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  العددافتتاحية 
 

 
 لسنة  57    دخلـت مـصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 1949 لسنة   132 الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           1939
 82 ثم قانون رقم     وم والنماذج الصناعية ،   ــالخـاص ببراءات االختراع والرس    

 وبمقتضى القانون األخير فإنه     ملكية الفكرية  والخاص بحماية حقوق ال    2002لسنة  
يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم             

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
ميع المجاالت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى ج   

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

 .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 
 

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

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بما       واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت       
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .ةـالمتقدم

              الƾاƏم بƉعمال        
 االختـراع  مكتب بـراءاترƏيس              

                                    
 "عادل السƴيد عويǈƮ . أ       "      
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32 :تاريخ األسبقية  
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44 البراءةطلب تاريخ النشر عن قبول 
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54 تسمية االختراع
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72 اسم المخترع
73 اسم الممنوح له البراءة
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رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
GB المملكة المتحدة BM برمودا

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
GW غینیا بساو CG الكونغو
GY جویانا CH سویسرا
HK ھونج كونج CI ساحل العاج
HN ھندوراس CL شیلى
HR كرواتیا CM رونیكام
HU المجر CN الصین
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )
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تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
MD جمھوریة ملدوفا ID إندونسیا
ML مالى IE أیرلندا
MN منغولیا IL إسرائیل
MR موریتانیا IN الھند
MT مالطا IQ العراق
MV جزر المالدیف IR إیران
MW مالوى IS أیسلندا
MX الماكسیك IT إیطالیا
MY مالیزیا JO االردن
MZ موزمبیق JP الیابان
NA نامیبیا KE كینیا
NE النیجر KG كرجیزستان
NG نیجیریا KM كومورس
NI نیكاراجوا KN سانت كیتسى ونیفیز
NL ھولندا KP )شمالیة(جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
NO النیرویج KR )الجنوبیة(جمھوریة كوریا
NZ نیوزیالندا KW الكویت
OM عمان KZ كزاخستان
PA بنما LA جمھوریة الو الدیمقراطیة
PE بیرو LB لبنان
PG جمھوریة غینیا الجدیدة LC سانت لوشیا
PH الفلبین LI لیخنشتین
PK باكستان LK سیریالنكا
PL بولندا LR لیبیریا
PT البرتغال LS لیسوتو
PY بروجواى LT لتوانیا
QA قطر LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر

( v )
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بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

SL سیرالیون
SM سان مارینو
SN السنغال
SO الصومال
SR سورنیام
ST ساوتومى و برنسبى
SV السلفادور
SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
TD تشاد
TG جووت
TJ طاجیكستان
TH تایالند
TM تركمانستان
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا
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ان بی
2010التى تم قبولھا خالل شھر دیسمبر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



2

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ  نأیجوز لكل ذى شأن      " 
وماً  تین ی الل س ك خ راض وذل باب االعت ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن إل م

ى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام             ب ف بول الطل اریخ االعالن عن ق ت
ن المادة         ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون     16الفق

"2002لسنة 82رقم 
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2003060536 (21)
2003/6/7 (22)

SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A.(ITALY) (71)
1- ROBERTO BADIALI (72)

سمر اللباد (74)
التحدید لمرسرتھا نظام لعالج الغزول بشكل متواصل عن طریق موائع للمعالجة وعلي وجھ

تحت الشد
(54)

MI2002 A 001223 (31)
2002/6/5 (32)

IT (33)

-   1

2005030152 (21)
2005/3/26 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(ید جمعةمصطفى احمد الس (71)
مصطفى احمد السید جمعة (72)

المكانطریقھ للدخول المتعدد لقنوات االتصال الالسلكیھ عن طریق تقسیم (54)

-   2

2006070287 (21)
2006/7/2 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(محمــود ســـید عبد المجید سید. أ (71)
ود الســـید محمد زیادةمحمــ. أ (72)

المنقذ الكھربى (54)

-   3



4

2008071242 (21)
2008/7/22 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث (71)
وفاء محمد عبد الرحیم. د (72)

حسن معوض عبد العال. د.ا

واخرین –ماجده محسب السید  (74)
عالجھ متبقیات الصبغات النسجیھمفاعل حیوى لم (54)

-   4

2008111855 (21)
2008/11/13 (22)

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTARES SAS (FRANCE) (71)
1-PREVIEUX LAURENT (72)

2-BRUNE YVES

3-BURNOT CLAUDE

4-MASNADA ROLAND

ح تحویل لدائرة كھربائیةوحدة مفاتیح كھربائیة مثل قاطع أو مفتا (54)
07/08042 (31)

2007/11/16 (32)

FR (33)

-   5
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200210001141 (21)
2002/10/19 (22)

THE PROCTER & CAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-ROBB R. GARDNER (72)

2-WILLIAM M. SCHEPER

3-MARK R. SIVIK

4-VICTOR M. ARREDONDO

تركیبھ لتجھیز المنسوجات  (54)

60/230360 (31)

2001/10/18 (32)

US (33)

-   6
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انبی
2010التى تم قبولھا خالل شھر دیسمبر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
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ل ذى شأن      "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
باب االع  ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تین ی الل س ك خ راض وذل ت

ریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام            ى ج ب ف بول الطل ن ق اریخ االعالن ع ت
ادة          ن الم ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون   16الفق

"2002لسنة 82رقم 
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PCT/NA2006/000125 (21)
2006/2/5 (22)

ALCOA CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC.
(UINTED STATES OF AMARICA)

(71)

1-WINTERS, BERNARD, A. (72)

2-MOLL, WILLIAM, A.,

3-ELLIS, LARRY, W.

جھاز الغالق الحاویات وادخال جرعھ محدده من النیتروجین فیھا (54)
10/635.302 - PCT/US2004/025704 (31)

2003/8/6 - 2004/8/6 (32)
US (33)

-   1

PCT/NA2006/000824 (21)
2006/9/4 (22)

EGOMEDICAL SWISS AG (CHAINA) (71)
STIENE, MATTHIAS (72)

فسیولوجينظام اختبار مادة یراد تحلیلھا لتحدید درجة تركیزھا في مائع (54)
PCT/EP2004/002284 (31)

2004/3/5 (32)

EP (33)

-   2
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PCT/NA2007/000034 (21)
2007/1/15 (22)

1-SINVENT AS
2- ORKLA ENGINEERING
3- TEEKAY NORWAY AS -4- STATOIL ASA (NORWAY)

(71)

1-SANDVIK, TOR, ERLING (72)

2-FIVELSTAD, JAN, EINAR

3-HENNINGSEN, ROAR, FRODE

4-WONGRAVEN, LEIF, ROAR

5-HILDEN, TOR, ERIK

6-OMA, NARVE

7-KROGSTAD, HENRIK

8-ASPELUND AUDUN

عملیھ وجھاز لنقل ثانى اكسید الكربون السائل (54)
0416003.2 - PCT/GB2005/002781 (31)

2004/7/16 - 2005/7/14 (32)
GB (33)

-   3
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PCT/NA2007/000411 (21)
2007/2/24 (22)

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A(SWITZERLAND) (71)
1-NEWMAN, DEBORAH, J. (72)

2-WOODSON, BEVERLEY, C.

سیجـاره تسخن بالكھرباء تشتمل علـى نكھھ متحكم فى انطالقھا (54)
10/979,103 - PCT/IB2005/003617 (31)

2004/11/2 - 2005/11/2 (32)
EP (33)

-   4

PCT/NA2007/000599 (21)
2007/6/14 (22)

BJ SERVICES COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-JEFFREY L. BOLDING (72)

2-DAVID R. SMITH

3-THOMAS, G., HILL

طریقھ وجھاز لالمرار الجانبي الھیدرولیكي اللھ بئر (54)
60/593217 - PCT/US2005/047007 (31)

2004/12/22 -                  2005/12/22 (32)
FR (33)

-   5
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PCT/NA2007/000980 (21)
2007/9/17 (22)

WINLOC AG (SWEDEN) (71)
WIDÉN, BO (72)

اضافیھرموزنظام قفل ومفتاح بتولیفات (54)
2-0500624 - PCT/SE2006/000259 (31)

2005/3/18 - 2006/2/27 (32)
SE (33)

-   6

PCT/NA2007/001064 (21)
2007/10/8 (22)

SUN ACE KAKOH (PTE.) LTD (SINGAPORE) (71)
ZHOU, XU (72)

تركیبة ُمثبتة للبولیمرات المحتویة على ھالید (54)
PCT/SG2006/006607 - 20050233004 - PCT/SG2006/000096 (31)

2006/1/17 - 2005/4/15 - 2006/4/12 (32)
SG (33)

-  7

PCT/NA2007/001201 (21)
2007/11/4 (22)

1-KOLEV,DIMITAR,NIKOLAEV
2-ZKANOVA,RADKA,BORISOVA,
3-ABADJIEV,STEFAN,TODOROV (BULGARIA)

(71)

1-KOLEV,DIMITAR,NIKOLAEV
2-LJUTZKANOVA,RADKA,BORISOVA
3-ABADJIEV,STEFAN,TODOROV

(72)

طریقة ومنشأة لتحلل اإلطارات بالحرارة (54)
PCT/BG2006/000010 - 109150 (31)

2006/5/3 - 2005/5/9 (32)
BG (33)

-  8
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PCT/NA2007/001221 (21)
2007/11/11 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-MOCKEL, JORG (72)

2-KLEIN, ACHIM

3-MULLER, HEINZ-ADOLF

4-MUNKER, JOCHEN

5-SOHLER, JORG

6-BERGER, MAIK

اسطوانھ دعامیھ لطاحونھ او فرازه دلفنھ (54)
PCT/EP2006/006557 - 10 2005 032 126,7 - 10 2006 002 773,6 (31)

2006/7/5 -                2005/7/7 -                2006/1/20 (32)
DE (33)

-  9

PCT/NA2007/000339 (21)
2007/4/4 (22)

ELSTER ELECTRICITY LLC. (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-SCOTT J. WEIKEL (72)

2-LARS A. LINDQVIST

مقیاس للطاقھ الكھربائیھ معد لالتصال الضوئى مع وسائل خارجیھ متعدده (54)
10/962,925 - PCT/US2005/036143 (31)

2004/10/12 -                  2005/10/11 (32)
US (33)

-   10
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PCT/NA2007/000918 (21)
2007/8/28 (22)

YARA INTERNATIONAL ASA(NORWAY) (71)
1-LEDOUX, FRANÇOIS (72)

2-DUPONCHEL, VINCENT

3-VOGEL, EDMOND

مفاعل أنبوبي النتاج كبریتات امونیون الیوریا (54)
PCT/NO2005/000076 (31)

2005/3/2 (32)

IB (33)

-   11

2008030502 (21)
2008/3/24 (22)

FRED. OLSEN ENERGY ASA (NORWAY) (71)
1-OFTEN, OLA (72)

2-HAGEN, SONDRE

وسیلة لتخزین األنابیب والمعدات األنبوبیة الشكل ووسائل لتداولھا (54)
20054447 - PCT/NO2006/000330 (31)
2005/9/26 -                    2006/9/25 (32)

NO (33)

-   12
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2008061049 (21)
2008/6/19 (22)

PIRELLI TYRE S.P.A. (ITALY) (71)
1-MONTANARO, FABIO (72)

2-MINOLI, CLAUDIO

3-ZORNO, TOMMASO

اطار مركبھ احمال ثقیلھ (54)
PCT/EP2005/013996 (31)

2005/12/23 (32)

EP (33)

-   13

2009030355 (21)
2009/3/18 (22)

KRAFT FOODS R & D, INC (GERMANY) (71)
1-ABYLOV, MELIS (72)

2-HECHT, GERHARD

3-KISOWSKI, MARK

4-SIMBUERGER, STEPHAN

طریقھ وجھاز لالنتاج منتج حلوى من مكونات متعدده (54)
06019675,5 - PCT/US2007/075435 (31)
2006/9/20 -                      2007/8/8 (32)

US (33)

-   14
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2009030392 (21)
2009/3/25 (22)

BUILDIN ING INNOVATIONS PTY LTD(AUSTRALIA) (71)
1-COLEFAX, WARWICK, IAN (72)

2-COLEFAX, ROBERT, FOSTER

ظام لالستخدام فى بناء االبنیھبلوك و ن (54)
2006222743 - 2006101038 - PCT/AU2007/001444 (31)

2006/9/28 -   2006/11/20 -                    2007/9/28 (32)
AU (33)

-   15

PCT/NA2006/000668 (21)
2006/7/16 (22)

DANISCO A/S (DENMARK) (71)
1-WILLIAMS, GRAHAM (72)

2-DELVES-BROUGHTON, JOSS

3-FARAGHER, JOHN

4-SALMEL, DIANE

5-HARDY, JAY

6-HAUGAN, KERSTI

7-THOMAS, LINDA

8-WISLER, PETER

عملیھ و منتج مخبوز معالج من ناتامیسین (54)
PCT/EP2005/050330 - 10/765210 (31)

2005/1/26 -  2004/1/28 (32)
US (33)

-   16
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2008030383 (21)
2008/3/5 (22)

NOKIA CORPORATION (FINLAND) (71)
VESTERINEN, MATTI, I. (72)
NOKIA SIEMENS WETWERKSOY (FINLAND) (73)

طریقھ ونظام لنقل محادثات الرسائل الفوریھ من طرف اول الى طرف ثان (54)
11/220.634 - PCT/IB2006/002244 (31)

                  2005/9/6-                    2006/8/17 (32)
US (33)

-   17

PCT/NA200902000151 (21)
2009/02/01 (22)

OWENS - BROCKWAY GLASS CONTAINER INC
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

CRAMER, JEFFREY, W. (72)
كتلة زجاج مصھورةتوزیع  (54)

11/498,211 - (PCT/US2007/016109) (31)
16/07/2007–02/08/2006 (32)

US (33)

-   18

PCT/NA2007/001382 (21)
2007/12/9 (22)

NOVARTIS AG (SWITZERLAND) (71)
1- MCKENNA, JOSEPH (72)

2- SHIEH WEN-CHUNG

تیروسین كینازأنزیماتات تعمل على تثبیط واحد او اكثر من عملیھ لتحضیر مركب (54)
PCT/US2006/022155- 60/705,590 -  60/688,977 (31)

                     2006/6/7-      2005/8/4 -      2005/6/9 (32)
US (33)

-   19
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انبی
2010التى تم قبولھا خالل شھر دیسمبر بالطلبات 

بشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
)PCT (MAIL BOX



18

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدار   ھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ی   شار ال ى الحاالت الم راض ف ى االعت رتب عل دار  ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ھا وق

"البراءة  
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2003050432 (21)
2003/5/10 (22)

F. HOFFMANN LA ROCHE AG (SWETHRALAND) (71)
1- JACOB BERGER
2-ROBIN D. CLARK
3-SHU - HAIZHAO

(72)

مشتقات بنزوكسازین واستخدامھا (54)
60,378003 (31)
2002/5/13 (32)

CH (33)

-   1
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انبی
2010التى تم قبولھا خالل شھر دیسمبر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
)نموذج منفعة(



21

ل ذى شأن      "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
ضم  راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تین ی الل س ك خ راض وذل باب االعت نًا أس

ریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام            ى ج ب ف بول الطل ن ق اریخ االعالن ع ت
ادة          ن الم ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون   16الفق

"2002لسنة 82رقم 
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PCT/NA2007/001073 (21)
2007/10/8 (22)

BTI-CINO S.P.A (ITALY) (71)
1- FABRIZI FABRIZIO
2-DE AMBROGGI RENATO

(72)

الحائطلوح غطاء و مجموعھ اجزاء تتضمن ھذا اللوح لتعلیق جھاز كھربائى على (54)
PCT/IT2006/000219 - RM 2005A000161 (31)

2006/4/3 - 2005/4/7 (32)
IT (33)

-   1
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انبی
2010التى تم قبولھا خالل شھر دیسمبر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (
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راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض عل   ى السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ر  ى االعت رتب عل دار   ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم اض ف

"البراءة  
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PCT/NA2005/000357 (21)
2005/6/26 (22)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.(JAPAN) (71)
MUKAI, TADASHI (72)

تركیبة غذائیة لالستخدام عن طریق الفم (54)
2002-378308 - PCT/JP2003/016072 (31)

2002/12/26 - 2003/12/16 (32)
JP (33)

-   1

PCT/NA2005/000702 (21)
2005/11/7 (22)

MONDIAL INDUSTRIES LTD (UINTED STATES OF AMARICA) (71)
1-BEDDING, PETER, M., J (72)

2-PELLEGRINI, FRANKLIN, L

FREEDAM HEALTH LLC (UINTED STATES OF AMARICA) (73)
والحیوانات الجیادوعالجھا لدى للوقایھ من قرح القناه الھضمیھ بطریقة مكمل غذائي 

االخرى
(54)

PCT/US2004/013555 - 10/435.367 (31)
2004/5/3 -      2003/5/9 (32)

US (33)

-   3
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PCT/NA2006/001096 (21)
2006/11/16 (22)

PRENDAS CAPRICORNIO, S.L.(SPAIN) (71)
SERRANO MOLINA, JOSE ANTONIO (72)

وسیلھ لتبرید الجسم (54)
P200401195 - PCT/IB2005/001448 (31)

2004/5/19 - 2005/5/13 (32)
ES (33)

-   4

PCT/NA2007/001382 (21)
2007/12/9 (22)

NOVARTIS AG (SWITZERLAND) (71)
1-JOSEPH MCKENNA, (72)

2-WEN-CHUNG SHIEH

تیروسین كینازأنزیماتعملیھ لتحضیر مركبات تعمل على تثبیط واحد او اكثر من  (54)
PCT/US2006/022155- 60/705,590 -  60/688,977 (31)

                     2006/6/7-      2005/8/4 -      2005/6/9 (32)
US (33)

-   5
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استدراك 
والمقدم فى 2010للطلب الذى تم قبولھ خالل شھر نوفمبر 

PCTاطار اتفاقیة التعاون بشا، البراءات 
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بول الطلب            شر بق م سقوط الن وسیتم 707عدد 2010فى جریدة یولیھ  PCT/NA2007/000533ت
ـ:وبیانات الطلب كاالتى714عدد 2011النشر عنھ بجریدة فبرایر 

PCT/NA2007/000533 (21)
2007/6/3 (22)

VA TECH WABAG GMBH (AUSTRIA) (71)
VRANITZKY, ROBERT (72)

FUCHS, WERNER

LUKASCHEK, CHRISTOPH

سمر احمد اللباد (74)
جھاز لترشیح المیاه والمیاه المھدره (54)

PCT/EP2004/013602 - PCT/EP2005/056382 (31)
2004/12/1 - 2005/12/1 (32)

EP (33)
int. Cl. B01D61/18,B01D61/20,B01D65/00 (51)

-   1
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بیان
2010دیسمبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



30



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یة الف وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ریة ال ســنة 82ك ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى       
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 
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024881 (11)
2008020318 (21)

2008/2/25 (22)
UNILEVER PLC
UNILEVER HOUSE, BLACKFRIARS, GREATER LONDON
EC4P 4BQ (UNITED KINGDOM)

(71)

1-ACHTERKAMP, GEORGE (72)

2-ACKERMANN, DIETER K K

3-INOUE, CHIHARU

4-KOHLUS, REINHARD

5-KUHN, MATTHIAS

ھدى احمد عبد الھادى/ االستاذة (74)
صلصلھ مرق اللحم او لالستخدام كتابل،صلصلھ،حساء،مركز معبا لتحضیر مرق

ویحتوى المركز زانثان وصمغ الكاسیا
(54)

07110025.9 (31)
2007/6/12 (32)

EP (33)
int. Cl.8 A23L1/39, 1/04, 1/05, 1/454, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1
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024883 (11)
2008020322 (21)

2008/2/25 (22)
UNILEVER PLC
UNILEVER HOUSE BLACKFRAIRS GREATER LONDON EC4P
4BQ UNITED KINGDOM

(71)

1-INOUE, CHIHARU (72)

2-SUENRAM, WIEBKE

ھدى احمد عبد الھادى/ االستاذة (74)
ق اللحم او لالستخدام كتابل صلصلھ مر، صلصلھ ،  حساء ، مركز معبا لتحضیر مرق

المركز كونجاك مانانویحتوى
(54)

07110026.7 (31)
2007/6/12 (32)

EP (33)
int. Cl.8 A23L1/39, 1/40, 1/0528, 1/05 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2
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024886 (11)
2007040165 (21)

2007/4/10 (22)
محمد محمود ابراھیمیسرى / االستاذ

الجیزه–فیصل –نھایھ محطھ مدكور –شارع العمده 1
(71)

یسرى محمد محمود ابراھیم/ االستاذ (72)
احمد فیصل (74)

التربھphمداد النباتات بالعناصر الغذائیھ و مقاومھ االمراض و ضبطإلتركیبھ  (54)
int. Cl.8 A01C 11/02,A01G 29/00 (51)

سنة20: الحمایةمدة

-   3



34

024913 (11)
2003040327 (21)

2003/4/9 (22)
VA TECH HYDRO GMBH & CO
 PENZINGER STRASSE 76 A-1141 WIEN - AUSTRIA

(71)

NICHTAWITZ, ALOIS (72)

سمر احمد اللباد/ االستاذ (74)
توربین متصل بانبوب سحب خلفى (54)

int. Cl.8 F03B 13/08 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4
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024924 (11)
2008040576 (21)

2008/4/3 (22)
PGS ONSHORE INC
15150 MEMORIAL DRIVE HOUSTON TX 77O79
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

GARY LEE SCOTT (72)

محمد كامل مصطفى. د (74)
طرق و انظمھ التصویر الزلزالى المنتشر (54)

11/784,823 (31)
2007/4/11 (32)

US (33)
int. Cl.8 G01V 1/28, 1/36 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5
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024925 (11)
2007040161 (21)

2007/4/3 (22)
الجواد حنیشمحمد ابراھیم عبد/ مھندس زراعى -1

سخا محافظھ كفر –شارع غازى 8متفرع من طریق الشھداء منزل رقم رع دایر الناحیھشا
العربیھجمھوریھ مصر-الشیخ 

احمد ابراھیم محمد حسب/ـ االستاذ2
جمھوریھ مصر -كفر الشیخ -القنطره البیضاء -شارع لقمان الحكیم من شارع السالم 

العربیھ

(71)

حسباحمد ابراھیم محمد/ االستاذ (72)

محمد ابراھیم عبدالجواد حنیش/ مھندس زراعى

احمد ابراھیم محمد حسب/ االستاذ (74)
وحده سحب مستخلص عجینھ التربھ المشبعھ ومصیده الفواقد (54)

int. Cl.8 E21B 49/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   6
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انبی
للطلبات 2010بالبراءات الصادرة خالل شھر دیسمبر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
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صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
صادر بالق  ریة ال یة الفك وق الملك م حق ون رق ســنة 82ان ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 
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24878 (11)
PCT/NA2007/000775 (21)

2007/7/25 (22)
COMPACTGTL PLC
C/O NOVA CAPIAL MANAGERINENT FIRST FLOOR 80 - 82
PALL MALL , LONDON SW 15HF - UNITED KINGDOM

(71)

LEE-TUFFNELL, CLIVE DEREK (72)

سمر احمد اللباد/ األستاذة  (74)
مفاعل حفزى (54)

0501731.4 - PCT/GB2006/050011 (31)
2005/1/31 -                  2006/1/18 (32)

GB (33)
int. Cl. B01J19/24 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



40

024880 (11)
2008091535 (21)

2008/9/15 (22)
DESIGN TECHNOLOGY AND INNOVATION LIMITED
3RD SUFFOLK HOUSE, GEORGE STREET, CROYDON CRO
OYN (UNITED KINGDOM)

(71)

TONKIN, MARK (72)

ھدى احمد عبد الھادى/ االستاذه (74)
جھاز رى (54)

0605322,7 - PCT/GB2007/000953 (31)
2006/3/16 - 2007/3/16 (32)

GB (33)
int. Cl.8 A01G 25/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



41

024888 (11)
PCT/NA2007/001463 (21)

2007/12/25 (22)
SMS DEMAG AG
EDUARD-SCHIOEMANN-STRASSE 4, 40237 DUSSELDORF
(GERMANY)

(71)

1-KOPP, REINER (72)

2-RICHTER, HANS-PETER

3-ROSE, HEINRICH

وجدى نبیھ عزیز/ االستاذ (74)
وطریقھ لدلفنھ شریط معدنىقاعده دلفنھ وسلسلھ اسطوانات الدلفنھ  (54)

PCT/EP2007/003832 - 10 2006 024 775.2 (31)
2007/5/2 -              2006/5/27 (32)

EP -                         DE (33)
int. Cl.8 B21C 37/04,B21B 1/08 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3



42

024889 (11)
PCT/NA2007/000451 (21)

2007/5/6 (22)
SOLVAY (SOCIETE ANONYME)
RUE DU PRINCE ALBERT, 33 B-1050 BRUSSELS (BELGIUM)

(71)

1-STREBELLE, MICHEL (72)

2-LEMPEREUR, MICHEL

وجدى نبیھ عزیز/ االستاذ (74)
مفاعل و طریقھ لتفاعل على االقل غازین بوجود طور سائل (54)

04/12311 - PCT/EP2005/056055 (31)
2004/11/19 -               2005/11/18 (32)

FR -                             EP (33)
int. Cl.8 B01J19/24, B01F3/04, 5/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4



43

024890 (11)
PCT/NA2007/001112 (21)

2007/10/18 (22)
SO.M.I. PRESS - SOCIETA' METALLI INIETTATI S.P.A
4, VIA SCANDALLI, I-60022 CASTELFIDARDO (AN) (ITALY)

(71)

ARMANNI, PIERO (72)

وجدى نبیھ عزیز/ االستاذ (74)
شعلھ مزدوجھ ذات طاقھ عالیھ لمواقد الغاز بھا رؤوس لھب متعدده مركزیھ (54)

PCT/IT2006/000265 - MC2005A000036 (31)
2006/4/20 -               2005/4/29 (32)

IT (33)
int. Cl.8 F23D 14/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5



44

024891 (11)
PCT/NA2007/001219 (21)

2007/11/11 (22)
SMS DEMAG AG
EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4, 40237 DÜSSELDORF
(GERMANY)

(71)

1-RICHTER, HANS-PETER (72)

2-WEINGARTEN, LUDWIG

3-PAWELSKI, HARTMUT

4-LINK, RAINER

5-MULLER, WOLFHEINRICH

وجدى نبیھ عزیز/ االستاذ (74)
طریقھ وخط انتاج لصناعھ شریحھ معدنیھ من النحاس او سبائك النحاس (54)

PCT/EP2006/006590 - 10 2005 031 805.3 (31)
2006/7/6 -                2005/7/7 (32)

EP -                        DE (33)
int. Cl.8 B21B 3/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   6



45

024892 (11)
2008071146 (21)

2008/7/7 (22)
SMS DEMAG AG
EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4 40237 DÜSSELDORF
(GERMANY)

(71)

1-PLOCIENNIK, UWE (72)

2-KEMPKEN, JENS

3-JONEN, PETER

4-SCHUSTER, INGO

5-BOCHER, TILMANN

وجدى نبیھ عزیز/ االستاذ (74)
طریقھ وجھاز للصب المستمر (54)

PCT/EP2006/012560 - 102006001 464.2 - 102006056 683.1 (31)
2006/12/28 -              2006/1/11 -          2006/11/30 (32)

EP -                         DE -                       DE (33)
int. Cl.8 B22D 11/124 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   7



46

024893 (11)
2008091522 (21)

2008/9/14 (22)
SMS DEMAG AG
EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE. 4, 40237 DUSSELDORF
(GERMANY)

(71)

1-SOHL, RALF-HARTMUT (72)

2-DE KOCK, PETER

3-TOMZIG, MICHAEL

وجدى نبیھ عزیز/ االستاذ (74)
جھاز لربط الشرائط (54)

PCT/EP2007/003456 - 10 2006020272,4 - 102006056481,2 (31)
2007/4/20 -            2006/4/27 -          2006/11/30 (32)

EP - DE - DE (33)
int. Cl.8 B23K 37/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  8



47

024894 (11)
2008010046 (21)

2008/1/10 (22)
SMS DEMAG AG
EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4, 40237 DÜSSELDORF
(GERMANY)

(71)

1-PAWELSKI, HARTMUT (72)

2-WEINGARTEN, LUDWIG

3-GIESELER, FRIEDHELM

4-JOLLET, PETER

5-RICHTER, HANS-PETER

وجدى نبیھ عزیز/ االستاذ (74)
ھ نالدلفشرائط معدنیھ على الدلفنھ وباالخصوتبرید اسطوانات و) او تشحیم ( طریقھ لتزلیق 

على البارد للشرائط المعدنیھ
(54)

PCT/EP2006/008359 - 102005042020,6 (31)
2006/8/25 -             2005/9/2 (32)

EP -                         DE (33)
int. Cl.8 B21B 37/44 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  9



48

024895 (11)
2004010035 (21)

2004/1/18 (22)
1-MANTH, THOMAS
KUCKHOFFSTRASSE 27 52064 AACHEN (GERMANY)
2- DUCHTING, WOLFGANG
STEINHUGEL 102 58455 WITTEN (GERMANY)
3- OKLEJAS, ELI
3- 444 AVENUE DE LAFAYETTE, MONROE, MI 48162
(UNITED STATES)

(71)

1-MANTH, THOMAS (72)

2-OKLEJAS, ELI

3-ELENE OKLEJAS

4-GABOR, MICHAEL

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
وحده و طریقھ الزالھ ملوحھ الماء باستخدام االنتشار الغشائى العكسى (54)

PCT/EP03/00602 - PCT/EP2003/005390 (31)
2003/1/22 -                  2003/5/23 (32)

                              EP (33)
int. Cl.8 B01D61/06,C02F 1/44 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  10



49

024896 (11)
2008111899 (21)
2008/11/23 (22)

SYSTEM S.P.A
VIA GHIAROLA VECCHINA 73 I-41042 FIORANO MODENESE
(MODENA) (ITALY)

(71)

TORO, ANDREA (72)

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
نیھ معده للتشكیل لتعبئھ مواد مستویھ بصوره اساسیھ وطریقھ وجھاز لصنعھاقطعھ معد (54)

PCT/IB2007/001580 - MO2006A000200 (31)
2007/5/23 -              2006/6/20 (32)

WO -                           IT (33)
int. Cl.8 B65D 81/127 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  11



50

024897 (11)
2008020232 (21)

2008/2/7 (22)
PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT N.V
P.O. BOX 812 DE RUYTERKADE 62 WILLEMSTAD CURACAO
(NETHERLANDS)

(71)

1-SAYERS COLIN M. (72)

2-BIRCHWOOD RICHARD A.

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED
GRAIGMUIR CHAMBERS, ROOD TWON, TORTOLA- BRITISH
VIRGIN ISLANDS

(73)

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
طریقھ ونظام لتوقع ضغط فتحھ قبل الحفر (54)

PCT/US2006/030885 - 60/595,814 - 11/499,931 (31)
2006/8/8 -     2005/8/8 -     2006/8/7 (32)

  US (33)
int. Cl. G01V 1/28 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  12



51

024898 (11)
2008071295 (21)

2008/7/30 (22)
BTICINO S.P.A
VIA MESSINA, 38, I-20154 MILANO (ITALY)

(71)

FABRIZI, FABRIZIO (72)

موریس وھبھ موسى/ االستاذ (74)
معدات كھربائیھ بھا جزء امامى متناسق معھ فى الشكل (54)
PCT/IT2007/000127 - RM2006A000123 (31)

2007/2/23 -               2006/3/9 (32)
IT (33)

int. Cl.8 H02B 1/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  13



52

024899 (11)
PCT/NA2007/001075 (21)

2007/10/8 (22)
BTICINO S.P.A
VIA MESSINA, 38, I-20154 MILANO (ITALY)

(71)

CALDERARA, ENNIO (72)

موریس وھبھ موسى/ االستاذ (74)
زر ضغط للتحویل (54)

PCT/IT2006/000218 - RM2005A000163 (31)
2006/4/3 -                2005/4/7 (32)

IT (33)
int. Cl.8 H01H 13/14 13/6013/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  14



53

024900 (11)
2008081444 (21)

2008/8/27 (22)
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD
16-5, KONAN 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8215
(JAPAN)

(71)

1-SUZUKI, HAJIME (72)

2-SAEKI, YASUHIRO

3-ISHIDA, ICHIROU

سمر احمد اللباد/ االستاذ (74)
االحتراق غیر العادى ووحده تحكم فى التشغیلطریقھ تشغیل لمحرك اثناء  (54)

PCT/JP2007/069325 - 2006-267361 (31)
2007/9/26 -       2006/9/29 (32)

JP (33)
int. Cl.8 F02D 45/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  15



54

024902 (11)
PCT/NA2005/000714 (21)

2005/11/10 (22)
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME CHUO-KU, TOKYO 104-8260
(JAPAN)

(71)

1-MIZUNO, HAJIME (72)

2-MANABE, AKIO

سمر احمد اللباد/ االستاذة (74)
.مركبات بیرمیدین وتركیبھ مكافحھ حشرات تحتوى علیھا (54)

PCT/JP2004/006586 - 2003-132663 - 2003-404230 (31)
2004/5/10 -     2003/5/12 -      2003/12/3 (32)

JP (33)
int. Cl.8 A01N43/54,C07D239/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  16



55

024903 (11)
2008060913 (21)

2008/6/1 (22)
BENTLE PRODUCTS AG
OBERNEUHOFSTRASSE 5 CH-6341 BAAR (SWETZERLAND)

(71)

AHM, POUL, HENRIK (72)

نزیة اخنوخ صادق الیاس/ االستاذ (74)
وحده استنبات وشریط بذور یتضمن العدید من وحدات االستنبات المرتبھ مع بعضھا

بطریقھ تتابعیھ
(54)

PA 2005 01727 - PCT/DK2006/000691 (31)
2005/12/6 - 2006/12/6 (32)

DK (33)
int. Cl.8 A01C 1/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  17



56

024904 (11)
2008091529 (21)

2008/9/14 (22)
ADVANCED HYDROCARBON MAPPING AS
SKOGSTOSTRAEN 37 N-4029 STAVANGER (NORWAY)

(71)

1-FAINBERG, EDUARD, B (72)

2-BARSUKOV, PAVEL

3-SINGER, BENSION, SH

نزیھ اخنوخ صادق الیاس/ االستاذ (74)
مجس مجال كھربى لبیئات مالحیھ (54)

PCT/NO2007/000095 - 20061220 (31)
2007/3/12 - 2006/3/15 (32)

NO (33)
int. Cl.8 G01R 29/12,G01V 1/38 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  18



57

024905 (11)
2008050784 (21)

2008/5/13 (22)
SU WEIXING
EAST 31F, UNIT 1, BUILDING 6 COMMUNITY 2, JUNMIN
GARDEN, EAST LI YANG ROAD, HEBI, HENAN
PROVINCECHINA, 458030/CHINA

(71)

SU WEIXING (72)

محسن انور حسن/ االستاذ (74)
حدتى تشغیلمولد لھ و (54)

PCT/CN2006/002397 - 200510125211.9 (31)
2006/9/14 - 2005/11/16 (32)

CN (33)
int. Cl.8 F03G 3/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  19



58

024906 (11)
2008060930 (21)

2008/6/4 (22)
ITALCEMENTI S.P.A
VIA G. CAMOZZI, 124 I-24121 BERGAMO (ITALY)

(71)

1-GUERRINI, GIAN, LUCA (72)

2-ALFANI, ROBERTA

سمر احمد اللباد/ االستاذة (74)
نتاج انبوب مصنوع من ماده اسمنتیھ وذو قطاع دائرى الشكلإلعملیھ  (54)

MI2005A002356 - PCT/EP2006/011809 (31)
2005/12/9 -                   2006/12/6 (32)

IT -                               EP (33)
int. Cl.8 B28B 21/52 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  20



59

024907 (11)
2008020302 (21)

2008/2/21 (22)
TTYPHONIX AS
C/O PREKUBATOR P.O. BOX 8034 N-4068 STAVANGER
(NORWAY)

(71)

HUSVEG, TRYGVE (72)

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
جھاز صمام خنق (54)

PCT/NO2006/000294 - 20053930 (31)
2006/8/14 - 2005/8/23 (32)

NO (33)
int. Cl.8 B04C 5/15, B01D 17/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  21



60

024908 (11)
PCT/NA2006/000981 (21)

2006/10/15 (22)
FLARION TECHNOLOGIES, INC
BEDMINSTER ONE, 135 ROUTE 202/206 SOUTH,
BEDMINSTER, NJ 07921 (UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-LAROIA, RAJIV (72)

2-LI, JUNYI

3-LANE, FRANK, A

QUALCOMM INCORPORATED
5775 MOREHOUSE DRIVE SAN DIEGO, CA 92121 / UNITED
STATES OF AMAERICA

(73)

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
طرق وجھاز لالختیار فیما بین موجات ناقلھ متعدده بناء على قیاسات طاقھ االشاره (54)
PCT/US2004/034226 - 60/562,900 - 10/872,674 - 10/964,946 (31)

2004/10/15 -    2004/4/15 - 2004/6/21 - 2004/10/14 (32)
US (33)

int. Cl.8 H04B 1/38 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  22



61

024909 (11)
PCT/NA2006/001257 (21)

2006/12/24 (22)
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV
CAREL VAN BYLANDTLAAN 30 NL-2596 HR THE HAGUE
(NETHERLANDS)

(71)

1-BAAIJENS, MATHEUS NORBERTUS (72)

2-CORNELISSEN, ERIK KERST

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
مصفاه للتحكم فى تدفق من جسیمات صلبھ داخل حفره بئر (54)

04253821,5 - PCT/EP2005/052947 (31)
2004/6/25 -                   2005/6/23 (32)

EP (33)
int. Cl.8 E21B43/08 (51)

سنة20: دة الحمایةم

-  23



62

024910 (11)
PCT/NA2006/001268 (21)

2006/12/25 (22)
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP
10001 SIXPINES DRIVE THE WOODLANDS, TX 77380
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-JENSEN, MICHAEL (72)

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/ االستاذ (74)
محفزات بلمره النتاج بولیمرات بمستویات منخفضھ لتفرع سلسلھ طویلھ (54)

10/876930 - PCT/US2005/022998 (31)
2004/6/25 -                    2005/6/27 (32)

US (33)
int. Cl.8 C08F 10/02, B01J 21/12 & 31/16, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  24



63

024911 (11)
PCT/NA2006/001086 (21)

2006/11/13 (22)
REXAM BEVERAGE CAN COMPANY
8770 WEST BRYN MAWR AVENUE, CHICAGO, IL 60631
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-TURNER, TIMOTHY (72)

2-FORREST, RANDALL, G

3-GOPALASWAMY, RAJESH

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
علبھلطرفى الجزء ال (54)

PCT/US2005/016546 - 10/846,259 (31)
2005/5/12 - 2004/5/14 (32)

US (33)
int. Cl.8 B65D 8/18 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  25



64

024912 (11)
PCT/NA2006/001277 (21)

2006/12/27 (22)
METHANOL CASALE S.A
VIA GIULIO POCOBELLI, 6 CH-6900 LUGANO-BESSO
(SWITZERLAND)

(71)

1-FILIPPI, ERMANNO (72)

2-RIZZI, ENRICO

3-TAROZZO, MIRCO

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
طریقھ للتحكم فى درجھ حراره تفاعالت حفزیھ طارده للحراره (54)

04015139,1 - PCT/EP2005/006256 (31)
2004/6/28 - 2005/6/10 (32)

EP (33)
int. Cl.8 B01J8/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  26



65

024914 (11)
2008010064 (21)

2008/1/13 (22)
SCA HYGIENE PRODUCTS AB
S-40503 GOTEBORG (SWEDEN)

(71)

1-WALLSTROM Leif (72)

2-ELFSBERG CAMILLA

سمراحمد اللباد/ االستاذه (74)
منتج ماص ذو احكام محسن (54)
PCT/SE2005/001150 (31)

2005/7/13 (32)
SE (33)

int. Cl.8 A61F 13/15, 13/532 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  27



66

024915 (11)
2008061058 (21)

2008/6/22 (22)
POL- YGRAPHIC HOLDING B.V
GRONINGEN HAVEN 28, NL-3433 PE NIEUWEGEIN
(NETHERLANDS)

(71)

SIJMONS, JOHAN, MARCEL (72)

ھدى انیس سراج الدین/ االستاذه (74)
اسطوانات للتغذیھ الدواره لبطاقات الصقھ للمنتجات النسیجیھ (54)

PCT/EP2006/070019 - 05112718.1 (31)
2006/12/20 - 2005/12/22 (32)

EP (33)
int. Cl.8 B65H 18/28 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  28



67

024916 (11)
2008081404 (21)

2008/8/20 (22)
PETER OPSVIK AS
PILESTREDET 27H N-0164 OSLO (NORWAY)

(71)

OPSVIK PETER (72)

ھدى انیس سراج الدین/ االستاذه (74)
اكتاف تثبیت لكرسى اطفال (54)

PCT/NO2007/000071 - 20060920 (31)
2007/2/23 - 2006/2/24 (32)

NO (33)
int. Cl.8 a47d15/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  29



68

024917 (11)
PCT/NA2007/001424 (21)

2007/12/16 (22)
ORTLOFF ENGINEERS, LTD
45 WEST WALL, SUITE 2000, MIDLAND, TX 79701-4438
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-PITMAN, RICHARD N. (72)

2-WILKINSON, JOHN D.

3-LYNCH, JOE T.

4-HUDSON, HANK M.

5-CUELLAR, KYLE T.

6-MARTINEZ, TONY L.

ھدى ایس سراج الدین/ االستاذه (74)
عملیھ معالجھ غاز الھیدروكربون (54)

PCT/US2006/018932 - 11/430,412 - 60/692,126 (31)
2006/5/17 - 2006/5/9 - 2005/6/20 (32)

US (33)
int. Cl. F25J3/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  30



69

024918 (11)
PCT/NA2007/000936 (21)

2007/7/28 (22)
AFFIVAL, INC
6400 SHERIDAN DRIVE, SUITE 138, WILLIAMSVILLE, NY
14221 (UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-SCHWADRON, JAMES, THIMOTHY (72)

2-NIEMI, LESLIE, WADE

3-MARZEC, GREGORY

ھدى انیس سراج الدین/ االستاذه (74)
طریقھ ومجموعھ جزء طرفى فى ابنوبھ توجیھ (54)
PCT/US2006/007718 - 60/658,660 (31)

2006/3/4 -     2005/3/4 (32)
US (33)

int. Cl.8 B28B11/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  31



70

024919 (11)
PCT/NA2007/000110 (21)

2007/2/1 (22)
NIPPON SODA CO, LTD.
2-1, OHTEMACHI 2-CHOME CHIYODA-KU, TOKYO 1008165
(JAPAN)

(71)

1-MAEKAWA YUICHI (72)

2-ENDO YOSHIHISA

3-ENOMOTO YOSHIHIRO

ھدى سراج الدین/ االستاذه (74)
مستحضر كیمیائى زراعى یمكن التحكم فى اطالق مكونات زراعیھ كیمیائیھ فعالھ منھ (54)

2004 -231403 - 2005-050857 - PCT/JP2005/014422 (31)
2004/8/6 -     2005/2/25 -                    2005/8/5 (32)

JP (33)
int. Cl.8 A01N25/00,25/08,25/10,25/12,43/50,47/30,47/44 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  32



71

024920 (11)
PCT/NA2006/001164 (21)

2006/12/6 (22)
SUDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT
MANNHEIM/OCHSENFURT
MAXIMILIANSTRASSE 10, 68165 MANNHEIM (GERMANY)

(71)

1-JOCHEN, ARNOLD (72)

2-FRENZEL, STEFAN

3-MICHELBERGER ,THOMAS

4-SCHEUER, TIMO

ھدى سراج الدین/ االستاذه (74)
استخالص مكونات من شرائح بنجر السكر (54)

PCT/EP2005/004769 - 10 2004 028 782.1 (31)
2005/5/3 - 2004/6/16 (32)

EP - DE (33)
int. Cl.8 C13D 1/08 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  33



72

024921 (11)
PCT/NA2006/001217 (21)

2006/12/17 (22)
TTHE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA CINCINNATI, OHIO 45202
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

LAVON, GARY, DEAN (72)

ھدى سراج الدین/ االستاذه (74)
وسیلھ ماصھ لالستخدام مره واحده لھا شرائط یدویھ حاجزه (54)

10/880,128 - PCT/US2005/023180 (31)
2004/6/29 - 2005/6/29 (32)

US (33)
int. Cl.8 A61F 13/15 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  34



73

024922 (11)
PCT/NA2007/001048 (21)

2007/10/3 (22)
VICENTE ARTURO MENDOZA CEBALLOS
EMILIANO ZAPATA NO 38, COI. SANTA CRUZ AMILPAS, C.P.
71226 OAXACA,. (MEXICO)

(71)

MENDOZA CEBALLOS ARTURO VICENTE (72)

خالد مجدى حماده/ االستاذ (74)
طریقھ محول كھربائى منشورى النوع النتاج تیار كھربائى و نقلھ و توزیعھ و توفیره و

.انتاج المحول
(54)

PCT/MX2006/000039 - PA/A/2005/005770 (31)
2006/5/22 - 2005/5/23 (32)

MX (33)
int. Cl.8 H01F 30/14,H01F 41/12 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  35



74

024923 (11)
PCT/NA2007/000683 (21)

2007/7/1 (22)
AHN, JAEWOO
101 SHINSEGYE VILA, 290 GUMI-DONG, BUNDANG-GU,
SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO 463-802 (KOREA)

(71)

AHN, JAEWOO (72)

دى حمادهخالد مج/ االستاذ (74)
طریقھ واداه الدخال الحروف من خالل جھاز تاشیر (54)

10-2005-0000712 - 10-2005-0130184 - 10-2006-0001272
PCT/KR2006/000046

(31)

2005/1/5 - 2005/12/27  - 2006/1/5
2006/1/5

(32)

KR (33)
int. Cl.8 G06F 3/033 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  36



75

بیان
2010دیسمبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

PCTللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



76



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یكون :  والتى تنص علــــى 2002لســنة 82حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم

منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى جریدة 
"براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



77

024882 (11)
2003040351 (21)

2003/4/19 (22)
BENTLEY PHARMACEUTICALS INC
2 HOLLAND WAY EXETER, NH 03833
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

GYURIK ROBERT (72)
CPEX PHARMACEUTICALS .INC
BENTLEY PARK, 2 HOLLAND WAY, EXETER, NH 03833
(UNITED STATES OF AMERICA)

(73)

ھدى احمد عبد الھادى/ االستاذه (74)
لیھ لتوصیل اندروجینتركیبھ صـید (54)

60/374,103 (31)
2002/4/19 (32)

US (33)
int. Cl.7 A61K 31/56 (51)

18/04/2023تبد الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   1
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بیان
2010دیسمبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

PCTللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
)نموذج منفعة(
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صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
ون    صادر بالقان ریة ال یة الفك وق الملك محق ســنة 82رق ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى       
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



80

024901 (11)
PCT/NA2007/000012 (21)

2007/1/8 (22)
MAINETTI S.P.A
VIA CASARETTE 58 I-36070 CASTELGOMBERTE (ITALY)

(71)

MAINETTI, MARIO (72)
سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)

محدد حجم تاجي (54)
V12004A000168 - V12005A000007 - PCT/EP2005/007172 (31)

2004/7/9 -            2005/1/14 -                      2005/7/9 (32)
IT -                       IT -                                EP (33)

Int. Cl.8 A47G1/14 (51)

اعوام 7: مدة الحمایة

-   1
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انبی
2010شھر دیسمبر بالبراءات الصادرة خالل 

2002لسنھ 82من القانون) 17(طبقا الحكام المادة 



82

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب   یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
دا     راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم راض ف ى االعت رتب عل ر ویت

"البراءة  



83

024879 (11)
PCT/NA2006/000721 (21)

2006/8/1 (22)
PRISMA DIAGNOSTIKA GMBH
ROBERT-ROSSLE-STRASSE 1013125, BERLIN (GERMANY)

(71)

1-SCHWIND, PETER (72)
2-MEDION DIAGNOSTICS AG
3-BONNSTRASSE 9, CH-3186 DÜDINGEN (SWITAERLAND) (73)

ھدى احمد عبد الھادى/ تاذهاالس (74)
طریقھ وعنصر اختبار الختبار الدم (54)

PCT/EP2005/001027 - 102004 005139,9 (31)
2005/2/2 -              2004/2/2 (32)

EP -                       DE (33)
int. Cl.8 G01N33/80, B01L 11/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



84

024884 (11)
2003040412 (21)

2003/4/29 (22)
OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC
INCORPORATED COMPANY
115, AZA KUGUHARA, TATEIWA, MUYA-CHO, NARUTO-SHI,
TOKUSHIMA-KEN, JAPAN

(71)

1-NAGAO KATSUYOSHI (72)

2-YOKOYAMA, TOSHIHARU

3-KAWAKAMI, KEIICHI

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
حاویھ طبیھ متعدده الغرف وكیس الحتوائھا (54)

2002-128336 - 2002-229704 - 2003-038927 (31)
2002/4/30 -       2002/8/7 -      2003/2/17 (32)

 JP (33)
int. Cl.8 A61J 1/10 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



85

024885 (11)
PCT/NA2005/000131 (21)

2005/4/12 (22)
OTSUKA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
9-2, KANDA-TSUKASACHO , CHIYODA-KU TOKYO / JAPAN

(71)

1-TAKEMURA NORIAKI (72)

2-TADAAKI OTANI

3-TAKESHI HASEGAWA

4-TSUBOUCHI HIDETSUGU

5-UTSUMI NAOTO

6-KURODA HIDEAKI

7-SHITSUTA TAKUYA

8-SASAKI HIROFUMI

9-FUJITA SHIGEKAZU

10-GOTO FUMITAKA

محمد محمد بكیر/ االستاذ (74)
نیترو ایمیدازول و طریقھ تحضیره-4-مستبدل -1مركب  (54)

2002-299896 - 2003-37914 - PCT/JP2003/013134 (31)
2002/10/15 -  2003/2/17 -                 2003/10/14 (32)

  JP (33)
int. Cl.8 C07D 233/94, C07D233/92 (51)

سنة20: الحمایةمدة

-   3



86

024887 (11)
PCT/NA2007/000165 (21)

2007/2/12 (22)
FIRST - TO - MARKET N.V
BOOMSESTEENWEG 945/2, B-2610 WILRIJK (BELGIUM)

(71)

SOPHIE DE BAETS (72)
SWEETWELL N.V.
BOOMSESTEENWEG 945/2, B-2610 EILRIJK ( BELGIUM) (73)

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
بدیل وظیفى للسكر (54)

PCT/EP2005/008810 - 04103889.4 - 04447297.5 (31)
2005/8/12 - 2004/8/12 - 2004/12/24 (32)

EP (33)
int. Cl.8 A23L 1/06, 1/09, 1/308, 1/318 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4



87

بیان
ألحكام قانون ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات

2002لسنھ 82حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویةوذلك 



88

2004120523 (21)
2004/12/21 (22)

والروماتیزممراض مثل الحصواتدواء من النباتات الطبیعیھ لعالج العدید من اال (54)
DRUG FROM PLANT SOURCE FOR SEVERAL DISEASES AS
STONES AND RHEUMATOID

ابراھیم عید ابراھیم عید (71)

-   1

2004120523 (21)
2004/12/21 (22)

روماتیزموالدواء من النباتات الطبیعیھ لعالج العدید من االمراض مثل الحصوات (54)
DRUG FROM PLANT SOURCE FOR SEVERAL DISEASES AS
STONES AND RHEUMATOID

ابراھیم عید ابراھیم عید (71)

-   2

2006120644 (21)
2006/12/14 (22)

مصدر ضوئي بلمبھ زینون مصرى (54)
EGYPTIAN LIGHT SOURCE DEVICE WITH A XENON LAMP

الد عبد اهللا یاسین عالمخ (71)

-   3



89

2006120645 (21)
2006/12/14 (22)

جھاز طاحن حصوات الكلى والمسالك البولیھ المصرى بالھواء المضغوط (54)
EGYPTIAN CRUSHER PEBBLES DEVICE WITH COMPRESSED
AIR

خالد عبد اهللا یاسین عالم (71)

-   4

2006120646 (21)
2006/12/17 (22)

تركیبات مجفده من مركب ترایازولو بیریمیدین (54)
LYOPHILIZED COMPOSITIONS OF A TRIAZOLOPYRIMIDINE
COMPOUND

شركة متحدة –ویــــث (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   5

2006120652 (21)
2006/12/18 (22)

)صلى اهللا علیھ وسلم(الشفا من سنھ المصطفى بلسم (54)
BALSAM EL SHEFA FROM SONNAT EL MOSTAFA (GOD
PRAYED ON HIM)

مصطفى محمد محمد بھنساوى (71)

-   6



90

2007120628 (21)
2007/12/2 (22)

جھاز ریاضى لتقویھ عضالت البطن و الصدر و الزراعین (54)
ATHLETIC DEVICE STRENGTHENING THE MUSCLES OF
ABDOMEN , CHEST AND ARMS

محمد عز الدین ابراھیم شریف (71)

-   7

PCT/NA2007/000544 (21)
2007/6/6 (22)

واستخدامھااندوالت مستبدلھ ، والتركیبات المحتویھ علیھا، طرق انتاجھا (54)
SUBSTITUTED INDOLES, COMPOSITIONS CONTAINING
THEM, METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF AND
THEIR USE

شركھ مساھمھ فرنسیھ-ایھ .افینتیس فارما اس (71)
ب.استرا زینیكا أ (74)

-   8

PCT/NA2007/000698 (21)
2007/7/5 (22)

نعھا واستخدامھافضھ؛ وطرق صأساسھاومركبات الفضةماء وھالم /فضھ (54)
SILVER/WATER, SILVER GELS AND SILVER-BASED
COMPOSITIONS; AND METHODS FOR MAKING AND USING
THE SAME

روى-بروكس جیلیانا اتش جى -میھتا دیلیب -مویلیر ویلیام -روبیرت , ھوالداى 
مورتینسون مارك-روستیم  (71)

ب.استرا زینیكا أ (74)

-   9



91

2004110484 (21)
2004/11/23 (22)

ناتولین دیابتس ناتشرال تریتمنت فورمیوال (54)
NATULIN DIABETES NATURAL TREATMENT FORMULA

عادل مصطفى كمال مصطفى. د (71)

-   10

PCT/NA2005/000291 (21)
2005/6/13 (22)

عالجیھكعواملCCR5 مضادات (54)
CCR5 ANTAGONISTS AS THERAPEUTIC AGENTS

شركھ مساھمھ امریكیھ–سمیز كیلین بیشام كوربریشین  (71)
سمر احمد اللباد  (74)

-   11

2004120520 (21)
2004/12/20 (22)

ھالسرطانیمركب ثنائى الحلقھ نیتروجینى غیر متجانس كمثبط لنمو االورام (54)
BICYCLIC HETEROCYCLIC NITROGEN COMPOUND AS
ANTICANCER AGENT

المركز القومى للبحوث (71)
ـ منى محمود فرید 3ـ امال یوسف  2ـ ماجدة محسب 1 (74)

-   12



92

2006120664 (21)
2006/12/25 (22)

مولد كھربائى یعمل بدون وقود (54)
GANRATOR WARKING WITH OUT ANY POWER

احمد فرج خلف على (71)

-   13

PCT/NA2005/000268 (21)
2005/6/1 (22)

مثبطات ترانسكربتاز عكسى غیر نیوكلیوزیدى (54)
NON-NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS

ده المسئولیھبوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركھ محدو (71)
السید سعد الدین السید شریف (74)

-   14

1995121045 (21)
1995/12/16 (22)

حفر یمكن توجیھھ بمحرك اسفل فتحھ البئر (54)
SEERABLE DRILING WITH DOWNHOLE MOTOR

شل انترناشیونال ریسیرش ماتسشابیج بى فى (71)
عاصم شریف احمد (74)

-   15



93

1998121607 (21)
1998/12/26 (22)

امیدات حلقیة جدیدة طرق تحضیرھا وإستخدمھا كأدویة (54)
NEW AROMATIC AMIDES THEIR PREPARATION PROCESS
AND THEIR USE AS MEDICAMENTS

افنتیس فارما اس ایة (71)
(74)

-   16

PCT/NA2004/000017 (21)
2004/4/28 (22)

مركبات االیزوكینولین العالجیـھ (54)
THERAPEUTIC ISOQUINOLINE COMPOUNDS

استرا زینیكا ا ب ، شركھ مساھمھ (71)
ال جى كیمیكال لیمتد (74)

-   17



94

بیان
ألحكام قانون ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

2002لسنھ 82حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویة
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019526 (11)
1991120768 (21)

تثبیت وعملیة لصنعھإعادةنظام تثبیت میكانیكي یمكن  (54)
REFASTENABLE MECHANICAL FASTENING SYSTEM AND
PROCESS OF MANUFACTURE THEREFOR

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   1

020269 (11)
1993120799 (21)

صنف ماص لھ رقعة الصقة قابلة للفصل (54)
ABSORBENT ARTICLEHAVING A RELEASABLE ADHESIVE
PATCH

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   2

020272 (11)
1993120809 (21)

قطعة ماصة لھا حواشى جانبیة اختیاریة (54)
ABSORBENT ARTICLE HAVING OPTIONL SIDE FLAPS.

انىذى بروكتر اند جامبل كومب (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   3



96

020809 (11)
1996121183 (21)

ماده ماصھ تستعمل لمره واحده فقط (54)
DISPOSABLE ABSORBENT ARTICLE

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   4

020855 (11)
1996121092 (21)

شبكة بث مباشر بالقمر الصناعى (54)
SATELLITE DIRECT RADIO BROADCAST SYSTEM

ورلد سبیس ، انك (71)
شحاتھ ھارون (74)

-   5

020883 (11)
1996121076 (21)

الیھ اجھاد اقفال لوسیلھ اداه ذات خرج مشغل بواسطھ زنبرك (54)
LOCKING STRESSING MECHANISM FOR A SPRING
ACTUATED OUTPUT DRIVE DEVICE.

ه.ب.م.بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   6



97

020894 (11)
1996121174 (21)

حاویھ ترشیح وقابلھ للنقل لمعالجھ النفاه فى الوقود (54)
FILTRATTION AND TRANSPORTABLE CONTAINER FOR
PROCESSING WASTE INTO FUEL

بترودینامیكس انفیرونمنتال انك (71)
اخنوخ صادق الیاس (74)

-   7

020999 (11)
1996121191 (21)

جھاز احتراق بدون لھب (54)
FLAMELESS COMBUSTOR

ف. شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى ب  (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   8

021060 (11)
1996121187 (21)

جھاز احتراق بال لھب (54)
FLAMELESS COMBUSTOR

ف.شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى ب  (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   9
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39 یة  إطارللطلبات المقدمة فــى   2011يناير  خالل شهر ات التـى تم قبولها      بالطلـب بـيان    اتفاق

------------------------------------) الجات (التعاون بشأن البراءات 
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(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل 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 ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



  العددافتتاحية 
 

 
 لسنة  57    دخلـت مـصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 1949 لسنة   132 الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           1939
 82 ثم قانون رقم     وم والنماذج الصناعية ،   ــالخـاص ببراءات االختراع والرس    

 وبمقتضى القانون األخير فإنه     ملكية الفكرية  والخاص بحماية حقوق ال    2002لسنة  
يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم             

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
ميع المجاالت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى ج   

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

 .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 
 

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

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بما       واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت       
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .ةـالمتقدم

              القائم بأعمال        
 االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

                                    
 "عادل السعيد عويضه . أ       "      

 
 
 

( 

(ii) 
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الرمز البيان الببليوجرافى
11 رقم البراءة
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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

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
GB المملكة المتحدة BM برمودا

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
GW غینیا بساو CG الكونغو
GY جویانا CH سویسرا
HK ھونج كونج CI ساحل العاج
HN ھندوراس CL شیلى
HR كرواتیا CM رونیكام
HU المجر CN الصین
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )
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تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
MD جمھوریة ملدوفا ID إندونسیا
ML مالى IE أیرلندا
MN منغولیا IL إسرائیل
MR موریتانیا IN الھند
MT مالطا IQ العراق
MV جزر المالدیف IR إیران
MW مالوى IS أیسلندا
MX الماكسیك IT إیطالیا
MY مالیزیا JO االردن
MZ موزمبیق JP الیابان
NA نامیبیا KE كینیا
NE النیجر KG كرجیزستان
NG نیجیریا KM كومورس
NI نیكاراجوا KN سانت كیتسى ونیفیز
NL ھولندا KP )شمالیة(جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
NO النیرویج KR )الجنوبیة(جمھوریة كوریا
NZ نیوزیالندا KW الكویت
OM عمان KZ كزاخستان
PA بنما LA جمھوریة الو الدیمقراطیة
PE بیرو LB لبنان
PG جمھوریة غینیا الجدیدة LC سانت لوشیا
PH الفلبین LI لیخنشتین
PK باكستان LK سیریالنكا
PL بولندا LR لیبیریا
PT البرتغال LS لیسوتو
PY بروجواى LT لتوانیا
QA قطر LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر

( v )



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

SL سیرالیون
SM سان مارینو
SN السنغال
SO الصومال
SR سورنیام
ST ساوتومى و برنسبى
SV السلفادور
SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
TD تشاد
TG جووت
TJ طاجیكستان
TH تایالند
TM تركمانستان
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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ان بی
2011التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



2

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ  نأیجوز لكل ذى شأن      " 
وماً  تین ی الل س ك خ راض وذل باب االعت ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن إل م

ى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام             ب ف بول الطل اریخ االعالن عن ق ت
ن المادة         ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون     16الفق

"2002لسنة 82رقم 
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2000020116 (21)
2000/2/1 (22)

SAINT GOBAIN VITRAGE (FRANCE) (71)
BIERRE JEAN VOINE (72)

عملیھ و جھاز لتحضیر مواد دفعھ لتصنیع الزجاج (54)
9916297- 9901406 (31)

 1999/12/22 - 1999/2/05 (32)
FR (33)

-   1

2004010025 (21)
2004/1/14 (22)

LA TERMOPLASTIC F.B.M. S.R.L. (ITALY) (71)
MARCO MUNARI (72)

ر اللبادسم (74)
مقبض إناء طبخ و طریقة لتصنیعھ (54)

03425012.6 (31)
2003/1/14 (32)

IT (33)

-   4

2004050224 (21)
2004/5/17 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(سلیمان سلیمان سلیمان على الدین. د.أ-1
)العربیةجمھوریة مصر (التھامى ابو زید التھامى عبد اهللا. د.أ-2

(71)

سلیمان سلیمان سلیمان على الدین. د.أ-1
التھامى ابو زید التھامى عبد اهللا. د.أ-2

(72)

وصلة میكانیكیة ألسیاخ التسلیح تعتمد على نتوءات األسیاخ (54)

-   5
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2004050229 (21)
2004/5/22 (22)

1-ENI S.P.A.; (ITALY)
2-INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE; (FRANCE)
3-ENITECNOLOGIE S.P.A.(ITALY)

(71)

GIUSEPPE BELMONTE (72)

VINCENZO CALEMMA

سمر اللباد (74)
عملیة إلنتاج ھیدروكربونات من غاز التخلیق بطریقة مستمرة (54)

(MI2003A1029) (31)
2003/5/22 (32)

IT (33)

-   6

2006070334 (21)
2006/7/17 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(محمد شبل محمد ابراھیم العبد. أ (71)
محمد شبل محمد ابراھیم العبد. أ (72)

أألستاتیكیة للبحارمصدر جدید للطاقة البدیلة وتحلیة میاه البحر بواسطة األعماق (54)

-   7

2007030145 (21)
2007/3/25 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(حنفى عبد العزیز حنفى ھاشم/ اذ دكتورأست (71)
حنفى عبد العزیز حنفى ھاشم/ أستاذ دكتور (72)

لالستھالك الغذائى طریقھ لتصنیع وجبات اغذیھ الطوارئ المركزه المضغوطھ الجاھزه
الفورى

(54)

-   8
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2007030156 (21)
2007/3/29 (22)

PRAD REASEARCH AND DEVELOPMENT N.V
(NETHERLANDS)

(71)

DINESH R. PATEL AND OTHERS (72)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)

بالقرب من تركیب جھاز اتمام بھ تركیب للتحكم فى الرمل ، ورابط حثى وجھاز احساس
التحكم فى الرمل

(54)

. 60/787592 - 60/745469 - 60/747986 - 60/805691 - 60/865084 -
60/866622 - 60/867276 - 60/890630

(31)

2006/3/30 - 2006/4/24 - 2006/5/23 - 2006/6/23 - 2006/11/9 -
2006/11/21 - 2006/11/27 - 2007/3/19

(32)

NL (33)

-   9

2007080427 (21)
2007/8/16 (22)

)مھوریة مصرالعربیةج(عماد محمد طلبة محمود عجمى. أ (71)
عماد محمد طلبة محمود عجمى.أ (72)

االنفياالت توسیع عظام الفك العلوى للغرسات الصناعیھ ورفع قاع الجیب (54)

-  10

2007080442 (21)
2007/8/28 (22)

مصطفى كامل العوضى. د.أ (71)
سـمـر سـمـیر یـوسـف. د (72)

باستخدام اثنین من معملیا(C) كاثر فیروس االلتھاب الكبدى الوبائىطریقھ لحفز ت
البروتینات المفصولھ من بروتین بیض البلھارسیا الذائب الكامل

(54)

-  11
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2008071155 (21)
2008/7/8 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(عاشور عبد المجید على عویس./ د (71)
على عویسعاشور عبد المجید./ د (72)

خلیة جدیدة إلنتاج بودرة الفلزات اإللكترولیتیة (54)

-  12

2008071165 (21)
2008/7/10 (22)

BJ SERVICES COMPANY (UNITED STATES OF AMIRCA) (71)
1-DOUGLAS J LEHR (72)

2-JASON C. MAILAND

صمام إعصاري للماء العمیق (54)
11/879.876 (31)
2007/7/19 (32)

US (33)

-  13

2008111860 (21)
2008/11/16 (22)

AROS S.R.L (ITALY) (71)
FIORATTI STEFANO (72)

عملیھ ووحده لعمل بالطھ حجریھ و البالطھ التى یتم الحصول علیھا (54)
VR2007 A000164 (31)

2007/11/17 (32)

IT (33)

-  14
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



8

ل ذى شأن      "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
باب االع  ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تین ی الل س ك خ راض وذل ت

ریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام            ى ج ب ف بول الطل ن ق اریخ االعالن ع ت
ادة          ن الم ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون   16الفق

"2002لسنة 82رقم 
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2008010033 (21)
2008/1/8 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

1-STOELZEL, CLAUS-PETER (72)

2-ENDRES, JOERG

حفاضھ منخفضھ الھبوط ذات عروات صغیره و غیر قابلھ للتمدد (54)
PCT/IB2006/052347 - 0501506907 (31)

2006/7/11 - 2005/7/12 (32)
EP (33)

-   1

2008010065 (21)
2008/1/13 (22)

ALUMINIUM PECHINEY (FRANCE) (71)
1-JONVILLE,CHRISTIAN (72)

2-BIGOT,JEAN

لبنائھاأفران حلقیة مزودة بوصالت تمدد محسنة و أنواع من الطوب مصممة (54)
PCT/FR2006/001675 - 0507455 (31)

2006/7/10 - 2005/7/12 (32)
FR (33)

-   2
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2008010106 (21)
2008/1/21 (22)

POLIMERI EUROPA S.P.A (ITALY) (71)
1-NOTARI, MARCELLO (72)

2-RIVETTI, FRANCO

3-GHIRARDINI, MAURIZIO

4-LOMBARDINI, SERGIO

عملیة إلعادة تدویر بولي استیرین متمدد (54)
MI2005A001409 - PCT/EP2006/006247 (31)

2005/7/22 - 2006/6/28 (32)
IT (33)

-   3

2008010125 (21)
2008/1/23 (22)

1-SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD (JAPAN)
2- VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS
FRANCE(FRANCE)

(71)

1-CHARVET-QUEMIN, JEAN-FRANÇOIS (72)

2-EMERY, JEAN-PIERRE

3-HAMAMOTO, TAKAHIRO

4-SUGINO, MASAAKI

وصلة أنبوبیة ملولبة تمنع تسرب السائل والغاز (54)
0508456 - PCT/EP2006/007242 (31)

2005/8/9 - 2006/7/21 (32)
FR (33)

-   4
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2008010130 (21)
2008/1/23 (22)

PARTEX SERVICES PORTUGAL - SERVIC OS PARAA
AINDUSTRIA PETROL IERA S.A (PORTUGAL)

(71)

1-SILVA VALENTE,
2-ANTÓNIO JOSÉ

(72)

طریقھ وجھاز لنزع الماء والغازات المذابھ فى البترول الخام (54)
PCT/PT2006/000019 - 103325 (31)

2006/7/25 - 2005/7/26 (32)
PT (33)

-   5

2008030487 (21)
2008/3/23 (22)

MA PRODUCTION (FRANCE) (71)
JEAN-PIERRE MAS, (72)

مغمور تحت الماء تركیب  (54)
0509651 - PCT/FR2006/002113 (31)

2005/9/21 - 2006/9/14 (32)
FR (33)

-   6



12

2008040684 (21)
2008/4/23 (22)

SKIRTLIGHT, S.A(HUNGARY) (71)
JANOS ISTVAN LUCZENBACHER (72)

لمبة فلورسنت مدمجة (54)
PCT/HU2005/000118 (31)

2005/10/26 (32)

HU (33)

-   7

2008050722 (21)
2008/5/4 (22)

BBA BLACKBULL AS (NORWAY) (71)
BULL,ANDERS,HENRIK (72)

تسلیح عناصر الخرسانة ونظام و طریقة إلنتاج عناصر الخرسانة المسلحة (54)
PCT/NO2006/000395 - 20055188 (31)

2006/11/2 - 2005/11/4 (32)
NO (33)

-   8
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2008050732 (21)
2008/5/5 (22)

LOS ALAMOS NATIONAL SECURITY, LLC(UNITED STATES
OF AMERICA)

(71)

1-UNKEFER, PAT, J (72)

2-KNIGHT, THOMAS, J

3-MARTINEZ, RODOLFO, A

البیروجلوتامیك لتحسین النمو واالنتاجیة فى النباتمركباتاستخدام (54)
PCT/US2006/043409 - 11/269,417 (31)

2006/11/6 - 2005/11/7 (32)
US (33)

-   9

2008050818 (21)
2008/5/19 (22)

LOHIA STARLINGER LIMITED (INDIA) (71)
1-LOHIA, AMIT, KUMAR (72)

2-ANAND, HARENDRA, KUMAR

طریقة و جھاز النتاج شرائط رفیعة متألقة ذات شق طولى (54)
PCT/IN2006/000453 -  3097/DEL /2005 (31)

2006/11/16 - 2005/11/21 (32)
IN (33)

-  10
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2008060946 (21)
2008/6/8 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-HENNIG, WOLFGANG (72)

2-BEYER-STEINHAUER, HOLGER

3-BILGEN, CHIRSTIAN

طریقھ للصب المستمر لشریط معدني رقیق وتركیب للصب المستمر (54)
PCT/EP2006/011339 - 10 2005 059 692,4 (31)

2006/11/27 - 2005/12/14 (32)
DE (33)

-  11

2008071216 (21)
2008/7/20 (22)

LIQUID ROBOTICS INCORPORATED(UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

(72)1-JOSEPH D. RIZZI
2-DERK L. HINE
3- ROGER, G HINE,
4-KURT A.F. KIESOW
5-BURCHAM, ROBERT
6-WILLIAM, A.

طاقة األمواج (54)
PCT/US2007/001139 - 60/760,893 - 11/436,447 - 60/841,834 (31)

2007/1/18 - 2006/1/20 - 2006/5/18 - 2006/9/1 (32)
US (33)

-  12
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2008071219 (21)
2008/7/21 (22)

DYSTAR TEXTILFARBEN BMBH & CO. DEUTSCHLAND K G (71)
GIEHL, ANDREAS (72)

مخالیط صبغات متفاعلة مع األلیاف ، تحضیرھا واستخدامھا (54)
PCT/EP2007/050560 - 10200600362.1 (31)

2007/1/19 - 2006/1/26 (32)
DE (33)

-  13

2008071225 (21)
2008/7/22 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

(72)1-SOUTER, PHILIP, FRANK
2-BURDIS, JOHN, ALLEN
3-SVENDSEN, ALLAN
4-VIND, JESPER
5-BORCH, KIM
6-MIKKELSEN, MIKAEL
7-LANT, NELL, JOSEPH

تركیبات منظفات صناعیة (54)
60/761 108 - 60/796 325 - 60/854 753 - PCT/US2007/001803 (31)

2006/1/23 - 2006/4/28 - 2006/10/27 - 2007/1/22 (32)
US (33)

-  14
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2008071229 (21)
2008/7/22 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

1-SOUTER, PHILIP, FRANK (72)

2-BURDIS, JOHN, ALLEN

3-LANT, NEIL, JOSEPH

تركیبات منظفات (54)
60/761 187 - 60/795 964 - 60/854 836 - PCT/US2007/001595 (31)

2006/1/23 - 2006/4/28 - 2006/10/27 - 2007/1/22 (32)

US (33)

-  15

2008071270 (21)
2008/7/28 (22)

UHDE GMBH (GERMANY) (71)
1-KIM, RONALD (72)

2-SCHÜCKER, FRANZ-JOSEF

طریقة وأداة لتحویل الفحم عالى التطایر إلى الكوك (54)
PCT/EP2007/000576 - 10 2006 005 1890 (31)

2007/1/24 - 2006/2/2 (32)
DE (33)

-  16
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2008071296 (21)
2008/7/30 (22)

BTI-CINO S.P.A(ITALY) (71)
FABRIZI, FABRIZIO (72)

.وسیلھ دعم لتثبیت جھاز كھربائى بقضیب تركیب الجھاز  (54)
PCT/IT2007/000129 - RM 2006A000145 (31)

2007/2/23 - 2006/3/15 (32)
IT (33)

-  17

2008091568 (21)
2008/9/22 (22)

1- SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD(JAPAN)
2- VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS
FRANCE(FRANCE)

(71)

1- TAKAHIRO HAMAMOTO, (72)

2- KATSUTOSHI SUMITANI,

3- MASAAKI SUGINO,

4- MICHIHIKO WAMOTO,

5- MIYUKI YAMAMOTO,

6- JEAN-FRANÇOIS CHARVET-QUEMIN,

7- BENOÎT LE CHEVALIER,

8- ERIC VERGER,

وصلة ملولبة أنبوبیة (54)
PCT/JP2007/057516 - 099296-2006 (31)

2007/3/28 - 2006/3/31 (32)
JP (33)

-  18
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2008091603 (21)
2008/9/25 (22)

ESCO CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-CARPENTER, CHRISTOPHER, M
2-CONKLIN, DONALD, M.
3-MORRIS, RAY, J.
4-BEARDEN, JAMES, E.
5-DURAND, SEVEM, D.

(72)

تجمیعة تآكل (54)
PCT/US2007/007872 - 60/787,268 (31)

2007/3/28 - 2006/3/30 (32)
US (33)

-  19

2008101655 (21)
2008/10/8 (22)

MEDORA ENVIRONMENTAL, INC
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-TORMASCHY, WILLARD, R.
2-KUDRNA, GARY,A.
3-OBRITSCH, TAIT, J.
4-BLETH, JOEL, J.
5-SIMNIONIW, COREY, M.
6-WEBER, LAWRENCE, JOHN
7- ZENT JONTHAN
8- CRAIL, RONALD, J.

(72)

خرىالمائیة األلبرك والبحیرات والخزانات المحلیة والمسطحاتاأنظمة تدویر میاه  (54)
PCT/US2007/008906 - 60/079,091 - 11/733,009 (31)

2007/4/9 - 2006/4/10 - 2007/4/9 (32)

US (33)

-  20
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2008101721 (21)
2008/10/20 (22)

SORINI, CRISTIAN (ITALY) (71)
SORINI, CRISTIAN (72)

رأسیة قابلة للحركة بسھولةجھاز معیاري للتحقق من عمل بالطات أفقیة و (54)
PCT/IT2007/000287 - MC2006A000041 (31)

2007/4/18 - 2006/4/20 (32)
IT (33)

-  21

2008101761 (21)
2008/10/27 (22)

COMPACTGTL PLC  (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-BOWE, MICHAEL JOSEPH (72)

2-WEST, DAVID JAMES

عملیة لتحضیر ھیدروكربونات سائلة (54)
0608277,0 - PCT/GB2007/050199 (31)

2006/4/27 - 2007/4/17 (32)
GB (33)

-  22

2008111909 (21)
2008/11/25 (22)

VOSSLOH-WERKE GMBH (GREMANY) (71)
1-VORDERBRUCK, DIRK (72)

2-BOSTERLING, WINFRIED

3-SEIFERT, DIETRICH

جھاز لتأمین مواقع القضبان و توجیھھا لمسارات السكك الحدیدیة (54)
PCT/EP2007/055811 - 20 2006 009 340 (31)

2007/6/13 - 2006/6/14 (32)
DE (33)

-  23
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2008122001 (21)
2008/12/14 (22)

SARL COMEPS FRANCE (FRANCE) (71)
MALAPERT, PHILIPPE (72)

لوح مصنع مسبقا لمنشأ بنائي وعملیة لتصنیعھ (54)
0605297 - PCT/FR2007/000921 (31)

2006/6/14 - 2007/6/04 (32)
FR (33)

-  24

PCT/NA2004/000056 (21)
2004/7/25 (22)

PECHINEY ELCTROMETALLURGIE (FRANCE) (71)
MARGARIA THOMAS. (72)

منتجات لحمایھ قوالب الصب المستمر النابیب الحدید الزھر (54)
02/00947  -  PCT/FR2003/00181 (31)
2002/1/25 -                  2003/1/21 (32)

FR (33)

-  25

PCT/NA2004/000114 (21)
2004/10/23 (22)

COMPOSITE TECHNOLOGY CORPORATION (UNITED
STATES OF AMERICA)

(71)

1-GEORGE KORZENIOWSKI,
2-CLEM, HIEL

(72)

لتصنیعھكابل موصِّل مقوَّى مصنوع من األلومنیوم وبھ قلب ُمركَّب، وطریقة (54)
(PCT/US2003/12520) - 60/374,879 (31)

2003/4/23 - 2002/4/23 (32)
US (33)

-  26
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PCT/NA2006/000589 (21)
2006/6/19 (22)

DE OLIVEIRA GOMES, JOAO, CARLOS (BRAZIL) (71)
DE OLIVEIRA GOMES, JOAO, CARLOS (72)

او المواد الموجوده فى تیارات الماء/تجھیزه الزالھ الملوثات و (54)
PCT/BR2004/000247 - PI 0306256-2 (31)

2004/12/16 - 2003/12/19 (32)
BR (33)

-  27

PCT/NA2006/000613 (21)
2006/6/22 (22)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC (UNITED STATES
OF AMERICA)

(71)

1-MARK PROETI
2-RIDVAN AKKURT

(72)

تقدیر التلوث باستخدام نماذج تحلیل المائعطرق وانظمة ل (54)
PCT/US2004/043437 - 60/ 532,502 (31)

2004/12/23 - 2003/12/24 (32)
US (33)

-  28

PCT/NA2006/001023 (21)
2006/11/29 (22)

MSC POWER (S) PTE LTD (SINGAPORE) (71)
MOK, SIONG, CHEAK (72)

وطرق تستخدم نظًما متعددة لتولید الكھرباء وتحلیھ الماءة شبھ ھرمیة منشا (54)
PCT/SG2004/000105 (31)

2004/4/23 (32)

SG (33)

-  29
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PCT/NA2006/001024 (21)
2006/10/29 (22)

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1- KRISHNASWAMY, PAJENDRAK (72)

2-YANG, QING

تخداماتھا ذات الصلھلالستخدام في انابیب الضغط واسHDPE راتنجات (54)
PCT/US2005/014877 - 10/835,755 (31)

2005/4/29 - 2004/4/30 (32)

US (33)

-  30

PCT/NA2007/001071 (21)
2006/11/9 (22)

BASF AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY) (71)
1-JORDI TORMO I. BLASCO (72)

2-THOMAS GROTE

3-MARIA SCHERER

4-SIEGFRIED STRATHMANN

5-ULRICH SCHOFL

6-WITHELM RADEMACHER

7-RADMACHEL

مخالیط مبیدة للفطریات من مشتق ثالثى ازولو بیریمیدین (54)
PCT/EP2005/005073 - 10200424194.5 (31)

2005/5/11 - 2004/5/13 (32)
DE (33)

-  31
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PCT/NA2006/001092 (21)
2006/11/16 (22)

L., JAMES, CARDARELLA, JR
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

L, JAMES, CARDARELLA, JR (72)
تدعیم لغالف التوربین في محرك نفاث لتوربین یعمل بالغاز (54)

PCT/US2005/016901 - 60/571,701 (31)
2005/5/13 - 2004/5/17 (32)

US (33)

-  32

PCT/NA2006/001180 (21)
2006/12/7 (22)

PATHOGEN REMOVAL AND DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES
INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

CARBONELL, RUBEN, G (72)
وسائل وطرق إلزالة عوامل مستھدفة من عینة (54)

PCT/US2005/020036 - 60/578,061 - 60/616,118 - 60/617,669 (31)
2005/6/9 - 2004/6/9 - 2004/10/6 - 2004/10/13 (32)

US (33)

-  33

PCT/NA2006/001216 (21)
2006/12/17 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

LAVON, GARY, DEAN (72)
ھا شرائط فى الشریحة الخلفیةوسیلة ماصة لإلستخدام مرة واحدة ب (54)

10/880,135 - PCT/US2005/023179 (31)
2004/6/29 - 2005/6/29 (32)

US (33)

-  34
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PCT/NA2006/001256 (21)
2006/12/24 (22)

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-THORN, MATTHEW, G
2-MARTIN JOEL L.
3-YANG QING
4- MASINO ALBERT P.

(72)

الخاصھ بھ بناتج والمركبات الترابطیھ االصلیھ-ANSA طریقھ تخلیق محسن لمیتالوسین
كبیر

(54)

10/876,948 - PCT/US2005/022533 (31)
2004/6/25 - 2005/6/24 (32)

US (33)

-  35

PCT/NA2007/000014 (21)
2007/1/8 (22)

DEFENDI ITALY S.R.L(ITALY) (71)

1- PAESANI, CARLO
2- EMILIANI, GIROLAMO, TOMMASO

(72)

موقد لھ قطاعات متعددة للھب (54)
VE2004A000031 - PCT/EP2005/006838 (31)

2004/7/9 - 2005/6/24 (32)
IT (33)

-  36
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PCT/NA2007/000042 (21)
2007/1/16 (22)

BAYER CROPSCIENCE GMBH (GERMANY) (71)
1-HACKER,ERWAN (72)
2- ROSE, ECKHARD
3-DIETRICH, HANSJORC
BAYER CROPSCIENCE A.G (GERMANY) (73)

تركیبات مبیدة لألعشاب (54)
102004034571,6-PCT/EP2005/007041 (31)

2004/0717-                  2005/6/30 (32)
DE (33)

-  37

PCT/NA2007/000086 (21)
2007/1/28 (22)

METHANOL CASALE S.A (SWITZERLAND) (71)
1-ERMANNO  FILIPPI,
2-ENRICO RIZZI
3- MIRCO TAROZZO

(72)

مفاعل تحفیزي ثابت الطبقة (54)
PCT/EP2005/008020– EP04017905.3 (31)
2005/7/22 - 2004/7/29 (32)

EP (33)

-  38

PCT/NA2007/000471 (21)
2007/5/13 (22)

UHDE GMBH (GERMANY) (71)
HEINRITZ-ADRIAN, Max (72)

طریقة لنزع الماء من البروبان باستخدام محفز لتكوین بروبیلین (54)
 PCT/EP2005/012070-102004054657,6 (31)

2005/11/10 - 2004/11/11 (32)
DE (33)

-  39
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PCT/NA2007/000601 (21)
2007/6/17 (22)

SOLVAY (BELGUM) (71)
1-MANUEL DE FRANCISCO (72)

2-JEAN-PAUL BINDELLE

3-STEPHANIE BODIN

طریقة لتجفیف بولیمر رطب (54)
FR0413706 - PCT/EP2005/056935 (31)

2004/12/22 - 2005/12/20 (32)
FR (33)

-  40

PCT/NA2007/000676 (21)
2007/6/27 (22)

DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO DEUTSCHLAND KG
(GERMANY)

(71)

EHRENBERG, STEFAN (72)
طریقة تحضیر واستخدام صبغات ثالثى فین ثانى اوكسازین المتفاعلة (54)

10200406372405 - PCT/EP2005/056969 (31)
2004/12/31 - 2005/12/20 (32)

DE (33)

-  41
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PCT/NA2007/000952 (21)
2007/9/9 (22)

HAN, YIHE (CHINA) (71)
HAN, YIHE (72)

صندوق لتعبئة المنتجات متعدد الجوانب (54)
PCT/CN2005/001023 - 200520005882.7 - 200520005918,1 (31)

2005/7/12 - 2005/3/15 - 2005/3/14 (32)
CN (33)

-  42

PCT/NA2007/001019 (21)
2007/9/26 (22)

1-OWADA, NORIO (JAPAN)
2-SATIO SHOBU (JAPAN)

(71)

1-OWADA, NORIO
2-SATIO SHOBU

(72)

جھاز تجمید سریع وطریقة للتجمید السریع (54)
PCT/JP2005/006402 (31)

2005/5/31 (32)

JP (33)

-  43
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PCT/NA2007/001068 (21)
2007/6/8 (22)

JOHNSON MATTHEY PLC (UNITED KINGDOM) (71)
1-STUART, BALLENTYNE BRADY, (72)

2-PETER W. FARNELL

3-MARTIN FOWLES

خار ھیدروكربوناتب) العاده تشكیل ( جھاز الصالح  (54)
PCT/GB2006/050068 - 60/0507269,9 (31)

2006/3/27 - 2005/4/11 (32)
GB (33)

-  44

PCT/NA2007/001142 (21)
2007/10/22 (22)

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

(71)

SPILSBURY, CHRISTOPHER, GEOFFREY (72)
طریقھ وجھاز لتحضیر تیار غاز طبیعى مسال خالى من النیتروجین (54)

PCT/GB2006/001390 - 052525224,3 (31)
2006/4/18 - 2005/4/22 (32)

EP (33)

-  45
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PCT/NA2007/001145 (21)
2007/10/22 (22)

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A (ITALY) (71)
1-VRECH, ARBENO (72)

2-MITOI, ILIE-FLORIAN

3-MARCONI, GIANFRANCO

فرن اختزال (54)
MI2005A000731 - PCT/EP2006/061738 (31)

2005/4/22 - 2006/4/21 (32)
IT (33)

-  46

PCT/NA2007/001182 (21)
2007/10/30 (22)

UREA CASALE S.A (SWITZERLAND) (71)
1-ZARDI, FEDERICO (72)

2-STICCHI, PAOLO

3-BRUNENGO, PAOLO

عملیھ النتاج الیوریا ووحده انتاج ذات صلھ (54)
PCT/EP2006/003121 - 05009761,7 (31)

2006/4/6 - 2005/5/4 (32)

EP (33)

-  47
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PCT/NA2007/001226 (21)
2007/11/11 (22)

ABB SERVICE S.R.L(ITALY) (71)
1-CURNIS, MAURIZIO (72)

2-OLIVIERI, DANIELA

متحركة معلقةقاطع دائرة كھربائیة بآلیة تشغیل قابلة للتبادل ومجموعة تالمسات (54)
BG2005A000025 - PCT/EP2006/062004 (31)

2005/5/13 - 2006/5/3 (32)
IT (33)

-  48

PCT/NA2007/001263 (21)
2007/11/20 (22)

JOHNSON MATTHEY PLC(UNITED KINGDOM) (71)
1-FARNELL, PETER WILLIAM (72)

2-FOWLES, MARTIN

اعاده التشكیل بالبخار (54)
PCT/GB2006/050097 - 0510514,3 (31)

2006/5/9 - 2005/5/24 (32)
GB (33)

-  49
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PCT/NA2007/001264 (21)
2007/11/20 (22)

BASF AKTIENGESELLSCAFT (GERMANY) (71)
(72)1-KORDES,MARKUS

2-DEBORAH L. CULBERTSON
3- MICHAEL HOFMANN
4-MICHAEL PUHL
5-DAVID G. KUHN
6-DOUGLAS D. ANSPAUGH
7-NORBERT GOTZ
8-NICHAEL RACK
9-LIVIO TEDESCHI
10-HASSAN SADEGHI OLOUMI
11- MICHAEL F. TREACY
12- TONI BUCCI
13-FRANZ - JOSEF BRAUN

لمكافحة اآلفات الحیوانیةثیویوریا-)ھیدروكسى إیثیل-2(-3-) إیثیل-انى فنیل ث1(2.1-  (54)
60/683,666 - PCT/EP2006/062413 (31)

2005/5/23 - 2006/5/18 (32)
US (33)

-  50

PCT/NA2007/001298 (21)
2007/11/25 (22)

SOUTHWIRE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-KUMMER, RANDY D
2-REECE, DAVID,
3-DIXON, MARK D,
4-CARLSON, JOHN R.,
5-LAM, HAI
6-SASSE, PHILIP,

(72)

)مقلل ( كابل كھربائى لھ سطح ذو معامل احتكاك مختزل  (54)
PCT/US2006/011069 - 11/135,986 (31)

2006/3/23 - 2005/5/24 (32)
US (33)

-  51
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PCT/NA2007/001322 (21)
2007/11/28 (22)

CANON KABUSHIKI KAISHA (JAPAN) (71)
1-MATSUMOTO, HARUYUKI (72)

2-WATANABE, KENJIRO

وعاء للسوائل و نظام للتزوید بالسائل ولوحة دائرة لوعاء سائل (54)
PCT/JP2006/311472 - 2005 - 161316 (31)

2006/6/1 - 2005/6/1 (32)
JP (33)

-  52

PCT/NA2007/001390 (21)
2007/12/11 (22)

SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V,(NETHERLANDS) (71)
1-KENISON, MICHALE H.
2-GAY, MICHAEL G.
3-BUCHER, ROBERT.
4-AFROZ. MOHMUDA

(72)

جھاز لعكس التدفق وطرق استخدامھ (54)
PCT/IB2006/051782 - 11/151,605 (31)

2006/6/2 - 2005/6/13 (32)
US (33)

-  53
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PCT/NA2007/001484 (21)
2007/12/30 (22)

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-VOSKOBOYNIKOV, TIMUR V
2-BARGER. PAUL T.
3-CHEN. JOHN Q.

(72)

ة صلبة من التلف بواسطة عینات متطایرةحمضیةزاحمایة عوامل حف (54)
PCT/US2006/024816 - 11/171,799 (31)

2006/6/26 - 2005/6/30 (32)

US (33)

-  54

2009010008 (21)
2009/1/4 (22)

J.R. SIMPLOT COMPANY(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-HAMMAN, MICHAEL, L. (72)

2-WALKER, DAVID, B.

3-GALLINA, DAVID, N.

4-PITTARD, BRUCE, T.
5-O'BANNON, STEPHEN

طریقھ إلنتاج البطاطس المقلیة مع خفض فى حدوث التكسیر أو التفتت (54)
60/806,658 - 60/826,503 - 11/770,130 - PCT/US2007/072674 (31)

2006/7/6 - 2006/9/21 - 2007/6/28 - 2007/7/2 (32)
US (33)

-   55
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2009010088 (21)
2009/1/20 (22)

LARIX S.R.L. (ITALY) (71)
MIGLIORATI, GENIO (72)

صمام اشعال قابل للضبط الدقیق (54)
MI2006A001406 - PCT/EP2007/005414 (31)

2006/7/20 - 2007/6/20 (32)
IT (33)

-   56

2009040575 (21)
2009/4/26 (22)

FRITO - LAY NORTH AMERICA INC(UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

1-GRAHAM, DAVID, WALLICE (72)

2-MCCALL, CAROL

3-RAO, V.N., MOHAN

4-SULLIVAN, SCOTT

طریقة لتصنیع مجموعة مكسرات مكعبة (54)
11/553,694 - PCT/US2007/081721 (31)

2006/10/27 - 2007/10/18 (32)
US (33)

-   57

2009050718 (21)
2009/5/17 (22)

SOUKOS ENVIRONMENTAL S.A. (GREECE) (71)
SOUKOS, KONSTANTINOS (72)

جھاز لجمع وضغط المخلفات (54)
20060100618 - PCT/GR2007/000055 (31)

2006/11/15 - 2007/11/7 (32)
GR (33)

-   58
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2009071119 (21)
2009/7/22 (22)

FLSMIDTH A/S (DENMARK) (71)
1-NICOLAJ, STENBERG, BALK MOLLER, (72)

2- LARS DEMUTH,

قابلھ للتعدیل) صفائح ( اسطوانھ ضغط ذات لوحات  (54)
PCT / EP 2008/058762 - PA 2007 01012 (31)

2008/7/7 - 2007/7/10 (32)
DK (33)

-   59

2009101503 (21)
2009/10/13 (22)

SMS SIEMAG AG (GERMANY) (71)
1-BREUER, MICHAEL (72)

2-LANGER, HENDRIK

3-MUNKER, JOCHEN

جھاز درفلھ وخاصة قائم درفلھ بقوى القص (54)
PCT/EP2009/000874 - 10 2008 009 902,3 (31)

2009/2/9 - 2008/2/19 (32)
DE (33)

-   60

2008101672 (21)
2008/10/12 (22)

RAWLPLUG LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
CADDEN, STEPHEN (72)

جھاز توزیع ُمطور (54)
PCT/GB2007/001333- 0607273,0 (31)

2007/4/11 - 2006/4/11 (32)
GB (33)

-   61
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2008111852 (21)
2008/11/18 (22)

UNILEVER PLC ( UNITED KINGDOM) (71)
1-GOLDONI, FRANCESCA (72)

2-FERRARI, SARA

3-LUCCHINI, GIANLUCA

4-MONDANI, PAOLO

تركیب سائل منظف للسطح الصلب (54)
06115210,4 - PCT/EP2007/054865 (31)

2006/6/9 - 2007/5/21 (32)
GB (33)

-   62

PCT/NA2004/000041 (21)
2004/6/8 (22)

MOTOROLA, INC(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
AERRABOTU NAVEEN (72)

طریقھ مزامنھ لمجموعتین من البیانات فى نظام اتصاالت السلكى (54)
10/268,824 - PCT/US2003/031295 (31)

2002/10/10 - 2003/10/3 (32)
US (33)

-   63

PCT/NA2006/000494 (21)
2006/5/28 (22)

SHU PACKAGING PRODUCTS LIMITED (GYPRUS) (71)
GADET, HERIEUS, MARIA, LAMBE (72)

TROOST, SIMON, ANDRIAN

تشبھ الشفاطھ تتحرك للخارججھاز توزیع الستھالك مائع من انبوبھ (54)
PCT/IB2004/004391 - 1024959 (31)

2004/12/6 - 2003/12/5 (32)
NL (33)

-   64
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PCT/NA2006/000858 (21)
2006/9/13 (22)

ORTLOFF ENGINEERS ,LTD(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-HUDSON, HANK, M. (72)

2-CUELLAR, KYLE T.

3-WILKINSON, JOHN, D.

عملیھ السالھ تیار غاز طبیعى (54)
PCT/US2004/012792 (31)

2004/4/26 (32)

US (33)

-   65

PCT/NA2005/000746 (21)
2005/11/21 (22)

PUR WATER PURIFICATION PRODUCTS INC (71)
EMMONS, DAVID, JAMES (72)

TANNER, JOHN, D

أجھزة معالجة المیاه وخراطیش خاصة بھا (54)
473271 /60 - 665948/10 (31)

2003/5/23 - 2003/9/18 (32)
US (33)

-   66

2008071248 (21)
2008/7/24 (22)

ARVEDI,GIOVAMMI (ITALY) (71)
ARVEDI,GIOVAMMI (72)

الباردساخن لھ سمات الشریط المدرفل علىشریط مزدوج الطور مدرفل على ال (54)
PCT/IT2006/000046 (31)

2006/1/26 (32)

IT (33)

-   67
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PCT/NA2007/000052 (21)
2007/1/22 (22)

EARTHRENEW ORGANICS LTD (CANADA) (71)
1-CARIN, CHRISTIANNE (72)

2-GORBELL, BRIAN N.

3-FEDKENHEUER, ALVIN W.

4-JONASSON, JOHN S.

5-STAROSUD, ALEXANDER

عملیھ وجھاز لتجفیف وتسخین مواد معالجھ (54)
10/895,030 - PCT/US2005/025640 (31)

2004/7/19 - 2005/7/19 (32)
US (33)

-   68
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 

بشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
)الجات( 



40

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك   اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ف    یھا وق شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل دار  ویت راءات اص ى اج سیر ف ال

"البراءة  



41

2002101084 (21)
2002/10/2 (22)

H. LUNDBECK A/S (DENMARK) (71)
1-THOMAS RUHLAND (72)

2-GARRICK P.SMITH

3-BENNY BANG - ANDERSEN

4-ASK PUSCHL

5-EJNER K. MOLTZE

6-KIM ANDERSEN

سمر احمد اللباد/ األستاذ (74)
السیروتونینمشتقات فینیل ببرازین تستخدم كمثبطات لعملیھ اعاده امتصاص (54)

PA200101466 (31)
2001/10/4 (32)

DK (33)

-   1
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انبی
2010التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (
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راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على   السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
را  ى االعت رتب عل دار   ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم ض ف

"البراءة  



44

PCT/NA2005/000148 (21)
2005/4/20 (22)

GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD (INDIA) (71)
1-GOPALAN B ALASUBRAMANIAN (72)

2-LAXMIKANT A. GHARAT

3-AFTAB D. LAKDAWALA

4-RAGHU R. ANUPINDI

والتحسسیھ وعملیھ مركبات جدیده ثالثیھ الحلقھ تفید فى عالج االضطرابات االلتھابیھ
لتحضیر تلك المركبات وتركیبات صیدالنیھ تحتوى علیھا

(54)

PCT/IB2003/004442 - 922/ MUM2002 (31)
2003/10/8 - 2002/10/23 (32)

IN (33)

-   1

PCT/NA2005/000151 (21)
2005/4/20 (22)

JANSSEN PHARMACEUTICA, N.V.(BELGIUM) (71)
1-JABLONOWSKI , JILL, A (72)

2-LY, KIEV , S

3-SHAH, CHANDRAVDAN

4-APODACA . RICHARD

5-SWANSON, DEVIN, M

6-XIAO, WEL

میداتأبیبرازینیل ودیازابانیل بنزامیدات وبنزثیو (54)
60/420495 - PCT/US2003/033343 (31)

2002/10/23 - 2003/10/21 (32)
US (33)

-   2
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PCT/NA2006/000552 (21)
2006/6/13 (22)

BECTON, DICKINSON AND COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-ZHAO, XIA
2-REN, JANE
3-ODELL, ROBERT
4-PATERSON, PATTI

(72)

عقیم النھائي ألوعیة معبأة مسبًقاالت (54)
PCT/US2004/042073 - 10/736,489 (31)

2004/12/15 - 2003/12/15 (32)

US (33)

-   3

PCT/NA2007/000311 (21)
2007/3/22 (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (UNTED STATS OF
AMERICA )

(71)

1-EWERT, JOERG, CHRISTIAN
2- RALF KELLER
3-ANDREAS WITZEL
4-MARTIN STUMPERT

(72)

طریقھ و جھاز لتشغیل و دعم معده مستخدم ثنائیھ النمط (54)
PCT/ EP2004/010861 (31)

2004/9/28 (32)

IB (33)

-   4
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PCT/NA2007/000323 (21)
2007/3/28 (22)

1-SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH(GERMANY)
2- TERUMO CORPOR ATION (JAPAN)

(71)

SAIKI, MASARU (72)
نقل العقاقیر الطبیة/ ألیھ لعرض الجرعات تستخدم في جھاز توصیل  (54)

PCT/ EP2005/009840 - EP04023628.3 (31)
2005/9/14 - 2004/10/4 (32)

EP (33)

-   5

PCT/NA2007/000382 (21)
2007/4/16 (22)

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V(NETHERLANDS) (71)
HABETHA, JOERG (72)

بروتوكول اشاراتباستخدامنظام وطریقة للتكییف الدینامیكى لمعدل البیانات وارسال القدرة (54)
PCT/IB2005/053424 - 60/663,670 - 60/620,448 (31)

2005/10/19 - 2005/3/21 - 2004/10/20 (32)
US (33)

-   6

PCT/NA2007/001041 (21)
2007/9/30 (22)

ASTRAZENECA AB (SWEDEN) (71)
1-BOWMAN, NIC
2-BRADSHAW DOUGLAS

(72)

عداد لجھاز اإلستنشاق (54)
0500857,8 - PCT/SE2006/000423 (31)

2005/4/14 - 2006/4/10 (32)
SE (33)

-   7
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2008030493 (21)
2008/3/23 (22)

THE DEZAC GROUP LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
1- SOHI, DANIEL (72)

2-WOLSKI, ALEXANDER

3- BITTER, AHMAD

4-GRANT, TONY

جھاز إزالة شعر باللیزر (54)
PCT/GB2006/003470 - 0519252.1 (31)

2006/9/20 - 2005/9/21 (32)
GB (33)

-   8

2008040677 (21)
2008/4/23 (22)

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG, A
(GERMANY)

(71)

1-BOECK, GEORG
2-GESER, JOHANNES
3-KOFIBEL, HANS-JUERGEN
4-EICHER, JOACHIM
5-FEIERTAG, CHRISTIAN

(72)

أدویةیقة وجھاز و جرعة طر (54)
PCT /EP2006/010177 -102005052898/8 (31)

2006/10/23 - 2005/11/3 (32)
DE (33)

-   9
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2008061046 (21)
2008/6/19 (22)

GIOVANNI ARVEDI, (ITALY) (71)
CIOVANNI ARVEDI, (72)

مع حل الستمراریھ التشغیلعملیھ ووحده النتاج و تصنیع شرائط الصلب  (54)
PCT/IT2005/000754 (31)

2005/12/22 (32)

IT (33)

-   10
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بیان
2011ینایر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



50



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یة الفك  وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ســنة 82ریة ال ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى       
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



51

024940 (11)
2003121115 (21)
2003/12/29 (22)

TALLERES A. MONTERDE S.A.
POL. IND. EL PLA, RAMON I CAJAL, 2 08750 MOLINS DE REI,
SPAIN

(71)

1-LOPEZ MERCADE JOAN (72)

2-RONDAN AGUESYJOSEP

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
II نھیدریتتحسینات مدخلھ فى فرن دوار باداء حرارى عالى لتصنیع نصف ھیدرات و ا (54)

P200203029 (31)
2002/12/30 (32)

ES (33)
int. Cl.8 F27B7/04, C04B11/036, 11/05, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



52

024942 (11)
2006070357 (21)

2006/7/26 (22)
لتكنولوجیھالھیئھ العامھ لمدینھ مبارك لالبحاث العلمیھ و التطبیقات ا

االسكندریھ-مدینة برج العرب الجدیده–حى الجامعات ومراكز البحوث 
مصر العربیھجمھوریھ

(71)

ایھاب عبدالرؤوف اسماعیل سرور/ دكتور (72)

عمر عبد الفتاح عماره/ دكتور

محمود السید عبداللطیف دیاب/ االستاذ (74)
امینیھ و الناتج من مجازر الدواجن النتاج احماضطریقھ بیولوجیھ لمعالجھ مخلفات الریش

انزیمات
(54)

int. Cl.8 C12N 1/00,C12N 9/00,D06M 19/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2
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انبی
للطلبات 2011بالبراءات الصادرة خالل شھر ینایر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
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صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
صادر بالقا  ریة ال یة الفك وق الملك م حق ون رق ســنة 82ن ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



55

024931 (11)
PCT/NA2006/001248 (21)

2006/12/21 (22)
CONOCOPHILLIPS COMPANY
600 NORTH DAIRY ASHFORD, HOUSTON, TEXAS 77079
(UNITED STATES OF AMIERCA)

(71)

1-EATON, ANTHONY, P. (72)

2-MARTINEZ, BOBBY, D.

3-YAO, JAME

ھدى احمد عبد الھادى/ االستاذه (74)
بواسطھ ود ازالھ لمتكثفات االرتجاع الثقیلھطریقھ و جھاز السالھ الغاز الطبیعى مزود بعم

تكثیف علوى
(54)

10/875734 - PCT/US2005/021432 (31)
2004/6/24 -                   2005/6/17 (32)

US (33)
Int. Cl.8 F25J1/00, 3/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



56

024932 (11)
PCT/NA2006/000865 (21)

2006/9/14 (22)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASEL
(SWITZERLAND)

(71)

1-HAULSEE, LEAR, MICHAEL (72)

2-LOPEZ, HUMBERTO, B.

ھدى احمد عبد الھادى/ الستاذها (74)
تركیبھ مبیده لالفات لمعالجھ البذره (54)

60/553,495 - 04012960,3 - PCT/EP2005/002754 (31)
2004/3/16 -    2004/6/2 -                   2005/3/15 (32)

US -               EP -                              EP (33)
Int. Cl.8 A01C 1/60, A01N 43/90, 25/30 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



57

024933 (11)
PCT/NA2007/001275 (21)

2007/11/21 (22)
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY
3M CENTER POST OFFICE BOX 33427 SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427 (UNITED STATES OF AMIERCA)

(71)

1-REBERS, KENNETH D. (72)

2-DODGEN, CHARLES H.

3-ALARCON, SERGIO A.

4-MARKOS, LASZLO

5-MIKLOS, RICHARD L

ھدى احمد عبد الھادى/ االستاذه (74)
صندوق نھایھ طرفیھ (54)

PCT/US2006/017102 - 11/145,079 (31)
2006/5/3 -      2005/6/3 (32)

  US (33)
Int. Cl.8 H02G 15/117 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3



58

024934 (11)
2008020323 (21)

2008/2/25 (22)
UNILEVER PLC
UNILEVER HOUSE BLACKFRIARS LONDON  EC4P 4BQ
(UNITED KINGDOM)

(71)

1-ACHTERKAMP GEORG (72)

2-ACKERMANN, DIETER, KURT, KARL

3-INOUE, CHIHARU

4-KOHLUS, REINHARD

5-KUHN, MATTHIAS

ھدى عبد الھادى/ االستاذه (74)
ضیر مرق حساء وصلصلھ وصلصلھ مرق اللحم او لالستخدام كتابل مركز معبا لتح

على جیالتین ونشاویحتوى
(54)

05077842,2– 06115093,4 - PCT/EP2006/012060 (31)
                        2006/12/7-                       2006/6/7 - 2005/12/12 (32)

EP (33)
Int. Cl.8 A23L 1/00, 1/40, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4
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024935 (11)
2008050718 (21)

2008/5/4 (22)
AKZO NOBEL N.V.
P.O. BOX 9300 (VELPERWEG 76 / 6824 BM) NL-6800 SB
ARNHEM (NLNETHERLANDS)

(71)

1-WOODRUFF, THOMAS, E (72)

2-BURKE, MICHAEL

3-BRYANT, PATRICK, S

4-CHARLES, GARY, A

5-MOLES, DONALD, FITZGERALD

ھدى احمد عبد الھادى/ االستاذه (74)
عملیة النتاج ثنائى اكسید كلورین (54)

60/735192 - PCT/SE2006/050393 - 05111801/6 (31)
2005/11/10 -                  2006/10/10 -   2005/12/7 (32)

US -                                 SE -            EP (33)
Int. Cl.8 C01B11/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5



60

024937 (11)
PCT/NA2007/000132 (21)

2007/2/5 (22)
BAJAJ AUTO LIMITED
AKURDI, PUNE 411 035, MAHARASHTRA (INDIA)

(71)

ABRAHAM, JOSEPH (72)
سھیر میخائیل رزق/ االستاذه (74)

نظام عادم محسن السطوانھ مفرده لمحرك الیقاد شوط االشعال (54)
PCT/IN2005/000254 - 851/MUM/2004 (31)

2005/8/3 -            2004/8/6 (32)
 IN (33)

Int. Cl.8 F01N 1/02, 1/00, F01N 7/02 (51)

سنة20: مایةمدة الح

-   6



61

024938 (11)
2008040564 (21)

2008/4/2 (22)
UNIBIND LIMITED
MARGARITA HOUSE, 15 THEM.DERVIS STREET 136 NICOSIA
(CYPRUS)

(71)

PELEMAN, GUIDO (72)
سھیر میخائیل رزق/ االستاذه (74)

غطاء و ماشابھ ذلك و تغلیف عنصر نھایھ ورقھ اوطریقھ لتغلیف حزمھ االوراق الطلیقھ ا
تطبیقى

(54)

PCT/IB2006/002737 - 2006/0216 - 2005/0508 - 2005/0489 -
2005/0477

(31)

2006/10/2 - 2006/4/6 - 2005/10/17 - 2005/10/6
 2005/10/3

(32)

WO - BE - BE - BE - BE (33)
Int. Cl.8 B42D 1/08, (51)

سنة20: ة الحمایةمد

-   7



62

024939 (11)
PCT/NA2006/000786 (21)

2006/8/20 (22)
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP
10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TX 77380
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-KNUDSEN, RONALD, D. (72)

2-KREISCHER , BRUCE, E

3-ABBOTT, RONALD, G

4-BRIDGES , STEVEN, D

5-BARALT, EDUARDO, J.

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
طرق لتحضیر محفز یستخدم لتكوین اولیجومر من اولیفین (54)

PCT/US2005/005416 - 10/783,429 - 10/783,737 (31)
2005/2/18 -   2004/2/20 -   2004/2/20 (32)

US (33)
Int. Cl.8 C07C 2/32, 2/30 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   8
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024941 (11)
2008081318 (21)

2008/8/4 (22)
RAWLPLUG LIMITED
SKIBO DRIVE THORNLIEBANK INDUSTRIAL ESTATE
GLASGOW G46 8JR (UNITED KINGDOM)

(71)

CADDEN, STEPHEN (72)
سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
او وحده مھیاه على خرطوشھ/فوھھ و (54)

PCT/GB2007/000439 - 0602340.2 (31)
2007/2/7 - 2006/2/7 (32)

 GB (33)
Int. Cl.8 B65D 83/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   9



64

024944 (11)
2008020333 (21)

2008/2/26 (22)
CGG SERVICES
1, RUE LÉON MIGAUX, F-91300 MASSY (FRANCE)

(71)

MEUNIER, JULIEN (72)
شادي فاروق مبارك/ االستاذه (74)

طریقھ وجھاز الكتساب بیانات زلزالیھ (54)
PCT/EP2006/065670 - 0508965 (31)

2006/8/25 - 2005/9/1 (32)
EP (33)

Int. Cl.8 G01V 1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  10
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بیان
2011ینایر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX
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صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یكون :  والتى تنص علــــى 2002لســنة 82حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم

منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى جریدة 
"براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 
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024927 (11)
PCT/NA2004/000094 (21)

2004/9/27 (22)
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
ACME PLAZA ANDHERI KURLA ROAD, ANDHERI 400059
MUMBAI (INDIA)

(71)

1-MIDHA, AJAY, SOHANLAL (72)

2-CHOKSHI, HEMANT, ASHVINBHAI

3-CHITTURI, TRINADHA, RAO

4-THENNATI, RAJAMANNAR

سمراحمد اللباد/ االستاذه (74)
بیبرازینیل–1–) داى اریل میثیل(-4ت مشتقا (54)

PCT/IN2003/000089 - 302-MUM-2002 (31)
2003/3/27 -             2002/3/27 (32)

IN (33)
Int. Cl.7 C07D 295/14 (51)

26/03/2023تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   1



68

024930 (11)
PCT/NA2004/000039 (21)

2004/6/6 (22)
ASTRAZENECA AB
S-151 85 SODERTALJE, SWEDEN

(71)

1-BARLAAM BERNARD (72)

2-PAPE ANDREW

3-THOMAS ANDREW

ھدى عبد الھادى/ االستاذه (74)
لینشبھ االنسو1–مشتقات بیریمیدین كمنغمات لمستقبل عامل النمو  (54)

0104140,9 - PCT/SE2002/002221 (31)
2001/12/7 -                    2002/12/3 (32)

 SE (33)
Int. CI.7 C07D  239/48, 403/12 & A61K 31/505 & A61P 35/00 (51)

02/12/2022تبدا الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   2



69

024936 (11)
2002121297 (21)

2002/12/1 (22)
NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL (SWITZERLAND)

(71)

1-GASPARINI FABRIZIO (72)

2-AUBERSON YVES

3-OFNER SILVIO

ھدى احمد عبد الھادى/ االستاذه (74)
( MGLUR5 )التجاذب االیضى للجلوتاماتمشتقات استلین ذات مفعول مضاد لمستقبالت  (54)

0128996,6 (31)
2001/12/4 (32)

GB (33)
int. Cl.7 A61K 31/4709,31/404 &A61P25/00&C07D 209/32, &
C07D209/32

(51)

30/11/2022تبدا الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   3
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بیان
2011ینایر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس
)نموذج منفعة ( 



71

صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
ر  یة الفك وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ســنة 82یة ال ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



72

024943 (11)
2006090475 (21)

2006/9/5 (22)
جمھوریھ مصر العربیھ-مركز البحوث الزراعیھ 

مكتب اداره وتسویق –12619یھالبحوث الزراعمركز–شارع جامعة القاھره 9
العربیھجمھوریھ مصر-الجیزه –التكنولوجیا 

(71)

امل صابر محمد محمود/ دكتورة (72)
جھاز كھربائى معدل لالستخالص والفصل بتحكم حرارى دقیق (54)

int. Cl.8 B01D 53/14 (51)

سبع اعوام : مدة الحمایة

-   1
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انبی
2011شھر ینایر بالبراءات الصادرة خالل 

2002لسنھ 82من القانون) 17(طبقا الحكام المادة 



74

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب    یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
دار     راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم راض ف ى االعت رتب عل ویت

"البراءة  
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 024926 (11)
PCT/NA2007/000370 (21)

2007/4/15 (22)
CIPLA LIMITED
289 BELLASIS ROAD MUMBAI CENTRAL MUMBAI 400 008
(INDIA)

(71)

1-ULLA, AMARL (72)

2-RAO , XERXES

سمر احمد اللباد/االستاذه (74)
جھاز محسن فاصل للجرعات (54)

2004/MUM/1113- PCT/GB2005/003984 (31)
2004/10/15 -                 2005/10/17 (32)

IN -                             GB (33)
Int. Cl.8 A61M 15/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



76

024928 (11)
PCT/NA2006/000472 (21)

2006/5/18 (22)
ARRAY BIOPHARMA INC
3200 WALNUT STREET BOULDER, CO 80301 (UNITED
STATES OF AMERICA)

(71)

1-MARLOW, ALLISON, L. (72)

2-WALLACE, ELI

3-SEO, JEONGBEOB

4-LYSSIKATOS, JOSEPH P.

5-YANG, HONG, WOON

6-BLAKE, JIM

سمر احمد اللباد/االستاذه (74)
وطرق استخدامھا(MEK) قیھ غیر متجانسھ لـمثبطات حل (54)

PCT/US2004/039060 - 60/523,270 (31)
2004/11/18 - 2003/11/19 (32)

US (33)
Int. Cl.8 C07D401/06,C07D213/80 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



77

024929 (11)
PCT/NA2005/000854 (21)

2005/12/21 (22)
GLAXO GROUP LIMITED
GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE,
GREENFORD, MIDDLESEX UB06 ONN
(GBUNITED KINGDOM)

(71)

LIDDLE, JOHN (72)
ھدى سراج الدین/االستاذه (74)

ثنائى كیتو بیبرازینات مستبدلھ واستخدامھا كمضادات اوكسیتوسین (54)
0314738.6 - PCT/EP2004/006814 (31)
2003/6/24 -                   2004/6/22 (32)

GB -                               EP (33)
Int. Cl.8 A61K31/496,CO7D413/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3



78

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



79

PCT/NA2006/000059 (21)
2006/1/19 (22)

داو جلوبال تكنولوجیز (71)
ـ الوالیات المتحدة 418674بلیدنج میدالند ـ منتشجان 17900واشنطون ستریت ـ 

االمریكي
ة على الغاز الحمضىتجدید موائع المعالجة المحتوی (54)

وكیل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   1

PCT/NA2006/000214 (21)
2006/3/4 (22)

استرا زینیكا ا ب ، شركھ مساھمھ (71)

سودرتالج ، السوید–15185س 

– 4 ، 3 ، 1[ -4(-2-)یل -2-مثیل بیرازین -5-میثوكسى -N – (3 تركیبھ تشمل
بیسلفوناتاو/ و LHRH سلفونامید ونظیر-3-بیریدین ) فنیل ] یل -2-اكسیدازول 

(54)

حمد عبد الھادىھدى ا (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2

PCT/NA2006/000228 (21)
2006/3/8 (22)

شركة ذات مسئولیة محدودة بریطانیة-جالكسو جروب لیمتد (71)
-( جى بى(اوه ان ان،6جالكسو ولكم ھاوس ، بیركلى افینیو جرین فورد، میدلسیكس یوبى

انجلترا
مثبطات قالب إنزیم بروتیناز المعدني (54)

سمر اللباد (74)
دارة الخاص باستیفاء قرار اإلاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3



80

PCT/NA2006/000376 (21)
2006/4/23 (22)

و میرك اند وانك..ارینا فارماسیوتیكالز انك (71)

امریكا

لقة باالیض منھممشتقات تترازول و طرق عالج االضطرابات المتع (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   4

PCT/NA2006/000633 (21)
2006/7/3 (22)

شركة امریكیة-اتشیلیون فارماسوتیكالس أي ان سي (71)

امریكا06511جورجي ستریت نیو ھافین سي تي 300

مركبات ثیویوریا آزابنزوفیوران؛ مثبطات تكرار اإلصابة بالفیروسات (54)
سمر اللباد (74)

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

-   5

PCT/NA2006/000641 (21)
2006/7/5 (22)

شركة بلجیكیة مساھمة–. فى . جانسن فارما سوتیكا أن  (71)

بلجیكا-بیرس 2340–30تورنـھوتسفیج 

بنزامید –) أمینو – یل–2–كوینوكسالین –ثانى ھیدرو –4، 3–أوكسو –3( تقات مش
أمراض السكر والسمنةوالمركب الذى یتعلق بھا كمثبطات جلیكوجین فوسفوریلیز لعالج

(54)

ھدى سراج الدین  (74)
لخاص باستیفاء قرار اإلدارة ااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6



81

PCT/NA2006/000649 (21)
2006/7/6 (22)

شركة مساھمة ھندیة-باناسیا بان تك ال تي دي (71)
نیودیلھي ماثیورا رود, اوباراتیفا اندیستریال ایستاتي-موھان كو, 27-ایھ.اكستن 1–بي 

الھند-110044
تركیبات صیدالنیة إلطالق یتم التحكم فیھ (54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ات الطلبالفكرة المقدمة ومرفقأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  7

PCT/NA2006/000756 (21)
2006/8/10 (22)

.شركة امریكیة-امجین أي ان سي (71)

امریكا1799-91320وان امجین سینتر دریف توسند اوكس سي ایھ , ایھ–4–27اس /ام

في عالج واستخدامھا مشتقات بیریمیدین ُتستخدم كمجموعات ترابطیة لمستقبل شبیھ الڤینیل
األلم

(54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  8

PCT/NA2006/000757 (21)
2006/8/10 (22)

شركة مساھمة امریكیة–أي ان سي , میتاباسیس ثیرابیوتیس  (71)
توون سینتر9390-2امریكا–08889وایت ھویس ستاتیون ان جي , وان میرك داریف -1

امریكا-92121سان دیجو سي ایھ , 300سویت , درایف 
میثیل نیوكلیوسید جدیدة-C -2َمشتقات  (54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:القانونىالتقریر

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  9



82

PCT/NA2006/000837 (21)
2006/9/6 (22)

باســـف اكــتینجـز للشــا فت (71)

ألمانیا-یجشافین لودو67056

واستخدامھا لمكافحة أمینو ثالث أزولو بیریمیدینات،وطریقة النتاجھا-7-ثاني ألكیل-6 ، 5
الفطریات الضارة، والتركیبات التي تتضمن ھذه المركبات

(54)

طھ حنفي محمود (74)
الخاص باستیفاء قرار اإلدارة اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  10

PCT/NA2006/000844 (21)
2006/9/7 (22)

مساھمھ -شركھ فرنسیھ -نوتریست-1
مساھمھ)شركھ فرنسیھ ( البوراتوار فارماسوتیك رودیل-2

(71)

مالوناى فرنسا76770بواس ریكارد 1-
بیرن فرنسا59380روت دى سوكس 2-1

التفتت السریع لقرص مغلف لھ مذاق خاص (54)
محمد محمد بكیر (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
رة المقدمة ومرفقات الطلبالفكأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11

PCT/NA2006/000884 (21)
2006/9/19 (22)

نوفارتیـس أ ج ، شركة مساھمة (71)

، سویسرا4056، بازل 35لیختستراس 

صیاغات مادة للتناول عبر الفم تتضمن لیكاربازیبین (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  12



83

PCT/NA2006/000956 (21)
2006/10/4 (22)

ویــث ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940رسى فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجی

صیاغات مشتت صلب من خالت البازیدوكسیفین (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مرفقات الطلبالفكرة المقدمة وأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  13

PCT/NA2006/000958 (21)
2006/10/4 (22)

ویث شركة متحدة (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-7940فایف جیرالد فارمز مادیسون نیوجیرسى 

متعدد شكل بلورى خالت بازیدوكسیفین (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الط:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  14

PCT/NA2006/000968 (21)
2006/10/10 (22)

امجن انك (71)

الوالیات المتحدة91320وان امجن سنتر درایف، ثاوساند اوكس، كالیفورنیا 

CD148 أجسام مضادة لتوالد األوعیة الدمویة المثبطة لمجال سیطرة (54)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

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

-  15



84

PCT/NA2006/000971 (21)
2006/10/11 (22)

ویــث ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى 

42رابامیسین -تخلیق متخصص موضعیا لمشتقات إستر (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  16

PCT/NA2006/000972 (21)
2006/10/12 (22)

المیرال برودسفارما اس ایھ (71)

.برشلونھ، اسبانیا08022، 151روندا دل جنیرال میتر 

جدیدهpyridine مشتقات بیریدین (54)
شركھ ابو ستھ وشركاه (74)

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

-  17

PCT/NA2006/000977 (21)
2006/10/15 (22)

وارنر المبرت كومبانى ل ل س (71)

، الوالیات المتحده االمریكیھ7950تاییر رود ، موریس بالینز ، نیوجیرسى 201

ایمیدازوالت جــدیده (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-  18



85

PCT/NA2006/000993 (21)
2006/10/18 (22)

فى. جانسن فارما سوتیكا ان  (71)

بلجیكا-بیرس 2340–30یج تورنـھوتسف

عملیھ لتحضیر مشتقات مستبدل تترالین ومستبدل اندان (54)
ھدى انیس سراج الدین (74)

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

-  19

PCT/NA2006/000995 (21)
2006/10/18 (22)

شركة إنجلیزیة محدودة المسئولیة–فیتو فارم بى إل سى  (71)
إتش 292وست ستریت ، جومانشستر كامبردج شایر بى إى 9كوباسى كریستى ھاوس ، 

بریطانیاواى
مركبات كیمیائیة (54)

الدینھدى سراج (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  20

PCT/NA2006/000997 (21)
2006/10/18 (22)

بانىذى بروكتر اند جامبل كوم (71)

االمریكیھالوالیات المتحده45202وان بروكتر اند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، اوھایو 

مستبدل یوریا كمثبطات للسیتوكین–ثالث  (54)
ھدى انیس سراج الدین (74)

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

-  21
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PCT/NA2006/000999 (21)
2006/10/18 (22)

بیوجن ایدیك ما انك ، شركة متحدة-2-ایكوس كوربوریشن ، شركة متحدة -1 (71)
- الوالیات المتحدة االمریكیة، 98021ھـ بوتل ، واشنطون . ، س 20الشارع 1-22021

، الوالیات المتحدة االمریكیة2142كیمبریدج سنتر ، كیمبریدج ، سوشسش 2-14
إثیراریل فنیل امینو ، وأریل فنیل أمینو ، وأریل فنیل–مشتقات كبریتید  (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد عل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  22

PCT/NA2006/001000 (21)
2006/10/18 (22)

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، (71)

المانیابینجر ستراس ، د173انجلھایم ام رین ، 55216

ناھضات بیتا جدیده وطرق النتاجھا واستخدامھا كعقاقیر (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-  23

PCT/NA2006/001014 (21)
2006/10/22 (22)
شركھ فرنسیھ مساھمھ–سانوفي افینتس  (71)

باریس فرنسا75013افیني دى فرانس دى ، فرنسا اف 174

العالجیھ، تحضیرھا واستخدامھا في المواد6مشتقات بیریدو اندول مستبدلھ في  (54)
سمر احمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  24
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PCT/NA2006/001032 (21)
2006/10/29 (22)

شركة امریكیة-سیلجین كوربریشین (71)

امریكا-07059بودر ھورن دریف وارین ان جي 7

التوتر الرئويلعالج وإدارة فرطPDE4 طرق استخدام وتركیبات تشتمل على معدالت (54)
سمر اللباد (74)

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

-  25

PCT/NA2006/001038 (21)
2006/11/1 (22)

فایـزر انــك ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة10017، نیویورك ، نیویورك 42ایست الشارع 235

ات أمید أریل غیر متجانسمركبات أریل مستبدل عند أرثو أو مركب (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  26

PCT/NA2006/001039 (21)
2006/11/1 (22)

فایـزر انــك ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة10017، نیویورك ، نیویورك 42ایست الشارع 235

مركبات أریل میثیل مستبدل أو مركبات أمید أریل غیر متجانس (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  27
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PCT/NA2006/001044 (21)
2006/11/5 (22)

شركة مساھمة امریكیة–أي ان سي , ایمیسفیري تكنولوجیس  (71)

امریكا-10591ان یو , اریتوان ت, اولد ساو میل رود 765

شكل صلب للجرعة من ھیبارین مبلل (54)
سمر اللباد (74)

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

-  28

PCT/NA2006/001082 (21)
2006/11/13 (22)

ویــث (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى :

كربونیتریالت كمثبطات كیناز بروتین-6-بیریدین [ b -2، 3[ ثینو  (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  29

PCT/NA2006/001093 (21)
2006/11/16 (22)

أي ان سي, اشیلیون فارماسوتیكال  (71)

امریكا-06511كونیستیكات , نیو ھافین , جورج ستریت 300

للتنسخ الفیروسيمركبات أریل أسیل ثیو یوریا بھا استبدال ومركبات ذات صلة؛ كمثبطات (54)
سمر اللباد (74)

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

-  30
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PCT/NA2006/001095 (21)
2006/11/16 (22)

أوتسوكا فارماسوتیكال كومبانى ال تى دى (71)

، الیابان101-8535كو، طوكیو-شو تو شوم، شیودا-كانداتسوكاسا9

مركب ثیازول واستخدامھ (54)
سمر اللباد (74)

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

-  31

PCT/NA2006/001097 (21)
2006/11/19 (22)

استرا زینیكا أ ب (71)

.سودرتالج ، الســوید –15185س 

ZD6474 تركیبات صیدلیة تحتوى على (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  32

PCT/NA2006/001104 (21)
2006/11/21 (22)

فایـزر برودكتس انــك (71)

. الوالیات المتحدة االمریكیة6340كونیكتیكت ایسترن بوینت رود جروتن ، كونیكتیكت 

ازیولین ومماثالتھا[ e ] مشتقات رباعى أزا بنزو (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  33
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PCT/NA2006/001114 (21)
2006/11/22 (22)

س. ل. آى آر آم ل (71)

.ھامیلتون ، الوالیات المتحدة االمریكیة –اتش ام ، اتش ام ال اكس 2899

PPAR مركبات وتركیبات كمعدالت (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الطلبالفكرة المقدمة ومرفقاتأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  34

PCT/NA2006/001115 (21)
2006/11/22 (22)

س. ل. آى آر آم ل (71)

.ھامیلتون ، الوالیات المتحدة االمریكیة –اتش ام ، اتش ام ال اكس 2899

PPAR مركبات وتركیبات كمنغمات (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء زل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  35

PCT/NA2006/001116 (21)
2006/11/22 (22)

استرا زینیكا أ ب (71)

.سودرتالج ، الســوید –15185س 

بیریدین كسقالة بالتركیب: جیة المركبات العال (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  36
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PCT/NA2006/001123 (21)
2006/11/26 (22)

شركة متحدة–فایـزر انــك (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة 10017، نیویورك ، نیویورك 42ایست الشارع 235

مشتقات اندازول وأندولون واستخداماتھا كمواد صیدلیة (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  37

PCT/NA2006/001124 (21)
2006/11/26 (22)

فایـزر انــك (71)

.تحدة االمریكیة ، الوالیات الم10017، نیویورك ، نیویورك 42ایست الشارع 235

إختیاریةD3 مشتقات أمینو بیریدین فى صورة ناھضات دوبامین (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ات الطلبالفكرة المقدمة ومرفقأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  38

PCT/NA2006/001157 (21)
2006/12/3 (22)

افینیتس فارما اس ایھ (71)

انتوني فرنسا92160افیني رایموند امون اف 20

واستخدامھامركبات إندازول بھا استبدال وتركیبات تحتوي علیھا وتحضیرھا (54)
سمر اللباد (74)

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

-  39
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PCT/NA2006/001165 (21)
2006/12/6 (22)

جالكسو جروب لیمتد (71)
-صفر إن إن 6جرینفورد میدل إسكس یو بى جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى أفینیو

المملكة المتحدة
مشتقات بیرولوبیریدین (54)

ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مرفقات الطلبالفكرة المقدمة وأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  40

PCT/NA2006/001176 (21)
2006/12/7 (22)

س. ل. آى آر آم ل (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-ھامیلتون -اتش ام ، اتش ام ال اكس 2899

مركبات وتركیبات تستخدم كمثبطات بروتین كیناز (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  41

PCT/NA2006/001200 (21)
2006/12/13 (22)

ادیرا فارماسیوتیكالز انك (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة 2139یدج ، ماسوشوستس فاسارستریت ، كامبر345

مالتیمرات قلیلة النیوكلیوتید منبھھ للمناعة (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعأو إجراء بعض التعدیالت لموضو/ بعض البیانات و 

-  42
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PCT/NA2006/001212 (21)
2006/12/17 (22)

ویــث (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى 

مضادات مستقبل ھرمون أطالق الجونادوتروبین (54)
ھدى عبد الھادى (74)

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

-  43

PCT/NA2006/001215 (21)
2006/12/17 (22)

ویــث (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940یوجیرسى فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، ن

عملیة لتحضیر مضادات مستقبل اطالق ھرمون جونادوتروبین (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  44

PCT/NA2006/001218 (21)
2006/12/17 (22)

.سمیث كالین بیتشام كوربوریشن (71)

.الوالیات المتحدة–19101ون فرانكلین بالزا فیالدیلفیا بنسلفانیا 

كربوكسامیدات إندازول جدیدة وإستخدامھا (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  45
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PCT/NA2006/001240 (21)
2006/12/20 (22)

فى. جانسن فارما سوتیكا أن  (71)

ھوتسفیج 2340 – 30 تورنـ یرس - ب ا . بلجیك

CCR2 أمالح رباعیة مضادة (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  46

PCT/NA2006/001244 (21)
2006/12/20 (22)

استرا زینیكا أ ب (71)

.سودرتالج ، الســوید –15185س 

1مركبات كیمیائیة  (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ لبیانات و بعض ا

-  47

PCT/NA2006/001258 (21)
2006/12/24 (22)
اس/اتش لیندبیك ایھ  (71)

.فالبي كوبنھاجین الدینمارك2500دي كي 9اوتیلفیج 

االضطرابات المزاجیة خدام في عالجأریل أمین لالست-إندولیل سلفانیل-1H(-2مشتقات 
وسلس البولADHD واآلالم واضطراب

(54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  48
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PCT/NA2006/001280 (21)
2006/12/27 (22)

امجین أى ان سي (71)

.امریكا91320وان امجین سینتر دریف توسند اوكس سى ایھ 

مفیدة فى CXCR3 مشتقات بیریمیدین ملتحمة وتركیبات تحتوى علیھا كمعدالت لمستقبل
.للمناعةالوقایة من وعالج إضطربات وأمراض التاھبیة و مغیرة

(54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  49

PCT/NA2006/001287 (21)
2006/12/28 (22)

شبنـز آى ریسیرش-2جونسون آند جونسون فیجن كیر انك-1 (71)
، الوالیات22561، جاكسون فیل ، فلوریدا 100سنتریون باركواى ، سویت 7500

.المتحدة االمریكیة 
تركیبات وطرق لعالج علل وحاالت بالعین (54)

ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  50

PCT/NA2006/001002 (21)
2006/10/18 (22)

وارنر المبرت كومبانى ل ل س ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة7950ینز ، نیوجیرسى تاییر رود ، موریس بال201

مركبات مورفولین مستبدلة لعالج علل الجھاز المركزى العصبى (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبیالت لموضوعأو إجراء بعض التعد/ بعض البیانات و 

-   51
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PCT/NA2006/001054 (21)
2006/11/6 (22)

وارنر المبرت كومبانى ل ل س ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة7950تاییر رود ، موریس بالینز ، نیوجیرسى 201

H3 احادیة االستبدال مفیدة كربیطات-4او -3مشتقات فینول وثیوفینول  (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   52

PCT/NA2006/001111 (21)
2006/11/21 (22)

جالكسو جروب لیمتد (71)
-) جى بى(اوه ان ان 6جالكسو ولكم ، بیركلى افینیو جرین فورد ، میدلسیكس یوبى 

انجلترا
.مشتق بیورین (54)

.سمر اللباد (74)
استیفاء قرار اإلدارة الخاص باعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   53

PCT/NA2006/001232 (21)
2006/12/19 (22)

ـ شركة سویدیةاسترا زینیكا أ ب (71)

سودرتالج ، الســوید–15185س 

التركیب الدعامى لمنتج دوائى (54)
د الھادىھدى عب (74)

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

-   54
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2006060283 (21)
2006/6/28 (22)

محمد نبیل فكرى-شریف محمد سمیر -د محمد بكرى أبو الفتوح محم (71)

5شقة -3مدخل –9بلوك –مساكن الجیزة -المقطم 

.اإلنذاراتٍالتحكم بأجھزة االستشعار واألجھزة الكھربائیة بالرسائل القصیرة مع (54)
یفاء قرار اإلدارة الخاص باستاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   55

2006070372 (21)
2006/7/27 (22)

شركة فرنسیة مساھمة–لي البوراتورز سیرفیر - (71)

كوربیفوى سیدكس ، فرنسا92415بالس دى ال دیفینز 12 -

متعدد وعملیة سیكلو بروبان أمین جدیدة بھا استبدال–یدیل أوكسي بیر–1، 1مركبات 
لتحضیرھا وتركیبات صیدالنیة تحتوي علیھا

(54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   56

2006080466 (21)
2006/8/30 (22)

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة -7940فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

امینو كربونیل من الجلیسیل سیكلینات-9مشتقات مستبدلة  (54)
ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   57
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2006080468 (21)
2006/8/30 (22)

ا عبد المجیدطارق كمال محمد رض (71)

اإلسكندریة-استانلى -شارع الكنیسة االنجلیزیة 8

Rihan-dia-cureریحان دایا كیور (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مرفقات الطلبالفكرة المقدمة وأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   58

2006090480 (21)
2006/9/6 (22)

ویــث ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى 

او ( ODV ) دسمیثیل فنالفاكسین– o أدوات توصیل عقار عبر الجلد تحتوى على
امالحھ

(54)

بد الھادى ھدى ع (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   59

2006090481 (21)
2006/9/6 (22)

ویــث ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940یف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى فا

امالحھاو( ODV ) دسمیثیل فنالفاكسین– o مستحضرات موضعیة تحتوى على (54)
ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ ض البیانات و بع

-   60
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2006090525 (21)
2006/9/27 (22)

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة -7940فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

نزوثیادایازولیل فنیل الكیل امین وطرق الستخدامھامشتقات ب (54)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   61

2006110585 (21)
2006/11/13 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

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

األحتقانىاستخالص مركب اآلولیتوریزید من بذور نبات الجوت لعالج ھبوط القلب (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ر الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   62

2006120622 (21)
2006/12/6 (22)

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

. ، الوالیات المتحدة االمریكیة-7940، نیوجیرسى فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون 

بلورى نقىCC1- 779 عملیة لتحضیر (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  63
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2006120656 (21)
2006/12/20 (22)

شركة مصریة مساھمة,افرى میدیكال / شركة (71)

شارع صالح سالم القاھرة جمھوریة مصر العربیة-عمارات العبور13

شرائح قماش غیر منسوج الزالة الشعر باالستخدام المباشر (54)
سلوى میخائیل رزق.أو/ق و سامیة میخائیل رز.أود/سھیر میخائیل رزق و (74)

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

-  64

2006030082 (21)
2006/3/2 (22)

شركة سویسریھ-ایھیوریا كاسیل اس (71)

سویسرا-لیجانو بیسوو6900سي اتش 6فیا جیلیو بوبیلي 

عملیة محسنة لتحبیب طبقة مائعیة (54)
سمر اللباد (74)

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

-   65

PCT/NA2006/000631 (21)
2006/7/2 (22)

اس كیة كیمیكانز كو لیمتد (71)

كوریا

یحتویان على الشئ مشتقات البیریداین المبتكرة و عملیة لتحضیرھا و تكوینھا الصیدلى و
نفسة

(54)

ملكاالستاد جورج عزیز عبد ال (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   66
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PCT/NA2006/001060 (21)
2006/11/8 (22)

، امریكیةفایـزر انـك ، شركة متحدة  (71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة10017، نیویورك ، نیویورك 42ایست الشارع 235

H3 مشتقات تتراھیدرو نفثیریدین مفیدة كربائط مستقبل ھستامین (54)
ھدى عبد الھادى (74)
باستیفاء قرار اإلدارة الخاص اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   67

PCT/NA2006/001103 (21)
2006/11/20 (22)

ماروشي فارماسوتیكال سي اوه ال تي دي (71)

شومي شو كي اوساكا شي في الیابان2فیشیما ماشي 3-5

كم وسیطرة على األلم العصبيِّتركیبة لعامل تح (54)
سمر اللباد (74)

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

-   68

PCT/NA2006/001233 (21)
2006/12/19 (22)
اللكتروماحنیتیكس حیو فسر اس2-ستاتویل أ س أ  (71)

، ستافانجر ، النرویج4035–ن 

معالجة بیانات كھرومغناطیسیھ (54)
محمود رجائى الدقى (74)

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

-   69
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PCT/NA2007/001025 (21)
2007/9/27 (22)

شركة محدودة سنغافوریة–جراھامتیك تیكنولوجیس سنغافورة بي تي أي ال تي دي  (71)

سنغافورة-068894غافورة سن. افرو اسیا بیلدینج 16-03# . روبینسون روود 63

تصنیع أغلفة لالستخدام في إزالة ملوحة المیاه وترشیح السوائل (54)
سمر اللباد (74)

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

-   70

PCT/NA2007/001362 (21)
2007/12/5 (22)

شركة ألمانیة مساھمة-ریل وان جى إم بى إتش  (71)

ألمانیا-بیوماركت 92318، 51إنجولستادتر شتراس 

مسار بدون حصى للمركبات التى تسیر على قضبان (54)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

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

-   71

PCT/NA2007/001426 (21)
2007/12/16 (22)

بیور ووتر بیوریفیكیشن برودكتس إنك  (71)

األمریكیةالوالیات المتحدة45202جامبل بالزا ، سینسیناتى أوھایو & وان بروكتور

نظام لتوزیع إضافة فى جھاز تبرید (54)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

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

-   72
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PCT/NA2007/001483 (21)
2007/12/30 (22)

وافینا بى فى ، شركة مساھمة ، ھولندا (71)

سى دبلیو زویل ، ھولندا8011–ستیشبالین ، ان ال 3

ربط أنبوبى (54)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

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

-  73

2006090477 (21)
2006/9/6 (22)

رمعمر أحمد یس نصا-2أحمد یس أحمد نصار .د.أ– 1 (71)

أسیوط-تقسیم البترول -شارع النصر11

متراكب النحاس مع زالل البیض ذو فوائد عالجیة (54)
محمد فاروق محمد احمد (74)

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

-   74

2007080445 (21)
2007/8/28 (22)

محمد بن سلیمان بن عبد العزیز المفدى (71)

المملكة العربیة السعودیة-11673الریاض 93033ب .ص

مباشرةجھاز وطریقة لسحب الروائح الكریھھ من دورات المیاه من مصادرھا (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   75
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2007090501 (21)
2007/9/25 (22)

عبیر عطیة توفیق (71)

المھندس العجوزةمیدان د النبوى6

المحاك االلیكترونى (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   76

2007100550 (21)
2007/10/24 (22)

وائل محمد نبیل لطفى (71)

12211مصر -القاھرة -شارع الجیزة 43

قسطرة بالونیة مغذیة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   77

2008030367 (21)
2008/3/4 (22)

بى بى جى اندستریز اوھایو انك ، شركة متحدة ، امریكا (71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة44111ستریت ، كلیفالند ، اوھایو 143ویست 

طریقة وأجھزة لتركیب لوحة أعلى فتحة (54)
ھدى عبد الھادى (74)

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

-   78
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2008030527 (21)
2008/3/30 (22)

ذى ریجنتس اوف ذى یونیفرستى اوف كالیفورنیا (71)
الوالیات ،5200–94607، أوكالند ، كالیفورنیا 12فرانكلین ستریت ، الطابق 1111

المتحدة االمریكیة
معدل السیتوكروم و طرق الستعمالھاP450 أحماض نوویة تشفر انزیم (54)

محمود رجائى الدقى (74)
رة الخاص باستیفاء قرار اإلدااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   79

2008030534 (21)
2008/3/30 (22)

شركة مساھمھ یابانیة–تى تى اى اللیبیایو اى أن سى  (71)
–0002-140یو طوكیو كى–ھیجاشى شیناجاوا ، شیناجاوا 4-8-8شینكان بیولدینج 

الیابان
طریقة وجھاز استشراد لنقل عوامل نشطة جھازیًا (54)

سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
قات الطلبالفكرة المقدمة ومرفأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   80

2008040594 (21)
2008/4/10 (22)

ایھ. ادفانسید بالستیكس تكنولوجیز لوكسیمبورج اس (71)

دیوسي اوف لوكسمبرج-لوكسمبرج جراند1150-رویت دي ارلون، ال82

السطحیةطرق لتكوین منتجات متعددة الطبقات عن طریق إستخدامات المعالجة (54)
ادي فاروق مباركش (74)

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

-   81
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2008060999 (21)
2008/6/15 (22)

انك ، شركة متحدة ، امریكیةداو جلوبال تكنولوجیز (71)

.الوالیات المتحدة االمریكیة 48674بیلدینج میدالند ، میتشیجان 1790

تركیبات ومتفرقات مائیة (54)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

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

-   82

2008061116 (21)
2008/6/29 (22)

انترناشیونال باكدجنج إینوفیشنز، ال ال سي، شركة امریكیة محدودة المسئولیة (71)

حدة االمریكیةكوربوریت سكویر درایف، سانت لویس، میسوري، الوالیات المت1033

كیس مملوء بمائع وتركیبة مجمعة للتغلیف أو اللف (54)
شادي فاروق مبارك (74)

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

-  83

2008071235 (21)
2008/7/22 (22)

شركة مساھمة أمریكیة–ذا ریجینتس اوف ذي یونیفیرسیتي اوف كالیفورنیا (71)

امریكا94607-5200سي ایھ , اوكالند , فیفث فلور , فرانكلین ستریت 1111

طریقة ونظام لمراقبة اغشیة (54)
سمر اللباد (74)

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

-  84
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2008071297 (21)
2008/7/30 (22)

بیور ووتر بیوریفیكیشن برودكتس إنك شركة أمریكیة مساھمة (71)

األمریكیةالوالیات المتحدة45202جامبل بالزا ، سینسیناتى أوھایو & وان بروكتور

وعاء لمائع بھ نظام لتوزیع إضافة (54)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

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

-  85

2008081438 (21)
2008/8/27 (22)

شركة امریكیة مساھمة–. اكویستار كیمیكالز ، ال بى  (71)
الوالیات77010ماك كینى ستریت ، ھویستون تكساس 1221وان ھویستون سنتر ، 

المتحدة
یفین باستخدام مخزون تغذیھ مكثفانتاج االول (54)

ھدى انیس سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  86

2008101707 (21)
2008/10/19 (22)

NOVARTIS AG (71)

Lichstrasse, 35,CH-4056 Basel

CSF-1R وبنزوثیازول وطرق تثبیط ارسال اشارة– O مركبات بنزوكسازول مستبدل (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبجراء بعض التعدیالت لموضوعأو إ/ بعض البیانات و 

-  87



108

2008101756 (21)
2008/10/26 (22)

اف ھوفمان الروش ایھ جي (71)

بریطانیا–ان ال 14بكنجھام افینیو سلو بیركشیرى اس ال 957

PI3K مشتقات بیریمیدین كمثبطات لـ (54)
سمر اللباد (74)

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

-  88

2008101777 (21)
2008/10/29 (22)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC. (71)

4101 Winfield Road,Warrenville, IL 60555

عملیة وعامل حفاز ألكسدة مركبات أروماتیة (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ومرفقات الطلبالفكرة المقدمةأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  89

2008111931 (21)
2008/11/27 (22)

AGC FLAT GLASS EUROPE SA (71)

Chaussée de La Hulpe, 166,B-1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort)

lime glass تركیب لعجنة من الزجاج الجیري (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  90
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2006120624 (21)
2006/12/6 (22)

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

. الوالیات المتحدة االمریكیة،-7940فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

بإستخدام القیاس الحرارى بالمسح التفاوتىCC1-779 طرق لقیاس بلوریة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ات الطلبالفكرة المقدمة ومرفقأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   91

2007030124 (21)
2007/3/12 (22)

یاسر فتحى حسین علي (71)

المنیا-شارع ناصر سمالوط52

ادوات اسنان برؤوس قابلھ للتغییر و محكمھ في مقبضھا (54)
فاء قرار اإلدارة الخاص باستیاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   92

2008121946 (21)
2008/12/1 (22)

بیور ووتر بیوریفیكیشن برودكتس إنك شركة أمریكیة مساھمة (71)

األمریكیةتحدةالوالیات الم45202جامبل بالزا ، سینسیناتى أوھایو & وان بروكتور

صامولة لربط أداتین وطریقة إلعدادھا (54)
ھدى أنیس سراج الدین (74)

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

-   93
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PCT/NA2006/001214 (21)
2006/12/17 (22)

ویــث (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى 

سكریتاز-ثنائى فنیل إیمیدازولون لتثبیط ھرمون بیتا5, 5–مشتقات أمینو  (54)
ھدى عبد الھادى (74)

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

-   94

PCT/NA2007/000646 (21)
2007/6/20 (22)

ةشركة سنغافوریة مساھم-دریسیل بى تى آى لیمتد كومبانى  (71)

068894، آفرو آسیا بیلدنج ، سنغافورة 06–03روبیسون رود رقم 3

لوح غشائى وطریقة إلنتاجھ وإستخدامھ (54)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

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

-   95

2006030084 (21)
2006/3/4 (22)

سـھام عبد الرشـید سـید الزیدى/ د. أ (71)

8ش اسماعیل رأفت شقة 11-میدان سفیر-مصر الجدیدة

عديلقاح فیروسي جدید لوقایة الدجاج من مرض التھاب غدة فابریشیوس الم (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   96
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2006080433 (21)
2006/8/13 (22)

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة -7940فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

ھیدروكسى تریبتامین-5سلفونیل إندازول كربیطات -3-مشتقات أزینیل  (54)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
دارة الخاص باستیفاء قرار اإلاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   97

2006100563 (21)
2006/10/29 (22)

ویث شركة متحدة (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-7940فایف جیرالد فارمز مادیسون نیوجیرسى 

البروتین بإستخدام مركبات مضادة للشیخوخةطریقة إنتاج  (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   98

2006120623 (21)
2006/12/6 (22)

ویــــث ، شركة متحدة  (71)

. ، الوالیات المتحدة االمریكیة-7940فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

استر –42-استر رابامیسین من بورونات -42عملیة یمكن رفع درجاتھا لتحضیر 
رابامیسین

(54)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد عل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 
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PCT/NA2006/000657 (21)
2006/7/11 (22)

ویث (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة7940فایف جیرالدا فارمز، مادیسون ،نیو جیرسى 

ھشاشھ العظام تتعلق بعالج مثبط للالروماتازعالج  (54)
ھدىاحمد عبد الھادى (74)

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

-   100

PCT/NA2006/000758 (21)
2006/8/10 (22)

شركھ یابانیھ-اني فارماسوتیكال سي اوه ال تي دي (71)
- 8667-102كي یو طوكیو -كیتا شییودا–كیودان 12-13-1كیتانوماریو اسكیور 

الیابان
أوكسوبیریمیدین بحلقة مندمجة-4مشتق  (54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعت:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   101

PCT/NA2006/001220 (21)
2006/12/17 (22)

جالكسو جروب لیمتد (71)
-صفر إن إن 6یو جرینفورد میدل إسكس یو بى جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى أفین

المملكة المتحدة
ثانى كیتوبیبرازینات مستبدلة كمضادات أوكسیتوسین (54)

ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبیالت لموضوعأو إجراء بعض التعد/ بعض البیانات و 

-   102
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PCT/NA2006/001265 (21)
2006/12/25 (22)

انكایــت كوربوریشن (71)
مع ھنرى كالى رود ، ویلمنجتون141، روت 336اكسبیریمنتال ستسشن ، بیلدینج 

، الوالیات المتحدة االمریكیة19880دیالویر 
نو بنتان كربوكسامیدات حلقیة كمعدالت لمستقبالت الكیموكاینأمی-3 (54)

ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   103
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بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 
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PCT/NA2006/000788 (21)
2006/8/22 (22)

ویــث ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى 

الكیل سلفونیل-یر متجانسعملیات لتحضیر ھالیدات أریل و اریل غ
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

(54)

-   1

PCT/NA2007/000480 (21)
2007/5/16 (22)

شركة أمریكیة مساھمة–أورثو بیدیك دیفیلوبمنت كوربوریشن  (71)

الوالیات المتحدة آلمریكیة33782یدا أفینیو ، بینالس بارك فلور90 6901

سداده حلزونیھ لتقلیل حركھ نظام تثبیت وصلھ سطحیھ إلى أقل قدر ممكن
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

(54)

-   2

PCT/NA2007/001015 (21)
2007/9/25 (22)

شركة مساھمة ألمانیة–جي ام بي اتش اتش كونستستوف2 (71)

ألمانیا–وایترینجین 5.48493. دیسیلویج 

ھیكل تالمس لجھاز ترطیب بالتبخیر او مبادل مواد
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:القانونىالتقریر

(54)

-   3
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بیان 
ـابرفضھا فنًیبالطلبات التى صدرت لھا قرارات
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PCT/NA2007/000474 (21)
2007/5/14 (22)

نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سوسریة (71)

، سویسرا4056، بازل 35لیخستراس 

یاساإلمیرتازابین فى معالجة سخونة البشرة وأحمرار الوجھ بعد- S استخدام
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   1

PCT/NA2007/000518 (21)
2007/5/30 (22)

شركة محدودة انجلیزیة–فیریترون لیمیتد  (71)
-اكس دي0یو 4لندن أي سي , بالكفریارس , فیكتوریا ایمبانكمینت , 50. كارمیلیتي 

انجلترا
تشتمل علي الصمغ العربي, ن قشراني كظري مادة معززة لتاثیر ھرمو

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-   2

PCT/NA2007/000724 (21)
2007/7/12 (22)

شركة مساھمة أمریكیة–سیما البس اى ان سى  (71)

أمریكا-9361-55344فالى فیو روود ، ایدین برایرى ، مینیسوتا 1000

ت للطي وسھولة تقشیر غطائھاعبوة حبیبا
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   3
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PCT/NA2007/000767 (21)
2007/7/25 (22)

شركة مساھمة المانیة, بایر ھیلثكیر أج  (71)

المانیا, لیفركوزین51368

منع و معالجة اضطرابات انسداد االوعیة الدمویة بجلطة دمویة
رفض فنى:یر القانونىالتقر

(54)

-   4

PCT/NA2007/000895 (21)
2007/8/23 (22)

شركة فرنسیة مساھمة–لي البوراتورز سیرفیر  (71)

كوربیفوى سیدكس ، فرنسا92415-بالس دى ال دیفینز اف12

مشتقات دایوسمیتین لعالج والوقایة من األمراض التجلطیة
رفض فنى:قانونىالتقریر ال

(54)

-   5

PCT/NA2007/001028 (21)
2007/9/27 (22)

بیـو بروجــت ، شركة متحدة ، فرنسا (71)

.، فرنسا 75003رى دى فرانس ، بورجواز ، باریس 30

والبالھة مع أجسام لوى ، عالج مرض باركنسون ، وإنقطاع التنفس اإلنسدادى أثناء النوم ،
ھستامین الكیل أمینات غیر H3 والبالھة نتیجة ألسباب باألوعیة الدمویة بربیطات مستقبل

أمیدازول
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  6
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PCT/NA2007/001136 (21)
2007/10/21 (22)

شركة أمریكیة مساھمة–میكروسوفت كوربوراشن  (71)

أمریكا-980526399وند، واشینجتون وان میكروسوفت واى، ریدم

حیزات تعاون
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  7

PCT/NA2007/001181 (21)
2007/10/30 (22)

شركة أمریكیة مساھمة–میكروسوفت كوربوراشن  (71)

أمریكا-980526399وان میكروسوفت واى، ریدموند، واشینجتون 

معتمد على المنطقةتأمین 
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  8

PCT/NA2007/001471 (21)
2007/12/26 (22)

شركة ھندیة محدودة المسئولیة–باجاج أوتو لیمتد  (71)

الھند-، ماھاراشترا 035411أكوردى ، بون 

طریقة ونظام للتحكم فى ضوضاء المحرك
رفض فنى:قانونىالتقریر ال

(54)

-  9
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PCT/NA2006/000032 (21)
2006/1/14 (22)

شركھ انجلیزیھ-نوربروك البورتریز لیمتد (71)

انجلترا-جي بي 356ستا تیون وركس نیوري بي تي 

تركیبھ مضاده للطفیلیات
فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-   10

PCT/NA2006/000448 (21)
2006/5/10 (22)

شركة متحدة أمریكیة -سمیث كالین بیتشام كوربوریشن  (71)

الوالیات المتحدة–19101ون فرانكلین بالزا فیالدیلفیا بنسلفانیا 

أو طرق للعالج/ مركب جدید ، والتركیبات المناظرة لھ وطرق تحضیره و 
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   11

PCT/NA2006/000903 (21)
2006/9/21 (22)

شركة مساھمة ایطالیة–شیسي فارماسییتیسي اس بي ایھ  (71)

ایطالیا-بارما43100-أي ,ایھ /26فیا بالیرمو 

-1R)- 2- (4[[(-2-ھیدروكسي-1R)- 1[(-5-ھیدروكسي-8أحادي ھیدروكلورید 
متبلرة كینولینون في صورة-(1H(-2-]إیثیل] أمینو] میثیل إیثیل-1-)میثوكسي فینیل

وعملیة لتحضیرھا
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   12



121

PCT/NA2007/000518 (21)
2007/5/30 (22)

شركة محدودة انجلیزیة–فیریترون لیمیتد  (71)
-اكس دي0یو 4لندن أي سي , بالكفریارس , فیكتوریا ایمبانكمینت, 50. كارمیلیتي 

انجلترا
تشتمل علي الصمغ العربي, مادة معززة لتاثیر ھرمون قشراني كظري 

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-   13

2006060258 (21)
2006/6/21 (22)

بیومي عبد الرحمن بیومي (71)

االسكندریة-مدینة برج العرب الجدیدة –وث حى الجامعات ومراكز البح

باستخدام المذیبات طریقھ الستخالص عدیده الفینوالت من بذور العنب و تعظیم انتاجھ
العضویھ المائیھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   14

2006060258 (21)
2007/3/21 (22)

بیومي عبد الرحمن بیومي (71)

االسكندریة-مدینة برج العرب الجدیدة –ى الجامعات ومراكز البحوث ح

باستخدام المذیبات طریقھ الستخالص عدیده الفینوالت من بذور العنب و تعظیم انتاجھ
العضویھ المائیھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   15
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2006060258 (21)
2008/5/20 (22)

الرحمن بیوميبیومي عبد (71)

االسكندریة-مدینة برج العرب الجدیدة –حى الجامعات ومراكز البحوث 

باستخدام المذیبات طریقھ الستخالص عدیده الفینوالت من بذور العنب و تعظیم انتاجھ
العضویھ المائیھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   16

2006060258 (21)
2007/3/21 (22)

بیومي عبد الرحمن بیومي (71)

االسكندریة-مدینة برج العرب الجدیدة –حى الجامعات ومراكز البحوث 

باستخدام المذیبات طریقھ الستخالص عدیده الفینوالت من بذور العنب و تعظیم انتاجھ
العضویھ المائیھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   17

2006060258 (21)
2006/6/21 (22)

بیومي عبد الرحمن بیومي (71)

االسكندریة-مدینة برج العرب الجدیدة –حى الجامعات ومراكز البحوث 

باستخدام المذیبات طریقھ الستخالص عدیده الفینوالت من بذور العنب و تعظیم انتاجھ
العضویھ المائیھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   18
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2006060258 (21)
2007/8/7 (22)

بیومي عبد الرحمن بیومي (71)

االسكندریة-مدینة برج العرب الجدیدة –حى الجامعات ومراكز البحوث 

باستخدام المذیبات طریقھ الستخالص عدیده الفینوالت من بذور العنب و تعظیم انتاجھ
العضویھ المائیھ

رفض فنى:ر القانونىالتقری

(54)

-   19

2006060258 (21)
2008/5/20 (22)

بیومي عبد الرحمن بیومي (71)

االسكندریة-مدینة برج العرب الجدیدة –حى الجامعات ومراكز البحوث 

باستخدام المذیبات طریقھ الستخالص عدیده الفینوالت من بذور العنب و تعظیم انتاجھ
لعضویھ المائیھا

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   20

2006060258 (21)
2006/6/21 (22)

بیومي عبد الرحمن بیومي (71)

االسكندریة-مدینة برج العرب الجدیدة –حى الجامعات ومراكز البحوث 

باستخدام المذیبات جھطریقھ الستخالص عدیده الفینوالت من بذور العنب و تعظیم انتا
العضویھ المائیھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   21
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2006100565 (21)
2006/10/30 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

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

مستخلص من جذور نبات النبقدواء لعالج السكر ومضاعفاتھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   22

2007110571 (21)
2007/11/4 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث 33

متریة ذات ذاكره تجھیز متوالفات طبیھ نانوتقنیة المحاكاة البیولوجیھ لتصمیم و(54)
للشكل لتعویض االنسجھالعظمیھ

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  23

2008060952 (21)
2008/6/8 (22)

حسن فتحى مرسى الدخاخنى (71)

قریة المثلث–مركز الدیاض –كفر الشیخ 

المعزولة دون نزع الطبقة العازلةمشابك توصیل الكھرباء بین األسالك
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  24
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2008081430 (21)
2008/8/25 (22)

محمد المنشاوى حسین شلبى (71)

البساتین-شارع السالم ارض البصري20

ندى العادي في البورتالاستخدام تراب اسمنت الممرات الجانبیھ بدال من جزء من االسمنت
البالط المزایكو

فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-  25

2008091536 (21)
2008/9/16 (22)

نوبى محمد السید عید (71)

قنا-اسنا -الشغب 

سید االختراعات
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  26

2005120523 (21)
2005/12/18 (22)

خالد محمد سلیمان حسن (71)

ش كاستنیا ارض شاكوس الرأس السوداء األسكندریة5

طرق الطاقھ
لالكتشافات والنظریات العلمیة رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   27



126

بیان
ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة2002لسنھ 82رقم 

)2011فبرایر (
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019618 (11)
1991010008 (21)

مغطي) كترودالی(شبكة معدنیة ممددت وھیكل موجب  (54)
EXPENDED METAL MESH AND COATED ANODE
STRUCTURE.

التك سیستمز كوربوریشن (71)
فھمى سعد سالم (74)

-   1

020166 (11)
1994010001 (21)

اجھزة غلق (54)
LOCKING APPARATUS

مولى تى لوك لیمتد (71)
محمد محمد بكیر (74)

-   2

020202 (11)
1993010032 (21)

وثیقة ( 4 ل ت ب( 4عملیة لتحضیر مركبات بتزوبیران ومضادات لماده لكوترابین ب 
الصلھ بھا

(54)

BENZOPYRAN AND RELATED LTB 4 ANTAGOINYS .

فایزر انك  (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   3
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020250 (11)
1994010045 (21)

ثانى كلورو ایثان بواسطة كلورو مباشرة-1،2عملیة وجھاز لتحضیر  (54)
PROCESS AND APPARATUS FOR PREPARING 1,2-
DICHLOROETHANE BY DIRECT CHLORINATION

ھوكست اكتینجز للشافت (71)
محمود محمود الشربینى (74)

-   4

020431 (11)
1994010023 (21)

جھاز دینامیكى لعالج شلل األطراف (54)
THE DYNAMIC BRACE

محمد جمال حسن على سید احمد عمار (71)

-   5

020443 (11)
1994010038 (21)

اصناف ماصة ذات غطاءات للسروایل تلتف بشكل طبیعى حول جوانب السراویل (54)
ABSORBANT ARTICLES HAVING PANTY COVERING
COMPONENTS THAT NATURALLY WRAP THE SIDES OF
PANTIES.

.ذى بروكتر اند جامبل كومبانى شركة متحدة (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   6
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020453 (11)
1994010032 (21)

فوطة صحیة مرنة رقیقھ عموما ذات حدبة ماصة مركزیھ (54)
GENERALLY THIN,FLEXIBLE,SANITARY NAPKIN WITH
CENTRAL ABSORBENT HUMP

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى ، شركة متحدة (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   7

021187 (11)
1997010023 (21)

طریقھ متجدده وتركیب الزالھ الكبریتیدات من تیارات الغاز (54)
REGENERATIVE METHOD AND COMPOSITION FOR
REMOVING SULFIDES FROM GAS STREAMS.

كویكر كیمیكال كوربوریشن (71)
جورج عزیز عبد الملك (74)

-   8

021237 (11)
1998010059 (21)

عملیھ النبعاث ثابت لسوائل متطایره (54)
PROCESS AND DEICES FOR THE CONSTANT EMISSION OF
VOLATILE LIOUIDS

انستیتیوتو ناشیونال دي انفا سیتجا سیون واي تكنولوجیا اجراریا واي (71)
محمد محمد بكیر (74)

-  9
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021719 (11)
1997010002 (21)

فرشھ اسنان وطریقھ لتصنیعھا (54)
TOOTHBRUSH AND METHOD FOR ITS MANUFACTURE

ه.ب.م.كورونیھ ویرك ج (71)
محمد محمد بكیر (74)

-  10

021917 (11)
1998010100 (21)

مركبات اوكسادیازین مبیدة للحشرات (54)
INSECTICIDAL OXADIAZINE COMPOUNDS

)یونیرویال كیمیكال لیمیتھ( یونیرویال كیمیكال لیمتد  (71)
ادىھدى احمد عبد الھ (74)

-  11

022269 (11)
1997101067 (21)

طریقة لتصنع السجاد بإستخدام الھواء المضغوط فى زرع الغرز (54)
~A PROCEDURE TO MANUFACTURE RUGS BY USING
COMPRESSED AIR TO INSERT THE PILE

نبیل محمد عید حسن (71)

-  12
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19685
1992010038 (21)

1992/1/23 (22)
دیون تستخدم فى اباده االعشاب13-سیانو -2مشتقات  (54)

Herbicidal 2-cyano-1,3-diones

رون بوالن اجریكلتشر لیمتد (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-   13

23581
2004010012 (21)

2004/1/10 (22)
میدیا البیوجرین (54)

BIOGRAIN MEDIA

جمال الدین محمد علي یوسف (71)

-   14

2005010020 (21)
2005/1/15 (22)

قالب صب للتبریدالمفاجئ بالسائل (54)
A MOLD WITH INSTANT LIQUID COOLING

شركھ المانیھ مساھمھ-كى ام اوروبا میتال اكتین جیسیلشافت (71)
مایرید فرانس (74)

-   15
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020104 (11)
1993010052 (21)

التى یمكن طریقھ إستخالص صیدالنى نشط من نبات البیتاسیتم مارثیینم واالدویھ
تحضیرھا منھ

(54)

.

كي جي. شابیر اند برومیر جي ام بي اتش اند كو  (71)
سمر اللباد (74)

-   16

022269 (11)
1997101067 (21)

طریقة لتصنع السجاد بإستخدام الھواء المضغوط فى زرع الغرز (54)
~A PROCEDURE TO MANUFACTURE RUGS BY USING
COMPRESSED AIR TO INSERT THE PILE

نبیل محمد عید حسن (71)

-   17

1992010038 (21)

1992/1/23 (22)
دیون تستخدم فى اباده االعشاب13-سیانو -2مشتقات  (54)

Herbicidal 2-cyano-1,3-diones

رون بوالن اجریكلتشر لیمتد (71)
عاصم شریف احمد (74)

-   18
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20665
1995010025 (21)

1995/1/11 (22)
طریقھ احداث ثقب حفر فى تكوین ارضى (54)

METHOD OF CREATING A BOREHOLE IN AN EARTH
FORMATION

ف. شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى ب  (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-   19

020104 (11)
1993010052 (21)

التى یمكن طریقھ إستخالص صیدالنى نشط من نبات البیتاسیتم مارثیینم واالدویھ
تحضیرھا منھ

(54)

.

كي جي. ام بي اتش اند كو شابیر اند برومیر جي  (71)
سمر اللباد (74)

-   20

1991010028 (21)
1991/1/19 (22)

الصفراویةاو دواء جدید یستخدم موضعیا لعالج مرض الھیرسیوتزم مكون من العصارة
لتالشى أالثار احد مكوناتھا كأمالحھا تستخدم مشبعة باالمونیا او أالمونیوم سلفات

یساعد على لجانبالخضیرة لباقى أالدویة كاھرمونات المستخدمھ لعالجھ وھذا الدواءا
الثىام الجروح

(54)

AN OINTEMENT USED LOCALLY FOR TREATMENT OF
HAIRSUTISM AFTER EPILATION OF HAIE

عبد الناصر ابراھیم عبد الوھاب ابزاھیم توحید (71)

-   21
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1992010038 (21)
1992/1/23 (22)

دیون تستخدم فى اباده االعشاب13-سیانو -2مشتقات  (54)
Herbicidal 2-cyano-1,3-diones

رون بوالن اجریكلتشر لیمتد (71)
عاصم شریف احمد (74)

-   22

1995010018 (21)
1995/1/10 (22)

منظم ومبین االشعال (54)
IGNITION DETECTOR AND REGULATOR

حسین تونى عرفات محمد (71)

احمد السعید (74)

-   23

1995010025 (21)
1995/1/11 (22)

طریقھ احداث ثقب حفر فى تكوین ارضى (54)
METHOD OF CREATING A BOREHOLE IN AN EARTH
FORMATION

ف. شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى ب  (71)
عاصم شریف احمد (74)

-   24



135

2004010012 (21)
2004/1/10 (22)

میدیا البیوجرین (54)
BIOGRAIN MEDIA

جمال الدین محمد علي یوسف (71)

-   25

2004010022 (21)
2004/1/13 (22)

طریقھ لحمایھ الطبقھ الجلدیھ (54)
METHOD OF DERMAL PROTECTION

سینجینتا لیمتد (71)
سھیر میخائیل (74)

-   26

024087
 2005010020 (21)

2005/1/15 (22)
قالب صب للتبریدالمفاجئ بالسائل (54)

A mold with instant liquid cooling

شركھ المانیھ مساھمھ-كى ام اوروبا میتال اكتین جیسیلشافت (71)
احمد اللبادسمر (74)

-   27
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2006010004 (21)
2006/1/1 (22)

الشبكھ الثالثیھ لعالج الفتق (54)
Trio hernia repair device

محمد عبد اهللا السعید محمد شعبان (71)

-   28

2007010017 (21)
2007/1/15 (22)

انتى فین (54)
ANTI VIN

عبد العزیز كحلھیحیى  (71)

-  29

2008010006 (21)
2008/1/2 (22)

التلیفون المحمولطریقھ لالنذار عن بعد ضد السرقھ باستخدام التلیفون المحمول و شبكات (54)
method for protecting the important vital and strategic enterprises
against theft by using the mobile and its networks.

-محمود مصطفى عوض -سعد عبد الحمید عبد الحمید مطاوع -جورج عبد المسیح زكى 
حسن على على عتمان (71)

-  30

PCT/NA2004/000055 (21)
2004/7/20 (22)

جلیسرول مقبولھ صیدالنیا–اجسام حاملھ لفوسفات  (54)
Pharmaceutically acceptable phosphate-glycerol carrying Bodies

شركھ مساھمھ ایرالندیھ-فاسوجین ایرالند لیمتید (71)
سمر اللباد  (74)

-  31



137

PCT/NA2006/000640 (21)
2006/7/5 (22)

عملیھ لبدء تشغیل مھذب حرارى ذاتى (54)
PROCESSES FOR STARTING UP AN AUTOTHERMAL
REFORMER (AS AMENDED)

ســینیرولیــم كوربوریشن (71)
ھدى احمد عبدالھادى (74)

-  32

PCT/NA2006/000682 (21)
2006/7/19 (22)

لاللتھابتركیبات تشتمل على جلوكوز امینو جلیكان وعقار غیر ستیرویدى مضاد (54)
COMPOSTIONS COMPRISING GLYCOSAMINOGLYCAN AND
NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUG

شركة مساھمة ھندیة-باناسیا بان تك ال تي دي (71)
سمر احمد اللباد (74)

-  33

PCT/NA2007/000671 (21)
2007/6/27 (22)

والخضرواتعبوه لھا غالف من ماده واحده ومزوده بغطاء الحتواء منتجات الفاكھھ (54)
SINGLE-MATERIAL PACKAGE FOR CONTAINING FRUIT
AND VWGETABLE PRODUCE WITH LID

ل. بوكسیدیا ، س (71)
محمود رجائى  (74)

-  34
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PCT/NA2007/000704 (21)
2007/7/8 (22)

مرشح التنظیف الذاتِي المحسِن لماِء الرى الزراعِي (54)
IMPROVED SELF- CLEANING FILTER FOR AGRICULTURAL
IRRIGATION WATER

سلفادور, روس روكا  (71)
يوسف حافظ (74)

-  35

PCT/NA2007/000708 (21)
2007/7/9 (22)

مشتقات اندول لعالج العدوى الفیروسیھ (54)
INDOLE DERIVATIVES FOR TREATING VIRAL INFECTIONS

شركھ مساھمھ امریكیھ–وجیس اى ان سى تكنولجینیالبس (71)
سمر اللباد (74)

-  36

PCT/NA2007/000713 (21)
2007/7/10 (22)

عملیات لتحضیر كحوالت امینو ایثوكسى بنزیل (54)
PROCESSES FOR THE PREPARATION OF
AMINOETHOXYBENZYL ALCOHOLS.

ویث (71)
هادىهدى احمد عبد ال (74)

-  37
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PCT/NA2007/000737 (21)
2007/7/17 (22)

تحتوىمزدوجھ العمل واجھزه توصیل عقاقیرPPAR طریقھ الستخدام مركبات ناھضھ (54)
METHODS OF USE OF DUAL PPARR AGONIST COMPOUNDS
AND DRUG DELIVERY DEVICES CONTAINING SUCH
COMPOUNDS

تیـس ا ج ، شركھ مساھمھنوفار (71)
هدى عبد الهادى  (74)

-  38

2008010060 (21)
2008/1/13 (22)

قرص-داخل-تركیبات قرص (54)
TABLET-IN-TABLET COMPOSITIONS

ویث (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-   39
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بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 
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صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
یدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع المق

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة       
رر وذلك طبقـــًا ألحكام         ع الرســـم المق ذلك ودف ة ب قانون حمایة الملكیة الفكریة الخاص

"2002لسنھ 82الصادر بالقانون رقم 
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یس لیمتدوروثمانز انترناشیونال سیرف :یعلــــن
مدینھ الجیزه-امبابھ -96رقم . ب.ص :المركز العام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة
31/03/2002الصادرة بتاریخ 021789لبراءة االختراع رقم 

:عن الرغبة

غالف عبوة تحتوى على مواد تدخین :فى شــأن
سمر أحمد اللباد :الوكـــیل

-   1

ایفونیك دیجوسا جى ام بى اتش :یعلــــن
.العتبھ11511القاھره كود 380ب .ص :المركز العام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة
19/08/2009الصادرة بتاریخ 024508لبراءة االختراع رقم 

:عن الرغبة

زین محسنحبیبات فوق كربونات الصودیوم مغلفھ ذات ثبات تخ :فى شــأن
موریس وھبھ موسى :الوكـــیل

-   2

.شركة مساھمة بلجیكیة-سولفاي  :یعلــــن
الجیزة32شقة 7شارع شاھین العجوزة، الدور 46-11511بالقاھرة 171ب .ًص :المركز العام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة
05/01/2009الصادرة بتاریخ 024286لبراءة االختراع رقم 

:عن الرغبة

مادة حفازة و طریقة طور غازي تستعمل ھذه المادة الحفازة :فى شــأن
وجدى نبیھ عزیز :الوكـــیل

-   3
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أحكام قضائیة 
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تاریخ   -1 ضاء اإلداري بمجلس الدولة دائرة منازعات االقتصاد واالستثمار     15/01/2011ب ة الق درت محكم أص
م            ى الدعوى رق ا ف سابعة حكمھ رة ال خالد احمد أمام محمد ضد كال / ق المقامة من المھندس33241/64الدائ

تور     : من    تاذ الدك سید األس بح   / ال ر ال ى   وزی صفتھ ( ث العلم سید األستاذ الدكتور )ب رئیس أكادیمیة البحث /، ال
ى   صفتھ (العلم زمتھ       ) ب ى الدعوى، وأل صومة ف ى الخ رك المدع بات ت ة بإث ت المحكم بابھا حكم ى أس ناء عل ب

:المصروفات، وھذا الحكم یتعلق بالطلب المقدم لمكتب البراءات من المدعى وبیاناتھ كالتالى
2007010001 (21)

2007/1/4 (22)
عاصم شریف احمد شریف-2خالد احمد امام 

–اول الھرم –شارع النادى الریاضى 2-2مدینھ نصر –الحى الثامن –مصطفى النحاس 76
الجیزة

(71)

السویتشجرس باب شقة بااللحان والرنات على الكھرباء مباشرة یعمل بنظام فصل التیار عبر (54)

-

تاریخ   -2 س الدولة دائرة منازعات االقتصاد واالستثمار       15/01/2011ب ضاء اإلداري بمجل ة الق درت محكم أص
م            ى الدعوى رق ا ف سابعة حكمھ رة ال خالد احمد أمام محمد ضد كال / ق المقامة من الھمندس33248/64الدائ

تور   : من    تاذ الدك سید األس ى    / ال بحث العلم ر ال صفتھ (وزی تور   ) ب تاذ الدك سید األس یس  / ال أكادیمیة البحث رئ
ى   صفتھ ( العلم زمتھ           ) ب ى الدعوى ، أل صومة ف ى الخ رك المدع بات ت ة بإث ت المحكم بابھا حكم ى أس ناء عل ب

.المصروفات

تاریخ  -3 أصدرت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة دائرة منازعات االقتصاد واالستثمار          15/01/2011ب

المقامة من ستوب فورت عن شركة سميث كالين  ق 40685/62الدائـرة الـسابعة حكمهـا فى الدعوى         

رئيس مكتب  / ، السيد )بصفته( رئيس أكاديمية البحث العلمى     / السيد األستاذ الدكتور  : بيشان ضد كال من   

، بناء على أسبابها    )خصم مدخل بصفته  (وزير الصحة   / ، السيد األستاذ الدكتور   )بصفته(براءات االختراع   

كال، وبإلغاء قرار وزير الصحة باالعتراض على طلب تسجيل براءة حكمـت المحكمـة بقـبول الدعوى ش       

، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد باألسباب ، والزمت وزير               869/2001االختـراع رقم    

ـ :الصحة المصروفات، وهذا الحكم يتعلق بالطلب المقدم لمكتب البراءات من المدعى وبياناته كالتالى

2001080869 (21)
2001/8/8 (22)

سمیث كالین بیتشا
القاھرة-كورنیش النیل 1085

(71)

عالج جدید (54)
223669/60 (31)

07/08/2001 (32)
US (33)

-
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استدراك 
كأن لم یكن
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شر بطریق الخطأ بجریدة اغسطس          م الن 0056/2008PCT/NAبنفس الطلب ) 708(عدد 2010ت
ـ :كأن لم یكن وبیانات الطلب كاالتى
2008010056 (21)

2008/1/10 (22)
فى. جانسن فارما سوتیكا أن 

.  بلجیكا-بى بیرس 2340–30تورنھوتسفیج 
(71)

ق لعالج مسببات الصرعطر (54)
PCT/US2006/026277 - 60/698,625 (31)

2006/7/7 - 2005/7/12 (32)
US (33)

-   1



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

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)715(العدد رقم 2011عدد  مارس 






أميرة محمــد أحمــد. أ مرفت توفيق عبــــد اهللا. أ

أحمد حسـين أحمـــد. أ

مراجعة
نيفال محمد نبيـــــل. أ

ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيد      أ. أ

شيماء ابراهيـم نبيـــل. أ فرج محمـــــــد يوسف. أ

زينب صبـــــح. أ







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  -

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

1 --والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس2011بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر فبراير -

5 والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون بشأن      2011بـيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر فبراير        

------------------------------------------PCTالبراءات 

-

16 یة  إطارللطلبات المقدمة فــى2011فبرايرخالل شهرالتـى تم قبولها  بالطلـبات   بـيان    اتفاق

--------------------------MAIL BOX) الجات(التعاون بشأن البراءات 

-

19 والمقدمة فى اطار اتفاقيــــة    2011التـى تـم قبولها خالل شهر فبراير       بالطلـبات   انبـي 

------------)من القانون 17حكام المادة وفقا ال(PCTبشأن البراءاتالتعـــاون

-

25 للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقية باريس 2011فبرايربيان البراءات الصادرة خالل شهر  -
32 اتفاقية التعاون  للطلبات المقدمة فى إطار      2011فبراير بـيان البـراءات الـصادرة خالل شهر       

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

-

38 یان   ھر  ب الل ش صادرة خ راءات ال ربالب دة  2011فبرای ار معاھ ى إط ة ف بات المقدم PCTللطل
MAIL BOX

-

43 لسنـــھ82من القانون ) 17(طبقا الحكام المادة2011بیان بالبراءات الصادرة خالل شھر فبرایر 
2002-----------------------------------------------------------

-



2

51 للطلبات المقدمة فى اطار معاهدة باريس 2011بـيان بالبـراءات الـصادرة خالل شهر فبراير     

---------------------------------------------)نموذج منفعة(

-

54 ---------------------------------------بيان بانتقال ملكية البراءة  -
57 ----------------------------------------اسم الشركة بيان بتعديل  -
64 -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه  -
80 -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن  -
83 -------------------برفضها فنيـــــا بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات -

89
بـيان بالبراءات والطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق              

----وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية2002لسنه 82الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

-

116 ------------------------------------------بيان باستدراك صادر  -



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل 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 ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



  العددافتتاحية 
 

 
 لسنة  57    دخلـت مـصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 1949 لسنة   132 الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           1939
 82 ثم قانون رقم     وم والنماذج الصناعية ،   ــالخـاص ببراءات االختراع والرس    

 وبمقتضى القانون األخير فإنه     ملكية الفكرية  والخاص بحماية حقوق ال    2002لسنة  
يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم             

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
ميع المجاالت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى ج   

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

 .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 
 

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

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بما       واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت       
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .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

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
GB المملكة المتحدة BM برمودا

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
GW غینیا بساو CG الكونغو
GY جویانا CH سویسرا
HK ھونج كونج CI ساحل العاج
HN ھندوراس CL شیلى
HR كرواتیا CM رونیكام
HU المجر CN الصین
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )



iii

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
MD جمھوریة ملدوفا ID إندونسیا
ML مالى IE أیرلندا
MN منغولیا IL إسرائیل
MR موریتانیا IN الھند
MT مالطا IQ العراق
MV جزر المالدیف IR إیران
MW مالوى IS أیسلندا
MX الماكسیك IT إیطالیا
MY مالیزیا JO االردن
MZ موزمبیق JP الیابان
NA نامیبیا KE كینیا
NE النیجر KG كرجیزستان
NG نیجیریا KM كومورس
NI نیكاراجوا KN سانت كیتسى ونیفیز
NL ھولندا KP )شمالیة(جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
NO النیرویج KR )الجنوبیة(جمھوریة كوریا
NZ نیوزیالندا KW الكویت
OM عمان KZ كزاخستان
PA بنما LA جمھوریة الو الدیمقراطیة
PE بیرو LB لبنان
PG جمھوریة غینیا الجدیدة LC سانت لوشیا
PH الفلبین LI لیخنشتین
PK باكستان LK سیریالنكا
PL بولندا LR لیبیریا
PT البرتغال LS لیسوتو
PY بروجواى LT لتوانیا
QA قطر LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر

( v )



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

SL سیرالیون
SM سان مارینو
SN السنغال
SO الصومال
SR سورنیام
ST ساوتومى و برنسبى
SV السلفادور
SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
TD تشاد
TG جووت
TJ طاجیكستان
TH تایالند
TM تركمانستان
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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ان بی
2011التى تم قبولھا خالل شھر فبرایر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



2

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ى مكتب براءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خالل ستین             وجھ إل ی

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا       یومًا
ادة   ن الم ثة م رة الثال ام الفق یقًا ألحك یة  16تطب وق الملك ة حق ون حمای ن قان م

"2002لسنة 82الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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2003030278 (21)
2003/3/19 (22)

POLIMERI EUROPA S.P.A (ITALY) (71)
1- TIZIANO TANAGLIA, (72)

3- FRANCESCO MASI,

4- AROLDO BIGGI,

عملیھ لتوظیف بولي اولیفینات (54)
MI 2002A000583 (31)

2002/3/20 (32)

IT (33)

-   1

2006090521 (21)
2006/9/27 (22)

FRAFT FOODD HOLDINGS IN
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-JAMES MORAN , W. (72)

2-CHAD GALER,

3-MARY C., DOYLE

4-BENJAMIN DIAS,

5-LESLIE KOPKO,

6-PAUL GASS,

7-HERMANN EIBEL,

8-LUDMILLA GIMELFARD,

منتجات جبن طازجھ معززه بمكونات نكھھ متولده حیویا وطرق االنتاج (54)
11/241645 (31)
2005/9/30 (32)

US (33)

-   2
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من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية17هذا الطلب تم قبوله وفقا الحكام المادة 

2007120676 (21)
2007/12/31 (22)

)جمھوریة مصر العربیة( كبیر مرشدین اول -محسن نجم عطیھ نجم. أ (71)
محسن نجم عطیھ نجم. ا (72)

المطوره) 2(لمالحى نجمات البحر االرشادیھ القاعیھ نظام نجم ا (54)

-   3

2008081431 (21)
2008/8/25 (22)

)جمھوریة مصر العربیة( -عصام ماھر خالد عوض.أ (71)
عصام ماھر خالد عوض. أ (72)

مقبض الحمایھ لقواطع التیار ضد اخطاء التشغیل فى لوحات توزیع جھد
) ف. ك 66ف ، . ك 11(

(54)

-   4

2008091595 (21)
2008/9/24 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(جمال فایز قبیصى. ا (71)
جمال فایز قبیصى.ا (72)

طریقھ لحفظ المواد الغذائیھ بطریقھ الطھى و التجفید (54)

-   5

م             ب رق شر عن الطل تم الن م ی و  بجریدة 1624/2008ل دد  2010مای لحین الرد على  705ع
شئون القانونیة فى          تھ من ال م احال لیتم النشر عنھ بالجریدة وبیاناتھ 06/04/2011االحاطة وت

:كاالتى
2008091624 (21)

2008/9/29 (22)
JOAN REPISO CORDON (71)
1-COMS JOSEP
2-JOAN REPISO CORDON

(72)

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
قنوات محسنھ لعملیات الزراعھ المائیھ او ما یماثلھا (54)

-   6
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر فبرایر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



6

ل ذى شأن      "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
باب اال  ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تین ی الل س ك خ راض وذل عت

ریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام            ى ج ب ف بول الطل ن ق اریخ االعالن ع ت
ادة          ن الم ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون   16الفق

"2002لسنة 82رقم 



7

2008010015 (21)
2008/1/6 (22)

FROMAGERIES BEL(FRANCE) (71)
1-DAL, SYLVAIN (72)

2-WEBER, JEAN-CLAUDE

تجمیعھ تتضمن عنصر لتصنیع عبوة لتعبئة منتج غذائى ، بجانب تصنیع عبوة مناظرة ، و
ھذه العبوة والمنتج الغذائى و تركیب وطریقة التقطیع

(54)

PCT/FR2006/001691 - 0507546 - 0507545 (31)
2006/7/11 - 2005/7/13 - 2005/7/13 (32)

FR (33)

-   1

2008010070 (21)
2008/1/14 (22)

TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A
(ITALY)

(71)

1-ARGENTA, PAOLO (72)

2-REALI, SILVIO

3-LODATI, CLAUDIO

4-BIANCHI FERRI, MAURO

للفرن ذاتھ والعملیة غاز المنبعث من فرن للتسخین المسبق للنفایات الداخلةجھاز الحتراق ال
ذات الصلة

(54)

MI2005A001338 - PCT/EP2006/006800 (31)
2005/7/14 - 2006/7/10 (32)

IT (33)

-   2
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2008020278 (21)
2008/2/17 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-APPLEBY, DORIS (72)

2-BROOKER, ALAN, THOMAS

وبولیمر كربوكسیالتتركیبھ صلبھ للغسیل یتضمن الكیل بنزین سلفونات ، وملح كربونات (54)
PCT/IB2006/052851 - 05018028,0 (31)

2006/8/17 - 2005/8/19 (32)
US (33)

-   3

2008040613 (21)
2008/4/15 (22)

HYDROPATH HOLDINGS LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
STEFANINI, DANIEL (72)

طریقة وجھاز لتنقیة المیاه یتضمنان تولید طبقة ذات قطبین (54)
PCT/GB2006/003794 - 0520977,0 (31)

2006/10/12 - 2005/10/15 (32)

GB (33)

-   4

2008040617 (21)
2008/4/15 (22)

CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

RUY, YONG J . (72)
عملیة النتاج الكربونات العضویة (54)

11/256.394 - PCT/US2006/033943 (31)
2005/10/21 - 2006/8/30 (32)

US (33)

-   5
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2008061088 (21)
2008/6/25 (22)

OTTAVIANI S.R.L. (ITALY) (71)
1-MORRONI, LUCIANO (72)

2-OTTAVIANI, STEFANIA

مخمده للصدامات فى الكعبةذو ولیج"مركب"طریقة تصنیع حذاء  (54)
PCT/IT2007/000028 - MC2006A000010 (31)

2007/1/15 - 2006/1/20 (32)
IT (33)

-   6

2008111922 (21)
2008/11/26 (22)

HINDUSTAN UNILEVER LIMITED (INDIA) (71)
1-JAMBEKAR, GIRISH VMAKANT (72)

2-MISTRY, MAHENDRAKUMAR MAGANLAL

خرطوش بھ مبید حیوى (54)
917/MUM/2006 - PCT/EP2007/055132 (31)

2006/6/12 - 2007/5/25 (32)
IN (33)

-   7

2009030322 (21)
2009/3/11 (22)

VALINGE INNOVATION AB (SWEDEN) (71)
1-JACOBSSON, JAN (72)

2-WINGARDH, PETER

حواف جھاز وطریقة لضغط حافة قاطوع جاھز یستخدم في البناء،وقاطوع جاھز لھ
مضغوطة

(54)

11/521439 - 06019228 - PCT/SE2007/000805 (31)
2006/9/15 - 2006/9/15 - 2007/9/13 (32)

SE (33)

-   8
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2009030384 (21)
2009/3/23 (22)

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-SENETAR, JOHN J. (72)

2-MILLER, STERLING T.

3- BOZZANO, ANDREAG.

خاملمنتج بترولى) ھدام ( و تقطیر أتالفى )معزز ( تكامل مؤكسد مقوى  (54)
11/541,116 - PCT/US2007/060920 (31)

2006/9/28 - 2007/1/26 (32)
US (33)

-   9

2009040616 (21)
2009/4/30 (22)

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-
VURWETENSC HAPPELIJK (NETHERLANDS)

(71)

1-ASSINK, JAN WILLEM (72)

2-HANEMAAIJER, JAN, HENDRIK

3-JANSEN, ALBERT, EDWARD

4-VAN MEDEVOORT, JOLANDA

5-DE JONG, HANS

6-VAN SONSBEEK, ERIC

7-KOELE, ENGELBERT PETER JURRIE JAN

طریقة تقطیر غشائي لتنقیة سائل (54)
PCT/NL2007/050524- 06076956,9 (31)

2006/10/31-                   2007/10/31 (32)
NL (33)

-  10
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2009050702 (21)
2009/5/13 (22)

NOVATEC BIOSOL AG (GERMANY) (71)
1-MERTINS, MAX (72)

2-SELIG, MARTIN

جھاز غسیل وطریقة غسیل للوحات تجمیع الطاقة الشمسیة (54)
10 2006 053 704,1 - PCT/DE2007/002071 (31)

2006/11/15 - 2007/11/15 (32)
DE (33)

-  11

2009081230 (21)
2009/8/12 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
PETER DE KOCK (72)

جھاز و طریقة لطالء شریط معدن بالغمس على الساخن (54)
- 102007036743,2- 102007008308,6 PCT/EP2008/000878

 102007040 075,8 - 102007057480,2
(31)

 2007/8/3 -            2007/8/24 -         2007/11/29
2008/2/5 -           2007/2/16

(32)

DE (33)

-  12

PCT/NA2007/000091 (21)
2007/1/29 (22)

EKEROTH, LARS (DENMARK) (71)
EKEROTH, LARS (72)

)المھدر(للماء عملیھ ومفاعل للمعالجھ الحیویھ المكثفھ والفعالھ من حیث الطاقھ، (54)
PCT/DK2004/000867 - PA2004 01180 (31)

2004/12/16 - 2004/8/3 (32)
DK (33)

-  13
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PCT/NA2007/000440 (21)
2007/5/2 (22)

LIFE SHIELD ENGINEERED SYSTEMS, LLC
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

HALL, BRUCE, S. (72)
نظم احتواء قذیفة وشظایا قذیفة وطرق إلنتاجھا (54)
PCT/US2005/039619 - 60/623,943 (31)

2005/11/2 - 2004/11/2 (32)
US (33)

-  14

PCT/NA2007/000485 (21)
2007/5/17 (22)

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-MARTIN, G, BOSMA (72)

2-ERIK, K CORNELISSEN

3-JOHN, D. DEWAR

طریقة لمنع التسرب في حیز حفرة بئر (54)
PCT/EP2005/056057 - 04105894,2 (31)

2005/11/18 - 2004/11/18 (32)

US (33)

-  15
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PCT/NA2007/000489 (21)
2007/5/20 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA))

(71)

1-LANT, NEIL, JOSEPH (72)

2-MC RITCHIE, ALLEN, CAMPBELL

3-CLARE, JONATHAN, RICHARD

4-SOUTER, PHILIP, FRANK

5-MEDINA ,JAVIER

6-LIU ,ZAIYOU

تركیبات منظفھ (54)
60/724,758 - PCT/US2005/042942 - 04257384,0 (31)

2005/10/7 - 2005/11/28 - 2004/11/29 (32)

US (33)

-  16

PCT/NA2007/000709 (21)
2007/7/9 (22)

1-HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. (NETHERLANDS)
2-SHELL CANADA LIMTED

(71)

1-WOLTER W. JOHANNES (72)

2-THOMAS J. VLOOSWIJK

جھاز تحكم ضغط حاویة (54)
1027998 - PCT/NL2006/000013 (31)

2005/1/11 -                     2006/1/11 (32)
NL (33)

-  17



14

PCT/NA2007/000990 (21)
2007/9/19 (22)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-LEUNG, LINUS, K. (72)

2-BARTOS, THOMAS, M.

لھاعملیة وجھاز لتصنیع أحماض كربوكسیلیكیة عطریة بما فى ذلك صور نقیة (54)
PCT/US2006/010486 - 60/663,792 (31)

2006/3/20 - 2005/3/21 (32)
US (33)

-  18

PCT/NA2007/001060 (21)
2007/10/4 (22)

CABOT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
GREEN, MARTIN, C. (72)

طریقھ النتاج ھیدروجین او غاز مخلق (54)
PCT/US2006/012971 - 60/668,754 (31)

2006/4/6 - 2005/4/6 (32)

US (33)

-  19
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PCT/NA2007/001081 (21)
2007/10/10 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA))

(71)

1-BOECKH, DIETER (72)

2-BITTNER , CHRISTIAN

3-MISSKE, ANDREA

4-CASAO DOMINGUEZ , ARTURO LUIS

لكوكسیلیةألكیلین إیمینات أتركیبات منظفة بھا بولى  (54)
60/671,493 - PCT/EP2006/061553 (31)

2005/4/15 -                  2006/4/12 (32)
US (33)

-  20

2009030435 (21)
2009/3/31 (22)

FLUOR TECHNOLOGIES CORPORATION
(UNITED STATES OF AMVERICA)

(71)

MENG, WEIHONG (72)
نتاج بئر مرتفع الضغطخوانق إنتاج ثنائیة على عمق مغمور إل (54)

60/849,511 - (PCT/US2007/021489) (31)
2006/10/4 -                      2007/10/4 (32)

US (33)

-   21
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر فبرایر بالطلبات 

بشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
)الجات( 



17

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذل   ك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ف   یھا وق شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل دار  ویت راءات اص ى اج سیر ف ال

"البراءة  



18

2003040319 (21)
2003/4/6 (22)

PFIZER INC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-PATRICIA ANN BASFORD (72)

2-PETER THOMAS STEPHENSON

3-STEFAN COLIN TAYLOR

4-ANTHONY WOOD

مشتقات تروبان المفیده فى العالج (54)
020807,1 - 0301575,7 (31)
2002/4/8 - 2003/1/23 (32)

GB (33)

-   1
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر فبرایر بالطلبات 
PCTبشأن البراءاتالتعـــاوناتفاقیــــة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (
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راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض عل   ى السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ر  ى االعت رتب عل دار   ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم اض ف

"البراءة  



21

2008030543 (21)
2008/3/30 (22)

OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC (JAPAN) (71)
1-SHOJI, HIDEKATSU (72)

2-TATEISHI, ISAMU

3-YOSHIKAWA, KAZUNARI

الحجراتغطاء تعلیق وحقیبھ تسریب متعدده (54)
2005-008018 - 2005-009257 - PCT/JP2006/317527 (31)

2005/9/30 - 2005/11/4 - 2006/9/5 (32)
JP (33)

-   1

2008050716 (21)
2008/5/4 (22)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
(GERMANY)

(71)

1-ROHRSCHNEIDER, MARC
2-VEHDEL MANN, MATHIAS
3- DUNNE, STEPHEN, T

(72)

جھاز تصریف (54)
06000276/3 - 05026285/6 - PCT/IB2006/010536 (31)

2006/1/9 - 2005/12/2 - 2006/11/2 (32)
DE (33)

-   2



22

PCT/NA2005/000688 (21)
2005/10/29 (22)

BAYER HEALTHCARE AG (GERMANY) (71)
1-WUNBERG, TOBIAS (72)

2-BAUMEISTER, JUDITH

3-BETZ, ULRICH

4-JESKE, MARIO

5-LAMPE, THOMAS

6-NIKOLIC, SUSANNE

7-REEFSCHLAGER, JÜRGEN

8-SCHOHE-LOOP, RUDOLF

9-SÜSSMEIER, FRANK

10-ZIMMERMANN, HOLGER

11-GROSSER, ROLF

12-HENNINGER, KERSTIN

13-HEWLETT GUY

14-KELDENICH, JÖRG

15-LANG, DIETER

16-NELL, PETER

ثنائي ھیدروكینازولینات مستبدلھ (54)
PCT/EP2004/004103 - 10319612,9 (31)

2004/4/17 - 2003/5/2 (32)
DE (33)

-   3



23

PCT/NA2006/000075 (21)
2006/1/23 (22)

EUROCELTIQUE S.A (LUXEMBOURG) (71)
1-SUN, QUN. (72)

2-WEN XIN

والوقایھ من االلمتتراھیدرو ببریدیل مفیده فى العالج-جانسھ مركبات ارایل غیر مت (54)
60/489.516 - PCT/US2004/023914 (31)

2003/7/24 - 2004/7/23 (32)
US (33)

-   4

PCT/NA2006/000961 (21)
2006/10/8 (22)

MILLENIUM PHARMACEUTICALS, INC
(UINTED STATES OF AMERICA)

(71)

1-ELDER, AMY, M. (72)

2-GHOSH, SHOMIR.

3-CARSON, KENNETH, G.

4-SPROTT, KEVIN, T.

5-HARRISON, SEAN, J.

6-HICKS, FREDERICK, A.

7-RENOU, CHRISTELLE, C.

8-REYNOLDS, DOMINIC

تھابیھللعالج االمراض االPGD2 مضادات مستقبل (54)
PCT/US2005/011643 - 60/560,410 (31)

2005/4/7 - 2004/4/7 (32)
(33)

-   5



24

PCT/NA2007/000457 (21)
2007/5/6 (22)

GLOBAL MOLDISAFE HOLDINGS PTY LTD (AUSTRALIA) (71)
1-WALTON, GRAEME, FRANCIS (72)

2-WALSH, ALLAN

للسحب واالستبدالامنھ ذات ابره قابلھ) حقنھ(سرنجھ  (54)
2004/906332 - PCT/AU2005/000491 (31)

2004/11/4 - 2005/4/4 (32)
AU (33)

-   6
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بیان
2011فبرایر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



26



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یة الف وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ریة ال ســنة 82ك ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى       
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



27

024950 (11)
2004060280 (21)

2004/6/26 (22)
سومیھ محمد ابراھیم درویش/ الدكتورة

العربیھجمھوریھ مصر-اسیوطمحافظة-ش مكھ المكرمھ 30
(71)

سومیھ محمد ابراھیم درویش/ الدكتورة (72)
عن وحدة حمایة الملكیة الفكریة ـ نقطة االتصال ـ جامعة محمد فاروق محمد احمد/ الدكتور
اسیوط

(74)

اج الجل النباتى من مخلفات مصانع البطاطسطریقھ النت (54)
int. Cl.8 A23K 1/00,A23L 1/09,C08B 30/12 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1

024952 (11)
2006110605 (21)
2006/11/21 (22)

جمھوریھ مصر العربیھ-المركز القومى للبحوث
ـ الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع -بحوث للالمركز القومى-شارع البحوث 33

الجیزة ـ جمھوریة مصر العربیة 

(71)

محمد ضیاء الدین حسنین على/ االستاذ الدكتور-1 (72)

مختار محمد عبدالقادر/ االستاذ الدكتور-2

نھال سامى احمد فتحى الموجى/ الدكتورة -3

ین حسنین علىمحمد ضیاء الد/تفویض االستاذ الدكتور (74)
بمخلوط الشتالتطریقھ لمقاومھ االمراض التى تصیب جذور النباتات عن طریق البذور او

كیماوى قبل الزراعھ
(54)

int. Cl.7 25/00,65/00, 1/100 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



28

024953 (11)
2008010073 (21)

2008/1/15 (22)
قومى للبحوثالمركز ال

ـ الدقى–براءات االختراعمكتب اتصال-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33
الجیزة ـ جمھوریة مصر العربیة 

(71)

منزه جمال الدین محمد السید خفاجى/دكتوره-1 (72)

نھال لطفى ابو ریا/ دكتور-2

نادیة امین بدر/ االستاذه الدكتوره-3

عادل محى الدین الخضرى/الدكتوراالستاذ -4

ماجده محسب السید/ المفوض االستاذه (74)
الفمیھطریقھ لتصنیع ماده جدیده كبطانھ رخوه الطقم االسنان لمواجھھ القرح وااللتھابات (54)

int. Cl.8 A61C13/01, C08L39/06, C08F20/06, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3

024954 (11)
2003100966 (21)

2003/10/7 (22)
احمد السید یونس درویش/ دكتور مھندس

ـ جمھوریة مصر العریة مدینة نصر-رابعة العدویة -ش بدر الدین العینى 16
(71)

احمد السید یونس درویش/ دكتور مھندس (72)
ماكینھ الطحن المستمر لدقیق الخشب (54)

int. Cl.8 b29C39/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4



29

024956 (11)
2003080747 (21)

2003/8/2 (22)
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
18, AVENUE D'ALSACE, F-92400 COURBEVOIE (FRANCE)

(71)

1-JACQUES, REMI (72)

2-JEANVOINE, PIERRE

3-PALMIERI, BIAGIO

ھدى احمد عبد الھادى/ االستاذه (74)
فرن العداد تركیبات زجاج تحتوى على مستوى منخفض من جسیمات غیر منصھره (54)

02/09728 (31)
2002/7/31 (32)

FR (33)
int. Cl.8 C03B 5/235, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5



30

024961 (11)
2008111856 (21)
2008/11/13 (22)

SCHNEDER ELECTRIC INDUSTARES SAS
89 BOULEVARD FRANKLIN ROOSEVELT F 92500 RUEIL
MALMAISON- FRANCE

(71)

1-PREVIEUX LAURENT (72)

2-BRUNE YVES

3-BURNOT CLAUDE

4-MASNADA ROLAND

سمر اللباد/ االستاذه (74)
وحده مفاتیح كھربیھ (54)

07/08045 (31)
2008/11/16 (32)

FR (33)
int. Cl.8 H01H 83/14 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   6



31

024962 (11)
2008111854 (21)
2008/11/13 (22)

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
89 BOULEVARD FRANKLIN ROOSEVELT F- 92500 RUEIL
MALMAISON - FRANCE

(71)

1-PREVIEUX, LAURENT (72)

2-BRUNE YVES

3-BURNOT CLAUDE

4-MASNADA ROLAND

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
وحده مجموعھ مفاتیح كھربائیھ ذات تالمسات دواره قابلھ للحركھ (54)

07/08047 (31)
2007/11/16 (32)

FR (33)
int. Cl.8 H01H 1/22 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   7
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انبی
للطلبات 2011بالبراءات الصادرة خالل شھر فبرایر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



33

صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
صادر بالق  ریة ال یة الفك وق الملك م حق ون رق ســنة 82ان ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



34

024946 (11)
PCT/NA2006/001193 (21)

2006/12/12 (22)
LORD CORPORATION
111 LORD DRIVE, PO BOX 8012, CARY, NC 27512-8012
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-GREEN, CHRISTIAN, C (72)

2-TALLMADGE, JACK, N.

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
تركیبھ الصقھ للصقھا على سطح معدنى ومطاط للمعدن الالصق (54)

PCT/US2005/021520 - 60/580,306 (31)
2005/6/16 -   2004/6/16 (32)

US (33)
int. Cl.8 C08K 3/00 & C09J 11,4, 123/28 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



35

024947 (11)
PCT/NA2005/000523 (21)

2005/9/10 (22)
SASOL TECHNOLOGY (BROBBITARY) LIMITED
(SOUTH AFRICA)
1 STURDEE AVENUE ROSEBANK 2196 (ZA)

(71)

1-DE WET, JOHAN, PIETER (72)
2-JANSEN, WILHELMINA
3-JACOBSON, PAUL

محمود رجـائى الـدقى/ االستاذ (74)
استخالص منتجات االكسجھ من تیار ھیدركربون (54)

2003/1937 - 2003/6524 - PCT/IB2004/000656 - 60/453,418
60/496,816

(31)

2003/3/10 - 2003/8/21 - 2004/3/10 - 2003/3/10
 2003/8/21

(32)

ZA - ZA - WO - US (33)
int. Cl.8 C07C 7/10,C10G 21/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



36

024951 (11)
PCT/NA2006/001118 (21)

2006/11/22 (22)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASEL
(SWITZERLAND)

(71)

1-CASSAYRE, JEROME (72)

2-MOLLEYRES, LOUIS-PIERRE

3-MAIENFISCH, PETER

4-CEDERBAUM, FREDRIK

5-CORSI, CAMILLA

6-PITTERNA, THOMAS

رزقسھیر میخائیل/ االستاذه (74)
اآلفاتمشتقات بیرازین لمكافحھ  (54)

PCT/IB2005/001468 - 0412072.1 (31)
2005/5/12 - 2004/5/28 (32)

WO -            GB (33)
int. Cl.8 A01N 43/60A01N 47/20, A01N47/30 & C07D 295/00, C07D

401/00
(51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3



37

024955 (11)
PCT/NA2007/000921 (21)

2007/8/29 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

LANT, NEIL, JOSEPH (72)
ھدى سراج الدین/ االستاذه (74)

تركیبات منظفات صناعیھ (54)
PCT/US2006/00773- 05251269, 6 (31)

2006/3/3 -                   2005/3/2 (32)
US -                             EP (33)

int. Cl.8 C11D 3/386, 3/395, 3/39 (51)
سنة20: مدة الحمایة

-   4
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بیان
2011فبرایر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX
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صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یكون :  والتى تنص علــــى 2002لســنة 82حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم

منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى جریدة 
"براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



40

024927 (11)
PCT/NA2004/000094 (21)

2004/9/27 (22)
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
ACME PLAZA ANDHERI KURLA ROAD, ANDHERI 400059
MUMBAI (INDIA)

(71)

1-MIDHA, AJAY, SOHANLAL (72)

2-CHOKSHI, HEMANT, ASHVINBHAI

3-CHITTURI, TRINADHA, RAO

4-THENNATI, RAJAMANNAR

سمراحمد اللباد/ االستاذه (74)
بیبرازینیل–1–) داى اریل میثیل(-4ات مشتق (54)

PCT/IN2003/000089 - 302-MUM-2002 (31)
2003/3/27 -             2002/3/27 (32)

IN (33)
Int. Cl.7 C07D 295/14 (51)

26/03/2023تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   1



41

024930 (11)
PCT/NA2004/000039 (21)

2004/6/6 (22)
ASTRAZENECA AB
S-151 85 SODERTALJE, SWEDEN

(71)

1-BARLAAM BERNARD (72)

2-PAPE ANDREW

3-THOMAS ANDREW

ھدى عبد الھادى/ االستاذه (74)
ولینشبھ االنس1–مشتقات بیریمیدین كمنغمات لمستقبل عامل النمو  (54)

0104140,9 - PCT/SE2002/002221 (31)
2001/12/7 -                    2002/12/3 (32)

 SE (33)
Int. CI.7 C07D  239/48, 403/12 & A61K 31/505 & A61P 35/00 (51)

02/12/2022تبدا الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   2



42

024936 (11)
2002121297 (21)

2002/12/1 (22)
NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL (SWITZERLAND)

(71)

1-GASPARINI FABRIZIO (72)

2-AUBERSON YVES

3-OFNER SILVIO

ھدى احمد عبد الھادى/ االستاذه (74)
( MGLUR5 )التجاذب االیضى للجلوتاماتمشتقات استلین ذات مفعول مضاد لمستقبالت (54)

0128996,6 (31)
2001/12/4 (32)

GB (33)
int. Cl.7 A61K 31/4709,31/404 &A61P25/00&C07D 209/32, &
C07D209/32

(51)

30/11/2022تبدا الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   3



43

انبی
2011شھر فبرایر بالبراءات الصادرة خالل 

2002لسنھ 82من القانون) 17(طبقا الحكام المادة 



44

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب   یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
دا     راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم راض ف ى االعت رتب عل ر ویت

"البراءة  



45

024948 (11)
PCT/NA2006/000002 (21)

2006/1/2 (22)
SICPA HOLDING S.A.
41, AVENUE DE FLORISSANT CH-1008 PRILLY
(SWITZERLAND)

(71)

1-JUNOD, NATHALIE (72)

2-DESPLAND, CLAUDE-ALAIN

3-DEGOTT, PIERRE

4-MULLER, EDGAR

ر احمد اللبادسم/ االستاذه (74)
طریقھ ووسیلھ النتاج تصمیم مستحث مغناطیسیا فى غالف یحتوى على جسیمات مغناطیسیھ (54)

PCT/EP2004/007028 - 03015090.8 (31)
2004/6/29 -       2003/7/3 (32)

EP (33)
int. Cl.8 B41C 1/04,B41M 1/42,B41M 3/14,B42D 15/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



46

024949 (11)
PCT/NA2007/000557 (21)

2007/6/10 (22)
SICPA HOLDING S.A
AVENUE DE FLORISSANT 41 CH-1008 PRILLY
(SWITZERLAND)

(71)

1-SCHMID, MATHIEU (72)

2-DESPLAND, CLAUDE-ALAIN

3-DEGOTT, PIERRE

4-MULLER, EDGAR

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
بھ جانب یتصف باالعتماد على زاویھ الرؤیھآمانعنصر  (54)

PCT/EP2005/055884 - 04029170,0 (31)
2005/11/10 -    2004/12/9 (32)

EP (33)
int. Cl.8 B42D 15/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



47

024957 (11)
PCT/NA2005/000178 (21)

2005/4/30 (22)
ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SODERTALJE (SWEDEN)

(71)

PLE, PATRICK (72)
ھدى احمد عبد الھادى/ االستاذه (74)

SRC مشتقات كینازولین كمثبطات كیناز تیروسین (54)
PCT/GB2003/0040703 - 02292736,2 - 03290900,4 (31)

2003/10/29 -     2002/11/4 -   2003/4/10 (32)
GB -                EP -               EP (33)

int. Cl.7 C07D 491/04, 519/00, A61K 31/517 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3



48

024958 (11)
PCT/NA2005/000309 (21)

2005/6/18 (22)
N.V. ORGANON
VELPERWEG 76, NL-7824 BMARNHEM - NETHERLANDS

(71)

1-TIMMERS CORNELIS, MARIUS (72)

2-KARSTENS, WILLEM, FREDERIK, JOHAN

N.V. ORGANON
KLOOSTERSTRAAT 6 NL-5349 AB OSS ( NETHERLANDS) (73)

ھـدى عبد الھادى/ االستاذه (74)
مشتقات رباعى ھیدروكینولین (54)

PCT/EP2003/051025- 60/345,040 - 02102866.7 (31)
   2003/12/16-  2002/12/20 -  2002/12/20 (32)

US -                      EP (33)
int. Cl.7 C07D 215/38, 401/12, 405/12, 409/12, 409/14, 413/12 &
A61K 31/47

(51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4



49

024959 (11)
PCT/NA2005/000193 (21)

2005/5/4 (22)
AKZO NOBEL N.V.
VELPERWEG 76 NL-6824 BM ARNHEM (NETHERLANDS)

(71)

1-HERMKENS, PEDRO, HAROLD, HAN (72)

2-STOCK, HERMAN, THIJS

3-TEERHUIS, NEELTJE, MIRANDA

4-LOMMERSE, JOHANNES, PETRUS, MARIA

5-VAN DER LOUW, JAAP

N.V. ORGANON
VELPERWEG 76 NL-6824 BM ARNHEM (NETHERLANDS)

(73)

ھـدى عبد الھادى/ االستاذه (74)
اندوالت تفید فى معالجھ امراض تتعلق بمستقبالت اندروجین (54)

60/424,579 - PCT/EP2003/050783 - 02079648,8 (31)
2002/11/7 -                     2003/11/3 -   2002/11/7 (32)

US -                               EP -                EP (33)
int. Cl.7 C07D 209/30,401/06, 405/06, 405/06, 413/06, 401/12, 417/06,
409/12, 405/12, 403/12, 403/06, & A61K31/404 & A61P 5/24

(51)

سنة20: الحمایةمدة

-   5



50

024960 (11)
PCT/NA2006/000882 (21)

2006/9/19 (22)
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V
GROENEWOUDSEWEG 1 NL-5621 BA EINDHOVEN
(NETHERLANDS)

(71)

1-HABETHA, JOERG (72)

2-DEL PRADO PAVON, JAVIER

ھدى احمد عبد الھادى/ االستاذه (74)
فترات اشارات تنبیھ موزعھ لشبكات االغراض المحدده (54)

PCT/IB2005/050965 - 60/555,915 - 60/589,358 (31)
2005/3/21 -    2004/3/24 -   2004/7/20 (32)

WO -              US -               US (33)
int. Cl.8 H04L 12/28, 12/56 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   6



51

بیان
2011فبرایر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس
)نموذج منفعة ( 



52

صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یة الفك  وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ســنة 82ریة ال ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



53

024945 (11)
2008030494 (21)

2008/3/23 (22)
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIC SAS
89 BOULEVARD FRANKLIN ROOSEVELT, F-92500 RUEIL
MALMAISON - FRANCE

(71)

1-FREDERIC WATERLOT (72)

2-EMMANUEL GUILLON

3-FENGQUAN SONG

4-TING ZHANG

5-XUN CHEN

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
مقوى مفتوح لغرفھ كھربیھعمود  (54)

07/02073 (31)
2007/3/22 (32)

FR (33)
int. Cl.8 E04B 1/343, H02B 1/30, H05K 7/18,5/02, (51)

سبع سنوات :مدة الحمایة

-   1



54

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



55

یة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھا أو تقریر حق          "  ل ملك یجوز نق
یھا    تفاع عل تقل مل              . االن نھا ال تن تجاریة ورھ ال ال یع المح ام الخاصة بب دم اإلخالل باألحك كیة ومع ع

نھا أو ت        راءة وال یكون رھ ر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من تاریخ التأشیر بذلك فى  قرالب ی
راءات    ذا تطبیقًا ألحكام المادة     . سجل الب ى ھ من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر 21یأت

2002لسنة 82بالقانون رقم 



56

2008122054 (21)
2008/12/22 (22)

كالین بتشام كوربوریشنسمیث (71)
ھدى أنیس سراج الدین (74)

مثبطات برولیل ھیدروكسیالز (54)
نقل الملكیة:التقریر القانونى

میث كالین بتشام كوربوریشنس:مـــن
جالكسو سمیث كالین ال ال سى:الـــى

2011/03/02 :بـتاریخ

-   1

2009111641 (21)
2009/11/8 (22)

باتیل ، كیتان آر (71)
محمود رجائى الدقى (74)

محلول ال مائى لالستخدام الموضعى من الدیكلوفناك و طریقھ لتحضیره (54)
نقل الملكیة:التقریر القانونى

.باتیل ، كیتان آر:مـــن
ترواكا فارماسوتیكالز لیمتدشركة:الـــى

09/01/2011:بـتاریخ

-   2



57

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



58

شأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة لذلك، التأشیر      "  لصاحب ال
:فى السجل بالبیانات االتیة

سیتھ او مھنتھ او عنوانھ،                1 راءة او جن ك الب ب مال ى اسم او لق ر ف ل تغیی ـ ك
لمالك شخصًا اعتباریًا فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ا

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



59

1999111430 (21)
1999/11/11 (22)

سمیث كالین بیتشام كربوریشن (71)
ھدي سراج الدین (74)

سكرى والحاالت المصاحبة لھمن البول ال2تركیب صیدلى لعالج النوع  (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

كربوریشنسمیث كالین بیتشام:مـــن
جالكسو سمیث كالین ال ال سي:الـــى

2011/01/23 :بـتاریخ

-   1

1998080979 (21)
1998/8/22 (22)

رون بوالن اجرو (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

طریقھ زیاده تعبیر بروتین غریب (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

رون بوالن اجرو:مـــن
بایر س اس:الـــى

09/02/2011:بـتاریخ

-   2



60

1999040369 (21)
1999/4/7 (22)

ان بى اس فارما سزتیكالز انك
سمیث كالین بشتشام كوربوریشن (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)
طریقة تحضیر مركبات كالسیلیتیھ وتركیبات صیدلیة تحتوى علیھا (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ان بى اس فارما سزتیكالز انك:مـــن

سمیث كالین بشتشام كوربوریشن
جالكسو سمیث كالین ال ال سي :الـــى

سوماتیكالز انكفارماان بى اس 
17/02/2011:بـتاریخ

-   3

2003050473 (21)
2003/5/20 (22)

سمیث كالین بیتشام كوربوریشن (71)
ھدى انیس سراج الدین (74)

مثبطات انزیم ببتید دیفورمیالز (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

كوربوریشنسمیث كالین بیتشام:مـــن
جالكسوا سمیث كالین ال ال سي:الـــى

19/01/2011:بـتاریخ

-   4



61

2010010069 (21)
2010/1/13 (22)

جینالبس تكنولوجیز اى ان سي  (71)
سمر اللباد (74)

مركبات وتركیبات مضاده للفیروسات، وطرق الستخدامھا (54)
م الشركةتعدیل اس:التقریر القانونى

جینالبس تكنولوجیز اى ان سي :مـــن
جالكسو سمیثكالین ال ال سي:الـــى

2011/01/05 :بـتاریخ

-  5

2010030444 (21)
2010/3/21 (22)

ترانساوشین اوفشور دیبوواتر دریللینج انك (71)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

اضافي لمانع انفجار ذو زیاده مفاجئھنظام و طریقھ لتقدیم تحكم  (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

انكترانساوشین اوفشور دیبوواتر دریللینج:مـــن
لیمتدترانساوشین سیدكو فوریكس فینتشورز:الـــى

2011/01/05 :بـتاریخ

-  6



62

PCT/NA2007/001360 (21)
2007/12/5 (22)

ث كالین بیتشام كوربوریشن سمی (71)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

-5- (Z5)) -63 ،1-] )أمینو) داي كلورو فینیل-6، 2[(-2-)كینوكسالینیل میثیلیدین-
أون-) -5H(4-ثیازول 

(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سمیث كالین بیتشام كوربوریشن :مـــن
كالین ال ال سيكسو سمبثجال:الـــى

24/01/2011:بـتاریخ

-  7

PCT/NA2007/001469 (21)
2007/12/26 (22)

سمیث كالین بیتشام كوربوریشن  (71)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

مركبات كیمیائیة (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

وربوریشن سمیث كالین بیتشام ك:مـــن
كالین ال ال سيجالكسو سمث:الـــى

2011/01/16:بـتاریخ

-  8



63

PCT/NA02007/000211 (21)
2007/2/25 (22)

.فالنیت ریسیرش اند دیفلوبمینت (71)
سمر اللباد (74)

العكسىازمیركابتو اسیتانیلید ، كمثبطات النزیم ترانسكریبت-α تراى ازولیل-S مركبات (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

.فالنیت ریسیرش اند دیفلوبمینت:مـــن
اردیا بیوسینس انك:الـــى

2011/01/05 :بـتاریخ

-   9



64

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



65

2006080455 (21)
2006/8/22 (22)

ویــث ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى 

صیاغات خالت بازیدوكســفین (54)
ى ھدى عبد الھاد (74)

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

-   1

2008050721 (21)
2008/5/4 (22)

سئولیةنوكیــا كوربوریشن ، شركة محدودة الم (71)

اسبو ، فنلنــدا–2150، فین 4كیل الھدنیت 

مرنة)البث(او واسعة األنتشار / و) البث ( فترات استماع متعددة األنتشار  (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ و بعض البیانات

-   2

2008061034 (21)
2008/6/18 (22)

شركة ألمانیة–باســـف أس إي  (71)

ألمانیا-لودو یجشافین 67056

تركیبات مبیدة لآلفات (54)
طھ حنفي محمود (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3



66

2008061067 (21)
2008/6/22 (22)

محمد عویضة عبد الحلیم عویضة (71)

االسكندریة-ھیمیة االبرا-شارع ابن الباریزى 33

مفتاح كھربائى اوتوماتیكى باالوفرلود (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   4

2008061114 (21)
2008/6/29 (22)

وزیك ، بو جول جاب (71)

مونتنیجرو-ساباك صربیا 15000–، واى یو 11سیریال آى میتودیجا 

حوض اإلستحمام غالف تحتى یشكل أو یحقن یكون تحت التفریغ للتدعیم اإلستاتیكى لغالف
)البانیو ( 

(54)

ھدى آنیس سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء تبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاع:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5

2008071147 (21)
2008/7/7 (22)

لیمتد شركة محدودة المسئولیة-افیستھا جنجراین تكنولوجیز بى فى تى (71)
،560066، انترناشیونال تیك بارك، وایت فیلد رود، بانجالور 3، یونت 9الطابق 

كارناتاكا، الھند
اإلنتقاء الموجبطریقة تحول جدیدة فعالة لنبات عباد الشمس وبذور الزیت على أساس (54)

جورج عزیز (74)
رار اإلدارة الخاص باستیفاء قاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6



67

2008071147 (21)
2008/7/7 (22)

لیمتد شركة محدودة المسئولیة. افیستھا جنجراین تكنولوجیز بى فى تى (71)
،560066تیك بارك، وایت فیلد رود، بانجالور ، انترناشیونال 3، یونت 9الطابق 

كارناتاكا، الھند
اإلنتقاء الموجبطریقة تحول جدیدة فعالة لنبات عباد الشمس وبذور الزیت على أساس (54)

جورج عزیز (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ نات و بعض البیا

-   7

2008071152 (21)
2008/7/7 (22)
شركة دنماركیة-اس /لیو فارما ایھ (71)

بالیراب الدنمارك2750، دي كیھ 55انداستریباركین 

.تركیبة مادة مضادة للبكتیریا لالستخدام الظاھري (54)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

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

-   8

2008071226 (21)
2008/7/22 (22)

آند جامبل كومبانىذى بروكتر  (71)

آلمریكیةالوالیات المتحدة45202وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، آوھایو 

تركیب یتضمن حمض فوق أكسى سابق التكوین وعامل حفاز مبیض (54)
ھدى أنیس سراج الدین (74)

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

-   9



68

2008071285 (21)
2008/7/29 (22)

شركة محدودة جنوب أفریقیا–لیمتد ) بروبریتاري ( بالتكو تیكنولوجیس  (71)

جنوب أفریقیا–الیزابیث بورت6001كاب روود میل بارك 152

(LL) تحضیر معقدات البالتین (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  10

2008081413 (21)
2008/8/21 (22)

فریتز. كلوتز  (71)

المانیا–رودرسیبرج 73635. 3اوفینموھلستراس 

نظام لوحدة شمسیة من النوع المركز المكافئ (54)
سمر اللباد (74)

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

-  11

2008101643 (21)
2008/10/7 (22)

ب كوربوریشن نورث امریكا انـك ، شركة متحدة. ب  (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة 60555وینفیلد رود وارنفیل ، الینوى 4101 

عملیة ألنتاج أحماض كربوكسیلیة أروماتیة فى الماء (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  12



69

2008111881 (21)
2008/11/18 (22)

ابراھیم محمد ابراھیم على امان (71)

اقاھرة-المطریة–ش أبو طالب من ش أبو السعود 46

)تشغیل انذار+ اطفاء الحریق + فصل الغاز (1× 3جھاز أمان  (54)
الخاص باستیفاء قرار اإلدارةاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  13

2008111915 (21)
2008/11/25 (22)

حمــــدى عبد الدایم محمــــد ألدھشــــان (71)

مــدینة نصـــر-من معز ألدولة/ش عبد ألحمید عوض10

بعة تطور الوالدة المتكامل بالنقل المرئىجھاز متا (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  14

2008121968 (21)
2008/12/3 (22)

جورج جالل شفیق جرجس (71)

البحر االحمر–الغردقة –مستشفى الجونة 

NOSTOC ELLIPSISPOR استخدام مستخلصات ناتجة عن زراعة بكتریا(54) (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبض التعدیالت لموضوعأو إجراء بع/ بعض البیانات و 

-  15



70

2008121980 (21)
2008/12/14 (22)

ذى بروكتر اند جامل كومبانى ـ شركة امریكیة  (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة452002وان بروكتر اند جامبل بالزا سینسیانى ـ اوھایو 

تركیبات منظفات صناعیة (54)
ھدى أنیس سراج الدین (74)

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

-  16

2008122029 (21)
2008/12/17 (22)

د الجلیل عبد اهللا إسماعیل الخولىمحمد عب (71)

الفیوم-أبشواى –العجمیین –طریق البساتین 35

منظومة بالونات الطفو لحمایة السفن من الغرق (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض ال/ بعض البیانات و 

-  17

2008122038 (21)
2008/12/21 (22)

صینیةشركة مساھمة–دالیان اینستیتوت اوف كیمیكال فیزیز شینیس اكادیمي اوف سینس  (71)

الصین-116023زونجشان روود دالیان لیاونینج 457

غشاء فصل األكسجین (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  18



71

2008122057 (21)
2008/12/22 (22)
النخیلىسید حامد أحمد (71)

القاھرة-االمیریة –شارع الكابالت 127

ثاني اكسید استخدام الفحم البیتومیني في معالجة ظاھرة االحتباس الحراري بامتصاص
الكربون من مصادره الملوثة للبیئة

(54)

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

-  19

2009091432 (21)
2009/9/30 (22)

بریتا جى ام بى  تنس  (71)

تولیستین ـ المانیا4065232ھیتریش ـ ھیرتز ستیریس 

ح ، و خرطوشةوسیلة لمعالجة المیاة ، وبصفة خاصة وسیلة ترشی (54)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

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

-  20



72

PCT/NA2004/000131 (21)
2004/11/28 (22)

شركة سویسریة–اننوجیل ایھ جى  (71)

سویسرا/ زیج6301-سي اش10باھنھوفستراس

مادة صناعیة مطاطة متماسكة (54)
سمر اللباد (74)

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

-  21

PCT/NA2006/000745 (21)
2006/8/7 (22)

جانسن فارما سوتیكا (71)

بیرس بلیجكا2340-30تورنھوتسفیج 

عملیة لتحضیر مركبات تریازول مستبدلھ (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  22

PCT/NA2006/000768 (21)
2006/8/16 (22)

شركة مساھمة ، سویدیةاسترا زینیكا أ ب ، (71)

لج ، السویدسودرتا–15185س 

مشتقات بنزامید واستخدامھا كعوامل تحفیز جلوكوكیناز (54)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
رفقات الطلبالفكرة المقدمة ومأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  23



73

PCT/NA2006/000864 (21)
2006/9/13 (22)

ویــث ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى 

مصاحبات كالیشیمیسین (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  24

PCT/NA2006/000867 (21)
2006/9/14 (22)

نوفارتیـس أ ج ، شركة مساھمة (71)

، سویسرا4056بازل ، 35

میثیل لعین یتضمن كربوكسى میثیل سیلیلوز الصودیوم وھیدروكسى بروبیلمحلول ل
سیلیلوز

(54)

ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الطلبالفكرة المقدمة ومرفقات أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  25

PCT/NA2006/000955 (21)
2006/10/4 (22)

ویــث ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى 

أسكوربات البازیدوكسیفین كمنغمات مستقبل إستروجینى إختیاریة (54)
ھدى عبد الھادى (74)

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

-  26



74

PCT/NA2006/000960 (21)
2006/10/8 (22)
جیلیتا ایھ جي (71)

المانیا-ایبیرباش 769412یوفیرستراسي 

طباعة بمنفث مادة رابطة وشریحة تغلیف لتغلیف ورق أساس لالستخدام في إنتاج ورق
حبري

(54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعأو إجراء بعض التعدیالت لموضو/ بعض البیانات و 

-  27

PCT/NA2006/001046 (21)
2006/11/5 (22)

شركة امریكیة-سیلجین كوربریشین (71)

امریكا-07059بودر ھورن دریف وارین ان جي 7

لعالج أمراض طریقة لالستخدام وتركیبات تشتمل على عقاقیر تثبط انتقائیا السیتوكین
ب النخاعي والتحكم فیھاالتشع

(54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  28

2009091353 (21)
2009/9/14 (22)

شركة فوماكیال لیمتد، شركة محدودة (71)

كو، طوكیو، الیابان-كاندامیكوراشو، شییودا،11

جھاز ذو مروحة للسیطرة على الحشرات الضارة (54)
یاسر فاروق مبارك (74)

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

-   29



75

2006120653 (21)
2006/12/19 (22)

ویث شركة متحدة (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-7940فایف جیرالد فارمز مادیسون نیوجیرسى 

العقارل التحكم فى شوائب مادةمن خالCCI-779 التحكم فى ثبات شكل جرعة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   30

2007050262 (21)
2007/5/23 (22)

فاروق محمد احمد مصطفى./د (71)

ش نزیھ خلیفة متفرع من شارع الجمھوریة أسیوط9 -

آلة تقلیم وفصل فسائل نخیل البلح (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ة المقدمة ومرفقات الطلبالفكرأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   31

2007050264 (21)
2007/5/24 (22)

أحمد حاتم محمد ادم (71)

مدینة نصر-عباس العقاد -شارع نصر احمد زكى 22

نظام جدید للحفر بإستخدام الدوامات الھوائیة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   32



76

2007110593 (21)
2007/11/18 (22)

أنس حموده درویش الحارون. خالد محمد عماره ـــ م. د.أ (71)

لقاھرها-ب ش كورنیش النیل أغا خان 13

جھاز تطویل العظام الداخلي (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   33

2008040689 (21)
2008/4/24 (22)
شركة مساھمة امریكیة–واست أي ان سي . جي جي تي  (71)

امریكا-90212سي ایھ . بیفرلي ھیلز. 408سویث بیفرلي درایف سویت 269

المعالجة باستخدام الكشف عن الماء والمذیبات (54)
سمر اللباد (74)

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

-   34

2008111818 (21)
2008/11/6 (22)

جالل محمد محمد إبراھیم (71)

13شقة 42برج -مدینة زھراء حلمیة الزیتون 

ا وان.س.ر.م (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:لقانونىالتقریر ا

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   35



77

2008121954 (21)
2008/12/2 (22)

انیةشركة محدودة یاب–لیمتد . اساھي بولیسلیدر كومباني  (71)

الیابان–5300005شي اوساكا –كي یو اوساكا . شوم كیتا . 3ناكانوشیما 3-3

إبرة ثقب ورمح یحتوي علیھا (54)
سمر اللباد (74)

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

-   36

PCT/NA2006/000732 (21)
2006/8/6 (22)

ان بى سى فارماسیوتیكالز انك ، شركة متحدة-2-استرا زینیكا أ ب ، شركة مساھمة  (71)
شیبیتا واى ، سولت لیك سیتى ، اوتاه 420-2-سودرتالج ، الســوید–15185س 

الوالیات المتحدة االمریكیة، 84108
مركبات تترازول واستخدامھا كمضادات مستقبل جلوتامات منتحیة ایضیًا (54)

ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبوضوعأو إجراء بعض التعدیالت لم/ بعض البیانات و 

-   37

PCT/NA2006/000880 (21)
2006/9/18 (22)

شركھ ھندیھ-بانسیا بایتك ال تي دي (71)
110 موھان سي اوه اوبریتف اندسترال استیل مازرن رود نیو دیھل27اكستین ایھ 1بي 

الھند044
اللیشمانیات وطرق ذلكاولیجو نكلیوتیدات الكتشاف داء (54)

سمر احمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   38



78

PCT/NA2006/000991 (21)
2006/10/18 (22)

جامعھ امریكیھ-ذى تراستیز اوف ذى یونیفرسیتى اوف بنسیلفانیا  (71)
المتحده الوالیات-19104، فیالدیلفیا ، بنسیلفانیا 200شست نات ستریت ، سویت 

االمریكیھ
نواقل فیروسیھ متعدده التكافؤ ونظام النتاجھا (54)

ھدى انیس سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:ر القانونىالتقری

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  39

PCT/NA2006/001003 (21)
2006/10/18 (22)

استرا زینیكا ا ب (71)

لج ، الســویدسودرتا–15185س 

مركبات كیمیائیـھ (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-  40

PCT/NA2006/001011 (21)
2006/10/22 (22)

شركة امریكیة–شافرون فیلبیس شامیسال كومباني ال بي  (71)

امریكا-77380زا وود الندس تكساس , ساكس بیناس درایف 10001

كبریتات ألومینا بإجراء عملیة معالجة باستخدام/طرق لتحضیر محفزات كروم
ألومینا/كروموبولیمرات یتم انتاجھا باستخدام محفزات

(54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  41



79

PCT/NA2007/001450 (21)
2007/12/23 (22)
تیتون، شرستینا (71)

استرالیا-3030سبرینجواتر سكیوار ، بونت كوك ، فى اى سى 5

طرق ونظم لعرض وبیع اإلعالن (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبالتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض / بعض البیانات و 

-  42



80

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



81

2010040548 (21)
2010/4/6 (22)

ریجینتیك، انك (71)

، امریكا77478كریكفورد سیركل، سوجار الند، تكساس 1323 

تركیب من الخالیا یستخدم لتجدید االنسجھ
:الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار:القانونىالتقریر

مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
ولعدم سداد مصروفات الفحصالرسم،

(54)

-   1

2008010002 (21)
2008/1/2 (22)
ةشركة بریطانیة محدودة المسئولی–إلكون لیمتد (71)

-دى أس 31إنتربریس ، بیسونس یارد ، بورى الن ریكمانسورث ھیرتفوردشیر دبلیو دى 
المملكة المتحدة
محرك كھربائى
الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار:التقریر القانونى

(54)

-   2

2008061104 (21)
2008/6/29 (22)

ز أ م ب أ ، شركة مساھمة ، الدنماركارال فود (71)

فیبى جى ، الدنمارك8260-، دى كیھ 277سكاندربورجفیج 

األصليلبن منخفض الكربوھیدرات بھ الكالسیوم 
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:القانونىالتقریر

(54)

-   3



82

2010030516 (21)
2010/3/29 (22)

شركة محدودة تایوانیة–ھوم واي تكنولوجي سي اوه ال تي دي  (71)
. تاینان كانتري. تاون شیب . ریندي . تي اتش ستریت 4تایزي . 25الن . 3ان اوه 
تایوان

حذاء مانع لتسرب الماء ومقاوم للتآكل وخفیف الوزن
:المستندات التالیةم یكن لعدم تقدیمتقرراعتبار الطلب كأن ل:التقریر القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   4

2010030518 (21)
2010/3/30 (22)

.الماس تكنولوجي انك (71)

االمریكیةالوالیات المتحدة-3096--07003و جیرسي برود ستریت، بلومفیلد، نی1514

أجھزة لحقن تیارات غازیة داخل طبقة تحتیة من مواد صلبة مائعة
:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

لوحات الرسم الكامل عربى،مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   5

2009121837 (21)
2009/12/16 (22)

استرازینیكا ایھ بى (71)

سودرتالجى85-151اس 

مركبات كوینولین إلستخدامھا فى عالج الفصام
:لتالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات ا:القانونىالتقریر

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   6



83

بیان 
ـابرفضھا فنًیبالطلبات التى صدرت لھا قرارات



84

2004090406 (21)
2004/9/21 (22)

شركة أمریكیة مساھمة–میكروسوفت كوربوراشن  (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة98052وان میكروسوفت واى، ریدموند، واشنطن 

.یقیةتصمیم وصالت بینیة للبرمجة التطب
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   1

2007090490 (21)
2007/9/19 (22)

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة -7940فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

لىلعالج االلتھاب العظمى المفصLXR استخدام ناھضات
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   2

2009010062 (21)
2009/1/14 (22)

محمد صالح عبد المقصود محمد (71)

االسكندریة-المنتزة –السیوف شماعة –ش سید الخولى 25

الكماشة الذكیة
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   3



85

2009010078 (21)
2009/1/18 (22)

محمد عبداهللا حسین حسین شرباش (71)

قریة المنیر–مركز مشتول السوق –محافظة الشرقیة 

ابتكار محطة لتولید الطاقة الكھربیة تعمل بدون وقود
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   4

2009020187 (21)
2009/2/9 (22)

السید صالحمحمود معوض  (71)

محافظة البحیرة-مركز شبراخیت-قریة ابومنجوج-منزل معوض صالح

غطاء الالبتوب والمحمول الشمسي
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   5

2009020255 (21)
2009/2/24 (22)

غالى حنا مرقص (71)

خیمةشبرا ال–عزبة عثمان –شارع محمد عبده 9

جھاز حمایة السیارة اثناء تلف الفرامل
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-  6



86

2009081194 (21)
2009/8/6 (22)
شركة مساھمة امریكیة–ھومانا انك  (71)

امریكا–40202كینتوكي . لویزفیل . وایست ماین ستریت 500 

الفاتورة لخدمات الرعایة الصحیةإعداد كمبیوتر ونظام تحقق من
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  7

2009091414 (21)
2009/9/28 (22)

محمد محمد محمد ھاشم (71)

القاھرة-المعادي –ش السالم 23 

تأثیر بعض حافظات الغذاء على االستجابھ المناعیھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  8

PCT/NA2006/000655 (21)
2006/7/11 (22)
شركة أمریكیة مساھمة–ثیرافانس إنك  (71)

الوالیات المتحدة اآلمریكیة94080جیت واى بولیفار ، جنوب سان فرانسیسكو سى إیھ 

أدرینرجى2مشتقات آریل آنیلین كمساعدات مستقبل بیتا 
فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-  9



87

PCT/NA2006/000783 (21)
2006/8/20 (22)

شركة امریكیة-افینتس فارماسوتیكالس أي ان سي (71)

امریكا-2854-08807بریدجیواتار ان جي ,سومیر سیت كوربریت بلوفیرد300

(HM 74)معدالت أوكسي دیكا ھیدرو نفثالین للـ
ض فنىرف:القانونىالتقریر

(54)

-  10

PCT/NA2006/000966 (21)
2006/10/9 (22)

شركة امریكیة-میل لینیمي فارماسوتیكالس أي ان سي (71)

امریكا-02139الندسوند ستریت كامبیردج ام ایھ 40

كربولین المفیدة في عالج أمراض االلتھابات-مركبات بیتا
ىرفض فن:التقریر القانونى

(54)

-  11

2009071146 (21)
2009/7/28 (22)

ماجد موریس فیلبس-ایھاب برنس سعد  (71)
-عماره19مشروع5شقة2عمارة -القاھرة -طریق النصر رابعھ العدویھ مدینة نصر4

ع.م.ج-القاھرة-مدینة نصر
مسمار جراحة عمود فقرى

فنىرفض:التقریر القانونى
(54)

-   12



88

PCT/NA2004/000089 (21)
2004/9/13 (22)

ایة اس بیم تریست  (71)

الدانمارك. بالیروب 2750دي كیھ ,ایة1بوروبفانج

طریقة لمعالجة شیك دفع إلكتروني
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   13



89

بیان
ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة2002لسنھ 82رقم 



90

1990020104 (21)
1990/2/2 (22)

لقمھ حفر معوضھ عن انعدام التوازن (54)
IMBALANCE COMPENSATED DRILL BIT.

اموكو كوربوریشن (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-   1

1992020106 (21)
1992/2/25 (22)

لالیثیلین)التساھمیھ(عملیھ لتحضیر مكون صلب من حفاز من اجل البلمره  (54)
PROCESS FOR THE PREPARATION OF A SOLID COMPONENT
OF CATALYST FOR THE (CO)POLYMERIZATION OF
ETHYLENE

.ل.ر.اى سى بى انیتشم بولیمرى س  (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-   2

1995020100 (21)
1995/2/2 (22)

اصناف ماصھ (54)
ABSORBENT ARTICLES

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-   3



91

1995020115 (21)
1995/2/9 (22)

أى -1-بیبریدین )بل3-ایزوكسازول ]دى[بنزو-فلورو-6(-4[2[-3طریقھ للحصول على 
اون -4-بیریمیدین ،ایھ1،2[بیریدو-ید 4-رباعى ھیدرو-6،7،8،9-میثیل2-9]ایثیل]ال

لعالج الذھان

(54)

A METHOD FOR OBTAINING 3-(2-[4-(6-FLUORO-
BENZO[D]ISOXAZOL-3-YL)PIPERIDINE-1-IL]ETHYL)-2-
METHYLE-6,6,8, -THETRAHYDRO-4H-PYRIDO[1,2-
A]PYRIMIDINE-4-ONE.

اینك اس ایھ (71)
سهير ميخائيل (74)

-   4

1995020147 (21)
1995/2/21 (22)

جھاز ادخال حروف (54)
CHARACTER INPUT APPARATUS

كاسیو كمبیوتر كو (71)
هدى احمد عبدالهادى  (74)

-   5



92

1995020164 (21)
1995/2/27 (22)

كرسى متحرك للمعوقین متعدد االغراض (54)
AMOVING SEAT WITH VARIOUS USES

سلیمان محمد سلیمان مرسى (71)

-   6

1999020150 (21)
1999/2/17 (22)

طریقھ لتحضیر مصبغ مقلوب متجمد (54)
MOLDED FROZEN BAR

سویسیتھ دى برودوى نستلھ س ا (71)
ھدى احمد عبدالھادى  (74)

-   7

1999020177 (21)
1999/2/25 (22)

قرحھ و طریقھ لتحضیر مستحضر زیتى طبى مستخلص من نبات الھوھوبا یستخدم لعالج
ات االغشیھ المخاطیھ بالفمالتھاب

(54)

A PREPARATION METHOD DOR NEDICAL PRODUCT
CONSISTS OF OILEXTECT OF JOJOBA PLANT

الشركھ المصریھ للزیوت الطبیعیھ-شركھ الوجھ القبلى للصناعات الدوائیھ  (71)

-   8



93

1999020199 (21)
1999/2/28 (22)

ذو خطوط اطیسى نووى وطریقھ لتولید مجال مغتاطیسى محورى التماثلجھاز رنین مغن
كنتور مستقیمھ فى قسم الرنین

(54)

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE APPARATUS AND
METHOD FOR GENERATING AN AXISYMMETRIC MAGNETIC
FIELD HAVING STRAIGHT CONTOUR LINES IN THE
RESONANCE REGION

ھولدنجز لیمتدشلومبرجیر (71)
ھدى احمد عبدالھادى  (74)

-  9

2000020120 (21)
2000/2/2 (22)

ترتیب موصالت التیار بین خالیا انتاج االلومنیوم (54)
ARRANGEMENT OF ELECTROLYSIS POTS FOR ALUMINUM
PRODUCTION

المونیوم بیتشینى (71)
سمر اللباد (74)

-  10



94

2001020118 (21)
2001/2/11 (22)

اختبار مناعى وماده كاشفھ تشخیصیھ لمرض المالریا (54)
IMMUNOASSAY AND DIAGNOSTIC REAGENT FOR
MALARIA

ال جى كیمیكال لیمتد (71)
سمر اللباد  (74)

-  11

2001020130 (21)
2001/2/14 (22)

ھ لتقلیل التدخین او لالقالع عنھطریق (54)
METHOD FOR REDUCING OR ELIMINATING SMOKING

سمیث كالین بیتشام كوربوریشن (71)
ھدى انیس سراج الدین (74)

-  12



95

2001020153 (21)
2001/2/19 (22)

لتقویھ الصوره C فتعدیل منضده عملیات واطسون جونز للعمل بجھاز ذراع االشعھ حر
فى عملیات كسور الطرفین السفلیین

(54)

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

جالل الدین حسین كاظم (71)

-  13

2001020162 (21)
2001/2/20 (22)

دعامھ حلقیھ قابلھ للفك تستخدم في صناعھ االطارات (54)
DISMOUNTABLE TOROIDAL SUPPORT FOR TYRE
MANUFACTURE

أ.ب.بیریللى بنیوماتیشى س (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-  14

2001020195 (21)
2001/2/27 (22)

جزء فى الجسم بیھ للتاثیر المضاد لالورام والمضاد لتفشى المرض منطریقھ وصیغھ تركی
الى جزء اخر

(54)

ETHOD AND FORMULA FOR ANTITUMOR AND ANTI-
METASTATIC EFFECT

بریان سى جیلس (71)
وجدى نبیھ عزیز  (74)

-  15



96

2001020201 (21)
2001/2/27 (22)

ووحده شفره ذات واقى محسنماكینھ لحالقھ الذقن (54)
SHAVING RAZOR AND BLADE UNIT WITH IMPROVED
GUARD

شركة متحدة-ذى جیلیت كومبانى (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-  16

2002020148 (21)
2002/2/5 (22)

ستخدم بشكل مناسب وتتركیبات من امالح الیثیوم متعدده الجزیئات تعطى عن طریق الفم
مره واحده یومیا

(54)

MULTIPARTICULATE FORMULATIONS OF LITHIUM
SALATS FOR ORAL ADMINISTRATION SUITABLE FOR
ONCE -A-DAY ADMINISTRATION

فالفارما اس ایھ (71)
سمر اللباد  (74)

-  17



97

2003020150 (21)
2003/2/15 (22)

اعي االشواط یستخدم كمحرك ثنائى االشواطمحرك رب (54)
4-STROKE INTERNAL COMBUSTION ENGINE CAN WORK
TEMPORARILY AS 2-STROKE ENGINE

ولید سراج الدین محمد فرید (71)

-  18

2003020181 (21)
2003/2/22 (22)

الدواسھ الكھربیھ (54)
ELECTRIC PEDAL

عبد الكریم صعیدىایھاب (71)

-  19

2003020199 (21)
2003/2/26 (22)

صیغ ایروسوالت الدویھ لھا تاثیر جھازى تعطي عن طریق الجھاز التنفسي (54)
Aerosol formulations for pulmonary administration of medicaments

ایھ.بي.شیزى فارماسوتیسي اس (71)
للباد سمر ا (74)

-  20
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2004020061 (21)
2004/2/9 (22)

حافظھ االطعمھ االوتوماتیكیھ (54)
AN AUTOMATIC PRESERVER FOR COOKED FOOD

عبد الغنى انور عبد الغنى محمد (71)

-  21

2004020084 (21)
2004/2/24 (22)

ت التعدیل لوحده خدمھطریقھ لتاخیر اغالق ملفات تح (54)
A METHOD TO DELAY LOCKING OF SERVER FILES ON
EDIT

شركھ امریكیھ مساھمھ–میكروسوفت كوربوراشن  (71)
سمر اللباد (74)

-  22

2005020060 (21)
2005/2/12 (22)

اللبانھ االوتوماتیكیھ (54)
AUTOMATIC MILK VESSEL

.ود نصر الدین محمد حسن محم (71)

-  23



99

2005020070 (21)
2005/2/15 (22)
[-3میثیل ثیو-2: وھي كخافضھ لضغط الدم المرتفعلھا فاعلیة دوائیھ ة دلماتشیید كیمیائي 

اون-)ھ3(4-كینازولین-]فینیل میثیل-4ثنائي ) تترازول-5-ھ2(‘2
(54)

Chemical synthesis of 2-methylthio-3-[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-
biphenyl-4-yl- methyl]-quinazolin-4(3H)-one

عبد العلى رباب على-خالد ابو زید محمد ابو زید -محمد عبد الحمید اسماعیل عبد الرحیم 
دالل عبد الرحمن ابو العال-على طوبار  (71)

-  24

2005020094 (21)
2005/2/23 (22)

)اللوكیمیا) مشتق تتراھیدروبنزو ثیوفین كمضاد لالمراض السرطانیھ و خاصھ (54)
TETRA HYDROBENZO THIOPHENE DERIVATIVES AS ANT
ICANCER AGENT(SPECIFICALLY ANTILEUKEMIA

المركز القومى للبحوث (71)

-  25

2005020096 (21)
2005/2/23 (22)

االستراتیجیھ ضد االقتحام اتیكى لتنظیم مرور السیارات اجباریا وتأمین المنشآتجھاز اتوم
االرھابى

(54)

Autmatic device for forced stopping cars in the streets of the states
and protect the important strategy sites against the terroristic attack
,etc

ســن محمـودرمضــان قطــب ح (71)

-  26
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2005020100 (21)
2005/2/27 (22)

فالتر تنقیھ وتبرید العوادم البترولیھ المحترقھ (54)
Filters for purifica tenant cooling the burning petrolatum fumes

عبد العظیم سمیر محیى عبد العظیم على غنیم (71)

-  27

2007020058 (21)
2007/2/4 (22)

شكل صیدلى جدید (54)
A NEW Pharmaceutical Form

محمد عادل حسن مدبولى (71)

-  28

2007020069 (21)
2007/2/8 (22)

اضافات لتحسین خواص السبائك المعدنیھ و سبائك المملغم (54)
ADDITIVES IMPROVING METALLIC ALLOYS AND
AMALGAM ALLOYS PROPERTIES

یاسر فتحي حسین علي (71)

-  29
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2007020076 (21)
2007/2/13 (22)

ERbeta مستحضرات دوائیھ مائیھ لمركبات ترابطیھ انتقائیھ (54)
AQUEOUS PHARMACEUTICAL FORMULATIONS OF
ERBETA, SELECTIVE LLGANDS

ویــــث (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-  30

2007020095 (21)
2007/2/21 (22)

انشاء مدینھ سیاحیھ مصغره لمصر (54)
BUILDING A NEW SMALL CITY AS A MODEL FOR THE
WHOLE EGYPT

علي عبد الرحمن شوادفي الصباغ (71)

-  31

2007020097 (21)
2007/2/21 (22)

تركیبھ لوسیون باسم سیكرت (54)
SKIN LOTION

جوزیف رفعت صموئیل-شریف رفعت صموئیل  (71)

-  32
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2007020100 (21)
2007/2/27 (22)
نخبھ ابن عمر (54)

COMITE OMARSON

ابراھیم صالح حنازلي (71)

-  33

2008020209 (21)
2008/2/5 (22)

)كیماباى(تدویر وتحضیر مخلفات مصانع االسمنت الى منتجات اسمنتیھ  (54)
ROTATION AND PREPARING WASTES OF CEMENT
FACTORIES TO CEMENT PRODUCTION (KEMBAY)

حمدى عبده عبد اهللا (71)

-  34

2008020227 (21)
2008/2/7 (22)

غیر متلف لتحدید مقاومھ الضغط للخرسانھطریقھ جدیده كاختبار  (54)
A NEW METHOD AS A NON-DESTRUCTIVE TEST FOR
DETERMINING COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

محمد عبد المنعم محمود موسى-محمود احمد مطاوع  (71)

-  35
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2008020272 (21)
2008/2/14 (22)

ماجیك (54)
MAGIC

فتحى ربیع على یوسف محمد (71)

-  36

2008020313 (21)
2008/2/24 (22)

مانع التبخیر واالنفجار لمشتقات البترول (54)
A BARRIER FOR PREVENTING, THE EXPLOSION OF THE
PETROLEUM DERIVATIVES

عوض محمد حسانین علي (71)

-  37

PCT/NA2005/000425 (21)
2005/8/2 (22)

المشتقات،وتركیبات مشتقات جدیده لمركب ازیبین ثالثي الحلقھ، وطریقھ النتاج تلك
صیدالنیھ تحتوى علیھا

(54)

NOVEL TRICYCLIC AZEPINE DERIVATIVES, METHOD FOR
PRODUCTIONTHEROF AND PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME

ـ شركة فرنسیة سلي البوراتورز سیرفیر (71)
سمر اللباد  (74)

-  38
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PCT/NA2005/000434 (21)
2005/8/9 (22)

جھاز ووسیلھ لتخفیض االنزالق على قابض اسطواني (54)
APPARATUS AND DEVICE FOR MINIMIZING SLIPPAGE ON
A DRUM CLUTCH

اى ان اسكي اینرجي سرفیس (71)
ھدى انیس سراج الدین (74)

-  39

PCT/NA2005/000436 (21)
2005/8/9 (22)

وسیلھ انذار لمنع حدوث احتراق القابض فى معده حفر بئر (54)
WARNING DEVICE TO PREVENT CLUTCH BURNING ON A
WELL SERVICE RIG

كي اینیرجي سیرفیس اى ان اس (71)
ھدى انیس سراج الدین (74)

-  40

PCT/NA2005/000442 (21)
2005/8/9 (22)

5( 6تریبتامین ھیدروكسى-5سلفونیل اندازوالت كربیطات -3-سیكلیل غیر متجانس 
HT6 )

(54)

HETEROCYCLYL-3-SULFONYLINDAZOLES AS 5-
HYDROXYTRYPTAMINE-6 LIGANDS

ركة متحدةویــــــث ، ش (71)
هدى عبد الهادى  (74)

-  41
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PCT/NA2005/000465 (21)
2005/8/16 (22)

مركبات ثالثى ازول تفید فى العالج (54)
TRIAZOLE COMPOUNDS USEFUL IN THERAPY

فایـــزر انـــك ، شركھ متحده (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-  42

PCT/NA2005/000473 (21)
2005/8/20 (22)

لقاحات (54)
VACCINES

شركة ذات مسئولیة محدودة بریطانیة-جالكسو جروب لیمتد (71)
سمر اللباد (74)

-  43

PCT/NA2005/000483 (21)
2005/8/21 (22)

اندولون اكسازولیدینونات ومشتقاتھا (54)
ANTIBACTERIAL INDOLONE OXAZOLIDINONES,
INTERMEDIATES FOR THEIR PREPARATION AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING THEM

فارماسیا اند ابجون كومبانى ل ل س ، شركھ محدوده المسئولیھ (71)
ھدى احمد عبد الھادى  (74)

-  44
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PCT/NA2005/000484 (21)
2005/8/21 (22)

زجاجھ عصیر قابلھ للضغط (54)
SQUEEZABLE BEVERAGE BOTTLE

فان كامب انك ، شركھ متحده ، امریكیھ–ستوكلى  (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-  45

PCT/NA2005/000496 (21)
2005/8/25 (22)

یكسان كربونیل ھ)یل میثوكسي -4–فینیل اوكسازول –2( -3(-2–میثیل -3مشتقات 
لمعالجھ مرض PPAR حمض امینو بیوتیریك والمركبات المتعلقھ بھا كمعدالت لـ-حلقي

و تصلب الشرایین2السكر من النوع 

(54)

3- METHY1-2-(3-(2- PHENY1-OXAZOLE-4-METHOXY)-
CYCLOHEXANE CARBONY1-AMINO BUTYRIC ACID
DERIATIVES AND RELATED COMPOUNDS AS PPAR
MODULATORS FOR THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES
AND ATHEROSCLEROSIS

شركھ المانیھ-افنتس فارما دویتشالند ج م ب ھـ  (71)
لطفى محمود لطفى (74)

-  46

PCT/NA2005/000497 (21)
2005/8/25 (22)

حمض استیك ثوكسى حلقيھیكسل می) یل میثوكسي -4–اوكسازول -فینیل–2( مشتقات 
2النوع من اجل عالج سكر منPPAR والمركبات المرتبطھ بھ والمستخدمھ كمحوالت ل

و تصلب الشرایین

(54)

PHENYL – OXAZOLE-4-METHOXY) –
CYCLOHEXYLMETHOXY ACETIC ACID DERIVATIVES AND
RELATED COMPOUNDS USED AS PPAR MODULATORS FOR
THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES AND
ATHEROSCLEROSIS.2-

شركھ المانیھ-افنتس فارما دویتشالند ج م ب ھـ  (71)
لطفى محمود لطفى (74)

-  47
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PCT/NA2007/000753 (21)
2007/7/19 (22)
الھداف بصریھRNAI – تثبیط في وسط (54)

RNAI –MEDIATED INHIBITION OF OCULAR TARGETS.

الكون انك (71)
نزیھ اخنوخ صادق (74)

-  48

PCT/NA2007/000932 (21)
2007/9/2 (22)

جھاز للتخلص من الفضالت (54)
COMPOSTER

لیمتد) بتى(34بالنیت ویفز  (71)
محمود رجائى الدقى (74)

-  49

2006020069 (21)
2006/2/22 (22)

الطائرهاستخدام الباراشوطات الحاملھ باالضافھ الى العوامات المطولھ فى بطن (54)
USING PARACHUTES AND LONG FLOATING IN PLANE

محمد صالح محمد محمد الحداد (71)

-  50
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1998020134 (21)
1998/7/2 (22)

من االحواض ھ لتكوین عدد غیر محددمزرعھ سمكیھ مغلقھ یمكن تعدد االحواض من خالل
مزود بعدسة الخاصھ بالمزارع السمكیھ علي نفس الطراز مركب علیھا غطاء تكییف میاه

القوى الطبیعیھ لتكییف المیاه 

(54)

CLOSED AND CONDENSEDFISH FOMER

محمد عادل بسیوني (71)

-   51

1998020175 (21)
1998/2/14 (22)

اداه لحبل الحفر (54)
DRILL STRING TOOL

شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى بى فى (71)
شركھ الوجھ القبلى للصناعات الدوائیھ (74)

-   52
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1998020176 (21)
1998/2/14 (22)

الصلب الرقیقھألواحبكره كازول للف  (54)
CAROUSEL WINDING REEL

بى ایھأسدانیلى اند سى اوفسین میكانیك  (71)
زكریا عبد الوھاب حسانین (74)

-   53

1998020205 (21)
1998/2/19 (22)

انظمھ حالقھ ذات اذرع وخراطیش یمكن استبدالھا (54)
SHAVING SYSTEM INCLUDING HANDING AND
REPLACEABLE CARTRIDGE

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-   54

021532 (11)
1999020128 (21)

وبدون خمائر%100عملیھ تجھیز و اعداد النتاج رغیف خبز من دقیق االرز بنسبھ  (54)
PROCESS FOR MAKINGF NOVEL BREAD FROM 100% RICE
FLOUR WITHOUT YEAST AND INSTALLATION FOR
OPERATING IT

عزت محمد ابراھیم عابدین-محمد المعداوى عبد الحلیم عجاج  (71)

-   55
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022636 (11)
2000020147 (21)

للتشكیل بالبثق و طرق تركیبات مبثوقھ خفیفھ تحتوي علي ماده حاملھ من السیرامیك قابلھ
االستخدامھا وعملیات لتحضیرھ

(54)

LIGHT EXTRUDED COMPOSITIONS CONTAINING A LIGHT
EXTRUDABLE CERAMIC CARRIER METHODS FOR THEIR
USE AND PROCESSES FOR THEIR PREP ARATION.

شركة متحدة -امریكان سینامید كومباني (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  56

022439 (11)
2001020133 (21)

شریحھ خاصھ لخرطوش المواس الحالقھ تساعد على حالقھ الذقن (54)
SHAVING AID STRIP FOR RAXOR CARTRIDEG

ذى جیلیت كومبانى ، شركھ متحده (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-  57

022226 (11)
2001020202 (21)

شفره لماكینھ حالقھ (54)
RAZOR BLADE TeCnOLOGY

ذى جیلیت كومبانى (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-  58
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019949 (11)
1993020063 (21)

جھاز لتجمیع االشعاعیة (54)
.

الن جیمس یومانز (71)
سمر اللباد (74)

-   59

019962 (11)
1993020089 (21)

روحدة تكییف ھواء بالبخ (54)
EVAPORATIVE AIR CONDITIONER UNIT

لیمتد.ایة.ام.سى .ایة (71)
سمر اللباد (74)

-   60

020146 (11)
1993020087 (21)
-5-اندول -اید-ن میثیل -] ایثیل) ثنائى میثیل أمینو(-2[-3-كربوكسى-2عملیة لتحضیر 

.ض لھامیثان سلفونامید واسترات الكیل منخف
(54)

PROCESS FOR PREPARING 2-CARBOXY-3-[2-
(DIMETHYLAMINO)-ETHYL]-N-METHYL-IH-INDOLE-5-
METHANESULPHONAMIDE AND LOWER ALKYL ESTERS
THEREOF.

ال بوراتوریوس فیتا اس ایة (71)
سامیھ میخائیل رزق (74)

-   61
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020236 (11)
1994020093 (21)

جھاز شحن بعضو لتنظیم معدالت التدفق (54)
CHARGING DEVICE WITH MEMBER FOR REGULATING THE
FLOW RATE

بول وورث اس ایھ (71)
محمد محمد بكیر (74)

-   62

020348 (11)
1994020067 (21)

عنصر انشائى (54)
BUILDING ELMEMENT

ه.ب.یو،فیرویرتونجز جیز لشافت م-جزاى فى جى انتویكلن (71)
سامیھ میخائیل رزق (74)

-   63

020586 (11)
1994020066 (21)

غشاء طبى متعدد الطبقات واوعیة ذات اقسام عدیدة (54)
MEDICAL MULTILAYER FILM AND CONTAINERS HAVING
PLURALITY OF CHAMBERS

كال فاكتورى ، انكاوتسوكا فارماسوتی (71)
سمر اللباد (74)

-   64
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021129 (11)
1998020204 (21)

موزع خراطیش شفرات حالقة من موزع على ذراع (54)
DISPENSING RAZOR BLADE CARTRIDGESUSED WITH A
HANDLE

ذى جیلیت كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   65

021375 (11)
1998020209 (21)

العضالت الصناعیھ (54)
ARTIFICIAL MUSSCLES

محمد جمال حسن عامر (71)

-   66

021537 (11)
1998020221 (21)

مركبات ثیادیازین مبیدة لالفات (54)
PESTICIDAL THIADIAZINE COMPOUNDS

مبانىیونیرویال كیمیكال كو (71)

ھدى احمد عبد الھادى  )74(

-  67
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021901 (11)
1998020231 (21)

نظام حالقة (54)
ذى جیلیت كومبانى (71)

ھدى احمد عبد الھادى )74(

-  68

021905 (11)
1998020186 (21)

.صینیة لماكینة للحالقة المبللة (54)
TRAY FOR A WET SHAVING RAZOR.

.ذى جیلیت كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  69

023184 (11)
2002020214 (21)

نظام لتحدید الھدف وطریقة لتحدید الھدف (54)
TARGETING SYSTEM AND METHOD OF TARGETING

مینراد انك (71)
هدى سراج الدين )74(

-  70
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020106 (11)
1993020088 (21)
میثان - 5 - اندول-ید 1میثیل -ن -)اثیل)ثنائى میثیل امینو-2(-3عملیة لتحضیر 

.سلفونامید
(54)

PROCESS FOR PREPARING 3-(2-(DIMETHYLAMINO) ETHYL)
-N-METHYL-1H-INDOLE-5-METHANESULPHONAMIDE.

البوار اتوریوس فیتا اس ایة (71)
سامیھ میخائیل رزق (74)

-   71

022798 (11)
1998020120 (21)

الفازلین من خام البترولإنتاجتطویر  (54)
PRODUCTION OF ARTIFICIAL VASELINES DERIVED FROM
EGYPTIAN CRUDE OIL

السید محمد منصور (71)

-   72
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شر بطریق السھو عن الطلب رقم       م الن بجریدة 24895الحاصل على براءة رقم 35/2004ت
والصحیح ان البراءة pctبند البراءات الصادرة فى اطار اتفاقیة ب711عدد 2011شھر ینایر 

:الىفى اطار اتفاقیة باریس وبیاناتھا كالت

024895 (11)
2004010035 (21)

2004/1/18 (22)
1-MANTH, THOMAS
KUCKHOFFSTRASSE 27 52064 AACHEN (GERMANY)
2- DUCHTING, WOLFGANG
STEINHUGEL 102 58455 WITTEN (GERMANY)
3- OKLEJAS, ELI
444 AVENUE DE LAFAYETTE MONROE, MI 48162 (UNITED
STATES)

(71)

1-MANTH, THOMAS (72)

2-OKLEJAS, ELI

3-ELENE OKLEJAS

4-GABOR, MICHAEL

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
وحده و طریقھ الزالھ ملوحھ الماء باستخدام االنتشار الغشائى العكسى (54)

PCT/EP03/00602 - PCT/EP2003/005390 (31)
2003/1/22 -                   2003/5/23 (32)

EP (33)
int. Cl.8 B01D61/06,C02F 1/44 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع
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(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل 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 ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



  العددافتتاحية 
 

 
 لسنة  57    دخلـت مـصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 1949 لسنة   132 الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           1939
 82 ثم قانون رقم     وم والنماذج الصناعية ،   ــالخـاص ببراءات االختراع والرس    

 وبمقتضى القانون األخير فإنه     ملكية الفكرية  والخاص بحماية حقوق ال    2002لسنة  
يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم             

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
ميع المجاالت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى ج   

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

 .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 
 

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

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بما       واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت       
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .ةـالمتقدم

              القائم بأعمال        
 االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

                                    
 "عادل السعيد عويضه . أ       "      
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ان بی
2011التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 
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یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ى مكتب براءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خالل ستین             وجھ إل ی

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا      یوماً  
ادة   ن الم ثة م رة الثال ام الفق یقًا ألحك یة  16تطب وق الملك ة حق ون حمای ن قان م

"2002لسنة 82الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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2003070691 (21)
2003/7/16 (22)

VINNOLIT TECHNOLOGIE GMBH & CO. KG (GETNAMY) (71)
1-KREJCI KLAUS (72)

2-KAMMER HOFER PETER

3- MIELKE INGOLF

4-WAETERLING, UWE

وسیلھ الدخال غاز الي طبقھ متمیعھ وطریقھ لتنفیذھا (54)
10232789.0 (31)

2002/7/18 (32)

DE (33)

-   1

2003121114 (21)
2003/12/29 (22)

ELTECH SYSTEMS CORPORATION (71)
KENNETH L. HARDEE (72)

قطب مصنوع طالء كھربائى حفزى باستخدام كمیات صغیرة من معادن مجموعة البالتین و
منھا

(54)

10/395.939 (31)
2003/3/24 (32)

US (33)

-   2
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2006030088 (21)
2006/3/6 (22)

MICROSOFT CORPORATION (UNTED STATES OF AMERICA) (71)
1-TRIBBLE ERIC. D (72)

2-FREEMAN TREVOR W

11.107,011-60/659.279 (31)
2005/3/7 - 2005/4/15 (32)

US (33)

-   3

2006040151 (21)
2006/4/17 (22)

PALO ALTO RESEARCH CENTER INC (US) (71)
1-PATRICK Y MAEDA (72)

2-DAVID K.FORK

مجمع شمسى مركز مزود بعنصر صلب ضوئى (54)
11/110,611 (31)
2005/4/19 (32)

US (33)

-   4

2007010013 (21)
2007/11/1 (22)

المركز القومى للبحوث (71)
عدلى عبد اهللا حنا. د. أ (72)

اشرف فھیم على. د

ھدى محمد رفعت محمد الغریب جالل. ا

القومى للبحوثالمركز  (74)
سبتحضیر كبریتات البوتاسیوم من مادة الستروج (54)

-   5
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2007080411 (21)
2007/7/8 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(خالد أحمد إمام. أ (71)
خالد أحمد إمام. أ (72)

قادر DC وأنغمات على الكھرباء مباشرة) بالریموتPortable أو متنقل(جرس ثابت 
على إكتساب نغمات جدیدة

(54)

-   6

2008020319 (21)
2008/2/25 (22)

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)
(71)

1-ACHTERKAMP GEORGE (72)

2-ACKERMANN, DIETER KURT KARL

3-INOUE , CHIHARU

4-KOHLUS, REINHARD

لالستخدام كتابل ، ، صلصلھ ، صلصلھ مرق اللحم اومركز معبا لتحضیر مرق ، حساء
ویحتوى المركز زانثان وصمغ جار

(54)

07110024 (31)
2007/6/12 (32)

(33)

-   7

2008030368 (21)
2008/4/3 (22)

PGS GEOPHYSICAL AS(UNITED STATES OF AMIRICA) (71)
WALTER SOLLINER (72)

زلزالیھ بحریھ بؤ بالمضاعفات المتعلقة بالسطح من بیانات رتل مجسماتطریقة للتن
مزدوجھ

(54)

60/922,796 - 11/825,989 (31)
2007/4/11 - 2007/7/10 (32)

US (33)

-   8
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2008050838 (21)
2008/5/20 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(ایمن عوض عوض زاید. أ (71)
عوض زایدایمن عوض . أ (72)

قاعدة متطورة لمحركات الغساالت مزودة بشداد (54)

-  9

2008071267 (21)
2008/7/28 (22)

PGS GEOPHYSICAL AS (UNITED STATES OF AMIRICA) (71)
JACK DEWAYNE KINKEAD (72)

یزیةالحطریقة لكبت الضجیج فى اإلشارات الزلزالیة باستخدام التحویالت (54)
11/893.032 (31)
2007/8/14 (32)

(33)

-  10

2008111898 (21)
2008/11/23 (22)

المركز القومى للبحوث (71)
منال فتحى سالمة. د (72)

عزة أنور أمین حسین. د.أ

ھشام أحمد محرم إبراھیم. د

المركز القومى للبحوث (74)
كبدیل للدھونالیاف جیلیھ من اعناق عیش الغراب المحارى و استخدامھاطریقھ النتاج  (54)

-  11



7

2008122107 (21)
2008/12/28 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(صبري عطا عثمان. أ (71)
صبري عطا عثمان. أ (72)

جھاز السرعة الدورانیة (54)

-  12

2009040453 (21)
2009/5/4 (22)

PGS ONSHORE,INC (UNITED STATES OF AMIRICA) (71)
1-GARY LEE SCOTT (72)

2-JOSEPH ERNEST DRYER

ألتخفیض خط) ارتجافیا مراقبھ التردد التذبذبى(المراقبھ االرتجافیھ للتردد التذبذبى 
التوقیت التراكمى فى الساعھ

(54)

12/082,788 (31)
2008/4/14 (32)

US (33)

-  13

1999111492 (21)
1999/11/22 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(محمد خالد محمد عبد المعطى. أ (71)
محمد خالد محمد عبد المعطى. أ (72)

الكھربائىجھاز قیاس صالبھ النسیج الحى ومقاومتھ لمرور التیار ونشاطھ (54)

-   14



8

2007070387 (21)
2007/7/24 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(أسامة عبد الودود عبد الرسول طلبة أبو المجد. أ (71)
أسامة عبد الودود عبد الرسول طلبة أبو المجد. أ (72)

الفیشة اآلمنة (54)

-   15
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"2002لسنة 82رقم 
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2008010047 (21)
2008/1/10 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-HOFER, GUNTER (72)

2-BRAAS, VOLKER

3-LIPOWSKI, MICHAEL

4-MULLER, HEINZ-ADOLF

5-BRANDENFELS, PETER

6-KLEIN, CHRISTOPH

7-HAFER, JOACHIM

8-SUNDERMANN, CHRISTOPH

9-KRAMER STEFAN

نظام تشغیل اللھ دلفنھ (54)
PCT/EP2006/008595 - 10 2005 045 201,9 - 10 2006 034 217,8 (31)

2006/9/4 - 2005/9/21 - 2006/7/25 (32)
DE (33)

-   1

2008010095 (21)
2008/1/20 (22)

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH
ONDERZOEK (BELGIUM)

(71)

BRAUNS, ETIENNE (72)
العكسیھ بقدره من وحده تحلیھ صناعیھ ووحده صناعیھ للدیلزه الكھربیھمجموعھ مؤتلفھ 

متدرجھ الملوحھ واستخدامھا
(54)

05447175,0 - PCT/BE2006/000078 (31)
2005/7/20 - 2006/7/19 (32)

BE (33)

-   2
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2008020229 (21)
2008/2/7 (22)

BASF AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY) (71)
FINCH, CHARLES, W (72)

لالستحالبقابل تركیز مستحضر  (54)
PCT/EP2006/065134 - 60/707312 (31)

2006/8/8 - 2005/8/11 (32)
US (33)

-   3

2008020335 (21)
2008/2/27 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND) (71)
1-CORSI, CAMILLA (72)

2-WALTER, HARALD

3-EHRENFREUND, JOSEF

4-TOBLER, HANS

عملیھ النتاج انیلینات (54)
PCT/EP2006/008398 - 1416/05 (31)

2006/8/28 - 2005/8/30 (32)
CH (33)

-   4

2008060981 (21)
2008/6/12 (22)

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY) (71)
JURETZEK, UWE (72)

محطھ طاقھ (54)
PCT/EP2006/069748 - 05027973.6 (31)

2006/12/15 - 2005/12/20 (32)
EP (33)

-   5
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2008061048 (21)
2008/6/19 (22)

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-ANDERSEN, JAMES, M. (72)

2-PUJADO, PETER R.

حویل اكسیجینات الى اولفینات بالتبادل المزدوجت (54)
PCT/US2006/062261 - 11/315,935 (31)

2006/12/22 - 2005/12/23 (32)
US (33)

-   6

2008071189 (21)
2008/7/15 (22)

PEAK WELL SOLUTIONS AS (NORWAY) (71)
REVHEIM, SVEN (72)

نتصمام للتثبیت باالسم (54)
PCT/NO2007/000008 - 20060304 (31)

2007/1/10 - 2006/1/20 (32)
NO (33)

-   7

2008071197 (21)
2008/7/16 (22)

BAYER MATERIAL SCIENCE AG (GERMANY) (71)
1-HOFFMANN, ANDREAS (72)

2-EBERT, HEINZ-DIETER

3-KLESCZEWSKI, BERT

)لرصف الطرق(و طریقھ النتاج اجسام الحصى جسم حصى (54)
PCT/EP2007/000234 - 10 2006 003 033,8 (31)

2007/1/12 - 2006/1/20 (32)
DE (33)

-   8
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2008071246 (21)
2008/7/24 (22)

ARVEDI, GIOVANNI(ITALY) (71)
ARVEDI, GIOVANNI (72)

نھائیھ كاملھ الدقیق المدرفل على الساخن للحصول على اجزاءشریط من الصلب السبائكى
التشطیب بواسطھ الكبس على البارد والقص

(54)

PCT/IT2006/000044 (31)
2006/1/26 (32)

IT (33)

-   9

2008071264 (21)
2008/7/27 (22)

COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM BURGENLAND
AKTIENGESELLSCHAFT (AUSTRIA)

(71)

PHILIPP, FRANZ, JOSEF (72)
طریقھ النتاج ماده رابطھ للزیوت (54)

PCT/AT2007/000024 - A 110/2006 (31)
2007/1/22 - 2006/1/25 (32)

AT (33)

-  10
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2008081398 (21)
2008/8/19 (22)

PANDROL LIMITED (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-JOHN STEPHEN, COX, (72)

2-PHILLIP JOHN, PORRILL,

3-JOHN ROBERT, HAMILTON,

4-CHRISTOPHER GARDNER,

5-PAUL HEWLETT,

6-JOZEF NEVIDAL,

7-MARTIN SOMERSET,

الحدیدةالسكتثبیت مشابك لوسائل ارتكاز لتثبیت  (54)
PCT/GB2007/000602 - 0603434,2 (31)

2007/2/21 - 2006/2/21 (32)
GB (33)

-  11

2008081422 (21)
2008/8/24 (22)

BIOLAN OY (FINLAND) (71)
1-HAUKIOJA, MARKKU (72)

2-HUTTUNEN, JUKKA

3-HUHTA-KOIVISTO, ESKO

نظام و طریقھ الزالھ الرطوبھ من ھواء الصوبات (54)
PCT/FI2007/050121 - 20065153 (31)

2007/3/6 - 2006/3/8 (32)
FI (33)

-  12
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2008111800 (21)
2008/11/3 (22)

 HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-ARMESI, FRANCO (72)

2-LIGHTFORD, STEVEN CHARLES

سطح األرض سفلتینات من جزء من فتحة بئر أو تكوین تحتتركیبات وطرق إلزالة اال
.مذیب عضوي مع مذیبات عضویة قطبیة وغیر قطبیة–بإستخدام مستحلب ماء 

(54)

PCT/IT2006/000316 - PCT/IT2006/000806 (31)
2006/5/5 - 2006/11/20 (32)

IT (33)

-  13

2008111803 (21)
2008/11/4 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-SEIDEL, JURGEN (72)

2-SUDAU, PETER

3-MERZ, JURGEN

4-KIPPING, MATTHIAS

جھاز وطریقھ النتاج شریحھ معدنیھ عن طریق الصب المستمر (54)
PCT/EP2007/004579 - 10 2006 024 586,5 - 10 2007 022 929,3 (31)

2007/5/23 - 2006/5/26 - 2007/5/14 (32)
DE (33)

-  14
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2008111804 (21)
2008/11/6 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-SUDAU, PETER (72)

2-SEIDEL, JURGEN

جھاز و طریقھ النتاج شریحھ معدنیھ بواسطھ الصب المستمر (54)
PCT/EP2007/004561 - 10 2006 024 586,5 - 10 2007 022 931,5 (31)

2007/5/23 - 2006/5/26 - 2007/5/14 (32)
DE (33)

-  15

2008111819 (21)
2008/11/6 (22)

BP P.L.C. (UNITED KINGDOM) (71)
1-FORSYTH, JONATHAN, ALEC (72)

2-HARPER, ROGER, NEIL

عملیھ النتاج الھیدروجین (54)
06252431,9 - PCT/GB2007/001545 (31)

2006/5/8 - 2007/4/26 (32)
GB (33)

-  16



18

2008111919 (21)
2008/11/26 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

1-BOECKH, DIETER (72)

2-CASADO DOMINGUEZ, ARTURO LUIS

3-REINHARD, BIRGIT

4-KONRAD, GERD

5-HERRERA TABOADA, LIDCAY

6-KAVARNOU-SEILER, ASIMINA

بولى الكیلین تركیبات تنظیف مع بولیمرات امفیفیلیة مطعمة معتمده على اساس اكاسید
واسترات فینیل

(54)

06114756,7 - PCT/EP2007/055198 (31)
2006/5/31 - 2007/5/29 (32)

EP (33)

-  17

2008121984 (21)
2008/12/14 (22)

SOLVAY (BELGIUM) (71)
STREBELLE, MICHEL (72)

BALTHASART, DOMINIQUE

دیكلوروایثان–2، 1عملیة لصنع  (54)
06/05716 - PCT/EP2007/056268 (31)

2006/6/26 - 2007/6/22 (32)
FR (33)

-  18
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2008122088 (21)
2008/12/25 (22)

ALCOA INC. (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1- ANTHONY J. FEDUSA, (72)

2-ROBERT, E. DICK,

3-GARY , L. MYERS,

طریقھ لصنع حاویات (54)
11/474,581 - PCT/US2007/070083 - PCT/US2007/072091 (31)

2006/6/26 - 2007/5/31 - 2007/6/26 (32)
US (33)

-  19

2009010069 (21)
2009/1/18 (22)

OH, EUI-JIN (KOREA) (71)
OH, EUI-JIN (72)

جھاز ادخال بیانات وطریقھ استخدامھ (54)
10-2006-0070073 - 10-2006-0084586 - 10-2006-0102830 - 10-2006-

0120368 - 10-2007-0022807 - PCT/KR2007/002285 - 10-2007-
0046306 - 10-2007-0056993 - PCT/KR2007/003611

(31)

2006/7/26 - 2006/4/9 - 2006/10/23 - 2006/1/12 - 2007/3/8 - 2007/5/9 -
2007/5/14 - 2007/6/12 - 2007/7/26

(32)

KR (33)

-  20
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2009010095 (21)
2009/1/21 (22)

EVONIK DEGUSSA GMBH (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-JAKOB, HARALD (72)

2-OVERDICK, RALPH

3-LEININGER, STEFAN

جزیئات مغلفة لفوق كربونات الصودیوم (54)
06117988,3 - PCT/EP2007/056404 (31)

2006/7/27 - 2007/6/27 (32)
DE (33)

-  21

2009030273 (21)
2009/3/1 (22)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN) (71)
KOZUKI, YUMIKO (72)

ایثیل اوكساالت، ، دايىیھ تشتمل علي خلیط من ھیدروكربون عطرتركیبھ كیمیائیھ زراع
ونایمیدازولیدین-2-داي میثیل-3، 1و

(54)

2006-262135 - PCT/JP2007/068906 (31)
2006/6/27 - 2007/9/20 (32)

JP (33)

-  22

2009030274 (21)
2009/3/1 (22)

CILICIUM BECANCOUR INC.(CANDA) (71)
1-LEBLANC, DOMINIC (72)

2-BOISVERT, RENÉ

عملیھ وجھاز لتنقیھ ماده سیلیكون منخفضھ النقاء (54)
60/844,372 - PCT/CA2007/001646 (31)

2006/9/14 - 2007/9/13 (32)
CA (33)

-  23
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2009030277 (21)
2009/3/1 (22)

METALOGINIA, S.A.(SPAIN) (71)
1-ALONSO ESTER
2-PEREZ FRANCISCO

(72)

3-TUTO JOAN

4-MARTINEZ ANGEL

سن وتجھیزة آللة جرف (54)
PCT/ES2006/000498 (31)

2006/9/1 (32)

ES (33)

-  24

2009030319 (21)
2009/3/11 (22)

EDELCOM (FRANCE) (71)
DURANTON, RENÉ, A (72)

قھ و جھاز الرسال معلومات عبر شبكھ مركبھطری (54)
06 08059 - PCT/FR2007/001464 (31)

2006/9/14 - 2007/9/11 (32)
FR (33)

-  25
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2009030329 (21)
2009/3/12 (22)

MUNTERS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-GRAEF, PATRICIA, THOMAS (72)

2-DRUMMOND, LARRY

3-CAMERON, IAN

طالء حافة مقاومة للطحالب وطریقة لتشكیلھ (54)
11/518,959 - PCT / US 2007/019750 (31)

2006/9/12 - 2007/9/12 (32)
US (33)

-  26

2009030422 (21)
2009/3/30 (22)

MITSUBISHI HEAVY (JAPPAN) (71)
1-SONODA, KEISUKE (72)

2-NAGAO, SHOZO

3-MICHIOKA, MASATOSHI

4-OGIWARA, KOTA

5-KOUHARA, ITSUO

جھاز نزع الكبریت من غاز العادم (54)
2007-040457 - PCT/JP2008/052897 (31)

2007/2/21 - 2008/2/20 (32)
JP (33)

-  27
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2009040574 (21)
2009/4/26 (22)

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-MALVAIZ, CHRISTINA, SNIDER (72)

2-MCCALL, CAROL, A.

3-RAO, V., N. MOHAN

وجبة رقائق جوز محمصة (54)
11/553,648 - PCT/US2007/081725 (31)

2006/10/27 - 2007/10/18 (32)
US (33)

-  28

2009050639 (21)
2009/5/4 (22)

UHDE GMBH (GERMANY) (71)
1-MEISSNER, OLIVER (72)

2-WODBERG, SILKE

خط تجمیع لوسائل اعاده التشكیل االنبوبیھ (54)
PCT/EP2007/009387 - 10 2006 052 937,5 (31)

2007/10/30 - 2006/11/8 (32)
DE (33)

-  29

2009050792 (21)
2009/5/26 (22)

40SOUTH ENERGY LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
GRASSI, MICHELE (72)

محول طاقھ موجات مغمور بشكل كامل (54)
PCT/IT2006/000825 (31)

2006/11/28 (32)

IT (33)

-  30
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2009060941 (21)
2009/6/21 (22)

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED
(UNITED KING DOM)

(71)

BLOEMENKAMP, RICHARD (72)
أداة للبحث الكھربى لحفرة بئر (54)

06292050,9 - PCT /EP 2007 / 010794 (31)
2006/12/22 - 2007/12/10 (32)

EP (33)

-  31

2009071085 (21)
2009/7/14 (22)

KNAUF INSAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYI VE
TICARET A.S. (TURKEY)

(71)

KNAUF, ALFONS, JEAN (72)
عنصر جانبي على ھیئھ ھیكل حامل لتشیید الجدران (54)

PCT/EP2007/000300 - PCT/EP2008/000260 (31)
2007/1/15 - 2008/1/15 (32)

EP (33)

-  32
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2009071120 (21)
2009/7/22 (22)

FL SMIDTH A/S (DENMARK) (71)
1-MOLLER, NICOLAJ (72)

2-DEMUTH, LARS

3-STENBERG BALK

اسطوانھ ضغط ذات قرص حلقى (54)
PCT/EP2008/059544 - 2007 01083 (31)

2008/7/21 - 2007/7/25 (32)
DK (33)

-  33

2009081208 (21)
2009/08/10 (22)

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-SOHN, STEPHEN, W. (72)

2-RILEY, MARK G.

عملیات متكاملھ الطاقھ لصنع الكیل بنزینات منظفھ (54)
11/673,908 - PCT/US2008/053335 (31)

2007/2/12 - 2008/2/7 (32)
US (33)

-  34

2009081210 (21)
2009/08/10 (22)

UOP LLC(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-SOHN, STEPHEN W. (72)

2-RILEY, MARK G.

االنتقالیھعملیات و جھاز لصنع الكیل بنزینات منظفھ باستخدام االلكلھ (54)
11/673,938 - PCT/US2008/053372 (31)

2007/2/12 - 2008/2/8 (32)

US (33)

-  35
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2009081223 (21)
2009/8/12 (22)

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD (71)
1-ZHANG, YALI (72)

2-WANG, HAIYUAN

جھاز منخفض الفلطیھ بھ وسائل إغالق میكانیكیھ (54)
200710003597,5 - PCT/CN2008/000301 (31)

2007/2/12 - 2008/2/4 (32)
CN (33)

-  36

2009081236 (21)
2009/8/16 (22)

MECCANICA GENERALE S.R.L. (ITALY) (71)
1-BACELLI, GIANFRANCO (72)

2-MANCINI, STEFANO

3-PARDINI, SIMONE

4-PERTICARA, GIUSEPPE

خزان مغسلة مزود بغطاء خارجي مدعم على الجدار السفلي (54)
AN2007A000008 - AN2007A000009 - PCT/IT2008/000098 (31)

2007/2/21 - 2007/2/21 - 2008/2/15 (32)
IT (33)

-  37
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2009091320 (21)
2009/9/6 (22)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN) (71)
1-OHSHITA, JUN (72)

2-UEKAWA, TORU

الحشراتكلو بروبان الكربوكسیلي واستخدامھ في مكافحھمركب استر لحمض سی (54)
2007-056889 - PCT/JP2008/054560 (31)

2007/3/7 - 2008/3/6 (32)
JP (33)

-  38

2009091324 (21)
2009/9/7 (22)

PRAYON TECHNOLOGIES (BELGIUM) (71)
KUROWSKI, SERGE (72)

ترشیح یستخدم ھذه الخلیھخلیھ ترشیح وجھاز  (54)
PCT/EP2008/052710 - 2007/0099 (31)

2008/3/8 - 2007/3/6 (32)
BE (33)

-  39

2009091446 (21)
2009/9/30 (22)

RESEARCH & DESIGN INSTITUTE OF UREA AND ORGANIC
SYNTHESIS PRODUCTS (RUSSIAN)

(71)

1-SOLDATOV, ALEKSEI VLADIMIROVICH (72)

2-SERGEEV, YURY ANDREEVICH

3-ERMOLAEV, DMITRY ALEKSEEVICH

طریقة إنتاج منتج محبب واسطوانھ تحبیب (54)
2007111835 - PCT/RU2008/000175 (31)

2007/3/30 - 2008/3/25 (32)
RU (33)

-  40
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2009101581 (21)
2009/10/25 (22)

ABLOY OY (FINLAND) (71)
1-HELISTEN, MIKA (72)

2-KERVINEN, JARI

قفل للباب (54)
20075296 - PCT/FI2008/050173 (31)

2007/4/27 - 2008/4/9 (32)
FI (33)

-  41

2009121861 (21)
2009/12/21 (22)

PIRELLI TYRE S.P.A. (ITALY) (71)
1-MONTANARO, FABIO (72)

2-MINOLI, CLAUDIO

اطار عجلھ عربھ ثقیلھ الحمل (54)
PCT/IT2007/000446 (31)

2007/6/22 (32)

IT (33)

-  42
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PCT/NA2005/000265 (21)
2005/6/1 (22)

GLAXO GROUP LIMITED (ENGLAND) (71)
1-DELL'ORCO, PHILIP, C (72)

2-KELLY, HENRY, ANDERSON

3-SHAH, GITA, PUNJABHAI

4-WATSON, NIGEL, STEPHEN

5-YOUNG, ROBERT, JOHN

-میثیل -1-(3S) }-N- [ (1S) -1- )یل-20-كلوروثیین -5(E) -2- ( مشتق متبلر من
سلفونامیدایثین}یل-3-اوكسو بیرولدین -2-]اوكسو ایثیل-2-یل-4-مورفولین -2

(54)

0228533,6 - PCT/EP2003/013800 (31)
2002/12/6 - 2003/12/4 (32)

GB (33)

-  43

PCT/NA2005/000682 (21)
2005/4/28 (22)

BONGRAIN S.A., AJOINT STOCK COMPANY (FRANCE) (71)
BONNIN, YVES (72)

الكاكاواوالجبنمعجون یعتمد على مصنوع طریقھ لتصنیع عبوه لمعجون منتج غذائى  (54)
07/05348 - PCT/FR2004/001028 (31)

2003/4/30 - 2004/4/28 (32)
FR (33)

-  44



30

PCT/NA2006/000179 (21)
2006/2/21 (22)

STOLLER ENTERPRISES, INC.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-JERRY, H.; STOLLER, (72)

2-SHERRY LECLERE,

3-ALBERT LIPTAY,

او /النسب و،طرق لتحسین النمو وانتاجیھ المحصول للنباتات بواسطھ ضبط المستویات
العوامل المساعده للھرمونات النباتیھ

(54)

60/497,150 - 10/677,708 - 60/549,486 - PCT/US2004/026851 (31)
2003/8/22 - 2003/10/2 - 2004/3/2 - 2004/8/18 (32)

US (33)

-  45

PCT/NA2006/000309 (21)
2006/3/30 (22)

CORUS TECHNOLOGY BV (NETHERLANDS) (71)
KOOIJ, CHRISTIAAN, JOHANNES (72)

طریقھ الختزال اكاسید الحدید (54)
03078074.6 - 04075552.2 - PCT/EP2004/011345 (31)

2003/10/3 - 2004/2/23 - 2004/10/1 (32)
EP (33)

-  46



31

PCT/NA2006/000935 (21)
2006/9/28 (22)

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
(INDIA)

(71)

1-GERA, BHIM, SINGH (72)

2-OJHA, VIJAY, KUMAR

3-SINGH, GURBIR

الزالزل) مؤشرات(طریقھ الكتشاف بوادر  (54)
PCT/IB2004/001015 (31)

2004/3/31 (32)

IB (33)

-  47

PCT/NA2007/000254 (21)
2007/3/8 (22)

LAING, NIKOLAUS, JOHANNES (GERMANY) (71)
1-LAING, NIKOLAUS, JOHANNES (72)

2-LAING, INGE

3-HESSE, ANDREAS

منصھ شمسیھ طافیھ (54)
10/935,396 - PCT/EP2005/009593 (31)

2004/9/8 - 2005/9/7 (32)
US (33)

-  48



32

PCT/NA2007/000336 (21)
2007/4/3 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND) (71)
1-CAMILLA CORSI, (72)

2-HARALD WALTER,

3-JOSEF EHREN FREUND,

4-CLEMENS LAMBERTH,

5-HANS TOBLER,

تركیبات متعاونھ مبیده للفطریات (54)
PCT/EP2005/010755 - 04224010 (31)

2005/10/6 - 2004/10/8 (32)

GB (33)

-  49

PCT/NA2007/000369 (21)
2007/4/15 (22)

1-PFALZ, THOMAS (GERMANY)
2-PFALZ, BERND (GERMANY)

(71)

1-PFALZ, THOMAS (72)

2-PFALZ, BERND

وجھاز لتنفیذ طریقھ لخلط ورش عوامل عالجیھ وللتولید السریع الیروسوالت مستمره
الطریقھ المذكوره

(54)

10 2004 050 400.8 - 10 2005 002 392.4 - PCT/DE2005/001839 (31)
2004/10/15 - 2005/1/19 - 2005/10/15 (32)

DE (33)

-  50



33

PCT/NA2007/000587 (21)
2007/6/13 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-SCHLUETER, FOLKE (72)

2-SOMMA, EMMA

3-WEISMAN, PAUL, THOMAS

4-HUGHES, JEANNE, MARIE

5-VISSCHER, RONALD, BOSMAN

6-CARLUCCI, GIOVANNI

7-MASON, PETER, CHARLES, JR.

وسیلھ ماصھ لھا مؤشر تقویھ وظیفى (54)
11/012,834 - PCT/US2005/045478 (31)

2004/12/15 - 2005/12/14 (32)
US (33)

-  51

PCT/NA2007/000603 (21)
2007/6/17 (22)

SOLVAY (BELGIUM) (71)
1-STREBELLE, MICHEL (72)

2-BALTHASART, DOMINIQUE

دیكلورو ایثان–2،صنع ا عملیة ل (54)
04,13873 - 05,03252– 05,03258 - PCT/EP2005/057048 (31)

2005/4/1-                  2005/12/21-2004/12/23- 2005/4/1 (32)
FR (33)

-  52



34

PCT/NA2007/000657 (21)
2007/6/21 (22)

QUALCOMM INCORPORATED
(UNOTED STATES OF AMERICA)

(71)

1-SAMPATH, HEMANTH (72)

2-KADOUS TAMER

المخرجات المتعدده فى طریقھ و نظام للتنبؤ بالرتبھ معتمد على اداء تصمیم المدخالت و
شبكھ اتصاالت السلكیھ

(54)

PCT/US2005/046742 - 11/021,791 (31)
2005/12/22 - 2004/12/22 (32)

US (33)

-  53

PCT/NA2007/000739 (21)
2007/7/17 (22)

SOLVAY (BELGIUM) (71)
1- MICHEL LEMPEREUR, (72)

2- MICHEL STREBELLE,

طریقھ لتنقیھ كلورید الھیدروجین (54)
05,01249 - PCT/EP2006/050695 (31)

2005/2/8 - 2006/2/6 (32)
FR (33)

-  54



35

PCT/NA2007/000869 (21)
2007/8/19 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

1-PATTERSON, STEVEN, GEORGE (72)

2-LANT, NEIL, JOSEPH

تركیبات منظفات صناعیھ (54)
05250995,7 - PCT/IB2006/050577 (31)

2005/2/22 - 2006/2/22 (32)
IB (33)

-  55

PCT/NA2007/000957 (21)
2007/9/10 (22)

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
 REAL CASA DE LA MONEDA (SPAIN)

(71)

1-GOMEZ ESTELLA, MARÍA, JESUS (72)

2-RUBIO SANZ, JUAN ANTONIO

3-BARAJA CARRACEDO, JAVIER

ایھشریط الحمایھ و ورقھ الحم (54)
PCT/ES2005/000712 - P200600563 (31)

2005/12/30 - 2005/3/10 (32)
ES (33)

-  56



36

PCT/NA2007/001184 (21)
2007/10/31 (22)

EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY) (71)
1-SCHICK, GEORG (72)

2-JOHN, KATHRIN

3-WENK, HANS HENNING

قابل العاده التشتتمعلق صلب  (54)
102005020551,8 - PCT/EP2006/062019 (31)

2005/5/3 - 2006/5/3 (32)
DE (33)

-  57

PCT/NA2007/001214 (21)
2007/11/7 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND) (71)
1-RAMACHANDRAN, RAVI (72)

2-SHULKIN, ANNA

یبات مبیده لالعشابترك (54)
PCT/IB2006/001237 - 60/679,496 (31)

2006/5/9 - 2005/5/10 (32)
US (33)

-  58



37

PCT/NA2007/001445 (21)
2007/12/23 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND) (71)
1-SHETTY, KIRAN (72)

2-TORRENT PARKER, MARLENE

التكاثر للنباتموادتركیبات سائلھ لمعالجھ  (54)
PCT/US2006/025187 - 60/695,143 (31)

2006/6/28 -   2005/6/29 (32)

US (33)

-  59

2008020303 (21)
2008/2/21 (22)

MOURAD, JOSEPH (AUSTRALIA) (71)
MOURAD, JOSEPH (72)

جھاز لتصفیف الشعر (54)
PCT/AU2006/001244 - 2005/904653 (31)

2006/8/25 - 2005/8/26 (32)
AU (33)

-   60



38

2009010102 (21)
2009/1/22 (22)

SOLVAY (BELGUIM) (71)
1-RABE, JÜRGEN (72)

2-CLEMENS, JOERG

3-VENBRUX, HENK

للمواد السائبھ للھا مخزنھ فى مستوعبطلق االكسجین عند تحتعملیھ لمراقبھ مواد جامده 
تستخدم للتخزین االمن

(54)

06117847,1 - PCT/EP2007/057624 (31)
2006/7/26 - 2007/7/24 (32)

EP (33)

-   61

2009030336 (21)
2009/3/15 (22)

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED
(UNITED KINGDOM)

(71)

1-SIMON, MATTHIEU (72)

2-LULING, MARTIN

ھوائى لمجس كھرومغناطیسى الستكشاف التشكیالت الجیولوجیھ و تطبیقاتھا (54)
06291460,1 - PCT/EP2007/007601 (31)
2006/9/15 -                    2007/8/23 (32)

EP (33)

-   62
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شر عن الطلب رقم          تم الن م ی الحالتھ للشئون القانونیة 706عدد 2010بجریدة یونیھ 533/2007PCT/NAل
-:الجراء بعد التصحیحات ویتم النشر عنھ بالجریدة وبیاناتھ كاالتى27/02/2011فى 

PCT/NA2007/000533 (21)
2007/6/3 (22)

VA TECH WABAG GMBH (AUSTRLIA) (71)

1-WERNER FUCHS
2-ROBERT VRANITZKY
3-CHRISTOPH LUKASCHEK

(72)

جھاز لترشیح المیاه والمیاه المھدره (54)
PCT/EP2005/056382 - PCT/EP2004/013602 (31)

2005/12/1 -                    2004/12/1 (32)
EP (33)

-  63



40

انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 

بشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
)الجات( 



41

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك    اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ف ا   یھا وق شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل دار  ویت راءات اص ى اج سیر ف ل

"البراءة  



42

2003030289 (21)
2003/3/26 (22)

ELI LILLY AND COMPANY.(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-COHEN, MICHAEL, PHILIP (72)

2-KOHLMAN, DANIEL, TIMOTHY

3-LIANG, SIDNEY, XI

4-MANCUSO, VINCENT

5-VICTOR, FRANTZ

6-XU, YAO-CHANG

7-YING, BAI-PING

8-ZACHERL, DEANNA, PIATT

9-ZHANG, DEYI

)HT 1F)5-یل بیبریدین كمشاركات للسیروتونینینمركبات بیرید (54)
60/369.088 (31)
2002/3/29 (32)

US (33)

-   1

1996060509 (21)
1996/6/6 (22)

ZENE CA. LTD (UNITED KINGDOM) (71)
1-ROBERT B. HUGH (72)

2-ROGER B. JOHN

3-ROGER JAMES

مركبات حلقیھ مخلطھ لھا فاعلیھ مضاده لمستقبل االندوثیلین (54)
9511507/7 - 951966/3 (31)
1995/7/6 - 1995/9/27 (32)

GB (33)

-   2



43

تاریخ      ب ب بول الطل م ق یذا للحك 13/04/2011ت م    تنف ى الدعوى رق 54611م الصادر ف
ـ:وبیاناتھ كاالتى28/09/2010ق بتاریخ 63لسنھ 

2003121103 (21)
2003/12/23 (22)

مجد احمد قطب عبد اهللا (71)
مجد احمد قطب عبد اهللا (72)

اس ترانسفریزعنصر الكبریت وتركیباتھ الحمضیة و مشتقاتھا لقصور انزیم جلوتاسیون
ید ھیدرولیز بجمیع انواع المرض المصاحبة لھذا القصورواالبوكس

(54)

-   3



44

انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 
PCTبشأن البراءاتالتعـــاوناتفاقیــــة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (



45

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على    السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
راض  ى االعت رتب عل دار   ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم ف

"البراءة  



46

2008010089 (21)
2008/1/20 (22)

AEROSOL-SERVICE AG [CH-CH], INDUSTRIESTR ASSE 11,
CH- 4313 MOILLIN (CH)(SWITZERLAND)

(71)

1-PATRICK, CAMPBELL (72)

2-GEIGER, JORG

مائع مبردجھاز رشاش لتوزیع  (54)
11/210,339 - PCT/CH2006/000372 - 1194/05 (31)

2005/8/24 - 2006/7/17 - 2005/7/18 (32)
CH (33)

-   1

2008040580 (21)
2008/4/6 (22)

CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI TERMEKEK
GYARART (HUNGARY)

(71)

1-BENCZ, ZOLTAN (72)

2-ERDELYI, ZOLTAN

3-MEZEI, JANOS

لالعطاء عن او كبسوالت/وخاصھ اقراص و،لتعبئھ وتفریغ اجسام مشكلھ صلبھجھاز 
طریق الفم

(54)

P0500919 - PCT/HU2006/000083 (31)
2005/10/5 - 2006/9/26 (32)

HU (33)

-   2



47

2009050713 (21)
2009/5/14 (22)

SANOFI-AVENTIS (GERMANY) (71)
1-BOYD, MALCOM (72)

2-LETHAM, RICHARD

3-PLUMPTRE, DAVID

4-VEASEY, ROBERT

5-MAY, JAMES

وتحسینات فیما یتعلق تحسینات في الیات تشغیل مناسبة لالستخدام في أدوات توصیل عقار
بذلك

(54)

06023951.4 - PCT/EP2007/009676 (31)
2006/11/17 - 2007/11/8 (32)

EP (33)

-   3



48

PCT/NA2005/000295 (21)
2005/6/14 (22)

GLAXO GROUP LIMITED (UNITED KING DOM) (71)
1- SANJEET, SINGH SEHMI, (72)

2- DAVID, KENNETH DEAN,

3- MARK, JAMES BAMFORD,

4- DAVID, MATTHEW WILSON,

5- JASON WITHERINGTON,

مشتقات بنزازبین لعالج االضطرابات العصبیھ (54)
0229820,6- 0312607,5 - PCT/EP2003/014556B (31)

2003/6/2 -                   2003/12/18 -   2002/12/20 (32)
GB (33)

-   4

2008081445 (21)
2008/8/27 (22)

KAWECO GMBH (GERMANY) (71)
KIRCHNER, HANSJORG (72)

جھاز الستخالص اللبن (54)
PCT/EP2007/001345 - 10 2006 009 692,4 (31)

2007/2/16 -                2006/3/2 (32)
DE (33)

-   5



49

PCT/NA2005/000772 (21)
2005/11/28 (22)

ASTRAZENECA AB (SWEDEN) (71)
BOUGHTON-SMITH, NIGEL (72)

لنسیج الورمللموت الموضعىaوعامل P2X7 تركیب صیدلى یشمل مضاد المستقبل (54)
0301655-7 - 031232103 - PCT/SE2004/000817 (31)

2003/6/5 -  2003/5/29 -                   2004/5/27 (32)
SE (33)

-   6

PCT/NA2007/001280 (21)
2007/11/21 (22)

VIFOR (INTERNATIONAL) AG (SWITZERLANDS) (71)
1-WEIBEL,  LUDWIG (72)

2-WEIBEL-FURER, DOMINIQUE

وعاء یحتوى على ابره مجوفھ (54)
PCT/EP2006/062415 - 05104386,7 (31)

2006/5/18 -    2005/5/24 (32)
EP (33)

-   7

2008081445 (21)
2008/8/27 (22)

KAWECO GMBH (GERMANY) (71)
KIRCHNER, HANSJORG (72)

جھاز الستخالص اللبن (54)
PCT/EP2007/001345 - 10 2006 009 692,4 (31)

2007/2/16 -                2006/3/2 (32)
DE (33)

-   8



50

PCT/NA2005/000515 (21)
2005/9/6 (22)

NOVARTIS AG (SWITZERLAND) (71)
1-FORENZO, PATRICK (72)

2-KHALED, MAHA, Y

3-WANG, BARBARA

4-ZIELINSKI, JOSEPH, LAWRENCE

فلورو –  6–كلورو ( تیك ینیل اسیحمض ف-2، 2مثیل -5تركیب صیدلى یحتوى على 
)انیلینو 

(54)

60/454,145 - PCT/EP2004/002528 (31)
2003/3/12 - 2004/3/11 (32)

US (33)

-   9
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 

اتفاقتى الجات وباریسإطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (



52

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصد   ارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
شار ا   ى الحاالت الم راض ف ى االعت رتب عل دار  ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق ل

"البراءة  



53

2005120517 (21)
2005/12/14 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث (71)
عادل صبحى جرجس. د (72)

ھناء محمد حسنى. د

مضاد لآلورامالنیكوتین امید ذو نشاط)] میثیل ببرازینیل-4(-1[-2تخلیق مشتق جدید  (54)

-   1

1995030195 (21)
1995/3/13 (22)

محمد عادل حسن السكرى (71)
جورج عبد المسیح زكى (72)

البنفسجیھ طریقھ لتعقییم منتجات ومشتقات الدم خارج الجسم بتعریضھا لالشعھ فوق
وغازات التعققیم

(54)

-   2
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 

الجاتوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
)نموذج منفعة(



55

ل ذى شأن      "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
ك خ   راض وذل باب االعت ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن إل ومًا م تین ی الل س

ریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام            ى ج ب ف بول الطل ن ق اریخ االعالن ع ت
ادة          ن الم ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون   16الفق

"2002لسنة 82رقم 
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2007120630 (21)
2007/4/12 (22)

AVE S.P.A (ITALY) (71)
ALESSANDRO BELLI (72)

معدات كھربیھ مكونھ من وحدات مجوفھ مع تثبیت غطاء محاذ لجدار (54)
BS2006U000057 (31)

2007/01/17 (32)
(33)

-   1



57

بیان
2011مارس بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



58



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
ر  یة الفك وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ســنة 82یة ال ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى       
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



59

024963 (11)
2006100564 (21)
2006/10/29 (22)

1- TING CHOON MENG
6- NEW INDUSTRIAL ROAD # 4-01, SINGUPERE 536199-
SINGAPARE
2- MAK KOON HOU
6 NAPIER ROAD #04-04, 258499- SINGAPARE

(71)

1-TING CHOON MENG (72)

2-MAK KOON HOU

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
مركبھ انقاذ (54)

200610141524.8 (31)
2006/9/29 (32)

CN (33)
int. Cl.7 BG3C 3/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1

024964 (11)
2005090407 (21)

2005/9/8 (22)
UREA CASALE S.A.
VIA GIULIO POCOBELLI, 6 6900 LUGANO-BESSO
(SWITZERLAND)

(71)

PORRO, LINO (72)
سمر احمد اللباد/ الستاذها (74)

میالمین ووحده لتصنیعھا/ عملیھ متكاملھ النتاج الیوریا  (54)
04021455.3 (31)

2004/9/9 (32)
EP (33)

int. Cl.8 C07C273/12,273/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



60

024969 (11)
2007080415 (21)

2007/8/8 (22)
جمھوریھ مصر العربیھ-لمركز القومى للبحوث ا

ـ الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-للبحوث المركزالقومى/ شارع البحوث 33
الجیزة ـ جمھوریة مصر العربیة

(71)

عبد العزیز ندیر شحاتة/ االستاذ الدكتور-1 (72)

وفاء محمد محمد ابو زید/ االستاذه الدكتورة-2

ھاب ابراھیم حجازىإحمد محمد أ/ اذ الدكتورستاال-3

ـ نقطة االتصال بمكتب براءات االختراعماجدة محسب السید/ االستاذه (74)
طریقھ لصناعھ الشیكوالتھ من نبات حب العزیز كبدیل للكاكاو (54)

int. Cl.8  A23G 1/00 3/00, 3/00, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3

024973 (11)
2007090500 (21)

2007/9/25 (22)
صفیة حمدى محمود شمردل الحنفى / االستاذه الدكتوره

محمود /منزل الدكتور-ماھر تقسیم عمرو بن العاص اول فیصل امتداد شارع احمد49
جمھوریھ مصر العربیھ-بوالق الدكرورقسم-عز الدین

(71)

محمود شمردل الحنفى صفیة حمدى / االستاذه الدكتوره (72)
الزینھتركیبھ سمادیھ محتویھ على االستروجین كمنظمات نمو بیولوجیھ لتحفیز نمو نباتات (54)

int. Cl.8 C05G 3/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4



61

024974 (11)
2006090484 (21)

2006/9/10 (22)
سالمجمال ابراھیم على / المھندس

.جیزه–بوالق الدكرور –فیصل –الطوابق –17ش زمزم شقھ 4
جمھوریھ مصر العربیھ

(71)

جمال ابراھیم على سالم/ المھندس (72)
الفرملھ النفاثھ (54)

int. Cl.8 B60 T 1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5

024975 (11)
2009040454 (21)

2009/4/5 (22)
PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY)
STRANDV 4 1326 LYSAKER- NORWAY

(71)

1-VAN BORSELEN G. ROALD (72)

2-VAN DEN BEN BERG M. PETER

3-FOKKEMA T. JACOB

محمد كامل مصطفى. د (74)
مستقبالت عطریقھ الزالھ شبحیھ بیانات ارتال مسماعات مائیھ زلزالیھ بحریھ ذات مواض

غیر منتظمھ
(54)

12/082,006 (31)
2008/4/8 (32)

US (33)
int. Cl.8 G01V 1/00,  1/52,H03H 17/00, 17/08 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   6



62

024976 (11)
2009010017 (21)

2009/1/5 (22)
PGS GEOPHYSICAL AS
STRAND 4 1366 LYSAKER - NO (NORWAY)

(71)

TILMAN KLUVER (72)
محمد كامل مصطفى. د (74)

ذات طریقھ لفصل المجال الموجى فى بیانات ارتال مسماعات مائیھ مقطوره ثالثیھ االبعاد
طاقھ معروفھ او مستعاره فى اتجاه ارتال مسماعات مائیھ متعارضھ او مستعرضھ

(54)

12/009,440 (31)
2008/1/18 (32)

US (33)
int. Cl.8 G01V 1/38 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   7

024977 (11)
2006020065 (21)

2006/2/19 (22)
PGS AMERICAS, INC
15150 MEMORIAL DRIVE  HOUSTON TEXAS 77079,
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

STEVEN J. MAAS (72)
مل مصطفىمحمد كا/ دكتور (74)

مقیاس التسارع البصرى ومقیاس المیل البصرى ومنظومھ مجسات او اجھزه احساس
مرجافیھ تستخدم مقیاسى التسارع والمیل المذكورین

(54)

11/095,860 (31)
2005/3/31 (32)

US (33)
int. Cl.8 G01G 1/14 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   8



63

انبی
للطلبات 2011بالبراءات الصادرة خالل شھر مارس 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



64

صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
صادر بالقان   ریة ال یة الفك وق الملك محق ســنة 82ون رق ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



65

024971 (11)
2008010007 (21)

2008/1/3 (22)
CHIO, CHUY-NAN
4F-2, NO.333 FU-HSING N RD. TAIPEI - TAIWAN (TAIWAN)

(71)

CHIO, CHUY-NAN (72)
محسن انور حسن/ االستاذ (74)

جھاز لتولید طاقھ حركیھ (54)
PCT/CN2005/000992 (31)

2005/7/7 (32)
CN (33)

int. Cl.8 F02B 75/32 & F16H 21/16 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



66

024972 (11)
2008111910 (21)
2008/11/25 (22)

SMS DEMAG AG
EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4, DÜSSELDORF 40237
GERMANY

(71)

1-SEIDEL JÜRGEN (72)

2-SUDAU PETER

طریقة وجھاز إلنتاج شریحة معدنیة عن طریق الصب المستمر (54)
PCT/EP2007/004560 - 10 2006 024 586,5 -  10 2007 022 932,3 (31)

2007/5/23 -              2006/5/26 -                2007/5/14 (32)
EP -                           DE -                           DE (33)

int. Cl.8 B22D 11/12 (51)
سنة10: مدة الحمایة

-   2



67

بیان
2011مارس بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



68



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یكون :  والتى تنص علــــى 2002لســنة 82حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم

منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى جریدة 
"براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



69

024965 (11)
2002091070 (21)

2002/9/28 (22)
جمیل ادیب حبیب حكیم/ رالدكتو
جمھوریھ مصر -القاھره - مصر الجدیده-النزھھ الجدیده -ش د محمد كامل حسین 47 

العربیھ

(71)

جمیل ادیب حبیب حكیم/ الدكتور (72)
حكیمجمیل ادیب حبیبىشیر/ االستاذه (74)

قطره مارى الكریمال للعین (54)
int. Cl. A61K9/08,31/31,, 5,A61K 33/02, 33/14 33/30, 7/18, (51)

27/09/2022تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   1



70

024967 (11)
2004070320 (21)

2004/7/28 (22)
LES LABORATOIRES SERVIER (FRANCE)
12, PLACE DE LA DEFENSE 92415 COURBEVOIE CEDEX
(FRANCE)

(71)

1-LECLERC, VERONIQUE (72)

2-PAILLOUX, SYLVIE

3-CARATO, PASCAL

4-INTROVIGNE, CARINE

5-LEBEGUE, NICOLAS

6-BERTHELOT, PASCAL

7-DACQUET, CATHERINE

8-BOUTIN, JEAN ALBERT

9-CAIGNARD, DANIEL HENRI

10-RENARD, PIERRE

ر احمد اللبادسم/ االستاذه (74)
تحتوى مركبات اوكسیم حلقیھ غیر متجانسھ جدیده وعملیھ لتحضیرھا وتركیبات صیدالنیھ

علیھا
(54)

0309214 (31)
2003/7/28 (32)

FR (33)
int. Cl.8 C07D 277/62 (51)

27/07/2024تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   2



71

024968 (11)
2001070771 (21)

2001/7/11 (22)
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
GRENZACHERSTRASSE 124 CH-4070 BASLE (SWITZERLAND)

(71)

1-HOFFMANN, TORSTEN (72)

2-POLI, SONIA, MARIA

3-SCHNIDER, PATRICK

4-SLEIGHT, ANDREW

ھدى احمد عبد الھادى/االستاذه (74)
فنیل بیریدین-4عقاقیر مصدریھ من مشتقات  (54)

00115287,5 (31)
2000/7/14 (32)

EP (33)
int. Cl.7 C07D213/76, 213/82, 401/04, 31/44, 25/22, 25/24, (51)

10/07/2021تاریخ منح البراءة وتنتھى فى تبدا الحمایة من: مدة الحمایة

-   3



72

انبی
2011شھر مارس بالبراءات الصادرة خالل 

2002لسنھ 82من القانون) 17(طبقا الحكام المادة 



73

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب ی   تعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
دار      راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم راض ف ى االعت رتب عل ویت

"البراءة  



74

024966 (11)
PCT/NA2006/000614 (21)

2006/6/22 (22)
1-NTT DOCOMO, INC
11-1, NAGATACHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 1006150
(JAPAN)
2-APLIX CORPORATION
2-18-18, NISHI-WASEDA, SHINJUKU-KU, TOKYO 1690051
(JAPAN)

(71)

1-MURAMATSU, NAOKI (72)

2-HIRAYAMA, KEIKO

3-YAMADA, NOBUSHIGE

سمراحمد اللباد/ االستاذه (74)
وصلھ طرفیھ لالتصال (54)

PCT/JP2004/019705 - 2003-435420 (31)
2004/12/22 - 2003/12/26 (32)

JP (33)
int. Cl.8 G06F 9/54M 1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



75

024970 (11)
PCT/NA2007/000469 (21)

2007/5/13 (22)
OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL, INC.
2440 RESEARCH BOULEVARD, ROCKVILLE, MD 20850
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-LEWKOWICZ HENRY L, (72)

2-VANEK PATRICK, P.

ھدى سراج الدین/ االستاذه (74)
طریقھ واداه الستخدام الموائع (54)

60/629,173 - PCT/US2005/040808 (31)
2004/11/17 -                  2005/11/14 (32)

US (33)
int. Cl.8 A61M35/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



76

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



77

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
یدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع المق

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة       
رر وذلك طبقـــًا ألحكام         ع الرســـم المق ذلك ودف ة ب قانون حمایة الملكیة الفكریة الخاص

"2002لسنھ 82الصادر بالقانون رقم 



78

سولفاى :یعلــــن
رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیةفى منح 

30/04/2000الصادرة بتاریخ 020860لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

كربوناتعملیھ بلمره معلق مائى من كلورید فنیل مع استخدام ثانى الكیل بیراوكس ثانى :فى شــأن
ھدى احمد عبد الھادى :الوكـــیل

-   1

ش بریتشارد ،انكبالك آند فیات :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

28/04/2004الصادرة بتاریخ 023120لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

عملیھ ونظام السالھ الغاز الطبیعى عالى الضغط :فى شــأن
ھدى احمد عبد الھادى :الوكـــیل

-   2



79

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



80

2009010009 (21)
2009/1/4 (22)

حسن أمین محمد بالل (71)

بحیرة-ادكو-شارع الحمصانى

الماكینة المتحركة فى االحواض السمكیة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء رد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم ال:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   1

2009010070 (21)
2009/1/18 (22)

سینتوكور اورثو بیوتك انك (71)

200 Great Valley Parkway,Malvern, Pennsylvania 19355

بشریة وتركیبات وطرق وإستخداماتGLP - 1 اه أجسامأشب (54)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

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

-   2

2009020180 (21)
2009/2/8 (22)

جھھ بحثیة تابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي-معھد بحوث البترول  (71)

شارع احمد الزمر حى الزھور مدینة نصر القاھرة1

ایثرااللومینوسیلیكات الطبیعیة المحفزة لتحضیر وقود نظیف من داى میثیل (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3



81

2009020185 (21)
2009/2/9 (22)

محمود معوض السید صالح (71)

محافظة البحیرة-مركز شبراخیت-قریة ابومنجوج-منزل معوض صالح

النظام المضاد القمار التجسس (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   4

2009020219 (21)
2009/2/16 (22)

برودستار دیفلویمیتس ال بى  (71)

ـ الوالیات المتحدة االمریكیة75204دالس تى اكس 310مكینى افینیو سوبت 2602

مولد طاقة یعمل بقوة الریاح (54)
حازم منیر وھبة (74)
رة الخاص باستیفاء قرار اإلدااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5

2009030351 (21)
2009/3/17 (22)

عاطف أحمد محمد المظلوم1 -
السید حسنى حسن حامد-2

(71)

ـ مدینة نصر أول مكرر إمتداد عباس العقاد4-بدواى ـ المنصورة ـ دقھلیة

مثبت للتربة الرملیة لرصف الطرق (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6



82

2009030382 (21)
2009/3/22 (22)

محمد ثروت حسن محمد (71)

مصر-الفیوم–المسلة –العبودي -ش الوفاق13

لعالج السرطان) النانومتریة(جزیئات الذھب المتناھیة الصغر (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبء بعض التعدیالت لموضوعأو إجرا/ بعض البیانات و 

-   7

2009030388 (21)
2009/3/24 (22)

محمد شعبان إبراھیم محمد (71)
16شقة 18مدینة السادس من اكتوبر الحى الحادى عشر المجاورة الرابعة عمارة رقم 

متر70عمارات شباب مبارك 
العالم االمن (54)

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

-   8

2009040481 (21)
2009/4/8 (22)

شعبان احمد محمد (71)

المنیا-مغاغھ -بجوار المدرسھ االبتدائیھ -قریھ العباسیھ 

قالیة فالفل (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  9



83

2009040491 (21)
2009/4/9 (22)

كریم خالد محمد حسن (71)

ش سلطان متفرع من دار السعادة الزیتون8

جھاز توجیھ شمسى للمجففات الشمسیة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبضوعأو إجراء بعض التعدیالت لمو/ بعض البیانات و 

-  10

2009040562 (21)
2009/4/23 (22)

مجدي عبد الرحمن عبد الھادي الوكیل (71)

الدور الثاني شركة مودرن سنتر–القاھرة –عابدین –ش البراموني 25

حامل أجھزة الیكترونیة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء زل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11

2009040570 (21)
2009/4/26 (22)

شركة مساھمة -فى . براد ریسیرس اند دیفلولیمنت ان  (71)

كیراكاو ـ جزر االنتیل الھولندیةرینزكاد ـ دیلمستار62

ھوائیة مترددة طرق وجھاز للتحكم المركزى ألطالق متسلسل من مجموعات مدافع برشام
فى زلزال ثقب بئر

(54)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ ات و بعض البیان

-  12



84

2009040577 (21)
2009/4/26 (22)

شركة بنى سویف للعزل الحرارى ومواد التعبئة (71)

محافظھ حلوان-الدور الثالث -المعادى الجدیدة -65عماره 263شارع 

الفوم الخشبى (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  13

2009040595 (21)
2009/4/27 (22)

حسن ابراھیم محمد حسین (71)

الحضرة قبلى اسكندریةشارع بن عدى13

سیارة بدون مواد حارقة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  14

2009040609 (21)
2009/4/29 (22)

أشرف عبد الرءوف محمد فؤاد أحمد (71)

القاھرة-محمود حفنى جاردن سیتى . ش د4

تطبیق نظام ومع/ الدائرة الكھربائیة لماسورة مدفونة تحت سطح األرض بدون تطبیق 
حمایة كاثودیة

(54)

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

-  15



85

2009050628 (21)
2009/5/3 (22)

احمد حسن احمد محمد (71)

ش سید الحلو حدائق القبة29

)x باراجون( مبید وطارد الناموس  (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:نىالتقریر القانو

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  16

2009050629 (21)
2009/5/3 (22)

احمد محمد اسماعیل عبد الباسط (71)

القاھرةمحافظة البحیرة-ز بدر مرك-قریة منشاة عامر 

محرك الجاذبیة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  17

2009050630 (21)
2009/5/3 (22)

احمد حسن احمد محمد (71)

ش سید الحلو حدائق القبة29

( smart )مبید الحشرات الزاحفة ومطھر ومعقم (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  18



86

2009050662 (21)
2009/5/6 (22)

د حسین مدحت حسین بسیم (71)

مساكن مصر للتعمیر مصر الجدیدة3منطقة 16عمارة 

الفیروساتجھاز تنظیف االسطح من االتربة والملوثات العالقة مثل الجراثیم و (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  19

2009050671 (21)
2009/5/7 (22)
المحامي(–عادل مجاھد سعد / لواء شرطة  (71)

األسكندریة-قسم الرمل أول –جلیم–طریق الحریة 570

غزو الصحراة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  20

2009050693 (21)
2009/5/12 (22)

جمال ابراھیم على سالم (71)

.جیزه–بوالق الدكرور -الطوابق –17ش زمزم من شارع فیصل شقة 4

نظام الجر الھیدرولیكى (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبت لموضوعأو إجراء بعض التعدیال/ بعض البیانات و 

-  21



87

2009050697 (21)
2009/5/13 (22)

شریف عبد العلیم بسیونى دیاب (71)

محافظة المنوفیة–مركز منوف –قریة العامرة 

الستخدامھ مرة اخرى فى فرامل ھیدرولیكیة لتخزین القصور الذاتى للقطارات عند التوقف
العھ من السكوناق

(54)

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

-  22

2009050717 (21)
2009/5/14 (22)

لعزحامد عاطف حامد ابو ا (71)

كفر سلیمان البحرى-مركز كفر سعد -محافظة دمیاط 

محرك الھواء (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  23

2009050802 (21)
2009/5/28 (22)

أحمد یحیى أو سلیم (71)

دولة اإلمارات العربیة-210. بوكس . أو. كومرسیال ، مبنى بنك دبى عجمان ، بى

علبة مشروبات سائلة و غازیة (54)
یفاء قرار اإلدارة الخاص باستاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  24



88

2009060854 (21)
2009/6/7 (22)

شركة مساھمھ ایطالیة–اوریكا جروب اس ار ال  (71)

روما ایطالیا00185-1، 7فیا فولترونو 

تشتمل على أنبوبین رفع الھواءوحدة تنقیة بھا عمود إدارة عمیق (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  25

2009081287 (21)
2009/8/27 (22)
BASF SE (71)

باسف اس اى ـ شركة المانیة 
لودو یجشافین ـ المانیا65-67

مخالیط مبیدة لآلفات تتضمن على مركبات أمینو ثیازولین (54)
طھ حنفي محمود (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ البیانات و بعض 

-  26

2009091323 (21)
2009/9/7 (22)

اند فیرفاھرانستاشنیك ایھ جى–انفنت اومولت  (71)

المانیا–ارالنجین 91058-21ایة ام بیستالوزیرینج 

سفل سطح المواد السائلةتوجیة خاص بالتشغیل المغمور أ (54)
مصطفى حسین الشافعى (74)

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

-  27



89

2009101551 (21)
2009/10/21 (22)

ریجیك ذووان زاد تیلت انى زاوھذل بى فى  (71)

كیھ اكس دى لیر ـ ھولندا2678ـ ان ال ـ 40بیرج كرزیالن 

وإستخدام النباتات طریقھ لتعریف ماده نبات تبدى تلونًا مخفض ، ونباتات معرفھ بذلك ،
المعرفھ إلنتاج نباتات محاصیل تجاریھ تبدى تلونًا مخفض

(54)

دى عبد الھادىھ (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  28

PCT/NA2007/000045 (21)
2007/1/18 (22)

تالز تكنولوجیز جي ام بي اتش اند كوسمینزفي ایة اي می (71)

استرالیا-لینز –4031-ایھ 44تیرمستراسي 

طریقة وجھاز لنزع القشور من المعادن (54)
سمر اللباد (74)

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

-  29

PCT/NA2007/000062 (21)
2007/1/22 (22)

كولكوم اینكوربرؤیتد (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ-1714-92121میریشیوس دریف سان دیجو سي ایھ 5777

طریقھ وجھاز لتحدید متجھ حركھ (54)
ر احمد اللبادسم (74)

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

-  30



90

PCT/NA2007/000221 (21)
2007/2/27 (22)

نــكاكـوا سانیسـز ا (71)
، الوالیات المتحدة403488ب رقم . ، ص 33140–1488میامى بیتش ، فلوریدا 

.االمریكیة 
نظام وطریقة إلنتاج الماء (54)

ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبإجراء بعض التعدیالت لموضوعأو/ بعض البیانات و 

-  31

PCT/NA2007/000376 (21)
2007/4/15 (22)

فالریون تیكنولوجي اي ان سي (71)

امریكا-7912سویث بید مینستیران جي 202/206رویتي 135بید مینستر وان 

كیة محسنةطریقة وجھاز إلرسال إشارات توجیھ ال سل (54)
سمرأحمد اللباد (74)

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

-  32

PCT/NA2007/000408 (21)
2007/4/23 (22)

.أ ، شركة مساھمة ، سویسرا . نســتك س  (71)

.فیفى ، سویسرا1800–افینو نسلھ 55

كبسولة ذات وسائل أحكام (54)
مكتب الدیب محامون (74)

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

-  33



91

PCT/NA2007/000475 (21)
2007/5/14 (22)
لي تشانجكیون (71)

كوریا050-137بانجبیدونج، سوتشو، سیول ،2877-2

جھاز و طریقة لتقدیم خدمة في نظام أتصاالت متنقل (54)
عمرو إبراھیم عبداهللا سالم (74)

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

-  34

PCT/NA2007/000586 (21)
2007/6/13 (22)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى (71)

آلمریكیةالوالیات المتحدة45202وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، آوھایو 

مجموعة مرتبة من الوسائل الماصة لھا مؤشر تقویة وظیفى (54)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

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

-  35

PCT/NA2007/000666 (21)
2007/6/25 (22)

ینو أي أسلوجڤزا ترجو. أو. أو. بیوزن دي (71)

كرواتیا–زغرب 10000جارون اتش آر 28

جھاز عالجي (54)
رفعت عزي بطرس (74)

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

-  36



92

PCT/NA2007/000939 (21)
2007/9/3 (22)

ة متحدةداو جلوبال تكنولوجیز انك ، شرك (71)

االمریكیة، الوالیات المتحدة48674بیلدینج میدالند ، میتشیجان 1790واشنطون ستریت 

انصھار عالیةتركیبات راتنجیة عدیدة االیثیلین محسنة ذات معامل انصھار منخفض وقوة (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء رد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم ال:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  37

PCT/NA2007/001274 (21)
2007/11/21 (22)

لینزینج اكشنجیز لشافت (71)

لیند براج النمسا2-4860-تراس -دیروكسي تراس 

.السلیولوزولرص خیوطNMMO از لقطع الخیوط المغزولة المحتویة علىطریقة وجھ (54)
جورج عزیز عبد الملك (74)

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

-  38

PCT/NA2007/001339 (21)
2007/12/2 (22)

شركة ألمانیة–باســـف اكــتینجـز للشــا فت  (71)

ألمانیا-لودو یجشافین 67056

فنیل ثالث أزول-1مشتقات  (54)
طھ حنفي محمود (74)
اإلدارة الخاص باستیفاء قرار اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  39
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PCT/NA2007/001383 (21)
2007/12/9 (22)

شركة أمریكیة مساھمة–میكروسوفت كوربوراشن  (71)

أمریكا-980526399وان میكروسوفت واى، ریدموند، واشینجتون 

إمداد مستخدمین بتقدیرات لعنصر ما في وسائط معتمدة على مجموعة منھم (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مرفقات الطلبالفكرة المقدمة وأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  40

PCT/NA2007/001452 (21)
2007/12/24 (22)

شركة أمریكیة–انك . ایھ.اس.فیزا یو (71)

،الوالیات المتحدة األمریكیة94128،سان فرانسسكو ،سي ایھ 8999: ب .ص

التجار نظام و اجھزة وطرق من أجل حساب الخصومات تلقائیًا على المشتریات من
ریت باستخدام نظام الحجزأج

(54)

محمد طارق أبو رجــب (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  41

2009010050 (21)
2009/1/12 (22)

یوسف محمد مصطفي سلیمان (71)

محافظة المنوفیة–مدینة السادات –4شقة –ش العباس بن عبد المطلب 28

مولد ذاتى (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبلموضوعأو إجراء بعض التعدیالت/ بعض البیانات و 

-   42
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2009020222 (21)
2009/2/17 (22)

مصطفي كمال الدین مصطفي خلیل (71)

امین زكي بحي الرابع مدینھ نصر القاھره3 

التجاریة فیصدر جھاز انذار الكتروني یعمل في حالھ محاولھ سرقة المنازل والمحالت
معيانذار س

(54)

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

-   43

2009020236 (21)
2009/2/19 (22)

محمد خضر عبد الوھاب عبد المطلب (71)

القاھره-من ش ترعة القبھ-الزیتون-ش الحسینى اشعل3

تشغیل الصنبور بمؤقت زمنى للرى (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لبالفكرة المقدمة ومرفقات الطأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   44

2009030352 (21)
2009/3/17 (22)

احمد صفوت ابراھیم الرمالوى (71)

ـ القاھرة الدقي–شارع كافور 4 

غطاء معدنى للشیشھ (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبإجراء بعض التعدیالت لموضوعأو / بعض البیانات و 

-   45
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2009040514 (21)
2009/4/14 (22)

احمد حسن احمد محمد (71)

حدائق القبھ-شارع سید الحلو 29

)جینیص(صابون سائل  (54)
رار اإلدارة الخاص باستیفاء قاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   46

2009050743 (21)
2009/5/20 (22)

وھیبة محمد كمال ابو دشیر (71)

كندا1تي 1كیھ 6ویست فیفث أفینو فانكوفیر بي سي في 2582

نقال واالداره للطعام ام للتعریف والمقارنھ الوقتیھ لمنتجات الطعام على ھاتفطریقھ ونظ
الكولیسترول السكر والضغطاالمن التغذیھ واللیاقھ للتحكم بالوزن عدم تحمل الالكتوز

(54)

ھدى سراج الدین (74)
ص باستیفاء قرار اإلدارة الخااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   47

2009101461 (21)
2009/10/4 (22)

اندریكو بولوس (71)

كیفسیا اتیكس ـالیونان145N64رودون ستریت ، جى ار ـ 53

للترابط البیني انیكى مدفون من جزئینوذلكعقد مفصلیھ متغیره وثابتھ بھا موصل میك
)جسرلتدعیم سقف او(الجانبي لعوارض من قضبان انابیب النشاء الجمالون 

(54)

ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبالت لموضوعأو إجراء بعض التعدی/ بعض البیانات و 

-   48
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PCT/NA2007/001338 (21)
2007/12/2 (22)

شركھ المانیھ–باســـف اكــتینجـز للشــا فت  (71)

المانیا-لودو یجشافین 67056

مخالیط مبیده للفطریات (54)
طھ حنفي محمود (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ر الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   49

PCT/NA2007/000652 (21)
2007/6/21 (22)

اكسون موبیل كیمیكال باتنتس انك ، شركھ متحده ، امریكیھ (71)
االمریكیة ، الوالیات المتحدة77520-5200تكساس -بایتاون درایف ، بایتاون 5200

.
مفاعالت بلمره انبوبیھ وبولیمرات بداخلھا (54)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ ات و بعض البیان

-   50
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بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 
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2008050762 (21)
2008/5/8 (22)

الوالیات المتحده االمریكیھ-كرافت فودز ھولدینجز انك  (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ60093ثرى لیكس درایف نورثفیلد الینوى 

حسنھوعاء لھ خواص اطالق م
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   1

PCT/NA2005/000706 (21)
2005/11/18 (22)

الوالیات المتحده االمریكیھ -ذى ستاندرد اویل كومبانى (71)
-ت المتحده االمریكیھ اوھایو الوالیا60555وینفیلد رود وارنفیل الینوى 4101

الوالیات 19801اورانج ستریت ویلمنجتون دویالویر 1209كوربوریشن ترست سنتر 
االمریكیھالمتحده

جــھاز مفاعـــل بمھد ممیع من حفاز
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   2

PCT/NA2005/000878 (21)
2005/12/28 (22)

المانیا-بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ شركھ محدوده المسئولیھ  (71)

المانیا–انجلھایم 55216-173بنجر ستراس 

فوھھ ذات ضغط عالى دقیقھ التركیب مع وظیفھ المرشح المدمج
رسوم المطبوعاتعدم سدادتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن ل:التقریر القانونى

(54)

-   3
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PCT/NA2006/000470 (21)
2006/5/18 (22)

-2 .ریجل لیزر میجرمنت سیستمز ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة ، نمساویة 1-
.فیروترون تكنولوجیز ج م ب ھـ ، شركة محدودةالمسئولیة ، المانیة 

(71)

ھورن ، النمسا3580أ/ 48رایدنیرج ستراس 1-
المانیامویرز ،47404-د30أم شورماتشوت -2

جھاز لتسجیل أطوال األشیاء
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   4

PCT/NA2006/001076 (21)
2006/11/12 (22)

ایطالیا-. كاست اس بى ایھ (71)

تیرنو دیزوال ایطالیاI – 24030 فیا باكانیللو

نظام لتثبیت شمع االحتراق فى الغالیات وما شابھ ذلك
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

(54)

-   5

2000111422 (21)
2000/11/14 (22)

ال جى كیمیكال لیمتد (71)

كوریا721-150سیول -كو -یویدو دونج یونجدونجبو 20

تركیبة محلول مائى النترفیرون الفا
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   6
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2000121532 (21)
2000/12/11 (22)

ج. ھوفمان الروش ا. ف (71)

بازل سویسرا4070جرانزاشراستراس ك ھھ 124

منشطات جلوكوكیناز ترانس اولیفیني
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   7

2007070382 (21)
2007/7/18 (22)

ا شركھ متحده فرنسا. الستوم ترانسبورت س  (71)

لوفالوا بیریت فرنسا92300فنیو اندریھ مالرو ا3

جھاز مناوره لنقط التحویل مع تحكم یدوى
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:القانونىالتقریر

(54)

-   8

2009091397 (21)
2009/9/24 (22)

شركة مساھمة سویسریة–فریتز ناور ایھ جي  (71)

سویسرا-والف ھاوسین 8633-سي اتش . 9اوبرولف ھاوسرستراس 

رغوه من البولي یوریثان
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسممستند
داد مصروفات الفحصولعدم س،

(54)

-   9
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بیان 
ـابرفضھا فنًیبالطلبات التى صدرت لھا قرارات
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2009060986 (21)
2009/6/25 (22)

حسن محمد حسن عبد االطیف (71)
ـ¬¬ـ حى األربعین 8مدخل أ شقة 22مساكن شركة النصر للبترول األمتداد عمارة 

محافظة السویس
سیارة تعمل بالطاقة الكھربائیة

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-   1

2009060987 (21)
2009/6/25 (22)

حسن محمد حسن عبد اللطیف (71)
ـ¬¬ـ حى األربعین 8مدخل أ شقة 22مساكن شركة النصر للبترول األمتداد عمارة 

محافظة السویس
دراجة ناریة تعمل بالطاقة الكھربائیة

رفض فنى:انونىالتقریر الق
(54)

-   2

2009060988 (21)
2009/6/25 (22)

حسن محمد حسن عبد االطیف (71)
ـ¬¬ـ حى األربعین 8مدخل أ شقة 22مساكن شركة النصر للبترول األمتداد عمارة 

محافظة السویس
طائرة تعمل بالطاقة الكھربائیة

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-   3
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2009060989 (21)
2009/6/25 (22)

حسن محمد حسن عبد االطیف (71)
ـ¬¬ـ حى األربعین 8مدخل أ شقة 22مساكن شركة النصر للبترول األمتداد عمارة 

محافظة السویس
سیارة تعمل بطاقة حركة دوران عجالتھا

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-  4

2009071045 (21)
2009/7/6 (22)

عالء خیراهللا عبد العلیم الصیفي (71)
شارع شبرا روض الفرج القاھره 46 )(

الواقي الذكرى الداخلي
فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-  5

2009071078 (21)
2009/7/14 (22)

میدالند كومبانى–دانیالز –أرتشر  (71)

االمریكیھالوالیات المتحده–62526إیست فاریز بارك واى ، دیكاتور ، إلینوى 4666

ولیسیثین وعامل تراكیب قابلة للتشتیت فى الماء تشتمل على مبیدات دیدان سلكیة طبیعیة
اسھامى نشیط السطح

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  6
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2009101505 (21)
2009/10/13 (22)

باسم محمود طھ عبد العاطى (71)

القاھرة-شارع ترعة الجبل حدائق القبة94

نظام تحكم و تأمین ضد السرقة للمركبات
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-  7

2009101583 (21)
2009/10/25 (22)

وائل محمد عبد اللطیف عبد الحمید الكاشف (71)

االسكندریھ-السیوف -صالح الدین -ش حمزه بن عبد المطلب 42 

برنامج كمبیوتر
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  8

2009111640 (21)
2009/11/8 (22)

محمود مقبل محمد مصطفى (71)
عابدین -703شقة –بع الدور السا–تقاطع محمد فرید مع محمد محمود –شارع قولة 17

القاھرة-
محرك ومولد كھرباء بالغاز الخفیف

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-  9
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2009111655 (21)
2009/11/10 (22)

نبیل محمود الطنطاوى/ مھندس  (71)

میدان الحجاز3ش أحمد خشبة شقة 12مصر الجدیدة 

یة لبنى االنسانالتحكم فى الطقس أمن
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  10

PCT/NA2007/000648 (21)
2007/6/20 (22)

شركة مساھمھ أمریكیة–كوالكوم انكوربوراتید  (71)

أمریكا-92121مورھوس دریف ، سان دیجو ، كالیفورنیا 5775

قنوات أنظمة اتصال متعددةMIMO) نظام مبني على القدرة خاص بالتنبؤ بتصمیم
اإلدخال واإلخراج

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  11

PCT/NA2007/001300 (21)
2007/11/25 (22)

شركة مساھمة امریكیة-میكروسوفت كوربوراشن  (71)

.امریكا-6399-98052وان میكروسوفت واى ریدموند دبلیو ایھ 

جمة لغة مصدر متكاملةتر
فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-  12
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2009040534 (21)
2009/4/16 (22)

شادى عبد المحسن كامل نور الدین (71)

القاھرة–دوران شبرا –شارع روض الفرج 87

ملقاط جراحى مثبت بالید
فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-   13

PCT/NA2007/000732 (21)
2007/7/16 (22)

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة ، المانیا (71)

انجلھایم ، المانیا55216/ 173بنجر ستراس 

استخدام مثبطات تیروسین كیناز لمعالجة التھاب الجیوب األنفیة المزمن
رفض فنى:نىالتقریر القانو

(54)

-   14
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2008040699 (21)
2008/4/29 (22)

شارم كوربوراشن-یونى  (71)

الیابان-0111-799شیموبون كینسى شو شیكوكوشیو شى اھیم 182

منتج امتصاص
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   1

2008050869 (21)
2008/5/27 (22)

ذى بوینج كمبنى (71)

امریكا-60606-2013ان ریفرساید بالزا ، شیكاجو ، الینوى 100

بادخال سلسلة من طرق وانظمة ومنتجات لبرامج حاسوبیة متكاملة إلتمام عملیة صیانة
التجھیزات

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   2

2008061007 (21)
2008/6/16 (22)

جوبان جالس فرانس ، شركة متحدة ، فرنسا–سانت  (71)

كوربفوا ، فرنسا92400افینى دالزاس ، ف 18

ركیزة اساسیة شفافة مزودة بغالف مضاد لألنعكاس
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   3
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2008071164 (21)
2008/7/10 (22)

شركة مساھمة ایطالیة–بیومیدیكال سیستم اس بي ایھ أي بي اس انترناشیونال (71)

ایطالیا–تریست 34121-أي . 14فیا نیكولو 

استبدال بطاني وعائي وعملیة التصنیع المتعلقة بھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   4

2008111801 (21)
2008/11/6 (22)

ارمیسي ، فرانكو-لیتفورد ، ستیفین تشالز -–ز ، إنك ھالیبورتون إنرجي سیرفیس (71)

ایطالیا-ایطالیا -الوالیات المتحدة األمریكیة –73536، دونكان أوكیھ 1431ب .ص

سطح األرضتركیبات وطرق إلزالة االسفلتینات من جزء من فتحة بئر أو تكوین تحت
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   5

2008111801 (21)
2008/11/3 (22)

ارمیسي ، فرانكو-لیتفورد ، ستیفین تشالز -–ھالیبورتون إنرجي سیرفیسز ، إنك  (71)

ایطالیا-ایطالیا -الوالیات المتحدة األمریكیة –73536، دونكان أوكیھ 1431ب .ص

سطح األرضبئر أو تكوین تحتتركیبات وطرق إلزالة االسفلتینات من جزء من فتحة
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   6



109

بیان
ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة2002لسنھ 82رقم 
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019247 (11)
1990030152 (21)

صنف ماص یستعمل مره واحده لھ ثنیات ارجل محسنھ (54)
DISPOSABLE ABSORBENT ARTICLE HAVING IMPROVED
LEG CUFFS

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   1

019078 (11)
1990030191 (21)

ان واحدشغالھ فى) حاسبھ الكترونیھ(طریقھ لنقل معلومات تبین برامج كمبیوتر  (54)
METHOD FOR INFORMATION COMMUNICATION BETWEEN
CONCURRENTLY OPERATING COMPJTER PROGRAMS.

الندمارك جرافیكس كوربوریشن (71)
اخنوخ صادق الیاس  (74)

-   2

020574 (11)
1995030238 (21)

.اغلفھ حاجزه لھا انفاذیات اقل حساسیھ للرطوبھ  (54)
BARRIER COATINGS WITH REDUCED HUMIDITY SENSITIVE
PERMEABILITIES.

.بى بى جى اندستریز انك (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   3
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022031 (11)
1996030249 (21)

سداده اغالق محكمھ تبین حدوث اى عبث بھا مع شریط تثبیت (54)
TAMPER EVIDENT CLOSURE WITH CAPTIVE BAND

كلوجزراند باكینج (71)
سمر اللباد (74)

-   4

022578 (11)
1999030244 (21)

جھاز النتاج الفحم النباتى (54)
A NEW SYSTEM FOR CHARCOAL MAKING FROM PLANT
RESIDUES BRIQUETTES AND WOOD IN A SHORT TIME AND
WITH LOW IMPACT ON THE ENVIRONMENT

حسن عبد الحكیم حسانین جمعھ (71)

-   5

022321 (11)
1999030298 (21)

عملیھ وجھاز تنظیم الفران حلقیھ (54)
PROCESS AND REGULATION DEVICE FOR RING FURNACES

الومنیوم بیتشینى (71)
وجدى نبیھ عزیز (74)

-  6



112

022450 (11)
1999030307 (21)

جازولین خالى من الرصاص (54)
FUEL COMPOSITION

بى بى اویل انترناشیونال لیمتد (71)
سمر اللباد (74)

-  7

021949 (11)
2000030371 (21)

نظام لخفض االھتزازات التي تحدثھا الدوامات في القطع البحریھ (54)
SYSTEM FOR REDUCING VOTEX INDUCED VIBRATION OF A
MARINE ELEMENT

شل انترناشیونال ریسیرج ماتشابي في (71)
سمر احمد اللباد (74)

-  8

022517 (11)
2001030224 (21)

جھاز مزود بمروحھ لرش مواد كیمیائیھ مبیده للحشرات (54)
Device equipped with a fan spray chemical insecticide

فوماكیال لیمتد (71)
یاسر فاروق مبارك (74)

-  9
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022966 (11)
2001030226 (21)

فردة یمني جھاز لتصنیع ماكینات نحت االویما ذات الراسین المستخدمھ احداھن لنحت
واالخرى لنحت مماثل للفرده الیسري

(54)

the instrument which makes a current engraving machine to an
inverting one

محمود عبده محمود النجیرى (71)

-  10

022408 (11)
2001030239 (21)

مواد ھیدروكربونیھعملیھ ھدرجھ لنزع میثیل اسیتیلین وبروبادایین من تیارات تتكون من (54)
PROCESS FOR THE REMOVAL OF MAPD FROM
HYDROCARBON STREAMS

كاتالثیك دیستلالشین تكنولوجیز (71)
اخنوخ صادق الیاس (74)

-  11

022349 (11)
2001030254 (21)

المترددطریقھ ونظام لتوصیل وفصل مولد بدائره كھربیھ باستخدام تیار الدائره (54)
A METHOD AND A CONNECTOR ARRANGEMENT FOR
CONNECCTING AND DISCONNECTING A GENERATOR TO A
CIRCUT WITH AN EXISTING ALTERNATING CURRENT

بي جي انتلكتوال بروبرتي لیمتد (71)
سمر اللباد (74)

-  12



114

022827 (11)
2001030312 (21)

طریقھ لتصنیع منتجات االلبان أو الجبن بالقولبھ (54)
METHOD OF MANUFACTURING CHEESE OR MILK
PRODUCT BY MOLDING

بونجرین اس ایھ (71)
مكتب الشلقانى لالستشارات القانونیة والمحاماه (74)

-  13

023081 (11)
2001030320 (21)

جھاز خارجى العادة بناء عظام الفك السفلى بالنقل القطعى (54)
SEGMENT TRANSFER

حاتم احمد المكاوى-حمد عبد الحمید رفاعى م (71)

-  14

023135 (11)
2002030234 (21)

جھاز قطع نفاث مزود بأداة انحراف (54)
JET CUTTING DEVICE WITH DEFLECTOR

شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى فى (71)
سمر اللباد (74)

-  15
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024415 (11)
2003030215 (21)

مشتقات الكوینولین (54)
QUINOLINE DERIVATIVES.

نوفارتیس ا ج (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  16

023795 (11)
2005030149 (21)

اثناء اكتساب طریقة لتصحیح البیانات الزلزالیھ بسبب تحریك او تحرك جھاز االستقبال
اتالبیان

(54)

Method for Correcting Seismic Data For Receiver Movement During
Data Acquisition

شركھ امریكیھ-شركھ بى جى اس امریكاس انك (71)
محمد كامل مصطفى (74)

-  17

020262 (11)
1993030144 (21)
-ایمیدازول - ید1-میثیل -2({ -3-میثیل -9-رباعى ھیدرو 1،2،3،9عملیة لتحضیر 

اون-4-كربازول -ید 4-} میثیل ) یل -1
(54)

A PROCESS FOR PREPARING 1,2,3,9-TETRAHYDRO-9-
METHYL-3-[(2-METHYL-1H-IMIDAZOL-1-YL) METHYL]-4H -
CARBAZOL-4-ONE

فیتاسینتیفیكا (71)
سھیر میخائیل رزق (74)

-   18
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020320 (11)
1993030189 (21)

طریقة لتحضیر الكوكسیدات المعدنیة (54)
METAL ALKOXIDES

فلوریدا ستیت یونیفرستي (71)
سمر اللباد (74)

-   19

020327 (11)
1993030194 (21)

بیتالكتامومواد الطریقة لتحضیر نصفى لمشتقات التكسان بإستعمال الكوكسیدات المعدنیة (54)
SEMI-SYNTHESIS OF TAXANE DERIVATIVES USING
METAL ALKOXIDES AND VBETA-LACTAMS

فلوریدا ستیت یونیفرسیتى (71)
سمر اللباد (74)

-   20

020350 (11)
1994030129 (21)

طریقة الصالح انبوبة (54)
METHOD FOR REPAIRING PIPE

ن سى فاولىنورما (71)
محمد محمد بكیر (74)

-   21
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020623 (11)
1996030220 (21)

ورق سندات (54)
SECURITY PAPER

بورتیلز لیمتد (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   22

021017 (11)
1996030208 (21)

كعائلھ اللھ صوتیھ متدرجھ من الغلظ الى الحدهنماذج مبتكره باحجام مختلفھ ومناطق 
القانون

(54)

توفیق محمود ابراھیم/ االستاذ الدكتور (71)

-   23

021024 (11)
1997030193 (21)

طریقة لزیادة الناتج من منتجات سائل فى عملیة تكویك مؤجلھ (54)
METHOD FOR INCREASING YIELD OF LIQUID PRODUCTS
IN A DELAYED COKING PROCESS

كونوكو فیلیبس كومباني (71)
اخنوخ صادق الیاس (74)

-   24
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021040 (11)
1997030194 (21)

جھاز إلكترونى لضبط توازى مرایا اجھزه اللیزر (54)
ELECTRONIC DEVICE FOR LASER MIRRORS ALIGNMENT

محمد حلمىھانى صبرى أیوب  (71)

-   25

021504 (11)
1998030311 (21)

تعزیز الطعام (54)
FOOD FORTIFICATION

سوسیتیھ دى برودوى نستلھ س ا (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  26

021759 (11)
1997030183 (21)

طریقة وجھاز لصنع حدید معدني (54)
METHOD AND APPARATUS FOR MAKING METALLIC IRON .

كابوشیكى كایشا كوبى سیكو شیو (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  27
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023378 (11)
2002030312 (21)

استخدام مركب مائي كعامل مكون للجل المستخدم في ابادة الحشائش (54)
COMPOSITION

سینجینتا لیمتد (71)
سهير ميخائيل (74)

-  28

023438 (11)
2002030226 (21)

او ترایبتین/طریقة وجھاز لتحضیر ترابیبتان و (54)
METHOD AND APPARATUS FOR THE PREPARATIONOF
TRIPTANE AND/OR TRIPTENE

ب بى اویل انترناشیونال لیمتد (71)

فارق محمود مبارك (74)

-  29

019982 (11)
1993030195 (21)

التخلص منھا میكانیكیھ الصناف ماصھ ذات شریط فاصل قصیر یتم/ انظمھ تثبیت الصقھ 
بعد االستعمال

(54)

ADHESIV/ MECHANICAL FASTEVER SYSREMS FOR
DISPOSABLE ABSORBENT ARICLES WITH SHORT RELASE
TAPE

كومبانىذى بروكتر اند جامبل (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   30
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020119 (11)
1994030140 (21)

جھاز لغسل البنجر (54)
APPARATUS FOR WASHING BEET

اف سى بى (71)
ھدي سراج الدین (74)

-   31

1995030173 (21)
1995/3/7 (22)

واستخدامھا طریقھ لتحضیره وتراكیب مائیھ تحتوى علیھشمع ملطف للمنسوجات و
لمعالجھ ھذه المنسوجات

(54)

SOFTENING WAX FOR TEXTILES PROCESS FOR ITS
PREPARATION AQUAOUS COMPOSITIONS CONTAING ITS
USES FOR THE TREATMENT OF TEXTILE.

سوسیتیھ فرانسیھ ھوكست (71)
هدى عبد الهادى (74)

-   32

1995030222 (21)
1995/3/22 (22)

تحسینات في مجموعھ حفر مقوسھ (54)
CURVED DRILING APPARATUS

اموكو كوربوریشن (71)
هدى عبد الهادى  (74)

-   33
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1996030277 (21)
1996/3/31 (22)

المنتج كوسیلھ واستخدام البروتینتنسیل وصیاغھ جین لفیروس مرض الحمى القالعیھ 
لتشخیص الحیوانات المصابھ والحاملھ للمرض باستخدام اختبار االلیزا

(54)

CLONING AND EXPRESSION OF VIA GENE OF FOOT AND
MOUTH DIESASE USING EXCRACTED VIA PROTEIN AS
ELISA KITS FOR DIAGNOSIS INTECTED AND CARRIERS
ANIMALS

د شوقى السید عبد المعطىمحم (71)

-   34

1999030233 (21)
1999/3/10 (22)

) فلوروفنیل-4(-2[ -1-) ثانى میثوكسى فنیل-3، 2(-ألفا-(R) طرق جدیده لتحضیر
بیریدین میثانول-4-]اثیل 

(54)

NOVEL PROCESSES FOR THE PREPARATION OF (R) & ( 2,3-
DIMETHOXYPHENYL) -1- ( 2- 4 FLUOROPHENYL) ETHYL) -
4- PIPERIDINEMETHANOL

ھوكست ماریون روسل دویتشالند ج م ب ھـ-ھوكست مایون روسل انك  (71)
هدى عبدالهادى (74)

-   35

1999030237 (21)
1999/3/11 (22)

تحضیر عوامل حفازه للبلمره (54)
POLYMERISATION CATALYSTS

بى بى كیمیكالز لیمتد (71)
محمد محمد بكیر  (74)

-  36
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1999030248 (21)
1999/3/13 (22)

كالون ذو ثالث سكات لغلق االبواب ویحتوى على وسیلھ امان عالیھ (54)
SET/3X1-STRONG

محمد ذكى محمد عطا الشریف (71)

-  37

2000030363 (21)
2000/3/27 (22)

جھاز لتحلیھ المیاه باستخدام نظام االنابیب (54)
WATER DESALINATION SET USING TUBE SYSTEM

عادل حسین عبد الحمید (71)

-  38

2001030243 (21)
2001/3/13 (22)

طریقة الباده وطرد الحشرات الضاره بواسطھ التطایر الكیمیائى (54)
DEBUGGING METHOD OF EXPELLING HARMFUL INSECT
BY CHEMIAL VOLATILIZATION

فوماكیال لیمتد (71)

-  39
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2001030285 (21)
2001/3/21 (22)

من ایثان بھ ثالثھ استبداالت بمجموعھ اریلPDE4 مثبطات (54)
TRI-ARYL- SUBSITITUTED-ETHANE PDE4 INHIBITORS

میرك فروست كندا اند كو (71)
سمر اللباد (74)

-  40

2001030322 (21)
2001/3/31 (22)

عامل حفاز لتحضیر نظائر بارافینیة وعملیھ التحضیر (54)
PARAFFIN-ISOMERIZATION CATAL YST AND PROCESS
BACKGROUND OF THE INVENTION

یو او بي كیة ال ال سي (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-  41

2002030325 (21)
2002/3/27 (22)

مشتقات سایوجنین ـ وتخلیقھا واستعمالھا وطرق مینیھ على استعمالھا (54)
SAPOGENING DERIVATIVES THERI SYNTHESIS AND USE
AND METHODS BASED UPON THEIR USE

فیتوتیك لیمتد (71)

دى عبد الھادىھ (74)

-  42
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2003030217 (21)
2003/3/3 (22)

الكندروالكروكومین فى طریقھ لعمل مستحضر من مثبطات اللیوكوترین ومستخلصات
عالج المفاصل

(54)

METHOD OF PREPARATION OF A NATURAL LEUKOTRIENE
INHIBITOR FROM CURCUMIN AND BOSWELLIA FOR
TREATMENT OF KENN OSTEOARTHRITIS

فرید عبد الرحیم عبد العزیز بدریھ (71)

-  43

2005030107 (21)
2005/1/3 (22)

غطاء السیاره المعدل (54)
MODIFIED CAR COVER

ایمن شفیق زكي ابراھیم (71)

-  44

2005030112 (21)
2005/9/3 (22)
اد والموكیت اللھلوبھغسالھ السج (54)

CARPET CLEANER

عمرو ابراھیم محمد محمود شداد (71)

-  45



125

2005030115 (21)
2005/12/3 (22)

عالج جدید لسرطان الكبد و عالج جدید لسرطان الرئھ من مصادر طبیعیھ (54)
NATURAL PRODUCTS ANTI CANCER DRUGS(ANTI LIVER
CANCER DRUG & ANTI LUNGS CANCER DRUG)

محمد فتحى عبد الحمید عبد المجید-سمیر الھادى محمد  (71)

-  46

2005030117 (21)
2005/3/13 (22)

محرك ثنائى غرف االحتراق (54)
ENGINE OF DOUBLE COMBUSTION CHAMBER

محمد عبد العزیز الحسینى عبده (71)

-  47

2006030109 (21)
2006/3/26 (22)

عامود اناره شوارع دیكوري (54)
DECORATIVE STREET LIGHTING POLE

الشركھ المصریھ االلمانیھ العمده االناره (71)
الندمارك غرافیكس كوربوریشن (74)

-  48
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2007030108 (21)
2007/3/4 (22)

ھیدروكسى -4-فلورو -3(-2دالنیھ لصوره بلوره احادیھ الھیدرات من صیاغات صی
ول-5-بنزوكسازول 3، 1-فاینیل -7-) فینیل

(54)

PHARMACEUTICAL FORMULATION OF A MONOHYDRATE
CRYSTAL FORM OF 2-(3-FLUORO-4-HYDROXYPHENYL)-7-
VINYL-1, 3-BENZOXAZOL-5-OL

ویــث (71)
الھادىھدى عبد  (74)

-  49

2007030111 (21)
2007/5/3 (22)

ماركولیدیھعملیھ لتحضیر مصاحبات متعدد اثیلین جلیكول لخامدات مناعیھ (54)
PROCESSES FOR PREPARING WATER-SOLUBLE
POLYETHYLENE GLYCOL CONJUGATES OF MACROLIDE
IMMUNOSUPPRESSANTS

ویــــث (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-  50

2007030112 (21)
2007/3/5 (22)

مستحضرات قرص وعملیات لتحضیرھا (54)
TABLET FORMULATION AND PROCESSES

ویــــث (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-  51
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2007030113 (21)
2007/3/5 (22)

ائلھ وشبھ صلبھعملیات وصیاغات صیدالنیھ س (54)
LIQUID AND SEMI-SOLID PHARMACEUTICAL
FORMULATIONS AND PROCESS

ویــــث ، شركة متحده امریكیھ (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-  52

2007030114 (21)
2007/3/5 (22)

-7-) فینیل ھیدروكسى-4-فلورو -3(-2صیاغات صیدلیھ لصوره بلوریھ المائیھ من 
ول-5-بنزوكسازول -1,3فینیل 

(54)

PHARMACEUTICAL FORMULATIONS OF AN ANHYDROUS
CRYSTAL FORM OF 2-(3-FOLOURO-4-HYDROXYPHENYL)-7-
VINYL-1,3-BENZOXAZOL-5-OL

ویــــث (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-  53

2007030125 (21)
2007/12/3 (22)

اضافات لتحسن خواص مواد حشو و لصق االسنان (54)
ADDITIVES TO IMPROVE THE PROPERTIES OF DENTAL
FILLING AND CEMENTING MATERIALS

یاسر فتحي حسین علي (71)

-  54



128

2007030131 (21)
2007/3/13 (22)

عالج القدم السكرى (54)
TREATMENT OF DIABETIC FOOT

شیرین حسن عباس حلمى (71)

-  55

2007030135 (21)
2007/3/21 (22)

طرق لتنغیم وظیفھ المثانھ (54)
METHODS FOR MODULATING BLADDER FUNCTION

ویــث ، شركھ متحده (71)
ھدى عبدالھادى (74)

-  56

2007030136 (21)
2007/3/21 (22)
عــالج االلـم (54)

TREATMENT OF PAIN

ویــث ، شركھ تحده (71)
ھدى عبدالھادى (74)

-  57
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2007030144 (21)
2007/3/25 (22)

اتحادات عالجیھ جدیده لمعالجھ االكتئاب (54)
NEW THERAPEUTIC COMBINATIONS FOR THE
TREATMENT OF DEPRESSION

شركھ متحدهویــث ، (71)
ھدى عبدالھادى (74)

-  58

2008030379 (21)
2008/5/3 (22)

دوائر مغایرة سلفونیلیة مفید لتعدیل مستقبل البروجسترون (54)
SULFONYLATED HETEROCYCLES USEFUL FOR
MODULATION OF THE PROGESTERONE RECEPTOR

یكیھویــــث ، شركھ متحده ، امر (71)
ھدى عبدالھادى (74)

-  59

2008030389 (21)
2008/3/6 (22)

سـاھــــــــــــــر (54)
Saher

رفعت عبد المنعم محمود محمد (71)

-  60
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2008030419 (21)
2008/3/11 (22)

)طاقھبدون وقود او ( للطاقھ الحركیھ والكھربائیھ جھاز مولد (54)
AKINETIC AND ELECTRIC GENERATOR (WITH NO FUEL OR
POWE)

محمد كمال عبد اهللا السید مصطفى (71)

-  61

2008030457 (21)
2008/3/17 (22)

المنزليغسالة اطباق نصف اوتوماتیك تمسك بالید وتستخدم ایضا في التنظیف (54)
plate washing half automatic hold by hand and use for home cleaning

عبداهللا محمد عبداهللا خلیل حمدان الشامى (71)

-  62

2008030508 (21)
2008/3/26 (22)

جھاز ضد السرقھ باستخدام الموبایل (54)
AN ENGINE FOR OPERATING GURVED- SHAPED
UMBRELLA AUTOMATICALLY

د سامى حامد الطیرحام (71)

-  63
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2008030509 (21)
2008/3/26 (22)

موتور لتشغیل المظلھ البومباى الیا (54)
A DEVICE TO PREVENT STEALING USING MOBILE

حامد سامى حامد الطیر (71)

-  64

2008030518 (21)
2008/3/26 (22)
سیاراتفلتر لعوادم ال (54)

FILTER TO CAR EXHAUST

محمد عبد الجواد النور محمد عمار (71)
نجاه عوض حسن  (74)

-  65

2008030519 (21)
2008/3/26 (22)

محطھ تحلیھ میاه البحر تعمل بغالیات رملیھ للھواء (54)
STATION FOR SEAWATER DESALINATION

النور محمد عمارمحمد عبد الجواد (71)

-  66
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2008030523 (21)
2008/3/27 (22)

جــھاز لربط دوالى المرئ متكرر االستعمال (54)
Device for Ligation of Esophageal Varices

على محمد حسنین (71)
محمود رحابى  (74)

-  67

PCT/NA2005/000529 (21)
2005/9/12 (22)

) الكیل حلقى ]بروبیل كربامویل ) یل -6-بنزوثیازول –3، 1(-3[ -1(-3مشتقات 
NEP حمض بروبانویك مثبطھ النزیم

(54)

3-(1-[3-(1,3-BENZOTHIAZOL-6
YL)PROPYLCARBAMOYL]CYCLOALKYL) PROPANOIC ACID
DERIVATIVES AS NEP INHIBITORS.

ریكیھفایزر انك ، شركھ متحده ام (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-  68

PCT/NA2005/000553 (21)
2005/9/19 (22)

لقاح فیبریوكولیرا غیر النشط في صورة اقراص (54)
INACTIVATED VIBRIO CHOLERAE VACCINE IN TABLET
FORM

شركھ -سیریوس واىانیستیتوت فینالي سینتیریو دى انفیستي جاسیون برودیكشین دى فاكن
مساھمھ كوبا (71)

سمر اللباد (74)

-  69
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PCT/NA2005/000577 (21)
2005/9/26 (22)

مركبات بنزوبیران المفیده فى معالجھ حاالت االلتھاب (54)
BENZOPYRAN COMPOUNDS USEFUL FOR TREATING
INFLAMMATORY CONDITIONS

، شركھ متحده ، امریكیھفارماسیا كوربوریشن (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-  70

PCT/NA2005/000587 (21)
2005/9/27 (22)

، 1كوینولین و– ثانى ھیدرو–2، 1رابع ھیدرو و–4، 3، 2، 1مستبدلھ -4 ، 2 ، 1
السمنھالتعصدى وكوینوكسالین ومثبطات لعالج التصلب–رابع ھیدرو –4، 3، 2

(54)

1,2,4-SUBSTITUTED 1,2,3,4-TETRAHYDRO-AND 1,2
DIHYDRO-QUINOLINE AND 1,2,3,4-TETRAHYDRO-
QUINOXALINE DERIVATIVES AS CETP INHIBITORS FOR
THE TREATMENT OF ATHEROSCLEROSIS AND OBESITY

فایـزر برودكتس انك ، شركھ متحده (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-  71

PCT/NA2006/000219 (21)
2006/6/3 (22)

ایریثروبویتین داخلي ایروثروبویتینات طویلھ المفعول تحافظ على نشاط حمایھ االنسجھ من
المنشا

(54)

(54) LONG ACTING ERYTHROPOIETINS THAT MAINTAIN
TISSUE PROTECTIVE ACTIVITY OF ENDOGENOUS
ERYTHROPOIETIN

-كینیز اس وارین انیستیت اىن سي-شركھ امریكیھ –وارین فارماسوتیكالس اىان سي 
شركھ امریكیھ (71)

-  72
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2007030110 (21)
2007/5/3 (22)

مركب التركیبــھ (54)
MERIDAMYCIN ANALOGUES FOR THE TREATMENT OF
NEURODEGENERATIVE DISORDERS

ویث  (71)
دى عبد الھادىھ (74)

-   73

PCT/NA2005/000568 (21)
2005/9/24 (22)

ماسوره صاعده لسحب الماء (54)
WATER INTAKE RISER

شركھ ھولندیھ. شیل انترناشیونال ریسیرش ماتشابي بي في (71)
سمر اللباد (74)

-   74

1997030154 (21)
1997/3/2 (22)
عضو دوار (54)

AROTOR

مونانیو میشیل كینیث بیدالر (71)
سمر اللباد (74)

-   75
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1998030277 (21)
1998/3/9 (22)

آلة إستئصال عنق الرحم (54)
CERVICAL CONIZATION INSTRUMENT

محمد یاسر فاروق إبراھیم البطل (71)

-   76

2002030290 (21)
2002/3/23 (22)

اداه قدم لحوض حمام مصنوعھ من مواد صناعیھ وعملیھ لتنفیذ ذلك (54)
leg device for a bath -tub made of synthetic materials and preoeess
for implementing same

ھولدیام ـ سیوسیتى انونیمى (71)
سمر اللباد (74)

-   77

2002030340 (21)
2002/3/31 (22)

نظام للحام بالقوس الكھربى (54)
ELECTRIC ARC WELDING SYSTEM

لینكولن جلوبال ـ انك (71)
نزیھ اخنوخ صادق  (74)

-   78
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2005030121 (21)
2005/3/14 (22)

االفقطریقھ لتحلیل سرعھ ارتحال العمق المتخلف المعتمد على (54)
Horizon-Based Residual Depth Migration Velocity Analysis

بى جى اس أمریكاس إنك (71)
محمد كامل مصطفى/ د (74)

-   79

2005030157 (21)
2005/3/29 (22)

عملیھ النتاج كربونات ثنائى االلكیل (54)
Process for Making Dialkyl Carbonates

كاتالیتیك دیستیالشین تكنولوجیز (71)
نزیھ اخنوخ  (74)

-   80

1998030269 (21)
1998/3/7 (22)

أو أحماض/تراكیب قصر ألوان تحتوى على عامل حفاز قلوى ومواد منشطھ و
بركربوكسیلیھ عضویھ

(54)

BLEACH COMPOSITIONS CONTAINING METAL BLEACH
CATAYST, AND BLEAC ACTIVATORS AND/OR ORGANIC
PERCARBOXYLIC ACIDS.

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
عاصم شریف احمد (74)

-   81
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1998030337 (21)
1998/3/25 (22)
كان معبأ ذو استعمال مریح نتیجة االنطباق المحسن على اجزاء الجسم ولوصنف ماص

البللأو معاد 
(54)

ABSORBENT ARTICLES HAVING IMPROVED COMFORT
DURING USE BY IMPROVED FIT EVEN WHEN LOADED
AND IMPROVED REWET PERFORMANCE.

ذى روكتر اند جامبل كومباني (71)

-   82

2004030116 (21)
2004/3/15 (22)

سنانجھاز لتحدید مكان ومقاس وطول غرسات اال (54)
A DEVICE USED TO DETERMINE THE OPTIMUM POSTION
AND SIZE OF THE DENTAL IMPLANT

یاسر فتحى حسین على (71)

-   83

PCT/NA2005/000556 (21)
2005/9/19 (22)

مصھور ساخن لماده الصقھ معالج باألشعھ فوق البنفسجیھ (54)
UV-CURED HOT-MELT ADHESIVE

كوالنو ایھ جي شركھ مساھمھ سویسریھ (71)
احمد اشرف على ابو موسى (74)

-   84
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PCT/NA2006/000897 (21)
2006/9/20 (22)

CCR3 بیبریدین كمعدالت– N مشتقات (54)
N-PIPERIDINE DERIVATES AS CCR3 MODULATORS

مھاسترا زینیكا ا ب ، شركھ مساھ (71)
عید یوسف محمد عشرى (74)

-   85
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اصـدرت محكمـة القضاء االدارى بمجلس الدولة دائرة المنازعات           15/01/2011بـتاريخ   -

ق المقامة من 62لسنه 40685االقتـصادية واالستثمار الدائرة السابقة حكمها فى الدعوى رقم   

:ستوب فورت عن شركة سميث كالين بيتشام ضد كال من

رئيس اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا / االستاذ الدكتورالسيد -1

ـ رئيس مكتب براءات االختراع2

وحكمت المحكمة بقبول ) بصفته(وزير الصحة ـ خصم مدخل / ــ الـسيد االستاذ الدكتور  3

الدعوى شكال وبالغاء قرار وزير الصحة باالعتراض على قبول طلب تسجيل براءة االختراع             

، مـع مـا يترتب على ذلك من اثار على النحو الوارد باالسباب ،        2001لـسنه    869رقـم   

.والزمت وزير الصحة المصروفات

:وبياناته هى2001لسنه 869وان هذا الحكم صادر بشأن الطلب رقم 

2001080869 (21)
2001/8/8 (22)

1085س ـ ایةاام بیولوجیفالز سمیث كالین بیتش
ريكسينارت ـ بلجيكا1320بى ـ 89رى دولنستينوت 

(71)

عالج جدید (54)
0101334.1 - 0019728.5 (31)
2001/1/18 - 2000/8/10 (32)

GB (33)

-   1
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اصدرت محكمة القضاء االدارى بمجلس الدولة دائرة منازعات االقتصاد          26/03/2011بـتاريخ   

ق المقامة من شركة اوتسو      51384/63واالسـتثمار الدائـرة الـسابعة حكمها فى الدعوى رقم           

رئيس اكاديمية البحث العلمى    / السيد االستاذ الدكتور  : هـوفمان الروش ايـة جـى ضد كال من           

بـناء علـى اسبابها حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكال، ورضها موضوعا، والزمت             ) بـصفته (

من المدعى   الـشركة المدعـية المـصروفات، وهذا الحكم يتعلق بالطلب المقدم لمكتب البراءات            

:وبياناته كالتالى

1999101249 (21)
1999/10/5 (22)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
تركیبات محتویھ على احماض ثانى فوسفونیك (54)

98119102/6 (31)
09/10/1998 (32)

EP (33)

-   2
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أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)717(العدد رقم 2011عدد  مایو 






أميرة محمــد أحمــد. أ مرفت توفيق عبــــد اهللا. أ

أحمد حسـين أحمـــد. أ

مراجعة
نيفال محمد نبيـــــل. أ

ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيد      أ. أ

شيماء ابراهيـم نبيـــل. أ فرج محمـــــــد يوسف. أ

زينب صبـــــح. أ







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  -

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

1 ---والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس2011بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  ابريل   -

10 والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون بشأن       2011بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر ابريل           

------------------------------------------PCTالبراءات 

-

39 یة  إطارللطلبات المقدمة فــى2011ابريل  خالل شهرلـبات التى تم قبولها  بالطبـيان    اتفاق

---------------------------------MAIL BOX) الجات(باریس 

-

42 وفقا (اتفاقية باريس والمقدمة فى اطار 2011التى تم قبولها خالل شهر ابريل   بالطلبات  انبـي 

------------------------------------)من القانون 17الحكام المادة 

-

45 والمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 2011التـى تـم قبولها خالل شهر ابريل       بالطلـبات   انبـي 

------------)من القانون 17وفقا الحكام المادة (PCTبشأن البراءاتالتعـــاون

-

50 -المقدمة فى إطار اتفاقية باريس للطلبات2011ابريل  بيان البراءات الصادرة خالل شهر  -
55 اتفاقية التعاون للطلبات المقدمة فى إطار    2011ابريل     بـيان البـراءات الصادرة خالل شهر        

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

-

77 یان  ریل     ب ھر اب الل ش صادرة خ راءات ال ا   2011بالب ى إط ة ف بات المقدم دة  للطل PCTر معاھ
MAIL BOX---------------------------------------------------------------------------

-

80 -------------------------------------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة  -



2

83 ----------------------------------------بيان بتعديل اسم الشركة  -
88 ------بيان بالرغبة فى منح رخص استغالل براءات اختراع داخل جمهورية مصر العربية  -
91 -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه  -

109 -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن  -
118 -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنيـــــا  -

132
بـيان بالبراءات والطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق              

-----لسنويةوذلك لعدم سداد الرسوم ا2002لسنه 82الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

-

155 ------------------------------------------بيان باحكام قضائية  -
157 -------------------------------------بيان باستدراك طلبات مقبولة  -
160 -------------------------------------بيان باستدراك براءات صادرة  -



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل 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 ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ
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يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم             
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ان بی
2011التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



2

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ى مكتب براءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خالل ستین             وجھ إل ی

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا       یومًا
ادة   ن الم ثة م رة الثال ام الفق یقًا ألحك یة  16تطب وق الملك ة حق ون حمای ن قان م

"2002لسنة 82الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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2004010051 (21)
2004/1/28 (22)

PISCINES DESJOYAUX S.A. (71)
JEAN LOUIS DESJOYAUX (72)

PIERRE LOUIS DESJOYAUX

CATHERINE JANDROS

اداه لتوصیل االنابیب (54)
0301568 (31)
2003/6/2 (32)

FR (33)

-   1

2004030109 (21)
2004/3/10 (22)

BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED (71)
ANDREW JONATHAN BRAY (72)

ALAN DOUGLAS TEARLE

STEVEN HOLFORD

قطع تشكیل لعبوه ماده تدخین (54)
0305661.1 (31)
2003/12/3 (32)

GB (33)

-   2
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2005110500 (21)
2005/11/30 (22)

SUD -CHEMIE CATALYSTS ITALIA S.R.L A LIMITED
LIABILITY COMPANY ORGANIZED AND EXISTING UNDER
THE LAWS OF ITALY

(71)

CARLO ORSENIGO (72)

FRANCESCO CASAGRANDE

داى كلورو ایثان باالكسدة الكلورنیة لالیثیلین باستخدام حفاز2، 1طریقة النتاج  (54)
MI2004A002317 (31)

2004/12/2 (32)

IT (33)

-   3

2006040168 (21)
2006/4/23 (22)

UHDE GMBH FRIEDRICH-UHDE STRBE (GERMNY) (71)
BÜKER, KARSTEN (72)

SCHIRRMEISTER, STEFFEN

واستخدامھاماده دعم مغلفھ حفزیا، وعملیھ النتاجھا، ومفاعل مزود بھا، (54)
102005019000/6 (31)

2005/4/22 (32)

DE (33)

-   4
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2007010007 (21)
2007/1/9 (22)

سمیر عبد المجید حویت (71)
سمیر عبد المجید حویت (72)

حمایة موتور بدء التشغیل فى االت االحتراق الداخلى (54)

-   5

2007050219 (21)
2007/5/2 (22)

ROHM AND HAAS COMPANY (71)
EDUARDO JOSE BARDELLA, (72)

RICHARD MARTIN BASEL,

DAVID ROSS DILLEY,

على االقل تحسین االنتاج لمحصول بواسطھ تالمس نباتات المحصول مع تركیب یحتوى
على بروبین حلقى واحد

(54)

60800516 (31)
2006/5/15 (32)

US (33)

-   6
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2007050280 (21)
2007/5/30 (22)

LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO., LTD, (71)
KI-HWAN OH (72)

منفذ معدل لوعاء مصمم لقاطع كھربى ووعاء قاطع كھربى لھ نفس المنفذ (54)
10-2007-0032929 (31)

2007/4/3 (32)

KR (33)

-   7

2007070379 (21)
2007/7/17 (22)

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ، INC (71)
ADAM ADRIAN BROSTOW (72)

MARK JULIAN ROBERTS

متكامل في انتاج غاز طبیعي مسالNGL استخالص (54)
11/491329 (31)
2006/7/21 (32)

US (33)

-   8

2008030530 (21)
2008/3/30 (22)

BROMCONES BRIAL SL (ESPAIN) (71)
VILARLTOP NATIVIDAD (72)

LLORENS MIRAUET SAL ADOR

او جـدار/ نظام تجمیعى لبالط ارضیھ و (54)
200701779 P - 200703428 P - 200800072 P - P200701920 -

P200700831 - P200701309
(31)

2007/6/6 - 2007/12/24 - 2008/1/11 - 2007/7/9 - 2007/3/29 - 2007/5/14 (32)
ES (33)

-   9
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2008040592 (21)
2008/4/8 (22)

عصام ماھر خالد عوض (71)
عصام ماھر خالد عوض (72)

جھاز توحید كابالت الجھد المتوسط (54)

-  10

2008050868 (21)
2008/5/26 (22)

محمد عید عبد العظیم عبد النبي (71)
محمد عید عبد العظیم عبد النبي (72)

ستاند ھت ایرازى ا (54)

-  11

2008071282 (21)
2008/7/29 (22)

طارق محمود مصطفى الحسیني. د (71)
طارق محمود مصطفى الحسیني. د (72)
لتحسین دقة السطح حد أولى للقطع و حد ثانوي أو أكثر(قلم خراطة ذو حدین أو أكثر (

)المشغل
(54)

-  12

2008091477 (21)
2008/9/3 (22)

حسام عبد اهللا حسن عبد اهللا (71)
حسام عبد اهللا حسن عبد اهللا (72)

جھاز مانع انفجار انبوبھ البوتاجاز (54)

-  13
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2009040606 (21)
2009/4/29 (22)

ALSTOM TRANSPORT SA A (FRANCE) (71)
VASSEUR STEPHANE (72)

شتمل على وسائل تحكم كھربیة و یدویةنظام نقطى ی (54)
0852873 (31)

2008/4/29 (32)

FR (33)

-  14

2010020257 (21)
2010/2/16 (22)

KRAFT FOODS R & D, INC (71)
ULRICH LOESER (72)

طریقھ لتصنیع حلوى مشكلھ ومكوده (54)
9/09153094 (31)

2009/2/18 (32)

EP (33)

-  15
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2006070305 (21)
2006/7/9 (22)

SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION -(SAUDIARBIA)
LINDE AG (GERMNY)

(71)

1-PETER M FRITZ (72)

2-HEINZ BOLT

3-ANTON WELLENHOFER

4-HOLGER HAKNRER

5-HEIKO THAIDI

6-FUAD MOUSSA

7-TALAL ALI

8-SULTAN AL-OTAIBI

شركھ ابو ستھ وشركاه (74)
عملیھ لتجمیع االثلین لتشكیل طریقھ البطال الفاعلیھ الكیمیائیھ وازالھ المكونات الحفازیھ في

الفا اولیفینات خطیھ
(54)

EP 050173392 (31)
2005/8/10 (32)

EP (33)

-   16
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



11

ل ذى شأن      "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
باب االع  ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تین ی الل س ك خ راض وذل ت

ریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام            ى ج ب ف بول الطل ن ق اریخ االعالن ع ت
ادة          ن الم ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون   16الفق

"2002لسنة 82رقم 
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2008010077 (21)
2008/1/16 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G (SWITZERLAND) (71)
1-OOSTENDORP, MICHAEL (72)

2-BRANDL, FRANZ

3-ZEUN, RONALD

مبیده للفطریاتادماجات (54)
PCT/EP2006/007111– 05015862,5 (31)

2005/7/21-                   2006/7/19 (32)
EP (33)

-   1

2008010167 (21)
2008/1/29 (22)

CTR MANUFACTURING INDUSTRIES LIMITED (INDIA) (71)
WAKCHAURE V.K. (72)

.طریقھ وجھاز لمنع وحمایھ المحول الكھربى ضد االنفجار و الحریق (54)
PCT/IN2006/000128 - 1425/MUM/2005 (31)

2006/4/13 - 2005/11/16 (32)
IN (33)

-   2

2008020267 (21)
2008/2/13 (22)

BJ SERVICES COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
JEFFREY L. BOLDING (72)

طریقھ وجھاز لضخ السوائل من البئر (54)
PCT/US2006/032504 - 11/463,937 - 60/595,958 (31)

2006/8/18 - 2006/8/11 - 2005/8/19 (32)
US (33)

-   3
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2008020287 (21)
2008/2/18 (22)

NOVATEC BIOSOL AG (GERMANY) (71)

1-SELIG, MARTIN (72)

2-GOTTLIEB, JOHANNES

3-MERTINS, MAX

ترتیب مجمعات شمسیھ من نوع فرنسل (54)
06002605,1 - PCT/DE2006/001441 - 10 2005 039 404,3 (31)

2006/2/9 - 2006/8/18 - 2005/8/20 (32)
DE (33)

-   4

2008020326 (21)
2008/2/25 (22)

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM) (71)
1-ACHTERKAMP, GEORG (72)

2-ACKERMANN, DIETER, KURT, KARL

3-INOUE, CHIHARU

4-KOHLUS, REINHARD

5-KUHN, MATTHIAS

،لالستخدام كتابلصلصلھ مرق اللحم او،صلصلھ ،حساء ،ضیر مرق لتحأمركز معب
ویحتوى المركز زانثان وصمغ شجره الخروب

(54)

PCT/EP2006/012059 - 06115093.4 - 05077842,2 (31)
2006/12/7 - 2006/6/7 - 2005/12/12 (32)

EP (33)

-   5
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2008040561 (21)
2008/4/2 (22)

NIPPON SODA CO.,  (JAPAN) (71)
1-TAKAHASHI, JUN (72)

2-YANO, MAKIO

3-KAWAGUCHI, MASAHIRO

4-HANAI, DAISUKE

5-HAMAMOTO, ISAMI

مركب امین حلقى جسرى وعامل لمكافحھ االفات (54)
2005 - 294126 - 2005 - 294127 - 2005 - 297803 - 2005 - 297804

2006-016877 - 2006-182314 - PCT/JP2006/320133
(31)

2005/10/6- 2006/1/25-2005/10/6 - 2005/10/12  - 2005/11/12
2006/6/30 -     2006/1/6

(32)

JP (33)

-   6

2008040690 (21)
2008/4/24 (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) ( SWEDEN) (71)
BJ ORKEN,PETER (72)

طریقھ وترتیبات فى نظام اتصاالت یعمل بموجات الرادیو (54)
PCT/SE2005/001641 (31)

2005/11/1 (32)

SE (33)

-   7
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2008040703 (21)
2008/4/29 (22)

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71)
1-MINATO, HIRONAO (72)

2-BABA, TOSHIMITSU

3-NAKAJIMA, KAIYO

4-TAKADA, NAOKO

5-FURUYA, KAORI

تستخدم لمرة واحدة حفاضھ  (54)
PCT/JP2006/318476 - 2005-321609 (31)

2006/9/19 - 2005/11/4 (32)

JP (33)

-   8

2008050813 (21)
2008/5/18 (22)

UHDE GMBH (GERMANY) (71)
1-SCHUCKER, FRANZ-JOSEF (72)

2-KIM, RONALD

والثانوىنظام تھویھ لفرن كوك یتم فیھ التحكم المركزى فى الھواء االولى (54)
PCT/EP2006/009799 - 10 2005 055 4830 (31)

2006/10/11 - 2005/11/18 (32)
DE (33)

-  9
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2008050867 (21)
2008/5/26 (22)

ORT JOINT-STOCK COMPANY (BULGARIA) (71)
1- ILIAN VLADIMIROV MILINOV (72)

2- MLADEN MINKOV TSONEV

قطعھ اثاث قابلھ للتحویل من كرسى الى مكتب و العكس (54)
PCT/IB2007/002674 - 109675 (31)

2007/9/16 - 2006/9/15 (32)
BG (33)

-  10

2008060968 (21)
2008/6/10 (22)

HEINEMACK GMBH (GERMANY) (71)
MACK, MICHAEL (72)

نظام مطعم (54)
PCT/EP2006/011908 -  2005 059 18804 (31)

2006/12/11 - 2005/12/12 (32)
DE (33)

-  11

2008111802 (21)
2008/11/3 (22)

CAPAN, RAHMI OGUZ (TURKEY) (71)
CAPAN, RAHMI OGUZ (TURKEY) (72)

نظام مجمع الشعة الشمس على شكل حوض زائدى المقطع (54)
PCT/IB2006/051421 (31)

2006/5/5 (32)

IB (33)

-  12
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2008111823 (21)
2008/11/9 (22)

CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC (UNITED STATES
OF AMERICA)

(71)

1-PARIS, ALEXANDRE (72)

2-RAMSEY, CHRISTOPHER, PAUL

3-LE FEUVRE, MARK, JAMES

جھاز لفتح العلب (54)
06113767,5 - PCT/EP2007/054420 (31)

2006/5/10 - 2007/5/8 (32)
EP (33)

-  13

2008111906 (21)
2008/11/24 (22)

BOREALIS TECHNOLOGY OY (FINLAND) (71)
1-CARLSSON, ROGER (72)

2-SULTAN, BERNT-AKE

3-FAGRELL, OLA

مركب یحتوى على السیلیكون كمساعد تجھیز للتركیبات متعدده االولفین (54)
06011134,1 - PCT/EP2007/004590 (31)

2006/5/30 - 2007/5/23 (32)

EP (33)

-  14
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2008121973 (21)
2008/12/4 (22)

Z-FILTER PTY LTD (AUSTRALIA) (71)
1-GRAHAM, ARTHUR, DERRICK, BRAY (72)

2-GRAHAM, NEIL, DERYCK, BRAY

التعامل مع المواد ومعالجتھا (54)
2006903180 - PCT/AU2007/000820 (31)

2006/6/13 - 2007/6/13 (32)
AU (33)

-  15

2009010016 (21)
2009/1/5 (22)

MTEM LTD - (UNITED KINGDOM) (71)
ANTON ZIOLKOWSKI, (72)

تحسینات فى مجال استقصاء القیاسات الكھرومغناطیسیة البحریة (54)
0616870,2 - PCT/GB2007/003245 (31)

2006/8/25 - 2007/8/28 (32)
GB (33)

-  16
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2009010089 (21)
2009/1/20 (22)

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM) (71)
1-THIRU, AMBALAVANAR (72)

2-COLLIVER, STEVEN, PETER

مادة اولیة لمشروب و طریقة لتصنیعھا (54)
06253867,3 - PCT / EP 2007 / 057554 (31)

2006/7/24 - 2007/07/23 (32)
EP (33)

-  17

2009010096 (21)
2009/1/21 (22)

EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY) (71)
1-LEININGER, STEFAN (72)

2-JAKOB, HARALD

3-OVERDICK, RALPH

جزیئات مغلفة لفوق كربونات الصودیوم (54)
06117986,7 - PCT/EP2007/056739 (31)

2006/7/27 - 2007/07/04 (32)

EP (33)

-  18
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2009010124 (21)
2009/1/28 (22)

CSE M CENTRE SUISSE DELECTRONIQUE ET DE
MICROTECHNIQUE SA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
(SWITZERLAND)
1-HINDERLING, THOMAS
2- ALLANI,YASSINE

(71)

HINDERLING, THOMAS (72)
یةشمسمنصة (54)

PCT/EP2007/056658 - 1227/06 (31)
2007/7/3 - 2006/7/29 (32)

CH (33)

-  19

2009050619 (21)
2009/5/3 (22)

GEOX S.P.A. (ITALY) (71)
POLEGATO MORETTI, MARIO (72)

طریقة تصنیع ھذا النعل نعل أحذیة منفذ للبخار صامد للماء، حذاء یستخدم فیھ ھذا النعل، و
و ھذا الحذاء

(54)

PD2006A000437 - PCT/EP2007/010045 (31)
2006/11/23 - 2007/11/20 (32)

IT (33)

-  20

2009050706 (21)
2009/5/13 (22)

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71)
OTSUBO, TOSHIFUMI (72)

من نوع طریقة إلنتاج حفاضة من نوع سروال داخلي تستعمل لمرة واحدة والحفاضة
السروال الداخلي

(54)

2006-309653 - PCT/JP2007/070273 (31)
2006/11/15 - 2007/10/17 (32)

JP (33)

-  21
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2009060847 (21)
2009/6/7 (22)

BROWN, MICHAEL, EDWARD (71)
BROWN, MICHAEL, EDWARD (72)

أداة حساسة للرطوبة طریقة و (54)
0624631,8 - PCT/GB2007/004680 (31)

2006/12/8 - 2007/12/7 (32)
GB (33)

-  22

2009060898 (21)
2009/6/14 (22)

WELLBORE ENERGY SOLUTIONS, LLC (UNITED STATES OF
AMARCA)

(71)

1-KNOBLOCH, BENTON, T. (72)

2-ROY, TODD, J.

أو تمشیط حفره بئر و طرق تتعلق بھا/ أداه محسنھ لكشط و  (54)
60/869,712 - PCT/US2007/087287 (31)

2006/12/12 - 2007/12/12 (32)
US (33)

-  23

2009071023 (21)
2009/7/1 (22)

HESCO BASTION LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
HESELDEN, JAMES (72)

نشر جابیون (54)
0700001.1 - PCT/GB2007/050760 (31)

2007/1/2 -                 2007/12/17 (32)
GB (33)

-  24
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2009071050 (21)
2009/7/7 (22)

CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES
(UNITED STATES OF AMARCA)

(71)

CROSS, WILLIAM, M., JR. (72)
معالجة تیار تغذیة باألولیفین وتحویلھ إلى برافین باأللكلة (54)

11/650,874 - PCT/US2007/085406 (31)
2007/1/8 - 2007/11/21 (32)

US (33)

-  25

2009071105 (21)
2009/7/20 (22)

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
(NETHERLANDS)

(71)

1-REKERS, DOMINICUS MARIA (72)

2-SMAARDIJK, ABRAHAM ADRIAAN

عملیات النتاج اكسید ایثیلین وایثیلین جلیكول (54)
07250250,3 - PCT/EP2008/050677 (31)

2007/1/22 - 2008/1/22 (32)
EP (33)

-  26

2009081202 (21)
2009/8/9 (22)

ENI S.P.A. (ITALY) (71)
1-CALDERONI, ANGELO (72)

2-GIROLA, GIORGIO

تراض وتحویل تدفق دوران سائلتجھیزة الع (54)
MI2007A 000228 - PCT/EP2008/000817 (31)

2007/2/8 - 2008/1/30 (32)
IT (33)

-  27
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2009081211 (21)
2009/8/10 (22)

UOP LLC (UNITED STATES OF AMARICA) (71)
1-SOHN, STEPHEN W. (72)

2-RILEY, MARK G.

نظفةالممن الموادت لصنع الكیل بنزیناتعملیا (54)
11/673,954 - PCT / US 2008/ 053377 (31)

2007/2/12 - 2008/2/8 (32)
US (33)

-  28

2009081220 (21)
2009/8/12 (22)

SAIPEM S.P.A. (ITALY) (71)
1-SCAINI, CRISTIAN (72)

2-ROSSIN, DAVIDE

انابیب مسبقا على متن سفینة تجمیع انابیب على قاع البحرصنع سلسلة  (54)
0704410.0 - PCT/EP2008/001788 (31)

2007/3/7 - 2008/3/6 (32)
EP (33)

-  29

2009091382 (21)
2009/9/23 (22)

WEDEGREE GMBH (GERMANY) (71)
RINKER, ARNO (72)

الدخانمنتج بدیل للسیجارة عدیم  (54)
07104524,9 - PCT/EP2007/063840 (31)

2007/3/20 - 2007/12/12 (32)

EP (33)

-  30
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2009101556 (21)
2009/10/21 (22)

1-BOREALIS TECHNOLOGY OY
2- OY KWH PIPE AB (FINLAND)

(71)

1-LEIDEN, LEIF (72)

2-SJOBERG, SVEN

3-SMATT, RAUNO

طریقھ وجھاز لطالء االنابیب (54)
PCT/FI2008/050223 - 07397011.3 (31)

2008/4/24 - 2007/4/25 (32)
FI (33)

-  31

2009111666 (21)
2009/11/11 (22)

EUROSUOLE S.P.A.(ITALY) (71)
SENSINI, ANDREA (72)

قالب ذو سطح اوسط متحرك (54)
MC2007A000114 - PCT/EP2008/003460 (31)

2007/6/4 - 2008/4/29 (32)
IT (33)

-  32

2009111667 (21)
2009/11/11 (22)

EUROSUOLE S.P.A(ITALY) (71)
SENSINI, ANDREA (72)

حراریھ التلدن فوق غشاء ذو أقداح سفط لھا شكل ساعھ رملیھ مفتوحھ شكلت بماده مرنھ
أو قابلھ للتنفس/ھ للماء وقاعده ماص

(54)

MC2007A000115 - PCT/EP2008/003461 (31)
2007/6/4 - 2008/4/29 (32)

IT (33)

-  33
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2009111719 (21)
2009/11/23 (22)

ENI S.P.A(ITALY) (71)
1-PATRON, LUIGI (72)

2-MALANDRINO, ALBERTO

3-MOLINARI, MARIO

یھ لتحویل الزیوت الثقیلھ بالھیدروجینعمل (54)
MI 2007 A 001045 - PCT/EP2008/004117 (31)

2007/5/23 - 2008/5/19 (32)
IT (33)

-  34

2010010160 (21)
2010/1/31 (22)

SMS DEMAG AG(GERMANY) (71)
1-SEIDEL, JÜRGEN (72)

2-SUDAU, PETER

3-HOF, HARTMUT

4-PETERS, MATTHIAS

ال للتشغیل بصوره(CSP) تجھیزات مضغوطھ ومرنھ خاصھ بانتاج شریط مستمر(
صورة تشغیل متقطعوفينھائیھ، شبھ ال نھائیھ

(54)

PCT/EP2008/007238 - 10 2007 043 817,8 - 10 2007 044 649,9 - 10
2007 048 116,2 -         10 2008 003 222,0

(31)

2008/9/4 -               2007/9/13 -                    2007/9/18
2007/10/5-                       2008/1/4

(32)

DE (33)

-  35



26

2010020306 (21)
2010/2/24 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED
(UNITED STATES OF AMARICA)

(71)

XU, YANG (72)
كسر متعدده المواضع تخلو من االدخالاداه  (54)

11/895,714 - PCT/US2008/073457 (31)
2007/8/27 - 2008/8/18 (32)

US (33)

-  36

PCT/NA2005/000408 (21)
2005/7/24 (22)

BORAL MATERIAL TECHNOLOGIES INC. (UNITED STATES
OF AMERICA)

(71)

1-TARDIF, MARC-ANDRÉ (72)

2-MAJORS, RUSS, K.

3-HILL, RUSSELL, L.

طریقھ و نظام لمعالجھ الرماد المتطایر (54)
PCT/US2004/001688 - 60/442,048 - 10/430,744 (31)

2004/1/22 -   2003/1/24 -     2003/5/6 (32)

US (33)

-  37
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PCT/NA2005/000678 (21)
2005/10/25 (22)

ESCO CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-ROBERT, K. EMRICH, (72)

2-TERRY, L. BRISCOE,

تجميعه ثقب الجزاء شفرة الحفار (54)

PCT/US2004/ 011265 - 425606,10 (31)
2004/4/29 - 2003/4/30 (32)

(33)

-  38

PCT/NA2005/000707 (21)
2005/11/8 (22)

CUBIC CO., LTD. (JAPAN) (71)
OTAKI, NOBUYUKI (72)

KIYOTAKI, TOMOMI

IKEDA, WATARU

ضغط الماء و منتج محول بضغط الماءبلتحویل لطریقھ  (54)
PCT/JP2004/007624 - 2003-156439 - 2003-156441 - 2003-409874 -

2004-032954
(31)

2004/6/2 -        2003/6/2 -         2003/6/2 -         2003/12/9
 2004/2/10

(32)

JP (33)

-  39
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PCT/NA2006/000707 (21)
2006/7/30 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

1-BECK, THEODORA (72)

2-LAVON, GARY, DEAN

3-NIGAM, PANKAJ

وسیلھ ماصھ بسیطھ لالستخدام مره واحده (54)
10/770,043 - PCT/US2005/003173 (31)

2004/2/2 -                    2005/2/1 (32)
US (33)

-  40

PCT/NA2006/000803 (21)
2006/8/29 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND) (71)
1-HOFFR, DIETER (72)

2-LONG, DAVID

تركیب مبید لالفات وطریقھ لمعالجھ البذور (54)
PCT/EP2004/006110–US60/553,462 (31)

2004/6/7–2004/03/16 (32)

US (33)

-  41
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PCT/NA2006/000987 (21)
2006/10/16 (22)

ADVANCED PLASTICS TECHNOLOGIES LTD
(UNITED KINGDOM)

(71)

1-ROBERT LEE, (72)

2-SAID FARHA,

3-GERALD HUTCHINSON,

طرق متنوعھ لتشكیل قارورات واشكال مسبقھ التشكیل (54)
60/563,021 - PCT/US2005/013078 - 60/586,399 - 60/575,231

60/620,160 -   60/643,008
(31)

2004/4/16 - 2005/4/18   - 2004/10/18 - 2004/7/7- 2004/5/28
2005/1/11

(32)

US (33)

-  42

PCT/NA2006/001012 (21)
2006/10/22 (22)

CONJUCHEM BIOTECHNOLOGIES INC. (CANADA) (71)
1-BOUSQUET-GAGNON, NATHALIE (72)

2-QURAISHI, OMAR

3-BRIDON, DOMINIQUE

ترافقات الزاللطریقھ لتنقیھ م (54)
60/565,228 - PCT/CA2005/000614 (31)

2004/4/23 - 2005/4/22 (32)
CA (33)

-  43
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PCT/NA2006/001245 (21)
2006/12/20 (22)

1-DALIAN INSTITUTE OF CHEMICAL PHYSICS (CHINA)
2- BP P.L.C. (UNITED KINGDOM)

(71)

1-LUO, HONGYUAN (72)

2-DING, YUNJIE

3-YIN, HONGMEI

لتخلیق مركبات تخلیق لجل السیلیكا دقیقھ المسام واستعمالھ فى تحضیر المواد المحفزه
من غاز التولیفC2 االكسجین

(54)

PCT/GB2004/002701 (31)
2004/6/23 (32)

GB (33)

-  44

PCT/NA2007/000347 (21)
2007/4/5 (22)

ROTINOR GMBH (GERMANY) (71)
GRIMMEISEN, JÜRGEN (72)

طائره مائیھ كھربیھ عاملھ بموتور یتم تبریدھا بالماء المحیط (54)
PCT/EP2005/010798 - 10 2004 049 615,3 (31)

2005/10/7 - 2004/10/12 (32)
DE (33)

-  45
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PCT/NA2007/000605 (21)
2007/6/17 (22)

SOLVAY (BELGIUM) (71)
1-STREBELLE MICHEL (72)

2-BALTHASART DOMINIQUE

دیكلورو ایثان–2ر1عملیھ لصنع  (54)
04.13873 - 05.03252 - 05.03253 - PCT/EP2005/057046 (31)

2004/12/23 - 2005/4/1 -  2005/4/1 -                2005/12/21 (32)
FR (33)

-  46

PCT/NA2007/000757 (21)
2007/7/22 (22)

SUPERIOR GRAPHITE CO. (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-ZALESKI, PETER (72)

2-FRANCOIS, HENRY

3-WAWRZOS, FRANK, A.

4-WEINTRITT, DONALD, J.

غالف جرافیت من مواد جزیئیھ (54)
PCT/US2006/006460 - 60/656,254 (31)

2006/2/24 - 2005/2/25 (32)
US (33)

-  47
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PCT/NA2007/000780 (21)
2007/7/26 (22)

PERUKE (PROPRIETARY) LIMITED ( SOUTH AFRICA) (71)
PRETORIUS, GERARD (72)

طریقھ النتاج تیتانیوم (54)
PCT/IB2005/054236 - 2005/0819 (31)

2005/12/14 - 2005/1/27 (32)
ZA (33)

-  48

PCT/NA2007/000830 (21)
2007/8/8 (22)

1-NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
2-TECHNO INVENT INGENIEURSBUREAU VOOR
MILIEUTECHNIEK B.V.

(71)

1-VAN GROENESTIJN, JOHANNES, WOUTERUS (72)

2-HAZEWINKEL, JACOB, HENDRIK, OBBO

3-CREUSEN, RAIMOND, JOHANNES, MARIA

4-MEESTERS, KOEN, PETER, HENRI

استخالص حمض الكبریتیك (54)
PCT/NL2006/000074 - 05075350,8 (31)

2006/2/13 - 2005/2/11 (32)
NL (33)

-  49
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PCT/NA2007/000890 (21)
2007/8/22 (22)

NIHON NOHYAKU CO., LTD. (JAPAN) (71)
1-TAKASHI SHIMAOKA, (72)

2-KUNIHISA UMETANI,

3-MINORU YAMAGUCHI,

4-MASATSUGU ODA,

5-NOBUO KYOMURA,

6-TSUYOSHI TAKEMOTO,

7-KAZUHIKO KIKUTAKE,

النبات لالستخدام ثیادایازول كعامل لمكافحھ امراض-3, 2, 1سیكلو بروبیل -4مركب 
الزراعى والبستانى

(54)

PCT/JP2006/303313 - 2005-049431 - 2005-263617 (31)
2006/2/23 - 2004/2/24 - 2005/9/12 (32)

JP (33)

-  50

PCT/NA2007/001054 (21)
2007/10/3 (22)

BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY) (71)
1-SCHÜTZ, BURKHARD (72)

2-FEURER, GERHARD-JOHANN

3-ELBE, HANS-LUDWIG

4-SUTY-HEINZE, ANNE

ادماجات فعالھ مستبدلھ لمبیدات فطریات متعاونھ (54)
PCT/EP2006/002779 - 102005015850,1 (31)

2006/3/27 - 2005/4/7 (32)
DE (33)

-  51



34

PCT/NA2007/001210 (21)
2007/11/6 (22)

GEOHUMUS INTERNATIONAL GMBH & CO. KG (GERMANY) (71)
1-BENTLAGE, WULF (72)

2-PEPPMÖLLER, REINMAR

3-KUNSTMANN, JÜRGEN

4-ZINDEL, OLIVER

إلنتاجھاماده ھجینھ قابلھ لالنتفاخ بالماء بھا إضافات غیر عضویھ وطریقھ (54)
PCT/EP2006/003053 - 10 2005 021 221,2 (31)

2006/4/4 - 2005/5/7 (32)
DE (33)

-  52

PCT/NA2007/001249 (21)
2007/11/18 (22)

GALLON, ANTOINE (FRANCE) (71)
GALLON, ANTOINE (FRANCE) (72)

وسیلھ قابلھ للفك و التركیب لتثبیت ستاره حمام بدون ان یتم ثقبھا (54)
PCT/FR2006/001077– 0504890–PCT/IT2007/000028 (31)
2006/5/12 - 2005/5/16–2007/01/15 (32)

FR (33)

-  53

PCT/NA2007/001251 (21)
2007/11/18 (22)

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

(71)

1-BROSTOW, ADAM, ADRIAN (72)

2-ROBERTS, MARK, JULIAN

وانتاج الغاز الطبیعى المسالNGL عملیھ متكاملھ الستخالص (54)
PCT/IB2006/001357 - 11/132,795 (31)

2006/5/15 - 2005/5/19 (32)
US (33)

-  54



35

PCT/NA2007/001316 (21)
2007/11/26 (22)

BJ SERVICES COMPANY, (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1- THOMAS, G., HILL, JR. (72)

2- JEFFREY, L. BOLDING,

لممر جانبى لفوھھ بئرطریقھ وجھاز  (54)
PCT/US2006/022261 - 60/595,137 (31)

2006/6/8 - 2005/6/8 (32)

US (33)

-  55

PCT/NA2007/001393 (21)
2007/12/11 (22)

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ
B.V.(NETHERLANDS)

(71)

MULDER, DOMINICUS FREDERICUS (72)
ومانعات للتسرب وطریقھ لتجمیع مبادل حرارىواح حارفھلتجمعیھ من ا (54)

PCT/EP2006/063375 - EP05105629.9 (31)
2006/6/21 -   2005/6/23 (32)

EP (33)

-  56

PCT/NA2007/001407 (21)
2007/12/12 (22)

MAGNIER, PHILIPPE (FRANCE) (71)
MAGNIER, PHILIPPE (72)

محول لمنع انفجار المحول الكھربى (54)
PCT/FR2006/001419 - 0506661 (31)

2006/6/22 - 2005/6/29 (32)
FR (33)

-  57
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PCT/NA2007/001490 (21)
2007/12/31 (22)

MICROSOFT CORPORATION.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-ARROUYE, YVES (72)

2-HUGHES, JR, ROBERT K

طریقھ لضمان امان تطبیق فى بیئھ وسائط متعدده تفاعلیھ (54)
PCT/US2006/024034 - 60/695.944 - 11/354.800 (31)

2006/6/22 - 2005/7/1 - 2006/2/15 (32)
US (33)

-  58

2008111905 (21)
2008/11/24 (22)

BOREALIS TECHNOLOGY OY (FINLAND) (71)
CARLSSON, ROGER (72)

متعددة االصلفي تركیباتpH مركب یحتوى على السیلیكون كعامل قابل للتحكم فى (54)
06011131/7 - PCT/EP2007/004585 (31)

2006/5/30 - 2007/5/23 (32)
EP (33)

-   59

2009081180 (21)
2009/8/4 (22)

STARLINGER & CO GESELLSCHAFT M.B.H.(AUSTRIA) (71)
1-SKOPEK, PETER (72)

2-FURST, HERBERT

طریقة إلنتاج أقسام شبكة لمادة شبكیة مرنة، وإلنتاج حاویات تعبئة (54)
A 188/2007 - PCT/AT2008/000036 (31)

2007/2/5 - 2008/2/4 (32)
AT (33)

-   60



37

PCT/NA2007/000604 (21)
2007/6/17 (22)

SOLVAY (BELGIUM) (71)
1-STREBELLE, MICHEL (72)

2-LEMPEREUR, MICHEL

3-BALTHASART, DOMINIQUE

دیكلورو ایثان–2ر1عملیة لصنع  (54)
0413873 - PCT/EP2005/057045 - 0503254 - 0503252 (31)

2004/12/23 - 2005/12/21 - 2005/4/1 - 2005/4/1 (32)
FR (33)

-   61

PCT/NA2007/001286 (21)
2007/11/25 (22)

AEROGEN, INC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
IVRI, YEHUDA (72)

نظام ترددى و طرق الستخدامھ (54)
PCT/US2006/014654 - 60/684,720 (31)

2006/4/17 - 2005/5/25 (32)
US (33)

-   62

2009030432 (21)
2009/3/31 (22)

ENERGY RECOVERY, INC.(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-MARTIN, JEREMY, G. (72)

2-STOVER, RICHARD, L.

وسیلة نقل ضغط دورانیة (54)
60/828,175 - PCT/US2007/079674 (31)

2006/10/4 - 2007/9/27 (32)
US (33)

-   63



38

2009050740 (21)
2009/5/19 (22)

ALCAN INTERNATIONAL LIMITED (CANADA) (71)
1-BONNAFOUS, DELPHINE (72)

2-BOUCHARD, SERGE

3-CAMIRE,JEAN

4-DESILETS,MARTIN

5-FOURNIER,PIERRE

6-GAUTHIER,YVON

7-ALLANO, BERTRAND

8-LAROCHE,DENIS

9-MARTIN,OLIVIER

10-THIBEAULT,PASCAL
11-FOLT, LAURENT

خلیة إلكترولیتیة إلنتاج األلومنیوم تتضمن وسائل لتقلیل ھبوط الجھد (54)
PCT/IB2007/004297 - 06356135,1 (31)

2007/11/21 - 2006/11/22 (32)
EP (33)

-   64

2010020287 (21)
2010/2/09 (22)

SIG TECHNOLOGY LTD.(SWITZERLAND) (71)
ALTHER, ROGER (72)

العناق الوعاءات لغلقھا اداه اغالق بالفتح الذاتى مع قناه لدخول الھواء للعبوات المركبھ او
باحكام بواسطھ ماده رقاقھ معدنیھ

(54)

1318/07 - PCT/CH2008/000339 (31)
2007/8/22 - 2008/8/8 (32)

CH (33)

-   65
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 

باریسوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
)MAIL BOX(



40

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان ا   لطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
راءات      ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل دار ویت اص

"البراءة  



41

1999111498 (21)
1999/11/24 (22)

CHIESI FARMACEUTICL S.P.A (ITALY) (71)
1- DAVID LEWIS (72)

2- DAVID GANDERTON

3- BRIAN MEAKIN

4- PAOLO VENTURA

5- GAETANO BRAMBILLA

6- RAFFAELLA GARZIA

الدواء تحت ضغطاجھزه الستنشاق جرعات محدده من (54)
MI98A002559 - MI99A001712 (31)

1998/11/25 - 1999/7/30 (32)
IT (33)

-   1

2002101181 (21)
2002/10/28 (22)

اغارید احمد صادق الجمال (71)
اغارید احمد صادق الجمال (72)

ماده موضعیھ طبیعیھ لعالج مرض جلدى (54)

-   2
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 

معاھدة باریسإطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (



43

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذ   لك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
یھا وق   شار ال ى الحاالت الم راض ف ى االعت رتب عل دار  ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال

"البراءة  



44

2003070672 (21)
2003/7/12 (22)

KINTEC SA (GREESE) (71)
KIRIAKOS TSIGIROGLOU (72)

القیاس عن بعدإشاراتوإرسالجھاز تجمیع ومعالجھ  (54)
20020100328 (31)

2002/07/10 (32)
(33)

-   1

2006110574 (21)
2006/11/1 (22)

المركز القومى للبحوث (71)
محمد رفعت حسین مھران (72)

ھشام عبد اهللا عبد المنعم یوسف

محمود صدقى محمد صدقى

بطریقھ امنھ2و 1تحضیر مركبات السنترالیت طریقة  (54)

-   2
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاوناتفاقیــــة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (



46

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على   السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
را  ى االعت رتب عل دار   ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم ض ف

"البراءة  



47

2008121992 (21)
2008/12/14 (22)

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71)
1-KAWAKAMI, HIKARI (72)

2-FUJIKAWA, MICHIYO

عبوه لوساده ثدى ماصھ وطریقھ لتعبئھ وساده الثدى (54)
2006-160350 - PCT/JP2007/061571 (31)

2006/6/8 - 2007/6/7 (32)
JP (33)

-   1

2008122025 (21)
2008/12/17 (22)

CIPLA LIMITED (INDIA) (71)
1-LULLA,AMAR (72)

2-MALHOTRA, GEENA

وسیلھ استنشاق محسنھ لمسحوق جاف (54)
957/MUM/2006 - PCT/GB2007/002257 (31)

2006/6/16 - 2007/6/15 (32)
IN (33)

-   2

PCT/NA2005/000030 (21)
2005/2/23 (22)

ASTRAZENECA A.B (SWEDEN) (71)
1-HENRIKSSON, KRISTER (72)

2-MUNCK AF ROSENSCHÖLD, MAGNUS

للمیتالوبروتینازكمثبطاتیل اسیتامیدات ومثیالتھا-4-ثانى اوكسو إیمیدازولیدین ـ5، 2
MMP12

(54)

PCT/SE2003/001328 - 0202539-3 (31)
2003/8/26 - 2002/8/27 (32)

SE (33)

-   3



48

PCT/NA2005/000130 (21)
2005/4/12 (22)

NOVARTIS AG (SWITZERLAND) (71)
1-KARINE DEFFEZ, (72)

2-JEAN-PIERRE CASSIERE,

قابلھ للتشتتىیروكساقراص دیفیراس (54)
0223978,8 - PCT/EP2003/011351 (31)

2002/10/15 - 2003/10/14 (32)
GB (33)

-   4

PCT/NA2006/000856 (21)
2006/9/12 (22)

H. LUNDBECK A/S (DENMARK) (71)
1-WENZEL TORNOE, CHRISTIAN (72)

2-ROTTLÄNDER, MARIO

3-KHANZHIN, NIKOLAY

4-RITZÈN, ANDREAS

5-WATSON, WILLIAM PATRICK

مشتقات مورفولین وثیو مورفولین بھا استبدال (54)
60/552,574 - PA 200400412 - PCT/DK2005/000159 (31)

2004/3/12 - 2004/3/12 - 2005/3/9 (32)
DK (33)

-   5



49

PCT/NA2006/000914 (21)
2006/9/24 (22)

N.V. ORGANON (NETHERLANDS) (71)
1-HAMERSMA, JOHANNES, ANTONIUS, MARIA (72)

2-REWINKEL, JOHANNES, BERNARDUS, MARIA

معدالت مستقبل ھرمون البروجیستیرون (54)
60/556,210 - 04101241,0 - PCT/EP2005/051265 (31)

2004/3/25 - 2004/3/25 - 2005/3/18 (32)
EP (33)

-   6



50

بیان
2011ابریل بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



51



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یة الفك  وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ســنة 82ریة ال ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى       
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



52

024980 (11)
2007020054 (21)

2007/2/1 (22)
خالد احمد امام/ـ ضابط طیران سابق1
عاصم شریف احمد/ السید -2
محمد حمدى على/ـ صیدلى 3
عمرو احمد امام محمد/ ـ السید4
احمد عمرو احمد امام محمد/ ـ ا لسید5
محمود عمرو احمد امام/ ـ السید6
محمد عمرو احمد امام/ ـ السید7

جمھوریھ مصر -القاھره -مدینھ نصر -الحى الثامن-مصطفى النحاس شارع76 
العربیھ 

(71)

خالد احمد امام/ـ ضابط طیران سابق1
عاصم شریف احمد/ السید -2
محمد حمدى على/ـ صیدلى 3
عمرو احمد امام محمد/ ـ السید4
احمد عمرو احمد امام محمد/ ـ ا لسید5
محمود عمرو احمد امام/ ـ السید6
مد اماممحمد عمرو اح/ ـ السید7

(72)

خالد احمد امام/ ضابط طیران سابق (74)
طریقھ لتعدیل مدخل التیار الكھربائى لوحده ارسال جرس السلكیھ (54)

int. Cl.8 G08B1/08 G08B1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



53

024992 (11)
2006030081 (21)

2006/3/2 (22)
UREA CASALE S.A
VIA GIULIO POCOBELLI 6 CH - 6900 LUGANO - BESSO -
SWITHERLAND

(71)

1-ROMITI ,DOMENCO (72)

2-STICCHI, PAOLO

سمر اللباد/ االستاذه (74)
عملیھ النتاج الیوریا ووحده انتاج متعلقھ بھا (54)

05004732,3 (31)
2005/3/03 (32)

EP (33)
int. Cl.8 C07J273/04 B01J19/24, 1/00, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2

024994 (11)
2007080416 (21)

2007/8/8 (22)
.محروس محمد محمد القرامیطي / مھندس-1

االسكندریةـ 11ـ شقة الدور الثالث -محوالت سموحةعمارة –سموحة -سیدى جابر 
جمھوریة مصر العربیة 

(71)

.محروس محمد محمد القرامیطي / مھندس (72)
طریقھ لعمل محاكي الشبكات الكھربیة ذو الوقت الحقیقى المضبوط للدراسات العامة (54)

int. Cl.8 G06F 19/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3



54

024997 (11)
2007020090 (21)

2007/2/20 (22)
للبحوثالمركز القومى 

ـ جمھوریة مصر العربیة الجیزه-الدقى –) التحریرسابقا(البحوث شارع 33
(71)

كمال محمد علي خلیل/ االستاذ الدكتور (72)
محسب ماجده/المركز القومى البحوث ویمثلھا -نقطھ االتصال بمكتب براءات االختراع 

السید واخرین
(74)

الحرارهریھ باستخدام مجموعھ تشخیصیھ بواسطھ القلویھ وطریقھ لعزل البالزمیدات البكتی (54)
int. Cl.7 C12N 15/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4

024999 (11)
2007010037 (21)

2007/1/24 (22)
محمد عبد الوھاب محمد اسماعیل/ عمید مھندس قوات مسلحة متقاعد

.مصر العربیةجمھوریة–ینة اإلسكندریة مد–شارع محرم بك 52
(71)

محمد عبد الوھاب محمد اسماعیل/ عمید مھندس قوات مسلحة متقاعد (72)
الصنبور الموفر للماء (54)

int. Cl.8 F16K 1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5



55

انبی
للطلبات 2011بالبراءات الصادرة خالل شھر ابریل 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



56

صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
صادر بالقا  ریة ال یة الفك وق الملك م حق ون رق ســنة 82ن ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



57

024979 (11)
2008101704 (21)
2008/10/16 (22)

ى ابراھیم صبرىحسن
العربیھجمھوریھ مصر-القاھره-مصر الجدیده –ب ش منشیھ البكرى 27 

(71)

حسنى ابراھیم صبرى (72)
شمعھ اشعال (54)

PCT/EG2006/000016 (31)
2006/4/20 (32)

EG (33)
int. Cl.8 H01T 13/46 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



58

024981 (11)
2008111805 (21)

2008/11/6 (22)
SMS DEMAG AG (71)
1-SEIDEL, JÜRGEN (72)

2-SUDAU PETER

وجدى نبیھ عزیز/ االستاذ (74)
جھاز النتاج شریحھ معدنیھ بواسطھ الصب المستمر (54)

102006024586,5-   102007022 928,5 - PCT/EP2007/004578 (31)
2006/5/26 -               2007/5/14 -                   2007/5/23 (32)

EP-DE-DE (33)
int. Cl.8 B22D 11/12

سنة20: مدة الحمایة 
(51)

-   2



59

024982 (11)
2008111806 (21)

2008/11/4 (22)
SMS DEMAG AG
EDUARD-SCHLOEMANN-STR. 4,40237 DÜSSELDORF
GERMANY

(71)

1-SEIDEL JÜRGEN (72)

2-SUDAU PETER

3-MERZ JÜRGEN

4-KIPPING MATTHIAS

وجدى نبیھ عزیز/ االستاذ (74)
جھاز طریقةالنتاج شریحة معدنیة بواسطة الصب المستمر (54)

102006024586,5 - 102007022927,7 - PCT/EP2007/004598 (31)
2006/5/26 -            2007/5/14 -                   2007/5/23 (32)

DE -                              EP-DE (33)
INT. CL.8 B22D 11/12, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3



60

024983 (11)
2008010044 (21)

2008/1/8 (22)
GEOX S.P.A.
VIA FELTRINA CENTRO, 16 I-31044 MONTEBELLUNA,
LOCALITÀ BIADENE - ITALY

(71)

POLEGATO MORETTI, MARIO (72)

ونادیة ھارونماجدة ھارون/ االستاذه (74)
حذاء صامد للماء و منفذ لبخار الماء (54)

PD2005A000228 - PCT/EP2006/006989 (31)
2005/7/26 -                   2006/7/17 (32)

IT -                                EP (33)
INT. CL. A43B9/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4



61

024984 (11)
PCT/NA2007/001267 (21)

2007/11/20 (22)
ALCON INC
BOSCH 69 P.O. BOX 62 CH-6331 HUNENBERG
(SWITZERLAND)

(71)

1-SCHLUETER, DOUGLAS, C. (72)

2-KARAKELLE, MUTLU

نزیھ اخنوخ صادق الیاس/ اال ستاذ (74)
مواد لعمل جھاز بصرى ولالنف واالذن والحنجره (54)

60/690,000 - PCT/US2006/022808 (31)
2005/6/13 -                    2006/6/12 (32)

US (33)
Int. Cl.8 C08F290/04 220/18&A61L27/16 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5



62

024985 (11)
2008091565 (21)

2008/9/21 (22)
HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.
2E WETERINGPLANTSOEN 21 - 1017 ZD AMSTERDM
(NETHERLANDS)

(71)

BAX BART JAN (72)
نزیھ اخنوج صادق/ االستاذ (74)

جھاز لعمل سداده ذات لولبھ داخلیھ (54)
1031411 - PCT/NL2007/050111 (31)

2006/3/20 - 2007/3/19 (32)
 NL (33)

Int. Cl.8 B67D 1/08 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   6



63

024986 (11)
2008071187 (21)

2008/7/15 (22)
INEOS EUROPE LIMITED
HAWKSLEASE CHAPEL LANE LYNDHURST HAMPSHIRE
SO43 7FG (UNITED KINGDOM)

(71)

WILLIAMS VAUGHAN CLIFFORD (72)

سمراحمد اللباد/ االستاذه (74)
لى األكسجین مع طبقھ محفز في مفاعلعملیھ لمالمسھ ھیدروكربون وغاز یحتوى ع (54)

PCT/GB2006/004825 - 06250307.3 (31)
2006/12/20 -     2006/1/20 (32)

GB -                 EP (33)
INT. CL.8 B01J 19/24, 35/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   7



64

024987 (11)
2008060950 (21)

2008/6/8 (22)
ITALCEMENTI S.P.A
VIA G. CAMOZZI, 124 I-24121 BERGAMO (ITALY)

(71)

1-GUERRINI GIAN LUCA (72)

2-ALFANI ROBERTA

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
عملیھ النتاج منتج مشكل بالبثق مصنع من ماده اسمنتیھ والحفاظ على شكلھ (54)

MI2005A002359 - PCT/EP2006/011733 (31)
2006/12/19 -                   2006/12/5 (32)

IT -                               EP (33)
INT. CL.8 B28B 11/24 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   8



65

024988 (11)
2008050753 (21)

2008/5/7 (22)
METHANOL CASALE S.A.
VIA GIULIO POCOBELLI, 6 CH-6900 LUGANO-BESSO
(SWITZERLAND)

(71)

1-FILIPPI, ERMANNO (72)

2-RIZZI, ENRICO

3-TAROZZO, MIRCO

احمد اللبادسمر/ االستاذه (74)
مفاعل كیمیائي ثابت درجھ الحراره ظاھریا (54)

05024289 - PCT/EP2006/010445 (31)
2005/11/8 -                 2006/10/31 (32)

EP (33)
INT. CL.8 B01J 19/24, 8/02, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   9



66

024989 (11)
2008030445 (21)

2008/3/16 (22)
DYNTEK PTE LTD
28 SUNGEI KADUT WAY SINGAPORE 729570 (SINGAPORE)

(71)

1-NG, WEE BENG (72)

2-WYATT, GARY DONALD

سمراحمد اللباد/ االستاذه (74)
مجموعھ دعم معماریھ (54)

200505952-2 - PCT/SG2006/000266 (31)
2005/9/16 - 2006/9/12 (32)

SG (33)
INT. CL.8  E04B 2/58, 2/06, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   10



67

024990 (11)
2008071250 (21)

2008/7/24 (22)
SPINCONTROL GEARING LLC
C/O ROBERT H. SHAW 6521 SOUTH EAST CONGRESSIONAL
COURT STUART, FL 34997 (UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-CARRIER ERICD (72)

2-CARRIER DAVID O

احمد اللبادسمر/االستاذه (74)
ودیھ تحتوى على مدرجھ كریات مسماریھمجموعھ تروس د (54)

PCT/US2007/001774 - 11/340.920 (31)
2007/1/23 -    2006/1/26 (32)

US (33)
Int. Cl.8 F16H 1/16 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  11



68

024991 (11)
PCT/NA2007/000993 (21)

2007/9/17 (22)
WIBERG OLE
19A SOUTHEASTERN ROAD RAMSGATE KENT CT 119 TR
(UNITED KINGDOM)

(71)

WIBERG OLE (72)

احمد اللبادسمر/ االستاذه (74)
مقعد، یمكن تحویلھ الي سریر، وغطاء للسطح الممتد لوحده من االثاث من ھذا النوع (54)

A 471/2005 - A 454/2006 - PCT/AT2006/000118 (31)
2005/3/21 -    2006/3/17 -                    2006/3/20 (32)

AT (33)
Int. Cl.8 A47c17/20 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  12



69

024993 (11)
2008101645 (21)

2008/10/7 (22)
SUNCYCLE INTERNATIONAL GMBH
POSTSTRAS 6 CH 6300 ZNG (SWITZERLAND)

(71)

1-BIJL, ROY (72)

2-PENNING, PETER

احمد اللبادسمر/ االستاذه (74)
جھاز لتحویل الطاقھ الشمسیھ (54)

PCT /NL2007/000095 - NL 1031544 (31)
2007/4/5 - 2006/4/7 (32)

NL (33)
Int. Cl.8 F24J 2/06,H01L 31/052 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  13



70

024995 (11)
2008091538 (21)

2008/9/17 (22)
UNIBIND LIMITED
MARGARITA HOUSE, 15 THEM.DERVIS STREET 136
NICOSIA (GYPRUS)

(71)

PELEMAN,GUIDO (72)

سھیر میخائیل رزق/ االستاذه (74)
لمستخدمطریقھ لربط حرارى لرزمھ من اوراق مفصولھ و عنصر الربط ا (54)

PCT/IB2007/000636 - 2006/0179 (31)
2007/3/14 - 2006/3/22 (32)

WO - BE (33)
int. Cl.8 B42C 9/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  14



71

024996 (11)
2008050893 (21)

2008/5/28 (22)
1-LUNATONE INDUSTRIELLE ELEKTRONIK GMBH
RENNBAHNWEG 55 A-1220 WIEN (AUSTRIA)
2- BSW MACHINERY HANDELS-GMBH
LEDERERHOF 2 1010 VIENNA (AUSTRIA)

(71)

MAIR, ALEXANDER (72)

شادى فاروق مبارك/ االستاذ (74)
بكرة وجھاز لبیان خواص ماده اللف (54)

A 1935/2005 - PCT/AT2006/000485 (31)
2005/11/30 - 2006/11/24 (32)

AT (33)
int. Cl.8 B65H 54/34, 67/08, 63/08, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  15



72

024998 (11)
PCT/NA2007/001315 (21)

2007/11/26 (22)
BJ SERVICES COMPANY, U.S.A.
4601 WESTWAY PARK BLVD. HOUSTON, TX 77041 (UNITED
STATES OF AMERICA)

(71)

1-HILL, THOMAS, G., JR. (72)

2-MAILAND, JASON, C.

3-MCGAVERN, CECIL, G.

4-SIDES, WINFIELD M.

5-BOLDING, JEFFREY, L

نزیھ اخنوخ صادق الیاس/ االستاذه (74)
ام االمانطریقھ وجھاز للحقن المستمر لمائع فى فتحھ بئر مع االبقاء على تشغیل صم (54)

PCT/US2006/022264 - 60/595,138 (31)
2006/6/8 -    2005/6/8 (32)

US (33)
int. Cl.8 E21B 33/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  16



73

025000 (11)
2008061112 (21)

2008/6/29 (22)
SIEMENS AKTIENGESLLSCHAFT
WITTELSBACHERPLATZ 2, 80333 MÜNCHEN (GERMANY)

(71)

JURETZEK UWE (72)

ھدى انیس سراج الدین/ االستاذه (74)
دوره بخار فى محطھ طاقھ (54)

EP 06000183.1 - PCT/EP2007/050081 (31)
2006/1/5 -                     2007/1/4 (32)

EP (33)
int. Cl.8 F22G 3/00 (51)

سنة20: حمایةمدة ال

-  17



74

025001 (11)
2008050782 (21)

2008/5/12 (22)
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
WITTELSBACHERPLATZ 2 80333 MUNCHEN (GERMANY)

(71)

1-LONNE, ROLF (72)

2-ELSEN, JAN

ھدى انیس سراج الدین/ / االستاذه (74)
نظیف مكونات محطھ طاقھ بحقن وسططریقھ وجھاز لت (54)

050276872 - PCT/EP2006/067791 (31)
2005/12/16 -                 2006/10/26 (32)

EP (33)
int. Cl.8 G01N 1/22, B08B 9/027 & 9/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  18



75

025002 (11)
2008091596 (21)

2008/9/25 (22)
CAPAN  RAHMI, OGUZا

BEYAZ EV SOK. NO:5 ARMUTALAN 48700 MARMARIS
(TURKEY)

(71)

CHYLI,  HÜLYA (72)
ھدى انیس سراج الدین/ االستاذه  (74)

انظمھ احواض شمسیھ على شكل قطع مكافئ بھا وسائل تتبع دواره (54)
PCT/IB2006/050941 (31)

2006/3/28 (32)
IB (33)

int. Cl.8 F24J 2/14, 2/18, 2/38, 2/54 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  19



76

025003 (11)
2008101778 (21)
2008/10/29 (22)

FORESIGHT PRODUCTS LLC
 6430 EAST 49T DRIVE, COMMERCE CITY, CO 80022 (UNITED
STATES OF AMERICA)

(71)

STAHM, WILLIAM, G. (72)
ھدى انیس سراج الدین/ االستاذه (74)

خطاف تثبیت ارضى محسن (54)
29/270187 - 11863138 - PCT/US2007/014145 (31)

2006/12/19 - 2007/5/14 -                   2007/6/15 (32)
US (33)

int. Cl.8 E21D 20/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  20



77

بیان
2011ابریل بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



78



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یكون :  والتى تنص علــــى 2002لســنة 82حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم

منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى جریدة 
"براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



79

024978 (11)
2003010067 (21)

2003/1/25 (22)
MERCK FROSST CANADA & CO
16711 TRANS-CANADA HIGHWAY KIRKLAND, QUÉBEC H9H
3L1-CANADA

(71)

1-BERTHELETTE, CARL (72)

2-LACHANCE, NICOLAS

3-LI, LIANHAI

4-STURINO, CLAUDIO

5-WANG, ZHAOYIN

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
ستبدال بمجموعھ فلورو واستخدامھا كمضاداتمركبات الكانواندول حلقیھ تحتوى علي ا

D2 لمستقبل بروجتاجالندین
(54)

60/351,384 (31)
2002/1/24 (32)

US (33)
INT. CL.7 C07D 209/80,A61K 31/403,A61P 43/00, (51)

24/01/2023تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى : مدة الحمایة

-   1



80

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



81

یة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھا أو تقریر حق          "  ل ملك یجوز نق
یھا    تفاع عل تقل مل              . االن نھا ال تن تجاریة ورھ ال ال یع المح ام الخاصة بب دم اإلخالل باألحك كیة ومع ع

نھا أو ت        راءة وال یكون رھ ر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من تاریخ التأشیر بذلك فى  قرالب ی
راءات    ذا تطبیقًا ألحكام المادة     . سجل الب ى ھ من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر 21یأت

2002لسنة 82بالقانون رقم 



82

2002060673 (21)
2002/6/17 (22)

الیكترونیكس انك ال جى  (71)
محمد محمد بكیر (74)

نظام دائرة مغلقة محلیة السلكیة من قطعة واحدة (54)
نقل الملكیة:التقریر القانونى

ال جى الیكترونیكس انك :مـــن
ال جي نورتل كو لیمتد:الـــى

10/01/2010:بـتاریخ

-   1



83

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



84

شأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة لذلك، التأشیر      "  لصاحب ال
:فى السجل بالبیانات االتیة

سیتھ او مھنتھ او عنوانھ،                1 راءة او جن ك الب ب مال ى اسم او لق ر ف ل تغیی ـ ك
لمالك شخصًا اعتباریًا فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ا

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



85

2001101115 (21)
2001/10/21 (22)

سمیث كالین بیتشام كوربوریشن (71)
ھدى سراج الدین (74)

مركبات جدیدة (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

كوربوریشنسمیث كالین بیتشام:مـــن
جالكسو كالین ال ال سي:الـــى

12/01/2011:بـتاریخ

-   1

2008101695 (21)
2008/10/15 (22)

كوربوریشنسمیث كالین بیتشام  (71)
ھدى انیس سراج الدین (74)

8-وكینالمركبات المضادة لمستقبالت االنترل (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

كوربوریشنسمیث كالین بیتشام :مـــن
جالكسو سمیث كالین ال ال سى:الـــى

17/01/2011:بـتاریخ

-   2



86

2008122055 (21)
2008/12/22 (22)

كوربوریشنسمیث كالین بیتشام  (71)
ھدى سراج الدین (74)

IL – 8 مستقبلمضادات (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

كوربوریشنسمیث كالین بیتشام :مـــن
جالكسو سمیث كالین ال ال سي سي:الـــى

21/01/2011:بـتاریخ

-   3

2009081168 (21)
2009/8/4 (22)

كوربوریشنسمیث كالین بیتشام  (71)
ھدى سراج الدین (74)

AKT مثبطات نشاط (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

كوربوریشنسمیث كالین بیتشام :مـــن
جالكسو سمیث ال ال سي:الـــى

16/01/2011:بـتاریخ

-  4



87

2009091364 (21)
2009/9/16 (22)

كوربوریشنسمیث كالین بیتشام  (71)
ھدى سراج الدین (74)

البشرىIL – 18 رق لعالج السرطان بتناول تركیباتط (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

كوربوریشنسمیث كالین بیتشام :مـــن
سيجالكسو سمیث كالین ال ال:الـــى

13/01/2011:بـتاریخ

-  5

2009101459 (21)
2009/10/4 (22)

نك ب ب كوربوریشن نورث امریكا ا (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

دورة متحدة للتغویز متكاملة خالیة من االبتعاث (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

.كوربوریشن نورث امریكا انكب ب :مـــن
.ھیدروجین انیرجى انترناشیونال انك :الـــى

23/03/2011:بـتاریخ

-  6

PCT/NA2007/001359 (21)
2007/12/4 (22)

اند كو انك میرك اند  (71)
سمر أحمد اللباد (74)
AKT مثبطات لفاعلیة (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
میرك اند كو انك :مـــن
كوربوریشنمیرك شارب اند دوم:الـــى

05/01/2011:بـتاریخ

-  7



88

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



89

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
یدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع المق

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة       
رر وذلك طبقـــًا ألحكام         ع الرســـم المق ذلك ودف ة ب قانون حمایة الملكیة الفكریة الخاص

"2002لسنھ 82الصادر بالقانون رقم 



90

سولفاى :یعلــــن
رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیةفى منح 

30/04/2000الصادرة بتاریخ 020860لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

كربوناتعملیھ بلمره معلق مائى من كلورید فنیل مع استخدام ثانى الكیل بیراوكس ثانى :فى شــأن
ھدى احمد عبد الھادى :الوكـــیل

-   1

ش بریتشارد ،انكبالك آند فیات :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

28/04/2004الصادرة بتاریخ 023120لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

عملیھ ونظام السالھ الغاز الطبیعى عالى الضغط :فى شــأن
ھدى احمد عبد الھادى :الوكـــیل

-   2



91

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ
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2006120648 (21)
2006/12/18 (22)

عصام الدین شعبان على/دكتور -3بھاء سید محمود حسنین / دكتور-2جامعة أسیوط 1-
مصطفى أحمد عبد الوھاب السباعى/ دكتور-4حسن 

(71)

محافظة أسیوط –71515رقم بریدي –جامعة أسیوط -المبنى اإلداري 

البندولى (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   1

2006120649 (21)
2006/12/18 (22)

عصام الدین شعبان على/دكتور -3بھاء سید محمود حسنین / دكتور-2جامعة أسیوط -
مصطفى أحمد عبد الوھاب السباعى/ دكتور-4حسن 

(71)

ش حسن13-4أسیوط –ش عثمان بن عفان 3-3أسیوط الولیدیة -ش المنشیة الولیدیة 2-1
أسیوط الولیدیة–صالح 
المتحركةالحلقات (54)

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

-   2

2007080439 (21)
2007/8/26 (22)

أیمن محمود محمد السعید قناوى-2د عبداهللا عزت عبداهللا أبوزی1- (71)
–3الدور الثانى شقة 3ش حافظ رمضان متفرع من مكرم عبید أبراج الشرطة برج 1-

ش محمد صقر خفاجى متفرع من البطراوى الدور العاشر 28-2القاھرة –مدینة نصر 
القاھرة-مدینة نصر-المنطقة األولى - 22شقة 

دمفصل میكانیكي جدی (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3
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2007120644 (21)
2007/12/11 (22)

محمد حلمى محمد عبد الرحیم العالیلى (71)

21411رقم بریدى -3شقة-االسكندریة –رمل –شدس –ش مرتضى باشا 42 

صنبور االحكام المزدوج (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
فقات الطلبالفكرة المقدمة ومرأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   4

2008020233 (21)
2008/2/7 (22)

مالكوم داوسون (71)
، 4575نیكلین واى ، مینیاما ، ان زى ستیت اوف ، 11، دیبواتر ریسورت ، 205یونیت 
استرالیا

مخالیط اسمنتیھ ال تعتمد على الجیر (54)
منى محمد بكیر (74)

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

-   5

2008030424 (21)
2008/3/11 (22)

شركھ مساھمھ ھولندیھ-تویستیر بى فى  (71)

ھولندا-سى سى ریجسویجك 2289-، ان ال 10اینستینالن 

طریقة لتعزیز التكثیف و الفصل فى وسیلھ فصل مائع (54)
سمراحمد اللباد (74)

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

-   6
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2008040654 (21)
2008/4/20 (22)

محمود نبیل محمود مصطفى (71)

قنا-المنشیة الجدیدة –عمارة عبد الحمید المقاول القدیمة –6شقة 

شریط نوبل لتعلیق الغرز الجراحیة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء د علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الر:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   7

2008050770 (21)
2008/5/11 (22)

شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى  (71)

السوید-سودرتالجى 15185–أس 

العبوة الدوائیة المحببة وطریقة إلخراج وحدة الجرعة من) بلیستر( دوائیة محببة أداة لعبوة
بإستخدام األداة

(54)

ھدى آنیس سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعأو إجراء بعض التعدیالت لموضو/ بعض البیانات و 

-  8

2008050783 (21)
2008/5/13 (22)

.ج.بایر كونسیومیر كیر ا (71)

سویسرا, باسیل4052-سى اتش, 84ستراس -بیتیر میریان

اغالق مؤمن بسدادة (54)
زقسلوى میخائیل ر.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ (74)

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

-  9
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2008060904 (21)
2008/6/1 (22)

شركة امریكیة-ذى بوینج كمبى  (71)

، امریكا2016-60606ریفرساید بالزا، شیكاجو، الینوى . ان100

التعامل في االعمال (54)
شركة أبو ستة وشركاه (74)

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

-  10

2008060977 (21)
2008/6/11 (22)

شركة مساھمھ سویسریة–ال روشى ایھ جى –ھوفمان . أف  (71)

سویسرا–بازل 4070–سى اتش 124جرینزاشیرستراسى 

C (HCV) مستحضر عقار أولي لفیروس التھاب الكبد الوبائي (54)
سمر اللباد (74)

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

-  11

2008061118 (21)
2008/6/29 (22)

حمدي محمد السید حامد المعبي (71)

بورسعید–برج التوحید المناخ –النجراد ش ست17

تطویر عظمى لطرف صناعى (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  12
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2008081369 (21)
2008/8/12 (22)

احمد صفوت ابراھیم الرمالوى (71)

ـ القاھرة ـ جمھوریة مصر العربیة الدقي–شارع كافور 4

جھاز انذار سیارة جي اس ام مزود بحساس حركة و بطاریة اضافیة (54)
اص باستیفاء قرار اإلدارة الخاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  13

2008081450 (21)
2008/8/28 (22)

عمر كمال المحمدى داود (71)

ش احمد حسین المتفرع من ش شكري القوتلي مدینھ المحلھ الكبري محافظھ الغربیھ7

قلیل حوادث السیارتجھاز لت (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  14

2008091581 (21)
2008/9/22 (22)

محمد احمد على خمیس (71)

مدینھ نصر-خلف جامع رابعھ العدویھ –شارع الدكتور ذكى حسن 4

فلتر لتنقیھ االدخنھ السیارات والمصانع (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
قدمة ومرفقات الطلبالفكرة المأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  15
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2008101649 (21)
2008/10/7 (22)

فیرجسون جینیس اتش (71)

امریكا-22066بیتش میل رواد جریات فالز فى ایھ 10618

طریقة وجھاز للتحكم فى برمجة محتوى أوساط (54)
سمر اللباد (74)

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

-  16

2008101683 (21)
2008/10/13 (22)

أیمن محمد محمد الدفراوي (71)

القاھرة-المعادي –105شارع 83

ه البحر بواسطة الطاقة الشمسیةمحطة تحلیة میا (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  17

2008101709 (21)
2008/10/19 (22)

شركة مساھمھ أمریكیة–سدیوسنج اینیرجى دیفیسیز ال ال سى تران (71)

أمریكا-48104، ان ان ایھ اربور ام اى .دیفونشیر ار دى 2997

جھاز تولید كھرباء باستخدام مسار فیض مغناطیسي مفرد (54)
سمر اللباد (74)

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

-  18
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2008111887 (21)
2008/11/19 (22)

انادیر فارما ستیكالس انك (71)

ـ التحریر1117ب . ص 

ریبو -D -بیتا-اسیتیل-DI- O -'3', 2(-3-أمینو-5من ملح مالیات B وA أشكال متبلرة
ون-2-بیریمیدین[D -5, 4[ثیازولو-H 3) فیورانوسیل

(54)

سھیر میخائیل رزق (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
قدمة ومرفقات الطلبالفكرة المأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  19

2008121979 (21)
2008/12/14 (22)

فروند اني وییر لیمتد (71)

نیوزیلندا-كوین وارف ویلینكتون 3

نظم و طرق استیقان (54)
نادیة ھارون-ماجده ھارون  (74)

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

-  20

2008121990 (21)
2008/12/14 (22)

لینده اكتنجیز لشفات ، شركة متحدة ، المانیا (71)

مینشینالمانیا80331كلوستروقستر 1

او مناطق ابدال او مبادل حرارى مزود بمادة للمبادلة الحراریةاسطوانة مبادل المواد
حرارى ، مثل عزم األنبوبة ، موضوعة احدھا فوق األخرى

(54)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعض التعدیالت لموضوعأو إجراء ب/ بعض البیانات و 

-  21
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2008122024 (21)
2008/12/17 (22)

محمد محمد فؤاد السید أحمد إسماعیل (71)

بورسعید-برج البنك األھلى -شارع الجیش23-بورفؤاد

صناعى) ساق(تطویر لطرف  (54)
محمد كامل مصطفى. د (74)

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

-  22

2008122087 (21)
2008/12/24 (22)

محمود جابر محمد محمد صباح (71)

كفور بلشاى–مركز الزیات –محافظة الغربیة 

معجون شروخ الحوائط واالخشاب (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  23

2009020152 (21)
2009/2/1 (22)

لقوانین موتور دیفیلوبمنت إنترناشیونال سوستیھ أندیم، شركة مساھمة مؤلفة طبقًا-م د أ
لوكسمبرج

(71)

لوكسمبرج1219إل -ري بومونت23

ویحتوي على أو بالطاقة اإلضافیة/محرك محسن یشغل بالھواء أو بالغاز المضغوط و
حجیرة تمدد فعالة

(54)

روق مباركشادي فا (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  24
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2009030353 (21)
2009/3/17 (22)

سویسریةبنتل برودكتس ایة جى ـ شركة  (71)

بار ـ سویسرا6341، س اتش ـ 5اوبر نیھرفستراس 

مادة عصافة االرز المعالجة كوسط لالستنبات و نمو النبات (54)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

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

-  25

2009030365 (21)
2009/3/19 (22)

افریكان ایكسبلورسفیز لیمتد ـ شركة افریقیة (71)

ـ جنوب افریقیا2191وود الندس دراییف 23/24ایة اى سى اى 

إنتاج تركیبة تأخیر ألعاب ناریة (54)
للبادسمر ا (74)

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

-  26

2009030399 (21)
2009/3/25 (22)

شركة مساھمة أمریكیة–سي أي ان, ھالیبیرتون انیرجي سیرفیس  (71)

أمریكا-73533أو كي , دونكان , 1431اوه بوكس . بي 

واستثارة بئرلزجة باستخدام زانثان ُمعدل وطرق مصاحبة إلنجازموائع معالجة (54)
سمر اللباد (74)

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

-  27
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2009040464 (21)
2009/4/7 (22)

حسام فرج ابراھیم ابوشعره (71)

شبرا اخرمدینھ ناصر–دمنھور 

تعدیل فى خلیھ نحل العسل الخشبیھ لتسھیل عملیھ التغذیھ (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  28

2009040480 (21)
2009/4/8 (22)

)بابل ( تیلیفوناكتیبوالجیت ال ام اریكسون  (71)

السوید–ستوكھولم 16483-اس 

باستخدام ھذه طریقة لتحدید مجال التغطیة لمستشعر، وأداة تصمیم ونظام حمایة حدي
الطریقة

(54)

سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبإجراء بعض التعدیالت لموضوعأو/ بعض البیانات و 

-  29

2009040601 (21)
2009/4/28 (22)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى ـ شركة متحدة  (71)

ـ الوالیات المتحدة االمریكیةOH45202جامبل بالزا ـ سیننساتى ـ & وان بروكتر 

م الصق غیر لزجنظام تثبیت بإستخدا (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  30
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PCT/NA2006/000840 (21)
2006/9/6 (22)

فایـزر برودكتس انـك ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

االمریكیة، الوالیات المتحدة6340كونیكتیكت ایسترن بوینت رود جروتن ، كونیكتیكت 

س مستبدل وفینیل سلفامویلنمركبات اریل غیر متجا (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ ل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  31

PCT/NA2006/001126 (21)
2006/11/26 (22)

ادوارد كیسترس ماسیتشسنس فابریك جیمبااند سي اوه كي جي (71)

المانیا-كریفلد1.47805ت ادوارد كیستریس ستری

وسیلة تغلیف بھا اسطوانات من البولي یوریثان لظھارة السجاد (54)
سمر اللباد (74)

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

-  32

PCT/NA2007/000084 (21)
2007/1/28 (22)

ریكج ھولدینج ایھ اس (71)

النرویج-بیرجین5039ان 284نیمبرجین 

محرك یتحرك بواسطة وسط ضغط یتم اإلمداد بھ من مصدر ضغط خارجي (54)
سمر اللباد (74)

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

-  33
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PCT/NA2007/000271 (21)
2007/3/12 (22)

سانوفي افینتس (71)

)ھولندا (الھاجوى 2514–، المكتب الدولى 89-83–باركسترات 

مذیب صخر رملي صلب (54)
سمر اللباد (74)

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

-  34

2006070349 (21)
2006/7/25 (22)

ویــث ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة7940فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى 

– β ومضاد حیوىبینیم ثنائیة الحلقیة–الكیلیدین -6–الكتاماز – β تركیبة مثبطات
الكتام ، كمضاد حیوى واسع الطیف

(54)

ءاتوكیل برا–ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   35

2008050898 (21)
2008/5/29 (22)

محمد عبد المنعم بسیونى (71)

النصر ـ النزھة الجدیدة ـ بجوار بتروجیت ـ الدور الثالث ش48

الغالق ذو األزاحة الموجبة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   36
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2009040614 (21)
2009/4/30 (22)
یھوشا ماندل  (71)

رامات ـ جان ـ اسرائیل 60ایة بى تى ـ 74# بالیك ستریت 

األحجار وامتالك االبتكارات واالختالقات الماسیة الكاملة الفعلیة االفتراضیة من تعدد
المتجانسة) منضدة(الطاولة 

(54)

وائل رشدي حلیم (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   37

PCT/NA2006/000573 (21)
2006/6/15 (22)

فوماكیال لیمتد، شركة محدودة (71)

كو، طوكیو، الیابان-كاندامیكوراشو، شییودا،11

لھذا الجھاز وجسم جھاز انتشار مادة كیمیائیة من النوع النافخ وخرطوش كیمیائي یستخدم
متشرب بالمادة الكیمیائیة

(54)

یاسر فاروق مبارك (74)
الخاص باستیفاء قرار اإلدارةاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   38

2007060292 (21)
2007/4/6 (22)

عالء الدین محمد امام (71)

القاھره-المنطقھ االولي مدینھ نصر1شارع فھمي المحضر عماره رقم 

بالتدرج الطاقھ النتاج الطاقھ الكھربائیھمولد كھربائي یعمل  (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   39
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2008010150 (21)
2008/1/27 (22)

شركھ امریكیھ مساھمھ–میكروسوفت كوربوراشن  (71)

امریكا-980526399وان میكروسوفت واى، ریدموند، واشینجتون 

تولیف الصوره (54)
سمر احمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/بعض البیانات و 

-   40

2008020198 (21)
2008/4/2 (22)

شركھ امریكیھ متحده, .مومینتیف بیرفورمانس ماتیریالیس انك (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ, 4122-06897كونیكتیكت , ویلتون, دانبورى رود187

ھالو الكیل ھ النتاج اورجانو الكوكسى سیالنات من احماض عضویة او سیانات وعملی
الكوكسى سیالنات

(54)

سھیر میخائیل رزق (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   41

2008020270 (21)
2008/2/14 (22)

شركھ مساھمھ امریكیھ-میكروسوفت كوربوراشن  (71)

أمریكا-980526399وان میكروسوفت واى، ریدموند، واشینجتون 

معالجھ بیانات االلوان التي تقوم االجھزه بتسریعھا (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   42
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2008020282 (21)
2008/2/17 (22)

شركة مساھمھ امریكیة–شیفرون فیلیبس كیمیكال كومباني أل بي  (71)

أمریكا-77380زا وود الندس تكساس , سكس بنیس درایف 10001

تركیبات بولي ثیو یوریثان وعملیات لصنعھا واستخدامھا (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ البیانات و بعض 

-   43

PCT/NA2006/000967 (21)
2006/9/10 (22)

سانكیو كمبني لیمتد (71)

، الیابان8426-103تشومي، شو ـ كو، طوكیو -3نیھونباشي ھونشو 5-1

مشتقات ثینوبیریدین (54)
و ستة وشركاهشركھ اب (74)

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

-   44

2008020230 (21)
2008/2/7 (22)

یھشركھ المان–باســـف اس اى (71)

المانیا-لودو یجشافین 67056

مخالیط مبیدة لآلفات (54)
طھ حنفي محمود (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   45
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2008030499 (21)
2008/3/23 (22)

انور رضا سدره حنین (71)

شارع فیلیب حناعین شمس القاھره9 

مبید لقتل الحشرات المنزلیھ وغیرھا (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبإجراء بعض التعدیالت لموضوعأو/ بعض البیانات و 

-   46

2009030308 (21)
2009/3/10 (22)

محمود مقبل محمد مصطفى (71)
-703شقھ –الدور السابع –تقاطع محمد فرید مع محمد محمود –شارع قولھ 17

القاھره-عابدین 
مضاعف القوة (54)

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

-   47

2009071102 (21)
2009/7/19 (22)

ناخا ماكین مایكل (71)

ـ امریكا 07520نج ریدج ـ نیوجیرسى ـ وود مان النا باسكسی40

زیاده قدره تربینات االحتراق عن طریق حقن ھواء بارد قبل الضاغط (54)
سمر احمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبضوعأو إجراء بعض التعدیالت لمو/ بعض البیانات و 

-   48
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2008122106 (21)
2008/12/28 (22)

ھشام محمد عبدالغفار محمد (71)

القاھره-المعادى -ش االتحاد من عبد الحمید مكي من احمد زكي9

جھاز عالج عین السمكھ والسنطھ (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء نازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب مت:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   49
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2006060281 (21)
2006/6/28 (22)

: العام فان كامب انـك ، شركة متحدة ، الغرض من تالیفھا الصناعة ، مركزھا–ستوكلى 
. مریكیة، الوالیات المتحدة اال60661وست مونرو ستریت ، شیكاغو ، الینوى 555

(71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة60661وست مونرو ستریت ، شیكاغو ، الینوى 555

خلیط مشروب ریاضى حمضى لتقلیل او منع الطعم المتبقى فى الفم
:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم لتجارى، مستند التنازل ،الوصفمستند الوكالة، مستند السجل ا
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   1

2009010048 (21)
2009/1/12 (22)

شركة مساھمة إماراتیة-اومني أویل تكنولوجي -باسال عادل ایھ  (71)
اوفیس. 15ال اوه بي -استرالیا –5098والكي ھیتس اس ایھ . ستوكدال درایف 16

اإلمارات–جبل علي فري زون دبي 17163بي اوه بوكس . 422
موسِّع ثقوب دوار
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

مالوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسمستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص،

(54)

-   2

2009121748 (21)
2009/12/1 (22)

أیزوجو ، إیزیكیال (71)
، ، ابودجا ، ابودجا اف سى تى9602. ب. ادیتو كومبو ادیموال كریسنت، ووز ، ص42

نیجیریا- 00234
)ھ جھاز حركھ الكترومغناطیسیھ ذاتى التغذی( جھاز أیزوجو 

:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى
الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   3
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2010010003 (21)
2010/1/3 (22)

شركة مساھمة دینماركیة–اس / ایھ اف ال سمیدث (71)

الدینمارك-فالبي2500-دي كي 77. فیجرسلیف اللي 

طاحونھ دواره لطحن ماده دقائقیھ
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

ف الكامل عربى، لوحات الرسمالوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصمستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص،

(54)

-   4

2010010006 (21)
2010/1/3 (22)

كاسال كیمیكالز اس ایھ (71)

سویسرا–بیسو–لوجانو 6900-سي اتش . 6فیا جیولیو بوكوبیلي 

ومحفزات تحتوي (SAPO) عملیھ لتحضیر مناخل جزیئیھ من سیلیكو الومینو فوسفات(
على المناخل المذكوره وعملیھ نزع ماء حفزیھ

:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:القانونىالتقریر
الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   5

2010030355 (21)
2010/3/4 (22)

اى ان سي) میشیجان ( سبیشالتي مینرالز  (71)

امریكا-48025ام اى . تیلجراف روود بینغام فارمز 30600

جزء رمحي دوار
:الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار:التقریر القانونى

التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم السجلمستند الوكالة، مستند 
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   6
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2010030365 (21)
2010/3/7 (22)

، لیمتد. سامسونج الكترونیكس كو (71)
، 742-442دو –سى ، جیونج جى –جو ، سیوون –دونج ، ییونج تونج –مایتانج ، 416

كوریا
قسم مضاعف طریقھ و جھاز لتحدید مصادر قناه ضبط فى نظام اتصاالت محمول باستعمال

ارسال متعامد التردد
:الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار:التقریر القانونى

لوحات الرسم التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، مستند الوكالة، مستند السجل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-  7

2010030466 (21)
2010/3/23 (22)

بیكر ھوجز انكوربوریتد (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ–4740–77210، ھیوستون ، تكساس 4740ب . ص 

طریقھ ومجموعھ نفخ واتصال رطبھ
:لطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار ا:التقریر القانونى

الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسممستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص،

(54)

-  8

2010040595 (21)
2010/4/12 (22)

جامعھ ابحاث امریكیھ–یونیفرسیتي اوف دیالویر  (71)

امریكا-1551-19716دي اي . ھولیھین ھال نیوارك 210

مصادر تبخیر حراریھ للترسیب في منطقھ عریضھ
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:القانونىالتقریر

رسم المستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-  9
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2010040615 (21)
2010/4/15 (22)

نمساویھشركھ مساھمھ–كي جي . اند سي اوه . جموندنر فریتجتیل جزلشافت ام بي اتش  (71)

النمسا–جموندن 4810-ایھ . 30كوفرزیل 

غطاء خط سكھ حدید
:ار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتب:التقریر القانونى

الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات مستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

(54)

-  10

2010050833 (21)
2010/5/20 (22)

ھفى ، شركھ محدوده المسئولی. ایمبرس جروب بى  (71)

.ایھ اتش دیفنتر ، ھولندا 7418-ان ال ، 51051

وعـــاء وغشــــاء لــھ
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات مستند
وفات الفحصولعدم سداد مصر، الرسم

(54)

-  11

2010050854 (21)
2010/5/24 (22)

.شركھ سویسریھ محدوده المسئولیھ –امكور فلیكسیبلز كروز لینجن  (71)

كروز لینجن سویسرا8280–سى اتش 34فینكر تشتراس 

عبوه رقائقیھ
:المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم تقرراعتبار:التقریر القانونى

التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات مستند الوكالة، مستند السجل
الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-  12
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2010050879 (21)
2010/5/27 (22)

بلو سكوب ستیل لیمتد (71)

استرالیا-3000فیكتوریا. كولینز ستراس ملبورن 120. 11لیفیل 

منتجات مركبھ وطرق لتصنیعھا
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات مستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

(54)

-  13

2010050880 (21)
2010/5/27 (22)

بلو سكوب ستیل لیمتد (71)

استرالیا-3000فیكتوریا . كولینز ستراس ملبورن 120. 11لیفیل 

عملیھ وجھاز للقولبھ
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

(54)

-  14

2010050885 (21)
2010/5/27 (22)

میلینتین ینز اغسطس (71)

الدینمارك-كیرك ھیلینج4070-دى كي . 197ھورنشیردفیج 

طریقھ وجھاز لوضع بطاقھ او ما شابھ فى ملزمھ
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:القانونىقریرالت

مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-  15
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2010050903 (21)
2010/5/31 (22)

شركھ المانیھ مساھمھ–م بى اتشلیمو ماشیننبو جى ا (71)

)المانیا(نیدر كاسیل 53859، 52ریھیدتر شتراس 

حقیبھ للماكینات االتوماتیكیھ لھا طیھ جانبیھ
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:القانونىالتقریر

ل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التناز
الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-  16

2010060923 (21)
2010/6/2 (22)

لیمتد شركھ محدوده المسئولیھ. جیانجسى ھانسو فارماسیوتیكال كو  (71)
222047زونى اوف دیفلوبمنت زونى لیانینجانج جیانجسى –ذى اندستریال صب 10
ینالص

واستخدامھامشتقات ببتید محاكى االریثروبویتین وملحھا الصیدالنى تحضیرھا
:لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن:التقریر القانونى

التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند
الفحصالرسم ،ولعدم سداد مصروفات 

(54)

-  17

2010060975 (21)
2010/6/9 (22)

فى. ایمبرس جروب بى  (71)

ایھ اتش دیفنتر ھولندا7418-ان ال 51051

علبھ لوحھ لعلبھ و طریقھ لعمل مثل ھذه اللوحھ لعلبھ
:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

الكامل عربى، لوحات مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-  18
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2010060989 (21)
2010/6/13 (22)

ستیفین مونروى اتش (71)

یكیھ، الوالیات المتحده االمر97214ایست بیرنسید، بورتالند، او ار 3434

طرق الستخدامھتركیب لمحلول منظم مائى لمعالجھ البیئھ الخلویھ و قنوات االیونات و
:لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن:التقریر القانونى

التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند
اد مصروفات الفحصالرسم ،ولعدم سد

(54)

-  19

2010061116 (21)
2010/6/28 (22)

بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت (71)

برلین المانیا17813353مولر ستراس 

استخدامھ ودواء ستروید -حمض كربوكسیلیك-21-نور-19-ھیدروكسى-17مشتق -
یحتوى على المشتق

:راعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقر:التقریر القانونى
الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات مستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

(54)

-  20

2010061117 (21)
2010/6/28 (22)

بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت (71)

برلین المانیا17813353مولر ستراس 

ـ ون استخدامھ، ودواء محتوى 3ـ مینى ـ4اوكسیدو استر ـ3-17ـ) بروبینیل41_-17مشتق 
على الوصف المذكور

:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى
تنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند المستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

(54)

-  21
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2009121927 (21)
2009/12/29 (22)

تشیس ریزیرش كوربوریشن (71)

5353الوالیات المتحدة ، 55343 بیتش ساید درایف، منیتونكا، ام ان5354 

یانشطھ بیولوج) بقولیات(خضروات نیئھ 
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات مستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

(54)

-   22
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بیان 
ـابرفضھا فنًیصدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 
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2006080395 (21)
2006/8/2 (22)

شركة فرنسیة مساھمة–لي البوراتورز سیرفیر  (71)

كوربیفوى سیدكس ، فرنسا92415بالس دى ال دیفینز 12

صیدالنیة تشتمل وتركیباتجدیدة من أجومیالتین وعملیة لتحضیرھا IV صورة متبلرة
علیھ

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   1

2008050880 (21)
2008/5/28 (22)

زوى لینج ، لین (71)
، تایوان جمھوریة الصین10567، سانج ھو ستریت ، تایبى سیتى 260إف ، رقم 4

الشعبیة
فینةطریقة لخفض مقاومة اإلحتكاك بین جسم الس

رفض فنى:القانونىالتقریر
(54)

-   2

2008050880 (21)
2008/5/28 (22)

زوى لینج ، لین (71)
، تایوان جمھوریة الصین10567، سانج ھو ستریت ، تایبى سیتى 260إف ، رقم 4

الشعبیة
طریقة لخفض مقاومة اإلحتكاك بین جسم السفینة

رفض فنى:القانونىالتقریر
(54)

-   3
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2008050891 (21)
2008/5/28 (22)

احمد سید فخرى (71)

محافظة المنیا-مركز المنیا -قریة ابو یعقوب 

رتاج باب كھربائى
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   4

2008081395 (21)
2008/8/18 (22)

مد شحاتھمحمود إبراھیم مح (71)

سمنود شارع سماحة

سكیورتى كار
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   5

2008101659 (21)
2008/10/9 (22)

احمد عبد الرازق جودة محمود (71)

الفیوم-یوسف صدیق –مشرك قبلى –الصبیحى 

جھاز الدفع بالمحرك
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  6
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2009030287 (21)
2009/3/3 (22)

محمد محمد عید النجدى (71)

االسكندریھ-االبراھیمیھ -شارع محمد محمد الفحام 31

مدینھ العالم
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  7

2009030428 (21)
2009/3/30 (22)

سفصفاء احمد محمد یو (71)

دقھلیھ-اجا -نوسا البحر 

تركیبھ الخیرات
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  8

2009061017 (21)
2009/6/29 (22)

محمد طلعت البسطویسى الشحرى (71)

غربیة-سمنود -محاة زیاد 

(tnms) جھاز انقاذ ونش الغارقیین فى البحر
رفض فنى:ونىالقانالتقریر

(54)

-  9



122

2009091415 (21)
2009/9/28 (22)

محمد محمد محمد ھاشم (71)

القاھرة–المعادي –ش السالم 23

دراسات فارماكولوجیھ وسمیھ على بعض المواد الملونھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  10

2009121793 (21)
2009/12/8 (22)

سمیھ أحمد محمود خضر (71)

القاھرة–صالح سالم –عمارات العبور 8

آیس كریم وطني
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  11

2009121917 (21)
2009/12/27 (22)

محمود عطیة إبراھیم السید زید (71)

الدقھلیھ–شربین –محلة إنجاق 

نابل المركزخبز الس
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  12
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PCT/NA2006/000465 (21)
2006/5/17 (22)

شركة امریكیة –سیالفون انك (71)

براندیواین باركوى وست شیستر امریكا145

تركیبات مكونة لجسیمات تحتوى على بیرولوكاربازوالت مدمجة
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  13

PCT/NA2006/001037 (21)
2006/10/31 (22)

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة (71)

انجلھایم ام رین ، المانیا55216–بینجر ستراس ، د 173

مستحضر سطحى یحتوى على أمبروكسول
فنىرفض :التقریر القانونى

(54)

-  14

PCT/NA2006/001068 (21)
2006/11/9 (22)

لوبیــن لیمتــد ، شركة محدودة المسئولیة (71)
، والیة ماھاراشترا ،400098شارع س س ت ، كالینا ، سانتاكروز ، شرق مومباى 59

.الھند 
تركیب صیدلى مضاد للعصبیة الفطریة

فض فنىر:التقریر القانونى
(54)

-  15
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PCT/NA2006/001177 (21)
2006/12/7 (22)

ن ف اورجانون (71)

ب ھـ أوس ، ھولندا5340، 1وث فان اسشسترات 

كربونیتریل-2-بیریمیدین –فنیل -4مشتقات 
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-  16

PCT/NA2006/001242 (21)
2006/12/20 (22)

ایلى لیلى آند كومبانى (71)
الوالیات المتحدة أ ن ،46285لیلى كوربوریت سنتر ، مدینة اندیانا بولیس ، والیة اندیانا 

.األمریكیة 
مركبات وطرق لعالج اختالل الدھون بالدم

رفض فنى:القانونىالتقریر
(54)

-  17

PCT/NA2006/001270 (21)
2006/12/26 (22)

دى ماناجمنت كو لیمتد& أیساى آر (71)

الیابان8088–112كیو ، طوكیو –كوم ، بنكیو –4كویشیكاوا ، 10 – 6

ثنائي ھیدروبیریدین وطریقة إنتاجھا-2.1بلورات مركب 
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  18
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2009020224 (21)
2009/2/18 (22)

محمد السید احمد احمد صرصار (71)
( 21552( اللبان ---) 10( ، شقھ ) 2( بلوك –سوق الجمعھ –المساكن االقتصادیھ 

مصر-االسكندریھ 
الخاصھ بالحیوانات استغالل النفایات و الفضالت الناتجھ من صناعات االغلفھ الطبیعیھ

الثدیھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   19

2009050727 (21)
2009/5/17 (22)

حمدى حسین على عبد الرحمن (71)

محافظھ الفیوم-مركز الفیوم -عزبھ بھنس المندره 

)ثابتھ ( مغسلھ سجاد متنقلھ 
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   20

2009050754 (21)
2009/5/21 (22)

وائل محمد السعید زعرینھ-فرید عبد الرحیم عبد العزیز بدریھ  (71)
جامعھ -كلیھ الطب -قسم التشریح -جامعھ المنصوره -كلیھ الصیدلھ -قسم العقاقیر 

المنصوره
للتعقییمجھاز مبسط لتجمییع الدم من المشیمھ و الحبل السري مزود بمصدر

فنىرفض :التقریر القانونى
(54)

-   21
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2009060990 (21)
2009/6/25 (22)

حسن محمد حسن عبد االطیف (71)
ـ¬¬ـ حى االربعین 8مدخل ا شقھ 22مساكن شركھ النصر للبترول االمتداد عماره 

محافظھ السویس
سفینھ تعمل بالطاقھ الكھربائیھ

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-   22

2009060991 (21)
2009/6/25 (22)

حسن محمد حسن عبد االطیف (71)
ـ¬¬ـ حى االربعین 8مدخل ا شقھ 22مساكن شركھ النصر للبترول االمتداد عماره 

محافظھ السویس
غواصھ تعمل بالطاقھ الكھربائیھ

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-   23

2009061002 (21)
2009/6/28 (22)

نبیل لیون الخیاط (71)

الزمالك القاھره3ش عبد العزیز عثمان رقم 

وحدات مطاطیھ لعجلھ الدراجھ بدال من اطارھا
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   24
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2009081260 (21)
2009/8/20 (22)

محمد محمد علي البدوي (71)

البحیرة-النوباریة –مراقبة طیبة –قریة الیشع-564لمنز

مصیده الذباب
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   25

2009081282 (21)
2009/8/26 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

ىالدق-مكتب اتصال براءات االختراع -المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33

XENORHABDUS AND PHOTORHABDUSصفات جدیده لبكتیریا
16نیماتودا االراضى المصریھ تشمل االختالف فى التتابع النیملوتیدى لجین المعزولھ من

s rRNAونسبھ االماتھ العالیھ لیرقات فراشھ الشمع الكبیره وصفات اخرى
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   26

2009091347 (21)
2009/9/14 (22)

مختار مختار ابراھیم (71)

قریة كفر غنام مركز السنبالوین محافظة الدقھلیة

تلیفون حراسة امني
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   27
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2009061004 (21)
2009/6/28 (22)

محمود معوض السید صالح (71)

محافظھ البحیره-مركز شبراخیت-قریھ ابومنجوج-منزل معوض صالح

نظام معالجھ طبقھ االوزون
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   28

2008040699 (21)
2008/4/29 (22)

شارم كوربوراشن-یونى  (71)

الیابان-0111-799شیموبون كینسى شو شیكوكوشیو شى اھیم 182

صاصمنتج امت
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   29

2008050869 (21)
2008/5/27 (22)

ذى بوینج كمبنى (71)

امریكا-60606-2013ان ریفرساید بالزا ، شیكاجو ، الینوى 100

بادخال سلسلة من طرق وانظمة ومنتجات لبرامج حاسوبیة متكاملة إلتمام عملیة صیانة
ھیزاتالتج

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   30
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2008061007 (21)
2008/6/16 (22)

جوبان جالس فرانس ، شركھ متحده ، فرنسا-سانت  (71)

كوربفوا ، فرنسا92400افینى دالزاس، ف 18 

ركیزة اساسیة شفافة مزودة بغالف مضاد لألنعكاس
ض فنىرف:القانونىالتقریر

(54)

-   31

2008071164 (21)
2008/7/10 (22)

شركة مساھمة ایطالیة–أي بي اس انترناشیونال بیومیدیكال سیستم اس بي ایھ  (71)

ایطالیا-تریست 34121-أي . 14فیا نیكولو 

استبدال بطاني وعائي وعملیة التصنیع المتعلقة بھ
فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-   32

2008111801 (21)
2008/11/6 (22)

ارمیسي ، فرانكو-لیتفورد ، ستیفین تشالز -–ھالیبورتون إنرجي سیرفیسز ، إنك  (71)

ایطالیا-ایطالیا -الوالیات المتحدة األمریكیة –73536، دونكان أوكیھ 1431ب .ص

سطح األرضینات من جزء من فتحة بئر أو تكوین تحتتركیبات وطرق إلزالة االسفلت
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   33
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2007100556 (21)
2007/10/29 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث 33

العظام فى الفئران ضد مرض ھشاشھ3-عقار االومیجا , لزیت بذره الكتانالتاثیر الوقائى 
منزوعھ المبیض
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   34

2009030283 (21)
2009/3/2 (22)

نبیل عزیز حنا عطیھ (71)

شارع الھادي ابو القاسم متفرع ترعھ السواحل امبابھ جیزه6

ب تو دون بالكونفورم ا
فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-   35

2006090502 (21)
2006/9/17 (22)

سمیر السید حسین سعد (71)

قریھ محلھ روح مركز طنطا محافظھ الغربیھ

جھازمصیده الحشرات الطائره جھازمصیده الحشرات الطائره
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   36
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2006090493 (21)
2006/9/12 (22)

ویــــث ، شركھ متحده (71)

، الوالیات المتحده االمریكیھ7940فایـف جیرالــدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

ملح جلوكورونات من مركب بیبرازین
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   37
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بیان
ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
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1996040282 (21)
1996/4/1 (22)

بنزامیدات لعالج اضطرابات ضمور االعصاب (54)
BENZAMIDES FOR NEURODEGENERATIVE DISORDER
TREATMENT

شنتدو فارما سینونیكالز انك  (71)
هدى احمد عبد الهادى  (74)

-   1

1996040309 (21)
1996/4/8 (22)

ملوثھ للبیئھتحسین المواصفات والخواص للخامات باعطائھا طاقھ میكانیكیھ كامنھ غیر (54)
IMPROVE THE SPECIFICATION&MADERIAL BY POTENTIAL
MECHANICAL ENERGY WITHOUT ANY POLLUTION

ثروت سلیمان حسن عجیب (71)

-   2

2003040350 (21)
2003/4/9 (22)

)2010كبس فوارغ ( جھاز كبس العبوات المعدنیھ الفارغھ للمیاه الغازیھ  (54)
A DEVICE TO CRASH EMPTY CANS ( CABS FWAREGH 2010 )

محمود محمد رضا محمود محمد-معتز عبد الجواد محمد عبد الجواد الشاذلى  (71)

-   3
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2003040402 (21)
2003/4/27 (22)

طریقھ النتاج قطعھ من الخشب تشتمل على لب خشب الشجر (54)
Method for producing a piece of timber including heartwood

با لى-شین (71)
شركھ الدلتا لالسمده والصناعات الكیماویھ (74)

-   4

2004040190 (21)
2004/4/27 (22)

)مسمار نخاعى لتثبیت كسور عظمھ العضد(مسمار عارف  (54)
ٌُِAREF NAIL FOR HUMERAL FRACTURE FIXATION

ري عارفیاسر محمد خی (71)

-   5

2005040201 (21)
2005/4/19 (22)

طریقھ وجھاز لتكبیر القدره الكھربیھ باختزال السرعھ (54)
the magnatic motor

خالد سعید ابراھیم مدنى (71)

-   6
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2006040127 (21)
2006/4/2 (22)

من المواسیر) برادات) (.P.E) ایثلینتصنیع قطعھ اتصاالت مواسیر بولي (54)
MANUFACTURE OF PIECE OF CONNECTING PIPES
POLYETHYLENE (P.E) OF PIPES

مجدى محمد خضرى محمد (71)

-   7

2006040133 (21)
2006/4/4 (22)

زیت بیض الطیور (54)
EGG OIL OF BIRD

صالح نظمى صالح السید-الـدھـان احمد مجدى احمد ابراھیم  (71)
اى ان سى. تروبیون فارماسوتیكالز  (74)

-   8

2006040147 (21)
2006/4/12 (22)

منشر داخلى متطور (54)
INTERIOR CLOTH LINE

محمد زیاد سلیم نخلھ (71)

-   9
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2006040148 (21)
2006/4/16 (22)

والبولي ( P.E (من البولي ایثیلین ) البردات والمسالیب (ماكینھ تصنیع قطع االتصال 
من نفس جسم الماسوره( P.P ) بروبلین

(54)

Machine for making connection parts (two extremes pillages of poly
Ethylene (P.E.) and Poly Propylene (P.P) of the same pipe body

مجدي محمد خضري محمد (71)

-  10

2006040159 (21)
2006/4/19 (22)

مولد كھربائي عن طریق المیاه المالحھ (54)
GENERATOR FOR ELECTRICITY BY SOLD WATAR

سعد بن رده بن عطیھ الحارثي (71)

-  11

2006040163 (21)
2006/4/20 (22)

بھ قصیره عبر الھواتف االرضیھ والتحكم بواسطتھارسائل مكتو (54)
WRITTEN SHORT MESSAGES OVER LAND TELEPHONES
AND USE IT IN CONTROL

طارق وفقي محمد عبد اهللا-حاتم محمد محمود طھ  (71)

-  12



137

2007040177 (21)
2007/4/15 (22)

بوصھ دوبل2عجل شبح  (54)
TWO DOUBLE GHOST WHEELS “ENCH”

یوسف حسن محمد (71)

-  13

2007040179 (21)
2007/4/15 (22)

لوسیون سوفت (54)
LOTION SOFT

منال حافظ ودیع عطیھ (71)

-  14

2008040557 (21)
2008/4/1 (22)

امالعملیھ االسموزیھ العالیھ لمعالجھ المواد الخ (54)
New technology for processing materials

على سید احمد محمد (71)

-  15
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2008040572 (21)
2008/4/3 (22)

)لدور واحد فقط(وشوش الكترونیھ تعمل بدیلھ لماكینھ السلم  (54)
ALTERNATIVE SYSTEM FOR LADDER MACHINE

خالد احمد امام (71)

-  16

2008040573 (21)
2008/4/3 (22)

لقمھ تلیفون تعمل ككشاف طوارئ (54)
TELEPHONE SOCKET WORKS AS EMERGENCY LIGHT

خالد احمد امام (71)

-  17

2008040574 (21)
2008/4/3 (22)

)ضوئیھ -صوتیھ (لقمھ تعمل على الماجیك للتلیفون  (54)
TELEPHONE SOCKET WITH LIGHT AND SOUND

خالد احمد امام (71)

-  18
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2008040578 (21)
2008/4/6 (22)

رابالوج واستخداماتھا–اتحادات ورتمانین  (54)
WORTMANNIN-RAPLOG CONJUGATE AND USES THEREOF

ویــــث ، شركھ متحده (71)
دىھدى احمد عبد الھا (74)

-  19

2008040619 (21)
2008/4/15 (22)

عالج نقص الحیوانات المنویھ وقلھ حیویتھا (54)
TREATMENT OF OLIGOSPERMIA AND ASTHENOSPERMIA

عصام برقي محمود عبد الرحیم (71)

-  20

2008040707 (21)
2008/4/29 (22)

الرفیق الصاعد (54)
moving friend machine

محمد عبد اللطیف محمد السعید (71)

-  21
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PCT/NA2005/000606 (21)
2005/10/2 (22)

) كربونیل –ھتیروسیكلیل(–1–) فنیل ) ھتیروسیكلیل الكوكسى ( –4( –4مشتقات 
اآلمراض العصبیة مثل لعالجH3 بیبریدین ومركبات تتعلق بھا كمضادات ھستامین

الزھایمر

(54)

4- ( HETEROCYCLYLALKOXY ) PHENYL -1-
HETEROCYCLYL – CRBONYL ) PIPERIDINE DERIVATIVES
AND RELATED COMPOUNDS AS HISTAMINE H3
ANTAGONISTS FOR THE TREATEMENT OF NEUROLOGICAL
DISEASES SUCII AS ALZIIEMIER’S

شركة إنجلیزیة مساھمة–د جالكسو جروب لیمت (71)
هدى سراج الدين (74)

-  22

PCT/NA2005/000635 (21)
2005/10/11 (22)

PPAR احماض كربوكسیلیك مستبدلة بألفا كمعدالت (54)
ALPHA SUBSTITUTED CARBOXYLIC ACIDS AS PPAR
MODULATORS

فایزر انك ، شركة متحدة (71)
لهادىهدى عبد ا (74)

-  23

PCT/NA2005/000650 (21)
2005/10/16 (22)

- ( R ) – 2 –( یل–1–آستیل بیبرازین – 4 ) – ( S ) – 4تركیبات من باروكستین و 
، 3 ) - ( R ) -1[ كربوكسیلیك –حمض بیبریدین -فنیل ، –مثیل –2–فلورو – 4 )

أو القلق/ األكتئاب و مثیل آمید لعالج] إثیل –)فنیل –ثالث فلورو مثیل –مكرر – 5

(54)

Combinations pf Paroxetine and 4- S – ( 4-Acetyl –piperazin -1-YL)
2 ( R) ( 4- Fluoro – 2- Methyl –phenyl – piperidine -1-carboxylic acid
( 1-® -(3-5 Bis- trifluoromthyl –Phenyl – Ethyl ) Methylamine for
treatment of Depression and /or Anxiety

شركة إنجلیزیة مساھمة–جالكسو جروب لیمتد  (71)
هدى سراج الدين  (74)

-  24
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PCT/NA2005/000655 (21)
2005/10/18 (22)

جزیئات ربط اشباه القنـب واستخداماتھا (54)
CANNABINOID RECEPTOR LIGANDS AND USES THEREOF

فایـزر برودكتس انك ، شركھ متحده (71)
عبد الحلیم محمد عبد الحلیم الجندى (74)

ھدى عبد الھادى

-  25

PCT/NA2005/000659 (21)
2005/10/19 (22)

ربیطات مستقبل الكانابینوید واستخداماتھا (54)
CANNABINOID RECEPTOR LIGANDS AND USES THEREOF

فایـزر برودكتس انك ، شركة متحدة (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-  26

PCT/NA2005/000661 (21)
2005/10/19 (22)

فى الدمعوامل وسیطھ لعكس انتقال الكولسترول لعالج ارتفاع نسبة الكولسترول (54)
MEDIATORS OF REVERSE CHOLESTEROL TRANSPORT FOR
THE TREATMENT OF HYPERCHOLESTEROLEMIA

أفـانیر فارماسیوتیكالز

محمود رجائى (74)

-  27
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PCT/NA2005/000693 (21)
2005/10/29 (22)

سیانو بروبانویك ومشتقات األستر وطرق استخدامھا-2أمید حمض  (54)
2-CYANOPROPANOIC ACID AMIDE AND ESTER
DERIVATIVES AND METHODS OF THEIR USE.

ویــــــث ، شركة متحدة (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-  28

022262 (11)
1999040449 (21)

1999/4/22 (22)
نظام لشفرات ماكینھ الحالقھ (54)

RAZOR BLADE SYSTEM

ذى جیلیت كومبانى (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-   29

022088 (11)
1997040311 (21)

1997/4/15 (22)
متوسطھ السلسلھتراكیب منظفات حبیبیھ او سائلھ تتضمن سلفات الكوكسیالنیھ متشبعھ (54)

ALKOXYLATED SULFATES

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)

ھدى عبد الھادى (74)

-   30
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PCT/NA2005/000697 (21)
2005/10/31 (22)

كیناز-3مثبطات فوسفاتیدیلینوسیتول  (54)
INHIBITORS OF PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE.

نوفارتیـس ا ج ، شركھ مساھمھ (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-   31

019560 (11)
1991040257 (21)

للحفاظ علي القالبات فیھافوط صحیة ذات تنظیم قالبة محسن ووسیلة (54)
SANITARY NAPKIN HAVING IMPROVED FLAP
DISPOSITION AND MEANS FOR MAINTINING THE FLIAPS
THEERIN.

ذي بروكتر اند جامبل كومباني (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   32

019742 (11)
1991040236 (21)

ى على تكتالت مترابطة تقاطعیا بین جسیمیةاعضاء ماصة تحتو (54)
ABSORBENT MEMBERS CONTAINING INTERPARTICLE
CROSSLINKED AGGREGATES.

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   33
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020147 (11)
1993040231 (21)

خاصة الذبابطریقة تحضیر تركیب للحشرات و (54)
SYNERGISTIC FLY ATTRACTANT COMPOSITION.

ساندورز لیمتد (71)
ھدي سراج الدین (74)

-   34

020937 (11)
1996040322 (21)

نظام امتصاص محسن (54)
IMPROVED ABSORBENCY SYSTEM

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
الھادىھدى احمد عبد  (74)

-   35

020939 (11)
1998040397 (21)

االنزالقى-مجموعة حفر لھا قابلیة منخفضة للتحرك االلتصاقى  (54)
DRILLING ASSEMBLY WITH REDUCED STICK - SLIP
TENDENCY.

شل انترناشیونال ریسیرش ماتسشابى بى فى (71)
سمر اللباد (74)

-   36
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020982 (11)
1997040289 (21)

ازالھ شموع زیوت التزلیق عن طریق فصل االغشیھ (54)
LUBRICATING OIL DEWAXING WITH
MEMBERANESEPARATION

جریس اندكو.ر. و (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   37

021174 (11)
1997040309 (21)

منشط للسطحتصنیع عامل  (54)
SURFACTANT MANUFACTURE

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   38

021183 (11)
1997040312 (21)

سلفاتات الكیل (54)
ALKYL SULFATES

ذى بركتور اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   39



146

021188 (11)
1997040261 (21)

نظام اتصال السلكى ثنائى االتجاه مع نظام اخر ینتج فاتوره (54)
CALLEX ONLY INITIATTED TWO WAY WIRDESS
COMMWNICRATION SYSTEM WITH CALLEX GENERATED
BIUING.

یاى اس بى كومینیكشنیز انك (71)

ستشارات القانونیةمكتب الشلقانى لال (74)

-   40

021309 (11)
1997040275 (21)

طریقھ وجھاز لصناعھ ناتج بالستیك مشكل بالبثق وناتج البالستیك (54)
A METHOD AND AN APPARATUS FOR MANUFACTURING
AN EXTRUDED PLASTIC PRODUCT AND A PLASTIC
PRODUCT.

ابونوربى فى (71)
حمد محمد بكیرم (74)

-  41

021332 (11)
1996040305 (21)

ماكینھ المشبك (54)
ELMESHAPIC MACHINE

فایزر محمد ابراھیم راجح (71)

-  42
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021806 (11)
1997040288 (21)

)سیزمیھ(طریقھ وجھاز لمعاملھ واستكشاف اشارات زلزالیھ  (54)
METHOD AND APPARATUS FOR SEISMIC SIGNAL
PROCESSING AND EXPLORATION

ف. كورال بورا توریز جلوبال ن  (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  43

021906 (11)
1998040446 (21)

االكسجینمفاعل ذاتى الحراره وعملیھ تستخدم غشاء خزفى كثیف موصل الیون (54)
AUTOTHERMIC REACTOR AND PROCESS USING OXYGEN
IOCONDUCTING DENSE CERAMIC MEMBRANE

اموكو كوربوریشن (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  44

022995 (11)
2002040412 (21)

تركیبھ بولى اولفینات رخوة (54)
SOFT POLYOEFIN COMOSITIONS

س ایھ انكبیسیلتیك یو ا (71)

-  45
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023685 (11)
1998040451 (21)

صیاغات صیدالنیة لبروتین ج منشط (54)
ACTIVATED PROTEIN C FORMULATIONS

ایلى لیلى اند كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  46

023874 (11)
1997040322 (21)

ر ملح ماغنسیوم لحلقة سلفینیل غیر متجانسة مستبدلةعملیة لتحضی (54)
PROCESS FOR THE PREPARATION OF MAGNESIUM SALT
OF A SUBSTITUTED SULPHINYL HETEROCYCLE.

استرا اكتیبوالج (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  47

021485 (11)
1995040312 (21)

لى منخفض التكالیف لمركبات سطحیھ غیر عسكریھنظام رؤیھ لی (54)
LOW COST NIGHT VISION SYSTEM FOR NON MILITRY
SURFACE VECHICLES

ھیوز ایركرافت كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  48
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022098 (11)
1997040270 (21)

مجموعھ شفرات حالقھ (54)
RAZOR BLEADE ASSEMBLY

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  49

022076 (11)
1997040293 (21)

نظام وطریقھ لحالقھ الذقن (54)
SHAVING SYSTEM AND METHOD

ذى جیلیت كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  50

022000 (11)
1999040456 (21)

نظام لتمییز خطوط الید واألصابع بدون لمس (54)
SYSTEM FOR WITHOUT CONTACT ON HAND AND FINGER
LINES PERCEPTION

توشلیس سنسور تكنولوجى سیلز اندماركتنج ایھ جى-تي اس تى (71)
جورج عزیز عبد الملك (74)

-  51
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022638 (11)
2000040421 (21)

والماءنظام بارات خارجى للتوزیع الكھربائى ذو مقاومھ كھربیھ عالیھ للرطوبھ (54)
WATER RESISTANT OUTDOOR BUSWAY SYSTEM.

جنرال الكتریك كومباني (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  52

021859 (11)
1999040440 (21)

منظف یحتوى على منشطات لالسطح ذات سالسل متفرعھ من منتصفھاتركیب 
والكترولیت لتحقیق اداء افضل

(54)

DETERGENT COMPOITION CONTAINING MID-CHAIN
BRANCHED SURFACTANTS AND AN ELECTOL YTE FOR
IMPROVED PERFORMANCE

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  53

023289 (11)
2001040338 (21)

العملیھعملیھ النتاج وعاء ذو فتحھ لمعادلھ الضغط واالوعیھ الناتجھ من ھذه (54)
PROCESS FOR PRODUCTION OF A CONTAINER PROVIDED
WITH A PRESSURE EQUALISATION OPENING AND
CONTAINER PRODUCED ACCORDING TO THIS PROCESS

بوھرنجر انجلھایم فارماك ج (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  54
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022983 (11)
2001040435 (21)

طبیعیھ لعالج الدیدان والطفیلیاتطریقھ لتحضیر مستحضر جدید من مواد (54)
PREPARATION OF NEW PRODUCT OF NATURAL ORIGIN
FOR TREATMENT OF PARASITES AND WORMS

فرید عبد الرحیم عبد العزیز بدریھ (71)

-  55

022926 (11)
2001040440 (21)

المبكرالشعرطریقھ عمل مستحضر جدید من مواد طبیعیھ لعالج قشر الشعر وسقوط الشعر (54)
PREPARATION A NEW PRODUCT FROM NATURAL
SOURCECES FOR TREATMENT OF SERBORRHEA AND
EARLY FALL OF HAIR

فرید عبد الرحیم عبد العزیز بدریھ (71)

-  56

021505 (11)
1996040334 (21)

طریقھ لتحضیر مشتق كبریتید بنزیل عملیھ النتاجھ ومبید افات (54)
BENZYL SULFIDE DERIVATIVE PROCESS FOR ITS
PRODUCTION AND PESTICIDE

ایھارا كیمیكال اند سترى كو لیمتد (71)
سھیر میخائیل رزق (74)

-   57
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021527 (11)
1997040292 (21)

درجات ترشیح لمیاه حمام السباحھ (54)
FILTRATION STEPS FOR SWIMMING POOL

بسكنیز دیسجویاوكس اس ایھ (71)
سمر اللباد (74)

-   58

021613 (11)
1998040438 (21)

تحضیر تلك ماده تبطین خاصھ باسطح ابتعاث لتولید موجات كھرومغنطیسیھ وطریقھ
الماده

(54)

COATING MATERIAL FOR EMITTING SURFACES FOR THE
GENERATION OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND A
PROCESS FOR THE PREPARATION THEREOF

دیتر برویرس (71)
سمر اللباد (74)

-   59

022471 (11)
1998040431 (21)

وسیلھ وجھاز للكشف عن مواد متعدده مطلوب تحلیلھا (54)
DEVICE AND APPARATUS FOR THE SIMULANEOUS
DETECTION OF MULTIPLE ANALYTES.

راندوكس البوراتوریز لیمتد (71)
ى احمد عبد الھادىھد (74)

-   60
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023674 (11)
2005040177 (21)

عدة یدویة لبرم السلك لربط حدید التسلیح (54)
Handle tool for wire wrapping to tight the reinforced bars

مصطفى رشاد محمد محمود (71)

-   61

023704 (11)
2004040185 (21)

جبـن مقطـع یخزن على الـرف (54)
SHELF- STABLE SHREDDED CHEESE

كرافت فـودز ھولدینجز انك (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   62

2000040458 (21)
2000/4/15 (22)

او -واو االمتعھ-سیر ناقل لالحمال یتحرك بمعدل ثابت یستخدم خاصھ فى نقل الحقائب و
االشخاص

(54)

STEADY FLOW CONVEYOR IN PPARTICULAR LUGGAGE
CONVEYOR

وایر.ھارلد ام (71)
وجدى نبیھ عزیز (74)

-   63
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021403 (11)
1998040432 (21)

المنتج من االقفاص اسم(ماكینات تصنیع االقفاص من الجرید والمنتج المتطور یوسفاوي 
)المطوره

(54)

1- MACHINES PRODUCE CAN AUT AT PALM TREE LEAFS 2-
THE NAME OF PRODUCT IS YAUSSFAWI

مھدي السید مھدي عامر (71)

-   64

PCT/NA2006/000963 (21)
2006/10/8 (22)

عملیھ لزیاده عمر العامل الحفاز و ازالھ البقایا (54)
PROCESS TO ENHANCE CATALYST LIFE AND REMOVAL
OF DEBRIS

شركھ امریكیھ مساھمھ–سینترولیم كوربوریشن  (71)
ھدى انیس سراج الدین (74)

-   65
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بیان 
باحكام قضائیة  

ب



156

اصـدرت محكمـة القـضاء االدارى بمجلس الدولة دائرة منازعات            16/04/2011بـتاريخ   -

ق المقامة من   18774/63االقتـصاد واالسـتثمار الدائـرة الـسابعة حكمها فى الدعوى رقم             

س اكاديمية البحث رئي/ السيد االستاذ الدكتور: فـرج زكى محمد غانم ضد كال من       / االسـتاذ 

، بناء عليه حكمت    )بصفته(، الـسيداالستاذ رئيس مكتب براءات االختراع        )بـصفته (العلمـى   

. المحكمة بعدم قبول الدعوى شكال لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعى المصروفات

ـ:وبياناته كالتالى

2006120627 (21)
2006/12/6 (22)

فرج زكى محمد غانم
الوایلىقسم-العباسیة -الخازندار شارع سبیل 39

(71)

-   1
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انبی
باستدراك طلبات مقبولة
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دد      ر ع ریدة فبرای شر بج م الن ب     ) 714(ت م الطل ى رق أ ف ریق الخط ن ط ع
1071/2007PCT/NA والصحیح ھو:-

PCT/NA2006/001071 (21)
2006/11/9 (22)

BASF AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY) (71)
1-JORDI TORMO I. BLASCO (72)

2-THOMAS GROTE

3-MARIA SCHERER

4-SIEGFRIED STRATHMANN

5-ULRICH SCHOFL

6-WITHELM RADEMACHER

7-RADMACHEL

مخالیط مبیدة للفطریات من مشتق ثالثى ازولو بیریمیدین (54)
PCT/EP2005/005073 - 102004024194.5 (31)

2005/5/11 - 2004/5/13 (32)
DE (33)

-   1
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عدد رقم 2011بجریدة ابریل   PCT/NA2005/000516عن الطلب رقم    لم يتم النشر  
راءات      ) 716( شأن الب تعاون ب یة ال ى اطار اتفاق ة ف بات المقدم ند الطل ام (pctب ا الحك وفق

ادة    ون  17الم بولھا خالل شھر مارس      ) من القان م ق ى ت بطریق السھو وبیاناتھ 2011والت
ـ :كاالتى

PCT/NA2005/000516 (21)
2005/6/9 (22)

ASTRAZENECA AB (SWEDEN) (71)
1-AQUILA, BRIAN (72)

2-BLOCK, MICHAEL, HOWARD

3-DAVIES, AUDREY

4-EZHUTHACHAN, JAYACHANDRAN

5-FILLA, SANDRA

6-LUKE, RICHARD, WILLIAM

7-PONTZ, TIMOTHY

8-THEOCLITOU, MARIA-ELENA

9-ZHENG, XIAOLAN

مركبات صیدالنیھ جدیده تتكون من حلقات غیر متجانسھ ملتحمھ (54)
0300627-7 - 0301138-4 - 0301697-9 - 0302826-3 -

PCT/SE2004/000304
(31)

2003/3/7 - 2003/4/15 - 2003/6/10 - 2003/10/24 - 2004/3/4 (32)
SE (33)

-   1
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بیان
باستدراك براءات صادرة 





161

للطلب رقم  24939عـن البراءة رقم     713تـم النـشر بجـريدة شـهر ينايـر عـدد             

786/2006PCT            بخطـأ بطـريق السهو فى عدد أسماء المخترعين والبيان الصحيح

ـ :كآالتي

024939 (11)
PCT/NA2006/000786 (21)

2006/8/20 (22)
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP
10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TX 77380
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-KNUDSEN, RONALD, D. (72)

2-KREISCHER , BRUCE, E

3-ABBOTT, RONALD, G

4-BRIDGES , STEVEN, D

5-BARALT, EDUARDO
6-SMALL, BROOKE, L.

سمر احمد اللباد/ االستاذه (74)
طرق لتحضیر محفز یستخدم لتكوین اولیجومر من اولیفین (54)

PCT/US2005/005416 - 10/783,429 - 10/783,737 (31)
2005/2/18 - 2004/2/20 -   2004/2/20 (32)

US (33)
int. Cl.8 C07C 2/32, 2/30, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1
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بخطا  1596/2008PCTطلب رقم    25002عن البراءة رقم    716تـم النشر بجريدة شهر ابريل عدد        

ـ :بطريق السهو فى اسم المخترع وبيانه الصحيح كاالتى

025002 (11)
2008091596 (21)

2008/9/25 (22)
CAPAN, RAHMI, OGUZا

BEYAZ EV SOK. NO:5 ARMUTALAN 48700 MARMARIS
(TURKEY)

(71)

CAPAN, RAHMI, OGUZا (72)
ھدى انیس سراج الدین/ االستاذه (74)

انظمھ احواض شمسیھ على شكل قطع مكافئ بھا وسائل تتبع دواره (54)
PCT/IB2006/050941 (31)

2006/3/28 (32)
IB (33)

int. Cl.8 F24J 2/14, 2/18, 2/38, 2/54 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



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

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)718(العدد رقم 2011عدد  یونیھ 






أميرة محمــد أحمــد. أ مرفت توفيق عبــــد اهللا. أ

أحمد حسـين أحمـــد. أ

مراجعة
نيفال محمد نبيـــــل. أ

ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيد      أ. أ

شيماء ابراهيـم نبيـــل. أ فرج محمـــــــد يوسف. أ

زينب صبـــــح. أ







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  -

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

1 ----والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس2011بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر مايو  -

5 والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون بشأن       2011بـيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر مايو          

---------------------------------------------PCTالبراءات 

-

37 یة   إطارللطلبات المقدمة فــى   2011مايو   خالل شهر ات التـى تم قبولها      بالطلـب بـيان    اتفاق

--------------------------MAIL BOX) الجات(التعاون بشأن البراءات 

-

40 والمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 2011التـى تـم قـبولها خالل شهر مايو     بالطلـبات   انبـي 

------------)من القانون 17حكام المادة وفقا ال(PCTبشأن البراءاتالتعـــاون

-

45 والمقدمة فى اطارمعاهدة باريــــس 2011بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر مايو

--------------------------------------------) نموذج منفعة( 

-

48 نموذج (معاهدة باريس    اروالمقدمة فى اط  2011التى تم قبولها خالل شهر مايو       بالطلبات  انبي

------------------------)من القانون 17وفقا الحكام المادة ) (منفعة

-

51 ---للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقية باريس 2011مايوبيان البراءات الصادرة خالل شهر -
56 اقية التعاون اتفللطلبات المقدمة فى إطار   2011مايو   بـيان البـراءات الـصادرة خالل شهر         

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

-

66 للطلبات المقدمة فى اطار اتفاقية باريس       2011بـيان البـراءات الـصادرة خـالل شهر مايو           

---------------------------------------MAIL BOX)الجات(

-



2

70 ------براءات اختراع داخل جمهورية مصر العربية بيان بالرغبة فى منح رخص استغالل  -
74 -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه  -
99 -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن  -

108 -------------------ها فنيـــــا بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفض -

122
بـيان بالبراءات بالطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق              

-----وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية2002لسنه 82الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

-



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل 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 ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



  العددافتتاحية 
 

 
 لسنة  57    دخلـت مـصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 1949 لسنة   132 الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           1939
 82 ثم قانون رقم     وم والنماذج الصناعية ،   ــالخـاص ببراءات االختراع والرس    

 وبمقتضى القانون األخير فإنه     ملكية الفكرية  والخاص بحماية حقوق ال    2002لسنة  
يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم             

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
ميع المجاالت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى ج   

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

 .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 
 

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

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بما       واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت       
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .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

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
GB المملكة المتحدة BM برمودا

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
GW غینیا بساو CG الكونغو
GY جویانا CH سویسرا
HK ھونج كونج CI ساحل العاج
HN ھندوراس CL شیلى
HR كرواتیا CM رونیكام
HU المجر CN الصین
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )



iii

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
MD جمھوریة ملدوفا ID إندونسیا
ML مالى IE أیرلندا
MN منغولیا IL إسرائیل
MR موریتانیا IN الھند
MT مالطا IQ العراق
MV جزر المالدیف IR إیران
MW مالوى IS أیسلندا
MX الماكسیك IT إیطالیا
MY مالیزیا JO االردن
MZ موزمبیق JP الیابان
NA نامیبیا KE كینیا
NE النیجر KG كرجیزستان
NG نیجیریا KM كومورس
NI نیكاراجوا KN سانت كیتسى ونیفیز
NL ھولندا KP )شمالیة(جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
NO النیرویج KR )الجنوبیة(جمھوریة كوریا
NZ نیوزیالندا KW الكویت
OM عمان KZ كزاخستان
PA بنما LA جمھوریة الو الدیمقراطیة
PE بیرو LB لبنان
PG جمھوریة غینیا الجدیدة LC سانت لوشیا
PH الفلبین LI لیخنشتین
PK باكستان LK سیریالنكا
PL بولندا LR لیبیریا
PT البرتغال LS لیسوتو
PY بروجواى LT لتوانیا
QA قطر LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر

( v )



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

SL سیرالیون
SM سان مارینو
SN السنغال
SO الصومال
SR سورنیام
ST ساوتومى و برنسبى
SV السلفادور
SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
TD تشاد
TG جووت
TJ طاجیكستان
TH تایالند
TM تركمانستان
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )



1

ان بی
2011التى تم قبولھا خالل شھر مایو بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



2

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ى مكتب براءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خالل ستین             وجھ إل ی

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا      یوماً  
ادة   ن الم ثة م رة الثال ام الفق یقًا ألحك یة  16تطب وق الملك ة حق ون حمای ن قان م

"2002لسنة 82الفكریة الصادر بالقانون رقم 



3

2003050435 (21)
2003/5/11 (22)

DYNTEK PTE LTD. ( SINGAPORE ) (71)
1-WYATT, GARY, DONALD (72)

2-NG WEE BENG

نظام تدعیم (54)
PCT/SG2003/00099 (31)

2002/5/16 (32)

SG (33)

-   1

2003090948 (21)
2003/9/24 (22)

ABB SERVICE S.R.L.(ITALY) (71)
1-CRISTIAN CAGLIANI (72)

2-DANIELE CAGLIANI

وحھ مفاتیح كھربائیھھیكل خزانھ لل (54)
BG2002A000028 (31)

2002/9/26 (32)

IT (33)

-   2

2007080420 (21)
2007/8/12 (22)

)جمھوریة مصر العربیة(ناصر عبد المنعم إبراھیم على (71)
ناصر عبد المنعم إبراھیم على (72)

)كھرومیكانیك(اب جھاز فتح وغلق الباب الجرار لسیارات نقل الرك (54)

-   3



4

2007090472 (21)
2007/9/10 (22)

)جمهورية مصرالعربية(مركز بحوث وتطوير الفلزات  (71)

عماد محمد محمد عویس/ م.د.أ (72)
خالیة من " الى رغویات سیرامیكیة" الحدیدیة"تحویل خبث افران الصناعات الفلزیھ

ئقة العزل او االنخفاض فى كثافةومساحیق فا" االسبستوز
(54)

-   4

2008030426 (21)
2008/3/11 (22)

وجیھ عبد التواب عبد الھادى عبد الرحیم (71)
وجیھ عبد التواب عبد الھادى عبد الرحیم (72)

لھ التیار المستمر الحقیقیھ الالفرشیھآ (54)

-   5

2009060834 (21)
2009/6/2 (22)

SCHNEDER ELECTRIC INDUSTARES SAS (FRANCE) (71)
BELIN YVES (72)

التالمس، جھاز تحكم في وحده ترس تحویل كھربي یشتمل على جھاز لبیان لحام مناطق
ووحده ترس تحویل تشتمل على ھذا الجھاز

(54)

 08/03045 (31)
2008/6/3 (32)

FR (33)

-   6

2009060866 (21)
2009/6/8 (22)

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY) (71)
EDWARD JAMES FERRIS (72)

طریقة لتخفیف االنعكاسات المتعددة فى البیانات الزلزالیة (54)
US12/215,862 (31)

2008/6/30 (32)

US (33)

-   7
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر مایو بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
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ل ذى شأن      "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
باب االع  ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تین ی الل س ك خ راض وذل ت

ریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام            ى ج ب ف بول الطل ن ق اریخ االعالن ع ت
ادة          ن الم ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون   16الفق

"2002لسنة 82رقم 
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2008010013 (21)
2008/1/3 (22)

BASF AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY) (71)
1-PUHL MICHEAL (72)
2-DICKHAUT ,JOACHIM
3-BASTIAANS,HENRICUS
4-MARIA, MARTINUS
5-RACK MICHAE
6-CULBERTSON,DEBORAH
7-ANSPAUGH DOUGLAS
8-BRAUN , FRANZ&BUCCI
9-SCHMIDT THOMAS
10-TONI .COTTER
11-H ENRY & KUHN DAVID

أنثرانیل أمید واستخدامھا كمبیدات لآلفات-ثیو-N - مركبات (54)
60/697166 - PCT/EP2006/063761 (31)

2005/7/7 - 2006/6/30 (32)
US (33)

-   1
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2008010138 (21)
2008/1/24 (22)

BASF AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY) (71)
1-BECK CHRISTINE (72)
2-NIEDENBRUCK MATTHIAS
3-SCHERER MARIA
4-STIERL REINHARD
5-STRATHMANN, SIEGFRIED
6-HUNGER . UDE

مخالیط مبیدة للفطریات تعتمد على األزولوبیریمیدینیل أمینات (54)
PCT/EP2006/064463 - 102005035688,5 (31)

2006/7/20 - 2005/7/27 (32)
DE (33)

-   2

2008020189 (21)
2008/2/3 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

1-DODD, MALCOLM, MCCLAREN (72)
2-SAYERS, EDWARD

لتنظیف ومعالجة طریقة لتحضیر تركیب مساعد لمعالجة النسیج و طریقة لتحضیر تركیب
القماش

(54)

PCT/IB2006/052639 - 05254889,8 (31)
2006/8/1 - 2005/8/5 (32)

EP (33)

-   3
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2008020325 (21)
2008/2/25 (22)

UNILEVER PLC (UNITED KING DOM) (71)
1-ACHTERKAMP GEORGE (72)
2-ACKERMANN . DIETER, KURT , KARL
3-INOUE , CHIHARU
4-KOHLUS REINHARD
5-KUHN MATTHIAS

لألستخدام كتابل ، مركز معبأ لتحضیر مرق ، حساء ، صلصلة ، صلصلة مرق اللحم او
ویحتوى المركز جزیئات و زانثان وصمغ شجرة الخروب

(54)

2 / 05077842 - 4 / 06115093 - PCT/EP2006/012061 (31)
2005/12/12 - 2006/6/7 - 2006/12/7 (32)

EP (33)

-   4

2008030352 (21)
2008/3/2 (22)

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-VAN HOOF, HUBERT (72)
2-MAUZY, CHARLES A.
3-STOKES, MICHAEL D.
4-VASUDEVAN, LAVANYA

نظام وطریقھ لمعالجھ االلوان فى الوسائط المتعدده (54)
PCT/US2006/033822 - 11/216,626 (31)

2006/8/29 - 2005/8/31 (32)
US (33)

-   5
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2008030406 (21)
2008/3/9 (22)

MALAFON ELECTRONIC (CHINA) (71)
1-YAN, WUZHAO (72)
2-SHEN, YANG

قفل متعدد الوظائف (54)
PCT/CN2006/001781 - 20052007536402 - 200620068971 (31)

2006/11/25 - 2005/9/9 - 2006/1/25 (32)
CN (33)

-   6

2008030435 (21)
2008/3/12 (22)

TRYDEL RESEARCH PTY. LTD (AUSTRALIA) (71)
DOWEL, TERENCE (72)

تحسینات في جھاز منع تسرب (54)
PCT/AU2006/001365 - 2005905041 (31)

2006/9/13 - 2005/9/13 (32)
AU (33)

-   7

2008030496 (21)
2008/3/23 (22)

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY) (71)
1-GOBRECHT, EDWIN (72)
2-NEWALD, RAINER
3-WINDECKER, EVA

بالوقود تحمى طریقة و جھاز لتحدید أجل استھالك المكونات الفردیة لمحطة طاقة 
موحدة لتولید غاز و بخاروحدة طاقة اصة االحفورى، و بصفة خ

(54)

PCT/EP2006/066599 - 05022572,1 (31)
2006/9/21 - 2005/10/17 (32)

EP (33)

-   8
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2008050809 (21)
2008/5/18 (22)

UNI- CHARM CORPORATION (JAPAN) (71)
KAWAMURA, KOJI (72)

المنطقھ المنفصلھ عن الرقیقھ العلویھمنتج ماص یحتوى على تجاعید فى (54)
2005-335031 - PCT/JP2006/319789 (31)

2005/11/18 - 2006/10/3 (32)
JP (33)

-   9

2008060919 (21)
2008/6/3 (22)

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V (NETHERLANDS) (71)
1-BRONDIJK, ROBERT , A. (72)
2-NIJBOER , JAKOB , G.
3-IJTSMA , POPE
4-WEIJENBERGH , PAULUS G. P.
5-SPRUIT , JOHANNES , H ,M.

ازالة تجمید لوسائط تخزین متعددة الطبقات (54)
PCT /IB2006/054543 -  05301012,0 (31)

2006/12/1 - 2005/12/6 (32)
EP (33)

-  10

2008060960 (21)
2008/6/9 (22)

SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH.
(GERMANY)

(71)

SOMMER, FRANK (72)
.جھاز لتحریك باب منزلق وطریقة لتركیبھ (54)

PCT/EP2006/011035 - 10 2005 058 939.1 (31)
2006/11/17 - 2005/9/12 (32)

DE (33)

-  11



12

2008061035 (21)
2008/6/18 (22)

BJ SERVICES COMPANY,
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-HILL, THOMAS, G., JR (72)
2-BOLDING, JEFFREY, L.
3-SMITH, DAVID, R.

طریقة وجھاز للتخطي الھیدرولیكي لُمعدَّة بئر (54)
PCT/US2006/026782 - PCT/US2005/047007 (31)

2006/10/7 - 2005/12/22 (32)
US (33)

-  12

2008061044 (21)
2008/6/19 (22)

ABBOTT LABORATORIES (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-JOHNS, PAUL, W. (72)
2-LAI, CHRON-SI

مستحلبات غذائیھ مستحثھ اللزوجھ (54)
PCT/US2006/048430 - 60/752, 613 (31)

2006/12/19 - 2005/12/21 (32)
US (33)

-  13

2008061073 (21)
2008/6/22 (22)

INEOS EUROPE LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
1-FUDER, FRANZ (72)
2-WILSON, DAVID, CHARLES

عملیة إلزالة المواد المحتویة على األكسجین من تیار غازي (54)
PCT/GB2006/004650 - 05258046,1 - 05258048,7 - 05258047,9 -

05258045,3
(31)

2006/12/12 - 2005/12/23 - 2005/12/23 - 2005/12/23 - 2005/12/23 (32)
EP (33)

-  14
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2008071122 (21)
2008/7/2 (22)

RED BULL GMBH (AUSTRIA) (71)
1- ARNOLD, MICHAEL
2-JEHART, MARTIN

(72)

تثبیتھ جسم على شكل مخروط ناقص مجوف یمكن تثبیتھ بضغط الھواء الموجب ویمكن
على قاعدة بواسطة وسائل تثبیت

(54)

PCT/AT2006/000005 (31)
2006/1/5 (32)

AT (33)

-  15

2008071193 (21)
2008/7/16 (22)

ASTRAZENECA AB (SWEDEN) (71)
1-LARS ABA RVIDSSON (72)
2-LENA AXELSON-LARSSON
3-MARIA BENKTZON
4-THOMAS NILSSON
5-ULRIKA VELJBRINK

نظام غلق وعاء مقاوم لالطفال و طریقھ لفتحھ (54)
PCT/SE2007/000043 - 0600126-7 - 0601425-2 (31)

2007/1/18 - 2006/1/20 - 2006/6/29 (32)
SE (33)

-  16
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2008081309 (21)
2008/3/8 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-CHRISTIAN BILGEN, (72)
2-TILMANN BÖCHER,
3-WOLFGANG HENNING,
4-JÜRGEN GAYDOUL,

على الساخن، وبالتحدید الدلفنة إلنتاج شرائح معدنیة مدلفنة/ طریقة ووحدة أو جھاز للسبك 
شرائح من الصلب،

(54)

PCT/EP2006/012459 - 10 2006 004 688,9 (31)
2006/12/22 - 2006/2/2 (32)

DE (33)

-  17

2008081338 (21)
2008/8/5 (22)

SYSTEM S.P.A. (ITALY) (71)
KAMORANI, CARLO, ANTONIO (72)

التزیین بمادة مسحوق (54)
PCT/IB2007/000419 - MO2006A000058 - MO2006A000059 -

MO2006A000060 - MO2006A000061 - MO2006A000135
(31)

2007/2/21 - 2006/2/21 - 2006/2/21-2006/2/21 - 2006/2/21 - 2006/4/26 (32)
IT (33)

-  18
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2008081372 (21)
2008/8/12 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND) (71)
1-LOISELEUR OLIVIER (72)
2-DURIEUX, Patricia
3-TRAH, STEPHAN
4-EDMUNDS ANDREW
5-JEANGUENAT , ANDRE
6-STOLLER ANDRE
7-HUGHES DAVID JOHN

مبیدات أفات تحتوى التركیب ثنائى ثانى أمید (54)
PCT/EP2007/001283 - 06003094.7 (31)

2007/2/14 - 2006/2/16 (32)
DE (33)

-  19

2008081375 (21)
2008/8/13 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

VACHON, GUY, P (72)
لحفرةطریقة و نظام للتحكم فى وسیلة تحكم فى التدفق فى اإلتجاه السفلى (54)

11/352 668 - PCT/US2007/003763 (31)
2006/2/13 - 2007/2/12 (32)

US (33)

-  20
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2008081399 (21)
2008/8/19 (22)

PANDROL LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
1-HEWLETT , PAUL (72)
2-GARDNER, CHRISTOPHER
3-COX, STEPHEN, JOHN
4-SOMERSET, MARTIN

مشبك تثبیت قضیب سكة حدید (54)
0603434,2 - PCT/GB2007/000610 (31)

2006/2/21 - 2007/2/21 (32)
GB (33)

-  21

2008081403 (21)
2008/8/20 (22)

PETER OPSVIK AS (NORWAY) (71)
PETER OPSVIK AS (72)

اداه لتثبیت الظھر فى كرسى االطفال (54)
20060918 - PCT/NO2007/000070 (31)

2006/2/24 - 2007/2/23 (32)
NO (33)

-  22

2008091571 (21)
2008/9/22 (22)

DE'LONGHI S.P.A(ITALY) (71)
MAZZON, RENZO (72)

لطھي األطعمةشوایة كھربائیة (54)
MI 2006 A000525iT - PCT/EP2007/002239 (31)

2006/3/22 - 2007/3/14 (32)
IT (33)

-  23
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2008091610 (21)
2008/9/28 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-DI VIRGILO , MAURIZIO (72)
2-ECKER , CORNELIA
3-GAGLIARDI ,IVANO
4-MASON , PETER CHARLES JR
5-PARTENZA , VINCENZO
6-VEGLIO PAOLO

وسیلة صحیة نسائیة لھا شكل مموج (54)
PCT/IB2007/051204 - 06 112 392.3 (31)

2007/4/4 - 2006/4/7 (32)
EP (33)

-  24

2008101636 (21)
2008/10/5 (22)

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71)
OTSUBO, TOSHIFUMI (72)

حفاضة على شكل سروال قصیر یمكن التخلص منھا (54)
PCT/JP2007/057459 - 2006-105663 - 2006-308358 (31)

2007/3/4 - 2006/6/4 - 2006/11/14 (32)
JP (33)

-  25

2008121972 (21)
2008/12/3 (22)

GEOX S.P.A.(ITALY) (71)
POLEGATO MORETTI, Mario (72)

العنصر المنفذ للبخار، عنصر منفذ للبخار سیستعمل فى تكوین نعول أحذیة، نعل مزود بذلك
.و حذاء مزود بذلك النعل

(54)

PCT/EP2006/005906 (31)
2006/6/20 (32)

EP (33)

-  26
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2008121999 (21)
2008/12/14 (22)

REPSOL, YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES,
S.A.(SPAIN)

(71)

1-NERIN DE LA PUERTA, CRISTINA (72)
2-ASTUDILLO CAMPILLO, MARISA
3-COVIAN SANCHEZ, IGNACIO
4-MUJIKA GARAI, RAMON

ت الممرضةتعبئة الطعام بطریقة فعالة لمنع تعرضھ للكائنا (54)
p 200601550 - PCT/ES2007/070039 (31)

2006/6/8 - 2007/2/27 (32)
ES (33)

-  27

2009010015 (21)
2009/1/5 (22)

MTEM (UNITEDKING DOM)– LTD (71)
1-CARSON, RICHARD (72)
2-ZIOLKOWSKI, ANTON

ھربائىتخفیض الضجیج فى قیاسات المجال الك (54)
0616784.5 - PCT/GB2007/003201 (31)

2006/8/24 - 2007/8/23 (32)
GB (33)

-  28
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2009010030 (21)
2009/1/8 (22)

NESTEC S.A.(SWITZERLAND) (71)
1-WINDHAB, ERICH JOSEF (72)
2-MULLER-FISCHER, NADINA PATRIZIA
3-TAPFER, KARL UWE

جھاز غشائى اسطوانى لتكوین رغوة (54)
60/831,603 - PCT/EP2007/057191 (31)

2006/7/17 - 2007/7/12 (32)
EP (33)

-  29

2009020227 (21)
2009/2/18 (22)

CONOCOPHILLIPS COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-VALAPPIL, JALEE. (72)
2-MARTINEZ, BOBBY.
3-EVANS, MEGAN,
4-WOLFLICK, JOHN,
5-BELLOMY, MARC

ضاغط/ ألنظمة توربینیة ) عدم أحراز تقدم ( نظام تحكم مضاد للتوقف  (54)
11/470,010 - PCT/US2007/076374 (31)

2006/5/9 - 2007/8/21 (32)
US (33)

-  30
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2009030317 (21)
2009/3/11 (22)

ELKEM AS (NORWAY) (71)
1-REVIL, PHILIPPE (72)
2-ROSTOL, FRANK, VIDAR

طریقة سمنتة خط أنابیب الغاز الطبیعى أو النفط وروبة إسمنت ھیدرولیة (54)
20064174 - PCT / NO 2007/000306 (31)

2006/9/15 - 2007/8/29 (32)
NO (33)

-  31

2009030330 (21)
2009/3/12 (22)

GECO TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS) (71)
1-GOLPARIAN, DANIEL (72)
2-IRANPOUR KAMBIZ
3-BARAKAT SIMON

أجھزة السلكیة وطرق للحصول على بیانات الزلزال (54)
60/844,633 - 11/683,883 - PCT/US2007/078342 (31)

2006/9/14 - 2007/3/8 - 2007/9/13 (32)
US (33)

-  32

2009030368 (21)
2009/3/19 (22)

DI TRAPANI, AGOSTINO (71)
DI TRAPANI, AGOSTINO (72)

تجمیعة تتكون من عنصر تشیید وأداة بنائیة (54)
06121158,7 - PCT/EP2007/060008 (31)

2006/9/22 - 2007/9/20 (32)
EP (33)

-  33
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2009040535 (21)
2009/4/16 (22)

JOHNSON MATTHEY PLC (UNITED KINGDOM) (71)
1-CAMPBELL, GRAEME DOUGLAS (72)
2-KELLY, GORDON JAMES
3-CAMPBELL, FIONA MARY
4-WILLIAMS, BRIAN PETER

عملیة لتحضیر محفزات (54)
0620793,0 - PCT/GB2007/050643 (31)

2006/10/20 - 2007/10/18 (32)
GB (33)

-  34

2009040594 (21)
2009/4/27 (22)

FLSMIDTH A/S (DENMARK) (71)
1-OHLSEN, IB (72)
2-HANSEN, JENS PETER
3-SKAARUP JENSEN, LARS

موقد بھ وسائل لتغییر إتجاه تدفق الوقود (54)
PCT/IB2007/054281 - PA200601564 (31)

2007/10/22 - 2006/11/29 (32)
DK (33)

-  35
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2009060875 (21)
2009/6/10 (22)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD(JAPAN) (71)
1-KOYANAGI, TORU (72)
2-MORITA, MASAYUKI
3-YONEDA, TETSUO
4-UEDA, TSUYOSHI
5-KIRIYAMA, KAZUHISA
6-HAMAMOTO, TAKU

تركیبات مبیدة للحشرات (54)
2006-336585 - 2007-105029 - PCT/JP2007/074372 (31)

2006/12/14 - 2007/4/12 -               2007/12/12 (32)
JP (33)

-  36

2009061005 (21)
2009/6/28 (22)

INFOGLASS GROUP INTERNATIONAL LIMITED
(HONGKONG)

(71)

1-KACHKIN, VICTOR VASILIEVICH (72)
2-SOLINOV, VLADIMIR FYODOROVICH
3-KHABAROV. YURY ALEXANDROVICH
4-MITYASHIN ARKADIY GENNADIEVICH

وحدة نمطیة معلوماتیة ضوئیة (54)
200700302 - PCT/EA2007/000009 (31)

2006/12/28 - 2007/10/23 (32)
EA (33)

-  37
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2009071060 (21)
2009/7/9 (22)

MTEM LTD (UNITED KINGDOM) (71)
ZIOLKOWSKI, ANTONI, MARJAN (72)

تحسینات فى االستكشاف الكھرومغناطیسى البحرى (54)
PCT/GB2008/000467 - 0702661,0 (31)

2008/02/11 - 2007/2/12 (32)
GB (33)

-  38

2009081264 (21)
2009/8/20 (22)

1-DE BORTOLI, ALESSANDRO (ITALY)
2- TOSOLINI, PAOLO  (ITALY)

(71)

1-DE BORTOLI, ALESSANDRO (72)
2-TOSOLINI, PAOLO

آلة تكوین جرعات لجرعة مقننة من منتجات معجنة (54)
UD2007A000041 - PCT/EP2007/010478 (31)

2007/2/21 - 2007/12/03 (32)
IT (33)

-  39

2009101502 (21)
2009/10/12 (22)

MULTISORB TECHNOLOGIES, INC.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

DEFEDERICIS, ALLEN (72)
ةفعلبة صغیرة ممیزة بحواف مشطو (54)

735,752 - PCT/US2008/057486 (31)
2007/4/16 - 2008/3/19 (32)

US (33)

-  40
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2009101515 (21)
2009/10/14 (22)

AEROKINETIC ENERGY CORPORATION
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

BRIDWELL, RANDOLPH, E. (72)
مولد یعمل بالسوائل (54)

60/912,227 - PCT/US2008/060371 (31)
2007/4/17 - 2008/4/15 (32)

US (33)

-  41

2009111689 (21)
2009/11/17 (22)

DRESSER ITALIA S.R.L. (ITALY) (71)
1-BIANCHI, ANDREA (72)
2-PETRACCHI, PAOLO

إطار آلالت تعمل بموائع (54)
PCT/IB2008/001205 - MI2007A001000 (31)

2008/5/9 - 2007/5/17 (32)
IT (33)

-  42

2009111734 (21)
2009/11/25 (22)

ALLIANCE FOR BUSINESS SOLUTIONS A4BS (BELGIUM) (71)
ALLIANCE FOR BUSINESS SOLUTIONS A4BS (72)

أنظمة صب ساخنة معدَّلة للقولبة بالحقن والنفخ (54)
07010790.9 - PCT/EP2008/056721 (31)

2007/5/31 - 2008/5/30 (32)
EP (33)

-  43



25

2009121810 (21)
2009/12/10 (22)

FIBROLINE FRANCE (FRANCE) (71)
1-BONIN, VINCENT (72)
2-VILLE, JÉROME

طریقھ لصنع غطاء منسوج والغطاء المنسوج نفسھ (54)
0755713 - PCT /FR 2008/050963 (31)

2007/6/22 - 2008/5/30 (32)
FR (33)

-  44

2009121909 (21)
2009/12/24 (22)

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (FRANCE) (71)
1-AMBLARD, JEAN-YVES (72)
2-LE-CORRE, NOËL
3-MOREAU, LUC

جھاز قطع كھربائي بھ وظیفة كھربائیة مكملة (54)
07/04685 - PCT/FR2008/000804 (31)

2007/6/29 - 2008/12/6 (32)
FR (33)

-  45

2010010054 (21)
2010/1/11 (22)

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
(NETHERLANDS)

(71)

CHANTANT, FRANCOIS (72)
طریقھ وجھاز السالھ تیار ھیدروكربوني غازي (54)
07112361.6 - PCT/EP2008/059051 (31)

2007/12/7 - 2008/10/7 (32)
EP (33)

-  46
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2010020210 (21)
2010/2/9 (22)

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM) (71)
1-DAS, SOMNATH (72)
2-PRAMANIK, AMITAVA
3-SENGUPTA, POULAMI
4-VELAYUDHAN NAIR, GOPA KUMAR

طریقھ لمعالجھ االقمشھ (54)
1691/MUM/2007 - PCT / EP 2008 / 061287 (31)

2007/9/5 - 2008/8/28 (32)
IN (33)

-  47

2010020307 (21)
2010/2/24 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-JOHNSON, MICHAEL, H. (72)
2-ROSENBLATT, STEVE
3-RICHARD, BENNETT

كم بالحفر فى الرمالبطانھ تح (54)
11/845,893 - PCT/US2008/073540 (31)

2007/8/28 - 2008/8/19 (32)
US (33)

-  48

2010030479 (21)
2010/3/24 (22)

UHDE GMBH (GERMANY) (71)
KNOCH, RALF (72)

جھاز تنظیف لالطار لحجره فرن الكوك (54)
PCT/EP2008/007268 - 10 2007 046 804.2 (31)

2008/9/5 - 2007/9/29 (32)
DE (33)

-  49
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PCT/NA2005/000157 (21)
2005/4/23 (22)

PERSTORP SPECIALTY CHEMICALS AB (SWEDEN) (71)
1-HAGGMAN . BO (72)
2-BJORNBERG . HAKAN
3-MIDELF, BIRGER
4-JAMES , DAVID , B

ب راتنج یحمل ماء و یجف فى الھواءتركی (54)
0203156-5 - PCT/SE2003/001605 (31)

2002/10/25 - 2003/10/16 (32)
SE (33)

-  50

PCT/NA2005/000644 (21)
2005/10/15 (22)

AMERICAN NATIONAL RED CROSS
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1- LATHROP, JULIA, T.
2- HAMMOND, DAVID, J.,
3-CERVENAKOVA, LARISA;
4-GHEORGHIU, LILIANA;
5-YAKOVLEVA, OKSANA;

(72)

طریقة لتحدید مجموعات ترابطیة معینة لصور متماثلة بنائیة للبروتینات (54)
PCT/US2004/011402 - US60/462,658 (31)

2004/4/14 - 2003/4/14 (32)
US (33)

-  51
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PCT/NA2006/000062 (21)
2006/1/21 (22)

KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS INC
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-ROBERT MACDONALD, (72)
2-WILLIAM DAWSON

طریقھ لعمل قالب جدار (54)
10/754,454 - 29/186,712 - PCT/US2004/023256 (31)

2004/9/1 - 2003/7/21 - 2004/7/19 (32)
US (33)

-  52

PCT/NA2006/000193 (21)
2006/2/27 (22)

MITSUI CHEMICALS. INC. (JAPAN) (71)
1-KEL YOSHIDA (72)
2-TAKEO WAKITA
3-HIROYUKI KATSUTA
4-AKIYOSHI KAI
5-YUTAKA CIBA
6-KIYOSH TAKAHASHI
7-HIROKO KATO
8-NOBUYUKI KAWAHARA
9-MICHIKAZU NOMURA
10-HIDENORI DAIDO
11-JUNJI MAKI
12-SHINICHI BANBA
13-ATSUKO KAWAHARA

طریقھ النتاج مبید حشرى لالستخدام الزراعى (54)
PCT/JP2004/012416 - 2003305816 (31)

2004/8/23 - 2003/8/29 (32)
JP (33)

-  53



29

PCT/NA2006/000612 (21)
2006/6/22 (22)

ECOPHOS (BELGIUM) (71)
MOHAMED TAKHIM (72)

طریقة لتنمیش خامات الفوسفات (54)
PCT/EP2004/053697 - 2003/0683 (31)

2004/12/23 - 2003/12/24 (32)
BE (33)

-  54

PCT/NA2006/001009 (21)
2006/10/22 (22)

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-MCDANIEL, MAX, P (72)
2-BENHAM, ELIZABETH, A
3-SECORA, STEVEN, J
4-JENSEN, MICHAEL, D
5-COLLINS, KATHY, S

النتاج المثلانظمھ محفزات النتاج بولیمرات لھا توزیعات اوزان جزیئیھ واسعھ وطرق (54)
PCT/US2005/009669 - 10/829,550 - 10/829,842 (31)

2005/3/24 - 2004/4/22 - 2004/4/22 (32)
US (33)

-  55

PCT/NA2007/000241 (21)
2007/3/1 (22)

ELTECH SYSTEMS CORPORATION
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-DI FRANCO, DINOF (72)
2-HARDEE, KENNETH, L

یستخدم للجھد الزائد للكلور المنخفضPD غالف یحتوى على (54)
PCT/US2004/028454 (31)

2004/9/1 (32)
US (33)

-  56



30

PCT/NA2007/000252 (21)
2007/3/7 (22)

ADC GMBH (GERMANY) (71)
1-NEUMETZLER, HEIKO (72)
2-KLEIN, HARALD
3-OLTMANNS JOHANN
4-NIJHUIS ANTONY

وحدة أتصال یتم استخدامھا فى االتصال عن بعد و تكنولوجیا المعلومات (54)
PCT/EP2005/009317 - 102004043764,5 (31)

2005/8/30 - 2004/10/9 (32)
DE (33)

-  57

PCT/NA2007/000267 (21)
2007/3/12 (22)

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG
(GERMANY)

(71)

1-EHRENGRUBER, REINHARD (72)
2-HOFFMANN,CARL
3-SHERRIFF, ROBERT

لـوح منزلـق لصمام غلق وعاء صھر معادن (54)
PCT/EP2005/009956 - 10 2004 050 702.3 (31)

2005/9/16 - 2004/10/18 (32)
DE (33)

-  58



31

PCT/NA2007/000293 (21)
2007/3/19 (22)

1-TEMPRESS TECHNOLOGIES, INC
(UNITED STATES OF AMERICA)
2- TRICAN WELL SERVICE LTD (CANDA)

(71)

KOLLE, JACK (72)
غاز من سائل لمائع ثنائى الطورجھاز لفصل  (54)

60/611,111 - PCT/CA2005/001439 (31)
2004/9/20 - 2005/9/20 (32)

US (33)

-  59

PCT/NA2007/000600 (21)
2007/6/17 (22)

SOLVAY (BELGIUM) (71)
MICHEL STREBELLE (72)
.

دیكلورو ایثان–2ر1عملیة لصنع  (54)
0413873 - 0503252 - PCT/EP2005/057041 (31)

2004/12/23 - 2005/4/1 - 2005/12/21 (32)
FR (33)

-  60

PCT/NA2007/000774 (21)
2007/7/26 (22)

NAGRAID S.A ( SWITZERLAND) (71)
DROZ, FRANÇOIS (72)

یت ھذه المجموعھطریقھ تثبیت مجموعھ الكترونیھ فوق بطاقھ وجھاز تثب (54)
PCT/EP2006/050585 - 051 090 94.2 - 051 006 94.8 (31)

2006/2/1 - 2005/9/30 - 2005/2/1 (32)
CH (33)

-  61



32

PCT/NA2007/000961 (21)
2007/9/12 (22)

BASF AKTIENGESELLSCHAFT.(GERMANY) (71)
(72)

سلفونامیداتمیثیل)بیریدیل-N-(4-فنیل ثنائي (54)
60/662411 - 60/776,551 - PCT/EP2006/060753 - 05011598,9–

102005018464,2
(31)

2006/3/16 - 2006/2/24 - 2006/3/15 - 2005/5/30 - 2005/2/04 (32)
DE (33)

-  62

PCT/NA2007/001130 (21)
2007/10/21 (22)

MICROSOFT CORPORATION.(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-TUMSI DAYAKAR. KAMESH C. (72)
2-SWANEY,RICHARD ,J .
3-MADAN,VIKRAM
4-VALLABH,JITESH

نظام وطریقة لتجمیع محتوى الوسائط المرئیة المتعددة عبر وصلة بینیة واحدة  (54)
PCT/US2006/015576 - 11/111.964 (31)

2006/4/19 - 2005/4/22 (32)
US (33)

-  63

PCT/NA2007/001149 (21)
2007/10/24 (22)

BAYER CROPSCIENCE A.G (GERMANY) (71)
1-SUTY- HEINZE, ANNE (72)
2-HUNGENBERG, HEIKE
3-THIELERT, WOLFGANG
4-ELBE, HANS- LUDWIG

إدماجات لمواد فعالة مبیدة لالفات (54)
PCT/EP2006/003487 - 102005022147.5 - 102005019713.2 (31)

2006/4/15 - 2005/5/13 - 2005/4/28 (32)
DE (33)

-  64



33

PCT/NA2007/001239 (21)
2007/11/13 (22)

PHILLIPS PETROLEUM COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-BOBSEIN, REX L. (72)

2-HAUGER, BRYAN E.

3-COUTANT, WILLIAM R.

4-RATHMAN, JOHN

اضافات فوسفیت في البولي اولیفینات (54)
PCT/US2005/016772 (31)

2005/5/13 (32)

US (33)

-  65

PCT/NA2007/001435 (21)
2007/12/16 (22)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC
(UNITED STATES OF ANERICA)

(71)

1-CHATTERJI, JITEN L. (72)

2-KING, KAREN,

3-MCMECHAN, DAVID, E.

والطرق موائع لمعالجة تكوین تحت أرضي وبولیمرات مشتركھ لتخفیض االحتكاك
المرتبطھ بھا

(54)

11/156,356 - PCT/GB2006/002168 (31)
2005/6/17 - 2006/6/13 (32)

US (33)

-  66



34

2008122124 (21)
2008/12/31 (22)

1-L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET
L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
(FRANCE)
2-CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFQUE
(CNRS) (FRANCE)

(71)

1-ZAMUNER, BERNARD (72)

2-DOCQUIER, NICOLAS

3-LABEGORRE, BERNARD

4-LEDERLIN, THOMAS

5-FAIVRE, VINCENT
6- POINSOT, THIRRY

بھأو حجم اللھب الخاص/حارق وطریقة تنفیذه حیث یمكن أن یتغیر اتجاه و (54)
0652847 - PCT/FR2007/051598 (31)

2006/7/6 - 2007/7/5 (32)
FR (33)

-   67

2008010011 (21)
2008/1/3 (22)

NESTE OIL OYJ(FINLAND) (71)
1-AALTO, PEKKA (72)

2-MYLLYOJA, JUKKA

3-HARLIN, ELINA

عملیة لتصنیع ھیدروكربون الدیزل الخفیف (54)
60/695,852 - PCT/FI2006/050300 - 05014426.0 (31)

2005/7/5 - 2006/6/29 - 2005/7/4 (32)
EP (33)

-   68



35

2009091411 (21)
2009/9/28 (22)

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM) (71)
1-DEL FIOL, DANIELE (72)

2-JAMEISON, ANDREW, STEPHEN

3-ABBAS, SYED, HUSAIN

4-PEZZIA, SERENA

5-TROMBETTA, IVANA

تركیب تنظیف سطح صلب ذاتى االلتصاق (54)
07106225.1 - PCT / EP 2008 / 053637 (31)

2007/4/16 - 2008/3/27 (32)
EP (33)

-   69

2008020208 (21)
2008/2/5 (22)

WINLOC AG (SWITZERLAND) (71)
WINDEN BO (72)

نظام قفل ومفتاح یشتمل على ألسنة قفل محسنة (54)
PCT/SE2006/000913 - 0501782-7 (31)

2006/7/26 - 2005/8/5 (32)
SE (33)

-   70
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PCT/NA2007/000688 (21)
2007/7/3 (22)

INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L (SWITZERLAND) (71)
1-HAMLEY,PAUL (72)

2-CEPEDA,EDUARD GARCIA-VERDUGO

3-POLIAKOFF,MARTYN

4-AIRD,GRAHAM ROBERT

5-COOTE,DR. ALEXANDER STUART

6-YAN,CHONG

7-THOMAS,WILLIAM BARRY

8-PEARSON IAN

یر الالكتاماتتحض (54)
PCT/US2005/046293 - 60/645.219 (31)

2005/12/21 - 2005/1/18 (32)
US (33)

-   71
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2011التى تم قبولھا خالل شھر مایو بالطلبات 

معاھدة باریس والمقدمة فى اطار 
)MAIL BOXالجات ( 
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راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان   الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
راءا     ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل دار ویت ت اص

"البراءة  
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الحالته للشئون القانونية الجراء 707عدد 2010بجريدة يوليو 0788/08/2003لم يتم النشر عن الطلب رقم 

ـ :بعض التصحيحات ويتم النشر عنه بالجريدة وبياناته كاالتى 

2003080788 (21)
2003/8/12 (22)

H. LUNDBECK A/S (DENMARK) (71)
1-TAKAHISA KATO, (72)

2-NAOAKI TAOKA

3-SHOGO YAMAMOTO

4-TAKASHI YOSHIDA

5-TOSHIHIRO TAKEDA

6-YASUYOSHI UEDA

7-HANS PETERSEN

8-ROBERT DANCER

9-HALEH AHMADIAN

10-LARS OLE LYNGSO

طریقھ لفصل مركبات وسیطھ یمكن استخدامھا في تحضیر اسیتالوبرام (54)

-   1
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر مایو بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاوناتفاقیــــة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (



41

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على    السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
راض  ى االعت رتب عل دار   ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم ف

"البراءة  



42

2008050853 (21)
2008/5/22 (22)

HESCO BASTION LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
HESELDEN, JAMES (72)

حاجز واقي (54)
PCT/GB2006/050367 - 0523925,6 (31)

2006/11/1 - 2005/11/24 (32)
GB (33)

-   1

2008111822 (21)
2008/11/9 (22)

PENTAFRAGAS, DIMITRIOS (GREECE) (71)
PENTAFRAGAS, DIMITRIOS (72)

وسیلة استنشاق مسحوق جاف خاصة باإلعطاء المتزامن ألكثر من دواء (54)
PCT/GR02/00050  - 20020100159 (31)

2002/9/25 -    2002/03/29 (32)

GR (33)

-   2

2009020202 (21)
2009/2/12 (22)

GLOBAL  MEDISAFE HOLDINGS LTD (AUSTRALIA (71)
LIN, ZOU QUAN (72)

سرنجھ لإلستخدام لمرة واحدة ثم یبطل عملھا ذاتیا (54)
200620106899,6 - PCT/AU2007/001138 (31)

2006/8/14 - 2007/8/14 (32)
CN (33)

-   3
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PCT/NA2004/000053 (21)
2004/7/14 (22)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD (JAPAN) (71)
1- NISHIBAYASHI TORU
2-ADACHI, SHINTARO
3-SATO, TETSUYA

(72)

وسیلة استنشاق مسحوق (54)
2002/298726 - 2003/132034- PCT/JP2003/012866 (31)

2002/10/11 - 2003/5/9 - 2003/10/8 (32)
JP (33)

-   4

PCT/NA2007/000503 (21)
2007/5/23 (22)

DYNAMIC ANIMATION SYSTEM, INC
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-SLAYTON DAVID,A (72)

2-NEWCOMB, DALE, E.

3-PREISZ, ERIC,A

4-WALKER, CARL, DOUGLAS

5-LUTZ, CHARLES, WJR

6- KOBEST, ROBERT

7- LEDWITH, CHRISTOPHFR

8-COPE, DELBERT

9-YOUNG, ROBERT, E

10-MESDAGHI, SYRUS

نظام وطریقھ لمحاكاه تدریب المشاه على اطالق النار (54)
PCT/US2005/042659 - 60/630,304 - 60/734,276 (31)

2005/11/23 - 2004/11/24 - 2005/11/8 (32)
US (33)

-   5



44

PCT/NA2007/000797 (21)
2007/7/31 (22)

SENOMYX, INC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-LEBL - RINNOVA MARKETA (72)

2-WALLACE DAVID

3-TACHDJIAN CATHERINE

جدیده لنكھھ مركبات تشتمل على شقوق اریل غیر متجانس مرتبطھ واستخدامھا كمعدالت
المقبالت ومكسبات المذاق ومحسنات للمذاق للتركیبات الصالحھ لالكل

(54)

PCT/US2006/003956 - 60/650,029 (31)
2006/2/6 - 2005/2/4 (32)

US (33)

-   6

PCT/NA2007/000940 (21)
2007/9/4 (22)

GLOBAL MOLDISAFE HOLDINGS LTD(AUSTRALIA) (71)
1-WALTON GRAEME FRANCIS (72)

2- WALSH ALLAN

سرنجة قابلة للسحب آلیا (54)
PCT/AU2006/000331 - 2005901208 - PCT/AU2005/001132 -

2005906317
(31)

2006/3/14 - 2005/3/14 - 2005/8/2 - 2005/11/15 (32)
AU (33)

-   7



45

ان بی
2011التى تم قبولھا خالل شھر مایو بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 
)نموذج منفعة(



46

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ى مكتب براءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خال            وجھ إل ل ستین ی

یومًا من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا       
ادة   ن الم ثة م رة الثال ام الفق یقًا ألحك یة  16تطب وق الملك ة حق ون حمای ن قان م

"2002لسنة 82الفكریة الصادر بالقانون رقم 



47

2009040442 (21)
2009/4/2 (22)

TSAO YUN- SHIUAN  (TAIWAN) (71)
TSAO YUN- SHIUAN (72)

مصباح توفیر الطاقھ مزود بامكانیھ تولید الصوت (54)
200820213517,9 (31)

2008/11/12 (32)

CN (33)

-   1



48

انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر مایو بالطلبات 

)نموذج منفعة(معاھدة باریس إطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (



49

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراء   ات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یمة عسكریة او امنیة او صحیة،              ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او اال ن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ى الحاالت ا   راض ف ى االعت رتب عل دار  ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال لم

"البراءة  



50

2008071186 (21)
2008/7/15 (22)

POLY MEDICURE LTD A (INDIA) (71)
RISHI BAID (72)

جھاز امان ابره لجھاز قسطره فى داخل الورید (54)
20 2007 009 977/0 (31)

2007/7/17 (32)

DE (33)

-   1



51

بیان
2011مایو بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



52



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
ر  یة الفك وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ســنة 82یة ال ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى       
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



53

025005 (11)
2004020067 (21)

2004/2/15 (22)
عبد الحمید محمود عثمان یوسف· د.أ

-مصر الجدیده -الماظھ 4.5ك - مشروع االمل بجوار مستشفى الكھرباء5عماره 
جمھوریھ مصر العربیھ

(71)

عبد الحمید محمود عثمان یوسف· د.أ (72)
المعادنیلطریقة لمعالجة میاه الصرف الصناعي الناتج من وحدات الطالء الكھربى وتشغ (54)

int. Cl.8 C02F 1/42, 1/52, 1/62 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1

025006 (11)
2007120662 (21)
2007/12/24 (22)

عبد الحمید علي محمود علي شرف/ ح مھندس متقاعد.السید اللواء أ
جمھوریھ مصر -92شقھ 19ر الدو– مدینة نصر–شارع الطیران –مدینة التوفیق 152

العربیھ

(71)

عبد الحمید علي محمود علي شرف/ ح مھندس متقاعد.السید اللواء أ (72)
جھاز إنتاج المیاه القلویة والحامضیة اإللكتروني (54)

int. Cl.8 A61M1/14, C02F1/461, H01M4/00 H01M 4/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



54

025008 (11)
2005120541 (21)
2005/12/26 (22)

)غاز تك ( الشركھ المصریھ الدولیة لتكنولوجیا الغاز 
جمھوریھ مصر العربیھ-المعادى الجدیده-شارع الجزائر متفرع من288شارع 6

(71)

ابراھیم حافظ والي/ مھندس (72)
رات التي تعمل بالغاز الطبیعيجھاز التحكم في الموزع الخاص بشحن السیا (54)

int. Cl. B65B 1/20 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3

025010 (11)
2007090496 (21)

2007/9/20 (22)
SCG BUILDING MATERIALS CO. LTD
1 SIAM CEMENT ROAD BANGSUE 10800 BANGKOK-
THAILAND

(71)

1-T ERDWONG JAMRUSSAMEE (72)

2-ARAG HIMTONG

3-WITTAYA CHUAJIW

4- WATTHANAKUN PHABUTTA

سمراحمد اللباد (74)
جھاز وطریقة لتشكیل نمط بالطة أو لوح سیرامیك بالُسمك المحدد (54)

0601004683 (31)
2006/9/22 (32)

AF (33)
int. Cl.8 B28B 11/10 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4



55

025018 (11)
2007110575 (21)

2007/11/6 (22)
KRAFT FOODS HOLDINGS INC
THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD ,ILLNOIS 60093
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

ANDREW THOMAS TILTON (72)
KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC
THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD ,ILLNOIS 60093
UNITED STATES OF AMERICA

(73)

وكیل براءات–عبد الھادى احمد ھدى  (74)
خاصیة إغالق مسموعة لوعاء مسنن وغطاء (54)

11/559,796 (31)
2006/11/14 (32)

US (33)
int. Cl.8 B65D 41/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5



56

انبی
للطلبات 2011بالبراءات الصادرة خالل شھر مایو 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



57

صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
صادر بالقان   ریة ال یة الفك وق الملك محق ســنة 82ون رق ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



58

025004 (11)
2009050631 (21)

2009/5/4 (22)
UNIBIND LIMITED
MARGARITA HOUSE,15, THEM.DERVIS STREET,NICOSIA
136-CYPRUS

(71)

PELEMAN, GUIDO (72)

LOOPS, LLC 7152 EVERETT RD., FERNDALE, WA 98248- (73)
سھیر میخائیل رزق (74)

لتكوین البوم صور وألبوم صور مزود بھذه الورقة) جالد(ورقة كتاب  (54)
PCT/IB2007/003318 - 2006/0543 (31)

2007/10/25 - 2006/11/6 (32)
WO - BE (33)

int. Cl.8 B42F 5/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



59

025007 (11)
PCT/NA2007/000194 (21)

2007/2/18 (22)
KAYSER, STEVEN, L
4111 RANDOLPH STREET SAN DIEGO, CA 92103
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

KAYSER, STEVEN, L (72)
LOOPS. LLC
7152 EVERETT RD., FERNDALE, WA 98248
(UNITED STATES OF AMERICA)

(73)

محمد طارق ابو رجب (74)
فرشاه اسنان وطرق الصنع واالستعمال (54)

PCT/US2005/029137 - 10/920,822 (31)
2005/8/17 - 2004/8/18 (32)

US - US (33)
int. Cl.8 A46B 5/02,A46B 9/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



60

025012 (11)
2008101666 (21)

2008/10/9 (22)
PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED
CRAIGMUIR CHAMBER , ROAD TOWN TORTOLA - BRITISH
VIRGIN ISLAND

(71)

1-CHEN YIYAN (72)

2-LEE JESSE C

3-LI ,FANG

4-DAHANAYAKE MANILAL

5-TILLOTSON ROBERT

6-COLACO ALLWYN

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
معززات خواص انسیاب (54)

PCT/IB2007/051312 - 11/279, 622 (31)
2007/04/11 - 2006/4/13 (32)

WO - US (33)
int. Cl.8 C09K 8/68, 8/74, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3



61

025013 (11)
2008010184 (21)

2008/1/31 (22)
CTR MANUFACTURING INDUSTRIES LIMITED
NAGAR ROAD POONA 411 014, MAHARASHTRA - INDIA

(71)

WAKCHAURE, V., K. (72)

سراج الدینانیس ھدى  (74)
صمام عزل خاص بمستودع محول (54)

PCT/IN2006/000129 - 1426/MUM/2005 (31)
2006/4/13 - 2005/11/16 (32)

IN - IN (33)
int. Cl. F16K 15/18,H01F 27/14 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4



62

025014 (11)
PCT/NA2006/000639 (21)

2006/7/5 (22)
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173,D- 55216 INGELHEIM,AM RHEIN
GERMANY

(71)

GESER, JOHANNES (72)

HAUSMANN, MATTHIAS

وكیل براءات–عبد الھادى احمد ھدى  (74)
جھاز للحفاظ على مكون تحت ضغط الموائع (54)

 PCT /EP 2004/014764 -10 2004 001 451 (31)
2004/12/28-  2004/1/8 (32)

DE - DE (33)
int. Cl. B05B 1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5



63

025015 (11)
PCT/NA2005/000683 (21)

2005/10/26 (22)
BONGRAIN S.A.,
42 RUE RIEUSSEC, F-78220 VIROFLAY, FRANCE

(71)

BONNIN, YVES (72)

ھدى احمد عبد الھادى (74)
على االقل عنصر سحب واحد ھذهبعبوه فردیھ تحتوى على معجون منتج غذائى ومزوده 

العبوه وطریقھ لتصنیعھا
(54)

PCT/FR2004/001029  - 03/05350 (31)
2004/4/28-  2003/4/30 (32)

FR - FR (33)
int. Cl. B65d85/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   6



64

025016 (11)
2008091618 (21)

2008/9/28 (22)
GERMANS BOADA S.A.
POL. IND. CAN ROSES AVDA. OLIMPÍADES, S/N E-08191 RUBI
-BARCCLONA (ESPAIN)

(71)

TORRENTS I COMAS, JOSEP (72)

ىھدى احمد عبد الھاد (74)
جھاز قطع السیرامیك یدویا (54)

 PCT/ES2007/000164-  U200600738 (31)
 2007/3/27-  2006/3/27 (32)

ES - ES (33)
int. Cl. B65 D75/58, 85/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   7



65

025017 (11)
PCT/NA2005/000202 (21)

2005/5/8 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA CINCINNATI ,OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

WARSHAKOON NAMAL CHITHRANGA (72)

BUSH RODNEY DEAN

WARNER CHILCOLL COMPANY’ LLC
UNION STREET KM  1.1 FAJARDO PUERTORICO 00738
(UNITED STATES OF AMERICA)

(73)

ھـدى احمد عبد الھادى (74)
بیریدونات كمضادات للمیكروبات-2-ھیدروكسى -3-مثیلین امینو -4-الكیل  (54)

PCT/US2003/035622- 60/425,070 (31)
2003/11/07-  2002/11/09 (32)

US -             US (33)
int. Cl.8 C07D 213/69, 401/06, 401/12, 401/14, 405/12, 417/06,
491/10 & A61K 31/4427, 31/4412&A61P 31/00

(51)

سنة20: مدة الحمایة

-   8



66

بیان
2011مایو بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



67



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یكون :  والتى تنص علــــى 2002لســنة 82حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم

منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى جریدة 
"براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



68

025009 (11)

2001020132 (21)
2001/2/14 (22)

BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY
P.O.BOX 4000, LWRENCEVILLE- PRINCETON ROAD ,
PRINCETON , NJ 08543 - UNITED STATES OF AMERICA

(71)

1-FRIENDS ,TODD JASON (72)

2-RYONO DENNIS E.

3-ZHANG MINSHENG

ھدي انیس سراج الدین (74)
درقیھلیجاندات مشتقھ من انیلین لمستقبل الغده ال (54)

60/183.223 (31)
2000/2/17 (32)

US (33)

13/02/2021تبدا الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   1



69

025011 (11)
2003080818 (21)

2003/8/19 (22)
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG
BINGER STRASSE 173 OF 55216 INGELHEIN - GERMANY

(71)

1-HIMMELSBACH, FRANK (72)

2-LANGKOPF, ELKE

3-ECKHARDT, MATTHIAS

4-MARK, MICHAEL

5-MAIER, ROLAND

6-LOTZ, RALF, RICHARD, HERMANN

7-TADAYYON, MOHAMMAD

ھدى احمد عبد الھادى (74)
دویھأزانثینات وتحضیرھا واستخدامھا ك] یل -1–ین بیرید–ینو أم8-[3–  (54)

 103 12 353.9  -102 38 243.3 (31)
 2003/3/20-  2002/8/21 (32)

DE - DE (33)
int. Cl.8 C07D473/04A61K31/522,A61P3/10, (51)

18/08/2023تبدا الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   2



70

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



71

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
یدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع المق

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة       
رر وذلك طبقـــًا ألحكام         ع الرســـم المق ذلك ودف ة ب قانون حمایة الملكیة الفكریة الخاص

"2002لسنھ 82الصادر بالقانون رقم 
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ادیفان ھاى تك اج :یعلــــن
وانجى ، سویسرا8855، ك  ھـ ـ 17لیوھولز  :المركز العام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة
30/06/2002الصادرة بتاریخ 022021لبراءة االختراع رقم 

:عن الرغبة

بطاقھ زیاره :فى شــأن
نزیھ اخنوخ صادق الیاس :الوكـــیل

-   1

شركة متحدة-بایر كوربوریشن  :یعلــــن
، الوالیات المتحدة االمریكیة 15025بایر روود ، بتسبرج ـ بنسیلفانیا 100 :المركز العام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة
31/05/2009الصادرة بتاریخ 024407لبراءة االختراع رقم 

:عن الرغبة

كینازائي فنیل كمثبطات النزیم رافثنستبدل كربوكسي اریل م-مركبات یوریات اومیجا  :فى شــأن
ھدى انیس سراج الدین :الوكـــیل

-   2

أوتسوكا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد :یعلــــن
طوكیو الیابان) كیو(شوم شیودا 2كاندا تسیوكاسا شو9 :المركز العام

بیةفى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العر
30/10/2008الصادرة بتاریخ 024184لبراءة االختراع رقم 

:عن الرغبة

جھاز الستنشاق المسحوق الجاف یستخدم عن طرق الرئة :فى شــأن

-   3



73

سولفاى :یعلــــن
بروكسل بلجیكا1050رى دى برنس البرت 33  :المركز العام

عربیةفى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر ال
30/04/2000الصادرة بتاریخ 020860لبراءة االختراع رقم 

:عن الرغبة

كربوناتعملیھ بلمره معلق مائى من كلورید فنیل مع استخدام ثانى الكیل بیراوكس ثانى :فى شــأن
ھدى احمد عبد الھادى :الوكـــیل

-   4



74

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ
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1999040466 (21)
1999/4/27 (22)

استرا اكتیبوالج ، شركھ مساھمھ (71)

سودرتالج ، السوید85-151-س

مشتقات ایمیدازوبیریدین تعمل على تثبیط افراز حامض المعده (54)
لھادىھدى احمد عبد ا (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   1

2002040374 (21)
2002/4/9 (22)

دویتشالند ح م ب ھھ.سانوفى افنتیس (71)

مصر-القاھرة -عابدین -ش ھدى شعراوى 18

مشتقات میر كاینوا میثیل امید طریقة تحضیرھا واستخداماتھا (54)
لطفى محمود محمد لطفى (74)

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

-   2

2002060597 (21)
2002/6/4 (22)

اوتومان للتجاره والتصنیع (71)

جمھوریھ مصر العربیھ-محافظھ القاھره -باب الشعریھ -شارع بورسعید 499

طریقھ لتحضیر مستحضر شاى خافض للسكر فى الدم باسم رویال (54)
یوسف محمد حافظ (74)

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

-   3



76

2002080974 (21)
2002/8/31 (22)

كالیفینش ایفارس (71)

التفیا-ایكشیكیل 5052، الف ى 25لیبیشو 

تركیب صیدلى (54)
محمود رجـائى الـدقى (74)

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

-   4

2002121348 (21)
2002/12/16 (22)

افنتیس كروببساینس س ا (71)

فرنسا-لیون 69009افیني رینیھ كاسان 55

تركیبات صیدلیة اساسھا مشتقات أزتیدین (54)
ھدى أنیس سراج الدین (74)

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

-   5

2003040339 (21)
2003/4/14 (22)

ج0المیرال برود سفارما أ (71)

لیندنھوف634-س ھھ-38لیدر ھوف دور فتراس 

مشتقات بیرولیدینیوم جدیدة (54)
دى احمد عبد الھادىھ (74)

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

-   6



77

2003040395 (21)
2003/4/23 (22)

جھوفمان الروش ا .ف  (71)

بازل ، سویسرا4070جرنز اشراستراس ك ھـ ، 124

موكسج-مستبدل والكیل دائرى –منشطات جلوكوكیناز الكیل دائرى  (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-  7

2003040396 (21)
2003/4/23 (22)

یو سى بى اس ایھ (71)

بروكسل بلجیكا1070بى 60اللي دى ال ریشیرشیھ 

نفثیل عملیات لتحضیرھا و استخداماتھا-6، 2كوینولینل و-6، 2مشتقات  (54)
مد بكیرمحمد مح (74)

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

-  8

2003070707 (21)
2003/7/21 (22)

آند كو ك جبوھرنجر انجلھایم فارما ج م ب ھـ (71)

انجلھایم ، المانیا173/55216بنجر ستراس 

كادویھ، وتحضیرھا واستخدامھا6–مشتقات االندولینون المستبدلھ فى الموضع  (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-  9



78

2003080768 (21)
2003/8/6 (22)

نوفارتیس أ ج (71)

بازل ، سویسرا354056لیختستراس 

مركبات عضویھ (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-  10

2003080834 (21)
2003/8/25 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الدقى–ش التحریر 

للجھاز التكمیلى ن الخالصات المختلفھ لنبات الشوحط كمثبطاتفاعلیھ تركیزات معینھ م
لجھاز المناعھ

(54)

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

-  11

2004030118 (21)
2004/3/15 (22)

محمود محمد شیحة. د. 3حسن حسن أحمد فرج . د.أ. 2جامعة أسیوط .1 (71)

جامعة اسیوط

والتخزین لتوصیل الموصل المبتكر ذا الكفاءة العالیة والثبات الكافى للتصنیع الصیدلى
االدویة تفاضلیا الى المخ

(54)

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

-  12



79

2004040182 (21)
2004/4/20 (22)

محمد جالل عبد الرحیم على (71)

صر العربیةجمھوریة م-محافظة اسیوط –القوصیة 

فى حافظة عملیة خلط لمجموعتین من المخدرات فى امبوالت محسوبة الجرعة ومعقمة
مزدوجة

(54)

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

-  13

2004050220 (21)
2004/5/15 (22)

– .إنستیتیوت فرنساس دو بیترول-2.شركة مساھمة إیطالیة–. إیھ.بي.إي إن آي إس-1
-4.شركة مساھمة إیطالیة–. ایھ.بي.إینیتكنولوجى إس-3.شركة مساھمة فرنسیة

(71)

رویل أفینو دو بویس برو،4إیھ 1-2.طالیاروما ، إی00144، 1ماتي ، . بیازالي إي-1
.إیطالیا، سان دوناتو میالنیز ، میالنو26ماریتانو . فیا أف -3مالمیزون، فرنسا 

مالط و عملیة عملیة إلنتاج ھیدروكربونات من غاز التخلیق بطریقة مستمرة فى مفاعالت
لفصل الطور الصلب من الطور السائل المنتج

(54)

ادسمر اللب (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  14



80

2005050241 (21)
2005/5/21 (22)

كیة مساھمةشركة أمری–میكروسوفت كوربوراشن  (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة98052وان میكروسوفت واى، ریدموند، واشنطن 

غالف البیانات المخططھ ألجزاء اكس (54)
12411امبابة 96ص ب -سـمر احمد اللبــاد  (74)

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

-  15

2005110490 (21)
2005/11/23 (22)

فالدیمیر فى ماكسیموف+فیفیان جى نو سیمباوم  (71)
14110 /سبرینج فیلد ھاوس، أوكفیلد رود، جوسوورت نیوكاسل ابون تاین، بریطانیا 

.، روسیا90، فالت11باھشـفنید چي، .، یوال3-موسكو ریجون، شیلكوفو
طریقة معالجة ألیاف الكتان (54)

مني بكیر/أ (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لمقدمة ومرفقات الطلبالفكرة اأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  16

2008010096 (21)
2008/1/20 (22)

ھولم كریستنسین بیوسیمستر ایھ بي سي (71)

.

طریقة وجھاز لتحویل مادة سیلیلوزیة إلى إیثانول (54)
سمر أحمد اللباد (74)
اإلدارة الخاص باستیفاء قرار اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  17
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2008020341 (21)
2008/2/28 (22)

شركة فرنسیة مساھمة–البوراتوار أجوتانت  (71)

فرنسا-لیون 69007–رو الیكساندر فلیمنج ، إف 1

البخارة مصممة بحیث یتم تعبئتھا مسبقا ثم تعقیمھا بواسطة أوتوكالفمحقن (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  18

2008030540 (21)
2008/3/30 (22)

شركة مساھمة ایطالیة–دى اى ماریا ، بینیدیتو  (71)

ایطالیا–میلیجنانو 20077–، اى 59/57فیا جیاردینیو 

بصورة عامةبنیة جاھزة لالستعمال منھا لتصنیع أساسات ووطائد وعناصر إنشائیة (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  19

2008081389 (21)
2008/8/17 (22)

لمانیة محدودة المسئولیةشركة ا-سنفینشن انترناشیونال جى ام بى اتش  (71)

لوراش، المانیا79541، 8. اندیسترستر

وجھاز زجاجي، غالف المستنبت الزجاجي، جھاز ترشیح، جھاز إضاءة، جھاز توجیھ
االستخدام والشحن

(54)

وجدى نبیھ عزیز: (74)
ة الخاص باستیفاء قرار اإلداراعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  20



82

2008111848 (21)
2008/11/12 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

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

نودلزانتاج (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  21

2008111932 (21)
2008/11/30 (22)

الفرماوىالسید ابو الفتوح عبد الحمید (71)

استراحات الرى بجوار الھویس/ كفر الدوار / محافظة البحیرة 

3وحدات توفیر وتنظیم میاة الري فتوح  (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ة المقدمة ومرفقات الطلبالفكرأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  22

2009010051 (21)
2009/1/12 (22)

وائل محمد نبیل لطفى (71)

12211مصر -القاھرة -شارع الجیزة 43

بالونة الكى (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ انات و بعض البی

-  23
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2009020150 (21)
2009/2/1 (22)

روتجرز ذى ستات یونیفرسى  (71)

االسكندریة1117ص ب 

تركیبات وطرق لحمایة الطبقات التحتیة من التدفق الحرارى والنیران (54)
د الھادىھدى احمد عب (74)

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

-  24

2009030340 (21)
2009/3/15 (22)

علي ابراھیم محمد موسي-2عیة معھد بحوث الھندسة الزرا-1 (71)

االسكندریة-سموحة –یثرب اسید 3عمارة 

تصنیع وحدة إلنتاج الوقود الحیوي (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لمقدمة ومرفقات الطلبالفكرة اأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  25

2009030345 (21)
2009/3/16 (22)

وائل صبري ابو بھیم حجازي (71)

ش قطر الندي متفرع من شارع مراد امبابة6

شریحھ من الثلج المرن (54)
تیفاء قرار اإلدارة الخاص باساعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  26



84

2009030364 (21)
2009/3/19 (22)

افریكان ایكسبلوسیفز لیمتد ـ شركة افریقیة (71)

وودمیاد ـ جنوب افریقیا2191وودالندس درایف 23/24ایة اى سى اى 

كیبات تأخیر زمن إطالق المتفجراتتصنیع تر (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  27

2009040470 (21)
2009/4/7 (22)

یسرى على سید عبد الھادى (71)

محافظة بنى سویف-مركز الوسطى -قریھ جزیره النور 

)ثانى اكسید كبریتات الكالسیوم المكربنھ(الجبس الحرارى  (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ و بعض البیانات

-  28

2009040493 (21)
2009/4/12 (22)

بافیل اندریاس ماكس (71)

فرانكفورت ـ المانیا 6-322، 2اناستراس 

المتعلقة طریقة وجھاز لتسجیل، إرسال، واالستماع ألحداث صوتیة في التطبیقات
تصاالتباال

(54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  29



85

2009040586 (21)
2009/4/27 (22)

ي صالح حمدهمحمد صبح (71)

شارع النھضھ ابوقیر المنتزه االسكندریھ22

للزیادهبرج االنتشال البحرى ذو الطفو الموجب والعرض والطول القابلین (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبالت لموضوعأو إجراء بعض التعدی/ بعض البیانات و 

-  30

2009040608 (21)
2009/4/29 (22)

كوتكس اس اسة اس  (71)

جیناى ـ فرنسا6973ـ ریوامیر ـ زد اى ـ لیون  نورد ـ اف ـ 35

األقل كمعدن وعاملاستخدام بولیمر مشط بوظیفة مطعمة ألكسید بولي ألكیلین واحد على
توافق شحنة لمواد مكلورة ملدنة بالحرارة

(54)

سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  31

2009040613 (21)
2009/4/29 (22)

ھانى اسماعیل احمد رمضان (71)

القاھرة-الساحل –شارع ابو زید 13

انبوبة مغلقة لدخول الماء (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبضوعأو إجراء بعض التعدیالت لمو/ بعض البیانات و 

-  32



86

2009050617 (21)
2009/5/3 (22)

أشرف عبد الرءوف محمد فؤاد أحمد (71)

القاھرة-محمود حفنى جاردن سیتى . ش د4

تدمیر األلغام المدفونة باستخدام التیارات الشاردة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متن:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  33

2009050635 (21)
2009/5/4 (22)

السید محمد السید عبده (71)

الزیتون_ حمامات القبة _ شارع التبر 1

ان الطبقة العازلة للرطوبةصمام ام (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  34

2009050661 (21)
2009/5/6 (22)
ت حسین بسیمد حسین مدح (71)

مساكن مصر للتعمیر مصر الجدیدة3منطقة 16عمارة 

الفیروساتجھاز تنظیف االسطح من االتربة والملوثات العالقة مثل الجراثیم و (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبء بعض التعدیالت لموضوعأو إجرا/ بعض البیانات و 

-  35



87

2009050674 (21)
2009/5/10 (22)

ماسا شوسیتس تكنولوجى  (71)

2139ج ـ م أ ـ \ماسا شوسیتس ـ كمبر77

طالئات بولیمریة توقف مفعول الفیروسات والبكتیریا (54)
سونیا فائق فرج (74)

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

-  36

2009050770 (21)
2009/5/26 (22)

احمد عبد العزیز عفیفى سلیمان (71)

القلیوبیة-شبرا الخیمة –الضباط مساكن2ش 46

جھاز تحكم ومراقبة ومخاطبة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  37

2009060864 (21)
2009/6/8 (22)

جامعة أسیوط (71)

محافظة أسیوط–71515رقم بریدي –جامعة أسیوط -المبنى اإلداري 

كرسي متحرك یتحرك ویرتفع ألعلى وأسفل ویصعد السلم أتوماتیكیا (54)
یفاء قرار اإلدارة الخاص باستاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  38



88

2009060883 (21)
2009/6/10 (22)

د حسین مدحت حسین بسیم (71)

مساكن مصر للتعمیر مصر الجدیدة3منطقة 16عمارة 

سیارة یمكن طویھا (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  39

2009060974 (21)
2009/6/24 (22)

SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (71)

42, rue Saint-Dominique,F-75007 Paris

أنظمة أسمنتیة منخفضة النفاذیة إلستخدام الحقن بالبخار (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-  40

2009060980 (21)
2009/6/24 (22)

إسماعیل عباس محمد (71)

شارع كمال ھارون برك الخام كرداسة41

فلتر تنفس (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلباء بعض التعدیالت لموضوعأو إجر/ بعض البیانات و 

-  41



89

2009071025 (21)
2009/7/2 (22)

محمود على احمد علي (71)

محافظة الشرقیة–الحسینیة –سعود 

فلتر متعدد المراحل للمعالجھ البیولوجیھ والكیمیائیھ لمیاه الصرف (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  42

2009071044 (21)
2009/7/6 (22)

عالء خیراهللا عبد العلیم الصیفي (71)

القاھرهـ 509شقة لفرج شارع شبرا روض ا) أ(46

محرك نفاث فائق السرعة یعمل بالھواء المضغوط (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  43

2009071046 (21)
2009/7/6 (22)

عالء خیراهللا عبد العلیم الصیفي (71)

روض الفرج القاھره-504ـ شقة شارع شبرا ) أ46(

الذاتي) مولد الكھرباء(الدینامو  (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  44



90

2009071057 (21)
2009/7/8 (22)

احمد السید محمد المھدى (71)

محافظة الدقھلیة-مركز منیة النصر -قریة میت الخولى مؤمن 

محرك الطفو (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء نازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب مت:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  45

2009071131 (21)
2009/7/26 (22)

نوكیا كوربوریشن  (71)

سیدى جابر ـ االسكندریة 452ص ب 

التعداد الصوتي (54)
محمود رجائى الدقى (74)

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

-  46

2009071138 (21)
2009/7/27 (22)

ن محمدعادل محمد حسی (71)

امبابھ-وراق العرب -شارع كامل عامر 29

ماتور الیكترونى (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  47
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2009071150 (21)
2009/7/29 (22)

محمود مقبل محمد مصطفى (71)
عابدین -703شقة –الدور السابع –تقاطع محمد فرید مع محمد محمود –شارع قولة 17

القاھرة-
مولد الطاقة الالنھائیة (54)

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

-  48

2009071153 (21)
2009/7/29 (22)

محمود مقبل محمد مصطفى (71)
عابدین -703شقة –الدور السابع –تقاطع محمد فرید مع محمد محمود –شارع قولة 17

القاھرة-
تكنولوجیا االخفاء (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  49

2009071154 (21)
2009/7/30 (22)

محمد محمد محمد ھاشم/د0أ (71)

القاھرة-المعادي –ش السالم 23

المطھیةالكشف عن لحوم الخنزیر ومنتجاتھ في المنتجات الغذائیة الحیوانیة غیر (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبض التعدیالت لموضوعأو إجراء بع/ بعض البیانات و 

-  50



92

2009081173 (21)
2009/8/4 (22)

سالمھ عبد الھادى محمد على (71)

مصر الجدیدة–میدان المحكمة –شارع ابو قیر 2

سخان میاه شمسى مطور (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  51

2009081186 (21)
2009/8/4 (22)

احمد ربیع عطوه ابراھیم (71)

بنى سویف-سمسطا -مازورة 

ت السیاراتماكینھ لفك واصالح وتركیب اطارا (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  52

2009081191 (21)
2009/8/6 (22)

محمود مصطفى مقبل (71)

عابدین-703شقة –الدور السابع –شارع قولة 17

مولد الطاقھ العالیة المضاعفھ (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  53



93

2009111685 (21)
2009/11/17 (22)

شركة أمریكیة مساھمة–أفیفال ، انك  (71)
الوالیات المتحدة-14221، ولیامزفیل ، نیویورك 138شیریدان درایف ، سویت 6400

األمریكیة
باطنیة مطعمة إعادة تشكیل سبیكة مدعوم في حمامات الصلب المصھور باستخدام أسالك

دات لألكسدةبمضا
(54)

ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  54

2009121899 (21)
2009/12/24 (22)

فت فودز جلوبال براندز ال ال سى ، شركة محدودة المسئولیةكرا (71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة60093ثرى الكس درایف ، نورث فیلد ایلینوس 

طریقھ خارج الجسم لتحدید مؤشر نسبھ السكرللمنتجات الغذائیھ (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء زل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  55

2009121901 (21)
2009/12/24 (22)

فیلیجنت لیمتد (71)

جیرفویس ستریت الدور السابع شیونج وان، ھونج كونج69

ت وطرق لخفض إنتقال مسبب المرض بین البشرأدوا (54)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

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

-  56



94

PCT/NA2004/000034 (21)
2004/5/29 (22)

سي ام اس بیبتیدز باتنت ھولینج كومباني لیمتد (71)

ھیلتى ستریت إیست ، نورث بوینتھونج كونج39رقم ، II كوداك ھاوس

3- β – D-4، 5] ریبوفیورانوسیل ثیازولو- [dنوویة واستخداماتھابیریدیمین ذو أطراف (54)
ھدي عبد الھادي (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  57

PCT/NA2004/000121 (21)
2004/11/2 (22)

شركة مساھمة أمریكیة-أیالن فارماسوتیكالس أي أن سى (71)

امریكا-94080جاتیو اى بولیفیرد سویز سان فرانسیسكو كالیفورنیا 800

فیھ إنتیجرینات ألفا مركبات أریل غیر متجانسة تثبط التصاق الخالیا البیضاء الذي تتوسط
–4

(54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  58

PCT/NA2004/000133 (21)
2004/11/29 (22)

تان اى بى أي سیاكو سى اوه ال تى دى (71)

.الیابان8505-541كاشومى شو كى اوساكا شى اوسا3دوشو ماشى 2-10

مركب ببریدین جدید (54)
سمر اللباد (74)

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

-  59
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PCT/NA2005/000006 (21)
2005/1/9 (22)

سیفالون ، انك (71)
الوالیات المتحدة19380–4245براندیواین باركواى وست شیستر ، بنسلفانیا 145

األمریكیة
تركیبات مودافینیل الصیدلیھ (54)

ھدى سراج الدین (74)
دارة الخاص باستیفاء قرار اإلاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  60

PCT/NA2005/000271 (21)
2005/6/4 (22)

شركة مساھمة امریكیة–وایث  (71)

امریكا07940فیف جیرلید فارمس مادیسون ان جي 

نانثریدین سلفونامید بھا استبدالمركبات داي ھیدروفی (54)
سمر اللباد (74)

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

-  61

PCT/NA2005/000419 (21)
2005/7/30 (22)

انك. بریدكس فارما سیتكلز ھولدنجز  (71)

الوالیات المتحدة-0801وبیورن ام ایھ -كیھ جیل ستریت 10

مركبات اریل بیبرازینیل جدیدة (54)
جورج عزیز (74)

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

-  62
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2002101086 (21)
2002/10/5 (22)

فؤاد عبد العزیز احمد حسنین (71)
- 12المتفرع من شارع الجالء رقم -شارع الریدى -منطقھ ابو راضى -المحلھ الكبرى 

الدور الثالث
-بین اصابع القدم استخدام االحماض الدھنیھ العضویھ فى ازالھ الرائحھ الكریھھ الناتجھ

وایضا یعالج التشققات الفطریھ بین اصابع االقدام
(54)

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

-   63

2009071066 (21)
2009/7/12 (22)

ھشام مرزوق عید السید احمد سویدان (71)

حلوان مكتب بیرید المعادى–البساتین -ش الجمھوریھ82

كوتش االمان (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء دم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لع:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   64

2009081224 (21)
2009/8/12 (22)

محمد حسین محمود الھایشة (71)

شارع الھایشة من شارع الثانویة6المنصورة 

توربین بموتور فكرة(فى المركبات والمنازل) غیر منتھیة(كھربائیة متجددة وحدة طاقة 
دیجیتال بدال من المرواح

(54)

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

-   65
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2009060978 (21)
2009/6/24 (22)

شركة أمریكیة مساھمة–ھوبر كوربوریشن . إم . جى  (71)

الوالیات المتجدة االمریكیى30339لتالنتاجي ایھ1000باركود سیركلسویث 1000

مواد سیلیكا مترسبة تبدي توافق كبیر مع سیتیل بیریدینیوم كلوراید (54)
ى انیس سراج الدینھد (74)

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

-   66

2003060616 (21)
2003/6/28 (22)

متدلی) كایمان(ایدینكس  (71)

ووكر سیكریتاریز، ووكر ھاوس، جراند كایمان، جزر الكایمان

العدوى میثیل ریبوفیورانوسیل لعالج حاالت– C -2َفالین لـ - O- L -3َاستر 
بفیروسات الصفراء

(54)

سمر اللباد (74)
اص باستیفاء قرار اإلدارة الخاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   67

2009071041 (21)
2009/7/6 (22)

مصطفى صالح الدین حامد عبد القادر (71)

الجیزه-الدقي-ش ابن مروان4

نظام تحكم تموین الوقود (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:ىالتقریر القانون

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   68
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2002080974 (21)
2002/8/31 (22)

كالیفینش ایفارس (71)

تفیاال-ایكشیكیل 5052، الف ى 25لیبیشو 

تركیب صیدلى (54)
محمود رجـائى الـدقى (74)

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

-   69

2003040339 (21)
2003/4/14 (22)

ج0المیرال برود سفارما أ (71)

لیندنھوف634-س ھھ-38لیدر ھوف دور فتراس 

مشتقات بیرولیدینیوم جدیدة (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-   70

2008122083 (21)
2008/12/24 (22)

اسامة سمیر سلیمان حمزة (71)

المھندسین-میدان لبنان-ش السودان223

ایزي كاري-حامل اكیاس (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   71
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باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 
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2008061096 (21)
2008/6/26 (22)

لیمتد. ستیل . بلویسكوب  (71)

استرالیا-3000فیتكوریا . میلبورن . كولینس ستریت 120. 11لیفیل 

طریقھ لعمل منتج مركب
ر الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبا:التقریر القانونى

(54)

-   1

PCT/NA2005/000861 (21)
2005/12/24 (22)

الوالیات المتحده االمریكیھ-ذى ترستیز اوف ذى یونیفرستى اوف بنسلفانیا  (71)
والیاتال6283–19104فیالدلفیا بنسلفانیا بى ایھ 200شستنت ستریت سویت 3160

المتحده االمریكیھ
جھاز محمول للعالج الكھربى المراض مفصل الركبھ

تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:القانونىالتقریر
(54)

-   2

PCT/NA2006/000131 (21)
2006/2/7 (22)

السوید-ساندفیك انتلكتویل بروبرتى ایھ بى  (71)

ساندفیكن السوید81811-اس 

منتج مقاوم للتحلل والتفكك المعدنى
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   3
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PCT/NA2006/001074 (21)
2006/11/12 (22)

شركة مساھمھ سویسریھ. بوھلر إیة جى (71)

.سویسرا –أوزویل 9240-سى أتش 

.نظام وطریقة لتخصیص مادة طحن في طاحونة دوارة
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:القانونىالتقریر

(54)

-   4

PCT/NA2007/000069 (21)
2007/1/23 (22)

ھالوالیات المتحده االمریكی-كولكوم اینكوربوریتد  (71)

امریكا1714-92121مور ھاوس درایف سان دییجو سى ایھ 5777

طریقھ وجھاز لمولد رقم عشوائى
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   5

PCT/NA2007/000850 (21)
2007/8/14 (22)

ھولندا–تویستیر بى فى  (71)

ھولندا–سى سى ریجسویجك 2289-ان ال . 10اینستینالن 

مختلفھطریقھ ونظام لتبرید تیار غاز طبیعى وفصل التیار المبرد الى اجزاء
سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

(54)

-   6
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PCT/NA2007/001189 (21)
2007/11/1 (22)
لى مین سونج (71)

كوریا873-451دو –سیتى جیونجى -میون بیونجتایك-رى اوسیونج–سوكسیونج 391

دوار لتوربین او رفاص ھوائى
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-  7

PCT/NA2007/001477 (21)
2007/12/27 (22)

االمریكیھالوالیات المتحده–ریجینیتك انك -الوالیات المتحده االمریكیھ -ناسا  (71)
1322-امریكا 77058میل كود ایھ ال ھویستون تكساس -ناسا بارك واى 2101

امریكا77478كریكفورد سیركل شوجار الند تكساس 
قوه كھرومغناطیسیھ لتعزیز اصالح نسیج

تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى
(54)

-  8

2008010071 (21)
2008/1/14 (22)

النرویج-بیترو تولز ایھ اس  (71)

النرویج-ستافانجیر 4033-ان . 21فابریكفین 

مجموعھ قفل یدویھ اقران اتصال سریع
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:لقانونىالتقریر ا

(54)

-   9



103

2008020259 (21)
2008/2/12 (22)

سویسرا-شركھ مساھمھ سویسریھ –اوبریست كلوزیرس سویسزیرالند جى ام بى اتش  (71)

سویسرا–ریناش 4153-سى اتش . 83رومیرستراسى 

ق حاویھتجمیعھ غل
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   10

2008040598 (21)
2008/4/10 (22)

المملكھ المتحده-شركھ مساھمھ بریطانیھ –بالنت ایمباكت بى ال سي  (71)

المملكھ المتحده-جیھ اف22ام . مانشستر . اس تي جامس كورت بروان ستریت 

تركیبھ زراعیھ
الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار:التقریر القانونى

(54)

-   11

2008071247 (21)
2008/7/24 (22)

ایطالیا–ارفیدى جیوفانى  (71)

ایطالیا-كرمونا سى ار 26100–اى –26فیا مركاتلو 

شریط من الصلب الساخن مناسب على وجھ الخصوص النتاج حزم من رقائق
كھرومغناطیسیھ
لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن:التقریر القانونى

(54)

-   12
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PCT/NA2006/000111 (21)
2006/1/30 (22)

الوالیات المتحده االمریكیھ-ذى بروكتر اند جامبل كومبانى شركھ متحده (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ45202وان بروكتر اند جامبل بالزا سینسیناتى اوھایو 

وقود لمحرك نفاث ومحرك غازى وصاروخ ومحركات الدیزل
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

(54)

-   13

PCT/NA2007/000341 (21)
2007/4/4 (22)

الوالیات المتحده االمریكیھ-بى جیھ سیرفیسز كومبانى (71)

امریكا77041ویستواى بارك بلفد ھویستون تكساس 4601

جھاز وطریقھ لصمام امان فى تجویف بئر
المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم :التقریر القانونى

(54)

-   14

PCT/NA2007/001128 (21)
2007/10/21 (22)
شركھ مساھمھ سویسریھ-بوھلر ایھ جى  (71)

سویسرا–اوزویل 9240–باھنھوفستراس سى اتش 

نظام وطریقھ لتمییز تیار من الجسیمات
اد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سد:التقریر القانونى

(54)

-   15
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2010060949 (21)
2010/6/7 (22)

ایزى فوركس ال تى دى (71)

قبرص3035جریفا دینى ستریت كریول كورت فیفث فلور لیماسول 1

جھاز ونظام وطریقھ للتداول عبر االنترنت
:تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم :القانونىالتقریر

مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   16

2010071237 (21)
2010/7/21 (22)

–سیرفیس بریمیوم–تي ام كي ( اوبشھیستوف اس اوجرانیشینوج اوتفیتستفینوستجو
شركھ

(71)

روسیا-105062. ایھ موسكو 2-40. یو ال بوكروفكا 

وصلھ ملولبھ عالیھ االحكام
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات مستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص، سمالر

(54)

-   17

2010071252 (21)
2010/7/25 (22)

شركھ مساھمھ بلجیكیھ–امكور فلیكسیبلیز ترانسباك ان في  (71)

بلجیكا–زافنتیم 1935-بي . 2دا فینسیالن 

عبوه مقاومھ للعبث یمكن الضغط علیھا
:ار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتب:التقریر القانونى

الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات مستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

(54)

-   18



106

2010071272 (21)
2010/7/28 (22)

شركھ محدوده انجلیزیھ–تیتان وود لیمتد  (71)

انجلترا–یو دي 118لندن دبلیو . ھامرسمیث روود 66. كینسینجتون سنتر 

عملیھ لمعالجھ الخشب باالسیتیل ومنتج منھ
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:القانونىالتقریر

كامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف ال
الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   19

2010081290 (21)
2010/8/2 (22)

شركھ مساھمھ امریكیھ–سي فى زا رابیوتیس اي ان سي  (71)

امریكا-94304سي ایھ . بالو التو . بورتر درایف 3172

لبیھاستخدام رانوالزین لعالج امراض وعائیھ ق
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:القانونىالتقریر

مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   20

2010081294 (21)
2010/8/2 (22)

شركھ مساھمھ امریكیھ–ا رابیوتیس اي ان سي سي فى ز (71)

امریكا-94304سي ایھ . بالو التو . بورتر درایف 3172

استخدام رانوالزین لمعالجھ االلم
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند مستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص، الرسم

(54)

-   21
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PCT/NA2006/000131 (21)
2006/2/7 (22)

السوید-ساندفیك انتلكتویل بروبرتى ایھ بى  (71)

ساندفیكن السوید81811-اس 

منتج مقاوم للتحلل والتفكك المعدنى
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:نونىالتقریر القا

(54)

-   22

2007020088 (21)
2007/2/19 (22)

الوالیات المتحده االمریكیھ-ویــث  (71)

.الوالیات المتحده االمریكیھ -7940فایف جیرالدا فارمز مادیسون نیوجیرسى 

بى لمشتقات الكالیشیمیسینعملیات التخلیق التقار
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:القانونىالتقریر

(54)

-   23
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بیان 
ـابرفضھا فنًیصدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 
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1998030318 (21)
1998/3/21 (22)

ال جى كیمیكال لیمتد (71)

القاھره1349/ب .ص 

ملح من مشتق نفثیریدین حامض كربوكسیلیك
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   1

2001020120 (21)
2001/2/12 (22)

استرا زینكا یوكي لیمتد بریطانیا، شیونوجیة اند كو لیمتد الیابان (71)

ل ن ، المملكة المتحدة6ستاتھوف جیت لندن واى 15

مشتقات بیریمیدین
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   2

2001101072 (21)
2001/10/13 (22)

ھایم فارما ك جبوھرنجر انجل (71)

المانیا-انجلھایم ام راین 55216-173ع

لتحضیرھامركبات جدیده مضاده الفراز الكولین یجوز استعمالھا كادویھ وعملیات
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   3
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2002060603 (21)
2002/6/5 (22)

ھج ـ شركھ مساھم. ھوفمان الروش ا . ف (71)

ـ بازل ـ سویسرا4070جرانزششراستراس ك ھـ ـ 124

تركبیھ دوائیھ جدیده
فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-   4

2002070843 (21)
2002/7/24 (22)

بوھرنجر انجلھایم (71)

االسكندریھ1117ص ب 

مثبطات بولیمراز فیروسیة
)صندوق برید(فنى رفض:التقریر القانونى

(54)

-   5

2003050430 (21)
2003/5/7 (22)
فى. فیرینج بى  (71)

ھولندا–جیھ اكس ھوفدورب 2132–، ان ال 144بوالریس افنیو 

جرعھ قابلھ لالنتشار فى الفم من الدیسموبریسین
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   6
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2003070700 (21)
2003/7/19 (22)

ایلى لیلى آند كومبانى (71)

اإلمریكیةلیلى كوربوریت سنتر ، مدینة اندیانا بولیس ، والیة اندیانا ، الوالیات المتحدة

معدالت انتقائیھ لمستقبل االستروجین
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  7

2003070732 (21)
2003/7/28 (22)
نوفارتیس أ ج (71)

بازل ، سویسرا4056/ 35لیختستراس 

ثیو فنیكربوكسیلیكفینا نثرنیل) ا(الستر حمض اثنى عشر ھیدرو حلقى ) ب(متعدده الشكل 
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  8

2003080789 (21)
2003/8/12 (22)

ما ج م ب ھـ آند كو ك جبوھرنجر انجلھایم فار (71)

انجلھایم ، المانیا55216/ 173بنجر ستراس 

صیاغات إیروسول لإلستنشاق تشمل مضاد كولینى
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-  9
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2003100971 (21)
2003/10/8 (22)

أفینتیس فارما دویتشالند ج م ب ھـ (71)

د فرانكفورت ام ماین المانیا-5065926برونجشتراس 

مثبطات ثنائیة الحلقة جدیدة للیباز الحساس للھرمون
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  10

2004030100 (21)
2004/3/8 (22)

الھیئة القومیة للرقابة والبحوث الدوائیة (71)

جمھوریة مصر العربیة-لجیزة محافظة ا-الدقى–ش وزارة الزراعة 51

كریم مرطب طویل المفعول باستخدام البلورات السائلة
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  11

2004030127 (21)
2004/3/21 (22)

)مید-دي(شركة تنمیة الصناعات الطبیة واألدویة  (71)

eeجمھوریة مصر العربیة-المنوفیة محافظة -منطقة مبارك الصناعیة –قویسنا 

جل-دي مید 
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  12
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2004090418 (21)
2004/9/30 (22)

جیانجسو ینسن بیوتك كو ، لیمتد (71)

، الصین214431دینج شان رود بینجیانج دیفیلوبمنت زون جیانجین ، جیانجسو 10

د جدیدة لإللتئام السریع ألسطح الجلد المجروحةمواد تضمی
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  13

2004100452 (21)
2004/10/25 (22)

د سالمة محمد عمر الضریر.أ (71)
محافظة االسكندریة -سیدى بشر -متفرع من شارع جمال عبد الناصر 40شارع خلف 5
ربیةجمھوریة مصر الع-

STONIL تركیبة من االعشاب الطبیة لتفتیتحصى الكلى والمثانة
)صندوق برید(رفض فنى :التقریر القانونى

(54)

-  14

2005030147 (21)
2005/3/23 (22)

كریم حسنین اسماعیل عبد-محسن محمد محمد فتح اهللا -. عباس عبد السالم غازى
المعبود

(71)

ش2-ش اسماعیل القبانى، مدینھ نصر 56-الحجاز، مصر الجدیده، القاھره ش 18
مبارك ارض الجولف،مصر الجدیدة

الرحمتركیبات صیدلیھ مھبیلیھ من احماض عضویھ لزیاده لیونھ وانضاج عنق
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  15
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2005080371 (21)
2005/8/15 (22)

شركة أمریكیة مساھمة–یكروسوفت كوربوراشن م (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-98052ولن میكروسوفت واى ، ریدموند ، واشنطن 

حاسب آلى قابلة وصلة بینیة لمستخدم أمر لعرض وسائل تحكم وظیفیة لبرنامج) (54 (
الختیار

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  16

2008030492 (21)
2008/3/23 (22)

شركة مساھمھ امریكیة–میكروسوفت كوربوراشن  (71)

امریكا–6399-98052وان میكروسوف واى ، ریدموند دبلیو ایھ 

دوال تصنیف باستخدام إحصائیات استخدام وثیقة
)صندوق برید(رفض فنى :القانونىالتقریر

(54)

-  17

2008040595 (21)
2008/4/10 (22)

أ ، شركة مساھمة. انفیرجینز یوسیت س : (71)

تیاتیونس ، سانتاجو ، شیلى500

والتصمیم رقع الرصف الصلب المعدل المستخدم فى الطرق والشوارع والطرق السریعة
العلمى لھا

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  18
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2008040681 (21)
2008/4/23 (22)

شركة مساھمة ایطالیة–اس انترناشیونال بیومیدیكال سیستیمس اس بي ایھ . بي . أي  (71)

ایطالیا–تریست 34121-أي . 14. فیا سان نیكولو 

طریقة إلنتاج جھاز مغلَّف داخل الوعاء
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-  19

2008050848 (21)
2008/5/21 (22)

أوینز بروكواي جالس كونتینر إنك شركة متحدة أمریكیة (71)

الوالیات المتحدة43551وان مایكل أوینز واي بیریسبرج، أوھیو 

جھاز وطریقة لضمان دوران حاویة أثناء المعاینة
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-  20

2008081340 (21)
2008/8/6 (22)

جمال ابو الحمد طغیان صابر (71)

مدینة نصر/ شارع الحدود عزبة الھجانة 30

فكرة مبتكرة لتوسیع استخدام الخالیا الشمسیة فى تولید الكھرباء
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  21



116

2008091532 (21)
2008/9/14 (22)
سعود الفرسوفاء محمد م (71)

االسكندریة-53شقة –تعاونیات سموحة 27

احتواء اوراق وثمار الكونوكارباس على زیت االومجا
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  22

2008101654 (21)
2008/10/8 (22)
ملفن ال برت (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-87544نیو میكسیكو -لوس انجلوس -كاسكابل 161

مجمع شمسى حوضى رقیق الغشاء
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  23

2008111827 (21)
2008/11/9 (22)

أحمد خالد السید عبد العزیز وصفى (71)

مدینة نصر-ش الفریق أول على على عامر المنطقة السادسة5

األلكترونى) المحمول(قل الحمام المتن
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  24
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2009010040 (21)
2009/1/11 (22)

حسن شحات مصطفى دسوقى (71)

القاھرة-متفرع من احمد عصمت بعین شمس الشرقیة –ش تادرس اسطفانوس 52

HR
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  25

2009010056 (21)
2009/1/13 (22)

ستاف روجر-شركة مساھمة نرویجیة –اجر سوبسیا ایھ اس  (71)
5011-ان . 18جورجینیس فیرفت -ستراوم النرویج 5342ان 163اوه بوكس . بي 

النرویج–بیرجین 
وسیلة من سلسلة أنابیب لنقل مائع من رأس البئر إلى سفینة

رفض فنى:القانونىالتقریر
(54)

-  26

2009040501 (21)
2009/4/15 (22)

'شركة إیطالیة ' . أ.ب.سایبیم س (71)

.إیطالیا–سان دوناتو، میالنیز 20097-، ى67فیا مارتیرى دى كالیفورنیا، 

نظام لحام
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  27
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2009050736 (21)
2009/5/18 (22)

محمد مسعد مسعد عید (71)

ملك على الحبال-10شقة -109عمارة -منطقة الكویت -حى العرب -بور سعید 

شمس طیبة
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  28

2009050786 (21)
2009/5/26 (22)

نبیل لیون الخیاط (71)

ام مطاطى للدراجة بدًال من إطارھاحز
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  29

2009121782 (21)
2009/12/10 (22)

ج.سینجینتا بارتیسباشن ا (71)

سویسرا-باسیل4058-سى اتش215شفالدالیھ 

الدقیقھأمیدات حمض بیرازول كربوكسیلیك نافعھ كمبیدات للكائنات الحیھ((
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  30
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2009121885 (21)
2009/12/23 (22)

أحمد عبدالقادر بدرالدین الزق (71)

محافظة المنوفیة–مركز تال –قریة طبلوھا 

دینامو العادم
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  31

2010010083 (21)
2010/1/17 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الجیزه-الدقى -شارع التحریر

ترقق العظام و ثقب الراس
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  32

2010010093 (21)
2010/1/18 (22)

المركز القومي للبحوث (71)

الدقى-شارع التحریر

بروتین العظامتحدیدالعمر بتحلیل
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  33
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2010010095 (21)
2010/1/18 (22)

احمد محمد ابراھیم زھیرى (71)

2 شقھ2مدخل -12عماره -المساكن االقتصادیھ -المعھد الدیني.ش-المنزلھ دقھلیھ 

–وضع البیض مره ثانیھ بعد عام مناكتشاف الول مره تلقیح ملكھ نحل العسل طبیعیًا
.بواسطھ احد ابنائھا–داخل خلیتھا 

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  34

2003050465 (21)
2003/5/19 (22)

بالو لیمتد–شـیرینج  (71)

لوسرن ، سویسرا6004، س ھـ 5تویفر ستراس 

فسى فى الماشیھ والخنازیرتركیبات لعالج عدوى الجھاز التن
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   35

2005030147 (21)
2005/3/23 (22)

كریم حسنین اسماعیل عبد-محسن محمد محمد فتح اهللا -. عباس عبد السالم غازى
المعبود

(71)

ش2-، مدینھ نصر ش اسماعیل القبانى56-ش الحجاز، مصر الجدیده، القاھره 18
مبارك ارض الجولف،مصر الجدیدة

الرحمتركیبات صیدلیھ مھبیلیھ من احماض عضویھ لزیاده لیونھ وانضاج عنق
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   36
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2005030131 (21)
2005/3/19 (22)

جمیل محمد على البسومى (71)

محافظة البحیرة-مركز ابو حمص -ة تبع الحرف-قریة رشدى 

محلل فضائى حدیث
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   37

2009071035 (21)
2009/7/5 (22)

یاســر عـــبــد اهللا رجــب حـــــسن (71)

القاھرة–روض الفرج –حارة روض لفرج 78

رنت وشبكات المحموللوحھ أسعار العمالت متصلھ باإلنت
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   38
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بیان
ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة2002لسنھ 82رقم 
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024304 (11)
2004050204 (21)

aspergillus niger olivaceo fuscus انتاج حمض الستریك من عزلھ محلیھ لساللھ (54)
Production of citric acid by a locally isolated Aspergillus niger strain
Patent Period Starts in 2004 and Ends in 2024

ولید احمد لطفي علي-خالد محمد فتح اهللا غانم -ایھاب راغب محمد الحلو  (71)

-   1

024072 (11)
2000050680 (21)

میثانو ثاني بنزوسوبیران-10،11عملیھ لتحضیر مشتقات  (54)
processfor preparing a10 ,11 METHANODIBENZOSUBERANE
DERIVATIVES

ایلي لیلي اند كومباني (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   2

024223 (11)
2001050461 (21)

-1-(بیبریدینN-2(4-(3-ھیدروكسى -6تركیبات ثابتھ من مركب 
ثیوفین وامالح منھ(b)بنزو)میثوكسى فنیل-4(-2-)فینوكسى)ایثوكسى)یل

(54)

stablized formulations of 6-hydroxy-3-(4-(12(piperidin-1-
yl)ETHOXY)PHENOXY)-2-(4-
METHOXYPHENYL)BENZO(B)THIOPEHENE AND SALTS
THEREOF

ایلى لیلى اند كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   3
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022903 (11)
2001050565 (21)

تحسینات فى طالء الشرائح الرقیقھ (54)
IMPROVEMENTS IN COATINGS ON SUBSTRATES

بیلكینجتون نورث امریكا انك (71)
سمر اللباد (74)

-   4

023488 (11)
2003050445 (21)

جھاز محاكاه واستخدامھ فى تدریبات السباحھ خارج المیاه (54)
Devic for training on swimming

مجدى محمد السید غرابھ (71)

-   5

023785 (11)
PCT/NA2005/000716 (21)

حلوى كرامیل جامده لھا الوان مدعمھ (54)
HARD CARAMELS WITH SUPPORTED COLORS

اوشسینفورت/ زودسكر اكتنجیز لشافت مانھیم  (71)
ھدى انیس سراج الدین (74)

-   6
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023740 (11)
PCT/NA2005/000737 (21)

اداه الزالھ الشعر و طریقھ لتحسین ازالھ الشعر (54)
HAIR DEPILATING DEVICE AND METHOD FOR IMPROVED
DEPILATING COVERAGE

دولیف موشي (71)
وجدى نبیھ عزیز (74)

-  7

023961 (11)
PCT/NA2005/000744 (21)

الموصالت المستخدمھ فى تجویف ووصلھ) الموصالت المحمولھ ( وحده ضبط االتصال 
الكھربائیھ

(54)

A CONTACT – HOLDER UNIT FOR AN ELECTRICAL
CONNECTION SOCKET / PLUG

ایھ.بى. سایب اند سكیللر اس (71)
موریس وھبھ موسى (74)

-  8

020400 (11)
1989050240 (21)

معالجة غاز ایدروكربون (54)
HYDROCABON GAS PROCESSING.

شركة متحدة-الكوركوربوریشن الكورب (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   9
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020878 (11)
1996050449 (21)

طریقھ لزیاده نقاء المیالمین (54)
METHOD FOR INCREAING PURITY IN MELAMINE

میالمین كیمیكالز انك (71)
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1

فھـــرس العدد
رقم الصفحة الموضــوع
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v -------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  -

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

1 ----والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس2011بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر يونيو  -

5 والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون بشأن 2011بـيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر يونيو         

---------------------------------------------PCTالبراءات 

-

38 اتفاقیة إطارللطلبات المقدمة فــى2011يونيو خالل شهرلـبات التـى تم قبولها      بالطبـيان   

--------------------------MAIL BOX) الجات(التعاون بشأن البراءات 

-

42 معاهدة باريس والمقدمة فى 2011التـى تـم قـبولها خـالل شـهر يونيو            بالطلـبات   انبـي 

---------------------------------)من القانون 17وفقا الحكام المادة (
45 والمقدمة فى اطار اتفاقيــــة    2011التـى تـم قبولها خالل شهر يونيو         بالطلـبات   انبـي 

------------)من القانون 17وفقا الحكام المادة (PCTبشأن البراءاتالتعـــاون

-

48 دمة فى اطارمعاهدة باريس والمق2011بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر   يونيو 

--------------------------------------------)نموذج منفعة( 

-

51 --للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقية باريس 2011يونيو بيان البراءات الصادرة خالل شهر -
55 لتعاون اتفاقية اللطلبات المقدمة فى إطار  2011يونيو  بـيان البـراءات الـصادرة خالل شهر         

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

-



2

70 -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه  -
77 -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن  -
80 -------------------لتى صدرت لها قرارات برفضها فنيـــــا بيان بالطلبات ا -
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بـيان بالبراءات والطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق              

-----وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية2002لسنه 82الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

-

98 -------------------------------------------ئية بيان باحكام قضا -



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل 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 ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



  العددافتتاحية 
 

 
 لسنة  57    دخلـت مـصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 1949 لسنة   132 الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           1939
 82 ثم قانون رقم     وم والنماذج الصناعية ،   ــالخـاص ببراءات االختراع والرس    

 وبمقتضى القانون األخير فإنه     ملكية الفكرية  والخاص بحماية حقوق ال    2002لسنة  
يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم             

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
ميع المجاالت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى ج   

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

 .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 
 

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

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بما       واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت       
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .ةـالمتقدم

              القائم بأعمال        
 االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

                                    
 "عادل السعيد عويضه . أ       "      
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72 اسم المخترع
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رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
GB المملكة المتحدة BM برمودا

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
GW غینیا بساو CG الكونغو
GY جویانا CH سویسرا
HK ھونج كونج CI ساحل العاج
HN ھندوراس CL شیلى
HR كرواتیا CM رونیكام
HU المجر CN الصین
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )
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تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
MD جمھوریة ملدوفا ID إندونسیا
ML مالى IE أیرلندا
MN منغولیا IL إسرائیل
MR موریتانیا IN الھند
MT مالطا IQ العراق
MV جزر المالدیف IR إیران
MW مالوى IS أیسلندا
MX الماكسیك IT إیطالیا
MY مالیزیا JO االردن
MZ موزمبیق JP الیابان
NA نامیبیا KE كینیا
NE النیجر KG كرجیزستان
NG نیجیریا KM كومورس
NI نیكاراجوا KN سانت كیتسى ونیفیز
NL ھولندا KP )شمالیة(جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
NO النیرویج KR )الجنوبیة(جمھوریة كوریا
NZ نیوزیالندا KW الكویت
OM عمان KZ كزاخستان
PA بنما LA جمھوریة الو الدیمقراطیة
PE بیرو LB لبنان
PG جمھوریة غینیا الجدیدة LC سانت لوشیا
PH الفلبین LI لیخنشتین
PK باكستان LK سیریالنكا
PL بولندا LR لیبیریا
PT البرتغال LS لیسوتو
PY بروجواى LT لتوانیا
QA قطر LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر

( v )



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

SL سیرالیون
SM سان مارینو
SN السنغال
SO الصومال
SR سورنیام
ST ساوتومى و برنسبى
SV السلفادور
SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
TD تشاد
TG جووت
TJ طاجیكستان
TH تایالند
TM تركمانستان
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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ان بی
2011التى تم قبولھا خالل شھر یونیھبالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



2

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ى مكتب براءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خالل ستین             وجھ إل ی

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا      یوماً  
ادة   ن الم ثة م رة الثال ام الفق یقًا ألحك یة  16تطب وق الملك ة حق ون حمای ن قان م

"2002لسنة 82الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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2005120539 (21)
2005/12/24 (22)

محمود منصور محمود أحمد (71)
منصور محمود أحمدمحمود  (72)

ماكینة للفینو (54)

-   1

2007060291 (21)
2007/6/4 (22)

فتحى محمود محمد مصطفى (71)
فتحى محمود محمد مصطفى (72)

كیلو جرام بأكیاس 5ماكینة تعبئة ووزن و قفل و رص و تحمیل عبوات الدقیق الفاخر زنة 
سابقة التجھیز

(54)

-   2

2008071283 (21)
2008/7/29 (22)

المركز القومى للبحوث (71)
كمال محمد علي خلیل (72)

ماجده محسب السید (74)
تشخیصیھعزل الماده الوراثیھ البكتیریھ بالطریقھ القلویھ باستخدام مجموعھ (54)

-   3

2008081406 (21)
2008/8/20 (22)

ركز القومى للبحوثالم (71)
وفاء محمد السید حجاج. د (72)

ماجده محسب السید (74)
مبید حیوى لمقاومة مرض التشوة الخضرى والزھرى بالمانجو (54)

-   4
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2008122053 (21)
2008/12/21 (22)

LINDE AKTIENGESELLSCHAFT. A CORPORATION
ORGANIZED UNDER THE LAWS OF GERMANY

(71)

Santos,dos, JORHE (72)

Roos, ARNE

Wimmer, GEORG

الطریقھطریقھ لربط الواح انبوب وانابیب باالضافھ الى اداه احتكاك لتنفیذ (54)
10 2007 063075.3 (31)

2008/12/21 (32)

DE (33)

-   5

2009030325 (21)
2009/3/12 (22)

مد حلمي عبد الرءوف محمدمح (71)
محمد حلمي عبد الرءوف محمد (72)

عشاري السعة األوتوماتیكي ذوخرج یساوى الخمس عشرة قیمة (54)

-   6

2009040610 (21)
2009/4/29 (22)

محمد فوزى عبد المجید البدیوى (71)
محمد فوزى عبد المجید البدیوى (72)

الذكیةبوابة الرى (54)

-   7
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر یونیھ بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



6

ل ذى شأن      "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
باب اال  ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تین ی الل س ك خ راض وذل عت

ریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام            ى ج ب ف بول الطل ن ق اریخ االعالن ع ت
ادة          ن الم ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون   16الفق

"2002لسنة 82رقم 
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2008020240 (21)
2008/2/10 (22)

MICROSOFT CORPORATION.(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
SRINIVASAN, SRIDHAR (72)

جھاز وطریقھ لتشفیر وفك تشفیر اوساط رقمیھ (54)
PCT/US2006/030308 - 11/203,008 (31)

2006/8/3 - 2005/8/12 (32)
US (33)

-   1

2008030491 (21)
2008/3/23 (22)

MITSUBISHI CHINEDU CO LTD(JAPAN) (71)
OISHI, KEIICHIRO (72)

سبیكة نحاسیة سھلة القطع تحتوي على كمیة ضئیلة جدًا من الرصاص (54)
PCT/JP2005/018206 (31)

2005/9/22 (32)
JP (33)

-   2
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2008060963 (21)
2008/6/10 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND) (71)
1-TOBLER, HANS (72)
2-WALTER, HARALD
3-CORSI, CAMILLA
4-EHREFREUND, JOSEF
5-GIORDANO FANNY
6-ZELLER , MARTIN

عملیة لتحضیر االمینات (54)
 05027072,7 - PCT/EP2006/011885 - 06008248,4 (31)

2005/12/12 - 2006/12/11 - 2006/4/21 (32)
EP (33)

-   3

2008060969 (21)
2008/6/11 (22)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD (JAPAN) (71)
1-TSUKUDA, SHINTARO (72)
2-MITANI, SHIJERU
3-NAKAMURA YUJI

تركیب مبید للفطریات محتوى مشتق حامض امید كربوكسیلیك (54)
2005 -363286- 2006 - 254477- PCT/JP2006/325320 (31)

2005/12/16 - 2006/9/20 - 2006/12/13 (32)
JP (33)

-   4
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2008061026 (21)
2008/6/17 (22)

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED (UNITED
KINGDOM)

(71)

GAEMERS, SANDER (72)
المتفاعلة في طور الغازحدة أو أكثر من الموادعملیة إلنتاج منتج في طور مكثف من وا (54)

PCT/GB2006/004359 - 05257795.4 (31)
2006/11/22 - 2005/12/19 (32)

EP (33)

-   5

2008081314 (21)
2008/8/3 (22)

GRT, INC .(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-GADEWAR, SAGAR, B (72)
2-WYRSTA, MICHAEL, D
3-GROSSO, PHILIP
4-KOMON ZACHARY
5-SHERMAN , JEFFREY
6-ZHANG , AIHUA
7-MCFARLAND ERIC

عملیة مستمرة لتحویل الغاز الطبیعي الي ھیدركروبات سائلة (54)
PCT/US2007/003091 - 60/765.115 (31)

2007/2/5 - 2006/2/3 (32)
US (33)

-   6
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2008081330 (21)
2008/8/5 (22)

NOKIA SIEMENS NETWORKS S.P.A (ITALY) (71)
1-DE ZEN, GIOVANNA
2-MILITARU, ADRIAN
3-BERNARDI, ALESSANDRO

(72)

لتعیینات شخصیة طریقة و تصمیم لتوصیل وسط متعددة لبطاقة أعمال مسبقة التصمیم وفقا
لتحسین خط النداء الحالىIMS قائمة علىPLMS من خالل

(54)

06425070.7 - PCT/EP2007/000942 (31)
2006/2/10 - 2007/2/5 (32)

EP (33)

-   7

2008091487 (21)
2008/9/4 (22)

RIB LOC AUSTRALIA PTY LIMITED (AUSTRIA) (71)
1-CRAWFORD, GLENN (72)
2-BATEMAN, IAN, ROGER
3-MAYMAN, CRAIG, ANTHONY

طریقة وجھاز لتثبیت شریط أثناء اللف (54)
PCT/AU2007/000296 - 2006901189 (31)

2007/3/8 - 2006/3/9 (32)
AU (33)

-   8
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2008091510 (21)
2008/9/10 (22)

RENOVO LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
1-FERGUSON, MARK, WILLIAM, JAMES (72)
2-MELLOR, PHILLIP
3-LAVERTHY, HUGH, GERARD
4-OCCLESTON, NICK
5-O'KANE, SHARON
6-HIGGINBOTTOM, SIMON

تغلیف البروتین (54)
PCT/GB2007/000814 - 0604964.7 (31)

2007/3/9 - 2006/3/11 (32)
GB (33)

-   9

2008101662 (21)
2008/10/9 (22)

SCOTT,LIONEL (UNITED KINGDOM) (71)
SCOTT,LIONEL (UNITED KINGDOM) (72)

طریقة لمعالجة منتجات طازجھ (54)
PCT/GB2007/001313 - 0607293,8 - 0609290,2 (31)

2007/4/10 - 2006/4/11 - 2006/5/10 (32)
GB (33)

-  10

2008101711 (21)
2008/10/19 (22)

INEOS EUROPE LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
WILLIAMS , VAUGHAN. CLIFFORD (72)

عملیة لمعالجة تیار منتج (54)
60/792.705 - PCT/GB2007/001077 - 0613676.6 (31)

2006/4/18 - 2007/3/26 - 2006/7/10 (32)
GB (33)

-  11
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2008101744 (21)
2008/10/22 (22)

1-LEE, KIL-JIN (UNITED STATES OF AMERICA)
2- LEE, YOUNG-MI

(71)

1-LEE, KIL-JIN
2-LEE, YOUNG-MI

(72)

(UBIQUITOUS CARD) نظام وطریقھ للبیع باستخدام بطاقھ بمفھوم جدید (54)
10-2006-0036966 - PCT/KR2007/001859 (31)

2006/4/25 - 2007/4/17 (32)
KR (33)

-  12

2008122003 (21)
2008/12/14 (22)

SEISPEC, LLC.(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-PURYEAR, CHARLES, I. (72)
2-LOVE, JEFF, L.

طریقة الكتساب انتقائي للبیانات محدودة النطاق في تكوینات جوفیة (54)
11/451,571 - PCT/US2007/013382 (31)

2006/6/13 - 2007/6/7 (32)
US (33)

-  13

2009010115 (21)
2009/1/26 (22)

BONGRAIN S.A. (FRANCE) (71)
MOREL, MARYLISE (72)
FOUQUE, DANIEL

تغلیف خاّص بمنتوج غذائي متضّمن سداد لّین فوقھ غطاء (54)
0606875 - PCT / FR 2007/001073 (31)

2006/7/27 - 2007/6/27 (32)
FR (33)

-  14
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2009010118 (21)
2009/1/26 (22)

BJ SERVICES COMPANY, U.S.A.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-HILL, THOMAS, G. (72)
2-BOLDING, JEFFREY, L.

فى البئرام أنابیب ملتفةمكونات شجرة صمامات معدلة و طرق مرتبطة بھا الستخد (54)
11/461,858 - PCT/US2007/017226 (31)

2006/8/2 - 2007/8/2 (32)
US (33)

-  15

2009010123 (21)
2009/1/28 (22)

CORDI , GEOPOLYMERE SARL (FRANCE) (71)
1-DAVIDOVITS, RALPH (72)
2-DAVIDOVITS, MARC
3-DAVIDOVITS, JOSEPH
RED LION CENENT TECHNOLOGY LIMTED (FARNCE) (73)

أسمنت جیو بولیمیرى یعتمد على الرماد المتطایر ویكون امن (54)
0606923 - PCT/FR2007/001285 (31)

2006/7/28 - 2007/7/26 (32)
FR (33)

-  16
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2009030272 (21)
2009/3/1 (22)

MEBIOL INC. (JAPAN) (71)
1-FUJII, MANABU (72)
2-YOSHIOKA, HIROSHI
3-MORI, YUICHI
4-OKAMOTO, AKIHIRO

نظام زراعة نبات (54)
2006-254439 - 2007-144202 - PCT/JP2007/067578 (31)

2006/9/20 - 2007/5/30 - 2007/9/10 (32)
JP (33)

-  17

2009030321 (21)
2009/3/11 (22)

OMYA S.A.S. (FRANCE) (71)
LARGEAUD, Gil (72)

جھاز لتحدید خصائص توزیع الحجم الجسیمي للمساحیق واستخداماتھ (54)
PCT/IB2007/002644 - 0608038 (31)

2007/9/12 - 2006/9/14 (32)
FR (33)

-  18
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2009030360 (21)
2009/3/18 (22)

GOSSAMER SPACE FRAMES (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-CURTIS, GARY, N. (72)
2-HACKBARTH, DEAN, R.
3-REYNOLDS, GLENN, A.

نظام نقطة توصیل لھا إطار ھیكلى (54)
11/525,721 - PCT/US2007/005761 (31)

2006/9/22 - 2007/3/8 (32)
US (33)

-  19

2009030375 (21)
2009/3/22 (22)

MT SKELLEFTEA MEMOTEKNIK AB(SWEDEN) (71)
1-HEDSTROM, LARS (72)
2-LINDBERG, ROBERT
3-NYSTROM, KJELL
4-GRANKVIST, STEFAN

جھاز لربط كبل معزول بطریقة كھربائیة باالرض (54)
0602000-2 - PCT/SE2007/050594 (31)

2006/9/22 - 2007/8/30 (32)
SE (33)

-  20

2009040441 (21)
2009/4/2 (22)

SCT SORAIN CECCHINI TECNO SRL (ITALY) (71)
CARRERA, ALBERTO (72)

وحدة معالجة فضالت حیویة (54)
PCT/IB2007/053693 - 06020783,4 (31)

2007/9/13 - 2006/10/3 (32)
EP (33)

-  21
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2009040551 (21)
2009/4/22 (22)

1-SYNGENTA PARTICIPATIONS AG(SWITZERLAND)
2-SYNGENTA LIMITED (UNITED   KINGDOM)

(71)

1-STOCK, DAVID (72)
2-TAYLOR, PHILIP
3-SCHNEIDER, RUDOLF

تركیبات مبیدة لالعشاب (54)
0621440.7 - PCT/EP2007/009276 (31)

2006/10/27 - 2007/10/25 (32)
GB (33)

-  22

2009050624 (21)
2009/5/3 (22)

UREA CASALE S.A. (SWITZERLAND) (71)
1-ZARDI, FEDERICO (72)
2-STICCHI, PAOLO
3-BRUNENGO, PAOLO

عملیة إلنتاج الیوریا ووحدة إنتاج متعلقة بذلك (54)
06022991,1 - PCT/EP2007/008730 (31)

2006/11/4 - 2007/10/9 (32)
EP (33)

-  23



17

2009050753 (21)
2009/5/21 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-BEHRENS, HOLGER (72)
2-KUMMEL, LUTZ
3-LENGSDORF, CHRISTIAN
4-JURGENS, ROBERT

الجة الحراریة للحامطریقة وجھاز للمع (54)
PCT/EP2007/010,074 - 102006055402,7 - 102007024654,6–

102007054876,3
(31)

2007/11/21 - 2006/11/22 - 2007/5/26 - 2007/11/15 (32)
DE (33)

-  24

2009050810 (21)
2009/5/28 (22)

PAOLUCCI, STEFANO (ITALY) (71)
PAOLUCCI, STEFANO (72)

الطابق المرتفع وبھا بنیة نمطیة قابلة للتفكیك لمواقف انتظار السیارات عالیة الكفاءة ذات
أماكن انتظار ذات نمط متشعب

(54)

RM2006A000634 - PCT/IT2007/000759 (31)
2006/11/29 - 2007/10/30 (32)

IT (33)

-  25

2009060862 (21)
2009/6/7 (22)

BETEILIGUNGEN SORG GMBH & CO. KG (GERMANY) (71)
GROSSLER, JÜRGEN (72)

طریقة ووسیلة الستخالص مصھور الزجاج من قنوات تدفق (54)
PCT/EP2007/010264 (31)

2007/11/27 (32)
EP (33)

-  26
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2009060868 (21)
2009/6/8 (22)

VALINGE INNOVATION AB (SWEDEN) (71)
1-PALSSON, AGNE (72)
2-BERGELIN, MARCUS
3-PERVAN, DARKO

التثبیت المیكانیكي للوحات األرضیة (54)
60/869,181 - 0602645,4 - PCT/SE2007/000836 (31)

2006/12/8 - 2006/12/8 - 2007/9/24 (32)
SE (33)

-  27

2009060870 (21)
2009/6/9 (22)

RAYTHEON COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
STUEHRENBERG, JUSTIN, C. (72)

الموصل) إطالق (كابل لمنع تضرر الكابل بعد تحریر ) سحب ( طرق وجھاز ألعادة جر  (54)
11/615,419 - PCT/US2007/088019 (31)

2006/12/22 - 2007/12/19 (32)
US (33)

-  28
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2009071079 (21)
2009/7/14 (22)

EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-O'NEILL-BURN, PATRICIA, A. (72)
2-STEINHEIDER, JULIA, E.
3-CHANG, YUN-FENG
4-CLEM, KENNETH, R.
5-COLLE, THOMAS, H.
6-MCGLAMERY, GERALD, G.

طریقة لفصل سائل مكثف من تیار أولفینى (54)
11/702,345 - PCT /US 2008/050272 (31)

2007/2/5 - 2008/1/4 (32)
US (33)

-  29

2009081157 (21)
2009/8/2 (22)

INDUSTRIAL INSULATION GROUP
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-MACKINNON, KEVIN, J. (72)
2-WHITAKER, THOMAS

بنیة دثار واقي موضوع مسبقًا لعزل المواسیر والكتل (54)
60/887,892 - 11/938,675 - PCT/US2007/086620 (31)

2007/2/2 - 2007/11/12 - 2007/12/6 (32)
US (33)

-  30



20

2009081217 (21)
2009/8/12 (22)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (JAPAN) (71)
1-YOSHIDA, KOTARO (72)
2-HAGA, TAKAHIRO
3-KIMURA, HIROHIKO
4-MORITA, MASAYUKI
5-HAMAMOTO, TAKU
6-UEDA, TSUYOSHI
7-UEKI, TOSHIHIKO
8-KIRIYAMA, KAZUHISA

و عملیة النتاجھ, حھاامالثالثى ازول بیریمیدین أو-مبید للحشرات یحتوي مشتقات بیریدیل (54)
2007-034371 - PCT/JP2008/052475 (31)

2007/2/15 - 2008/2/7 (32)
JP (33)

-  31

2009081272 (21)
2009/8/23 (22)

OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC. (JAPAN) (71)
1-TATEISHI, ISAMU (72)
2-MORIMOTO, YASUSHI
3-INOUE, FUJIO

غشاء متعدد الطبقات وحاویھ (54)
2007-044067 - PCT/JP2008/052668 (31)

2007/2/23 - 2008/2/18 (32)
JP (33)

-  32
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2009091355 (21)
2009/9/15 (22)

EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-MCGLAMERY, GERALD, G., JR. (72)
2-BEECH, JAMES, H., JR.
3-NICOLETTI, MICHAEL, P.
4-VAN EGMOND, CORNELIS, F.

إعادة تصنیع ثانى میثیل أثیر فى نظام تفاعل مؤكسج إلى أولیفین (54)
60/920,428 - PCT/US2008/054420 (31)

2007/3/28 - 2008/2/20 (32)
US (33)

-  33

2009091422 (21)
2009/9/29 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-ROSENTHAL, DIETER (72)
2-SCHULZE, STEPHAN
3-SCHUSTER, INQO
4-SUDAU, PETER
5-FACKERT, RAINER
6-WEINERT, ANDREAS
7-SCHUMACHER, WILFRIED

لى الواح صب مستمر وتصنیعھاطریقة لبیان عیوب السطح التى تظھر ع (54)
10 2007 020 240,9 - PCT/DE2008/000582 (31)

2007/4/24 - 2008/4/2 (32)
DE (33)

-  34
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2009091426 (21)
2009/9/29 (22)

CRC-EVANS PIPELINE INTERNATIONAL, INC.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-BELLONI, MARCO (72)
2-BELLONI, ANTONIO

أنابیب معدنیة) دائرى حول ( طریقة للحام مطوق  (54)
PCT/US2008/003510 - PD2007A000117 (31)

2008/3/17 - 2007/3/29 (32)
IT (33)

-  35

2009101478 (21)
2009/10/7 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-LINDNER, FLORIAN (72)
2-MUNKER, JOCHEN
3-JEPSEN, OLAF, NORMAN
4-RAINER, PETER

اسطوانھ درفلھ متعدده االجزاء (54)
PCT/EP2008/004694 - 10 2007 027 439,6 - 10 2008 027 494,1 (31)

2008/6/12 - 2007/6/14 - 2008/6/10 (32)
DE (33)

-  36

2009101517 (21)
2009/10/14 (22)

AEROKINETIC ENERGY CORPORATION
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

BRIDWELL, RAN-DOLPH, E. (72)
مولد طاقة یدار بطاقة سائل (54)

60/912,231 - PCT/US2008/060374 (31)
2007/4/17 - 2008/4/15 (32)

US (33)

-  37
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2009101543 (21)
2009/10/19 (22)

1-SOLARTE (FRANCE)
2- ARCELORMITTAL - STAINLESS AND NICKEL ALLOYS
(FRANCE)

(71)

1-REYAL, JEAN-PIERRE (72)
2-JAUTARD, YVES

لتیة ضوئیةڤوإطار ارتكاز للوحھ نشطھ كھربائیًا مثل لوح  (54)
07 54616 - PCT/FR2008/050681 (31)

2007/4/20 - 2008/4/17 (32)
FR (33)

-  38

2009101573 (21)
2009/10/25 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-SEIDEL, JÜRGEN (72)
2-OHLERT, JOACHIM

األطوارطریقھ وجھاز إلنتاج شرائح من فوالذ السیلیكون أو الفوالذ متعدد (54)
PCT/EP2008/005964 - 102007034124,7 - 102007035149,8–

102008029581,7
(31)

2008/7/21 - 2007/7/21 - 2007/7/25 - 2008/6/21 (32)
DE (33)

-  39

2009101574 (21)
2009/10/25 (22)

BLASTERS, LLC. (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-BOOS, FREDERICK A. (72)
2-BOOS, SCOTT F.

خرسانھ المتبقیھ من قالبات الخرسانھ جاھزه الخلطازالھ ال (54)
PCT/US2007/085248 (31)

2007/11/20 (32)
US (33)

-  40



24

2009101599 (21)
2009/10/28 (22)

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JAPAN) (71)
1-SONODA, KEISUKE (72)
2-NAGAO, SHOZO
3-FURUKAWA, SEIJI

وسیلھ ونظام الستخالص رغوه (54)
2007-191832 - 2008-048788 - PCT/JP2008/062890 (31)

2007/7/24 - 2008/2/28 - 2008/7/17 (32)
JP (33)

-  41

2009111617 (21)
2009/11/2 (22)

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. LTD. (JAPAN) (71)
1-TSUCHIYAMA, YOSHIHIKO (72)
2-NAGAO, SHOZO
3-SONODA, KEISUKE

جھاز تھویھ (54)
2007-191866 - PCT/JP2008/062358 (31)

2007/7/24 - 2008/7/8 (32)
JP (33)

-  42



25

2009111626 (21)
2009/11/3 (22)

FIKE CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-BURRIS, MARK (72)
2-HIBLER, DONALD, R.
3-OHALLORAN, DANIEL
4-WICOFF, JOEL
5-BARTON, JOHN, A.

اداه اكمال بئر زیت ذات قرص حاجز لسلسلھ انابیب قابل للفصل (54)
11/744,605 - 11/858,561 - PCT/IB2008/001432 (31)

2007/5/4 - 2007/9/20 - 2008/6/3 (32)
US (33)

-  43

2009111635 (21)
2009/11/5 (22)

MITS-UBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JAPAN) (71)
1-SONODA, KEISUKE (72)
2-NAGAO, SHOZO
3-AKIYAMA, TOMOO
4-NAGASAKI
5-HIROSHIMA

جھاز لنزع الكبریت من غاز عادم (54)
2007-191858 - PCT/JP2008/062563 (31)

2007/7/24 - 2008/7/11 (32)
JP (33)

-  44



26

2009111651 (21)
2009/11/9 (22)

MCNNNAC ENERGY SERVICES INC.(CANADA) (71)
MCCANN, NEIL (72)

نظام تبرید (54)
60/916,983 - PCT/CA2008/000872 (31)

2007/5/9 - 2008/5/7 (32)
CA (33)

-  45

2009111693 (21)
2009/11/18 (22)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN) (71)
MIYAZAKI, HIROYUKI (72)

مركب كبریت عضوي واستخدامھ للتحكم في المفصل الضار (54)
2007-132612 - PCT/JP2008/059491 (31)

2007/5/18 - 2008/5/16 (32)
JP (33)

-  46

2009111733 (21)
2009/11/25 (22)

MUNTERS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-FANG, WEI (72)
2-DORAMAJIAN, ARTO
3-GOWING, JOHN, ALLEN
4-DINNAGE, PAUL
5-TAFT, RICHARD

نظام تحكم في الرطوبة باستخدام جھاز مجفف (54)
60/924,764 - PCT/US2008/064844 (31)

2007/5/30 - 2008/5/27 (32)
US (33)

-  47



27

2009121757 (21)
2009/12/3 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-JOHNSON, MICHAEL H. (72)
2-MURRAY, DOUGLAS J.
3-BENNETT, RICHARD

طریقھ إكتمال للتكسیر وتعبئھ الحصى (54)
11/757,885 - PCT/US2008/065371 (31)

2007/6/4 - 2008/5/30 (32)
US (33)

-  48

2009121764 (21)
2009/12/3 (22)

S.M.S CONCAST AG (SWITZRLAND) (71)
1-ROEHRIG, ADALBERT (72)
2-KAWA, FRANZ

للصب المستمر للكتل واللوحات وقضبان الدلفنة) سبك(قالب صب  (54)
PCT/EP2008/004067 - 00906/07 (31)

2008/5/21 - 2007/6/4 (32)
EP (33)

-  49



28

2009121765 (21)
2009/12/6 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-OHLERT, JOACHIM (72)
2-SCHUSTER, INGO
3-SUDAU, PETER
4-SEIDEL, JÜRGEN

)الفوالذ(طریقھ للدلفنھ على الساخن وللمعالجھ الحراریھ لشریط من الصلب (54)
PCT/EP2008/004435 - 10 2007 029 280,7 - 10 2008 010 062,5 (31)

2008/6/4 - 2007/6/22 - 2008/2/20 (32)
DE (33)

-  50

2009121800 (21)
2009/12/9 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-SEIDEL, JÜRGEN (72)
2-WINDHAUS, ERNST
3-REIFFERSCHEID, MARKUS
4-MULLER, JÜRGEN

طریقھ لتصنیع شریط من الفوالذ (54)
PCT/EP2008/006316 - 10 2007 036 967,2 - 10 2007 058 709,2 (31)

2008/7/31 - 2007/8/4 - 2007/12/6 (32)
DE (33)

-  51

2009121806 (21)
2009/12/9 (22)

FLSMIDTH A/S (DENMARK) (71)
HANSEN, JENS PETER (72)

طریقھ ووحده تصنیع لإلنتاج المتزامن للكھرباء وخبث ومخلفات األسمنت (54)
PCT/EP2008/055134 - PA200700839 (31)

2008/4/28 - 2007/6/12 (32)
DK (33)

-  52



29

2009121868 (21)
2009/12/22 (22)

SOMIPRESS - SOCIETA' METALLI INIETTATI S.P.A. (ITALY) (71)
1-MANDOLESI, ANDREA (72)
2-MORELLI, ENRICO
3-SERENELLINI, PAOLO

اللھبموقد محسن مزدوج للوحات غاز ساخنھ ذات تیجان متعدده من (54)
MC2007A000130 - PCT/EP2008/057822 (31)

2007/6/28 - 2008/6/19 (32)
IT (33)

-  53

2009121883 (21)
2009/12/23 (22)

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY) (71)
DAVIDSSON, PER, ANDERS (72)

السطحىتكشاف تحتمنظومھ مستقبالت كھرومغناطیسیھ من النوع الكبلى لالس (54)
11/823,940 - PCT/EP2008/005038 (31)

2007/6/29 - 2008/6/23 (32)
US (33)

-  54

2010010017 (21)
2010/1/4 (22)

FIB-SERVICES INTERNATIONAL S.A. (LUXEMBOURG) (71)
DILORETO, OSVALDO (72)

ى غاز حاملطریقھ و جھاز السقاط ماده ذروریھ ف (54)
PCT/EP2008/058565 - 2007/0334 (31)

2008/7/3 - 2007/7/5 (32)
BE (33)

-  55



30

2010010027 (21)
2010/1/5 (22)

ECOWAT AS (NRWAY) (71)
1-SKJETNE, TORE (72)
2-LARSEN, ROAR
3-LUND, ARE

ت غیر قطبیھطریقھ لمعالجھ الماء المشتمل على مركبا (54)
60/929,695 - PCT/NO2008/000260 (31)

2007/7/9 - 2008/7/7 (32)
NO (33)

-  56

2010010059 (21)
2010/1/12 (22)

OUTOTEC OYJ (FINLAND) (71)
1-SCHNEIDER, GÜNTER (72)
2-MISSALLA, MICHAEL
3-ANASTASIJEVIC, NIKOLA

لتكریر النفط المحتوى على مواد صلبھعملیھ ومحطھ (54)
PCT/EP2008/005078 - 10 2070 032 683.3 (31)

2008/6/24 - 2007/7/13 (32)
DE (33)

-  57

2010010092 (21)
2010/1/18 (22)

TING, SAN-LANG (CHINA) (71)
TING, SAN-LANG (72)

غطاء مركبھ متعدد الوظائف (54)
 PCT/CN2007/002207 (31)

2007/7/19 (32)
CN (33)

-  58



31

2010020271 (21)
2010/2/18 (22)

DAISEL INNOVA, S.L. (SPAIN) (71)
1-TOMAS GILABERT, JOAQUIN (72)
2-TOMAS GILABERT, JUAN, CARLOS

وصلھ زجلیَّھ لتوصیالت كھربائیھ (54)
P200702312 - PCT/ES2008/070145 (31)

2007/8/21 - 2008/7/24 (32)
ES (33)

-  59

2010040587 (21)
2010/4/11 (22)

KEYONTECHS DEVELOPMENT CO., LTD (CHINA) (71)
1-HEENAN, WILLIAM (72)
2-BUSKIRK, PAUL D. VAN

فوھھ متوازنھ على شكل لوح (54)
200710162844.6 - PCT/CN2008/001717 (31)

2007/10/15 - 2008/10/10 (32)
CN (33)

-  60

PCT/NA2005/000514 (21)
2005/9/6 (22)

PRAD REASEARCH AND DEVELOPMENT
N.V.(NETHERLANDS)

(71)

1- LE ROY-DELAGE SYLVAINE
2-JAMES, SIMON

(72)

بار عالیة درجة الحرارةتركیبات مرنة للصق باألسمنت وطرق لآل (54)
0305271/9 - PCT/EP2004/001610 (31)

2003/3/7 - 2004/2/18 (32)
GB (33)

-  61
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PCT/NA2005/000601 (21)
2005/10/1 (22)

1-ZELEZNY , EDUARD (CZECHREPUBLIC)
2-TOLAROVA, SIMONA (CZECHREPUBLIC)
3- ZELEZNY , FILIP (CZECHREPUBLIC)

(71)

ZELEZNY , EDUARD (72)
طریقة وجھاز لتحویل الطاقة الحراریة إلى طاقة میكانیكیة (54)

PV2003/927 - PCT/CZ2004/000015 (31)
2003/4/1 - 2004/3/25 (32)

CZ (33)

-  62

PCT/NA2005/000782 (21)
2005/12/3 (22)

TYCO HEALTHCARE GROUP LP
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-KITE PETER (72)
2-HATTON DAVID

تركیبات مضادة لمسبب النتن وطرقھا وأنظمتھا (54)
60/476274 - 10/659413 - PCT/US2004/018009 (31)

2003/6/4 - 2003/9/10 - 2004/6/4 (32)
US (33)

-  63
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PCT/NA2006/000637 (21)
2006/7/4 (22)

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-JENSEN, Michael (72)
2-MCDANIEL, MAX P
3-MARTIN ,JOEL ,L
4-BENHAM , ELIZABETH A
5-MUNINGER , RANDY
6-JERDEE, GARY
7-SUKADIA, ASHISH M
8-YANG , QING
9-THORN , MATTHEW

تركیبات لمحفز وبولى أولیفینات لتطبیقات تغلیف بالبثق (54)
PCT/US2005/000278 - 10/755,083 (31)

2005/1/6 - 2004/1/9 (32)
US (33)

-  64

PCT/NA2006/000802 (21)
2006/8/20 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, (SWITERLAND) (71)
STEFAN BAUM (72)

كیبات مبید اآلفات المعالج للبذورتر (54)
PCT/EP2005/002755 - 040130304 (31)

2005/3/15 - 2004/6/2 (32)
US (33)

-  65



34

PCT/NA2007/000602 (21)
2007/6/17 (22)

SOLVAY (BELGIUM) (71)
1-MICHEL STREBELLE (72)

2-DOMINIQUE BALTHASART

دیكلورو ایثان–2ر1عملیة لصنع  (54)
04.13873 - 05.03252 - 05.03258 - PCT/EP2005/057049 (31)

2004/12/23 - 2005/4/1 - 2005/4/1 - 2005/12/21 (32)
FR (33)

-  66

PCT/NA2007/000702 (21)
2007/7/8 (22)

F F SEELEY NOMINEES PTY LTD (AUSTRALIA) (71)
JAMES, ROBERT, WILTON (72)

طریقة ومواد لتحسین عمل المبادالت الحراریة المبخره (54)
PCT/AU2006/000025 - 2005900235 (31)

2006/1/4 - 2005/1/11 (32)
AU (33)

-  67



35

PCT/NA2007/001472 (21)
2007/12/26 (22)

BOREALIS TECHNOLGY OY (FINLAND) (71)
1-VAN MARION, REMKO (72)

2-CARLSSON, ROGER

3-HELLAND, IRENE

4-EKLIND, HANS

طبقة غالف خارجیة لكابل قوى او إتصاالت (54)
05014217.3 - PCT/EP2006/006267 (31)

2005/6/30 - 2006/6/28 (32)
EP (33)

-  68

2008122051 (21)
2008/12/21 (22)

BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH (GERMANY) (71)
1-PIEPER, REINHARD (72)

2-BIEKER, GUIDO

اطار ھیكل عربة سكة حدید (54)
PCT/EP2007/056077 - 10 2006 029 835,7 (31)

2007/6/19 - 2006/6/27 (32)
DE (33)

-   69



36

2009111652 (21)
2009/11/10 (22)

CHOMARAT, GILBERT (FRANCE) (71)
CHOMARAT, GILBERT (72)

حافظھ تقویھ نسیج وطریقھ لعمل تلك الحافظھ (54)
PCT/IB2008/051905 - 07 55073 - 07 57334 (31)

2008/5/14 - 2007/5/15 - 2007/9/3 (32)
FR (33)

-   70

PCT/NA2005/000085 (21)
2005/3/23 (22)

NOKIA CORPORATION, (FINLAND) (71)
1-CURCIO ,IGOR,D (72)

2-HANNUKSELA, MISKA

3-VARSA, VIKTOR

الخدمة فى شبكةطریقة ونظام وجھاز إتصال لتبلیغ واصدار معاییر متغیرة عن نوعیة (54)
10/255,560  - PCT /FI2003/000701 (31)

2002/9/25 - 2003/9/25 (32)
US (33)

-   71

2008111789 (21)
2008/11/2 (22)

CARBONE SAVOIE (FRANCE) (71)
DREYFUS, JEAN-MICHEL (72)

خلیة إلكترولیتیة للحصول على األلمونیوم (54)
0603937 - PCT/FR2007/000698 (31)

2006/5/3 - 2007/4/25 (32)
FR (33)

-   72
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2009111728 (21)
2009/11/24 (22)

HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD. (CANADA) (71)
1-JEAN - CHRISTOPHE (72)

2- BRUCECLIVE DEARLING

3-LAURENT CHRISTEL SIGLER

)األولي(شكل مبدئي وصف متراص من قوالب إلنتاج ذلك الشكل المبدئي  (54)
11/956,380 - PCT/CA2008/002056 (31)

2007/12/14 - 2008/11/24 (32)
US (33)

-   73

2009121921 (21)
2009/12/28 (22)

CHATURVEDI, ASHOK (INDIA) (71)
CHATURVEDI, ASHOK (72)

جھاز وطریقھ لتصنیع الحاویات وحاویھ منھا (54)
1448/DEL/2007 - PCT / IN 2008 / 000436 (31)

2007/7/9 - 2008/7/8 (32)
IN (33)

-   74



38

انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر یونیھ بالطلبات 

معاھدة باریس والمقدمة فى اطار 
)MAIL BOXالجات ( 



39

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ا   ن الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
راء     ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل دار ویت ات اص

"البراءة  



40

2002050542 (21)
2002/5/22 (22)

ELI LILLY & COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-GODFREY, ALEXANDER GLENN (72)

2-THEODORE JUDSON JR.

3-DAVID HERRON YOU

4-HONG POLYETHYLENE

5-VIKTOR JINKAY LIAO

6-WILLIAM THOMAS MCMILLIN

7-SHAWN CHRISTOPHER MILLER

8-NIKOLAI ANTONIO MORT

9-EDWARD S. SMITH, R.

10-JONATHAN MICHAEL YINGLING

11-JASON SCOTT SAUER

12-DOUGLAS WADI BIJET

13-PAULA SIAPTY

14-TODD VINCENT DIKOLO

مشتقات بیروالت جدیدة كعوامل صیدلیھ (54)
60/293.464 (31)
2001/5/24 (32)

US (33)

-   1
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2002101109 (21)
2002/10/9 (22)

SIGMA COATINGS BV (71)
ذات انبعاث ممتد اشكال جرعات تعطى بالفم من بروبیفیرین او امالح مقبولة صیدالنیا منھ

المفعول للعامل الفعال
(54)

10149674,5 (31)
2001/10/9 (32)

DE (33)

-   2

2003030209 (21)
2003/3/3 (22)

FERRING B.V. (UNITED KINGDOM) (71)
EVANS, David, Michael (72)

انتقائیھ لبالزما كربوكسیالت تعمل كمثبطات-1-بیبریدین -) امینو) ثنائى ببتدیل4-( 
كالیكراین

(54)

0205527,5 (31)
2002/3/8 (32)

GB (33)

-   3
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر یونیھ بالطلبات 

معاھدة باریس إطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (



43

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا و   ذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
یھا و   شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل دار  ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ق

"البراءة  



44

2006050178 (21)
2006/5/7 (22)

المركز القومى للبحوث (71)
شنودة مارون جرجس (72)

الحداث ازدواجیھ طریقھ الحداث طفره جینیھ فى جین المیوستاتین وتثبیط وظیفتھ وذلك
العضالت وزیاده اللحوم فى الجاموس

(54)

-   1
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر یونیھ بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعاوناطار اتفاقیـة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (
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راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على    السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
راض  ى االعت رتب عل دار   ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم ف

"البراءة  
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PCT/NA2005/000380 (21)
2005/7/12 (22)

ASTRAZENECA (SWITZERLAND) (71)
SIMON D .GUILE (72)

ثیینو بیریمیدیندیونات واستخدامھا فى تنغیم مرض مناعة ذاتیة (54)
 0300119/5 - PCT/SE2004/00052 (31)

2003/1/17 - 2004/1/15 (32)
SE (33)

-   1

PCT/NA2005/000865 (21)
2005/12/25 (22)

MULLER JR., ROBERT, L. (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
MULLER JR., ROBERT, L. (72)

الدرع الواقي و بخاصة الدرع الواقي للجسم (54)
10/512,611 - PCT/US2004/021328 (31)

2003/7/1 - 2004/6/30 (32)
US (33)

-   2
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر یونیھ بالطلبات 

معاھدة باریس والمقدمة فى اطار 
)نموذج منفعة(



49

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لكل ذى شأن " 
ستین یومًا من إلى مكتب براءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خالل 

تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام 
من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 16الفقرة الثالثة من المادة 

"2002لسنة 82رقم 



50

2006080467 (21)
2006/8/30 (22)

عاشور محمد إبراھیم خلیل (71)
عاشور محمد إبراھیم خلیل (72)

للمیاه في أثناء صنبور میاه محكم في غلقھ وتشغیلھ بما یؤدي لعدم حدوث أي تسریب
التشغیل أو الغلق

(54)

-   1



51

بیان
2011یونیھ بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



52



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یة الفك  وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ســنة 82ریة ال ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى       
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



53

025022 (11)
2003060536 (21)

2003/6/7 (22)
SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A. ITALIAN COMPANY
VIA UDINE 105, PORDENONE, ITALY

(71)

1-ROBERTO BADIALI (72)

2-MARIO MINUTI

سمر اللباد (74)
لمرسرتھا نظام لعالج الغزول بشكل متواصل عن طریق موائع للمعالجھ وعلي وجھ التحدید

تحت الشد
(54)

MI2002 A 001223 (31)
2002/6/5 (32)

IT (33)
int. Cl. D06B 17/02, 3/04, 7/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1
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025025 (11)
2006070287 (21)

2006/7/2 (22)
ید سیدحممحمــود ســـید عبد ال/ االستاذ

العربیھھوریھ مصرجم-اسیوط-المرقصیھ الكنیسة ـ شارع 77
(71)

محمــود الســـید محمد زیادة (72)
المنقذ الكھربى (54)

int. Cl. H01F 17/04,H02H 3/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2
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انبی
للطلبات 2011بالبراءات الصادرة خالل شھر یونیھ 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



56

صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
صادر بالقا  ریة ال یة الفك وق الملك م حق ون رق ســنة 82ن ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



57

025019 (11)
PCT/NA2007/001221 (21)

2007/11/11 (22)
SMS DEMAG AG
EDUARD - SCHLOEMANN - STRASSE.4.4,40237 DUSSELDORF
 GERMANY

(71)

1-MOCKEL, JORG (72)

2-KLEIN, ACHIM

3-MULLER, HEINZ-ADOLF

4-MUNKER, JOCHEN

5-SOHLER, JORG

6-BERGER, MAIK

وجدى نبیھ عزیز (74)
و فرازه دلفنھاسطوانھ دعامیھ لطاحونھ ا (54)

PCT/EP2006/006557 - 102005032126.7 - 102006002773.6 (31)
2006/7/5 - 2005/7/7 - 2006/1/20 (32)

EP - DE - DE (33)
int. Cl. b21b27/03 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



58

025020 (11)
PCT/NA2007/001201 (21)

2007/11/4 (22)
1-KOLEV, DIMITAR, NIKOLAEV
10 GURGULIAT STREET, AP. 8 1000 SOFIA - BULGARIA
2- LJUTZKANOVA, RADKA, BORISOVA
HOUSING ESTATE, RES.BUILDING 5, ENTRANCE D AP.3 1612
SOFIA- BELGERIA
3- ABADJIEV, STEFAN, TODOROV
12 BANAT STREET, AP. 13 1407 SOFIA- BELGERIA

(71)

1-KOLEV, DIMITAR, NIKOLAEV (72)

2-LJUTZKANOVA, RADKA, BORISOVA

3-ABADJIEV, STEFAN, TODOROV

سمراحمد اللباد (74)
طریقھ ومنشاه لتحلیل االطارات بالحراره (54)
PCT/BG2006/000010 - 109150 (31)

2006/5/3 - 2005/5/9 (32)
BG - BG (33)

int. Cl. C10B53/07, 49/02 & C09CI/45 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



59

025021 (11)
PCT/NA2006/000125 (21)

2006/2/5 (22)
ALCOA CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC.
1205 EAST ELMORE STREET CRAWFORDSVILLE, IN 47933-
3116 (UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-WINTERS, BERNARD, A. (72)

2-MOLL, WILLIAM, A., IV

3-ELLIS, LARRY, W.

سمر احمد اللباد (74)
جھاز الغالق الحاویات وادخال جرعھ محدده من النیتروجین فیھا (54)

 PCT/US2004/025704 - 10/635.302 (31)
 2004/8/6-  2003/8/6 (32)

US (33)
int. Cl. B67C 7/00& B65B 31/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3



60

025023 (11)
PCT/NA2006/000824 (21)

2006/9/4 (22)
EGOMEDICAL SWISS AG
FREUDEN - BERGSTRASSE 24, CH - 9242 OBERUZWIL-
SWITZERLAND

(71)

STIENE, MATTHIAS (72)

سمر اللباد (74)
نظام اختبار مادة یراد تحلیلھا لتحدید درجة تركیزھا في مائع فسیولوجي (54)

PCT/EP2004/002284 (31)
2004/3/5 (32)

EP (33)
int. Cl. G01N3352,33/487 & C12Q1/54, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4



61

025024 (11)
PCT/NA2007/000980 (21)

2007/9/17 (22)
WINLOC AG
P.O. BOX  BAARERSTRASSE 43 CH-6304 ZUG
(SWITZERLAND)

(71)

WIDÉN, BO (72)

سمر احمد اللباد (74)
نظام قفل ومفتاح بتولیفات اضافیھ (54)

  PCT/SE2006/000259-  2-0500624 (31)
  2006/2/27-  2005/3/18 (32)

  SE (33)
int. Cl. E05b27/10, 27/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5



62

025026 (11)
2008030502 (21)

2008/3/24 (22)
FRED. OLSEN ENERGY ASA
FRED. OLSENSGATE 2 N-0152 OSLO (NORWAY)

(71)

1-HAGEN, SONDRE (72)

2-OFTEN, OLA

سمر احمد اللباد (74)
وسیلة لتخزین األنابیب والمعدات األنبوبیة الشكل ووسائل لتداولھا (54)

PCT/NO2006/000330- 20054447 (31)
 2006/9/25-  2005/9/26 (32)

NO (33)
int. Cl. E21B 19/14 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   6



63

025027 (11)
PCT/NA2007/000918 (21)

2007/8/28 (22)
YARA INTERNATIONAL ASA
P.O. BOX 2464 SOLLI ,N-0202 OSLO- NORWAY

(71)

1-LEDOU, FRANCOIS (72)

2-DUPONCHEL, VINCENT

3-VOGEL, EDMOND

سمر احمد اللباد (74)
مفاعل انبوبي النتاج كبریتات امونیون الیوریا (54)

PCT/NO2005/000076 (31)
2005/3/2 (32)

NO (33)
int. Cl.C01C 1/24,C05C 9/00 & B01J 19/24 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   7



64

025028 (11)
PCT/NA2007/000411 (21)

2007/2/24 (22)
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A
QUAI JEANRENAUD 3 CH-2000 NEUCHATEL
(SWITZERLAND)

(71)

1-NEWMAN, DEBORAH, J. (72)

2-WOODSON, BEVERLEY, C.

سراج الدینانیس ھدى  (74)
ى نكھھ متحكم فى انطالقھاسیجـاره تسخن بالكھرباء تشتمل علـ (54)

 PCT/IB2005/003617-  10/ 979103 (31)
 2005/11/2-  2004/11/2 (32)

IB - WO (33)
int. Cl. A24b15/28 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   8
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025029 (11)
PCT/NA2007/000339 (21)

2007/4/4 (22)
ELSTER ELECTRICITY LLC.
208 SOUTH ROGERS LANE, RALEIGH, NC 27610
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-WEIKEL SCOTT J. (72)

2-LINDQVIST LARS A.

ھدى انیس سراج الدین (74)
ةالكھربائیھ معد لالتصال الضوئى مع وسائل خارجیھ متعددةمقیاس للطاق (54)

  PCT/US2005/036143-  10/962,925 (31)
  2005/10/11-  2004/10/12 (32)

  US (33)
int. Cl. G01R 35/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   9
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025030 (11)
2009030392 (21)

2009/3/25 (22)
BUILDIN ING INNOVATIONS PTY LTD
1/20 WILMETTE PLACE,MONA VALE, NSW 2103 AUSTRALIA

(71)

COLEFAX, WARWICK, IAN (72)

COLEFAX, ROBERT, FOSTER

ھدى آنیس سراج الدین (74)
بلوك و نظام لالستخدام فى بناء االبنیھ (54)

PCT/AU2007/001444- 2006101038 - 2006222743 (31)
2007/9/28- 2006/11/20 -  2006/9/28 (32)

AU (33)
int. Cl. E04B 1/04,E04B 1/41,E04C 1/00,F16B 1/00 (51)

سنة10: مدة الحمایة

-  10



67

025031 (11)
PCT/NA2007/000034 (21)

2007/1/15 (22)
1- STATOIL ASA
J & K IR PAT, N-4035 STAVANGER (NORWIAY)
2- SINVENT AS
N-7465 TRONDHEIM (NORWAY)
3- TEEKAY NORWAY AS
(NORWAY) - POSTBOKS 3035, N-4068 STAVANGER
4-ORKLA ENGINEERING
 N-7300 ORKANGER(NORWAY)

(71)

1-ASPELUND, AUDUN (72)

2-KROGSTAD, HENRIK

3-SANDVIK, TOR, ERLING

4-FIVELSTAD, JAN, EINAR

5-HENNINGSEN, ROAR, FRODE

6-WONGRAVEN, LEIF, ROAR

7-HILDEN, TOR, ERIK

8-OMA, NARVE

ھدى انیس سراج الدین (74)
عملیھ وجھاز لنقل ثانى اكسید الكربون السائل (54)
PCT/GB2005/002781- 0416003.2 (31)

2005/7/14-  2004/7/16 (32)
GB (33)

int. Cl. B65G5/00 & F17C5/06 6/00 7/04, 9/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  11



68

025032 (11)
2008101715 (21)
2008/10/19 (22)

GALA INDUSTRIES, INC
181 PULEY STREET EAGLE ROCK VA 24085 UNITED STATES
OF AMERICA

(71)

MARTIN, J., WAYNE (72)

BOOTHE, DUANE, A.

محمود رجائى الدقى (74)
ءجھاز تبرید مادة مصھورة و نظام صمامات لعملیة تحبیب تحت الما (54)

PCT/US2007/009443 - 60/793.222 (31)
2007/4/17 -  2006/4/20 (32)

US -             US (33)
int. Cl. B29B 9/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  12



69

025033 (11)
PCT/NA2006/000998 (21)

2006/10/18 (22)
FONDATION POUR LA RECHERCHE DIAGNOSTIQUE
CH-1785 CRESSIER S/MORAT (SWITZERLAND)

(71)

1-BURNOUF, THIERRY (72)

2-EL- EKIABY, MAGDY

3-GOUBRAN, HADI ALPHONSE

4-RADOEVICH, MIRYANA

RESEARCH FOUNDATION FOR MEDICAL DEVICES
RUE FAUCIGNY 5, 1700 FRIBOURG  (SWITZERLAND) (37)

محمد بكیرمحمد (74)
مجموعات حقائب لالستخدام مره واحده للتثبیط الفیروسى فى موانع بیولوجیھ (54)

  PCT/EP2006/001455-  05290223.6 (31)
  2006/2/1-  2005/2/1 (32)

EP (33)
int. Cl. A61J 1/00,A61L 2/00,A61M 1/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  13



70

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



71

PCT/NA2006/000261 (21)
2006/3/15 (22)

شركة بلجیكیة-. جانسن فارماسوتیكال ان فى  (71)

بلجیكا-بیرس 2340-30تورنھوتسفیج 

fused heterocyclic compounds (54)
نھدى سراج الدی (74)

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

-   1

PCT/NA2006/000526 (21)
2006/6/6 (22)

األماراتشركھ -انتر بالست سي اوه لیمتد (71)
بیشوبس وارت تري كلوز جیفرود سیري جي یو1اوه أي بي انتربالست یو كي لیمتد /سي

انجلترا
البیانات ومتعلقة بھاتحسینات في الطاقة الكھربائیة، واالتصاالت وأنظمة إدارة كابل (54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم ا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2

PCT/NA2006/001031 (21)
2006/10/29 (22)
رال كینز دانیل (71)

امریكا30506سیمب سون بارك جانفیل جي ایھ 3102

القوارضنظام للتخلص من (54)
سمر اللباد (74)

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

-   3



72

PCT/NA2006/001048 (21)
2006/11/5 (22)

شركة مساھمة ایطالیة–شیسي فارماسییتیسي اس بي ایھ  (71)

ایطالیا-بارما43100-أي ,ایھ /26فیا بالیرمو 

منتجات من صیغة أیروسول طبي ذات ثبات كیمیائي محسن (54)
سمر اللباد (74)

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

-   4

PCT/NA2006/001094 (21)
2006/11/16 (22)

ام اند جي بولیمیري ایطالیا اس بي ایھ (71)

إیطالیا-) فروسینوني( –باتریكا 03010-أي , 10فیا مورولسنسي كي ام 

ریات راتنج منقسمةك (54)
سمر اللباد (74)

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

-   5

PCT/NA2006/001291 (21)
2006/12/3 (22)

محمد رضوان رأفت األتاسي (71)

القاھرة-ھلیوبولیس –ش العروبة 187

الكمي الذكي) المحبس (الصمام  (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
دمة ومرفقات الطلبالفكرة المقأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6



73

PCT/NA2007/000171 (21)
2007/2/13 (22)

ترسیكا إنك (71)
المتحدة الوالیات–94005بریسبان كالیفورنیا 400سیرا بوینت باركواى ، سویت 2000

األمریكیة
ھ اإلنسولینشبیطریقة ووسیلة لتشخیص وعالج اإلضطرابات الناتجة عن نقص عامل النمو (54)

ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   7

PCT/NA2007/000491 (21)
2007/5/21 (22)

یانج كونج (71)
دیستریكت،شینزھین،جیوانجدونج س،بلوك ب،كیوینج ھیواتینج،شانج باو لو،فوتیان30شقة 

.الصین518034
.بدال من الوقودمحرك یعمل بالریح والھواء وبالتحدید محرك یستخدم الریح وضغط الھواء (54)

سمرأحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   8

PCT/NA2007/000512 (21)
2007/5/29 (22)

فییربسنیتیونیكوبنھافنس-2أس شركة مساھمھ دینماركیة /ایلسام انجینیرنج أیھ -1 (71)
سینتیر فور سكوف ،-2الدینمارك–فریدیركا 7000–دى كى 53كرافتفاركسیفیجى -1

الدینمارك–فریدیركسبیرج 1870، دى كى 17الندسكاب او جى بالنالجنین ، بیولوسفیج 
(DM) التحلل المائي اإلنزیمي لكتل حیویة بھا محتوى مرتفع من مادة جاف (54)

اللبادسمرأحمد  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   9



74

PCT/NA2007/000670 (21)
2007/6/27 (22)

شركة ألمانیة مساھمة-ریل وان جى إم بى إتش  (71)

ألمانیا-بیوماركت 92318، 51نجولستادتر شتراس 

عارضة خرسانیة وطریقة إلنتاجھا (54)
ھدى أنیس سراج الدین (74)

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

-  10

PCT/NA2007/000714 (21)
2007/7/11 (22)

روبرت الكسندر (71)

.، استرالیا 3114الدر كورت ، بارك اوركارد ، فیكتوریا 9

ت محتویة الفیروساوسیلة استرداد الفیروسات ، طریقة استعمالھا وعدة لتشخیص مسببات
علیھا

(54)

محمود رجائى الدقى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11



75

PCT/NA2007/000883 (21)
2007/8/21 (22)

محدودة المسؤلیھ) شركة یابانیة(نیھون نوھیاكو كو لمیتد  (71)

شوم شیو كیو طوكیو الیابان-2نیھونباشى 2-5

استخدامھمبید األعشاب المبتكر المشتق من ھالوألكیل سالفون أنیلید وطریقة (54)
محمد محمد بكیر (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  12

PCT/NA2007/000953 (21)
2007/9/9 (22)

الكسندر ، روبرت (71)

، استرالیا3114الدر كورت ، بارك اوركارد ، فیكتوریا 9

طریقة لتشخیص الفیروسات ووعاء یستعمل لذلك التشخیص (54)
محمود رجائى الدقى (74)

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

-  13



76

2006120650 (21)
2006/12/18 (22)

عصام الدین شعبان على/دكتور -3بھاء سید محمود حسنین / دكتور-2جامعة أسیوط -1
مصطفى أحمد عبد الوھاب السباعى/ دكتور-4حسن 

(71)

ش حسن13-4أسیوط –ش عثمان بن عفان 3-3أسیوط الولیدیة -ش المنشیة الولیدیة 2-1
ط الولیدیةأسیو–صالح 

دافع القوة المتعدد (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   14

2007050254 (21)
2007/5/20 (22)

فیق محي الدین أحمد حسین حمادو (71)

اسكندریة-سبورتنج –متفرع من طریق الحریة 4ش البیروني شقة 9

زیت شامل (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   15



77

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



78

PCT/NA2005/000287 (21)
2005/6/11 (22)

المانیا-سانوفى افینتس دیوتشالند جى ام بى اتش  (71)

فرانكفورت ام ماین المانیا5065929برانجستراس 

على المركبات لمنتجات الصیدالنیھ المحتویھمشتقات فلوروجلیكوسید اروماتیھ جدیده وا
المذكوره واستخدامھا

تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   1

PCT/NA2005/000679 (21)
2005/10/25 (22)

الوالیات المتحده االمریكیھ-اسكو كوربوریشن (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ–افینو بورتالند25دبلیو ان2141

تجمیعھ اقران قابلھ للفك
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   2

PCT/NA2007/001061 (21)
2007/10/8 (22)

المریكیھالوالیات المتحده ا–میكروسوفت كوربوراشن  (71)

امریكا-6399-98052وان میكروسوفت واى ریدموند واشنطن 

جھاز وطریقھ النتقاء عالمھ تبویب داخل برنامج تصفح مبوب
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

(54)

-   3



79

PCT/NA2006/000806 (21)
2006/8/30 (22)

وارنر المبرت كومبانى ل ل س (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ-7950نیو جیرسى -موریس بالینز -تاییر رود 201

تركیب غشاء رقیق
:الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار:التقریر القانونى

التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم التجارى، مستند مستند الوكالة، مستند السجل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   4



80

بیان 
ـابرفضھا فنًیصدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



81

PCT/NA2006/000394 (21)
2006/4/26 (22)

شركة مساھمة أمریكیة-میرك اند كو اى ان سي  (71)

امریكا0907-07065ایست لینكولن افیني راھواي ان جي 126

CCR-2 ملح مضاد لـ
فض فنىر:التقریر القانونى

(54)

-   1

PCT/NA2006/000404 (21)
2006/4/30 (22)

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة ، المانیا (71)

انجلھایم ، المانیا55216–173بنجر ستراس 

علیھاتوىأمالح تیوتروبیوم جدیدة ، وعملیة لتحضیرھا وصیاغات صیدلیة تح
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   2

PCT/NA2006/000975 (21)
2006/10/12 (22)

سیلجین كوربریشین (71)

امریكا-07059بودر ھورن دریف وارین ان جي 7

ى لعالج والسیطره علطریقھ استخدام وتركیبات تشتمل على عقاقیر انتقائیھ مثبطھ للسیتوكین
متالزمات سوء النمو النخاعي

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   3



82

PCT/NA2006/001006 (21)
2006/10/19 (22)
شركھ امریكیھ-سانوفي افینتس  (71)

امریكا-2854-08807سومیر سیت كوربریت بلوفیرد بریدجیواتار ان جي 300 -1

-2،3[ھیدرو ثیینوثاني-6،7-)كلورو فنیل-2(-الفا-S-(+)میثیلاشكال متعدده الشكل من ال
C ]4(-5-ببریدینH)اسیتات ھیدروبرومید، كلوبیورجیل الھیدروبرومید

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   4

PCT/NA2007/000846 (21)
2007/8/13 (22)

شركة فرنسیة مساھمة–سانوفي افینتس  (71)

باریس ، فرنسا75013افینیو دى فرانس ، اف ، 174

األمراض الكلویة أو استخدام أحد مشتقات البیرازول لتحضیر أدویة مفیدة في الوقایة من
عالجھا

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   5

PCT/NA2007/001333 (21)
2007/11/29 (22)

شركة مساھمة امریكیة–ي اوف كولورادو زا ریجینتس اوف یونیفیرسیت (71)
.اس یو اس بویلدیر 588كامبوس بوكس . 390سویت . دیسكوفیري درایف 4001

امریكا-80309كولورادو 
استخدامات نظائر بروستاسیكلین

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-  6



83

2007080449 (21)
2007/8/29 (22)

ل السید محمد شلبيعاد (71)

17-23عمارة -مدینة راس البر العرائس -محافظة دمیاط 

الفیتوبالنكتون باشكال بتنشیط نمو) االنھار والبحیرات ( تنقیة میاه المسطحات المائیة 
ھندسیة

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   7

2007110588 (21)
2007/11/14 (22)

تشاه تشن-تشین–2تشنج تشن -یونج-1 (71)

، تشانج بینج ایست الشارع السادس ، ھسین ھسى شانج ، تشانجھاو ، تایوان6رقم 

محرك
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   8



84

بیان
ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات
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تاریخ - رة     21/05/2011ب ة دائ س الدول ضاء االدارى بمجل ة الق درت محكم اص
صاد واالستثمار الدائرة السابعة حكمھا فى الدعویین رقمى           نازعات االقت ، 15470م

تان من المھندس       30714/64 د ضد كال من         / ق المقام ام محم د ام د احم السید : خال
ت توراالس ى   / اذ الدك بحث العلم ر ال صفتھ(وزی تور  )ب تاذ الدك سید االس یس  / ، ال رئ

:بناء على اسبابھا حكمت المحكمة باالتى) بصفتھ( اكادیمیة البحث العلمى 

م :أوال وى رق بول الدع سنھ 15470بق زمت 64ل وعا، وال ضھا موض كال، ورف ق ش
. المدعى المصروفات

یا م   :ثان وى رق بول الدع سنھ30714بق رار    64ل اء الق وع بالغ ى الموض كال ،وف ق ش
ة       ة االداری زمت الجھ باب، وال ى االس ین ف نحو المب ى ال ردا عل اء مج یھ الغ ون ف المطع

". المصروفات
: وھذا الحكم یتعلق بالطلب المقدم بمكتب البراءات من المدعى وبیاناتھ كالتالى

2007010001 (21)
2007/1/4 (22)

شریف احمد شریفعاصم -2خالد احمد امام 
اول –شارع النادى الریاضى 2-2مدینھ نصر –الحى الثامن –مصطفى النحاس 76

الجیزة–الھرم 

(71)

جرس باب شقة بااللحان والرنات على الكھرباء مباشرة یعمل بنظام فصل التیار عبر
السویتش

(54)
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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  -

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

1 ----والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس2011بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر يوليو -

8 والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون بشأن       2011بـيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر يوليو        

---------------------------------------------PCTالبراءات 

-

31 یة   إطارللطلبات المقدمة فــى   2011يوليو خالل شهر ات التـى تم قبولها      بالطلـب بـيان    اتفاق

--------------------------MAIL BOX) الجات(التعاون بشأن البراءات 

-

35 والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس    2011بـيان بالطلـبات التـى تـم قـبولها خالل شهر يوليو            

---------------------------------)من القانون 17وفقا الحكام المادة (

-

38 والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون بشأن       2011بـيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر يوليو        

------------------------)من القانون 17وفقا الحكام المادة (PCTالبراءات 
41 ---دمة فى إطار اتفاقية باريس للطلبات المق2011يوليوبيان البراءات الصادرة خالل شهر -
51 اتفاقية التعاون بشأن   للطلبات المقدمة فى إطار      2011يوليو بيان البراءات الصادرة خالل شهر    

---------------------------------------------PCTالبراءات 

-

90 تفاقیة التعاون اإطارللطلبات المقدمة فــى2011يوليوخالل شهربالبـراءات الصادرة  بـيان   

-------------------------------MAIL BOX) الجات(بشأن البراءات 
93 اتفاقية التعاون بشأن   للطلبات المقدمة فى إطار      2011يوليو بيان البراءات الصادرة خالل شهر    

------------------------------------)نموذج منفعة( PCTالبراءات 



2

96 -------------------التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه بيان بالطلبات  -
102 -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن  -
104 -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنيـــــا  -

106
التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق           بـيان بالبراءات بالطلبات   

-----وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية2002لسنه 82الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

-



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل 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 ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



  العددافتتاحية 
 

 
 لسنة  57    دخلـت مـصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 1949 لسنة   132 الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           1939
 82 ثم قانون رقم     وم والنماذج الصناعية ،   ــالخـاص ببراءات االختراع والرس    

 وبمقتضى القانون األخير فإنه     ملكية الفكرية  والخاص بحماية حقوق ال    2002لسنة  
يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم             

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
ميع المجاالت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى ج   

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

 .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 
 

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

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بما       واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت       
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .ةـالمتقدم

              القائم بأعمال        
 االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

                                    
 "عادل السعيد عويضه . أ       "      
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الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
GB المملكة المتحدة BM برمودا

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
GW غینیا بساو CG الكونغو
GY جویانا CH سویسرا
HK ھونج كونج CI ساحل العاج
HN ھندوراس CL شیلى
HR كرواتیا CM رونیكام
HU المجر CN الصین
ID أندونسیا CO كولومبیا
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MD جمھوریة ملدوفا ID إندونسیا
ML مالى IE أیرلندا
MN منغولیا IL إسرائیل
MR موریتانیا IN الھند
MT مالطا IQ العراق
MV جزر المالدیف IR إیران
MW مالوى IS أیسلندا
MX الماكسیك IT إیطالیا
MY مالیزیا JO االردن
MZ موزمبیق JP الیابان
NA نامیبیا KE كینیا
NE النیجر KG كرجیزستان
NG نیجیریا KM كومورس
NI نیكاراجوا KN سانت كیتسى ونیفیز
NL ھولندا KP )شمالیة(جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
NO النیرویج KR )الجنوبیة(جمھوریة كوریا
NZ نیوزیالندا KW الكویت
OM عمان KZ كزاخستان
PA بنما LA جمھوریة الو الدیمقراطیة
PE بیرو LB لبنان
PG جمھوریة غینیا الجدیدة LC سانت لوشیا
PH الفلبین LI لیخنشتین
PK باكستان LK سیریالنكا
PL بولندا LR لیبیریا
PT البرتغال LS لیسوتو
PY بروجواى LT لتوانیا
QA قطر LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر
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ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

SL سیرالیون
SM سان مارینو
SN السنغال
SO الصومال
SR سورنیام
ST ساوتومى و برنسبى
SV السلفادور
SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
TD تشاد
TG جووت
TJ طاجیكستان
TH تایالند
TM تركمانستان
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا
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ان بی
2011التى تم قبولھا خالل شھر یولیھ بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



2

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ى مكتب براءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خالل ستین             وجھ إل ی

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا       یومًا
ادة   ن الم ثة م رة الثال ام الفق یقًا ألحك یة  16تطب وق الملك ة حق ون حمای ن قان م

"2002لسنة 82الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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2000040548 (21)
2000/4/29 (22)

PFIZER PRODUCTS INC (71)
1-KUN  KEVIN, (72)

2-LEE ROBERT, DOW,

3-ANDREW G SWICK

4-BRADLEY P MORGAN

5-CHIN LIU

معدالت مستقبل جلوكومورتیكوید (54)
60/132130 (31)
1999/4/30 (32)

US (33)

-   1

2003040354 (21)
2003/4/19 (22)

FFSEELEY NOMINEES PTY LTD (71)
1-ANDREW SCOTT VWIBIY (72)

2-ANTHONY DAVID CULVER

3-STEPHEN CLEOD MACMICHAEL

4-ROBERT JAMES WILTON

5-ROBERT REGINALD MARRA

وسیلھ حمایھ لمفتاح حرارى مركب في ملفات كھرومغناطیسیھ (54)
PS 1999 (31)

2002/4/19 (32)

AU (33)

-   2
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2005040188 (21)
2005/4/13 (22)

أحمد محمود أحمد طلبة (71)
أحمد محمود أحمد طلبة (72)

مضخة الدواء لصناعة الكبسوالت الجیالتینیة الرخوة (54)

-   3

2005070328 (21)
2005/7/17 (22)

محمد أحمد على أحمد خیال (71)
محمد أحمد على أحمد خیال (72)

الأسكوتر بد (54)

-   4

2006070333 (21)
2006/7/17 (22)

محمد شبل محمد ابراھیم العبد.م (71)
محمد شبل محمد ابراھیم العبد.م (72)

صمام اتوماتیك الغراض الوقایھ والحمایھ واالنقاذ (54)

-   5

2006080461 (21)
2006/8/27 (22)

ثالمركز القومى للبحو (71)
دعاء عبد النبى عبد العزیز (72)

منى محمد فرید/ أمال یوسف أحمد/ ماجدة محسب السید (74)
الكھربائیھ لالجھزه كمادة سیرامیكیة تستخدم فى االجھزةBA2T 9020 تحضیر و تحسین
)المیكروویف( ذات التردد العالى

(54)

-   6
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2006090478 (21)
2006/9/6 (22)

راشد محمد نور الدین سویلم (71)
راشد محمد نور الدین سویلم (72)

حاویات المواد الغذائیھ الواقیھ من النمل الصدیقھ للبیئھ (54)

-   8

2007090471 (21)
2007/9/9 (22)

السید عبد الجواد السید مرزوق. م (71)
قالسید عبد الجواد السید مرزو.م (72)

وحده ا لملف والمروحھ متعددة اإلتجاھات (54)

-   9

2008081320 (21)
2008/8/4 (22)

المركز القومى للبحوث (71)
المركز القومى للبحوث (72)

نقطھ االتصال بالمركز القومى للبحوث (74)
محلیھن خامات مصریةطریقة جدیدة لتحضیر بعض مركبات سیلكات التیتانیوم م (54)

-  10

2008081396 (21)
2008/8/19 (22)

محمد ابراھیم توفیق القطان (71)
محمد ابراھیم توفیق القطان (72)

بالتنقیط او الرشنظام رى اقتصادى من مصدر میاة جوفیة قادر على رى حتى مائة فدان (54)

-  11
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2009030347 (21)
2009/3/17 (22)

عمرو عبد الرحمن عارف عبد الرحمن (71)
عمرو عبد الرحمن عارف عبد الرحمن (72)

حاجز االمان لرصیف محطات المترو (54)

-  12

2009030397 (21)
2009/3/25 (22)

ایناس حسین السید مبارك/د (71)
ایناس حسین السید مبارك/د (72)

مثبت لقیاس عینات قوة الربط القصیة والمیكروقصیة (54)

-  13

2009050735 (21)
2009/5/18 (22)

عبـد اهللا عـاشـور حسـن علـى (71)
عبـد اهللا عـاشـور حسـن علـى (72)

زیادة معامل أمان حاویات نقل و تداول الكلور (54)

-  14



7

2009101514 (21)
2009/10/14 (22)

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (71)
1-YASUHISA MIYAUCH (72)

2-MASAMI SUKEHARA

3-JUN MATSUZAKI

وسیلة لتصریف الضغط من جھاز معزول بواسطة غاز (54)
p2008-267424 (31)

2008/10/16 (32)

JP (33)

-  15

2005100450 (21)
2005/10/20 (22)

GOUVERNEMENT MONEGASQUE REPRESENTE PAR LE
MINSTRE D’ETAT

(71)

جون میشیل مانزون (72)
تنقیة وسیلة تخفیف حدة موج البحر على شكل ما یسمى ظھر الجمل (54)

0411197 - 0400098 (31)
2004/10/21 - 2004/10/21 (32)

FR (33)

-   16

2009101539 (21)
2009/10/19 (22)

عبد الحمید على حسین محمد (71)
عبد الحمید على حسین محمد (72)

ماكینھ سبفون اوتوماتیك (54)

-   17
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر یولیھ بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



9

ل ذى شأن      "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
باب اال  ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تین ی الل س ك خ راض وذل عت

ریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام            ى ج ب ف بول الطل ن ق اریخ االعالن ع ت
ادة          ن الم ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون   16الفق

"2002لسنة 82رقم 
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2008010124 (21)
2008/1/23 (22)

NORINCO (FRANCE) (71)
CHRISTIAN FUMALLE (72)

JEAN-JACQUES MONNERET

جھازلتمفصل سداده او غطاء الطار ، على وجھ الخصوص لفتحھ دخول (54)
PCT/FR2006/001826 - 0552334 (31)

2006/7/26 - 2005/7/27 (32)
FR (33)

-   1

2008020324 (21)
2008/2/25 (22)

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM) (71)
1-ACHTERKAMP GEORGE (72)

2-ACKERMANN, DIETER , KURT , KARL

3-INOUE , CHIHARU

4-KOHLUS, REINHARD

5-KUHN, MATTHIAS

لألستخدام كتابل ، مركز معبأ لتحضیر مرق ، حساء ، صلصلة ، صلصلة مرق اللحم او
یالتین ونشاویحتوى المركز جزیئات ج

(54)

PCT/EP2006/011820 - 06115093/4 - 05077842/2 (31)
2006/12/7 - 2006/6/7 - 2005/12/12 (32)

EP (33)

-   2
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2008040643 (21)
2008/4/20 (22)

GLAVERBEL (BELGIUM) (71)
1-COLLART, Olivier (72)

2-CHERDON, Beno

3-CARLEER, Pierre

AGG FLAT GLASS EUROPE SA (73)
لینیومیتستخدم لتغلیف السمواد حبیبیة (54)

PCT/EP2006/067502 - 05109699,8 (31)
2006/10/17 - 2005/10/18 (32)

EP (33)

-   3

2008040669 (21)
2008/4/22 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND) (71)
1-TOBLER, HANS (72)

2-WALTER, HARALD

3-EHRENFREUND, JOSEF

4-CORSI, CAMILLA

مشتقات امید ھیترو حلقیة نافعة كمبیدات جراثیم (54)
05023222.2 - PCT/EP2006/010185 - 06004191.0 (31)

2005/10/25 - 2006/10/23 - 2006/3/2 (32)

EP (33)

-   4
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2008050856 (21)
2008/5/25 (22)

SICPA HOLDING S.A(SWITZERLAND) (71)
1-DEMARTIN MAEDER, MARLYSE (72)

2-DESPLAND, CLAUDE-ALAIN

3-MULLER, EDGAR

4-DEGOTT, PIERRE

حبر نقش غائر ماص لألشعة تحت الحمراء (54)
PCT/EP2006/068586 - 05111295.1 (31)

2006/11/16 - 2005/11/25 (32)

EP (33)

-   5

2008060994 (21)
2008/6/15 (22)

1-HGUSTO B.V (VETHERLANDS)
2- SEAWAY HEAVY LIFTING ENGINEERING B.V

(71)

1-VAN DER VELDE, WILLEM JACOB (72)

2-WASSINK, WILLEM JOHANNES ALAIN

3-COMMANDEUR, JOHAN ALBERT

سفینة مزدوجة الغاطس (54)
PCT/NL2006/050317 - 05112166.3 (31)

2006/12/14 - 2005/12/14 (32)
EP (33)

-   6
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2008061041 (21)
2008/6/19 (22)

ROSS, BRADLEL  LEIGHTON(AUSTRALIA) (71)
ROSS, BRADLEL LEIGHTON (72)

فیة فردیة معزولةنظام لتوزیع الطاقة مع مناطق وظی (54)
60/791 732 - PCT/AU2006/001949 - 2005907178 (31)

2006/4/13 - 2006/12/20 - 2005/12/20 (32)
AU (33)

-   7

2008071150 (21)
2008/7/7 (22)

CASALE CHEMICALS S.A (SWITZERLAND) (71)
1-ZANICHELLI, LUCA (72)

2-FERRINI, CRISTINA

جھاز إلنتاج غاز تخلیق (54)
PCT/EP2006/012429 - 06000429.8 (31)

2006/12/22 - 2006/1/10 (32)
EP (33)

-   8

2008101661 (21)
2008/10/9 (22)

FRANZ HAIMER MASCHINENBAU K G (GERMANY) (71)
FRANZ HAIMER MASCHINENBAU K G (72)

أدواتانفالت األدوات من حامالت أدوات باستخدام تجھیزة تثبیتوسیلة لمنع  (54)
PCT/EP2007/003118 - 102006016784.8 - 102006028408.9 (31)

2007/4/5 - 2006/4/10 - 2006/6/19 (32)
DE (33)

-  9
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2008111939 (21)
2008/11/30 (22)

ETS A. DESCHAMPS ET FILS (FRANCE) (71)
DESCHAMPS, GEORGES-PAUL (72)

جسر مؤقت (54)
0651976 - PCT/EP2007/055349 (31)

2006/5/31 - 2007/5/31 (32)
FR (33)

-  10

2008122049 (21)
2008/12/21 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-KIPPING, MATTHIAS (72)

2-BONA, ALI

3-HOLZHAUER, THOMAS

4-MERZ, JÜRGEN

5-BRAUKMANN, MICHAEL

قلب تشكیل اللفائف (54)
PCT/EP2007/005156 - 10 2006 029 103,4 - 10 2006 048 087,2 (31)

2007/6/12 - 2006/6/22 - 2006/10/10 (32)
DE (33)

-  11
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2008122082 (21)
2008/12/24 (22)

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
(NETHERLANDS)

(71)

1-BETTING, MARCO (72)

2-PRAST, BART

3-VAN SANTEN, HELMAR

4-SCHELLEKENS, CORNELIUS JOHANNES

5-VERBEEK, PAULUS HENRICUS JOANNES

6-WILKINSON, PETER MERVYN

ي وطریقة لنزع الغاز من خلیط مائعفاصل لنزع الغاز من سائل دوام (54)
06116360,6 - PCT/EP2007/056392 (31)

2006/6/29 - 2007/6/27 (32)
EP (33)

-  12

2009010010 (21)
2009/1/5 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

LANT, Neil, Joseph (72)
بات منظفات صناعیھتركی (54)

PCT/IB2007/052650 - 06116780,5 (31)
2007/7/5 - 2006/7/7 (32)

EP (33)

-  13
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2009010053 (21)
2009/1/13 (22)

UNILEVER PLC (UNITED KING DOOM) (71)
WILLIAMSON, Ann (72)

شراب محسن (54)
06291197/9 - PCT/EP2007/056079 (31)

2006/7/24 - 2007/6/19 (32)

EP (33)

-  14

2009010097 (21)
2009/1/21 (22)

TESSELLATED GROUP LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
GALE, Gregory, (72)

ھیكل دعم مجسم ثالثى األبعاد (54)
11/459,550 - PCT/ US 2007/073932 (31)

2006/7/24 - 2007/7/19 (32)
US (33)

-  15

2009020256 (21)
2009/2/24 (22)

HUNDZ SOIL LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
MORGAN, Modfy (72)

أوساط لنمو النباتات وطریقة لصنعھا (54)
11/509,034 - PCT/US2007/075362 (31)

2006/8/24 - 2007/8/7 (32)

US (33)

-  16
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2009040563 (21)
2009/4/23 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

CLEM, NICHOLAS, J. (72)
وسیلھ لحفظ قطعھ من حشوه (54)

11/586,235 - PCT/US2007/082316 (31)
2006/10/25 - 2007/10/24 (32)

US (33)

-  17

2009040596 (21)
2009/4/28 (22)

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
RILEY, Mark G. (72)

ذرة 18إلى 8 عملیة و جھاز أللكلة مركب عطرى بمركب الیفاتى أحادى األولفین لھ من
كربون

(54)

60/863,441 - PCT/US2007/082878 (31)
2006/10/30 - 2007/10/29 (32)

US (33)

-  18

2009050696 (21)
2009/5/13 (22)

SHANGHAI HARBOUR SOFT SOIL TREATMENT
ENGINEERING CO. LTD.(CHINA)

(71)

XU, Shilong (72)
.التربة اللینةطریقة استعالم مرتبطة بالتدعیم الحركى والتصریف المفرغ لتقویة (54)

200610119014,0 - PCT/CN2007/002286 (31)
2006/12/1 - 2007/7/30 (32)

CN (33)

-  19
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2009050791 (21)
2009/5/26 (22)

HAKEMANN, FRITZ (GERMANY) (71)
HAKEMANN, FRITZ (72)

ِقْفل لألثاث (54)
PCT/EP2006/011428 - PCT/EP2007/010038 (31)

2006/11/28 - 2007/11/20 (32)
EP (33)

-  20

2009060947 (21)
2009/6/21 (22)

BAYER SCHERING PHARMA OY (FINLAND) (71)
1-TIITINEN, EMILIA (72)

2-JUKARAINEN, HARRI

توكوفیرول كمساعد عامل حفاز وطریقھ لتصنیع بولى سیلوكسانات محبھ للماء فى وجود
للعامل الحفاز

(54)

PCT/FI2008/050113 - 07103939,0 - 07103950,7 (31)
2008/3/11 - 2007/3/12 - 2007/3/12 (32)

EP (33)

-  21
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2009061013 (21)
2009/6/29 (22)

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JAPAN) (71)
1-SONODA, KEISUKE (72)

2-NAGAO, SHOZO

3-KOUHARA, ITSUO

4-MICHIOKA, MASATOSHI

5-OGIWARA, KOTA

جھاز استخالص رغوة ونظام استخالص رغوة (54)
2007-040458 - PCT/JP2008/052899 (31)

2007/2/21 - 2008/2/20 (32)
JP (33)

-  22

2009081262 (21)
2009/8/20 (22)

DEVELOPMENTAL TECHNOLOGIES, LLC
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-GESSER , HYMAN ,D (72)

2-SINDA, EDMUND, A.

3-LAFRENIERE , DONALD R T

جھاز توصیل مائع ومادة غذائیة وطرق مصاحبة لھا (54)
11/677,642 - 11/930,304 - PCT/US2008/054516 (31)

2007/2/22 - 2007/10/31 - 2008/2/21 (32)
US (33)

-  23



20

2009091344 (21)
2009/9/13 (22)

FML CONCRETEC GMBH (GERMANY) (71)
SIEVERS, Thomas (72)

طریقة إلنتاج مواد معدنیة باستخدام معلقات تحتوي على عامل ربط (54)
PCT/DE2008/000441 - 10 2007 012 987.6 (31)

2008/3/14 - 2007/3/14 (32)
DE (33)

-  24

2009091443 (21)
2009/9/30 (22)

HOFLER, JOHANNES (AUSTRIA) (71)
HOFLER, JOHANNES (72)

مجمع شمسي مضاد للتفلطح (54)
A 512/2007 - PCT/AT2008/000117 (31)

2007/3/30 - 2008/3/28 (32)
AT (33)

-  25

2009101468 (21)
2009/10/5 (22)

SAINT-GOBAIN ISOVER (FRANCE) (71)
1-BOULANOV, OLEG (72)

2-ELLISON, CHRISTOPHER

موقد احتراق داخلى (54)
0754402 - PCT/FR2008/050610 (31)

2007/4/12 - 2008/7/4 (32)
FR (33)

-  26
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2009101559 (21)
2009/10/21 (22)

CONOCOPHILLIPS COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-MOCK, Jon, (72)

2-EVANS, Megan,

3-FAJARDO, Elicia

4-ORTEGO, James,

5-STRASSLE, Lisa,

6-RANSBARGER, Weldon,

LNG منتج غاز منزلي من مرفق (54)
11/739,488 - PCT/US2008/057479 (31)

2007/4/24 - 2008/3/19 (32)
US (33)

-  27

2009111664 (21)
2009/11/10 (22)

OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

CRAMER, Jeffrey, W. (72)
جھاز لفتح وغلق قوالب في ماكینھ تشكیل زجاجیات (54)

11/803,973 - PCT/US2008/005500 (31)
2007/5/16 - 2008/4/29 (32)

US (33)

-  28



22

2009111712 (21)
2009/11/22 (22)

IOR TECHNOLOGY AS (NORWAY) (71)
JOHANNESEN, Eilif, H. (72)

صمام غاز ومجموعھ أنابیب إنتاج بھا صمام غاز (54)
20072639 - PCT/NO2008/000177 (31)

2007/5/23 - 2008/5/22 (32)
NO (33)

-  29

2009121781 (21)
2009/12/7 (22)

FLSMIDTH A/S (DENMARK) (71)
1-HELM, ALEXANDER (72)

2-NISSEN, RASMUS THRANBERG

مطحنھ إسطوانیھ لطحن ماده جزیئیھ (54)
PCT/EP2007/056771 (31)

2007/7/4 (32)

EP (33)

-  30
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2010050782 (21)
2010/5/12 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-HOPMANN, DON, A. (72)

2-COUSIN, DAN

3-YERIAZARIAN, LEVON, H.

4-FRANCO, JUAN, P.

5-JASSER, AHMED, J.

جھاز استشعار للموضع لجھاز اكتمال اسفل البئر (54)
60/988,640 - 12/264,318 - PCT/US2008/082619 (31)

2007/11/16 - 2008/11/4 - 2008/11/6 (32)
US (33)

-  31

2010050851 (21)
2010/5/23 (22)

KELLOGG BROWN & ROOT LLC
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-SINGH, SHASHI, P. (72)

2-JING, YUE

تحسین فعالیھ عملیات امونیا (54)
60/990,207 - 12/107,506 - PCT/US2008/010478 (31)

2007/11/26 - 2008/4/22 - 2008/9/8 (32)

US (33)

-  32



24

2010060936 (21)
2010/6/3 (22)

WAM S.P.A. (ITALY) (71)
1-PANCALDI, DANIELE (72)

2-MARCHESINI, VAINER

فوھھ تحمیل تفریغ حمولھ قابلھ للتعدیل (54)
PCT/IT2007/000846 (31)

2007/12/4 (32)

IT (33)

-  33

PCT/NA2006/000140 (21)
2006/2/11 (22)

UNIVERSITY OF JOHANNESBURG (SOUTH AFRICA) (71)
ALBERTS , Vivian (72)

طریقة لتحضیر أغشیھ شبھ موصلھ من سبیكة رباعیة أو أكثر من المجموعة
 IB-IIIA.VIA

(54)

 2003/6316-2004/2497- PCT/IB/2004/051459 (31)
2003/8/14 - 2004/3/30 - 2004/8/13 (32)

ZA (33)

-  34

PCT/NA2006/000178 (21)
2006/2/21 (22)

Stoller Enterprises, (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
Jerry H. Stoller (72)

االوكسیناتمراض واآلفات النباتیة باستخدام أو بتنشیط إفرازتثبیط مسببات األ (54)
  60/497,150 - 10/677,708 - PCT/US2004/026700 (31)

2003/8/22 - 2003/10/2 - 2004/8/18 (32)
US (33)

-  35
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PCT/NA2006/000196 (21)
2006/4/23 (22)

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V (NETHERLANDS) (71)
VAN GESTEL WILHELMUS J (72)

على االقلطریقھ تسجیل و اعاده عرض اشاره مرئیھ و اشاره معلومات اضافیھ واحده (54)
PCT/IB2004/051562 - EP2003/0103285 (31)

2004/8/25 - 2003/9/4 (32)
EP (33)

-  36

PCT/NA2006/000242 (21)
2006/3/11 (22)

1-INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE (FRANCE)
2-ENI S.P.A (ITALY)
3-ENITECNOLOGIE  S.p.A  (ITALY)

(71)

1-MARETTO, CRISTINA (72)

2-PEDERZANI, GIOVANN

عملیة لإلمداد بمحفز إلى مفاعل مناسب للتفاعالت في أطوار مختلفة (54)
M12003A001776 - PCT /EP2004/010650 (31)

2003/9/18 - 2004/9/17 (32)
EP (33)

-  37

PCT/NA2007/000006 (21)
2007/1/4 (22)

DSMIP ASSETS B.V. (NETHERLANDS) (71)
MENNEN, JOHANNES, HENRICUS (72)

عملیة لتحضیر الیوریا (54)
PCT/NL2005/000408 - 1026607 (31)

2005/6/6 - 2004/7/7 (32)
NL (33)

-  38



26

PCT/NA2007/000304 (21)
2007/3/21 (22)

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

FOOR , STEPHEN , RAY (72)
مخالیط مبیدة للفطریات من مشتق الثیوفین (54)

60 / 613, 430 - PCT/US2005/034254 (31)
2004/9/27 - 2005/9/27 (32)

US (33)

-  39

PCT/NA2007/000638 (21)
2007/6/20 (22)

EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC (UNITED STATES
OF AMERICA)

(71)

1-LARRY, L. IACCINO (72)

2-ELIZABETH L. STAVENS

3-MATTHEW J. VINCENT

یدروكربونات سائلة من المیثانإنتاج ھ (54)
60/639.066 - PCT/US2005/045703 (31)

2004/12/22 - 2005/12/19 (32)

US (33)

-  40

PCT/NA2007/000855 (21)
2007/8/15 (22)

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY) (71)
HUBERT SCHAFERLEIN, (72)

یھ لتصریف ماء الصناعھ داخل كتلھ من الماءحوض ذو تغذیھ ثقال (54)
05003663,1 - PCT/EP2006/050969 (31)

2005/2/21 - 2006/2/15 (32)
EP (33)

-  41
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PCT/NA2007/001151 (21)
2007/10/25 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND) (71)
1-ABBAS, SYED, HUSAIN (72)

2-DAS, JULIE ROSALYN

3-MICHAEL RYAN PHILIP

4-VALCARENGHI, IVAN

5-WAED, DAVID, RICHARD

مركبات مائیة مبیدة للفطریات لمعالجة البذور (54)
PCT/IB2005/003283 (31)

2005/4/25 (32)

IB (33)

-  42

PCT/NA2007/001195 (21)
2007/11/4 (22)

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

SHAPIRO, RAFAEL (72)
كربوكسیلیك بیریمیدین–4–أوكسو –6–ثانى ھیدرو –6، 1طریقة لتحضیر آحماض 

إختیاریا2–مستبدلة 
(54)

60/678 264 - PCT/US2006/016340 (31)
2005/5/6 - 2006/4/28 (32)

US (33)

-  43
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PCT/NA2007/001420 (21)
2007/12/16 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND) (71)
1-SCHLATTER, CHRISTIAN (72)

2-MACHANDRAN, RAVI

تركیبات نیونیكوتینوید مائیة لمعاملة البذور (54)
PCT/EP2005/006844 (31)

2005/6/24 (32)

EP (33)

-  44

2008030546 (21)
2008/3/30 (22)

1-VIOREL STEFAN (ROMANIA)
2- PETRICA SUBAS  (ROMANIA)
3- EMIL URCAN  (ROMANIA)

(71)

1-VIOREL STEFAN (72)

2-PETRICA SUBAS

3-EMIL URCAN.

أقراص الصمامات (54)
PCT/RO2006/000017 - A 2005/ 00891 (31)

2006/8/16 - 2005/10/19 (32)
RO (33)

-   45



29

2008071287 (21)
2008/7/29 (22)

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED
(UNITED KING DOOM)

(71)

1-DUNCUM, SIMON, NEIL (72)

2-SAWDON, CHRISTOPHER, ALAN

ئع قاعدي وعامل قنطري دقائقيمائع حفرة بئر یشتمل على ما (54)
PCT/GB2007/000055 - 0601961.6 (31)

2007/1/10 - 2006/1/31 (32)
GB (33)

-   46

2009091412 (21)
2009/9/28 (22)

UNILEVER PLC (UNITED KING DOOM) (71)
1-DAS, JULIE, ROSALYN (72)

2-RYAN, PHILIP, MICHAEL

3-VALCARENGHI, IVAN

4-WARD, DAVID, RICHARD

5-ABBAS, SYED, HUSAIN

تركیب تنظیف المرحاض (54)
07106224,4 - PCT/EP2008/053023 (31)

2007/4/16 - 2008/3/13 (32)
EP (33)

-   47
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2010050872 (21)
2010/5/26 (22)

UHDE GMBH (GERMANY) (71)
1-SCHUCKER, FRANZ-JOSEF (72)

2-THOMAS, PETER

جھاز تشغیل ساكن لتشغیل ابواب فرن كوك ساكن (54)
PCT/EP2008/009564 - 10 2007 057 412.8 (31)

2008/11/13 - 2007/11/27 (32)
DE (33)

-   48

PCT/NA2007/001164 (21)
2007/10/28 (22)

MANX ELECTRICITY AUTHORITY (UNITED KINGDOM) (71)
1-MCGHEE, STEPHEN (72)

2-JONES, ALFRED

3-PATRICK, MATTHEW, WILLIAM

نقل البیانات (54)
PCT/GB2006/001549 - 20050008673.1 (31)

2006/4/28 - 2005/4/28 (32)
GB (33)

-   49
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر یولیھ بالطلبات 

معاھدة باریس والمقدمة فى اطار 
)MAIL BOXالجات ( 



32

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ا   ن الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
راء     ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل دار ویت ات اص

"البراءة  
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2002050542 (21)
2002/5/22 (22)

ELI LILLY & COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-GODFREY, ALEXANDER GLENN (72)

2-THEODORE JUDSON JR.

3-DAVID HERRON YOU

4-HONG POLYETHYLENE

5-VIKTOR JINKAY LIAO

6-WILLIAM THOMAS MCMILLIN

7-SHAWN CHRISTOPHER MILLER

8-NIKOLAI ANTONIO MORT

9-EDWARD S. SMITH, R.

10-JONATHAN MICHAEL YINGLING

11-JASON SCOTT SAUER

12-DOUGLAS WADI BIJET

13-PAULA SIAPTY

14-TODD VINCENT DIKOLO

مشتقات بیروالت جدیدة كعوامل صیدلیھ (54)
60/293.464 (31)
2001/5/24 (32)

US (33)

-   1



34

2002101109 (21)
2002/10/9 (22)

SIGMA COATINGS BV (71)
ذات انبعاث ممتد اشكال جرعات تعطى بالفم من بروبیفیرین او امالح مقبولة صیدالنیا منھ

المفعول للعامل الفعال
(54)

10149674,5 (31)
2001/10/9 (32)

DE (33)

-   2

2003030209 (21)
2003/3/3 (22)

FERRING B.V. (UNITED KINGDOM) (71)
EVANS, David, Michael (72)

انتقائیھ لبالزما كربوكسیالت تعمل كمثبطات-1-بیبریدین -) امینو) ثنائى ببتدیل4-( 
كالیكراین

(54)

0205527,5 (31)
2002/3/8 (32)

GB (33)

-   3
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر یولیھ بالطلبات 

معاھدة باریس إطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (
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راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا و   ذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
یھا و   شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل دار  ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ق

"البراءة  
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2002060737 (21)
2002/6/26 (22)

PFIZER PRODUCTS INC. (71)
1-BRIAN S BRONK (72)

2-ALAN E BLIZE

3-HENGMIAO CHENG

4-JIN LI

5-PETER BERTINATO

6-HIEP HUATAN

7-CLIVE MASON

البمركب اندول لعالج السمنھ فى الك (54)
60/301,644 (31)
2001/6/28 (32)

US (33)

-   1

1998101218 (21)
1998/10/8 (22)

INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS (71)
1-ZUYEN PHAM (72)

2-MICHAEL J. ROCCHIO

3-KYLE A NAYDO

4-BERRICK J PARKS

طریقھ وجھاز لنقل مسحوق دقیق (54)
08/949047 (31)

1997/10/10 (32)
(33)

-   2
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر یولیھ بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعاوناطار اتفاقیـة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (



39

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على    السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
راض  ى االعت رتب عل دار   ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم ف

"البراءة  



40

PCT/NA2006/000508 (21)
2006/6/1 (22)

AVENTES PHARMA-DEUTSCHLAND GMBH (GERMANY) (71)
1-SCHUBERT , GERRIT (72)

2-RIEKE- ZAPP, JOERG

3-KELL, JOHANNE

4-KLEEMANN, HEINZ WERNER

5-HANNA,REDA

6-HUANG BAO-GUO

7-WU, XIAO-DONG

8-GOURAUD YVES

اسیتیل ) یل -1 - ایزواندول- IH - ثانى ھیدرو2.3-اوكسیو -3(طریقة إلنتاج مشتقات 
جوانیدین

(54)

PCT/EP2004/013153 - 10356717,8 (31)
2004/11/19 - 2003/12/2 (32)

DE (33)

-   1
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بیان
2011یولیھ بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس
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صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یة الف وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ریة ال ســنة 82ك ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى       
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 
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025036 (11)
2006070334 (21)

2006/7/17 (22)
محمد شبل محمد ابراھیم العبد/ المھندس

جمھوریھ مصر العربیھ-الكوم شبین-برج غاز مصر البر الشرقى فى شبین الكوم 
(71)

محمد شبل محمد ابراھیم العبد/ المھندس (72)

رمصدر جدید للطاقة البدیلة وتحلیة میاه البحر بواسطة األعماق أألستاتیكیة للبحا (54)
int. Cl. B01D61/02, 61/02, 61/06, 61/08 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1
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025038 (11)
2008020321 (21)

2008/2/25 (22)
UNILEVER PLC
UNILEVER HOUSE,BLACKFRIARS, LONDON EC4P 4BP,
(UNITED KINGDOM)

(71)

ACHTERKAMP GEORGE (72)

LATZA, STEFAN

ھدى احمد عبد الھادى (74)
صلصلھ مرق اللحم او لالستخدام كتابل , صلصلھ , حساء , لتحضیر مرق أمركز معب

ویحتوى المركز نشا محور
(54)

07110028,3 (31)
2007/7/12 (32)

EP (33)
int. Cl. A23L1/39, 1/40, 1/0522, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



45

025040 (11)
2008071155 (21)

2008/7/8 (22)
عاشور عبد المجید على عویس./ م.د

جمھوریھ مصر العربیھ-فیصل-17شقة -أ 1ع -مدینة التوفیق -السویس
(71)

عاشور عبد المجید على عویس./ م.د (72)

یةخلیة جدیدة إلنتاج بودرة الفلزات اإللكترولیت (54)
int. Cl. C25C 1/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3

025041 (11)
2008071165 (21)

2008/7/10 (22)
BJ SERVICES COMPANY
4601 WESTWAY PARK BLVD, HOUSTON , TAXES - 77041-
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

DOUGLAS J LEHR (72)

JASON C. MAILAND

سمر احمد اللباد (74)
صمام إعصاري للماء العمیق (54)

11/879.876 (31)
2007/7/19 (32)

US (33)
int. Cl. E21B 33/12, 23/08, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4
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025042 (11)
2004050229 (21)

2004/5/22 (22)
1-ENI S.P.A
PIAZZALE E. MATTEI 1-00144ROME, ITALY
2-INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE
1ET 4, AVENUE DE BOIS PREAU- 92506 RUEIL-
MALMAISON,CEDEX - FRANCE
3-ENITECNOLOGIE S.P.A
VIA F. MARITANO 26- CAP 20097, ITALY

(71)

1-GIUSEPPE BELMONTE (72)

2-VINCENZO CALEMMA

للبادسمر ا (74)
عملیة إلنتاج ھیدروكربونات من غاز التخلیق بطریقة مستمرة (54)

MI2003 A 1029 (31)
2003/5/22 (32)

IT (33)
int. Cl. C07C27/00, 27/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5



47

025043 (11)
2004010025 (21)

2004/1/14 (22)
LA TERMOPLASTIC F.B.M. S.R.L.
VIA DEL TORNAGO, Z.I., 21010 ARSAGO SEPRIO,  (VERESE)
ITALY

(71)

MARCO, MUNARI (72)

سمر اللباد (74)
مقبض إناء طبخ و طریقة لتصنیعھ (54)

03425012.6 (31)
2003/1/14 (32)

EP (33)
int. Cl. A47J 36/00 (51)

سنة20 :مدة الحمایة

-   6



48

025074 (11)
2007030145 (21)

2007/3/25 (22)
حنفى عبد العزیز حنفى ھاشم/ دكتورالستاذ اال
القاھرة–المنطقة السادسة مدینة نصر -شارع صقلیة ش نبیل عبد الرحمن المتفرع من1

(71)

حنفى عبد العزیز حنفى ھاشم/ دكتورالستاذ اال (72)

قھ لتصنیع وجبات اغذیھ الطوارئ المركزه المضغوطھ الجاھزه لالستھالك الغذائىطری
الفورى

(54)

int. Cl. A21D 13/08 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   7



49

025075 (11)
2007080442 (21)

2007/8/28 (22)
المركز القومى للبحوث

–االتصال بمكتب براءات االختراع نفطھ-لوراثیھالھندسھ ا-المركز القومى للبحوث 
جمھوریھ مصر العربیھ-الجیزه -الدقى -)تحریر سابقاال(ش البحوث 33

(71)

مصطفى كامل العوض/ ـ االستاذ الدكتور1 (72)

سـمـر سـمـیر یـوسـف/ ـ الدكتوة2

محمود عبد العزیز ابراھیم ابراھیم /ـ االستاذ الدكتور3

قطھ االتصال بمكتب براء ت االختراع ویمثلھا م ماجده محسب السید واخرینن (74)
معملیا باستخدام اثنین من(C) طریقھ لحفز تكاثر فیروس االلتھاب الكبدى الوبائى

البروتینات المفصولھ من بروتین بیض البلھارسیا الذائب الكامل
(54)

int. Cl. A23J1/08 C07K14/18 (51)

سنة20: الحمایةمدة 

-   8
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025076 (11)
2008071242 (21)

2008/7/22 (22)
المركز القومى للبحوث

ـ الدقى–براءات االختراعمكتب اتصال-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33
جمھوریة مصر العربیة 

(71)

وفاء محمد عبد الرحیم/ الدكتورة (72)

حسن معوض عبد العال/ الدكتوراالستاذ 

/ نقطة االتصال بمكتب البراءات ـ المركزالقومى للبحوث ـ ويمثلها االستاذه
ماجدة محسب السيد واخرين

(74)

مفاعل حیوى لمعالجھ متبقیات الصبغات النسجیھ (54)
int. Cl. C02F1/00R (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   9
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انبی
للطلبات 2011بالبراءات الصادرة خالل شھر یولیھ 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
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صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
صادر بالقا  ریة ال یة الفك وق الملك م حق ون رق ســنة 82ن ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 
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025034 (11)
PCT/NA2007/001064 (21)

2007/10/8 (22)
SUN ACE KAKOH (PTE.) LTD
34 TANJONG PENJURU, JURONG TOWN SINGAPORE 609030
(SINGAPORE)

(71)

ZHOU, XU (72)

سمر أحمد اللباد (74)
تركیبھ مثبتھ للبولیمرات المحتویھ على ھالید (54)

PCT/SG2006/000069 - PCT/SG2006/000007 - 2005023300-4 (31)
 2006/4/12-  2006/1/17- 2005/4/15 (32)

SG (33)
int. Cl. C08K 5/462, 5/37,C08L 27/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



54

025035 (11)
PCT/NA2006/000668 (21)

2006/7/16 (22)
DANISCO A/S
LANGEBROGADE 1 DK-1001 COPENHAGEN (DENMARK)

(71)

1-WILLIAMS, GRAHAM (72)

2-DELVES-BROUGHTON, JOSS

3-FARAGHER, JOHN

4-SALMELA, DIANE

5-HARDY, JAY

6-HAUGAN, KERSTI

7-THOMAS, LINDA

8-WISLER, PETER

عبد الملك جورج عزیز (74)
عملیھ و منتج مخبوز معالج من ناتامیسین (54)

PCT/EP2005/050330 - 10/7652/10 (31)
2005/1/26 - 2004/1/28 (32)

EP - US (33)
int. Cl. A21D 15/08 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2



55

025037 (11)
2008061049 (21)

2008/6/19 (22)
PIRELLI TYRE S.P.A.
VIALE SARCA, 222 I-20126 MILANO (ITALY)

(71)

1-MINOLI, CLAUDIO (72)

2-MONTANARO, FABIO

3-PIZZORNO, TOMMASO

ھدى احمد عبد الھادى (74)
اطار مركبھ احمال ثقیلھ (54)

PCT/EP2005/013996 (31)
2005/12/23 (32)

EP (33)
int. Cl. B62C 9/20 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3
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025039 (11)
PCT/NA2007/001382 (21)

2007/12/9 (22)
NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35 CH-4056 BASEL (SWITZERLAND)

(71)

MCKENNA, JOSEPH (72)

SHIEH, WEN-CHUNG

ھدى احمد عبد الھادى (74)
عملیھ لتحضیر مركبات تعمل على تثبیط واحد او اكثر من انزیمات تیروسین كیناز (54)

  PCT/US2006/022155- 60/705,590- 60/688,977 (31)
- 2006/6/7- 2005/6/9 -  2005/8/4 (32)

US (33)
int. Cl. C07D401/04, & A61K31/506, 31/4406, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4



57

025044 (11)
PCT/NA2006/001071 (21)

2006/11/9 (22)
BASF AKTIENGESELLSCHAFT
67056 LUDUIGSHABEN - GERMANY

(71)

1-TORMO I. BLASCO JORDI (72)

2-GROTE, THOMAS

3-SCHERER, MARIA

4- STRATHMANN SIEGFRIED

5-SCHOFL, ULRICH

6-RADMACHEL, WILHELM

7-STIERL, RELNHARD

طھ حنفى محمود (74)
یات من مشتق ثالثى ازولو بیریمیدینمخالیط مبیدة للفطر (54)

PCT/EP2005/005073 - 10200424194,5 (31)
2005/5/11 - 2004/5/13 (32)

EP - DE (33)
int. Cl. A01N 43/90 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5
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025045 (11)
2008101721 (21)
2008/10/20 (22)

SORINI, CRISTIAN
VIA DELLA REPUBBLICA 7 – I-60020 SIROLO (AN), ITALY

(71)

SORINI, CRISTIAN (72)

وجدى نبیھ عزیز (74)
جھاز معیاري للتحقق من عمل بالطات أفقیة ورأسیة قابلة للحركة بسھولة (54)

PCT/IT2007/000287 - MC2006A000041 (31)
2007/4/18 - 2006/4/20 (32)

IT (33)
int. Cl. E04F 13/08, 15/02,19/06,19/08, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   6



59

025046 (11)
2008060946 (21)

2008/6/8 (22)
SMS DEMAG AG
EDUARD - SCHLOEMANN - STRASSE 4, 40237 DUSSELDORF -
GERMANY

(71)

1-HENNIG, WOLFGANG (72)

2-BEYER-STEINHAUER, HOLGER

3-BILGEN, CHIRSTIAN

وجدى نبیھ عزیز (74)
طریقھ للصب المستمر لشریط معدني رقیق وتركیب للصب المستمر (54)

PCT/EP2006/011339 - 10 2005 059 692.4 (31)
2006/11/27 - 2005/12/14 (32)

EP - DE (33)
int. Cl. B22D 11/12 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   7



60

025047 (11)
PCT/NA2007/000601 (21)

2007/6/17 (22)
SOLVAY
RUE DU PRINCE ALBERT, 33 B-1050 BRUSSELS- BELGIUM

(71)

1-BINDELLE, JEAN-PAUL (72)

2-DE FRANCISCO, MANUEL

3-BODIN, STEPHANIE

یزوجدى نبیھ عز (74)
طریقة لتجفیف بولیمر رطب (54)

 PCT/EP2005/056935-     0413706 (31)
 2005/12/20-  2004/12/22 (32)

FR - EP (33)
int. Cl. C08F6/20, 114/06, 6/24 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   8



61

025048 (11)
2009101503 (21)
2009/10/13 (22)

SMS SIEMAG AG
EDUARD-SCHLOEMANN-STR. 4,40237 DÜSSELDORF-
GERMANY

 (71)

1-BREUER, MICHAEL (72)

2-LANGER, HENDRIK

3-MUNKER, JOCHEN

وجدى نبیھ عزیز (74)
جھاز درفلھ وخاصة قائم درفلھ بقوى القص (54)

PCT/EP2009/000874 - 102008009902.3 (31)
2009/2/9 - 2008/2/19 (32)

EP - DE (33)
int. Cl. B21B 31/30 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   9



62

025049 (11)
PCT/NA2007/001264 (21)

2007/11/20 (22)
BASF AKTIENGESELLSCAFT
67056 LUDWIGSHAFEN (GERMANY)

(71)

KORDES,MARKUS (72)

HOFMANN MICHAEL

PUHL MICHAEL

KUHN DAVID G.

ANSPAUGH DOUGLAS D

GOTZ NORBERT

RACK NICHAE

OLOUMI HASSAN SADEGHI

TEDESCHI LIVIO

TREACY MICHAEL F

CULBERTSON DEBORAH L.

BUCCI TONI

BRAUN, FRANZ - JOSEF

طھ حنفى محمود (74)
ثیویوریا لمكافحة اآلفات-)ھیدروكسى إیثیل-2(-3-) إیثیل-تانى فنیل 1- (1،2)-1

الحیوانیة
(54)

60/683666 - PCT/EP2006/062413 (31)
2005/5/23 - 2006/5/18 (32)

US - EP (33)
int. Cl. A01N 47/28,A01P 7/04,C07C 335/12 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   10



63

025050 (11)
2008010033 (21)

2008/1/8 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

STOELZEL, CLAUS-PETER (72)

ENDRES, JOERG

ھدى آنیس سراج الدین (74)
ره و غیر قابلھ للتمددحفاضھ منخفضھ الھبوط ذات عروات صغی (54)

PCT/IB2006/052347 - 05015069.7 (31)
2006/7/11 - 2005/7/12 (32)

WO - EP (33)
int. Cl. A61F 13/49 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  11



64

025051 (11)
2008071225 (21)

2008/7/22 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OH 45202-
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

1-SOUTER, PHILIP, FRANK (72)

2-BURDIS, JOHN, ALLEN

3-BORCH, KIM

4-SVENDSEN, ALLAN

5-MIKKELSEN, MIKAEL

6-VIND, JESPER

7-LANT , NEIL , JOSEPH

الدینسراجانیس ھدى  (74)
تركیبات منظفات صناعیة (54)

PCT/US2007/001803- 60/854 753- 60/796 325 - 60/761 108 (31)
2007/1/22- 2006/10/27- 2006/4/28 - 2006/1/23 (32)

US (33)
int. Cl. C11D3/386 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  12



65

025052 (11)
2008071229 (21)

2008/7/22 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

SOUTER, PHILIP, FRANK (72)

BURDIS, JOHN, ALLEN

LANT, NEIL, JOSEPH

سراج الدینانیس ھدى  (74)
تركیبات منظفات (54)

- PCT/US2007/001595- 60/854 836- 60/795 964-  60/761 187 (31)
2007/1/22- 2006/10/27- 2006/4/28 -2006/1/23 (32)

US (33)
int. Cl. C11D3/00 &C12N9/20, 3/386,3/395 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  13



66

025054 (11)
PCT/NA2007/001322 (21)

2007/11/28 (22)
CANON KABUSHIKI KAISHA
30-2, SHIMOMARUKO 3- CHOME OHTA - KU- TOKYO- 146-
8501-(JAPAN)

(71)

WATANABE, KENJIRO (72)

MATSUMOTO, HARUYUKI

ھدى آنیس سراج الدین (74)
وعاء للسوائل و نظام للتزوید بالسائل ولوحة دائرة لوعاء سائل (54)

PCT/JP2006/311472 - 2005 - 161316 (31)
2006/6/1 - 2005/6/1 (32)

 JP (33)
int. Cl. B41J 2/175 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  14



67

025055 (11)
PCT/NA2007/001019 (21)

2007/9/26 (22)
OWADA, NORIO
3-9, NAMIKI 7-CHOME, ABIKO-SHI, CHIBA, 270-1165
(JAPAN).

(71)

OWADA, TETSUO (72)

SATIO, SHOBU

سراج الدینانیس ھدى  (74)
جھاز تجمید سریع وطریقة للتجمید السریع (54)

PCT/JP2005/006402 (31)
2005/5/31 (32)

JP (33)
int. Cl. A23L 3/3418,  3/36,F25D 23/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  15



68

025056 (11)
PCT/NA2006/000858 (21)

2006/9/13 (22)
ORTLOFF ENGINEERS ,LTD
415 W, WALL SUITE 2000 MIDLAND TX0 79701 - 4438 -
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

1-WILKINSON, JOHN, D. (72)

2-HUDSON, HANK, M.

3-CUELLAR, KYLE T.

دى انیس سراج الدینھ (74)
سالھ تیار غاز طبیعىإلعملیھ (54)

PCT/US2004/012792 (31)
2004/4/26 (32)

US (33)
int. Cl. F25J 3/00, 3/02, 1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  16



69

025057 (11)
PCT/NA2007/000014 (21)

12/03/2007 (22)
DEFENDI ITALY S.R.L.
VIA DIRETTISSIMA DEL COMERO 29,1-60021-CAMMERANO-
ITALY

(71)

1-PAESANI, CARLO (72)

2-EMILIANI, GIROLAMO, TOMMASO

سراج الدینانیس ھدى  (74)
موقد لھ قطاعات متعددة للھب (54)

VE2004A000031 - PCT/EP2005/006838 (31)
2004/7/9 - 2005/6/24 (32)

IT - EP (33)
int. Cl. F23D 14/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  17



70

025058 (11)
2008071216 (21)

2008/7/20 (22)
LIQUID ROBOTICS INCORPORATED
(UNITED STATES OF AMERICA)
99 ALMACLEN BOULEVARD , SUITE 500, SAN JOSE, CA
95113-UNITED STATES

(71)

HINE, ROGER, G (72)

HINE, DEREK L.

RIZZI, JOSEPH D.

KIESOW, KURT A, F.

ROBERT, BURCHAM.

STYTZ,. WILLIRM A

سمر أحمد اللباد (74)
طاقة األمواج (54)

PCT/US2007/001139   - 60/841.834- 11/436.447- 60/760.893 (31)
2007/1/18   - 2006/9/1- 2006/5/18- 2006/1/20 (32)

US (33)
int. Cl. B63H 1/30 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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71

025059 (11)
2008071270 (21)

2008/7/28 (22)
UHDE GMBH (GERMANY)
FRIEDRICH - UHDY - STRASSE 15.44141 DORTMUND -
GERMANY

(71)

KIM, RONALD (72)

SCHUCKER, FRANZ-JOSEF

ھدى آنیس سراج الدین (74)
طریقة وأداة لتحویل الفحم عالى التطایر إلى الكوك (54)

PCT/EP2007/000576 - 102006005189,0 (31)
2007/1/24 - 2006/2/2 (32)

EP - DE (33)

int. Cl. C10B 15/02 (51)

ةسن20: مدة الحمایة
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72

025060 (11)
2009010008 (21)

2009/1/4 (22)
J.R. SIMPLOT COMPANY
ONE CAPITAL CENTER,999 MAIN STREET,SUITE 300,BOISE,
ID UNITED STATES OF AMERICA

(71)

1-HAMMAN, MICHAEL, L. (72)

2-GALLINA, DAVID, N.

3-WALKER, DAVID, B.

4- O' BANNON, STEPHEN

5-PITTARD, BRUCE, T.

ھدى آنیس سراج الدین (74)
طریقھ إلنتاج البطاطس المقلیة مع خفض فى حدوث التكسیر أو التفتت (54)

- PCT/US2007/072674- 11/770,130- 60/826,503-  60/806,658 (31)
- 2007/7/2- 2007/6/28- 2006/9/21 - 2006/7/6 (32)

US (33)
int. Cl. A23L 1/217 (51)

سنة10: مدة الحمایة
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73

025061 (11)
2008091568 (21)

2008/9/22 (22)
1-SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD
5-33, KITAHAMA 4 - CHUME, CHUO - KU, OSAKA - SHI,
OSAKA 541-0041, JAPAN
2- VALLOUREC MANNESMANN OIL
54MUE, ANATOL FRANS F -59620 AULNOYE - AYMERIES-
FRANCE

(71)

HAMAMOTO, TAKAHIRO. (72)

SUMITANI, KATSUTOSHI.

SUGINO, MASAAKI,

WAMOTO, MICHIHIKO.

YAMAMOTO, MIYUKI.

CHARVET-QUEMIN, JEAN-FRAN COIS

LE CHEVALIER, BENOIT

VERGER, ERIC

شركة أبو ستة وشركاه (74)
وصلة ملولبة أنبوبیة (54)

PCT/JP2007/057516 - 099296-2006 (31)
2007/3/28 - 2006/3/31 (32)

JP (33)
int. Cl. F16L 15/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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74

025062 (11)
2008071296 (21)

2008/7/30 (22)
BTI-CINO S.P.A
VIA MESSINA 38,20154 - MILONO - ITALY

(71)

FABRIZI, FABRIZIO (72)

موریس وھبة موسى (74)
.وسیلھ دعم لتثبیت جھاز كھربائى بقضیب تركیب الجھاز  (54)

PCT/IT2007/000129 - RM 2006A000145 (31)
2007/2/23 - 2006/3/15 (32)

IT (33)
int. Cl. H02B 1/052 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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75

025063 (11)
PCT/NA2006/000613 (21)

2006/6/22 (22)
HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC
3000 N, SAN HOUSTON PARKWAY EAST J3 - W36 , HOUSTON
TX 77032 UNITED STATES OF AMERICA

(71)

1-PROETT, MARK (72)

2-AKKURT, RIDVAN

اللباداحمدسمر (74)
انظمھ وطرق لتقدیر التلوث باستخدام نماذج تحلیل المائع (54)

PCT/US2004/043437 - 60/ 532,502 (31)
2004/12/23 - 2003/12/24 (32)

US (33)
int. Cl. G06F 19/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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76

025064 (11)
2008010106 (21)

2008/1/21 (22)
POLIMERI EUROPA S.P.A
VIA ENRICO FERMI. 4 I-72100 BRINDISI -(ITALY)

(71)

1-NOTARI, MARCELLO (72)

2-RIVETTI, FRANCO

3-GHIRARDINI MAURIZIO

4-LOMBARDINI, SERGIO

سمر أحمد اللباد (74)
دة تدویر بولي استیرین متمددعملیة إلعا (54)

 PCT/EP2006/006247-  MI2005A001409 (31)
 2006/6/28-  2005/7/22 (32)

IT - EP (33)
int. Cl. C08J 11/08 & C08L 25/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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77

025065 (11)
PCT/NA2005/000357 (21)

2005/6/26 (22)
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.LTD
9, KANDATSUKASA-CHO 2-CHOME CHIYODA-KU, TOKYO
101-8535 - JAPAN

(71)

MUKAI, TADASHI (72)

سمر احمد اللباد (74)
تركیبھ غذائیھ لالستخدام عن طریق الفم (54)

PCT/JP2003/016072-  2002/378308 (31)
2003/12/16-  2002/12/26 (32)

JP (33)
int. Cl. A23L 1/305, & A61K 31/198 & A61P 3/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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78

025066 (11)
2009040575 (21)

2009/4/26 (22)
FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 LEGACY DRIVE,PLANO, TX 75024-4099- UNITED
STATES OF AMERICA

(71)

GRAHAM, DAVID, WALLICE (72)

MCCALL, CAROL

RAO, V.N., MOHAN

SULLIVAN, SCOTT

اللباداحمدسمر (74)
طریقة لتصنیع مجموعة مكسرات مكعبة (54)

PCT/US2007/081721 - 11/553,694 (31)
 2007/10/18-  2006/10/27 (32)

US (33)
int. Cl. A23G 3/00, & A23L 1/36, & A23P 1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  26



79

025067 (11)
PCT/NA2005/000702 (21)

2005/11/7 (22)
MONDIAL INDUSTRIES LTD
7541 VINEMONT COURT HUDSON OLL 44236-1295 UNITED
STATES OF AMERICA

(71)

BEDDING, PETER, M., J (72)

PELLEGRINI, FRANKLIN, L

FREEDAM HEALTH LLC
7541 VIMEMONT COURT HUDSON OLL 44236-1295 UNITED
STATES OF AMERICA

(73)

سمر احمد اللباد (74)
الجیاد والحیواناتوعالجھا لدى قرح القناه الھضمیھ مكمل غذائي وطریق للوقایھ من 

االخرى
(54)

PCT/US2004/013555 - 10/435.367 (31)
2004/5/3 - 2003/5/9 (32)

US (33)
int. Cl. A61K 1/18,A61K 9/14 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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80

025068 (11)
PCT/NA2007/001226 (21)

2007/11/11 (22)
ABB SERVICE S.R.L(ITALY)
VIA VITTOR PISANI. 16 - I -20,124 MILANO - ITALY

(71)

CURNIS, MAURIZIO (72)

OLIVIERI, DANIELA

سمر أحمد اللباد (74)
قاطع دائرة كھربائیة بآلیة تشغیل قابلة للتبادل ومجموعة تالمسات متحركة معلقة (54)

  PCT/EP2006/062004 - BG2005A000025 (31)
 2006/5/3 - 2005/5/13 (32)

IT - EP (33)
int. Cl. H01H 11/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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81

025069 (11)
PCT/NA2007/001182 (21)

2007/10/30 (22)
UREA CASALE S.A
VIA GIULIO POCOBELLI 6 CH - 6900 LUGANO - BESSO -
SWITZERLAND

(71)

ZARDI, FEDERICO (72)

STICCHI, PAOLO

BRUNENGO, PAOLO

سمر أحمد اللباد (74)
عملیھ النتاج الیوریا ووحده انتاج ذات صلھ (54)

PCT/EP2006/003121 - 05009761.7 (31)
2006/4/6 - 2005/5/4 (32)

EP (33)
int. Cl. C07C273/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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82

025070 (11)
PCT/NA2007/001142 (21)

2007/10/22 (22)
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC (UNITED STATES OF
AMERICA)
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLERTOWN PA 18195-1501
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

SPILSBURY, CHRISTOPHER, GEOFFREY (72)

سمر أحمد اللباد (74)
طبیعى مسال خالى من النیتروجینطریقھ وجھاز لتحضیر تیار غاز (54)

PCT/GB2006/001390 - 052525224.3 (31)
2006/4/18 - 2005/4/22 (32)

GB (33)
int. Cl. F25J3/02, 1/02, (51)

سنة20: مدة الحمایة
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83

025071 (11)
PCT/NA2007/001145 (21)

2007/10/22 (22)
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A
VIA NAZIONALE 41, I-33, 042 I BUTTRIO - (ITALY)

(71)

VRECH, ARBENO (72)

MITOI, ILIE-FLORIAN

MARCONI, GIANFRANCO

سمر أحمد اللباد (74)
فرن اختزال (54)

 PCT/EP2006/061738-  MI2005A000731 (31)
 2006/4/21-  2005/4/22 (32)

IT - EP (33)
int. Cl. F27B1/21,&C211B3/02, & F27D3/00, &F27B198/04, (51)

سنة20: مدة الحمایة
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84

025072 (11)
2008122001 (21)
2008/12/14 (22)

SARLCOMEPS FRANCE
2 Rue des Primevères,F-85480 Bournezeau- france

(71)

MALAPERT, Philippe (72)

شادى فاروق مبارك (74)
لوح مصنع مسبقا لمنشأ بنائي وعملیة لتصنیعھ (54)

 PCT/FR2007/000921 - 0605297 (31)
 2006/6/14-  2004/6/ 4 (32)

FR (33)
int. Cl. E04C 2/288 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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85

025073 (11)
2008091603 (21)

2008/9/25 (22)
ESCO CORPORATION
2141 NW25TH AVENUE PARTLAND OR 97210-2578 UNITED
STATES OF AMERICA

(71)

1-CARPENTER, CHRISTOPHER, M (72)

2-CONKLIN ,DONALD ,M

3-MORRIS , RAY, J

4-BEARDEN , JAMES E

5-DURAND ,SEVEM ,D

اللباداحمد سمر  (74)
تجمیعة تآكل (54)

PCT/US2007/007872 - 60/787.268 (31)
2007/3/28 - 2006/3/30 (32)

US - US (33)
int. Cl. E02F 9/28 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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86

025078 (11)
PCT/NA2007/000471 (21)

2007/5/13 (22)
UHDE GMBH
FRIEDRICH - UHDE- STRASS 15.44141 DORTMUND
GERMANY

(71)

HEINRITZ-ADRIAN, Max (72)
اللباداحمد سمر (74)

طریقة لنزع الماء من البروبان باستخدام محفز لتكوین بروبیلین (54)
PCT/EP2005/012070 - 102004054657.6 (31)

2005/11/10 - 2004/11/11 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. C07C 5/333, 11/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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87

025079 (11)
PCT/NA2007/000086 (21)

2007/1/28 (22)
METHANOL CASALE S.A
VIA GIULIO BOCOBELLI 6 CH-6900 LUGANO BESSO -
SWITZERLAND

(71)

FILIPPI, ERMANNO (72)

RIZZI, ENRICO

TAROZZO, MIRCO

اللباداحمد سمر  (74)
مفاعل تحفیزي ثابت الطبقة (54)

PCT/EP2005/008020 - EP4017905.3 (31)
2005/7/22 - 2004/7/29 (32)

EP - EP (33)
int. Cl. B01J8/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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88

025080 (11)
PCT/NA2004/000056 (21)

2004/7/25 (22)
PECHINEY ELCTROMETALLURGIE
235, AVENUE ALSACE LORRAINE F- 7300 CHAMBERY
FRANCE

(71)

MARGARIA THOMAS . (72)
سمر احمد اللباد (74)

منتجات لحمایھ قوالب الصب المسستمر النابیب الحدید الزھر (54)
PCT/FR2003/00181 -  02/00947 (31)

2002/1/25 - 2003/1/21 (32)
FR (33)

int. Cl. B22F 1/00&B22C 3/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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89

025081 (11)
2008050732 (21)

2008/5/5 (22)
LOS ALAMOS NATIONAL SECURITY, LLC
LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY LC/IP,MSA 187
,LOS ALAMOS,NM87545 - (UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

UNKEFER, PAT, J (72)

KNIGHT, THOMAS, J

MARTINEZ, RODOLFO, A

سمر أحمد اللباد (74)
استخدام مركبات البروجلوتامیك لتحسین النمو واالنتاجیھ فى النبات (54)

PCT/US2006/043409 - 11/269.417 (31)
2006/11/6 - 2005/11/7 (32)

US (33)
int. Cl. A01N 65/00, (51)

سنة20: مدة الحمایة
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90

بیان
2011یولیھبالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



91



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یكون :  والتى تنص علــــى 2002لســنة 82حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم

منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى جریدة 
"براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



92

025077 (11)
2003060592 (21)

2003/6/23 (22)
ومى للبحوثالمركز الق

-الدفى -براءات االختراع مكتب اتصال-شارع البحوث المركز القومى االحوث 33
موریھ مصر العربیھمج-الجیزه 

(71)

كريمه غنيمى محمد محمود/ دكتورة (72)

محمود فتحي نویتو/ االستاذ الدكتور

مستحضر محلي من مصل حیواني لزراعة األنسجة (54)
int. Cl. C12N 5/00, 5/06 (51)

22/06/2023الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنھى فى تبدا : مدة الحمایة

-   1



93

انبی
للطلبات 2011بالبراءات الصادرة خالل شھر یولیھ 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
نموذج منفعة



94

صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
ریة   یة الفك وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ســنة 82ال ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



95

025053 (11)
PCT/NA2007/001073 (21)

2007/10/8 (22)
BTI-CINO S.P.A
VIA MESSINA, 38 I-20154 MILANO -ITALY

(71)

1-FABRIZI, FABRIZIO (72)

2-DE AMBROGGI, RENATO

موریس وھبھ موسى (74)
لوح غطاء و مجموعھ اجزاء تتضمن ھذا اللوح لتعلیق جھاز كھربائى على الحائط (54)

PCT/IT2006/000219 - RM 2005-A000161 (31)
2006/4/3 - 2005/4/7 (32)

IT (33)
int. Cl. H02G 3/12 (51)

سنوات 7: مدة الحمایة
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96

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ
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2008030391 (21)
2008/3/6 (22)

جلوبال میدیسیف ھولدنجز لیمتد (71)

استرالیا2300ھیونتر ستریت نیوكاسیل، أن أس دبلیو 805فریست فلور، 

للسحبسرنجة أمان لالستخدام الوحید بھا أبرة قابلة  (54)
شادي فاروق مبارك (74)

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

-   1

2008030392 (21)
2008/3/6 (22)

دیسیف ھولدنجز لیمتدجلوبال می (71)

استرالیا2300ھیونتر ستریت نیوكاسیل، أن أس دبلیو 805فریست فلور، 

سرنجة أمان لالستخدام الوحید بھا أبرة قابلة للسحب (54)
شادي فاروق مبارك (74)

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

-   2

2008040596 (21)
2008/4/10 (22)

عماد الدین احمد فھیم. د (71)

شارع بور سعید الدور السادس251

اداة فجر الطبیة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3



98

2008050828 (21)
2008/5/20 (22)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى (71)

آلمریكیةالوالیات المتحدة45202وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، آوھایو

وسیلة أمتصاص لإلستخدام مرة واحدة بھا عراوى قابلة للفرد (54)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

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

-   4

2008050888 (21)
2008/5/28 (22)

شركة محدودة یابانیة–لیمتید . سومیتومو كیمیكال كومباني  (71)

الیابان-1048260. طوكیو . شیو كي یو . شوم -2شینكاوا 27-1

مركب إیمینو بروبین واستخدامھ (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5

2008060916 (21)
2008/6/1 (22)

شركة محدودة بریطانیة–جریدلوكتس لیمتد  (71)

بریطانیا–ان واى 293ھاى ستریت ھونتینجدون بى اى 81مونتاجو ھاوس 

ذات طریقة وجھاز للتحقق من ھویة شخص وتخویل الدخول باستخدام رموز عملیات
استخدام واحد

(54)

سمر أحمد اللباد (74)
رة الخاص باستیفاء قرار اإلدااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6



99

2008061024 (21)
2008/6/17 (22)

مصطفى سید عبد الرحیم أحمد (71)

محافظة المنیا–مركز المنیا –بني محمد سلطان 

( SAFETY GAS ) از وإطفائھا آلیًاجھاز السالمة لتوقیت مواقد الغ (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   7

2008071137 (21)
2008/7/3 (22)

ل عبد الناصرحسن أحمد نورالدینجما (71)
-بجوار فرن إبراھیم زھرة -أمام مسجد الرحمة بجوار موقف رأس البر-السنانیة-دمیاط

منزل مھندس جمال عبد الناصر
أوثالثیة األوجھالتحكم األوتوماتیكى فى مواتیر نقل السوائل سواء احادیة الوجھ (54)

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

-   8

2008101638 (21)
2008/10/5 (22)

شركة مساھمة امریكیة–نوفارتیس فاكینیس اند دیاجنوستیس أي ان سي  (71)

امریكا-8097-94662كالیفورنیا , ایمیریفیلي 8097اوه بوكس . ي ب

PKD1 مركبات كینازولین لتثبیط (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لفكرة المقدمة ومرفقات الطلباأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   9
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2008121961 (21)
2008/12/3 (22)

استیكس ثرابیوتیكس لیمتد-استرازینكا  (71)

S-151 85 Sodertalje

إیمیدازولونات وإستخدامھا كدواء لعالج–إیمینو  (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء تنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب م:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  10

2008122005 (21)
2008/12/14 (22)

حسنین احمد صالح حسن (71)

المعادى–شارع الحریة المتفرع من احمد زكى 14

الطاقة المیكانیكیة المغناطیسیة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11

2008122012 (21)
2008/12/15 (22)

شركة مساھمة كوریة–دفانسید كونترولز اند انجینیرینجز كورب ا (71)

كوریا-806-305ایویون دونج یوسیونج جي یو دایجیون 27كایست ان 7117ار ام 

نظام إعادة تدویر اإلطارات المستعملة (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء رد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم ال:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  12
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2008122128 (21)
2008/12/31 (22)

دالیان انستیتون اوف كیمكال فیزیكس شینیس (71)

امبابة ـ جیزة 196/سمر اللباد ص ب

وجود المحفزسده وعملیة اكسده ھیدروكربون لتكوین ھیدروكربون موكسد فيمحفز اك (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  13



102

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 
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PCT/NA2006/000204 (21)
2006/3/1 (22)

شركھ مساھمھ یابانیھ–اوتسوكا فارماسوتیكال كومبانى ال تى دى (71)

الیابان8535101كو طوكیو-شوم شیودا-2شو -كانداتسوكاسا9

ویھ اطالق وقطاره عین تحتوى على ذلكاداه اطالق وحا (54)
سمر احمد اللباد (74)
:الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار:التقریر القانونى

التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   1
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بیان 
ـابرفضھا فنًیصدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 
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2002010085 (21)
2002/1/23 (22)

مایرز سكویب كومبانى-بریستول  (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ-4000-08543نیوجیرسى -برنستون 4000/ب.ص

طرق لتناول مشابھات ابوثیلون لعالج السرطان
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   1

2002080975 (21)
2002/8/31 (22)

شركة نرویجیة مساھمة-ستاتویل ایة اس ایة  (71)

ستافانجیر النرویج05،4035كیة اى ار بات فوروسبین & اى

البترولاستخدام الغاز الطبیعى وغاز المولدات فى تطویر الصناعة وحقول
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   2

2002080975 (21)
2002/8/31 (22)

شركة نرویجیة مساھمة-ستاتویل ایة اس ایة  (71)

ستافانجیر النرویج05،4035كیة اى ار بات فوروسبین & اى

ولالبتراستخدام الغاز الطبیعى وغاز المولدات فى تطویر الصناعة وحقول
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   3
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2003070701 (21)
2003/7/20 (22)

عنود خالد یوسف الراشد-غادة خالد یوسف الراشد -خالد یوسف الراشد  (71)
مجمع-478.االردن ص ب -جرش -شارع الملك عبد اهللا -مجمع الراشد التجارى 

مجمع الراشد-478.االردن ص ب -جرش -الملك عبد اهللا شارع -الراشد التجارى 
478.االردن ص ب -جرش -شارع الملك عبد اهللا -التجارى 

الحروق والتآم مستحضر صیدالنى جدید من مكونات طبیعیھ الستخدامھ فى عالج وتجمیل
الجروح

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   4

2005030131 (21)
2005/3/19 (22)

جمیل محمد على البسومى (71)

محافظة البحیرة-مركز ابو حمص -تبع الحرفة -قریة رشدى 

محلل فضائى حدیث
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   5

2005030131 (21)
2009/7/13 (22)

جمیل محمد على البسومى (71)

محافظة البحیرة-مركز ابو حمص -لحرفة تبع ا-قریة رشدى 

محلل فضائى حدیث
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   6
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2005030131 (21)
2009/7/14 (22)

جمیل محمد على البسومى (71)

محافظة البحیرة-مركز ابو حمص -تبع الحرفة -قریة رشدى 

محلل فضائى حدیث
رفض فنى:لقانونىالتقریر ا

(54)

-   7

2007050253 (21)
2007/5/20 (22)

المجید محمود عبد-3محمد مبروك محمد أبو الوفا -2ولید فیصل أحمد محمد الخطیب -1
نادیة عبد الحلیم أحمد حسونة-4یسن محمود 

(71)

–وحید ش274-2)القاھرة( القاھرة الجدیدة–التجمع الخامس –ب الحى الرابع 424 -1
العبور عمارات خلف–ش استاد البحرى 15-3) القاھرة(مدینة نصر –2امتداد رمسیس 

)القاھرة) مدینة نصر–رابعة –ش ابن ھانئ األندلسى 12-4) القاھرة(مدینة نصر –
طریقة النتاج مضاد حیوى جدید من نوع األمینوجلیكوساید

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-   8

2009030378 (21)
2009/3/24 (22)

سومیتومو كیمیكال كومبانى لیمتد (71)

الیابان-1048260شوم شیو كى یو طوكیو –2شینكاوا 1- 27

تركیبة مبیدة لآلفات على شكل مسحوق
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   9
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2009030378 (21)
2009/3/22 (22)

سومیتومو كیمیكال كومبانى لیمتد (71)

الیابان-1048260شوم شیو كى یو طوكیو –2شینكاوا 1- 27

تركیبة مبیدة لآلفات على شكل مسحوق
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  10

2009040456 (21)
2009/4/5 (22)

د محمود عبلھمحمد محمود السی (71)

االسكندریھ-سموحھ -شارع النصر 10

مفتاح باور
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  11

2009050690 (21)
2009/5/11 (22)

الرسین الرس میشیل (71)

الدینمارك–شارلوتینلوند 2920-دي كي . 5فاسیھوجفیج 

إحدى العینینPHOTOMANIPULATION ضئیلةجھاز لغیر التخریبیة أو
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  12
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2009050690 (21)
2009/5/12 (22)

الرسین الرس میشیل (71)

الدینمارك–شارلوتینلوند 2920-دي كي . 5فاسیھوجفیج 

العینینإحدى PHOTOMANIPULATION جھاز لغیر التخریبیة أو ضئیلة
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  13

2009060884 (21)
2009/6/10 (22)

عبد الرحمن جعفر عبد الرحمن (71)

الھرم-الطالبیة –ش عرابي مدینة الزھور 11مقیم بـ 

)یاةالفاقد من الماعادة استخدام المیاة لتقلیل الفاقد منھا وتھذیب المنصرف للتقلیل
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  14

2009060935 (21)
2009/6/17 (22)

فرید فھیم معوض (71)

القاھرة-شبرا -الساحل -ب شارع باحثة البادیة 6

نظام لتولید الطاقة الكھربیة من البرق كطھربرق
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-  15
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2009111606 (21)
2009/11/1 (22)

حسین عبد اهللا محمد (71)
عین شمس–ح دسوقى عبد القادر متفرع من ش محمود حسن من ش احمد عرابى 7 :

القاھرة–الشرقیة 
موتور تلقائى الحركة

فنىرفض:التقریر القانونى
(54)

-  16

2009111658 (21)
2009/11/10 (22)

نبیل محمود الطنطاوى/ مھندس  (71)

میدان الحجاز3ش أحمد خشبة شقة 12مصر الجدیدة 

قوى أو أى میجاوات دون محطات400تشغیل القطارات الكھربیة بال ثمن طاقة كھربیة 
آالت وبال وقود

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  17

2009111720 (21)
2009/11/23 (22)

عمرو یحیى محمد بدر (71)

شارع صالح الدین-دمیاط 

انفلونزا وH1N1 طریقھ جدیده لعالج الفیروسات ذات الحمض النووى الریبوزى مثل
الطیور و فیروس النیوكاسل الذى یصیب الطیور

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  18
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2009111720 (21)
2009/11/23 (22)

عمرو یحیى محمد بدر (71)

شارع صالح الدین-دمیاط 

انفلونزا وH1N1 طریقھ جدیده لعالج الفیروسات ذات الحمض النووى الریبوزى مثل
الطیور و فیروس النیوكاسل الذى یصیب الطیور

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  19

PCT/NA2006/000405 (21)
2006/4/30 (22)

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة ، المانیا (71)

انجلھایم ، المانیا55216–173بنجر ستراس 

إندرید بلورى جدید ذو تأثیر مضاد للكولین
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-  20
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بیان
ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة2002لسنھ 82رقم 
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019443 (11)
1991070462 (21)

قاطع دائرة وسیلة معایرة تكشف عن محاوالت العبث (54)
CIRCUIT BREAKER WITH TAMPER INDICATING
CALIBRATION MEANS

وستنجھاوس الكتریك ـ كوربویشن (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   1

020052 (11)
1993070466 (21)

فوطھ صحیھ لھا منطقھ اكتساب مركزیھ (54)
SANITARY NAPKIN HAVING A CENTERAL ACQUISITION
ZONE

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   2

020385 (11)
1993070479 (21)

تركیب الخفاء مذاق عوامل صیدلیة ذات مرارة (54)
TASTE - MASKING COMOSITION OF BITTER
PHARMACEUTICAL AGENTS .

ل كومبانىذى بروكتر اند جامب (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   3
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020977 (11)
1997070642 (21)

مطاطیھ طریقھ لتحضیر مخلوط سیالن بولى سلفانات عضوى وطریقھ النتاج مركبات
محتویھ

(54)

MIXTURE OF ORGANOSILANE POLYSUL PHANES AND
APROCESS FOR THE PRODUCTION OF RUBBER
COMPOUNDS CONTAINING THESE MIXTURES

دیجوسا اكتنجیز لشافت (71)
سھیر میخائیل رزق (74)

-   4

021194 (11)
1996070661 (21)

منتجات بولیمرات منسقھ (54)
ORIENTED POLYMERIC PRODUCTS.

ابو نورى فى  (71)
مني بكیر (74)

-   5

021977 (11)
1998070810 (21)

جھاز ركبة للمعاقین (54)
AKNEE SYSTEN FOR DILSTORIES

صالح حسین اسماعیل یوسف (71)

-   6
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022050 (11)
1998070854 (21)

البللوریةتركیبات منظفة تحتوى على مخالیط من عوامل نشطة على السطح متقطعة (54)
DETERGENT COMPOSITIONS CONTAINING MIXTURES OF
CRYSTALLINITY-DISRUPTED SURFACTANTS.

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   7

022813 (11)
2001070801 (21)

ادوات ماصھ داكنھ اللون (54)
BARK COLORED ABSORBENT ARTICLES

وكتر اند جامبل كومبانىذى بر (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   8

021029 (11)
1995070607 (21)

محبس لمفاتیح كھربیھ لھ اصابع تتصل بالیھ تشغیل (54)
INTERLOCK FOR ELECTRICAL SWITCHES HAVING
PLUNGERS ENGAGING OPERATING MECHANISM

شركھ متحدهایتون كوربوریشن (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   9
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1999070847 (21)
1999/7/13 (22)

مكنسھ بفلتر مائي (54)
VACUM CLEANER WITH WATER TRAP

مصنع صقر للصناعات المتطوره (71)

-   10

2000070860 (21)
2000/7/1 (22)

یمریھ من الجیل الخامسخط سحب خیوط بول (54)
FIFTH GRNERATIONDRAW LINE

انفستیا تیكنولوجیزاس ـ ایة ـار ـ ال  (71)
جورج عزيز  (74)

-   11

2005070313 (21)
2005/7/6 (22)

( األرضیة جھاز لتخفیض نسبة ثاني أكسید الكربون و األوزون على سطح الكرة
تاج منظف للغالف الجويوإن) التروبوسفیر 

(54)

AN APPARATUS OF REDUCING THE RATIO OF O3 & CO2
ON THE TROPOSPHERE AND PRODUCING A CLEASENING
AGENT FOR THE ATMOSPHERE

عادل السید محمد شلبي (71)

-   12
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2006070323 (21)
2006/7/13 (22)

البروتینى لمیكروب باستخدام األنتجین البیریبالزمیك(SK) تطبیق إختبار اإللیزا
(RB51) بالعتره الخشنھالبروسیال لتحدید الكفاءة المناعیة لألبقار و الجاموس المحصنة

لھ

(54)

Application of ELISA test (SK) using Brucella Periplasmic protein
antigen for the diagnosis of immune status in cattle and buffaloes
vaccinated with RB51 vaccine

أحمد یاسر-خالد عبد الحمید عبد الرازق عطوه-سالمھ عبد الحافظ مصطفى أبو العینین
غازى الشریف (71)

-   13

2006070364 (21)
2006/7/27 (22)

فینیل بروجیسترون–معدالت مستقبل أمید سیانو بیررول  (54)
CYANOPYRROLE-PHENYL AMIDE PROGESTERONE
RECEPTOR MODULATORS AND USES THEREOF

ویــث ، شركة متحدة (71)
هدى عبد الهادى (74)

-   14
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2006070365 (21)
2006/7/27 (22)

استخدام معدالت مستقبل البروجیستیرون (54)
USE OF PROGESTERONE RECEPTOR MODULATORS

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)
هدى عبد الهادى  (74)

-   15

PCT/NA2005/000003 (21)
2005/1/5 (22)

( MCHIR ) مضــادات (54)
MCHIR ANTAGONISTS

اســترا زینیكــا أ ب ، شركة مساھمة (71)
هدى عبد الهادى  (74)

-   16

PCT/NA2005/000014 (21)
2005/1/24 (22)

نظام وطریقھ لخفض المواد الملوثھ من عادم محرك دیزل (54)
SYSTEM AND METHOD FOR REDUCTING POLLUTANTS
FROM DIESEL ENGINE EXHAUST

كامل. رفعت أ (71)
سمر اللباد (74)

-   17
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PCT/NA2006/000007 (21)
2006/1/4 (22)

وعملیھ التحضیرمنتجات حشو منخفضھ الرطوبھ قابلھ للخبز دھنى مسكره ولھا قوام كریم (54)
BAKEABLE, LUBRICIOUS, SWEET, CREAMY, LOW-
MOISTURE FILLER PRODUCTS AND PROCESS FOR
PREPARATION.

كرافت فودز ھولدینجز انك ، شركة متحدة ، امریكیة (71)
عبد الھادى ھدى (74)

-  18

PCT/NA2006/000026 (21)
2006/1/14 (22)
مركبات جدیده (54)

NOVEL COMPOUNDS

شركھ مساھمھ امریكیھ–سمیز كیلین بیشام كوربریشین  (71)
سمر اللباد  (74)

-  19

PCT/NA2006/000033 (21)
2006/1/14 (22)

ستقبل أستیل كولین ماسكارینیةمضادات م (54)
muscarinic acetylcholine receptor antagonistic

شركة إنجلیزیة مساھمة–جالكسو جروب لیمتد  (71)
هدى انيس  سراج الدينس (74)

-  20



114

PCT/NA2006/000034 (21)
2006/1/14 (22)

ةمضادات مستقبل أستیل كولین ماسكارینی (54)
MUSCARNIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR ANTAGNISTS

شركة إنجلیزیة مساھمة–جالكسو جروب لیمتد  (71)
هدى سراج الدين  (74)

-  21

PCT/NA2006/000035 (21)
2006/1/14 (22)

مضادات مستقبل أستیل كولین ماسكارینیة (54)
muscarinic acetylcholine receptor antagonistic

شركة إنجلیزیة مساھمة–جالكسو جروب لیمتد  (71)
هدى سراج الدين  (74)

-  22

PCT/NA2007/000138 (21)
2007/2/7 (22)

واستخداماتھااوكسیندول-منغمات مستقبل بروجیستیرون تشمل مشتقات بیرول  (54)
PROGESTERONE RECEPTOR MODULATORS COMPRISING
PYRROLE-OXINDOLE DERIVATIVES AND USES THEREOF

ویــث (71)
هدى عبد الهادى (74)

-  23



115

PCT/NA2008/000105 (21)
2008/1/21 (22)

مثبطات إلنزیم االنتساخ العكسي لفیروس نقص المناعة المكتسبة (54)
HIV REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS

شركة مساھمة أمریكیة-سى او ، اى ان سى & میرك (71)
سمر اللباد  (74)

-  24

PCT/NA2008/000137 (21)
2008/1/24 (22)

جدیدةبیریمیدین[ d – 3، 2[ فیورو ] 5، 4: 2ََ ، 3[ مشتقات بیریدو  (54)
NEW PYRIDO [3',2':4,5]FURO[3,2-d]PYRIMIDINE
DERIVATIVES

شركة أسبانیة مساھمة–أیھ . البوراتوریوس ألمیرال ، أس  (71)
هدى سراج الدين (74)

-  25

2008010125 (21)
2008/1/23 (22)

وصلة أنبوبیة ملولبة تمنع تسرب السائل والغاز (54)
LIQUID AND GAS TIGHT THREADED TUBULAR
CONNECTION

الوریك مانسمان اویل اند جاز فرانسف-1
سومیتومو میتال اندستریز، لیمتد-2 (71)

شركة ابو سته  (74)

-   26



116

1997070749 (21)
1997/7/31 (22)

المحركات الثنائیة منظم الیكترونى ذو ملف اشعال للتحكم فى زمن شرارة االحتراق فى
دقیقة/لفة12000 دقیقة وحتى/لفة 3000یة لھا من والرباعیة تتراوح السرعة الزاو

(54)

RECTEFIER

احمد عزت عبد الفتاح مصطفى/ مھندس  (71)

-   27

1990070442 (21)
1990/7/29 (22)

جھاز محسن لتخفیف شده الموج (54)
DISPOSITIF PERFECTIONNE D'ATTENUATION DE LA
HOULE

ناكو وتمثلھا مصلحھ االشغال العمومیھ اداره االشغال البحریھحكومھ مو (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-   28



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

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٢١(العدد رقم ٢٠١١عدد  سبمتبر  



إعــــداد

أميرة محمــد أحمــد. أ مرفت توفيق عبــــد اهللا. أ

أحمد حسـين أحمـــد. أ

مراجعة

نيفال محمد نبيـــــل. أ

ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيد      أ. أ

شيماء ابراهيـم نبيـــل. أ فرج محمـــــــد يوسف. 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 باريس٢٠١١بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  أغسطس -

٦ والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون ٢٠١١بـيان بالطلـبات التى تم قبولها خالل شهر  أغسطس          

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

-

٢٦ والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس    ٢٠١١التى تم قبولها خالل شهر  أغسطس       بـيان بالطلـبات   

---------------------------------)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (

-

٢٩ -للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقية باريس ٢٠١١أغسطسبيان البراءات الصادرة خالل شهر -

٣٤ اتفاقية التعاون للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١١أغسطسشهربـيان البراءات الصادرة خالل    

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

-

٥٤ یة إطارللطلبات المقدمة فــى   ٢٠١١أغسطس  خالل شهر بالبـراءات الـصادرة     بـيان    اتفاق

--------------------------MAIL BOX) الجات(التعاون بشأن البراءات 

-

٥٧ -----بيان بالرغبة فى منح رخص استغالل براءات االختراع داخل جمهورية مصر العربية  -

٦٢ بـيان بالبراءات بالطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق              

----السنويةوذلك لعدم سداد الرسوم٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

-



٢

٧٨ -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه  -

٩٢ -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن  -

٩٦ -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنيـــــا  -

١٠١ ------------------------------------بيان باستدراك الرسوم السنوية -



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل 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 ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى  ٢٠٠٣لسنة   ١٣٦٦والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة  ٥٧دخلـت مـصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم    ١٩٣٩

٨٢ثم قانون رقم     وم والنماذج الصناعية ،   ــالخـاص ببراءات االختراع والرس    

وبمقتضى القانون األخير فإنه     ملكية الفكرية والخاص بحماية حقوق ال    ٢٠٠٢لسنة  

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

.حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              

ميع المجاالت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى ج   

والمبتكـرين ـ مـن األهمية بمكان حيث أصبحت ركنا أساسيا من أركان العالم    

الجديـد الـذى تتشكل مالمحه مع بدايات القرن الجديد ، ويتطلب هذا مزيدا من                

االهـتمام بهـذه الجريدة ومزيدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى يتناسب مع     

.أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

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

البـراءة ولكـن يأتـى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات            

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بما       واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت       

يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

.ةـالمتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئيس 


"عادل السعيد عويضه . أ"
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١

ان بی
٢٠١١التى تم قبولھا خالل شھر اغسطس بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین  وجھ إل ی

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً 
ادة  ن الم ثة م رة الثال ام الفق یقاً ألحك یة ١٦تطب وق الملك ة حق ون حمای ن قان م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣

2004050220 (21)
2004/5/15 (22)

1-ENI S.P.A
2- INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE
3- ENITECNOLOGIE S.P.A

(71)

1-GABRIELE CARLO ETTORE CLERICI (72)

2-GIUSEPPE BELMONTE

سمر اللباد (74)
مالط و عملیة عملیة إلنتاج ھیدروكربونات من غاز التخلیق بطریقة مستمرة فى مفاعالت

لفصل الطور الصلب من الطور السائل المنتج
(54)

mi 2003 a 000969 (31)
2003/5/15 (32)

IT (33)

-   1

2005090403 (21)
2005/9/5 (22)

CHEN CHUANG CHUAN (71)
CHEN CHUANG CHUAN (72)

محمد طارق أبو رجب (74)
حــذاء بزینـة جانبیــة متصـل بنعـل خـارجــي (54)

10/936,192 (31)
2004/9/7 (32)

US (33)

-   2



٤

2007050259 (21)
2007/5/21 (22)

.م.م.لـینـك لـتـطـویـر الـبرمـجـیـات ش (71)
عمرو محمد الھادى احمد (72)

احمد معتز عبده

ھانى محمود عبد القوى

مومن محمد السویدى

احمد محمد اشرف كمال العزب

ماجده شحاتھ ھارون (74)
مستخدمغة الغربیة المكتوبة بحروف لغة أخرى وفقا لمدخالتطریقة أستنباط الل (54)

-   3

2008060988 (21)
2008/6/15 (22)

احمد علي محمود محمد مصطفي السمان-١
علي محمود محمد مصطفي السمان -٢
محمود محمد مصطفي السمانمحمد علي-٣

(71)

احمد علي محمود محمد مصطفي السمان-١
علي محمود محمد مصطفي السمان -٢
محمود محمد مصطفي السمانمحمد علي-٣

(72)

معطر للجو صدیق البیئة (54)

-   4

2009050759 (21)
2009/5/25 (22)

عمرو اسعد محمد سعد (71)
عمرو اسعد محمد سعد (72)

فى السیارات) الدبریاج(سھولة تغییر قرص القابض  (54)

-   5



٥

2009081243 (21)
2009/8/8 (22)

یوسف عبده یوسف الد د (71)
یوسف عبده یوسف الد د (72)

مبین اعطال للخطوط الھوائیة لنقل القدرة الكھربائیة ذات الجھد المتوسط (54)

-   6

2009121944 (21)
2009/12/31 (22)

لفتاح الدیباحمد السید عبد العال عبد ا (71)
احمد السید عبد العال عبد الفتاح الدیب (72)

المان المقطورهZ النظام (54)

-   7

2010010110 (21)
2010/1/20 (22)

MAINE HOUSE XIAMEN KETRONAZ CO. LTD (71)
 NAN-QING ZHOU, (72)

حامل المصباح القابل للتفكیك (54)
200920136527.1 (31)

2009/1/20 (32)

ON (33)

-   8



٦

انبی
٢٠١١التى تم قبولھا خالل شھر أغسطس بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٧

ل ذى شأن "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
باب اال ضمناً أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن إل وماً م تین ی الل س ك خ راض وذل عت

ى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام  ب ف بول الطل اریخ االعالن عن ق ت
ثة من المادة  رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون ١٦الفق

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 



٨

2008020285 (21)
2008/2/17 (22)

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-DUN, ALEC C (72)

2-NOVITSKEY, Robert R

3-WARREN, JOSEPH R

طریقھ لزیاده معدالت تزامن البیانات بین عمیل وخادم (54)
PCT/US2006/028480 - 11/204,067 (31)

2006/7/20 - 2005/8/15 (32)
US (33)

-   1

2008061103 (21)
2008/6/29 (22)

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-PUJADO, PETER R. (72)

2-SENETAR . JOHN J.

3-MILLER . LAWRENCE

4-VORA BIPIN

انتاج اولیفین عبر تحویل اكسده (54)
PCT/US2006/061876 - 11/322,412 (31)

2006/12/11 - 2005/12/30 (32)

US (33)

-   2



٩

2008071290 (21)
2008/7/29 (22)

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A (ITALY) (71)
1-MARTINIS.ALESSANDRO (72)

2-TAVANO, ANDREA

3-FRANCO , BARBARA

عملیة اختزال ووحدة تصنیع النتاج حدید معدنى (54)
MI2006A000158 - PCT/EP2007/050897 (31)

2006/1/31 - 2007/1/30 (32)
EP (33)

-   3

2008091484 (21)
2008/9/4 (22)

MTEM  (UNITED KINGDOM) (71)
ZILKOWSKI, ANTON (72)

العابرة وجعلھا توخى أمثلیة البارامترات والمؤشرات الكھرومغناطیسیة متعددة الظواھر
رب ما تكون إلى الكمال والفعالیةأق

(54)

0604829,2 - PCT/GB2007/000843 (31)
2006/03/10 - 2007/9/3 (32)

GB (33)

-   4

2008121960 (21)
2008/12/3 (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)(SWEDEN) (71)
1-RAY, DIPANKAR (72)

2-SIDDIQUI, AQEEL, AHMED

لجعل نغمة معاودة اإلتصال شخصیةنظام طریقة و (54)
PCT/IB2007/001563 - 11/423,754 (31)

2007/6/11 - 2006/6/12 (32)
US (33)

-   5



١٠

2009040475 (21)
2009/4/8 (22)

ABB RESEARCH LTD (SWITZERLAND) (71)
1-SCHAAL, STÉPHANE (72)

2-GONZALEZ, PATRICIA

3-ARAUZO, FRANCISCO

منخفضة) فرق جھد(ذو فلطیة ) كھربائى أومیكانیكى(ملف ومحول  (54)
PCT / CH 2006 / 000582 (31)

2006/9/10 (32)

CH (33)

-   6

2009040511 (21)
2009/4/14 (22)

INDUSTRIE DE NORA S.P.A. (ITALY) (71)
1-FAITA, GIUSEPPE (72)

2-FEDERICO, FULVIO

أنود للتحلیل الكھربائي (54)
MI 2006 A 001974 - PCT/EP2007/060863 (31)

2006/10/16 - 2007/10/12 (32)
IT (33)

-   7



١١

2009040584 (21)
2009/4/27 (22)

AFRICAN EXPLOSIVES LIMITED (SOUTH AFRICA) (71)
1-BUHRMANN, RUDOLPH, TEODOR (72)

2-BUHRMANN, RUDOLPH

3-NIEMANN, FRANK

مكبس مضخة ثنائي العمل (54)
2006/09692 - PCT/ZA2007/000077 (31)

2006/11/21 - 2007/11/20 (32)
ZA (33)

-   8

2009060849 (21)
2009/6/7 (22)

DAT-SCHAUB A.M.B.A.(DENMARK) (71)
1-HANSEN, KIM (72)

2-HANSEN, ERIK, TORNGAARD

3-ANDERSEN, KNUD

طبیعیة) اغلفة غشائیة ( عملیة لتجمیع قطع امعاء  (54)
PA 2006 01616 - PCT/DK2007/000535 (31)

2006/12/08 - 2007/12/07 (32)
DK (33)

-  9



١٢

2009060961 (21)
2009/6/22 (22)

RECYLEX S.A. (FRANCE) (71)
HUCHARD, JEAN-FRANÇOIS (72)

طریقة وجھاز لمعالجة وحدات مراكم رصاص غیر مجروشة (54)
06/11311 - PCT/EP2007/064382 (31)

2006/12/22 - 2007/12/20 (32)
FR (33)

-  10

2009071114 (21)
2009/7/21 (22)

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-ELDER, VINCENT ALLEN (72)

2-FULCHER, JOHN GREGORY

3-LEUNG, HENRY KIN-HANG

4-SMITH, RAYFORD THOMAS

5-TOPOR, MICHAEL GRANT

ن األكریل أمید لتوفیر منتج ماده غذائیھ مجفف راجینیحتوى على اسباطریقة لتقلیل تكوُّ (54)
11/627,748 - PCT/US2008/051579 (31)

2007/1/26 - 2008/1/21 (32)
US (33)

-  11



١٣

2009071125 (21)
2009/7/26 (22)

VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE
SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-GOTO, KUNIO (72)

2-TAKAHASHI, MASARU

3-FUKUI, KUNIHIRO

4-IMAI, RYUICHI

5-ONISHI, SHIGEO

6-IKEGAMI, HIROAKI

7-KIMOTO, MASANARI
8-NAGASAKU, SHIGEO

وصلة ملولبة لألنابیب الفوالذیة (54)
2007-052905 - PCT/JP2008/053492 (31)

2007/3/2 - 2008/2/28 (32)
JP (33)

-  12

2009101531 (21)
2009/10/18 (22)

DESIGN TECHNOLOGY AND INNOVATION LTD
(UNITED KINGDOM)

(71)

1-TONKIN, MARK, CHRISTOPHER (72)

2-WATSON, REBECCA

موصل (54)
0707438,8 - PCT/GB2008/001363 (31)

2007/4/18 - 2008/4/18 (32)
GB (33)

-  13



١٤

2009121777 (21)
2009/12/6 (22)

UHDE GMBH (GERMANY) (71)
1-SCHWEFER, MEINHARD (72)

2-GROVES, MICHAEL

3-FUCHS, JÜRGEN

4-MAURER, RAINER

5-SIEFERT, ROLF

6-HUNDGEN, BERN

خدامھاجھاز وطریقھ لتفاعالت حفزیھ لطور الغاز وطریقھ الست (54)
PCT/EP2008/004232 - 10 2007 026 712,8 (31)

2008/5/28 - 2007/6/6 (32)
DE (33)

-  14

2010030382 (21)
2010/3/9 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
1-BEHRENS, HOLGER (72)

2-SOHL, RALF-HARTMUT

3-KUMMEL, LUTZ

فتح جھاز القفلجھاز قفل وطریقھ ل (54)
PCT/EP2008/010773 - 10 2007 049 669.0 (31)

2008/10/11 - 2007/10/17 (32)
DE (33)

-  15



١٥

2010040616 (21)
2010/4/15 (22)

FLSMIDTH A/S (DENMARK) (71)
1-LARSEN, MORTEN (72)

2-NISSEN, RASMUS THRANBERG

مكنھ دلفنھ (54)
PCT/EP2008/063720 - PA 2007 01486 (31)

2008/10/13 - 2007/10/16 (32)
DK (33)

-  16

2010050874 (21)
2010/5/26 (22)

UHDE GMBH (71)
1-SCHUCKER, FRANZ-JOSEF (72)

2-THOMAS, PETER

حجیرات افران الكوك فيالیھ لالغالق التلقائي لالبواب، ھیاكل االبواب او اطر االبواب 
االفقیھ

(54)

PCT/EP2008/009565 - 10 2007 057 410.1 (31)
2008/11/13 - 2007/11/27 (32)

DE (33)

-  17



١٦

2010061012 (21)
2010/6/16 (22)

EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY) (71)
1-SCHEIBE, MICHAEL (72)

2-JAKOB, HARALD

3-LEININGER, STEFAN

طریقھ النتاج جزیئات صودیوم متكسیلھ من فوق كربونات الصودیوم (54)
07123598.0 - PCT/EP2008/065920 (31)

2007/12/19 - 2008/11/20 (32)
EP (33)

-  18

2010061047 (21)
2010/6/20 (22)

DUPRE, FRANK (71)
DUPRE, FRANK (72)

جرى الستیعاب كبالت القدرهنظام بم (54)
PCT/EP2008/008117 - 10 2007 061 802.8 (31)

2008/9/25 - 2007/12/19 (32)
DE (33)

-  19

PCT/NA2007/000365 (21)
2007/4/12 (22)

OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

BENJAMINE L. DANIEL (72)
نظام وطریقة لفحص وفرز األوعیھ المشكلھ في القوالب (54)

PCT/US2005/034013 - 10/970312 (31)
2005/8/20 - 2004/10/20 (32)

US (33)

-  20



١٧

PCT/NA2007/000630 (21)
2007/6/19 (22)

PIRELLI TYRE S.P.A (ITALY) (71)
1-MONTANARO, FABIO (72)

2-MARYO MARTEN

3-GATANW LWBRYSTY

اطار مركبة حمل ثقیلة (54)
PCT/EP2004/014519 (31)

2004/12/21 (32)

EP (33)

-  21

PCT/NA2007/000719 (21)
2007/7/11 (22)

YARA INTERNATIONAL ASA (NORWAY) (71)
1-BIJPOST, ERIK, ALEXANDER (72)

2-VAN DER HOEVEN , JOHN

3-VANMARCKE , LUC , ALBERT

4-VAN BELZEN

وعملیة لتحضیرھاتركیبة یوریا لھا قابلیة لالنضغاط، وتكون لعجینة وغبار منخفضة، (54)
PCT/NL2006/000023 - 1028019 - 1028198 (31)

2006/1/16 - 2005/1/14 - 2005/2/4 (32)
NL (33)

-  22



١٨

PCT/NA2007/000914 (21)
2007/8/28 (22)

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
STANLEY JOSEPH FREY (72)

محاكیھمتحركة تحسین استرجاع المنتجات من امتصاص طبقھ  (54)
PCT/US2006/007146 - 11/072,883 (31)

2006/3/1 - 2005/3/3 (32)
US (33)

-  23

PCT/NA2007/001018 (21)
2007/9/26 (22)

NIPPON SODA CO., LTD (JAPAN) (71)
BUSCHHAUS, HERBERT (72)

طریقة لتثبیط تولد المیكوتوكسین (54)
PCT/JP2006/306487 - 2005 - 102646 (31)

2006/3/29 - 2005/3/31 (32)
JP (33)

-  24



١٩

PCT/NA2007/001178 (21)
2007/10/29 (22)

THALES (FRANCE) (71)
1-THIERRY D'ATHIS (72)

2-PHILIPPE DAILLY,

3-PASCAL MORIN

4-DENIS RATIER

آمنإلیكترونیة آمنة ونظام عملیات إلیكترونیةلصفقاتوصلة طرفیة متحركة  (54)
FR20050004389 - PCT/EP2006/061944 (31)

2005/4/29 - 2006/4/28 (32)
FR (33)

-  25

PCT/NA2007/001216 (21)
2007/11/7 (22)

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V
(NETHERLANDS)

(71)

1-REKERS, DOMINICUS, MARIA (72)

2-BEEKMAN, WILLEM, JOHAN

3-BOONS, PETER

4-MIEDEMA, WIEBREN, AGE

وسیلة نزع جدیدة إلنتاج أكسید ایثیلین (54)
PCT/EP2006/062187 - 05252851,0 (31)

2006/05/10 - 2005/05/10 (32)

EP (33)

-  26



٢٠

PCT/NA2007/001327 (21)
2007/11/28 (22)

MICROSOFT CORPORATION.(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-HUTTON, YORK, R. (72)

2-BLACKLEY, CHRISTOPHER, S.

3-SIKKA, AJAY

4-NEAULT, DANIAL, G.

طریقھ للتحمیل الرقمى من جھات البیع المستقلھ للبرامج (54)
PCT/US2006/015331 - 60/686,368 - 11/246,512 (31)

2006/4/21 - 2005/5/31 - 2005/10/07 (32)
US (33)

-  27

PCT/NA2007/001357 (21)
2007/12/4 (22)

BOREALIS TECHNOLOGY OY (FINLAND) (71)
1-JAGER, KARL-MICHAEL (72)

2-JOHANSSON, KENNETH

تركیبة بولیمر شبھ موصل قابل لالرتباط التشابكي (54)
PCT/EP2006/005245 - 05012354.6 (31)

2006/6/1 - 2006/6/8 (32)
EP (33)

-  28



٢١

2008081347 (21)
2008/8/6 (22)

AMMONIA CASALE S.A (SWITZERLAND) (71)
1-FILIPPI, Emmanno (72)

2-RIZZI, ENRICO

3-TAROZZO, MIRCO

نظام جدار للطبقات الحفزیة في مفاعالت التخلیق (54)
PCT/EP2007/000315 - 06002825,5 (31)

2007/1/16 - 2006/2/13 (32)
EP (33)

-   29

2008122030 (21)
2008/12/18 (22)

ALCOA INC. (UNITED STATS OF AMERICA) (71)
1-MYERS, Gary L. (72)

2-FEDUSA, Anthony

3-DICK,ROBERT,E.

قالب تمدد و طریقة لتشكیل حاویات (54)
11/474,581 - PCT/US2007/070083 (31)

2006/6/26 - 2007/5/31 (32)
US (33)

-   30



٢٢

2009081229 (21)
2009/8/12 (22)

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (FRANCE) (71)
1-EZZARHOUNI, Adnan (72)

2-RICHARD, Yves

تركیب اسطواني مصنوع من عناصر مستطیلة (54)
0753220 - PCT/FR2008/050103 (31)

2007/2/13 - 2008/1/23 (32)
FR (33)

-   31

2009101542 (21)
2009/10/19 (22)

ARCELORMITTAL - STAINLESS AND NICKEL ALLOYS–
SOLARTE (FRANCE)

(71)

1-REYAL, Jean-Pierre (72)

2-JAUTARD, Yves

لبنانیھ ئیھ وجدار خارجىلوحھ كھربائیھ ضول یھ ضوئیھ مثائھربكإطارارتكاز للوحھ 
یتضمن تلك االطارات

(54)

07 54611 - PCT/FR2008/050689 (31)
2007/4/20 - 2008/4/17 (32)

FR (33)

-   32



٢٣

2009101565 (21)
2009/10/22 (22)

BAYER CROPSCIENCE AG (GERMANY) (71)
1-ROSINGER, Christo (72)

2-ZIEMER, Frank

3-BICKERS, Udo

المسقط ألوراق الشجر (54)
PCT/EP2008/002856 - 07 008 372,0 (31)

2008/4/11 - 2007/4/25 (32)
EP (33)

-   33

PCT/NA2007/000970 (21)
2007/9/16 (22)

PIEL.S.A(SPAIN) (71)
MULLAR VIDAL,JOAQUIN (72)

تزیین منسوجات مزخرفھ (54)
PCT/ES2005/070026 (31)

2005/3/14 (32)

ES (33)

-   34



٢٤

2008020337 (21)
2008/2/27 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-SIVIK, MARK, ROBERT (72)

2-CORONA, ALESSANDRO

قمشةتركیبات فعالة مركزة لنعومة ولیونة األ (54)
PCT/IB2006/053018 - 60/713,016 (31)

2006/8/30 - 2005/8/31 (32)
US (33)

-   35

2009111729 (21)
2009/11/24 (22)

KAMMEL, Refaat(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
KAMMEL, Refaat (72)

زلنظام وطریقھ لمعالجھ ماده دقائقیھ منصرفھ من الدی (54)
60/940,123 - 61/015,875 - 61/015,883 - PCT/US2008/006659 (31)

2007/5/25 - 2007/12/21 - 2007/12/21 - 2008/5/23 (32)

US (33)

-   36



٢٥

PCT/NA2006/000990 (21)
2006/10/18 (22)

ORTLOFF ENGINEERS,LTD (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
WILKINSON, JOHN, D. (72)

1-LYNCH, JOE, T.

2-HUDSON, HANK, M

3-CUELLAR, KYLE T.

تسیّل غاز طبیعى (54)
10/840 .072 - PCT/US2005/014814 (31)

2004/05/04 - 2005/4/28 (32)

US (33)

-   37



٢٦

انبی
٢٠١١التى تم قبولھا خالل شھر اغسطس بالطلبات 
PCTبشأن البراءاتالتعاوناطار اتفاقیـة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٢٧

راءة "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على  السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،  یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ن الع ى او االم تاج الحرب دفاع او االن ال
ى  راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
راض ى االعت رتب عل دار ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم ف

"البراءة  



٢٨

PCT/NA2007/000693 (21)
2007/7/4 (22)

RAYTHEON COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
STIFFLER. WILLIAM , T. (72)

نظام لتطویر قمرة قیادة الطائرة قابل للبرمجة (54)
PCT/US2005/047448 - 11/031, 189 (31)

2005/12/30 - 2005/1/7 (32)

US (33)

-  1

PCT/NA2006/000136 (21)
2006/2/9 (22)

F. HOFFMANN LA ROCHE AG, (SEITZERLAND) (71)
1-NETTEKOVEN ,MATTHIAS, HEINRICH (72)

2-NARQUIZIAN, ROBERT

3-STALDER , HENRI

4-PINARD , EMMANUEL

5-NORCROSS, ROGER , DAVID

6-JOLIDON, SYNESE
GIYT1 مكان مجموعة فینیل واستخدامھ كمثبط-OR بیبرازین مع استبدال (54)

PCT/ EP2004/008633 - 03017614.3 (31)
2004/08/02 - 2003/11/8 (32)

EP (33)

-   2



٢٩

بیان
٢٠١١اغسطس بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٣٠



راءات الصادرة طبقا "  تم النشر عن الب یةی رة الثان من قانون حمایة ١٩المادة منللفق
یة الف وق الملك محق ون رق صادر بالقان ریة ال ســنة ٨٢ك ى و٢٠٠٢ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٣١

025086 (11)
2007080427 (21)

2007/8/16 (22)
عماد محمد طلبة محمود عجمى/ الدكتور

ر طامام مدرسھ م-المالءه -السالم شارع المعز لدین هللا متفرع من شارع الفیوم دار5
جمھوریھ مصر العربیھ-سكول 

(71)

عماد محمد طلبة محمود عجمى/ الدكتور (72)
(73)

صناعیھ ورفع قاع الجیب االنفياالت توسیع عظام الفك العلوى للغرسات ال (54)
int. Cl. A61C 3/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   1



٣٢

025101 (11)
2008111855 (21)
2008/11/13 (22)

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTARIS SAS
89, BOULEVARD FRANKLIN ROOSEVELT F- 92500 RUEIL
MALMAISON - FRANCE

(71)

1-PREVIEUX LAURENT (72)

2-BURNOT CLAUDE

3-BRUNE YVES

4-MASNADA ROLAND

(73)
اللباداحمد سمر (74)

وحده مفاتیح كھربائیھ مثل قاطع او مفتاح تحویل لدائره كھربائیھ (54)
07/08042 (31)

2007/11/16 (32)
FR (33)

int. Cl. H01!H 71/52 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   2



٣٣

025103 (11)
2005030152 (21)

2005/3/26 (22)
مصطفى احمد السید جمعة/ السید

جمھوریھ مصر العربیھ- اسوانمحافظة –حى امتداد العقاد -١٠١شقة ٢٠عمارة 
(71)

مصطفى احمد السید جمعة/ السید (72)
(73)

ل المتعدد لقنوات االتصال الالسلكیھ عن طریق تقسیم المكانطریقھ للدخو (54)
int. Cl. H04j 15/00 & H04b 7/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   3



٣٤

انبی
للطلبات ٢٠١١بالبراءات الصادرة خالل شھر اغسطس 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٣٥

صادرة طبقا "  راءات ال تم النشر عن الب یةی رة الثان من قانون حمایة ١٩المادة منللفق
صادر بالقا ریة ال یة الفك وق الملك محق ون رق ســنة ٨٢ن ى و٢٠٠٢ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى  یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٣٦

025082 (11)
PCT/NA2004/000041 (21)

2004/6/8 (22)
MOTOROLA, INC
600 NOTH US HIGHWAY 45 LIBERTYVILLE 600-48
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

AERRABOTU NAVEEN (72)

(73)
سمر احمد اللباد (74)

طریقھ مزامنھ لمجموعتین من البیانات فى نظام اتصاالت السلكى (54)
10/268,824- PCT/US2003/03/1295 (31)

2002/10/10 - 2003/10/3 (32)
US - US (33)

int. Cl. H04Q 1/00 & H04W 48/16, 56/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   1



٣٧

025083 (11)
PCT/NA2006/001024 (21)

2006/10/29 (22)
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP
10001 SIX PINES DRIVE THE WOODLANDS TX 77380
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

YANG , QING (72)

KRISHNASWAMY, RAJENDRA K

سمر احمد اللباد (74)
لالستخدام في انابیب الضغط واستخداماتھا ذات الصلھHDPE راتنجات (54)

10/835,755- PCT/US2005/014877 (31)
 2004/4/30-  2005/4/29 (32)

US (33)
int. Cl. C08L 23/08, 23/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   2



٣٨

025084 (11)
PCT/NA2006/001256 (21)

2006/12/24 (22)
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP (UNITED
STATES OF AMERICA)
10001 SIX PINES DRIVE THE WOODLENDS TEXAS 77380
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

1-MASINO, ALBERT. P. (72)

2-THORN, MATTHEW, G.

3-MARTIN JOEL, L.

4-YANG, QING

اللباداحمد سمر  (74)
بناتج والمركبات الترابطیھ االصلیھ الخاصھ بھ-ANSA- طریقھ تخلیق محسن لمیتالوسین

كبیر
(54)

10/876,948 - PCT/US2005/022533 (31)
2004/6/25 - 2005/6/24 (32)

US (33)
int. Cl. C07F 17/00 &  C07C13/567, 2/72, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   3



٣٩

025085 (11)
2008101672 (21)
2008/10/12 (22)

RAWLPLUG LIMITED
SKIBO DRIVE THORN LIEBANK INDUSTRIAL ESTATE
GLASGOW GU6 8JR UNITED KINGDOM

(71)

CADDEN, STEPHEN (72)
سمر أحمد اللباد (74)

جھاز توزیع ُمطور (54)
0607273.0- PCT/GB2007/001333 (31)

2007/4/11 - 2006/4/11 (32)
GB (33)

int. Cl. B65D 81/32 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   4



٤٠

025087 (11)
2008101761 (21)
2008/10/27 (22)

COMPACTGTL PLC
19 BLACKLANDS WAY,ABINGDON OXFORDSHIRE OX14
1DY - UNITED KINGDOM

(71)

BOWE, MICHAEL (72)

WEST, DAVID JAMES

سمر أحمد اللباد (74)
عملیة لتحضیر ھیدروكربونات سائلة (54)

0608277.0 - PCT/GB2007/050199 (31)
2006/4/27 - 2007/4/17 (32)

GB - GB (33)
int. Cl. C01B 3/38, & C10G 2/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   5



٤١

025088 (11)
PCT/NA2007/001484 (21)

2007/12/30 (22)
UOP LLC
25 EAST ALGONQUIN ROAD DES PLAINES ILLINOIS 60017-
5017-(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

VOSKOBOYNIKOV, TIMUR V (72)

BARGER, PAUL T

CHEN , JOHN Q

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
حمایة عوامل حفز حمضیة صلبة من التلف بواسطة عینات متطایرة (54)

PCT/US2006/024816 - 11/171,799 (31)
2006/6/26 - 2005/6/30 (32)

US - US (33)
int. Cl. C07C 4/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   6



٤٢

025089 (11)
2008101655 (21)

2008/10/8 (22)
MEDORA ENVIRONMENTAL, INC
3225 HWY 22 DICKINSON ND 58601
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

TORMASCHY, WILLARD, R. (72)

KUDRNA , GARY , A

OBRITSCH, TAAIT, J.

BLETH ,JOEL .J

SIMNIONIW ,COREY M

WEBER , LAWRENCE , JOHN

ZENT JONTHAN

CRAIL, RONALD J

اللباداحمد سمر  (74)
لبرك والبحیرات والخزانات المحلیة والمسطحات المائیة األخرىاأنظمة تدویر میاه  (54)

PCT/US2007/008906 - 60/791.091 - 11/733.009 (31)
2007/4/9 - 2006/4/10 - 2007/4/9 (32)

US - US - US (33)
int. Cl. C02F1/76 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   7



٤٣

025090 (11)
2008050818 (21)

2008/5/19 (22)
LOHIA STARLINGER LIMITED (INDIA)
D-3/A PANKI INDUSTRIAL AREA KANPUR 208 022 UTTAR
PARDESH- INDIA

(71)

LOHIA, AMIT, KUMAR (72)

ANAND, HARENDRA, KUMAR

سھیر میخائیل رزق (74)
طریقة و جھاز النتاج شرائط رفیعة متألقة ذات شق طولى (54)

PCT/IN2006/000453 - 3097/DEL2005 (31)
2006/11/16 - 2005/11/21 (32)

IN - IN (33)
int. Cl. B29C 55/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   8



٤٤

025091 (11)
2008030383 (21)

2008/3/5 (22)
NOKIA KORPARATION
KEILALAHDENTIE 4, FIN-02150 ESPOO (FINLAND)

(71)

VESTERINEN, MATTI, I. (72)
NOKIA SIEMENS NETWORKS OY
KEILALAHDENTIE 4, FIN-02150 ESPOO (FINLAND)

(73)

سمر احمد اللباد (74)
طریقھ ونظام لنقل محادثات الرسائل الفوریھ من طرف اول الى طرف ثان (54)

PCT/IB2006/002244- 11/220.634 (31)
 2006/8/17 - 2005/9/6 (32)

US - WO (33)
int. Cl. H04L 12/58 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   9



٤٥

025092 (11)
PCT/NA2007/000952 (21)

2007/9/9 (22)
HAN, YIHE
BUILDING OULUJUNGDIAN 9-903 NO172 BEIYUAN ROAD
CHAOYANG DISTRICT BEIJING 100101 P.R - CHINA

(71)

HAN, YIHE (72)
محمود رجائى الدقى (74)

ندوق لتعبئة المنتجات متعدد الجوانبص (54)
PCT/CN2005/001023 - 200520005882.7 - 200520005918.1 (31)

2005/7/12 - 2005/3/15 - 2005/3/14 (32)
CN - CN - CN (33)

int. Cl. B65D 5/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  10



٤٦

025093 (11)
PCT/NA2007/000311 (21)

2007/3/22 (22)
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
SE- 16483 STOCKHOLM - SWEDEN

(71)

KELLER RALF (72)

EWERT, JOERG, CHRISTIAN

WITZEL ANDREAS

STUMPERT MARTIN

اللباداحمدسمر (74)
طریقھ و جھاز لتشغیل و دعم معده مستخدم ثنائیھ النمط (54)

PCT/ EP2004/010861 (31)
2004/9/28 (32)

EP (33)
int. Cl. H04L 29/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  11



٤٧

025094 (11)
2008030493 (21)

2008/3/23 (22)
THE DEZAC GROUP LIMITED
DEZAC HOUSE MONTPELLIER STREET CHELTENHAM
GLOUCESTERSHIRE GL50 ISS - UNITED KINGDOM

(71)

SOHI, DANIEI (72)

WOLSKI, ALEXANDER

BITTER, AHMAD

GRANT, TONY

اللباداحمد سمر  (74)
جھاز إزالة شعر باللیزر (54)

PCT/GB2006/003470 - 0519252.1 (31)
2006/9/20 - 2005/9/21 (32)

GB - GB (33)
int. Cl. A61B 18/20 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  12



٤٨

025096 (11)
2008061046 (21)

2008/6/19 (22)
ARVEDI, GIOVANNI (ITALY)
VIA MERCATELLO 26 I-26100 CREMONA - ITALY

(71)

GIOVANNI, ARVEDI. (72)

(73)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

تاج و تصنیع شرائط الصلب مع حل الستمراریھ التشغیلنإلعملیھ ووحده  (54)
PCT/IT2005/000754 (31)

2005/12/22 (32)
IT (33)

int. Cl. B21B 1/46 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  13



٤٩

025097 (11)
PCT/NA2005/000151 (21)

2005/4/20 (22)
JANSSEN PHARMACEUTICA, N.V.
TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE (BELGIUM)

(71)

JABLONOWSKI , JILL, A. (72)

LY, KIEV, S.

SHAH, CHANDRAVDAN, R.

APODACA . RICHARD, L.

SWANSON, DEVIN, M

XIAO, WEI

سراج الدینانیس ھدى  (74)
بیبرازینیل ودیازابانیل بنزامیدات وبنزثیوامیدات (54)

 PCT/US2003/033343- 60/420,490 (31)
2002/10/23 - 2003/10/21 (32)

US (33)
int. Cl. A61K31/495,A61P25/00, 37/08, & C07D295/18 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  14



٥٠

025098 (11)
PCT/NA2006/000552 (21)

2006/6/13 (22)
BECTON, DICKINSON AND COMPANY
1 BECTON DRIVE FRANKLIN LAKES NG 07417 UNITED
STATES OF AMERICA

(71)

ZHAO, YIA (72)

REN, JANE

ODELL, ROBERT

PATERSON , PATTI

اللباداحمدسمر (74)
التعقیم النھائي ألوعیة معبأة مسبًقا (54)

PCT/US2004/042073 - 10/736,489 (31)
2004/12/15 - 2003/12/15 (32)

 US (33)
int. Cl. A61L2/16,2/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  15



٥١

025099 (11)
PCT/NA2007/000323 (21)

2007/3/28 (22)
1- SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
BRUNING STRASSE 50 65929 FRANKFURT - GERMANY
2-TERUMO CORPORATION
2-44-1HATAYAYA SHIBUYA- KU-TOKYO -151-0072 - JAPAN

(71)

SAIKI, Masaru (72)
اللباداحمد سمر (74)

نقل العقاقیر الطبیة/ یھ لعرض الجرعات تستخدم في جھاز توصیل ال (54)
PCT/ EP2005/009840 - EP04023628.3 (31)

2005/9/14 - 2004/10/4 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. A61M 5/315, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  16



٥٢

025100 (11)
2008010130 (21)

2008/1/23 (22)
PARTEX SERVICES PORTUGAL-  SERVICOS PARAA
INDSTRIA PETROLIFERA, S.A
RUA I VONE SILVA, 6-1 EDIFICO ARCIS P-1050 124 LISBOA -
PORTUGAL

(71)

SILVA VALENTE (72)

ANTONIO JOSE

سمر أحمد اللباد (74)
فى البترول الخامةطریقھ وجھاز لنزع الماء والغازات المذاب (54)
PCT/PT2006/000019 - 103325 (31)

2006/7/25 - 2005/7/26 (32)
PT - PT (33)

int. Cl. B01D 17/02,  & 19/00, C10G 33/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  17



٥٣

025102 (11)
2009020151 (21)

2009/2/1 (22)
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
ONE MICHAEL OWENS WAY,PERRYSBURG, OH 43551-
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

CRAMER, JEFFREY, W (72)
شادى فاروق مبارك (74)

ةتوزیع كتلھ زجاج مصھور (54)
11/498,211 - PCT/US2007/016109 (31)

2006/8/2 - 2007/7/16 (32)
US - US (33)

int. Cl. C03B 7/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  18



٥٤

بیان
٢٠١١اغسطس بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



٥٥



راءات الصادرة طبقا "  تم النشر عن الب یةی رة الثان من قانون حمایة ١٩المادة منللفق
م ون رق صادر بالقان ریة ال یة الفك وق الملك ســنة ٨٢حق ى ٢٠٠٢ل نص علــــ ى ت :  والت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٥٦

025095 (11)
2002101084 (21)

2002/10/2 (22)
H. LUNDBECK A/S
( OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALDY-COPENHAGEN (DENMARK)

(71)

1-RUHLAND. THOMAS (72)

2-SMITH, GARRICK PAUL

3-BANG - ANDERSEN BENNY

4-PUSCHL, ASK

5-MOLTZEN EJNER, KNUD

6-ANDERSEN KIM,

سمر احمد اللباد (74)
طات لعملیھ اعاده امتصاص السیروتونینمشتقات فینیل ببرازین تستخدم كمثب (54)

PA200101466 (31)
2001/10/4 (32)

DK (33)
Int.cl.C07D 295/09, 241/04, 243/08, 211/20, 211/70& A61K 31/44,
31/495 & A61P 25/00

(51)

١/١٠/٢٠٢٢تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   1



٥٧

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



٥٨

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
یدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع المق

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة 
رر وذلك طبقـــاً ألحكام  ع الرســـم المق ذلك ودف ة ب قانون حمایة الملكیة الفكریة الخاص

"٢٠٠٢لسنھ ٨٢الصادر بالقانون رقم 



٥٩

سینجینتا لیمتد :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

٣٠/٠٩/٢٠٠٧الصادرة بتاریخ ٠٢٣٨٠٨لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

مركبات میكرونیة مغلفة :فى شــأن
سھیر میخائیل رزق :الوكـــیل

-   1

دى روجوسین انستیتوت :یعلــــن
بیةفى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العر

٣٠/١٠/٢٠٠٨الصادرة بتاریخ ٠٢٤٢١٢لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

السرطانیھطریقھ لعمل تركیب من خالیا سرطانیھ مقیده تنتج مواد كابحھ لتكاثر الخلیھ :فى شــأن
نزیھ اخنوخ صادق الیاس :الوكـــیل

-   2

بایر اكتنجیز لشافت :یعلــــن
ل فى جمھوریة مصر العربیةفى منح رخصة استغال

٢٩/٠٩/٢٠٠٤الصادرة بتاریخ ٠٢٣٢٣٦لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

زیت-تركیزات معلقة عنصرھا األساسى  :فى شــأن
سھیر میخائیل رزق :الوكـــیل

-   3

مارك كولین :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

٠٩/٠٨/٢٠٠٩الصادرة بتاریخ ٠٢٤٤٨٢ختراع رقم لبراءة اال
:عن الرغبة

معالجھ اجزاء كسریھ لزیت خام ووقود حفري ومنتجات منھا :فى شــأن
.نزیھ اخنوخ صادق الیاس :الوكـــیل

-   4

سولفاي :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

٠٨/٠٧/٢٠٠٩الصادرة بتاریخ ٠٢٤٤٤٠لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

وعاء و طریقة لتصنعیھ :فى شــأن
وجدي نبیھ عزیز :الوكـــیل

-   5



٦٠

استا میدیكا اكتنجیز لشافت :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

٣١/٠٧/١٩٩٩الصادرة بتاریخ ٠٢٠٥٥١لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

عملیھ لتحضیر الكیل فوسفوكولینات وانتاجھا فى شكل نقى :فى شــأن
سامیھ میخائیل رزق :الوكـــیل

-   6

ھوكست ماریون روسل انك  :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

٢٩/١٢/١٩٩٩الصادرة بتاریخ ٠٢٠٧١٦لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

ـ امین مقبولة صیدلیا تستخدم لعالج ١ایداندول ـ) بیریدینیل(ة لتحضیر مركبات طریق
اضطرابات الوسواس القھرى

:فى شــأن

اخنوخ صادق الیاس :الوكـــیل

-   7

افنتیس فارما سیتیكالزانك :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

٣١/٠٥/١٩٩٩الصادرة بتاریخ ٠٢٠٤٧٢لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

طریقھ لتحضیر مشتقات جاالنثامین استیل كولین استراز :فى شــأن
نزیة اخنوخ صادق الیاس :الوكـــیل

-   8

ایشیھارا سانجیو كایشا لیمتد :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

٣١/١٢/٢٠٠١الصادرة بتاریخ ٠٢١٦٢٠لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

مركبات اكریلونیتریل طریقھ النتاجھا ومبیدات افات تحتویھا :فى شــأن
سھیر میخائیل رزق :الوكـــیل

-   9

أ.ب.بینیلى أره ى س :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

٣١/١٢/٢٠٠١رة بتاریخ الصاد٠٢١٦٠٨لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

سالح محمول ذو خزینة منفصلة :فى شــأن
ھدي سراج الدین :الوكـــیل

-   10



٦١

جیمس مكتیللى :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

٣١/٠٨/٢٠٠٣الصادرة بتاریخ ٠٢٢٧٨٠لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

الخطرهھاز للكمر المحكم للمخلفات العضویھ وایضا للمعالجھ الحیویھ للموادطریقھ وج :فى شــأن
نزیھ اخنوخ صادق الیاس :الوكـــیل

-   11



٦٢

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



٦٣

020603 (11)
1994080494 (21)

المجزأةمن المواد الصلبةطریقة وجھاز ألستخراج المواد المذابة فى السوائل (54)
METHOD AND APPARATUS FOR EXTRACTING WITH
LIQUIDS SOLUBLE SUBSTANCES FROM SUBDIVIDED
SOLIDS.

برنارد ستیوارت سیلفر (71)
اخنوخ صادق الیاس (74)

-   1

021651 (11)
1997080841 (21)

طزیقة لتحضیر الباكیتاكسیل (54)
PROCESS FOR PREPARING PACLITAXEL.

كو،لیمتد.ھانمى بھارم  (71)
منیر وھبة موسى (74)

-   2

024097 (11)
PCT/NA2005/000863 (21)

٢٤/١٢/٢٠٠٥ )٢٢(
جھاز اللتقاط الفاكھة یثبت فى الید (54)

CUTTING DEVICE THAT IS SECURED ON THE HAND FOR
PICKING FRUIT

كیھن جینزر توماس-٢. البیر الفونس-١ (71)
سمر أحمد اللباد (74)

-   3



٦٤

024233 (11)
PCT/NA2006/000130 (21)

طریقھ للتحكم فى عملیات تعلیق البئر و إتمامھ وصیانتھ (54)
A METHOD OF SUSPENDING, COMPLETING AND WORKING
OVER A WELL

شركھ استرالیھ-انیرجي ال تي ديوود سیدي (71)
سمر احمد اللباد (74)

-   4

024485 (11)
PCT/NA2006/000124 (21)

٠٥/٠٢/٢٠٠٦ (22)
ثالثیھ الزاویھنظام وطریقھ لتطبیق شریط بیانى ثالثى االبعاد على اسطح عشوائیھ (54)

SYSTEM AND METHOD FOR APPLYING ACCURATE THREE-
DIMENSIONAL VOLUME TEXTURES TO ARBITRARY
TRIANGULATED SURFACES

الندمارك غرافیكس كوربوریشن (71)
وجدى نبیھ عزیز (74)
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1992080486 (21)
1992/8/26 (22)

)سیریالین(التسمید الحیوى لمحاصیل الحبوب  (54)
CEREALIN

عبد المجید محمود عمرمحمد نبیل.د (71)

-   6



٦٥

1999081030 (21)
1999/8/18 (22)

حافة كعب مزودة بعواكس (54)
FOOTHOLD PROVIDED WITH REFLECTORS

میاما كوجیو كابوشیكى كایشا (71)
سھیر ـ سلوى ـ سامیة میخائیل رزق (74)

-   7

1999081073 (21)
1999/8/29 (22)

محسن السترجاع تولید اشاره الرعد الرئیسیھ(EMAT) نظام (54)
IMPROVED MAIN BANG RECOVERY EMAT

شركھ ماك دیرموت تكنولوجى انك (71)
مكتب الكامل لالستشارات القانونیة  (74)

-   8

1999081077 (21)
1999/8/29 (22)

السالسیلیك لعالج بى من مستخرج زیت نبات الجوجوبا مع حمضطریقھ النتاج مرھم ط
الصدفیھ

(54)

MANUFACTURING PROCESS OF SORANA DINTMENT CO
MED COL PREOARATION OF OILY ARTICLE OF JOJO BA
PLANT PLUUS SOLICYLIC ACID.

شركھ الوجھ القبلى للصناعات الدوائیھ (71)

-   9



٦٦

1999081078 (21)
1999/8/30 (22)

االبارطریقھ لتحدید الصالبھ الدورانیھ لحبل او سلسلھ یستخدم فى عملیات حفر (54)
METHOD OF DETERMINING DRILL STRING STIFFNESS

شركھ مساھمھ ھولندیھ-شل انترناشیونال ریسیارش ماتشابیج بي في (71)
سمر احمد اللباد (74)
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2002080878 (21)
2002/8/7 (22)

طریقھ لزیاده معدل بلمره الحالھ الصلبھ (54)
METHOD FOR INCREASING SOLID STATE
POLYMERIZATION RATE

نیمورزاند كومبانى اى اى دى بونت د (71)
ھدى سراج الدین  (74)

-   11

2002080905 (21)
2002/8/13 (22)

عملیة ألنتاج بولیستر مغطى بثانى اكسید تیتانیوم (54)
PROCESS FOR PRODUCING POLYESTER WITH COATED
TITANIUM DIOXIDE

اى اى دى بونت دى نیمورز اند كومبانى (71)
ھدى سراج الدین  (74)

-   12



٦٧

2006080418 (21)
2006/8/8 (22)

المنازلو الدھون السائلة من الطعام بعد القلیة أو الشى فىجھاز فصل الزیوت  (54)
A machine for decrease oil and melted fats from foods after frying or
rosting at home

محمد حازم محمد أحمد عطیھ (71)

-   13

2006080464 (21)
2006/8/29 (22)

ج البواسیركریم عشبي لعال(54) (54)
Herbal Cream for Hemorrhoids

أحمد رمضان إسماعیل فرغلي (71)

-   14

1999081076 (21)
1999/8/29 (22)

لعالج طریقھ النتاج مرھم طبى من مستخرج زیت نبات الجوجوبا و اكسید الزنك
االلتھابات الجلدیھ عند االطفال

(54)

MENFACTURING PROCESS OF RASH OINTNENT(A
MEDICAL PREPARATION OF OILY EXTRACT OF JOJOBA
PLANT PLUS ZINC OXIDE

الشركھ المصریھ للزیوت الطبیعیھ-شركھ الوجھ القبلى للصناعات الداوائیھ  (71)

-   15



٦٨

2002080891 (21)
2002/8/10 (22)

وطفیلیات حتوى على عقار الكیتوكونازول لعالج فطریاتطریقھ لتحضیر ھالم ومرھم ی
العین

(54)

GEL AND OINTMENT CONTAINING KETOCONAZOLE FOR
TREAMENT OF FUNGL AND PARASITE INFECTIONS OF
THE EYE

ھالھ محمد المفتى-محمد احمد النبراوى /دكتور  (71)

-   16

2002080973 (21)
2002/8/28 (22)

جھاز الناره السلم یعمل باللمس ومزود بمؤقت زمنى (54)
LIGHT SYSTEM TIMER OPERATE BY TOUCH SWITCH

محمد زینھم محمد على مجاھد (71)

-   17

2005080366 (21)
2005/8/15 (22)

مرھم لعالج االمراض الجلدیة (54)
Ointment for treatment of skin diseases

جابر سعد عبد اللطیف عبد الرازق (71)

-   18



٦٩

2007080405 (21)
2007/8/2 (22)

الشدادة ذات الغلق االتوماتیكى للوقود (54)
A TIE ROD FOR AUTOMATIC CLOSING OF FULE

احمد عبد اللطیف احمد السمان (71)

-   19

2007080422 (21)
2007/8/12 (22)

جھاز الھبوط االضطرارى لركاب الطیران المدنى (54)
The Unforced Landing Device

احمد السید احمد ابراھیم (71)

-   20

PCT/NA2006/000117 (21)
2006/2/2 (22)
وسیلھ جدیده (54)

NOVEL DEVICE

ذات مسئولیھ محدوده بریطانیھشركھ-جالكسو جروب لیمتد (71)
سمر احمد اللباد  (74)

-   21



٧٠

PCT/NA2006/000138 (21)
2006/2/9 (22)

طریقة لعالج حاالت عدوى فیروسیة (54)
METHOD OF TREATING VIRAL INFECTIONS

شركة استرالیة-ھورد جي سمیز اسوتیس بي تي أي ال تي دي (71)
ر احمد اللباد سم (74)

-   22

PCT/NA2006/000154 (21)
2006/2/14 (22)

ثیوفینات مستبدلھ واستخداماتھا (54)
SUBSTITUTED THIOPHENES AND USES THERE OF

استرا زینیكا ا ب (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-   23

PCT/NA2006/000168 (21)
2006/2/19 (22)

طریقة وجھاز لتكثیف الماء من الھواء المحیط (54)
METHOD AND APPARATUS FOR CONDENSING WATER
FROM AMBIENT AIR

-سین توواتر تیكنولوجیس بیتي لیمتد (71)
سمر اللباد (74)

-   24



٧١

PCT/NA2007/000089 (21)
2007/1/29 (22)

ینمركبات أساسھا لیس (54)
LYSINE BASED COMPOUNDS

اممبریال بیوفارما أي ان سي (71)
سمر اللباد (74)

-   25

PCT/NA2007/000103 (21)
2007/1/30 (22)

٢١فعالیة مضادة لمستقبل انترلیوكین  (54)
ANTAGONIZING INTERLEUKIN-21 RECEPTOR ACTIVITY

ویــث (71)
د الهادىهدى عب (74)

-   26

PCT/NA2007/000108 (21)
2007/1/31 (22)

اال ندازوالت المفیدة فى معالجة امراض القلب واألوعیة الدمویة (54)
INDAZOLES USEFUL IN TREATING CARDIOVASCULAR
DISEASES

ویــث (71)
هدى عبد الهادى (74)

-   27



٧٢

2008020291 (21)
2008/2/19 (22)

مـــرذاذ یشمل على عداد وضع حد لعملیھ الغلق (54)
ATOMISER

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة (71)
هدى عبد الهادى (74)

-   28

2009010014 (21)
2009/1/5 (22)

تصنیعھاصیاغات فلیبانسیرین وطرق (54)
FORMULATIONS OF FLIBANSERIN AND METHOD FOR
MANUFACTURING THE SAME-FORMULATIONS DE
FLIBANSERINE ET LEUR PROCEDE DE FABRICATION

شركھ محدوده المسئولیھ -بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ  (71)
هدى عبدالهادى  (74)

-   29

2009010103 (21)
2009/1/25 (22)

مشتق حلقي غیر متجانس واستخدام (54)
TECHNIQUE AND APPARATUS FOR DRILLING AND
COMPLETING A WELL IN ONE HALF TRIP

-تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد  (71)
هدى عبد الهادى (74)

-   30



٧٣

2009010125 (21)
2009/1/28 (22)

مركبات كیمیائیة (54)
PRAECIS PHARMACEUTICALS INCORPORATED

أمریكیة مساھمةشركة–بریسیز فارما سوتیكلز إنكوربورتید  (71)
سهير ميخائيل (74)

-   31

2009020225 (21)
2009/2/18 (22)

عالج و منع إلتھاب النسیج اللیفي المعوي (54)
TREATMENT AND PREVENTION OF INTESTINAL FIBROSIS

ستیفانو, فیوروسى-جون , باركینسون-بایر شرینج فارما أكتنجیز لشافت  (71)
سهير ميخائيل (74)

-   32

2009040518 (21)
2009/4/15 (22)

امھاو استخد, فوق فلور طریقة النتاجھاPEG كالبات معدنیة بھا مجموعة (54)
METAL CHELATES HAVING A PERFLUORINATED PEG
GROUP, METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF, AND
USE THEREOF

بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت (71)
سهير ميخائيل رزق (74)
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٧٤

021108 (11)
1997080855 (21)

]احده واحدهو[ مسمار دسوقى لزرع االسنان  (54)
DESOKY POST- SCROW FOR TEETH IMPLANTATIAN [ONE
UNIT]

محمد السید دسوقى/د (71)

-   34

021701 (11)
1998081028 (21)

لقمة ثقب (54)
DRILL BIT

شل إنترناشیونال ریسیرش ماتشابى بي في (71)
سمر اللباد (74)

-   35

023801 (11)
2004080348 (21)

قسطرة تحت الترقوة (54)
IJ CATHETER

محمد عبد المنعم محمد بسیونى (71)
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٧٥

21416 (11)
1998080970 (21)

ضد كسر -األوجھ ضد سقوط أحد-ضد عدم التتابع ( وقایة المحركات الثالثیة األوجھ 
)ضد زیادة التیار -العازل الكھربائى 

(54)

MOTOR PROCTECTION (PHASE SEQUANCE PROT. - PHASE
FAILURE PROTEC. INSULATION FAILURE PROTEC. OVER
CURRENT PROTEC.

عالء عبد الحلیم عبد الجید صالح (71)
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2008020211 (21)
2008/2/6 (22)

إیمینو مثیل كامیتوثینبیوتوكسى–ثالثى -٧توبوایزومیراز تركیبات جسیمیة دقیقة لمثبط (54)
MICROPARTICLE COMPOSITIONS OF THE
TOPOISOMERASE I INHIBITOR 7-TERT-
BUTOXYIMINOMETHYLCAMPTOTHECIN

نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سوسریة (71)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

-   38

2008020221 (21)
2008/2/6 (22)
سلفومنامیدو مقنطرة ثنائیة الحلقة لجاما سكریتاز- N مثبطات من (54)

BRIDGED N- BICYCLIC SULFONMINDO INHIBITOROS OF
GAMMA SECRETASE

ایالن فارماسیوتیكالز انك (71)
شادي فاروق مبارك (74)

-   39



٧٦

2008020242 (21)
2008/2/10 (22)

مشتقات البیرازول كعوامل عالجیة (54)
PYRAZOLE DERIVATIVES AS THERAPEUTIC AGENTS

شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى  (71)
ھدى أنیس سراج الدین (74)
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2008020280 (21)
2008/2/17 (22)

للتمیؤكیل بنزین سلفونات ومادة قابلةتركیب صلب منظف للغسیل یتضمن ال (54)
A SOLID LAUNDRY DETERGENT COMPOSITION
COMPRISING ALKYL BENZENE SULPHONATE AND A
HYDRATABLE MATERIAL

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى (71)
ھدى أحمد سراج الدین (74)

-   41

PCT/NA2005/000039 (21)
2005/3/5 (22)

تحدید مسارتاجیر انتشار اشاره (54)
SIGNAL PROPAGATION DELAY ROUTING.

نوكیا كوربوریشن ، شركھ متحده (71)
ھـدى عبد الھادى (74)

-   42



٧٧

PCT/NA2007/000100 (21)
2007/1/30 (22)

رادایولمن مركبات استرون واست٢-مستبدلة–عملیة لتحضیر مشتقات  (54)
PROCESS FOR THE PREPARATION 2-SUBSTITUTED-
DERIVATIVES OF ESTRONE AND ESTRADIOL

ن ف اورجانون (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-   43

2008020257 (21)
2008/2/11 (22)

میثیل نُوْكلِیوسید الجدیدة-C-'٤میثیل و-C-'٢مشتقات  (54)
NOVEL 2'-C-METHYL AND 4'-C-METHYL NUCLEOSIDE
DERIVATIVES

اى ، سى او& میرك-١-شركھ مساھمھ امریكیھ –اي ان سي . میتاباسز زارابیوتیس -
شركة مساھمة امریكیھ-ان سى  (71)

سمر أحمد اللباد (74)
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٧٨

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



٧٩

2008061057 (21)
2008/6/22 (22)

یو او بى ل ل سى ، شركة متحدة ، الوالیات المتحدة االمریكیة (71)
، الوالیات المتحدة٦٠٠١٧، ٥٠١٧ایست الجونكین رود ، دى بلینز ، الینوى 25

ةاالمریكی
فى امتزاز متأرجح الضغط) اطارات فلزیة عضویة ) MOFS استخدام (54)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
بالفكرة المقدمة ومرفقات الطلأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   1

2009020212 (21)
2009/2/15 (22)

ـ مایز انترنایسزایك ١
ـ باور بارسا كوربوریشن٢

(71)

ـ الوالیات المتحدة ٦٠١٣٤جنیف الینوى ٤٧١/ ص ب/ ایست استات ستریت 1200
االمریكیة

رأس مكبح عربة قطار (54)
عمرو إبراھیم عبدهللا سالم (74)

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

-   2



٨٠

2009050805 (21)
2009/5/28 (22)

سارة عبد اإلمام السماك (71)

.مدینة حمد ، البحرین١٢١٠مجمع ١٠٤٦طریق ٢٩٩٩منزل 

سلة مھمالت تفاعلیة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3

2009060981 (21)
2009/6/24 (22)

شركة مساھمھ یابانیة-میتسوبیشى كیمیكال كوربوراشن  (71)

الیابان–٠٠١٤-١٠٨طوكیو . كي یو –شوم میناتو ٤شیبا 14-1

خام إلنتاج بولي ایثیلین ھكسین كمادة-١١و . والبولي أولیفین . ریقة إلنتاج بولي أولیفین 
خطي منخفض الكثافة

(54)

مد اللبادسمر اح (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   4

2009061008 (21)
2009/6/28 (22)

میستسوبیشى كیمیكال كوربوریشن (71)

ـ الیابان٠٠١٤-١٠٨شوم میناتو كى یو ـ طوكیو ٤شیبا ١-١٤

اولیفین– a طریقة النتاج اولیجمومر (54)
سمر اللباد (74)

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

-   5



٨١

2009071043 (21)
2009/7/6 (22)

عالء خیرهللا عبد العلیم الصیفي (71)

القاھرهـ روض الفرج ـ شارع شبرا أـ 46

زراعة األسنان في جلسھ واحده (54)
اإلدارة الخاص باستیفاء قرار اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6

2009081192 (21)
2009/8/6 (22)

محمد الشریف عبد اللطیف شبیب/ د .أ (71)

٨١٥٢٨. ب.ص–كلیة العلوم بصحارى –أسوان 

الضوئیة رودوسیكلس فول الصویا بواسطة البكتریا ذاتیة التغذیةإنتاج كتلة حیویة من 
جیالتینوسیس

(54)

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

-  7

2009081279 (21)
2009/8/29 (22)

ریتش برودكتش كوربوریشن  (71)

ـ الوالیات المتحدة االمریكیة١٤٢١٣شارع فیاجرا ـ بافالو نیویورك 1150

أداة توزیع للمواد اللزجة (54)
ھدى سراج الدین (74)
ة الخاص باستیفاء قرار اإلداراعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  8



٨٢

2009091318 (21)
2009/9/6 (22)

احمد محمد عالء حسن حسنى ابراھیم (71)

أكتوبر٦, القریـة السیاحیة االولى, ٢٤١القطعة 

عملیاتى بسیطةعلى المقاحل الحقلیة باستخدام دائرة مضخمخالط ترددات جدید مبنى  (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  9

2009111713 (21)
2009/11/22 (22)

احمد علي فضل المولي عبد هللا (71)

الوادى الجدید-الخارجة –شالیھات میتالكو 

بویة للدھانات و الوان غذائیة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبیالت لموضوعأو إجراء بعض التعد/ بعض البیانات و 

-  10

PCT/NA2005/000026 (21)
2005/2/15 (22)

ویث (71)

األمریكیةالوالیات المتحدة٠٨٧٤–٠٧٩٤٠فایف جیرالد فارنر مادیسون ، نیو جیرسى 

لعالج االختالل فى االنتظام الحرارى٥HT2aعامل محفز لمستقبل  (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11



٨٣

PCT/NA2005/000027 (21)
2005/2/20 (22)
كیر ال تى دىنورتون ھیلث (71)

غیغابایت/ NW6 3RZ برودھرست حدائق المنزلیھ لندن٧-٥ریجنت البیت السویسرى 

تراكیب استنشاقیھ ذات نسب عالیھ من العقاقیر (54)
وجدى نبیھ عزیز (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ البیانات و بعض

-  12

PCT/NA2005/000059 (21)
2005/3/15 (22)

نوفارتیـس ا ج ، شركھ مساھمھ (71)

، سویســرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیختستراس 

عملیة لتحضیر مركبات وسیطھ (54)
لھادىھـدى احمد عبد ا (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  13

PCT/NA2005/000099 (21)
2005/4/2 (22)
ةشركة مساھم–میریال لیمتد  (71)

أمریكا٣٠٠٩٦ساتاللیتى بولفارد دیلیز جى ایھ 3239

صیغ ممیزة لمشتق حمض عقدي بزیري لمقاومة طفیلیات (54)
سمر اللباد (74)

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

-  14



٨٤

PCT/NA2005/000124 (21)
2005/4/11 (22)

اســترا زینیكــا اب ، شركھ مساھمھ (71)

ســودرتالــج ، الســـوید–١٥١٨٥س 

مادة كیمیائیھ وسـیـطھ (54)
ھـدى احمد عبد الھادى (74)

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

-  15

PCT/NA2005/000169 (21)
2005/4/27 (22)

ویــث ، شركة متحدة-٢. فیروفارما انكوربورتید ، شركة متحدة ، (71)
: -2 ، .، الوالیات المتحدة األمریكیة ١٩٣٤١ایجلفیوبولیفار ، اكستون ، بنسلفانیا 405

. ، الوالیات المتحدة األمریكیة٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 
بفیروس األلتھاب مركبات وتركیبات بنزوفیوران وطرق للمعالجة والوقایة من العدوى

واألمراض المتعلقة بھا( C ) الكبدى جـ
(54)

ھـدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  16

PCT/NA2005/000195 (21)
2005/5/4 (22)

ویث شركة متحدة (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیو جیرسى 

التنسیج النخاعىالحادة ومتالزمة أختالل) إبیضاض الدم ( دواء مركب لعالج اللوكیمیا  (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الط:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  17



٨٥

PCT/NA2005/000236 (21)
2005/5/18 (22)

سانكیو كمبني لیمتد (71)

الیابان, ١٠٣-٨٤٢٨طوكیو, كو –تشو , تشوم -نیھونباشي ھونتشو , 1-

ـ ادینیالت قصیر السلسلة5َ, 2َنظائر جدیدة لــ  (54)
شركة ابوستة وشركاه للخدمات اإلداریة واالستشاریة (74)

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

-  18

PCT/NA2005/000356 (21)
2005/6/25 (22)

اس-ایھ -البوراتوریس المیرال  (71)

برشلونة ، اسبانبا٨٠٢٢–١٥١روندا دل جنرال میتر 

ون جدیدة( H ٢( ٣-مشتقات بیریدازین  (54)
ھـدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  19

PCT/NA2005/000383 (21)
2005/7/12 (22)

استرا زینیكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

سودرتالج ، السوید–١٥١٨٥س 

مركبات جدیدة (54)
ھـدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  20



٨٦

PCT/NA2005/000395 (21)
2005/7/19 (22)

نوفارتیـس أ ج ، شركة مساھمة (71)

، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیختستراس 

LFA مشتقات دیازیبانات مفیدة كمثبطات (54)
ھـدى عبد الھادى (74)
فاء قرار اإلدارة الخاص باستیاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  21

PCT/NA2005/000400 (21)
2005/7/20 (22)

شركھ مساھمھ امریكیھ–كي اینیرجي سیرفیس اى ان اس  (71)

امریكا٧٩٧٠٥میدالند تي اكس ٤٤٠٠دیستا دریف سي 6

ون ابار البترول والغازعداد لمخز (54)
سمر اللباد (74)

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

-  22

PCT/NA2005/000506 (21)
2005/8/31 (22)

جنرال الیكتریك كومبانى (71)

الوالیات المتحدة-١٢٣٤٥ریفر رود شنكتاى نیویورك 

عملیھ لتصنیع مركبات سیالنات مقفلھ (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-  23



٨٧

PCT/NA2005/000628 (21)
2005/10/9 (22)

شركة امریكیة-میل لینیمي فارماسوتیكالس أي ان سي (71)

امریكا-٠٢١٣٩الندسوند ستریت كامبیردج ام ایھ 40

ي عالج أمراض االلتھاباتكربولین تفید ف-مركبات بیتا (54)
سمر اللباد (74)

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

-  24

2008050830 (21)
2008/5/20 (22)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى (71)

آلمریكیةالوالیات المتحدة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، آوھایو 

وسیلة ماصة لإلستخدام مرة واحدة لھا شرائط مطویة حاجزة (54)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

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

-   25

2009010047 (21)
2009/1/12 (22)

اش اكسس تكنولوجیى (71)
الوالیات المتحدة ـ ٤٧٩٠٤ساجامور بارك واى نورث ـ سویت ب ـ الفییت اندیانا 3601

االمریكیة
قسطر مقیم ذو خواص منع التجلیط (54)

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

-   26



٨٨

2009050687 (21)
2009/5/11 (22)
جین ان سوو (71)

-٣٦٩دو –جون شونجبوك –ایومسیونج . میون –ري سامسونج . شیونجیونج 202-9
كوریا-٨٣٤

طریقة الستخالص فلزات مجموعة البالتین من محفزات مھدورة خالل عملیة
كھروكیمیائیة

(54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   27

2009101472 (21)
2009/10/5 (22)

محمد أحمد إبراھیم على أحمد (71)

الشرقیةمحافظة-مركز منیا القمح -كفر فرج 

الھواء دورة عمل محرك ترددى ینتج الشغل المیكانیكى من السائل المضغوط بواسط
المضغوط بنظام الدورة المغلقھ

(54)

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

-   28

2008010051 (21)
2008/1/10 (22)

شركھ مساھمھ فرنسیھ–سانوفى افینتس  (71)

فرنسا–باریس ٧٥٠١٣–افینیو دى فرنسا اف 174

تركیبات . كأودیة استخدامھا. تحضیرھا . ثاني انیلینو بیریمیدین جدیدة -٤. ٢شتقات 
IKK كمثبطات. بصفة خاصة . ة وصیدلی

(54)

سمر احمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   29



٨٩

2008091528 (21)
2008/9/14 (22)
كالسادو انك (71)

باناما-٠١٥٦٠-٠٨١٦، كا ایلفیرا میندیز ، ابارتادو ٢ایدیفیشیو انترسیكو ، بیسو 

بیتا جاالكتوسیدیز لھ فاعلیة تحویل جاالكتوسیل (54)
.نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

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

-   30

2008010113 (21)
2008/1/23 (22)

شركة سویدیھ-استرازینیكا ا ب  (71)

سودرتالیھ ، السوید١٥١٨٥–س 

مشتقات امـــید (54)
ود رجائى الدقىمحم (74)

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

-   31

2008010139 (21)
2008/1/24 (22)

شركھ مساھمھ اسبانیھ–ل ا. اس . دروبیوسیستیمس  (71)

اسبانیا–سان سیباستیان ٢٠٠٠٩-اى . ٢٠٠میرامون / سي . باركیوى تكنولوجي 

اجراء جمیع ما طبقھ دعم ثابتھ خاصھ بتنقیھ او فصل او اكتشاف او تعدیل او ایقاف او
سبق للعوامل المستھدفھ والطریقھ المستخدمھ لذلك

(54)

سمر احمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   32



٩٠

2008010156 (21)
2008/1/27 (22)

شركھ مساھمھ امریكیھ–شیرى ال ال سي  (71)

امریكا-٤١٠٤٢كي یو . فلورینس . بروكفیلد كوریت 9200 

شكل جرعھ واحدهتركیبات صیدالنیھ من الجوانفاسین مناسبھ لإلعطاء الیومى فى/ صیغ  (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ البیانات و بعض 

-   33

2008010172 (21)
2008/1/30 (22)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)

االمریكیھالوالیات المتحدة٤٥٢٠٢وان بروكتر اند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، اوھایو 

ابلھ لالمتصاص لالستخدام مره واحدهحفاضھ صحیھ ق (54)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

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

-   34

2008020219 (21)
2008/2/6 (22)

شركھ متحده امریكیھ مؤلفھ طبقا لقوانین كومنولث-سمیث كالین بیتشام كوربوریشن 
بنسیلفانیا

(71)

الوالیات المتحده–١٩١٠١ون فرانكلین بالزا ، فیالدیلفیا ، بنسلفانیا 

إنتقائیھHM74A مشتقات اكسانثین كمنشطات (54)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

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

-   35



٩١

2008060902 (21)
2008/6/1 (22)

یحي عرفة على موسي (71)

جزیرة الوراق. وراق الحضر

٢مدائن ینابیع الطفو (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   36



٩٢

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



٩٣

2010071211 (21)
2010/7/18 (22)

شركھ مساھمھ اسبانیھ–یونیبیرسونال . اس ال . البوراتوریوس لیتي  (71)

اسبانیا–برشلونھ ٠٨٠٣٨-اى ٧.١. ١٨٤جران فیا كورتس جاتاالنیز 

TH1 وماده مساعده معززه لـ(RPE) على مستخلص بروتین ریباسىلقاح یشتمل
اختیاریا

:لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن:التقریر القانونى
التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   1

2010081328 (21)
2010/8/8 (22)

نیجل روبرت (71)

.المانیا-باد ریشینھال ٣٠٨٣٤٣٥أنترسبیرجشتراس 

اثنین على االقل عن طریق نظام لتبادل بیانات بطریقھ یتم التحكم فیھا فیما بین حاملى بیانات
كتابھ للمحمول–ذ اكرات قراءه 

:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:القانونىالتقریر
الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   2

2010081351 (21)
2010/8/10 (22)

كھ امریكیھ مساھمھشر–مایرز سكویب كمبانى –بریستول  (71)
الوالیات ٤٠٠٠–٠٨٥٤٣و بروفینس الین رود برینستون نیو جیرسى ٢٠٦روت 

االمریكیھالمتحده
سىمشتقات الحلقیھ الغیر متجانسھ كمثبطات لفیروس التھاب الكبدى الوبائى

:یةالمستندات التالتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى
الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   3



٩٤

2010091583 (21)
2010/9/21 (22)

اسبونسرز-تى-اى (71)

مدینھ نصر-مكرم عبید الدور االول-شارع معز الدولھ43

حت الماء متصلھ بشبكھ االنترنتكامیرات ت
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:القانونىالتقریر

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   4

2010091655 (21)
2010/9/30 (22)

اكواترولز كوربوریشن اوف امریكا ، شركھ متحده (71)

.، الوالیات المتحده االمریكیھ ٠٨٠٦٦امبریال واى ، باولسبورو ، نیوجیرسى 1273

التخفیف الشامل لالجھاد البیئي على النباتات والفواكھ الخاصھ بھا
:المستندات التالیةیكن لعدم تقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم :التقریر القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   5



٩٥

2010101732 (21)
2010/10/13 (22)

.لكسیكون فارماسیوتیكالز انك (71)
الوالیات المتحده٧٧٣٨١بلیس ذى وودالندز تكساس تكنولوجى فوریست 8800

.االمریكیھ
ومركبات تحتوى علیھا و طرق استعمالھاLIMK 2 مثبطات

:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى
، لوحات الرسم الكامل عربىمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   6

2010030450 (21)
2010/3/21 (22)

ابوت ھالثكار برودوكتس بي في (71)

ھولندا–سي بي ویسب ١٣٨١-ان ال . ٣٦فان ھویتینالن . جیھ . سي 

CB1القنب بیرازول كمساعدات مستقبل شبیھ (H1) داي -5 ،٤-اریل -٥مركبات
ھیدرو

:لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن:التقریر القانونى
التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   7



٩٦

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



٩٧

2002080975 (21)
2002/8/31 (22)

شركة نرویجیة مساھمة-ستاتویل ایة اس ایة  (71)

ستافانجیر النرویج٠٥،٤٠٣٥كیة اى ار بات فوروسبین & اى

البترولالصناعة وحقولاستخدام الغاز الطبیعى وغاز المولدات فى تطویر 
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   1

2003070701 (21)
2003/7/20 (22)

عنود خالد یوسف الراشد-غادة خالد یوسف الراشد -خالد یوسف الراشد  (71)
مجمع-٤٧٨.االردن ص ب -جرش -شارع الملك عبد هللا -مجمع الراشد التجارى 

مجمع الراشد-٤٧٨.االردن ص ب -جرش -شارع الملك عبد هللا -شد التجارى الرا
٤٧٨.االردن ص ب -جرش -شارع الملك عبد هللا -التجارى 

الحروق والتآم مستحضر صیدالنى جدید من مكونات طبیعیھ الستخدامھ فى عالج وتجمیل
الجروح

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   2



٩٨

2007050253 (21)
2007/5/20 (22)

المجید محمود عبد-٣محمد مبروك محمد أبو الوفا -٢ولید فیصل أحمد محمد الخطیب -١
نادیة عبد الحلیم أحمد حسونة-٤یسن محمود 

(71)

–وحید ش٢٧٤-٢)القاھرة( القاھرة الجدیدة –التجمع الخامس –ب الحى الرابع 424 -1
العبور عمارات خلف–ش استاد البحرى ١٥-٣) القاھرة(مدینة نصر –٢رمسیس امتداد 

)القاھرة) مدینة نصر–رابعة –ش ابن ھانئ األندلسى ١٢-٤) القاھرة(مدینة نصر –
طریقة النتاج مضاد حیوى جدید من نوع األمینوجلیكوساید

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-   3

2009030378 (21)
2009/3/24 (22)

سومیتومو كیمیكال كومبانى لیمتد (71)

الیابان-١٠٤٨٢٦٠شوم شیو كى یو طوكیو –٢شینكاوا 1- 27

تركیبة مبیدة لآلفات على شكل مسحوق
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   4



٩٩

2009040456 (21)
2009/4/5 (22)

مود السید محمود عبلھمحمد مح (71)

االسكندریھ-سموحھ -شارع النصر 10

مفتاح باور
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   5

2009060884 (21)
2009/6/10 (22)

عبد الرحمن جعفر عبد الرحمن (71)

الھرم-الطالبیة –ش عرابي مدینة الزھور ١١مقیم بـ 

)الفاقد من المیاةستخدام المیاة لتقلیل الفاقد منھا وتھذیب المنصرف للتقلیلاعادة ا
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   6

2009060935 (21)
2009/6/17 (22)

فرید فھیم معوض (71)

القاھرة-شبرا -الساحل -ب شارع باحثة البادیة 6

ربیة من البرق كطھربرقنظام لتولید الطاقة الكھ
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   7



١٠٠

2009111658 (21)
2009/11/10 (22)

نبیل محمود الطنطاوى/ مھندس  (71)

میدان الحجاز٣ش أحمد خشبة شقة ١٢مصر الجدیدة 

قوى أو أى اتمیجاوات دون محط٤٠٠تشغیل القطارات الكھربیة بال ثمن طاقة كھربیة 
آالت وبال وقود

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  8

2009111720 (21)
2009/11/23 (22)

عمرو یحیى محمد بدر (71)

شارع صالح الدین-دمیاط 

انفلونزا وH1N1 طریقھ جدیده لعالج الفیروسات ذات الحمض النووى الریبوزى مثل
لنیوكاسل الذى یصیب الطیورالطیور و فیروس ا

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  9

2010020269 (21)
2010/2/17 (22)

جامعھ االسكندریھ-سامح عزت محمد محمود  (71)
–الشاطبي –شارع افالطون -االسكندریھ –السیوف شماعھ –ش مسجد عمر مكرم 12

االسكندریھ
بكتیریا بواسطھ بعض سالالتpropionicin T1 لمنتج للبكتریوسیناpctA الجین

حامض الالكتیك
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   10



١٠١

2010020269 (21)
2010/2/17 (22)

جامعھ االسكندریھ-سامح عزت محمد محمود  (71)
–الشاطبي –شارع افالطون -االسكندریھ –السیوف شماعھ –ش مسجد عمر مكرم 12

االسكندریھ
بكتیریا بواسطھ بعض سالالتpropionicin T1 المنتج للبكتریوسینpctA الجین

حامض الالكتیك
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   11

2001121307 (21)
2001/12/8 (22)

شین یونج فارماسى یوتیكال كو لیمتد (71)

كوریا١٠٠-٤٢٥دو -انسن شى كیونجى -موكانا دونج 434-4

تركیبھ دوائیھ للحقن فى العضل تحتوى على اللوكسوبروفین
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   12



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
١٠٢

  بيان٠
  الرسوم السنويةباستدراك١



 
 

م ٢ شر عن سقوط الطلب ت راءة ١٩٩٩٠٦٠٧٤٩الن راءات االختراع عدد ٠٢١٨٥٥ ب  بجريدة ب
يو ٧١٩ دم سداد الرسوم السنوية وھذا خطا من االدارة وتم سحب ٢٠١١ يول ام لع ك الع  فى المل

تور سيد الدك رة ال ى مذك ناء عل ك ب رار االدارة وذل ر / ق ىوزي ؤرخة ف ى الم بحث العلم  ال
سنوية ٠٢/١٢/٢٠٠٦  وم ال داد الرس ى س تمرار ف شأن باالس احب ال ار ص م اخط ى ت   وبالتال
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(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل 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 ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



  العددافتتاحية 
 

 
 لسنة  57    دخلـت مـصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 1949 لسنة   132 الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           1939
 82 ثم قانون رقم     وم والنماذج الصناعية ،   ــالخـاص ببراءات االختراع والرس    

 وبمقتضى القانون األخير فإنه     ملكية الفكرية  والخاص بحماية حقوق ال    2002لسنة  
يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم             

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
ميع المجاالت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى ج   

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

 .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 
 

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

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بما       واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت       
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .ةـالمتقدم

              القائم بأعمال        
 االختـراع  مكتب بـراءاترئيس              

                                    
 "عادل السعيد عويضه . أ       "      
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CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
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ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
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GN نیایغ BY بالروس
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NG نیجیریا KM كومورس
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RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
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ان بی
2011التى تم قبولھا خالل شھر سبتمبر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



2

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ى مكتب براءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خالل ستین             وجھ إل ی

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا       یومًا
ادة   ن الم ثة م رة الثال ام الفق یقًا ألحك یة  16تطب وق الملك ة حق ون حمای ن قان م

"2002لسنة 82الفكریة الصادر بالقانون رقم 



3

2009030295 (21)
2009/3/5 (22)

أحمد محمد قرني مرسي (71)
قرني مرسيأحمد محمد (72)

طریقھ ولوحة لعمل الضفائر الكھربائیھ للطائرات (54)
int. Cl. H05K 3/36 (51)

-   1



4

انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر سبتمبر  بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



5

ل ذى شأن      "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
باب ا  ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تین ی الل س ك خ راض وذل العت

ریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام            ى ج ب ف بول الطل ن ق اریخ االعالن ع ت
ادة          ن الم ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون   16الفق

"2002لسنة 82رقم 
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2008020220 (21)
2008/2/6 (22)

ADVANCED PLASTICS TECHNOLOGIES S.A (AUSTRIA) (71)
1-FARHA, SAID (72)

2-HUTCHINSON, GERALD

شادي فاروق مبارك (74)
بطاقات أحادیة أو متعددة الطبقات (54)

PCT/US2006/032488 - 60/709984 - 60/732860 (31)
2006/8/18 - 2005/8/19 - 2005/11/2 (32)

US (33)
int. Cl. 3/10 & C08J 5/18, 5/20 & B65D 23/08 & D21H 21/54, 9/32 &

B32B 27/32,G09F 3/02
(51)

-   1

2008020301 (21)
2008/2/21 (22)

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATS OF AMERICA) (71)
1-JHAVERI, VIVEK, JAWAHIR (72)

2-NOVIK, LEV

سمر اللباد (74)
طریقھ ونظام امنھ لمزامنھ بین جھازین حاسوبین متناظرین (54)

PCT/US2006/028390 - 11/211,119 (31)
2006/7/20 - 2005/8/24 (32)

US (33)

int. Cl. G06F 17/30 (2006.01) (51)

-   2
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2008071163 (21)
2008/7/10 (22)

BILLON, MICHEL (BELGIUM) (71)
BILLON, MICHEL (72)

سمر اللباد (74)
تركیب إلعادة تدویر میاه الصرف الصحي (54)

06447010.7 - PCT/BE2006/000132 (31)
2006/01/16 - 2006/12/12 (32)

BE (33)
int. Cl. C02F 1/00,E03B 1/04,E03C 1/01 (51)

-   3

2009040487 (21)
2009/4/9 (22)

ERKE ERKE ARASTIRMALARI VE MUHENDISLIK A.S.
(TURKEY)

(71)

OZTURK, MUSTAFA NACI (72)
سمر اللباد (74)

)دوار(جھاز جیروسكوبي  (54)
PCT/IB2006/054206 - 2006/05622 (31)

2009/11/13 - 2006/10/10 (32)
TR (33)

int. Cl. B64C 17/06,F03G 3/08,G01C 19/00 (51)

-   4
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2009040506 (21)
2009/4/13 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

1-LUKSZA, PAUL, ANDRZEJ (72)

2-SOMERVILLE ROBERTS, NIGEL, PATRICK

3-BROOKER, ALAN, THOMAS

4-FINLAY, CALLUM, NIALL FERGUS

5-RIDLEY, GORDON

ھدى آنیس سراج الدین (74)
منخفض المادة عملیة تجفیف بالرش لتحضیر مسحوق منظف مجفف بالرش منخفض الكثافة

البانیة شدید الذوبان في الماء
(54)

PCT/IB2007/054198 - 06021613.2 (31)
2007/10/15 - 2006/10/16 (32)

EP (33)
int. Cl. C11D 1/02,C11D 1/22,C11D 11/00,C11D 11/02,C11D

17/06,C11D 3/02,C11D 3/10
(51)

-   5
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2009121889 (21)
2009/12/23 (22)

THE DIAL CORPORATION (UNITED STATS OF AMERICA) (71)
1-DE LAME, FREDERIQUE, M. (72)

2-CRUCITT, JAMES

3-MERWIN, RICHARD

4-WONG, MIKE

سمر اللباد (74)
تركیبھ مكونھ لرغوه لقتل ومكافحھ النمل (54)

60/937,111 - PCT/US2008/007781 (31)
2007/6/25 - 2008/6/23 (32)

US (33)
int. Cl. A01N 25/32,A01N 37/00 (51)

-   6

2010010008 (21)
2010/1/3 (22)

CGGVERITAS SERVICESI HOLDING (U.S) INC
(UNITED STATS OF AMERICA)

(71)

1-SALLAS, JOHN, JAMES (72)

2-GIBSON, JOHN, B.

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)
كفوءه مع فصل التیار) سیزمیھ(الحصول علي بیانات زلزالیھ  (54)

11/774,055 - PCT/US2008/068808 (31)
2007/7/6 - 2008/6/30 (32)

US (33)

int. Cl. G01V 1/00 (51)

-   7
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2010010085 (21)
2010/1/17 (22)

BIOWORKS VERFAHRENSTECHNIK GMBH (GERMANY) (71)
1-KRONER, PETER (72)

2-BUCH, STEPHAN

سمر اللباد (74)
خاص باستخدام او تھویھ موائع، وبصفھ خاصھ میاه المجاریر، وبشكل/طریقھ لتقلیب و

ویھ فیاضجھاز تھ
(54)

PCT/EP2008/005527 - 10 2007 033 483.6 - 10 2008 021 649.6 (31)
2008/7/7 - 2007/7/18 - 2008/4/30 (32)

DE (33)
int. Cl. B01F 3/04,C02F 3/12,C02F 3/20 (51)

-   8

2010020203 (21)
2010/2/8 (22)

INVENT UMWELT-UND VERFAHRENSTECHNIK AG
(GERMANY)

(71)

HOFKEN, MARCUS (72)

السعدنى مجتمعین او منفردینهللامصطفى حسین الشافعى او سناء عبد ا (74)
جھاز تحریك الحماه المنشطھ (54)

PCT/EP2008/004915 - 10 2007 037 584.2 (31)
2008/6/19 - 2007/8/9 (32)

DE (33)
int. Cl. B01F 3/04,B01F 7/00,C02F 3/20 (51)

-  09
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2010020204 (21)
2010/2/8 (22)

INVENT UMWELT- UND VERFAHRENSTECHNIK
AG(GERMANY)

(71)

HOFKEN, MARCUS (72)

مصطفى حسین الشافعى (74)
جھاز تحریك الحمأه المنشطھ (54)

PCT/EP2008/005923 - 10 2007 037 585.0 (31)
2008/7/18 - 2007/8/9 (32)

DE (33)
int. Cl. B01F 3/04,B01F 7/00 (51)

-  10

2010020205 (21)
2010/2/8 (22)

INVENT UMWELT-UND VERFAHRENSTECHNIK AG
(GERMANY)

(71)

HOFKEN, MARCUS (72)
مصطفى حسین الشافعى  (74)

ھجھاز تحریك الحماه المنشط (54)
PCT/EP2008/005924 - 10 2007 037 586.9 (31)

2008/7/18 - 2007/8/9 (32)
DE (33)

int. Cl. B01F3/04,B01F7/00 (51)

-  11



12

2010020209 (21)
2010/2/9 (22)

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71)
LIPOWSKI MICHAEL (72)

ھدى عبد الھادى (74)
لنقل الواح الصب المستمرھاز ج (54)

10 2007 043 003.7 - PCT/DE2008/001303 (31)
2007/9/6 - 2008/8/6 (32)

DE (33)

int. Cl. B22D 11/12,B22D 11/14 (51)

-  12

2010020216 (21)
2010/2/9 (22)

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71)
1-TAKEUCHI, KENJI (72)

2-KAWAZU, FUMIHITO

3-YAMAMOTO, HIROKI

سمراحمد اللباد (74)
جھاز تصنیع ملبس. (54)

2007-210110 - PCT/JP2008/063232 (31)
2007/8/10 - 2008/7/24 (32)

JP (33)
int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/49,A61F 13/496 (51)

-  13



13

2010020226 (21)
2010/2/10 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED
(UNITED STATS OF AMERICA)

(71)

1-GAUDETTE, SEAN, L. (72)

2-MURRAY, DOUGLAS, J.

ھدى سراج الدین (74)
المرافقة) التشطیب(صمام متعدد االوضاع للتحكم فى كسورالصخوروالرمل وطرق االنھاء (54)

11/891,706 - PCT/US2008/072733 (31)
2007/8/13 - 2008/8/10 (32)

US (33)
int. Cl. E21B 33/13,E21B 34/06,E21B 43/00 (51)

-  14

2010020305 (21)
2010/2/23 (22)

WAGSTAFF, INC. (UNITED STATS OF AMERICA) (71)
1-KOSMICKI, MIKE (72)

2-THIELMAN, BRETT

3-SHABER, CRAIG

4-ANDERSON, MICHAEL, K.

5-ANDERSON, STEVE

سمر اللباد (74)
قالب ذو بعد متغیر الیا ونظام كتلھ سفلیھ (54)

11/895,272 - PCT/US2008/010086 (31)
2007/8/23 - 2008/8/25 (32)

US (33)

int. Cl. B22D 11/10 (51)

-  15
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2010030475 (21)
2010/3/23 (22)

PIRELLI TYRE S.p.A. (ITALY) (71)
1-CARRA, ALBERTO (72)

2-ASCANELLI, ALESSANDRO

3-RAIA, CIRO

4-CEREDA, GIUSEPPE

ھدى احمد عبد الھادى (74)
اطار لھ تركیب شفھ محسن (54)
PCT/EP2007/060509 (31)

2007/10/03 (32)

EP (33)

int. Cl. B60C 15/06 (51)

-  16

2010061112 (21)
2010/6/28 (22)

SREE RAMCIDES CHEMICALS PVT LTD (INDIA) (71)
SUNDARESAN, S. (72)

یوسف محمد حافظ (74)
منتج لزیاده التمثیل الضوئى (54)

331/CHE/2008 - PCT/IN2008/000520 (31)
2008/2/8 - 2008/8/21 (32)

IN (33)
int. Cl. C05C 11/00,C05G 1/00 (51)

-  17



15

PCT/NA2006/000544 (21)
2006/6/11 (22)

UHDE GMBH (GERMANY) (71)
1-KOWOLL, JOHANNES (72)

2-HEINRITZ, ADRIAN

3-SEMRAU, LOTHAR

للخدمات االداریة واالستشاریةابوستة وشركاهشركة  (74)
reformer reactor في مفاعل تھذیبoxygen طریقھ وأداة لحقن االكسجین (54)

PCT/EP2004/014050 -1/10359744 (31)
2004/12/10 - 2003/12/19 (32)

DE (33)
int. Cl. B01J8/02(2006.01),B01F5/04(2006.01),C10G49/00(2006.01) (51)

-  18

PCT/NA2006/000857 (21)
2006/9/12 (22)

WILLIAMSON, LAARY, DON (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
WILLIAMSON, LAARY, DON (72)

سمر اللباد (74)
ماكینة دك قوالب (54)

PCT/US2005/007868 - 10/800,170 (31)
2005/3/11 - 2004/3/12 (32)

US (33)
int. Cl. A01J 25/12(2007.01), B28B 11/00(2007.01), B65G

25/00(2007.01),B29C 47/00(2007.01)
(51)

-  19
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PCT/NA2007/001037 (21)
2007/9/30 (22)

GRAHAMTEK TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE LTD
(SINGAPORE)

(71)

GRAHAM, WILLIAM (72)
سمر اللباد (74)

تصنیع أغشیة إلزالة الملوحة والترشیح (54)
PCT/ZA2006/000034 - 2005/02474 - 2005/2964 (31)

2006/3/6 - 2005/3/29 - 2005/4/13 (32)
ZA (33)

int. Cl. 63/10&C02F1/44,B01D69/06 (51)

-  20

2010010113 (21)
2010/1/21 (22)

EVONIK ROHM GMBH (GERMANY) (71)
1-WEBER, Robert (72)

2-GROPP, Udo

3-MERTZ, Thomas

4-SCHAFER, Thomas

سمر اللباد (74)
ھ عملیھ اندرویسیومفاعل لتحضیر سیانید الھیدروجین بواسط (54)

PCT/EP2008/055730 - 10 2007 034 715.6 (31)
2008/5/9 - 2007/7/23 (32)

DE (33)
int. Cl. B01J 12/00,C01C 3/02 (51)

-   21
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر سبتمبر بالطلبات 

معاھدة باریس إطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (



18

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على السیر فى اجراءات اصدارھا    وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
یھا    شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل دار  ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال وق

"البراءة  



19

2004080370 (21)
2004/8/26 (22)

L.G LIVE. SCIENCE(LTA) (71)
1-CHANG, HYE-KYUNG
OH, Yeong-Soo (72)

3- PARK, Cheol-Won

4- JANG, Yong-Jin;

5- PARK, Tae-Kyo

6- KIM, Sung-Sub

شادى فاروق (74)
ت الكاسباز تحتوي علي حلقة ایزوكسازولینمثبطا (54)

2003-59451 (31)
2003/8/27 (32)

KR (33)

int. Cl. A61K31/42,A61K31/422,C07D 261/04 (51)

-   1



20

2005020086 (21)
2005/2/19 (22)

LES LABORATOIRES SERVIER (FRANCE) (71)
1-JEAN MICHEL LERESTIF (72)

2-JEAN PIERRE LECOUVE

3-JEAN CLAUDE SOUVIE

4-DANIEL BRIGOT

سمر اللباد (74)
أون -2– بنزازیبینH -3– 2–تتراھیدرو -5، 4، 3، 1عملیھ جدیده لتخلیق مركبات

واستخدامھ في تخلیق إیفابرادین وملح اإلضافھ منھ مع حمض مقبول صیدالنیًا
(54)

0403828 (31)
2004/4/13 (32)

FR (33)

int. Cl.8 C07B 35/00 (51)

-   2

2006080449 (21)
2006/8/20 (22)

المركز القومى للبحوث (71)
منال عبد العزیز حامد عبد العزیز/ د (72)

ناجى سبع الرجال عبد الحمید رزق/ د

فریدمنى محمد / أمال یوسف أحمد/ ماجدة محسب السید (74)
طبقتین فقط من محلول طریقھ لفصل الخالیا الكبدیھ حول الورید البابى و الورید االوسط فى

متعدد الطبقاتPercollال
(54)

int. Cl.8 C07K63/00 (51)

-   3
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2007100534 (21)
2007/10/16 (22)

Y . K . K . SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI (71)
CARA KOKA, YALISIN (72)

محمد طارق ا بو رجب (74)
منطاد قسطرة مرن وصلب لالستئصال الجزئى (54)

2006/05770 (31)
2006/10/16 (32)

TR (33)

int. Cl.8 A61B17/22,A61M25/00 (51)

-   4
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر سبتمبر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعاوناطار اتفاقیـة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (
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راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على   السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
را  ى االعت رتب عل دار   ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم ض ف

"البراءة  
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2008050798 (21)
2008/5/15 (22)

GLOBAL MOLDISAFE HOLDINGS LTD (AUSTRALIA) (71)
1-WALSH, ALLAN (72)

2-WALTON,.GRAEME, FRANCIS

شادي فاروق مبارك (74)
سسرنجھ آمنة ذات وسیلة قفل للكبا (54)

PCT/AU2006/000320 - 20059606318 - 2006900314 (31)
2006/3/10 - 2005/11/15 - 2006/1/23 (32)

AU (33)
int. Cl. A61M 5/315,A61M 5/50 (51)

-   1

2009060818 (21)
2009/ 6/1 (22)

TTI ELLEBEAU, INC. (JAPAN) (71)
1-CARTER, DARRICK (72)

2-HOYT, JOSHUA, K.

3-THORNE, JAMES

4-SEITZ, FORREST

سمر أحمد اللباد (74)
أو التحكم فیھا/وأنظمة ووسائل وطرق إلمداد وسائل مثل وسائل توصیل عبر الجلد بالطاقة (54)

60/868,317 - 60/949,810 - PCT/US2007/085920 (31)
2006/12/01 - 2007/7/13 - 2007/11/29 (32)

US (33)
int. Cl. A61N 1/08,A61N 1/30,A61N 1/32,H01M 6/40,H05K 1/16 (51)

-   2



25

PCT/NA2004/000099 (21)
2004/10/3 (22)

ASTRAZENECA AB, (SWEDEN) (71)
1-STOKES, ELAINE (72)

2-SOPHIE, ELIZABETH

ھـدى عبد الھادى (74)
فیدة كمثبطات ھیستون دى أسیتیالزمشتقات بنزامید م (54)

 0207863/2 -  0229930/3 - PCT /GB03/01442 (31)
2002/4/5 - 2002/12/21 - 2003/4/2 (32)

GB (33)
int. Cl. A61K 31/435,A61K 31/495,C07D 213/56,C07D 215/12,C07D
237/08

(51)

-   3
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بیان
2011سبتمبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس
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صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یة ال وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ریة ال ســنة 82فك ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى       
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 
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025116 (11)

2003030278 (21)
2003/3/19 (22)

Polimeri Europa S.p.A
Via E. Fermi 4- Brindisi, Italy

(71)

TANAGLIA, Tiziano (72)

BIGGI, Aroldo

MASI, Francesco

سمر احمد اللباد (74)
عملیھ لتوظیف بولي اولیفینات (54)

MI 2002A000583 (31)
2002/3/20 (32)

IT (33)
int. Cl. C08F 255/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1
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025118 (11)
2008091624 (21)

2008/9/29 (22)
.JAAN REPISO CORDON
B or the Boai de la Liana C / D was intend CLAVERIE 0819158
Ruby - Spain

(71)

COMS JOSEP (72)

(73)
سمر احمد اللباد (74)

قنوات محسنھ لعملیات الزراعھ المائیھ او ما یماثلھا (54)
int. Cl. A01G 31/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2
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025119 (11)
2008122107 (21)
2008/12/28 (22)

صبري عطا عثمان/ المھندس 
ھوریھ مصر العربیھجم-حلوان–5شقة –43بلوك –مدینھ الخبراء الروس بالتبین 

(71)

صبري عطا عثمان/ المھندس  (72)

(73)
جھاز السرعھ الدورانیھ (54)

int. Cl. G01P 3/487 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3
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025129 (11)
2007030156 (21)

2007/3/29 (22)
PRAD REASEARCH AND DEVELOPMENT N.V.,
DE RUYTERKADE 62, WILLEMSTAD, CURACAO,
NETHERLANDS ANTILLES - NERHERLANDS

(71)

PATEL Dinesh R. (72)

ROSS DANALD W

VENERUSO RNTHDNT

CENS FABIEN

LOVELL JDHN

BEAUL LEU JEAN-PHILPPE

CHOUZENDUX CHRISTIAN

(73)
عبد الھادى احمد ھدى  (74)

ھاز اتمام بھ تركیب للتحكم فى الرمل ، ورابط حثى وجھاز احساس بالقرب من تركیبج
التحكم فى الرمل

(54)

  60/787,592-- 60/745,469- 60/747,986    - 60/865,084  - 60/805,691
- 60/866,622- 60/867,276 60/890,630

(31)

2006/3/30- 2006/4/24 -2006/5/23- 2006/6/23 -2006/11/9-
2006/11/21- - 2006/11/27 2007/3/19

(32)

 US (33)
int. Cl. E21B 43/08 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4



32

025130 (11)
2000020116 (21)

2000/2/1 (22)
SAINT GOBAIN VITRAGE
18,AVENUE D'ALSACE F-92400 COURBEVOIE,FRANCE

(71)

PIERRE JEANVOINE , POISSY (72)

(73)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

عملیھ و جھاز لتحضیر مواد دفعھ لتصنیع الزجاج (54)
9916297 - 9901406 (31)

1999/12/22 - 1999/2/5 (32)
FR - FR (33)

int. Cl.  C03B 5/235,3/00, 5/04, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5



33

025135 (11)
2007080411 (21)

2007/8/7 (22)
خالد احمد امام/ االستاذ

العربیھجمھوریھ مصر-مدینھ نصر-شارع مصطفى النحاس الحي الثامن 76
(71)

خالد احمد امام/ االستاذ (72)
قادرDC شرة اونغمات على الكھرباء مبا) بالریموتPortable و متنقلأ(جرس ثابت 

كتساب نغماتإعلى 
(54)

int. Cl. G08B 3/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   6



34

025140 (11)
2008091595 (21)

2008/9/24 (22)
جمال فایز قبیصى/ االستاذ

جمھوریھ مصر العربیھ-الباشا ـ شبرا ـ القاھرهشارع 16
(71)

یز قبیصىجمال فا/ االستاذ (72)
(73)

طریقھ لحفظ المواد الغذائیھ بطریقھ الطھى و التجفید (54)
int. Cl. A23L 1/00, 3/00, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   7



35

025149 (11)
2006030088 (21)

2006/3/6 (22)
Microsoft Corporation
And the Microsoft Way Redmond, Washington 98052 United States
of America

(71)

TRIBBLE ERIC D (72)

FREEMAN TREVOR W

(73)
اللباداحمدسمر (74)

نظام وطریقھ النشاء وحده خدمھ ومجیب لھما برید الكتروني متوائم وامن (54)
11/107.011 - 60/659.279 (31)

 2005/4/15-  2005/7/3 (32)
US (33)

int. Cl. H04L 12/58 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   8



36

025153 (11)
2007010013 (21)

2007/1/11 (22)
المركز القومى للبحوث

ـ الجیزةالدقى–براءات االختراعمكتب اتصال-) التحریر سابقا(/ شارع البحوث 33
(71)

د اهللا حناعدلى عب/ االستاذ الدكتور (72)

اشرف فھیم على/ الدكتور

ھدى محمد رفعت محمد الغریب جالل/ االستاذه

نقطة االتصال بمكتب البراءات الى المركز القومى للبحوث (74)
سجبالستروةتحضیر كبریتات البوتاسیوم من ماد (54)

int. Cl. C01D 5/00, 5/10 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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37

025154 (11)
2008111898 (21)
2008/11/23 (22)

المركز القومى للبحوث
ـ الجیزة ـ الدقى–براءات االختراعمكتب اتصال-) التحریر سابقا(شارع البحوث 33

جمھوریة مصر العربیة 

(71)

منال فتحى سالمة/ الدكتورة (72)

حسینعزة انور امین/ االستاذة الدكتوره

ھشام احمد محرم ابراھیم/ الدكتور

نقطة االتصال بمكتب البراءات الى المركز القومى للبحوث (74)
للدھونطریقھ النتاج الیاف جیلیھ من اعناق عیش الغراب المحارى و استخدامھا كبدیل (54)

int. Cl. A23L 1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  10



38

025161 (11)
2004050224 (21)

2004/5/17 (22)
سلیمان سلیمان سلیمان على الدین / االستاذ الدكتور
التھامى ابو زید التھامى عبد اهللا/االستاذ الدكتور

جمھوریة مصر العربیة -محافظة القاھرة -الظاھر -السكاكینى شارع20

(71)

على الدینسلیمان سلیمان سلیمان/ االستاذ الدكتور (72)

التھامى ابو زید التھامى عبد اهللا/ االستاذ الدكتور

وصلة میكانیكیة ألسیاخ التسلیح تعتمد على نتوءات األسیاخ (54)
int. Cl. E04C 5/12 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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39

025163 (11)
2008050838 (21)

2008/5/20 (22)
ایمن عوض عوض زاید/ االستاذ

جمھوریھ مصر العربیھ-طنطا -39ش الحكمة من محمد ابو زید العربى رقم 9
(71)

ایمن عوض عوض زاید/ االستاذ (72)
قاعده متطوره لمحركات الغساالت مزوده بشداد (54)

int. Cl. D06F 31/00 (51)
سنة20: مدة الحمایة
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انبی
للطلبات 2011بالبراءات الصادرة خالل شھر سبتمبر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
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صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
صاد  ریة ال یة الفك وق الملك م حق ون رق ســنة 82ر بالقان ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



42

025104 (11)
PCT/NA2007/000489 (21)

2007/5/20 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA))
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA CINCIMMATI OHIO 45202-
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

LANT, Neil, Joseph (72)

MC RITCHIE, Allen, Campbell

CLARE, Jonathan, Richard

SOUTER, Philip, Frank

MEDINA ,JAVIER

Liu ,ZAIYOU

(73)
سراج الدینانیس ھدى  (74)

تركیبات منظفھ (54)
PCT/US2005/042941 - 60/724.758 - 04257384.0 (31)

2005/11/28 -2005/10/7 -  2004/11/29 (32)
US - US - EP (33)

int. Cl. C11D3/386, 3/50,17/00, (51)

سنة20: مدة الحمایة
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43

025105 (11)
PCT/NA2007/001081 (21)

2007/10/10 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA CINCIMMATI OHIO 45202-
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

BOECKH, Dieter (72)

BITTNER , CHRISTIAN

MISSKE, ANDREA

CASADO DOMINGUEZ , ARTURO LUIS

(73)
سراج الدینانیس ھدى  (74)

تركیبات منظفة بھا بولى الكیلین إیمینات الكوكسیلیة (54)
  PCT/EP2006/061553-  60/671,493 (31)

 2006/4/12 - 2005/4/15 (32)
US - EP (33)

int. Cl. C11D3/37, 17/04, (51)

سنة20: مدة الحمایة
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44

025106 (11)
2008020278 (21)

2008/2/17 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OH 45202-
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

BROOKER, ALAN, THOMAS (72)

APPLEBY, DORIS

(73)
ھدى انیس سراج الدین  (74)

كربوكسیالتلكیل بنزین سلفونات ، وملح كربونات وبولیمرتركیبھ صلبھ للغسیل یتضمن ا (54)
 PCT/IB2006/052851-  05018028.0 (31)

 2006/8/17 - 2005/8/9 (32)
IB - WO (33)

int. Cl. C11D17/06, 1/22,3/37, 3/10, (51)

سنة20: مدة الحمایة
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45

025107 (11)
2009081230 (21)

2009/8/12 (22)
SMS DEMAG AG
EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE DÜSSELDORF 4,40237 -
GERMANY

(71)

PETER, DE KOCK (72)
(73)

وجدى نبیھ عزیز (74)
جھاز و طریقة لطالء شریط معدن بالغمس على الساخن (54)

PCT/EP2008/000878 - 102007008308.6 - 102007036743.2-102007
040075.8 - 102007057480.2

(31)

2008/2/5 - 2007/2/16 - 2007/8/3 - 2007/8/24 - 2007/11/29 (32)
EP - DE - DE - DE - DE (33)

int. Cl. C23C 2/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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46

025108 (11)
2009050702 (21)

2009/5/13 (22)
NOVATEC BIOSOL AG
LORENZSTRASSE 29, KARLSRUHE D-76135-GERMANY

(71)

MERTINS, Max (72)

SELIG, Martin

(73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

جھاز غسیل وطریقة غسیل للوحات تجمیع الطاقة الشمسیة (54)
 PCT/DE2007/002071 - 102006053704.1 (31)

 2007/11/15- 2006/11/15 (32)
DE - DE (33)

int. Cl. F24J 2/46 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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47

025109 (11)
PCT/NA2004/000114 (21)

2004/10/23 (22)
COMPOSITE TECHNOLOGY CORPORATION
18881 VON KARMAN, SUITE 1630. IRVINE CA 92612-UNITED
STATES OF AMERICA

(71)

George, Korzeniowski (72)

CLEM,HIEL

(73)
سمر احمد اللباد  (74)

كابل موصِّل مقوَّى مصنوع من األلومنیوم وبھ قلب ُمركَّب، وطریقة لتصنیعھ (54)
PCT/US03/12520 - 60/374,879 (31)

2003/4/23 - 2002/4/23 (32)
US - US (33)

int. Cl. B29D 22/00,B32B 15/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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48

025110 (11)
2008050722 (21)

2008/5/4 (22)
BBA BLACKBULL AS
MEIERSVINGEN 2N -1383 ASKER - NORWAY

(71)

BULL,ANDERS,HENRIK (72)

(73)
محمد طارق أبو رجب (74)

إلنتاج عناصر الخرسانة المسلحةتسلیح عناصر الخرسانة ونظام و طریقة  (54)
PCT/NO2006/000395 - 20055188 (31)

2006/11/02 - 2005/11/04 (32)
NO - NO (33)

int. Cl. E04c 5/07,5/04, (51)

سنة20: مدة الحمایة
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49

025111 (11)
2008010070 (21)

2008/1/14 (22)
TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A
VIA MONTE ROSA 93,I-20149 MILANO-ITALY

(71)

ARGENTA, PAOLO (72)

REALI, SILVIO

LODATI, CLAUDIO

BIANCHI FERRI, MAURO

(73)
سمر أحمد اللباد (74)

والعملیة اخلة للفرن ذاتھجھاز الحتراق الغاز المنبعث من فرن للتسخین المسبق للنفایات الد
ذات الصلة

(54)

 PCT/EP2006/006800 - MI2005A001338 (31)
 2006/7/10-  2005/7/14 (32)

IT - EP (33)
int. Cl. F27B 3/18, & F27D 13/00,17/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   8



50

025112 (11)
2009030435 (21)

2009/3/31 (22)
FLUOR TECHNOLOGIES CORPORATION
3 POLARIS WAY,ALISO VIEJO, CA 92698- UNITED STATED
OF AMERICA

(71)

MENG, Weihong (72)

(73)
سمر احمد اللباد  (74)

خوانق إنتاج ثنائیة على عمق مغمور إلنتاج بئر مرتفع الضغط (54)
 PCT/US2007/021489-  60/849,544 (31)

 2007/10/4 - 2006/10/4 (32)
US - US (33)

int. Cl. E21B 7/12 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   9



51

025113 (11)
PCT/NA2007/001041 (21)

2007/9/30 (22)
ِ ASTRAZENECA AB

S-15185 SODERTALJE - SWEDEN
(71)

BRADSHAW, DOUGLAS (72)

BOWMAN, Nic

(73)
محمود رجائى الدقى (74)

عداد لجھاز اإلستنشاق (54)
PCT/SE2006/000423- 0500857-8 (31)

 - 2005/4/142006/4/10 (32)
SE - SE (33)

int. Cl. A61M 15/00,F16D 49/16,G06M 1/08 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  10



52

025114 (11)
2009030322 (21)

2009/3/11 (22)
VALINGE INNOVATION AB
APELVAGEN 2,S-260 40 VIKEN-SWEDEN

(71)

JACOBSSON, Jan (72)

WINGARDH, Peter

(73)
سمر احمد اللباد (74)

جھاز وطریقة لضغط حافة قاطوع جاھز یستخدم في البناء،وقاطوع جاھز لھ حواف 
مضغوطة

(54)

PCT/SE2007/000805- 11/521,439 -  0601922-8 (31)
 2007/9/13- 2006/9/15 - 2006/9/15 (32)

US - SE - SE (33)
int. Cl. E04F 15/02, B27M 3/04, (51)

سنة 20: مدة الحمایة

-  11



53

025115 (11)
2008040613 (21)

2008/4/15 (22)
HYDROPATH HOLDINGS LIMITED
2ND FLOOR MANSFIELD HOUSE 1 SOUTHAMPTON STREET
LONDON WC2R OLR - UNITED KINGDOM

(71)

STEFANINI, Daniel (72)

(73)
سمر احمد اللباد  (74)

طریقة وجھاز لتنقیة المیاه یتضمنان تولید طبقة ذات قطبین (54)
PCT/GB2006/003794 - 0520977.0 (31)

2006/10/12 - 2005/10/15 (32)
GB - GB (33)

int. Cl. C02F1/46 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  12



54

025117 (11)
PCT/NA2007/000485 (21)

2007/5/17 (22)
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
CAREL VAN BYLANDTLAAN 30 NL -2596 HR THE HAGUE -
NETHERLANDS

(71)

Martin, Gerard, Rene, Bosne (72)

CORNELISSEN Erik, Kerst

John, ALEXANDER, DEWAR GORDON

(73)
سمر احمد اللباد  (74)

طریقة لمنع التسرب في حیز حفرة بئر (54)
PCT/EP2005/056057 - 04105894.2 (31)

2005/11/18 - 2004/11/18 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. E21B33/14 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  13



55

025120 (11)
2008111852 (21)
2008/11/18 (22)

UNILEVER PLC
UNILEVER HOUSE BLACKFRIARS, LONDON GREATER
LONDON EC4P 4BQ - UNITED KINGDOM

(71)

GOLDONI, Francesca (72)

FERRARI, Sara

LUCCHINI, Gianluca

MONDANI, Paolo

(73)
ھدى  احمد عبد الھادى  (74)

تركیب سائل منظف للسطح الصلب (54)
 PCT/EP2007/054865-  06115210.4 (31)

 2007/5/21-  2006/6/9 (32)
EP (33)

int. Cl. C11D 1/14, 17/04, 3/22, 3/43 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  14



56

025121 (11)
PCT/NA2007/001263 (21)

2007/11/20 (22)
JOHNSON MATTHEY PLC(UNITED KINGDOM)
2-4 COCKSPUR STREET TRAFALGAR SQUARE LONDON
SWIY 5BQ -UNITED KINGDOM

(71)

farnell Peter WILLIAM. (72)

FOWLES, MARTIN

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)
اعاده التشكیل بالبخار (54)

PCT/GB2006/050097 - 0510514.3 (31)
2006/5/9 - 2005/5/24 (32)

GB - GB (33)
int. Cl. C01B3/38, 3/40&B01J, 23/46, 35/00, 23/89, 23/755, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  15



57

025122 (11)
2008040677 (21)

2008/4/23 (22)
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG,
BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN,
GERMANY

(71)

BOECK, Georg (72)

GESER, JOHANNES

KOELBEL, HANS - JUERGEN

HAUSMANN, MATTHIAS

EICHER,JOACHIM

FEIERTAG, CHRISTIAN

(73)
ھدى  احمد عبد الھادى  (74)

طریقة وجھاز و جرعة ادویة (54)
 PCT /EP2006/010177- 102005052898/8 (31)

2006/10/23 - 2005/11/3 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. B05B 11/02 & A61M 15/00, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  16



58

025123 (11)
PCT/NA2007/001390 (21)

2007/12/11 (22)
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V,(NETHERLANDS)
83-89 2514 JG THE HAGUE-NETHERLANDS

(71)

Kenison, Michael H (72)

Gay ,Michael , G

Bucher , Robert

Afroz Mahmuda

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)
طرق استخدامھجھاز لعكس التدفق و (54)

PCT/IB2006/051782 - 11/151605 (31)
2006/6/2 - 2005/6/13 (32)

IB - US (33)
int. Cl. E21B34/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  17



59

025124 (11)
PCT/NA2007/000382 (21)

2007/4/16 (22)
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V
GROENEWOUDSEWEG 1,5621 BA EINDHOVEN-
NETHERLANDS

(71)

HABETHA, Joerg (72)

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

بروتوكول نظام وطریقة للتكییف الدینامیكى لمعدل البیانات وارسال القدرة بأستخدام
اشارات

(54)

PCT/IB2005/053424 - 06/663670 - 06/620448 (31)
2005/10/19 - 2005/3/21 - 2004/10/20 (32)

IB - US - US (33)
int. Cl. H04B 7/005 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  18



60

025125 (11)
2008030487 (21)

2008/3/23 (22)
MA PRODUCTION
32, RUE SAINT-LAZARE, F-75009 PARIS FRANCE

(71)

MAS,Jean-Pierre (72)

(73)
ھدى  احمد عبد الھادى  (74)

تركیب مغمور تحت الماء (54)
PCT/FR2006/002113- 0509651 (31)

2006/9/14- 2005/9/21 (32)
FR (33)

int. Cl. B63C 11/20, 11/26, 11/06, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  19



61

025126 (11)
PCT/NA2007/001068 (21)

2007/6/8 (22)
JOHNSON MATTHEY PLC
2-4 COCKSPUR STREET TRAFALGAR SQUARE LONDON
SWIY 5BQ-UNITED KINGDOM

(71)

farnell Peter WILLIAM. (72)

BRADY, STUART, BALLENTYME

Fowles, Martin

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

بخار ھیدروكربونات) العاده تشكیل ( ح جھاز الصال (54)
PCT/GB2006/050068 - 0507269.9 (31)

2006/3/27 - 2005/4/11 (32)
GB - GB (33)

int. Cl. B01J8/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  20



62

025127 (11)
2009010088 (21)

2009/1/20 (22)
LARIX S.R.L.
VIA PAGLIA, 27,I-24100 BERGAMO-ITALY

(71)

MIGLIORATI, Genio (72)

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

صمام اشعال قابل للضبط الدقیق (54)
PCT/EP2007/005414- MI2006A001406 (31)

2007/6/20- 2006/7/20 (32)
IT - EP (33)

int. Cl. F16K 31/385 (51)

سنة20: الحمایةمدة 

-  21



63

025128 (11)
PCT/NA2007/001298 (21)

2007/11/25 (22)
SOUTHWIRE COMPANY
1000, ONE SOUTH WIRE DRIVE ,CARROLLTON , GA 30119-
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

RANDY D KUMMER, (72)

DAVID REECE

MARK D.DLXON

JOHN R, CARLSON

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

)مقلل ( كابل كھربائى لھ سطح ذو معامل احتكاك مختزل  (54)
PCT/US2006/011069 - 11/135,986 (31)

2006/3/23 - 2005/5/24 (32)
US - US (33)

int. Cl. H01B 13/06, 13/10, 13/26, 7/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  22



64

025131 (11)
2009071119 (21)

2009/7/22 (22)
FLSMIDTH A/S
VIGERSLEV ALLE 77,VALBYDK-2500 COPENHAGEN-
DENMARK

(71)

Lars ,DEMUTH (72)

Nicolaj, Stenberg, Balk MOLLER

(73)
ھدى احمد عبد الھادى  (74)

قابلھ للتعدیل) صفائح (اسطوانھ ضغط ذات لوحات  (54)
PCT / EP 2008/058762 - PA 2007 01012 (31)

2008/7/7 - 2007/7/10 (32)
EP - DK (33)

int. Cl. B02C 4/28 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  23



65

025132 (11)
2009050718 (21)

2009/5/17 (22)
SOUKOS ENVIRONMENTAL S.A.
9TH KLM NATIONAL ROAD LARISA-THESSALONIKI,P.O.
1228,GR-41500 10 LARISA-GREECE

(71)

SOUKOS, Konstantinos (72)

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

جھاز لجمع وضغط المخلفات (54)
PCT/GR2007/000055- 20060100618 (31)

 2007/11/7 - 2006/11/15 (32)
GR (33)

int. Cl. B30B 9/30, 1/10, 1/12, 1/14 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  24



66

025133 (11)
PCT/NA2006/000589 (21)

2006/6/19 (22)
DE OLIVEIRA GOMES, JOAO, CARLOS
ALAMEDA CAMPINAS 368, BARUERI-SAO PAULO 06486-
BRAZIL

(71)

DE OLIVEIRA GOMES, JoAo, Carlos (72)

(73)
سمر احمد اللباد  (74)

و المواد الموجوده فى تیارات الماءأ/تجھیزه الزالھ الملوثات و (54)
PCT/BR2004/000247 - PI 0306256-2 (31)

2004/12/16 - 2003/12/19 (32)
BR - BR (33)

int. Cl. C02F 1/52 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  25



67

025134 (11)
2008010065 (21)

2008/1/13 (22)
ALUMINIUM PECHINEY
725 RUE ARISTIDE BERGER F-38340 VOREPPE - FRANCE

(71)

JONVILLE,CHRISTIAN (72)

BIGOT,JEAN

(73)
سمرأحمد اللباد (74)

و أنواع من الطوب مصممة لبنائھاأفران حلقیة مزودة بوصالت تمدد محسنة  (54)
PCT/FR2006/001675 - 0507455 (31)

2006/7/10 - 2005/7/12 (32)
FR (33)

int. Cl. F27B 13/06, 13/10, & F27D 1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  26



68

025136 (11)
2009030274 (21)

2009/3/1 (22)
CILICIUM BECANCOUR INC.
6500 RUE YVON-TRUDEAU BECANCOUR, QUÉBEC G9H 2V8
(CANADA)

(71)

LEBLANC, Dominic (72)

BOISVERT, RenE

(73)
سمر احمد اللباد (74)

عملیھ وجھاز لتنقیھ ماده سیلیكون منخفضھ النقاء (54)
PCT/CA2007/001646- 60/844,372 (31)

2007/9/13-  2006/9/14 (32)
US - CA (33)

int. Cl.  C01B 33/037, 33/02, 33/12,& C30B 29/06, & F27B 7/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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69

025137 (11)
2009030277 (21)

2009/3/1 (22)
METALOGENIA, S.A.
CTRA. NATIONAL II KM.639,6 PREMIA DE MAR 08330
BARCELONA, (SPAIN)

(71)

PEREZ Francisco (72)

TUTO Joan

MARTINEZ Angel

ALONSO Ester

(73)
سمر احمد اللباد  (74)

سن وتجھیزه اللھ جرف (54)
PCT/ES2006/000498 (31)

2006/9/1 (32)
ES (33)

int. Cl. E02F 9/28 (51)

ةسن20: مدة الحمایة
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70

025138 (11)
2009030422 (21)

2009/3/30 (22)
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
16-5, KONAN 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 1088215
(JAPAN)

(71)

SONODA, Keisuke (72)

NAGAO, Shozo

MICHIOKA, Masatoshi

OGIWARA, Kota

KOUHARA, Itsuo

(73)
سمر احمد اللباد (74)

جھاز نزع الكبریت من غاز العادم (54)
PCT/JP2008/052897 - 2007-040457 (31)

2008/2/20 - 2007/2/21 (32)
JP - JP (33)

int. Cl.  B01D 53/50, 53/18, 53/77 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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71

025139 (11)
PCT/NA2006/001180 (21)

2006/12/7 (22)
PATHOGEN REMOVAL AND DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES
INC
TENTH FLOOR ONE RODNEY SQUARE TENTH AND KING
STREETS WILMINGTON ,DE 19801
UNITED STATED OF AMERICA

(71)

CARBONELL, Ruben, G (72)

(73)
سمر احمد اللباد (74)

وسائل وطرق إلزالة عوامل مستھدفة من عینة (54)
PCT/US2005/020036 - 60/578,061 - 60/616,118 - 60/617,669 (31)

2005/6/9 - 2004/6/9 - 2004/10/6 - 2004/10/13 (32)
US - US - US - US (33)

int. Cl. C12M1/14, 3/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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72

025141 (11)
2008111803 (21)

2008/11/4 (22)
SMS DEMAG AG
EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4 40237 DÜSSELDORF
(GERMANY)

(71)

SEIDEL, JUrgen (72)

SUDAU, Peter

MERZ, JUrgen

KIPPING, Matthias

(73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

النتاج شریحھ معدنیھ عن طریق الصب المستمرجھاز وطریقھ (54)
PCT/EP2007/004579 - 10 2006 024 586.5 - 10 2007 022 929.3 (31)

2007/5/23 - 2006/5/26 - 2007/5/14 (32)
EP - DE - DE (33)

int. Cl. B22D 11/12,B23C 5/28,B23Q 11/10 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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73

025142 (11)
2008010047 (21)

2008/10/1 (22)
SMS DEMAG AG
EDUARD-SCHLOEMANN-STR. 4, 40237 DÜSSELDORF
(GERMANY)

(71)

HOFER, GUnter (72)

BRAAS, Volker

LIPOWSKI, Michael

MULLER, Heinz-Adolf

BRANDENFELS, Peter

KLEIN, Christoph

HAFER, Joachim

SUNDERMANN, Christoph

KRAMER STEFAN

(73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

نظام تشغیل اللھ دلفنھ (54)
PCT/EP2006/008595 - 10 2005 045 201.9 - 10 2006 034 217.8 (31)

2006/9/4 - 2005/9/21 - 2006/7/25 (32)
EP - DE - DE (33)

int. Cl. B21B 35/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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74

025143 (11)
2009081236 (21)

2009/8/16 (22)
MECCANICA GENERALE S.R.L.
6, VIA SAN GIUSEPPE I-60038 SAN PAOLO DI JESI (AN)
ITALY)

(71)

BACELLI, Gianfranco (72)

MANCINI, Stefano

PARDINI, Simone

PERTICARA, Giuseppe

(73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

مغسلھ مزود بغطاء خارجى مدعم على الجدار السفلىخزان  (54)
PCT/IT2008/000098- AN2007A000009 - AN2007A000008 (31)

2008/2/15- 2007/2/21 - 2007/2/21 (32)
IT (33)

int. Cl. D06F 37/26 (51)

سنة 20: مدة الحمایة
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75

025144 (11)
2009010102 (21)

2009/1/22 (22)
SOLVAY
RUE DU PRINCE ALBERT, 33, B-1050 BRUXELLES
(BELGIUM)

(71)

VENBRUX, Henk (72)

RABE, JUrgen

CLEMENS, Joerg

(73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

السائبھ عملیھ لمراقبھ مواد جامده تطلق االكسجین عند تحللھا مخزنھ فى مستوعب للمواد
ستخدم للتخزین االمنت

(54)

PCT/EP2007/057624- 06117847.1 (31)
 2007/7/24-  2006/7/26 (32)

EP (33)
int. Cl. C01B 15/10 (51)

سنة 20: مدة الحمایة
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76

025145 (11)
PCT/NA2007/000739 (21)

2007/7/17 (22)
SOLVAY
RUE DU PRINCE ALBERT, 33, B-1050 BRUSSELS (BELGIUM)

(71)

STREBELLE, Michel (72)

LEMPEREUR, Michel

(73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

طریقھ لتنقیھ كلورید الھیدروجین (54)
 PCT/EP2006/050695- 05.01249 (31)

 2006/2/6 - 2005/2/8 (32)
FR - EP (33)

int. Cl. B01D53/14,&C01B7/07,C07C17/093 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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77

025146 (11)
2008111804 (21)

2008/11/4 (22)
SMS DEMAG AG
EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4,40237 DUSSELDORF-
GERMANY

(71)

SUDAU, Peter (72)

SEIDEL, JUrgen

(73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

جھاز و طریقھ النتاج شریحھ معدنیھ بواسطھ الصب المستمر (54)
PCT/EP2007/004561 - 10 2006 024 586.5 - 10 2007 022 931.5 (31)

2007/5/23 - 2006/5/26 - 2007/5/14 (32)
EP - DE - DE (33)

int. Cl. B22D 11/12 (51)

سنة 20: مدة الحمایة
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78

025147 (11)
2008121984 (21)
2008/12/14 (22)

SOLVAY
RUE DU PRINCE ALBERT 33,B 1050 BRUSSELS -BELGIUM

(71)

STREBELLE, Michel (72)

BALTHASART, Dominique

(73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

ثنائى كلوروایثان–2، 1عملیة لصنع  (54)
 PCT/EP2007/056268-  06/05716 (31)

- 2007/6/22-  2006/6/26 (32)
FR - EP (33)

int. Cl. C07C 17/02,C07C 19/045 (51)

سنة 20: مدة الحمایة
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79

025148 (11)
PCT/NA2007/000603 (21)

2007/6/17 (22)
SOLVAY
RUE DU PRINCE ALBERT, 33 B-1050 BRUSSELS (BELGIUM)

(71)

STREBELLE, Michel (72)

BALTHASART, Dominique

(73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

دیكلورو ایثان–1،2عملیة لصنع  (54)
 PCT/EP2005/057048- 04.13873 - 05.03252 - 05.03258 (31)

2004/12/23 - 2005/4/1 - 2005/4/1 - 2005/12/21 (32)
FR - FR - FR - EP (33)

int. Cl.  C07C 17/156, 17/25, 17/02,  21/06, 19/045, C08F 14/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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80

025150 (11)
2008010095 (21)

2008/1/20 (22)
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH
ONDERZOEK (VITO)
BOERETANG 200, B-2400 MOL (BELGIUM)

(71)

BRAUNS, Etienne (72)

(73)
سمر أحمد اللباد (74)
ةبقدرةالعكسیةالكھربیةللدیلزةصناعیةووحدةصناعیةتحلیةمن وحدةمجموعھ مؤتلف

واستخدامھاةالملوحةمتدرج
(54)

 PCT/BE2006/000078-  05447175.0 (31)
 2006/7/19-  2005/7/20 (32)

EP - BE (33)
int. Cl.H01M 14/00 & C02F 1/04, 1/44 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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81

025151 (11)
2008111819 (21)

2008/11/6 (22)
BPP.L.C.
1 ST JAMES'S SQUARE LONDON SW1Y 4PD (UNITED
KINGDOM)

(71)

FORSYTH, Jonathan, Alec (72)

HARPER, Roger, Neil

(73)
سمر احمد اللباد (74)

عملیھ النتاج الھیدروجین (54)
PCT/GB2007/001545- 06252431.9 (31)

2007/4/26- 2006/5/8 (32)
EP - GB (33)

int. Cl. C01B 3/34, 3/50 (51)

سنة 20: مدة الحمایة
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82

025152 (11)
2008071264 (21)

2008/7/27 (22)
COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM BURGENLAND
AKTIENGESELLSCHAFT
JUDENGASSE 11 A-7210 MATTERSBURG AUSTRIA

(71)

PHILIPP, Franz, Josef (72)

(73)
سمر احمد اللباد (74)

نتاج ماده رابطھ للزیوتإلطریقھ  (54)
PCT/AT2007/000024 - A 110/2006 (31)

2007/1/22 - 2006/1/25 (32)
AT - AT (33)

int. Cl.  B01J 20/30, 20/21, 20/22, &   C09K 3/32 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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83

025155 (11)
2009050639 (21)

2009/5/4 (22)
UHDE GMBH
FRIEDRICH-UHDE-STRAßE 15, 44141 DORTMUND
(GERMANY)

(71)

WODBERG, Silke (72)

MEISSNER, Oliver

سمر احمد اللباد  (74)
خط تجمیع لوسائل اعاده التشكیل االنبوبیھ (54)

PCT/EP2007/009387 - 10 2006 052 937.5 (31)
2007/10/30 - 2006/11/8 (32)

EP - DE (33)
int. Cl. B01J 8/00,  8/06, & C01B 3/38, & C10G 9/20 (51)

سنة 20: مدة الحمایة
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84

025156 (11)
2009091320 (21)

2009/9/6 (22)
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, 1048260
(JAPAN)

(71)

UEKAWA, Toru (72)

OHSHITA, Jun

(73)
مر احمد اللبادس (74)

مركب استر لحمض سیكلو بروبان الكربوكسیلى واستخدامھ فى مكافحھ الحشرات (54)
 PCT/JP2008/054560-  2007-056889 (31)

2008/3/6 - 2007/3/7 (32)
JP (33)

int. Cl. A01N 53/00 & C07C 255/31 (51)

سنة 20: مدة الحمایة
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85

025157 (11)
2009091324 (21)

2009/9/7 (22)
PRAYON TECHNOLOGIES
RUE JOSEPH WAUTERS 144,B-4480 ENGIS- BELEGIUM

(71)

KUROWSKI, Serge (72)

(73)
سمر احمد اللباد (74)

خلیھ ترشیح وجھاز ترشیح یستخدم ھذه الخلیھ (54)
PCT/EP2008/052710 - 2007/0099 (31)

2008/3/6 - 2007/3/8 (32)
EP - BE (33)

int. Cl. B01D 33/19 (51)

سنة 20: مدة الحمایة
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86

025158 (11)
2009091446 (21)

2009/9/30 (22)
RESEARCH & DESIGN INSTITUTE OF UREA AND ORGANIC
SYNTHESIS PRODUCTS, OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO (OAO NIIC)
GRIBOEDOVA, 31 DZERZHINSK NIZHNEGORODSKOY OBL.,
606008 (RUSSIAN)

(71)

SOLDATOV, Aleksei Vladimirovich (72)

SERGEEV, Yury Andreevich

ERMOLAEV, Dmitry Alekseevich

CHEBLAKOV, Nikolai Valentinovich

GOLOVIN, Yury Aleksandrovich

MIKHAYLOV, Yury Ivanovich

PROKOPYEV, Aleksandr Aleksander Alekseevich

KOSTIN, Oleg Nikolaevich

KUZNETSOV, Nikolai Mikhailovich

ESIN, Igor Veniaminovich

(73)
سمر احمد اللباد  (74)

طریقة انتاج منتج محبب واسطوانھ تحبیب (54)
PCT/RU2008/000175- 2007111835 (31)

2008/3/25- 2007/3/30 (32)
RU - RU (33)

int. Cl. B01J 2/00, 2/12 (51)

سنة 20: مدة الحمایة
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87

025159 (11)
2008020303 (21)

2008/2/21 (22)
MOURAD, Joseph
2/63 Pile St Marrickville Sydney, NSW 2204 (AUSTRALIA)

(71)

MOURAD, Joseph (72)

(73)
سمر احمد اللباد  (74)

جھاز لتصفیف الشعر (54)
PCT/AU2006/001244 - 2005904653 (31)

2006/8/25 - 2005/8/26 (32)
AU - AU (33)

int. Cl. A45D 1/04, 1/4,  2/40, 20/50 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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88

025160 (11)
2009030273 (21)

2009/3/1 (22)
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, 1048260 (JP)

(71)

KOZUKI, Yumiko (72)
اللباداحمدسمر  (74)

تركیبھ كیمیائیھ زراعیھ تشتمل على خلیط من ھیدروكربونات عطریھ وداى ایثیل
ایمیدازولیدین كمذیب-2-داى میثیل-3-1و،اوكساالت

(54)

PCT/JP2007/068906 - 2006-262135 (31)
2007/9/20 - 2006/9/27 (32)

JP - JP (33)
int. Cl. A01N 25/02 43/56, 25/04, 43/84, 47/36, 51/00, 1/00, 13/00,
7/04

(51)

سنة20: مدة الحمایة
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89

025162 (11)
2008040684 (21)

2008/4/23 (22)
SKIRTLIGHT, S.A
INTERADVICE AMSTALT LANDSTR, 25 9490 VADUZ
LIECHTENSTEIN - HUNGARY

(71)

JANOS ISTVAN LUCZENBACHER (72)

(73)
شادي فاروق مبارك (74)

لمبة فلورسنت مدمجة (54)
PCT/HU2005/000118 (31)

2005/10/26 (32)
HU (33)

int. Cl. H05B 41/36 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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90

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



91

2009020206 (21)
2009/2/15 (22)

روبوتیك تیكنولوجى ادمنیتراش ال ال سى  (71)

ـ امریكا33760-1تى اتش اس تى ان كالروتار60ان 1282

نظام وطریقة لتخزین البضائع وإستعادتھا آلیا (54)
سمر اللباد (74)

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

-   1

PCT/NA2005/000464 (21)
2005/8/16 (22)

شركة مساھمة-استرا زینیكا أ ب  (71)

السوید-سودرتالج -15185س 

عملیات تحضیر المشتقات الصلبة والتركیبات الصیدلیة المحتویة علیھا (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبالتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض/ بعض البیانات و 

-   2

PCT/NA2005/000528 (21)
2005/9/12 (22)

شركة–كامبردج أنتى بودى تكنولوجى لیمتد –2شركة أمریكیة مساھمة –ویـث - 1
إنجلیزیة مساھمة

(71)

الوالیات المتحدة0874–07940فایف جیرالد فارنر مادیسون ، نیو جیرسى - 1
16مبنى میلستین ، جرانتابارك، كامبردج سى بى -2األمریكیة

البشرى ، وإستخدامھا فى ذلك الغرضIL – 21 آجسام مضادة ضد مستقبل (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 
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PCT/NA2005/000543 (21)
2005/9/18 (22)

شركة مساھمة–ویـث  (71)

األمریكیةالوالیات المتحدة0874–07940فایف جیرالد فارمز مادیسون ، نیو جیرسى 

/ 21 – امراض المناعھ باستخدام مساعدات مستقبل االنترایوكینعالج اضطرابات 
انترلیوكین

(54)

ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   4

PCT/NA2005/000594 (21)
2005/9/29 (22)

شركة المانیة-أفنتس فارما دویتشالند ج م ب ھـ  (71)

المانیا–ماین / فرانكفورت أ 65926

المناظرة ثاني فنیل أزیتیدینون جدید لھ خصائص فسیولوجیة محسنة وطریقة إنتاجھ
ذكور وإستعمال تلك األدویةواألدویة المحتویة على المركب الم

(54)

لطفي محمود لطفي (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5

PCT/NA2005/000603 (21)
2005/10/2 (22)

بالو لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة–شیرینج  (71)

لوسون ، سویسرا6004، س ھـ 5تویفر ستراس 

والحیوانات االخرىتركیبات وطریقة لعالج االصابات المیكروبیة والكفیلیة فى الماشیة (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متن:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6
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PCT/NA2005/000638 (21)
2005/10/11 (22)

واخرون.. جارت الكسمیكات اتمارم-2جوباالن بال سوبرمیان (71)

الھند026400لیكسیمى تشامبیرس دیسى رود مومباى ماھ2بى 

وااللتھاب وعملیة مركبات حلقیة غیر متجانسة حدیثة نافعة لعالج اضطرابات الحساسیة
لتحضیرھا وتركیبات صیدالنیة تحتو

(54)

سمر اللباد (74)
اص باستیفاء قرار اإلدارة الخاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   7

PCT/NA2005/000671 (21)
2005/10/24 (22)

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة (71)

المانیا–انجلھایم 55216-173بنجر ستراس 

بعیدا عن خالیا )تدلى ( تركیبة لعالج امراض تتضمن تكاثر او ھجرة الخلیة او ھبوط 
)لیمفاوى ( الورم النقوى الخبیث او تكوین وعاء دموى 

(54)

ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ ت و بعض البیانا

-   8

PCT/NA2005/000715 (21)
2005/11/12 (22)

شركة ألمانیة المسئولیة-نیكومید حي ام بي اتش  (71)

ألمانیا–كونستانز 78467، 2شتراس –جولدن –بایك 

PDE5 ومثبطPDE4 تركیبات تشتمل على مثبط (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  9
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PCT/NA2005/000741 (21)
2005/11/16 (22)

سانوفي أفنتس دویتشالند ج م ب ھـ (71)

المانیا–ماین / فرانكفورت أ 65926

Xa مشتقات أزا إندول كمثبطات عامل (54)
لطفى محمود محمد لطفى (74)

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

-  10

PCT/NA2005/000841 (21)
2005/12/18 (22)

اس/لـیـو فارما ایھ (71)

جاردن سیتي-ش عائشة التیموریة 1085ص ب -ھدي انیس سراج الدین 

مشتقات جدیدة من حمض فیوسیدیك (54)
الیاسنزیھ اخنوخ صادق  (74)

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

-  11

PCT/NA2006/000044 (21)
2006/1/16 (22)

ركھ فرنسیھ مساھمھش–لي البوراتورز سیرفیر  (71)

كوربیفوى سیدكس ، فرنسا92415بالس دى ال دیفینز 12

تركیبھ صیدالنیھ لتناول البیریبیدیل عن طریق األنف (54)
سمر احمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  12
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PCT/NA2006/000174 (21)
2006/2/20 (22)

وارنر المبرت كومبانى ل ل س ، شركھ متحده (71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة7950تاییر رود ، موریس بالینز ، نیوجیرسى 201

الشخصیھونات ومركبات متعلقھ بھا لعالج انفصام-2-ثیریدین نف[ 8 ، 1 ] (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-  13

PCT/NA2006/000616 (21)
2006/6/22 (22)

رینات نیورو ساینس كورب (71)

سا94080جراند ا جراندد افینو ساوث سان فرنسسكو كالیفورنیا 230الوالیات المتحدة

و طرق استخدامةTRKC منبة اجسام مضادة ضد (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ر الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  14

2008020284 (21)
2008/2/17 (22)

شركھ مساھمھ امریكیھ-شیفرون فیلیبس كیمیكال كومبانى أل بى  (71)

امریكا-77380سكس بنیس درایف ، زا وود الندس تكساس 10001

تركیبات بولیمر و عملیات لتحضیرھا و استخدامھا (54)
سمرأحمد اللباد (74)

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

-   15
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2008030356 (21)
2008/2/3 (22)
شركھ محدوده ھندیھ–سیبال لیمیتد  (71)

الھند–400008–بیالسیس رواد ، میمباى سینترال ، میمباى 289

تركیبات صیدالنیھ للتحكم فى المیفودین وستافودین ونفیرابین (54)
سمر احمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   16

2008030407 (21)
2008/3/9 (22)

شركة مساھمة امریكیة–ي ستات یونفیرسیت. واین  (71)
وایست 656فاكیلتي ادمینیستراتشن بیلدینج . 4249. اوفیس اوف زا جینیرال كوینسیل 

امریكا-48202دیتروت میشیجان. كیربي 
عوامل مضادة لتكون األورام (54)

سمر اللباد (74)
رار اإلدارة الخاص باستیفاء قاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   17

2008030427 (21)
2008/3/12 (22)

شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى  (71)

السوید-سودرتالجى 15185–أس 

CBI ل إیمیدازوالت لإلستخدام كمعدالتثانى أری– 2 ، 1 (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   18
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2008030479 (21)
2008/3/19 (22)

فى. جانسن فارما سوتیكا أن  (71)

بلجیكا-بى بیرس 2340–30تورنـھوتسفیج 

سیكلو ھبتا بیرازول أشباه القنب–معدالت ھكسا ھیدرو  (54)
ھدى سراج الدین (74)
ستیفاء قرار اإلدارة الخاص بااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   19

2008030480 (21)
2008/3/19 (22)

شركة بلجیكیة مساھمة.فى . جانسن فارما سوتیكا أن  (71)

ھوتسفیج 2340 – 30 تورنـ یرس  ى ب - ب ا . بلجیك

إندازولیل أشباه القنب–معدالت رابع ھیدرو  (54)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

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

-   20

2008030544 (21)
2008/3/30 (22)

ایمباكس البور اتوریز ، اى ان سى (71)

امریكا-94544ھونتوود افینیو ھایوارد ، سھ ایھ 30831

او إطالق متحكم فیھ/ صوره جرعھ صیدالنیھ ذات خواص اطالق فورى و  (54)
سمراحمد اللباد (74)

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

-   21
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2008030548 (21)
2008/3/31 (22)

فایـزر برودكتس انك ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

.االمریكیة ، الوالیات المتحدة6340كونیكتیكت ایسترن بوینت رود جروتن ، كونیكتیكت 

PDE5 المستخدمة كمثبطات) یل-5–بیریمیدین ] د-3، 4[مشتق بیرازولو  (54)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

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

-   22

2008050840 (21)
2008/5/21 (22)

شركة ألمانیة–باســـف أس إي (71)

ألمانیا-لودو یجشافین 67056

الحیوانیةأزولین لمكافحة اآلفات-أمینو-ورابع ھیدرونافثیل-مركبات إندانیل (54)
طھ حنفي محمود (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   23

2008111850 (21)
2008/11/12 (22)

لین تشوفو مواطن صیني (71)

تایوان-ھینجسیانج ستریت، بونج كانج سیتي، مدینة تایوانج305لین 50

نظام تولید الكھرباء بالطرد المركزي بغرض الحفاظ على الطاقة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
كرة المقدمة ومرفقات الطلبالفأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  24
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2009030304 (21)
2009/3/8 (22)

ناھد حسین علي سلومة (71)

القاھرة-المعادي الجدیدة-ش المعسكر من ش الجزائر14

نظام جدید لتوصیل اللیزر في التطبیقات الطبیة وغیرھا (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  25

2009030343 (21)
2009/3/16 (22)

كولر سى اوه ـ شركة مساھمة امریكیة (71)

53044ھایالند واریف شیكاغو اى الى 444

یعة للتحكم في رشاش صنبورتجم (54)
سمر اللباد (74)

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

-  26

2009030401 (21)
2009/3/26 (22)

كرافت فودز ھولدینجز انك ، شركة متحدة (71)

.، الوالیات المتحدة األمریكیة 60093ثرى لیكس درایف نورفیلد ، الینوى 

عملیھ وتركیب لصنع منتج بیض فاعلیتھ ونكھتھ زائده (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  27
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2009030416 (21)
2009/3/30 (22)

محمد احمد جاد الكریمخلف اهللا (71)

الھانوفیل-العجمى -شارع عمرو بن العاص 29

وماتیكىنظام االطفاء الوت (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  28

2009040568 (21)
2009/4/23 (22)

شریف مشھور عبود نصر (71)

اكتوبر6–اوسیم –كوم االحمر ال

ماكینة سجاء (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  29

2009050778 (21)
2009/5/26 (22)

انوفیتن امیریكان تكنولوجى ـ انك  (71)

ـ امریكا33487ـ بوكاراتون اف ال 300نورث فیدیرال ھایواى ـ سیویت ـ5255

نظام متعدد المراحل للتحقیق من محتویات األوعیة (54)
ھدى أنیس سراج الدین (74)

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

-  30
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2009071088 (21)
2009/7/15 (22)

انوفیتن امیریكان تكنولوجى ـ انك  (71)

امریكاـ 33487ـ بوكاراتون اف ال 300نورث فیدیرال ھایواى ـ سیویت ـ5255

أنظمة تمییز نمطي متطورة للتحالیل الطیفیة (54)
ھدى انیس سراج الدین (74)

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

-  31

2009081231 (21)
2009/8/12 (22)

سولفاى (71)

بروكسیل بلجیكا1050رو دى برنس البیر 

عملیة لصنع االیبیكلوروھیدرین (54)
وجدى نبیھ عزیز (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبو إجراء بعض التعدیالت لموضوعأ/ بعض البیانات و 

-  32

2009081255 (21)
2009/8/19 (22)

رندا محمد عبد الرحمن محمود (71)

أ شارع الشیخ الفیومى2-حدائق القبة-القاھرة

.للحشراتطریقة بسیطة و جدیدة لتحفیز و تحسین كفاءة النیماتودا الممرضة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  33
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2009081304 (21)
2009/8/31 (22)

أحمد حمزة سید االھل/ د  (71)

.القاھرة –مصر الجدیدة –شارع حسین زھدي أرض الجولف 3

جھاز قیاس نسبة الصفراء عن طریق الجلد باستخدام لیزر دایود (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
رة المقدمة ومرفقات الطلبالفكأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  34

2009091307 (21)
2009/9/1 (22)

بي.شیفرون فیلیبس كیمكیال كمبني ال (71)

تكساس الوالیات المتحده االمریكیھ77380سیكس باینز درایف ذي وودالندز 10001

تركیبات ثیو یوریثان وعملیات لتحضیرھا واستخدامھا (54)
ادسمر اللب (74)

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

-  35

2009091341 (21)
2009/9/13 (22)

ھالیرتون انیر جى سیرفیس ـ اى ان سى  (71)

ش الحجاز ـ الدور العاشر ـ المھندسین ـ الجیزة 51ـ12411

موائع عازلة أساسھا مائي محسنة وطرق مرتبطة بھا (54)
سمر اللباد (74)

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

-  36
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2009091350 (21)
2009/9/14 (22)

مصطفى تزكان (71)

كاجیثین، اسطنبول، تركیا57: رقم . التیني كاد. سیرانتیبي ماه

جھاز ادارة مركبة (54)
محمد طارق أبو رجب (74)

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

-  37

2009091403 (21)
2009/9/27 (22)

ایھ ، شركة مساھمة. موراتال اس. سیرامیكاس ھیجوس دى ف  (71)

فیاللونجا ، اسبانیا46720اى ان ،/تانكاس اس.بتدا 

خطوة تركیبیة (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  38

2009091421 (21)
2009/9/29 (22)

ایروترونیك یو اس ایة ـ انك  (71)

ـ الوالیات المتحدة االمریكیة 60007ان ـ لیفلى بلفد ـ اانیك حروفیالج اى ال 116

خزنة على شكل قوس لسالح نارى وطریقة لعمل نفس الخزنة (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  39
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2009101451 (21)
2009/10/1 (22)

ممتاز عارف احمد مصطفى (71)

محافظةاكتوبر–اكتوبر 6ةمدین-عقدثاني-مجاورة اولى-الحي الخامس184

)كروبوك( (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  40

2009101456 (21)
2009/10/1 (22)

وس یو اس اى ال ال سى انی (71)

60532ـ لیسل اى ال 650وارینفیل روود ـ سویت 3030

الكان صغیرهمحفزات اكسید فلزى مختلط محسن وعملیھ اكسده امونیھ لھیدروكربونات (54)
سمر احمد اللباد (74)
ص باستیفاء قرار اإلدارة الخااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  41

2009101474 (21)
2009/10/7 (22)

كرافت فودز آر آند دى انـك ، شركة متحدة ، الوالیات المتحدة االمریكیة (71)

.الوالیات المتحدة االمریكیة ،60093ثرى الكس درایف ، نورث فیلد ، الینوى 

طعام یحتوى قشور كاكاو قلویة و طریقة تصنیعھ (54)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
المقدمة ومرفقات الطلبالفكرةأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  42
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2009101563 (21)
2009/10/22 (22)

حاتم مأمون عبد العزیز بالل (71)

االسكندریھ-3شقھ -الدور االول -شارع ممفیس كامب شیراز 34

منظار صدر (54)
دارة الخاص باستیفاء قرار اإلاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  43

2009101589 (21)
2009/10/27 (22)

نوكیا كوربوریشن  (71)

اسبوو ـ فنلند 2152ـ اف اى ـ 4كیال الھدتنى 

نقیھ اإلذاعیھقواعد عامھ لسجل المعلومات على أساس الت (54)
محمود رجائى الدقى (74)

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

-  44

2009121821 (21)
2009/12/12 (22)

شركة مساھمة أمریكیة-ایر برودكتس اند كیمیكالز أي ان سي (71)

امریكا1501-18195ھامیلتون بولیفارد النتاون بي ایھ 7201

تشكیل مرجل إعاده غلي لعمود نزع النیتروجین (54)
سمر اللباد (74)

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

-  45
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2009121860 (21)
2009/12/21 (22)

محمد عبد الحكیم سید عباس (71)

حى السالم–منقباد –أسیوط 

عصاره قصب منزلیھ (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء تبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاع:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  46

PCT/NA2007/000176 (21)
2007/2/13 (22)

كوم الكوم فالریون تیكنزلوحیتر انك (71)

امریكا07921سویث بیدمینستاران جي 202/206رویت135بیجمیستر وان 

في اداره الحركھVPN طرق وجھاز لتدعیم (54)
سمر احمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
المقدمة ومرفقات الطلبالفكرةأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   47
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بیان 
ـابرفضھا فنًیصدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 
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2008010056 (21)
2008/1/10 (22)

فى. جانسن فارما سوتیكا أن  (71)

فیج 2340 – 30 تورنھوتس یرس  ى ب - ب ا . بلجیك

طرق لعالج مسببات الصرع
فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-   1

2008010069 (21)
2008/1/14 (22)

بایر شرینج فارما أكتنجیزلشافت (71)

ألمانیا-موللیرستراس برلین13353.178

معالجة االضطرابات إستخدام جدید لمنشطات ومحفزات لجیوانیالت سیكالز ذائبة لمنع و
الكلویة

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   2

2009030376 (21)
2009/3/24 (22)

لیمتد) بتى(إسكوم ھولدنجز  (71)

جنوب افریقیا–ساند تون 2146میجاوات بارك ، ماكسویل درایف سانینج ھیل ، 

جھاز ھلیوستات و طریقھ لتوجیھھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  3
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2009030381 (21)
2009/3/22 (22)

معوض السید صالحمحمود (71)

محافظة البحیرة-مركز شبراخیت-قریة أبومنجوج-منزل معوض صالح

نظام إنتاج الماء من الھواء الجوي
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  4

2009081228 (21)
2009/9/13 (22)

شركة مساھمة ھولندیة–موكفیلد فالفیز بي في  (71)

ھولندا–جیھ أي جودا 2802-ا نال . 67رھید سترات نیجفی

صمام للتحكم في تدفق
فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-  5

2009081259 (21)
2009/8/19 (22)

راضى عبد الواحد صالح یحیى (71)

محافظة الغربیة–المحلة الكبرى –صفط تراب –شارع الخضروة 

یئةصدیق الب
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  6
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2009111654 (21)
2009/11/10 (22)

نبیل محمود الطنطاوى/ مھندس  (71)

میدان الحجاز3ش أحمد خشبة شقة 12مصر الجدیدة 

قطار فائق السرعة
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  7

PCT/NA2005/000724 (21)
2005/11/14 (22)

شركة امریكیة-سیلجین كوربریشین (71)

امریكا07059بودر ھورن دریف وارین ان جي 7

والسیطرة على طرق وتركیبات تستخدم فیھا مركبات ُمعدِّلة للمناعة من أجل عالج
السرطانات واألمراض األخرى

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  8

PCT/NA2006/000233 (21)
2006/3/8 (22)

استرا زینیكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

سودرتالج ، السوید–15185س :

-ایزوبروبیل -6- )فلورو فنیل -7- [ 4- (4- ( E ) حمض[ (صورة بلوریة من ملح ثانى 
ثانى ھیدروكسى -3 ، 5- ( S5-R3 ) [ یل-5-بیریمیدین ] امینو ) مثیل سلفونیل(مثیل [-2

كالسیوم] ینویك -6-ھبتـ 
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  9
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PCT/NA2006/000335 (21)
2006/4/9 (22)

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ شركة محدودة المسئولیة (71)

انجلھایم ام راین ، المانیا55216بنجر ستریت ، 173

ریقة النتاج مركبات امینو بروتونیلط
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  10

PCT/NA2007/001443 (21)
2007/12/23 (22)

ن ف اورجانون ، شركة محدودة المسئولیة ، ھولندا (71)

أ ب ، اوس ، ھولندا5349كلوستیرات ، - 6 -1

الحمل الفمیة أحادیة الطورأنظمة جدیدة لتناول عقار لموانع
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  11

2009091447 (21)
2009/9/30 (22)

محمد طلعت البسطویسى الشحرى (71)

غربیھ-سمنود -محلھ زیاد 

(tnms) جھاز تولید الكھرباء من حركھ المترو
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   12
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PCT/NA2007/001437 (21)
2007/12/17 (22)

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة -7940فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

كوینولین كربونیتریالت لعالج السرطان-3-أنیلینو -4
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   13

2009060965 (21)
2009/6/22 (22)

المركز القومى للبحوث  (71)

جمھوریة مصر العربیة-محافظة الجیزة -الدقى–شارع البحوث 33

.تحسین من أنتاج السلیلوز البكتیرى بطریقة الرج
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   14

008010057 (21)
2008/1/10 (22)

شركة بلجیكیة مساھمة.فى . جانسن فارما سوتیكا أن  (71)

ھوتسفیج 2340 – 30 تورنـ یرس  ى ب - ب ا . بلجیك

طرق لحمایة األعصاب
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   15
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بیان
ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة2002لسنھ 82رقم 
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2001090958 (21)
2001/9/5 (22)

لقمھ حفر (54)
DRILL BIT

ریسیرش ماتاشابى بى فىشل انترناشیونال  (71)
سمر احمد اللباد (74)

-   1

2006090523 (21)
2006/9/27 (22)

كربونیتریالت كمثبطات بروتین كیناز-5بیریدین [ B -3، 2[ ثینو  (54)
THIENO[2.3-B]PYRIDINE-5-CARBONITRILES AS PROTEIN
KINASE INHIBITORS

ة متحدة ، امریكیةویــــث ، شرك (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-   2

2008020276 (21)
2008/2/17 (22)

المرتبطھ بمستقبلمركبات ثانى ازا سبیرو الكان جدیدة و استعمالھا فى عالج االمراض
CCR8 .

(54)

NOVEL DIAZASPIROALKANES AND THEIR USE FOR
TREATMENT OF CCR8 MEDIATED DISEASES

بلكسیكون انك ، شركة متحدة ، امریكیة (71)
محمود رجائى الدقى (74)

-   3
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2008030345 (21)
2008/3/2 (22)

جھاز إستشراد أیونى من النوع القسطرة (54)
CATHETER TYPE IONTOPHORESIS APPARATUS

تى تى آى ایالبیو انك ، شركة متحدة (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-   4

2008030377 (21)
2008/3/5 (22)

الفعالةPPAR مركبات (54)
PPARACTIVE COMPOUNDS

بلكسیكون انـك ، شركة متحدة (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-   5

2008030401 (21)
2008/3/9 (22)

ل مستمرتشكیلھ اطالق دواء بشك (54)
TRAZODONE COMPOSITION FOR ONCE A DAY
ADMINISITATION

البو - شركھ محدوده-البو فارم اوربا لیمتد -شركھ مساھمھ كندیھ -البو فارم اى ان سى 
فارم باربادوس لیمیتد شركھ محدوده (71)

سمر اللباد (74)

-   6
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2009030307 (21)
2009/3/8 (22)

طریقة وجھاز اللتقاط فلزات مجموعة البالتین في تیار غاز (54)
MMETHOD AND DEVICE FOR CATCHMENT OF PLATINUM
GROUP METALS IN A GAS STREAMETALS IN A GAS
STREAM-PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LA CAPTURE DE
METAUX DU GROUPE DU PLATINE DANS UN EFFLUENT
GAZEUX

شركة مساھمة امریكیة –یارا انترناشیونال ایھ اس ایھ  (71)
سمر اللباد (74)

-   7

2010030340 (21)
2010/3/2 (22)

تركیبھ مبیده لالفات وطریقھ للقضاء علیھا (54)
PESTICIDAL COMPOSITION AND METHOD FOR
CONTROLLING PESTS-COMPOSITION PESTICIDE ET
METHODE DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

سومیتومو كیمیكال كومبانى لیمتد (71)
محمد محمد بكیر (74)

-   8

PCT/NA2005/000102 (21)
2005/4/3 (22)

امینو بیبر ید ین و طرق تحضیرھا و استخدامھا كادویھ–4مشتقات  (54)
4-AMINOPIPERIDINE DERIVATIVES, PROCESS ES FOR THEIR
PREPARATION AND THEIR USE AS MEIDICAMENTS

یو سى بى ا اس ایھ (71)
محمد محمد بكیر (74)

-  9
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PCT/NA2005/000499 (21)
2005/8/25 (22)

طریقھ النتاج لوح رقیق من سبیكھ ماغنسیوم (54)
MAGNESIUM ALLOY SHEET AND ITS PRODUCTION

شركة مساھمة استرالیة–كومون ویلث ساینتیفیك اند اندستریال ریسیرش ارجانایزاشن (71)
سمر احمد اللباد (74)

-  10

PCT/NA2006/000210 (21)
2006/3/4 (22)

تولیفة من مثبط إلعادة امتصاص السیروتونین وأموكسابین (54)
(54) THE COMBINATION OF A SEROTONIN REUPTAKE
INHIBITOR AND AMOXAPINE

شركة مساھمة دینماركیة–اس /اتش لیندبیك ایھ  (71)
سمر اللباد (74)

-  11

PCT/NA2007/000236 (21)
2007/2/28 (22)

المؤخرةتراي أزین ترتبط مع جزء– S - تراي أمینو–2،4،6مركبات معتمدة على 
(Fc)یولین المناعي واستخداماتھامن الجلوب

(54)

2,4,6-TRIAMINO-S-TRIAZINE-BASED COMPOUNDS WHICH
BIND TO THE TAIL (Fc) PORTION OF IMMUNOGLOBULINS
AND THEIR USE

برومیتیك بیوسینسیس أي ان سي (71)
سمر اللباد (74)

-  12
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PCT/NA2007/000240 (21)
2007/3/1 (22)

كیمیائي وقائي واستخدامھا مشتقات بیورینیل بھا استبدال لھا نشاط ُمعدِّل للمناعة ونشاط
بمفردھا أو أحماض دھنیة ذات طول سلسلة متوسط أو جلیسریدات

(54)

SUBSTITUTED PURINYL DERIVATIVES WITH
IMMUNOMODULATOR AND CHEMOPROTECTIVE
ACTIVITY AND USE ALONE OR WITH MEDIUM-CHAIN
LENGTH FATTY ACIDS OR GLYCERIDES

برومیتیك بیوسینسیس أي ان سي (71)
سمر اللباد (74)

-  13

PCT/NA2007/000245 (21)
2007/3/4 (22)

بروتین ناقل یتم استخدامھ إلدخال مركبات كیمیائیة في خالیا عصبیة (54)
TRANSPORT PROTEIN WHICH IS USED TO INTRODUCE
CHEMICAL COMPOUNDS INTO NERVE CELLS

توكسوجین جي ام بي اتش (71)
سمر اللباد (74)

-  14

PCT/NA2007/000256 (21)
2007/3/8 (22)

تترا ھیدرونافثالین-مشتق ألكیلیدین (54)
ALKYLIDENE TETRAHYDRONAPHTHALENE DERIVATIVES,
METHOD FOR THEIR PRODUCTION AND THEIR USE AS
ANTI-INFLAMMATORY AGENTS

شیرینج اكتینجاسیلشافت (71)
سمر اللباد (74)

-  15
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PCT/NA2007/000287 (21)
2007/3/15 (22)

مركب اإلیمیدازول (54)
IMIDAZOLE DERIVATIVES AS LARGE CONDUCTANCE
CALCIUM-ACTIVATED K CHANNEL OPENERS

شركھ یابانیھ-تانابي سیاكو سي اوه ال تي دي (71)
سمر اللباد (74)

-  16

PCT/NA2007/000299 (21)
2007/3/20 (22)

وڤیروس اإللتھاب طرق وتركیبات لعالج الڤیروسات الُمصِفرة، والڤیروسات الحشریة،
C الكبدي الوبائي

(54)

METHODS AND COMPOSITIONS FOR TREATING
FLAVIVIRUSES, PESTIVIRUSES AND HEPACIVIRUS

سینتر ناشیونال دي ال ریسیرش-2جزیره كایمان ایسالند -ادینیكس كایمان لیمتد-1
مركز االبحاث الفرنسي-سنتینكوي (71)

سمر اللباد (74)

-  17

PCT/NA2007/000300 (21)
2007/3/21 (22)

ھیدروكینولینرباعى-4، 3، 2، 1-مستبدل -2-امینو مستبدل -4مركبات  (54)
4- AMINO SUBSTITUTED -2- SUBSTITUTED - 1,2,3,4-
TETRAHYDROQUINOLINE COMPOUND

فایـزر برودكتس انـك (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-  18
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PCT/NA2007/000314 (21)
2007/3/26 (22)

CCR2 مضادات مستبدل ثانى بیبریدین (54)
SUBSTITUTED DIPIPERDINE CCR2 ANTAGONISTS

شركة بلجیكیة مساھمة–. فى . جانسن فارما سوتیكا أن  (71)
ھدى سراج الدین (74)

-  19

020190 (11)
1993090605 (21)

فوطھ صحیھ لھا وسائل تشكیل (54)
SANITARY NAPKIN HAVING SHAPINGMEANS

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   20

024349 (11)
PCT/NA2006/000231 (21)

طریقة لمنع انسداد اغشیة الترشیح (54)
METHOD FOR AVOIDING CLOGGING OF FILTERATION
MEMBRANES

ریمونتدیج (71)
محمد محمد بكیر (74)

-   21
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1999091120 (21)
1999/9/6 (22)

سلم مزود بعواكس (54)
LADDER PROVIDED WITH REFLACTORS

میاما كوجیو كابوشیكى كایشا (71)
سھیر میخائیل رزق (74)

-   22

2007090467 (21)
2007/9/9 (22)

تنقیة البروتین بغسل األرجینین بأستخدام استشراب القابلیة (54)
ARGININE WASH IN PROTEIN PURIFICATION USING
AFFINITY CHROMATOGRAPHY

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

ھدى عبد الھادى  )74(

-   23

PCT/NA2006/000282 (21)
2006/3/22 (22)

والمفیدة فى RAF كمثبطات كیناز–4، 1-مشتقات أیزوكینولین ثنائیة االستبدال عند 
معالجة أمراض فرط التكاثر الخلوى

(54)

1, 4-DISUBSTITUTED ISOQUINILONE DERIVATIVES AS
RAF-KINASE INHIBTORS USEFUL FOR THE TREATMENT
OF PROLIFERATIVE DISEASES.

شركة مساھمة ، سوسریةنوفارتیس أ ج ،  (71)
ھدى عبد الھادى  (74)

-   24



122

PCT/NA2006/000302 (21)
2006/3/28 (22)

طریقة للمالئمة بین ھاتف محمول وبطاقة شخصیة (54)
METHOD FOR MATCHING A MOBILE TELEPHONE WITH A
PERSONAL CARD

ة مساھمةشركة سویسری-ناجرا كارد إس إیھ  (71)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

-   25

2010030345 (21)
2010/3/3 (22)

استخدامھامشبعھ و غیر مشبعھ او اریل اوكسى اسیتامید ثالثى حلقى وBI مشتقات (54)
SATURATED AND INSATURATED BI- OR TRICYCLIC
ARYLOXYACETAMIDE DERIVATIVES AND THEIR USE AS
FUNGICIDES-NOUVEAUX FONGICIDES

.ج.سینجینتا بارتیسباشن ا (71)
سھیر میخائیل رزق (74)

-   26

021225 (11)
1998091094 (21)

واستخدامھ لمقاومھ )مغمدات االجنحھ (تركیب جاذب للحشرات تنتمي الي رتبھ كولیوبترا 
الیھااالفات اشجار النخیل وما ینتمي

(54)

COMPOSITION ATTRACTIVE TO INSECTS PERTAINING TO
THE COLEOPTRA ORDER AND ITS APPLICATION TO PEST
CONTROL IN PAIM TREES AND RELATED PLANTS.

انستیتیو ناشیونال دي انفاستیجاسیون واي تكنولوجیا اجراریا واي الیما (71)
محمد محمد بكیر (74)

-   27
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20228 (11)
1993090588 (21)

طریقة وجھاز للتخلص من معالجت النفایات (54)
METHOD AND APPARATUS FOR DISPOSAL AND
TREATMENT OF WASTE

دوموس بیتي لیمتد (71)
جورج عزیز عبد الملك (74)

-   28

PCT/NA2007/000179 (21)
2007/2/14 (22)

إلستخدامھاثانى نیترو بنزین على شكل جل وطرق–4، 2–كلورو –1تركیبات  (54)
1-CHLORO-2,4-DINITROBENZENE GEL COMPOSITIONS
AND METHODS FOR USING THE SAME

تیكوكو فارما یو أس إیھ،إنك (71)
ھدى سراج الدین (74)

-   29

1999091199 (21)
1999/9/27 (22)

الھیدروجین وایضا عملیھ متكاملھ للتكسیر الحرارى للھیدروكربونات الثقیلھ فى وجود
للمعالجھ بھ

(54)

INTEGRATED HYDROTREATING AND HYDROCRACKING
PROCESS

یو او بى ل ل سى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   30
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PCT/NA2007/000269 (21)
2007/3/12 (22)

مشتقات أالنین بھا استبدال (54)
SUBSTITUTED ANILINE DERIVATIVES

أس/اتش لیوندبیاك آیھ  (71)
سمر اللباد (74)

-   31
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استدراك 
رسوم سنویة
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جريدة 712ـ بجريدة براءات االختراع عدد  20539براءة رقم 199411689تم النشر عن سقوط الطلب 

فـى الملك العام لعدم سداد الرسوم السنوية وتم سحب قرار االدارة وذلك بناء على مذكرة                 2010ديـسمبر   

وبالتالى تم اخطار صاحب الشأن 02/12/2006المؤرخة فى وزير البحث العلمى / الـسيد االسـتاذ الدكتور    

:باالستمرار فى سداد الرسوم السنوية وبيانات هذا الطلب هى

020539 (11)
1994110689 (21)

الصیدلیة لخفض عملیة لتحضیر مركبات ثانى ھیدروبیریدین تستخدم فى المستحضرات
ضغط الدم

(54)

SHORT ACTING DIHYDROPYRIDINES

أسترا زینیكا ا ب شركة مساھمة (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   1
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استدراك 
براءات صادرة
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1216/2008pctعن اصدار البراءة للطلب رقم )720(عدد2011تم النشر بجريدة اغسطس 

ـ:وبيانه كاالتى1216/2006pctبخطأ فى رقم الطلب بطريق السهو وان الرقم الصحيح هو 

025058 (11)
PCT/NA2006/001216 (21)

2006/12/17 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202-
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

LAVON, Gary, Dean (72)

(73)
سراج الدینانیس ھدى  (74)

وسیلة ماصة لإلستخدام مرة واحدة بھا شرائط فى الشریحة الخلفیة (54)
 - 10/880 135PCT/US2005/023179 (31)

2004/6/29 - 2005/6/29 (32)
US (33)

int. Cl. A61F 13/15 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



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

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جريدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٢٣(العدد رقم ٢٠١١عدد  نوفمبر 



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 باريس٢٠١١بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر   اكتوبر   -

٦ والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون      ٢٠١١بـيان بالطلـبات التى تم قبولها خالل شهر  اكتوبر              

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

-

٢٦ والمقدمة فى اطار اتفاقيــــة    ٢٠١١التى تم قبولها خالل شهر  اكتوبر          لطلـبات   باانبـي 

------------)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (PCTبشأن البراءاتالتعـــاون

-

٣١ -للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقية باريس ٢٠١١اكتوبر  بيان البراءات الصادرة خالل شهر -

٣٦ اتفاقية التعاون  للطلبات المقدمة فى إطار      ٢٠١١اكتوبر      براءات الصادرة خالل شهر     بيان ال 

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

-

٦٣ -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه  -

٨٩ -------------------قرارات باعتبارها كأن لم يكن بيان بالطلبات التى صدرت لها  -

٩٤ -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنيـــــا  -

١٠١
بـيان بالبراءات والطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق              

----وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية     ٢٠٠٢لسنه   ٨٢الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم    

-

-

١٢٢ -------------------------------------------بيان باحكام قضائية  -

١٢٤ -----------------------------------بيان باستدراك تعديل اسم الشركة  -

١٢٦ -------------------------------------بيان باستدارك رسوم سنوية  -



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل 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 ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



  العددافتتاحية 
 

 
 لسنة  57    دخلـت مـصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 1949 لسنة   132 الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           1939
 82 ثم قانون رقم     وم والنماذج الصناعية ،   ــالخـاص ببراءات االختراع والرس    

 وبمقتضى القانون األخير فإنه     ملكية الفكرية  والخاص بحماية حقوق ال    2002لسنة  
يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم             

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
ميع المجاالت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى ج   

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

 .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 
 

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

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بما       واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت       
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .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

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
GB المملكة المتحدة BM برمودا

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
GW غینیا بساو CG الكونغو
GY جویانا CH سویسرا
HK ھونج كونج CI ساحل العاج
HN ھندوراس CL شیلى
HR كرواتیا CM رونیكام
HU المجر CN الصین
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )



iii

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
MD جمھوریة ملدوفا ID إندونسیا
ML مالى IE أیرلندا
MN منغولیا IL إسرائیل
MR موریتانیا IN الھند
MT مالطا IQ العراق
MV جزر المالدیف IR إیران
MW مالوى IS أیسلندا
MX الماكسیك IT إیطالیا
MY مالیزیا JO االردن
MZ موزمبیق JP الیابان
NA نامیبیا KE كینیا
NE النیجر KG كرجیزستان
NG نیجیریا KM كومورس
NI نیكاراجوا KN سانت كیتسى ونیفیز
NL ھولندا KP )شمالیة(جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
NO النیرویج KR )الجنوبیة(جمھوریة كوریا
NZ نیوزیالندا KW الكویت
OM عمان KZ كزاخستان
PA بنما LA جمھوریة الو الدیمقراطیة
PE بیرو LB لبنان
PG جمھوریة غینیا الجدیدة LC سانت لوشیا
PH الفلبین LI لیخنشتین
PK باكستان LK سیریالنكا
PL بولندا LR لیبیریا
PT البرتغال LS لیسوتو
PY بروجواى LT لتوانیا
QA قطر LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر

( v )



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

SL سیرالیون
SM سان مارینو
SN السنغال
SO الصومال
SR سورنیام
ST ساوتومى و برنسبى
SV السلفادور
SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
TD تشاد
TG جووت
TJ طاجیكستان
TH تایالند
TM تركمانستان
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )



١

ان بی
٢٠١١التى تم قبولھا خالل شھر اكتوبر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین  وجھ إل ی

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً 
ادة  ن الم ثة م رة الثال ام الفق یقاً ألحك یة ١٦تطب وق الملك ة حق ون حمای ن قان م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣

2003121089 (21)
2003/12/17 (22)

ENI S.p.A (71)
Ciccarelli Liberato Giampaolo (72)

سمر احمد اللباد (74)
طریقھ الزالھ كبریتید الھیدروجین الموجود فى الغاز الطبیعى (54)

MI2002A 002709 (31)
2002/12/20 (32)

IT (33)

int. Cl. 3/08&B01D53/14,F25J3/02 (51)

-   1

2006040157 (21)
2006/4/19 (22)

القومى للبحوثالمركز (71)
أحمد ابراھیم والى. د.أ (72)

حمدى عبد العزیز مصطفى. د.أ

معالى محمود عبد المنعم خضر. د

ھناء محمد على عبد المجید. د

ماجده محسب السید (74)
انتاج واستخدام مواد مخلبیة من الكیتوزان (54)
int. Cl. C08B37/00,C08B37/08 (51)

-   2



٤

2007110569 (21)
2007/11/4 (22)

مجدى عبد المحسن محمد محمد (71)
مجدى عبد المحسن محمد محمد (72)

االلیھ الحدیثھ لتطویر االلعاب الجماعیھ (54)
int. Cl. A63B 69/00 (51)

-   3

2010081311 (21)
2010/8/4 (22)

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY) (71)
Stig Rune Lennart Tenghamn (72)

محمد كامل مصطفى (74)
للمسح الزلزالىتجمیع مجسات رتل مسماعات مائیھ زلزالى بحرى ثنائى المجس وطریقھ (54)

12/583.861 (31)
2009/8/27 (32)

US (33)

int. Cl. G01V 1/38 (51)

-   4



٥

2010081312 (21)
2010/8/4 (22)

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY) (71)
Stig Rune Lennart Tenghamn (72)

محمد كامل مصطفى (74)
معین من الھزازات طریقھ لتولید اشارات حافزه لطیف انتشار لمجموعھ مرتبھ او لتنظیم

الزلزالیھ
(54)

12/462,954 (31)
2009/8/9 (32)

US (33)

int. Cl. G01V 1/38 (51)

-   5



٦

انبی
٢٠١١التى تم قبولھا خالل شھر أكتوبر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٧

ل ذى شأن "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
باب اال ضمناً أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن إل وماً م تین ی الل س ك خ راض وذل عت

ى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام  ب ف بول الطل اریخ االعالن عن ق ت
ثة من المادة  رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون ١٦الفق

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 



٨

2008060932 (21)
2008/6/4 (22)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED(JAPAN) (71)
MANABE, AKIO (72)

سمر أحمد اللباد (74)
مركب بیریدازین لمكافحھ امراض النبات (54)

PCT/JP2006/324132 - 2005-353177 - 2006-044993 (31)
2006/11/28 - 2005/12/7 - 2006/2/22 (32)

JP (33)
int. Cl. A01N43/58,A01P3/00,C07D401/04,C07D403/04 (51)

-   1

2008061031 (21)
2008/6/18 (22)

ASF-KEYSTONE, INC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
1-LEFEBVRE, WILLIAM (72)

2-MC CANN, MICHAEL, J.

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
نظام مراقبة قطار سكك حدیدیة (54)

PCT/US2006/049221 - 60/753,593 (31)
2006/12/22 - 2005/12/23 (32)

US (33)
int. Cl. B61L 3/00 (2006.01) (51)

-   2



٩

2009050686 (21)
2009/5/11 (22)

MONTESINOS, Philippe, Marc (FRANCE) (71)
MONTESINOS, Philippe, Marc (72)

ار حمادةخالد مجدى مخت (74)
تدابیر أمنیة من أجل نقل وتخزین غاز الھیدروجین (54)

0609960 - PCT/FR2007/001840 (31)
2006/11/13 - 2007/11/07 (32)

FR (33)
int. Cl. B64B 1/50,B64B 1/60,B64C 37/02 (51)

-   3

2009060900 (21)
2009/6/14 (22)

OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

MOHR, Paul, B. (72)

شادي فاروق مبارك (74)
آلیة میكانیكیة عكسیة لماكینة آنیة زجاجیة (54)

11/639,931 - PCT/US2007/023856 (31)
2006/12/15 - 2007/11/13 (32)

US (33)
int. Cl. C03B 9/16 (51)

-   4



١٠

2009060914 (21)
2009/6/15 (22)

THALES (FRANCE) (71)
1-DE GRAMONT, Emmanuel (72)

2-ALILM, Sébastien

سمر أحمد اللباد (74)
TDOA/TOA تحدید سلبي للموقع عالمیا بطریقة (54)

06/10961 - PCT/EP2007/063910 (31)
2006/12/15 - 2007/12/13 (32)

FR (33)
int. Cl. G01S 5/10 (51)

-   5

2009060983 (21)
2009/6/25 (22)

DEGREMONT (FRANCE) (71)
1-VION, Patrick (72)

2-BONNELYE, Véronique

محمد محمد بكیر (74)
طریقھ وجھاز لترشیح الماء السطحى (54)

0611376 - PCT/ FR2007/002112 (31)
2006/12/26 - 2007/12/19 (32)

FR (33)
int. Cl. B01D 24/02 (51)

-   6



١١

2009091367 (21)
2009/9/16 (22)

HADLEY INDUSTRIES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
(UNITED KANIGDOM)

(71)

1-HUMPAGE, Roy (72)

2-DEELEY, Geoffrey, Thomas

3-CASTELLUCCI, Michael

سراج الدینانیس ھدى  (74)
رقیقة من مادة باردة ، وطریقة ووسیلة لتصنیعھا (54)

11/962,564 - 0722263.1 - PCT/GB2008/000261 (31)
2007/12/21 - 2007/11/13 - 2008/1/24 (32)

GB (33)
int. Cl. B21D 13/10,E04C 2/32 (51)

-   7

2009091380 (21)
2009/9/23 (22)

Omya Development AG (SWITZERLAND) (71)
1-GERARD, Daniel E. (72)

2-GANE, Patrick A.C.

3-SCHOLKOPF, Joachim

4-GANTENBEIN, Daniel

سمر احمد اللباد (74)
كربونات كالسیوم معالجھ السطح واستخدامھا في معالجھ ماء الصرف (54)

07005856.5 - PCT/EP2008/053337 (31)
2007/3/21 - 2008/3/19 (32)

EP (33)
int. Cl. B01J 20/04,C02F 1/28,C02F 1/56,C02F 103/28,C02F 103/32 (51)

-   8



١٢

2009101521 (21)
2009/10/15 (22)

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (MALAYSIA) (71)
1-B. CHE MAN, Yaakob (72)

2-MUSTAFA, Shuhaimi

3-KHALID, Farihah Liyana

4-AZMI , Aida Azrina

5-SZILI , Awis Qurni

6-ABDUL RAHIM, Raha

محمود رجائى الدقى (74)
طریقھ للتعرف على وجود لحم خنزیر فى الغذاء (54)
PI20082327 - PCT/MY2009/000047 (31)

2008/6/26 - 2009/3/31 (32)
MY (33)

int. Cl. C12N 15/06,C12N 15/10 (51)

-   9

2009111615 (21)
2009/11/2 (22)

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.(JAPAN) (71)
1-SONODA, Keisuke (72)

2-NAGAO, Shozo

اللباداحمد سمر  (74)
جھاز تھویھ (54)

2007-191840 - PCT/JP2008/062359 (31)
2007/7/24 - 2008/7/8 (32)

JP (33)
int. Cl. B01D 19/00,B01D 53/50,B01D 53/77,C02F 1/20 (51)

-  10



١٣

2009111707 (21)
2009/11/22 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-CREWS, James, B. (72)

2-HUANG, Tianping

سراج الدینانیس ھدى  (74)
إجراءات وتركیبات لحمایھ خزان (54)

11/754,786 - PCT/US2008/066484 (31)
2007/5/29 - 2008/6/11 (32)

US (33)
int. Cl. C09K 8/506,C09K 8/68,E21B 33/138 (51)

-  11

2010020211 (21)
2010/2/9 (22)

ABB RESEARCH LTD (SWITZERLAND) (71)
1-MOLANDER, Mats (72)

2-LOFGREN, Peter

عبد الھادىاحمد ھدى  (74)
معدن اساسىطریقھ توازن شریط  (54)

PCT/EP2007/059189 (31)
2007/9/3 (32)

EP (33)

int. Cl. B21B 37/00,B21C 47/34,C23C 2/40 (51)

-  12



١٤

2010020288 (21)
2010/2/21 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

AUGUSTINE, Jody, R. (72)
سراج الدینانیس دى ھ (74)

اجھزه تحكم بتدفق السائل اللزج لمساواه تدفق الغربال (54)
11/844,212 - PCT/US2008/073481 (31)

2007/8/23 - 2008/8/18 (32)

US (33)

int. Cl. E21B 43/08 (51)

-  13

2010020318 (21)
2010/2/25 (22)

SMS SIEMAG AG (GERMANY) (71)
1-HEHMANN, Christian (72)

2-LANGER, Hendrik

ھدى عبد الھادى (74)
جھاز لضبط مسافھ ازمیل متجرد (54)

10 2007 044 569/7 - 10 2007 048 747/0 - PCT / DE 2008/001356 (31)
2007/9/10 - 2007/10/8 - 2008/8/15 (32)

DE (33)
int. Cl. B21B 39/16 (51)

-  14



١٥

2010071278 (21)
2010/7/29 (22)

Ecoduna OG (AUSTRIA) (71)
1-MOHR, Martin (72)

2-EMMINGER, Franz

محمد طارق ابو رجب (74)
طریقھ وجھاز لعملیھ كیمیائیھ ضوئیھ (54)

A 152/2008 - A 889/2008 - PCT/AT2009/000026 (31)
2008/1/31 - 2008/6/3 - 2009/1/27 (32)

AT (33)
int. Cl. C12M 1/00 (51)

-  15

2010081420 (21)
2010/8/23 (22)

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71)
SHIBAGAKI, Joji (72)

اللباداحمد سمر  (74)
دافعھ لجھاز تعبئھ (54)

2008-048441 - 2008-084685 - PCT/JP2008/073037 (31)
2008/2/28 - 2008/3/27 - 2008/12/18 (32)

JP (33)
int. Cl. B65B 35/20 (51)

-  16



١٦

PCT/NA2006/000821 (21)
2006/9/4 (22)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.LTD (JAPAN) (71)
1-AKI, SHINJI (72)

2-KIYOKAWA, HIROSHI

محمد محمد بكیر (74)
طریقھ النتاج مركبات امینو فینول (54)

PCT /JP2005/006408 -  2004-089652 (31)
2005/3/25 - 2004/3/25 (32)

JP (33)

int. Cl. 211/46,211/54,215/76,215/82,31/136,31/44,A61K31/4025,
C07C213/02,C07D295/08

(51)

-  17

PCT/NA2006/000860 (21)
2006/9/13 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA))

(71)

1-RAYCHECK, Jeromy, Thomas (72)

2-KLINE, Mark, James

3-ROE, DONALD , CARROLL

4-NIGAM , PANKAJ

5-BERGMAN, CARI, LOUIS

سراج الدینأنیس ھدى  (74)
لص منھا لھا قابلیة لالستطالھأداة ماصة یمكن التخ (54)

10/811,695 - PCT/US2005/009903 (31)
2004/3/29 - 2005/3/24 (32)

US (33)
int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/49,A61F 13/514 (51)

-  18



١٧

PCT/NA2006/001178 (21)
2006/12/7 (22)

INEOS MANUFACTURING BELGIUM NV (BELGIUM) (71)
GODON, Pascaie (72)

اللباداحمد سمر  (74)
راتنجات تجھیزة أنابیب من البولي إیثیلین (54)

PCT/EP2005/005823 - 04253420,6 (31)
2005/5/27 - 2004/6/9 (32)

EP (33)
int. Cl. C08L 23/06,C08L 23/08 (51)

-  19

PCT/NA2007/000384 (21)
2007/4/17 (22)

GISSING, Gerhard (AUSTRIA) (71)
GISSING, Gerhard (72)

ھدى أنیس سراج الدین (74)
عجلھ قطع تتضمن وسیلھ قمط مزدوجھ القلب (54)

PCT/AT2005/000413 - A 1749/2004 (31)
2005/10/18 - 2004/10/19 (32)

AT (33)
int. Cl. B24D 5/12,B24D 5/16 (51)

-  20



١٨

PCT/NA2007/000458 (21)
2007/5/16 (22)

MODULAR SECURITY SYSTEMS, INC.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

RHETT SLAGEL, ROBERT (72)
محمود رجائى الدقى (74)

وحده تحكم لنظام الدخول الى حاویات النقل (54)
PCT/US2005/032970 - 10/992,126 (31)

2005/9/15 - 2004/11/19 (32)
US (33)

int. Cl. e04b1/00 (51)

-  21

PCT/NA2007/000554 (21)
2007/6/10 (22)

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ
B.V(NETHERLANDS)

(71)

JAGER, MARCO, DICK (72)
سمرأحمد اللباد (74)

یار غاز طبیعى مسالطریقة وجھاز النتاج ت (54)
PCT/EP2005/056561 - 04106389,2 (31)

2005/12/7 - 2004/12/8 (32)
EP (33)

int. Cl. 3/02,C10G 5/06 &F25J 1/02 (51)

-  22



١٩

PCT/NA2007/000950 (21)
2007/9/9 (22)

YUGENKAISHA JAPAN TSUSYO(JAPAN). (71)
KITAGAWA, KATSUYUKI (72)

سمر أحمد اللباد (74)
منزل سھل التفكیك والتركیب وطریقة لبناء منازل مشابھة لھ (54)

PCT/JP2005/004235 (31)
2005/3/10 (32)

JP (33)

-  23

PCT/NA2007/001289 (21)
2007/11/25 (22)

OFFICINE MACCAFERRI S.P.A (ITALY) (71)
FERRAIOLO, FRANCESCO (72)

محمود رجائى الدقى (74)
من نوع الحشیھ ) فلتر ( عنصر وقایھ خفیف الوزن ومرشح  (54)

PCT/IB2006/001467 - BO2005A000363 (31)
2006/5/24 - 2005/5/26 (32)

IT (33)
int. Cl. E02B 3/12 (51)

-  24



٢٠

PCT/NA2007/001371 (21)
2007/12/5 (22)

UHDE GMBH (GERMANY) (71)
1-NIEHUES, PAUL (72)

2-WITTRIEN, RAINER

3-WÖLZL, WILFRIED

4-HASTEDT, HELMUT

5-HAGEN, RAINER

سمر أحمد اللباد (74)
سماد مغلف ذي انبعاث مقنن للمكون الفعال وعملیة إلنتاجھ (54)

PCT/EP2006/005658 - 10 2005 028 016,1 (31)
2006/6/13 - 2005/6/16 (32)

DE (33)
int. Cl. C05G 3/00,C05G 5/00 (51)

-  25



٢١

PCT/NA2007/001415 (21)
2007/12/13 (22)

MITSUI CHEMICALS INC (JAPAN) (71)
1-KAI, AKIYOSHI (72)

2-WAKITA, TAKEO

3-KATSUTA, HIROYUKI

4-YOSHIDA, KEI

5-TSUKADA, HIDETAKA

6-TAKAHASHI, YUSUKE

7-KAWAHARA, NOBUYUKI

8-NOMUR, MICHIKAZU

9-DAIDO HIDENORI

سمر أحمد اللباد (74)
مبید حشرى یحتوى على مشتق االمید (54)

PCT/JP2006/312281 - 2005-180660 (31)
2006/6/20 - 2005/6/21 (32)

JP (33)
int. Cl. A01N 37/46,A01N 41/04,A01N 41/10,A01N 43/10,A01N
43/32,A01N 43/40,A01N 43/42,A01N 43/76,A01N 43/78,A01P
7/04,C07C 237/42,C07C 309/65,C07C 309/73,C07C 317/40,C07D
213/75,C07D 213/82,C07D 215/38,C07D 277/62

(51)
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٢٢

2008020245 (21)
2008/2/11 (22)

NIHON NOHYAKU CO LTD (JAPAN) (71)
1-Furuya, takashi (72)

2-kanno,hideo

3-Machiya, kozo

4-suwa, akiyuki

5-yasokawa, noriaki

6-fujioka, shinsuke

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
وسیط لھمشتق أنیلید حمض بیرازول كربوكسلیك مستبدل أو ملح منھ ، او مركب (54)

PCT/JP2006/316198 - 2005-322531 - 2006-114937 - 2005-234405 (31)
2006/8/11 -       2005/11/07 -     2006/4/18 -      2005/8/12 (32)

JP (33)
int. Cl. A0IN 43/78,A0IP 7/02,C07C 217/76,C07D23/16 (51)

-   27



٢٣

2008060954 (21)
2008/6/8 (22)

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
(INDIA)

(71)

1-SIDDIQI IMRAN (72)

2-MARUTHACHALAM RAVI

3-MARIMUTHU MOHAN PREM ANAND

دق الیاسنزیھ اخنوخ صا (74)
الجنین و احماض طرق انتاج بذور لھا اضافة كاملة ثنائیة الصبغة للجینوم االمومي في

.نوویة خاصة بذلك 
(54)

PCT/IB2006/003529 - 3337/DEL/2005 (31)
2006/12/08 - 2005/12/09 (32)

IN (33)
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٢٤

2008071269 (21)
2008/7/28 (22)

IMPRESS METAL PACKAGING S.A.(FRANCE) (71)
1-JONGSMA, JELMERD EELKE (72)

2-JOUILLAT JEAN-FRANCOIS

ھدى انیس سراج الدین (74)
غذائیةس فى علبةأوعاء قابل للتمدد بھ غطاء إلعطاء تحكم فى منطقة الر (54)

PCT/EP2007/051053 - 102006005058.4 (31)
2007/2/2 - 2006/2/3 (32)

DE (33)
int. Cl. b65d79/00 (51)

-   29



٢٥

PCT/NA2007/000022 (21)
2007/1/10 (22)

EISENMANN MASCHINENBAU GBMH & CO. KG(GERMANY) (71)
KATEFIDIS, Apostolos (72)

اللباداحمد سمر  (74)
جھاز فصل حبیبات دقیقة (54)

PCT/EP2005/007614 - 10 2004 034 1516 (31)
2005/7/13 - 2004/7/15 (32)

DE (33)
int. Cl. B01D45/16 (51)

-   30



٢٦

انبی
٢٠١١التى تم قبولھا خالل شھر أكتوبر بالطلبات 
PCTبشأن البراءاتالتعـــاوناتفاقیــــة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٢٧

راءة "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض عل ى السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،  یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ن الع ى او االم تاج الحرب دفاع او االن ال
ى  راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ر ى االعت رتب عل دار ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم اض ف

"البراءة  



٢٨

2008111812 (21)
2008/11/5 (22)

RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-SHAW, Thomas, (72)

2-ZHU, NI

اللباداحمد سمر  (74)
دام مع الوصالت من األماممحقنة بمقدمة مجوفة لالستخ (54)

60/798,433 - PCT/US2007/068102 (31)
2006/5/5 - 2007/5/3 (32)

US (33)
int. Cl. A61M 5/00 (51)

-   1

2009010139 (21)
2009/1/29 (22)

LIN, Zuoqian (CHINA) (71)
LIN, Zuoqian (72)

یوسف محمد حافظ (74)
جة ُمحسنة تُدمَّر ذاتیاً ِسرن (54)

200610052852.0 - PCT/CN2007/000474 (31)
2006/8/7 - 2007/2/12 (32)

CN (33)
int. Cl. A61M 5/178,A61M 5/31,A61M 5/50 (51)

-   2



٢٩

2009050785 (21)
2009/5/26 (22)

BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P.
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-HAFFTEN, Michael, L. (72)

2-BUCKNER, Thomas, G.

سراج الدینانیسھدى (74)
مجموعة مخارج للطوارئ فى مركبة (54)

60/872,386 - 60/919,748 - 11/939,862 - PCT/US2007/023806 (31)
2006/12/1 - 2007/3/23 - 2007/11/14 -                  2007/11/15 (32)

US (33)
int. Cl. F41H 7/02 (51)

-   3



٣٠

PCT/NA2007/000570 (21)
2007/6/11 (22)

WILLIAMSON, LILA, MARIE (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
WILLIAMSON, LILA, MARIE (72)

وجدى نبیھ عزیز (74)
جھاز للرؤیة تحت سطح الماء (54)

PCT/US2005/044833 - 11/012,749 (31)
2005/12/12 - 2004/12/15 (32)

US (33)
int. Cl. F21V 33/00,G01D 11/28 (51)

-   4



٣١

بیان
٢٠١١اكتوبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٣٢



راءات الصادرة طبقا "  تم النشر عن الب یةی رة الثان من قانون حمایة ١٩المادة منللفق
یة الف وق الملك محق ون رق صادر بالقان ریة ال ســنة ٨٢ك ى و٢٠٠٢ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٣٣

025166 (11)
2003121114 (21)
2003/12/29 (22)

ELTECH Systems Corporation
100 Seventh Avenue, Suite 300 Chardon, Ohio 44024, United States
of America

(71)

Hardee Kenneth L. (72)

 (73)
اللباداحمد سمر  (74)

عطالء كھربائى حفزى باستخدام كمیات صغیره من معادن مجموعھ البالتین و قطب مصنو
منھا

(54)

10/395.939 (31)
2003/3/24 (32)

US (33)
int. Cl. C25B 11/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   1



٣٤

025170 (11)
2005120517 (21)
2005/12/14 (22)

المركز القومى للبحوث
الدقى–الختراعبراءات امكتب اتصال-المركزالقومي للبحوث / -شارع التحریر33

(71)

عادل صبحى جرجس/ الدكتور (72)

ھناء محمد حسنى/ الدكتورة 

ماجده محمد السید/ االستاذهویمثلھا ) المركز القومى للبحوث(نقطھ االتصال  (74)
لالورامالنیكوتین امید ذو نشاط مضاد)] میثیل ببرازینیل-٤(-١[-٢تخلیق مشتق جدید  (54)

int. Cl. C07D 401/00, 401/02, 401/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   2

025173 (11)
2007120676 (21)
2007/12/31 (22)

محسن نجم عطیھ نجم/ كبیر مرشدین اول
٢شقھ ١٨عماره ) قناه السویس(واحھ الطریق البالجات -فالكون االسماعیلیھ 

(71)

نجم عطیھ نجممحسن/ كبیر مرشدین اول (72)
وسیلة ارشاد بحریة قاعیة متطورة (54)

int. Cl. G05D 1/06, 3/16 & G08G 1/0962, 3/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   3



٣٥

025174 (11)
2008081431 (21)

2008/8/25 (22)
عصام ماھر خالد عوض/ المھندس

العربیھجمھوریھ مصر-الدقھلیھ–ه مركز المنصور–جدیدة الھالھ .
(71)

عصام ماھر خالد عوض/ المھندس (72)

 (73)
66 ف ،.ك١١(مقبض الحمایھ لقواطع التیار ضد اخطاء التشغیل فى لوحات توزیع جھد 

)ف .ك
(54)

int. Cl. H01H 71/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   4

025190 (11)
2008050868 (21)

2008/5/26 (22)
محمد عید عبد العظیم عبد النبي/ االستاذ

یولیو٢٦من شارع متفرع٨١شارع -مركز ملوى –محافظھ المنیا 
(71)

محمد عید عبد العظیم عبد النبي/ االستاذ (72)

 (73)
)ذات البورد(جھاز حاوى الجھزه صیانھ االجھزه الكھربائیھ (54)

int. Cl. H01R 43/20, H05K 13/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   5



٣٦

انبی
للطلبات ٢٠١١بالبراءات الصادرة خالل شھر اكتوبر

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٣٧

صادرة طبقا "  راءات ال تم النشر عن الب یةی رة الثان من قانون حمایة ١٩المادة منللفق
صادر بالقا ریة ال یة الفك وق الملك محق ون رق ســنة ٨٢ن ى و٢٠٠٢ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى  یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٣٨

025164 (11)
PCT/NA2007/000533 (21)

2007/6/3 (22)
VA TECH WABAG GMBH
Siemensstrasse 89, A-1211 Wien (AUSTRIA)

(71)

LUKASCHEK, Christoph (72)

FUCHS, Werner

VRANITZKy Robert

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

جھاز لترشیح المیاه والمیاه المھدره (54)
PCT/EP2004/013602 - PCT/EP2005/056382 (31)

2004/12/1 - 2005/12/1 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. B01D61/18, 61/20, 65/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   1



٣٩

025165 (11)
2009071085 (21)

2009/7/14 (22)
KNAUF INSAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYI VE
TICARET A.S
Bilkent 7. Cadde, Alcipan Fabrikasi, Beytepe kOyU Bilkent, 06530
Ankara (TURKEY)

(71)

KNAUF, Alfons, Jean (72)
اللباداحمد سمر  (74)

عنصر جانبى على ھیئھ ھیكل حامل لتشیید الجدران (54)
PCT/EP2008/000260 - PCT/EP07/000300 (31)

2008/1/15 - 2007/1/15 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. E04C 3/08, 3/32, 2/58, 3/07, 3/04  & E04B 2/58, 2/74 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   2



٤٠

025167 (11)
PCT/NA2006/000935 (21)

2006/2/8 (22)
COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
Rafi Marg, New Delhi 110 001 INDIA

(71)

GERA, Bhim, Singh (72)

OJHA, Vijay, Kumar

SINGH, Gurbir

DUTTA, Hriday, Nath

 (73)
شادي فاروق مبارك (74)

الزالزل) مؤشرات(طریقھ الكتشاف بوادر  (54)
PCT/IB2004/001015 (31)

2004/3/31 (32)
WO (33)

int. Cl. G01V 1/00 (51)

ةسن٢٠: مدة الحمایة

-   3



٤١

025168 (11)
2008020229 (21)

2008/2/7 (22)
BASF AKTIENGESELLSCHAFT
67056 Ludwigshafen (GERMANY)

(71)

FINCH, CHARLES, W. (72)

 (73)
طھ حنفي محمود (74)

مستحضر تركیز قابل لالستحالب (54)
PCT/EP2006/065134 - 60/707,312 (31)

2006/8/8 - 2005/8/11 (32)
EP - US (33)

int. Cl. A01N 47/34, 43/40 & A01P 5/00, 7/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   4



٤٢

025169 (11)
2008071189 (21)

2008/7/15 (22)
PEAK WELL SOLUTIONS AS
Postboks 162, N-4068 tananger (NORWAY)

(71)

REVHEIM, Sven (72)

 (73)
اللباداحمد سمر  (74)

صمام للتثبیت باالسمنت (54)
PCT/NO2007/000008 - 20060304 (31)

2007/1/10 - 2006/1/20 (32)
NO - NO (33)

int. Cl. E21B 33/14, 34/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   5



٤٣

025171 (11)
PCT/NA2007/000042 (21)

2007/1/16 (22)
Bayer CropScience GmbH
65929 Frankfurt, Germany

(71)

HACKER, ERWIN . (72)

Rose, Eckhaerd

Dietrich, Hansjorg

BAYER CROPSCENCE A.G.
D-40789 MONHEIM- GERMANY

(73)

لطفى محمود لطفى (74)
لألعشابتركیبات مبیدة  (54)

PCT/EP2005/007041-102004034571.6 (31)
2005/6/30-         2004/07/17 (32)

DE-                       EP (33)
int. Cl. A01N 43/68 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   6



٤٤

025172 (11)
2008111909 (21)
2008/11/25 (22)

VOSSLOH-WERKE GMBH
Vosslohstrasse 4,58791 Werdohl, germany

(71)

SEIFERT, Dietrich (72)

VORDERBRUCK, Dirk

BOSTERLING, Winfried

 (73)
محمد محمد بكیر (74)

جھاز لتأمین مواقع القضبان و توجیھھا لمسارات السكك الحدیدیة (54)
PCT/EP2007/055811 - 20 2006 009 340 (31)

2007/6/13 - 2006/6/14 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. E01B 9/68 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   7



٤٥

025175 (11)
2009081208 (21)

2009/8/10 (22)
UOPLLC
25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-
5017 (UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

RILEY, Mark G. (72)

SOHN, Stephen, W

 (73)
عبد الھادىاحمد ھدى  (74)

عملیات متكاملھ لصنع الكیل بنزینات منظفھ (54)
PCT/US2008/053335- 11/673,908 - (31)

2007/2/12 - 2008/2/7 (32)
US - US (33)

int. Cl. C07C 2/64,15/107, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   8



٤٦

025176 (11)
2008030543 (21)

2008/3/30 (22)
OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC
115, AZA-KUGUHARA, TATEIWA, MUYA-CHO, NARUTO-
SHT, TOKUSHIMA 772-8601-JAPAN

(71)

SHOJI, HIDEKATSU (72)

TATEISHI, ISAMU

YOSHIKAWA, KAZUNARI

 (73)
اللباداحمدسمر (74)

غطاء تعلیق وحقیبھ تسریب متعدده الحجرات (54)
- 2005-009257 - 2005-008018PCT/JP2006/317527 (31)

2006/9/5- 2005/11/4 -  2005/9/30 (32)
JP - JP - JP (33)

int. Cl. A61J 1/16, 1/05 & B65D 25/22 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   9



٤٧

025177 (11)
PCT/NA2007/000869 (21)

2007/8/19 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202 (UNITED
STATES OF AMERICA)

(71)

PATTERSON, Steven, George (72)

LANT, Neil, Joseph

سراج الدینانیس ھدى  (74)
تركیبات منظفات صناعیھ (54)

05250995.7 --PCT/IB2006/050577 (31)
2005/2/22 - 2006/2/22 (32)

EP - WO (33)
int. Cl. C11D3/386 3/12, 3/06, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  10



٤٨

025178 (11)
2009101581 (21)
2009/10/25 (22)

ABLOY OY
WAHLFORSSINKATU 20,FI-801100 JOENSUU -FINLAND

(71)

HELISTEN, Mika (72)

KERVINEN, Jari

 (73)
ھدى انیس سراج الدین (74)

قفل للباب (54)
20075296-PCT/FI2008/050173 (31)

2008/4/9 - 2007/4/27 (32)
FI - FI (33)

int. Cl. E05B 15/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  11



٤٩

025179 (11)
2008060981 (21)

2008/6/12 (22)
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
WITTELSBACHERPLATZ 2 80333 MUNCHEN (GERMANY)

(71)

JURETZEK, Uwe (72)

 (73)
دیة ھارون و ماجدة ھارون نا (74)

محطھ طاقھ (54)
PCT/EP2006/069748 - EP105027973.6 (31)

2006/12/15 - 2005/12/20 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. F28B 1/02, F01K 9/00, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  12



٥٠

025180 (11)
2008071246 (21)

2008/7/24 (22)
ARVEDI, GIOVANNI
VIA MERCATELLA, 26,I-26100 CREMCONA CR-ITALY

(71)

ARVEDI, GIOVANNI(ITALY) (72)

 (73)
ھدى أنیس سراج الدین (74)

كاملھ شریط من الصلب السبائكى الدقیق المدرفل على الساخن للحصول على اجزاء نھائیھ
والقصالتشطیب بواسطھ الكبس على البارد

(54)

PCT/IT2006/000044 (31)
2006/1/26 (32)

IT (33)
int. Cl. C21D8/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  13



٥١

025181 (11)
2008111800 (21)

2008/11/3 (22)
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 (UNITED STATES OF AMERICA)
P.O. BOX 143,DUNCAN, OK 73536

(71)

ARMESI, Franco (72)

LIGHTFORD, Steven Charles

 (73)
ھدى أنیس سراج الدین (74)

تركیبات وطرق إلزالة االسفلتینات من جزء من فتحة بئر أو تكوین تحت سطح األرض
.مذیب عضوي مع مذیبات عضویة قطبیة وغیر قطبیة–بإستخدام مستحلب ماء 

(54)

PCT/IT2006/000316 - PCT/IT2006/000806 (31)
2006/5/5 - 2006/11/20 (32)

IT - IT (33)
int. Cl. C09K 8/524, 8/528 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  14



٥٢

25182 (11)
PCT/NA2007/000587 (21)

2007/6/13 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
UNITED STATES OF AMERICAOne Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio 45202 (UNITED STATES)

(71)

1-MASON, Peter, Charles, Jr. (72)

2-VISSCHER, Ronald, Bosman

3-HUGHES, Jeanne, Marie

4- SCHLUETER, Folke

5-SOMMA, Emma

6-WEISMAN, Paul, Thomas

7-CARLUCCI, Giovanni

(73)
ھدى سراج الدین (74)

وسیلھ ماصھ لھا مؤشر تقویھ وظیفى (54)
PCT/US2005/045478- 11/012,834 (31)

 2005/12/14- 2004/12/15 (32)
US - US (33)

int. Cl. A61F 15/00, B65D75/38, 75/52, 5/42, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   15



٥٣

025183 (11)
2008111919 (21)
2008/11/26 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA CINCINNATI, OH 45202
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

1-BOECKH, Dieter (72)

2-HERRERA TABOADA, Lidcay

3-KAVARNOU-SEILER, Asimina

4-KONRAD, Gerd

5-REINHARD, Birgit

6-CASADO DOMINGUEZ, Arturo Luis

 (73)
سراج الدینانیس ھدى  (74)

الكیلین تركیبات تنظیف مع بولیمرات امفیفیلیة مطعمة معتمده على اساس اكاسید بولى
واسترات فینیل

(54)

06114756.7- PCT/EP2007/055198 (31)
 2007/5/29-  2006/5/31 (32)

EP - EP (33)
int. Cl. C08F 283/06,C11D 3/37 (51)

سنة٢٠: یةمدة الحما

-  16



٥٤

025184 (11)
2009081223 (21)

2009/8/12 (22)
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD
CHIN T HIGH-TECH INDUSTRIAL ZONE, DAQIAO
INDUSTRIAL PARK, NORTH BAIXIANG, YUEQING
WENZHOU, ZHEJIANG 325603-CHINA

(71)

ZHANG, Yali (72)

WANG, Haiyuan

محمود رجائى الدقى (74)
وسائل اغالق میكانیكیھجھاز منخفض الفلطیھ بھ (54)

PCT/CN2008/000301- 200710003597.5 (31)
2007/2/12 - 2008/2/4 (32)

CN - CN (33)
int. Cl. H01H 9/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  17



٥٥

025185 (11)
PCT/NA2006/000075 (21)

2006/1/23 (22)
EUROCELTIQUE-S.A
122 BOULEVARD DE LA PETRUSSE, L-2330 -
(LUXEMBOURG)

(71)

SUN, QUN. (72)

WEN. XATE

سمر احمد اللباد (74)
االلمریدیل مفیده فى العالج والوقایھ منیتتراھیدرو ب-مركبات اریل غیر متجانس  (54)

60/489.516 - PCT/US2004/023914 (31)
2003/7/24 - 2004/7/23 (32)

US - US (33)
int. Cl. C07D401/04, 417/14, &A61K31/4545 A6IP29/00, 13/00, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٥٦

025186 (11)
2008081445 (21)

2008/8/27 (22)
KAWECO GMBH
GERLINGER STRASSE 36/38, 71254 DITZINGEN (GERMANY)

(71)

KIRCHNER, Hansjorg (72)

 (73)
اللباداحمد سمر  (74)

جھاز الستخالص اللبن (54)
PCT/EP2007/001345 - 10 2006 009 692.4 (31)

2007/2/16 - 2006/3/2 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. A61M 1/06, 1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٥٧

025187 (11)
2009030319 (21)

2009/3/11 (22)
EDELCOM
37, RUE DE LYON F-75012 PARIS (FRANCE)

(71)

DURANTON, RenE (72)

 (73)
او نادیھ ھارون/ماجده ھارون و (74)

مركبھطریقھ و جھاز الرسال معلومات عبر شبكھ  (54)
06 08059 - PCT/FR2007/001464 (31)

2006/9/14 - 2007/9/11 (32)
FR - FR (33)

int. Cl. H05B 37/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  20



٥٨

025188 (11)
2008040580 (21)

2008/4/6 (22)
CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI TERMEKEK
GYARA ZRT
TO U. 1-5, H-1045 BUDAPEST (HUNGARY)

(71)

ERDELYI, Zoltan (72)

MEZEI, JAnos

BENCZ, ZoltAn

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

كبسوالت لالعطاء عنأ/وخاصھ اقراص و،وسیلھ لتعبئھ وتفریغ اجسام مشكلھ صلبھ
طریق الفم

(54)

 PCT/HU2006/000083- P0500919 (31)
2005/10/5 - 2006/9/26 (32)

HU - HU (33)
int. Cl. B65D 83/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٥٩

025189 (11)
2009050713 (21)

2009/5/14 (22)
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
BRUNINGSTRASSE 50 65929 FRANKFURT AN MAIN
(GERMANY)

(71)

BOYD, Malcom (72)

LETHAM, Richard

PLUMPTRE, David

VEASEY, Robert

MAY, James

اللباداحمد سمر  (74)
یتعلق تحسینات فى الیات تشغیل مناسبة لالستخدام فى ادوات توصیل عقار وتحسینات فیما

بذلك
(54)

 PCT/EP2007/009676-06023951.4 (31)
2006/11/17 - 2007/11/8 (32)

EP - EP (33)
int. Cl. A61M 5/315 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٦٠

025191 (11)
2008122088 (21)
2008/12/25 (22)

ALCOA INC.
ALCOA CORPORATE CENTER 201 ISALELLA STREET
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15212-5858 (UNITED STATES
OF AMERICA)

(71)

DICK, Robert, E. (72)

MYERS, Gary, L.

FEDUSA, Anthony, J

 (73)
سماس للملكیھ الفكریھ (74)
طریقھ لصنع حاویات (54)

PCT/US2007/072091 -PCT/US2007/070083 - 11/474,581 (31)
2006/6/26 - 2007/5/31 - 2007/6/26 (32)

US - US - US (33)
int. Cl. B21D 51/26,B65D 1/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٦١

025192 (11)
PCT/NA2006/000309 (21)

2006/3/30 (22)
CORUS TECHNOLOGY BV
P.O. BOX 10000, NL-1970 CA LJMUIDEN (NETHERLANDS)

(71)

KOOIJ, Christian, Johannes (72)

 (73)
محمود رجائى الدقى (74)

كاسید الحدیدأختزال إلطریقھ  (54)
- PCT/EP2004/011345- 04075552.2 - 03078074.6 (31)

2003/10/3 - 2004/2/23 - 2004/10/1 (32)
EP - EP - EP (33)

int. Cl. C22B5/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٦٢

025193 (11)
2008081422 (21)

2008/8/24 (22)
BIOLAN OY
PL 2 FI-27501 KAUTTUA (FINLAND)

(71)

HAUKIOJA, Markku (72)

HUTTUNEN, Jukka

HUHTA-KOIVISTO, Esko

NOVARBOGO
PL 2 FI-27501 KAUTTUA (FINLAND)

(73)

محمود رجائى الدقى (74)
ھ الرطوبھ من ھواء الصوباتنظام و طریقھ الزال (54)

PCT/FI2007/050121 - 20065153 (31)
2007/3/6 - 2006/3/8 (32)

FI - FI (33)
int. Cl. A01G 9/24 & F24F 3/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٦٣

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



٦٤

1996020162 (21)
1996/2/26 (22)

ایلي لیلي اند كومباني ، شركة متحدة (71)
مركبات بنزوثیوفین ومركبات وسیطھ وتراكیب وطرق (54)

هدى احمد عبد الهادى  (74)

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

-   1

1998040366 (21)
1998/4/1 (22)

زنتزال جى ام بى اتش-فارما  (71)

القاھرة١٢٤١١امبابھ ٩٦. : ب.ص

باالزمیدات باكتیریة (54)
سمر اللباد (74)

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

-   2



٦٥

2000070857 (21)
2000/7/1 (22)

ف ھوفمان الروش أ ج (71)

بازل سویسرا٤٠٧٠-جرنز اشراستراس ك ه 124

مشتقات اریثروبویتین (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3

2001121357 (21)
2001/12/22 (22)

ایھ-اس -البوراتوریس المیرال  (71)

برشلونھ اسبانیا١٥١٠٨٠٢٢روندا ویل جنرال میتر 

مشتقات كربامات كینوكلیدین جدیده وتركیبات دوائیھ تحتوى علیھا (54)
ھدى انیس سراج الدین (74)

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

-   4

2002010008 (21)
2002/1/2 (22)

لوجیاسنترو دى انجینیریا جینیتیكا واى بیوتكنو (71)

٦٠٠ك وبازا كان بالیا سیوداد ـ١٩٠واى ـ ١٥٨انترى ٣١افینو 

تركیبات ضد الطفیلیات ومبیدات حشریھ (54)
سمراحمد اللباد (74)

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

-   5



٦٦

2002010008 (21)
2002/1/2 (22)

سنترو دى انجینیریا جینیتیكا واى بیوتكنولوجیا (71)

٦٠٠كوباناكان بالیا سیوداد ـ كوبا ١٩٠واى ـ ١٥٨انترى ٣١افینو 

تركیبات ضد الطفیلیات ومبیدات حشریھ (54)
مراحمد اللبادس (74)

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

-   6

2002010044 (21)
2002/1/15 (22)

ایھ. سالمیرال برودیسفارما ا (71)

اسبانیا-برشلونھ -٠٨٠٢٢-١٥١جینرال میترى 

مشتقات الیوریا كمضادات انتجرین (54)
ھدى انیس سراج الدین (74)

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

-   7

2005120510 (21)
2005/12/12 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-المركزالقومي للبحوث / -شارع التحریر33

كبسوالت من مواد طبیعیة لعالج زیادة جرعة األوزون (54)
منى محمد فرید/ أمال یوسف أحمد/ السیدماجدة محسب  (74)

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

-  8



٦٧

2006040139 (21)
2006/4/9 (22)

شركة فرنسیة مساھمة–البوراتورز سیرفیر لي  (71)

كوربیفوى سیدكس ، فرنسا٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز 12

علیھامركبات ببرازین، وعملیة لتحضیرھا والتركیبات الدوائیة التي تحتوي (54)
سمر اللباد (74)

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

-  9

2006050199 (21)
2006/5/14 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث 33

(EIPEP9) ببتیدى لفیروس سىلقاح (54)
منى محمد فرید/ أمال یوسف أحمد/ ماجدة محسب السید (74)

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

-  10

2007070375 (21)
2007/7/15 (22)

عادل على محمد ندا (71)

شارع محمد عبادة متفرع من شارع مصر والسودان، الوایلى، القاھرة، ج م ع14

االكسجین تحت ضغط إلنقاذ الحیاة) شنطة(بدلة  (54)
دارة الخاص باستیفاء قرار اإلاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11



٦٨

2007100527 (21)
2007/10/8 (22)
معز بلخیریة (71)

الجمھوریة التونسیة–٥٠٢٠حى الزھور ، جمال 85

المیضاء االصطناعیة (54)
سمر اللباد (74)

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

-  12

2008010175 (21)
2008/1/30 (22)

بى. ساندفیك إنتلكتویل بروبرتى إیھ  (71)

السوید–ساندفیكن ٨١٨١١–أس 

مادة مركبة تتكون من عضو تحمیل للثقل وجزء مقاوم للتآكل (54)
موریس وھبة موسى (74)

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

-  13

2008040676 (21)
2008/4/23 (22)

فى. جانسن فارما سوتیكا ان  (71)

بلجیكا-بى بیرس ٢٣٤٠–٣٠تورنـھوتسفیج 

عملیات جدیده لتحضیر مشتقات بیبرازینیل ودیازابانیل بنزامید (54)
ھدى انیس سراج الدین (74)

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

-  14



٦٩

2008040678 (21)
2008/4/23 (22)

فایـزر برودكتس انك ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

.االمریكیة ، الوالیات المتحدة٦٣٤٠كتیكت ایسترن بوینت رود جروتن ، كونیكتیكت كونی

على بریجابالین، تركیبات صیدالنیة فمیة صلبة لتناول جرعة مرة واحدة یومیاً محتویة
عامل تكوین مادة خلویة وعامل انتفاخ

(54)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الط:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  15

2008071181 (21)
2008/7/14 (22)

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة -٧٩٤٠یرسى فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوج

متجانسةفینیل وسلفونامیدات حلقیة غیر–الكیل –عملیة لتحضیر ثالثى فلورو  (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لفكرة المقدمة ومرفقات الطلباأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  16

2008091504 (21)
2008/9/9 (22)

ایھاب فتح هللا السید ابو عیسى (71)

رشید بحیرة–شارع عبد السالم عارف –منزل الحاج عبد النبى عمر 

جھاز متعدد االوضاع الثابتھ (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عن:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  17



٧٠

2008091523 (21)
2008/9/14 (22)

اس بي آ اي اندستریز ان في (71)

وارشوت ، بلجیكا٩٩٥٠آ ، ٢٢اوستمویر 

بوط و مستمر للكائنات الدقیقةانتاج مض (54)
وجدى نبیھ عزیز (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  18

2008122009 (21)
2008/12/14 (22)

إیمبریس میتال باكیجینج اس ایھ (71)

ال فلیش ، فرنسا٧٢٢00–افینیو رھین ایھ دانوب ، اف 6

تحسین غطاء حاویھ مجھز بغشاء قابل للتقشیر (54)
محمود رجائى الدقى (74)

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

-  19

2009010013 (21)
2009/1/5 (22)

شركة المانیة مساھمة، ایفونیك اوكسینو جى ام بى اتش  (71)

المانیا، مارل٤٥٧٧٢، ١ستراس-باومان-باول

ین-١-میثیل بوت-٣یمرات من عملیة لتحضیر بول (54)
سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ (74)

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

-  20



٧١

2009020194 (21)
2009/2/10 (22)

لیمتد) بتى(أم تى أن موبایل مونى أس ایھ  (71)

جنوب افریقیا–جوھانسبرج ٢١٤٦ساند تون ، ٣٨الیس الن ، سانداون اكستنشن 3

نظام و طریقة للتحقق من صورة ارسلت عبر شبكة اتصاالت (54)
الدقىمحمود رجائى (74)

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

-  21

2009020218 (21)
2009/2/16 (22)

دھانى عبد الغنى عبد التواب سع (71)

عبد الغنى عبد التواب/ منزل م-عدلى یكن حارة الصعیدى-ش –الفیوم 

ماكینة فرز وقطع وخیاطة وطباعة النسیج تعمل آلیا بالكامل (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعدیالت لموضوعأو إجراء بعض الت/ بعض البیانات و 

-  22

2009030301 (21)
2009/3/8 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

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

الطور السائللورة منتصمیم لبوتقة متطورة لتجربة تنمیة طبقات رقیقة احادیة الب (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  23



٧٢

2009030318 (21)
2009/3/11 (22)

باســـف اس اي (71)

المانیا-لودو یجشافین 67056

تركیب مبید لآلفات (54)
طھ حنفي محمود (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  24

2009040549 (21)
2009/4/22 (22)

ج ـ شركة مساھمة . نوفاریتس أ  (71)

ـ سویسرا٤٠٥٦لیخستراس ـ بازل ٣٥

استخدامھا على جھاز إنتشار مسحوق ، طریقة لصنع و استخدام الجھاز و مكونات یمكن
الجھاز و أجھزة ووسائل اخرى

(54)

ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:قانونىالتقریر ال

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  25

2009040585 (21)
2009/4/27 (22)

ممدوح سعد احمد شلبى (71)

.ـ العجمى ـ اسكندریة ٢٠.٥ع التأمین ـ كیلو عمارة الركایبى الثانیة ـ شار

انابیب الكتلة (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  26



٧٣

2009040615 (21)
2009/4/30 (22)

د حسین مدحت حسین بسیم (71)

مساكن مصر للتعمیر مصر الجدیدة٣منطقة ١٦عمارة 

سیارة تمشي علي االرض وفوق و تحت الماء و تطیر في الھواء( (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ ض البیانات و بع

-  27

2009071098 (21)
2009/7/16 (22)

فرتیوالى نورث امریكا (71)

امریكا٤٠٩٩ـ ٧٥٠٢٤لیجاس درایف بالنوتى اكس ٧٧٠١

ن األكریل أمید طریقة لتقلیل تكوُّ (54)
سمراحمد اللباد (74)

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

-  28

2009091435 (21)
2009/9/30 (22)

مصطفى رمضان مصطفى الدیب (71)

شارع البحر–الشیخ ضرغام -اطدمی

ثوره الرسوم المتحركھ (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  29



٧٤

2009091436 (21)
2009/9/30 (22)

ایفونیك ستوكھاوزین جى ام بى أتش (71)

كریفیلد، ألمانیا٤٧٨٠٥باكیربفاد، 25

جھاز و طریقة الستخدام مكیفات التربة (54)
سھیر میخائیل رزق (74)

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

-  30

2009101479 (21)
2009/10/7 (22)

احمد فراج عبد الصادق فراج (71)

جیزة-شارع عبد الرحمن ھریدى الشوربجى 18

بوابھ التعقیم المتنقلھ (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الط:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  31

2009101564 (21)
2009/10/22 (22)

حاتم مأمون عبد العزیز بالل (71)

االسكندریھ-٣شقھ -الدور االول-شارع ممفیس كامب شیراز 34

منظار صدر باستخدام كامیرا فیدیو (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  32



٧٥

2009111725 (21)
2009/11/24 (22)

كالیرا كوربوریشن (71)
الوالیات المتحده–كالیفورنیا ٩٥٠٣٢وینشستر بولفارد ، لوس جاتوس ، 14600
االمریكیھ

اسمنت ھیدرولیكى یحتوى على تراكیب مركبات كربونات (54)
محمود رجائى الدقى (74)

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

-  33

2009121766 (21)
2009/12/6 (22)

سولفاى (71)

بروكسل ـ بلجیكا١٠٥٠٠رى دى بس البیر ٣٣

صناعھ دیكلوروبروبانول (54)
ى نبیھ عزیزوجد (74)

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

-  34

2009121884 (21)
2009/12/23 (22)

ین الزقأحمد عبد القادر بدرالد (71)

قریة طبلوھا–مركز تال –محافظة المنوفیة 

نظام تبرید لطنبوره الفرامل فى المركبات (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ات الطلبالفكرة المقدمة ومرفقأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  35



٧٦

2009121929 (21)
2009/12/28 (22)

جورج عبد المسیح زكى (71)

٣٦١٠٥٣-٠٥٠ت -ش منتصر حي الثانویة 22

جھاز تعقیم الھواء یعمل باستخدام اآلشعھ فوق البنفسجیھ والحراره (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد ع:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  36

2010030451 (21)
2010/3/21 (22)

سبا اندیستریز ان في (71)

بلجیكا–وارشوت ٩٩٥٠-بي . ایھ ٢٢اووستمور 

النباتات وجھاز یتم استخدامھ بھاطریقھ لجمع الطحالب او  (54)
سمراحمد اللباد (74)

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

-  37

2010040617 (21)
2010/4/15 (22)

شركھ مساھمھ امریكیھ–یولیكس كوربوراشن  (71)

امریكا-٨٥٢٣٩ایھ زد . ماریكوبا . انكھ روود –وایست سمیث 37860

استخالص سریع بمذیب مخفف (54)
سمر اللباد (74)

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

-  38



٧٧

PCT/NA2005/000795 (21)
2005/12/6 (22)

شركة مساھمة-استرا زینیكا ا ب  (71)

السوید-سودرتالج ١٥١٨٥س 

دلماتھامشتقات بنزیمیدازول وتركیبات تحتوى وتحضیرھا واستخ (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  39

PCT/NA2006/000036 (21)
2006/1/14 (22)

شركھ إنجلیزیھ مساھمھ–جالكسو جروب لیمتد  (71)
المملكة صفر إن إن٦جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى أفینیو جرینفورد میدل إسكس یو بى 

المتحدة
٥للمستقبالت من نوع مشتقات الكونیولین والكوینازولین التي لدیھا القدرة على االنجذاب

إتش تي
(54)

ھدى انیس سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  40

PCT/NA2006/000083 (21)
2006/1/24 (22)

شركھ امریكیھ مساھمھانك -اإس بى فارمكو بورتوریكو  (71)
(٠٠٩١٧، ھاتورى بورتوریكو ١بونك دى لیون أفینیو ، وان كومبترولربالز 105

)الوالیات المتحدة 
تركیبھ جدیده (54)

ھدى انیس سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ البیانات و بعض 

-  41



٧٨

PCT/NA2006/000152 (21)
2006/2/13 (22)

س ، شركھ متحده ، امریكیھ. ل . اى ار ام ل  (71)

اتش ام ، اتش ام ال اكس ، ھامیلتون ، الوالیات المتحدة االمریكیة2899

ت وتركیبات كمثبطات لفاعلیھ كیناز تیروسین المستقبلمركبا (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  42

PCT/NA2006/000186 (21)
2006/2/26 (22)

ذى امیونى ریسبونس كوربوریشن (71)

بالوالیات المتحدة األمریكیة٩٢٠٠٨دارون كورت ، كارلسباد ، سى ایھ 5931

مولدة للمناعة وطرق تتعلق بھاHIV تركیبات (54)
جورج عزیز عبد الملك (74)

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

-  43

PCT/NA2006/000223 (21)
2006/3/6 (22)

ایلى لیلى آند كومبانى ، شركة متحدة (71)
الوالیات المتحدة أ ن ،٤٦٢٨٥اندیانا بولیس ، والیة اندیانا لیلى كوربوریت سنتر ، مدینة

األمریكیة
مركبات وطرق لعالج اختالل دھن الدم (54)

ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبالت لموضوعأو إجراء بعض التعدی/ بعض البیانات و 

-  44



٧٩

PCT/NA2006/000243 (21)
2006/3/12 (22)

شركة ذات مسئولیة محدودة بریطانیة-جالكسو جروب لیمتد (71)
-( جى بى(اوه ان ان،٦جالكسو ولكم ھاوس ، بیركلى افینیو جرین فورد، میدلسیكس یوبى

انجلترا
في تلقیحتحسینات  (54)
سمر اللباد (74)

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

-  45

PCT/NA2006/000244 (21)
2006/3/12 (22)

ا زینیكا أ ب ، شركة مساھمةاستر (71)

سودرتالج ، السوید–١٥١٨٥س :

مشتقات بیررولو ذات فعالیة مضادة للبكتیریا (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبدیالت لموضوعأو إجراء بعض التع/ بعض البیانات و 

-  46

PCT/NA2006/000248 (21)
2006/3/14 (22)

ایزیس فارماسیوتیكالز انك ، شركة متحدة-٢-ایلى لیلى آند كومبانى ، شركة متحدة  (71)
لوالیات اأ ن ،٤٦٢٨٥لیلى كوربوریت سنتر ، مدینة اندیانا بولیس ، والیة اندیانا :

المتحدة روثرقورد ، كارلسباد ، كالیفورنیا ، الوالیات١٨٩٦-٢-المتحدة األمریكیة 
االمریكیة

EIF4E تنغیم تعبیر (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلببعض التعدیالت لموضوعأو إجراء/ بعض البیانات و 

-  47



٨٠

PCT/NA2006/000250 (21)
2006/3/14 (22)

استرا زینیكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

سودرتالج ، السوید–١٥١٨٥س 

مشتقات كوینازولین كمثبطات كینازتیروسین (54)
ھدى عبد الھادى (74)

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

-  48

PCT/NA2006/000260 (21)
2006/3/15 (22)
شركة أمریكیة مساھمة–ثیرافانس إنك  (71)

الوالیات المتحدة اآلمریكیة٩٤٠٨٠ت واى بولیفار ، جنوب سان فرانسیسكو سى إیھ جی

أدرینرجىB2 مستبدل إثیل أمینو–مساعدات مستقبل أمینو (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ و بعض البیانات 

-  49

PCT/NA2006/000288 (21)
2006/1/26 (22)

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

سودرتالج ، السوید–١٥١٨٥س 

امھامشتقات بنزیمیدازول ، وتركیبات تحتوى علیھا وتحضیرھا واستخد (54)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  50



٨١

PCT/NA2006/000289 (21)
2006/3/26 (22)

ویــــث ھولدینجز كوربوریشن ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة-٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

تریازولو بیریمیدینات كعوامل مضادة للسرطان) ] مستبدل ( فنیل ( (54)
ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  51

PCT/NA2006/000308 (21)
2006/3/29 (22)

شركة مساھمة امریكیة–نیو ریفیر فارماسیتیكالز انك  (71)

امریكا-٢٤١٤١جروف افینیو رادفورد فى ایھ ١٨٨١ذي جفرنر تایلور 

تركیبات صیدالنیة للوقایة من زیادة الجرعة أو سوء االستعمال (54)
سمر اللباد (74)

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

-  52

PCT/NA2006/000373 (21)
2006/4/20 (22)

امجن انك (71)

الوالیات المتحدة٩١٣٢٠وان امجن سنتر درایف، ثاوساند اوكس، كالیفورنیا 

مضادات لمستقبل برادیكینین (54)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

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

-  53



٨٢

PCT/NA2006/000374 (21)
2006/4/20 (22)

كولي فارماسیوتیكال جروب انك. بي اتشكولي فارماسیوتیكال جي ام (1 (71)

النجینفیلد الدنمارك٤٠٧٦٤، ٩ستراس -سیلبرت-الزابیث

.لھا قوة متزایدة منشطة للمناعةC مثیالت أولیجنیوكلیوتید من الفئة (54)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

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

-  54

PCT/NA2006/000390 (21)
2006/4/23 (22)

شركة امریكیة–سیلجین كوربریشین  (71)

امریكا٠٧٠٥٩بودیر ھوم دریف وارین ان جي 7

األلم والتحكم وتركیبات تشتمل على مركبات معدلة للمناعة لعالج وتعدیلطرق استخدام 
فیھ

(54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  55

PCT/NA2006/000400 (21)
2006/4/27 (22)

شركة مساھمة دینماركیة–اس /اتش لیندبیك ایھ  (71)

.فالبي كوبنھاجین الدینمارك٢٥٠٠دي كي ٩اوتیلفیج 

بنزامید-یل -٢-ثیازول -N مشتقات (54)
سمر اللباد (74)

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

-  56



٨٣

PCT/NA2006/000480 (21)
2006/5/23 (22)

.سانكیو كمبني لیمتد (71)

.، الیابان٨٤٢٦-١٠٣یو تشومي، شو ـ كو، طوك-٣نیھونباشي ھونشو 1 -5

مشتق امین حلقى ذو حلقة اریل غیر متجانسة (54)
شركة ابوستھ وشركاه للخدمات اإلداریة واالستشاریة (74)

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

-  57

PCT/NA2006/000482 (21)
2006/5/23 (22)

نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سوسریة (71)

، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیخستراس 

مركبات عضویة (54)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء تنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب م:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  58

PCT/NA2006/000537 (21)
2006/6/8 (22)

ویــث ھولدینجز كوربوریشن ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة٧٩٤٠ن ، نیوجیرسى فایف جیرالدا فارمز ،مادیسو

أختبارات حساسیة التعرض مثبتة ، لمسببات أمراض ھوائیة (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبموضوعأو إجراء بعض التعدیالت ل/ بعض البیانات و 

-  59



٨٤

PCT/NA2006/000597 (21)
2006/6/20 (22)

شركة مساھمة المانیة–بفالیداریر واتار سیستامس جي ام بي اتش  (71)

المانیا-نایوماركت ٩٢٣١٨، ٨سیولزیورجار اس تي ار 

مادة حاملة للبكتیریا (54)
سمر اللباد (74)

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

-  60

PCT/NA2007/000011 (21)
2007/1/8 (22)

كولینكس لیمتد (71)

یو اتش انجلترا٤ت لندن اس دبلیو ون جییري ستری

وسیلة ألخذ عینات من خلیة من القولون والمستقیم (54)
سمر اللباد (74)

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

-  61

PCT/NA2007/000285 (21)
2007/3/15 (22)

اوشنیرینج انترناشیونال انك (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة ٧٧٠٤١تكساس -ھیوستن ٥٢٩اف ام 11911

طریقة إلطالة عمر رقیق أنبوبى و جدار رقیق أنبوبى ملحوظ بالضغط (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  62



٨٥

PCT/NA2007/000891 (21)
2007/8/22 (22)

جي اي افنتبس سیمنس ل ل سي (71)

امریكا-١٩٩١-٤٩٥١٢میشیجان . سي أي جراند رابیدس ، باتیرسون افینیوا 3290

نظام تتبع ضوئي إلعادة التزود بالوقود (54)
سمر اللباد (74)

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

-  63

PCT/NA2007/000896 (21)
2007/8/23 (22)

شركة مساھمة امریكیة–أي ان سي . سولفكو  (71)

امریكا-٨٩٤٣١سبیس ایسالندس درایف سباركس نیفادا 850

بوق فوق صوتي عالي القدرة (54)
دسمر أحمد اللبا (74)

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

-  64

PCT/NA2007/001303 (21)
2007/11/25 (22)

شركة مساھمھ ألمانیة–ش جیا اینیرجیتیشنك جى ام بى ات (71)

المانیا–بوشوم ٤٤٨٠٩، ٤٨٤دروستینر ستراسى 

نظام تكثیف (54)
سمر أحمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  65



٨٦

PCT/NA2007/001317 (21)
2007/11/27 (22)

شركة ألمانیة–باســـف اكــتینجـز للشــا فت  (71)

ألمانیا-لودو یجشافین 67056

المجموعة واختیاریًا تركیب بولیمري مشتمل على بولي أولیفینات وكوبولیمرات مزدوجة
و مواد حشو أخرى مع تركیبات صباغة أو طبعأ/ بولیمرات و

(54)

طھ حنفي محمود (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  66

2002101079 (21)

2002/10/2 (22)
ج. نوفارتیس أ  (71)

سویسرا٤٠٥٨بازل ٢١٥شفارزفالدالى 

اسیل سلفونامیدات (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-   67

2009050711 (21)
2009/5/13 (22)

اسامة مصطفى تھامى عالم (71)

جیزه-الھرم-حى فیصل -أول فیصل -تقسیم الخلفاء الراشدین-شارع تھامي27

ھولوبالستك (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   68



٨٧

2009071088 (21)
2009/7/15 (22)

انوفایتسف امیریكان تكنولوجیى ـ انك  (71)

٣٣٤٨٧كاراتون ـ اف ال ـ بو٣٠٠نورث میدنیرال ھیواى ـ سویت ـ٥٢٥٥

أنظمة تمییز نمطي متطورة للتحالیل الطیفیة (54)
ھدى انیس سراج الدین (74)

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

-   69

2009111676 (21)
2009/11/16 (22)

محمد عشرى امین على (71)

الھرم-كرداسة -شارع محمد دیاب برك الخیام 8

التحكم في جمیع االجھزة الكھربائیة بالموبایل (54)
ص باستیفاء قرار اإلدارة الخااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   70

2009111714 (21)
2009/11/22 (22)

احمد علي فضل المولي عبد هللا (71)

الوادى الجدید–الخارجة –شالیھات میتالكو 

فرشاه للدھانات (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:قانونىالتقریر ال

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   71



٨٨

2010030406 (21)
2010/3/15 (22)

فى . شل انترناشیونال ریسیرس ماتشابیج بى  (71)

اتس ارزا ھاجى ـ ھولندا٢٥٩٦ان ال ـ ٣٠یل فان بیالندتالن كار

الحرارىعملیھ للنزع العمیق للكبریت من الجازولین الثقیل الناتج عن التكسیر (54)
سمراحمد اللباد (74)

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

-   72

PCT/NA2006/000127 (21)
2006/2/5 (22)

ویــــث ، شركھ متحده ، امریكیھ (71)

االمریكیة، الوالیات المتحدة٨٧٤-٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

CCI -٧٧٩اقلیمى لمركب تخلیق اختیارى  (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-   73

PCT/NA2007/000509 (21)
2007/5/28 (22)

أ ، شركة مساھمة/ مایرسك س -مولر . بى . ایھ  (71)

، كوبنھاجن ، الدنمارك١٢٦٣، الدنمارك ٥٠اسبالنادن 

طریقة ونظام لتخفیض استھالك الوقود فى محرك دیزل (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  74



٨٩

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



٩٠

2010101815 (21)
2010/10/27 (22)

اونموبایل جلوبال لیمیتد (71)

كارناتاكا، الھند٥٦٠٠٧٦بانجالور III فاز. ناجار. بى. بانیرجاتھ رود جى26

اتصاالتطریقھ ونظام فرض رسوم الخدمات فى شبكھ 
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:القانونىالتقریر

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   1

2010111880 (21)
2010/11/7 (22)

شركة مساھمة مؤلفة و قائمة وفقا لقوانین ألمانیا–س أكتینجزلشافت سیمن (71)

ألمانیا–میونیخ ٨٠٣٣٣ویتیلسباشیربالتز،2

نسق موصل انبوبى یشتمل على أنبوب إحاطة سدود للسوائل
:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم ة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصفمستند الوكال
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   2

2010111881 (21)
2010/11/7 (22)

ال.ار.اس. ا.ت.ى.ا.س-ا .بى.ھیلیوس تكنولوجى اس (71)
-ا– ٢فیا بیروبون، -ایطالیا كارمینیانو دى برینتا، ٣٥٠١٠-إ–ب /٩فیا بوستومیا، .1

ایطالیا-لیمینا ٣٥٠١٠
عملیھ انتاج الخالیا جھاز لمعالجھ الماء المھدور، و بصفھ خاصھ الماء المھدور الناشئ من

الفلطائیھ ضوئیھ
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

سجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسمالوكالة، مستند المستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص،

(54)

-   3



٩١

2010111996 (21)
2010/11/28 (22)

رائد عرار (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ

عداد الصاله االسالمیھ التفاعلى المحمول
:ار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتب:القانونىالتقریر

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   4

2010122160 (21)
2010/12/20 (22)
استرازینیكا ا ب (71)

السوید–یھ سودرتال٨٥١٥١–س 

مشتقات دینبزوثیازیبین واستخدامھا
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسممستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص،

(54)

-   5

2010122167 (21)
2010/12/21 (22)

تكنولوجیز ال تى دى. اى. دى. اى (71)
كادیما ،٦٠٩٢٠، ھاشارون اندستریال بارك ، ٥٠١٦: ب.ھاماتتشیت ستریت ، ص

اسرائیل
التناضح العكسي المعدل طریقھ لتحسین اداء نظام التناضح العكسى لتحلیھ میاه البحر ونظام

ھ بتلك الوسیلھالذى تم الحصول علی
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:القانونىالتقریر

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   6



٩٢

2010122192 (21)
2010/12/23 (22)

شركھ مساھمھ امریكیھ–بورفریش اي ا ن سي  (71)

امریكا-٩٤٥٣٨فریمونت كالیفورنیا . بایساید بارك واي 47211

طرق لزیاده ناتج محصول
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

ازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسمالوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنمستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص،

(54)

-   7

2010122194 (21)
2010/12/26 (22)

فى.ایھ دى سى. البوراتوریوس سیالنیس اس (71)

المكسیك، ٠٣١٠٠. اف. دى، میكسیكو ، دیل فالى . كول، ١٣٠٤اموریس رقم 

جدید للتحكم في جلوكوز الدمملح جلیسینات میتفورمین
:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   8

PCT/NA2007/000095 (21)
2007/1/29 (22)

كولكوم اینكوربرؤیتد (71)

امریكا١٧١٤-٩٢١٢١میریشیوس دریف سان دیجو سي ایھ 5777

نظام وطریقھ للتولیف التنوعى
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   9



٩٣

2008081420 (21)
2008/8/24 (22)

ماتیولي ، رایموند (71)

لكسمبورج–لكسمبورج ٢٢٢٢–ایھ ، ریو دى نیودورف ، ال 280

مجمع تركیز
الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار:التقریر القانونى

(54)

-   10

2008061095 (21)
2008/6/26 (22)

شركة محدودة استرالیة–یمتد ل. ستیل . بلویسكوب  (71)

استرالیا-٣٠٠٠فیتكوریا . میلبورن . كولینس ستریت ١٢٠. ١١لیفیل 

منتج مركب
كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب:التقریر القانونى

(54)

-   11



٩٤

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



٩٥

2006100539 (21)
2006/10/10 (22)

شركة فرنسیة مساھمة–لي البوراتورز سیرفیر - (71)

كوربیفوى سیدكس ، فرنسا٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز 12 -

وتركیبات صیدالنیة وعملیة لتحضیرھا،لھیدروكلورید إیڤابرادین، δ – الصورة المتبلرة
تحتوي علیھا

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   1

2007090455 (21)
2007/9/3 (22)

عاطف محمد عبد هللا ابراھیم (71)

كفر الغنیمى-منیا القمح -الشرقیة -احمد صبرى محمود سلیمان 

الفیروس فى الدواجن) دواء معالج لمرض الینوكاسل 
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   2

2008010181 (21)
2008/1/30 (22)

ویث (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز مادیسون نیوجیرسى 

رئھالحاده لللعالج االصاباتER استخدام المركبات الترابطیھ االنتقائیھ بیتا
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   3



٩٦

2008040597 (21)
2008/4/10 (22)

سارة محمد حسن یونس (71)

البحیرة مصر–ایتاى البارود –برقامة 

الشربالقضاء على التراى ھالو میثان بزیادة التھویة فى محطات تنقیة میاة
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   4

2008101641 (21)
2008/10/7 (22)

المنعم طاھر عبد/ د-عماد الدین محمد حسن الكاشف. ك-محمد المنشاوى حسین شلبى. / د.أ
محمد

(71)

ابو فتحى عزبة .ش٢٣-رایل حلوان. ش٤٥-السالم ارض البصري البساتین . ش20
المطریة– النخل

أالسمنت البورتالندىن العالیة المبرد ھوائي بدال من ألطفلھ في صناعةاستخدام خبث األفرا

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   5

2008111913 (21)
2008/11/25 (22)

وفاء محمد مسعود الفرس (71)

االسكندریة-٥٣شقة –تعاونیات سموحة 27

ھالم لتغذیة النبات
رفض فنى:قانونىالتقریر ال

(54)

-  6



٩٧

2009081235 (21)
2009/8/16 (22)

)شركة محدودة خاصة(آیوجینیكس لیمتد  (71)

، أسترالیا٣١١٤أراندول رود ، بارك أورشاردز ، فیكتوریا، 77

طرق لتحسین حراثھ الكائنات الحیة المائیة
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-  7

2009091404 (21)
2009/9/28 (22)

إیھ إم إم إم باتنت ھولدنجز، إل إل سي شركة محدودة المسئولیة (71)

األمریكیة، الوالیات المتحدة٦٥٧٦٠، تیكیومسیھ، میسوري ١٧١٠، صندوق برید ١آر تي 

ومحولةمبرد على ھیئة حقیبة تستخدم وسیلة مھایئة لھا سطامات مسماریة متعدد
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  8

2009091404 (21)
2009/9/27 (22)

إیھ إم إم إم باتنت ھولدنجز، إل إل سي شركة محدودة المسئولیة (71)

األمریكیة، الوالیات المتحدة٦٥٧٦٠، تیكیومسیھ، میسوري ١٧١٠، صندوق برید ١آر تي 

ومحولیبة تستخدم وسیلة مھایئة لھا سطامات مسماریة متعددةمبرد على ھیئة حق
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  9



٩٨

2010020183 (21)
2010/2/4 (22)

جامعھ االسكندریھ- عبد هللا مسعد عبد هللا زین الدین (71)
- الدور االرضى-ریھ االسكند-السراي –شارع حسن امین متفرع من شارع االقبال 11

االسكندریھ-الشاطبى -كلیھ الزراعھ -قسم علوم وتكنولوجیا االلبان 
افضل نظم الحراثھ ونظم الزراعھ للحصول علي اعلي انتاجیھ وجوده

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-  10

2010040684 (21)
2010/4/27 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الجیزه-الدقى -شارع التحریر

االفات الحشریھ جعل من) عائلھ الجعال: رتبھ غمدیھ االجنحھ(ایوسیركا مودستا (54)
سجل حدیثا یھاجم بساتین الموالح فى مصر

رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-  11

2010050723 (21)
2010/5/3 (22)

ن الدینعبد هللا مسعد زی (71)

االسكندریھ-السراى –شارع حسن امین متفرع من شارع االقبال 11

طریقھ جدیده لتقدیر مقاومھ التربھ لالختراق
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-  12



٩٩

2006100539 (21)
2006/10/10 (22)

شركة فرنسیة مساھمة–لي البوراتورز سیرفیر - (71)

كوربیفوى سیدكس ، فرنسا٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز 12 -

وتركیبات صیدالنیة كلورید إیڤابرادین، وعملیة لتحضیرھا،ظلھیدروδ – الصورة المتبلرة
تحتوي علیھا

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   13

PCT/NA2005/000685 (21)
2005/10/29 (22)

ه جیني كالبوتیتش بي تي أي ال تي ديأي ان ان او (71)

سنغافورة٠٤٨٤٢٣مارش میكالننا سینتر سنغافورة ٠٦-٠٧كریوسس ستریت 18

تركیبة صیدالنیة تحتوي على الكتات واستخدامھا
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   14

2010010101 (21)
2010/1/19 (22)

للبحوثالمركز القومى  (71)

الجیزه-الدقى -شارع التحریر

انتاج شطھ حلوه من التمور
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   15



١٠٠

2008020239 (21)
2008/2/10 (22)

شركھ امریكیھ مساھمھ–میكروسوفت كوربوراشن  (71)

امریكا-٩٨٠٥٢٦٣٩٩وان میكروسوفت واى، ریدموند، واشینجتون 

التنبؤ بمعامالت التحویل لدمج الصوره
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   16

PCT/NA2007/000896 (21)
2007/8/23 (22)

شركة مساھمة امریكیة–أي ان سي . سولفكو  (71)

امریكا-٨٩٤٣١سبیس ایسالندس درایف سباركس نیفادا 850

الي القدرةبوق فوق صوتي ع
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   17



١٠١

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٠٢

020221 (11)
1993100679 (21)

ة بالكاملخفاض یستغني عنھ بعد االستعمال ولھ فتحھ وسط مرن (54)
disposable diaper with fully elasticized waist opening.

ذي بروكتر جامبل اند كومباني (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   1

020872 (11)
1997101150 (21)

مخفضھضاغط حلزونى ذو قوه فصل ما بین اعضاء الحلزون الثابتھ والمداریھ (54)
SCROLL COMPRESSOR WITH REDUCED SEPARATING
FORCE BETWEEN FIXED AND ORBITING SCROLL MEMBERS

كاریر كوربوریشن (71)
شحاتھ ھارون (74)

-   2

021015 (11)
1997101053 (21)

مستندات صكیھ ذاتیھ التحقیق (54)
SELF-VERIFYING SECURTY DOCUMENTS.

سیكبوربنسى بتى لیمتد (71)
اخنوخ صادق الیاس (74)

-   3



١٠٣

021518 (11)
1997101144 (21)

فوھھ (54)
NOZZLE

بى بى كیمیكالز لیمتد (71)
محمد محمد بكير  (74)

-   4

021544 (11)
1998101337 (21)

السلسلةفعالة سطحیا متشبعة متوسطةتركیبات منظفات حبیبیة تتضمن مواد (54)
GRANULAR DETERGENT COMPOSITIONS COMPRISING
MID-CHAIN BRANCED SURFACTANTS.

ذى بركتور اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   5

021761 (11)
1998101307 (21)

للتجدید او بیوماس وتخلیق واختزال من وقود حفزیھ وقابلعملیھ وجھاز لتولید غاز وقود
او نفایھ او خبث

(54)

PROCESS AND APARATUS FOR GENERATING FUEL-,
SYNTHESIS AND REDUCTIONGAS FROM RENEWABALE
AND FOSSIL FUELS BIOMASSES REFUSE OR SLUDGES

بودو وولف (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   6



١٠٤

022317 (11)
1997101102 (21)

طریقة لتحقیق حمایة فائقة للمعادن ضد التآكل الجلفانى (54)
ADVANCED GALVNIC CORROSION PROTECTION

كاریر كوربوریشن (71)
نادیة شحاتة ھارون (74)

-   7

023888 (11)
PCT/NA2005/000111 (21)

لمعالجة األغذیة بالضغط لتقلیل التلفطریقة (54)
PRESSURE TREATING FOOD TO REDUCE SPOILAGE

شركة نیوزیلندیة محدودة المسئولیة–أوبیراتیف جروب لیمتد -فونتیرا كو  (71)
ھدى أنیس سراج الدین (74)

-   8

023890 (11)
PCT/NA2006/000310 (21)

اط بیانات النشاط لمركبة خدمات البئرنظام التق (54)
ACTIVITY DATA CAPTURE SYSTEM FOR A WELL SERVICE
VEHICLE

شركة أمریكیة مساھمة–كى إنرجى سرفسز ، إنك  (71)
ھدى أنیس سراج الدین (74)

-   9



١٠٥

023918 (11)
PCT/NA2005/000119 (21)

بأستخدام فى خالیا غضروفىII بیر جین كوالجین من النوعطرق و أجھزة لتنظیم تع
إشارات كھربیة وكھرومغناطیسیة خاصة وانتقائیة

(54)

REGULATION OF TYPE II COLLAGEN GENE EXPRESSION
USING SPECIFIC AND SELECTIVE ELECTRICAL AND
ELECTROMAGNETIC SIGNALS

نسلفانیا ، جامعة تعلیمیة امریكیةذى ترستیز أوف ذى یونیفرستى أوف ب: (71)
هدى احمد عبد الهادى  (74)

-  10

1998101309 (21)
1998/10/27 (22)

والمسقطة مركبات بنزین مستبدلة و طریقة تحضیرھا والتراكیب المبیدة لألعشاب
لالوراق المحتویھ علیھا

(54)

SUBSTITUTED BENZENE COMPOUNDS PROCESS FOR
THEIR PREPARATION AND HERBICIDAL AND DEFOLIANT
COMPOSITIONS CONTAINING THEM

اى اس كیھ امریكاز انكوربوریتد (71)
سمر اللباد (74)

-   11

1999101358 (21)
1999/10/30 (22)

جھاز لضبط مجموعھ متراصھ (54)
ADAPTIVE ARRAY APPARATUS

ا كوربوریشنكیوسیر (71)
سمر احمد اللباد (74)

-   12



١٠٦

2004100447 (21)
2004/10/20 (22)

اف ثالثي األبعاد (54)
3 D Lamb

محمد عید أحمد محمد (71)

-   13

021122 (11)
1997101111 (21)

.ازین مبیدات للقراد ومبیدات حشریة جدیدة من كربوكسیالت ایدر (54)
NOVEL HYDRAZINCARBOXYLATE MITICIDES AND
INSECTICIDES.

یونیرویال كیمیكال لیمتد (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   14

021475 (11)
1997101048 (21)
الوسادة الموقظة (54)

ALARM CUSHIN

عمر ابراھیم حسنى حسین (71)

-   15



١٠٧

021656 (11)
1996100901 (21)

طریقة وجھاز لمعالجة واستكشاف اشارة سیزمیة (54)
AMETHOD AND APPARATUS FOR SEISMIC SIGNAL
PROCESSING AND EXPLORATION

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   16

023635 (11)
2004100460 (21)
اكسیلوفون شرقي (54)

Eastern Xylophone

عبد الرحمن فتحى محمد فرج (71)

-   17

023348 (11)
2002101148 (21)

بخاخة انفیة (54)
NASAL DOUCHE

برادكتیة دیس شتاتسباس باد امز جي ام بي اتش اند كو كو كي جي شركة المانیة دات
لیة محدودةمشئو (71)

سھیر میخائیل رزق (74)

-   18



١٠٨

PCT/NA2005/000109 (21)
2005/4/6 (22)

– 10 –ثانى ھیدرو –١١، ١٠عملیھ اختیاریھ تقابلیا لتحضیر كل من مقابلى 
كربوكسامید وصور بلوریھ منھما-٥-ازین[ b , f ] ثانى بنزو– H ٥-ھیدروكسى 

(54)

ENANTIOSELECTIVE PROCESS FOR THE PREPARATION OF
BOTH ENANTIOMERS OF 10,11-DIHYDRO-10-HYDROXY-5H-
DIBENZ [b,f] AZEPINE-5-CARBOXAMIDE AND NEW
CRYSTAL FORMS THEREOF.

نوفارتیس ا ج (71)
ھـدى احمد عبد الھادى (74)

-   19

PCT/NA2005/000144 (21)
2005/4/18 (22)

مستبدلھ وطریقھ ایزو اندول[e-٣، ٢[بنزو ثنائى اوكسینو ] ٤، ١[مركبات جدیده من 
لتحضیرھا وتركیبات صیدالنیھ تحتوى علیھا

(54)

NOVEL SUBSTITUTED[1,4]BENZODIOXINO[2,3-
E]ISOINDOLE DERIVATIVES, METHOD FOR PREPARING
SAME AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING SAME

.شركھ مساھمھ فرنسیھ –لي البوراتورز سیرفیر  (71)
سمر احمد اللباد (74)

-   20

PCT/NA2005/000162 (21)
2005/4/24 (22)

بروبینون-فینیل -٣-)یل -١-بیرازین –بنزیل -٤( -١مشتقات  (54)
1-(4-BENZYL-PIPERAZIN-1-YL)-3-PHENYL-PROPENONE
DERIVATIVES

نوفارتیـس أ ج ، شركة مساھمة (71)
ھـدى عبد الھادى (74)

-   21



١٠٩

PCT/NA2005/000172 (21)
2005/4/27 (22)

أداة إلغالق وعاء مزودة ببطانة متعددة الطبقات حاجزة لألكسجین (54)
CONTAINER CLOSURE WITH A MULTI-LAYER OXYGEN
BARRIER LINER

.الكوا كلوشور سیستمز انترنشنال ، انك  (71)
شركة ابوستة (74)

-   22

PCT/NA2006/000294 (21)
2006/3/27 (22)
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بیان 
باحكام قضائیة 



١٢٣

تاریخ -١ نازعات ١٥/١٠/٢٠١١ب رة م ة دائ س الدول ضاء االدارى بمجل ة الق درت محكم اص
م  ى الدعوى رق ا ف سابعة حكمھ رة ال تثمار الدائ ق المقامة من شركة ٣٤١٦٩/٦٤االقتصاد واالس

ن ال م د ك و ض ریكان توباك ریتش ام س: ب تورال تاذ الدك ى / ید االس بحث العلم یة ال یس اكادیم رئ
بول الدعوى شكال، ورفضھا موضوعا، والزمت ) بصفتھ( ة بق بابھا حكمت المحكم ى اس ناء عل ب

شركة  ن ال راءات م تب الب دم لمك ب المق تعلق بالطل م ی ذا الحك صروفات، وھ یة الم شركة المدع ال
: المدعیة وبیاناتھ كالتالى

٢٥٣/٢٠٠٣: رقم الطلب 
١٢/٠٣/٢٠٠٣: تاریخ تقدیم الطلب 

"عبوة لمواد التدخین: "تسمیة الطلب 

تاریخ -٢ ة االداریة العلیا بمجلس الدولة الدائرة الخامسة موضوع ٢٢/٠١/٢٠١١ب درت المحكم اص
ى  ین رقم ى الطعن ا ف سنھ ١٣٠٦/١٨١٢حكمھ ى الحكم الصادر من محكمة . ق٥٤ل نا ف یا طع عل

ضاء االدارى بال رة الق م –قاھ وى رق ى الدعـــــ یة ف رة الثان سنھ ١٦٥٥٥الدائ سة ٥٩ل ق بجل
ـ ١ضد ) بصفتھ(وزیر البحث العلمى / ـ السیداالستاذ الدكتور١المقام اولیھما من ١٤/٠٩/٢٠٠٧

دى،  سید رش ال ال امة كم راع ٢اوس راءات االخت تب ب رئیس مك صفتھ(ـ ن ). ب یھما م ام ثان : والمق
ا السید رشدى ضد ـ السید ٢) بصفتھ(وزیر البحث العلمى / ـ السید االستاذ الدكتور١: اوسامة كم

تور تاذ الدك ى / االس بحث العلم یة ال یس اكادیم تب براءات االختراع ٣، ) بصفتھ( رئ یس مك ـ رئ
ة ) بصفتھ( بابھ حكمت المحكم ى اس ناء عل ین شكال وفى الموضوع بالغاء الحكم " ب بول الطعن بق

یما قضى بھ   یھ ف البند اوال من الغاء المطعون فیھ والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى المطعون ف
ا عدا ذلك من طلبات والزمت الطاعن فى  رفض م رار االدارى وی تقاء الق ب الن ذا الطل سبة لھ بالن

م  ن رق سنھ ١٨١٢الطع ى. ق٥٤ل ى التقاض ن درجت صروفات ع یا الم تعلق ". عل م ی ذا الحك وھ
:اوسامة كمال السید رشدى وبیاناتھ كالتالى/المھندسبالطلب المقدم لمكتب البراءات من 

٦٩/٢٠٠٣: رقم الطلب 
٢٦/٠١/٢٠٠٣: تاریخ تقدیم الطلب 

"تقنیة رشدى الجدیدة لحفر وتنفیذ االنفاق فى التربة الطینیة والرملیة: " تسمیة الطلب 
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باستدراك تعدیل اسم الشركــــة 



١٢٥

شركة الخاصة  شر عن اسم ال م الن ب رقم ت بجریدة ابریل ٢٠٠٨pctلسنھ ٥٨٠بالطل
:عن طریق الخطأ والصحیح ھو)٧١٦(عدد ٢٠١١
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باستدراك الرسوم السنویة 



١٢٧

ب  قوط الطل ن س شر ع م الن دد ٢٠١٠٠٣٠٣٤٠ت راع ع راءات االخت ریدة ب ریدة ٧٢٢بج ج
ر  دم سداد الرسوم السنویة وتم سحب قرار االدارة وذلك بناء ٢٠١١اكتوب ام لع ك الع ى المل ف

ى مذكرة السید االستاذ الدكتو وبالتالى ٠٢/١٢/٢٠٠٦وزیر البحث العلمى المؤرخة فى / رعل
-:تم اخطار صاحب الشأن باالستمرار فى سداد الرسوم السنویة وبیانات ھذا الطلب ھى 

2010030340 (21)
2010/3/2 (22)

تركیبھ مبیده لالفات وطریقھ للقضاء علیھا (54)
PESTICIDAL COMPOSITION AND METHOD FOR
CONTROLLING PESTS-COMPOSITION PESTICIDE ET
METHODE DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

سومیتومو كیمیكال كومبانى لیمتد (71)
محمد محمد بكیر (74)
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مكتب براءات االختراع: الناشر 



(i)

تصدیر

تمـثل المعلـومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنها تحتوى               

علـى أسـرار تكنولوجـية قابلـة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلى منتج صالح            

اختراع، لالسـتغالل 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 ،           

تـم إنشاء وتشغيل الشبكة القومية لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشاء نقاط اتصال إلكترونية بين               

االختـراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعات ، والمراكز       مكـتب بـراءات     

البحثية ، والشركات ، وربطها إلكترونيا بمكتب براءات االختراع لتحقيق التكامل والتالحم بينها من               

جانـب ، وربـط الجمـيع بمراكـز اإلنـتاج مـن جانب آخر ، حتى يمكن ترجمة هذه المعلومات          

.التى تحتويها وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجية تدفع بخطة التنمية إلى األمامالتكنولوجية

وقـد شاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى مكتب براءات االختراع ، بفاعلية        

مـع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذية              

، وتطلب ذلك جهودا كبيرة حتى       2003لسنة   1366والـصادر بقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

.صدوره ليكون متوافقًا مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وانطالقًا من أحد أهم األهداف االستراتيجية ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو تشجيع            

عات ودفع القطاع اإلنتاجى نحو استثمار رؤوس األموال من خالل          التطويـر التكنولوجى  لالخترا    

تـسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفرد ،               

وتـؤدى الـى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيث أن    

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية        رعايـة الموهوبين من ذوى القدرات       

.حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



  العددافتتاحية 
 

 
 لسنة  57    دخلـت مـصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم            

 1949 لسنة   132 الخـاص بالعالمات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم           1939
 82 ثم قانون رقم     وم والنماذج الصناعية ،   ــالخـاص ببراءات االختراع والرس    

 وبمقتضى القانون األخير فإنه     ملكية الفكرية  والخاص بحماية حقوق ال    2002لسنة  
يلزم إصدار جريدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانين التى تنظم             

 .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 
 

    وممـا ال شك فيه فإنه مع نهاية القرن الماضى أصبح االهتمام بحماية حقوق              
ميع المجاالت ـ ومنها مجال حماية حقوق المخترعين  الملكـية الفكـرية فـى ج   

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

 .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 
 

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

ى من المؤكد يمكن االستفادة بها بما       واختـراعات هذه الصفوة من المبدعين ، والت       
يمكنـنا مـن امـتالك مفاتـيح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجية              

 .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

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
GB المملكة المتحدة BM برمودا

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
GW غینیا بساو CG الكونغو
GY جویانا CH سویسرا
HK ھونج كونج CI ساحل العاج
HN ھندوراس CL شیلى
HR كرواتیا CM رونیكام
HU المجر CN الصین
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )



iii

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
MD جمھوریة ملدوفا ID إندونسیا
ML مالى IE أیرلندا
MN منغولیا IL إسرائیل
MR موریتانیا IN الھند
MT مالطا IQ العراق
MV جزر المالدیف IR إیران
MW مالوى IS أیسلندا
MX الماكسیك IT إیطالیا
MY مالیزیا JO االردن
MZ موزمبیق JP الیابان
NA نامیبیا KE كینیا
NE النیجر KG كرجیزستان
NG نیجیریا KM كومورس
NI نیكاراجوا KN سانت كیتسى ونیفیز
NL ھولندا KP )شمالیة(جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
NO النیرویج KR )الجنوبیة(جمھوریة كوریا
NZ نیوزیالندا KW الكویت
OM عمان KZ كزاخستان
PA بنما LA جمھوریة الو الدیمقراطیة
PE بیرو LB لبنان
PG جمھوریة غینیا الجدیدة LC سانت لوشیا
PH الفلبین LI لیخنشتین
PK باكستان LK سیریالنكا
PL بولندا LR لیبیریا
PT البرتغال LS لیسوتو
PY بروجواى LT لتوانیا
QA قطر LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر

( v )



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

SL سیرالیون
SM سان مارینو
SN السنغال
SO الصومال
SR سورنیام
ST ساوتومى و برنسبى
SV السلفادور
SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
TD تشاد
TG جووت
TJ طاجیكستان
TH تایالند
TM تركمانستان
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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ان بی
2011التى تم قبولھا خالل شھر نوفمبر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



2

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ى مكتب براءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خالل ستین             وجھ إل ی

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا       یومًا
ادة   ن الم ثة م رة الثال ام الفق یقًا ألحك یة  16تطب وق الملك ة حق ون حمای ن قان م

"2002لسنة 82الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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2004120511 (21)
2004/12/15 (22)

.المركز القومى للبحوث  (71)
مختار محمد عبد القادر.د.أ (72)

فرید عبد الكریم ابراھیم. د

نھال سامي أحمد فتحي. د

نادیة جمیل سالم. د

طريقة حديثة للتطهير وتعقيم المنتجات الزراعية الجافة ضد االفات الفطرية والحشرية 

اثناء التخزين

(54)

int. Cl. A01N 25/02,A23N 7/00,C05F 11/00 (51)

-   1

2008030371 (21)
2008/3/5 (22)

TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A. (71)
MINA FREIRE (72)

ROBERTO BAIGORRI EKISOAIN

ANGEL MARIA ZAMARRENO ARREGUL

EVA BACAICOA LLUNDAIN

JOSE MARIA GARCIA

سلوى میخائیل رزق.وأ/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ (74)
)كالبى أو ذو كالب(مركبات معدن دبالى ھیترو جزیئى  (54)

200800449 - 200700595 (31)
2008/2/19 - 2007/3/7 (32)

ES (33)
int. Cl. 15/02,15/06,19/00,3/06,5/02,C05F11/02,C07F1/08 (51)

-   2
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2008060925 (21)
2008/6/4 (22)

عبدالحمید محمد ثروت إسماعیل صبرى (71)
عبدالحمید محمد ثروت إسماعیل صبرى (72)

سـخـان شـمسـي مـحمـول (54)
int. Cl. 2/16,F24J2/38 (51)

-   3

2007040201 (21)
2007/4/29 (22)

حسام حسن أحمد جاد اهللا شومان
محافظة الشرقیة-مشتول السوق-الجدیدھدشارع المدینة المنورة بجوار مدرسة الع

(71)

جھاز شومان للركالت واللكمات (54)
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر نوفمبر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
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ل ذى شأن      "  یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار یوجھ نأیجوز لك
باب اال  ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تین ی الل س ك خ راض وذل عت

ریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا تطبیقًا ألحكام            ى ج ب ف بول الطل ن ق اریخ االعالن ع ت
ادة          ن الم ثة م رة الثال من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون   16الفق

"2002لسنة 82رقم 
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2008050890 (21)
2008/5/28 (22)

1-INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE (FRANCE)
2- ENI S.P.A (FRANCE)

(71)

1-ROLLAND, MATTHIEU (72)

2-BRUNARD, NATHALIE
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جھاز ترشیح ثانوى مناسب لمعالجة ثالثیة الطور (54)

PCT/FR2006/002648 - 0513207 (31)
2006/12/1 - 2005/12/20 (32)

FR (33)
int. Cl. B01D 29/00,C10G 2/00 (51)

-   1

2008081354 (21)
2008/8/7 (22)

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED (71)
VIGNEAUX, Pierre (72)

عبد الھادىاحمد ھدى  (74)
بئرطریقة وجھاز لتحدید موقع شمعة داخل (54)

 06290801.7 - PCT/EP2007/004033 (31)
2006/5/12 - 2007/5/4 (32)

EP (33)
int. Cl. E21B 47/09,Go1B 9/00 (51)
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PANDROL LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
1-COX, Stephen, John (72)
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سھیر میخائیل رزق (74)
العارضصفیحة مانعة للتسرب الداة تثبیت مشبك قضیب سكة حدید و طریقھ لتصنیع (54)

0603434,2 - PCT/GB2007/000611 (31)
2006/2/21 - 2007/2/21 (32)

GB (33)
int. Cl. 3/28,E01B 9/30 (51)

-   3

2008111884 (21)
2008/11/19 (22)

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO.KG
(AT)

(71)

1-MORALES, Rodolfo, Davila (72)

2-PALAFOX-RAMOS, JORGE

ھارونشحاتھ ماجدة  (74)
بزباز صب (54)

0610809.6 - PCT/GB2007/001878 (31)
2006/6/1 - 2007/5/21 (32)

GB (33)

int. Cl. B22D 41/50 (51)
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2008122116 (21)
2008/12/30 (22)

JANNY SARL (FRANCE) (71)
JANNY, Pierre (72)

سھیرمیخائیل رزق (74)
حاویة لخزن المنتجات (54)

0605910 - PCT/FR2007/001109 (31)
2006/6/30 - 2007/6/29 (32)

FR (33)
int. Cl. B65D 53/02,B65D 81/24,E06B 7/23 (51)

-   5

2009010035 (21)
2009/1/11 (22)

NESTEC S.A.(SWITZERLAND) (71)
1-WINDHAB, Erich Josef (72)

2-TAPFER, Karl Uwe

مكتب الدیب محامون (74)
مواد غذائیة صحیة و مغذیة منخفضة السعرات و منخفضة الدسم (54)

60/831,606 - PCT / EP 2007 /057177 (31)
2006/7/17 - 2007/7/12 (32)

US (33)
int. Cl. A23G 9/20,A23G 9/32,A23G 9/46,A23L 1/00,A23L

1/39,A23L 2/66,A23P 1/16
(51)
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2009030411 (21)
2009/3/29 (22)

EARTH TO AIR SYSTEMS, LLC
(UNITED STATS OF AMARICA)

(71)

WIGGS, B., Ryland (72)
اللباداحمد سمر  (74)

تبادلي مباشرتبرید/تجمیعة تغلیف لتثبیت أنابیب تبرید أسفل السطح في نظام تسخین (54)
PCT/US2006/038220 (31)

2006/9/29 (32)

US (33)

int. Cl.  F24J 3/08,F25D 23/12 (51)

-   7

PCT/NA2007/001332 (21)
2007/11/29 (22)

CASALE CHEMICALS S.A (SWITZERLANDS) (71)
1-FILIPPI, ERMANNO (72)

2-BEDETTI, GIANFRANCO

3-ZANICHELLI, LUCA

سمر أحمد اللباد (74)
عملیة إلنتاج غاز التخلیق وجھاز خاص بھا (54)

PCT/EP2006/003122 - 05011931 2 (31)
2006/4/6 - 2005/6/2 (32)

EP (33)

int. Cl. 3/36 &B01J19/26&F23D14/24,C01B3/38 (51)

-   8
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انبی
2011التى تم قبولھا خالل شھر نوفمبر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعاوناطار اتفاقیـة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون 17وفقا الحكام المادة (



12

راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزی
راض على   السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعت

یة او صحیة،                 یمة عسكریة او امن ھ ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى         راءة ف ب الب بول طل ن ق اریخ االعالن ع وما من ت سعین ی الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
را  ى االعت رتب عل دار   ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم ض ف

"البراءة  



13

2008101629 (21)
2008/10/5 (22)

NOVARTIS AG., A Joint Stock Company (71)
PORTMANN, Robert (72)

عبد الھادىاحمد ھدى  (74)
طریقھ لتحضیر اسیل امینو الكیلین امید (54)

9 / 0607532 - 0610244.6 - PCT/EP2007/003213 (31)
2006/4/13 - 2006/5/23 - 2007/4/11 (32)

EP (33)
int. Cl. A61K31/167,A61K31/55,A61P
11/00,C07C211/21,C07C233/64,C07C235/76,C07D233/12

(51)

-   1
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بیان
2011نوفمبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



15



صادرة طبقا        "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان من قانون حمایة 19المادة منللفق
یة الف   وق الملك م    حق ون رق صادر بالقان ریة ال ســنة  82ك ى    و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



16

025217 (11)
2006040168 (21)

2006/4/23 (22)
UHDE GMBH FRIEDRICH-UHDE STRBE
5-44141 Dortmund, Germany

(71)

BÜKER, Karsten (72)

SCHIRRMEISTER, Steffen

SCHMITZ-NIEDERAU, Martin

LANGANKE, Bernd

GEISSELMANN, Andreas

BECKER, Frank

MACHNIK, Reinhard

MARKOWZ, Georg

SCHWARZ, Klaus, Thomas

KLEMM, Elias, Johannes

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

ماده دعم مغلفھ حفزیا، وعملیھ النتاجھا، ومفاعل مزود بھا، واستخدامھا (54)
102005019000/6 (31)

2005/4/22 (32)
DE (33)

int. Cl.B01J 32/00 37/00,.35/00, (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1
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025231 (11)
2006090521 (21)

2006/9/27 (22)
KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLc
Three Lakes Drive, Northfield ,IL - USA

(71)

MORAN , JAMES W. (72)

GALER , CHAD

DOYLE , MARY C

DIAS , BENJAMIN

KOPKO , LESLIE

GASS , PAUL

EIBEL , HERMANN

GIMELFARD , LUDMILLA

 (73)
ھدى احمد عبد الھادى  (74)

منتجات جبن طازجھ معززه بمكونات نكھھ متولده حیویا وطرق االنتاج (54)
241645 /11 (31)
2005/9/30 (32)

US (33)
int. Cl. A23C 19/00, 19/076, 19/09 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   2
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025236 (11)
2008020319 (21)

2008/2/25 (22)
UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)
Unilever House,blackf riars London ec4p 4bp, England

(71)

ACHTERKAMP, Georg (72)

ACKERMANN, Dieter Kurt Karl

INOUE , Chiharu

KOHLUS, Reinhard

KUHN, Matthias

 (73)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

مركز معبا لتحضیر مرق ، حساء ، صلصلھ ، صلصلھ مرق اللحم او لالستخدام كتابل ،
ویحتوى المركز زانثان وصمغ جار

(54)

07110024 (31)
2007/6/12 (32)

EP (33)
int. Cl. A23L1/39, 1/40, 1/31 1/054,31/05 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   3



19

025242 (11)
2007070379 (21)

2007/7/17 (22)
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ، INC
7201 Hamilton Boulevard in the Clinton, BAE 18195-1501 - USA

(71)

MARK JULIAN ROBERTS (72)

ADAM ADRIAN BROSTOW

 (73)
سمر اللباد (74)
عي مسالمتكامل في انتاج غاز طبیNGL استخالص (54)

11/491329 (31)
2006/7/21 (32)

US (33)
int. Cl. F25J1/00,3/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   4



20

025246 (11)
2008071282 (21)

2008/7/29 (22)
طارق محمود مصطفى الحسیني. د

مصر-القاھرة –ش علي فھمي الدیب بالمنیل 4
(71)

طارق محمود مصطفى الحسیني. د (72)

 (73)
السطح حد أولى للقطع و حد ثانوي أو أكثر لتحسین دقة(قلم خراطة ذو حدین أو أكثر (

)المشغل
(54)

int. Cl. B23B 25/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   5
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025256 (11)
2005120539 (21)
2005/12/24 (22)

محمود منصور محمود أحمد
مصر العربیھجمھوریھ-القاھرة-البساتین –شارع بیر أم سلطان 55

(71)

محمود منصور محمود أحمد (72)

 (73)
ماكینھ لبرم عجینھ خبز الفینو (54)

int. Cl. A21B 7/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   6



22

025257 (11)
2007070387 (21)

2007/7/24 (22)
اسامھ عبد الودود عبد الرسول طلبھ ابو المجد

قلیوبیھ–طوخ –كفر الرجاالت 
(71)

اسامھ عبد الودود عبد الرسول طلبھ ابو المجد (72)

 (73)
الفیشھ االمنھ (54)

int. Cl. H01R 11/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   7



23

025265 (11)
2007090472 (21)

2007/9/10 (22)
عماد محمد محمد عویس

الجیزه-الصف –جسر داوود –شارع عبدالوھاب الماذوون 14
(71)

عماد محمد محمد عویس (72)

 (73)
االسبستوزتحویل خبث افران الصناعات الفلزیھ الحدیدیھ الى رغویات سیرامیكیھ خالیھ من

ومساحیق فائقھ العزل او االنخفاض فى كثافھ
(54)

int. Cl. C04B 38/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   8



24

025266 (11)
2004010051 (21)

2004/1/28 (22)
Piscines Desjoyaux S.A.
La Gouyonniere, F-42480 La Fouillouse, France

(71)

Pierre Louis Desjoyaux (72)

Catherine Jandros

Jean Louis Desjoyaux

 (73)
اللباداحمد سمر  (74)

اداه لتوصیل االنابیب (54)
0301568 (31)
2003/6/2 (32)

FR (33)
int. Cl. E04H 4/12 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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انبی
للطلبات 2011بالبراءات الصادرة خالل شھر نوفمبر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



26

صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
صادر بالق  ریة ال یة الفك وق الملك م حق ون رق ســنة 82ان ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



27

025194 (11)
2008071216 (21)

2008/7/20 (22)
LIQUID ROBOTICS INCORPORATED(UNITED STATES OF
AMERICA)
99 ALMACLEN BOULEVARD , SUITE 500, SAN JORS CA
95113-UNITED STATES

(71)

Hine, Derek L. (72)
Rizzi, Joseph D.
Kiesow, Kurt A F
Robert, Burcham
HINE, ROGER, G
STYTZ,. WILLIRM A

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

طاقة األمواج (54)
PCT/US2007/001139  - 60/841.834- 11/436.447- 60/760.893 (31)

2007/1/18 - 2006/1/20 - 2006/5/18 - 2006/9/1 (32)
US - US - US - US (33)
int. Cl. B63H 1/30 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   1



28

025195 (11)
2009040616 (21)

2009/4/30 (22)
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
Schoemakerstraat 97,NL-2628 VK Delft- NETHRLANDS

(71)

ASSINK, Jan Willem (72)
HANEMAAIJER, Jan, Hendrik
JANSEN, Albert, Edward
VAN MEDEVOORT, Jolanda
DE JONG, Hans
VAN SONSBEEK, Eric
KOELE, Engelbert Peter Jurrie Jan

 (73)
سمر احمد  اللباد (74)

طریقة تقطیر غشائي لتنقیة سائل (54)
PCT/NL2007/050524 - 06076956.9 (31)

2007/10/31 - 2006/10/31 (32)
NL - EP (33)

int. Cl. B01D 61/36,B01D 63/00,B01D 63/08,C02F 1/04,C02F 1/44 (51)
سنھ20: مدة الحمایة

-   2



29

025196 (11)
PCT/NA2007/000604 (21)

2007/6/17 (22)
SOLVAY
Rue Du Prince Albert, 33, B-1050 Brussels (BELGIUM)

(71)

BALTHASART, Dominique (72)
STREBELLE, Michel
LEMPEREUR, Michel

 (73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

دیكلورو ایثان–2ر1عملیة لصنع  (54)
PCT/EP2005/057045  - 0503252- 0503254 -0413873 (31)

2004/12/23 - 2005/12/21 - 2005/4/1 - 2005/4/1 (32)
FR - EP - FR - FR (33)

int. Cl. C07C 17/02,17/156,19/08, 17/25,21/06&C08F14/06 (51)
سنة20: مدة الحمایة

-   3



30

025197 (11)
PCT/NA2007/000605 (21)

2007/6/17 (22)
Solvay (BELGIUM)
Rue du Prince Albert 33 , 1050 Brussels , Belgium

(71)

Strebelle Michel (72)
Balthasart Dominique

 (73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

دیكلورو ایثان–2ر1عملیھ لصنع  (54)
 PCT/EP2005/057046- 0503253- 0503252 - 0413873 (31)

2004/12/23 - 2005/4/1 - 2005/4/1 - 2005/12/21 (32)
FR - FR - FR - EP (33)

int. Cl. C07C17/02 17/156, 19/045,17/25, 21/06&C08F14/06, (51)
سنة20: مدة الحمایة

-   4



31

025198 (11)
2008121973 (21)

2008/12/4 (22)
Z-FILTER PTY LTD (AUSTRALIA)
152 Vulcan Road, Canning Vale, Western Australia 6155 (AU)

(71)

GRAHAM, Arthur, Derrick, Bray (72)
GRAHAM, Neil, Deryck, Bray

 (73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

التعامل مع المواد ومعالجتھا (54)
2006903180 - PCT/AU2007/000820 (31)

2006/6/13 - 2007/6/13 (32)
AU - AU (33)

int. Cl. B65G 15/08, 15/40, 33/056, 33/64, 43/00, 33/056 (51)
سنھ20: مدة الحمایة

-   5



32

025199 (11)
2010010160 (21)

2010/1/31 (22)
SMS SIEMAG AG (GERMANY)
Eduard-Schloemann-Str. 4, 40237 Düsseldorf (DE)

(71)

HOF, Hartmut (72)
SEIDEL, Jürgen
PETERS, Matthias
SUDAU, Peter

 (73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

للتشغیل بصوره ال نھائیھ(CSP) تجھیزات مضغوطھ ومرنھ خاصھ بانتاج شریط مستمر
وشبھ ال نھائیھ وفى صورة تشغیل متقطع

(54)

PCT/EP2008/007238 - 10 2007 043 817.8 - 10 2007 044 649.9 - 10
2007 048 116.2 - 10 2008 003 222.0

(31)

2008/9/4 - 2007/9/13 - 2007/9/18 - 2007/10/5 - 2008/1/4 (32)
EP - DE - DE - DE - DE (33)

int. Cl. B21B 1/46 (51)
سنھ20: مدة الحمایة

-   6



33

025200 (11)
PCT/NA2007/001210 (21)

2007/11/6 (22)
GEOHUMUS INTERNATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT
GMBH & CO. KG
Vilbeler Landstrasse 17 - 19 60386 Frankfurt am Main (GERMANY)

(71)

PEPPMÖLLER, Reinmar (72)
KUNSTMANN, Jürgen
BENTLAGE, Wulf
ZINDEL, Oliver

 (73)
سمراحمد اللباد (74)

ماده ھجینھ قابلھ لالنتفاخ بالماء بھا إضافات غیر عضویھ وطریقھ إلنتاجھا (54)
PCT/EP2006/003053 - 10 2005 021 221.2 (31)

2006/4/4 - 2005/5/7 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. C08F 22/06 2/44,&C05D 9/00 (51)
سنة20: مدة الحمایة

-   7



34

025201 (11)
PCT/NA2007/000890 (21)

2007/8/22 (22)
NIHON NOHYAKU CO., LTD. (JAPAN)
2-5, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1030023 (JP)

(71)

SHIMAOKA, Takashi (72)
UMETANI, Kunihisa
YAMAGUCHI, Minoru
ODA, Masatsugu
KYOMURA, Nobuo
TAKEMOTO, Tsuyoshi
KIKUTAKE, Kazuhiko

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

لالستخدام ثیادایازول كعامل لمكافحھ امراض النبات-3, 2, 1-سیكلو بروبیل -4مركب 
الزراعى والبستانى

(54)

PCT/JP2006/303313 - 2005-049431 - 2005-263617 (31)
2006/2/23 - 2004/2/24 - 2005/9/12 (32)

JP - JP - JP (33)
int. Cl. C07D285/06, C07D285/13,C07, A01N43/828,
 A01N43/836, A01N43/66,

(51)

سنة20: مدة الحمایة
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35

025203 (11)
PCT/NA2007/001074 (21)

2007/10/8 (22)
BTICINO S.P.A.
Via Messina, 38 I-20154 Milano (IT)

(71)

DE AMBROGGI, RENATO (72)

FABRIZI, FABRIZIO

PIANEZZOLA, ENRICO

CALDERARA, ENNIO

(73)
موریس وھبھ موسى (74)

اطار ارتكازى و مجموعھ من االجزاء المكونھ لھذا االطار من اجل تثبیت جھاز كھربى
على الحائط

(54)

RM 2005A000162 - PCT/IT2006/000216 (31)
2005/4/7 - 2006/4/3 (32)

IT - IT (33)
int. Cl. H02G 3/14 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-   9



36

025204 (11)
PCT/NA2005/000295 (21)

2005/6/14 (22)
GLAXO GROUP LIMITED (ENGLAND)
Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenford, Middlesex
UB6 ONN (GB)

(71)

SEHMI, Sanjeet, Singh (72)
DEAN, David, Kenneth
BAMFORD, Mark, James
WILSON, David, Matthew
WITHERINGTON, Jason

 (73)
ھدى انیس سراج الدین  (74)

مشتقات بنزازبین لعالج االضطرابات العصبیھ (54)
PCT/EP2003/014556- 0312607.5 -  0229820.6 (31)

2002/12/20 - 2003/6/2 - 2003/12/18 (32)
GB - GB - EP (33)

int. Cl.A61K 31/55 A61P 25/00, CO7D401/14, 413/14, 417/14,
409/14, 417/12,417/14, 409/14, 417/12, 409/12, 413/12, 471/04,
491/04, 403/14, 403/12, 401/12,

(51)

سنة20: مدة الحمایة
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025205 (11)
2008071294 (21)

2008/7/30 (22)
BTICINO S.P.A.
Via Messina, 38 I-20154 Milano (IT)

(71)

FABRIZI, FABRIZIO (72)

 (73)
ھدى انیس سراج الدین  (74)

جھاز لحمایھ االجھزه الكھربائیھ و مجموعھ من االجزاء تشتمل الجھاز المذكور (54)
PCT/IT2007/000062 - RM2006A000099 (31)

2007/1/31 - 2006/2/27 (32)
IT - IT (33)

int. Cl. H02G 3/14 (51)
سنة20: مدة الحمایة

-  11



38

025206 (11)
2009071023 (21)

2009/7/1 (22)
HESCO BASTION LIMITED (UNITED KINGDEOM)
Unit 37, Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds,
Yorkshire LS9 0NP (GB)

(71)

HESELDEN, James (72)

 (73)
سمر احمد  اللباد (74)

نشر جابیون (54)
 PCT/GB2007/050760-  0700001.1 (31)

2007/1/2 - 2005/12/17 (32)
GB - GB (33)

int. Cl. E02D 29/02 (51)
سنھ20: مدة الحمایة

-  12



39

025207 (11)
2009081202 (21)

2009/8/9 (22)
ENI S.p.A. (ITALY)
Piazzale E. Mattei, 1, I-00144 Rome (IT)

(71)

CALDERONI, Angelo (72)
GIROLA, Giorgio

 (73)
سمر احمد  اللباد (74)

دفق دوران سائلتجھیزه العتراض وتحویل ت (54)
 PCT/EP2008/000817-  MI2007A 000228 (31)

2007/8/2 - 2008/1/30 (32)
IT - EP (33)

int. Cl. E21B 21/01 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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40

025208 (11)
PCT/NA2007/001393 (21)

2007/12/11 (22)
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ
B.V.(NETHERLANDS)
Carel Van Bylandtlaan 30 NL-2596 HR The Hague (NL)

(71)

MULDER, Dominicus Fredericus (72)

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

واح حارفھ ومانعات للتسرب وطریقھ لتجمیع مبادل حرارىلتجمعیھ من ا (54)
PCT/EP2006/063375 - 05105629.9 (31)

2006/6/21 - 2005/6/23 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. F28D7/16,F28F9/29 (51)
سنة20: مدة الحمایة

-  14
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025209 (11)
2009081180 (21)

2009/8/4 (22)
STARLINGER & CO GESELLSCHAFT M.B.H. (AUSTRIA)
Sonnenuhrgasse 4, A-1060 Wien (AT)

(71)

FURST, Herbert (72)
SKOPEK, Peter

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

طریقھ النتاج اقسام شبكھ لماده شبكیھ مرنھ والنتاج حاویات تعبئھ (54)
- PCT/AT2008/000036-  A 188/2007 (31)

2007/2/5 - 2008/2/4 (32)
AT - AT (33)

int. Cl. B29C 59/00,B31B 19/14,B31B 23/00 (51)
سنھ20: مدة الحمایة

-  15



42

025210 (11)
PCT/NA2007/001214 (21)

2007/11/7 (22)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)
Intellectual Property Department Schwarzwaldallee 215 4058 Basel
(CH)

(71)

SHULKIN, Anna (72)
RAMACHANDRAN, Ravi

 (73)
سھیر میخائیل رزق (74)

تركیبات مبیده لالعشاب (54)
PCT/IB2006/001237 - 60/679,496 (31)

2006/5/9 - 2005/5/10 (32)
WO - US (33)

int. Cl. A01N 25/30,A01P 13/00 (51)
سنة20: مدة الحمایة

-  16
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025211 (11)
2009111666 (21)
2009/11/11 (22)

EUROSUOLE S.P.A. (ITALY)
Via S. Pertini, 8, Zona Industriale A, I-62012 Civitanova Marche (IT)

(71)

SENSINI, Andrea (72)

 (73)
ماجده ھارون (74)

قالب ذو سطح اوسط متحرك (54)
- PCT/EP2008/003460-  MC2007A000114 (31)

2007/6/4 - 2008/4/29 (32)
IT - EP (33)

int. Cl. A43B 17/08,A43B 7/06,A43B 7/12,B29D 31/515 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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44

025212 (11)
2009111667 (21)
2009/11/11 (22)

EUROSUOLE S.P.A. (ITALY)
Via S. Pertini, 8 Zona Industriale A I-62012 Civitanova Marche (IT)

(71)

SENSINI, Andrea (72)

 (73)
او نادیھ ھارون/ماجده ھارون و (74)

فوق غشاء ذو اقداح سفط لھا شكل ساعھ رملیھ مفتوحھ شكلت بماده مرنھ حراریھ التلدن
او قابلھ للتنفس/قاعده ماصھ للماء و

(54)

- PCT/EP2008/003461-  MC2007A000115 (31)
2007/6/4 - 2008/4/29 (32)

IT - EP (33)
int. Cl. A43B 17/08,A43B 7/06,A43B 7/12,B29D 31/515 (51)

سنھ20: مدة الحمایة
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45

025213 (11)
2009050619 (21)

2009/5/3 (22)
GEOX S.P.A. (ITALY)
Via Feltrina Centro, 16, I-31044 Montebelluna, Località Biadene -
(Treviso) (IT)

(71)

POLEGATO MORETTI, Mario (72)

 (73)
او نادیھ ھارون/ماجده ھارون و (74)

النعل و نعل احذیھ منفذ للبخار صامد للماء حذاء یستخدم فیھ ھذا النعل و طریقھ تصنیع ھذا
ھذا الحذاء

(54)

- PCT/EP2007/010045 - PD2006A000437 (31)
2006/11/23 - 2007/11/20 (32)

IT - EP (33)
int. Cl. A43B 13/42,A43B 7/12,B29D 31/515 (51)

سنھ20: مدة الحمایة
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46

025214 (11)
2009071105 (21)

2009/7/20 (22)
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
(netherlands)
Carel van Bylandtlaan 30, NL-2596 HR The Hague (NL)

(71)

REKERS, Dominicus Maria (72)
SMAARDIJK, Abraham Adriaan

 (73)
سمر احمد  اللباد (74)

عملیات النتاج اكسید ایثیلین وایثیلین جلیكول (54)
- PCT/EP2008/050677 - 07250250.3 (31)

2007/1/22 - 2008/1/22 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. C07D 301/10 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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47

025215 (11)
2009101556 (21)
2009/10/21 (22)

OY KWH PIPE AB (FINLAND) - BOREALIS TECHNOLOGY OY
(FINLAND)
P.O. Box 21 FI-65101 Vaasa (FI) - P.O. Box 330 FI-06101 Porvoo
(FI)

(71)

SMATT, Rauno (72)
LEIDÉN, Leif
SJOBERG, Sven

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

طریقھ وجھاز لطالء االنابیب (54)
PCT/FI2008/050223 - 07397011.3 (31)

2008/4/24 - 2007/4/25 (32)
FI - EP (33)

int. Cl. F16L 58/18 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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48

025216 (11)
2009071050 (21)

2009/7/7 (22)
CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES (united states of
america)
10100 Bay Area Blvd, Pasedena, TX 77507 (US)

(71)

CROSS, William, M., Jr. (72)

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

معالجھ تیار تغذیھ باالولیفین وتحویلھ الى برافین بااللكلھ (54)
- PCT/US2007/085406-  11/650,874 (31)

2007/1/8 - 2007/11/21 (32)
US - US (33)

int. Cl. C07C 11/09,C07C 7/04 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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49

025218 (11)
PCT/NA2006/000707 (21)

2006/7/30 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 (US)

(71)

LAVON, Gary, Dean (72)
BECK, Theodora
NIGAM, Pankaj

 (73)
ھدى انیس سراج الدین  (74)

وسیلھ ماصھ بسیطھ لالستخدام مره واحده (54)
- PCT/US2005/003173-  10/770,043 (31)

2004/2/2 - 2005/2/1 (32)
US - US (33)

int. Cl. A61F 13/15 (51)
سنة20: مدة الحمایة
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50

025219 (11)
2008111802 (21)

2008/11/3 (22)
CAPAN, Rahmi Oguz
No:5,Armutalan,48700 Marmaris - TURKEY

(71)

CAPAN, Rahmi Oguz (72)

 (73)
ھدى انیس سراج الدین (74)

نظام مجمع الشعة الشمس على شكل حوض زائدى المقطع (54)
PCT/IB2006/051421 (31)

2006/5/5 (32)
WO (33)

int. Cl. F24J 2/10, 2/38, 2/46, 2/54 (51)
سنھ20: مدة الحمایة

-  24



51

025220 (11)
2009010124 (21)

2009/1/28 (22)
CSEM CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE
MICROTECHNIQUE SA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Rue Jaquet-Droz 1 CH-2002 Neuchâtel (CH)

(71)

HINDERLING, Thomas (72)
ALLANI, Yassine

 (73)
ھدى انیس سراج الدین (74)

منصھ شمسیھ (54)
PCT/EP2007/056658 - 1227/06 (31)

2007/7/3 - 2006/7/29 (32)
EP - CH (33)

int. Cl. F24J 2/06, 2/52 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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52

025221 (11)
2009060847 (21)

2009/6/7 (22)
BROWN, Michael, Edward
15 Waddington Court Off Cottingham Road Hull HU5 2DA (GB)

(71)

BROWN, Michael, Edward (72)

 (73)
ھدى انیس سراج الدین (74)

طریقھ واداه حساسھ للرطوبھ (54)
- PCT/GB2007/004680-  0624631.8 (31)

2006/8/12 - 2007/7/12 (32)
GB - GB (33)

int. Cl. A01G 25/16 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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53

025222 (11)
2010020287 (21)

2010/2/21 (22)
SIG TECHNOLOGY Ltd.(SWITZERLAND)
Laufengasse 18, CH-8212 Neuhausen Am Rheinfall (CH)

(71)

ALTHER, Roger (72)

 (73)
ھدى انیس سراج الدین  (74)

الوعاءات لغلقھا اداه اغالق بالفتح الذاتى مع قناه لدخول الھواء للعبوات المركبھ او العناق
باحكام بواسطھ ماده رقاقھ معدنیھ

(54)

- PCT/CH2008/000339-  07 /1318 (31)
2007/8/22 - 2008/8/8 (32)

CH - CH (33)
int. Cl. B65D 5/74 (51)

سنھ20: مدة الحمایة
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54

025223 (11)
2010020306 (21)

2010/2/24 (22)
BAKER HUGHES INCORPORATED (UINTED STATES OF
AMERICA)
P.O. Box 4740, Houston, TX 77210-4740 (US)

(71)

XU, Yang (72)

 (73)
ھدى انیس سراج الدین  (74)

اداه كسر متعدده المواضع تخلو من االدخال (54)
- PCT/US2008/073457-  11/895,714 (31)

2007/8/27 - 2008/8/18 (32)
US - US (33)

int. Cl. E21B 43/16 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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55

025224 (11)
2008010015 (21)

2008/1/6 (22)
FROMAGERIES BEL(FRANCE)
16, BOULEVARD MALESHERBES,F-75008RARIS- FR

(71)

DAL, SYLVAIN (72)
WEBER, JEAN-CLAUDE

 (73)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

من تتضعنصر لتصنیع عبوة لتعبئة منتج غذائى ، بجانب تصنیع عبوة مناظرة ، و تجمیعھ
ھذه العبوة والمنتج الغذائى و تركیب وطریقة التقطیع

(54)

PCT/FR2006/001691 - 0507546 - 0507545 (31)
2006/7/11 - 2005/7/13 - 2005/7/13 (32)

FR - FR - FR (33)
int. Cl. B65D 85/74 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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56

025225 (11)
2009121861 (21)
2009/12/21 (22)

PIRELLI TYRE S.P.A.
Viale Sarca 222,I-20126 Milano- (ITALY)

(71)

MONTANARO, Fabio (72)
MINOLI, Claudio

 (73)
ھدى احمد عبد الھادى  (74)

اطار مركبھ لتحمل االحمال الثقیلھ (54)
PCT/IT2007/000446 (31)

2007/6/22 (32)
IT (33)

int. Cl. B60C 9/20 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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57

025228 (11)
PCT/NA2007/000990 (21)

2007/9/19 (22)
BP CORPORATION NORTH AMERICA INC (UNITED STATES
OF AMERICA)
4101 WINFIELDROAD, WARRENVILLE ILLINOIS 60555-U.S.A

(71)

BARTOS, THOMAS, M. (72)
LEUNG, LINUS, K.

 (73)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

عملیة وجھاز لتصنیع أحماض كربوكسیلیكیة عطریة بما فى ذلك صور نقیة لھا (54)
PCT/US2006/010486 - 60/663,792 (31)

2006/3/20 - 2005/3/21 (32)
US - US (33)

int. Cl.C07C 51/265, 63/15, 63/00 & B01D 3/00, 3/14 (51)
سنة20: مدة الحمایة
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58

025229 (11)
PCT/NA2007/000957 (21)

2007/9/10 (22)
FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA
DE LA MONEDA (SPAIN)
Jorge Juan, 106, E-28009 Madrid (ES)

(71)

RUBIO SANZ, Juan Antonio (72)
BARAJA CARRACEDO, Javier
OLMOS RUIZ, Antonio
GOMEZ ESTELLA, María, JesUs

 (73)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

شریط الحمایھ و ورقھ الحمایھ (54)
PCT/ES2005/000712 - P200500563 (31)

2005/12/30 - 2005/3/10 (32)
ES - ES (33)

int. Cl. B42D 15/00,D21H 21/42, 21/48 (51)
سنة20: مدة الحمایة
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59

025230 (11)
2009030384 (21)

2009/3/23 (22)
UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)
25 EAST ALGONQUIN ROED, P.O BOX5017, DES PLAINES,
ILLINOIS 60017-5017-U.S.A

(71)

SENETAR, John J. (72)
BOZZANO, ANDREA G
MILLER, Lawrence W.
MILLER, Sterling T.

 (73)
ھدى احمد عبد الھادى  (74)

لمنتج بترولى خام) ھدام ( و تقطیر أتالفى ) معزز ( تكامل مؤكسد مقوى  (54)
- PCT/US2007/060920-  11/541,116 (31)

2006/9/28 - 2007/1/26 (32)
US - US (33)

int. Cl. C07C 1/00 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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60

025232 (11)
2009030329 (21)

2009/3/12 (22)
MUNTERS CORPORATION (united states of america)
210 Sixth Street, Fort Myers, FL 33907 (US)

(71)

GRAEF, Patricia, Thomas (72)
DRUMMOND, Larry
CAMERON, Ian

 (73)
ھدى احمد عبد الھادى  (74)

طالء حافھ مقاومھ للطحالب وطریقھ لتشكیلھ (54)
PCT / US 2007/019750 - 11/518,959 (31)

2007/9/12 - 2006/9/12 (32)
US - US (33)

int. Cl. B01F 3/04 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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61

025233 (11)
2009071120 (21)

2009/7/22 (22)
FLSmidth A/S (DENMARK)
Vigerslev Alle 77 DK-2500 Valby DK-2500 COPENHAGEN-DK

(71)

MOLLER, Nicolaj Stenberg Balk (72)
DEMUTH, Lars

 (73)
ادىھدى احمد عبد الھ (74)

اسطوانھ ضغط ذات قرص حلقى (54)
PCT/EP2008/059544 - PA2007 01083 (31)

2008/7/21 - 2007/7/25 (32)
EP - DK (33)

int. Cl. B02C 4/28 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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62

025234 (11)
2009030336 (21)

2009/3/15 (22)
PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED
(NETHERLANDS)
CRAIGMUIR CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA BVI

(71)

SIMON, Matthieu (72)
LULING, Martin

 (73)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

ھوائى لمجس كھرومغناطیسى الستكشاف التشكیالت الجیولوجیھ و تطبیقاتھا (54)
- PCT/EP2007/007601-  06291460.1 (31)

2006/9/15 - 2007/8/8 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. G01V 3/30 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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63

025235 (11)
2009060941 (21)

2009/6/21 (22)
PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED
(NETHERLANDS)
De Ruyterkade 62 Willemstad CuraCao (AN)

(71)

BLOEMENKAMP, Richard (72)

 (73)
ھدى احمد عبد الھادى  (74)

اداه للبحث الكھربى لحفره بئر (54)
- PCT/EP2007/010794-  06292050.9 (31)

2006/12/22 - 2007/12/10 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. G01V 3/24 (51)
نھس20: مدة الحمایة

-  37



64

025237 (11)
PCT/NA2005/000682 (21)

2005/10/28 (22)
BONGRAIN S.A.
42, rue Rieussec, F-78220 Viroflay (FRANCE)

(71)

BONNIN, Yves (72)

 (73)
ھدى احمد عبد الھادى  (74)

الجبن او الكاكاوطریقھ لتصنیع عبوه لمعجون منتج غذائى یعتمد مثال على  (54)
- PCT/FR2004/001028- 03/05348 (31)

2003/4/30 - 2004/4/28 (32)
FR - FR (33)

int. Cl. B01J 19/24 & B01F 3/04,5/04 (51)
سنة20: مدة الحمایة

-  38



65

025238 (11)
2008111922 (21)
2008/11/26 (22)

HINDUSTAN UNILEVER LIMITED (UNITED KINGDOMK)
Unilever House,Blackfriars,London Greater London EC4P 4BQ

(71)

JAMBEKAR, Girish Vmakant (72)
MISTRY, Mahendrakumar Maganlal

 (73)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

خرطوش بھ مبید حیوى (54)
917/MUM/2006 - PCT/EP2007/055132 (31)

2006/6/12 - 2007/5/25 (32)
IN - EP (33)

int. Cl. C02F 1/68 B01F1/00, (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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66

025239 (11)
PCT/NA2007/001280 (21)

2007/11/21 (22)
VIFOR (INTERNATIONAL) AG
Rechenstrasse 37 CH-9001 St. Gallen (SWITZERLAND)

(71)

WEIBEL-FURER, Ludwig (72)
WEIBEL-FURER, Dominique

 (73)
شركة ابو ستھ وشركاه (74)

وعاء یحتوى على ابره مجوفھ (54)
PCT/EP2006/062415 - 05104386.7 (31)

2006/5/18 - 2005/5/24 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. A61J 1/06,B65D 1/09 (51)
سنة20: دة الحمایةم

-  40



67

025240 (11)
2009050740 (21)

2009/5/19 (22)
ALCAN INTERNATIONAL LIMITED (canada)
1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec H3A 3G2 (CA).

(71)

BONNAFOUS, Delphine (72)
BOUCHARD, Serge
CAMIRE, Jean
DESILETS, Martin
FOURNIER, Pierre
GAUTHIER, Yvon
ALLANO, Bertrand
LAROCHE, Denis
MARTIN, Olivier
THIBEAULT, Pascal
FIOT, Laurent

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

خلیھ الكترولیتیھ النتاج االلومنیوم تتضمن وسائل لتقلیل ھبوط الجھد (54)
PCT/IB2007/004297 - 06356135.1 (31)

2007/11/21 - 2006/11/22 (32)
IB - EP (33)

int. Cl. C25C 3/08,  3/16, 7/00, 3/00 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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68

025241 (11)
2008050813 (21)

2008/5/18 (22)
UHDE GMBH (GERMANY)
FRIEDRICH-UHDE-STR. 15, 44141 DORTMUND DE

(71)

SCHUCKER, FRANZ-JOSEF (72)
KIM, RONALD

 (73)
سمر احمد  اللباد (74)

نظام تھویھ لفرن كوك یتم فیھ التحكم المركزى فى الھواء االولى والثانوى (54)
PCT/EP2006/009799 - 10 2005 055 4830 (31)

2006/10/11 - 2005/11/18 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. C10B 15/02, 41/00 (51)
سنة20: مدة الحمایة

-  42



69

025243 (11)
2008060968 (21)

2008/6/10 (22)
HEINEMACK GMBH (GERMANY)
AM STEINACHER KRUEZ 28,90427 NURNBERG DE

(71)

MACK, MICHAEL (72)

 (73)
مد اللبادسمر اح (74)

نظام مطعم (54)
PCT/EP2006/011908 - 10 2005 059 188.4 (31)

2006/12/11 - 2005/12/12 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. A47F 10/06 (51)
سنة20: مدة الحمایة
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70

025244 (11)
PCT/NA2007/000757 (21)

2007/7/22 (22)
SUPERIOR GRAPHITE CO. (UNITED STATES OF AMERICA)
10 South Riverside Plaza Suite 1470 Chicago, Illinois 60606 (US)

(71)

ZALESKI, Peter (72)
FRANCOIS, Henry
WAWRZOS, Frank, A.
WEINTRITT, Donald, J.

 (73)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

مواد جزیئیھغالف جرافیت من (54)
PCT/US2006/006460 - 60/656,254 (31)

2006/2/21 - 2005/2/25 (32)
US - US (33)

int. Cl. B32B 1/00 (51)
سنة20: مدة الحمایة
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71

025245 (11)
2008010167 (21)

2008/1/29 (22)
CTR MANUFACTURING INDUSTRIES LIMITED (INDIA)
NAGAR ROAD, POONA 411 014, MAHARASHTRA IN

(71)

WAKCHAURE V.K. (72)

 (73)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

.طریقھ وجھاز لمنع وحمایھ المحول الكھربى ضد االنفجار و الحریق (54)
PCT/IN2006/000128 - 1425/MUM/2005 (31)

2006/4/13 - 2005/11/16 (32)
IN - IN (33)

int. Cl. H01F 27/14 (51)
سنة20: مدة الحمایة
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72

025247 (11)
2008040690 (21)

2008/4/24 (22)
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) ( SWEDEN)
S-164 83 STOCKHOLM SE

(71)

BJORKEN,PETER (72)

 (73)
ادسمر احمد اللب (74)

طریقھ وترتیبات فى نظام اتصاالت یعمل بموجات الرادیو (54)
PCT/SE2005/001641 (31)

2005/11/1 (32)
SE (33)

int. Cl. H04L 12/56,H04Q 7/22 (51)
سنة20: مدة الحمایة
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73

025248 (11)
2008111823 (21)

2008/11/9 (22)
CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC (UNITED STATES
OF AMERICA)
11535 S.Central Avenue, Alsip, Illinois 60803-2599 (US)

(71)

PARIS, Alexandre (72)
RAMSEY, Christopher, Paul
LE FEUVRE, Mark, James

 (73)
سمر احمد  اللباد (74)
جھاز لفتح العلب (54)

- PCT/EP2007/054420-  06113767.5 (31)
2006/5/10 - 2007/5/8 (32)

EP - EP (33)
int. Cl. B65D 17/50 (51)

سنھ20: مدة الحمایة
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74

025249 (11)
PCT/NA2007/000347 (21)

2007/4/5 (22)
ROTINOR GMBH (GERMANY)
Flacher Strasse 32, 70499 Stuttgart (DE)

(71)

GRIMMEISEN, Jürgen (72)

 (73)
سمر احمد  اللباد (74)

طائره مائیھ كھربیھ عاملھ بموتور یتم تبریدھا بالماء المحیط (54)
PCT/EP2005/010798 - 10 2004 049 615.3 (31)

2005/10/7 - 2004/10/12 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. B63H 21/17 (51)
سنة20: ة الحمایةمد
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75

025250 (11)
PCT/NA2005/000408 (21)

2005/7/24 (22)
BORAL MATERIAL TECHNOLOGIES INC. (UNITED STATES
OF AMERICA)
45 N.E. Loop 410 Suite 700 San Antonio, TX 78216 (US)

(71)

TARDIF, Marc-André (72)
MAJORS, Russ, K.
HILL, Russell, L.

 (73)
سمر احمد  اللباد (74)

طریقھ و نظام لمعالجھ الرماد المتطایر (54)
PCT/US2004/001688 - 60/442,048 - 10/430,744 (31)

2004/1/22 - 2003/1/24 - 2003/5/6 (32)
US - US - US (33)

int. Cl. C04B18/08 (51)
سنة20: مدة الحمایة
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76

025251 (11)
PCT/NA2007/000336 (21)

2007/4/3 (22)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)
Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel (CH)

(71)

CORSI, Camilla (72)
WALTER, Harald
EHRENFREUND, Josef
LAMBERTH, Clemens
TOBLER, Hans

 (73)
سھیر میخائیل رزق (74)

تركیبات متعاونھ مبیده للفطریات (54)
PCT/EP2005/010755 - 0422401.0 (31)

2005/6/10 - 2004/8/10 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. A01N 43/40,A01N 45/02,A01N 61/00 (51)
سنة20: مدة الحمایة
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77

025252 (11)
2009111719 (21)
2009/11/23 (22)

ENI S.P.A. (ITALY)
Piazzale E. Mattei, 1,I-00144 Roma

(71)

MALANDRINO, Alberto (72)
PATRON, Luigi
MOLINARI, Mario

 (73)
سمر احمد  اللباد (74)

عملیھ لتحویل الزیوت الثقیلھ بالھیدروجین (54)
- PCT/EP2008/004117  -MI 2007 A 001045 (31)

2007/5/23 - 2008/5/19 (32)
IT - EP (33)

int. Cl. C10G 47/02,C10G 47/26,C10G 49/04 (51)
سنھ20: مدة الحمایة
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78

025253 (11)
PCT/NA2007/001490 (21)

2007/12/31 (22)
MICROSOFT CORPORATION. (UNITED STATES OF
AMERICA)
ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WASHINGTON 98052-
6399 US

(71)

ARROUYE, YVES (72)
HUGHES, JR, ROBERT K

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

طریقھ لضمان امان تطبیق فى بیئھ وسائط متعدده تفاعلیھ (54)
PCT/US2006/024034 - 60/695.944 - 11/354.800 (31)

2006/6/22 - 2005/7/1 - 2006/2/15 (32)
US - US - US (33)

int. Cl. G06F 15/173 (51)
سنة20: مدة الحمایة

-  52



79

025254 (11)
PCT/NA2007/000780 (21)

2007/7/26 (22)
PERUKE INVESTMENT HOLDING (PROPRIETARY) LIMITED
 ( SOUTH AFRICA)
44 Main Street 2001 JOHANNESBURG (ZA)

(71)

PRETORIUS, Gerard (72)

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

طریقھ النتاج تیتانیوم (54)
PCT/IB2005/054236 - 2005/0819 (31)

2005/12/14 - 2005/1/27 (32)
WO - ZA (33)

int. Cl. G01G 23/00 (51)
سنة20: مدة الحمایة

-  53



80

025255 (11)
2009030432 (21)

2009/3/31 (22)
ENERGY RECOVERY, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)
1908 Doolittle Drive San Leandro, CA 94577 (US)

(71)

MARTIN, Jeremy, G. (72)
STOVER, Richard, L.

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

وسیلھ نقل ضغط دورانیھ (54)
- PCT/US2007/079674 - 60/828,175 (31)

2006/10/4 - 2007/9/27 (32)
US - US (33)

int. Cl. F04F 11/02 (51)
سنھ20: مدة الحمایة

-  54



81

025258 (11)
2008081398 (21)

2008/8/19 (22)
PANDROL LIMITED
63 Station Road, Addlestone, Surrey KT15 2A
(UNITED KINGDOMK)

(71)

COX, Stephen, John (72)
PORRILL, John, Phillip
HAMILTON, Robert, John
GARDNER, Christopher

HEWLETT, Paul

NEVIDAL, Jozef

SOMERSET, Martin

 (73)
یخائیل رزقسھیر م (74)

وسائل ارتكاز لمشابك تثبیت قضبان السكك الحدیدیھ (54)
PCT/GB2007/000602 - 0603434.2 (31)

2007/2/21 - 2006/2/21 (32)
GB - GB (33)

int. Cl. E01B 9/30 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  55



82

025259 (11)
2008071197 (21)

2008/7/16 (22)
BAYER MATERIALSCIENCE AG (GERMANY)
51368 Leverkusen (DE)

(71)

HOFFMANN, Andreas (72)

EBERT, Heinz-Dieter

KLESCZEWSKI, Bert

 (73)
سلوى میخائیل رزق.او/سامیة میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا (74)

)لرصف الطرق(ام الحصى جسم حصى و طریقھ النتاج اجس (54)
PCT/EP2007/000234 - 10 2006 003 033.8 (31)

2007/1/12 - 2006/1/20 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. C08G 18/48,E01B 1/00,E02B 1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  56



83

025260 (11)
2009010095 (21)

2009/1/21 (22)
EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY)
Rellinghauser Str. 1-11, 45128 Essen (DE)

(71)

LEININGER, Stefan (72)

JAKOB, Harald

OVERDICK, Ralph

 (73)
سھیر میخائیل رزق (74)

جزیئات مغلفھ لفوق كربونات الصودیوم (54)
- PCT/EP2007/056404-  06117988.3 (31)

2006/7/27 - 2007/6/27 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. C11D 3/39, 3/02, 17/00, 3/12, 15/10 (51)

سنھ20: مدة الحمایة

-  57



84

025261 (11)
PCT/NA2007/001445 (21)

2007/12/23 (22)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)
Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel (CH)

(71)

SHETTY, Kiran (72)

TORRENT PARKER, Marlene

 (73)
سھیر میخائیل رزق (74)

تركیبات سائلھ لمعالجھ ماده التكاثر للنباتات (54)
PCT/US2006/025187 - 60/695,143 (31)

2006/6/28 - 2005/6/29 (32)
US - US (33)

int. Cl. A01N 25/00, A01N 1/06, A01G1/00,5/06, A01C  25/26 (51)

سنة20: مدة الحمایة

-  58



85

025262 (11)
2008121972 (21)

2008/12/3 (22)
GEOX S.P.A. ITALY
Via Feltrina Centro, 16,I-31044 Montebelluna, Località Biadene

(71)

POLEGATO MORETTI, Mario (72)

 (73)
ماجدة ھارون (74)

عنصر منفذ للبخار سیستعمل فى تكوین نعول أحذیة، نعل مزود بذلك العنصر المنفذ
.للبخار، و حذاء مزود بذلك النعل

(54)

PCT/EP2006/005906 (31)
2006/6/20 (32)

EP (33)
int. Cl. A43B 13/12,A43B 7/12,B29D 31/518 (51)

سنھ20: مدة الحمایة

-  59



86

025263 (11)
2008010138 (21)

2008/1/24 (22)
BASF AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)
.

(71)

BECK CHRISTINE (72)

NIEDENBRUCK MATTHIAS

SCHERER MARIA

STIERL REINHARD

STRATHMANN, SIEGFRIED

HUNGER . UDE

 (73)
ھ حنفي محمودط (74)

مخالیط مبیدة للفطریات تعتمد على األزولوبیریمیدینیل أمینات (54)
PCT/EP2006/064463 - 1020050356885 (31)

2006/7/20 - 2005/7/27 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. A01N 43/90, A01N 37/46, A01N 37/50, A01N 43/40,
A01N 43/50,  A01N 43/54,  A01N 43/ A01N 43/76,  A01N 43/88,
A01N 47/04,  A01N 47/12,  A01N 47/14,  A01N 47/24,  A01N
59/20,   A01P 3/00

(51)

سنة20: مدة الحمایة

-  60



87

025264 (11)
PCT/NA2007/000961 (21)

2007/9/12 (22)
BASF Aktiengesellschaft
67056 LUDWIGSHAFEN - GERMANY

(71)

RHEINHEIMER, Joachim (72)

GRAMMENOS, Wassilios

LOHMANN, Jan Klaas

GROTE, Thomas

PUHL, Michael

KORADIN, Christopher

BAUMANN, Ernst

VON DEYN, Wolfgang

LANGEWALD, Jürgen

GÖTZ, Norbert

CULBERTSON, Deborah L

ANSPAUGH, Douglas D

OLOUMI-SADEGHI, Hassan

COTTER, Henry Van Tuyl

KUHN, David G

طھ حنفي محمود (74)
میثیل سلفونامیدات)بیریدیل-N-4- (فنیل ثنائي (54)

60/662411 - 60/776551 - PCT/EP2006/0060753 - 050115989 -
1020050184642

(31)

2006/3/16 - 2006/2/24 - 2006/3/15 - 2005/5/30 - 2005/4/20 (32)
US - US - EP - EP - DE (33)

int. Cl. A01N43/40,C07D213/42 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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88

025267 (11)
PCT/NA2007/000254 (21)

2007/8/3 (22)
LAING, Nikolaus, Johannes
Klingelbrunnenweg 4 71686 Remseck (DE)

(71)

LAING, Inge (72)

LAING, Nikolaus, Johannes

HESSE, Andreas

حمود رجائى الدقىم (74)
منصھ شمسیھ طافیھ (54)

- PCT/EP2005/009593 - 10/935,396 (31)
2004/9/8 -  2005/9/7 (32)

US - EP (33)
int. Cl. F24J 2/52 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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89

بیان
2011نوفمبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



90



صادرة طبقا         "  راءات ال شر عن الب تم الن یة  ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
یكون :  والتى تنص علــــى 2002لســنة 82حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم

منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى جریدة 
"براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



91

025226 (11)
2003030289 (21)

2003/3/26 (22)
ELI LILLY AND COMPANY.
LILLY CORPORATE CENTER INDIANAPOLIS IN 46285 US

(71)

COHEN, Michael, Philip (72)

KOHLMAN, Daniel, Timothy

LIANG, Sidney, Xi

MANCUSO, Vincent

VICTOR, Frantz

XU, Yao-Chang

YING, Bai-Ping

ZACHERL, DeAnna, Piatt

ZHANG, Deyi

ھدى احمد عبد الھادى (74)
( HT 1F)-5(مركبات بیریدینویل بیبریدین كمشاركات للسیروتونین  (54)

369.088/60 (31)
2002/3/29 (32)

US (33)
Int. Cl. C07D 401/06, , 401/14, 409/14, A61K 31/44,&A61P 25/06 (51)

25/3/2023وتنتھى فى تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة : مدة الحمایة

-   1



92

025227 (11)
1996060509 (21)

1996/6/6 (22)
ASTRAZENECA UK LIMITED
OF 15 STANHOPE GATE, LONDON, OF W1K 1LN, ENGLAND

(71)

ROGER JAMES (72)

ROBERT B. HUGH

ROGER B. JOHN

ھدى احمد عبد الھادى (74)
ات حلقیھ مخلطھ لھا فاعلیھ مضاده لمستقبل االندوثیلینمركب (54)

9511507/7 - 9519666/3 (31)
1995/7/6 - 1995/9/27 (32)

GB - GB (33)
Int. Cl. C07D 401/12 & A61K 31/495, (51)

5/6/2016تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-   2



93

انبی
للطلبات 2011بالبراءات الصادرة خالل شھر نوفمبر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
نموذج منفعة



94

صادرة طبقا             "  راءات ال شر عن الب تم الن یة   ی رة الثان ادة  من للفق من قانون حمایة 19الم
ریة  یة الفك وق الملك م حق ون رق صادر بالقان ســنة 82ال ى  و2002ل نص علــــ ى ت :  الت

ون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى      یك
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



95

025202 (11)
PCT/NA2007/001076 (21)

2007/10/8 (22)
BTICINO S.P.A.
Via Messina, 38 I-20154 Milano (IT)

(71)

FABRIZI,FABRIZIO (72)
ھدى انیس سراج الدین  (74)

اطار ارتكازى لجھازكھربى (54)
PCT/IT2006/000217 - RM 2005A000164 - (31)

2005/4/7 - 2006/4/3 (32)
IT - IT (33)

int. Cl. H01H 9/18 (51)

اعوام 7: مدة الحمایة

-   1



96

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 
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یة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھا أو تقریر حق          "  ل ملك یجوز نق
یھا    تفاع عل تقل مل              . االن نھا ال تن تجاریة ورھ ال ال یع المح ام الخاصة بب دم اإلخالل باألحك كیة ومع ع

نھا أو ت        راءة وال یكون رھ ر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من تاریخ التأشیر بذلك فى  قرالب ی
راءات    ذا تطبیقًا ألحكام المادة     . سجل الب ى ھ من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر 21یأت

2002لسنة 82بالقانون رقم 



98

2003010062 (21)
2003/1/25 (22)

فارما اس ایة افنتیس (71)

القاھره380ب . ص 

موریس وھبھ موسي (74)
الكتامیز-مركبات ھتروسیكلیك جدیده نشطھ كمثبط للبیتا  (54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
افنتیس فارما اس ایة :مـــن
نوفیكسیل:الـــى

20/07/2009:بـتاریخ

-   1

2003010067 (21)
2003/1/25 (22)

میرك فروست كندا اند كو (71)

القاھره–12411امبابھ 96ب . ص 

سمر احمد اللباد (74)
لمستقبل مركبات الكانواندول حلقیھ تحتوى علي استبدال بمجموعھ فلورو واستخدامھا كمضادات

D2 تاجالندینسبرو
(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
ست كندا اند كومیرك فرو:مـــن
میرك فروست كندا ال تى دى:الـــى

05/09/2011:بـتاریخ

-   2



99

2008071211 (21)
2008/7/20 (22)

تاج دونجسكوج (71)
شركة ابو ستة (74)

جھاز لدورات انبوبیة فلورسنتیة (54)
نقل الملكیة:التقریر القانونى

تاج دونجسكوج:مـــن
سویدن ایھ بىدى الیتتى:الـــى

21/08/2011:بـتاریخ

-   3

2010030404 (21)
2010/3/15 (22)

المركز القومي للبحوث (71)

الدقى-شارع التحریر

مبید واقع من قش االرز (54)
نقل الملكیة:التقریر القانونى

المركز القومي للبحوث:مـــن
یھ التكنولوجیھصندوق العلوم والتنم:الـــى

31/07/2011:بـتاریخ

-   4

2010040655 (21)
2010/4/21 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الجیزه-الدقى -شارع التحریر

صدیقھ للبیئھ من قش االرزMDF طرق جدیده لعمل ماده رابطھ واخشاب مصنعھ (54)
نقل الملكیة:التقریر القانونى

المركز القومى للبحوث:مـــن
صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة:الـــى

31/07/2011:بـتاریخ

-  5
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2010111935 (21)
2010/11/21 (22)

باكر ھوجز انكوربوریتد (71)

12الدور -128عمارات العبور طریق صالح سالم شقھ 41

شركھ ابو ستھ وشركاه (74)
مضافھ دقائقیھ مركزه یحتوى على زیت للتكسیر وموائع اخرىمعلق من مواد  (54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
باكر ھوجز انكوربوریتد:مـــن
سى. ال . سوبریور اینیرجى سیرفیسز ال :الـــى

04/07/2011:بـتاریخ

-  6

PCT/NA2007/001240 (21)
2007/11/14 (22)

ك . ك. كیلكس  (71)

االسكندریھ–152ب . ص 

مكتب الدیب محامون (74)
محلول لمنع التصاق األنسجھ وطریقھ لمنع التصاق األنسجھ (54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
ك . ك. كیلكس :مـــن
فارماسیتوكال فاكتورى انكاوتسوكا:الـــى

07/06/2011:بـتاریخ

-  7

2008010102 (21)
2008/1/21 (22)

ویث ال ال سى  (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

مشتق اسیتامید سیكلیدین غیر متجانس جدید (54)
نقل الملكیة:التقریر القانونى

ویث ال ال سى:مـــن
موشیدا فارماسیتوكالز كو لیمتد:الـــى

05/10/2010 :بـتاریخ

-  8
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بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



102

شأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة لذلك، التأشیر      "  لصاحب ال
:فى السجل بالبیانات االتیة

سیتھ او مھنتھ او عنوانھ،                1 راءة او جن ك الب ب مال ى اسم او لق ر ف ل تغیی ـ ك
لك شخصًا اعتباریًا فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان الما

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 
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2001111244 (21)
2001/11/20 (22)

ایبكون نورجى ایھ ـ اس (71)

ساندیفجورد ـ النرویج3209، ان ـ 21ثورویافین 

سمر احمد اللباد (74)
خزان موحد للتعویم ونزع الغاز (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ایبكون نورجى ایھ ـ اس:مـــن
اى ابكون اة اس- ام:الـــى

16/06/2011 :بـتاریخ

-   1

2010040570 (21)
2010/4/11 (22)

دایتشي سانكیو كمبني لیمتد (71)

، الیابان103-8428ھونتشو، تشو ـ كو، طوكیو نیھونباشي3-5-1

شركھ ابو ستھ وشركاه للخدمات االداریھ واالستشاریھ (74)
مركب بیریمیدیل اندولین (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
لیمتددایتشي سانكیو كمبني:مـــن
لیمتددایتشي سانكیو كمبني:الـــى

24/10/2011 :بـتاریخ

-   2



104

2010111892 (21)
2010/11/8 (22)

ال ال سى. جیھ ار بى اتتاشمینتس  (71)

امریكا-54202ایوا. ان اى سیدار رابیدز . كونسیل ستریت 5825

سمر احمد اللباد (74)
جھاز رفع شوكى لمناولھ باالت القطن (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سىال ال. جیھ ار بى اتتاشمینتس :ـنمــ

انكاتاشمینتس تكنولوجیز:الـــى
12/07/2011 :بـتاریخ

-   3

2001060609 (21)
2001/6/6 (22)

سیلتیك شیروساینس لیمتد (71)

دبلیو اى المملكة المتحدة3باث رود سلوج بیركشایر ، اس ال 208

سمراحمد اللباد (74)
منتجات حیویھ (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سیلتیك شیروساینس لیمتد:مـــن
یو سى بى فارما اس ایھ:الـــى

22/12/2010 :بـتاریخ

-   4
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2001060609 (21)
2001/6/6 (22)

سیلتیك شیروساینس لیمتد (71)

دبلیو اى المملكة المتحدة3باث رود سلوج بیركشایر ، اس ال 208

سمراحمد اللباد (74)
منتجات حیویھ (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سیلتیك شیروساینس لیمتد:مـــن
یو سى بى فارما اس ایھ:الـــى

22/12/2010 :بـتاریخ

-   5

2008091612 (21)
2008/9/28 (22)

امبل كومبانىذى بروكتر آند ج (71)

آلمریكیةالوالیات المتحدة45202وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، آوھایو 

ھدى آنیس سراج الدین (74)
( HPTPBETA ) أجسام مضادة ترتبط مع بیتا تیروسین فوسفاتاز البروتین البشرى

وإستخداماتھا
(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
كومبانىذى بروكتر آند جامبل:مـــن
ال ال سى, وارنر شیلكوت كومبانى :الـــى

11/07/2011 :بـتاریخ

-   6



106

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



107

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
یدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع المق

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة       
رر وذلك طبقـــًا ألحكام         ع الرســـم المق ذلك ودف ة ب قانون حمایة الملكیة الفكریة الخاص

"2002لسنھ 82الصادر بالقانون رقم 
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مساھمةبایر اكتنجیز لشافت ، شركة :یعلــــن
.لیفركوزین بجمھوریة المانیا االتحادیة  :المركز العام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة
31/01/2005الصادرة بتاریخ 023362لبراءة االختراع رقم 

:عن الرغبة

ادماجات مركبات فعالة مبیدة للفطریات :فى شــأن
سھیر میخائیل :الوكـــیل

-   1

بي بي أي اكس بلوراتیشین اوبراتینج كومباني لیمتد :یعلــــن
بى سى ـ انجلترا716شتیساى رودسنبرى اون بیس میدسكیس تى دبلیو  :المركز العام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة
31/05/2009الصادرة بتاریخ 024405لبراءة االختراع رقم 

:بةعن الرغ

طریقھ للغمر بالماء :فى شــأن
سمر احمد اللباد :الوكـــیل

-   2

شركھ مساھمھ سویسریھ–وینلوس ایھ جي  :یعلــــن
زیوریخ ـ سویسرا63040س اتش 43باریر ستراس . اوه بوكس. بى  :المركز العام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة
30/06/2011الصادرة بتاریخ 025024اع رقم لبراءة االختر

:عن الرغبة

نظام قفل ومفتاح بتولیفات اضافیھ :فى شــأن
سمر احمد اللباد :الوكـــیل

-   3



١٠٩

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



١١٠

2006070319 (21)
2006/7/11 (22)

ویــــث، شركة متحدة ، امریكیة (71)

.االمریكیة ، الوالیات المتحدة٨٧٤-٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

تامیكطرق لتحضیر مشتقات حمض جلو (54)
ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   1

2006070325 (21)
2006/7/13 (22)

ــث ، شركة متحدة ، امریكیةویــ (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة -٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

واستخدامھمثبط مزدوج إلعادة امتصاص سروتونین ونورابنیفرین عالى االنتقائیة (54)
ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2



١١١

2006070330 (21)
2006/7/16 (22)

شركھ فرنسیھ–سانوفي افینتس  (71)

باریس فرنسا٧٥٠١٣افیندي دي فرانس 174

سلفونامید، تحضیرھا ]میثیل) یل-٣–بیرازول -١H–داى فینیل -N- [(1، 5 تمشتقا
واستخدامھا كمواد عالجیة

(54)

سمر اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
المقدمة ومرفقات الطلبالفكرةأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3

2006080434 (21)
2006/8/13 (22)

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة -٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

6- مینھیدروكسى تریبتا-٥سفلونیل إندازول مستبدلة كربیطات -٣مشتقات  (54)
ھدى عبد الھادى  (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   4



١١٢

2007120663 (21)
2007/12/24 (22)

القومى للبحوثالمركز (71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث 33

نظام تعقیم مغلق وآمن لتطبیقات الھندسة الوراثیة (54)
منى محمد فرید/أمال یوسف أحمد/ماجدة محسب السید (74)

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

-   5

2009121848 (21)
2009/12/17 (22)

اس اس ام شارر شویتر میتلر ایھ جي (71)

ھورجن، سویسرا٨٨١٢، ١٠نیوجاسي 

آلیھ لمد الخیوط (54)
شركة أبو ستة وشركاه للخدمات اإلداریة واالستشاریة (74)

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

-   6



١١٣

2010010012 (21)
2010/1/4 (22)

باكالجینج برودكتس دیل بیرو اس ـ ایة  (71)

ـ بیرو ١سیدى جلى ٤٥٢ب . ـ لیما  ص٣٤٩افنیو میزلز 

غطاء منخفض القیاس (54)
محمود رجائى الدقى (74)

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

-   7

2010010126 (21)
2010/1/24 (22)

نادى احمد الخضرى (71)

االسكندریھ-اسحاق الندیم 15

حامل التورتھ المتحرك الكترونیا (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  8



١١٤

2010010128 (21)
2010/1/24 (22)
شمیت روبرت (71)

المانیا–شوینفورت ٩٧٤٢٢. ٢٨جوتیبورج ستراس 

ى الھوامتصمیم لقضاء عل (54)
سمراحمد اللباد (74)

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

-  9

2010010150 (21)
2010/1/28 (22)

م اس سیماج ایة ـ جى ساس  ا (71)

ـ المانیا ٤٠٢٣٧، دیسلدورف ٤ادوارد ـ ستشلومان ـ ستراس 

طریقھ وجھاز لتصنیع شریط معدن بواسطھ الصب والدلفنھ بإستمرار (54)
وجدى نبیھ عزیز (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاءاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  10



١١٥

2010020261 (21)
2010/2/17 (22)

الزا كوربوریشن  (71)

٩٥٦٨٨اونكس دریف باكقیل سي ایة 700 

تركیبات لیبوزوم لتناول مركبات حمض البورونیك داخل الجسم الحي (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11

2010020282 (21)
2010/2/21 (22)

سولیوشنز ج م ب ھـجرانمالت بریوینج (71)

بیرجكیرشن، المانیا٨٥٢٣٢، ١٥دورف ستراس 

طریقھ النتاج صوره حبیبیھ من التمر (54)
شادي فاروق مبارك (74)

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

-  12



١١٦

2010030338 (21)
2010/3/1 (22)

حسین مدحت حسین بسیم (71)

مصر الجدیده، مساكن شراتون ، مساكن مصر للتعمیر ٣منطقھ ١٦عماره ٢٢شقھ 

جھاز تبث اشعاع لجزيء نانو داخل الجسم الھالك بجسیم الضار (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  13



١١٧

PCT/NA2006/000316 (21)
2006/4/2 (22)

بانیةشركة اس-المیرال برودیسفارما اس ایھ (71)

اسبانیا-برشلونة٠٨٠٢٤أي ٦٨٤٧كاردینیر 

A2B أمین واستخدامھا كمضادات لمستقبل أدینوسین-٢-مشتقات بیریمیدین  (54)
سمر اللباد (74)

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

-  14

PCT/NA2006/000653 (21)
2006/7/11 (22)

بایر شرینج فارما أكتنجیزلشافت (71)

ألمانیا-برلین-موللیرستراس13353.178

لجھ امراض لمعامشتقات بنزازبین ثالثیھ الحلقات كمثبطات لتخلیق سكوالین مستخدمھ
االوعیھ الدمویھ للقلب

(54)

سامیة میخائیل رزق و سلوى میخائیل رزق.سھیر میخائیل رزق و (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الطلبالفكرة المقدمة ومرفقات أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  15



١١٨

PCT/NA2006/000653 (21)
2006/7/11 (22)

بایر شرینج فارما أكتنجیزلشافت (71)

ألمانیا-برلین-موللیرستراس13353.178

لمعالجھ امراض مشتقات بنزازبین ثالثیھ الحلقات كمثبطات لتخلیق سكوالین مستخدمھ
االوعیھ الدمویھ للقلب

(54)

سامیة میخائیل رزق و سلوى میخائیل رزق.یخائیل رزق وسھیر م (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  16

PCT/NA2006/000656 (21)
2006/7/11 (22)

نوفارتیـس اج ، شركة مساھمة (71)

، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیختستراس 

مشتقات بنزیمیدازول (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبلتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض ا/ بعض البیانات و 

-  17



١١٩

PCT/NA2006/000686 (21)
2006/7/19 (22)

شركة امریكیة-امجین اى ان سي (71)
١٧٩٩-٩١٣٢٠وان امجین سینتر دریف توسند اوكس سي ایھ ، ایھ–٤–٢٧اس /ام-1

امریكا
مركبات وطرق استخدام (54)

حمد اللبادسمر ا (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  18

PCT/NA2006/000715 (21)
2006/7/31 (22)

ل ، شركة مساھمة ، ایطالي. ر . فایـزر ایطالیا س  (71)

روما ، ایطالیا١٨٨، ١١٣فیا فالیوندیونى 

بیرازول المفیدة كمثبطات للكیناز] ، ج ٣، ٢[ ثیینو – ١Hمشتقات  (54)
ھدى عبد الھادى  (74)
اء قرار اإلدارة الخاص باستیفاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  19



١٢٠

PCT/NA2006/000716 (21)
2006/7/31 (22)

شركة المانیة–سانوفي افانتیس فارما دایتش الند جي ام بي اتش  (71)

المانیا–فرانك فورت ٦٥٩٢٩، ٥٠برینج ستراسا 

قات إندازول كمثبطات إلنزیمات لیباز الحساسة للھرموناتمشت (54)
سمر اللباد (74)

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

-  20

PCT/NA2006/000753 (21)
2006/8/9 (22)

.البوراتوریس المیرال اس ایھ  (71)

١٢٨شقة ١٢عمارات العبور ـ طريق صالح سالم ـ الدور ١٤شركة بو سته ـ 
صیدلیـةجدیـدة وتراكیبquinuclidine derivatives مشتقات كینیوكلیدیـن

pharmaceutical compositionsتحتوي علیھا
(54)

شركة أبو ستة وشركاه (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  21



١٢١

PCT/NA2006/000776 (21)
2006/8/20 (22)

شركة إنجلیزیة مساھمة–الكسو جروب لیمتد ج (71)
-صفر إن إن ٦جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى أفینیو جرینفورد میدل إسكس یو بى 

المملكة المتحدة
D3 الدوبامینھكسان مفیدة كمعدالت لمستقبالت)٣.١.٠( مشتقات ھیدروكسى أزابیسیكلو  (54)

ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:لقانونىالتقریر ا

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  22

PCT/NA2006/000801 (21)
2006/8/27 (22)

الیةشركة مساھمة ایط–شیسي فارماسییتیسي اس بي ایھ  (71)

ایطالیا-بارما٤٣١٠٠-أي ،ایھ /٢٦فیا بالیرمو 

صیغ محالیل صیدالنیة ثابتة ألجھزة استنشاق محددة الجرعة مكیفة الضغط (54)
سمر اللباد (74)

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

-  23



١٢٢

PCT/NA2006/000822 (21)
2006/9/4 (22)

فارماسوتیكالز ارینا-٢محدودة المسئولیة) شركة یابانیة(تایشو فارماسوتیكال كو لیمتد -
متحده) شركھ امریكیھ (انك 

(71)

نانسى ریدج درایف سان دیاجو٦١٦٦طوكیو الیابانشوم توشیما كیو٣تاكادا 1
كالیفورنیا امریكا

مشتقات بیریمیدین و طرق المعالجھ المتعلقھ باستخدامھا (54)
محمد محمد بكیر (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبء بعض التعدیالت لموضوعأو إجرا/ بعض البیانات و 

-  24

PCT/NA2006/000823 (21)
2006/9/4 (22)

شركة مساھمة دینماركیة–اس /اتش لیندبیك ایھ  (71)

فالبي كوبنھاجین الدینمارك٢٥٠٠دي كي ٩اوتیلفیج 

برامتركیبة متبلِّرة تحتوي على أوكساالت إسیتالو (54)
سمر اللباد (74)

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

-  25



١٢٣

PCT/NA2006/000828 (21)
2006/9/4 (22)

ف ، شركة محدودة المسئولیة. نوبل ن اكـزو (71)

ب م ارنھم ، ھولندا٦٨٩٤–٧٦فلبرفیـج 

القلبحلقة غیر متجانسة ، كناھضات لمستقبل شبیھ) یل -٣-أندول ( مشتقات  (54)
ھدى عبد الھادى (74)
ص باستیفاء قرار اإلدارة الخااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  26

PCT/NA2006/000895 (21)
2006/9/20 (22)

فایـزر انــك ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة١٠٠١٧، نیویورك ، نیویورك ٤٢ایست الشارع 235

مركبات لعالج أمراض (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  27



١٢٤

PCT/NA2006/000905 (21)
2006/9/24 (22)

.فى. جانسن فارما سوتیكا أن  (71)

.بلجیكا-بیرس ٢٣٤٠-٣٠تورنھوتسفیج 

.مركبات إیمیدازول (54)
.ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعدیالت لموضوعأو إجراء بعض الت/ بعض البیانات و 

-  28

PCT/NA2006/000931 (21)
2006/9/28 (22)

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة (71)

انجلھایم ام رین ، المانیا٥٥٢١٦–بینجر ستراس ، د 173

-اوكسیدو -1)}-2 {-٨-میثیل -٥-ایثیل ١١-ثنائى ھیدرو –١١، ٥اشكال بلوریة من 
] ٤، ١] [ ٣وb -2 : ٢و e -3 ] ثنائى بیریدو-H 6 – {ایثیل} اوكسى ) كینولینیل-٤

اون-٦-دایازبین 

(54)

ھدى عبد الھادى (74)
استیفاء قرار اإلدارة الخاص باعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  29



١٢٥

PCT/NA2006/000936 (21)
2006/10/1 (22)

شركة أمریكیة مساھمة-سنتو كور إنك  (71)

یةالوالیات المتحدة األمریك-١٩٣٥٥جریت فالى باركواى مالفین بى ایھ 200

بشریة تركیباتھا طرقھا وإستخداماتھاGLP-١أجسام شبیھھ  (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  30

PCT/NA2006/000939 (21)
2006/10/1 (22)

لى البوراتورز سیرفیر (71)

فرنسا-كوربیفوى سیدكس ٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز 12

واستخداماتھا فى عالج تولیفھ من مركب حلقى غیر متجانس وعامل مساعد مضاد لالكسده
السمنھ

(54)

سمر احمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:القانونىالتقریر 

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  31



١٢٦

PCT/NA2006/000946 (21)
2006/10/2 (22)

استرا زینیكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

سودرتالج ، الســوید–١٥١٨٥س 

عوامل عالجیـة (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  32

PCT/NA2006/000948 (21)
2006/10/2 (22)

جالكسو جروب لیمتد (71)
-( جى بى(اوه ان ان،٦جالكسو ولكم ھاوس ، بیركلى افینیو جرین فورد، میدلسیكس یوبى

انجلترا
عملیھ كیمیائیھ وشكل بللوري جدید (54)

سمر احمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  33



١٢٧

PCT/NA2006/000950 (21)
2006/10/2 (22)

تان ابى سیاكوس اوه الى تى دى ـ شركة یابنانیة  (71)

بابة ـ الجیزة ام٩٦/ ب . ص / سمر اللباد 

مشتقات تترا ھیدرو نافثیریدین وعملیھ لتحضیرھا (54)
سمر احمد اللباد (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  34

2010020252 (21)
2010/2/15 (22)

رامى عبد المالك زكى عوض حنین (71)

عزبھ بشلره حنا–مركز شبراخیت –محافظھ البحیره 

القاعده االوتوماتك (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ نات و بعض البیا

-   35



١٢٨

2010030347 (21)
2010/3/3 (22)

بى جى اس جوفیزیكال ایة اس  (71)

لیساكر١٣٦٦ـ N، ٤ستراندفین 

منظومھ بصریھ لیفیھ للمسح الكھرومغناطیسى (54)
محمد كامل مصطفى (74)

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

-   36

PCT/NA2006/000798 (21)
2006/8/27 (22)

یھ آیھكیھ جي آ. میرز فارما جي أم بي أتش أند كو (71)

فرانكفورت أم ماین، المانیا٦٠٣١٨-،دي١٠٠إیكینھیمر الندستراس 

میتابروتروبیك مركبات رابع ھیدرو كینولینون واستعمالھا بوصفھا مضادات لمستقبالت
جلوتامات

(54)

محمود رجائى الدقى (74)
اإلدارة الخاص باستیفاء قراراعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   37



١٢٩

2008040625 (21)
2008/4/16 (22)

شركة ألمانیة مساھمة، برویكتبو بایر ھیلثكیر اج  (71)

ألمانیا–لیفركوزین 51368

بروبیل استیك و استخدامھامشتقات حامض سیكلو (54)
سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ (74)

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

-   38



١٣٠

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١٣١

2010122053 (21)
2010/12/5 (22)

شركھ سویدیھ مساھمھ–. استرا زینیكا ایھ بى  (71)

السوید–سودرتالجى ١٥١٨٥–اس 

الجھاز التنفسىمستقبل ادرینى لعالج امراض–٢مشتقات بنزوكسازینون بصفتھا بیتا 
:یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم:التقریر القانونى

التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند
ولعدم سداد مصروفات الفحصالرسم،

(54)

-   1

2010122066 (21)
2010/12/6 (22)

)بوبل ( تیلیفوناكتیبوالجیت ال ام اریكسون  (71)

السوید–ستوكھولم ١٦٤٨٣-اس 

انشاء مفتاح تشفیر
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

رسمالوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات المستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص،

(54)

-   2

2011010160 (21)
2011/1/26 (22)

شركھ مساھمھ المانیھ–ابوت ھالثكار برودوكتس بي في  (71)

ھولندا–سي بي ویسب ١٣٨١-ان ال . ٣٦فان ھویتینالن . جیھ . سي 

-٥، ٤-ارایل داى-٤، ٣كب تصنیع مشتقات للمر)H1 كربوكسامیدین-١-بیرازول -(
-داى ھیدرو

:كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب:التقریر القانونى
مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى،

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   3



132

بیان 
ـابرفضھا فنًیصدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



133

2007110570 (21)
2007/11/4 (22)

المركز القومي للبحوث (71)

الدقي-مكتب اتصال براءات االختراع –المركز القومي للبحوث / شارع البحوث 33

)املجمستر ( أداة متعددة األغراض لحشو المملغم 
رفض فنى:القانونىالتقریر

(54)

-   1

2009030400 (21)
2009/3/25 (22)

سارة سمیر-أسماء حمدى محمد إسماعیل -رضوى عبد الحمید الصحن حسن محفرظ 
محمد حمدى محمود عبد الباقى-الحارونى 

(71)

-أول مدینة نصر-بن طاھرشارع عبد اهللا 29-دار العز مدینة الزھراء حلمیة الزیتون 29
احمد شارع56-مدینة الرحاب -المرحلة الثالثة-شارع محمد عبد الوھاب21/2فیال 

شبرا الخیمة, حسنین 
میكنة رسم الخرائط الذھنیة

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-   2

2009050640 (21)
2009/5/4 (22)

بج المحسنوائل عبد المحسن حسین ع (71)

بنى سویف-مركز الواسطى -قریة الھرم 

سجایر الصحة الجیدة
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   3
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2009071143 (21)
2009/7/28 (22)

حسام فرج ابراھیم ابوشعره (71)

شبرا اخرمدینھ ناصر–دمنھور 

صندوق مطور لمشروع انتاجى فى مصر
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   4

2009081178 (21)
2009/8/4 (22)

حسام فرج ابراھیم ابوشعره (71)

شبرا اخر مدینھ ناصر–دمنھور 

مصیده صاعقھ للدبابیر الحمراء
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   5

2010030506 (21)
2010/3/28 (22)

محمد عمر ابراھیم عبد المولى (71)

عابدین-میدان البستان -شارع التبان 8

م.فلتر ماء ف
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   6
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2010040656 (21)
2010/4/21 (22)

احمد محمد عزازى عطیھ (71)

الشرقیھ-منیا القمح -قریھ كفر میت بشار 

والتخزین والتطبیقاستخدام كریستاالت التربھ لعمل مستحضر نیماتودى سھل التداول
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  7

2010060933 (21)
2010/6/3 (22)

عمر محمود احمد محمود (71)

قنا-دشنا -ابو دیاب شرق 

التربینھ المساعده
ض فنىرف:التقریر القانونى

(54)

-  8

2010030370 (21)
2010/3/8 (22)

جامعھ االسكندریھ-عصمت محمد حسین حجازى  (71)
االرضي الدور-مصطفى كامل االسكندریھ -9لت شقھ االدور الث-سكینھ بنت الحسین50

الشاطبي-كلیھ الزراعھ –قسم علوم وتكنولوجیا االلبان 
فرمونیھ الصقھمصیده ضوئیھ 

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-   9



136

بیان
ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة2002لسنھ 82رقم 
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020932 (11)
1996111029 (21)

نالجسام الكترود كربو) ج ط(جھاز للجرفتھ الطولیھ  (54)
APPARATUS FOR LENGTHWISE GRAPHITIZATION (LWG) OF
CARBON ELECTRODE BODIES

یوكار كاربون تكنولوجى كوربوریشن (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   1

021203 (11)
1997111277 (21)

یزمواسیر الولى اثیلین الملحومة حلوزینامن قطاعات سابقة التجھ (54)
POLY ETHYLENE PIPES THAT ARE WELDED SPIRALLY
FROM PRE-PRPARED PATITION

الفرید عبد المسیح جرجس حبیش (71)

-   2

021561 (11)
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