق 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٧٨
   

  

  

  

-  88   (21) PCT/NA2006/000978  
(22) 2006/10/15  
  أسترا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

   الســويد– سودرتالج ١٥١٨٥ – سى 
ثانى ھيدرو  -3 ، ٢-)  يل -٣-أكتـ  ] ٢ ، ٢ ، ٢[  آزا بيسيكلو -١ ( - ٢ربيطات مشتقات  (54)

ون ، لمستقبل ٤-بيررول  [ C – ٣ ، ٢[  فلورو – ثانى ھيدرو -٦ ، ٥- و ن -١-أيزواندول 
   نيكوتينى٧أستيل كولين الفا 

  ھدى عبد الھادى (74)
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ير القانونىالتقر 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  89   (21) PCT/NA2007/000380  
(22) 2007/4/16   
  ارتيستيك ايمج ، شركة مساھمة ، فرنسا (71)

  . باريس ، فرنسا ٧٥٠١٦رى ليروا  6 / 4 
  طريقة عرض عدسى مجسم وطريقة تجميع صورة مجسمة (54)
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة  أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  90   (21) PCT/NA2007/000478  
(22) 2007/5/15  
  .فى ، شركة مساھمة، ھولندا . ھيريما مارين كونتراكنورز نيزر.ند بى  (71)

  . أ أ .يدن ، ھولندا ٢٣٣٢فوند.ن ن ل  47 
وعاء مد خط   علىطريقة وجھاز لتركيب خط أنابيب بواسطة جھاز داخل الخط أو موضوع (54)

  أنابيب
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٧٩
   

  

  

  

-  91   (21) PCT/NA2007/000542  
(22) 2007/6/6  
   شركة أمريكية مساھمة- إنفيستا تكنولوجيز إس إيه آر إل  (71)

   زيورخ ، سويسرا٨٠٠١ ، ٨٠تالستراسى 
  القتال ل¨ستخدام فى م5بس NYCO أقمشة مطاطة تتضمن مواد مرنة مطاطة تدخل فى (54)
  ھدى أحمد سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  نازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب مت :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  92   (21) PCT/NA2007/000927  
(22) 2007/8/29  
   شركة مساھمة سويسرية–أيه . أس . آمونيا كاسال (71)

   سويسرا-بيسو - لوجانو٦٩٠٠- سي اتش , ٦يلي فيا جيوليو بوكوب 
  عملية لتخليق اlمونيا (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  93   (21) PCT/NA2007/001244   
(22) 2007/11/10  
   تيريل إنك (71)

الو.يات المتحدة - ٧٧٠٦٧تكساس- ھوستن– ٧٢٥طريق ويست جرينز ،حناح  515 
  . اlمريكية

  جھاز وطريقة لع5ج اlمراض الجلدية باستخدام الحرارة (54)
  مكتب الشلقانى ل5ستشارات القانونية والمحاماة (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٨٠
   

  

  

  

-  94   (21) PCT/NA2007/001440  
(22) 2007/12/17  
  ة بريطانية شرك- كريم ليمتد -ازى ويب ايس  (71)

  .بريطانيا  دى ال ،٧ ١٩ميبل ھاوس ، مين ستريت ، كوسجروف ، ميلتون ، كينز ام كيه  
  حاوية غذاء و طريقة لتخزين الغذاء (54)
  .محمد طارق أبو رجب  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بيانات و بعض ال

  
 

  

-  95   (21) PCT/NA2007/001476  
(22) 2007/12/27  
   آسيسى ياسار بوزكورت (71)

  . تركيا-  أنقرا ٠٦٧٠٠ ، جازيو سمانباسا ، ٣٥/٤:إيران كاديسى رقم  
   رطب ل¨ستخدام فى المطابخشفاط و منظف للھواء به نظام فلتر (54)
  ھدى أنيس سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  96   (21) PCT/NA2007/001480   
(22) 2007/12/27  
   شركة مساھمة امريكية–أي ان سي , ريجينيتك -1 (71)

   امريكا-٧٧٤٧٨تي اكس . شوجار .ند . كريك فورد كرسيلي  1-1322 
  وطرق .ستخدامه ُكم أسطواني ذو قوة كھرومغناطيسية تتغير مع الزمن لتمدد الخ5يا (54)
  سمر أحمد اللباد  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :نونىالتقرير القا 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٨١
   

  

  

  

 

-   97   (21) 2009030363  
(22) 2009/3/18  
   شركة مساھمه أمريكية–البيمارل كوربوراشن  (71)

   امريكا-١٧٦٥ – ٧٠٨٠١فلوريدا ستريت باتون روج ، ال ايه  451 
فيھا، وتجديد المواد  كربونات مفيدة، ومواد محفزة تستخدمطرق لتحويل الميثان إلى ھيدرو (54)

  المحفزة
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   98   (21) 2007040167  
(22) 2007/4/10   
  يسرى محمد محمود ابراھيم (71)

   الجيزة– فيصل – نھاية محطة مدكور –شارع العمدة  1 
  خام الزنك الطبيعى (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/  و بعض البيانات

  

-   99   (21) 2007040211  
(22) 2007/4/30  
  ھشام شعبان محمد البحيرى (71)

   البحيرة-  دمنھور – مساكن خلف مضرب ا.رز – ٩ عمارة – ٢شقة  
 – دو.بى –أرضى _سقفى) ز التكييفمغسلة أوتوماتيكية تركب داخل الوحدة الداخلية لجھا (54)

  )مركزى 
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 
  



  

٨٢
   

  

  

  

-   100   (21) 2007050282   
(22) 2007/5/30  
  يسرى محمد محمود ابراھيم (71)

   الجيزة– فيصل – نھاية محطة مدكور –شارع العمدة  1 
  خام الفلسبار الوديانى (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة ال أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   101   (21) 2007110580  
(22) 2007/11/7  
  شينج ھسيانج وانج (71)

. اوه  . ار. تايوان . تاينان سيتي .  مين روود –اس أي . ٤سيكشان  . ١١٠.نا . ٦ان اوه  
   تايوان–سي 

  موزع من النوع الشريطي لرقيقة ملفوفة (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   102   (21) 2007110604   
(22) 2007/11/21   
  محمد أبو النصر حامد أبو النصر (71)

  شارع أ.سماعليه قلما قليوب قليوبيه 2 
  السخان المباشر (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٨٣
   

  

  

  

-   103   (21) 2008030349  
(22) 2008/3/2  
  جى يونجلى ، - (71)

   الصين– شانجھاى ٢٠٠٠١١ نانجيانج رواد ١٨ان او ،  
  مكيف ھواء يتم تبريده بواسطة ماء محول إلى رذاذ (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ انات و بعض البي

  

-   104   (21) 2008030531   
(22) 2008/3/30   
  ويــــث ، شركة متحدة ، امريكية (71)

  . ، الو.يات المتحدة ا.مريكية -٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
  زيدوكسيفين أسيتات فى تركيبات صيدليةطرق فصل وتحديد با (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   105   (21) 2008030541  
(22) 2008/3/30  
   شركه مساھمه يا بانيه-تى تى اى الليبايو اى ان سى  (71)

 - ٠٠٠٢ - ١٤٠ كى يو طوكيو - ھيجاشى شيناجاوا ، شيناجاوا ٨-٨-٤شينكان بيولدينج  
  اليابان

  بيولوجيه فاصله جھاز ل5ستشراد ا.يونى لتوصيل عوامل فعاله متعدده الى اسطح بينيه (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :القانونىالتقرير  
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٨٤
   

  

  

  

-   106   (21) 2008040558   
(22) 2008/4/1   
  احمد اشرف على ابو موسى. د (71)

   متفرع من حسين الغراب- شارع منصور ٢٢ - كوم  شبين ال-المنوفية  
مستحضر منھما او  ع5ج الثعلبة بانزيم الھياليورونايديز وانزيم الفيبرينو.يزين او (54)

  احدھما
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عدي5ت لموضوعأو إجراء بعض الت/ بعض البيانات و 
  
 

  

-  107   (21) 2008050717  
(22) 2008/5/4  
  بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولية (71)

  . انجلھايم ام رين ، المانيا ٥٥٢١٦ –بينجر ستراس ، د  173 
  قة لتصريف المستحضراتجھاز تصريف و جھاز تخزين و طري (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  108   (21) 2008050780   
(22) 2008/5/11  
  ابراھيم سليمان سليمان الجندى (71)

   الغربية- مركز زفتى -مسجد وصيف  
  محطة مزرعة انتاج طاقة الھواء المضغوط (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   لفكرة المقدمة ومرفقات الطلبا أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٨٥
   

  

  

  

-  109   (21) 2008050829  
(22) 2008/5/20  
  ذى بروكتر آند جامبل كومبانى (71)

  �مريكية  الو.يات المتحدة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل ب5زا ، سينسيناتى ، آوھايو  
  لفيةوسيلة أمتصاص ل¨ستخدام مرة واحدة لھا شرائط فى الشريحة الخ (54)
  ھدى سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  110   (21) 2008050899  
(22) 2008/5/29   
  د المنعم بسيونىمحمد عب (71)

   جمھورية مصر العربية- محافظة القاھرة - مصر الجديدة -ش رمسيس روكسى  56 
  القلب الصناعى (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  لمقدمة ومرفقات الطلبالفكرة ا أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  111   (21) 2008050900   
(22) 2008/5/29  
  محمد عبد المنعم بسيونى (71)

   جمھورية مصر العربية- محافظة القاھرة - مصر الجديدة -ش رمسيس روكسى  56 
  قساطر مركزية ذات أطراف منفصلة (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  ه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عن :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٨٦
   

  

  

  

-  112   (21) 2008061000  
(22) 2008/6/15  
  ويث ، شركة متحدة (71)

  حدة اlمريكية الو.يات المت٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيو جيرسى  
  عملية لتصنيع حلقات بنزيل سلفونيل (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  113   (21) 2008061025  
(22) 2008/6/17   
   شركة مساھمة ايطالية–ايريك ريسيارش اس ار ال  (71)

   ايطاليا–) اس ار(  بريولو جارجالو ٩٦٠١٠ . ٢٥. جريمالدي .فيا جي  
  جھاز كھربائي ضوئي ووحدة ذات تركيز انتقائي لkشعة الساقطة (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  ازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متن :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  114   (21) 2008061028  
(22) 2008/6/17   
  محمد شعبان أبراھيم محمد (71)

  عماره–متر ٧٠شباب مبارك -٤اورهالمج-١١ الحي –أكتوبر ٦ مدينه –محافظه الجيزه  
  ١٦شقه  – 18

  معجزه الخيال (54)
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 
  
 

  



  

٨٧
   

  

  

  

-  115   (21) 2008061115  
(22) 2008/6/29  
  .جوز روبيرتودا ,  بيكساوا جونيور - ٢. كولھو مارسيلو ماشاندو  - 1 (71)

 ٧٤١٦٠,  بريا دوسول –دى , اى٤٠٤ شقة – بلوكو اوباتوبا – ١,٥٢٥ ن ٨٥شارع  -1 
    -٢ البرازيل- جو –جويانيا  010 –

  الشخصي سوب ل5ستخدامعربة لنقل اlمتعة في المطار تحتوي على حا) ترولي( (54)
  سناء عبد السميع عبداللة (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  116   (21) 2008081456  
(22) 2008/8/31  
  سكويتش آند نيوكاسل ليمتد ، شركة محدودة المسئولية ، المملكة المتحدة (71)

  جى زد ،٩ ١٢برودواى بارك ، سويت جيلى برودواى ، ايدينبرج ، اى اتش  2-4 
  المملكة المتحدة

  أنظمة وطريقة لتوزيع مشروب مبرد (54)
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :قانونىالتقرير ال 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  117   (21) 2008091490  
(22) 2008/9/7  
  ماجد منصور نسيم منصور نوار (71)

 -  محافظة القاھرة- امام قصر القبة -عودية بالقبة الجديدة عمارات الشركة الس 542 
  جمھورية مصر العربية

  عماره ضد الزلزال (54)
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   ت الطلبالفكرة المقدمة ومرفقا أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 
  



  

٨٨
   

  

  

  

-  118   (21) 2008091542  
(22) 2008/9/17  
   شركة مساھمه المانية–جيا اينيرجيتيشنيك جي ام بي اتش  (71)

   المانيا– بوخوم ٤٤٨٠٩. ٤٨٤دورستينير ستراس  
ّمكثف معرض للھواء (54) ُ ُِّ  
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء   عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  119   (21) 2008091544  
(22) 2008/9/17  
 -٤ مصطفى كمال الدمرداش -٣ محمد سعيد العمروسى -٢عبد الرحيم مختار القاضى  1 (71)

  مد خزبكيوسف مح
  ,المھندسين-ش الحجاز 42-١ 

  , الجيزه– الدقى – ش مصدق ٩٣ -٢
  , حلوان–حلوان   حدائق-أ ش على السايس- ٣ 

   المھندسين– متفرع من ميدان لبنان – ش اليمن -٤
المريض  جھاز محمول لرسم تقارير رسم القلب و ارسالھا عن طريق البلوتوث لھاتف (54)

ًتمھيدا  دوره عبر ا.نترنت الي قاعدة بيانات ليتم تسجيلھاالمحمول و الذي يرسلھا ب
  .لعرضھا بعد ذلك عبر موقع الكتروني يدخل عليه ا.طباء فقط

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  120   (21) 2008091564  
(22) 2008/9/21  
  .ھاينكين صب5ي تشين بي في (71)

   ھولندا-  زد دي امستردام ١٠١٧ –، ان ال ٢١أي ويتيرينجب5نتسون  2 
  .لولبة داخلية وعاء للمشروبات ومجموعة تركيب ذلك الوعاء وأداة لعمل سدادة ذات (54)
  نزيه اخنوخ صادق الياس (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٨٩
   

  

  

  

-  121   (21) 2008091566  
(22) 2008/9/21  
  .تشين بي فيھاينكين صب5ى  (71)

  )ھولندا( زد دى امستردام ١٠١٧ –، ان ال ٢١اى ويتيرينجب5نتسون  2 
  وعاء للمشروبات (54)
  نزيه اخنوخ صادق الياس (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب 5ت لموضوعأو إجراء بعض التعدي/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  122   (21) 2008091575  
(22) 2008/9/22   
   شركة مساھمه المانية–جيا اينيرجيتيشنيك جي ام بي اتش  (71)

   المانيا– بوخوم ٤٤٨٠٩. ٤٨٤دورستينير ستراس  
  محطة قدرة تشتمل على منشأة لتكثيف بخار الماء (54)
  اللبادسمر  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  123   (21) 2008091607  
(22) 2008/9/25   
  أ ، شركة مساھمة. نســتك س  (71)

   فيفى ، سويسرا١٨٠٠ -٥٥افنيــو نسله  
  تحضير موضعى لجزيئات بروتين مصل اللبن (54)
   وك5ء براءات–مكتب الديب محامون  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عأو إجراء بعض التعدي5ت لموضو/ بعض البيانات و 

  



  

٩٠
   

  

  

  

-  124   (21) 2008101742  
(22) 2008/10/22  
(71) THERAVANCE, INC.  

 901 Gateway Boulevard,South San Francisco, CA 94080  
مضادة للمستقبل  مركبات ثانى الكيل فنيل لھا مساعدات مستقبل بيتا أدرينرجى وفعالية (54)

  المسكرينى
  ھدى سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  125   (21) 2008101753  
(22) 2008/10/29  
  تحده ، مؤلفه وقائمه طبقا لقوانين و.يه نيوجيرسىويــث ، شركه م (71)

   ، الو.يات المتحده ا.مريكيه٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  صياغات جديده تثبت وتثبط ترسيب تركيبات مناعيه (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء   علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  126   (21) 2008122068  
(22) 2008/12/23  
   شركة مساھمه المانية–جيا اينيرجيتيشنيك جي ام بي اتش  (71)

   المانيا– بوخوم ٤٤٨٠٩. ٤٨٤دورستينير ستراس  
  طريقة Gنشاء وحدة تكثيف صناعية (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٩١
   

  

  

  

-  127   (21) PCT/NA2005/000618  
(22) 2005/10/5  
  نيوروكرين بيوسينسس (71)

  ٩٢١٢١حمله مركز العلوم في سان دييغو ، كاليفورنيا  10555 
  CRA - ھتيروسيكليه مكثفه واستخدامھا كمضادات مستقبل – N مركبات (54)
  ھدى سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  م الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعد :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  128   (21) PCT/NA2005/000790  
(22) 2005/12/5  
  انيوس يو اس ايه ال ال سي (71)

  ت المتحده ا.مريكيه دى ايه الو.يا١٩٨٠١اورانج ستريت ويلمينجتون  1209 
  عوامل حفازه .وكسيد المعدن المختلط ل5كسده واكسده وطرق لتحضيرھا (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة ال أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  129   (21) PCT/NA2005/000882  
(22) 2005/12/31  
   شركه مساھمه امريكيه-ميرك اند كو اى ان سي  (71)

   امريكا٠٧٠٦٥ راھواى ان جي ٢٠٠٠بي اوه بوكس  
سيكلو بروبيل  مضادات حيويه من مركبات اوكسازوليدينون بھا استبدال بمجموعات - (54)

  تھاومشتقا
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٩٢
   

  

  

  

-  130   (21) PCT/NA2006/000148  
(22) 2006/2/12   
  أ. إيمبرس ميتال باكينج س (71)

   . فلش سيدكس ، فرنسا– كروسميير ٧٢٢٠٦ ، ٣٠٦روت دبارتمنتال  
  حلقة رافعه لھا نصل مسطح مائل (54)
  محمود رجائي الدقي (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب  أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/بعض البيانات و 

  

-  131   (21) PCT/NA2006/000191  
(22) 2006/2/27  
   شركه امريكيه-اراي باي فارما اي ان سي (71)

   امريكا٨٠٣٠١والينت ستريت بول دير سي اوه  3200 
  MEK مشتقات بنز ايميدازول مؤلكله كمثبطات لـ (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  132   (21) PCT/NA2006/000278  
(22) 2006/3/21  
   انجلھايم فارماسيوتتيكالز انكبوھرنجر (71)

 الو.يات - ٦٨٧٧ -  ٣٦٨ كونيكتيكت - ريدجيفلد ٣٦٨ريدجبورى رود ص ب  900 
  ا.مريكية المتحدة

بيريدين  - C-3  ،٢بيرولو  - ١H (-٢- ميثيل -٤- فينيل -٤-  ث5ثى فلورو - ١،١،١مشتق  (54)
ربط  المتعلقة كجزيئات ول ، والمشتقات والمركبات - ٢-بنتان )  يل ميثيل -٢-

  جلوكورتيكويد لع5ج امراض ا.لتھابات ومرض السكرى
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   بالفكرة المقدمة ومرفقات الطل أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٩٣
   

  

  

  

-  133   (21) PCT/NA2006/000281  
(22) 2006/3/22  
  داو جلوبال تكنولوجيز انك ، شركة متحدة ، امريكية (71)

  ، الو.يات المتحدة٤٨٦٧٤ بيلدينج ميد.ند ، ميتشيجان ١٧٩٠واشنطن ستريت ،  
  ا.مريكية

  بلمرة للبروبيلين  وعمليةتركيبة حفازة مع مانح داخلى lستر حمض احادى كربوكسيليكى (54)
   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  134   (21) PCT/NA2007/000439  
(22) 2007/5/2  
    شركه مساھمه امريكيه-جوھينسونديفيرسى اى أن سى  (71)

   أمريكا– ٥٣١٧٧، ستورتيفانت، دبليو اى ٥٠٩أس / أم –تى اتش ستريت 16 8310 
  طريقة خاصة بتنظيف الحاويات Gعادة تصنيعھا (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  تنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب م :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-   135   (21) 2002080970  
(22) 2002/8/28  
  ب. استرا زينيكا أ  (71)

   سودرتالج ، السويد- ١٥١٨٥س  
  مشتقات حمض ماندليك واستعمالھا كمثبطات للثرومبين (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب  :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٩٤
   

  

  

  

-   136   (21) 2003050490  
(22) 2003/5/26  
   انتر ايكيا سيستمز بى فى (71)

  لفت ، ھولندا ال ان دي٢٦١٦ – ، ان ال ١اولوف بالميسترات  
  طريقه لنقل وحدات ا.حمال (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   137   (21) 2003060543  
(22) 2003/6/9  
  انك. ميرك اند كو (71)

  ٠٧٠٦٥ايست لنكولن افنيو ، راھواى ، نيو جيرسي  126 
ع5ج السمنه   مفيده في١ھيدروكسي ستيرويد ديھيدروجيناز - بيتا-١١مثبطات انزيم  (54)

  والسكر وخلل نسبه الدھون في الدم
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   138   (21) 2003070671  
(22) 2003/7/12  
  ناتشورال ساينس كوم ليمتد (71)

  إي تي،٥ ١يت، .ندرندود ويلس، بوليس، ويلز، ال ديليندسدال ھاوس ميدلتون ستر 2  
  .المملكة المتحدة

  مركب مبيد للقمل (54)
   مباركشادىفاروق  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة ال أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٩٥
   

  

  

  

-   139   (21) 2003080790  
(22) 2003/8/12  
  نوفارتيس أ ج (71)

   بازل ، سويسرا٤٠٥٦ / ٣٥ليختستراس  
  تركيبــات صيــدليه (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

اص باستيفاء قرار اGدارة الخ اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   140   (21) 2004110474  
(22) 2004/11/11  
  الزا كوربورويشن (71)

 – ٩٤٠٣٩ ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ٧٢١٠تشارلستون رود ، صندوق بريد 1900 
٧٢١٠  

  يبات توصيل العقارسواغات في مذ (54)
  لطفى محمود محمد لطفى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   141   (21) 2005010050  
(22) 2005/1/31  
   شركة فرنسية مساھمة–لي .بوراتورز سيرفير  (71)

   فرنسا- كوربيفوى سيدكس ٩٢٤١٥ب5س دى . ديفينز  12 
 ٣، ٢[كينو  [8 ،٧: 3َ، 2َ[ أون وبيرانو – ٧ – نفثريدين –كرومينو  [b] مركبات بنزو) (54)

– b]  تحتوي عليھا  أون جديدة وعملية لتحضيرھا مركبات صيد.نية– ٧ –كينوكسالين(  
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٩٦
   

  

  

  

-   142   (21) 2005040170  
(22) 2005/4/4  
  المركز القومى للبحوث (71)

   جمھورية مصر العربية- محافظة جيزة - الدقى –)التحرير سابقا ( شارع البحوث  33 
  مستخلص نباتي يمنع التأثيرات الضارة للسموم الفطرية (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ انات و بعض البي

  
 

  

  

-  143   (21) 2008071171  
(22) 2008/7/13  
  دويوت ، بيرنارد (71)

  النمسا –  فين١٠٧٠ – ، ايه ٨بارتنير باتينتانوالتى كى اى جى لينديجاس  & او بير/سى  
  معينة بالتحديد ، في مادة غذائية)حيوية(مادة بيولوجية عملية وجھاز لتعيين حالة  (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  144   (21) 2008071260  
(22) 2008/7/27  
  ناصر الدين محمد احمد ضرغام (71)

  شارع برھان حلوان 43 
  الداعم الرقمي للطالب العادي و الكفيف و ا.صم (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب بعض التعدي5ت لموضوعأو إجراء / بعض البيانات و 

  
 

  



  

٩٧
   

  

  

  

-  145   (21) 2008071291  
(22) 2008/7/29  
  عمرو عبدالمنصف السيد محمد (71)

  ٣ شقة– ٦ الدور– ١ عمارة– عمارات اlوقاف – منشاة القناطر –مركز إمبابة  
  ( جديد للطاقة المتجددةمصدر (الطاقة بواسطة أعماق المحيطات و البحار  (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  146   (21) 2008081322  
(22) 2008/8/4  
  فى ، شركة مساھمة ،ھولندا.  كونتراكنورز نيزر.ند بى ھيريما مارين (71)

   أ ا.يدن ، ھولندا٢٣٣٢فوند.ن ن ل  47 
  مد أنبوب بمساعدة ونش (54)
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  147   (21) 2008081366  
(22) 2008/8/11  
  احمد سمير متولى (71)

   الھرم- اسباتس -شارع طه جاد  16 
  حساس الغاز (54)

رة الخاص باستيفاء قرار اGدا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٩٨
   

  

  

  

-  148   (21) 2008081382   
(22) 2008/8/13  
  رمضان يوسف عبد الموجود (71)

   المجابرة- مركز جرجا –سوھاج  
  سفينة صيد اسماك (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  بار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعت :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  149   (21) 2008081411  
(22) 2008/8/20  
  حمدي عبد العزيز أحمد حامد الشربيني (71)

   مدينة نصر–ية اlستثماري عمارات رابعة العدو 3 
اlلكترونية   جھاز وطريقة ونظام lدارة حركة المركبات على الطرق٢٠٠٠اlمل  (54) (54)

  وإحكام السيطرة
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب وعأو إجراء بعض التعدي5ت لموض/ بعض البيانات و 
  
 

  

-  150   (21) 2008081432   
(22) 2008/8/25  
  سامى محمد يوسف (71)

   مصر- محافظة الشرقية- الزقازيق - مساكن الفتح -شارع سوريا  36 
  ماكينة الخبز (54)

دارة الخاص باستيفاء قرار اG اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٩٩
   

  

  

  

-  151   (21) 2008081441  
(22) 2008/8/27  
   شركة أسترالية مساھمة–ووتر أنليمتد  (71)

   أستراليا- ٦٨٧٢. إيه .  ، ويست برث ، دبليو ٦٩٥بى أو بوكس  
(54) APPARATUS FOR PURIFICATION OF WATER  
  ھدى سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  152   (21) 2008081451  
(22) 2008/8/31  
   شركة فرنسية مساھمة–روبانوكسى شامبرى (71)

   شامبرى فرنسا٧٣٠٠٠ –أفنيو الساس لورين ، إف  235 
  الحرارية طريقة Gنتاج ألواح من اlلومنيوم تتضمن دائرة متكاملة للمباد.ت (54)
  ھدى سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  زل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنا :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  153   (21) 2008091481  
(22) 2008/9/3  
  محى الدين حسن على (71)

   منقباد-اسيوط  
  تنقيه مياه الصرفمحرقه نفايات بالمباد.ت الحراريه ل (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٠٠
   

  

  

  

-  154   (21) 2008091519   
(22) 2008/9/10  
  بو الحسنمحمد نبيل محمد ا (71)

   القاھرة-  مدينة نصر -ش مصطفى مصطفى النحاس 75 
  استخدام حرارة الشمس المباشرة فى صناعة ا.سمنت (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  لمقدمة ومرفقات الطلبالفكرة ا أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  155   (21) 2008091589  
(22) 2008/9/24  
   شركة أمريكية مساھمة–كى إنرجى سرفسز ، إنك  (71)

   ھوستن ، تكساس ، الو.يات المتحدة اlمريكية١٨٠٠مك كيننى ستريت سويت  1301 
  طريقة وجھاز لمعايرة جھاز المسح الضوئى lنبوبة (54)
  دى سراج الدينھ (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  156   (21) 2008101757   
(22) 2008/10/26  
   محمود سعد محمد سعد-٢حسين على يوسف مراد عبد الفتاح  -1 (71)

   البستان- مركز الدلنجات - ٢ عزبة سعد – أبو الريش – دمنھور –محافظة البحيرة  -1 
  جھاز استخراج مياه ا�بار بدون وقود واستنتاج الكھرباء (54)

ص باستيفاء قرار اGدارة الخا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٠١
   

  

  

  

-  157   (21) 2008121964  
(22) 2008/12/3  
  اسكو كوربوريشن ـ شركة امريكية (71)

   افينو بورت .ند ـ الو.يات المتحدة ا.مريكية ٢٥ ان دبليو 2141 
  جزاء بلى فى معدات تشغيل أرضيةقفل لتثبيت أ (54)
  ھدى آنيس سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  158   (21) 2008122007  
(22) 2008/12/14  
  )شركه فنلنديه(نوكيا كوربوريشن  (71)

   إسبوو ، فنلندا٠٢١٥٢ – ، إف أى ٤كي5.ھدنتى  
انتظار التسليم فى  طريقة وجھاز لتقديم معلومات عن كل مجموعة عناوين بھا بيانات فى (54)

  WLAN نقطة تقاطع او نقطة او واحدة طرفية فى شبكة محلية .سلكية
  مود رجائى الدقىمح (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  159   (21) 2008122067  
(22) 2008/12/23  
    بي فيدي اس ام اى بي اسيتس (71)

  ھولندا- تي اى ھيرلين٦٤١١ ان ال ١ھيت اوفرلون  
  عملية لتحضير مركبات تحتوى على نيتروجين (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠٢
   

  

  

  

-  160   (21) PCT/NA2005/000212  
(22) 2005/5/11  
   شركة إيرلندية محدودة المسئولية–تيبوتيك فارما سوتيكالز ليمتد  (71)

   كو ورك إيرلنده–ليتل آيس5ند  
  إندول بيريدينيوم مستبدلة كمركبات مضادة للعدوى (54)
  دينھدى سراج ال (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-  161   (21) PCT/NA2005/000458  
(22) 2005/8/14  
   شركة المانية- ب ھـ أفنتس فارما دويتش5ند ج م (71)

   المانيا–ماين / فرانكفورت أ  65926 
  أريل وطريقة لتحضيرھا واستعمالھا كأدوية -N حلقيات متخالفة مستبدلة (54)
 لطفي محمود لطفي  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ ت و بعض البيانا

  

-  162   (21) PCT/NA2007/000004  
(22) 2007/1/4   
  ويــث (71)

   ، الو.يات المتحدة اlمريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  جستيرونأنظمة وأدوات مانعة للحمل مضادة لمستقبل البرو (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠٣
   

  

  

  

-  163   (21) PCT/NA2007/000691  
(22) 2007/7/3  
  ويــث ، شركة متحدة ، (71)

   ، الو.يات المتحدة اlمريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  عمليات ومركبات لتحضير مشتقات نفثيليندول مستبدلة (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

باستيفاء قرار اGدارة الخاص  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  164   (21) PCT/NA2007/001254  
(22) 2007/11/18   
   شركة مساھمة امريكية-وايز  (71)

   امريكا-  ٠٧٩٤٠فيف جيرالد فارميس ، ماديسون ، ان جى  
  FCمحتوية على منطقةطرق لتنقية بروتينات  (54)
  سمرأحمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  165   (21) PCT/NA2007/001372  
(22) 2007/12/5   
   شركة مساھمة فنلندية-بوريالز تكنولوجى او يو  (71)

   فنلدا- بورفو ٠٦١٠١ -فين  . ٣٣٠بى اوه بوكس  
  تركيبات بوليمر ذات خصائص تعتيق رطب محسنة (54)
  سمرأحمد اللباد (74)

ص باستيفاء قرار اGدارة الخا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠٤
   

  

  

  

-   166   (21) 2002060726  
(22) 2002/6/24   
   انترناشيونال ليمتدـ٢٠٠٠تريك  (71)

  ٥٠٨٧٦٩ لويانج اندستريال ، سنغافوره ١٣/١٤/١٥- ٠٧لويانج واى  30 
  الحيويه جھاز محمول يتمتع بقدرات للتحقق من الشخصيه على اساس القياسات (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  ار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتب :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   167   (21) 2004050209  
(22) 2004/5/8  
  م.شركه فارما .ينز للمستحضرات الطبيه والجلديه والتجميل ش م (71)

 ٦ مدينه - المنطقه الصناعيه الثالثه - ١٧٢/١٧٤ قطعه رقم -المحور الخدمى الثانى  
   محافظه الجيزه-اكتوبر 

  طريقه ومستحضر دوائى ذو فاعليه كبيره دون اثار جانبيه (54)
  مريم مختار سعد (74)

الخاص باستيفاء قرار اGدارة  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   168   (21) 2006040166   
(22) 2006/4/23  
  فادى عريان ميخائيل سعد (71)

  ش الدرملى شبراء مصر القاھره 14 
  ا.ستفاده منه ه و تركيبه ومزوده بجھاز اضافى يمكن فك) حله ضغط للمطبخ ( عمل  (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠٥
   

  

  

  

-   169   (21) 2007020071  
(22) 2007/2/8  
   داودكمال منير (71)

   مصر الجديده- شارع ھارون الرشيدى  101 
  نانو (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   170   (21) 2007100542  
(22) 2007/10/22  
  محمد عبد المنعم محمد بسيونى (71)

   مصر الجديده–ش رمسيس لروكسى  56 
  غالق انبوبى سحب و ارجاع الدم المتزامن اثناء الغسيل الكلوى (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ ت و بعض البيانا

  
 

  

-   171   (21) 2007110614   
(22) 2007/11/25  
  محمد حلمى محمد عبد الرحيم الع5يلى (71)

  ٣ شقة– ا.سكندريه – شدس رمل –ش مرتضى باشا  42 
  الوصله الھوائيه للصوت (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :نىالتقرير القانو 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٠٦
   

  

  

  

-   172   (21) 2007120658  
(22) 2007/12/23  
  اشرف خليفه محمد خليفه (71)

   القاھره٣٤ه نصر شقه  مدين٢امتداد رمسيس  292 
  رياضه الطوق الطائر (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   173   (21) 2008010187  
(22) 2008/1/31  
  باكستر انترناشيونال انك ، شركه متحده ، امريكا (71)

   الو.يات المتحده٦٠٠١٥ديرفيلد ايل ) ايه ايه- ٣دى اف (ون باكستر باركزاى  
  كاشف اكسجين ل5ستخدام فى المنتجات الطبيه (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  دم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لع :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   174   (21) 2008020238  
(22) 2008/2/10  
  رامى كمال مسعود (71)

  شارع توفيق عثمان متفرع من شارع الجامع المنيره امبابه 7 
  ر كنترولباو (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٠٧
   

  

  

  

-  175   (21) 2008020342  
(22) 2008/2/28   
  اى اس سى او كوربوريشن (71)

  . الو.يات المتحده ا.مريكيه –٩٧٢١٠-٢٥٧٨ افينو ، بورت5ند ، ٢٥ان دبليو 2141 
  تجميع غطاء ..ت الحفر (54)
  مكتب الشلقانى ل5ستشارات القانونيه والمحاماه (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ لبيانات و بعض ا

  

-  176   (21) 2008030344  
(22) 2008/3/2  
  تى تى اى اي5بيـو انـك ، شركه متحده ، اليابان (71)

   طوكيو اليابان٠٠٠٢ -١٤٠ تيناماوا ك يو - ھيجاشي شيناجاوا ٨-٨- ٤شينكان  
  راد ايونى وجھاز مصدر طاقه كھربيه لجھاز استشراد ايونىجھاز استش (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  177   (21) 2008030351  
(22) 2008/3/2  
  ميكروسوفت كوربوراشن (71)

   امريكا-٦٣٩٩ ٩٨٠٥٢وان ميكروسوفت واى، ريدموند، واشينجتون  
  شبكات تدريب التفافيه عصبيه على وحدات معالجه رسومات (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء   الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠٨
   

  

  

  

-  178   (21) 2008030511  
(22) 2008/3/26  
  شركه امريكيه متحده, .مومينتيف بيرفورمانس ماتيرياليس انك (71)

  الو.يات المتحده ا.مريكيه, ٤١٢٢ - ٠٦٨٩٧ونيكتيكت ك, ويلتون, دانبورى رود 187 
  عمليه .سترجاع الكوكسى سي5نات باستخدام غشاء فصل (54)
  سھير ميخائيل رزق (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب لموضوعأو إجراء بعض التعدي5ت / بعض البيانات و 

  

-  179   (21) 2008030536  
(22) 2008/3/30   
   شركه مساھمه يابانيه–تى تى اى الليبيايو اى ان سى  (71)

 – ٠٠٠٢-١٤٠ كى يو طوكيو – ھيجاشى شيناجاوا ، شيناجاوا ٤-٨-٨شينكان بيولدينج  
  اليابان

مضاد افيوني  او/قار عبر الجلد تستخدم عامل مساعد وانظمه واجھزه وطرق لتوصيل ع (54)
  المفعول

  سمر احمد اللباد (74)
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  180   (21) 2008040688  
(22) 2008/4/23  
   شركه مساھمه امريكيه–كاتاليتيك ديستي5شن تيكنولوجيس  (71)

   امريكا-٧٧٥٠٧باى اركا بويليفارد باسادينا تكساس  10100 
  نافثا FCC معالجه (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  رد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم ال :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٠٩
   

  

  

  

-  181   (21) 2008050720  
(22) 2008/5/4   
  اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك ، شركه متحده امريكيه (71)

  .ا.مريكيه  ، الو.يات المتحده٧٧٥٢٠ - ٥٢٠٠اس  تكس- بايتاون درايف ، بايتاون  5200 
  من ميثان) عطريه ( انتاج ھيدروكربونات اروماتيه  (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب وضوعأو إجراء بعض التعدي5ت لم/ بعض البيانات و 

  

-  182   (21) 2008050857  
(22) 2008/5/25  
   شركه مساھمه ايطاليه–بي ايه . بتيكينو اس  (71)

   ايطاليا– مي5نو ٢٠١٥٤-اى  . ٣٨فيا ميسينا  
  محطه اتصا.ت بينيه مرئيه تؤدى خدمات متعدده ا.وساط (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  183   (21) 2008050862  
(22) 2008/5/26  
  ركه امريكيه متحدهش, .مومينتيف بيرفورمانس ماتيرياليس انك (71)

  الو.يات المتحده ا.مريكيه, ٤١٢٢ - ٠٦٨٩٧كونيكتيكت , ويلتون, دانبورى رود 187 
  تركيبات مطاط تحتوى اميدو الكوكسى سي5نات غير مشبع (54)
  سھير ميخائيل رزق (74)

اص باستيفاء قرار اGدارة الخ اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  



  

١١٠
   

  

  

-  184   (21) 2008071307  
(22) 2008/7/31  
  فى ، شركه مساھمه ،ھولندا. ھيريما مارين كونتراكنورز نيزر.ند بى  (71)

  ا ا.يدن ، ھولندا٢٣٣٢فوند.ن ن ل  55 
   مد خط أنابيبوعـاء (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  185   (21) 2008091584  
(22) 2008/9/23  
   شركه امريكيه مساھمه–كى انرجى سرفسز ، انك  (71)

   ھوستن ، تكساس ، الو.يات المتحده ا.مريكيه١٨٠٠مك كيننى ستريت سويت  1301 
  طريقه ونظام لفحص ا.نابيب (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

دارة الخاص باستيفاء قرار اG اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  186   (21) PCT/NA2005/000588  
(22) 2005/9/28  
  استرا زينيكا ا ب ، شركه مساھمه (71)

   سودرتالج ، السويد– ١٥١٨٥س  
  مركبات كيميائيه (54)
  عبد الھادىھـدى  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١١١
   

  

  

-  187   (21) PCT/NA2006/000579  
(22) 2006/6/18  
   اس/اتش ليندبيك ايه  (71)

   فالبي كوبنھاجين الدينمارك٢٥٠٠ دى كي ٩اوتيلفيج  
  استخدام الجابوكسادول لع5ج ا.رق (54)
  سمراحمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   ة المقدمة ومرفقات الطلبالفكر أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  188   (21) PCT/NA2006/001049  
(22) 2006/11/5  
   شركة امريكيه- سيلجين كوربريشين (71)

   امريكا-٠٧٠٥٩بودر ھورن دريف وارين ان جي  7 
على ا.ورام  طرق وتركيبات تستخدم عقاقير منتقاه مثبطه للسيتوكين لع5ج والسيطره (54)

  يرھا من ا.مراضالسرطانيه وغ
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  189   (21) PCT/NA2007/000592  
(22) 2007/6/13  
  جلوبال ميديسيف ھولدنجز بتي ليمتد شركه محدوده استراليه (71)

   استراليا٢٣٠٠، نيسكا باراد، ذى ھيل ان اس دبليو ٢٩،١يونيت  
  طبيه قابله للسحب والتمديد اليا) سرنجه(محقن  (54)
  شادى فاروق مبارك (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  



  

١١٢
   

  

  

-  190   (21) PCT/NA2007/001094  
(22) 2007/10/11  
   شركه مساھمه امريكيه–شيفرون فيليبس كيميكال كومباني ال بي  (71)

  امريكا-  ٧٧٣٨٠وود .ندس تكساس زا , سكس بنيس درايف  10001 
  محفزات لبلمره ا.ولفين (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  191   (21) PCT/NA2007/001192  
(22) 2007/11/4   
  ثرى ام انيوفيتيف بروبرتيز كومبانى ، شركه متحده (71)

   الو.يات المتحده٣٤٢٧-٥٥١٣٣ سانت بول ، مينسوتا ٣٣٤٢٧ثرى ام سنتر ، ص ب  
  زجله برمجيه ل5تصا.ت عن بعد وطريقه .ستخدام وتصنيع نفس الزجله (54)
  عبد الھادىھدى احمد  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  192   (21) PCT/NA2007/001202  
(22) 2007/11/4  
  ه محدوده نيوزي5نديه شرك-ميوزون ليمتيد  (71)

   نيوزي5ندا- ٢٤٠اوكارول روود،ماينجاكاراميا ، نورث .ند  
  جھاز تفريغ (54)
  سمراحمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عأو إجراء بعض التعدي5ت لموضو/ بعض البيانات و 

  

  



  

١١٣
   

  

  

-  193   (21) PCT/NA2007/001222  
(22) 2007/11/11  
  ا ، شركه مشاركه با.سھم ، اسبانيــا. ميرسك اسبانيا س  (71)

   اليجسيراس١١٢٠١ن ، / موي5 جوان كارلوس اى سى  
للتشغيل و  يدروليكىنظام مضاد للتارجح فى اوناش تداول حاويات باستخدام محرك ھ (54)

  التحكم
   ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   194   (21) PCT/NA2005/000379  
(22) 2005/7/12  
  استرا زينيكا ا ب ، شركه مساھمه (71)

  لسويد سودرتالج ، ا– ١٥١٨٥س  
  ثيينو بيريدازينونات واستخدامھا فى تنغيم مرض مناعى ذاتى (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-   195   (21) 2005090425  
(22) 2005/9/28  
  المركز القومى للبحوث (71)

  الدقى/مكتب اتصال براءات ا.ختراع/المركز القومى للبحوث/شارع التحرير 33 
  مستخلص من الطحالب يحمي الكبد من ا.مراض السرطانيه (54)
  منى محمد فريد/ امال يوسف احمد/ ماجدة محسب السيد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ ض البيانات و بع

  
 

  



  

١١٤
   

  

  

  

-   196   (21) 2006100557  
(22) 2006/10/18  
  محمد سامى عزت (71)

  القاھرة –  مصر الجديده-شارع عبد المعطى خيال 6 
  غذائيه  الغيرتصنيع المواد المتعدده الطبقات .نتاج مواد تعبئه للمواد (54)
 ھدى سراج الدين  (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   197   (21) 2008010153  
(22) 2008/1/27  
  يو اس ايه ال ال سيوفين اين (71)

   امريكا-٦٠٦٠١اى ال . شيكاجو. فلور .  تي اتش ٢٦. ايست راندولوف درايف  200 
  ھيدروكربونات ثقيله استعاده منتج غنى باول اكسيد الكربون من غاز مختلط يحتوى على (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  زل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنا :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   198   (21) 2008010163  
(22) 2008/1/28  
  ميكروسوفت كوربوراشن (71)

   امريكا– ٦٣٩٩ -٩٨٠٥٢اون ميكروسوف واى ، ديدموند ، ويشنجتون  
  برامج ذاكره معام5ت يتم تحديثھا بشكل مباشر (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١١٥
   

  

  

  

-   199  (21) 2008010176  
(22) 2008/1/30  
  سى او ، اى ان سى & ميرك (71)

   امريكا-٠٩٠٧ -٠٧٠٦٥ايست لينكولن افينيو راھاواى نيو جيرسى  126 
  HCV N53 ببتيدات كبيره الحلقه كمثبطات بروتييز (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء   عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   200   (21) 2008030375  
(22) 2008/3/5  
  محمود حجاج معوض الصن (71)

   محافظة قنا- ارمنت الحيط 
  حىجھاز اناره للحنطور السيا (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   201   (21) 2008050758  
(22) 2008/5/7  
  وليوشنز راميل اوند بارز او اى جي سيستيميك سستينابيليتي س-٤بيوس  (71)

   فيينا، النمسا١١٥٠، ٤/١٩اكونب5تز  
  نظام للرى (54)
  شادى فاروق مبارك (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١١٦
   

  

  

  

-   202   (21) 2008061006  
(22) 2008/6/16  
   شركه مساھمه فرنسيه–اس . ايه . كواتكس اس  (71)

   جيناو٦٩٧٣٠-اف . ليون نورد. زد اى . ريو امبير  . 35 
 باستخدام عمليه لتحضير شرائح تتسم باحتجاز محسن للماء وسرعه بروكفيلد محسنه (54)

  بوليمر مشطي يتسم بوظيفه اكسيد بولي الكيلين مطعم واحده على ا.قل
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  203   (21) 2008071234  
(22) 2008/7/22  
  فوسبل انتلكتول ليمتـد شركه ذات مسئوليه محدوده المملكه المتحده (71)

   المملكه المتحده– بى بى ٣ ٤٦شانترى ھاوس ، ھاى ستريت ، كلوشيل ، وارويكشير بى  
  وا.داء .طراف شعله) طول الفترة ( تحسينات التعمير  (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  204   (21) 2008081452  
(22) 2008/8/31  
  . شركه المانيه مساھمه-بولدت ويداج جى ام بى اتش كيه دى اتش ھام (71)

   كولن المانيا٥١١٠٥ ، ٦٩ديلن بورجر شتراس  
  اجزاء جامده لوقايه ا.سطح ا.سطوانيه من البلى الذاتى (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

لخاص باستيفاء قرار اGدارة ا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١١٧
   

  

  

  

-  205   (21) 2008101758  
(22) 2008/10/26  
  عبد الحميد عبد الھادى محمد يوسف (71)

  سيدى حمود ـ البنوان ـ المحلة الكبرى ـ محافظة الغربيه 
  الصغيرهاله لحفر القنوات  (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  206   (21) 2008111837  
(22) 2008/11/11  
  دمحمود احمد عبدالفتاح السي (71)

  ةالجيز-مدينه المبعوثين - ١ه١٥ش١٣ ع- بو.ق الدكرور 
  السخان الشمسى المطور (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  207   (21) 2009010106  
(22) 2009/1/25  
  بايرھيلثكير اية جى ـ شركة مساھمة  (71)

   ليفركوزين ـ المانيا 51368 
المعالجه القبليه  او/ تغليف ا.سطح الصناعيه ل5جھزه وادوات المساعده الطبيه وتنظيف و (54)

  للقساطر وغيرھا من ا.جھزه وا.دوات المساعده الطبيه
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١١٨
   

  

  

  

-  208   (21) PCT/NA2005/000424  
(22) 2005/8/2  
  س انــك ، شركه متحدهفايزر برودكت (71)

  ا.مريكيه  ، الو.يات المتحده٦٣٤٠كونيكتيكت ايسترن بوينت رود جروتن ، كونيكتيكت  
   ترايازين واستخداماتھا–مركبات بيرازولو  (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

استيفاء قرار اGدارة الخاص ب اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  209   (21) PCT/NA2005/000455  
(22) 2005/8/10  
  سيل تك ار اند دى ليمتد شركه انجليزيه محدوده المسئوليه (71)

  ا دابليو اى انجلير٣ ١باث رود سلو ، بركشاير اس ال  208 
  IL 1B جزيئات الجسم المضاد ذات الخصوصيه لمولدات المضاد البشرى (54)
  محمد محمد بكير (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  210   (21) PCT/NA2005/000822  
(22) 2005/12/14  
  استرا زينيكا ا ب ، شركه مساھمه (71)

   سودرتالج ، السويد– ١٥١٨٥س  
 -٣- ثيو –اثيل  ) ھيدروكسى فنيل -٤(- ٢({ ) -(ملح بوتاسيوم او الصودويم من حمض  (54)

بروبانويك ،  ]فنيل  ) اثيل} فينوكس ] اكس ) مثيل سلفونيل  [ ( -٤ { -٢( -  ٤
  واستخدامھا فى الطب

  ھدى عبد الھادى (74)
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 
  



  

١١٩
   

  

  

  

-  2011   (21) PCT/NA2006/000046  
(22) 2006/1/16  
   شركه فرنسيه مساھمه–لي .بوراتورز سيرفير  (71)

   كوربيفوى سيدكس ، فرنسا٩٢٤١٥ب5س دى . ديفينز  12 
  تركيبه صيد.نيه تتشتت في الفم لمركب مضاد للتخثر (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه  :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  212   (21) PCT/NA2006/000046  
(22) 2006/1/16  
   شركه فرنسيه مساھمه–لي .بوراتورز سيرفير  (71)

  ربيفوى سيدكس ، فرنسا كو٩٢٤١٥ب5س دى . ديفينز  12 
  تركيبه صيد.نيه تتشتت في الفم لمركب مضاد للتخثر (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الطلبالفكرة المقدمة ومرفقات  أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  213   (21) PCT/NA2006/000068  
(22) 2006/1/22  
   سيبتور ثيرابيوتيكس انك-اكس (71)

  .٩٢١٢١، سان دييجو، كاليفورنيا ٢٠٠نيكساس سنتر درايف، سويت  4757 
  مشتقات ازبين كعوامل صيدليه (54)
  نزيه اخنوخ صادق الياس (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  طلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار ال :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٢٠
   

  

  

  

-  214   (21) PCT/NA2007/001196  
(22) 2007/11/4  
  ترو تشالز ، دبليو (71)

   الو.يات المتحده ا.مريكيه– ٧٧٠٠٧.ركين ستريت ، ھوستون تكساس  5747 
  وعاء مرن متعدد الطبقات المستقله وريقه لتشكيله (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   مة ومرفقات الطلبالفكرة المقد أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  215   (21) PCT/NA2007/001252  
(22) 2007/11/18  
  ج5كسو سميزكلين بيولوجيكالز اس ايه (71)

   بلجيكا– ريكسينستارت ١٣٣٠-بي . ٨٩ريو دى ل اينستيتوت  
  لقاحات (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  دم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لع :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  216   (21) PCT/NA2007/001262  
(22) 2007/11/20  
   شركه متحده امريكيه-ويــــث  (71)

  و.يات المتحده ا.مريكيه ال-٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ماديسون نيوجيرسى  
   الكيل امينو كوينولين-٦طرق تخليق مشتقات  (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    الطلبالفكرة المقدمة ومرفقات أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٢١
   

  

  

  

-  217   (21) PCT/NA2007/001346  
(22) 2007/12/4  
  ب5ستيك انك &سانت جوبين سيراميكس (71)

  ، الو.يات١٦١٥ – ١٣٨ ، وروكستيرم ام ايه ١٥١٣٨ھبوند ستريت بوكس نمبر 1 
  المتحده ا.مريكيه

  ماده حامله حفازه وعمليه لتحضيرھا (54)
  ىھدى احمد عبد الھاد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  218   (21) PCT/NA2007/001376  
(22) 2007/12/6  
  ال شركه مساھمه اسبانيا. يوربارنا دى كا.دريا اس (71)

  اسبانيا  بريما دى دالت ، برشلونه ،٨٣٣٨ ، اى ٨بوليجونو اندستريال فيلى في5 ، مارينا  
  اله لتثبيت عج5ت المركبات (54)
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)

يفاء قرار اGدارة الخاص باست اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  219   (21) PCT/NA2007/001386  
(22) 2007/12/9  
   شركه مساھمه انجليزيه–ب5نت ايمباكت بي ال سي  (71)

   انجلترا- جي اف٢ ٢.نسكاشيرى ام . مانشستر . اس تي جاميس كوريت بروان سترايت  
  تركيبه زراعيه (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٢٢
   

  

  

  

 

-   220   (21) 2007070371  
(22) 2007/7/10  
  ة للتصنيعالھيئة العربي–الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية  (71)

  ٤و٥الكيلو –طريق السويس -ألماظه-القاھرة 
  )مصاصة قصب السكر(نظام إحتراق للبجاس  (54)
  سمير كامل صليب (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   221   (21) 2007050244  
(22) 2007/5/15  
  مجده حسين بدر (71)

  جمھوريه مصر العربيه - القناطرالخيريه - شارع المدارس التقسيم السياحى/4 
  روث الماشيه تحضيرمحلول الھيومات الطبيعى المنشط لنمو النبات من ورد النيل ووقود (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   222   (21) 2007050244  
(22) 2007/5/15  
  مجده حسين بدر (71)

   التقسيم السياحى القناطرالخيريه جمھوريه مصر العربيهشارع المدارس/4 
  روث الماشيه تحضيرمحلول الھيومات الطبيعى المنشط لنمو النبات من ورد النيل ووقود (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب تعدي5ت لموضوعأو إجراء بعض ال/ بعض البيانات و 

  



  

١٢٣
   

  

  

  

-   223   (21) 2008020234  
(22) 2008/2/10  
  تاكيدا فارماسيوتيكال كومبانى ليمتد ، شركه محدوده المسئوليه ، اليابان (71)

   ، اليابان٥٤١ -٠٠٤٥ اوساكا – كو – كوم ، شو -٤دوشوماشى -1 
  عامل ع5جى لمرض السكر (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   224   (21) 2008111834  
(22) 2008/11/10  
   ديلتاريسستيشتينج (71)

   ھولندا– اتش دسي ديلفت ٢٦٢٩- ان ال ١٨٥روتيردامسيويج  
  منع التسريب الحيوى (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  لمقدمة ومرفقات الطلبالفكرة ا أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   225   (21) 2008121996  
(22) 2008/12/14  
   شركه محدوده يابانيه–ايزومي كوسمو كومباني ليمتد  (71)

اوساكا  .كيتا كي يو .  شوم ٣ ناكانوشيما ٣- ٣يوشيھيكو ايتوه برزيدينت . ريبريسينتافيف  
   اليابان-٠٠٠٥-٥٣٠اوساكا . , شي –

  يعه مشرط ووسيله ثقبتجم (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٢٤
   

  

  

  

-   226   (21) 2009020163  
(22) 2009/2/4  
  ناصر عبد الحميد فراج محمد (71)

  مستعمرة الحديد والصلب ـ بجوار مساكن كيما ـ اسوان) ٧(ش ) ٩(عمارة  
  السد المنخفض (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   227   (21) PCT/NA2005/000381  
(22) 2005/7/12  
  بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھـ ، شركه محدوده المسئوليه (71)

   المانيا– انجلھايم ٥٥٢١٦- ١٧٣بنجر ستراس  
تنفسيه او تنفسيه او  و قلبيهتركيبه صيدليه للوقايه من او ع5ج امراض قلبيه وعائيه ا (54)

  كلويه
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   228   (21) PCT/NA2005/000775 
(22) 2005/11/30  
  استرا زينيكا ا ب ، شركه مساھمه (71)

   سودرتالج ، السويد– ١٥١٨٥س  
  جديده واستخدامھا P2X7 مضادات مستقبل (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ ات و بعض البيان

  



  

١٢٥
   

  

  

  

-   229   (21) PCT/NA2005/000810  
(22) 2005/12/11  
   شركة من لوكسمبورج- ايرو سيلتيك اس ايه (71)

   لوكسمبرج٢٣٣٠بولفارد دي . بتريسس ال  122 
  عوامل ع5جيه تفيد في ع5ج اlلم (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-  230   (21) PCT/NA2006/000100  
(22) 2006/1/26  
  ارماسوتيكالز انك شركه امريكيهتربيون ف (71)

   الو.يات المتحده ا.مريكيه٩٨١٢١ سيويك دبليو ايه ١٠٥٠فورث افينيو سويت  2401 
  بنيات ارتباط و طرق استعمالھا (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

ستيفاء قرار اGدارة الخاص با اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  231   (21) PCT/NA2006/000183  
(22) 2006/2/22  
   شركه انجليزيه مساھمه–ج5كسو جروب ليمتد  (71)

   صفر ان ان المملكه المتحده٦إسكس يو بى  
  وان مغلف ببوليمر معوى – A – تشكيل صيدلى يتضمن مشتق (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٢٦
   

  

  

  

-  232   (21) PCT/NA2006/000453  
(22) 2006/5/15  
   شركه صينيه-ان جي ايه سوفت وير كوربريشين انرناشيونال ليمتد (71)

   ادميرلى سينتر ھونج كونج الصين١ توير٢٢٠٤اوه بيتر سى ونج شو اند شو اوفيس /سي 
  نظام مراقبه متغير الزخم (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  تنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب م :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  233   (21) PCT/NA2006/000843  
(22) 2006/9/7  
  شركة متحدة – ذى جيليت كومبانى (71)

   ، الو.يات المتحده ا.مريكيه٢١٩٩ماساشوستس برونشيال تاور بيلدينج ، بوسطون ،  
  ماكينه ح5قه مزوده بــزر (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   قات الطلبالفكرة المقدمة ومرف أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  234   (21) PCT/NA2007/001290  
(22) 2007/11/25   
  بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھـ ، شركه محدوده المسئوليه ، المانيا (71)

   ستراس ، المانيا١٧٣انجلھايم ام راين ،  55216 
  طبيــه) بخاخه( مذاره  (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :تقرير القانونىال 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

 



  

١٢٧
   

  

  

  

-   235   (21) 2008010123  
(22) 2008/1/23  
   شركه امريكيه مساھمه-اى اى دى بونت دى نيمورز اند كومبانى (71)

  ه ا.مريكيه الو.يات المتحد١٩٨- ٩٨ماركت ستريت ، ويلمنجتون ، دى اى  1007 
  كربوكساميدات مبيده للفطر (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

-   236   (21) 2004050207  
(22) 2004/5/8  
  م.شركه فارما .ينز للمستحضرات الطبيه والجلديه والتجميل ش م (71)

 ٦ مدينه - المنطقه الصناعيه الثالثه - ١٧٢/١٧٤ قطعه رقم -المحور الخدمى الثانى  
   جمھوريه مصر العربيه- محافظه الجيزه -اكتوبر 

  طريقه ومستحضر دوائى ذو فاعليه كبيره دون اثار جانبيه (54)
  مريم مختار سعيد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم  :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   237   (21) 2007030133  
(22) 2007/3/18  
  شركة  امريكية – ويث (71)

  مريكيه الو.يات المتحده ا.٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ماديسون نيوجيرسى  
  طرق لتقليل تجمع البروتين (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٢٨
   

  

  

  

-   238   (21) 2007060298  
(22) 2007/6/5  
   الو.يات المتحده ا.مريكيه-ويث  (71)

   امريكا-  ٧٩٤٠فايف جيرالد فارمز ماديسون نيوجيرسى  
   بيبريدين-عمليات لتخليق مركبات بيبرازين  (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

ر اGدارة الخاص باستيفاء قرا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   239   (21) 2008020196  
(22) 2008/2/4  
  شركه متحده -اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك  (71)

ا.مريكية   ، الو.يات المتحدة٧٧٥٢٠ - ٥٢٠٠ تكساس -بايتاون درايف ، بايتاون  5200 
.  

   عمليه وجھاز لتصنيع بوليمرات ايثيلين وبوليمرات ايثيلين تساھميه (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب موضوعأو إجراء بعض التعدي5ت ل/ بعض البيانات و 

  

-   240   (21) 2008030363  
(22) 2008/3/3  
  يو او بى ل ل س ، شركه متحده (71)

  ، الو.يات المتحده٦٠٠١٧ ، ٥٠١٧ايست الجونكين رود ، دى بلينز ،الينوى  25 
  ا.مريكيه

  الميثانول الى اولفين يفه فى تحويلمصافى جزيئيه ذات اختياريه عاليه تجاه اوليفينات خف (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٢٩
   

  

  

  

-   241   (21) 2008030369  
(22) 2008/3/4  
  فريد عبدالرحيم عبدالعزيز بدريه (71)

  الغربيه -شارع سعد زغلول سمنود  
الحديد فى الدم  طريقه عمل مستحضر طبى من المواد الفينوليه الطبيعيه للتخلص من زياده (54)

  للع5جات المختلفه وتحسين استجابه مرضى ا.لتھاب الكبدى وا.نسجه بين مرضى الكبد
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 
  
 

  

-   242   (21) 2008040633  
(22) 2008/4/17  
  حسام نصار محمود ابوزيد (71)

  اسيوط – خلف مركز شرطه ابنوب-وبابن 
  )كخطوه اوليه(جھاز الحصول على الفانيلين من نشاره الخشب  (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   243   (21) 2008040698  
(22) 2008/4/29  
   شركه محدوده يابانيه–ال تي دى . تويو سيكان كايشا  (71)

   اليابان-٨٥٢٢- ١٠٠طوكيو .  كي يو –شيودا .  شوم -١.  شو –يوشيسايواى  3-1 
ج والتي يتم بالراتن طريقه لسحب وتصفيح رقيقه معدنيه مغطاه بالراتنج والعلبه المغطاه (54)

  سحبھا وتصفيحھا بھذه الطريقه
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٣٠
   

  

  

  

-   244   (21) 2008050743  
(22) 2008/5/6  
   شركة امريكية  - سميث ك5ين بيتشام كوربوريشن (71)

   الو.يات المتحده–١٩١٠١ون فرانكلين ب5زا ، في5ديلفيا ، بنسلفانيا  
  AKT مثبطات فعاليه (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  لىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد ع :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  245   (21) 2008060958  
(22) 2008/6/9  
  فايـزر برودكتس انك ، شركه متحده ، امريكيه (71)

  .ا.مريكيه   ، الو.يات المتحده٦٣٤٠كونيكتيكت ايسترن بوينت رود جروتن ، كونيكتيكت  
   دلتا-٢ – جاما لھا ميل لبروتين الفا –مستحضر احماض امينيه  (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب وعأو إجراء بعض التعدي5ت لموض/ بعض البيانات و 

  

-  246   (21) 2008061079  
(22) 2008/6/23  
  باسيل بوليوليفين ايطاليا اس ار ال (71)

   ايطاليا– مي5نو ٢٠١٢٤-اى  . ٢٥فيا بيرجوليسي  
  عمليه وجھاز لبلمره ا.وليفينات فى الطور الغازى (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ير القانونىالتقر 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٣١
   

  

  

  

-  247   (21) 2008071127   
(22) 2008/7/2  
  منة هللا صالح محمد عبد الباقى (71)

 ى شارع نعمان العاصر السكه الوسطى خلف سوبر ماركت زكريا شارعالمحله الكبر 
  ٢٦الغنام منزل 

  البشاوره صديقه البيئه (54)
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   قات الطلبالفكرة المقدمة ومرف أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  248   (21) 2008071277  
(22) 2008/7/28  
  مركز تكنولوجيا الليزر-المعھد القومي لعلوم الليزر (71)

  الليزر مركز تكنولوجيا- المعھد القومي لعلوم الليزر-جامعه القاھره-محافظه الجيزه 
  جھاز ليزر نبضي ذو ا.شعه تحت الحمراء للتطبيقات الطبيه (54)
  حسام الدين محمد سليم (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  249   (21) 2008091500  
(22) 2008/9/8  
   ليو جيه ارتوران روبيرت  (71)

   امريكا-٣٣٠٦٨اف ال . نورث كورال كيرسل نورث .ودردال  8381 
  مصدر طاقه ھوائي محمول وانظمه ضاغط وطرقھا (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب راء بعض التعدي5ت لموضوعأو إج/ بعض البيانات و 

  



  

١٣٢
   

  

  

  

-  250   (21) 2008091586  
(22) 2008/9/23  
   شركه امريكيه مساھمه–كى إنرجى سرفسز ، انك  (71)

   ھوستن ، تكساس ، الو.يات المتحده ا.مريكيه١٨٠٠مك كيننى ستريت سويت  1301 
  ات ا.نابيبطريقه وجھاز لتفسير بيان (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  251   (21) PCT/NA2006/000392  
(22) 2006/4/26  
   شركه امريكيه مساھمه–الزا كوربوريشن  (71)

  ، الو.يات٩٤٠٤٣ بى ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ٣ – ١٠شارلستون رود ، ام  1900 
  المتحده ا.مريكيه

يوميا عن طريق  اشكال جرعات اوكسى كودون متحكم فى اط5قھا ويتم تناولھا مره واحده (54)
  الفم

   وكيل براءات-ج الدين ھدى انيس سرا (74)
قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  252   (21) PCT/NA2007/001225  
(22) 2007/11/11  
   شركة محدودة استرالية– تيكنولوجيس بي تي يو ال تي دي اون كيو (71)

   استراليا-٣٠٨٤فيكتوريا . اياجليمونت , زا بوليفارد  677 
  القيام باجراءات اضافيه على شبكه تعام5ت تجاريه قائمه (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٣٣
   

  

  

  

 

-   253   (21) 2008010121  
(22) 2008/1/23  
  تربيون فارماسوتيكالز انك (71)

  ا.مريكيه  الو.يات المتحده– ٩٨دبليو ايه ,  سياتيل ١٠٥٠سويت . فورث افنيو  2401 
  CD20 - استخدام احادى الجرعه لجزيئات ربط محدد لـ (54)
  راج الدينھدى انيس س (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   254   (21) 1995050428  
(22) 1995/5/27  
 ـ شركة مساھمة ايطالية  اس بي ايهبيتشام فارما سميث ك5ين   (71)

   بارانزاتى مي5نو ايطاليا٢٠٠٢١فيازامبيليتى  
  ٢ير مشتقات كينولين عمليه لتحض (54)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   255   (21) 2001111273  
(22) 2001/11/28  
  سنترو دى انجينيريا جينيتيكا واى بيوتكنولوجيا (71)

  ٠٦٠٠كوباا١ كوباناكان ب5يا سيوداد دى . ھابانا ١٩٠ واى ١٥٨ انترى ٣١افنيو  
  طريقه للحصول على تجمعات جزيئيه مولدة للضد واستخداماتھا فى الصيغ (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٣٤
   

  

  

  

-   256   (21) 2006020052  
(22) 2006/2/7  
  حسام محمد امين احمد (71)

   محافظه الشرقيه–ركز الزقازيق  م– بھنباى -صيدليه نور ا.س5م  
  خ5صات طبيعيه لع5ج سكر الكبار (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

-   257   (21) 2007060324  
(22) 2007/6/18  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى–مكتب اتصال براءات ا.ختراع- المركزالقومي للبحوث / -شارع التحرير 33 
  انتاج س5.ت ميكروبيه امنه منتجه .نزيم الرينين الحيوانى (54)
  منى محمد فريد/ امال يوسف احمد/ ماجده محسب السيد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :لتقرير القانونىا 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   258   (21) 2007090477  
(22) 2007/9/11  
  عمرو عبدالمنصف السيد محمد (71)

  ٣ شقه – ٦ الدور – ١ عماره – عمارات ا.وقاف – منشاه القناطر –ابه مركز امب 
  )طاقه الجاذبيه ا.رضيه(مصدر جديد للطاقه المتجدده  (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٣٥
   

  

  

  

-   259   (21) 2008010040  
(22) 2008/1/8  
   شركه مساھمه امريكيه–ميكروسوفت كوربوراشن  (71)

   امريكا-٦٣٩٩ ٩٨٠٥٢وان ميكروسوفت واى، ريدموند، واشينجتون  
  معالجه اخطاء اشتراك فى المكان فى المستندات (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   260   (21) 2008010042  
(22) 2008/1/8  
  ه شركه مساھمه امريكي–كاتشير اى ان سي  (71)

  امريكا– ٣٣٢٢-٢٠١٥٨في ايه . ھاميلتون . شارليستوان بيك  39526 
  جھاز امن نقال يحمل باليد (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عأو إجراء بعض التعدي5ت لموضو/ بعض البيانات و 

  

-   261   (21) 2008010142  
(22) 2008/1/27  
  ا ، شركه مساھمه ، سويسرا. نســـتك س  (71)

   فيفى ، سويسرا١٨٠٠-افينو نستله سى اتش  55 
  ماده غذائيه متعدده الطبقات وخطوات تحضيرھا (54)
  مكتب الديب محامون (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :لقانونىالتقرير ا 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٣٦
   

  

  

  

-   262   (21) 2008010155  
(22) 2008/1/27  
   شركه محدوده امريكيه–انيوس يو اس ايه ال ال سى  (71)

   امريكا– اورانج ستريت ، ويلمنجتون ، دي5وار ١٢٠٩كوربوراشن ترست سينتر ،  
  استخ5ص اول اكسيد الكربون والھيدروجين من تيار ھيدروكربونات (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ لبيانات و بعض ا

  

-  263   (21) 2008020264  
(22) 2008/2/13  
  تي تي اى اي5بيو انك (71)

 ـ اليابان ٢٢-١٥٠ اييبسى مينامى ـ شيبيت ـ كو ـ طوكيو ١٠- ٦-١ 
   لحقن عقارطريقه وجھاز لمعالجه حاله استخدام عقار وجھاز  (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  264   (21) 2008020297  
(22) 2008/2/20  
   شركه امريكه مساھمه–ميكروسوفت كوربوراشن  (71)

   امريكا-٦٣٩٩ ٩٨٠٥٢وان ميكروسوفت واى، ريدموند، واشينجتون  
  خدمه موزعه لدخول مفرد (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ ت و بعض البيانا

  



  

١٣٧
   

  

  

  

-  265   (21) 2008071159  
(22) 2008/7/9  
  رضا غازى سند (71)

   القاھره- حدائق القبه –ش عرفات  54 
  )ايزي فريش اير(استخدام ضغط الھواء في الترطيب و التدفئه  (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  266   (21) 2008091553  
(22) 2008/9/21  
  ويــث ، شركه متحده (71)

   ، الو.يات المتحده ا.مريكيه-٧٩٤٠وجيرسى فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، ني 
  طرق تقليل تجمع البروتين (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الطلبالفكرة المقدمة ومرفقات أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  267   (21) 2008091606  
(22) 2008/9/25  
  نيه١ب١ شركه محدوده ى–ل تى دى١وه ١ل سي ١سوتيك١رم١ ف١وتسوك1 (71)

   اليابان-١٠١٨٥٣٥طوكيو . كي يو . شيودا . شومي – ٢.تسوكاساماشي –كاندا  9 
  حاويه تفريغ وحاويه قطره للعين (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

١٣٨
   

  

  

  

-  268   (21) 2008101658  
(22) 2008/10/8  
  عصام عبد الشافى حفنى عبد الرحمن (71)

  ٨٥٨٧٩ الرقم البريدى - محافظه قنا - نقاده -نجع صدر  
  المقاتله الزكيه (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  269   (21) PCT/NA2004/000116   
(22) 2004/10/23  
  كارجيل انكوربورتيد (71)

  . الو.يات المتحده ا.مريكيه – ٤٤٥٥٠ – ٥٦٢٤مينيابوليس ، مينيسوتا  5624 
  بولى ببتيدات ومسارات تخليق حيويه (54)
  ھـدى عبد الھادى (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  م الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعد :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  270   (21) PCT/NA2007/001319  
(22) 2007/11/27  
   شركه امريكيه مساھمه–ميكروسوفت كوربوراشن  (71)

   امريكا-٦٣٩٩ ٩٨٠٥٢اشينجتون وان ميكروسوفت واى، ريدموند، و 
  ا.ع5ن فى برامج تطبيقات (54)
  سمر احمد اللباد (74)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

١٣٩
   

  

  

  

  

-   271   (21) 2007010010  
(22) 2007/1/10   
  رانيا حسن فھمى محمد عفيفى (71)

   مدينه نصر- عمارات رابعه ا.ستثمارى - شقه -ارع النزھه ش 50 
  صياغه عقار الفاموتيدين فى صوره اقراص سريعه الذوبان فى الفم (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  لفكرة المقدمة ومرفقات الطلبا أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   272   (21) 2007100513   
(22) 2007/10/1  
  يد سليمعلى على الس (71)

   الدقھليه- مركز اجا –نوسا الغيط  
  لنھريهاسمكيه اللثروه امشروع مزارع  (54)

قرار اGدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعدي5ت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

  

  



  
  

١٤٠  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

  كنتكأن لم 



  
  

١٤١  
  
  

  
-   1   (21) 2007030116  

(22) 2006/3/6  
   ھوبنير جى ام بى اتش (71)

   كاسل، المانيا٣٤١٢٣، ١٥اجاثوفسترابى  
  جھاز لمنع ا2شخاص من ركوب عربة خاصة ا2توبيس خ/ل فتحة الباب (54)

  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :ونىالتقرير القان
الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  
 

  

-   2   (21) 2008081334  
(22) 2008/8/5  
  مساھمة دينماركية شركة –اس /اتش ليندبيك ايه  (71)

  .كوبينا ھاجين الدينمارك- فالبي ٢٥٠٠ دي كي ٩اوتيلفيج -1 
  طريقة لع/ج اcمراض اaلتھابية (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى
 ربى، لوحات الرسمالوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل ع مستند

   ولعدم سداد مصروفات الفحص،

  

-   3   (21) 2008091555  
(22) 2008/9/21  
   ويــث ، شركة متحدة (71)

   ، الوaيات المتحدة ا2مريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  طرق للوقاية وع/ج ا2مراض المولدة للنشا (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :ىالقانون التقرير
الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  



  
  

١٤٢  
  
  

  

-   4   (21) 2008101748  
(22) 2008/10/23  
  شركة مساھمة المانية ) س المانيااينجيريرناتوبرودكت(اى بى جى  (71)

   زويبرلميتد ـ المانيا ٦٦٤٨٢٢ماكس ب/نك ـ اى تاى ار  
  وللحرارة عملية لتحضير و إستخدام مواد رابطة مقاومة للنفط ، و للماء الساخن ، (54)

  :تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى
الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، لة، مستند السجل التجارى، مستند التنازلمستند الوكا

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-   5   (21) 2008111843  
(22) 2008/11/13  
 ،  كوباياشى- تسوناواكى،شيساكو - كيشيدا ، كازوشيخ -ذى بروكتر آند جامبل كومبانى  (71)

  مامى
 -xمريكية   الوaيات المتحدة٤٥٢٠٢ند جامبل ب/زا ، سينسيناتى ، آوھايو وان بروكتر آ 

   اليابان- اليابان -اليابان 
  على العبوة) نافذة(منتج إمتصاص معبا له فاتحة  (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير
الرسم  رى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجا
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-   6   (21) 2008121987  
(22) 2008/12/14  
شركة   ايمكلــون ال ال سى ،- جولد ستاين، جويل - سريفاستافا، أرفيند - أجارخيد، ميرا  (71)

  متحدة ، الوaيات المتحدة اaمريكية
 5 Richards Road,Lawrenceville, NJ 086485  ريتشاردس رود، لورانس فيلي، إن

  ويليام سيركل، ستيوارتس فيلي، إن جى٢٢١١ -الوaيات المتحدة ا2مريكية  ،08648 جى
 مورنينج سايد كورت، فارمنجتون، إن جى ٩ -الوaيات المتحدة ا2مريكية  ،08886
 فاريك ١٨٠ ھافينج برينسبال بلس اوف بيسنس أت -ة الوaيات المتحدة ا2مريكي ،٠٨٨٢٢
   ، الوaيات المتحدة اaمريكية١٠٠١٤فلورو ، نيويورك  6 ستريت ،

  EGFR تكوينات مجفدة من أجسام مضادة لـ (54)
  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير

الرسم  جارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل الت
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  



  
  

١٤٣  
  
  

  

-   7   (21) 2008121988  
(22) 2008/12/14  
   ايمكلــون ال ال سى ، شركة متحدة ، الوaيات المتحدة اaمريكية  (71)

  ا2مريكية ، الوaيات المتحدة٠٧٠٥٩ روبين رود وارين، إن جى ٥   
  البشرة ع/ج ا2ورام فى المرضى ا2طفال بمضادات مستقبل عامل نمو خ/يا (54)

  :تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى
الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل

   وفات الفحص،ولعدم سداد مصر

  

-   8   (21) 2008122056  
(22) 2008/12/22   
  جانس فارما سوتيكا ان ـ فى ـ شركة بلجيكية (71)

  بى بيرس ـ بلجيكا٢٣٤٠-٣٠تورنهو تسفيج ،  
  آداة لع/ج اxمراض ذات ا2سباب المختلفة ع/ج فسيولوجى (54)

  :المستندات التالية ن لعدم تقديمتقرراعتبار الطلب كأن لم يك :التقرير القانونى
الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-  9   (21) 2009020176  
(22) 2009/2/8  
  اينوفاموس (71)

   ، النمسا ريد ايم انكريس٤٩١٠ أ -  أ ٣٥بانھوف استراسيه  
وطريقة تحضيرة  مركب متعدد الطبقات لتوليد قدرة كھربائية وذات نشاط كھربى ضوئى (54)

  واستخدامة
  :كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب :التقرير القانونى

مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى،
   م ،ولعدم سداد مصروفات الفحصالرس

  



  
  

١٤٤  
  
  

  

-  10   (21) 2009030298  
(22) 2009/3/8  
   شركة أمريكية مساھمة-. سى جى آى فارما سوتيكالز ، إنك  (71)

  ا2مريكية الوaيات المتحدة _ ٠٦٤٠٥إيست إنداستريال رود ، برانفورد ، كونيكتيكوت  36 
  لتحضيرھا وطرق إستخدامھابعض ا2ميدات المستبدلة وطرق  (54)

  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى
الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-  11   (21) 2009040521  
(22) 2009/4/15  
   شركة أمريكية مساھمة–.إكويستار كيميكالز ، إل بى  (71)

  الوaيات٧٧٠١٠ ماك كينى ستريت ، ھويستون تكساس ١٢٢١وان ھويستون سنتر ،  
  المتحدة

  ناتج تقطير محسن إنتاج ا2وليفين بإستخدام مخزون زيت سائل تكثيفغير نقى مع إنتاج (54)
  :يكن لعدم تقديم المستندات التالية طلب كأن لمتقرراعتبار ال :التقرير القانونى

التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

  

-  12   (21) 2009050638   
(22) 2009/5/4  
  ف/ناجان- بوكس ھوبيرت -دية  شركة مساھمة كن–اينوفاتشن سولويشن ناو اي ان سي  (71)

  انان ام
  ويلسون١٠٣٥٧ - كندا -٦ كي ٢ ال ٨بيرسي افينيو سيدني بريتش كولومبيا في  2061 

  فوريست بارك روود٨٧٨١ - كندا -٨ اس ٥ ال ٨روود نورث سانيش بريتش كولومبيا في 
   كندا- ٨ اي ٤ ال ٨سيدني بريتش كولومبيا في 

  ادة إضافة للوقود وطريقة لتصنيعھا واستخدامھاتركيبة وقود أو م (54)
  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  



  
  

١٤٥  
  
  

  

-  13   (21) 2009050779  
(22) 2009/5/26  
    -جانسين فارماسيتيكال ان في  (71)

   بيرس ، بلجيكا  B- 2340 ،٣٠تورنھوتسويج  
) فلورو فنيل  – ٤( – ١ –)  بروبيل –ھيدروكسى  – ( R ) – ٢ – أمينو – ٣ ( – ٣أم/ح  (54)

   ]٤.٥[ يرو أسب  ترياز– ٨ ، ٣ ،١ –)  يل مثيل – ١ – نافثالين – مثيل – ٨ ( – ٨ –
  :يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم :التقرير القانونى

التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-  14   (21) 2009061014  
(22) 2009/6/29  
   شركه مساھمه ھولنديه–نيش يونفرسيتيت دلفت تيك (71)

   ھولندا– بي ال ديلفت ٢٦٢٨-ا ن ال  . ١٣٤جولياناaن  
  جھاز وطريقه وبرنامج كمبيوتر للقياس الكھربي (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير
الرسم  رى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجا
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-  15   (21) 2009071083  
(22) 2009/7/14  
   شركه مساھمه فرنسيه–افينتس- سانوفي  (71)

   فرنسا– باريس ٧٥٠١٣-افينيو دو فرانس اف  174 
  معالجة المت/زمة ا2يضيةإستخدام مشتقات حمض بيرانون مستبدلة ل (54)

  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى
الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  



  
  

١٤٦  
  
  

  

-  16   (21) 2009081158  
(22) 2009/8/2  
   شركه مساھمه ايطاليه-ستوفيكلين ا س ار ال  (71)

   ايطاليا- بولوجنا ٤٠١٢٦ -اى . بى  / ١١فيا سان جيوليانو  
  غساله اطباق (54)

  :الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار :التقرير القانونى
ل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم التجارى، مستند التناز مستند الوكالة، مستند السجل

  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  
 

  

-  17   (21) 2009081193  
(22) 2009/8/6  
  باتريك كلفورد جورجسين (71)

   ، استراليا٤٠٦٩شارع اكونا ، كنمور جولد  23 
  طريقة وجھاز لتطبيقات استھ/ك درجات الحرارة العالية (54)

  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :نونىالتقرير القا
الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  
 

  

-  18   (21) 2009081215  
(22) 2009/8/12  
   ألمانية مساھمة شركة–بريتا جى أم بى إتش  (71)

   ألمانيا- تونيستين ٤,٦٥٢٣٢ ھيرتز ستيريس -ھينريش 
  أداة لمعالجة المياه ، على وجه الخصوص أداة ترشيح وخرطوشة (54)

  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى
الكامل عربى، لوحات الرسم  ل ،الوصفمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التناز

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  



  
  

١٤٧  
  
  

  

-  19   (21) 2009081218  
(22) 2009/8/12  
  فى ، شركه محدوده المسئوليه. ايمبرس جروب بى  (71)

  . ايه اتش ديفنتر ، ھولندا ٧٤١٨-ان ال  ، 51051 
  علبة وجسم ولوحة منھا (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى
 الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند

   ولعدم سداد مصروفات الفحص،

  

-  20   (21) 2009081247  
(22) 2009/8/19  
  ية  ـ شركة امريكايلى ليلى اند كومبانى (71)

المتحده   ان الوaيات٤٦٢٨٥ليلى كوربوريت سنتر مدينه انديانا بوليس وaيه انديانا  
  اaمريكيه

  عملية ومركبات وسيطة لتحضير أرزوكسيفين (54)
  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير

الرسم  ستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، م
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

  

-  21   (21) 2009081250  
(22) 2009/8/19  
   مديميون ليمتد-  شركه سويديه مساھمه –. استرا زينيكا ايه بى  (71)

  كامبريدج ميلستين بيلدنج ، جرانتا بارك ،- السويد – سودرتالجى ٨٥ ١٥١ –اس  
   بريطانيا- جى أتش ٦ ٢١كامبريدج شاير سى بى 

  CXCL 13 – أجسام مضادة مونوكلونال مضاد (54)
  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير

الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
   لعدم سداد مصروفات الفحص،و

  



  
  

١٤٨  
  
  

  

-  22   (21) 2009081268  
(22) 2009/8/23  
  فى ، شركه محدوده المسئوليه. ايمبرس جروب بى  (71)

  . ايه اتش ديفنتر ، ھولندا ٧٤١٨-ان ال  ، 51051 
  منھاالفتح ولوحه  سھله الفتح و لوحه سھله) جزء ماطور او قطاع(علبه معدنيه لھا لوحه  (54)

  :يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم :التقرير القانونى
التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند

  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  
 

  

-  23   (21) 2009081295  
(22) 2009/8/30  
  يديا بوينت زرتادليف م (71)

   بودابست، ھنغاريا١١٢١- ميليندا يوت، اتش 30-32 
في النظام على  نظام إسعاف أولي، إجراء لتشغيله، وجھاز إسعاف أولي نقالي aستخدامه (54)

  وجه الخصوص
  :كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب :التقرير القانونى

مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم  ند السجل التجارى،مستند الوكالة، مست
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-  24   (21) 2009091321  
(22) 2009/9/6  
  ال ال سي شركة مساھمة امريكية. ابراكسز بيوسينيس  (71)

   امريكا-٩٠٠٢٥يه سي ا.  تي اتش فلور لوس انجيلوس ٢٠. ويلشير بوليفارد  11755 
  جسيم بحجم النانو يشتمل على راباميسين والزaل كعامل مضاد للسرطان (54)

  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى
الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

   مصروفات الفحص،ولعدم سداد 
  



  
  

١٤٩  
  
  

  

-  25   (21) 2009091337  
(22) 2009/9/13  
  إنستيتيوتو–أسوسياشين دي إنفيستيجاشين دي إندسترياس دي a كونستركشن أيديكو  (71)

  تكنولوجي دي a كونستركشن
إي  ( فالينسيا  باتيرما ،– ٤٦٩٨٠ – ، أي ١٧ بينجامين فرانكلين ، –أفدا [ إي أس / إي أس  

  )أس 
  أسمنت بورت/ند الذى يضاف إليه بوزوaنات منسوجة (54)

  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى
الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف ،مستند الوكالة

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-  26   (21) 2009091383  
(22) 2009/9/23  
  شركة مساھمة امريكية-امجين أي ان سي (71)

 -1799-91320 كاليفورنيا, ثويساند اوكس , , سي وان امجين سنتر درايف - ٢-٢٨اس /ام  
  امريكا

  المركبات متغايرة الدوائر واستخداماتھا (54)
  : يكن لعدم تقديم المستندات التاليةتقرراعتبار الطلب كأن لم :القانونى التقرير

الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-  27   (21) 2009091405  
(22) 2009/9/27  
   شركة مساھمة ھولندية–تويستر بي في  (71)

   ھولندي– سي سي ريجسويجك ٢٢٨٩-  ا ن ال  .١٠اينستين/ن  
  جھاز فصل موائع دوامي (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى
 الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند

   ولعدم سداد مصروفات الفحص،
  



  
  

١٥٠  
  
  

  

-  28   (21) 2009091406  
(22) 2009/9/27  
  سوميتو مو كيمكال كومبانى ، ليمتد (71)

  . شى ، اليابان -  كو ، اوساكا - شوم ، شيو - ٤كيتاھاما ،  ، 5/33 
  تركيبه مبيد للحشرات (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى
 الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم دمستن

  ولعدم سداد مصروفات الفحص،
  
 

  

-  29   (21) 2009101528  
(22) 2009/10/18  
  ايستمان كيميكال كومبانى (71)

  تحدة اaمريكية ، الوaيات الم٣٧٦٦٠ساوث ويلكوكس درايف ، كينجسورت ، تى ان  200 
  اسيتالدھيد مختزل طريقه aنتاج بوليمرات متعددة اaستر عاليه الوزن الجزيئى مع محتوى (54)

  :يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم :التقرير القانونى
رسم التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات ال مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند

  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  
 

  

-  30   (21) 2009111671  
(22) 2009/11/12  
   شركه نيوزي/نديه محدوده المسئوليه-فونتيرا كوبيراتيف جروب ليميتيد  (71)

  )نيوزي/نده(برينسيس ستريت ، أوك/ند  9 
السرطان ، أو أعراض  ، وع/ج أو منعالمناعة أو مكونات الدم ، لتثبيط تكوين أو نمو الورم  (54)

  السرطان ، أو أعراض ع/جات السرطان
  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير

الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  



  
  

١٥١  
  
  

  

-   31   (21) 2008111869  
(22) 2008/11/17  
  بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھـ  (71)

  المانيا - المانيا - المانيا - المانيا - ستراس ، المانيا ١٧٣انجلھايم ام راين ،  55216 
  جھاز أستنشاق (54)

  :تقديم المستندات التاليةالطلب كأن لم يكن لعدم  تقرراعتبار :التقرير القانونى
التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات  مستند الوكالة، مستند السجل

  الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  
 

  

  

-   32   (21) 2009010143  
(22) 2009/1/29  
 شركه متحده امريكيه  -جينينتك، انك  (71)

   ٤٩٩٠-٩٤٠٨٠سان فرانسيسكو، كاليفورنيا دى ان ايه واى ساوث  1 
  اaمريكيه الوaيات المتحده

 ،ATP -يستخدم  أيزوكسازوليل ثيازول تبين نشاط تثبيطي cنزيم-٤-  أميدو -٢مركبات  (54)
  وتركيباتھا واستخداماتھا

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى
كالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الو مستند
   ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

  

-   33   (21) 2009020216  
(22) 2009/2/16  
   ميثانول كاسال اس ايه (71)

   سويسرا– بازل – لوجانو ٦٩٠٠-سى اتش  . ٦. فيا جيوليو بوكوبيلى  
  بت درجة الحرارةمفاعل ثا (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى
الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات  مستند
   ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

  



  
  

١٥٢  
  
  

  

-   34   (21) 2009020240  
(22) 2009/2/22  
  فى ، شركة مساھمة ،ھولندا. ھيريما مارين كونتراكنورز نيزرaند بى  (71)

  . أ اaيدن ، ھولندا٢٣٣٢فوندaن ن ل   47 
  جـھـاز ارشـــاد (54)

  :الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار :التقرير القانونى
نازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات التجارى، مستند الت مستند الوكالة، مستند السجل

   الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-   35   (21) 2009040545  
(22) 2009/4/23  
  شركة مساھمه المانية –جيا اينيرجيتيشنيك جي ام بي اتش  (71)

  المانيا – بوخوم ٤٤٨٠٩. ٤٨٤دورستينير ستراس  
  عملية لتصنيع مبادل حراري (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :ير القانونىالتقر
الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات  مستند
   ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

  

-   36   (21) 2009040559  
(22) 2009/4/26  
  ئى امريكى ، الوaيات المتحدة اaمريكيةميدوف مارشال ، كيميا (71)

  . ، الوaيات المتحدة اaمريكية ٠٢١٤٦ادينجتون رود بروكلين ، ام ايه  90 
  معالجة كتلة حيوية (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى
 التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند مستند
   ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

  



  
  

١٥٣  
  
  

  

-   37   (21) 2009081238  
(22) 2009/8/16  
 –  بريميوم سيرفيس–تي ام كي . اوبشستفو اس اوجرانيشنوجيه اوتفيتستفينوست واي يو  (71)

  شركة مساھمة روسية
   روسيا– ١٠٥٠٦٢.موسكو .  ايه ٢ . اس تي ار ٤٠. يوال بوكروفكا  

  وصلة ملولبة مانعة للتسرب 2نابيب حقل بترول (54)
  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير

 مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
    الفحصالرسم ،ولعدم سداد مصروفات

  

-   38   (21) 2009091346  
(22) 2009/9/13  
  الكون ريسيرش ليمتد (71)

 الوaيات ٢٠٩٩-٧٦١٣٤ فورت ورث تكساس ٨-٤ساوث فري واي تي بي  6201  
  المتحده

  D ع/ج الضمور البقعي المتعلق بالسن بإستخدام مثبطات العامل المكمل (54)
  :المستندات التالية ار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديمتقرراعتب :التقرير القانونى

الكامل عربى، لوحات  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
   الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-   39   (21) 2008111870  
(22) 2008/11/20  
   تيمو فونبرين- رالف توميس -بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھـ  (71)

   المانيا- المانيا - ستراس ، المانيا ١٧٣انجلھايم ام راين ،  55216 
  رذاذه (54)

  :لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن :التقرير القانونى
 لوحات مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى،
   الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  



  
  

١٥٤  
  
  

  

-   40   (21) 2009010049  
(22) 2009/1/12  
  اومني أويل تكنولوجي شركة مساھمة- غريب حسام - زكي ماجدر ام - باسال عادل ايه  (71)

  إماراتية
  ستوكدال١٦ عادل باسال - استراليا – ٥٠٩٨والكي ھيتس اس ايه . ستوكدال درايف  16 

 ستوكدال درايف ١٦ عادل باسال - استراليا -٥٠٩٨والكي ھيتس سوث استراليا . درايف 
بي اوه  . ٤٢٢اوفيس  . ١٥ ال اوه بي - استراليا -٥٠٩٨والكي ھيتس سوث استراليا  .

   اcمارات–جبل علي فري زون دبي  17163 بوكس
  PDC لقمة حفر ذات أرياش (54)

  :تبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التاليةتقرراع :التقرير القانونى
الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات  مستند
   ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

  

-   41   (21) 2009020205  
(22) 2009/2/15  
  جويدو, يليمان ب-شركة قبرصية محدودة , يونيبيند ليمتد  (71)

  جان فان ريجسويتك/ن-قبرص ,  نيقوسيا١٣٦, زيم دريف ستريت, ١٥مارجريتا ھاوس  
  بليجيكا,  انتويربيررن٢٠١٨ -بى ,76

  نظام ربط (54)
  :كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب :التقرير القانونى

ستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات م مستند الوكالة، مستند السجل التجارى،
  الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  
 

  

-   42   (21) 2009020214  
(22) 2009/2/16  
  أ ، شركة مساھمة ، سويسرا. نســـتك س  (71)

   فيفى ، سويسرا١٨٠٠ – ٥٥افنيــو نسله  
  بديل قشـدة للمشروبات  (54)

  :رراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التاليةتق :التقرير القانونى
الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات  مستند
   ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

  



  
  

١٥٥  
  
  

  

-   43   (21) 2009030361   
(22) 2009/3/18  
  مريكية شركة مساھمه أ–البيمارل كوربوراشن  (71)

   امريكا-١٧٦٥ – ٧٠٨٠١فلوريدا ستريت باتون روج ، ال ايه  451 
  فيھا طرق لتحويل الميثان إلى ھيدروكربونات مفيدة، ومواد محفزة تستخدم (54)

  :تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى
الوصف الكامل عربى، لوحات ، مستند التنازلمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، 
  الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  
 

  

  

-   44   (21) 2009060836  
(22) 2009/6/3  
  باير شرينج فارما اكتنجيز لشافت (71)

   المانيا– برلين ١٣٣٥٣, ١٧٨مولليرستراس  
   المتعلقة بها2مراضوستخدام إبوثيلونات فى معالجة مرض نخر العظام إ (54)

  :المستندات التالية اعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم تقرر :التقرير القانونى
الكامل عربى، لوحات  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

  الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  
 

  

-   45   (21) 2009060860  
(22) 2009/6/8  
    شركة محدودة استرالية–سمارتيك ديزينس بى تى واى ليمتد  (71)

   استراليا- ٢٢٥١زا سينس رواد ، ماكماستيرس بيتش نيو سوس واليز  700 
  سياج قابل للطى (54)

  :الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار :التقرير القانونى
التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات  مستند الوكالة، مستند السجل

   الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  

  



  
  

١٥٦  
  
  

-   46  (21) 2002010049  
(22) 2002/1/15  
  ب.استرا زينيكا ا (71)

   السويد-  سودرتالج - ١٥١-٨٥س  
  مركبات كرومون ع/جيه (54)

  م يكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن ل :التقرير القانونى
  
 

  

-   47   (21) 2003010098   
(22) 2003/1/29  
  بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ه (71)

   المانيا- المانيا - ستراس ، المانيا ١٧٣انجلھايم ام راين ،  55216 
  c مركب مثبط ل/لتھاب الكبدى (54)

  بار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعت :التقرير القانونى
  
 

  

-   48   (21) 2003030290   
(22) 2003/3/25  
  نوفارتيس ا ج (71)

   ، سويسرا٤٠٥٨ ، بازل ٢١٥شفارزفالدالى  
  اميدات حامض سلفاميك (54)

  تتقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعا :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٥٧  
  
  

  

-   49   (21) 2003060583  
(22) 2003/6/18  
  ف. اكزو نوبل ن  (71)

    ب م ارنھم ، ھولندا٦٨٢٤ – ٧٦فلبرفيج 
  بيبرازين] كربونيل )  يل -٣–أندول  [ ( - ١مشتقات  (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  

-   50   (21) 2007010042  
(22) 2007/1/30  
  أ شركة مساھمة.الستوم ترانسبورت س (71)

   فرنسا- بيريت - لوفالوا ٩٢٣٠٠افنى اندريه مالرو  3 
  جھاز تفعيل لنقط الت/مس (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
  
 

  

-   51   (21) PCT/NA2006/000379  
(22) 2006/4/23  
  ويــــث ، شركة متحدة ، امريكية (71)

   ، الوaيات المتحدة اaمريكية-٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
  إباتيت إزالة متراكمات عالية الوزن الجزيئى بإستخدام إستشراب ھيدروكسى (54)

   سداد رسوم المطبوعات بار الطلب كأن لم يكن لعدمتقرراعت :التقرير القانونى
  



  
  

١٥٨  
  
  

  

-   52   (21) PCT/NA2007/000092   
(22) 2007/1/29  
  أوتسوكا فارماسوتيكال كومبانى ال تى دى (71)

  ، اليابان١٠١- ٨٥٣٥كو، طوكيو-شو تو شوم، شيودا- كانداتسوكاسا 9 
(54) a ستخدامھازجاجة تعمل بالضغط وحاوية تقطير للعين  

   رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى

  

-   53   (21) PCT/NA2007/000660  
(22) 2007/6/24  
   شركة مساھمه ايطالية-بورمولى لورينزو  (71)

    ايطاليا– بادوفا ٣٥١٠٠ ١٤فيا كارلو كيراتو ،  
  بة انابيب بانبوب ذو شفهجھاز لربط وفك تركي (54)

   تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :القانونى التقرير
 

-   54   (21) 2008111871  
(22) 2008/11/17  
  مارك- تيمو فونبرين - رالف توميس -بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھـ  (71)

  يفن تى دوننى است- انكى ك/ير -روھرسشنيدر 
 -المانيا  - المانيا - المانيا - المانيا - ستراس ، المانيا ١٧٣انجلھايم ام راين ،  55216 

  المانيا
  رذاذه (54)

  :لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن :التقرير القانونى
صف الكامل عربى، لوحات مستند التنازل ،الو مستند الوكالة، مستند السجل التجارى،
  الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  
 

  



  
  

١٥٩  
  
  

  

-   55   (21) 2008122056  
(22) 2008/12/22   
   زاكتويتو اكشيو نيرتو اوشستفو ـ شركة روسية  (71)

  ـ موسكو ١٢٣٠٦٠ـ موكبا ـ ٩يو ال ـ راسلتينا ـ 
  ج فسيولوجىآداة لع/ج اxمراض ذات ا2سباب المختلفة ع/ (54)

  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى
الكامل عربى، لوحات  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

  الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص
  
 

  



  
  

١٦٠

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بيان 
  ـاًبرفضھا فني بالطلبات التى صدرت لھا قرارات



  
  

١٦١

  

  

-   1   (21) 2005010026   
(22) 2005/1/16  
  محمود محمد مصطفى/ د.  ا-٢جامعة أسيوط  -١ (71)

   بجامعة أسيوط- نقطة اتصال بمكتب براءة ا-ختراع -وحدة حماية الملكية الفكرية  
  ج الفتق السرى الخلقى الكبيرطريقه جديدة غير جراحية لع7 (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   2   (21) 2005110474  
(22) 2005/11/14  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى–مكتب اتصال براءات ا-ختراع- المركزالقومي للبحوث -شارع التحرير 33 
  .وانقاص الوزن تحت الجلد والتشققات الدھنيهكريم من ا-عشاب -زاله الدھون الزائده  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   3   (21) 2006060235  
(22) 2006/6/5  
  ھشام عبد العزيز الطنطاوى مجاھد (71)

  .ع.م. المنصورة ج- اعلى صيدليه عصام الدمرداش- ش بورسعيد 77 
   ماكس–ھـ ٣اد (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٦٢

  

  

-   4   (21) 2006070385  
(22) 2006/7/31   
  نبيل محمود الطنطاوى (71)

   ميدان الحجاز٣ ش أحمد خشبة شقة ١٢مصر الجديدة  
  تصميم تانك جاز حديد (54)

   فنى رفض :التقرير القانونى
  
 

  

-   5   (21) 2006110601  
(22) 2006/11/20  
  القومى للبحوثالمركز  (71)

   الدقى– مكتب اتصال براءات ا-ختراع-المركز القومي للبحوث / شارع البحوث  33 
  مشروب طبيعى لع7ج مرض السكر والحد من مضاعفاتة (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-   6   (21) 2007050283  
(22) 2007/5/30  
  يسرى محمد محمود إبراھيم (71)

   الجيزة– فيصل – نھاية محطة مدكور –شارع العمدة  1 
  خلطة البنتونيت في معالجة الكثير من اfمراض في النباتات (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٦٣

  

  

-   7   (21) 2007060317  
(22) 2007/6/14  
  عوض محمد عبد الغفار ابراھيم (71)

   اسكندرية- قبلى - يمين العصافرة ٤٥ متفرع من شارع ٩شارع  5 
  حزام امان ضد الحريق والغرق (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   8   (21) 2007070355  
(22) 2007/7/2  
  عبد الحميد احمد احمد شلبى (71)

   القاھره- عين شمس الشرقيه -شارع مسجد نور ا-س7م من شارع احمد عصمت 61 
  )دخان وغبار و حراره واتربه(نع تلوث البيئة ما (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-  9   (21) 2007080410  
(22) 2007/8/7  
  خالد أحمد إمام (71)

   مدينة نصر-شارع مصطفى النحاس الحي الثامن  76 
نظام الماجيك والبلدي  لىحامية لتقلبات التيار م7ئمة للعمل ع ( Sockets) برايز كھرباء (54)

  وأي أنظمة أخري
  فنى رفض :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

١٦٤

  

  

  

-  10   (21) 2007080428  
(22) 2007/8/16  
  محمد أبو سريع محمد صقر (71)

   القاھرة-ش زين العابدين من ش جامع الھواري مدينة الھنا اfميرية الزيتون 51 
  مصانع للتخلص من أدخنة ال١رعد  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  11   (21) 2007120669  
(22) 2007/12/25  
  احمد محمد على مسعود (71)

  مصر الجديده- شارع بطرس غالى 12 
  مستحضر لع7ج قرح الفم والتھابات اللثه البكتيريه والفطريه (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  12   (21) 2008020251  
(22) 2008/2/11  
  بسام احمد احمد بدوى زايد (71)

  قرية اويش الحجر مركز المنصوره محافظه الدقھليه 
  الجانبى للسياره)التدريع ( التصفيح  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٦٥

  

  

-  13   (21) 2008040631  
(22) 2008/4/17   
  خالد أحمد امام (71)

   مدينة نصر– الحى الثامن –شارع مصطفى النحاس  76 
  انتركم (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  14   (21) 2008091495  
(22) 2008/9/7  
  طارق محمد شعبان محمد غنيم (71)

   شبرا مصر– الشرابية – أرض الشركة –شارع ا-تحاد  14 
  الكھرباء ا-منه (54)

  رفض فنى :ير القانونىالتقر
  
 

  

-  15   (21) 2008091614  
(22) 2008/9/28  
   شركة إنجليزية محدودة المسئولية–ج7كسو جروب ليمتد  (71)

المملكة   صفر إن إن٦ج7كسو ويلكوم ھاوس بيركيلى أفينيو جرينفورد ميدل إسكس يو بى  
  المتحدة

  يةعملية لتحضير مشتقات ھتيروسيكل (54)
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

١٦٦

  

  

-  16   (21) 2009020249  
(22) 2009/2/23   
  ناھد حسين علي سلومة (71)

  القاھرة-المعادي الجديدة-ش المعسكر من ش الجزائر 14 
  جھاز أوتوماتيكي للتقييم الوظيفى ل�بصار عند المعاقين (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  17   (21) 2009020250  
(22) 2009/2/23  
  المركز القومي للبحوث (71)

   الدقى– مكتب اتصال براءات ا-ختراع- المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث  33 
  و الضواحك استخدام اfسنان اfمامية والطاحن اfول كوسيلة للتنبوء بعرض الناب (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  18   (21) 2009020257  
(22) 2009/2/24  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى– مكتب اتصال براءات ا-ختراع-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث  33 
  .التنبؤ بشكل الوجه وتوقع اتجاھات النمو فى اfطفال (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٦٧

  

  

-  19   (21) 2009030374  
(22) 2009/3/22  
  محمد السيد أحمد أحمد صرصار (71)

 ( ٢١٥٥٢(  اللبان --- ) ١٠( ، شقة  ) ٢(  بلوك – سوق الجمعة –المساكن ا�قتصادية  
   مصر-ا�سكندرية 

 – فرز –تصنيع  صا-ت/ حل إبتكاري للتغلب على نوع من المخاطر المتواجدة في مصانع  (54)
  نتاج اfمعاءإ

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  20   (21) 2009040530  
(22) 2009/4/15  
  جمال السيد عبد الفتاح المسيري٠د (71)

  المحله الكبري شارع المدارس خلف نادي البلديه منزل السيد المسيري 
وكذلك انذار   المكالمهتركيب شاشه صغيره اضافيه في التلفون المحمول لمعرفه زمن (54)

  صوتي كل دقيقه
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

-  21   (21) PCT/NA2005/000306  
(22) 2005/6/16  
   الو-يات المتحده ا-مريكيه-.ناستك فارماسوتيكال كامبنى انك (71)

   واشنطن امريكا٨٩٠٦ _ ٩٨٠٢١مونت في7 باركواى بوتھيل  3450  
الغشاء المخاطى  عن طريق Y2 راكب وطرق لتعزيز تصريف ببتيدات ارتباط بمستقبليهت (54)

  وطرق للمعالجه والوقايه من البدانه
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

١٦٨

  

  

-  22   (21) PCT/NA2005/000742  
(22) 2005/11/16  
   شركة المانية-سانوفي أفنتس دويتش7ند ج م ب ھـ  (71)

   المانيا–ماين / فرانكفورت أ  65926 
  Xa مشتقات بنزيميدازول كمثبطات عامل (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  23   (21) PCT/NA2006/001105  
(22) 2006/11/21  
   ـ شركة سويسرية  ھوفمان -روش أ ج. ف  (71)

  . بازل ، سويسرا – ٤٠٧٠جرنز اشراستراس ك ھـ  124 
مورفولين  -٧- ميثوكسى - ٤( حمض كربوكسيليك -١-بيبريدين – مثيل -٤-ھيدروكسى  -4 (54)

   أميد–)  يل - ٢- بنزوثيازول – يل -٤-
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

-  24   (21) PCT/NA2007/000038  
(22) 2007/1/16  
  لمانية ـ شركة ا  بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھـ (71)

  . انجلھايم ام رين ، المانيا ٥٥٢١٦ –بينجر ستراس ، د  173 
 ٢-بنزوديازيبين  -3  ،١- رباعى ھيدرو – ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢- ببيريدينيل -٤(-٣طريقة -نتاج  (54)

( H 1 ) – ون  
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

١٦٩

  

  

-  25   (21) PCT/NA2007/000282  
(22) 2007/3/14  
   شركة بلجيكيةفى . جانسن فارما سوتيكا أن  (71)

  . بلجيك�����������ا - ب�������يرس 2340 – 30 تورنـ�������������������ھوتسفيج  
  طرق معالجة الصرع ومسببات الصرع (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  26   (21) PCT/NA2007/000820  
(22) 2007/8/7  
  ده ا-مريكيه الو-يات المتح-داو اجروساينسز ال ال سى (71)

  . الو-يات المتحده ا-مريكيه٤٦٢٦٨زايونسفيل رود انديانا بوليس انديانا  9330 
  بينوكسو-م كمبيد عشبى -رضيه النجيله وحقول الكروم والبساتين (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   27   (21) 2003040359  
(22) 2003/4/20  
  ج.نوفارتيس ا (71)

   سويسرا- بازال ٤٠٥٦ليشتراس  35 
  قرص محمل بشحنة عقار عاليه (54)

  رفض فنى  :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٠

  

  

-   28   (21) 2003040375  
(22) 2003/4/21  
  سامى عبد العزيز المليجى سليم (71)

   ا-سكندرية–شارع ابراھيم رأفت ، جليم  11 
  ل -عب فيھا حر الحركةلعبة كرة قدم خماسية ك (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-   29   (21) 2003090865  
(22) 2003/9/3  
  شريف ص7ح عبد العزيز حسين علي (71)

 - محافظة القاھرة - قسم شرطة المرج -شارع المحطة الشرقى أعلى مكتب البريد  151 
  جمھورية مصر العربية

  الفيروسي يد للفيروسات الكبديه باستخدام مضادات ا-دراكع7ج و مصل جد (54)
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

-   30   (21) 2005050248  
(22) 2005/5/22  
  .المركز القومى للبحوث  (71)

   جمھورية مصر العربية- محافظة الجيزة - الدقى–شارع البحوث  33 
  الكفاءة الع7جيه راص الجليميبيريد تتميز بدرجه عاليه مناستحداث صياغه جديدة fق (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧١

  

  

-   31   (21) 2005080388  
(22) 2005/8/29   
  المركز القومي للبحوث (71)

  الدقى_شارع البحوث  
لص ا-يثيرى المستخ (مستخلص من أصل نباتى مضاد fورام المخ وواقى لخ7يا الكبد  (54)

  )واقى للكبد لقشر ساق اي7نثوس التيزيما كمضاد -ورام المخ ومضاد ل7كسده و
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

-   32   (21) 2006070352  
(22) 2006/7/25  
  ع7 عبد المنعم بركات (71)

  ٩ الدور الرابع شقة-مدينة نصر-الحى الثامن-جمال الدين قاسم 33 
  جھاز خاص لقياس نفاذية عاج السن (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   33   (21) 2007070386  
(22) 2007/7/24  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى–مكتب اتصال براءات ا-ختراع- المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث  33 
  الصحراءتصميم جديد ل�حواض السمكية في  (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  



  
  

١٧٢

  

  

-   34   (21) 2007080450  
(22) 2007/8/30   
  يحيي عبد الظاھر س7مة عوض (71)

   محافظة الشرقية– مركز بلبيس –الب7شون  
  تحديث للعبة الشطرنج القديمة (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   35   (21) 2008040655  
(22) 2008/4/20  
  محمود نبيل محمود مصطفى (71)

   قنا- المنشية الجديدة – عمارة عبد الحميد المقاول القديمة – ٦شقة  
  حقيبة السفر متعددة ا-ستعما-ت (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  36   (21) 2008060936  
(22) 2008/6/4  
   سعد الشناوىوجيه احمد محمد (71)

   مصر- غربيه - مركز طنطا –نفيا  
   اسماء هللا الحسنى٩٩تسبيحات ا-رقام  (54)

   رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  



  
  

١٧٣

  

  

-  37   (21) 2008061040  
(22) 2008/6/18  
  شركة امريكية – ك7سادو انك (71)

  . باناما١٠٥٦٠- ٠٨١٦و ، كال ايلفيرا مينديز، ابارتاد٢انترسيكو، بيسو  
   جا-كتوسيداز من جرثومة مشقوقة بيفيديوم و استخدامه–ألفا  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  38   (21) 2008071243  
(22) 2008/7/22  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى–تراع مكتب اتصال براءات ا-خ-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث  33 
  ثمار الخوخ ابخرة زيت الريحان طريقة جديدة لمقاومة امراض ما بعد الحصاد على (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  39   (21) 2008081362  
(22) 2008/8/10  
  محمد عبد القادر على ابو النصر (71)

  محافظة دمياط/مركز دمياط / السنانية  
  قية مياة الشربفلتر تن (54)

  فنى رفض :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٤

  

  

-  40   (21) 2008081433  
(22) 2008/8/26  
   على كامل ابو زيد عبد الرحيم (71)

  دمياط قطور غربية 
  مخرطه متنقله لخرط الطنابير (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  41   (21) 2008111914  
(22) 2008/11/25   
  حمــــدى عبد الدايم محمــــد ألدھشــــان (71)

  مــدينة نصـــر-من معز ألدولة/ش عبد ألحميد عوض 10 
  موسع عنق الرحم مطور وأ-ت جديدة لقياس تقدم ألو-دة (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  42   (21) 2009040587  
(22) 2009/4/27  
  رجس حبشى يوسفالبير ج (71)

   القاھرة– شبرا مصر –شارع اfفضل  11 
 ھوك 3 (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٥

  

  

-  43   (21) PCT/NA2004/000066   
(22) 2004/8/11  
  استرا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة : (71)

   سودرتالج ، السويد– ١٥١٨٥س  
  C C R 3  كمعد-ت نشاط مستقبل كيموكين١لموضع مشتقات بيبردين مستبدله فى ا (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  44   (21) PCT/NA2005/000460  
(22) 2005/8/15  
   شركه مساھمه يابانيه–اوتسوكا فارماسوتيكال كومبانى ال تى دى  (71)

  ليابان، ا١٠١- ٨٥٣٥كو، طوكيو-شو تو شوم، شيودا- كانداتسوكاسا 9 
  او فاتح قنوات التركيزات العظمى من البوتاسيوم PTEN مثبط (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  45   (21) PCT/NA2006/000195   
(22) 2006/2/27   
  ج ، شركه مساھمه ، سوسريه.نوفارتيس ا (71)

   ، سويسرا٤٠٥٦ ، بازل ٣٥ليخستراس  
  عمليه التنقيـــه (54)

  رفض فنى :تقرير القانونىال
  
 

  



  
  

١٧٦

  

  

-  46   (21) PCT/NA2007/001465  
(22) 2007/12/25  
    شركة امريكية- سيلجين كوربريشين (71)

   امريكا-٠٧٠٥٩بودر ھورن دريف وارين ان جي  7 
-أيزو إندولين ) يل-٣- داي أوكسو ببريدين-٦، ٢ (-٢-  أمينو-٤عمليات لتحضير مركبات  (54)

   دايون-٣، ١
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

  

-   47   (21) 2000050596  
(22) 2000/5/8  
   المانيا-م ب ه اند كوك ج.بوھرنجر انجلھايم فارما ك (71)

   المانيا- انجلھام١٧٣/٥٥٢١٦بنجر ستراس 
  اكيات بيتاومح تركيبات طبيه جديده اساسھا مركبات ذات تأثير مضاد -ستيل كولين (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-   48   (21) 2003040404  
(22) 2003/4/27  
   السويد-استرا زينيكا ا ب  (71)

   سودرتالج السويد١٥١٨٥س  
  مركبات كيميائيه (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٧

  

  

-   49   (21) 2003111032  
(22) 2003/11/15  
   شركة مساھمة–وان ورلد -يف ستايل بروداكتس أه جى  (71)

   ذج ، سويتزر-ند، ألمانيا٦٣٠٠، ١٦ريسيدانس بارك ، إندستريستراب  
  أداة لتنظيم اfسرة و منع الحمل (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   50   (21) 2003111032  
(22) 2003/11/15  
   شركة مساھمة–يف ستايل بروداكتس أه جى وان ورلد - (71)

   ذج ، سويتزر-ند، ألمانيا٦٣٠٠، ١٦ريسيدانس بارك ، إندستريستراب  
  أداة لتنظيم اfسرة و منع الحمل (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   51   (21) 2004080366  
(22) 2004/8/24  
  المركز القومي للبحوث (71)

  الدقى_شارع البحوث  
  تحضير فيتوزومات لحوصلة عشب الجنسنج لزيادة فاعليته و أمانه (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٨

  

  

-   52   (21) 2005010033  
(22) 2005/1/18  
   شركة فرنسية مساھمة–لي -بوراتورز سيرفير  (71)

   فرنسا-كس  كوربيفوى سيد٩٢٤١٥ب7س دى - ديفينز  12 
 )صيد-نية تحتوي عليھا مركبات بنزو ثيازيدين مفلورة جديدة وعملية لتحضيرھا وتركيبات (54)

 
  رفض فنى  :التقرير القانونى

  
 

  

-   53   (21) 2005090392  
(22) 2005/9/1  
  محمد أحمد عبد الحليم جوده (71)

  م محافظة الفيو– مركز الفيوم –قرية الجرانيه  
  البطاريه الشمسيه الحديثه (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   54   (21) 2005090420  
(22) 2005/9/26  
  المركز القومى للبحوث (71)

  الدقى/مكتب اتصال براءات ا-ختراع/المركز القومى للبحوث/شارع التحرير 33 
  %.٩٩بنسبة  Herpes Simplex مستخلص نباتى مضاد قوى لفيروسات (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٧٩

  

  

-  55   (21) 2005090421   
(22) 2005/9/26   
  المركز القومى للبحوث (71)

  الدقى/مكتب اتصال براءات ا-ختراع/المركز القومى للبحوث/شارع التحرير 33 
  مستخلص نباتى مضاد -ورام الكبد (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  56   (21) 2005090426  
(22) 2005/9/28  
  المركز القومى للبحوث (71)

  الدقى/مكتب اتصال براءات ا-ختراع/المركز القومى للبحوث/شارع التحرير 33 
(54) PKUMisr-1 / PKUMisr-2 / PKUMisr-3 / PKUMisr-4(مستحضرات البان 

  )  البالغين- ا-طفال - المشاه-يا لك7 من حديثى الو-دةمجففة لمرضى الفنيل كيتون يور
   رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

  

-  57   (21) 2006010021  
(22) 2006/1/17  
  المركز القومى للبحوث (71)

  المركز القومى للبحوث 
  تـاج من المـعـدن ذو سـطـح إطـبـاقى من الـبـورسـلـيـن و تعدي7ته (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٨٠

  

  

-  58   (21) 2006100542  
(22) 2006/10/11  
  نبيل محمود الطنطاوى (71)

   ميدان الحجاز٣ ش أحمد خشبة شقة ١٢مصر الجديدة  
بالسمع و-  عارض بجرار السكة الحديد - يمكن الكشف عنھم بالطرق العادية و- 16 (54)

   بالموجات فوق الصوتيةبالرؤية لكن ممكن
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

  

-  59   (21) 2008030390  
(22) 2008/3/6  
  وائل سعيد محمد على ح7وه (71)

   القاھرة- مدينة نصر-) ب( الحى السويسرى -) ٨٥(عمارة  
تخدام المواد المحلية المتاحة بإس إنتاج خرسانة المواد المتجانسة الناعمة ذات ا-دائية العالية (54)

  بالسوق المصرى
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

-  60   (21) 2008061119  
(22) 2008/6/29  
  ).جمال صبيح ( جمال أحمد عيد لطفي صبيح  (71)

  . أمام موقف بطا– برج الصباحي – كفر الجزار –بنھا  
  سيجا جى (54)

   فنىرفض :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٨١

  

  

-  61   (21) 2008061120  
(22) 2008/6/29  
   يوسف ميخائيل حبيب (71)

  اسيوط/ القوصية / المنشاة الكبرى  
  محرك الجاذبية ا-رضيه (54)

  فنى رفض :التقرير القانونى
  
 

  

-  62   (21) 2008071141  
(22) 2008/7/6  
  فى ، شركة محدودة المسئولية ، ھولندا. اوھندل بى ريجيك زووان زادتيلت اين ز (71)

   كيه اكس دى لير ، ھولندا٢٦٧٨ – ، ان ال ٤٠بيرج كرزي7ن  
  مقاومة للعلل الطبيعية فى الخس (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  63   (21) 2008071142  
(22) 2008/7/6  
  فى ، شركة محدودة المسئولية ، ھولندا. دل بى ريجيك زووان زادتيلت اين زاوھن (71)

   كيه اكس دى لير ، ھولندا٢٦٧٨ – ، ان ال ال ٤٠يرج كرزي7ن  
  طريقة مسح �ختيار النباتات التي تبدي تلون سطح محفز بجرح مخفض (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٨٢

  

  

-  64   (21) 2008071174   
(22) 2008/7/13  
  محمودمليجى عرفات احمد (71)

  ش عبدالرحيم بجوار كشرى حمادة المنيب جيزة19 
  وبفكرةجديدة%١٠٠صناعة ساعة حائط مصرية بنسبة  (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-  65   (21) 2008071175   
(22) 2008/7/13  
   امل اسعد عقيل عزوز (71)

  مصر القديمة قسم -٨ شقة -ش المنيل 51 
  صندوق الطرد الذى يولد الكھرباء (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  66   (21) 2008071177  
(22) 2008/7/13  
  امل اسعد عقيل عزوز (71)

   قسم مصر القديمة-٨ شقة -ش المنيل 51 
  شاحن للمحمول يعمل بضغط اليد (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٨٣

  

  

  

-  67   (21) 2008071284   
(22) 2008/7/29  
   المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى– مكتب اتصال براءات ا-ختراع-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث  33 
  بيولوجيا زراعة أنسجة بعض النباتات من جنس الح7وي بھدف انتاج مواد فعالة (54)

  ىرفض فن :التقرير القانونى
  
 

  

-  68   (21) 2008071293   
(22) 2008/7/29  
  حاتم محمود حسين كدوانى (71)

   اسيوط- منفلوط – بنى رافع –ابو عابد  
  توليد كھرباء من مجرى مائى بتربينة حدافه عمودية (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  69   (21) 2008081427  
(22) 2008/8/24   
  مايكل صبحى ميشيل ناشد (71)

   القاھرة– الزيتون –ش مصطفى باشا  35 
بالھواء  طائره مطاطيه لحمل ا-فراد موضوعة داخل شنطه معدنيه تطير بعد فردھا (54)

  المضغوط
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

١٨٤

  

  

-  70   (21) 2008081459   
(22) 2008/8/31  
  .لبحوثالمركز القومى ل (71)

   الدقى–مكتب اتصال براءات ا-ختراع- المركزالقومي للبحوث / -شارع البحوث 33 
  كليرصويل (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

-  71   (21) 2008091539  
(22) 2008/9/17  
  ياسر إبراھيم عبد الجواد إبراھيم (71)

  ٣٢ شقة – ١١ عماره -١١جموعه  م– المرحله اfولى –مدينة الرحاب  
الدھنيه �نتاج الوقود  جمع و إعادة تدوير و معالجة الزيوت والدھون الحيوانيه والمخلفات (54)

  الحيوي
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

  

-  72   (21) 2008101738  
(22) 2008/10/22  
   نبيل محمود الطنطاوى (71)

   ميدان الحجاز٣د خشبة شقة  ش أحم١٢مصر الجديدة  
  منع دخول الز-لزل لمنطقة أو مدينة كبرى (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  



  
  

١٨٥

  

  

-  73   (21) 2008111930   
(22) 2008/11/27  
  احمد جمال الدين حسن حسنين (71)

   إمبابه-شارع طلعت حرب  19 
  عربك (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  74   (21) PCT/NA2004/000025  
(22) 2004/5/10  
  استرا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

   سودرتالج ، السويد– ١٥١٨٥س  
و-سيما مستقبل سى سى  (مشتقات بيبريدين واستعمالھا كمعد-ت لمفعول مستقبل كيموكين  (54)

  CCR5 ٥آر
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  

-  75   (21) PCT/NA2005/000273   
(22) 2005/6/6  
  ذى بورد اوف ريجنتس اوف ذى يونيفرستى تكساس سيستم (71)

   الو-يات المتحدة ا-مريكية- ٧٨٧٠١ تكساس -وست الشارع السابع اوستن  201 
  انتقائيا (JAK) ٣طرق لتثبيط انزيم جانس تيروسين كيناز  (54)

  فنىرفض  :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

١٨٦

  

  

-  76   (21) PCT/NA2005/000273  
(22) 2005/6/6  
   ذى بورد اوف ريجنتس اوف ذى يونيفرستى تكساس سيستم (71)

   الو-يات المتحدة ا-مريكية- ٧٨٧٠١ تكساس -وست الشارع السابع اوستن  201 
  انتقائيا (JAK) ٣طرق لتثبيط انزيم جانس تيروسين كيناز  (54)

  رفض فنى :رير القانونىالتق
  
 

  

-  77   (21) PCT/NA2005/000396   
(22) 2005/7/19  
  بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولية (71)

   المانيا– انجلھايم ٥٥٢١٦- ١٧٣بنجر ستراس  
  مثبطات إنزيم البوليميراز الفيروسى (54)

   فنىرفض :التقرير القانونى
  
 

  

-  78   (21) PCT/NA2005/000784  
(22) 2005/12/4  
   شركة بلجيكية مساھمة–. فى . جانسن فارما سوتيكا أن  (71)

   بلجيكا- بيرس ٢٣٤٠ – ٣٠تورنـھوتسفيج  
 –ثنائى  – 4 ، 1 مستحضرات جديدة لمعالجات ل�لم معتمدة على شبيه اfفيون تشملمشتقات (54)

  بيبريدي
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

١٨٧

  

  

-  79   (21) PCT/NA2006/000078  
(22) 2006/1/23   
  نوفارتيس ا ج ، شركه مساھمه ، سوسريه (71)

   ، سويسرا٤٠٥٦ ، بازل ٣٥ليخستراس  
  التعدي7ت الثابته لتيجاسيرود ھيدروجين مالييات (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-  80   (21) PCT/NA2006/000532  
(22) 2006/6/7  
    شركة فرنسية مساھمة-لى -بوراتورز سيرفير  (71)

   فرنسا- كوربيفورى سيدكس ٩٢٤١٥ب7س دى - يفينز  12 
 -٢-إندول  - H-١-أ-تيل أوكتاھيدرو ٢S) ، AS3 . ASV(طرق لتخليق مشتقلت حمض  (54)

   تخليق بيراندوبريلالكربوكسيلى واستخداماتھا فى
  رفض فنى :القانونى التقرير

  
 

  

  

-  81   (21) PCT/NA2006/000584  
(22) 2006/6/18  
   شركة مساھمة دينماركية–اس /اتش ليندبيك ايه  (71)

   فالبي كوبنھاجين الدينمارك٢٥٠٠ دي كي ٩اوتيلفيج  
  استخدام سيراميسين في ع7ج السرطان (54)

  رفض فنى : القانونىالتقرير
  
 

  



  
  

١٨٨

  

  

-  82   (21) PCT/NA2006/000584  
(22) 2006/6/18   
   شركة مساھمة دينماركية–اس /اتش ليندبيك ايه  (71)

   فالبي كوبنھاجين الدينمارك٢٥٠٠ دي كي ٩اوتيلفيج  
  استخدام سيراميسين في ع7ج السرطان (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  83   (21) PCT/NA2006/000942  
(22) 2006/10/1  
   شركة امريكية- سيلجين كوربريشين (71)

  جي ايه انجلترا٩ اتش ٢ ايه -ن جلي ستريت لندن دبليو سي ٧كوفدين ھوس  
واضطراب وظائف  طرق وتركيبات للع7ج والوقاية والتحكم في اضطراب وظائف النوم (54)

  مرضالنوم المرتبطة بال
  فنى رفض :التقرير القانونى

  
 

  

  

-  84   (21) PCT/NA2006/000949  
(22) 2006/10/2  
   شركة مساھمة دينماركية–اس /اتش ليندبيك ايه  (71)

   فالبي كوبنھاجين الدينمارك٢٥٠٠ دي كي ٩اوتيلفيج  
  ع7ج خلل وظيفة التنفس باستخدام جابوكسادول (54)

  رفض فنى :نىالقانو التقرير
  
 

  



  
  

١٨٩

  

  

-  85   (21) PCT/NA2007/000733   
(22) 2007/7/16  
  ويــث ريسيرش اير-ند ليمتد ، شركة محدودة المسئولية (71)

  ليتل كونل ، نيوبريدج ، مقاطعة كيلدور ، ايرلندا 
  عوامل حماية للقص فى الترشيح الدقيق للحصاد (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-  86   (21) PCT/NA2007/000901  
(22) 2007/8/26  
  ھينرخ أكسنار (71)

  المانيا - موكارن ٣٩٢٩١ ، ٢٩بيركانفاج  
مستحلب سائل  طريقة -نتاج تحضير من ثنائى ميثيل سلفواوكسيد متين يحتوى على (54)

البشرى واجسام  الجسمفى ) الجزيئات الحرة(السيليكون لتقييد نشاط مركبات ا-وكسجين 
  الحيوانات

   رفض فنى :التقرير القانونى
  



  
١٩٠

  
  
  

  

.  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  

  بيان
&حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالطلبات

  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنويةوذلك   



  
١٩١

  
  
  

  

 

-   1   (21) 007070357  
(22) 2007/7/2  
  ماسك تجميل وع�ج البشره (54)

 CATCHER COSMETICS AND SKIN  

   على عبد العزيز احمد الشيمى (71)
 

 

 

-   2   (21) 1998070840  
(22) 1998/7/18   
  مركبات سبيرو و ازا ثنائيه الحلقه جديده (54)

 NEW COMPOUNDS  

  استرا اكتيبوCج (71)
   عاصم شريف احمد (74)

 

 

 



  

١٩٢
    

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  بيان

#حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالبراءات
  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

  لعدم سداد الرسوم السنوية



  

١٩٣
    

  

  

-   1   (11) 019260  
(21) 1991070438  
  احمال موضوعه علي منصات ملفوفه بغشاء مطاط وعمليه وجھاز لصنعھا (54)

 PALLETIZED LOADS WRAPPED WITH STRECTCHABLE FILM 
PROCESS AND APPARATUS FOR MAKING THEM  

 ـ شركة متحدة  ذى بروكتر اند جامبل كومباني (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   2   (11) 020533  
(21) 1992070378  
  ل^يثلين)المشتركه(عمليه لتحضير مكون صلب من حفاز للبلمره (54)

 PROCEDURE FOR THE PREPARATION OF A SOLID 
COMPONENT OF CATALYST FOR THE 
(CO)POLYMERIZATION OF ETHYLENE  

  ل. ر.بى انيتشم بوليمرى س. اى سى  (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   3   (11) 021314  
(21) 1993070430  
  اداه غلق مامونه (54)

 TAMPER EVIDENT CLOSURE  

  كلوجر اند باكيجينج سيرفسز ليمتد (71)
  دسمراحمد اللبا (74)

  
 

  



  

١٩٤
    

  

  

-   4   (11) 020660  
(21) 1995070521  
  نظام ح^قه ذقن (54)

 SHAVING SYSTEM  

  شركه متحده -ذى جيليت كومبانى  (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   5   (11) 020811  
(21) 1995070568  
نشط الى وسط  ه اليا لمنشط ومثبط اولفين تحكم باtضاف-عمليه لبلمره وجه غازى الف (54)

   البلمره
 PROCESS FOR ALPHA OLFFIN GAS PHASE 

POLYMERIZATION CONTROLLED BY THE SIMULTANEOUS 
ADDITION OF AN ACTIVATOR AND AN ACTIVITY 
RETARDER TO THE POLYMERIZATION MEDIUM  

  بريتش بتروليم كيميكالز ليمتد (71)
  كيرمحمد محمد ب (74)

  
 

  

-   6   (11) 020765  
(21) 1995070570  
  تراكيب كبح رائحه ذات قدره عاليه (54)

 HIGH CAPACITY ODOR CONTROLLING COMPOSITIONS  

  شركة متحدة – ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى عبد الھادى (74)

  
 

  



  

١٩٥
    

  

  

-   7   (11) 020682  
(21) 1996070708  
  طريقه لتحضير مركبات مبيده ل^فات (54)

 PESTICIDAL COMPOSITIONS  

  باير اكتنجيز لشافت (71)
  ساميه ميخائيل رزق (74)

  
 

  

-   8   (11) 022512  
(21) 1999070815  
  عمليه وجھاز لبلمره الطور الغازى (54)

 PROCESS AND APPARATUS FOR THE GAS-PHASE 
POLYMERISATION  

  ف.مونتل تكنولوجى كومبانى ب  (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   9   (11) 022491  
(21) 2000070910  
  ھذه التركيبه تركيبه لكسر السكون في اصناف الثمار متساقطه اtوراق وطريقه استخدام (54)

 REST -BREAKING COMPOSITION AND USE THEREOF  

  اكزوبيل ن ف (71)
  شحاته ھارون و ناديه ھارون و ماجده ھارون (74)

  
 

  



  

١٩٦
    

  

  

-  10   (11) 022734  
(21) 2000070920   
  نموذج لعينه زجاج كاشف للحراره (54)

 HEAT DETECTOR GLASS SPECIMEN  

   حسني محمد حسين حسني زھر الدين-اشرف ابراھيم شحاته حافظ  (71)
  
 

  

-  11   (11) 023180  
(21) 2001070722  
  طريقه امنه لمواجھه حاtت تسرب غاز الكلور من اtسطوانات المضغوطه (54)

 SAFETY PROCEDURE FOR HANDLING COLOOR CELENDERS 
AND AVOIDING DANGER OF LEAKAGE AND PROTECLING 
THE ENVIRONMENT  

  عبد المجيد سيد عبد المجيد (71)
  
 

  

-  12   (11) 022541   
(21) 2001070765  
  طريقه tنتاج اtوليفينات (54)

 PROCESS FOR THE PRODUCTION OF OLEFINS  

  اينوس ايوروب ليمتد (71)
  فاروق محمود مبارك (74)

  
 

  



  

١٩٧
    

  

  

-  13   (11) 023288  
(21) 2002070860  
  تركيبات لمعالجه مياه الشرب الملوثه (54)

 WATER TREATMENT COMPOSITION  

  ذى بروكتر اند جامبل جامبل كومبانى ـ شركه متحده (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-  14   (11) 023527  
(21) 2003070675   
  طريقه جديده لتعليم المكفوفين الكتابه (54)

 MODERN METHOD FOR TEACHING BLIND AND WEAK 
SIGHTED  

  على فؤاد دسوقى على (71)
  
 

  

-  15   (11) 023431  
(21) 2003070681  
  اداة ماصه بھا رسم يرى من خ^ل السطح الم^مس للجسم (54)

 ABSORBENT ARTICLE HAVING A GRAPHIC VISIBLE 
THROUGH BODY CONTACTING SURFACE.  

  حدة  شركة مت  -ذي بروكتر آند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

  

  



  

١٩٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   استدراك 
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر يونيه بالطلبات 

  والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 
  نموذج منفعة



  

١٩٩

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب>راءة بإخط>ار يوج>ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًك خ>>�ل س>>تين يوم>>ا م>>ن ًإل>>ى مكت>>ب ب>>راءات اDخت>>راع مت>>ضمنا أس>>باب اDعت>>راض وذل>>

ًتاريخ اDع�ن عن قبول الطلب ف>ى جري>دة ب>راءات اDخت>راع ، ي>أتى ھ>ذا تطبيق>ا Nحك>ام 
 من قانون حماية حق>وق الملكي>ة الفكري>ة ال>صادر بالق>انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



  

٢٠٠

  : يق السھو وبياته كا!تى بطر٤٧٥/٢٠٠٧ عن الطلب رقم ٢٠١٠لم يتم النشر بجريدة يوليه 
  

-   1   (21) 2006090475  
(22) 2006/9/5  
   جمھوريه مصر العربيه-مركز البحوث الزراعيه  (71)
  امل صابر محمد محمود  (72)
   جھاز كھربائى معدل لEستخEص والفصل بتحكم حرارى دقيق (54)

  



٢٠٧  
  
  

  
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استدراك

   ٢٠١٠للطلب الذى تم قبوله خالل شهر يونيه 

 PCTوالمقدم فى اطار اتفاقية التعاون بشأن البراءات 



٢٠٨  
  
  

  
    

  

 والمق
دم ف
ى اط
ار اتفاقي
ة التع
اون ٢٠١٠لم يتم النشر عن الطلب الذى تم قبوله خ�ل شھر يوني
ه  
  : قة السھو وبياناته كا=تى بطري٧٠٧ عدد ٢٠١٠بجريدة يوليه  ) PCT( بشأن البراءات 

 

-   1   (21) PCT/NA2007/001315   
(22) 2007/11/26  
(71) BJ SERVICES COMPANY, (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1- JASON, C. MAILAND  

 2- CECIL, G. MCGAVERN 

 3- WINFIELD, M. SIDES 

 4- JEFFREY, L. BOLDING  

 5-THOMAS, G. JR. HILL  
  صمام ا4مان يقه وجھاز للحقن المستمر لمائع فى فتحه بئر مع ا4بقاء على تشغيلطر (54)
(31) PCT/US2006/022264 - 60/595,138 
(32) 2006/6/8 - 2005/6/5 
(33) US  

  

  
  



٢٠٩  
  
  

  
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استدراك 
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھرى يونيه ويوليه بالطلبات 

  PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
 ) من القانون ١٧وفقا :حكام المادة (



٢١٠  
  
  

  
    

  

لتعاون ب@شأن  والمقدمة فى اطار اتفاقية ا٢٠١٠لم يتم النشر عن الطلبات التى تم قبولھا خ�ل شھر مايو 
 بطريق@ة ال@سھو ٧٠٦ ع@دد ٢٠١٠م@ن الق@انون بجري@دة يوني@ه ) ١٧( طبقا :حك@ام الم@ادة PCTالبراءات 

  : وبياناتھم كا:تى

-   1  
    

(21) PCT/NA2005/000202  
(22) 2005/5/8  
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY  

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-NAMAL CHITHRANGA WARSHAKOON  

 2-RODNEY DEAN BUSH  
(54) -N  للميكروبات  بيريدونات كمضادات-٢- ھيدروكسى -٣- مثيلين امينو - ٤-الكيل  
(31) 60/425,070 - PCT/US2003/035622 
(32) 2002/11/9 - 2003/11/7  
(33) US  

  

-   2   (21) PCT/NA2007/000469  
(22) 2007/5/13  
(71) OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL, INC.  

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-HENRY L.LEWKOWICZ  

 2-PATRICK, P. VANEK  
  طريقه واداه Nستخدام الموائع (54)
(31) 60/629,173 - PCT/US2005/040808 
(32) 2004/11/17 - 2005/11/14 
(33) US  

  

  



٢١١  
  
  

  
    

  

 والمقدم@ة ف@ى اط@ار اتفاقي@ة التع@اون ٢٠١٠تى تم قبولھ@ا خ@�ل ش@ھر يوني@ه لم يتم النشر عن الطلبات ال
 بطريق@ة ٧٠٧ ع@دد ٢٠١٠م@ن الق@انون بجري@دة يولي@ه ) ١٧( طبقا :حكام المادة PCTبشأن البراءات 

  : السھو وبياناتھم كا:تى

-   1   (21) PCT/NA2006/000614  
(22) 2006/6/22   
(71) 1-NTT DOCOMO, INC.(JAPAN) 

2- APLIX CORPORATION (JAPAN)  
(72)  1-MURAMATSU, NAOKI  

 2-HIRAYAMA, KEIKO  

 3-YAMADA, NOBUSHIGE  
  وصله طرفيه لXتصال (54)
(31) PCT/JP2004/019705 - 2003-435420 
(32) 2004/12/22 - 2003/12/26 
(33) JP 

  
 

  

-   2   (21) PCT/NA2007/000194  
(22) 2007/2/18  
(71) LOOPS, LLC (UNITED STATES OF AMERICA  
(72)  KAYSER, STEVEN L.  
  فرشاه اسنان وطرق الصنع واNستعمال (54)
(31) PCT/US2005/029137 - 10/920,822 
(32) 2005/8/17 - 2004/8/18 
(33) US  

  

  



  
٢٠٦  

  
  

    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استدراك
  PCTبراءات صادرة 

  



  
٢٠٧  

  
  

    

  

 فى بند  ٢٤٥٠٤ عن صدور البراءة رقم ٦٩٧ عدد ٢٠٠٩نشر بطريق الخطأ بجريدة سبتمبر 
  :المخترعين والصحيح ھو 

 

-   1   (11) 024504   
(21) PCT/NA2006/000516  
(22) 2006/6/4   
(71) ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO  

LOCALITÀ TITO SCALO - ZONA INDUSTRIALE, I-85050 TITO 
((ITALY))  

(72)  SABINA, SALVATORE  
 CANEPA, GIOVANNI  

  سمر احمد اللباد (74)
  منارة سكك حديدية وطريقة Uنتاجھا (54)
(31) TO2003A000978 - PCT/EP2004/053217  
(32) 2003/12/5 - 2004/12/1  
(33) IT - EP   
(51) int. Cl.8 B61L 3/12  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
  



 

 

 

 

  جمھورية مصر العربيةجمھورية مصر العربية                     
  وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى                                  
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  تصدير

  

تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتـوى  
على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح    

اختراع، لالستغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات 
  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،   
تم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين 

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز   مكتب براءات 
البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من 
جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات      

  .التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام  التكنولوجية
وقد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية   

  مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة 
، وتطلب ذلك جهودا كبيرة  2003لسنة  1366ية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم التنفيذ

  .حتى صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع   

راعات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل التطوير التكنولوجى  لالخت
تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،  
وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن  

ت اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة  رعاية الموهوبين من ذوى القدرا
  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 

  رئيس أكاديمية                                                         
  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           

   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
 

  



(  

   العددافتتاحية 
  

  

 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

 1949 لسنة 132 الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم 1939

 82 ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعية ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

 وبمقتضى القانون األخير فإنه ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال2002لسنة 

يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم 

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

    ومما ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحمايـة حقـوق      

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى ج

والمبتكرين ـ من األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركـان العـالم    

الجديد الذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هـذا مزيـدا مـن                

 االهتمام بهذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسـب مـع             

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بمـا        واختراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت      

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

               القائم بأعمال        

  االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

  

  "عصمت على عبد اللطيف . م    "            

(ii)  



  

  رموز البيانات الببليوجرافية
  

  الرمز  البيان الببليوجرافى

 11  رقم البراءة

 12  نوع البراءة

 21  رقم الطلب 

 22  تاريخ تقديم الطلب 

   بيانات األسبقية  

 31  :  رقـم األسبقيـة 

 32  : تاريخ األسبقية  

 33  : دولة األسبقيـة 

 44  البراءةطلب تاريخ النشر عن قبول 

 51  التصنيف الدولي للبراءات 

 54  تسمية االختراع

 71  اسم طالب البراءة 

 72  اسم المخترع

 73  اسم الممنوح له البراءة

 74  اسم الوكيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( iii )  
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 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
� �

 
 

 

 ةــــــــالدول الرمز  ةـــــــالدول الرمز
CR كوستاريكا       AE ا�مارات العربية المتحدة 

CU كوبا  AF أفغانستان 

CY قبرص  AL البانيا 

CZ جمھورية التشيك  AO +أنجو 

DE ألمانيا  AR ا-رجنتين 

DK الدنمارك  AT النمسا 

DM دومينيكا  AU استراليا 

DO لدومينيكان جمھورية ا  AZ اذربيجان  

DZ الجزائر  BA البوسنه والھرسك 

EC أكوادور  BB بربا دوس 

EE استونيا  BD بنج7ديش 

EG جمھورية مصر العربية  BE بلجيكا 

ES أسبانيا  BF بوركينا فاسو 

ET إثيوبيا  BG بلغاريا 

FI فنلندا  BH البحرين 

FR فرنسا  B I بروندى 

GA جابون  BJ نينبي  

GB المملكة المتحدة  BM برمودا 

GCC مجلس التعاون الخليجى    BO بوليفيا 

GD جرينادا   BR برازيل 

GE جورجيا  BS جزر الباھاما 

GH غانا  BU برما 

GM جامبيا   BW بتسوانا 

GN نيايغ  BY ب7روس  

GQ غينيا الوسطى  BZ بليز  

GR اليونان   CA كندا 

GT +جواتيما  CF ورية أفريقيا الوسطىجمھ 

GW غينيا بساو  CG الكونغو 

GY جويانا  CH  سويسرا   

HK ھونج كونج  CI ساحل العاج 

HN ھندوراس  CL شيلى 

HR كرواتيا  CM رونيكام 

HU المجر  CN الصين 

ID أندونسيا   CO   كولومبيا 

( iv )  
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 تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 MD جمھورية ملدوفا  ID إندونسيا 
 ML مالى   IE أيرلندا 

 MN منغوليا  IL إسرائيل 

 MR موريتانيا   IN الھند 

 MT مالطا  IQ العراق 

 MV جزر المالديف  IR إيران 

 MW مالوى  IS أيسلندا 

 MX الماكسيك  IT إيطاليا 

 MY ماليزيا  JO ا+ردن 

 MZ موزمبيق  JP اليابان 

 NA ناميبيا  KE كينيا 

 NE النيجر  KG كرجيزستان 

 NG نيجيريا  KM كومورس 

 NI نيكاراجوا  KN سانت كيتسى ونيفيز 

 NL ھولندا  KP شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية( 

 NO النيرويج  KR الجنوبية( جمھورية كوريا( 

 NZ نيوزي7ندا  KW الكويت 

 OM عمان  KZ كزاخستان 

 PA بنما  LA جمھورية +و الديمقراطية  
 PE بيرو  LB لبنان 

 PG جمھورية غينيا الجديدة  LC سانت لوشيا 

 PH الفلبين  LI ليخنشتين 

 PK باكستان  LK سيري7نكا 

 PL بولندا  LR ليبيريا 

 PT البرتغال  LS ليسوتو  

 PY بروجواى  LT لتوانيا 

 QA رقط   LU لوكسمبورج 

 RO رومانيا  LV تفيا+ 

 RS جمھورية الصرب  LY ةليبيالجمھورية العربية ال 

 RU جمھورية روسيا ا+تحادية  MA المغرب 

 RW رواندا  MC موناكو 

 SA المملكة العربية السعودية  MD جمھورية ملدوفا 
 SC سيشل  ME مونتينجيرو 
 SD السودان  MG مدغشقر 

( iv )  



  

  

 

iv
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ع رموز الدول األعضاءتاب  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 ZA جمھورية جنوب أفريقيا  RW رواندا 

 ZM زامبيا  SG سنغفافورة 

 ZR زائير  SI سلوفينيا 

 ZW زيمبابوى  SK سلوفيكيا 

    SL سيراليون 

    SM سان مارينو 

     SN السنغال  

    SO الصومال 

     SR سورنيام  

    ST ساوتومى و برنسبى 

    SV السلفادور 

    SY الجمھورية العربية السورية 

    SZ سوازي7ند 

    TD تشاد 

    TG جووت 

    TJ طاجيكستان 

    TH تاي7ند 

    TM تركمانستان 

    TN تونس 

    TR تركيا 

    TT ترناداد و توباجاو 

    TW تايوان 

    TZ جمھورية تنزانيا ا+تحادية 

    UA أوكرانيا 

    UG أوغندا 

    US الو+يات المتحدة ا-مريكية 

    UY أورجواى 

    UZ اوزبكستان 

    VE 7فنزوي 

    VN فيتنام 

    YD اليمن 

    YU يوغوسلفيا 
  

( iv )  
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  ان بي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر اغسطس بالطلبات 

  والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 
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 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب6راءة بإخط6ار يوج6ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًإل66ى مكت66ب ب66راءات ا@خت66راع مت66ضمنا أس66باب ا@عت66راض وذل66ك خ�66ل س66تين يوم66ا  م66ن ً

ًتاريخ ا@ع�ن عن قبول الطلب ف6ى جري6دة ب6راءات ا@خت6راع ، ي6أتى ھ6ذا تطبيق6ا Iحك6ام 
 من قانون حماية حق6وق الملكي6ة الفكري6ة ال6صادر بالق6انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 
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-   1   (21) 2003100966  
(22) 2003/10/7  
  جمھورية مصر العربية ـ احمد السيد يونس درويش/دكتور مھندس (71)
 ـ جمھورية مصر العربية  احمد السيد يونس درويش/دكتور مھندس  (72)
   ماكينه الطحن المستمر لدقيق الخشب (54)

  

-   2   (21) 2004060280  
(22) 2004/6/26  
   جمھورية مصر العربية – سوميه محمد ابراھيم درويش. /د (71)
  اھيم درويشسوميه محمد ابر. /د  (72)
  محمد فاروق محمد احمد (74)
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-   3   (21) 2005090407  
(22) 2005/9/8  
(71) UREA CASALE S.A. (SWITZERLAND)  
(72)  LINO, PORRO   

  

  سمر احمد اللباد (74)
  ميZمين ووحده لتصنيعھا/ عمليه متكامله Vنتاج اليوريا  (54)
(31) 04021455.3 
(32) 2004/9/9 
(33) CH  
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-   4   (21) 2006100564  
(22) 2006/10/29   
(71) MAK KOON HOU - TING CHOON MENG (SINGAPORE)  
(72)  1-TING CHOON MENG  

 2-MAK KOON HOU           

  

  سمر احمد اللباد (74)
   انقاذمركبه (54)
(31) 200610141524.8 
(32) 2006/9/29 
(33) CN  

  

  

-   5   (21) 2007080415  
(22) 2007/8/8  
   جمھوريه مصر العربيه-المركز القومى للبحوث  (71)
  عبد العزيز ندير شحاتة/ د.أ-١  (72)

  وفاء محمد محمد ابو زيد/ د.أ-٢ 

  م حجازىاحمد محمد اھاب ابراھي/ د.أ-٣ 
  منى محمد فريد/ امال يوسف احمد/ماجدة محسب السيد (74)
   طريقه لصناعه الشيكوVته من نبات حب العزيز كبديل للكاكاو (54)
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-   6   (21) 2008111854   
(22) 2008/11/13  
(71) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (FRANCE)  
(72)  1-PREVIEUX, LAURENT  

 2-BRUNE YVES  

 3-BURNOT CLAUDE  

 4-MASNADA ROLAND  
  سمر احمد اللباد (74)
  وحده مجموعه مفاتيح كھربائيه ذات تZمسات دواره قابله للحركه (54)
(31) 07/08047 
(32)  2007/11/16 
(33) FR  

  

  

-  7   (21) 2008111856  
(22) 2008/11/13  
(71) SCHNEDER ELECTRIC INDUSTARES SAS (FRANCE)  
(72)  1-PREVIEUX LAURENT  

 2-BRUNE YVES  

 3-BURNOT CLAUDE  

 4-MASNADA ROLAND  
  سمر اللباد (74)
   وحده مفاتيح كھربيه (54)
(31) 07/08045 
(32) 2007/11/16 
(33) FR  
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-  8   (21) 2009010017  
(22) 2009/1/5   
(71) PGS GEOPHYSICAL AS (UNITED STEAS OF AMAIRCA)  
(72)  KLUVER, TILMAN  
  محمد كامل مصطفى. د (74)
ثZثيه اVبعاد ذات  طريقه لفصل المجال الموجى فى بيانات ارتال مسماعات مائيه مقطوره (54)

  او مستعرضه طاقه معروفه او مستعاره فى اتجاه ارتال مسماعات مائيه متعارضه
(31) 12/009,440 
(32) 2008/1/18  
(33) US  

  

-  9   (21) 2009040454  
(22) 2009/4/5  
(71) PGS GEOPHYSICAL AS (UNITED STEAS OF AMAIRCA)  
(72)  1-ROALD VAN, BORSELEN G.   

 2-PETER M. VAN DEN BEN BERG   

 3-JACOB T. FOKKEMA, 
  محمد كامل مصطفى. د (74)
مواضع مستقبZت غير  بحيه بيانات ارتال مسماعات مائيه زلزاليه بحريه ذاتطريقه Vزاله ش (54)

  منتظمه
(31) 12/082,006 
(32) 2008/4/8 
(33) US  
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر اغسطس بالطلبات 

  والمقدمة فى اطار معاھدة باريس
MAIL BOX  



٨  
  
    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
لل66وزير المخ66تص ـ عل66ى ح66سب ا:ح66وال ـ بع66د ا:ع�66ن ع66ن قب66ول طل66ب الب66راءة " 

عل6ق ب6شئون ا:عتراض على السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطل6ب يت
ال66دفاع او ا:نت66اج الحرب66ى او ا:م66ن الع66ام او ان ل66ه قيم66ة ع66سكرية او امني66ة او ص66حية، 
ويك66ون ا:عت66راض خ�66ل ت66سعين يوم66ا م66ن ت66اريخ ا:ع�66ن ع66ن قب66ول طل66ب الب66راءة ف66ى 

  . جريدة براءات ا:ختراع
ويترت66ب عل66ى ا:عت66راض ف66ى الح66ا:ت الم66شار اليھ66ا وق66ف ال66سير ف66ى اج66راءات اص66دار 

  "لبراءة  ا



٩  
  
    

  

  

-   1   (21) 2002091070  
(22) 2002/9/28  
  جمھورية مصر العربية  -  جميل اديب حبيب حكيم/ دكتور (71)
  جميل اديب حبيب حكيم/ دكتور  (72)
  شيرين جميل اديب حبيب (74)
  للعينقطره مارى *كريمال  (54)

  

-   2   (21) 2003080818   
(22) 2003/8/19  
(71) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG 

(GERMANY)  
(72)  1-FRANK HIMMELSBACH   

 2-ELKE LANG KOPF   

 3-MATTHIAS ECKHARDT   

 4-MICHAEL MARK  

 5-ROLAND MAIER   

 6-RALF R. LOTZ  

 7-MOHAMMAD TADAYYON   
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
 كادويه زانثينات وتحضيرھا واستخدامھا] ـ يل١ـ امينو ـ بيريدين ـ٣[ ـ ٨ (54)
(31) 102 38 243.3 - 103 12 353.9 
(32) 2002/8/21 - 2003/3/20  

)٣٣( DE  
  



١٠  
  
    

  

  

-   3   (21) 2003111051   
(22) 2003/11/23  
(71) MERCK 8 Co & INC 

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-ACTON, JOHN, J., III  

 2-DEBENHAM, SHERYL, D.  

 3-LIU, KUN  

 4-MEINKE, PETER, T.  

 5-WOOD, HAROLD, B.  

 6-BLACK, REGINA, M.  
  سمر احمد اللباد (74)
   مركبات اندول ذات نشاط مضاد للسكرى (54)
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  بيان

   ٢٠١٠أغسطس  بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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 م,ن ق,انون حماي,ة ١٩ الم,ادة  م,نللفق,رة الثاني,ةيتم النشر ع,ن الب,راءات ال,صادرة طبق,ا " 
:  الت,,ى ت,,نص علـــ,,ـى  و ٢٠٠٢ل,,ســنة  ٨٢ ري,,ة ال,,صادر بالق,,انون رق,,محق,,وق الملكي,,ة الفك

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق,رار ف,ى 
  "جريدة براءات اLختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

١٣
   

  

  

  
-   1   (11) 24759  

(21) 2003070652  
(22) 2003/7/8  
(71) ALUMINIUM PECHINEY 

7 PLACE DU CHANCELIER ADENAUER,F 75218 PARIS CEDEX, 
16- FRANCE  

(72)  1-FIOT, LAURENT  
 2-VANVOREN, CLAUDE  

 3-LAMAZE, AIRYPIERRE  

 4-EYGLUNENT, BERNARD  

 5-BASQUIN, JEAN-LUC  
  سمراحمد اللباد/ ا.ستاذة (74)
   روليتى .نتاج ا.لومنيومتكيطريقه ونظام لتبريد وعاء ال (54)
(31) 0208629  
(32) 2002/7/9  
(33) FR  
(51) Int. Cl.8 C25C3/06, 3/08,3/20 &F25D1/02,17/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



  

١٤
   

  

  

  

-   2   (11) 024765  
(21) 2008091517  
(22) 2008/9/10   
(71) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIC SAS 

89, BOULEVARD FRANKLIN ROOSEVELT F - 92500 RUEIL 
MALMAISON - FRANCE  

(72)  1-LEBEAU, BERNARD  
 2-BERNARD, NICOLAS  

  سمر احمد اللباد/ ا.ستاذة (74)
  وسيله كھربائيه ذات وقايه تفاضليه (54)
(31) 0706344  
(32) 2007/9/11  
(33) FR  
(51) Int. Cl.8 H01H 71/00, 71/02, 83/22  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
  

-   3   (11) 024770  
(21) 2003080794  
(22) 2003/8/13  
 ثروت على عبد الواحد حجاج/ ا.ستاذ (71)

  العربيه  جمھوريه مصر-كفر الشيخ- سيدى سالم -ابو غنيمه 
  ثروت على عبد الواحد حجاج/ ا.ستاذ  (72)
 افران جديده تعمل كغرف احتراق لتربينه غازيه مع استعمال ا.فران كتغطيه حراريه (54)

  للتربينه
(51) Int. Cl.8 F02C 6/00, 6/18  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

١٥
   

  

  

-   4   (11) 024771  
(21) 2006110575  
(22) 2006/11/1  
 المركز القومى للبحوث (71)

  جمھوريه مصر العربيه -الجيزه - الدقى – شارع البحوث ٣٣٥
  داليا يحيى ابراھيم احمد ذكى/ ا.ستاذة  (72)
ماجدة محمد /  نقطة ا.تصال بمكتب البراءات ـ المركز القومى للبحوث ويمثلھا ا.ستاذة (74)

 السيد
  رابطه الفوسفاتيه من خامات أوليه مصريهتحضير و تقييم الماده المحيطه ذات ال (54)

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-   5   (11) 024772  
(21) 2007110568  
(22) 2007/11/1  
 صفيه حمدى محمود شمردل الحنفى/ الدكتورة  (71)

 جمھوريه -الجيزه -الملك فيصل اول  امتداد شارع احمد ماھر تقسيم عمرو بن العاص 49 
  ربيهمصر الع

   صفيه حمدى محمود شمردل الحنفى/ الدكتورة   (72)
  تركيبه تضاف لمحاليل الحفظ .طاله عمر ا.زھار المقطوفه (54)
(51) Int. Cl.8 C05G 3/00, A01N 65/00, A01N 1/02  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
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-   6   (11) 024779  
(21) 2007040166 
(22) 2007/4/10  
   يسرى محمد محمود ابراھيم/ ا�ستاذ (71)

مدكور ـ فيصل ـ جيزة ـ جمھورية  شارع العمدة متفرع من شارع عيس ـ نھاية محطة ١
 مصر العربية 

  يسرى محمد محمود ابراھيم/ ا�ستاذ  (72)
  نيكسون مصطفى محمد (74)
  با.سمده العضويه طريقه لمعالجه الفوسفات الطبيعيه .نتاج محسنات للتربه و النباتات (54)
(51) int. Cl.8 C05D1/02  

 سنه٢٠: مدة الحماية  
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  انبي
   للطلبات ٢٠١٠بالبراءات الصادرة خ�ل شھر أغسطس 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
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 م5ن ق5انون حماي5ة ١٩ الم5ادة  م5نللفق5رة الثاني5ةيتم الن5شر ع5ن الب5راءات ال5صادرة طبق5ا " 

:  الت55ى ت55نص علـــ55ـى  و ٢٠٠٢ل55ســنة  ٨٢ ون رق55محق55وق الملكي55ة الفكري55ة ال55صادر بالق55ان
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھ5ذا الق5رار ف5ى 

  "جريدة براءات اPختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 
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-   1   (11) 024760  

(21) PCT/NA2007/000040  
(22) 2007/1/16  
(71) ALCOA CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL INC ( 

1205 EAST ELMORE STREET, CRAWFORDSVILLE, IN 47933-
UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  1-HERALD, COY M  
 2-KAMATH, RAMESH  

 3-SZASZ, DAVID, A  

  

  سمر احمد اللباد/ ا(ستاذ (74)
  وسيله اغFق يمكن التوزيع منھا وتكشف عن محاو(ت العبث (54)
(31) 60/588,439 - (PCT/US2005/025207)  
(32) 2004/7/16 -                      2005/7/15  
(33)  US  
(51) int. Cl.8 B65D 39/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٠
    

  
    

  

  

-   2   (11) 024761  
(21) PCT/NA2006/000384  
(22) 2006/4/23  
(71) COMPOSITE TECHNOLOGY CORPORATION  

2026 MCGAW AVENUE IRVINE, CALIFORNIA 92612  
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(72)  1-CLEMENT HIEL  
 2-GEORGE, KORZENIOWSKI  

 3-DAVID BRYANT  

  

  احمد اللبادسمر / ا(ستاذة (74)
  كبل موصل قوى مصنوع من ا(لومنيوم ذو قلب مركب وطريقه لتصنيعه (54)
(31) 10/692,304 - 10/691,447 - PCT/US2004/035201  
(32) 2003/10/23 - 2003/10/22 -                  2004/10/22  
(33) US  
(51) int. Cl.8 B65H 75/04  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢١
    

  
    

  

  

-   3   (11) 024762  
(21) PCT/NA2007/000879  
(22) 2007/8/20  
(71) DPS BRISTOL (HOLDINGS) LIMITED 

HOWARD HOUSE 3RD FLOOR, QUEENS AVENUE, CLIFTON, 
BRISTOL, BS8 1QT - UNITED KINGDOM  

(72)  PARKINSON, DAVID, JOHN  
  سمر احمد اللباد/ ا(ستاذة (74)
  ماده صلبه/ غاز / ماء / جھاز فصل للفصل او الفصل الجزئى لخليط من زيت  (54)
(31) 0503773,4 - PCT/GB2006/000615  
(32) 2005/2/23 - 2006/2/22  
(33)   GB  
(51) int. Cl.8 B01D 21/26, B01D 21/24  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٢
    

  
    

  

  

-   4   (11) 024763  
(21) PCT/NA2007/001093  
(22) 2007/10/11  
(71) TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A. 

VIA MONTE ROSA, 93 , I-20149 MILAN - ITALY  
(72)  1-ARGENTA, PAOLO  

 2-REALI, SILVIO  

 3-LODATI, CLAUDIO  

 4-BIANCHI FERRI, MAURO  

  

  سمر احمد اللباد/ ا(ستاذة (74)
  معده وطريقه للقياس والتحكم فى ماده الحمل وتغذيه النفايات الى فرن (54)
(31) MI2005A000626 - PCT/EP2006/003529  
(32) 2005/4/13 -                      2006/4/7  
(33) IT -                                EP  
(51) int. Cl.827B3/28& F27D 3/00, 19/00&B65G47/51 F27B 3/18& C21C 

5/52 & F27D 3/12& C21B13/12 
   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٣
    

  
    

  

  

-   5   (11) 024764  
(21) PCT/NA2007/000473  
(22) 2007/5/13   
(71) KLAMATH FALLS, INC 

CITCO BUILDING , WICKHAMS CAY, P.O BOX 662 ROAD 
TOWN , BRITISH VIRGIN ISLANIDS - UNITED KINGDOM  

(72)  1-ARNOLDO-BARRIENTOS, MARIO  
 2-ABRAMOV, OLEG  

 3-ABRAMOV, VLADIMIR  

 4-PECHKOV, ANDREY  

 5-PAREDES - ROJASLUIS  

 6-ZOLEGGI - GARRETON ALHREDO  

  

  سمر احمد اللباد/ ا(ستاذة (74)
  Aبار لvمن اجل استخFص افضلصوتيه لتحفيز عمليات نقل الكتله  طريقه وجھاز كھرو (54)
(31) (PCT/US2004/037702) - 10/986,677  
(32) 2004/11/12 - 2004/11/11  
(33) US   
(51) int. Cl.8 E21B 43/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٤
    

  
    

  

  

-   6   (11) 024766   
(21) PCT/NA2007/001144  
(22) 2007/10/22  
(71) DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA 

VIA NAZIONALE 41 , I - 33042 BUTTRIO - ITALY  
(72)  1-VRECH, ARBENO  

 2-POLONI, ALFREDO  

  

  سمر احمد اللباد/ ا(ستاذة (74)
  وسيله لنقل ماده (54)
(31) MI2005A000732 - PCT/EP2006/061753  
(32) 2005/4/22 -                   2006/4/21  
(33) IT -                               EP   
(51) int. Cl.8 B65G47/19 & F27B3/18 & F27D3/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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-   7   (11) 024767  
(21) PCT/NA2007/000327  
(22) 2007/3/29   
(71) FLSMIDTH A/S 

VIGERSLEV ALLE 77 , DK - 2500 VALBY - DENMARK  
(72)  PETERSEN LUIS  

  

  محمود رجائى الدقى/ ا(ستاذ (74)
   طاحونه اسطوانيه (54)
(31) (PCT/IB2006/051859) - (P200500993)  
(32) 2006/6/12 -          2005/7/5  
(33) WO -                  DK   
(51) int. Cl.8 B02C 4/42  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٦
    

  
    

  

  
  

-   8   (11) 024773  
(21) PCT/NA2007/001129  
(22) 2007/10/21  
(71) ALUMINIUM PECHINEY  

725, REU ARISTIDE BERYES, F - 38340 VOREPPE- FRANCE  
(72)  1-COUVREUR SEBASTIEN  

 2-BOS JEROME  

 3-CAETANO SILVINO  

 4-DREYER CHRISTIAN  

  

  احمد اللبادسمر / ا(ستاذة (74)
  وسيلة للتحكم في شوط مكبس نظام تغذيه خليه الكتروليتيه ( نتاج ا(لومنيوم (54)
(31) (PCT/FR2005/002244) - 0503877  
(32) 2005/9/9 -      2005/4/19  
(33) FR   
(51) int. Cl.8 C25C 3/14  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٧
    

  
    

  

  

-   9   (11) 024775  
(21) PCT/NA2007/000517  
(22) 2007/5/30  
(71) 1-SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  SINGENTA LIMITED 

EUROPEAN REGIONAL CENTRE PRIESTLEY ROAD SURREY 
2-SCHWARZWALDALLEE 215, 4058 BASEL -SWITZERLAND - 
RESEARCH PARK, GUILDFORD SURREY GU27YH  
(UNITED KINGDOM) 

(72)  1-SALMON, ROGER  
 2-BACON, DAVID PHILIP  

 3-EWAN, JAMES  

 4-LANGTON, DAVID, WILLIAM  

 5-KNEE, ANDREW, JONATHAN  

 6-MUNNS, GORDON, RICHARD  

 7-QUARANTA, LAURA  

 8-BRUNNER, HANS-GEORG  

 9-BEAUDEGNIES, RENAUD  

 10-CEDERBAUM, FREDRIK  

 11-MURPHY KESSABI, FIONA  
 سھير ميخائيل / ا(ستاذة (74)
  مركبات اسيتاميد كمبيدات فطريه (54)
(31) (PCT/EP2005/012735) - 0426373,7  
(32) 2005/11/29 - 2004/12/1  
(33) EP -            GB  
(51) int. Cl.7 C07D 409/12, A01N 39/04, A01N 43/12, A01N 43/40,A01N 

43/42, A01N 43/79 & C07C 323/22, C07D 214/65, C07D 215/20, 
C07D 277/68, C07D 307/91 

   سنة٢٠: مدة الحماية 
  

-  10   (11) 024776  
(21) PCT/NA2007/000500  



٢٨
    

  
    

  

(22) 2007/5/23   
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT  

67056 LUDWIGSHAFEN (GERMANY)  
(72)  1-HOFMANN, MICHAEL  

 2-BAUMANN, ERNST  

 3-VON DEYN, WOLFGANG  

 4-KORDES, MARKUS  

 5-TEDESCHI, LIVIO  

 6-TREACY, MICHAEL F  

 7-CULBERTSON, DEBORAH, L  

 8-BUCCI, TONI  

 9-SHIEH, HONG-MING  

 10-AROTIN, ROBERT  

 11-JOHNSON, NICOLE  
  طه حنفي محمود/ ا(ستاذ (74)
  ت الحيوانيهمركبات ا(زين لمكافحه ا(فا (54)
(31) 60/631,198 - (PCT/EP2005/012636)   
(32)  2004/11/26 -                  2005/11/25  
(33) US -                                EP  
(51) int. Cl.8 A01N 43/12,43/10, A01N 43/40,A01P 5/00, A01P7/04, 

C07D 213/60,C07D 333/22,C07D 333/38,C07D 333/54  
    سنة٢٠: مدة الحماية 

  



٢٩
    

  
    

  

  

-  11   (11) 024777  
(21) PCT/NA2007/000257  
(22) 2007/3/8   
(71) KUTYEV ,ANATOLY, ANATOLYEVICH  

ACADEMICIAN VARGI STREET, HOUSE 5-APARTMENT 194 
RUSSIA, 117133 CITY OF MOSCOW - RUSSIA  

(72)  KUTYEV ,ANATOLY ANATOLYEVICH   
  

  سمر احمد اللباد/ ا(ستاذة (74)
  مشروب غير كحولى له خاصيه تسبب الضحك (54)
(31) PCT/RU2005/000449 - 2004127001  
(32) 2005/9/5 -    2004/9/10  
(33)                RU  
(51) int. Cl.8 A23L 2/00,  2/02,  2/38,  2/52,  2/54  

  ة سن٢٠: مدة الحماية 
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-  12   (11) 024778  
(21) PCT/NA2007/000784  
(22) 2007/7/29  
(71) KATSAMPIS, LOANNIS 

13 POLYGENOUS STR. 21200 ARGOS  GREECE  
(72)  KATSAMPIS, LOANNIS 
  رفعت عزى بطرس/ ا(ستاذ (74)
  غطاء خليه نحل (54)
(31) PCT/GR2006/000006 - 20050100057  
(32) 2006/2/8 - 2005/2/9  
(33)  GR   
(51) int. Cl.8 A01K 53/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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-  13   (11) 024780  
(21) PCT/NA2007/000340  
(22) 2007/4/4  
(71) BJ SERVICES COMPANY  

4601 WESTWAY PARK BLVD, HOUSTON TX 77041 
UNITED STATES OF AMERICA   

(72)  1-BOLDING, JEFFREY L.  
 2-SMITH DAVID, R.  

  نزيه اخنوخ صادق الياس/ ا(ستاذ (74)
  جھاز وطريقه لصمام امان فى تجويف بئر (54)
(31) (PCT/US2005/035601) - 60/522,498  
(32) 2005/10/7 -   2004/10/7  
(33) US   
(51) int. Cl.8 E21B 34/10  

   سنة٢٠ :مدة الحماية 
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  انبي
  ٢٠١٠شھر أغسطس بالبراءات الصادرة خ	ل 
 من القانون) ١٧(طبقا "حكام المادة 
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لل--وزير المخ--تص ـ عل--ى ح--سب ا"ح--وال ـ بع--د ا"ع--	ن ع--ن قب--ول طل--ب الب--راءة " 

ا"عتراض على السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطل-ب يتعل-ق ب-شئون 
ل--دفاع او ا"نت--اج الحرب--ى او ا"م--ن الع--ام او ان ل--ه قيم--ة ع--سكرية او امني--ة او ص--حية، ا

ويك--ون ا"عت--راض خ--	ل ت--سعين يوم--ا م--ن ت--اريخ ا"ع--	ن ع--ن قب--ول طل--ب الب--راءة ف--ى 
  . جريدة براءات ا"ختراع

ويترت--ب عل--ى ا"عت--راض ف--ى الح--ا"ت الم--شار اليھ--ا وق--ف ال--سير ف--ى اج--راءات اص--دار 
  "البراءة  
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-   1   (11) 024768  
(21) PCT/NA2007/001121  
(22) 2007/10/21  
(71) UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  

RECTORADO AVENIDA DE SENECA, 2,E - 28040 MADRID - 
SPAIN  

(72)  SANCHEZ RAMOS ,CELIA  
  

  محمود رجائى الدقى/ ا#ستاذ (74)
  .لتلف عصبى او العيون التى تعرضت/ وريه الكاذبه و عدسات #صقه ع4جيه للعيون ال4 بلل (54)
(31)  (PCT/ES2005/0000431) - P200500937  
(32) 2005/7/28 - 2005/4/19  
(33) ES   
(51) int. Cl.8 G02C7/04,A61F9/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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-   2         (11)    024774     
(21)    PCT/_A2005/000730     
(22)    2005/11/15     
(71)    GLAXO GROUP LIMITED  

GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVE_E, GREE_FORD 
MIDDLESEX UB6 0__ (GB)- U_ITED KI_GDOM     
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    13-REDFER_, TRACY, JA_E     

    14- REDGRAVE, ALISO_, JUDITH    

    15- ROBI_SO_, JOH_ EDWARD 

    16-WOODROW, MICHAEL     
     سمر احمد اللباد/ ا"ستاذة    (74)
     مشتقات كينولين كمثبطات ل	نزيم فوسفو داى استيراز    (54)
(31)    (PCT/EP2004/005494)  - 0326187,2- 0311688,6     
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          سنة٢٠: مدة الحماية    
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  بيان

   ٢٠١٠أغسطس  بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس

  نموذج منفعة 
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 م5ن ق5انون حماي5ة ١٩ الم5ادة  م5نللفق5رة الثاني5ةيتم النشر ع5ن الب5راءات ال5صادرة طبق5ا " 
:  الت55ى ت55نص علـــ55ـى  و ٢٠٠٢ل55ســنة  ٨٢  الملكي55ة الفكري55ة ال55صادر بالق55انون رق55محق55وق

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق5رار ف5ى 
  "جريدة براءات اPختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 
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-   1   (11) 024769  

(21) 2008040641  
(22) 2008/4/20  
 صباح فاروق يوسف دياب/ ا�ستاذة (71)

حى - كيمان فارس -شافعي   منزل فاروق يوسف بجوار مخبز-�دارهاشارع التنظيم و
   جمھوريه مصر العربيه- الفيوم- الجامعه

  صباح فاروق يوسف دياب/ ا�ستاذة  (72)
  واجناسطوانيه يدويه معدله لتغذيه الد) غذايه(معلفه  (54)
(51) Int. Cl.8 AO1K 39/0139/00, 39/012  

   سنة أعوام ٧: مدة الحماية 
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  بيان
  بانتقال ملكية البراءة 
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يجوز نقل ملكية البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رھنھ�ا أو تقري�ر ح�ق " 
كي�ة وم�ع ع�دم ا>خ�:ل با9حك�ام الخاص�ة ببي�ع المح�ال التجاري�ة ورھنھ�ا 2 تنتق�ل مل. ا2نتفاع عليھا

ير حق انتفاع عليھا حجة على الغير إ2 من ت�اريخ التأش�ير ب�ذلك ف�ى قرالبراءة و2 يكون رھنھا أو ت
 من قانون حماية حقوق الملكي�ة الفكري�ة ال�صادر ٢١ًيأتى ھذا تطبيقا 9حكام المادة . سجل البراءات
   " ٢٠٠٢ لسنة ٨٢بالقانون رقم 



  
  

٤١  

 

-   1   2003030209  (21) 
2003/3/3  (22) 

 (71) ج بى فى فيرين
 (74)  ھدى انيس سراج الدين

 (54)  مثبطات
  نقل الملكية:التقرير القانونى

 فيرينج بى فى  :مـــن
  ليمتد فانتيا :الـــى

 ٠٨/٠٨/٢٠١٠ :بـتاريخ

  

 

  

  

-   2     2005090403  (21)  

 2005/9/5  (22) 

 (71)  شـــين شــــنج شـــون 

 (74)  محمد طارق أبو رجب 

 (54)  حــذاء بزينـة جانبيــة متصـل بنعـل خـارجــي 

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
  شـــين شــــنج شـــون :مـــن
   تي- شين منج  :الـــى

 ٢٦/٠٩/٢٠١٠ :بـتاريخ

  

 
  



  
  

٤٢  

 

  

-   ٣   (21) 2009050725  
(22) 2009/5/17  
  شين شنج شون (71)
  محمد طارق محمد ابو رجب (74)
  طريقة تجارية لبيع اGحذية (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 شين شنج شون :مـــن
   تي- شين منج  :الـــى

   ٢٧/٠٦/٢٠١٠ :بـتاريخ

  

  

-   ٤   (21) PCT/NA2007/000128  
(22) 2007/2/5  
   سمكس تريدماركس ورلدوايد ليمتد (71)
  ھدى سراج الدين (74)
(54) G ندى والخبث الذى تم الحصول عليهعمليهYنتاج خبث بورت  

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
   -سمكس تريدماركس ورلدوايد ليمتد :مـــن
  سمكس ريسيرش جروب ايه جي :الـــى

   ٢٨/٠٣/٢٠١٠ :بـتاريخ
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  بيان
  بتعديل اسم الشركــــة 
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لصاحب الشأن ان يطلب من المكتب، على ا ستمارة المعدة ل�ذلك، التأش�ير " 
  :فى السجل بالبيانات ا تية

ـ كل تغيير ف�ى اس�م او لق�ب مال�ك الب�راءة او جن�سيته او مھنت�ه او عنوان�ه، ١
ًلمالك شخصا اعتباريا فيجوز ان يطلب تدوين كل تغيير فى اسمه او واذا كان ا ً

  "جنسيته او عنوان او نوعه او الغرض من تأسيسه او مركزه الرئيسى 



  
  

٤٥  

  

  
-   1   (21) 2003040353  

(22) 2003/4/19  
   ميرك شارب دوم ليمتد-٢. ميرك اند كو انك -١ (71)
  سمر اللباد (74)
-] ايثوكسى  ]فينيل ) تراى فلوروميثيل(بيس  - R) - [5.3( ] - (R) ٢[ [ -٥عملية لتحضير  (54)

٣- (S) - )4 ٣- داى ھيدرو ١،٢-] ميثيل ] فلوروفولينيل H-1،2،4 - اون -3- تريازول  
  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 

 ليمتد  ميرك شارب دوم- ٢. ميرك اند كو انك -1 :مـــن
 دوم ليمتد  ميرك شارب-٢. كوربوريشنميرك شارب اند دوم  -1 :الـــى

  ٢٠١٠/٩/١٣ :بـتاريخ
  
 

  

-   2   (21) 1998121517  

(22) 1998/12/7  
 افنتيس فارما اس اية (71)
  سمر احمد اللباد (74)
  مشتقات جديده لشينو كاندين وطريقه تحضيرھم واستخداماتھم كمبيدات للفطريات (54)

   اسم الشركةتعديل:التقرير القانونى 
 افنتيس فارما اس اية  :مـــن
 توفبكسيل :الـــى

  ١٧/٠٤/٢٠١٠ :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٤٦  

  

  

-  3   (21) 2000070907  
(22) 2000/7/12  

 Yبوراتوريس الميرال اس اية  (71)
  ھدي سراج الدين (74)
  مشتقات كوينيوكليدين جديدة وتركيبات دوائية تحتوى عليھا (54)

  تعديل اسم الشركة:ر القانونىالتقري 
 Yبوراتوريس الميرال اس اية :مـــن
  اية اسالميرال  :الـــى

   ٢٦/٩/٢٠١٠ :بـتاريخ

  

-  4   (21) 2001050540  

(22) 2001/5/22  
  اندكو انك ميرك  (71)
  سمر اللباد (74)
متبلره نقيه  نيل فى صورهبيبريدي) ٣.٢(- ميثيل -٦-)ميثان سلفونيل فينيل-٤(-٣- كلورو  -5 (54)

  وعمليه لتخليقه

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
  اندكو انك ميرك  :مـــن
 كوربوريشن ميرك شارب اند دوم :الـــى

   07/10/2010 :بـتاريخ

  

-  5   (21) 2002010034  
(22) 2002/1/12  
  اند انك  ميرك  (71)

  سمر احمد اللباد (74)
  عمليه محسنه لتخليق كربابينيم (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
  اند انك  ميرك  :مـــن
 كوربوريشن ميرك شارب اند دوم :الـــى

  ١١/٠٧/٢٠١٠ :بـتاريخ

  
 

  



  
  

٤٧  

  

  

-  6   (21) 2002010072  
(22) 2002/1/21  

(71) 
  ـ ميرك اندكو انك ١
  ـ ايزيس فارما سوسكالز انك ٢

  سمر احمد اللباد/ اYستاذة (74)
الحمض  المعتمد على (RNA) مشتقات نيوكليوسيد تستخدم كمثبطات Yنزيم بوليميراز الفيروسى (54)

  (RNA) النووى
  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 

  ـ ميرك اندكو انك ١ :مـــن
  ـ ايزيس فارما سوسكالز انك ٢

 وربوريشنميرك شارب اند دوم ك -١:الـــى
   ايزيس فارما سوسكالز انك -٢        

  23/08/2010 :بـتاريخ
  
 

  

-  7   (21) 2002060746  

(22) 2002/6/29  
  اندكو انك ميرك  (71)
  سمر احمد اللباد (74)
البيتا امينو للعjج  مثبطات انزيم داى ببتيديل ببتيديز المحتوى على حلقه غير متجانسه من حلقات (54)

  و الوقايه من مرض السكرا
  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 

 ندكو انك  ميرك:مـــن
 كوربوريشن ميرك شارب اند دوم :الـــى

  23/08/2010 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٤٨  

  

  

-  8   (21) 2003040403  
(22) 2003/4/27  

  اندكو انك ميرك  (71)
  سمر احمد اللباد (74)
  بييدين ستقبل الكيموكين من تتراھيدروبيرانيل سيكلوبنتيل تتراھيدروبيريدومعدYت لنشاط م (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 ندكو انك يرك ام :مـــن
 كوربوريشن ميرك شارب اند دوم :الـــى

   ٢٦/٠٩/٢٠١٠ :بـتاريخ

  
 

-   9   (21) 2006040134  
(22) 2006/4/5  
 ھولدينجيز انك كرافت فودز جلوبال  (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
  اتيه التثبيت وطرق لتحضيرھاتركيبات اغذيه مجھزه بالتبريد ذ (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
  كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى  :مـــن
   كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى  :الـــى

   ١٠/٠٣/٢٠١٠ :بـتاريخ
  

  

-  10   (21) 2008122126  
(22) 2008/12/31  
  ميرك اندكو انك  (71)
  مد اللبادسمرأح (74)
  مثبطات تيروسين الكيناز (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 .يرك اندكو انك  :مـــن
  ميرك شارب امد دوم كوربوريشن :الـــى

   ٢٢/٠٦/٢٠١٠ :بـتاريخ
  



  
  

٤٩  

  

  

-  11   (21) 2009030436  
(22) 2009/3/31  

  ميرك اندكو انك  (71)
  سمر أحمد اللباد (74)
  استخدامھا مركبات مضادة لمستقبل جلوكاجون، وتركيبات تحتوي على ھذه المركبات وطرق (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 .يرك اندكو انك  م:مـــن
  ميرك شارب اند دوم كوربوريشن :الـــى

   ١٥/٠٧/٢٠١٠ :بـتاريخ

  

-  12   (21) 2009111649  

(22) 2009/11/9  

(71) 
  ـ انترميون انك ١
  ـ ار اى بيو فارما ٢

  سونيا فائق فرج (74)
  مثبطات ببتايد جديده لتكاثر فيروس التھاب الكبد الوبائي (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
  ـ انترميون انك ١ :مـــن

 ـ ار اى بيو فارما٢
  بيوفارما انك اراي :الـــى

   ١٣/٠٦/٢٠١٠ :بـتاريخ

  
  

-   13   (21) 2009071069  
(22) 2009/7/12  

  ـ ميرك اندكو انك ١ (71)
  تدـ باينوفارما سيوسيكال كو ليم٢

  سمر اللباد/ اYستاذة (74)
  ACC مشتقات سبيرو كرومانون بھا استبدال كمثبطات (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
  ـ ميرك اندكو انك ١ :مـــن

 .ـ باينوفارما سيوسيكال كو ليمتد٢
  يمندفارماسيويتكال  بانيو -٢ - ميرك شارب اند دوم كوربوريشن -1 :الـــى

   ١٥/٠٧/٢٠١٠ :اريخبـت
  



  
  

٥٠  

  

  

-  14   (21) 2009111649  
(22) 2009/11/9  

(71) 
  ـ انترميون انك ١
  ـ ار اى بيو فارما٢

  سونيا فائق فرج (74)
  مثبطات ببتايد جديده لتكاثر فيروس التھاب الكبد الوبائي (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
  ـ انترميون انك ١ :مـــن

 . ار اى بيو فارمـ٢
  بيوفارما انك اراي :الـــى

  13/06/2010 :بـتاريخ
  
 

  

-  15   (21) 2009111711  
(22) 2009/11/22  
 ميرك اندكو انك  (71)

  سمر اللباد (74)
  مضادات مستقبل بيريديل ببريدين أوركسين (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 . انكميرك اندكو :مـــن
  ميرك شارب اند دوم كوربوريشن :الـــى

  ١٧/٠٧/٢٠١٠ :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٥١  

  

  

  

-  16   (21) 2009121808  
(22) 2009/12/10  

(71) 
   جjيكوس فلندا اوى -١
 سومين ريھو اوى  -٢

  محمد طارق ابو رجب (74)
  تركيبات تغذيه (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
   كوس فلندا اوى جjي-١ :مـــن

  سومين ريھو اوى-٢   
  ھانكيجا ماتالوس اوي :الـــى

  ١٥/٠٧/٢٠١٠ :بـتاريخ
  
 

  

  

-  17   (21) PCT/NA2006/000703  
(22) 2006/7/27  
  اندكو انك  ميرك  (71)
  سمر اللباد (74)

  مضادات لمستقبل ھيدرو ايزو إندولين تاكي كينين (54)
  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 

 اندكو انك ميرك  :مـــن
 كوربوريشن ميرك شارب اند دوم :الـــى

  ١٥/٠٧/٢٠١٠ :بـتاريخ
  
 

  

  



  
  

٥٢  

  

  

-  18   (21) PCT/NA2007/000001  
(22) 2007/1/3  

 اندكو انك ميرك  (71)
  سمر اللباد (74)
  CETP مثبطات (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 اندكو انك ميرك  :ــنمـ

 كوربوريشن ميرك شارب اند دوم :الـــى
   ٢١/٠٩/٢٠١٠ :بـتاريخ

  

-  19   (21) PCT/NA2007/001406  

(22) 2007/12/12  
 اندكو انك ميرك  (71)
  سمر أحمد اللباد (74)
  كيناز تيروسين المستقبل MET سيكلو ھبتا بيريدين كمثبطات لـ (54)

  تعديل اسم الشركة:انونىالتقرير الق 
 اندكو انكك مير :مـــن
 كوربوريشن ميرك شارب اند دوم :الـــى

  2010/09/21 :بـتاريخ
 

 

-   20   (21) PCT/NA2006/001171  
(22) 2006/12/6  
 اندكو انك ميرك  (71)
  سمر اللباد (74)
  ِّ فينيل بيوتان أميد كمعدYت لمستقبل ا|ندروجين-٢ –) بنزيل - -N   )2مركبات   (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
  انك ميرك اندكو  :مـــن
 كوربوريشن ميرك شارب اند دوم :الـــى

  ١٥/٠٧/٢٠١٠ :بـتاريخ
  
 

  



  
٥٣

  
  
  

  

.  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  

  بيان
%حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالطلبات

  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنويةوذلك   



  
٥٤

  
  
  

  

  

-   1   (21) 1998080980  
(22) 1998/8/22  
  مشتقاتN ارويل فينيل ا�نين (54)

 N- AROYLPHENYL ALANINE DERIVATIVES  

  ف ھوفمان �روش ا ج (71)
  عاصم شريف احمد (74)

  
 

  

-   2   (21) 2000081108  
(22) 2000/8/27  
  مكونات وتركيبات ثابته وطرق غسيل تستخدم ھذه التركيبات (54)

 STABLE FORMULATION COMPONENTS COMPOSITIONS AND 
LAUNDRY METHODS EMPLOYING SAME  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  عاصم شريف احمد (74)

  
 

  

-   3   (21) 2000081119  
(22) 2000/8/30  
  بوليمرازات)  ريبوز-( مثبطات تريسيكليه لمتعدد  (54)

 TRICLIC INHIBITORS OF POLY( ADP-RIBOSE) 
POLYMERASSES  

  اجورون فارما سوتيكالز انك (71)
  خالد فؤاد رياض جندى (74)

  
 

  



  
٥٥

  
  
  

  

  

-   4   (21) 2005080351  
(22) 2005/8/3  
  يكشناليكتريك بروت (54)

 ELECTRIC PROTECTION  

  حامد زكي السيد سليمان (71)
  
 

  

-   5   (21) 2006080422  
(22) 2006/8/8  
  (mm17) الطرخشقون (54)

 DANDELION (MM17  

  محمد عبد الرحمن ابراھيم الملحم (71)
(74)  

  
 

  

-   6   (21) 2006080454  
(22) 2006/8/22  
  يه لتحضير مثبطات بيتا �كتامازعمل (54)

 PROCESS FOR PREPARING B-LACTAMASE INHIBITORS  

  ويــــث ، شركه متحده (71)
  حلمي ا�نور ا�عصر (74)

  
 

  



  
٥٦

  
  
  

  

  

  

-   7   (21) 2007080398   
(22) 2007/8/1  
   نورمورفينان تخليقھا واستخداماتھا- كربوكسى - ٦مشتقات  (54)

 6-CARBOXY - NORMORPHINAN DERIVATIVES SYNTHESIS 
AND USES THEREOF  

  ويث شركه متحده (71)
  رجب اشرف شعيب طلحه (74)

  
 

  

-  8   (21) 2007080406  
(22) 2007/8/5  
  الخارجيه عsج ا�لتھابات الجلديه و حب الشباب و حمايه البشره من المؤثرات (54)

 Topical formulation for treatment of Dandruff , Dermatitis and 
protection of skin  

  محمد زكريا احمد على المصرى (71)
  
 

  

-  9   (21) 2007080407  
(22) 2007/8/5  
  من مركبات C مثبطات �نزيم بروتييز سرين فيروس التھاب الكبد الوبائي (54)

 PYRIDAZINONYL MACROCYCLIC HEPATITIS C SERINE 
PROTEASE INHIBITORS  

  اينانتا فارما سيتيكال، انك شركه امريكيه متحده (71)
(74)  

  
 

  



  
٥٧

  
  
  

  

  

-  10   (21) 2007080430  
(22) 2007/8/19  
  سكريتاز -beta امينات ايميدازول كمثبطات للـ (54)

 IMIDAZOLE AMINES AS INHIBITORS OF β-SECRETASE  

   شركه متحده ، امريكيهويــــث ، (71)
  
 

  

-  11   (21) 2007080437  
(22) 2007/8/22  
  عمليه لتحضير مشتقات اندولينون فنيل امينو بروبانول (54)

 PROCESS FOR PREPARING INDOLINONE 
PHENYLAMINOPROPANOL DERIVATIVES  

  ويــــث (71)
  سوليل سو�ر سيستيمز ليمتد (74)

  
 

  

-  12   (21) PCT/NA2006/000147  
(22) 2006/2/12  
  HIV مشتقات بيبرازين لعsج عدوى ا�لتھاب الكبدى الفيروسى (54)

 PIPERAZINE DERIVATIVES FOR THE TREATMENT OF HIV 
INFECTIONS.  

  فايـزر انـك ، شركه متحده ، امريكيه (71)
(74)  

  
 

  



  
٥٨

  
  
  

  

  

-  13   (21) PCT/NA2006/000150  
(22) 2006/2/13  
   مثبطات كينيسين فتيلي (54)

 MITOTIC KINESIN INHIBITORS  

  ميرك اند كو اى ان سي (71)
  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (74)

  
 

  

  

-  14   (21) PCT/NA2006/000163  
(22) 2006/2/18   
  ات متعدد الطبقاتطريقه وجھاز لتسجيل المعلومات على حامل معلوم (54)

 METHOD AND DEVICE FOR RECORDING INFORMATION ON 
A MULTI LAYER INFORMATION CARRIER  

  ف ، شركه محدوده المسئوليه. كونينكليجـك فيليبس الكترونيكس ن  (71)
  جوبان جsس فرانس ، شركة متحدة ، فرنسا–سانت  (74)

  
 

  

  



  
٥٩    

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  بيان

#حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالبراءات
  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

  لعدم سداد الرسوم السنوية



  
٦٠    

  

  

-   1  (11) 019706  
(21) 1992080493  
  طريقه وجھاز لصحن الدقيق (54)
 METHOD OF AND SYSTEM FOR FLOUR MILLING  

  ساتيك كوربوريشن (71)
  ھدى انيس سراج الدين (74)
  

 

  

-   2   (11) 020299  
(21) 1994080461  
  صنادل بحريه منسوجه مرنه (54)

 FLEXIBLE FABRIC BARGE  

  تيرى ج سبراج (71)
  منير وھبه موسى (74)

  
 

  

-   3   (11) 022869  
(21) 1994080491  
لھيدروجين حامض  حامله لشفره اVنزيم المعقد المزيل) جينات(طريقه لتحضير مورثات  (54)

ستربتوميسس  متشعب السلسة مستخلصه من الفطر السبحى) يدوجينازديھ(الفاكيتو 
  افرميتيليس

 GENES ENCODING BRANCHED-CHAIN ALPHA-KETOACID 
DEHYDROGENASE COMPLEX FROM STREPTOMYCES 
AVERMITILIS.  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
٦١    

  

  

-   4   (11) 020332  
(21) 1994080515  
  نظام للتحويiت الماليه (54)

 FUNDS TRANSFER SYSTEM  

  ليمتد) بروبريتارى(ميتر باتينت ديفيلوبمنت  (71)
  جورج عزيز عبد الملك (74)

  
 

  

-   5   (11) 020927  
(21) 1995080671  
  غير حيويه ئح الكريھه فوق سطوحمحاليل دكسترين حلقى غير معقد للقضاء على الروا (54)

 UNCOMPLEXED CYCLODEXTRIN SOLUTIONS FOR ODOR 
CONTROL ON INANIMATE SURFACES.  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   6   (11) 020524  
(21) 1995080689  
  مفوطه صحيه مركبه متوافقه مع الجس (54)

 BODY FITTING COMPOUND SANITARY NAPKIN  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
٦٢    

  

  

-   7   (11) 020857  
(21) 1995080690  
  نظام تبريد متنقل موضوع على منصه نقاله (54)

 PALLET BASED REFRIGERATED TRANSPORTATION SYSTEM  

  ترانسفير سيستمز ليمتد (71)
  سمر احمد اللباد (74)

  
 

  

-   8   (11) 024222  
(21) 1995080703  
  مركبات ثنائيه الحلقه ازا ملتويه مفيده فى العiج (54)

 SPIRO AZABICYCLIC COMPOUNDS USEFUL IN THERAPY  

  استرا اكتيبوVج (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   9   (11) 021364  
(21) 1996080726  
الكحول السائل  حفاض ذو طبقه خارجيه معالجه بغسول ملطف للبشره من البولى استر عديد (54)

  مع عامل تثبيت
 DIAPER HAVING A LOTIONED TOPSHEET COMPRISING A 

LIQUID POLYOL POLYESTER EMOLLIENT AND AN 
IMMOBILIZING AGENT  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
٦٣    

  

  

-  10   (11) 021200  
(21) 1996080731  
  عمليه لتحضير كحوVت بواسطه اضافه فلزيه عضويه الى الكيتونات (54)

 ORGANOMETALLIC ADDITION TO KETONES.  

  ا.س/ف.فايزر ريسيرش اند ديفلوبمنت كومبانى ن (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-  11   (11) 022278  
(21) 1997080790  
  عمليات بلمره (54)

 POLYMERISATION PROCESS  

  بى بى كيميكالز ليمتد (71)
  محمد محمد بكير (74)

  
 

  

-  12   (11) 020823  
(21) 1997080807  
  مضخه ھيدروليكيه ضاغطه (54)

 HYRAULIC RAM PUMB  

  كارل اوبرموسر (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
٦٤    

  

  

-  13   (11) 021470  
(21) 1998080910  
  فرشه اسنان كھربيه (54)

 BRUSH IN PARTICULAR FOR AN ELECTRIC TOOTHBRUSH  

  كورونيه ويرك ج م ب ه (71)
  محمد محمد بكير (74)

  
 

  

-  14   (11) 021753  
(21) 1998080941  
  محسن ذو لسان قرصى) او كالون(قفل  (54)

 IMPROVED DISC TUMBLER LOCK  

  لوك وود استراليا بى تى واى ليمتد (71)
  محمد محمد بكير (74)

  
 

  

-  15   (11) 023729  
(21) 1998080981  
  ارويل فينيل اVنين - Nمشتقات (54)

 N- ALKANOYL PHENYL ALANINE DERIVATIVES  

  ج.ف ھوفمان Vروش ا (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
٦٥    

  

  

-  16   (11) 023761  
(21) 1999080981  
  منتج من اللبن مضاد لتسوس اVسنان واستخدامه (54)

 ANTI-CARIES MILK PRODUCT AND ITS UTILISATION  

  ا.وى نستله س سوسيتيه دى بررود (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-  17   (11) 022310  
(21) 2000081113  
  عمليه لھدرجه البنزين الى ھكسان حلقى (54)

 HYDROGENATION BENZENE TO CYCLOHEXANE  

  كاتالتيك ديستيلiشين تكنولوجيز (71)
  نزيه اخنوخ صادق الياس (74)

  
 

  

-  18   (11) 023305  
(21) 2002080903  
  داى كلوروايثان- ٢ ١عمليه لتحضير  (54)

 PREPARATION OF 1 2- DICHLOROETHANE  

  شركه المانيه محدوده المسئوليه-فيولينت تكنولوجى جى ام بى اتش اند كو كيه جى (71)
  سمراحمد اللباد (74)

  
 

  



  
٦٦    

  

  

-  19   (11) 023416  
(21) 2003080759  
  تركيب منظف (54)

 DETERGENT COMPOSITION  

  ذي بروكتر آند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-  20   (11) 023727  
(21) 2005080361  
النباتيه القابله لiنتشار  تراكيب وعمليات VستيروVت الشحوم النباتيه وايستانوVت الشحوم (54)

  ماءفى ال
 COMPOSITIONS AND PROCESSES FOR WATER-DISPERSIBLE 

PHYTOSTEROLS AND PHYTOSTANOLS  
  كرافت فودز ھولدينجز انك ، شركه متحده ، امريكيه (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

 

-   21   (11) 024161  
(21) 1998080942  
  مشتقات كربوستيريل (54)

 CARBOSTYRIL DERIVATIVES.  

  .اوتسوكا فارماسوتيكال كو ليمتد (71)
  محمد محمد بكير (74)

  
 

  



  
٦٧    

  

  

-   22   (11) 023729  
(21) 1998080981  
  ارويل فينيل اVنين - Nمشتقات (54)

 N- ALKANOYL PHENYL ALANINE DERIVATIVES  

  ج.ف ھوفمان Vروش ا (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

 

-   23   (11) 021063  
(21) 1995080672  
  تركيب وقود الديزل (54)

 BIESEL FUEL COMPOSITION  

   اموكو كوربوريشن- س -ھالدور توبسوى ا (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

 

-   24   (21) 22660 
(22)  1999080974 
  طريقه Vنتاج مصھور معدنى (54)

 METHOD FOR PRODUCING A METAL MELT  

   اتشفويست البينى اند ستريان Vجن باو جى ام بى (71)
  نورنكو (74)

 



  
  

٦٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  احكام قضائية 



  
  

٦٩

 اصدرت محكم�ة الق�ضاء ا�دارى دائ�رة المنازع�ات ا�قت�صادية ٢٧/٠٣/٢٠١٠بتاريخ 
ق المقام�ة م�ن ٥٩ل�سنه ٤٠٦٠١وا�ستثمار الدائرة ال�سابعة حكمھ�ا ف�ى ال�دعوى رق�م 

رئ�يس اكاديمي�ة البح�ث العلم�ى ب�صفته ض�د ش�ركة ي�و اس اك�وا / السيد ا�ستاذ الدكتور
بقب�ول ال�دعوى ش�كN ، وف�ى : "كوربوريشن والتى جاء منطوق الحك�م ب�ا�تىسويلسك 

�ى�����ات ف�����ه التظلم����ن لجن�����صادر م����ه وال�����ون علي�����رار المطع����اء الق�����وع بإلغ���  الموض
 فيھا تضمنه من قبول ت�سجيل طل�ب الب�راءة دون فح�ص فن�ى، م�ع م�ا ٠٦/٠٧/٢٠٠٥ 

الشركة المدعى عليھ�ا يترتب على ذلك ما آثار على النحو المبين با�سباب ، والتى مقر 
  : والخاص بالطلب المقدم على مكتب البراءات وبياناته كا�تى" المصروفات

  

-   1   (21) 2003010064 
(22) 2003/1/25 
 اكواسونيكس كوربوريشن. اس. يو (71)

 30345 -٢١٦٨كينجز ارمز بوينت، ات"نتا، جورجيا   2489
كوين مضغوط وتبخير جھاز وطريقه لتحليه الماء حراريا علي اساس توفر ت (54)

  الماء قطيرات
 

  
  

  



 

 

 

 

  جمھورية مصر العربيةجمھورية مصر العربية                     
  وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى                                  

             أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا           أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
                

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع
  

  

  )٧١٠(    العدد رقم                 ٢٠١٠عدد  اكتوبر 



      

  إعــــداد
  

  أميرة محمــد أحمــد. أ  مرفت توفيق عبــــد اهللا . أ

 أحمد حسـين أحمـــد. أ

        

 مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

 نيفال محمد نبيـــــل. أ

 ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيد      أ. أ

فرج محمـــــــد . أ

  يوسف

 شيماء ابراهيـم نبيـــل. أ

 

 زينب صبـــــح. أ

  

  

 إشراف

 عصمت على عبد اللطيف / املهندسة 

  القائم باعمال رئيس
 مكتب براءات االخرتاع

  

 

 مكتب براءات االختراع: الناشر 



 ١

  فھـــرس العدد
 رقم الصفحة الموضــوع                               

 i  ---------------------------------------------تصديــــر   -

 ii  ----------------------------------------------افتتاحية العدد   -

 iii  --------------------------------------رموز البيانات الببليوجرافية   -

  iv  ----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 v  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 vi  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

  ١  --- والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس٢٠١٠بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  سبتمبر  -

 والمقدمة فى اطارمعاهدة ٢٠١٠بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  سبتمبر  -

----------------------------------------- MAIL BOXباريس

---  

٤  

  والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون ٢٠١٠لها خالل شهر سبتمبر بالطلبات التى تم قبو انبي  -

  ------------------------------------------PCT بشأن البراءات

٧  

 ١٣ -- للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقية باريس ٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر  سبتمبر  -

اتفاقية التعاون  للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٠بيان البراءات الصادرة خالل شهر  سبتمبر  -

  -----------------------------------------PCTبشأن البراءات 

٢٠  

 للطلبات المقدمة فى اطار معاهدة الجات ٢٠١٠ بيان بالبراءات الصادرة خالل شهر سبتمبر   

MAIL BOX --------------------------------------------  

٦٥  

----   من القانون١٧(  طبقا الحكام المادة ٢٠١٠راءات الصادرة خالل شهر سبتمبربيان الب  -

 ------------------------------------------------------

-  

٦٩  

  ٧٤  ----- بيان بالرغبة فى منح رخص استغالل براءات اختراع داخل جمهورية مصر العربية   -

تبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقـوق الملكيـة          بيان بالطلبات التى انقضت الحقوق المتر       -

 -------- وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية٢٠٠٢ لسنه ٨٢الفكرية الصادر بالقانون رقم 

٧٨  

بيان بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق الملكيـة                 -

 -------- وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية٢٠٠٢ لسنه ٨٢الفكرية الصادر بالقانون رقم 

٨٥  

  



  

 

  
  تصدير

  

تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتـوى  
على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح    

اختراع، لالستغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات 
  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،   
تم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين 

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز   مكتب براءات 
البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من 
جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات      

  .التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام  التكنولوجية
وقد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية   

  مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة 
، وتطلب ذلك جهودا كبيرة  2003لسنة  1366ية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم التنفيذ

  .حتى صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع   

راعات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل التطوير التكنولوجى  لالخت
تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،  
وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن  

ت اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة  رعاية الموهوبين من ذوى القدرا
  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 

  رئيس أكاديمية                                                         
  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           

   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
 

  



(  

   العددافتتاحية 
  

  

 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

 1949 لسنة 132 الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم 1939

 82 ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعية ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

 وبمقتضى القانون األخير فإنه ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال2002لسنة 

يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم 

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

    ومما ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحمايـة حقـوق      

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى ج

والمبتكرين ـ من األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركـان العـالم    

الجديد الذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هـذا مزيـدا مـن                

 االهتمام بهذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسـب مـع             

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بمـا        واختراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت      

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

               القائم بأعمال        

  االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

  

  "عصمت على عبد اللطيف . م    "            

(ii)  



  

  رموز البيانات الببليوجرافية
  

  الرمز  البيان الببليوجرافى

 11  رقم البراءة

 12  نوع البراءة

 21  رقم الطلب 

 22  تاريخ تقديم الطلب 

   بيانات األسبقية  

 31  :  رقـم األسبقيـة 

 32  : تاريخ األسبقية  

 33  : دولة األسبقيـة 

 44  البراءةطلب تاريخ النشر عن قبول 

 51  التصنيف الدولي للبراءات 

 54  تسمية االختراع

 71  اسم طالب البراءة 

 72  اسم المخترع

 73  اسم الممنوح له البراءة

 74  اسم الوكيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( iii )  



  

  

 

ii

  

 

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
� �

 
 

 

 ةــــــــالدول الرمز  ةـــــــالدول الرمز
CR كوستاريكا       AE ا�مارات العربية المتحدة 

CU كوبا  AF أفغانستان 

CY قبرص  AL البانيا 

CZ جمھورية التشيك  AO +أنجو 

DE ألمانيا  AR ا-رجنتين 

DK الدنمارك  AT النمسا 

DM دومينيكا  AU استراليا 

DO لدومينيكان جمھورية ا  AZ اذربيجان  

DZ الجزائر  BA البوسنه والھرسك 

EC أكوادور  BB بربا دوس 

EE استونيا  BD بنج7ديش 

EG جمھورية مصر العربية  BE بلجيكا 

ES أسبانيا  BF بوركينا فاسو 

ET إثيوبيا  BG بلغاريا 

FI فنلندا  BH البحرين 

FR فرنسا  B I بروندى 

GA جابون  BJ نينبي  

GB المملكة المتحدة  BM برمودا 

GCC مجلس التعاون الخليجى    BO بوليفيا 

GD جرينادا   BR برازيل 

GE جورجيا  BS جزر الباھاما 

GH غانا  BU برما 

GM جامبيا   BW بتسوانا 

GN نيايغ  BY ب7روس  

GQ غينيا الوسطى  BZ بليز  

GR اليونان   CA كندا 

GT +جواتيما  CF ورية أفريقيا الوسطىجمھ 

GW غينيا بساو  CG الكونغو 

GY جويانا  CH  سويسرا   

HK ھونج كونج  CI ساحل العاج 

HN ھندوراس  CL شيلى 

HR كرواتيا  CM رونيكام 

HU المجر  CN الصين 

ID أندونسيا   CO   كولومبيا 

( iv )  



  

  

 

iii

  

 تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 MD جمھورية ملدوفا  ID إندونسيا 
 ML مالى   IE أيرلندا 

 MN منغوليا  IL إسرائيل 

 MR موريتانيا   IN الھند 

 MT مالطا  IQ العراق 

 MV جزر المالديف  IR إيران 

 MW مالوى  IS أيسلندا 

 MX الماكسيك  IT إيطاليا 

 MY ماليزيا  JO ا+ردن 

 MZ موزمبيق  JP اليابان 

 NA ناميبيا  KE كينيا 

 NE النيجر  KG كرجيزستان 

 NG نيجيريا  KM كومورس 

 NI نيكاراجوا  KN سانت كيتسى ونيفيز 

 NL ھولندا  KP شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية( 

 NO النيرويج  KR الجنوبية( جمھورية كوريا( 

 NZ نيوزي7ندا  KW الكويت 

 OM عمان  KZ كزاخستان 

 PA بنما  LA جمھورية +و الديمقراطية  
 PE بيرو  LB لبنان 

 PG جمھورية غينيا الجديدة  LC سانت لوشيا 

 PH الفلبين  LI ليخنشتين 

 PK باكستان  LK سيري7نكا 

 PL بولندا  LR ليبيريا 

 PT البرتغال  LS ليسوتو  

 PY بروجواى  LT لتوانيا 

 QA رقط   LU لوكسمبورج 

 RO رومانيا  LV تفيا+ 

 RS جمھورية الصرب  LY ةليبيالجمھورية العربية ال 

 RU جمھورية روسيا ا+تحادية  MA المغرب 

 RW رواندا  MC موناكو 

 SA المملكة العربية السعودية  MD جمھورية ملدوفا 
 SC سيشل  ME مونتينجيرو 
 SD السودان  MG مدغشقر 

( iv )  



  

  

 

iv

  

� �

ع رموز الدول األعضاءتاب  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 ZA جمھورية جنوب أفريقيا  RW رواندا 

 ZM زامبيا  SG سنغفافورة 

 ZR زائير  SI سلوفينيا 

 ZW زيمبابوى  SK سلوفيكيا 

    SL سيراليون 

    SM سان مارينو 

     SN السنغال  

    SO الصومال 

     SR سورنيام  

    ST ساوتومى و برنسبى 

    SV السلفادور 

    SY الجمھورية العربية السورية 

    SZ سوازي7ند 

    TD تشاد 

    TG جووت 

    TJ طاجيكستان 

    TH تاي7ند 

    TM تركمانستان 

    TN تونس 

    TR تركيا 

    TT ترناداد و توباجاو 

    TW تايوان 

    TZ جمھورية تنزانيا ا+تحادية 

    UA أوكرانيا 

    UG أوغندا 

    US الو+يات المتحدة ا-مريكية 

    UY أورجواى 

    UZ اوزبكستان 

    VE 7فنزوي 

    VN فيتنام 

    YD اليمن 

    YU يوغوسلفيا 
  

( iv )  
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  ان بي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر سبتمبر بالطلبات 

  والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 
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 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب5راءة بإخط5ار يوج5ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًا م55ن ًإل55ى مكت55ب ب55راءات ا?خت55راع مت55ضمنا أس55باب ا?عت55راض وذل55ك خ�55ل س55تين يوم55

ًتاريخ ا?ع�ن عن قبول الطلب ف5ى جري5دة ب5راءات ا?خت5راع ، ي5أتى ھ5ذا تطبيق5ا Hحك5ام 
 من قانون حماية حق5وق الملكي5ة الفكري5ة ال5صادر بالق5انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



  

٣

  
-   1   (21) 006090484  

(22) 2006/9/10  
  جمال ابراھيم على سالم (71)
  براھيم على سالمجمال ا  (72)

  

   الفرمله النفاثه (54)

  

-   2   (21) 2007110575  
(22) 2007/11/6  
(71) KRAFT FOODS HOLDINGS, JNC  

(UNITED STATE OF AMERICA)   
(72)  ANDREW THOMAS TILTON  

  

   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
  وغطاءخاصية إغFق مسموعة لوعاء مسنن  (54)
(31) 11/559,796 
(32) 2006/11/14 
(33) US  
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر سبتمبر بالطلبات 

  والمقدمة فى اطار معاھدة باريس
MAIL BOX  
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لل55وزير المخ55تص ـ عل55ى ح55سب ا9ح55وال ـ بع55د ا9ع�55ن ع55ن قب55ول طل55ب الب55راءة " 

تعل5ق ب5شئون ا9عتراض على السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطل5ب ي
ال55دفاع او ا9نت55اج الحرب55ى او ا9م55ن الع55ام او ان ل55ه قيم55ة ع55سكرية او امني55ة او ص55حية، 
ويك55ون ا9عت55راض خ�55ل ت55سعين يوم55ا م55ن ت55اريخ ا9ع�55ن ع55ن قب55ول طل55ب الب55راءة ف55ى 

  . جريدة براءات ا9ختراع
ويترت55ب عل55ى ا9عت55راض ف55ى الح55ا9ت الم55شار اليھ55ا وق55ف ال55سير ف55ى اج55راءات اص55دار 

  "البراءة  



٦  
  
    

  

  
-   1   (21) 2003010067  

(22) 2003/1/25  
(71) MERCK FROSST CANADA & CO (CANADA)  
(72)  1-BERTHELETTE CARL.  

 2-LACHANCE NICOLAS   

 3-LI, LIANHAI 

 4-STURINO CLAUDIO   

 5-WANG ZHAOYIN   
  سمر احمد اللباد (74)
واستخدامھا كمضادات  ي استبدال بمجموعه فلورومركبات سيكلو الكانواندول التي تحتوى عل (54)

  D2 بروستاجMندين لمستقبل
(31) 60/351384 
(32) 2002/1/24 
(33) CA  
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر سبتمبر بالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
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 يعترض كتابة على السير فى إج:راءات الب:راءة بإخط:ار يوج:ه نأيجوز لكل ذى شأن " 

Cخت::راع مت::ضمنا أس::باب اCًعت::راض وذل::ك خ::�ل س::تين يوم::ا م::ن ًإل::ى مكت::ب ب::راءات ا
ًتاريخ اCع�ن عن قبول الطلب ف:ى جري:دة ب:راءات اCخت:راع ، ي:أتى ھ:ذا تطبيق:ا Nحك:ام 

 من قانون حماي:ة حق:وق الملكي:ة الفكري:ة ال:صادر بالق:انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 
   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



٩  
  

  

  
    

  

 

-   1   (21) PCT/NA2007/000832  
(22) 2007/8/8  
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V 

(NETHERLANDS)  
(72)  1-CORNELIS BUIJS  

 2-ROBERT KLEIN NAGELVOORT   
  سمر أحمد للباد/ ا'ستاذة (74)
  وحده و طريقه 'ساله الغاز الطبيعى (54)
(31) (PCT/EP2006/050937) - 05101200,3 
(32) 2006/2/15 - 2006/2/17 
(33) EP  

  

  

-   2   (21) 2008010184  
(22) 2008/1/31  
(71) CTR MANUFACTURING INDUSTRIES LIMITED (INDIA)  
(72)  WAKCHAURE, V., K.  

  

  انيس سراج الدين ھدى  (74)
  صمام عزل خاص بمستودع محول (54)
(31) PCT/IN2006/000129 - 1426/MUM/2005 
(32) 2006/4/13 - 2005/11/16 
(33) IN   

  

  



١٠  
  

  

  
    

  

-   3   (21) 2008101666  
(22) 2008/10/9   
(71) PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED  

(BRITISH VIRGIN ISLANDS) 
(72)  1- CHEN, YIYAN  

 2-LEE JESSE C   

 3- LI,FANG  

 4- DAHANAYAKE MANILAL,   

 5- TILLOTSON ROBERT,  

 6- COLACO ALLWYN,    

  

  ھدى أحمد عبد الھادى (74)
  معززات خواص انسياب (54)
(31) PCT/IB2007/051312 - 11/279622  
(32) 2007/4/11 - 2006/4/13 
(33) US  

 

  

-   4   (21) 2008101715  
(22) 2008/10/19  
(71) GALA INDUSTRIES INC (UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-MARTIN J. WAYNE  

 2-BOOTHE DUANE A  
  محمود رجائى الدقى (74)
  جھاز تبريد مادة مصھورة و نظام صمامات لعملية تحبيب تحت الماء (54)
(31) PCT/US2007/009443 - 60/793,222 
(32) 2007/4/17 - 2006/4/20 
(33) US  

  

  



١١  
  

  

  
    

  

-   5   (21) 2008111910  
(22) 2008/11/25  
(71) SMS DEMAG AG - (GERMANY)   
(72)  1-SEIDEL, JÜRGEN  

 2-SUDAU, PETER  

وجدى نبيه عزيز/ ا'ستاذ (74)  

  طريقة وجھاز iنتاج شريحة معدنية عن طريق الصب المستمر (54)
(31) PCT/EP2007/004560 - 10 2006 024 586,5 - 10 2007 022 932,3 
(32) 2007/5/23 - 2006/5/26 - 2007/5/14 
(33) DE  

  

  

-   6  (21) 2009050631  
(22) 2009/5/4   
(71) UNIBIND LIMITED (GYPRUS)  
(72)  PELEMAN, GUIDO  

  

  سلوى ميخائيل رزق.أو/سامية ميخائيل رزق و.د أو/سھير ميخائيل رزق و/أ (74)
  لتكوين البوم صور وألبوم صور مزود بھذه الورقة) جnد(ورقة كتاب  (54)
(31) PCT/IB2007/003318 - 2006/0543 
(32) 2007/10/25 - 2006/11/6 
(33) BE  

  

 



١٢  
  

  

  
    

  

-   7   (21) 2008061095  
(22) 2008/6/26  
(71) BLUESCOPE STEEL LIMITED (AUSTRALIA)  
(72)  WALLACE NEIL EDWIN  

  

  سمر أحمد اللبادا'ستاذة  (74)
  منتج مركب (54)
(31) PCT/AU2006/001961 - 2005907332 - 2006905593 - 2006905594 
(32) 2006/12/28 -    2005/12/29 -      2006/10/9 -    2006/10/9 
(33) AU  

  

  

  

  



  

١٣
   

  

  

   
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  بيان

   ٢٠١٠سبتمبر  بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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 م-ن ق-انون حماي-ة ١٩ الم-ادة  م-نللفق-رة الثاني-ةيتم النشر ع-ن الب-راءات ال-صادرة طبق-ا " 
:  الت--ى ت--نص علـــ--ـى  و ٢٠٠٢ل--ســنة  ٨٢ كري--ة ال--صادر بالق--انون رق--محق--وق الملكي--ة الف

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق-رار ف-ى 
  "جريدة براءات اNختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

١٥
   

  

  

  

-   1   (11) 024782  
(21) 2003050489  
(22) 2003/5/26  
(71) INTER IKEA SYSTEMS B.V 

OLOF PALMESTRAAT 1, NL-2616 LN DELFT, NETHERLANDS  
(72)  ALLAN DICKNER  

  

  سمر اللباد/ ا*ستاذة (74)
  نظام لتركيب افريز تحميل (54)
(31) 0201590,7  
(32) 2002/5/28  
(33) SE  
(51) int. Cl.8 B65D 71/72  

   سنة٢٠: حمايةمدة ال 

  
 

  
  



  

١٦
   

  

  

-   2   (11) 024809  
(21) 2003100978  
(22) 2003/10/14  
(71) 1-ALUMINIUM PECHINEY 

7, PLACE DU CHANCELIER ADENAUER, F-75218 PARIS 
CEDEX 16 -FRANCE 
2- E.C.L 
 100, RUE CHALANT, F-59790 RONCHIN -FRANCE  

(72)  1-DESPINASSE ,SERGE  
 2-FERNANDEZ DE GRADO, ALAIN  

 3-DELESCLUSE ,PATRICK  

  

  سمر احمد اللباد/ ا*ستاذة (74)
  وسيله للحد من حدوث التسرب فى خليه اليكتروليتيه (54)
(31) PCT/FR02/03513  
(32) 2002/10/14  
(33) FR  
(51) int. Cl.8 C25C 3/22, 3/10  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



  

١٧
   

  

  

-   3   (11) 024812  
(21) 2008030495  
(22) 2008/3/23  
(71) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS 

89. BOULERARD FRANKLIM ROOSEVEL F-92500 RUCIL 
MALMAISON - FRANCE  

(72)  1-WATERLOT, FREDERIC  
 2-CHEN, Xun  

 3-YANG ,SHIPING - JAMES  

 4-YANG ,YE-DIANGS  

  

  سمر اللباد/ ا*ستاذه (74)
  دعامه جانبيه لصندوق كھربائى وصندوق مزود بھا (54)
(31) 0702075  
(32) 2007/3/22  
(33) FR  
(51) int. Cl.8 H02B 1/30  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



  

١٨
   

  

  

-   4   (11) 024828  
(21) 2008091577  
(22) 2008/9/22  
(71) AROS S.R. L 

VIA EINAUDI, 4/1A AFFI POSTAL CODE 37010 -VERONA 
ITALY  

(72)  FIORATTI STEFANO  
  

  سمر احمد اللباد/ ا*ستاذة (74)
  او تجليخ بالتحضين لصقل المواد الحجريه خاصه/وسيله تنعيم و (54)
(31) VR2007A000132  
(32) 2007/9/25  
(33) IT  
(51) int. Cl. 33/08,33/00  

   سنة٢٠: ة الحمايةمد 

  
 

  



  

١٩
   

  

  

-   5   (11) 024831  
(21) 2003030254  
(22) 2003/3/12  
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED  

5-33, KITAHAMA 4-CHOME, CHUO-KU OSAKA-SHI, OSAKA 
541-0041 -JAPAN  

(72)  1-MIZUNO HAJIME  
 2-SAKAMOTO ,NORIYASU 

  

  احمد اللبادسمر / ا*ستاذة (74)
  مركبات بريميدين واستعما*تھا (54)
(31) 2002-066612  
(32) 2002/12/03  
(33) JP  
(51) int. Cl.8 C07D 239/52  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  

  

  



٢٠
    

  
    

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انبي
   للطلبات ٢٠١٠بالبراءات الصادرة خ�ل شھر سبتمبر 

 PCT بشأن البراءات التعـــاون اتفاقيــــة إطارالمقدمة فى 



٢١
    

  
    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 م1ن ق1انون حماي1ة ١٩ الم1ادة  م1نللفق1رة الثاني1ةيتم الن1شر ع1ن الب1راءات ال1صادرة طبق1ا " 

:  الت11ى ت11نص علـــ11ـى  و ٢٠٠٢ل11ســنة  ٨٢ ن رق11محق11وق الملكي11ة الفكري11ة ال11صادر بالق11انو
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھ1ذا الق1رار ف1ى 

  "جريدة براءات اOختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



٢٢
    

  
    

  

 

-   1   (11) 024781  
(21) PCT/NA2006/000610  
(22) 2006/6/21  
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT 

67056 LUDWIGSHAFEN / GERMANY  
(72)  1-KORDES, MARKUS  

 2-HOFMANN, MICHAEL  

 3-PUHL, MICHAEL  

 4-GOTZ , NORBERT  

 5-RACK, MICHAEL  

 6-BAUMANN, ERNST  

 7-VON DEYN, WOLFGANG  

 8-SCHMIDT, THOMAS  

 9-TEDESCHI, LIVIO  

 10-TREACY, MICHAEL, F  

 11-CULBERTSON, DEBORAH, L.  

 12-BUCCI, TONI  

 13-KUHN, DAVID, G.  
  طه حنفى محمود/ ا-ستاذ (74)
  ثانى فينيل ايثان لمقاومه الحشرات والعنكبوتيات-٢، ١-امينو ) يل-٢-ازولين( -١  (54)

  والخيطيات
(31) 60/531,612 - PCT/EP2004/014623  
(32) 2003/12/23 -                  2004/12/22  
(33) US -                                 EP  
(51) int. Cl.8 A01N43/76, 43/78(2006.01),& 277/18,C07D263/28(2006.01)  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



٢٣
    

  
    

  

  

-   2   (11) 024785  
(21) PCT/NA2007/001126  
(22) 2007/10/21  
(71) BTICINO S.P.A 

VIA MESSINA, 38, I-20154 MILANO (ITALY)  
(72)  1-RE , MARCELLO  

 2-PASSERA , COSTANTINO  

  

  موريس وھبه موسى/ا-ستاذ (74)
  جھاز توصيل كھربائى بين لوحه ولوحه المفاتيح الكھربائيه (54)
(31) PCT/IT2006/000270 - RM2005A000202  
(32) 2006/4/21 -             2005/4/29  
(33)                            IT  
(51) int. Cl.8 H02B 1/30  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٤
    

  
    

  

  

-   3   (11) 024786  
(21) PCT/NA2006/000934  
(22) 2006/9/28  
(71) ZHANG, LIWEN 

46 YONGAN NEW TOWN CHAYUAN RD., HUADU DISTRICT 
GUANGZHOU, GUANGDONG 510800 / CNINA  

(72)  ZHANG, LIWEN  
  

   سالمعمرو ابراھيم عبدهللا/ ا-ستاذ (74)
  غزل رفيع من الياف كو-جين الجلود الحيوانيه وطريقه انتاجه (54)
(31) PCT/CN2005/000266 - 200410034435.4  
(32) 2005/3/7 -            2004/4/10  
(33) CN   
(51) int. Cl.8 D02G 03/00& 03/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٥
    

  
    

  

  

-   4   (11) 024787  
(21) PCT/NA2006/001179  
(22) 2006/12/7  
(71) AFFIVAL 

70, RUE DE L'ABBAYE, F-59730 SOLESMES (FRANCE)  
(72)  POULALION , ANDRE  

  

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذ (74)
   ُسلك لبى (54)
(31) 0406257 - PCT/FR2005/001447  
(32) 2004/6/10 -                  2005/6/10  
(33) FR   
(51) int. Cl.8 Cl. C21C7/00, 7/04   

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٦
    

  
    

  

  

-   5   (11) 024788  
(21) PCT/NA2006/000670  
(22) 2006/7/16  
(71)  CRISALIS INTERNATIONAL PTY LTD  

17 ALLPIKE ROAD, DARLINGTON, WESTERN AUSTRALIA 
60555-AUSTRALIA  

(72)  BARBER , CHRISTOPHER  

(73) 
DESALN 8 PTY LTD   
LEVEL 1, UNIT 21 BUSINESS PARK DRIVE NOTTING HILL, 
VIC 3149 - AUSTRALIA 

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذ (74)
  جھاز -زاله ملوحه المياه (54)
(31) 2004/9000164 - PCT/AU2005/000052 
(32) 2004/1/15 -                   2005/1/17 
(33) AU 
(51) int. Cl.8 C02F1/44 & B01D61/08  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٧
    

  
    

  

  

-   6   (11) 024789  
(21) 2008060970  
(22) 2008/6/11  
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 

SCHWARZWALDALLEE 215-CH-4058 BASEL -SWITZERLAND  
(72)  1-KERBER, ELMAR  

 2-MCKENZIE, DUNCAN  

  

   سھير ميخائيل رزق/ ا-ستاذة (74)
   تحسينات على تطوير سكر العنب او تتعلق بهإدخال (54)
(31) 0525565.8 - PCT/EP2006/011402  
(32) 2005/12/15 -                 2006/11/28  
(33) GB -                              EP  
(51) int. Cl.8 C01F 11/00,C05D 9/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٨
    

  
    

  

  

-   7   (11) 024790  
(21) 2008060971  
(22) 2008/6/11  
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 

SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASEL, SWITZERLAND  
(72)  1-KERBER ,ELMAR  

 2-MCKENZIE ,DUNCAN  

  

  ير ميخائيل رزقھس/ا-ستاذة (74)
  تحسينات فى او تتعلق بتطوير نوعيه البطاطس (54)
(31) 0525564.1 - PCT/EP2006/011403  
(32) 2005/12/15 - 2006/11/28  
(33) GB - EP  
(51) int. Cl.8 C05D 9/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٩
    

  
    

  

  

-   8   (11) 024791  
(21) PCT/NA2006/001129  
(22) 2006/11/27  
(71) 1-BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED  

CHERTSEY ROAD, SUNBURY ON THAMES, MIDDLESEX  
TW16 7BP - UNITED KINGDOM 
2-BP CORPORATION NORTH AMERICA INC 
4101 WINFIELD ROAD, WARRENVILLE, IL 60555 
UNITED STATES OF AMERICA 

(72)  1-CHRISTOPHER , CHARLES ARLES  
 2-COLLINS ,IAN, RALPH  

 3-FRAMPTON, HARRY  

 4-VISSER, FOLKERT, PAUL  

  

  سمر احمد اللباد/ةا-ستاذ (74)
  طريقه -زاله الملوحه (54)
(31) 60/575,100 - PCT/GB2005/001939  
(32) 2004/5/28 -                    2005/5/19  
(33) US -                               GB  
(51) int. Cl.8 E21B 43/20, 43/36 , 43/38 ,& B01D 61/10,  

   سنة٢٠: مايةمدة الح 

  
 

  



٣٠
    

  
    

  

  

-   9   (11) 024792  
(21) PCT/NA2007/000622  
(22) 2007/6/18  
(71) O-PAC S.R.L 

VIA CASNEDI, 96 I-23868 VALMADRERA - (LECCO)- ITALY  
(72)  BARTESAGHI ,ANGELO  

  

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذة (74)
  عمليه طباعه ومنتج مطبوع منھا (54)
(31) MI2004A002489 - PCT/EP2005/014175  
(32) 2004/12/23 -                2005/12/22  
(33) IT -                              EP  
(51) int. Cl.8 B41M 1/00,A61K8/02, D06P 1/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣١
    

  
    

  

  

-  10   (11) 024793  
(21) PCT/NA2007/000692  
(22) 2007/7/4  
(71) FRITO-LAY NORTH AMERICA INC. 

7701 LEGACY DRIVE PLANO, TX 75024-4099- UNITED STATES 
OF AMERICA  

(72)  ELDER ,VINCENT ALLEN  
  

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذه (74)
  طريقه لتعزيز تحليل ا-كريل اميد (54)
(31) PCT/US2005/043302 - 11/330,364  
(32) 2005/11/29 -   2005/1/11  
(33) US  
(51) int. Cl.8 A21D 2/00 & A23L 1/216  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٢
    

  
    

  

  

-  11   (11) 024794  
(21) PCT/NA2007/000851  
(22) 2007/8/14  
(71) VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY 

103 FOULK ROAD WILMINGTON, DE 19803 - UNITED STATES 
OF AMERICA  

(72)  1-GAUTIER ,DAVID  
 2-FLAMME ,ARNAUD  

  

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا-ستاذه (74)
  دلفين خزفى ناقل ذو اغطيه معدنيه طرفيه وتجميعه لھا (54)
(31) PCT/EP2006/001563 - 05447040.6  
(32) 2006/2/21 -    2005/2/22  
(33) EP  
(51) int. Cl.8 F27D 3/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٣
    

  
    

  

  

-  12   (11) 024795  
(21) PCT/NA2007/000230  
(22) 2007/2/27  
(71) FRITO-LAY NORTH AMERICA INC 

7701 LEGACY DRIVE PLANO, TX 75024-4099  
UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  1-ELDER, VINCENT, ALLEN  
 2-FULCHER , JOHN, GREGORY  

 3-LEUNG, HENRY, KIN-HANG  

 4-TOPOR ,MICHAEL, GRANT  

  

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذه (74)
  طريقه لتقليل تكوين ا-كريل اميد فى اغذيه معالجه حراريه (54)
(31) PCT/US2005/030032 - 10/929,922  
(32) 2005/8/23 -   2004/8/30  
(33) US   
(51) int. Cl.8 A23L 1/29  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٤
    

  
    

  

  

-  13   (11) 024796  
(21) PCT/NA2006/000241  
(22) 2006/3/11  
(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC 

7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN, PA 18195-1501  
UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  1-ROBERTS, MARK, JULIAN  
 2-SPILSBURY ,CHRISTOPHER GEOFFREY.  

 3-BROSTOW ,ADAM, ADRIAN  

  

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذة (74)
  طريقه ونظام -ساله غاز طبيعى ذات ممددات متعدده (54)
(31)   10/664,336 - PCT/GB2004/003909  
(32) 2003/9/17 -                   2004/9/14  
(33) US -                              GB  
(51) int. Cl.8 F25J1/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٥
    

  
    

  

  

-  14   (11) 024797  
(21) PCT/NA2006/000504  
(22) 2006/5/31  
(71) SHIN JOUNG-YOUL 

SAMSUNG REMIAN APT- 103-1804, 414, NAESON-DONG 
UIWANG 437-804  - REPUBLIC OF KOREA  

(72)  1-SHIN , JOUNG-YOUL  
  2-HAN, BYUNG-WAN 

  

  خالد مجدي حماده/ ا-ستاذ (74)
  مكبر صوت مسطح يحتوى على جھاز توجيه ذا صفيحه ملفات (54)
(31) 10-2003-0088157 - PCT/KR2004/003156  
(32) 2003/12/5 -                   2004/12/2  
(33) KP 
(51) int. Cl.8 H04R 7/04  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٦
    

  
    

  

  

-  15   (11) 024798  
(21) PCT/NA2005/000569  
(22) 2005/9/24  
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED 

27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU TOKYO 104-8260  
JAPAN  

(72)  1-HASHIZUME ,MASAYA  
 2-TAKYO ,HAYATO  

 3-SAKAMOTO ,NORIYASU  

  

  سمر احمد اللباد/ا-ستاذه (74)
  مركبات بيرازول (54)
(31) PCT/JP2004/001071 - 2003-082385  
(32) 2004/2/3 -       2003/3/25  
(33) JP   
(51) int. Cl.8 A01N 43/56 &C07D 231/20  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٧
    

  
    

  

  

-  16   (11) 024800  
(21) 2008010081  
(22) 2008/1/16  
(71) GIOVANNI ,ARVEDI 

VIA MERCATELLO, 26 I-26100 CREMONA - ITALY  
(72)  GIOVANNI ,ARVEDI  

  

  ھدى انيس سراج الدين/ا-ستاذة (74)
  عمليه ووحده تتعلق بالتصنيع المستمر دون توقف لمنتجات طوليه من الصلب (54)
(31) PCT/IT2005/000413  
(32) 2005/7/19  
(33) IT  
(51) int. Cl.8 B21B, 1/46  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٨
    

  
    

  

  

-  17   (11) 024801  
(21) PCT/NA2007/001096  
(22) 2007/10/16  
(71) PECHINEY ELECTROMETALLURGIE 

517 AVENUE DE LA BOISSE F-73000 CHAMBERY - FRANCE  
(72)  1-MARGARIA THOMAS  

 2-SICLARI ROLAND  

  

  ھدى انيس سراج الدين/ ا-ستاذة (74)
با-شتراك  منتجات رش جافه لحمايه قوالب الصب بالطرد المركزى لمواسير الحديد الزھر (54)

  مع منتجات رش رطبه
(31) PCT/FR2006/000676 - 0503949  
(32) 2006/3/29 - 2005/4/20  
(33) FR  
(51) int. Cl.8 B22D 13/10  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٩
    

  
    

  

  

-  18   (11) 024802  
(21) PCT/NA2007/000126  
(22) 2007/2/5  
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202 
(UNITED STATES OF AMERICA)  

(72)  1-BROOKER , ALAN, THOMAS  
 2-KOTT , KEVIN, LEE  

 3-DAVIDSON ,NICOLA, ETHEL  

 4-HEATHCOTE , LINDSEY  

 5-MULLER , JOHN, PETER ERIC  

 6-SMERZNAK ,MARK, ALLEN  

 7-SOMERVILLE ROBERTS NIGEL, PATRICK  

 8-SHINDO ,KENJI  

 9-FAKOUKAKIS , EMANUEL, PANTELIS  

 10-KING ,JASON, CHRISTOPHER  

  

  ھدى انيس سراج الدين/ ا-ستاذة (74)
  الماء تركيبه لمنظف غسيل صلب عالى الذوبان فى الماء مكونا سائل غسيل صاف يذوب فى (54)
(31) PCT/US2005/028587 - 60/600,464  
(32) 2005/8/11 - 2004/8/11  
(33) US  
(51) int. Cl.8 C11D1/37,1/65,1/86,17/06  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٠
    

  
    

  

  

-  19   (11) 024803  
(21) PCT/NA2006/001271  
(22) 2006/12/26  
(71) 1- ITI SCOTLAND LIMITED 

180 ST. VINCENT STRRET , GLASGOW, STRATHCLYDE G2 
5SG - UNITED KINGDOM 
2-BOOTH , JOHN PETER  
17 HOLMFIRTH ROAD, NEW MILL HUDDERSFIELD, 
YORKSHIRE HD9 7JY - UNITED KINGDOM   

(72)  1-BOOTH ,JOHN PETER  
 2-LOVIS ,GORDON DAVID  

(73) 
ITI SCOTLAND LIMITED 
180 ST. VINCENT STRRET , GLASGOW, STRATHCLYDE G2 
5SG UNITED KINGDOM 

  ھدى انيس سراج الدين/ ا-ستاذه (74)
  تحسينات فى اجسام حلقيه وطرق تشكيلھا (54)
(31) 04148375 - PCT/GB2005/050101  
(32) 2004/7/2 -                      2005/7/4  
(33) GB   
(51) int. Cl.8 F16L 9/16  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤١
    

  
    

  

  

-  20   (11) 024804  
(21) PCT/NA2006/000847  
(22) 2006/9/10   
(71) NANOENTECH CO. LTD 

867-5 EOGOK-DONG, YANGSAN-CITY, KYUNGSANGNAM-DO 
626-220 - REPUBLIC OF KOREA  

(72)  1-HAN , KI - BAEK  
 2-KIM , HYO-SANG  

 3-ROH, MYUNG-GYOO  

 4-HWANG , MOON-HYUN  

 5-CHO ,CHUL-HEE  

 6-PARK SUNG-HO  

 7-YOO , SANG - WOONG  

 8-HONG , SUNG-KYU  

 9-LEE ,SUNG-HOON  

 10-KIM, Chun-Keyng  

(73) 
OTVSA  
IMMEUBLE L'AQUARENEI PLACE MONTGOLFLER 
94417SAINI- MAVRICE CEDEX -FRANCE 

  ھدى انيس سراج الدين/ ا-ستاذه (74)
  جھاز ترشيح دقيق له حشوه متحكم فى كثافتھا باستخدام خيوط مرنه (54)
(31) 10-2004-0015580 - PCT/KR2004/000576  
(32) 2004/3/8 -                   2004/3/17  
(33) KR   
(51) int. Cl.8 B01D29/66, 35/30  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٢
    

  
    

  

  

-  21   (11) 024805  
(21) PCT/NA2007/000229  
(22) 2007/2/27  
(71) FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC 

7701 LEGACY DRIVE, PLANO, TEXAS 75024-4099  
UNITED STATES OF AMERICA 

(72)  1-ELDER, VINCENT, ALLEN  
 2-FULCHER , JOHN, GREGORY  

 3-LEUNG, HENRY, KIN-HANG  

 4-TOPOR ,MICHAEL, GRANT  

  

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذه (74)
  طريقه لتقليل تكون ا-كريل اميد فى ا-طعمه المعالجه بالحراره (54)
(31) PCT/US2005/030030 - 10/931,021  
(32) 2005/8/23 - 2004/8/31  
(33) US  
(51) int. Cl.8 A23B 7/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٣
    

  
    

  

  

-   22   (11) 024806  
(21) PCT/NA2006/000539  
(22) 2006/6/8  
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V 

CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, NL- 2596 HR THE HAGUE  
NETHERLANDS  

(72)  DEME ,IMANTS  
  

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذة (74)
  H2S كريات كبريت تحتوى على عامل اخماد (54)
(31) (PCT/EP2004/053357) - 03257777,7  
(32) 2004/12/8 - 2003/12/10  
(33) EP   
(51) int. Cl.8 C08K 3/00, 3/06, 3/08, 3/32  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
  



٤٤
    

  
    

  

  

-  23   (11) 024807  
(21) PCT/NA2006/000876  
(22) 2006/9/17  
(71) UREA CASALE S.A 

VIA GIULIO POCOBELLI, CH-  6900 LUGANO-BESSO  
SWITZERLAND  

(72)  ROMITI, DOMENICO  
  

  حمد اللبادسمر ا/ ا-ستاذه (74)
  جھاز لمعالجه العوامل المسببه للتاكل الشديد (54)
(31) PCT/EP2005/001934 - 04006215.0  
(32) 2005/2/24 - 2004/3/16  
(33) EP   
(51) int. Cl.8 F28F21/08 F28F19/06 & C01C1/04 &C01B21/12  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٥
    

  
    

  

  

-  24   (11) 024808  
(21) PCT/NA2006/000947  
(22) 2006/10/12  
(71) ALUMINIUM PECHINEY 

7 PLACE DU CHANCELIER ADENAUER F-75218 PARIS CEDEX 
16 FRANCE  

(72)  1-BONNAFOUS DELPHINE  
 2-BASQUIN JEAN-LUC  

 3-VANOREN CLAUDE  

  

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذة (74)
   خليه تحليل كھربى من اجل ا-لومنيومعنصر كاثودى لحمام (54)
(31) 0403497 - PCT/FR2005/000757  
(32) 2004/4/2 - 2005/3/30  
(33) FR  
(51) int. Cl.8 C25C 3/16  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٦
    

  
    

  

  

-  25   (11) 024810  
(21) 2008091604  
(22) 2008/9/25  
(71) SEABASED AB 

DAG HAMMARSKJODS , VAG 52 B, S-751 83 UPPSALA 
SWEDEN 

(72)  1-THORBURN KARIN  
 2-LEIJON MATS  

  

   سمر احمد اللباد/ ا-ستاذه (74)
  نظام لتوليد طاقه كھربيه (54)
(31) PCT/SE2006/050047  
(32) 2006/3/29  
(33) SE  
(51) int. Cl.8 F03B 13/18  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٧
    

  
    

  

  

-  26   (11) 024811  
(21) PCT/NA2007/000893  
(22) 2007/8/22  
(71) BOREALIS TECHNOLGY OY 

P.O. BOX 330 FIN-06101 PORVOO -FINLAND  
(72)  1-BOSTROM , JAN-OVE  

 2-SMEDBERG ,ANNIKA  

 3-DAMMERT , RUTH  

 4-LINDBOM ,LENA  

 5-HAMPTON , NIGEL  

 6-GUSTAFSSON , BILL  

 7-NILSSON ,ULF  

 8-NYLANDER , PERRY  

 9-BROMAN , CLAES  

  

  سمر احمد اللباد/ا-ستاذة (74)
  تركيبه بوليمريه مثبطه لحرق ا-سطح (54)
(31) PCT/EP2006/001649 - 05004359.5  
(32) 2006/2/23 -   2005/2/28  
(33) EP   
(51) int. Cl.8 C08K 5/01, 5/14,C08L23/02, 23/04  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٨
    

  
    

  

  

-  27   (11) 024813  
(21) PCT/NA2006/000521  
(22) 2006/6/5  
(71) SHELL OIL COMPANY 

ONE SHELL PLAZA, P.O. BOX 2463 HOUSTON, TEXAS 77252-
2463 - UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  1-BERGERON , CLARK JOSEPH  
 2-STEWART JOHN FOREMAN  

 3-TUBEL , PAULO SERGIO  

(73) 
SHELL INTERVATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B,V  
CAREL VAN BYLANDTLAAN 30 NL-2596 HR THE HA GUE- 
NOTHERLANDS 

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذه (74)
  مقياس -سلكى -رسال ا-شارات الصوتيه اسفل البئر (54)
(31) PCT/US2004/040538 - 10/730,441  
(32) 2004/12/6 -  2003/12/8  
(33) US  
(51) int. Cl.8 E21B 47/16, G01V 1/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٩
    

  
    

  

  

-  28   (11) 024816  
(21) PCT/NA2005/000454  
(22) 2005/8/10  
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 

800 N LINDBERGH BOULEVARD ST. LOUIS, MISSOURI 63167 
UNITED STATES OF AMERICA  

(72)   1-CERNY R. ERIC  
 2-DUONG ,CAN  

 3-HART , JESSE L  

 4-HUBER SCOTT, A  

 5-KRIEB , RACHEL L  

 6-LISTELLO , JENNIFER J  

 7-MARTENS , AMY B  

 8-SAMMONS , BERNARD  

  

  ھـدى احمد عبد الھادى/ ا-ستاذه (74)
  طريقه للحصول على نبات قطن يتحمل مبيد الحشاش جليفوسات (54)
(31) 60/447,184 - PCT/US2004/002907  
(32) 2003/2/12 -                     2004/2/2  
(33) US   
(51) int. Cl.8 C12N15/82,C12Q1/68  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٠
    

  
    

  

  

-  29   (11) 024817  
(21) PCT/NA2007/000510  
(22) 2007/5/29  
(71) MAKO RENTALS INC 

LOUISIANA OF 103 RAMEY ROAD, HOUMA, LOUISIANA 
70360 UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  1-ROBICHAUX ,KIP M  
 2-CAILLOUET , KENNETH, G  

 3-ROBICHAUX , TERRY, P  

  

  سمر احمد اللباد/ -ستاذها (74)
  جھاز وطريقه دواره اسفل بئــر (54)
(31) - 60/631,681 60/648,549 - - 60/671,876 - 60/700,082 - 11/284,425  

PCT/US2005/043992 
(32) -2004/11/30 2005/11/31 -2005/4/15- - 2005/7/18 - 2005/11/18  

2005/11/30 
(33) US  
(51) int. Cl.8 E21B 17/01  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥١
    

  
    

  

  

-  30   (11) 024818  
(21) PCT/NA2007/000232  
(22) 2007/2/28  
(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V 

PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG THE HAGU 
 NETHERLANDS.  

(72)  1-FREDD CHRISTO -PHER N  
 2-LUNGWITZ , BERNHARD  

 3-HOLMS , BRAD  

 4-ENGELS , JOHN  

  

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا-ستاذه (74)
  طرق للتحكم فى فقد المائع (54)
(31) PCT/IB2005/052779 - 11/206,898 - 60/606,270  
(32) 2005/8/24 -   2005/8/18 -     2004/9/1  
(33) WO -               US -               US  
(51) int. Cl.8 E21B43/26 C09K8/62, 76, 72  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٢
    

  
    

  

  

-  31   (11) 024819  
(21) PCT/NA2007/000580  
(22) 2007/6/13  
(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY 

600 NORTH DAIRY ASHFORD, HOUSTON, TEXAS 77079 
UNITED STATES OF AMERICA 

(72)  1-GRAY , ROBERT M  
 2-HOVIS , KEITH W  

  

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا-ستاذه (74)
  لكله باعاده تدوير تيار متدفق ھابطأعمليه  (54)
(31) PCT/US2005/041452 - 11 /012,811  
(32) 2005/11/15 - 2004/12/15  
(33) US  
(51) int. Cl.8 C07C 2/60  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٣
    

  
    

  

  

-  32   (11) 024820  
(21) PCT/NA2007/000711  
(22) 2007/7/10  
(71) BAJAJ AUTO LIMITED 

AKURDI, PUNE 411 035, MAHARASHTRA -INDIA  
(72)  1-JOSEPH, ABRAHAM  

 2-RAJAGOPALAN, NARASIMHAN  

  

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا-ستاذه (74)
  سن لتبريد الھواءمحرك احتراق داخلى مع نظام قسرى مح (54)
(31) PCT/IN2007/000008 - 40/MUM/2006  
(32) 2007/1/10 -         2006/1/10  
(33) IN  
(51) int. Cl.8 F02N 15/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٤
    

  
    

  

  

-  33   (11) 024821  
(21) PCT/NA2007/000353  
(22) 2007/4/10  
(71) NESTEC S.A 

AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY -SWITZERLAND  
(72)  1-TROTTET ,BERNARD  

 2-MASANI, RUZBEH FEROZE  

  

  ھشام الديب/ ا-ستاذه (74)
  منتج حلوى يعتمد على الدسم مغلفه بغشاء بھا جانب واحد بدون غ�ف (54)
(31) 0422632.0 - PCT/EP2005/010928  
(32) 2004/10/12 -                 2005/10/11  
(33) GB -                               EP  
(51) int. Cl.8 A23G 1/50, 1/54, 3/00, 3/50  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٥
    

  
    

  

  

-  34   (11) 024822  
(21) PCT/NA2007/000044  
(22) 2007/1/17  
(71) GEOX S.P.A 

VIA FELTRINA CENTRO, 16, I-31044 MONTEBELEUNA 
 ITALY 

(72)  POLEGATO MORETTI ,MARIO  
  

  ماجده ھارون وناديه ھارون/ ا-ستاذه (74)
  نعل احذيه صامد للماء وقابل للتنفس (54)
(31) PD2004A000208 - PCT/EP2005/008064  
(32) 2004/7/30 -                   2005/7/25  
(33) IT -                               EP  
(51) int. Cl.8 A43b7/12  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٦
    

  
    

  

  

-  35   (11) 024823  
(21) PCT/NA2007/000479  
(22) 2007/5/15  
(71) BUNDESDRUCKEREI GMBH 

ORANIENSTRASSE 91, 10969 BERLIN -GERMANY  
(72)  1-HAHN ENRICO  

 2-SENGE CARSTEN  

  

  ماجده ھارون وناديه ھارون/ ستاذها- (74)
 طريقه و جھاز لتصنيع ورقه بينيه خاصه لمستند تحقيق شخصيه على ھيئه كتاب و ھذه (54)

  الورقه البينيه بصفة خاصه
(31) PCT/EP2005/012076 - 10 2004 055 973.2  
(32) 2005/11/10 -            2004/11/19  
(33) EP -                         DE  
(51) int. Cl.8 B42D 15/10  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٧
    

  
    

  

  

-  36   (11) 024824  
(21) PCT/NA2006/000663  
(22) 2006/7/13  
(71) GEOX S.P.A 

VIA FELTRINA CENTRO, 16, I-31044 MONTEBELEUNA, ITALY 
(72)  MORETTI MARIO POLEGATO  

  

  جده ھارون وناديه ھارونما/ ا-ستاذه (74)
  حذاء ذو نعل و فوقى قابل للتنفس وصامد للماء (54)
(31) PD2004A000014 - PCT/EP2005/000524  
(32) 2004/1/22 -                    2005/1/20  
(33) IT -                                EP  
(51) INT. CL.8 A43B7/12, 9/02, 02,B29D31/508, 31/515  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٨
    

  
    

  

  

-  37   (11) 024825  
(21) PCT/NA2006/000890  
(22) 2006/9/19  
(71) KLAMATH FALLS INC 

P.O. BOX 662, ROAD TOWN, TORTOLA (BRITISH VIRGIN 
ISLANDS 

(72)  1-ABRAMOV, OLEG 

 2-ABRAMOV, VLADIMIR  

 3-PECHKOV,ANDREY  

 4-ZOLEZZI-GARRETON , ALFREDO  

 5-PAREDES - ROJAS, LUIS  

  

  سمراحمد اللباد/ ا-ستاذه (74)
  طريقه و جھاز لتكثيف انتاج زيت عالي اللزوجه (54)
(31) PCT/IB2005/050937 - 10/805,117  
(32) 2005/3/17 -   2004/3/19  
(33) WO -              US  
(51) int. Cl.8 E21B43//00,28/00, 36/04, 43/24  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٩
    

  
    

  

  

-  38   (11) 024826  
(21) PCT/NA2007/000351  
(22) 2007/4/8  
(71) UNION ENGINEERING A/S 

SNAREMOSEVEJ 27, DK-7000 FREDERICIA -DENMARK  
(72)  FIND , RASMUS  

  

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذه (74)
  طريقه -ستخ�ص غاز ثانى اكسيد الكربون من تيار غاز (54)
(31) PCT/DK2005/000006 - PCT/DK2005/000362 - PA 2004 01543  
(32) 2005/1/7 -                       2005/6/1 -          2004/10/8  
(33) DK  
(51)  int. Cl.8 B01D53/00,53/14 & C01B31/20  

   سنة٢٠: ايةمدة الحم 

  
 

  



٦٠
    

  
    

  

  

-  39   (11) 024827   
(21) PCT/NA2006/000421  
(22) 2006/5/4  
(71) ALCOA CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL INC 

1205 - EAST ELMORE STREET CRAWFORDS VILLE, IN 47933-
3116 UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  1-HERALD , COY, M.  
 2-KAMATH , RAMESH, M.  

  

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذه (74)
  قفل لحاويه يعمل بالدفع والسحب (54)
(31) 10/701,847 - PCT/US2004/040203   
(32) -                    2003/11/5  2004/11/4  
(33) US   
(51) int. Cl.8 B56D 47/24  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦١
    

  
    

  

  

-  40   (11) 024829  
(21) PCT/NA2007/000628  
(22) 2007/6/19  
(71) 1-ENI S.P.A  

PIAZZALE E. MATTEI, 1, I-00144 ROME ITALY  
2- SNAMPROGETTI S.P.A 
VIA F. MARITANO 26, I-20097 SAN DONATO MILANESE 
ITALY 

(72)  1-MONTANARI , ROMOLO  
 2-MARCHIONNA, MARIO  

 3-ROSI, SERGIO  

 4-PANARITI , NICOLETTA  

 5-DELBIANCO, ALBERTO  

  

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذه (74)
  عمليه لتحويل شحنات ثقيله مثل الزيوت الخام الثقيله وبقايا التقطير (54)
(31) MI2004A002445 - PCT/EP2005/013842  
(32) 2004/12/22 -                 2005/12/19  
(33) IT -                               EP  

  ة سن٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦٢
    

  
    

  

  

-  41   (11) 024830  
(21) 2008071162  
(22) 2008/7/10  
(71) DESERT CONTROL INSTITUTE INC 

COTE D'AZUR-MAHE REG. AGENT, TRINITY HOUSE, 
ALBERT STREET, MAHE -SEYCHELLES 

(72)  OLESEN, KRISTIAN, P . 
  

  سمر احمد اللباد/ ا-ستاذه (74)
الماده  ده رابطه غير عضويه ذات شحنه كھروستاتيكيه واستخدام وتحضير تركيبهتركيبه ما (54)

  الرابطه المذكوره
(31) PCT/NO2007/000012 - 20060203  
(32) 2007/10/12 - 2006/1/13  
(33) NO  
(51) int. Cl.8 C04B 14/10,C09K 17/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦٣
    

  
    

  

  

-  42   (11) 024832  
(21) PCT/NA2006/000362  
(22) 2006/4/18  
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 

ALFRED-NOBEL-STR 50, 40789 MONHEIM - GERMANY  
(72)  1-WACHENDORFF -NEUMANN ,ULRIKE  

 2-DAHMEN, PETER  

 3-ELBE, HANS-LUDWIG  

 4-DUNKEL RALF  

 5-RIECK, HEIKO  

 6-SUTY-HEINZE, ANNE  

  

   سھير ميخائيل رزق/ ا-ستاذه (74)
  ادماجات مركبات فعاله متعاونه مبيده للفطريات (54)
(31) 10349501,0 - PCT/EP2004/011403  
(32) 2003/10/23 -                2004/10/12  
(33) DE -                              EP   
(51) int. Cl.8 A01N 37/22,43/08,43/10,43/32,43/36,43/40,43/56,43/78  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٦٤
    

  
    

  

  

-  43   (11) 024833  
(21) PCT/NA2006/000527   
(22) 2006/6/6  
(71) SMS DEMAG AG 

EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4, DUSSELDORF 40237, 
GERMANY  

(72)  1-KNEPPE ,GÜNTER  
 2-ROHDE , WOLFGANG  

  

  وجدى نبيه عزيز/ ا-ستاذ (74)
  طريقه ومنصه دلفنه لمضاعفه السيطره على ا-شكال (54)
(31) 103 61 490,7 - 10 2004 020 132.3 - PCT/EP2004/013214  
(32) 2003/12/23 -                2004/4/24 -                2004/11/22  
(33) DE -                           DE -                              EP  
(51) int. Cl.8 B21B 13/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
 



  

٦٥  
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  للطلبات المقدمة فى إطار معاھدة الجات
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 م2ن ق2انون حماي2ة ١٩ الم2ادة  م2نللفق2رة الثاني2ةيتم النشر ع2ن الب2راءات ال2صادرة طبق2ا " 
:  الت22ى ت22نص علـــ22ـى  و ٢٠٠٢ل22ســنة  ٨٢ حق22وق الملكي22ة الفكري22ة ال22صادر بالق22انون رق22م

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق2رار ف2ى 
  "جريدة براءات اUختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 
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-   1   (11) 024784  
(21) 2003060521   
(22) 2003/6/1  
(71) AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH. 

BRUMING STRASSE 50.65929 FRANKFURT - GERMANY  
(72)  1-KLEEMAN ,HEINZ-WERNER  

 2-HOFMESTER, ARMIN  

 3-CARRY,JEAN - CHRISTOPHER  

 4-MIGNANI, SERGE  

 5-BIGOT, ANTONY  

 6-RONAN, BAPTISTE  

73)(  
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH  
INDUSTRIAL PARK HOCHST K801 D-65926 FRANKFORT  
GERMANY 

  لطفى محمود محمد لطفى/ ا.ستاذ (74)
واستخدامھا  مشتقات أيزوإندولون ؛ طريقه تحضيرھا و المركبات الوسيطه لھذه الطريقه ، (54)

  كدواء وتركيبات صيدليه مشتمله عليھا
(31) 0206783  
(32) 2002/6/3  
(33) FR  
(51) int. Cl. C07D209, 277/08, A61K31/4035,31/155  

 ٣١/٠٥/٢٠٢٣تبدأ من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى الحماية مدة  
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-   2   (11) 024814  
(21) 1999121543  
(22) 1999/12/2  
(71) ASTRA PHARMACEUTICALS LTD 

HOME PARK KINGS LANGLEY HERTS WD4 8DH  
UNITED KINGDOM  

(72)  1-GUIL, SIMON  
 2-HARDERN, DAVID  

 3-INGALL , ANTHONY  

 4-SPRINGTHORPE , BRIAN  

)(73  ASTRA ZENECA AB 
S-151 85 SODERTERTALJE- SWEDEN 

  سمر احمد اللباد/ ا.ستاذة (74)
  جديد P2T مضاد مستقبل (54)
(31) 9901271-8-9804211-2 
(32)  1999/04/09-1998/12/04 
(33) SE  
(51) int. Cl.7 C07D 487/04 A61K 31/519, 31/4192  

   ٠١/١٢/٢٠١٩ تبدأ من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى مدة الحماية 
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  انبي
  ٢٠١٠شھر سبتمبر بالبراءات الصادرة خ	ل 
 من القانون) ١٧(طبقا  حكام المادة 
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لل++وزير المخ++تص ـ عل++ى ح++سب ا ح++وال ـ بع++د ا ع++	ن ع++ن قب++ول طل++ب الب++راءة " 

ا عتراض على السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطل+ب يتعل+ق ب+شئون 
ال++دفاع او ا نت++اج الحرب++ى او ا م++ن الع++ام او ان ل++ه قيم++ة ع++سكرية او امني++ة او ص++حية، 
ويك++ون ا عت++راض خ++	ل ت++سعين يوم++ا م++ن ت++اريخ ا ع++	ن ع++ن قب++ول طل++ب الب++راءة ف++ى 

  . جريدة براءات ا ختراع
ويترت++ب عل++ى ا عت++راض ف++ى الح++ا ت الم++شار اليھ++ا وق++ف ال++سير ف++ى اج++راءات اص++دار 

  "البراءة  
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-   1   (11) 024783  
(21) PCT/NA2007/000662  
(22) 2007/6/24  
(71) TJIA, NG GHEE 

BLOCK 702 WOODLANDS DRIVE 40, 12-88, SINGAPORE 730702 
- SIGAPORE  

(72)  TJIA, NG GHEE  
  

  سمر احمد اللباد/ ا'ستاذة (74)
  فيجھاز وطريقه لتسھيل نقل جسيمات البخار مباشره الى ممر ان (54)
(31) PCT/SG2005/000428 - 200407679-0  
(32) 2005/12/22 -    2004/12/23  
(33)  SG  
(51) int. Cl.8 A61M 15/08   

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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-  2   (11) 024799  
(21) PCT/NA2007/000561  
(22) 2007/6/10  
(71) DEAN, HEERA 

55 LEVERNBRIDGE ROAD NITSHILL GLASGOW, 
STRATHCLYDE, G53 7AB - UNITED KINGDOM  

(72)  DEAN, HEERA  
  

  ھدى سراج الدين/ا'ستاذة (74)
   تحسينات تتعلق بالفرش (54)
(31) 042720902 - PCT/GB2005/050240   
(32) 2004/12/11 -                 2005/12/12  
(33) GB   
(51) int. Cl.8 A46B 5/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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-  3   (11) 024815  
(21) PCT/NA2004/000092  
(22) 2004/9/19  
(71) NOKIA CORPORATION 

KEILALAHDENTIEW4, FIN-  02150 ESPOO - FINLAND  
(72)  1-FORSSELL MIKA K  

 2-PARANTAINEN JANNE  

  

  ھـدى احمد عبد الھادى/ اذهتا'س (74)
 A/GB (GERAN) فى نمطعلوية مؤقت لطبقه متعدد جھاز وطريقه لتخطيط تيار مجمع  (54)

  GSM / EDGE تواصل بالراديو فى شبكه
(31) 10/104,847 - PCT/IB03/000517  
(32) 2002/3/22 -              2003/2/13  
(33) US -                        WO  
(51) int. Cl.8 H04L 12/56 & H04Q 7/38   

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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  بيان 
  استغ�ل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

  جمھورية مصر العربيةداخل 
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صحاب الشـــأن الحق فى أن ينشـــروا فى جريدة براءات ا-ختراع عن رغبتھم فى (" 
يدة فى ســـجل براءات ا-خت;راع التنــازل أو الترخيص -ســتغ�ل براءات ا-ختراع المق

بمكتب براءات ا-ختراع فى جمھورية مصر العربية، ويتم النشـــر بتق;ديم ا-ســـ;ـتمارة 
ق;انون حماي;ة الملكي;ة الفكري;ة ًالخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذل;ك طبقــ;ـا (حك;ام 

   "٢٠٠٢ لسنه ٨٢الصادر بالقانون رقم 



  
  

٧٦

 

  ستاركيم تكنولوجيز ،أنك :لــــنيع  1   -
   الو)يات المتحدة أ)مريكية٧٧٠٧٠فلونفيودرايف ،ھيوستون ،تكساس  10822 :المركز العام
 فى منح رخصة استغ4ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ٣١/١٠/٢٠٠١الصادرة بتاريخ  ٢١٣٨٨لبراءة ا)ختراع رقم 
 الى مع اعادة دورةعملية )نتاج ميثانول باستخدام تصنيع ذو محتوى نيتروجين ع :فى شــأن

  ھيدروجين
  اخنوخ صادق الياس :الوكـــيل

  
 

  

  بتروديناميكس انفيروتمنتال انك :يعلــــن  2   -
   القاھره١١٩٥ص ب  :المركز العام

 فى منح رخصة استغ4ل فى جمھورية مصر العربية :ن الرغبةع
  ٣٠/٠٧/٢٠٠٣الصادرة بتاريخ  ٠٢٢٧١٩لبراءة ا)ختراع رقم 

  عمليه تقطير تحت ضغط منخفض وباستخدام عامل محفز :فى شــأن
  نزيه اخنوخ صادق الياس :الوكـــيل

  
 

  

  سينجينتا بارتيسيباشن اكتنجيز لشافت :يعلــــن  3   -
   ، القاھره١١٥١١ ، كود رقم ١١١٧ب . شارع ا)مير قدادار ميدان التحرير ، ص  2 :المركز العام
 ى منح رخصة استغ4ل فى جمھورية مصر العربيةف :عن الرغبة

  ٣١/٠٧/٢٠٠٥الصادرة بتاريخ  ٠٢٣٤٢٤لبراءة ا)ختراع رقم 
   كربوكساميد مبيده للفطريات–مشتقات ازول  :فى شــأن
  سھير ميخائيل رزق :الوكـــيل
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  ، إل تي دي.أوتسوكا فارماسوتيكال كو :يعلــــن  4   -
   الجيزة- المھندسين – الدور العاشر - شارع الحجاز ٥١ -١٢٤١١م البريدى الرق :المركز العام
 فى منح رخصة استغ4ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ٣٠/٠٨/٢٠٠٧الصادرة بتاريخ  ٠٢٣٧٧٥لبراءة ا)ختراع رقم 
  نظام جديد )ستنشاق مسحوق جاف عند تناوله عبر الرئه :فى شــأن
  مراحمد اللبادس :الوكـــيل

  
 

  

  ، إل تي دي.أوتسوكا فارماسوتيكال كو :يعلــــن  5   -
   الجيزة- المھندسين – الدور العاشر - شارع الحجاز ٥١ -١٢٤١١الرقم البريدى  :المركز العام
 فى منح رخصة استغ4ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ٣٠/٠٨/٢٠٠٧اريخ الصادرة بت ٠٢٣٧٩٢لبراءة ا)ختراع رقم 
  أداة استنشاق لتناول دواء عبر الرئتين :فى شــأن
  سمر أحمد اللباد :الوكـــيل

  
 

  

  يونيتد استيتس جيوصم كومبانى :يعلــــن  6   -
  :المركز العام
 فى منح رخصة استغ4ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ٣٠/٠٨/٢٠٠٧تاريخ الصادرة ب ٠٢٣٧٥٢لبراءة ا)ختراع رقم 
  لوح عازل للصوت يشتمل على قالب متشابك من الجبس الذي تم شكه وطريقة لصنعه :فى شــأن
  سمر أحمد اللباد :الوكـــيل
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  بيان
%حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالطلبات

  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنويةوذلك   
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-   1   (21) 2002090992  
(22) 2002/9/4  
  مركبات كيميائيه (54)

 CHEMICAL COMPOUNDS  

 ـ شركة مساھمة  سترا زينيكا ا بأ (71)
 هدى احمد عبد الهاى  (74)

  
 

  

-   2   (21) 2003090934  
(22) 2003/9/21  
  نباتات طبيه ذات فاعليه بيولوجيه كمضادات للفيروسات (54)

 Medicinal Plants with Biological activity as Antiviral  

  المركز القومى للبحوث (71)
  
 

  

-   3   (21) 2003090936  
(22) 2003/9/21  
  نباتات طبيه ذات فعاليه بيولوجيه كمضادات للسرطان (54)

 MEDICAL PLANTS WITH BIOLOGICAL ACTIVITY AS 
ANTICANCER  

   المركز القومى للبحوث-اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا  (71)
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-   4   (21) PCT/NA2005/000042  
(22) 2005/3/7  
  مركب الكانال لبوليمر قابل للذوبان فى الماء (54)

 WATER-SOLUBLE POLYMER ALKANALS  

   شركة مساھمة امريكية-نيكتار زرابيتكس ايه ال كوربريشين (71)
 سمر احمد اللباد (74)

  
 

  

-   5   (21) PCT/NA2005/000046  
(22) 2005/3/9  
  لuكتئاب شتقات ازاھتيروسيكل مثيل لبنـزوديوكسانات ھتيروسيكليه مدمجه مضادهم (54)

 ANTIDEPRESSANT AZAHETEROCYCLYLMETHYL 
DERIVATIVES OF HETEROCYCLE-FUSED BENZODIOXANS  

   شركه مساھمه–ويـث  (71)
 ھدى انيس سراج الدين  (74)

  
 

  

  

-   7   (21) 1999091129  
(22) 1999/9/9  
  ھيدروكينولينات  رباعي- ٢،٣،٤،،١ - مستبدل -٢- كربوسي امينو -٤مركبات  (54)

 4- CABOXYAMINO -2- SUBSTITUTED- 1-2-3-4 -
TETRAHYDROQINOLINES  

 ك ـ شركة متحدة فايزر برودكتس ان (71)
 ھدى احمد عبد الھادى  (74)
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-   8   (21) 1999091173   
(22) 1999/9/20  
  طريقه تحضير تركيبه عشبيه لمقاومه التھاب الكبد الوبائى (54)

 CLEAN LIVER USED FOR PREVENTING HEPATITIS  

   محمد مصطفى محمد منصور (71)
  
 

  

-   9   (21) 2003090935  
(22) 2003/9/21  
  نباتات طبيه ذات فاعليه بيولوجيه كمضادات لuكسده (54)

 Medicinal Plants with Biological activity as antioxidants  

  بحث العلمي والتكنولوجيا اكاديميه ال-المركز القومى للبحوث  (71)
  
 

  

-   10   (21) 2007090473  
(22) 2007/9/10  
  جھاز لضبط كثافه حلقه الغزل ��ت الحياكه الدائريه (54)

 YARN LOOP DENSITY ADJUSTMENT APPARATUS FOR 
CIRCULAR KNITTING MACHINES  

  ركه محدوده تايوانيه ش–ال تى دى . سي اوه , بايلونج ماشينيرى ميل  (71)
 سمر احمد اللباد  (74)
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-   11   (21) PCT/NA2005/000047  
(22) 2005/3/9  
  لuكتئاب مشتقات سيكلو الكيل امين لبنـزوديوكسانات ھتيروسيكليه مدمجه مضاده (54)

 ANTIDEPRESSANT CYCLOALKYLAMINE DERIVATIVES OF 
HETEROCYCLE-FUSED BENZODIOXANS  

   شركه مساھمه–ويـث  (71)
 ھدى احمد عبد الھادى  (74)

  
 

  

-   12   (21) PCT/NA2005/000065  
(22) 2005/3/16  
  وثيازوليدينديون تركيبه صيدليه متعدده المراحل تحتوى على مشتقات بيجوانيد (54)

 MULTISTAGE FORMULATION CONTAINING A BIGUANIDE 
AND THIAZOLIDINDIONE DERIVATIVES  

   شركه امريكيه محدوده المسئوليه–اندركس �بس ال ال سى  (71)
 هدى انيس سراج الدين (74)

  
 

  

  

-   13   (21) PCT/NA2005/000068  
(22) 2005/3/16  
  عمليه لتخليق مركبات وسيطه مفيده لتخليق مثبطات تيوبيولين (54)

 PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF INTERMEDIATES 
USEFUL FOR THE SYNTHESIS OF TUBULIN INHIBITORS.  

  ويـث ھولدينجز كوربوريشن ، شركه متحده (71)
  ھدى احمد عبد الھادى  (74)
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-   14   (21) PCT/NA2006/000275  
(22) 2006/3/19  
  مخاليط مبيده للفطريات (54)

 FUNGICIDAL MIXTURES  

 ـ شركة المانية  باســـف اكــتينجـز للشــا فت (71)
   طه حنفى محمود  (74)

  

-  15   (21) PCT/NA2006/000296  
(22) 2006/3/28   
  مضادات ھرمون مركز للميuنين (54)

 MELANIN CONCENTRATING HORMONE ANTAGONISTS  

 ذى بروكتر اند جامبل كومبانى ، شركه متحده  (71)
   اميره يسرى السيد احمد (74)

  

  

-   16   (21) 1997091011  
(22) 1997/9/29  
  لكيليدين �كتامات وايميدات غير متجانسه الحلقهارالكيل وارا (54)

 ARALKYL AND ARALKYLIDENE HETEROCYCLIC 
LACTAMS AND IMIDES  

  ـ شركة متحدة  فايزر انك (71)
  هدى احمد عبدالهادى (74)
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-   17   (21) PCT/NA2005/000054  
(22) 2005/3/10   
مندمجه غير  مشتقات بيبريدين مضاده لuكتئاب من مركبات بنزوداى اوكسان حلقيه (54)

  متجانسه
 ANTIDEPRESSANT PIPERIDINE DERIVATIVES OF 

HETEROCYCLE-FUSED BENZODIOXANS  
   شركه مساھمه امريكيه-ويلز  (71)
  سمر احمد اللباد  (74)

  

-   18   (21) PCT/NA2006/000212   
(22) 2006/3/4  
  توليفه من مثبط اعاده امتصاص سيروتونين ولوكسابين (54)

 THE COMBINATION OF A SEROTONIN REUPTAKE 
INHIBITOR AND LOXAPINE  

   شركه مساھمه دينماركيه–اس /اتش ليندبيك ايه  (71)
  سمر احمد اللباد  (74)

 

-   19   (21) PCT/NA2005/000062  
(22) 2005/3/15  
  فيتات منخفض غذاء اطفال يحتوى على بروتين صويا محلل مائيا جزئيا معزول بمحتوى (54)

 INFANT FORMULA CONTAINING PARTIALLY 
HYDROLYZED ISOLATED SOY PROTEIN WITH A REDUCED 
PHYTATE CONTENT.  

  ويــــث (71)
 هدى احمد عبدالهادى  (74)
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  بيان

#حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالبراءات
  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

  لعدم سداد الرسوم السنوية
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-   1   (11) 020412  
(21) 1995090774  
  جھاز وطريقه لمعالجه بذور القطن من النساله (54)

 APPARATUS AND METHOD FOR RECOVERY OF COTTON 
SEED FROM LINT  

   شركة مساھمة– دلتا اند باين =ند كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   2   (11) 022160  
(21) 2000091212  
  ماكينه لحام بالقوس الكھربي ذات مجموعات متعدده لتوصيل الكھرباء (54)

 ELECTRIC ARE WELDER WHTH A PLURALITY OF POWER 
SUPPLIES  

 ك ـ شركة مساھمة لينكولن جلوبال ان (71)
   خنوخ صادق الياسنزيه ا (74)

  
 

  

-   3   (11) 023480  
(21) 2002090979  
  مير تلسكوب (54)

 M. TEL . SCOPE .  

  محمد تيمور احمد محمد (71)
  
 

  



  

٨٧
    

  

  

-   4   (11) 023159   
(21) 2002091004  
   عطر متغيره ضوئياإطfقتركيبات تتضمن نظم  (54)

 COMPOSITIONS COMPRISING PHOTO - LABILE PEREFUME 
DELIVERY SYSTEMS  

 ـ شركة متحدة  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   5   (11) 023295  
(21) 2002091023  
   السباحةأحواض نمطية لبناء ألواح (54)

 MODULAR PANELS FOR PRODUCING SWIMMING POOLS  

  يسينز ديسجويوكس اس ايةب (71)
  سمر احمد اللباد (74)

  
 

  

-   6   (11) 020258  
(21) 1993090625  
الخامسه  طريقه لتحضير مشتقات فوسفوليبيدات محتويه عناصر عاليه من المجموعه (54)

  الرئيسيه
 PHOSPHOLIPID DERIVATIVES CONTAINING HIGHER 

ELEMENTS OF THE VTH MAIN GROUP  
  زينتاريس جي ام بي اتش (71)
  سھير ميخائيل رزق (74)

  
 

  



  

٨٨
    

  

  

  

-   7   (11) 021058  
(21) 1996090803  
  نظام لتوفير منفعه ذات شبكه (54)

 SYSTEM FOR THE SUPPLY OF A RTICULATED UTILITY  

  بليسى تيليومات سوث افريقيا ليمتد (71)
  يز عبد الملكجورج عز (74)

  
 

  

-   8   (11) 021190  
(21) 1997090882  
  اختزال المستحلبات الدھنيه المحتويه على سكر وطريقه لتعقيمه (54)

 REDUCING SUGAR CONTAINING FAT EMULSION AND A 
METHOD FOR ITS STERILIZATION  

  اوتسوكا فارماسوتيكال فاكتورى انك (71)
  د اللبادسمراحم (74)

  
 

  

-   9   (11) 21560  
(21) 1997090901  
  ماكينه حراريه ذو مولد متحرك =عاده توليد الطاقه (54)

 THERMAL POWER MACHINE HAVING A MOVING 
REGENERATOR.  

  كارل اوبرموسر (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  

٨٩
    

  

  

-   10   (11) 021349  
(21) 1998091093  
   بوصله الدوال المثلثيه (54)

 THE COMPASS OF TRIANGULAR FUNCTION  

  حمدى محمد زكريا اسماعيل (71)
  
 

  

-   11   (11) 023481  
(21) 2003090868  
  عمليه =نتاج عديد اوليفين ثنائى الشكل وطبقات رقيقه جداا منه (54)

 BIMODAL POLYOLEFIN PRODUCTION PROCESS AND FILMS 
THEREFROM.  

  يونيفيشن تكنولوجيز ل ل سى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   12   (11) 023783  
(21) PCT/NA2005/000205  
  وعاء محول للمعالجه الفلزيه للحديد الزھر ومصھور الصلب (54)

 VESSEL FOR THE METALLURGICAL TREATMENT OF PIG 
IRONSTEEL MELTS AND SIMILAR IN PARTICULAR A 
CONVERTER VESSEL  

   شركه مساھمه المانيه-اس ام اس دسماج ايه جى  (71)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

  
 

  



  

٩٠
    

  

  

-   13   (11) 21578  
(21) 1997090920 
 نظام لتوصيل الكھرباء  (54)

 AN ELECTRICAL SUPPLY ASSEMBLY 

  ال بور تزاك بى تى واى ليمتديونيفرس (71)
 سمير احمد اللباد (74)

  
 

  

  

  

  



 

 

 

 

  جمھورية مصر العربيةجمھورية مصر العربية                     
  وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى                                  

             أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا           أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
                

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع
  

  

  )٧١١(    العدد رقم                 ٢٠١٠عدد  نوفمبر 



      

  إعــــداد
  

  أميرة محمــد أحمــد. أ  مرفت توفيق عبــــد اهللا . أ

 أحمد حسـين أحمـــد. أ

        

 مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

 نيفال محمد نبيـــــل. أ

 ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيد      أ. أ

فرج محمـــــــد . أ

  يوسف

 شيماء ابراهيـم نبيـــل. أ

 

 زينب صبـــــح. أ

  

  

 إشراف

 عصمت على عبد اللطيف / املهندسة 

  القائم باعمال رئيس
 مكتب براءات االخرتاع

  

 

 مكتب براءات االختراع: الناشر 



 ١

  فھـــرس العدد
 رقم الصفحة الموضــوع                               

 i  ---------------------------------------------تصديــــر   -

 ii  ----------------------------------------------افتتاحية العدد   -

 iii  --------------------------------------رموز البيانات الببليوجرافية   -

  iv  ----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 v  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 vi  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

  ١  --- والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس٢٠١٠بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  اكتوبر   -

  والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون ٢٠١٠بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر اكتوبر   انبي  -

  ------------------------------------------PCT بشأن البراءات

٥  
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١٧  
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  تصدير

  

تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتـوى  
على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح    

اختراع، لالستغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات 
  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،   
تم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين 

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز   مكتب براءات 
البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من 
جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات      

  .التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام  التكنولوجية
وقد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية   

  مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة 
، وتطلب ذلك جهودا كبيرة  2003لسنة  1366ية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم التنفيذ

  .حتى صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع   

راعات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل التطوير التكنولوجى  لالخت
تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،  
وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن  

ت اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة  رعاية الموهوبين من ذوى القدرا
  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 

  رئيس أكاديمية                                                         
  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           

   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
 

  



(  

   العددافتتاحية 
  

  

 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

 1949 لسنة 132 الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم 1939

 82 ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعية ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

 وبمقتضى القانون األخير فإنه ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال2002لسنة 

يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم 

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

    ومما ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحمايـة حقـوق      

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى ج

والمبتكرين ـ من األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركـان العـالم    

الجديد الذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هـذا مزيـدا مـن                

 االهتمام بهذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسـب مـع             

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بمـا        واختراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت      

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

               القائم بأعمال        

  االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

  

  "عصمت على عبد اللطيف . م    "            
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 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
� �

 
 

 

 ةــــــــالدول الرمز  ةـــــــالدول الرمز
CR كوستاريكا       AE ا�مارات العربية المتحدة 

CU كوبا  AF أفغانستان 

CY قبرص  AL البانيا 

CZ جمھورية التشيك  AO +أنجو 

DE ألمانيا  AR ا-رجنتين 

DK الدنمارك  AT النمسا 

DM دومينيكا  AU استراليا 

DO لدومينيكان جمھورية ا  AZ اذربيجان  

DZ الجزائر  BA البوسنه والھرسك 

EC أكوادور  BB بربا دوس 

EE استونيا  BD بنج7ديش 

EG جمھورية مصر العربية  BE بلجيكا 

ES أسبانيا  BF بوركينا فاسو 

ET إثيوبيا  BG بلغاريا 

FI فنلندا  BH البحرين 

FR فرنسا  B I بروندى 

GA جابون  BJ نينبي  

GB المملكة المتحدة  BM برمودا 

GCC مجلس التعاون الخليجى    BO بوليفيا 

GD جرينادا   BR برازيل 

GE جورجيا  BS جزر الباھاما 

GH غانا  BU برما 

GM جامبيا   BW بتسوانا 

GN نيايغ  BY ب7روس  

GQ غينيا الوسطى  BZ بليز  

GR اليونان   CA كندا 

GT +جواتيما  CF ورية أفريقيا الوسطىجمھ 

GW غينيا بساو  CG الكونغو 

GY جويانا  CH  سويسرا   

HK ھونج كونج  CI ساحل العاج 

HN ھندوراس  CL شيلى 

HR كرواتيا  CM رونيكام 

HU المجر  CN الصين 

ID أندونسيا   CO   كولومبيا 

( iv )  
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 تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 MD جمھورية ملدوفا  ID إندونسيا 
 ML مالى   IE أيرلندا 

 MN منغوليا  IL إسرائيل 

 MR موريتانيا   IN الھند 

 MT مالطا  IQ العراق 

 MV جزر المالديف  IR إيران 

 MW مالوى  IS أيسلندا 

 MX الماكسيك  IT إيطاليا 

 MY ماليزيا  JO ا+ردن 

 MZ موزمبيق  JP اليابان 

 NA ناميبيا  KE كينيا 

 NE النيجر  KG كرجيزستان 

 NG نيجيريا  KM كومورس 

 NI نيكاراجوا  KN سانت كيتسى ونيفيز 

 NL ھولندا  KP شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية( 

 NO النيرويج  KR الجنوبية( جمھورية كوريا( 

 NZ نيوزي7ندا  KW الكويت 

 OM عمان  KZ كزاخستان 

 PA بنما  LA جمھورية +و الديمقراطية  
 PE بيرو  LB لبنان 

 PG جمھورية غينيا الجديدة  LC سانت لوشيا 

 PH الفلبين  LI ليخنشتين 

 PK باكستان  LK سيري7نكا 

 PL بولندا  LR ليبيريا 

 PT البرتغال  LS ليسوتو  

 PY بروجواى  LT لتوانيا 

 QA رقط   LU لوكسمبورج 

 RO رومانيا  LV تفيا+ 

 RS جمھورية الصرب  LY ةليبيالجمھورية العربية ال 

 RU جمھورية روسيا ا+تحادية  MA المغرب 

 RW رواندا  MC موناكو 

 SA المملكة العربية السعودية  MD جمھورية ملدوفا 
 SC سيشل  ME مونتينجيرو 
 SD السودان  MG مدغشقر 

( iv )  
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� �

ع رموز الدول األعضاءتاب  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 ZA جمھورية جنوب أفريقيا  RW رواندا 

 ZM زامبيا  SG سنغفافورة 

 ZR زائير  SI سلوفينيا 

 ZW زيمبابوى  SK سلوفيكيا 

    SL سيراليون 

    SM سان مارينو 

     SN السنغال  

    SO الصومال 

     SR سورنيام  

    ST ساوتومى و برنسبى 

    SV السلفادور 

    SY الجمھورية العربية السورية 

    SZ سوازي7ند 

    TD تشاد 

    TG جووت 

    TJ طاجيكستان 

    TH تاي7ند 

    TM تركمانستان 

    TN تونس 

    TR تركيا 

    TT ترناداد و توباجاو 

    TW تايوان 

    TZ جمھورية تنزانيا ا+تحادية 

    UA أوكرانيا 

    UG أوغندا 

    US الو+يات المتحدة ا-مريكية 

    UY أورجواى 

    UZ اوزبكستان 

    VE 7فنزوي 

    VN فيتنام 

    YD اليمن 

    YU يوغوسلفيا 
  

( iv )  
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  ان بي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر اكتوبر بالطلبات 

  والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 
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 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب5راءة بإخط5ار يوج5ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًا م55ن ًإل55ى مكت55ب ب55راءات ا?خت55راع مت55ضمنا أس55باب ا?عت55راض وذل55ك خ�55ل س55تين يوم55

ًتاريخ ا?ع�ن عن قبول الطلب ف5ى جري5دة ب5راءات ا?خت5راع ، ي5أتى ھ5ذا تطبيق5ا Hحك5ام 
 من قانون حماية حق5وق الملكي5ة الفكري5ة ال5صادر بالق5انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



  

٣

   

-   1   (21) 2006030081  
(22) 2006/3/2  
(71) UREA CASALE S.A -SWITZERLAND  
(72)  ROMITI ,DOMENICO  

 STICCHI, PAOLO.  
  سمر اللباد (74)
  عمليه >نتاج اليوريا ووحده انتاج متعلقه بھا (54)
(31) 0500732,3 – PCT/EP2005/012252 
(32) 03/03/2005 – 2005/11/10 
(33) EP  

  

-   2   (21) 2007020054  
(22) 2007/2/1  
  ضابط طيران سابق– خالد احمد امام -١ (71)

  عاصم شريف احمد -٢
 صيدلى -  محمد حمدى على -٣
     محمدأمامعمرو احمد  -٤
   احمد عمرو احمد امام محمد- ٥ 

  ـ محمود عمرو احمد ا>مام٦
    محمد عمرو احمد ا>مام-٧

  ضابط طيران سابق– خالد احمد امام -١  (72)
  عاصم شريف احمد -٢ 

 صيدلى -   علىمحمد حمدى -٣ 

     محمدأمامعمرو احمد  -٤ 

 
   احمد عمرو احمد امام محمد- ٥ 

  ـ محمود عمرو احمد ا>مام٦
  محمد عمرو احمد ا>مام-٧

  خالد احمد امام  (74)
   طريقه لتعديل مدخل التيار الكھربائى لوحده ارسال جرس >سلكيه (54)

  



  

٤

  

-   3   (21) 2007020090  
(22) 2007/2/20  
   جمھورية مصر العربية- المركز القومى للبحوث (71)
  كمال محمد علي خليل  (72)
محسب  ماجده/ المركز القومى البحوث ويمثلھا -نقطه ا>تصال بمكتب براءات ا>ختراع  (74)

  السيد واخرين
    الحرارهالقلويه و طريقه لعزل البpزميدات البكتيريه باستخدام مجموعه تشخيصيه بواسطه (54)

 

-   4   (21) 2007010037  
(22) 2007/1/24  
 )عميد مھندس قوات مسلحة متقاعد(ل محمد عبد الوھاب محمد اسماعي (71)
  محمد عبد الوھاب محمد اسماعيل  (72)
   الصنبور الموفر للماء (54)

  

-   5   (21) 2007080416  
(22) 2007/8/8  
  )جمھورية مصر العربية(محمد محمد القراميطي محروس / مھندس  (71)
  .محروس محمد محمد القراميطي / مھندس   (72)
   للدراسات العامة طريقه لعمل محاكي الشبكات الكھربية ذو الوقت الحقيقى المضبوط (54)
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر اكتوبر بالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
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 يعترض كتابة على السير فى إج:راءات الب:راءة بإخط:ار يوج:ه نأيجوز لكل ذى شأن " 

Bخت::راع مت::ضمنا أس::باب اBًعت::راض وذل::ك خ::�ل س::تين يوم::ا م::ن ًإل::ى مكت::ب ب::راءات ا
ًتاريخ اBع�ن عن قبول الطلب ف:ى جري:دة ب:راءات اBخت:راع ، ي:أتى ھ:ذا تطبيق:ا Nحك:ام 

 من قانون حماي:ة حق:وق الملكي:ة الفكري:ة ال:صادر بالق:انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 
   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



٧  
  

  

  

    

  

  

-   1   (21) 2008010044  
(22) 2008/1/8  
(71) GEOX S.P.A. (ITALY) 
(72)  POLEGATO MORETTI, MARIO  
  حذاء صامد للماء و منفذ لبخار الماء (54)
(31) PD2005A000228 - PCT/EP2006/006989 
(32) 2005/7/26 - 2006/7/17 
(33) IT  

  

-   2   (21) 2008030445  
(22) 2008/3/16  
(71) DYNTEK PTE LTD ( SINGAPORE ) 
(72)   1-NG, WEE BENG   

 2-WYATT, GARY DONALD  
  مجموعه دعم معماريه (54)
(31) 200505952-2 - PCT/SG2006/000266 
(32) 2005/9/16 - 2006/9/12 
(33) SG  

  

-   3   (21) 2008050753  
(22) 2008/5/7  
(71) METHANOL CASALE S.A ( SWITZERLAND)  
(72)  1-ENRICO RIZZI,   

 2-ERMANNO FILIPPI,   

 3-MIRCO TAROZZO,   
  مفاعل كيميائي ثابت درجه الحراره ظاھريا (54)
(31) 05024289 - PCT/EP2006/010445 
(32) 2005/11/8 -                 2006/10/31 
(33) EP  

  



٨  
  

  

  

    

  

  

-   4   (21) 2008050893  
(22) 2008/5/28  
(71) LUNATONE INDUSTRIELLE ELEKTRONIK GMBH(AUSTRIA)   
(72)  MAIR, ALEXANDER  
  بكرة وجھاز لبيان خواص ماده اللف (54)
(31) A 1935/2005 - PCT/AT2006/000485 
(32) 2005/11/30 - 2006/11/24 
(33) AT  

  

-   5   (21) 2008060950  
(22) 2008/6/8  
(71) ITALCEMENTI S.P.A (ITALY)  
(72)  1-GUERRINI, GIAN, LUCA  

 2-ALFANI, ROBERTA  
  شكله عمليه dنتاج منتج مشكل بالبثق مصنع من ماده اسمنتيه والحفاظ على (54)
(31) MI2005A002359 - PCT/EP2006/011733 
(32) 2006/12/19 - 2006/12/5 
(33) IT  

  

-   6   (21) 2008061112  
(22) 2008/6/29  
(71) SIEMENS AKTIENGESLLSCHAFT (GERMANY)  
(72)  JURETZEK, UWE  

  

  ھارونشحاته ماجده  (74)
  دوره بخار فى محطه طاقه (54)
(31) PE06000183.1 - PCT/EP2007/050081 
(32) 2006/1/5 - 2007/1/4 
(33) EP  

  



٩  
  

  

  

    

  

  

-   7   (21) 2008071187  
(22) 2008/7/15  
(71) INEOS EUROPE LIMITED ( UNITED KINGDOM)  
(72)  WILLIAMS, VAUGHAN, CLIFFORD  
  مفاعل عمليه لمsمسه ھيدروكربون وغاز يحتوى على اpكسجين مع طبقه محفز في (54)
(31) PCT/GB2006/004825 - 06250307,3 
(32) 2006/12/20 - 2006/1/20 
(33) EP  

  

-   8   (21) 2008071250  
(22) 2008/7/24  
(71) SPINCONTROL GEARING LLC  

(UNITED STATES OF AMERICA) 
(72)  1-CARRIER,DAVID,O  

 2-CARRIER,ERIC,D  
  مجموعه تروس دوديه تحتوى على مدرجه كريات مسماريه (54)
(31) PCT/US2007/001774 - 11/340,920 
(32) 2007/1/23 - 2006/1/26 
(33) US  

  

  

-  9   (21) 2008071294  
(22) 2008/7/30  
(71) BTI-CINO S.P.A.( ITALY)  
(72)  FABRIZI, FABRIZIO  
  المذكور جھاز لحمايه اdجھزه الكھربائيه و مجموعه من اdجزاء تشتمل الجھاز (54)
(31) PCT/IT2007/000062 - RM2006A000099 
(32) 2007/1/31 - 2006/2/27 
(33) IT  

  



١٠  
  

  

  

    

  

  

-  10   (21) 2008081420   
(22) 2008/8/24  
(71) RAYMOND MATTIOLI, (LUXEMBOURG)   
(72)  MATTIOLI, RAYMOND  
  مجمع تركيز (54)
(31) 06075432,2 - PCT/EP2007/001531 
(32) 2006/2/24 - 2007/2/22 
(33) EP  

  

  

-  11   (21) 2008091538  
(22) 2008/9/17  
(71)  UNIBIND LIMITED (GYPRUS) 
(72)  PELEMAN,GUIDO  
  طريقه لربط حرارى لرزمه من اوراق مفصوله و عنصر الربط المستخدم (54)
(31) PCT/IB2007/000636 - 2006/0179 
(32) 2007/3/14 - 2006/3/22 
(33) BE  

  

-  12   (21) 2008091565  
(22) 2008/9/21  
(71) HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. (NETHERLANDS) 
(72)  JAN BART, BAX,   
  جھاز لعمل سداده ذات لولبه داخليه (54)
(31) 1031411 - PCT/NL2007/050111 
(32) 2006/3/20 - 2007/3/19 
(33) NL  

  



١١  
  

  

  

    

  

  

-  13   (21) 2008091596  
(22) 2008/9/25   
(71)  CAPAN, RAHMI, OGUZ ( TURKEY) 
(72)  CAYLI HULYA 
  مه احواض شمسيه على شكل قطع مكافئ بھا وسائل تتبع دوارهانظ (54)
(31) PCT/IB2006/050941 
(32) 2006/3/28 
(33) IB  

  

  

-  14   (21) 2008091618  
(22) 2008/9/28  
(71) GERMANS BOADA, SA ( ESPAIN) 
(72)  JOSEP COMAS,TORRENTS  

  جھاز قطع السيراميك يدويا (54)
(31) U200600738 - PCT/ES2007/000164 
(32) 2006/3/27 - 2007/3/27 
(33) ES  

  

-  15   (21) 2008101645  
(22) 2008/10/7  
(71) SUNCYCLE INTERNATIONAL GMBH (SWITZERLAND)  
(72)  1-BIJL, ROY  

 2-PENNING, PETER  
  جھاز لتحويل الطاقه الشمسيه (54)
(31) PCT /NL2007/000095 - NL 1031544 
(32) 2007/4/5 - 2006/4/7 
(33) NL  

  



١٢  
  

  

  

    

  

  

-  16   (21) 2008101704  
(22) 2008/10/16  
(71) HOSNY IBRAHIM SABRY (EGYPT)  
(72)  HOSNY IBRAHIM SABRY 
  شمعه اشعال (54)
(31) PCT/EG2006/000016 
(32) 2006/4/20 
(33) EG  

  

-  17   (21) 2008101778  
(22) 2008/10/29  
(71) FORESIGHT PRODUCTS, LLC  

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  STAHM, WILLIAM, G.  
  خطاف تثبيت ارضى محسن (54)
(31) 29/270,187 - 11863138 - PCT/US2007/014145 
(32) 2006/12/19 - 2007/5/14 - 2007/6/15 
(33) US  

  

-  18   (21) 2008111805  
(22) 2008/11/6  
(71) SMS DEMAG AG (GERMANY) 
(72)  1-SEIDEL, JÜRGEN  

 2-SUDAU, PETER  
  جھاز dنتاج شريحه معدنيه بواسطه الصب المستمر (54)
(31) 10 2006 024 586,5 - 10 2007 022 928,5 - PCT/EP2007/004578  
(32) 2006/5/26 - 2007/5/14 - 2007/5/23 
(33) DE  

  



١٣  
  

  

  

    

  

  

-  19   (21) 2008111883  
(22) 2008/11/19  
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMAN)  
(72)  RZIHA, MICHAEL  
طريقه تشغيل جھاز  جھاز لقياس قياسات النقاوه فى دوره اوساط فى محطه توليد قدره و  (54)

  القياس ھذا
(31) EP06013354.3 - PCT/EP2007/055380 
(32) 2006/6/28 - 2007/6/1 
(33) EP  

  

-  20   (21) PCT/NA2005/000683  
(22) 2005/10/26  
(71) BONGRAIN S.A.,  ( FRANCE) 
(72)  BONNIN, YVES  
واحد لھذه  عبوه فرديه تحتوى على معجون منتج غذائى ومزوده على اdقل بعنصر سحب (54)

  العبوه وطريقه لتصنيعھا
(31) 03/05350 - PCT/FR2004/001029 
(32) 2003/4/30 - 2004/4/28 
(33) FR  

  

  

-  21   (21) PCT/NA2006/000639  
(22) 2006/7/5  
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 

ALIMITED ( GERMANY)  
(72)  1-GESER, JOHANNES  

 2-HAUSMANN, MATTHIAS  
   للحفاظ على مكون تحت ضغط الموائعجھاز (54)
(31) 102004001451 - PCT /EP 2004/014764 
(32) 2004/1/18 - 2004/12/28 
(33) DE  

  



١٤  
  

  

  

    

  

-  22   (21) PCT/NA2007/000095   
(22) 2007/1/29  
(71) QUALCOMM, INCORPORATED  

(UNITED STATES OF AMERICA)  
(72)  1-MICHAEL M. WANG, 

 2-FUYUN LING, 

 3-RAMASWAMY MURALI, 

 4-RAJIV VIJAYAN, 
  سمراحمد اللباد (74)
  نظام وطريقه للتوليف التنوعى (54)
(31) 60/592,999 - PCT/US2005/027105 
(32) 2004/7/29 - 2005/7/29 
(33) US  

  

-  23   (21) PCT/NA2007/000993  
(22) 2007/9/17  
(71) WIBERG, OLE (ITALY) 
(72)  WIBERG, OLE  

  

  سمراحمد اللباد (74)
  ھذا النوع مقعد، يمكن تحويله الي سرير، وغطاء للسطح الممتد لوحده من اdثاث من (54)
(31) A 471/2005 - A 454/2006 - PCT/AT2006/000118 
(32) 2005/3/21 - 2006/3/17 - 2006/3/20  
(33) AT  

  



١٥  
  

  

  

    

  

  

-  24   (21) PCT/NA2007/001074  
(22) 2007/10/8  
(71) BTI- CINO S.P.A (ITALY)  
(72)  1-FABRIZI, FABRIZIO  

 2-DE AMBROGGI, RENATO  

 3-PIANEZZOLA, ENRICO  

 4-CALDERARA, ENNIO  
جھاز كھربى  اطار ارتكازى و مجموعه من اdجزاء المكونه لھذا اdطار من اجل تثبيت (54)

  ئطعلى الحا
(31) RM 2005A000162 - PCT/IT2006/000216 
(32) 2005/4/7 - 2006/4/3 
(33) IT  

  

-  25   (21) PCT/NA2007/001267   
(22) 2007/11/20  
(71) ALCON, INC. (SWITZERLAND)  
(72)  1-SCHLUETER, DOUGLAS, C.  

 2- KARAKELLE MUTLU, 
   واdذن والحنجرهمواد لعمل جھاز بصرى ولsنف (54)
(31) 60/690,000 - PCT/US2006/022808 
(32) 2005/6/13 - 2006/6/12 
(33) US   

  



١٦  
  

  

  

    

  

 

-   26   (21) 2008111806  
(22) 2008/11/4   
(71) SMS DEMAG AG (GERMANY) 
(72)  1-SUDAU, PETER  

 2-MERZ, JÜRGEN  

 3-KIPPING, MATTHIAS  

 4-SEIDEL, JÜRGEN  
  طريقة dنتاج شريحة معدنية بواسطة الصب المستمرجھاز و (54)
(31) 10 2006 024 586,5 - 10 2007 022 927,7 - PCT/EP2007/004598 
(32) 2006/5/26 - 2007/5/14 - 2007/5/23 
(33) DE  
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  انبي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر اكتوبر بالطلبات 

  PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
 من القانون) ١٧(طبقا 4حكام المادة 
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لل;;وزير المخ;;تص ـ عل;;ى ح;;سب ا4ح;;وال ـ بع;;د ا4ع;;�ن ع;;ن قب;;ول طل;;ب الب;;راءة " 

 السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطل;ب يتعل;ق ب;شئون ا4عتراض على
ال;;دفاع او ا4نت;;اج الحرب;;ى او ا4م;;ن الع;;ام او ان ل;;ه قيم;;ة ع;;سكرية او امني;;ة او ص;;حية، 
ويك;;ون ا4عت;;راض خ;;�ل ت;;سعين يوم;;ا م;;ن ت;;اريخ ا4ع;;�ن ع;;ن قب;;ول طل;;ب الب;;راءة ف;;ى 

  . جريدة براءات ا4ختراع
ض ف;;ى الح;;ا4ت الم;;شار اليھ;;ا وق;;ف ال;;سير ف;;ى اج;;راءات اص;;دار ويترت;;ب عل;;ى ا4عت;;را

  "البراءة  



١٩
    

  
    

  

  
-   1   (21) PCT/NA2006/000998  

(22) 2006/10/18  
(71) FONDATION POUR LA RECHERCHE DIAGNOS TIQUE 

(SWITZELAND) 
(72)   1-BURNOUF, THIERRY  

 2-EL-EKIABY MAGDY 

 3-GOUBRAN HADI ALPHONSE 

 4-RADOSEVICH, MIRYANA  
  بيولوجيه عئمجموعات حقائب ل<ستخدام مره واحده للتثبيط الفيروسى فى موا (54)
(31) 05290223,6 -( PCT/EP2006/001455) 
(32) 2005/2/1 -                        2006/2/1 
(33) EP  

  

  

 



  

٢٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان بي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر أكتوبر بالطلبات 
 PCT بشأن البراءات التعـــاون اتفاقيــــة إطاروالمقدمة فى 

  )نموذج منفعة(
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 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب<راءة بإخط<ار يوج<ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًمت<<ضمنا أس<<باب اFعت<<راض وذل<<ك خ<<�ل س<<تين يوم<<ا م<<ن إل<<ى مكت<<ب ب<<راءات اFخت<<راع  ً

ًتاريخ اFع�ن عن قبول الطلب ف<ى جري<دة ب<راءات اFخت<راع ، ي<أتى ھ<ذا تطبيق<ا Pحك<ام 
 من قانون حماية حق<وق الملكي<ة الفكري<ة ال<صادر بالق<انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



  

٢٢

  
-   1   (21) PCT/NA2007/001076  

(22) 2007/10/8  
(71) )BTI - CINO S.P.A. ( ITALY  
(72)  FABRIZI,FABRIZIO  

  

  موريس وھبه موسى (74)
  كھربى اطار ارتكازى لجھاز (54)
(31) RM 2005A000164 - PCT/IT2006/000217 
(32) 2005/4/7 - 2006/4/3 
(33) IT  
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  بيان

   ٢٠١٠اكتوبر  بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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 م.ن ق.انون حماي.ة ١٩ الم.ادة  م.نللفق.رة الثاني.ةيتم النشر ع.ن الب.راءات ال.صادرة طبق.ا " 
:  الت..ى ت..نص علـــ..ـى  و ٢٠٠٢ل..ســنة  ٨٢ كري..ة ال..صادر بالق..انون رق..محق..وق الملكي..ة الف

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق.رار ف.ى 
  "جريدة براءات اNختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

٢٥
   

  

  

  
  
  
  

-   1   (11) 024835  
(21) 2005070343  
(22) 2005/7/27  
(71) ROHM AND HAAS COMPANY 

100 INDEPENDENCE MALL WEST PHILADELPHIA, PA 19106  
2399  (UNITED STATES OF AMERICA)  

(72)  1-RICHARD M. BASEL  
 2-EDWARD CHARLES KASTANSEK  

 3-BRIDGET MARIE STEVENS  

  

  محمد محمد بكير/ا,ستاذ (74)
  ھا بروبينات حلقيه وعوامل مساعده لزياده الفاعليهتركيبات ب (54)
(51) int. Cl. 8 A01N3/00 27/00, 25/22, 25/28  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٢٦
   

  

  

  
  
  
  

-   2   (11) 024840  
(21) 2006080408  
(22) 2006/8/7  
  المركز القومى للبحوث (71)

   جمھوريه مصر العربيه-  الجيزه- الدقى  )التحرير سابقا(شارع البحوث  33
  دعاء عبد الرحمن محمود حسانين/ دكتوره  (72)
/ السيده   المركز القومى للبحوث ويمثلھا- تفويض نقطه ا,تصال بمكتب براءات ا,ختراع  (74)

  ماجده محسب السيد واخرين
  انتاج وتقييد وتنقيه انزيم ا,نفيرتيز باستخدام نشاره الخشب كحامل (54)
(51) int. Cl. 8 C12N 11/02  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٢٧
   

  

  

  
  
  
  

-   3   (11) 024847  
(21) 2007110586  
(22) 2007/11/12   
 احمد عبده عبد اللطيف/ا,ستاذ (71)

 جمھوريه مصر - ا,حمر   محافظه البحر- البحر ا,حمر- راس غارب -مساكن الوادى 
  العربيه

   عبد اللطيفاحمد عبده/ا,ستاذ  (72)
   جoب عينات الزيت (54)
(51) int. Cl.8 F16K 1/20,G01N 1/10  

    سنة٢٠: مدة الحماية 
  



  

٢٨
   

  

  

  
  

-   4   (11) 024860  
(21) 2006060233  
(22) 2006/6/5   
 ھشام سيد حسن الشريف/مھندس (71)

   القاھره- مدينه نصر –ش الطيران 33
  ريفھشام سيد حسن الش/مھندس  (72)
  محمود خلف هللا الشافعى (74)
  نظام متكامل لoعoن عن منتج (54)
(51) int. Cl. 8 A63H 27/10,B32B 9/00,G09F 19/00, 21/06  

   سنة٢٠: مدة الحماية 
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  انبي
   للطلبات ٢٠١٠بالبراءات الصادرة خ�ل شھر اكتوبر 

 PCT بشأن البراءات التعـــاون اتفاقيــــة إطارالمقدمة فى 
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 م4ن ق4انون حماي4ة ١٩ الم4ادة  م4نللفق4رة الثاني4ةيتم الن4شر ع4ن الب4راءات ال4صادرة طبق4ا " 

:  الت44ى ت44نص علـــ44ـى  و ٢٠٠٢ل44ســنة  ٨٢ ن رق44محق44وق الملكي44ة الفكري44ة ال44صادر بالق44انو
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھ4ذا الق4رار ف4ى 

  "جريدة براءات اPختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



٣١
  
  
    

  

  
-   1   (11) 024834  

(21) PCT/NA2007/001375  
(22) 2007/12/5  
(71) P.M.M. HOFF HOLDING B.V 

FRANSEWEG 9, NL-4651 PV STEENBERGEN -NETHERLANDS  
(72)  HOFF, PETRUS, MATTHEUS, MARIA  

  

  نزيه اخنوخ صادق الياس/ ا*ستاذ (74)
  دعامه نبات وطريقه ولوح لتجميع الماء (54)
(31) PCT/NL2006/000282 - 1029307 - 1029216  
(32) 2006/6/8 - 2005/6/21 - 2005/6/8  
(33) NL 
(51) int. Cl. 8 A01G 13/02   

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٢
  
  
    

  

  

-   2   (11) 024836  
(21) PCT/NA2007/000443  
(22) 2007/5/2  
(71) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 

1-1, HIGASHIKAWASAKI - CHO 3 -CHOME , CHUO - KU KOBE 
- SHI HYAGO 650 - 8670 - JAPAN  

(72)  OTA, HIDEAKI  
  

  محمد محمد بكير/ ا*ستاذ (74)
فى  نظام امداد وسط تسخين وجھاز كبت التراوحو كھربيه ة حرارية شمسيةنظام توليد طاق (54)

  .درجات الحراره
(31) PCT/JP2006/312162  
(32) 2006/6/16  
(33) JP   
(51) int. Cl. 8 F24H 1/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٣
  
  
    

  

  

-   3   (11) 024837  
(21) PCT/NA2006/001079  
(22) 2006/11/12  
(71) BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS 

1, AVENUE EUGENE FREYSSINET, 78280 GUYANCOURT 
FRANCE 

(72)  1-ARISTAGHES ,PIERRE  
 2-LONGCHAMP , PIERRE  

 3-AUTUORI ,PHILIPPE  

 4-PALBRAS ,PATRICK  

  

  شادي فاروق مبارك/ا*ستاذ (74)
  طريقه وجھاز لبناء نفق مغمور على تربه تحت سطح البحر (54)
(31) PCT/IB2005/001741 -    0405129  
(32) 2005/5/11 - 2004/5/12  
(33) WO -             FR  
(51) int. Cl. 8 E02D 29/07  

   سنة٢٠: ة الحمايةمد 

  
 

  



٣٤
  
  
    

  

  

-   4   (11) 024838  
(21) PCT/NA2005/000105  
(22) 2005/4/4   
(71) COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE 

1, RUE LÉON MIGAUX F-91300 MASSY- FRANCE  
(72)  1-MEU-NIER, JULIEN 

 2-BIANCHI ,THOMAS  

  

  شادى فاروق مبارك/ ا*ستاذ (74)
  فى ا*شارات الزلزاليه ا*ھتزازيه) الھارمونيه(طريقه لخفض الضوضاء التوافقيه  (54)
(31) 02/12338 - PCT/FR03/002906  
(32) 2002/10/4 -               2003/10/3  
(33) FR 
(51) int. Cl. 8 G01V 1/36  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٥
  
  
    

  

  

-   5   (11) 024841  
(21) PCT/NA2006/000485  
(22) 2006/5/23  
(71) KONE CORPORATION 

KARTANONTIE 1, FI-00330 HELSINKI (FINLAND)  
(72)   1-AULANKO, ESKO  

 2-MUSTALAHTI, JORMA  

  

   ھدى انيس سراج الدين/ا*ستاذة (74)
   تركيبه لتعليق مصعد (54)
(31) 20031718 - PCT/FI2004/000704  
(32) 2003/11/24 -               2004/11/22   
(33)  FI  
(51) int. Cl. 8 B66B 11/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٦
  
  
    

  

  

-   6   (11) 024843  
(21) PCT/NA2006/000567  
(22) 2006/6/15  
(71) E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY 

1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DE 19898  
UNITED STATES OF AMERICA 

(72)  1-CLARK , DAVID, ALAN  
 2-FINKELSTEIN BRUCE LAWRENCE  

 3-ARMEL, GREGORY, RUSSELL  

 4-WITTENBACH, VERNON, ARIE  

  

  ھدى انيس سراج الدين/ ا*ستاذه (74)
  بريميدينات مبيده ل{عشاب (54)
(31) 60/531,300 - 60/598,397 - PCT/US2004/042302  
(32) 2003/12/19 -     2004/8/3 -                 2004/12/16  
(33) US  
(51) int. Cl. 8 A01N 43/54,C07D 239/42  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٧
  
  
    

  

  

-   7   (11) 024844  
(21) PCT/NA2005/000064  
(22) 2005/3/16  
(71) ARKEMA 

4-8, COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX -FRANCE  
(72)  1-AUBERT ,THIERRY  

 2-AUGER, JACQUES  

  

  ھدى انيس سراج الدين/ ا*ستاذه (74)
الفنيه  معالجه مبيده ل{فات فى المنتجات الغذائيه المخزونه والطرود وا*بنيه وا*عمال (54)

  باستخدام مركبات الكبريت
(31) 02/11605 - PCT/FR2003/002725  
(32) 2002/9/19 -                    2003/9/16  
(33) FR  
(51) int. Cl. 8 A01N 41/12  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٨
  
  
    

  

  

-   8   (11) 024846  
(21) PCT/NA2006/000807  
(22) 2006/8/30  
(71) CIBO N.V 

CIBO N.V, DEUGENIET STRAAT 5, B-3150 TILDONK BELGIUM  
(72)  DOMINIQUE, GILLES  

  

  سمر احمد اللباد/ ا*ستاذه (74)
  عنصر صنفره (54)
(31) PCT/IB2005/050799 - 2004/0116  
(32) 2005/3/3 -   2004/3/3  
(33) WO -             BE  
(51) int. Cl. 8 B24D 13/16  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٣٩
  
  
    

  

  

-  9   (11) 024850  
(21) 2008060927  
(22) 2008/6/4  
(71) SOCIEDAD ESPAOLA DE DESARROLLOS QUIMICOS S.A 

AV DIAGONAL 352, E08013 BARCELONA -SPAIN  
(72)  1-PALENCIA ADRUBAU, JAUME  

 2-CASTELLA SOLA, JAUME  

 3-BARROT FEIXAT, MIREIA  

 4-ROURA SANTOS, LIDIA  

  

  ھدى احمد عبد الھادى/ا*ستاذه (74)
  جھاز*حتجازحشرات الثمرات (54)
(31) PCT/EP2006/011135 - 200503100  
(32) 2006/11/20 - 2005/12/16  
(33)  EP -               ES  
(51) int. Cl. 8 A01M 1/02, 1/10  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٠
  
  
    

  

  

-  10   (11) 024852  
(21) PCT/NA2006/000509  
(22) 2006/6/1  
(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V 

PARK STRAAT83- NL-2514 JB THE HAGUE - NETHERLANDS  
(72)  1-CHEN ,YIYAN  

 2- LEE JESSE 

 3- POPE, TIMOTHY L. 

  

  ھدى عبد الھادى/ ا*ستاذه (74)
  حفره بئر ثانى اكسيد الكربون لمعالجهتركيب مائع يتم عمل رغوه منه او تنشيطيه باستخدام  (54)
(31) PCT/IB2004/052646 - 60/527,552 - 10/860,855  
(32) 2004/12/2 -   2003/12/5 -     2004/6/4  
(33) WO -               US -              US  
(51) int. Cl. 8 C09K8/06,8/38  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤١
  
  
    

  

  

-   11   (11) 024853  
(21) 2008020320  
(22) 2008/2/25  
(71) UNILEVER PLC 

UNILEVER HOUSE BLACKFRIARS LONDON EC4P 4BQ  
UNITED KINGDOM  

(72)  1-ACHTERKAMP GEORGE  
 2-ACKERMANN, DIETER KURT, KARL  

 3-INOUE, CHIHARU  

 4-KUHN, MATTHIAS  

  

  بد الھادىھدى احمد ع/ ا*ستاذه (74)
ويحتوى   وصلصله مرق اللحم او ل{ستخدام كتابل،حساء، مركز معبا لتحضير مرق (54)

  .المركز زانثان وصمغ التارا
(31) 07110027,5  
(32) 2007/6/12  
(33) EP  
(51) int. Cl. 8 A23L1/39, 1/40, 1/313, 1/221, 1/054, 1/0526, 1/05 

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 



٤٢
  
  
    

  

  

-  12   (11) 024854  
(21) PCT/NA2005/000091  
(22) 2005/3/29  
(71) BP CORPORATION NORTH AMERICA INC 

4101 WINFIELD POAD, WARRENVILLE, ILIMOIS 60555 
UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  1-JONES ,RICHARD ,JR  
 2-WARD ,PATRICK B  

 3-SAWCHUK ,JEFFERY, H  

  

   ھدى احمد عبد الھادى/ ا*ستاذه (74)
 *نتاج طاقه لضغط عامل مثلج وطاقه CO2 نظام وطريقه ذات انبعاثات منخفضه من (54)

  كھربيه لعمليه اساله غاز ھيدروكربونى خفيف باستخدام حقن ھواء مبرد الى التربينات
(31) 60/414,806 - PCT/US2003/030555  
(32) 2002/9/30 -                   2003/9/29  
(33)                               US  
(51) int. Cl. 8 F25J1/02, 6/10, F02C6/18, F01K23/06   

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٣
  
  
    

  

  

-  13   (11) 024855  
(21) PCT/NA2006/000729  
(22) 2006/8/2  
(71) RHODIA CONSUMER SPECIAL LIMITED 

OAK HOUSE, REEDS GRESCENT, WATFORD, 
HERTFORDSHIRE WD24 4QP - UNITED KINGDOM  

(72)  ROBERT, ERIC. TALBOT  
 CHRISTOPHER, RAYMOND,. JONES  

  

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا*ستاذه (74)
  لمعالجه نظام ماء ملوث THP تركيبه تعاونيه مبيده حيويا تشتمل ملح (54)
(31) 0402395,8 - PCT/GB2005/000373  
(32) 2004/2/3 -                      2005/2/3  
(33) GB   
(51) int. Cl. 8 C02F5/14, A01N25/30, 57/34,   

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٤
  
  
    

  

  

-  14   (11) 024856  
(21) 2008071266  
(22) 2008/7/28  
(71) SMS DEMAG AG 

EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4, 40237 DÜSSELDORF 
GERMANY   

(72)  1-KLEIN, CHRISTOPH  
 2-HOFMANN, DIETER  

 3-BENFER, FRANK  

  

  وجيه نبيه عزيز/ ا*ستاذ (74)
 او معادله درجات الحراره لمنتجات مصبوبه باستمرار للفو*ذ او/فرن صب و درفله و (54)

  ئيه للشرائط على الساخنسبائك الفو*ذ و نظام ترتيبه عكس الدرفله النھا
(31) PCT/EP2006/012164 - 10 2006 005 635.3  
(32) 2006/12/18 -                2006/2/8  
(33) EP -                         DE  
(51) int. Cl. 8 F27B 9/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٥
  
  
    

  

  

-  15   (11) 024857  
(21) PCT/NA2006/000737  
(22) 2006/8/6  
(71) SO.M.I. PRESS-SOCIETA METALLI INIETTATI S.P.A 

4, VIA SCANDALLI, I-60022 CASTELFIDARDO(AN) -ITALY  
(72)  ARMANNI, PIERO  

  

  وجدى نبيه عزيز/ ا*ستاذ (74)
 ن رؤوسحارق غاز مزدوج لمواقد الطھى التى تعمل بالغاز من النوع المزود بالعديد م (54)

  الشع{ت المركزيه
(31) PCT/IT2005/000018 - MC2004A000024  
(32) 2005/1/17 -               2004/2/13  
(33) IT  
(51) int. Cl. 8 F23d 14/06  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٦
  
  
    

  

  

-  16   (11) 024858  
(21) PCT/NA2007/001220  
(22) 2007/11/11  
(71) SMS DEMAG AG 

EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4, 40237 DÜSSELDORF -
GERMANY  

(72)  1-KIPPING, MATTHIAS  
 2-TENCKHOFF ,BERNHARD  

  

  وجيه نبيه عزيز/ ا*ستاذ (74)
  جھاز لط{ء شريحه معدنيه بالغمس على الساخن (54)
(31) PCT/EP2006/006011 - 10 2005 029 576.2  
(32) 2006/6/22 -              2005/6/25  
(33) EP -                         DE  
(51) int. Cl. 8 C23C2/00, 2/40  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٧
  
  
    

  

  

-  17   (11) 024859  
(21) 2008040618  
(22) 2008/4/15  
(71) SMS DEMAG AG 

EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4, 40237 DÜSSELDORF 
GERMANY 

(72)  1-ROSENTHAL, DIETER  
 2-KRAMER ,STEPHAN  

 3-SEIDEL, JURGEN  

 4-BENFER, FRANK  
  وجدى نبيه عزيز/ ا*ستاذ (74)
  طريقه وجھاز *نتاج شريحه معدنيه بالسبك والدلفنه المستمره (54)
(31) PCT/EP2006/011762 - 102005060764.0 -102006010137,5  

 102006054 932,5  
(32)  2006/12/7 -  2005/12/16 -   2006/3/6   

2006/11/22  
(33) EP        -DE   
(51) int. Cl. 8 B21B 1/46  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٤٨
  
  
    

  

  

-  18   (11) 024861  
(21) 2008060982  
(22) 2008/6/12  
(71) ZANOVELLO S.R.L 

VIA COLPI, 22, I-35010 LIMENA -ITALY  
(72)  1-SANTELLO, GIOVANNI  

 2-ZANOVELLO ,PAOLO  

  

   ماجده ھارون وناديه ھارون/ ا*ستاذه (74)
  مفصله *بواب فرن او ما شابھه (54)
(31) PD2006A000034 - PCT/EP2007/050788  
(32) 2006/2/2 -                   2007/1/26  
(33) IT -                               EP  
(51) int. Cl. 8 E0D11/10  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
  



  

٤٩  
  

  

  

  

   
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  بيان

  ٢٠١٠اكتوبر بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
   فى إطار معاھدة الجاتPCTللطلبات المقدمة 

MAIL BOX 
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 م7ن ق7انون حماي7ة ١٩ الم7ادة  م7نللفق7رة الثاني7ةيتم النشر ع7ن الب7راءات ال7صادرة طبق7ا " 
:  الت77ى ت77نص علـــ77ـى  و ٢٠٠٢ل77ســنة  ٨٢ ق77محق77وق الملكي77ة الفكري77ة ال77صادر بالق77انون ر

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق7رار ف7ى 
  "جريدة براءات اXختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

٥١  
  

  

  

  

-   1   (11) 024842   
(21) PCT/NA2005/000152  
(22) 2005/4/20  
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE -BELGIUM  
(72)  1-CHEN , XIAOLI  

 2-MATTHEWS , JAY, M  

 3-DEMAREST , KEITH, T  

 4-LEE ,JUNG  

 5-RYBCZYNSKI , PHILIP  

  

   ھدى انيس سراج الدين/ ا,ستاذه (74)
  تترالينات واندينات مستبدله (54)
(31) 60/419,935 - 60/495,270 - PCT/US2003/033090  
(32) 2002/10/21 -   2003/8/15 -                 2002/10/17  
(33) US  
(51) int. Cl. 7 C07C 13/00, 275/34, 275/28 A61P 3/06, A61P 9/12,   

 ١٦/١٠/٢٠٢٣تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 

  
 

  



  

٥٢  
  

  

  

  

-   2   (11) 024848  
(21) PCT/NA2004/000002  
(22) 2004/1/10   
(71) ASTRAZENECA UK LIMITED 

15 STANHOPE GATE, LONDON, W1Y 6LN - UNITED KINGDOM  
(72)  1-MATSUSHITA, AKIO  

 2-ODA, MIZUHO  

 3-KAWACHI ,YASUHIRO  

 4-CHIKA ,JUN-ICHI  

  

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا,ستاذه (74)
  تحضير مركبات امينو بيريميدين (54)
(31) 2001213417 - 2001213418 - 2001310900 - 20027015 - 200242076 - 

PCT/JO02/07129 - 2001360339  
(32) 2001/7/13 - 2001/7/13 - 2001/10/9 - 2002/1/16 - 2002/2/19 - 2002/7/12 

- 2001/11/27  
(33) JP   

  ١١/٠٧/٢٠٢٢تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 

  
 

  



  

٥٣  
  

  

  

  

-   3   (11) 024851  
(21) 2002060698  
(22) 2002/6/19  
(71) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG  

D-55216, INGELHEIM AM RHEIN GERMANY - BINGER 
STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN - GERMANY   

(72)  1-PETER SIEGER  
 2-ULRIKE WERTHMANN  

(73) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG  
73-BINGER STRASSE 173,55216- INGELHEIM-GERMANY 

  ھدى احمد عبد الھادى/ ا,ستاذ (74)
  صيدليه حضير تركيبهعمليات لتحضير ماده مضاده ,فراز الكولين بلوريه واستخدامھا لت (54)
(31) 10129710,6 – 10215436,8  
(32) 2001/6/22 - 2002/4/8  
(33) DE   

 ١٨/٠٦/٢٠٢٢تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 

  
 

  



  

٥٤  
  

  

  

  

-   4   (11) 024845  
(21) PCT/NA2004/000074  
(22) 2004/8/19  
(71) ADCOCK INGRAM LIMITED 

17HARRISON AVENUE, 2021 BRYANSTON -SOUTH AFRICA  
(72)  NORRIS, MICHAEL, CHRISTIAN  
  وجدى وجيه عزيز/ ا,ستاذ (74)
  ومخدر COX-2 اتحادات صيدليه لمثبطات (54)
(31) 2002/1395 - PCT/IB2003/000500  
(32) 2002/2/19 -                  2003/2/14  
(33) ZA -                           WO  

 ١٣/٠٢/٢٠٢٣تبدا الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحماية 

 
  



٥٥
  
  
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انبي
  ٢٠١٠شھر اكتوبر بالبراءات الصادرة خ�ل 

 ٢٠٠٢ لسنه ٨٢ من القانون) ١٧(طبقا  حكام المادة 



٥٦
  
  
    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
لل//وزير المخ//تص ـ عل//ى ح//سب ا ح//وال ـ بع//د ا ع//�ن ع//ن قب//ول طل//ب الب//راءة " 

 يتعل/ق ب/شئون ا عتراض على السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطل/ب
ال//دفاع او ا نت//اج الحرب//ى او ا م//ن الع//ام او ان ل//ه قيم//ة ع//سكرية او امني//ة او ص//حية، 
ويك//ون ا عت//راض خ//�ل ت//سعين يوم//ا م//ن ت//اريخ ا ع//�ن ع//ن قب//ول طل//ب الب//راءة ف//ى 

  . جريدة براءات ا ختراع
ر ويترت//ب عل//ى ا عت//راض ف//ى الح//ا ت الم//شار اليھ//ا وق//ف ال//سير ف//ى اج//راءات اص//دا

  "البراءة  



٥٧
  
  
    

  

  

-   1   (11) 024839  
(21) PCT/NA2006/000357  
(22) 2006/4/17  
(71) VECTURA LIMITED 

IPROSPECT WEST, CHIPPENHAM, WILTS SN146FH  
UNITED KINGDOM 

(72)  1-EASON ,STEPHEN ,WILLIAM  
 2-CLARKE ,ROGER, WILLIAM  

 3-HARMER ,QUENTIN  

 4-EVANS, PETER, ALAN  

 5-AHERN, DAVID, GREGORY  

 
VECTURA DELIVERY DEVICES LIMITED 
IPROSPECT WEST, CHIPPENHAM, WILTS SN146FH  
UNITED KINGDOM 

  سمر احمد اللباد/ ا,ستاذه (74)
  جھاز استنشاق (54)
(31) 0324358.1 - PCT/GB2004/004416  
(32) 2003/10/17 -                 2004/10/18  
(33)  GB   
(51) int. Cl. 8 A61M 15/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٥٨
  
  
    

  

  

-   2   (11) 024849   
(21) PCT/NA2005/000326  
(22) 2005/6/19  
(71) 1-CEPHALON FRANCE   

20 RUE CHARLES MARTIGNY 94700 MAISONS-ALFORT  
FRANCE 
2-ORGANISATION DE SYNTHESE MONDIALE ORSYMONDE  
5 RUE CHARLES MARTIGNY, F-94700 94700 MAISONS-
ALFORT - FRANCE  

(72)  1-NECKEBROCK, OLIVIER   
 2-COURVOISIER, LAURENT  

 3-GRAF, STEPHANIE  

 4-SERRURE, GILLES  

 5-COQUEREL, GERARD  

 6-ROSE, SEBASTIEN  

 7-BESSELIEVRE, CHRISTINE  

 8-MALLET, FRANCK  

 9-VAN LANGEVELDE, ADRIAAN JAN  
  ھـدى احمدد الھادى/ا,ستاذه (74)
  عمليه لتحضير وبلوره مقابQت بصريه من موادافينيل (54)
(31) 0216412 - PCT/FR2003/003799  
(32) 2002/12/20 -                  2003/12/18  
(33) FR  
(51) int. Cl. 7 C07C 315/06, C07C 317/50 A61K 31/165, A61P 25/00,  

   سنة٢٠: مايةمدة الح 

  
 

  
  



  
  

٥٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  استغ�ل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

  جمھورية مصر العربيةداخل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

٦٠

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صحاب الشـــأن الحق فى أن ينشـــروا فى جريدة براءات ا.ختراع عن رغبتھم فى *" 
يدة فى ســـجل براءات ا.خت>راع التنــازل أو الترخيص .ســتغ�ل براءات ا.ختراع المق

بمكتب براءات ا.ختراع فى جمھورية مصر العربية، ويتم النشـــر بتق>ديم ا.ســـ>ـتمارة 
ق>انون حماي>ة الملكي>ة الفكري>ة ًالخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذل>ك طبقــ>ـا *حك>ام 

   "٢٠٠٢ لسنه ٨٢الصادر بالقانون رقم 



  
  

٦١

  
  وليه محدوده ذات مسئ– كوربوريشن ايكوس :يعلــــن  1   -

 فى منح رخصة استغ$ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة
  ١٧/١٠/٢٠٠٧الصادرة بتاريخ  ٠٢٣٨٤٣لبراءة ا.ختراع رقم 

   سبنجلر معدل ومنتجات محضره منه–تفاعل بيكتيت  :فى شــأن
  سمر احمد اللباد :الوكـــيل

  
 

  

 . كيه جيه.  كو-بي اتش كليمينز جيه ام وسشميدت  :يعلــــن  2   -
 فى منح رخصة استغ$ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ١٩/١١/٢٠٠٧الصادرة بتاريخ  ٠٢٣٨٦٤لبراءة ا.ختراع رقم 
  ً الكروم مشكلة ثابتة حراريا ومقاومة للتأكل–سبيكة من النيكل  :فى شــأن
  نزيه أخنوخ صادق الياس :الوكـــيل

  
 

  

  باير كروب ساينس اكنتجيز لشافت :يعلــــن  3   -
 فى منح رخصة استغ$ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ١٢/٠١/٢٠٠٩الصادرة بتاريخ  ٠٢٤٣٠١لبراءة ا.ختراع رقم 
  مبيدات فطريات لتعقيم بذور الحبوب :فى شــأن
  سھير ميخائيل رزق :الوكـــيل

  
 

  

  

  



  
  

٦٢

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دمج الشركات



  
  

٦٣

 

-   1   (21) 2006040134  
(22) 2006/4/5  
  كرافت فودز ھولدينجزانك مع (71)

  ا(سكندرية ١١١٧ : ص ب 
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
  تركيبات اغذيه مجھزه بالتبريد ذاتيه التثبيت وطرق لتحضيرھا (54)

  دمج م�ك:  التقرير القانونى 
 كرافت فودز ھولدينجزانك مع :براءةتم دمج مالك ال

  
  كرافت فودز جلوبال برانديز ال ال سي  -كرافث فودذ ھولدينجز انك : مع شركة

كرافت فودز جلوبال برانديز ال ال -:البراءة ملكا للشركة الناتجة عن ا6ندماج  لتكون
  سي

      ١٠/٣/٢٠١٠ :بـتاريخ
 



  

٦٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

  متنازل عنه



  

٦٥

  

-   1   (21) 2002101110  
(22) 2002/10/9  
  جى ام اس كو ،ال تى دى (71)

   اليابان٧٣٠-٨٦٥٢كاكوماشى ناكاكو ھيروشيما شى ھيروشيما   12-17 
  ا2بر ن وخزابرة طبية لھا غطاء على ھيئة اجنحة لتخفيف ا2صابات الناتجة ع (54)
(74) .  

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

  

-   2   (21) 2003080754  
(22) 2003/8/4  
  ھاكيم. نوري اي (71)

 ، الو2يات المتحدة٧١٢٠١ايرورا افنيو، الطابق الثاني، مونروي، لويزياني  3030 
  ا2مريكية

  منتجات يتم الشرب منھا دون انسكاب السائل (54)
  سمر اللباد (74)

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

  

-   3   (21) 2006070359  
(22) 2006/7/26  
   شركة أمريكية–الزا كوربوريشن  (71)

  ، الو2يات٩٤٠٤٣ بى ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ٣ – ١٠شارلستون رود ، إم  1900 
  المتحدة اjمريكية

  لية سائلة لmنطRق المتحكم فيه لمشتقات بنز أيزوكسازولآشكال صيد (54)
   وكيل براءات-ھدى سراج الدين  (74)

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

  



  

٦٦

  

-   4   (21) 2008101650  
(22) 2008/10/7  
  محمود أحمد عبدالفتاح السيد (71)

  .١٥ش١٣ع-مدينة المبعوثين-بو2ق الدكرور- الجيزة 
  ا2سياخ البRستو حديديه( اسياخ حديد التسليح (54)

لخاص باستيفاء قرار اMدارة ا اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   5   (21) 2008121971  
(22) 2008/12/3  
  محمد محمود أحمد عطية (71)

   القاھرة-  المطرية -عطفة قاسم متفرع من ش المطراوى٩ 
  ھربيةمراقبة دوائر الفصل بالقواطع الك (54)

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

  
 

  

-   6   (21) 2009010001  
(22) 2009/1/4  
  ينرفعت عبدالحميد محمود حسان. د.أ (71)

  شارع متياس المتفرع من شارع المحافظة أسيوط14 
المصرية  Al1050 التنقية الكھربية لعصير قصب السكر باستخدام أقطاب سبيكة اjلومنيوم (54)

  فوسفات jنتاج السكر اjبيض/الصنع والمغطاه بطبقة البولي أنيلين
قرار اMدارة الخاص باستيفاء  د علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الر :التقرير القانونى 

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

  



  

٦٧

  

-   7   (21) 2009010142  
(22) 2009/1/29  
  د محمود محمد محمد حسن (71)

   شبرا-  الساحل –ش شيبان  73 
  وإحصاءھا باستخدام معالجة الصورمنقب ألي متعدد اjغراض للبيانات  (54)

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

  

-   8   (21) 2009020206  
(22) 2009/2/15  
(71) ROBOTIC TECHNOLOGY ADMINISTRATION, LLC  

 12812 N. 60th St. N.,Clearwater, FL 33760  
  نظام وطريقة لتخزين البضائع وإستعادتھا آليا (54)
(74)  

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

  

-   9   (21) 2009040552  
(22) 2009/4/22  
(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD  

 Gewerbestrasse 16,CH-4123 Allschwil  
 كمضادات مستقبل  بيريميدين وإستخدامھا– أمينو كربونيل - ٦ – فنيل – ٢مشتقات  (54)

P2Y12  
  ھدى آنيس سراج الدين (74)

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

  



  

٦٨

  

-  10   (21) PCT/NA2006/000596  
(22) 2006/6/20  
   بRو ليمتد ، شركة محدودة المسئولية–شيرينج  (71)

   لوسرن ، سويسرا٦٠٠٤ ، س ھـ ٥تويفر ستراس  
  دواء تمھيدى فلور فنيكول له قابلية ذوبان محسنة فى الماء (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اMدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ عض البيانات و ب

  

-  11   (21) PCT/NA2006/000618  
(22) 2006/6/25  
   شركه يابانيه-كيرن بير كابوشيبك كايشا (71)

  شومي شو كي توكيو اليابان-٢شينكاوا1048288 
  CD40 طافرات جسم مضاد لمضاد (54)
  سمر اللباد (74)

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

  

-  12   (21) PCT/NA2006/000727  
(22) 2006/8/2  
  تحدهفايـزر انــك ، شركه م (71)

  ، الو2يات المتحدة ا2مريكية١٠٠١٧ ، نيويورك ، نيويورك ٤٢ايست الشارع  235 
  للميRنوكورتين  بيروليدينيز واستخداماتھا كمنبھات– كاربونيل –بديريدينيل  (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

  



  

٦٩

  

-  13   (21) PCT/NA2006/000743  
(22) 2006/8/6  
   شركة لكسمبرج-ايرو سيلتيك اس ايه  (71)

   لكسمبرج٢٣٣٠- ,١بولفارد دي 2 بيتريس  122 
مركبات  طرق لعمل O -٣كبات دينول مورفينون كربوكسيلية محمية ومرOمحميه (54)

  ٥٤ -٣مورفينون 
  سمر اللباد (74)

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

  

-  14   (21) PCT/NA2006/000793  
(22) 2006/8/24  
  سانكيو كمبني ليمتد (71)

  ، اليابان٨٤٢٦-١٠٣ تشومي، شو ـ كو، طوكيو -٣نيھونباشي ھونشو  1 - 
  Indanol Derivative مشتقة اMندانول (54)
أو ھالة  المجيدشركة أبو ستة وشركاه ويمثلھا أشرف إبراھيم عبد النبي أو مروه حامد عبد  (74)

  وحيد احمد
قرار اMدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

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

  

-  15   (21) PCT/NA2006/000793  
(22) 2006/8/24  
   كمبني ليمتدسانكيو (71)

  ، اليابان٨٤٢٦-١٠٣ تشومي، شو ـ كو، طوكيو -٣نيھونباشي ھونشو  1 - 
  Indanol Derivative مشتقة اMندانول (54)
أو ھالة  شركة أبو ستة وشركاه ويمثلھا أشرف إبراھيم عبد النبي أو مروه حامد عبد المجيد (74)

  وحيد احمد
قرار اMدارة الخاص باستيفاء  لب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الط :التقرير القانونى 

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



  

٧٠

  

-  16   (21) PCT/NA2006/000855  
(22) 2006/9/12  
   شركه ھنديه- سيبR ليمتد (71)

  لھند ا-بيلسس ميبيا سينترال مومباي  289 
  صيغ لRستنشاق (54)
  سمر اللباد (74)

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

  

-  17   (21) PCT/NA2006/000862  
(22) 2006/9/13  
  فايـزر برودكتس انــك ، شركة متحدة (71)

  ا2مريكية  ، الو2يات المتحدة٦٣٤٠كونيكتيكت ايسترن بوينت رود جروتن ، كونيكتيكت  
   2كتام جديدة–) يدين ( مشتقات بنزيل  (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

ار اMدارة الخاص باستيفاء قر اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  18   (21) PCT/NA2006/000925  
(22) 2006/9/27  
  فارماسيا اند ابجون كومبانى ل ل س (71)

  .المتحده ا2مريكيه  ، الو2يات ٤٩٠٠١ھنريتا ستريت ، كا2مازو ، ميتشيجان  301 
  مشتق بيرازول متبلر (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

  



  

٧١

  

-   19   (21) 2008101747  
(22) 2008/10/23  
  كرايبورج جيوتيش جى ام بى اتش ـ شرك مساھمة  (71)

   ساربركين ـ المانيا ٦٦١٢١ـ ٢اى ام ھيلبر سوالدم  
  مواد حشو دعمية مدمجة ذات ثبات ميكانيكى عالي وطريقة Mنتاجھا (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اMدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة  أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-   20   (21) 2009030420  
(22) 2009/3/30  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى– مكتب اتصال براءات ا2ختراع-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث  33 
  التنبؤبمكونات البدن فى المسنين (54)

قرار اMدارة الخاص باستيفاء  دم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لع :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   21   (21) PCT/NA2006/000369  
(22) 2006/4/19  
  رائف توكل (71)

  اjمريكية الو2يات المتحدة ٩٥٣٤٨إستريRت كورت ، ميرسيد ، كاليفورنيا  1269 
  HDL – 2B و HDL تركيبات وطرق لزيادة معد2ت (54)
   وكيل براءات-ھدى سراج الدين  (74)

قرار اMدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  بالفكرة المقدمة ومرفقات الطل أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

   



  

٧٢

  

-   22   (21) PCT/NA2006/000417  
(22) 2006/5/3  
  ويــــث ، شركة متحدة ، امريكية (71)

   ، الو2يات المتحدة ا2مريكية-٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى  
  ( CML ) المنشأ  كينولين كربونيتريل لعRج اللوكيميا المزمنة نخاعية-٣-انيلينو  -4 (54)
   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)

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

  

-   23   (21) PCT/NA2006/000420  
(22) 2006/5/4  
   شركه امريكيه-سيلجين كوربريشن (71)

   امريكا- ٠٧٠٥٩بوادر ھوران درايف ، واران ان جي  7 
ِّطرق 2ستخدام مركبات معدلة للمناعة وتركيبات تحتوي عليھا في عRج (54) اjمراض  ُ

  )وا2ضطرابات المتعلقة با2سبستوس
  سمر اللباد (74)

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

  

-   24   (21) PCT/NA2006/000493  
(22) 2006/5/25  
  استرا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة ، سويدية 1- (71)

   امريكية  متحدة ،دياكس كروب ، شركة-٢
  . سودرتالج ، السويد – ١٥١٨٥س  1- 

  الو2يات المتحدة ا2مريكية ، 2136  تكنولوجى سكوير كامبريدج ماساشوستس٣٠٠ - ٢ 
  أجســام مضــادة (54)
 ھدى عبد الھادى  (74)

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

  
 

  



  

٧٣

  

-   25   (21) PCT/NA2006/000511  
(22) 2006/6/1  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

   ، الو2يات المتحدة اjمريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  MMP يدات ثنائية ا2ريل كمثبطاتسلفونام (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  

-  26   (21) PCT/NA2006/000525  
(22) 2006/6/6  
 ـ شركة مساھمة  استرازينيكا اب (71)

   ـ سودرتالج ـ السويد١٥١٨٥س  
مستقبل الجلوتامات   يل تترازو2ت كربائط تنبه-٢-فلورو ، كلورو وسيانو بيريدين  - (54)

  RECEPTOR-5 اjيضى
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اMدارة الخاص باستيفاء  عدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه ل :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  27   (21) PCT/NA2006/000529  
(22) 2006/6/7  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

  لمتحدة اjمريكية ، الو2يات ا٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  مشتقات أكسازول من تتراسيكلينات (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  



  

٧٤

  

-  28   (21) PCT/NA2006/000606  
(22) 2006/6/21  
  استرا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

   سودرتالج ، الســويد– ١٥١٨٥س  
  روابط مستقبRت استيل كولين نيكوتينى (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

ستيفاء قرار اMدارة الخاص با اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  29   (21) PCT/NA2006/000642  
(22) 2006/7/6  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

   ، الو2يات المتحدة اjمريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  CCI-779 قابلة للكبس مباشرة لmعطاء الفمى لـتركيبة صيدلية  (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  

-  30   (21) PCT/NA2006/000675  
(22) 2006/7/19  
  شركة مساھمة ھندية-باناسيا بان تك ال تي دي (71)

نيوديلھي  ماثيورا رود, اوباراتيفا انديستريال ايستاتي -موھان كو, ٢٧-ايه. اكستن ١–بي  
  الھند- ١١٠٠٤٤

 HMG ازإنزيم رديكت تركيبات صيد2نية تشتمل على كحو2ت أليفاتية أولية كبيرة ومثبط (54)
CoA وعملية لتحضيرھا  

  سمر اللباد (74)
قرار اMدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

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



  

٧٥

  

-  31   (21) PCT/NA2006/000770  
(22) 2006/8/16  
   شركة بلجيكية مساھمة–. فى . جانسن فارما سوتيكا أن  (71)

   بلجيكا- بيرس ٢٣٤٠ – ٣٠تورنـھوتسفيج  
  مركبات تستھدف البيبريدينيل ترتبط إنتقائيا مع اMنتجرينات (54)
  ھدى سراج الدين (74)

رار اMدارة الخاص باستيفاء ق اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  32   (21) PCT/NA2006/000773  
(22) 2006/8/17  
  بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولية ، المانيا (71)

   انجلھايم ، المانيا٥٥٢١٦ – ١٧٣بنجر ستراس  
  قرص متعدد الطبقــات (54)
   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)

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

  

-  33   (21) PCT/NA2006/000774  
(22) 2006/8/17  
  استرا زينيكا ا ب (71)

  . سودرتالج ، السويد – ١٥١٨٥س  
  CB1  ثنائى فنيل بيروزول واستخدامھا كمعد2ت٥،١مشتقات  (54)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

قرار اMدارة الخاص باستيفاء  ىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد عل :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٧٦

  

-  34   (21) PCT/NA2006/000775  
(22) 2004/8/17  
  استرا زينيكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

  . سودرتالج ، الســويد – ١٥١٨٥س  
  عملية كيميائيــــة (54)
   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)

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

  

-  35   (21) PCT/NA2006/000805  
(22) 2006/8/29  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

   ، الو2يات المتحدة اjمريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  ماكروليتدات وطرق 2نتاجھا (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اMدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ نات و بعض البيا

  

-  36   (21) PCT/NA2006/000820  
(22) 2006/9/3  
  أرشيمكس كوربوريشن ، شركة مساھمة أمريكية (71)

   ، بالو2يات المتحدة اjمريكية٠٢١٣٩وان ھامبشير ستريت ، كامبريدج ام ايه  
  شفاء مرض المناعة ّالبشرية و استخدامھم كعلم ١L-12نتمى إلى عائلة سيتوكين أبتاميرز ي (54)
  جورج عزيز عبد الملك (74)

قرار اMدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  قات الطلبالفكرة المقدمة ومرف أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٧٧

  

-  37   (21) PCT/NA2006/000826  
(22) 2006/9/4  
  شركة مساھمة يابانية–ال تي دي , كيسيي فارماسيوتيكال سي اوه  (71)

  اليابان– ٨٧١٠ -٣٩٩ناجانو , شي , ماتسيوموتو , يوشينو , 48- 
  الطبي امهمشتق حلقي غير متجانس مدمج، وتركيبة طبية تحتوي عليه وواستخد (54)
  سمر اللباد (74)

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

  

-  38   (21) PCT/NA2006/000846  
(22) 2006/9/10  
  )شركه امريكيه ( تيميون ، إنك بيب (71)

 ، الو2يات المتحدة٠٢١٣٩ ، كامبريدج، ماساشوستش ٣٨٠سيدنى ستريت، سويت  64 
  اjمريكية

المرتبطه بأمراض  الذاتيه و غير الذاتيه) ا2نتيجينات ( التعرف على مولدات المضادات  (54)
  المناعه الذاتيه

  محمود رجائى الدقى (74)
قرار اMدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ر القانونىالتقري 

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

  

-  39   (21) PCT/NA2006/000875  
(22) 2006/9/17  
  ريطانية شركة ذات مسئولية محدودة ب- جRكسو جروب ليمتد (71)

 -( جى بى( اوه ان ان،٦جRكسو ولكم ھاوس ، بيركلى افينيو جرين فورد، ميدلسيكس يوبى 
  انجلترا

  PDE4واستخدامه كمثبط لـ [b -٤، ٣[مركب بيرازولو  (54)
  سمر اللباد (74)

يفاء اMدارة الخاص باست قرار اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٧٨

  

-  40   (21) PCT/NA2006/000878  
(22) 2006/9/17  
  شركة مساھمة ايطالية–شيسي فارماسييتيسي اس بي ايه  (71)

  ايطاليا- بارما٤٣١٠٠-أي ,ايه /٢٦فيا باليرمو  
ال يعطيصيغ صيد2نية  (54) شدة جرعة  ُلوسائل استنشاق مسحوق جاف تشتمل على مكون فعَّ

  منخفضة
  سمر اللباد (74)

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

  

-  41   (21) PCT/NA2006/000886  
(22) 2006/9/19  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

   ، الو2يات المتحدة اjمريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
   بيبرازين-أريل  – N عملية لتحضير مشتقات (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اMدارة الخاص باستيفاء  ب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطل :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  42   (21) PCT/NA2006/000927  
(22) 2006/9/27  
  شركة أمريكية متحدة, بى بى اس اى ھولدنجز انك (71)

 -٨٩٨٥- ١٩٨٩٩دى,  ويلمينجتون٨٩٨٥.ب.ص, ١٣٠٠سويت , ماركت ستريت 1105 
  المنحدة ا2مريكية الو2يات

  الفم اغلفة معوية لمواد تحتية متأثرة بانزيم معين قابلة للتناول عن طريق (54)
  سھير ميخائيل رزق (74)

ستيفاء قرار اMدارة الخاص با اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديRت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

  

  



  
  
٧٩

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

  كنتكأن لم 



  
  
٨٠

  
  
  

 

-   1   (21) 2009111644  
(22) 2009/11/9  
  مارتينلو ايرمانو (71)

   فينارى ريالى ، ايطاليا١- ١٠٠٧٨-١٠كورسو فيركيلى ، 
  جھاز للسيطره على نظام لتكييف ضغط الماء (54)

  :لطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التاليةتقرراعتبار ا :القانونى التقرير
الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-   2   (21) PCT/NA2005/000279  
(22) 2005/6/8  
  باكتيك ليمتد (71)

 فينزنز اوند. في سي ــ اس تي , كنجستاون , دي ستريت  بونا١١٢, ترست ھاوس  
  جرينادينين

  وعاء تعبئة مزود بعaمة دالة على عدم التقليد وطريقة _نتاجة (54)
  :المستندات التالية تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم :التقرير القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم  صفمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الو
   ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  

-   3   (21) 2003080825  
(22) 2003/8/20  
 ـ شركة متحدة  فايزر برودكتس انك (71)

   ، الو_يات المتحدة اjمريكية٦٣٤٠ايسترن بوينت رود جروتون ، كونيكتيكت  
   _كتاماز-عقار اولى مثبط للبيتا  (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :تقرير القانونىال
 الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند

   ولعدم سداد مصروفات الفحص،
  



  
  
٨١

  
  
  

  

-   4   (21) 2009121878  
(22) 2009/12/23  
   شركه مساھمه مولفه و قائمه وفقا لقوانين المانيا–فت سيمنس اكتينجزلشا (71)

   المانيا– ميونيخ ٨٠٣٣٣ويتيلسباشيربaتز،2 
  تركيبه عياريه كھربائيه للذاكره (54)

  :تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :التقرير القانونى
 تنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسمالوكالة، مستند السجل التجارى، مستند ال مستند

  ولعدم سداد مصروفات الفحص،
  
 

  

-   5   (21) 2009121892  
(22) 2009/12/23  
  ويلسبون جلوبال براندز ليمتد (71)

 -  مومباى- سيناباتى بابات مارج لوور باريل - كاما_ سيتى ٦ الدور -ويلبسوو ھاوس  
   الھند- ماھاراشترا - 400013

  النسيج المدھش (54)
  :الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار :التقرير القانونى

التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوكالة، مستند السجل
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

  
 

  

-   6   (21) PCT/NA2005/000804  
(22) 2005/12/10  
  ذى ترستيس اوف ذى يونيفرستى اوف بنسلفانيا جامعه تعليميه امريكيه (71)

  الو_يات٦٢٨٣-١٩١٠٤ فيaدلفيا بنسلفانيا بى ايه ٢٠٠شستنت ستريت سويت  3160 
  المتحده ا_مريكيه

ركبه واصابات  طريقه وجھاز لعaج ا_لتھاب العظمى المفصلى و مرض الغضروف عيوب (54)
  ا_نسان

   لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن :التقرير القانونى
  



  
  
٨٢

  
  
  

  

-   7   (21) PCT/NA2006/000137  
(22) 2006/2/9  
   الو_يات المتحده ا_مريكيه-اكسون موبيل كيميكال باتنتس انـك شركه متحده  (71)

  تكساس الو_يات المتحده٧٧٥٢٠ – ٥٢٠٠كساس  ت–بايتاون درايف بايتاون  5200 
  ا_مريكيه

تستخدم ھذه البوليمرات  بوليمرات اثيلين واختياريا استرات قابله للبلمره التساھميه واغشيه (54)
  وعمليات للتغليف باستخدام اغشيه قابله للمط

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  

-   8   (21) PCT/NA2006/000185  
(22) 2006/2/25  
  جنرال اليكتريك كومبانى شركه متحده (71)

   الو_يات المتحده ا_مريكيه١٢٣٤٥ريفر رود سكينتدى نيويورك  
  تركيبه _صقه لماده رابطه رفيعه مبطنه بالسيليكون وطريقه لتحضيرھا (54)

  رسوم المطبوعات ار الطلب كأن لم يكن لعدم سدادتقرراعتب :التقرير القانونى
  
 

  

-   9   (21) PCT/NA2006/000339  
(22) 2006/4/9  
  ذى ترستيز اوف كولومبيا يونيفرستى فى مدينة نيويورك (71)

  ، الو_يات١٠٠٢٧ ، نيويورك ١١٦ وست شارع ٤٣٠٨لوليبرارى ، عنوان بريدى  412 
  المتحدة ا_مريكية

  طرق تخليق مركبات بنزوثيازبين (54)
  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى

  
 

  



  
  
٨٣

  
  
  

  

-   10   (21) PCT/NA2006/000395   
(22) 2006/4/26  
  شركه مساھمه امريكيه. ثيرموكون انك (71)

   امريكا٣٢١١٨دايتونا بيتش اف ال  ٦٢٠ سابريز بaفد سويت ٤٤٤فيرست يونيون تاور  
  محول كھربائى ايونى حرارى (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
  
 

  

-   11   (21) PCT/NA2006/000422  
(22) 2006/5/4  
   شركة بريطانية محدودة المسئولية–ريسبونسيفلود ليمتد  (71)

   بريطانيا- أس جى ٤ ١ديتشلينج رود ، برايتون ، إيست ساسكسى بى إن 70 
  محطه فرعيه لشبكه كھربائيه سريعه ا�ستجابه (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :القانونى التقرير
  
 

  

-  12   (21) PCT/NA2006/000817  
(22) 2006/9/3  
  سيلفيو دوريانتشيالرو  (71)

  رومانيا  ، القطاع الثانى ، بوخارست ،٣٤ ، شقه ١.  ، سك٣.  ، بل٥دوامنا غيكا رقم  
  بناء فوق الماء (54)

  الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات تقرراعتبار :التقرير القانونى
  
 

  



  
  
٨٤

  
  
  

  

-  13   (21) PCT/NA2006/001235  
(22) 2006/12/20  
  بلجيكا. جانسن فارما سوتيكا ان فى (71)

   بلجيكا- بيرس ٢٣٤٠ – ٣٠تورنـھوتسفيج  
  انتقائى  بيتا استرات واحماض غير مشبعه بواسطه نزع الماء ستريو–الفا  (54)

  سداد رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى
  
 

  

-  14   (21) PCT/NA2007/000128  
(22) 2007/2/5  
   شركه سويسريه محدوده المسئوليه-سمكس تريدماركس ورلدوايد ليمتد (71)

   سويسرا- بريوج بى بيل ٢٥٥٥– ، سى اتش ١٣رومرستراس  
  عمليه _نتاج خبث بورتaندى والخبث الذى تم الحصول عليه (54)

  رسوم المطبوعات دادتقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم س :التقرير القانونى
  
 

  

-  15   (21) PCT/NA2007/000136  
(22) 2007/2/6  
  اى ان سىمكروميتر  (71)

   امريكا٧٧٩٩- ٦٢٥٤٥ويست ستيتسون افينو ھيميت سي ايه  3255 
  مقياس تدفق مائع وخaط به عضو ازاحه يمكن فكه واستبداله (54)

  رسوم المطبوعات أن لم يكن لعدم سدادتقرراعتبار الطلب ك :التقرير القانونى
  
 

  



  
  
٨٥

  
  
  

  

-  16   (21) PCT/NA2007/000200  
(22) 2007/2/21  
  كى إنرجى سرفسز ، إنك (71)

  اjمريكية  الو_يات المتحدة- ٧٩٧٠٥ ، ميد_ند ، تكساس ٤٤٠٠دستا درايف ، سويت  6 
   أو خدمه البئرنظام لضمان تعشق فرامل ھيدروليه على معدات الحفر (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  

-  17   (21) PCT/NA2007/000490  
(22) 2007/5/20  
   شركة أمريكية مساھمة–أورثو بيديك ديفيلوبمنت كوربوريشن  (71)

   الو_يات المتحدة �مريكية٣٣٧٨٢أفينيو ، بينaس بارك فلوريدا   90 6901 
  وسيله غرس تستخدم فى اصaح سطح المفصل (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :القانونى التقرير
  
 

  

  

  

  



  
  

٨٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بيان 
  ـاًبرفضھا فني بالطلبات التى صدرت لھا قرارات



  
  

٨٧  

  

  

  

-   1   (21) 2003070624  
(22) 2003/7/1  
   شركه استراليه محدوده–بي تي واى ال تي دى ) اوست(ايكوتيك  (71)

   استراليا٤٠٠٠ ادي5يدي ستريت، بريسباني، كوينز.ند، ٣٠٠، ١٨ليفل  
  تسميد التربه (54)

  رفض فنى : القانونىالتقرير
  
 

  

  

-   2   (21) 2005080388  
(22) 2005/8/29  
  المركز القومي للبحوث (71)

  الدقى_شارع البحوث  
المستخلص ا.يثيرى لقشر  (مستخلص من أصل نباتى مضاد Hورام المخ وواقى لخ5يا الكبد  (54)

  )واقى للكبد 5كسده وساق اي5نثوس التيزيما كمضاد .ورام المخ ومضاد ل
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

٨٨  

  

  

-  3   (21) 2007070386  
(22) 2007/7/24  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى–مكتب اتصال براءات ا.ختراع- المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث  33 
  تصميم جديد ل]حواض السمكية في الصحراء (54)

  رفض فنى :القانونى رالتقري
  
 

  

  

-  4   (21) 2008040629  
(22) 2008/4/17  
  خالد احمد امام (71)

   مدينة نصر– الحى الثامن –شارع مصطفى النحاس  76  
  لقم رنين (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  6   (21) 2008061040  
(22) 2008/6/18  
  ك5سادو انك (71)

  . باناما١٠٥٦٠- ٠٨١٦، كال ايلفيرا مينديز، ابارتادو ٢انترسيكو، بيسو  
   جا.كتوسيداز من جرثومة مشقوقة بيفيديوم و استخدامه–ألفا  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

٨٩  

  

-  6   (21) 2008071243  
(22) 2008/7/22  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى– مكتب اتصال براءات ا.ختراع-المركز القومى للبحوث / بحوث شارع ال 33 
  ثمار الخوخ ابخرة زيت الريحان طريقة جديدة لمقاومة امراض ما بعد الحصاد على (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  7   (21) 2008081362  
(22) 2008/8/10  
  محمد عبد القادر على ابو النصر (71)

  محافظة دمياط/مركز دمياط / السنانية  
  فلتر تنقية مياة الشرب (54)

  فنى رفض :التقرير القانونى
  
 

  

-  8   (21) 2008081433  
(22) 2008/8/26  
  على كامل ابو زيد عبد الرحيم (71)

  دمياط قطور غربية 
  مخرطه متنقله لخرط الطنابير (54)

  نىرفض ف :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

٩٠  

  

-  9   (21) 2008111914  
(22) 2008/11/25  
  حمــــدى عبد الدايم محمــــد ألدھشــــان (71)

  مــدينة نصـــر-من معز ألدولة/ش عبد ألحميد عوض 10 
  موسع عنق الرحم مطور وأ.ت جديدة لقياس تقدم ألو.دة (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  10   (21) 2009010061  
(22) 2009/1/13  
  فتحي مشحوت محمد البغدادي (71)

   شارع عمر بن الخطاب٧٥ – سرس الليان –محافظة المنوفية  
  جھاز ا.نتصاب الذكرى (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  11   (21) 2009010137  
(22) 2009/1/28  
  عرفة محمد محمد حسين (71)

 – عمرانية غربية - خلف مصنع الشبراويشي –شارع الس5م متفرع من عدوي سليم   22 
  جيزة

  الطاقة الذاتية (54)
  رفض فنى :التقرير القانونى

  
 

  



  
  

٩١  

  

-  12   (21) 2009050794  
(22) 2009/5/27  
  معتز مصطفى كامل يوسف (71)

  )٨(شقة) ٤٥(عقار رقم_ھوب ش كي5نى شل_ابواشرف_دار الس5م_القاھرة 
  الف5ح ا.لى (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-  13   (21) 2009060841  
(22) 2009/6/3  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى- مكتب اتصال براءات ا.ختراع- المركز القومى للبحوث-شارع التحرير 33 
  ر نصف تركيبيةالتركيبة الحبيبيه لبيئة اجا (54)

  رفض فنى :القانونى التقرير
  
 

  

-  14   (21) 2009060882  
(22) 2009/6/10  
  د حسين مدحت حسين بسيم (71)

   مساكن مصر للتعمير مصر الجديدة٣ منطقة ١٦عمارة  
  ايضافات سيارة متعددة ا.غراض تسمح بتركيب او استبدال اجزاء اساسية او (54)

  رفض فنى :لقانونىالتقرير ا
  
 

  



  
  

٩٢  

 

-   15   (21) 2005100458  
(22) 2005/10/26  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى–مكتب اتصال براءات ا.ختراع- المركزالقومي للبحوث -شارع التحرير 33 
  مستخلص من اصل نباتى كمضاد ل5ورام وكع5ج لمرض السكر (54)

   نىرفض ف :التقرير القانونى
  



  

٩٣
  

  
  

  

.  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  

  بيان
%حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالطلبات

  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 
  لعدم سداد الرسوم السنويةوذلك 



  

٩٤
  

  
  

  

 

-   1   (21) 2003100961  
(22) 2003/10/4  
  تركيبه زناد مطرقى مزدوج الفعل لس�ح نارى (54)

 Double Action, Hammer Trigger Mechanism for a Firearm  

  مور.ويلدى جيه  (71)
 شركة ابو سته وشركاه (74)

  
 

  

-   2   (21) 2006090516  
(22) 2006/9/26  
  مشتقات فنيل امينو بروبانول وطرق استخدامھا (54)

 PHENYLAMINOPROPANOL DERIVATIVES METHODS OF 
THEIR USE  

   ويــــث ، شركه متحده ، امريكيه (71)

  

-   3   (21) 2006090516  
(22) 2006/9/26  
  مشتقات فنيل امينو بروبانول وطرق استخدامھا (54)

 PHENYLAMINOPROPANOL DERIVATIVES METHODS OF 
THEIR USE  

  ويــــث ، شركه متحده ، امريكيه (71)
 ھدى احمدعبد الھادى  (74)

  
 

  



  

٩٥
  

  
  

  

  

-   4   (21) 2006090524  
(22) 2006/9/27  
  مشتقات بروبيل امين مستبدله وطرق jستخدامھا (54)

 SUBSTITUTED PROPYLAMINE DERIVATIVES AND METHODS 
OF THEIR USE  

   شركه متحده امريكيه-ويــــث  (71)
 ھدى احمد عبد الھادى  (74)

  
 

  

-   6   (21) 2007090462  
(22) 2007/9/6  
  جھاز مساعده فاقد القدره على الك�م على التحدث والتواصل مع الناس (54)

 A DEVICE USED FOR CREATING TALKING ABILITY FOR A 
PERSON LOST HIS ABILITY  

  احمد محمد ع�ء الدين جاد احمد (71)
  
 

  



  

٩٦
  

  
  

  

  

-   7   (21) 2007090468  
(22) 2007/9/9  
   بخاريه) عاديه( رفرف دراجه  (54)

 MOTORCYCLE HUGGERS  

  ايمن ابراھيم عبده ابراھيم ابو حطب (71)
  
 

  

-   8   (21) 2007100526  
(22) 2007/10/8  
  ٣-مستبدلة كمضادات ھستامين  - N ازا سيكليل امينات (54)

 N-SUBSTITUTED-AZACYCLYLAMINES AS HISTAMINE-3 
ANTAGONISTS  

  ويــــث شركه متحده امريكيه (71)
 ھدى احمد عبدالھادى (74)

  
 

  

-   9   (21) 2007100535  
(22) 2007/10/17  
  مركبات كوينولين (54)

 QUINOLINE COMPOUNDS  

  ويــــث ، شركه متحده ، امريكيه (71)
 ھدى احمد عبدالھادى (74)

  
 

  



  

٩٧
  

  
  

  

  

-  10   (21) 2007100546  
(22) 2007/10/23  
  مشتقات بنزوكسازين واستخداماتھا (54)

 BENZOXAZINE DERIVATIVES AND USES THEREOF  

  ويــــث ، شركه متحده ، امريكيه (71)
 ھدى احمد عبدالھادى (74)

  
 

  

-  11   (21) PCT/NA2006/000264  
(22) 2006/3/16  
  فعاليه مبيده للجراثيممركبات سيليكون ذات  (54)

 SILICON COMPOUNDS WITH MICROBIOCIDAL ACTIVITY.  

  سينجنتا باريتسيبيشن ا ج ، شركه مساھمه ، سوسريه (71)
   السويد-اســترا زينيكــا ايه بى  (74)

  
 

  

-  12   (21) PCT/NA2006/000268  
(22) 2006/3/18  
  رتبطه على الباردُكريَّات ذاتيه اjختزال م (54)

 SELF-REDUCING, COLD-BONDED PELLETS  

   كونجج ھون-كولد بالل ميتلرجي سي اوه ال تي دى (71)
 سمر احمد اللباد (74)

  
 

  



  

٩٨
  

  
  

  

  

-  13   (21) PCT/NA2006/000300  
(22) 2006/3/28  
  مخاليط مبيده للفطريات لمكافحه مسببات اjمراض في اjرز (54)

 FUNGICIDE MIXTURES FOR THE CONTROL OF RICE 
PATHOGENS  

   شركة المانيه–باســـف اكــتينجـز للشــا فت  (71)
 طه حنفى محمود (74)

  
 

  

-  14   (21) PCT/NA2007/000260  
(22) 2007/3/11  
  نيورتوكسينات كلوستريديه ل�ستعمال فى التئام اjنسجه (54)

 CLOSTRIDIAL NEUROTOXINS FOR USE IN TISSUE HEALING  

  كيه جى ايه ايه. ميرز فارما جى ام بى اتش اند كو (71)
 محمود رجائى ـ الدقى (74)

  
 

  

-   15   (21) 2003100995  
(22) 2003/10/22  
  عليھا مركبات ايميدازول جديده وعمليه لتحضيرھا وتركيبات صيدjنيه تحتوى (54)

 New imidazoline compounds, a process for their preparation 
pharmaceutical compositions containing them  

  لى jبوراتورز سيرفير (71)
  محمد نعيم رشاد محمد (74)

  
 

  



  

٩٩
  

  
  

  

  

-   16   (21) 2006100533  
(22) 2006/10/3  
   والمخازنالطفايه المنزلقه اjتوماتيك لحمايه القاعات الكبرى (54)

 Sliding automatic extinguisher to protect great galleries or stores  

  نبيل محمود الطنطاوى/ مھندس  (71)
  
 

  

-   17   (21) 2006100533  
(22) 2006/10/3  
  الطفايه المنزلقه اjتوماتيك لحمايه القاعات الكبرى والمخازن (54)

 Sliding automatic extinguisher to protect great galleries or stores  

  نبيل محمود الطنطاوى/ مھندس  (71)
  
 

  

-   18   (21) 2006100569  
(22) 2006/10/31  
  محلول رسبيريدون جديد ثابت فمويا (54)

 NOVEL STABLE ORAL RESPIRIDONE SOLUTION  

  م.م.ثمار ذشركه دار الدواء للتنميه و اjست (71)
 خالد مجدى مختار حمادة (74)

  
 

  



  

١٠٠
  

  
  

  

  

-   19   (21) 2007100533  
(22) 2007/10/16  
   سولى دو (54)

 soli do  

   حسن حنفى محمود سليمان (71)
  
 

  

-   20   (21) 2007100548  
(22) 2007/10/24  
  مشتقات بنزو ثنائى اوكسان واستخداماتھا (54)

 BENZOXAZINE DERIVATIVES AND USES THEREOF  

  ويــــث شركه متحده امريكيه (71)
 ھدى احمد عبدالھادى  (74)

  
 

  

-   21   (21) 2007100549  
(22) 2007/10/24  
  مشتقات كرومــان واستخداماتھا (54)

 CHROMANE DERIVATIVES AND USES THEREOF  

  هويــــث شركه متحده امريكي (71)
 ھدى احمد عبدالھادى  (74)

  
 

  



  

١٠١
  

  
  

  

  

-   22   (21) 2007100555  
(22) 2007/10/29  
  ).الكورسيرا ( دوjب اjكثار الكمى لفراشه اjرز  (54)

 Closet Specially for Mass Rearing The Rice Moth ( Corcyra ).  

  سعد عبد الخالق ابراھيم محمد جعفر (71)
  
 

  

-   23   (21) 2007100561  
(22) 2007/10/31  
  مستحضرات سائله لمثبطات انزيم الفوسفوليباز (54)

 LIQUID FORMULATIONS OF PHOSPHOLIPASE ENZYME 
INHIBITORS  

  ويــــث شركه متحده امريكيه (71)
 ھدى احمد عبدالھادى  (74)

  
 

  

-  24   (21) 2007100562  
(22) 2007/10/31  
  الصياغات السائلة لمثبطات انزيم فوسفوليباز (54)

 LIQUID FORMULATIONS OF PHOSPHOLIPASE ENZYME 
INHIBITORS  

  ويــــث شركه متحده امريكيه (71)
 ھدى احمد عبدالھادى  (74)

  
 

  



  

١٠٢
  

  
  

  

  

-  25   (21) 2007100564  
(22) 2007/10/31  
  نزيم الفوسفوليبازمستحضرات شبه صلبه لمثبطات ا (54)

 SEMI-SOLID FORMULATIONS OF PHOSPHOLIPASE ENZYME 
INHIBITORS  

   ويــــث ، شركه متحده  (71)
 ھدى احمد عبدالھادى  (74)

  
 

  

-   26   (21) 2003101008  
(22) 2003/10/28  
  دلتا ٢ -مشتقات برولين ذات ميل للوحده الفرعيه لقناه الكالسيوم الفا  (54)

 PROLINE DERIVATIVES HAVING AFFINITY FOR THE 
CALCIUM CHANNEL ALPHA-2-DELTA SUBUNIT  

   فايزر انك  (71)
 ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   27   (21) 2007100563  
(22) 2007/10/31  
  صياغات مثبطات انزيم فوسفوليباز (54)

 FORMULATIONS OF PHOSPHOLIPASE ENZYME INHIBITORS  

   شركه متحده امريكيه/ويــــث (71)
 هدى احمد عبدالهادى (74)

  
 

  



  

١٠٣
  

  
  

  

  

-   28   (21) PCT/NA2007/000363  
(22) 2007/4/12   
  بنزين سلفونيل - N بيريميدين مستبدله بـ- نظائر انيلينو  (54)

 N-BENZENESULFONYL SUBSTITUTED ANILION-
PYRIMIDINE ANGALOGES  

  امريكيه. شركه متحده. ويــــث  (71)
 ھدى احمد عبدالھادى (74)

  
 

  

  

  

 



  
١٠٤    

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  بيان

#حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالبراءات
  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

  لعدم سداد الرسوم السنوية



  
١٠٥    

  

  

-   1   (11) 023818  
(21) 1999101275  
  تركيب مركز من سيرترالين للتناول عن طريق الفم (54)

 SERTRALINE ORAL CONCENTRATE  

  ـ شركة متحدة فايزر بردكتس انك (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   2   (11) 022020  
(21) 1999101363  
الصبغات فى  لعSج خلل) السعد(طريقه جديدة لتحضير منتج صيدلى من ريزومات نبات  (54)

  الجلد والشعر
 A NEW TREATMENT FOR VITILGO AND OTHER 

HYPOPIGMENT ATION DISORDERS FOR HAIR AND SKIN  
  بد العزيز بدريهعفريد عبد الرحيم  (71)

  
 

  

-   3   (11) 022563  
(21) 2000101246  
  طريقه لتحضير مركبات تدخل فى مركبات التبييض المستحضرات (54)

 CONTROLLED AVILABILITY OF FORMULATION 
COMPONENTS COMPOSITIOS AND LAUNDRY METHODS 
EMPOLYNG SAME  

 ـ شركة متحدة  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
١٠٦    

  

  

-   4   (11) 022414  
(21) 2000101263  
  وصلة دواره لوسائل اhتصال عن بعد (54)

 swivel adapter and teLECOMMUNICATIONS MEANS 
INCLUDING A SWIVEL ADAPTER  

  ج.كوانت ا (71)
  سھير ميخائيل رزق (74)

  
 

  

-   5   (11) 022428  
(21) 2000101286  
   انابيب لترشيح وضخ المياه فى حمام سباحهنظام (54)

 SYSTEM OF PIPEWORK FOR A DEVICE FOR FILTERING AND 
PUMPING THE WATER OF A SWIMMING POOL BASIN  

  بيسكينيز ديسجوياوس اس ايه (71)
  سمر احمد اللباد (74)

  
 

  

-   6   (11) 023510  
(21) 2000101345  
  ضير غSف بطئ اhنصھار لحلوى مثلجهعمليه لتح (54)

 SLOW MELTING COMATING FOR ICE CONFECTIONS  

  ا.سوسيتية دى برودوى نستله س  (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
١٠٧    

  

  

-   7   (11) 022231  
(21) 2000101349  
  عمليه لتحضير خلطه من اhعشاب الجافه لعSج العقم عند الرجال (54)

 SHAMEL HERBS  

  مدحت عاطف محمد عوض (71)
  
 

  

-   8   (11) 023298  
(21) 2002101139  
  الداخلى تركيبه من زعانف لجھاز الدوامات الھوائيه الموجوده بمحرك اhحتراق (54)

 WING STRUCTURE OF AIR SWIRLING DEVICE FOR 
INTERNAL COMBUSTION  

  كيم سى يونج (71)
  وجدى نبيه عزيز (74)

  
 

  

-   9   (11) 023932  
(21) 2005090397  
  نظام غاز وماء متكامل (54)

 INTEGRATED GAS AND WATER MECHANISM  

   شركه تركيه مساھمه–تورك ديمير دوكيومفابريكا hرى انونيم سيركيتى  (71)
  ھدى انيس سراج الدين (74)

  
 

  



  
١٠٨    

  

  

-   10   (11) 020675  
(21) 1995100867  
  عمليه لتقديم وصSت ماده من اجل ادوات ماصه بواسطه اللحام (54)

 PROCESS FOR PROVIDE MATERIAL CONNECTIONS FOR 
ABSORBENT ARTICLES BY SOLDERING  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   11   (11) 020976  
(21) 1995100868  
لSستخدام فى ادوات  عمليه شد ميكانيكيه ذات سرعه عاليه لتوفير قابليه امتداد للرقائق (54)

  ماصه تستخدم مره واحد
 HIGH SPEED MECHANICAL STRAINING PROCESS TO 

PROVIDE EXTENSIBILITY TO LAMINATES FOR USE IN 
DISPOSABLE ABSORBENT ARTICLES  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   12   (11) 021295  
(21) 1995100863  
  تسجيل اداء حفر لغاز طبيعى فى مكامن بواسطه الرنين المغناطيسى (54)

 NMR LOGGING OF NATURAL GAS IN RESERVOIRS  

  شابى ب ف ھولنداشل انترناشيونال ريسيرش مات (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
١٠٩    

  

  

-   13   (11) 020728  
(21) 1995100866  
  جھاز ترشيح خاص بحمامات السباحه (54)

 FILTRATION PANEL FOR SWIMMING POOLS  

  بسكينين ديسجو باوكس اس ايه (71)
  سمر اللباد (74)

  
 

  

-   14   (11) 023601  
(21) 2003100959  
  نماذج مقصات لقص شريط اhفتتاح (54)

 A GROUP OG SCESSORS FOR OPENING SERMONY  

  طارق اسماعيل عبد الحميد طه (71)
  
 

  

 

-   15   (11) 021295  
(21) 1995100863  
  تسجيل اداء حفر لغاز طبيعى فى مكامن بواسطه الرنين المغناطيسى (54)

 NMR LOGGING OF NATURAL GAS IN RESERVOIRS  

  شل انترناشيونال ريسيرش ماتشابى ب ف ھولندا (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
١١٠    

  

  

-   16   (11) 020728  
(21) 1995100866  
  جھاز ترشيح خاص بحمامات السباحه (54)

 FILTRATION PANEL FOR SWIMMING POOLS  

  و باوكس اس ايهبسكينين ديسج (71)
  سمر اللباد (74)

  
 

  

-   17   (11) 023601  
(21) 2003100959  
  نماذج مقصات لقص شريط اhفتتاح (54)

 A GROUP OG SCESSORS FOR OPENING SERMONY  

  طارق اسماعيل عبد الحميد طه (71)
  
 

  ذج

-   18   (11) 020133  
(21) 1993100688  
  لية لضبط محتوي الرطوبة في الطباقعم (54)

 PROCESS FOR ADJUSTING THE OISTURE CONTENT OF 
ORGANIC MATERIALS  

  فيليب موريس برودكتس انك (71)
  ھدي سراج الدين (74)

  
 

  



  
١١١    

  

  

-   19   (11) 020690  
(21) 1994100684   
  .قناه لنقل وتجھيز زجاج منصھر  (54)

 CANAL DE TRANSFERT ET DE CONDITITIONNEMENT DE 
VERRE EN FUSION.  

  سان جوبان فيتراج (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   20   (11) 020225  
(21) 1993100685  
  منھا طريقة لصنع نظام تثبيت ميكانيكي يمكن اعادة تثبيته ونظام تثبيت منتج (54)

 METHOD FOR MANUFACTURING A REFASTENABLE 
MECHANICAL FASTENING SYSTEM AND FASTENING 
SYSTEM PRODUCED THEREFROM  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
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   استدراك مقبول



  

١١٣

  عن طريق اخلطأ ىف ترتيب امسـاء الـسادة املختـرعني للطلـب      ) ٧٠٨( عدد   ٢٠١٠مت النشر جبريدة اغسطس     

  ـ : والبيان الصحيح كاالتى٧٣/٢٠٠٨ 

 

-   1   (21) 2008010073  
(22) 2008/1/15  
  المركز القومى للبحوث (71)
  خفاجىمنزه جمال الدين محمد السيد /  دكتور-١  (72)

  نھال لطفى ابو ريا/  دكتور-٢ 

  نادية امين بدر/  ا3ستاذ الدكتور-٣ 

  عادل محى الدين الخضرى/  ا3ستاذ الدكتور-٤ 
   منى محمد فريد- امال يوسف احمد-ماجده محسب السيد (74)
   ات الفميهوا3لتھاب طريقه لتصنيع ماده جديده كبطانه رخوه 3طقم ا3سنان لمواجھه القرح (54)

  

  

  



 

 

 

 

  جمھورية مصر العربيةجمھورية مصر العربية                     
  وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى                                  

             أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا           أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
                

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع
  

  

  )٧١٢(    العدد رقم                 ٢٠١٠عدد  ديسمبر 



      

  إعــــداد
  

  أميرة محمــد أحمــد. أ  مرفت توفيق عبــــد اهللا . أ

 أحمد حسـين أحمـــد. أ

        

 مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

 نيفال محمد نبيـــــل. أ

 ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيد      أ. أ

فرج محمـــــــد . أ

  يوسف

 شيماء ابراهيـم نبيـــل. أ

 

 زينب صبـــــح. أ

  

  

  

 إشراف

 عادل السعيد عويضه  / االستاذ 

  القائم باعمال رئيس
 مكتب براءات االخرتاع

  

 

  

 

 مكتب براءات االختراع: الناشر 

  



 ١

  فھـــرس العدد
 رقم الصفحة الموضــوع                               

 i  ---------------------------------------------تصديــــر   -

 ii  ----------------------------------------------افتتاحية العدد   -

 iii  --------------------------------------رموز البيانات الببليوجرافية   -

  iv  ----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 v  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

 vi  -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   -

  ١  --- والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس٢٠١٠بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر نوفمبر   -

 اتفاقي�ة إطـار   للطلبات المقدمة فــى   ٢٠١٠نوفمبر   خالل شهر بالطلبات التى تم قبولها     بيان    -

 ----------------------------------- MAIL BOX) الجات(التربس 

٥  

- للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقية باريس  ٢٠١٠نوفمبر ت الصادرة خالل شهر بيان البراءا  -

- 

٨ 

اتفاقية التعاون  للطلبات المقدمة فى إطار  ٢٠١٠نوفمبر بيان البراءات الصادرة خالل شهر   -

  ------------------------------------------PCTبشأن البراءات 

١٤  

  ٢٨  -------------------------------------- بيان بانتقال ملكية البراءات  -

  ٣٣  --------------------------------------بيان بتعديل اسم الشركــة   -

  ٣٧  -----بيان بالرغبة فى منح رخص استغالل براءات االختراع داخل جمهورية مصر العربية   -

  ٤١  ------------------- بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه  -

  ٥٦  -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن   -

  61  -------------------------برفضها فنيابيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات   -

اية حقـوق الملكيـة     بيان بالطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حم            -

 -------- وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية٢٠٠٢ لسنه ٨٢الفكرية الصادر بالقانون رقم 

   

٦٥  

بيان بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق الملكيـة                 -

 --------وية وذلك لعدم سداد الرسوم السن٢٠٠٢ لسنه ٨٢الفكرية الصادر بالقانون رقم 

  

٧١   

   ٨٤  -------------------------------------------بيان باحكام قضائية   -

  ٨٨  -------------------------------------بيان باستدراك رسوم سنوية   -
  



  

 

  
  تصدير

  

تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتـوى  
على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح    

اختراع، لالستغالل تجاريا أو صناعيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات 
  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،   
تم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين 

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز   مكتب براءات 
البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من 
جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات      

  .التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمام  التكنولوجية
وقد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية   

  مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة 
، وتطلب ذلك جهودا كبيرة  2003لسنة  1366ية والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم التنفيذ

  .حتى صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 
وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع   

راعات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل التطوير التكنولوجى  لالخت
تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،  
وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن  

ت اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة  رعاية الموهوبين من ذوى القدرا
  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 

  رئيس أكاديمية                                                         
  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           

   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
 

  



(  

   العددافتتاحية 
  

 لسنة ٥٧    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

 ١٩٤٩ لسنة ١٣٢ الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

 ٨٢ ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعية ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

 وبمقتضى القانون األخير فإنه ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال٢٠٠٢لسنة 

يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم 

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

    ومما ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحمايـة حقـوق      

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى ج

والمبتكرين ـ من األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركـان العـالم    

الجديد الذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هـذا مزيـدا مـن                

 االهتمام بهذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسـب مـع             

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

    ويمثل إصدار هذه الجريدة ليس فقط أحد الخطوات الرئيسية فى عملية إصدار            

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بمـا        واختراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت      

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

               القائم بأعمال        

  االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

��������������������������������������������������������������                                     

  "عادل السعيد عويضه . أ       "            
  

(ii) 



  

  رموز البيانات الببليوجرافية
  

  الرمز  البيان الببليوجرافى

 11  رقم البراءة

 12  نوع البراءة

 21  رقم الطلب 

 22  تاريخ تقديم الطلب 

   بيانات األسبقية  

 31  :  رقـم األسبقيـة 

 32  : تاريخ األسبقية  

 33  : دولة األسبقيـة 

 44  البراءةطلب تاريخ النشر عن قبول 

 51  التصنيف الدولي للبراءات 

 54  تسمية االختراع

 71  اسم طالب البراءة 

 72  اسم المخترع

 73  اسم الممنوح له البراءة

 74  اسم الوكيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( iii )  



  

  

 

ii

  

 

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
� �

 
 

 

 ةــــــــالدول الرمز  ةـــــــالدول الرمز
CR كوستاريكا       AE ا�مارات العربية المتحدة 

CU كوبا  AF أفغانستان 

CY قبرص  AL البانيا 

CZ جمھورية التشيك  AO +أنجو 

DE ألمانيا  AR ا-رجنتين 

DK الدنمارك  AT النمسا 

DM دومينيكا  AU استراليا 

DO لدومينيكان جمھورية ا  AZ اذربيجان  

DZ الجزائر  BA البوسنه والھرسك 

EC أكوادور  BB بربا دوس 

EE استونيا  BD بنج7ديش 

EG جمھورية مصر العربية  BE بلجيكا 

ES أسبانيا  BF بوركينا فاسو 

ET إثيوبيا  BG بلغاريا 

FI فنلندا  BH البحرين 

FR فرنسا  B I بروندى 

GA جابون  BJ نينبي  

GB المملكة المتحدة  BM برمودا 

GCC مجلس التعاون الخليجى    BO بوليفيا 

GD جرينادا   BR برازيل 

GE جورجيا  BS جزر الباھاما 

GH غانا  BU برما 

GM جامبيا   BW بتسوانا 

GN نيايغ  BY ب7روس  

GQ غينيا الوسطى  BZ بليز  

GR اليونان   CA كندا 

GT +جواتيما  CF ورية أفريقيا الوسطىجمھ 

GW غينيا بساو  CG الكونغو 

GY جويانا  CH  سويسرا   

HK ھونج كونج  CI ساحل العاج 

HN ھندوراس  CL شيلى 

HR كرواتيا  CM رونيكام 

HU المجر  CN الصين 

ID أندونسيا   CO   كولومبيا 

( iv )  



  

  

 

iii

  

 تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 MD جمھورية ملدوفا  ID إندونسيا 
 ML مالى   IE أيرلندا 

 MN منغوليا  IL إسرائيل 

 MR موريتانيا   IN الھند 

 MT مالطا  IQ العراق 

 MV جزر المالديف  IR إيران 

 MW مالوى  IS أيسلندا 

 MX الماكسيك  IT إيطاليا 

 MY ماليزيا  JO ا+ردن 

 MZ موزمبيق  JP اليابان 

 NA ناميبيا  KE كينيا 

 NE النيجر  KG كرجيزستان 

 NG نيجيريا  KM كومورس 

 NI نيكاراجوا  KN سانت كيتسى ونيفيز 

 NL ھولندا  KP شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية( 

 NO النيرويج  KR الجنوبية( جمھورية كوريا( 

 NZ نيوزي7ندا  KW الكويت 

 OM عمان  KZ كزاخستان 

 PA بنما  LA جمھورية +و الديمقراطية  
 PE بيرو  LB لبنان 

 PG جمھورية غينيا الجديدة  LC سانت لوشيا 

 PH الفلبين  LI ليخنشتين 

 PK باكستان  LK سيري7نكا 

 PL بولندا  LR ليبيريا 

 PT البرتغال  LS ليسوتو  

 PY بروجواى  LT لتوانيا 

 QA رقط   LU لوكسمبورج 

 RO رومانيا  LV تفيا+ 

 RS جمھورية الصرب  LY ةليبيالجمھورية العربية ال 

 RU جمھورية روسيا ا+تحادية  MA المغرب 

 RW رواندا  MC موناكو 

 SA المملكة العربية السعودية  MD جمھورية ملدوفا 
 SC سيشل  ME مونتينجيرو 
 SD السودان  MG مدغشقر 

( iv )  



  

  

 

iv

  

� �

ع رموز الدول األعضاءتاب  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الدولة الرمز  الدولة الرمز 
 ZA جمھورية جنوب أفريقيا  RW رواندا 

 ZM زامبيا  SG سنغفافورة 

 ZR زائير  SI سلوفينيا 

 ZW زيمبابوى  SK سلوفيكيا 

    SL سيراليون 

    SM سان مارينو 

     SN السنغال  

    SO الصومال 

     SR سورنيام  

    ST ساوتومى و برنسبى 

    SV السلفادور 

    SY الجمھورية العربية السورية 

    SZ سوازي7ند 

    TD تشاد 

    TG جووت 

    TJ طاجيكستان 

    TH تاي7ند 

    TM تركمانستان 

    TN تونس 

    TR تركيا 

    TT ترناداد و توباجاو 

    TW تايوان 

    TZ جمھورية تنزانيا ا+تحادية 

    UA أوكرانيا 

    UG أوغندا 

    US الو+يات المتحدة ا-مريكية 

    UY أورجواى 

    UZ اوزبكستان 

    VE 7فنزوي 

    VN فيتنام 

    YD اليمن 

    YU يوغوسلفيا 
  

( iv )  
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  ان بي
  ٢٠١٠التى تم قبولھا خ�ل شھر نوفمبر بالطلبات 

  والمقدمة فى إطار معاھدة باريس 



  

٢

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 يعترض كتابة على السير فى إجراءات الب5راءة بإخط5ار يوج5ه نأيجوز لكل ذى شأن " 
ًا م55ن ًإل55ى مكت55ب ب55راءات ا@خت55راع مت55ضمنا أس55باب ا@عت55راض وذل55ك خ�55ل س55تين يوم55

ًتاريخ ا@ع�ن عن قبول الطلب ف5ى جري5دة ب5راءات ا@خت5راع ، ي5أتى ھ5ذا تطبيق5ا Iحك5ام 
 من قانون حماية حق5وق الملكي5ة الفكري5ة ال5صادر بالق5انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة 

   "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



  

٣

  

-   1   (21) 2004020067  
(22) 2004/2/15  
 )مھورية مصر العربيةج( عبد الحميد محمود عثمان يوسف· دأ (71)
  عبد الحميد محمود عثمان يوسف· دأ  (72)

  

   وتشغيل المعادن طريقة لمعالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من وحدات الط*ء الكھربى (54)

  

  

-   2   (21) 2005120541  
(22) 2005/12/26  
  )جمھورية مصر العربية( )غاز تك ( الشركه المصريه الدولية لتكنولوجيا الغاز  (71)
  ابراھيم حافظ والي  (72)
   بالغاز الطبيعي الخاص بشحن السيارات التي تعملالموزع جھاز التحكم في  (54)

  

-   3   (21) 2007090496  
(22) 2007/9/20  
(71) SCG BUILDING MATERIALS CO. LTD (AFGHANISTAN)  
(72)  1-TERDWONG JAMRUSSAMEE  

 2-ARAG HIMTONG  

 3-WITTAYA CHUAJIW  

 4-WATTHANAKUN PHABUTTA  

  

  سمر اللباد (74)
  ُجھاز وطريقة لتشكيل نمط ب*طة أو لوح سيراميك بالسمك المحدد (54)
(31) 0601004683 
(32) 2006/8/22 
(33) TH  

  



  

٤

  

-   4   (21) 2007120662  
(22) 2007/12/24  
   )مھندس متقاعد( بد الحميد علي محمود علي شرفع/ مھندس (71)
 )جمھورية مصر العربية( عبد الحميد علي محمود علي شرف  (72)
   جھاز إنتاج المياه القلوية والحامضية اlلكتروني (54)

  

  



٥
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انبي
  ٢٠١٠نوفمبر التى تم قبولھا خ�ل شھر بالطلبات 

   )الجــات(التربس طار اتفاقيــــة إوالمقدمة فى 
MAIL BOX  
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لل88وزير المخ88تص ـ عل88ى ح88سب ا>ح88وال ـ بع88د ا>ع�88ن ع88ن قب88ول طل88ب الب88راءة " 
ه ان الطلب يتعل8ق ب8شئون ا>عتراض على السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين ل

ال88دفاع او ا>نت88اج الحرب88ى او ا>م88ن الع88ام او ان ل88ه قيم88ة ع88سكرية او امني88ة او ص88حية، 
ويك88ون ا>عت88راض خ�88ل ت88سعين يوم88ا م88ن ت88اريخ ا>ع�88ن ع88ن قب88ول طل88ب الب88راءة ف88ى 

  . جريدة براءات ا>ختراع
راءات اص88دار ويترت88ب عل88ى ا>عت88راض ف88ى الح88ا>ت الم88شار اليھ88ا وق88ف ال88سير ف88ى اج88

  "البراءة  



٧
  

  
  

  

 

-   1   (21) 2001020132  
(22) 2001/2/14  
(71) BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY  

(UNITED STATES OF AMIRICA)  
(72)  1-TODD J. FRIENDS  

 2-DENNS E. RYONO  

 3-MINSHENG ZHANG  

  

  ھدي انيس سراج الدين (74)
  لغده الدرقيهليجاندات مشتقه من انيلين لمستقبل ا (54)
(31) 60/183.223 
(32) 2000/2/17 
(33) US 

  
 

  

-   2   (21) 2003060592  
(22) 2003/6/23  
  المركز القومى للبحوث (71)
  كريمة غنيم محمد محمود . د - ١   (72)

  محمود فتحي نويتو. د.أ -٢ 

  

   مستحضر محلي من مصل حيواني لزراعة اUنسجة (54)
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  بيان

   ٢٠١٠نوفمبر بالبراءات الصادرة خ�ل شھر 
                       للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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 م-ن ق-انون حماي-ة ١٩ الم-ادة  م-نللفق-رة الثاني-ةيتم النشر ع-ن الب-راءات ال-صادرة طبق-ا " 
:  الت--ى ت--نص علـــ--ـى  و ٢٠٠٢ل--ســنة  ٨٢ كري--ة ال--صادر بالق--انون رق--محق--وق الملكي--ة الف

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا الق-رار ف-ى 
  "جريدة براءات اKختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



  

١٠   
  

  

  
 

-   1   (11) 024866  
(21) 2003060561  
(22) 2003/6/14  
(71) UHDE GMBH 

FRIEDRICH-UHDE-STRASSE 15, 44141 DORTMUND 
GERMANY  

(72)  1-SCHWEFER, MEINHARD  
 2-GROVES, MICHAEL  

 3-SIEFERT, ROLF  

 4-MAURER, RAINER  

  

  سمر احمد اللباد/ ا(ستاذه (74)
  فى الغازات N2O و NOx طريقه وجھاز لتقليل محتوى (54)
(31) 102 26 461,9  
(32) 2002/6/13  
(33) DE  
(51) int. Cl.8 B01D 53/86, B01J8/04 29/46,29/65,    

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



  

١١   
  

  

  

-   2   (11) 024867  
(21) 2007020083  
(22) 2007/2/14  
 المركز القومى للبحوث (71)

  ه مصر العربيهجمھوري - الدقى) سابقاالتحرير(البحوث شارع  33 
  محمد محمد عبد المنعم سليم/ دكتورا(ستاذ ال  (72)

  اس]م حمدى عبد المقصود/ دكتور 

  تامر سعيد سيد محمد صالح/ دكتور 

  

ماجده محسب / نقطة اتصال مكتب براءات ا(ختراع ـ المركز القومى للبحوث ويمثلھا السيده (74)
 وأخرين السيد 

  لتحضير ماده البارا امينو فينول باستخدام حفاز النيكل متناھى الصغرطريقه جديده  (54)
(51) int. Cl.8 A61K 47/18, 215/76   

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



  

١٢   
  

  

  
  

-   3   (11) 024872  
(21) 2003050440  
(22) 2003/5/12  
(71) SNAMPROGETTI S.P.A 

VIALE DE GASPERI, 16, I-20097 SAN DONATO MILANESE-
MILAN - ITALY  

(72)  1-GANDOLFI, GIORGIO  
 2-MERELLI ,GIUSEPPE  

 3-SCOTTO, ANDREA  

 4-TESTA ,GIAN ,PIETRO  

  

  سمر احمد اللباد/ ا(ستاذه (74)
  جھاز من مجموعه انابيب لمعالجه موائع مسببه للتاكل (54)
(31) MI02A001009  
(32) 2002/5/13  
(33) IT  
(51) int. Cl.8 B01D19/02, B01J19/24, F28F19/06  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



  

١٣   
  

  

  

-   4   (11) 024874  
(21) 2005080365  
(22) 2005/8/14  
 عادل رفعت اديب/ ا(ستاذ (71)

  العربيه  جمھوريه مصر- مصر الجديده -شارع الشيخ محمد رفعت   21
  عت اديبعادل رف/ ا(ستاذ  (72)
  نظام توفير الطاقه المتكامل (54)
(51) int. Cl.8 G05B 11/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
 

 



١٤
    

  
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انبي
   للطلبات ٢٠١٠بالبراءات الصادرة خ�ل شھر نوفمبر 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 



١٥
    

  
    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 م3ن ق3انون حماي3ة ١٩ الم3ادة  م3نللفق3رة الثاني3ةيتم الن3شر ع3ن الب3راءات ال3صادرة طبق3ا " 

:  الت33ى ت33نص علـــ33ـى  و ٢٠٠٢ل33ســنة  ٨٢ نون رق33محق33وق الملكي33ة الفكري33ة ال33صادر بالق33ا
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھ3ذا الق3رار ف3ى 

  "جريدة براءات اOختراع بالكيفية التى تحددھا ال�ئحة التنفيذية لھذا القانون 



١٦
    

  
    

  

  
 

-   1   (11) 024862  
(21) 2008122099  
(22) 2008/12/25  
(71) FIGL, GERHARD 

HUBERTUSGASSE, 8, A- 3430 TULLN AN DER DONAU 
AUSTRIA 

(72)  FIGL, GERHARD  
  سمر احمد اللباد/ ا%ستاذه (74)
  اله احتراق داخلى (54)
(31) A 1086/2006 - PCT/AT2007/000283  
(32) 2006/6/28 -                   2007/6/12  
(33) AT   
(51) int. Cl.8 F02M 25/10, 27/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



١٧
    

  
    

  

  

-   2   (11) 024863  
(21) PCT/NA2007/000611  
(22) 2007/6/17  
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V 

CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, NL-2596 HR THE HAGUE 
NETHERLANDS 

(72)  1-EKEN, ADRIAAN NICOLAAS  
 2-HAANDRIKMAN, GRITIENUS  

 3-SEELEN, MARINUS GERARDUS WILHELMUS MARIA  

  

  سمر احمد اللباد/ ا%ستاذه (74)
  لتحكم فى تدفق مائع متعدد ا%طوارطريقه ونظام ووحده تحكم ل (54)
(31) PCT/EP2005/056897 – EP04106803.2  
(32) 2005/12/21 -                2004/12/15  
(33) EP   
(51) int. Cl.8 F17D 1/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



١٨
    

  
    

  

  

-   3   (11) 024864  
(21) PCT/NA2007/000721  
(22) 2007/7/11   
(71) ROTINOR GMBH 

FLACHER STRASSE 32, 70499 STUTTGART -GERMANY  
(72)  1-BAUER, RALF  

 2-GRIMMELSEN, JURGEN  

  

   سمر احمد اللباد/ ا%ستاذه (74)
  زورق مزود بموتور وجھاز تحكم (54)
(31) PCT/EP2006/000139 – 102005001817,3  
(32) 2005/1/13-                     2006/1/10  
(33) EP -                       DE  
(51) int. Cl.8 B63C 11/46  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



١٩
    

  
    

  

  

-   4   (11) 024865  
(21) PCT/NA2004/000038  
(22) 2004/6/5  
(71) 1-VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE  

54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES- 
FRANCE 
2-SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD 
5-33 KITAHAMA 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 
541-0041 - JAPAN  

(72)  1-DUTILLEUL, PIERRE  
 2-ROUSSIE, GABRIEL  

 3-VERGER , ERIC  

  

  سمراحمد اللباد/ ا%ستاذه (74)
  شتمل على عنصر ملولب واحد على ا%قل له شفه طرفيهوصله انبوبيه ملولبه ممتازه ت (54)
(31) 0115870 - PCT/FR2002/004144  
(32) 2001/12/7 -                    2002/12/3  
(33) FR   
(51) int. Cl.8 F16L 15/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٠
    

  
    

  

  
  

-   5   (11) 024868  
(21) PCT/NA2006/000600  
(22) 2006/6/20  
(71) KANON KABUSHIKI KAISHA 

30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501 
JAPAN  

(72)  1-MATSUMOTO HARUYUKI  
 2-WATANABE KENJIRO  

  

  ھدى سراج الدين/ ا%ستاذه (74)
  وعاء لسائل ونظام للتزويد بالسائل (54)
(31) 2003-435942 - PCT/JP2004/019786  
(32) 2003/12/26 -                2004/12/24  
(33)   JP  
(51) int. Cl.8 B41J 2/175  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
  



٢١
    

  
    

  

  

-   6   (11) 024869  
(21) 2008061061  
(22) 2008/6/22   
(71) ITI SCOTLAND LIMITED 

191 WEST GEORGE ST, GLASGOW, STRATHCLYDE G2 2LB 
(UNITED KINGDOM)  

(72)  BOOTH, JOHN, PETER  
  

  ھدى انيس سراج الدين/ ا%ستاذه (74)
  جھاز وطريقه لتصنيع تركيبات ملفوفه حلزونيا (54)
(31) PCT/GB2006/050471 - 0526409.8  
(32) 2006/12/21 - 2005/12/23  
(33) GB  
(51) int. Cl.8 B21C 37/12  

   سنة٢٠: مايةمدة الح 

  
 

  



٢٢
    

  
    

  

  
  

-   7   (11) 024870  
(21) PCT/NA2007/001179  
(22) 2007/10/29   
(71) ALFA LAVAL CORPORATE AB 

BOX 73, S-221 00 LUND - SESWEDEN  
(72)  GULLOV-RAS-MUSSEN, BJARNE  

  

  سمر احمد اللباد/ ا%ستاذه (74)
   العضويه وغير العضويهطريقه %زاله الروائح من الموائع (54)
(31) PCT/SE2006/000503 - 0501009-5  
(32) 2006/4/26 -  2005/4/29  
(33) SE   
(51) int. Cl.8 C11B3/14, 3/16 C01D3/34,  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٣
    

  
    

  

  

-   8   (11) 024871  
(21) 2008010063  
(22) 2008/1/13  
(71) SCA HYGIENE PRODUCTS AB 

S-405 03 GÖTEBORG -SESWEDEN  
(72)  1-WALL STROM LEIF  

 2-ELFSBERG CAMILLA  
  سمر احمد اللباد/ ا%ستاذه (74)
  منتج ماص ذو احكام محسن (54)
(31) PCT/SE2005/001146  
(32) 2005/7/13  
(33) SE  
(51) int. Cl.8 A61F 13/15,A61F 13/532  

    سنة٢٠ :مدة الحماية 

  
 

  



٢٤
    

  
    

  

  
  

-   9   (11) 024873  
(21) PCT/NA2005/000115  
(22) 2003/4/9   
(71) WATER STANDARD COMPANY LLC 

2500 WESTON ROAD, SUITE 220, WESTON, FL 33331  
UNITED STATES OF AMERICA  

(72)  1-GORDON,ANDREW ,W.  
 2-CUSHING ,CHARLES, R  

 3-DURANCEAU ,STEVEN, J.  

 4-CAVANAUGH ,MICHAEL, J.  

  

  سمر احمد اللباد/ ا%ستاذه (74)
  طريقه ونظام متنقل %زاله الملوحه و توفير ماء منزوع الملح (54)
(31) 10/453,206 - 60/505,341 - 10/630,351 - PCT/US2003/026726 – 

60/416.907  
(32) 2003/6/3 -     2003/6/3 -     2003/7/30 -                     2003/8/27  

2002/10/8  
(33) US  
(51) int. Cl.8 C02F 1/44, 1/00 & B01F 5/06 & B01D 61/12, 63/00  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٥
    

  
    

  

  

-   10   (11) 024875  
(21) PCT/NA2007/001304  
(22) 2007/11/25   
(71) FINE TECHNICS CO. LTD 

RM. 706, ZEUS PLAZA, 924 SAU-DONG, GIMPO-CITY, 
GYEONGGI-DO 415-802 - KORIA  

(72)  SEUNG - HOON   
  

  سمر احمد اللباد/ ا%ستاذه (74)
 اxمداد بماده يحتوى على جھاز لwمداد الكمى بمسحوق وجھاز لwمدادجھاز وطريقه  (54)

  بالمسحوق
(31) PCT/KR2006/001833 - 10-2006-0042832 - 10-2005-0043208  
(32) 2006/5/17 -           2006/5/12 -              2005/5/23  
(33)  KR  
(51) int. Cl.8 B29C 31/09 

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٦
    

  
    

  

  

-   11   (11) 024876  
(21) PCT/NA2007/001044   
(22) 2007/9/30  
(71) COOPER CROUSE-HINDS GMBH 

SENATOR-SCHWARTZ-RING 26, 59494 SOEST -GERMANY  
(72)  1-HOFMANN, GERD  

 2-NAUMANN, REINER  

  

  محمود رجائى الدقى/ ا%ستاذ (74)
  .جھاز لدفع الكابyت  (54)
(31) PCT/EP2006/000952 - 202005 005 297,3  
(32)  2006/2/3 -                2005/4/4  
(33) EP -                         DE   
(51) int. Cl.8 H02G 3/06  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  



٢٧
    

  
    

  

  

-  12   (11) 024877  
(21) 2008030418  
(22) 2008/3/11   
(71) VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS  

54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59260 AULNOYE AYMERIES 
FRANCE  

(72)  DUTILLEUL, PIERRE  
  

ابراھيم عبد النبى او مروة حامد عبد المجيد او ھالة   ويمثلھا اشرف شركه ابو سته وشركاه (74)
  وحيد احمد 

  طريقه %ختبار ضغط مكون ملولب (54)
(31) 0509268 - PCT/EP2006/008675  
(32) 2005/9/12 -                     2006/9/6   
(33) FR -                            EP  
(51) int. Cl.8 G01M 3/02  

   سنة٢٠: مدة الحماية 

  
 

  
  

 



  
  

٢٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  بيان
  بانتقال ملكية البراءة 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

٢٩  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

يجوز نقل ملكية البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رھنھ�ا أو تقري�ر ح�ق " 
كي�ة وم�ع ع�دم ا;خ�9ل با8حك�ام الخاص�ة ببي�ع المح�ال التجاري�ة ورھنھ�ا 1 تنتق�ل مل. ا1نتفاع عليھا

ير حق انتفاع عليھا حجة على الغير إ1 من ت�اريخ التأش�ير ب�ذلك ف�ى قرالبراءة و1 يكون رھنھا أو ت
 من قانون حماية حقوق الملكي�ة الفكري�ة ال�صادر ٢١ًيأتى ھذا تطبيقا 8حكام المادة . سجل البراءات
   " ٢٠٠٢ لسنة ٨٢بالقانون رقم 



  
  

٣٠  

  

-   1   (21) 2006070378  
(22) 2006/7/31  
   فت فودز ھولدينجز انك كرا (71)
   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
  وعاء طعام يمكن إعادة غلقه بإحكــام (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
   كرافت فودز ھولدينجز انك  :مـــن
  كرافت فودز جلوبال براندز ال ال اس  :الـــى

   28/12/2010 :بـتاريخ

  

-   2   (21) 2008010133  
(22) 2008/1/24  
 ويث ال ال سى  (71)
  ھدى عبد الھادى (74)
  )أريل  ) -N– مشتق اسيتاميد سيكليدين غير متجانس( (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 ويث ال ال سى :مـــن
  موشيدافار ماسيوتيكالزكو ليمتد :الـــى

   ١١/١١/٢٠١٠ :بـتاريخ

  

-   3   (21) 2010040672  
(22) 2010/4/26  

   ليو شيانج ھوا -١ (71)
 ھوانج شينيج كيوى -٢

  سمراحمد اللباد (74)
  PP ماكينه متكامله لنفخ وتنظيف وملء ومنع تسرب عمليه انتاج زجاجات تسريب (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
  ھوانج شينيج كيوى-٢   ليو شيانج ھوا -١ :مـــن
  تشيناسن فارماسيوتكال ماشينيري كورال تي دي نانھيو :الـــى

   2010/12/18 :بـتاريخ
  



  
  

٣١  

 

-   4   (21) 1994100641  
(22) 1994/10/13  
 اتش ام ارفارما انك  (71)
  نزية اخنوخ صادق الياس (74)
  طريقه لتحضير مشتقات جاdنثامين استيل كولين استراز (54)

  لكيةنقل الم:التقرير القانونى 
 اتش ام ارفارما انك :مـــن
  افنتيس ھولدينجز انك  :الـــى

   ٠٤/٠١/٢٠١١ :بـتاريخ

  

-   5   (21) 2006080452  
(22) 2006/8/21  
   كرافت فودز ھولدينجز انك  (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)
  تراكيب غذائية حمضية ثابتة عند التخزين وطرق تحضيرھا (54)

  نقل الملكية:ير القانونىالتقر 
  كرافت فودز ھولدينجز انك  :مـــن
   ال ال سيزنداكرافث فودز جلوبال بر :الـــى

   ١٧/١٢/٢٠٠٩ :بـتاريخ

  

-   6   (21) 2008101713  
(22) 2008/10/19  
  ـ سلزوم ليمتد      2أورثو مكنيل جانسن فارماسيوتيكال، إنك 1- (71)
  محمود رجائى الدقى (74)
  مشتقات ترفنيل لعqج مرض الزھايمر (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
 ـ سلزوم ليمتد 2أورثو مكنيل جانسن فارماسيوتيكال، إنك 1– :مـــن
  اورثو مكينل جاستن فار ماسيوتيكالز انك :الـــى

  2010/12/18 :بـتاريخ
  



  
  

٣٢  

 

-   7   (21) PCT/NA2007/000128  
(22) 2007/2/5  
   سمكس تريدماركس ورلدوايد ليمتد (71)
  ھدى سراج الدين (74)
  عمليه dنتاج خبث بورتqندى والخبث الذى تم الحصول عليه (54)

  نقل الملكية:التقرير القانونى 
  سمكس تريدماركس ورلدوايد ليمتد :مـــن
  سمكس ريسيرش جروب ايه جي :الـــى

   ٠٥/٠١/٢٠١١ :بـتاريخ
  

  

  



  
  

٣٣  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  بيان
  بتعديل اسم الشركــــة 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  

٣٤  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

لصاحب الشأن ان يطلب من المكتب، على ا ستمارة المعدة ل�ذلك، التأش�ير " 
  :فى السجل بالبيانات ا تية

ـ كل تغيير ف�ى اس�م او لق�ب مال�ك الب�راءة او جن�سيته او مھنت�ه او عنوان�ه، ١
ًلمالك شخصا اعتباريا فيجوز ان يطلب تدوين كل تغيير فى اسمه او واذا كان ا ً

  "جنسيته او عنوان او نوعه او الغرض من تأسيسه او مركزه الرئيسى 



  
  

٣٥  

  

  

-   1   (21) 1993070478  
(22) 1993/7/28  
 اية . �بوراتورس الميرال ،اس  (71)

  اسبانيا- ـ برشلونة ٨٠٨٠٢٤٢٧٤-٦٨كاردونير  
  ھدي سراج الدين (74)
الصداع  طريقة تحضير مشتقات اندول مقبوله صيدليا وتستخدم على سبيل المثال فى ع4ج (54)

  النصفى
  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 

 اية. �بوراتورس الميرال ،اس  :مـــن
 أيه ا س,الميرال :الـــى

  ٢١/١٠/٢٠١٠ :بـتاريخ
  
 

  

  

-   2   (21) 2006010022  
(22) 2006/1/18  
 كرافت فودز ھولدينجز انـك  (71)

   ، الو�يات المتحدة ا�مريكية٦٠٠٩٣ثرى ليكس درايف نورفيلد ، الينوى  
 ھدى احمد عبد الھادى (74)
  مادة غذائية معدلة قابلة للتحويل الى غذاء (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
    كرافت فودز ھولدينجز انـك :مـــن
  كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سي :الـــى

  2010/01/10 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٣٦  

  

  

-  3   (21) 2010030486  
(22) 2010/3/25  
  سنتوكور اورثو انك (71)

   الو�يات المتحده ا�مركيه– ١٩٠٤٤ريدج فيو درايف ھورشام بى ايه  850 800 
   ھدى انيس سراج الدين (74)
  واستخدامات وايبيتوبات واشكال وتركيبات وطرق IL – 12/23 P40 ضاده ، مضاده لـا جسام م (54)

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى 
 وكور اورثو انكتسن :مـــن
 انكاورثو وكور  بيوتك تسن :الـــى

  2010/12/08 :بـتاريخ
  
 

  



  
  

٣٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  استغ�ل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

  جمھورية مصر العربيةداخل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

٣٨

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صحاب الشـــأن الحق فى أن ينشـــروا فى جريدة براءات ا-ختراع عن رغبتھم فى (" 
يدة فى ســـجل براءات ا-خت;راع التنــازل أو الترخيص -ســتغ�ل براءات ا-ختراع المق

بمكتب براءات ا-ختراع فى جمھورية مصر العربية، ويتم النشـــر بتق;ديم ا-ســـ;ـتمارة 
ق;انون حماي;ة الملكي;ة الفكري;ة ًالخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذل;ك طبقــ;ـا (حك;ام 

   "٢٠٠٢ لسنه ٨٢الصادر بالقانون رقم 



  
  

٣٩

 

  ايلى ليلى اند كومبانى  :لــــنيع  1   -
  ليلى كوربوريت سنتر مدينه انديانا بوليس و�يه انديانا :المركز العام
 فى منح رخصة استغ"ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ١٥/٠٤/٢٠٠٧الصادرة بتاريخ  ٠٢٣٦٧٥لبراءة ا�ختراع رقم 
  محاليل تيريباراتيد مثبته :فى شــأن
  ھدى احمد عبد الھادى :الوكـــيل

  
 

  

  اوتسوكا فارماسوتيكال فاكتوري انك :يعلــــن  2   -
  ازااكيوجوجارا ، تاتيوا ، مويا ـ شو ـ ناردتو ـ شى، توكوشيما ـ كى ـ اليابان١١٥ :المركز العام

 فى منح رخصة استغ"ل فى جمھورية مصر العربية :غبةعن الر
  ٣١/١٢/٢٠٠٩الصادرة بتاريخ  ٠٢٤٥٩٦لبراءة ا�ختراع رقم 

  غشاء متعدد الطبقات وحاويه دواء تستخدم ھذا الغشاء :فى شــأن
  سمر احمد اللباد :الوكـــيل

  
 

  

  .شركة امريكية. سي. ال.اي ال- ام :يعلــــن  3   -

ـ الو�يات المتحدة ١٦٢٦ -٧٧٠٧٢ نورث كورس درايف، ھيوستن، تكساس ٥٩٥٠ :المركز العام
 ا�مريكية

 ستغ"ل فى جمھورية مصر العربية  افى منح رخصة  :عن الرغبة
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الصادرة بتاريخ  ٠٢٣٨٩٨لبراءة ا�ختراع رقم 

  طريقة وجھاز لفصل طور حراري :فى شــأن
  نزيه اخنوخ صادق الياس :الوكـــيل

  
 

  



  
  

٤٠

  

  اتش أر دى كورب :يعلــــن  4   -
 لو�يات المتحدة ا�مريكيةـ ا٧٧٢٤٥، ھيوستون ، تكساس ٤٥٠٢٦٧كيس بريد  :المركز العام
 فى منح رخصة استغ"ل فى جمھورية مصر العربية :عن الرغبة

  ٢٧/١١/٢٠٠٨الصادرة بتاريخ  ٠٢٤٢٥٢لبراءة ا�ختراع رقم 
  طريقة dنتاج حفاز اساسه بروفسكيت ، و استعماله فى تحويل المثان الى إثيلين :فى شــأن
  محمود رجائى الــدقى :الوكـــيل

  
 

  

  

 

 



  

٤١

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

  متنازل عنه



  

٤٢

  
  

-   1   (21) 2008030481  
(22) 2008/3/23  
  جونسون ماتيى ب ل سى (71)

  . ب ق ، المملكة المتحدة ٥-كوكسبور ستريت ، ترافلجار سكوير لندن س واى  2-4 
  جھاز تحميل حافـز (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :لتقرير القانونىا 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   2   (21) 2008050742  
(22) 2008/5/5  
  كNسادو انك (71)

  ٥، باناما ٥٢٤٦، ابارتادو ١٠ول الفيرا ميندز ايديفيشيو بانكو دو برازيل، ك 
  عملية Zنتاج أوليجوسكاريدات (54)
  نزيه اخنوخ صادق الياس (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
    ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   3   (21) 2008071281  
(22) 2008/7/29  
  .ايسNند  ليمتد ، شركة محدودة المسئولية ، بريتش فيرجن) بى فى اى ( كNرينت فينانس  (71)

  .  رود تاون تورتوZ ، بريتش فيرجن ايسNند٦٦٢: سيتكو بيلدينج ويكامس كاى ، ص ب  
  يره ، واستخدامهشمع معدل ، عملية تحض (54)
  ھدى أحمد عبد الھادى (74)

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

  



  

٤٣

  

-   4   (21) 2008081341  
(22) 2008/8/6  
  شركة المانية مساھمة, باير إنوفيشن جى أم بى أتش  (71)

   ألمانيا– دوسلدورف ٤٠٢٢٥, ١ميروينج بNتز  
  طريقة و جھاز Zنتاج الصور المجسمة المستقطبة (54)
  سھير ميخائيل رزق/ (74)

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

  
 

  

-   5   (21) 2008081342  
(22) 2008/8/6  
  رضا محمد ابراھيم ابراھيم (71)

   الجيزة-  الھرم - فيصل – حسن محمد –شارع احمد ابو شنب اخرش عبيدة بن الجراح  7 
(54) (R.M.6) لتحريك الغواص  

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

  
 

  

-   6   (21) 2008091469  
(22) 2008/9/2  
  يبىاحمد سمير سليمان الھض (71)

   القاھرة- ھليوبوليس – روكسى –شفيق غربال  15 
  نظام جديد لتوليد الطاقه الكھربيه من الرياح (54)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  رفقات الطلبالفكرة المقدمة وم أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٤٤

  

-   7   (21) 2008091473  
(22) 2008/9/3  
  شريف جمعه نجيب (71)

   المنيا-  العدوه-العقيلة  
  اله تقليم وخدمه نخيل البلح (54)
  عزت حسني الضاوى (74)

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

  
 

  

-   8   (21) 2008101650  
(22) 2008/10/7  
  محمود أحمد عبدالفتاح السيد (71)

  .١٥ش١٣ع-مدينة المبعوثين-بوZق الدكرور- الجيزة 
  اZسياخ البNستو حديديه( اسياخ حديد التسليح (54)

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

  
 

  

-   9   (21) 2009010020  
(22) 2009/1/5  
  احمد محمد السيد سليمان صبيح (71)

   الصحافة- مركز مشتول -محافظة الشرقية  
  سالينا بلوك بNط فوم سالينا (54)

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

  
 

  



  

٤٥

  

-  10   (21) 2009010129  
(22) 2009/1/28  
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  

 777 Old Saw Mill River Road,Tarrytown, NY 10591  
(54) DLL4 ج اضطرابات وعائية بالعين باستخدام مضاداتNجية لعNطرق ع  
  سمر اللباد (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  م الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعد :التقرير القانونى 
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  

-  11   (21) 2009010134  
(22) 2009/1/28  
   شركة مساھمة امريكية–كونوكوفيليبس كومباني  (71)

   امريكا-٧٧٠٧٩اس تكس. ھويستون . نورث دايري اشفورد  600 
  أنبوب مغلف با�لياف الجافة (54)
(74)  

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

  
 

  

-  12   (21) 2009010138  
(22) 2009/1/28  
  سمير محمد إبراھيم نصر (71)

   قرية عامر شارع بشير الطيب بملكه– حي الجناين –السويس  
  ١٠١٨كويك  (54)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   كرة المقدمة ومرفقات الطلبالف أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  



  

٤٦

  

-  13   (21) 2009010141  
(22) 2009/1/29  
  د محمود محمد محمد حسن (71)

   شبرا-  الساحل –ش شيبان  73 
  ماسح ضوئي ثNثي اZبعاد (54) (54)

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

  
 

  

-  14   (21) 2009020169  
(22) 2009/2/5  
  محمد عبد المنعم محمد بسيونى (71)

   بجوارة بتروجيت الدور الثالث-ش النصر النزھة الجديدة  48 
  جھاز غسيل البريتونى المينى (54)

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

  
 

  

-  15   (21) 2009020213  
(22) 2009/2/15  
(71) MINER ENTERPRISES, INC.  

 1200 East State Street,P.O. Box 471,Geneva, IL 60134  
  أمتصاص قوة عربة سكة حديد/جھاز ملطف صدمة (54)
(74)  

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  لطلبالفكرة المقدمة ومرفقات ا أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٤٧

  

-  16   (21) 2009020253  
(22) 2009/2/23  
(71) MARTINEZ NARANJO, Jhon, Jairo  

 Avenida 82 No. 10-62 Piso 6°,1 Bogota  
  نظام من الطوب به قضبان لجدار احتجاز (54)
  سمر اللباد (74)

رار اHدارة الخاص باستيفاء ق اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   ومرفقات الطلب الفكرة المقدمة أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  17   (21) PCT/NA2006/000431  
(22) 2006/5/8  
   شركة أمريكية–ذى بروكتر آند جامبل كومبانى (71)

  ¬مريكية  الوZيات المتحدة٤٥٢٠٢ وان بروكتر آند جامبل بNزا ، سينسيناتى ، آوھايو 
  مثبطات بيرازولون سيتوكين بيسيكلية (54)
   وكيل براءات-ھدى سراج الدين  (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   مة ومرفقات الطلبالفكرة المقد أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  18   (21) PCT/NA2006/000556  
(22) 2006/6/14  
  فايـزر برودكتس انــك ، شركة متحدة (71)

   الوZيات المتحدة اZمريكية٦٣٤٠كونيكتيكت ايسترن بوينت رود جروتن ، كونيكتيكت  
  PDE2  ثنائى امينات كمثبطات-٤ ، ٢-بيريميدين ] د – ٣ ، ٢[ بيريدو  (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  
 

  



  

٤٨

  

-  19   (21) PCT/NA2006/000691  
(22) 2006/7/20  
  وفارتيـس اج ، شركة مساھمةن (71)

   ، سويسرا٤٠٥٦ ، بازل ٣٥ليختستراس  
عNج امراض تعتمد  امين لNستخدام فى– يل -٧-بيريميدين ]  أ – ٥ ، ١[مشتقات بيرازولو  (54)

  على كيناز بروتين
  ھدى عبد الھادى (74)

ار اHدارة الخاص باستيفاء قر اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-  20   (21) PCT/NA2006/000754  
(22) 2006/8/10  
  وارنر Zمبرت كومبانى ل ل س ، شركة متحدة (71)

  .ت المتحدة اZمريكية تايير رود ، موريس بNينز ، نيوجيرسى ، الوZيا 201 
  معدZت مستقبل لNندروجين (54)
   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)

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

  

-  21   (21) PCT/NA2006/000868  
(22) 2006/9/14  
  فايـزر انــك ، شركة متحدة (71)

   ، الوZيات المتحدة اZمريكية١٠٠١٧ ستريت نيويورك ، نيوجيرسى ٤٢ايست ،  235 
  مركبات مفيدة لعNج ا�مراض (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  
 

  



  

٤٩

  

-   22   (21) 2008101656  
(22) 2008/10/8  
  حسام نصار محمود ابو زيد (71)

  وب خلف مركز شرطة ابن- مركز ابنوب - محافظة اسيوط  
  جھاز تدوير مخلفات وغازات اZحتباس الحرارى (54)

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

  

-   23   (21) 2008111798  
(22) 2008/11/3  
(71) ASTRAZENECA AB  

 Se-151 85,S-SE-151 85 Sodertalje  
  MGLUR5 مركبات ھيتروسيكلية مدمجة وإستخدامھا كمعدZت (54)
  ھدى أنيس سراج الدين (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب و إجراء بعض التعديNت لموضوعأ/ بعض البيانات و 

  

-   24   (21) PCT/NA2006/000761  
(22) 2006/8/13  
 ال تي. شيونوجي سي اوه - ٢ شركة مساھمة امريكية–سميز كيلين بيشام كوربريشين -1 (71)

  اليابان-دي
 ٤-١٢ - ٢ امريكا١٩١٠١ا بي ايه  فيNديلفي٧٩٢٩وان فرانكلين بNزا بي ايه بوكس - 

  اليابان- ٠٠٠٢– ٥٥٣اوساكا , كي يو-فيكيشيما,  شومي -٥ساجيسي 
  (HIV) مثبطات إنزيم إنتجراز الخاص بفيروس (54)
  سمر اللباد (74)

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

  
 

  



  

٥٠

  

-   25   (21) PCT/NA2008/000277  
(22) 2008/2/17  
  شركة بريطانية محدودة المسئولية.باور بNت انترناشيونال إل تى دى (71)

  .يا ل ھـ بريطان٨ ١ شالكوت رود ، لندن ن و ٧ يوتوبيا فيNج، ٢٩يونيت  
  .جھاز لياقه بدنية به دعامة امتصاص الھزات  (54)
  محمود رجائى الدقى (74)

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

  

-   26   (21) 2008050724  
(22) 2008/5/4  
   شركة مساھمة اسبانية–اس ايه . مارسك اسبانا  (71)

  الجيسيراس١١٢٠١-أي . ان /اس . مويل جوان كارلوس أي . ايه جون أي تومسين / ايه  
  اسبانيا –

  روؤس بكرات متحركة لحركة ناشرة جانبية (54)
  سمر أحمد اللباد (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :انونىالتقرير الق 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   27   (21) 2008050807  
(22) 2008/5/18  
  كاتاليتيك ديستيNشن تيكنولوجيس (71)

   امريكا- ٧٧٥٠٧ليفارد باسادينا تى اكس باى اريا بو 10100 
  عملية لتحضير كربونات داى اريل (54)
  سمر اللباد (74)

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

  
 

  



  

٥١

  

-   28   (21) 2009060933  
(22) 2009/6/17  
   شركة محدودة انجليزية-بي بي اويل انترناشيونال ليمتد (71)

   انجلترا– بي بي ٧ ١٦ميدليسكس تي دبليو . شيرتسي روود سونبوري اون تاميس  
  عملية لتحويل الميثان إلى خليط ألكان أعلى (54)
  سمر اللباد (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :لتقرير القانونىا 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

-   29   (21) PCT/NA2006/000427  
(22) 2006/5/7  
  سيلجين كوربريشن (71)

   امريكا- ٠٧٠٥٩ايف ، واران ان جي بوادر ھوران در 7 
واZضطرابات  لعNج وتنظيم ا�مراض JNK طرق استخدام وتركيبات تشتمل على مثبط (54)

  المتعلقة با�سبستوس
  سمر اللباد (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب و إجراء بعض التعديNت لموضوعأ/ بعض البيانات و 

  

-   30   (21) PCT/NA2006/000518  
(22) 2006/6/5  
   شركة إنجليزية مساھمة–جNكسو جروب ليمتد  (71)

 - صفر إن إن ٦جNكسو ويلكوم ھاوس بيركيلى أفينيو جرينفورد ميدل إسكس يو بى  
  المملكة المتحدة

  مرض الزھايمر مشتقات ھيدروكسى إثيل آمين إندول ثالث سيكلية وإستخدامھا فى عNج (54)
  ھدى سراج الدين (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 
  ات الطلبالفكرة المقدمة ومرفق أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  
 

  



  

٥٢

  

-   31   (21) PCT/NA2006/000550  
(22) 2006/6/13  
   شركة مساھمة دينماركية–اس /اتش ليندبيك ايه  (71)

   فالبي كوبنھاجين الدينمارك٢٥٠٠ دي كي ٩اوتيلفيج  
   أريل ببريدين-٤مركبات  (54)
  سمر اللباد (74)

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

  

-   32   (21) PCT/NA2006/000580  
(22) 2006/6/18  
   شركة مساھمة امريكية-اZن فارماكايوتيكالس أي ان سي (71)

  امريكا– ٩٤٠٨٠سي ايه ,سويوث سان فرنسايسو , ويوZفارد جاتاواي ب 800 
  وطرق Hنتاجھا المحفزة لNستجابة المناعيةβ A مترافقات المواد الحاملة الببتيدية (54)
  سمر اللباد (74)

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

  

-   33   (21) PCT/NA2006/000595  
(22) 2006/6/20  
  ف ، شركة محدودة المسئولية. اكـزو نوبل ن  (71)

   ب م ارنھم ، ھولندا٦٨٩٤ – ٧٦فلبرفيـج  
  تركةمنشط له صورة ھرمونات ذكرية وھرمونات انثوية مش (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  
 

  



  

٥٣

  

-   34   (21) PCT/NA2006/000618  
(22) 2006/6/25  
   شركه يابانيه-كيرن بير كابوشيبك كايشا (71)

  شومي شو كي توكيو اليابان-٢شينكاوا1048288 
  CD40 طافرات جسم مضاد لمضاد (54)
  سمر اللباد (74)

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

  
 

  

-  35   (21) PCT/NA2006/000720  
(22) 2006/8/1  
  فايزر برودتكس انك (71)

  ا�مريكية  الوZيات المتحدة- ٦٣٤٠كونيكتيكت ايسترن بوينت رود جروتن ، كونيكتيكت  
  مركبات كوينولين مستبدلة (54)
  ادىھدى عبد الھ (74)

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

  

-  36   (21) PCT/NA2006/000834  
(22) 2006/9/6  
  شركة أنجليزية عامة محدودة المسئولية - سميث كNين بيتشام بى إل سى (71)

   بريطانيا-  جى إس ٩ ٨جريت ويست روود ، برنت فورد ،ميدل إسكس تى دبليو 980 
  آشكال صيدلية (54)
   وكيل براءات-ھدى سراج الدين  (74)

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

  



  

٥٤

  

-  37   (21) PCT/NA2006/000841  
(22) 2006/9/7  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

   ، الوZيات المتحدة ا�مريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  ثوكسيماب المضادة للسرطانوري CCI-779 اتحادات (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  

-  38   (21) PCT/NA2006/000848  
(22) 2006/9/10  
   شركة متحدة أمريكية-سميث كNين بيتشام كوربوريشن  (71)

   الوZيات المتحدة–١٩١٠١ون فرانكلين بNزا فيNديلفيا بنسلفانيا  
  تركيبات صيدلية مجففة بالرش (54)
  ھدى سراج الدين (74)

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

  

-  39   (21) PCT/NA2006/000885  
(22) 2006/9/19  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

   ، الوZيات المتحدة ا�مريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى  
  اشكال جرعة وتركيبات دوائية (54)
  ھدى عبد الھادى (74)

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

  
 

  



  

٥٥

  

-  40   (21) PCT/NA2006/000904  
(22) 2006/9/21  
   شركة امريكية- سيلجين كوربريشين (71)

  امريكا- ٠٧٩٠١سيميت ان جي , مورريس افينيوا  86 
ِّطريقة لNستخدام وتركيبات تشتمل على مركبات معدلة للمناعة (54) ِّومطبعة لھا لعNج ا�مراض  ُ ُ

  واZضطرابات الجلدية والسيطرة عليھا
  سمر اللباد (74)

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

  

-  41   (21) PCT/NA2006/000932  
(22) 2006/9/28  
  ويــث ، شركة متحدة (71)

   ، الوZيات المتحدة ا�مريكية٧٩٤٠دا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى فايف جيرال 
ول - ٢-فنيلبروبان- ١-)يل-١-بيبرازين مثيل-٤(-٣-)يل-١-اندول  ١H(- ١مشتقات  (54)

 (HT-٥( والسيروتونين  ( NE) النوإبينفرين والمركبات المتعلقة بھا كمنغمات لفعالية
  ( VMS ) وعائيةحركية  وإعادة أخذ ا�ول أمين ، لعNج اعراض

  ھدى عبد الھادى (74)
قرار اHدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى 

   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 
-   42   (21) PCT/NA2008/000308  

(22) 2008/2/24  
   شركة محدودة استرالية-  ستريام بى تى واى أل تى دى -ميدى  (71)

  جريجورى تيراس ، بوين ، ھيلس ،٥٢٧سيموندس شارتيريد اكينتانتس ، جروند فلور ،  
   استراليا- ٤٠٠٦كيو 

  جھاز توزيع دواء و مادة حاملة له (54)
  سمرأحمد اللباد (74)

قرار اHدارة الخاص باستيفاء  لب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الط :التقرير القانونى 
   الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديNت لموضوع/ بعض البيانات و 

  

 



  
  
٥٦

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان 
  باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

  كنتكأن لم 



  
  
٥٧

  
  
  

  

-   1   (21) 2002111263  
(22) 2002/11/19  
   سويسرا- ج .نوفارتس ا (71)

   بازل سويسرا٤٠٥٨ ٢١٥شوارزفالدالى  
  (PPARs) مركبات غير متجانسه الحلقه منشطه للمستقب+ت (54)

  رسوم المطبوعات ار الطلب كأن لم يكن لعدم سدادتقرراعتب :التقرير القانونى
  
 

  

-   2   (21) 2004060267  
(22) 2004/6/14  
   الوOيات المتحده اOمريكيه-شركه متحده . كرافـت فـودز ھولدينجز انـك (71)

   الوOيات المتحده اOمريكيه٦٠٠٩٣ثرى ليكس درايف نورفيلد الينوى  
  اثناء فتره التخزين ه ذات نظام [ط+ق الرطوبه للحفاظ على قوام الملمسمنتجات غذائي (54)

  لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن :التقرير القانونى
  
 

  

-   3   (21) PCT/NA2004/000023  
(22) 2004/5/9  
  )السويد(ب ، شركه مساھمه .استرازينيكا ا (71)

   سودرتالج السويد– ١٥١٨٥س  
  لتحضيرھا ادامانتيل مثيل ومركبات وسيطه كتركيبات صيدليه وعمليات -N- مشتقات (54)

  سداد رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى
  
 

  



  
  
٥٨

  
  
  

  

-   4   (21) PCT/NA2004/000071  
(22) 2004/8/15  
   شركة بريطانية محدودة-رتى ليمتد Oتيس انتيليكتوال بروب (71)

  . يوار المملكة المتحدة٤ واى ١جيرمين ستريت لندن اس دبليو 130 
  مجموعة أغلفة [حاطة اsعضاء اsنبوبية (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :القانونى التقرير
  
 

  

-   5   (21) PCT/NA2006/001225  
(22) 2006/12/18  
  .باير كروب ساينيس اكتنجيزلشافت (71)

  . المانيا– مونھيم ٤٠٧٨٩.٥٠الفريد،نوبيل،ستراس  
  تركيبات نشطه محفزه مبيده للفطريات (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
  
 

  

-   6   (21) PCT/NA2007/000057  
(22) 2007/1/22  
   اليابان-. ميتسو كيميكالس انك (71)

   اليابان٧١١٧-١٠٥كو طوكيو -شومى ميناتو- ١ھيجاشى شيمباشى  5-2 
  كمكون عمليه لتحضير مشتقات داى امين ومبيد للفطر يتضمن مشتق داى امين (54)

  مطبوعاتسداد رسوم ال تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى
  
 

  



  
  
٥٩

  
  
  

  

-   7   (21) PCT/NA2007/000175  
(22) 2007/2/13  
   الوOيات المتحده اOمريكيه-انكوربوراتيد كوالكوم (71)

   الوOيات المتحده اOمريكيه٩٢١٢١مورھاوس درايف سان دييجو سى ايه  ٥٧٧٥ 
 بمجال العنوان مع خادم ل اشاراتطريقه و نظام للنقل الفعال للعنوان وتحديد العنوان وارسا (54)

VPN  
  الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات تقرراعتبار :التقرير القانونى

  
 

  

-   8   (21) PCT/NA2007/000694  
(22) 2007/7/5  
 ثرى ام انيوفيتيف بروبرتيز كومبانى ، شركة متحدة  (71)

  ، الوOيات المتحدة٤٤٢٧-٥٥١٣٣ ، مينسوتا  سانت بول٣٣٤٢٧ثرى ام سنتر ، ص ب 
  اOمريكية

  على اsقل لوحه دليل سلك مع التجميع ووحده اتصاOت تشمل لوحه دليل سلك واحده (54)
  لعدم سداد رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن :التقرير القانونى

  
 

  

  

-  9   (21) PCT/NA2007/000889  
(22) 2007/8/22  
   شركة مساھمة فنلندية–بورياليز تكنولوجي او يو  (71)

   فنلندا– بورفو ٠٦١٠١. فين . ٣٣٠بوكس . اوه . بي  
  عملية لتحضير بوليمرات متشابكة (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
  
 

  



  
  
٦٠

  
  
  

  

-  10   (21) PCT/NA2007/001066  
(22) 2007/10/8  
   شركه مساھمه نرويجيه–ويل انوفاشن ايه اس  (71)

   النرويج– ستافانجير ٤٠٦٧ – فوريوس ان ٣٩٦بوستبوكس  
  طريقه ووسيله Oحداث تاخير زمني في عمليات اسفل البئر (54)

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
  
 

  

-  11   (21) PCT/NA2007/001092  
(22) 2007/10/11  
  دانيرت دليتير (71)

   اسبانيا- مدريد٢٨٢٥٠-أي . توريلودونيس . ١٣باسيو باسكال ساون  
  طريقة لتعديل القار (54)

  تقرراعتبار الطلب كأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
  
 

  

  

  

  



  
  

٦١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بيان 
  ـاًبرفضھا فني بالطلبات التى صدرت لھا قرارات



  
  

٦٢  

  

-   1   (21) PCT/NA2008030405 
(22) 2008/3/9  
   شركة أمريكية مساھمة–ميكروسوفت كوربوراشن  (71)

   أمريكا-٦٣٩٩ ٩٨٠٥٢وان ميكروسوفت واى، ريدموند، واشينجتون  
  ثHثية ا=بعاد صة بالرسومات البينيةتنسيق أداة ربط معرفية ثنائية ا=بعاد خا (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   2   (21) PCT/NA2008030449 
(22) 2008/3/16  
   شركة أمريكية مساھمة–ميكروسوفت كوربوراشن  (71)

   أمريكا-٦٣٩٩ ٩٨٠٥٢وان ميكروسوفت واى، ريدموند، واشينجتون  
  ال للصورة الرقمية المتكاملةالتشفير التبادلي الفع (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   3   (21) 2008081329  
(22) 2008/8/5  
   شركة مساھمة–سيمنس أكتينجزلشافت  (71)

   ألمانيا– ميونيخ ٨٠٣٣٣ويتيلسباشيربHتز،2  
  العادممولد بخار ذو أسطح مبادل حرارى مزودة بطلية محفزة لتنظيف غاز  (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

٦٣  

  

  

-   4   (21) 2009040469  
(22) 2009/4/7  
  احمد كمال عبد الناصر عبد القادر (71)

   اكتوبر٦ - مركز البدرشين -قريه العزيزيه  
  استخدام جنين القمح فى الصناعات الغذائيه (54)

   رفض فنى :القانونى التقرير

  

-   5   (21) 2009050632  
(22) 2009/5/4  
  المركز القومى للبحوث (71)

   الدقى– مكتب اتصال براءات اiختراع-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث   33 
البصمة الجينية  التشخيص السريع و الدقيق لعدوى اiصابه بالبلھارسيا فى مصر بأستنباط (54)

  للمرض فى دم وبراز اiنسان المصابللحامض النووى الHوكسى يبوز 
   رفض فنى :التقرير القانونى

  

  

-   6   (21) 2009050771  
(22) 2009/5/26  
  المركز القومى للبحوث (71)

 - الدقى –مكتب اتصال براءات اiختراع- المركزالقومي للبحوث / - شارع التحرير 33  
  مدينة الجيزة

iكتوجلوبيولين  اiلفا iكت البومين والبيتا: من شرش اللبن استكشاف دواء مستخلص  (54)
  يستخدم

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  



  
  

٦٤  

  

-   7   (21) 2009071024  
(22) 2009/7/1  
  محمد علي متولي خليل (71)

  ١١٦ع -الحي السادس اسكان المستقبل -أكتوبر  6 
  جھاز تحديد مكان السياره المسروقه (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

-   8   (21) PCT/NA2006/000220  
(22) 2006/3/6  
   شركة ايطالية-الفا وايسرمان اس بى ايه  (71)

   المنو بى اى ايطاليا٦٥٠٢٠-١كونترادا اس اميديو  
  أشكال عديدة التبلر من الريفاكسيمين كمضادات حيوية (54)

  رفض فنى :التقرير القانونى
  
 

  

  

  

  



  
٦٥

  
  
  

  

.  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  

  بيان
%حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالطلبات

  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنويةوذلك   



  
٦٦

  
  
  

  

 
-   1   (21) 1997111171  

(22) 1997/11/5  
ومعالجتھاعن طريق  شكيل بيانات البثنظام بث اذاعى مباشر عن طريق التوابع من خ�ل ت (54)

  بعيده محطه تحميل التابع مدفوعه ا5جر واستقبالھا باجھزه استقبال اذاعيه
 SATELLITE DIRECT RADIO BROADCAST SYSTEM WITH 

FORMATTING OF BROADCAST DATA PROCESSING BY 
SATELITE PAYLOAD AND RECEPTION BY REMOTE 
RADIORECEIVERS  

   ـ شركة خاصة ورلد سبيس انك (71)
 شحاته هارون  (74)

  
 

  

-   2   (21) 2000111439  
(22) 2000/11/19  
 مجموعة انابيب محورية للبزل والحقن المتزامن  (54)

 COAXIAL ASPIRATION INJECTION SET FOR SAFE 
EVACUATION OF EYSTS CONTAINING DANGEROUS 
MATERIALS  

   الوھاب محمد حسن جبلعبد (71)
  
 

  

-   3   (21) 2000111493  
(22) 2000/11/29  
  انتاج ملحين لفلز قلوى باستخدام عمليه تبادل ايونى وعمليه تبلور (54)

 PRODUTION OF TWO ALKALIMETAL SALTS BY A 
COMBINED ION EXCHANGE AND CRYSTALLISATION 
PROCESS  

   اويجكيميرا جرو ھاو (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  



  
٦٧

  
  
  

  

  

-   4   (21) 2004110469  
(22) 2004/11/8  
  جھاز الكھروموارى 5نتاج الطاقه من الماء الساكن (54)

 THE ELECTROMWARY FOR GENERATING ELECTRICITY  

  محمد على محمد مصطفى الھوارى (71)
  
 

  

-   5   (21) 2004110489  
(22) 2004/11/25  
  معيد فسيولوجيه البنكرياس المفقود قريبا (54)

 THE NEARLY LOST PANEREATIC PHYSIOLOGY RESTORER  

  عمر ابراھيم محمد وھبه (71)
  
 

  

-   6   (21) 2006110608  
(22) 2006/11/26  
ا5سطوانيه على شكل قطع  ھوائى لتليفزيون ا5قمار الصناعيه باستخدام اثنان من العواكس (54)

  مكافئ
 A SATELLITE TV ANTENNA USING DUAL PARABOLIC 

CYLINDRICAL REFLECTORS  
  محمد سعيد عبد العزيز سند الجندى/د (71)

  
 

  



  
٦٨

  
  
  

  

  

-   7   (21) 2006110614  
(22) 2006/11/28  
  خامتخليق مركبات غيرعضويه 5زاله الحديد من حمض الفوسفوريك ال (54)

 SYNTHESIS OF IONGANIC COMPOUNDS FOR THE REMOVOL 
OF IREM FROM CRUDE PHOSPHORIC ACID  

   محمد نوح طة نوح-عبد الحكيم طة قنديل  (71)
  
 

  

-   8   (21) 2007110573  
(22) 2007/11/5  
  دھان لع�ج ا5مراض الجلديه (54)

 OINTMENT FOR TREATING SKIN DISEASE  

  احمد محمود عبد الحافظ محمود (71)
  
 

  

-   9   (21) PCT/NA2003/000003  
(22) 2003/11/18  
جاھزه ل�ستعمال او  ميكانيكيه حمايه مرافقه للحقن المعياريه لجعلھم حقن امان اتوماتيكى (54)

  حقن امان اتو ماتيكى شبه جاھزه ل�ستعمال
 GUARD MECHANISM ATTACHABLE TO STANDARD 

SYEINGES TO MAKE THEM INTO DISPOSABLE AUTOMATIC 
SAFETY SYRINGES AND RELATIVE DISPOSABLE 
AUTOMATIC SAFETY SYRINGE  

   روسى روبيرتو- رستلى سيرجيو -ريجى ناردينو  (71)
 وجدى نبيه  عزيز (74)

  
 

  



  
٦٩

  
  
  

  

  

-  10   (21) PCT/NA2004/000020  
(22) 2004/4/28  
  HT-٥ -مركبات كينولون ع�جيه ذات خواص مضاده لمستقبل  (54)

 THERAPEUTIC QUINOLONE COMPOUNDS WITH 5-HT-
ANTAGONISTIC PROPERTIES  

  استرا زينيكا اب ، شركه مساھمه (71)
  ھدى احمد عبدا لھادى  (74)

  

-  11   (21) PCT/NA2005/000190  
(22) 2005/5/4  
صيد5نية  يريدون، وعملية لتحضيرھم، وتركيبات ( ١H (٤- داي ھيدرو - ٣،٢كبات مر (54)

  تحتوي عليھم
 NOVEL 2,3-DIHYDRO-4(1H)-PYRIDINONE DERIVATIVES, 

METHOD FOR PRODUCTIONTHEREOF AND 
PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING THE SAME  

  مساھمه شركه فرنسيه –لي 5بوراتورز سيرفير  (71)
  سمر احمد اللباد (74)

  

-  12   (21) PCT/NA2005/000250  
(22) 2005/5/23  
  تركيبه صيدليه (54)

 PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING A LTB4 
ANTAGONIST AND A COX-2 INHIBITOR OR A COMBINED 
COX 1/2 INHIBITOR  

   اند كو ك جبوھرنجر انجلھايم فارما ج م ب ھـ (71)
  ھدى احمد عبدالھادى (74)

  



  
٧٠

  
  
  

  

  

-   13   (21) 2004110468  
(22) 2004/11/6  
  تكرار سماع الصوت باستخدام انعكاس اليزر المستمر (54)

 REHEARING OF SOUND USING A REFLECTING LASER 
BEAM  

  ھيثم محمد دسوقى دسوقى (71)
  
 

  

  

  

 



  
  

  
٧١

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  بيان

#حكام قانون  ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق بالبراءات
  ٢٠٠٢ لسنه ٨٢حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

 لعدم سداد الرسوم السنوية



  
  

  
٧٢

 

-   1   (11) 019784  
(21) 1992110690  
  مسامير تثبيت ذات خوابير ب�ستيكه (54)

 ANCHOR WITH EXTRUSION PLASTIC BONDING  

  ميكانيكال ب�ستيكى كوربوريشن (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   2   (11) 020675  
(21) 1995100867  
  عمليه لتقديم وص�ت ماده من اجل ادوات ماصه بواسطه اللحام (54)

 PROCESS FOR PROVIDE MATERIAL CONNECTIONS FOR 
ABSORBENT ARTICLES BY SOLDERING  

  شركة متحدة – ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   3   (11) 020976  
(21) 1995100868  
ل�ستخدام فى ادوات ماصه  عمليه شد ميكانيكيه ذات سرعه عاليه لتوفير قابليه امتداد للرقائق (54)

  تستخدم مره واحد
 HIGH SPEED MECHANICAL STRAINING PROCESS TO 

PROVIDE EXTENSIBILITY TO LAMINATES FOR USE IN 
DISPOSABLE ABSORBENT ARTICLES  

   شركة متحدة-ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

  
٧٣

  

-   4   (11) 020889  
(21) 1995110938  
تسليم المنتاجات  لتنظيم اشياء او منتجات طوليه خفيفه ومجوفه ولتوصيل اووسيلة اليه  (54)

  المذكوره بترتيب مصفوف
 AUTOMATED FACILITY FOR THE UNSCRAMBLING OF 

LIGHT HOLLOW ELONGATED ARTICLES AND FOR THE 
LINED UP DELIVERY OF SAID ARTICLES  

(71) lجيم مارتى سا  
  دينھدي سراج ال (74)

  
 

  

-   5   (11) 020706  
(21) 1995110942  
  جھاز تكييف الھواء (54)

 AIR CONDITIONER  

   فيوجيتسو جنرال ليمتد (71)
  سمر احمد اللباد (74)

  
 

  

-   6   (11) 020909  
(21) 1995110980  
بذرات الكربون  صطيادھاتفاعل تكسيرى موكسد لتخليق شوارد ھيدروكربونيه حره يتم ا (54)

  الكيميائيه اtسود لتكوين مركبات وسيطه تستخدم فى تحضير العديد من المركبات
 OXIDATIVE DEGRADIATION REACTION FOR SYNTHESIS 

HYDROCARBON FREE RADICALS TRAPPED BY CARBON 
BLACK ATOMS FORR USED AS INTERMEDIATE 
COMPOUNDS IN PREPARATIO OF SEVERAL CHEMICAL 
COMPOUNDS.  

   فوزى على العمروسى (71)
  



  
  

  
٧٤

  

-   7   (11) 020858  
(21) 1995110982  
  حفاض ذو شريحه عليا معالجه بغسول (54)

 DIAPER HAVING A LOTIONED TOPSHEET  

  ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   8   (11) 021291  
(21) 1997111171  
ومعالجتھاعن طريق  نظام بث اذاعى مباشر عن طريق التوابع من خ�ل تشكيل بيانات البث (54)

  بعيده محطه تحميل التابع مدفوعه اlجر واستقبالھا باجھزه استقبال اذاعيه
 SATELLITE DIRECT RADIO BROADCAST SYSTEM WITH 

FORMATTING OF BROADCAST DATA PROCESSING BY 
SATELITE PAYLOAD AND RECEPTION BY REMOTE 
RADIORECEIVERS  

  ورلد سبيس انك (71)
  شحاته ھارون (74)

  
 

  

-   9   (11) 022630  
(21) 1999101269  
  الوسيطه منھا  ونات والمركبات-٧ -بيريميدين [d -٤,٣[عملية لتحضير بيرازولو  (54)

 PROCESS FOR PREPARATION OF PYRAZOLEO[4,3-
D]PYRIMIDIN-7-ONES AND INTERMEDIATES THEREOF  

  ا.س/ف.فايزر ريسيرش اند ديفلوبمنت كومبانى ن (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

  
٧٥

  

-  10   (11) 023820  
(21) 1999101295  
  زينمادة فعالة مركزة تحتوي علي فورموتيرول م�ئمه للتخ (54)

 ACTIVE SUBSTANCE CONCENTRATE WITH FORMOTEROL, 
SUITABLE FOR STORAGE  

  م ب ھـ بوھنجر انجلھايم فارما ك  (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-  11   (11) 022354  
(21) 1999101359  
  طريقه لوقايه ودمج المواد الكلسيه (54)

 METHOD FOR PROTECTING AND CONSOLIDATING 
CALCAREOUS MATERIALS  

  ام سى سى ماتريالز انكوربوريتد (71)
  سمراحمد اللباد (74)

  
 

  

-  12   (11) 021971  
(21) 1999101362  
الناتجه  طريقه lستخ�ص مستحضر صيدلى من زيت قشر ثمار الكاشيو لع�ج اlمراض (54)

  من خلل الغدد الدھنيه
 NATURAL SUBSTANCES FROM CASHIO NUTSHELL OILL AS 

A TREATMENT FOR THE PILOSEBACEOUS FOLLICLES 
DISORDERS E.G ACNE VULGARIS DANRUF AND PSORIASIS  

  فريد عبد الرحيم عبد العزيز بدريه (71)
  
 

  



  
  

  
٧٦

  

-  13   (11) 022201  
(21) 1999111506  
  هبمرون توزيع البيانات عن بعد (54)

 FLEXIBLE REMOTE DATA MIRRORNG  

  ميرالينك كوربوريشن (71)
  
 

  

-  14   (11) 022919  
(21) 2000111411  
  جھاز لترتيب وتنسيق الغرز الجراحيه (54)

 STITCH ARRANGE  

  شامل على جاد حشيش (71)
  
 

  

-  15   (11) 024254  
(21) 2005110478  
  والنھويه خدم لحمايه مزارع الدواجن من اlمراض وضبط درجه الحرارهجھاز يست (54)

 MACHINE TO LIMIT THE SPREAD OF DISEASES IN POULTRY 
FARMS AND WERE REDUCED AND RAISING THE 
TEMPERATURE  

  نبيل نصر النمر عبد القادر وھيب (71)
  
 

  



  
  

  
٧٧

  

-   16   (11) 020909  
(21) 1995110980  
بذرات الكربون  تفاعل تكسيرى موكسد لتخليق شوارد ھيدروكربونيه حره يتم اصطيادھا (54)

  الكيميائيه اtسود لتكوين مركبات وسيطه تستخدم فى تحضير العديد من المركبات
 OXIDATIVE DEGRADIATION REACTION FOR SYNTHESIS 

HYDROCARBON FREE RADICALS TRAPPED BY CARBON 
BLACK ATOMS FORR USED AS INTERMEDIATE 
COMPOUNDS IN PREPARATIO OF SEVERAL CHEMICAL 
COMPOUNDS.  

   فوزى على العمروسى (71)
 

-   17   (21) 1993110714  
(22) 1993/11/8  
  الرياضة ع�ج للسمنة باستعمال بعض النباتات بدون اللجؤ للرجيم او التمرينات (54)
    محمد منصورمحمد مصطفى (71)

 

-   18   (11) 019917  
(21) 1991110675  
  اوعية ذات العديد من التجاويف (54)

 CONTAINERS HAVING PLURALITY OF CHAMBERS 
TECHNICAL FIELD  

  اوتسوكا فارما سيتيكال فاكتورى انك (71)
  فھمى سعد سالم (74)

  
 

  



  
  

  
٧٨

  

-   19   (11) 020282  
(21) 1994110711  
عصير سكر  عمليه لتصنيع سكر بلورى من عصير سكر مائى مثل عصير قصب السكر او (54)

  البنجر
 PROCESS OF MANUFACTURING CRYSTAL SUGAR FROM 

AN AQUEOUS SUGAR JUICE SUCH AS CANE JUICE OR 
SUGAR BEET JUICE.  

  ابلكسيون (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   20   (11) 020460  
(21) 1993110756  
  جھاز لرسم القطع الناقص (54)

 .  

   احمد فؤاد محمد عبد القادر (71)

  

-   21   (11) 020539  
(21) 1994110689  
الصيدلية لخفض  عملية لتحضير مركبات ثانى ھيدروبيريدين تستخدم فى المستحضرات (54)

  ضغط الدم
 SHORT ACTING DIHYDROPYRIDINES  

  أسترا زينيكا ا ب شركة مساھمة (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

  
٧٩

  

-   22   (11) 020567  
(21) 1994110721  
  جھاز تثبيت لربط قطعة طرفية لحبل ملفوف على بكرة تخزين (54)

 ANCHORING DEVICE FOR SECURING AN END PIECE OF A 
CORD WOUND UP ONTO A STORAGE REEL .  

  ا. ب . بيريللى كوردينامنتو بنتوماتيشى س  (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   23   (11) 020835  
(21) 1996111031  
  منفث (54)

 NOZZLE  

  بى بى كيميكالز (71)
  محمد محمد بكير (74)

  
 

  

-   24   (11) 021028  
(21) 1996111044  
  مخمد للموجات خاص بالتركيبات العائمة (54)

 WAVE DAMPENER FOR FLOATING STRUCTURES  

  فريد اولسين (71)
  سمر اللباد (74)

  
 

  



  
  

  
٨٠

  

-   25   (11) 021366  
(21) 1996110986  
  )ليبواكسيجيناز) مركبات ايميدازول تعمل كمثبطات lنزيم المؤكسد للدھن (54)

 IMIDAZOLE LIPOXYGENASE INHIBITORS  

  فايزر انك (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-   26   (11) 021428  
(21) 1996110980  
  ماكينه ح�قه بيضاويه الھيكل (54)

 OVAL FRAME RAZOR  

  ذى جيليت كومبانى (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-  27   (11) 021837  
(21) 1998111389  
  مروحة مستعرضة ذات موازن دفق (54)

 TRANSVERSE FAN WITH FLOW STABILIZER  

  كارير كوربوريشن (71)
 شحاته ـ نادية ـ ماجدة هارون (74)

  
 

  



  
  

  
٨١

  

-  28   (11) 021873  
(21) 1996110974  
   بدرأيزوثيازول-١،٢ )  بييرازينيل-١ ( -٣عمليات ومواد وسيطة لتحضير  (54)

 PROCESSES AND INTERMEDIATES FOR PREPARING 3- ( 1-
PIPERAZINYL)-1 2- BENZISOTHIAZOLE  

  فايزر انك (71)
  ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  

-  29   (11) 022285   
(21) 1999111374  
  اثناء الحفر ووي المغناطيسيطريقه وجھاز للحصول علي قياس الرنين المغناطيسي الن (54)

 APPARTUS AND METHOD FOR OBATINIGE A NUCLEAR 
MAGNETIC RESONACE MEASURMENT WHILE DRILLING  

  شلومبرجر ھولدينجز ليمتد (71)
 ھدى احمد عبد الھادى )٧٤(
 

  

  

-   30   (11) 021330  
(21) 1996111007  
  رانيمدخل محسن لفوھة صمام ضاغط دو (54)

 ENHANCED ROTARY COMPRESSOR VALVE PORT 
ENTRANCE  

  كارير كوربوريشن (71)
  شحاته ھارون (74)

  
 

  



  
  

  
٨٢

  

-   31   (11) 021690  
(21) 1998111465  
  )تنظيف الحوائط:ماكينة( (54)

 WALL CLEANING MACHINE  

  شعبان عيد إبراھيم أحمد (71)
  
 

  

-   32   (11) 021694  
(21) 1998111464  
  )المعجون: ماكينة ( (54)

 PASTE MACHINE  

  شعبان عبد ابراھيم أحمد (71)
  
 

  

-   33   (11) 022101  
(21) 1999111461  
  بخصوصھا طريقه لعمل مثبط احتكاكي لماكينه عسيل الم�بس ومثبط احتكاكي مصنوع (54)

 METHOD FOR MAKING A FRICTION DAMPER FOR LINEN 
WASHING MACHINE AND THE FRICTION DAMPER MADE 
THEREBY.  

  سي اي ام ايه كومباجينا ايطالين مول اكسيايو س ب ا (71)
  
 

  



  
  

  
٨٣

  

-   34   (11) 21586  
(21) 1998111399  
  تركيب مبيد ل¡فات (54)

 PESTICIDAL COMPOSITION.  

  نز ا ، جسينجنتا باريتسيبيش (71)
   ھدى احمد عبد الھادى (74)

  
 

  



  
  

٨٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  احكام قضائية 



  
  

٨٥

 حكمت محكمة القضاء ا دارى لمجلس الدول�ة دائ�رة المنازاع�ات ٣٠/١٠/٢٠١٠بتاريخ 
 ق المقام�ة م�ن ٦٠ لسنه ١٠٠١٠ا قتصادية وا ستثمار الدائرة السابعة فى الدعوى رقم 

  :اوسامة كمال السيد رشدى ضد كل من / المھندس 
  بصفته            ـ وزير التعليم والبحث العلمى١
  بصفته          ـ رئيس اكاديمية البحث العلمى ٢
  بصفته         ـ رئيس مكتب براءات ا ختراع ٣
  بصفته    ـ مدير ادارة الفحص الفنى بمكتب براءات ا ختراع ٤
  بصفته  ـ مدير ادارة الفحص القانونى بمكتب براءات ا ختراع ٥
  بصفته      ـ عميد كلية الھندسة ـ جامعة عين شمس ٦

  " كمت بعدم قبول الدعوى لرفعھا من غير ذى صفه والزمت رافعھا المصروفاتوح
  :  المقدم من المدعى وبياناته ھى٢٠٠٤ لسنه ٣٦٩وھذه الدعوى خاصة بالطلب رقم 

  

-   1   (21) 2004080369 
(22) 2004/8/26 
 أوسامه كمال السيد رشدى (71)

 -ة محافظة الشرقي - الزقازيق– متفرع من ش القومية –أ ش الرياض 2
  جمھورية مصر العربية

طريقة جديدة باmزاحة الكاملة يمكن بواسطتھا تحسين خواص التربة لمقاومة  (54)
المختلفة ومنع التسرب المائى وتنفيذ الخوازيق والحوائط المرنة  اoحمال

  والصب واحدة ومجموعة من قوالب الدمك باستخدام ماكينة
 



  
  

٨٦

اص��درت محكم��ة الق��ضاء ا دارى دائ��رة المنازع��ات ا قت��صادية  ٢٠/١١/٢٠١٠بت��اريخ 
اوسامة / ق المقامة فى م٥٩ /١٦٥٥٦وا ستثمار الدائرة السابعه حكمھا فى الدعوى رقم 

  : كمال السيد رشدى ضد كu من 
  بصفته           ـ وزير التعليم والبحث العلمى ١
  بصفته          ـ رئيس اكاديمية البحث العلمى ٢
  بصفته         ب براءات ا ختراع ـ رئيس مكت٣

وقد حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لم�دة ش�ھر وھ�ذا الحك�م ص�ادر ب�شأن الطلب�ات 
/  المق���دمين للمكت���ب م���ن الم���دعى م٢٠٠٤/ ٣٦٩ و ١٦٥/٢٠٠٤ و ١١١/٢٠٠٠ارق���ام 

  : اوسامة كمال السيد رشدى وبياناتھم
-   1   (21) 2004040165 

(22) 2004/4/10 
 رشدىأوسامه كمال السيد  (71)

 جمھورية مصر -محافظة الشرقية  - الزقازيق– متفرع من ش القومية –أ ش الرياض 2
  العربية

  التربة تقنية جديدة وغير تقليدية للحفر النفقى فى جميع أنواع (54)

 
-   2   (21) 2004040165 

(22) 2004/4/10 
 أوسامه كمال السيد رشدى (71)

 جمھورية مصر -محافظة الشرقية  - الزقازيق–ومية  متفرع من ش الق–أ ش الرياض 2
  العربية

  التربة تقنية جديدة وغير تقليدية للحفر النفقى فى جميع أنواع (54)
 

-   3   (21) 2004080369 
(22) 2004/8/26 
 أوسامه كمال السيد رشدى (71)

 -محافظة الشرقية  - الزقازيق– متفرع من ش القومية –أ ش الرياض 2
  جمھورية مصر العربية

طريقة جديدة باmزاحة الكاملة يمكن بواسطتھا تحسين خواص التربة لمقاومة  (54)
المختلفة ومنع التسرب المائى وتنفيذ الخوازيق والحوائط المرنة  اoحمال

  والصب واحدة ومجموعة من قوالب الدمك باستخدام ماكينة
  



  
  

٨٧

رت محكم��ة ال��ضاء ا دارى دائ��رة المنازاع��ات ا قت��صادية  اص��د٢٨/٠٩/٢٠١٠بت��اريخ 
ق المقام��ة م��ن ٦٣ ل��سنه ٥٤٦١١وا س��تمثار ال��دائرة ال��سابقة حكمھ��ا ف��ى ال��دعوى رق��م 

  -:مجد احمد قطب عبد هللا ضد كu من/د
  بصفته         ـ وزير التعليم والبحث العلمــــى ١
  بصفته        ـ رئيس اكاديمية البحث العلمــــى ٢
  بصفته          مكتب براءات ا ختراع ـ رئيس٣

وحكم��ت المحكم��ة بقب��ول ال��دعوى ش��كu وف��ى الموض��ع بالغ��اء الق��رار المطع��ون في��ه وم��ا 
يترتب على ذلك من آثار والزمت الجھة ا دارية المصروفات وبناء عليه تم الغاء الق�رار 

 وال����سير ف����ى ١١٠٣/٢٠٠٣ ب����رفض الطل����ب رق����م ٢١/٠١/٢٠٠٩ال����صادر بت����اريخ 
  ـ : وقبوله فنيا وبياناته كا تىا جراءات

  
-   1   (21) 2003121103 

(22) 2003/12/23 
 مجد احمد قطب عبد هللا (71)

 ١١٥٧١القاھرة  - المقطم ٨٥. ب. ص- الھضبة العليا - المقطم ٦٣شارع  5
  ترانسفريز عنصر الكبريت وتركيباته الحمضية و مشتقاتھا لقصور انزيم جلوتاسيون اس (54)

 
  

  



  
  

٨٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  بيان
  استدراك رسوم سنوية

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

٨٩  

  
  

 ٦٩٠ بجريدة براءات ا#ختراع عدد ٢٠٢٤٧ براءة رقم ١٩٩٢١٢٠٧٧٥تم النشر عن سقوط الطلب 
 ف+ى المل+ك الع+ام لع+دم س+داد الرس+وم ال+سنوية وت+م س+حب ق+رار ا#دارة وذل+ك بن+اء عل+ى ٢٠٠٩فبراير 

 وبالت+الى ت+م اخط+ار ٠٢/١٢/٢٠٠٦وزير البحث العلم+ى المؤرخ+ة ف+ى / كتورمذكرة السيد ا#ستاذ الد
  : صاحب الشا، با#ستمرار فى سداد الرسوم السنوية وبياناته كا#تى

  

-   1   (21) 1992120775 
(22) 1992/12/14 
 رزق على سليمان (71)

  الجيزه- الھرم- مدينه التعاون-ش خاطر 12
  الحديث طريقه لتصنيع الناى العربى (54)

 
  




