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(i)

  
  تصدير

  
تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنهـا تحتـوى        

على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح                  

اختـراع،  لالستغالل تجارًيا أو صناعًيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات              

  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،             

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

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز            مكتب براءات   

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

جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات                    

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

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

 مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذيـة              

 ، وتطلب ذلك جهوًدا كبيـرة حتـى         2003 لسنة   1366والصادر بقرار 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 خـالل           التطوير التكنولوجى  لالخترا   

تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،               

وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن                

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة         رعاية الموهوبين من ذوى القدرات      

  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
  رئيس أالكاديمية                                                         

  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           
   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
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 ان بي
 2011التى تم قبولها خالل شهر ديسمبر بالطلبات 
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 يعترض آتابة على السير فى إجراءات البراءة بإخطار نأيجوز لكل ذى شأن
راءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خالل ستين                ى مكتب ب وجه إل ي

وماً   من تاريخ االعالن عن قبول الطلب فى جريدة براءات االختراع ، يأتى هذا              ي
ادة    ن الم ثة م رة الثال ام الفق يقًا ألحك ية   16تطب وق الملك ة حق ون حماي ن قان  م

  "2002 لسنة 82الفكرية الصادر بالقانون رقم 



 
2003090940  (21) 

2003/9/22  (22) 
 (71)   بسيونى عبد الرؤؤف محمد مصطفى
  (72) بسيونى  عبد الرؤؤف محمد مصطفى

  
 (54)  صمام عدم ارتجاع للصرف الصحى

int. Cl. F16K 1/00  (51) 

  
 

-   1  

 

2005080352  (21) 
2005/8/3  (22) 

 (71)  هشام محمد عبد الحميد لبنة
  (72)  هشام محمد عبد الحميد لبنة

 (54)  منظومه متكامله لحمايه السابحين
int. Cl. A62B 37/00,E04H 4/00,E04H 4/06  (51) 

  
 

-   2  
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2005080360  (21) 

2005/8/9  (22) 
 (71)  .المرآز القومى للبحوث 

  (72)  سيد قناوى حامد ابراهيم. د

   ناجى محمد على خليل. د

  
 (74)  ماجده محسب السيد

 (54)  ة سيراميكيةمتراآبات حراري آربيد السيليكونآورد يرت ـ 
int. Cl. C04B26/32,C04B28/30,C04B35/03,C04B35/10  (51) 

  
 

-   3  

 

2005080363  (21) 
2005/8/13  (22) 

 (71)  شـرآة النصـر للكيمـاويـات الـوسيطة
  (72)  علـى إبـراهيـم صـبري/ اللواء الدآتور

  
 (74)  محمد عبد العال عبد العليم

 (54)  لشبة السائلة والصلبة دون إجراء عملية التحميصإنتاج ا
int. Cl. C01F 7/00,C01F 7/74  (51) 

  
 

-   4  
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2006090515  (21) 

2006/9/26  (22) 
 (71)  .معهد بحوث البترول

  (72)  صالح الدين احمد خليل -1

   أحمد محمد أحمد الصباغ-2

   محمود رياض نور الدين محمود -3

  
 (74)  تامر حامد عبد السميع

متناهية في  تحضير آاسر استحالب جديد فعال من خامات محلية لفك مستحلبات بترولية
  القدم وشديدة الثبات

(54) 
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2007110613  (21) 
2007/11/25  (22) 

 (71)  عادل محمد صبحى ابراهيم العقاد.د.أ
  (72)  العقادعادل محمد صبحى ابراهيم د .أ

  
 (54)  طريقة لمعالجة األقمشة بالمحاليل المعطلة للحريق

  
 

-   6  

 

 
5



 
2008050892  (21) 
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 (71)  حازم محمد عليوة عبد النبى/د
  (72)  حازم محمد عليوة عبد النبى/د

  
 (54)  النبات علىالنشاط االبادى لمستخلص نبات التويا ضد النيماتودا المتطفلة 

int. Cl. A01N65/00  (51) 
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2008071299  (21) 
2008/7/30  (22) 

 (71)  شرآة النصر للكيماويات الوسيطة
  (72)  على إبراهيم صبرى/ اللواء الدآتور

  
 (74)  محمد عبدالعال عبد العليم

 (54)  )إلطفاء بودرة ا( المسحوق الكيميائي الجاف إلطفاء الحرائق 

  
 

-   8  
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2009020200  (21) 

2009/2/11  (22) 
 سمير عباس عمر محمد / د (71)

   محمد على عبد المجيد المقطف/د
  (72)  سمير عباس عمر محمد/ د

   محمد على عبد المجيد المقطف/ د

  
 (74)  محمد على عبد المجيد المقطف

 (54)  للمعاقينآرسي متحرك مقترح لرمي الرمح 
int. Cl. a47b47/00  (51) 
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2009050709  (21) 
2009/5/13  (22) 

 (71)   ديزاين–شرآة ام 
  (72) مارك مصطفى محمد مرزوق 

  
 (74)  سراج الدين هاشم ابراهيم

 (54)  مشابيك بالستيك قطعه واحده
int. Cl. b65d63/13  (51) 
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2009111609  (21) 

2009/11/1  (22) 
 (71)  احالم على مصطفى محيسن/د
  (72)  احالم على مصطفى محيسن/د

  
 (54)  العضوى منه طريقه النتاج الكومبوست الميكروبي مدعم برجيع الكون الستخالص الشاى

int. Cl. C05F11/08  (51) 
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2010020240  (21) 
2010/2/14  (22) 

Nalco Company (71) 
1-Erick J. Acosta (72)  

2-Peter A. Webber  

  
 (74)  شرآه سماس للملكيه الفكريه

تشكل آتل من  تراآيب تحتوى على مواد خافضه للتوتر السطحي من اميد وطرق لتثبيط
  الهيدرات

(54) 

12/396076 (31) 

2/3/2009 (32) 

US (33) 

int. Cl. C07D 241/04& C10L 3/06  (51) 

  
 

-  12  
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2010040608  (21) 

2010/4/14  (22) 
VOTTELER DESIN PARTNER GMBH (71) 
Matthias Votteler (72)  

  
 (74)  محمود رجائى الدقى
 (54)  صنف اثاث للجلوس

10 2009 016 968.7 (31) 
2009/4/14 (32) 

EP (33) 
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ل ذى شأن  يعترض آتابة على السير فى إجراءات البراءة بإخطار يوجه          نأيجوز لك
باب االع  ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تين ي الل س ك خ راض وذل ت

راءات االختراع ، يأتى هذا تطبيقًا ألحكام                    بول الطلب فى جريدة ب اريخ االعالن عن ق ت
ادة          ثة من الم رة الثال ون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون           16الفق  من قان

  "2002 لسنة 82رقم 



 
2008010082  (21) 

2008/1/16  (22) 
HEXION SPECIALTY CHEMICALS INC 
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(71) 

MCDANIEL, Robert, R. (72)  

MCCARTHY, Scott, M.  

SMITH, Michael  

  
 (74)  سمر أحمد اللباد

 (54)  طرق وترآيبات لتحديد هندسة صدع في تكوينات تحت األرض
PCT/US2006/031573 - 60/706,791 (31) 

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

int. Cl. E21B 43/00,E21B 43/267  (51) 

  
 

-   1  
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2008020231  (21) 

2008/2/7  (22) 
BASF SE (GERMANY) (71) 
WILHELM,Ronald (72)  

LANGEWALD,Jurgen  

ANSPAUGH , Douglas  

  
 (74)  طه حنفي محمود

 (54)  مخاليط مبيدة لآلفات
60/707312 - 60/833287 - PCT/EP2006/065181 (31) 

2005/8/11 - 2006/7/26 - 2006/8/9 (32) 
US (33) 

int. Cl. A01N 43/40,A01N 47/34,A01P 7/00  (51) 

  
 

-   2  
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2008040702  (21) 

2008/4/29  (22) 
UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71) 
NOMOTO, Takashi (72)  

NANBU, Chinatsu  

  
 (74)  سمر أحمد اللباد

 (54)  مادة ماصة
PCT/JP2006/319201 - 2005-320049JP (31) 

2006/9/27 - 2005/11/2 (32) 
JP (33) 

int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/49,A61F 13/511,A61F 13/539  (51) 

  
 

-   3  
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2008122094  (21) 
2008/12/25  (22) 

TIROLER ROHREN- UND METALLWERKE AG (AUSTRIA) (71) 
MAURER, Reinhold (72)  

MUTSCHLECHNER, Hermann  

LINDNER,Michael  

  
 (74)  سمر أحمد اللباد

 (54)  وصلة رأس وذيل
PCT/EP2007/005729 - 10 2006 031 582.0 (31) 

2007/6/28 - 2006/6/30 (32) 
DE (33) 

int. Cl. 21/08,F16L 21/03  (51) 

  
 

-   4  
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2009020198  (21) 

2009/2/11  (22) 
CONG, Yang (CHINA) (71) 
CONG, Yang (72)  

  
 (74)  سمر أحمد اللباد

 (54)   الغاز ومرآبة المحرك التي تعمل بنفس الطريقة–ترآيبات محرك الرياح 
200610062135,6 - PCT/CN2007/002468 (31) 

2006/8/16 - 2007/8/16 (32) 
CN (33) 

int. Cl. F03D 9/00  (51) 

  
 

-   5  
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2009050714  (21) 

2009/5/14  (22) 
UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71) 
OTSUBO, Toshifumi (72)  

  
 (74)  سمر أحمد اللباد

 (54)   ذو حاجز للتسرب حفاضة لالستخدام مرة واحدة من نوع سراويل داخلية
2006-309716 - PCT/JP2007/070275 (31) 

2006/11/15 - 2007/10/17 (32) 
JP (33) 

int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/49,A61F 13/494,A61F 13/496  (51) 

  
 

-   6  
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2009060873  (21) 

2009/6/9  (22) 
FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC. 
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71) 

KELLY, Joseph, William (72)  

MOROS, Terry  

PUPPALA, Vamshidhar  

WEGE, Paula, A.  

  
 (74)   اللباد احمدسمر

 (54)  وجبة سريعة من شرائح تحتوي على قشور بذور الحنطة السوداء
11/609,214 - PCT/US2007/081950 (31) 

2006/12/11 - 2007/10/19 (32) 
US (33) 

int. Cl. A21D 10/00,A21D 13/00  (51) 

  
 

-   7  
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2009060905  (21) 

2009/6/14  (22) 
HYDROGEN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED
(UNITED KINGDOM) 

(71) 

BROOK, Peter, Holroyd (72)  

SKINNER, Geoffrey, Frederick  

  
 (74)  سمراحمد اللباد

 (54)  النتاج ثانى اآسيد الكربون من خام تغذية هيدروآربونى عملية
PCT/GB2007/004575 - 06256419.0 (31) 

2007/11/29 - 2006/12/18 (32) 
EP (33) 

int. Cl. C01B 3/38,C01B 3/48,C01B 31/20  (51) 

  
 

-   8  
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2009071070  (21) 

2009/7/12  (22) 
UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71) 
OTSUBO, Toshifumi (72)  

  
 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  حدةطريقة إلنتاج حفاضة تحتية لالستخدام مرة وا
2007-005151 - PCT/JP2007/072303 (31) 

2007/1/12 - 2007/11/16 (32) 
JP (33) 

int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/49,A61F 13/496  (51) 

  
 

-   9  
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2009071071  (21) 

2009/7/12  (22) 
UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71) 
OTSUBO, Toshifumi (72)  

  
 (74)  مر احمد اللباد  س

 (54)  طريقة إلنتاج حفاض من نوع السراويل التي تستخدم لمرة واحدة
2007-005150 - PCT/JP2007/072302 (31) 

2007/1/12 - 2007/11/16 (32) 

JP (33) 

int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/49,A61F 13/496  (51) 

  
 

-  10  

 
21

 



 
2009081156  (21) 

2009/8/2  (22) 
UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71) 
INOUE, Toshio (72)  

TANGE, Satoru  

SHIRAHAMA, YOSHIHARU ETAL  

  
 (74)   سمر احمد اللباد 

 (54)  منتج ماص
2007-024791 - PCT/JP2007/074093 (31) 

2007/2/2 - 2007/12/14 (32) 

JP (33) 

int. Cl. A61F 13/49,A61F 13/511  (51) 

  
 

-  11  

 
22

 



 
2009101541  (21) 
2009/10/19  (22) 

1-SOLARTE (FRANCE)
2- ARCELORMITTAL - STAINLESS AND NICKEL ALLOYS 
(FRANCE) 

(71) 

REYAL, Jean-Pierre (72)  

JAUTARD, Yves  

  
 (74)  طارق محمود بدران
 (54) لحمل لوحات مثل لوحات فولتية ضوئيةاطارات جدار بناية ترآيب للتثبيت على 

0754606 - PCT/FR2008/050699 (31) 
2007/4/20 - 2008/4/18 (32) 

FR (33) 
int. Cl. E04D 13/18,F24J 2/52,H01L 31/048  (51) 

  
 

-  12  
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2010010060  (21) 

2010/1/12  (22) 
ROTINOR GMBH (GERMANY) (71) 
WALPURGIS, Peter (72)  

  
 (74)   سمر احمد اللباد 

 (54)  نظام تثبيت لمستخدم على مرآبه مائيه،ومرآبه مائيه بها هذا النظام
PCT/EP2008/005596 - 10 2007 032 392.3DE (31) 

2008/7/09 - 2007/7/12 (32) 
DE (33) 

int. Cl. A63B 35/12,B63C 11/46  (51) 

  
 

-  13  

 
24

 



 
2010030377  (21) 

2010/3/8  (22) 
BAKER HUGHES INCORPORATED 
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(71) 

FAY, Peter, J. (72)  

  
 (74)  سراج الدينانيس هدى 

 (54)  طريقه وجهاز لوضع الجلبه فى اآثر من موضع
11/854,945 - PCT/US2008/075382 (31) 

2007/9/13 - 2008/9/5 (32) 
US (33) 

int. Cl. E21B 34/14  (51) 

  
 

-  14  
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2010060978  (21) 

2010/6/9  (22) 
FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E. V. (GERMANY) (71) 
KLOAS, Werner (72)  

RENNERT, Bernhard  

VAN BALLEGOOY, Christoph  

DREWS, Manfred  

  
 (74)  سمراحمد اللباد
 (54)  ئيه النتاج الخضراوات واالسماكمرفق زراعه ما

08163189,7 - PCT/EP2008/064546 (31) 
2008/8/28 - 2008/10/27 (32) 

EP (33) 
int. Cl. A01G 31/02,A01K 63/00  (51) 

  
 

-  15  

 
26

 



 
2010071217  (21) 

2010/7/18  (22) 
AVESTON GRIFFORD LTD  (UNITED KINGDOM) (71) 
MEISER, Andreas (72)  

VERHEIN, Miguel  

  
 (74)   سمر احمد اللباد 

 (54)  مفاعل ضوئى حيوى
PCT/IB2009/000076 - PCT/IB2008/001770 - 10 2008 004 932.8 - 10 

2008 004 933.6 
(31) 

2009/1/19 -                    2008/7/4 -                      2008/1/18  
2008/1/18 

(32) 

DE (33) 
int. Cl. A01G 33/00,C12M 1/00  (51) 

  
 

-  16  

 
27

 



 
2010091545  (21) 

2010/9/15  (22) 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(71) 

LAMB, Christopher (72)  

CONNOLLY, William, John Cleveland  

ETESSE, Patrick, Jean-Francois  

GERLACH, Christian, Gerhard Friedrich  

  
 (74)  سراج الدينانيس هدى 

 (54)  عمليه تصنيع وعاء مصوغ فى قالب ممدد بالنفخ له ذراع مصبوب متكامل
PCT/IB2009/050889 - 08152903,4 (31) 

2009/3/4 - 2008/3/18 (32) 
EP (33) 

int. Cl. B29C 49/06  (51) 

  
 

-  17  

 
28

 



 
2010091559  (21) 

2010/9/16  (22) 
NEW ENERGY POWER COMPANY (CHINA) (71) 
ZHANG, Dongsheng (72)  

  
 (74)   سمر احمد اللباد 

 (54)  وسيله تغذيه مرتده تعمل بالقدره
200810084692.7 - PCT/CN2009/070758 (31) 

2008/3/18 - 2009/3/12 (32) 
CN (33) 

int. Cl. H02M 5/45  (51) 

  
 

-  18  

 
29

 



 
PCT/NA2007/000270  (21) 

2007/3/12  (22) 
INGREDIA (FRANCE) (71) 
SNAPPE, Jean-Jacques (72)  

CHAUVIN, Bernard  

BOUDIER, Jean  

DAVID ,Franck  

  
 (74)   سمر احمد اللباد 

 (54)  طريقه النتاج أجبان من األنواع التقليديه
PCT/FR2005/002270 - 0409736 (31) 

2005/9/13 - 2004/9/14 (32) 
FR (33) 

int. Cl. A23C 11/00,A23C 11/00,A23C 19/02,A23C 19/02,A23C 
19/068,A23C 19/068,A23C 9/15,A23C 9/15  

(51) 

  
 

-  19  

 
30

 



 
PCT/NA2007/001344  (21) 

2007/12/3  (22) 
BAYER CROPSCIENCE GMBH (GERMANY) (71) 
SIXL, FRANK (72)  

SCHMIDT, ANNIKA  

  
 (74)  لطفى محمود لطفى

 (54)  شكل مرآز لمعلق زيت
PCT/EP2006/004521 - 05012120.1 (31) 

2006/5/13 - 2005/6/4 (32) 
EP (33) 

int. Cl. A01N 25/04,A01N 47/36  (51) 

  
 

-  20  

 
31

 



 

PCT/NA2006/000234  (21) 
2006/3/8  (22) 

BASF Aktiengesellschaft.(GERMANY) (71) 
GROTE, Thomas (72)  

BAUMANN, Ernst  

SCHIEWECK, FRANK  

VON DEYN, Wolfgang  

GOTZ, Norbert  

GROTE, THOMAS  
 (74)  طه حنفي محمود

 (54)  اآلفات الحيوانية  بيريميدينات لمقاومة) أ– 5, 1( ثالث ازولو )4 ,2 ,1(-هالوجينو 6-
60/502,281 - PCT/EP2004/010132 (31) 

2003/9/12 - 2004/9/10 (32) 
US (33) 

int. Cl. A01N43/90  (51) 

  
 

-   21  

 
32

 



 
PCT/NA2006/000810  (21) 

2006/8/31  (22) 
1-SYNGENTA LIMITED (UNITED KINGDOM)
2- SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, (SWITZERLAND) 

(71) 

HUGHES, Dave (72)  

PEACE. James. Edward  

RILEY, Suzanna  

RUSSELL, Sally  

SWANBOROUGH, Joe  

HALL, Roger, Graham  

JEANGUENAT, Andre  

LOISELEUR, Olivier  

RENOLD, Peter  

TRAH, Stephan  

WENGER,Jean  

  
 (74) عبد الهادى احمد هدى 

 (54)  مبيدات حشرية جديدة
0404801.3 - 0411078.9 - 0425453.8 - PCT/EP2005/002204 (31) 

2004/3/3 - 2004/5/18 - 2004/11/18 -                     2005/3/2 (32) 
GB (33) 

int. Cl. A01N43/56,C07D401/04  (51) 

  
 

-   22  

 
33

 



 
PCT/NA2007/001259  (21) 

2007/11/19  (22) 
CARGILL INC (UNITED STATES OF AMERICA) (71) 
PEIGHAMBAR-Doust, Seyed Hadi (72)  

VAN DER Goot, Atze Jan  

HAMER, Robert jan  

BOOM, Remko Marcel  

  
 (74)  سمر أحمد اللباد

 (54) من الدقيق  والنشاالجلوتين عملية لفصل 
PCT/NL2006/050122 - 05104257.0 (31) 

2006/5/19 - 2005/5/19 (32) 
EP (33) 

int. Cl. A23J 1/12 (2006.1  (51) 

  
 

-   23  

 
34

 



 
 

2008030477  (21) 
2008/3/19  (22) 

SANKO TEKSTIL ISLETMELERI SAN. VE TIC.A.S
(TURKEY) 

(71) 

AYDIN, Ahmet Gokhan (72)  

KONUKOGLU, Hakan  

  
 (74)  اللباداحمد سمر 

 (54)  موقف محور دوران الحلقة االتوماتيكية في آالت الغزل
PCT/TR2006/000011 - 2005/03780 (31) 

2006/4/3 - 2005/9/21 (32) 
TR (33) 

int. Cl. D01H 7/22  (51) 

  
 

-   24  

 
35

 



 
2010101798  (21) 
2010/10/25  (22) 

EUROKEG B.V.(NETHERLANDS) (71) 
HANSSEN, Hubert Joseph Frans (72)  

TERPSTRA, Willem  

  
 (74)  هارونشحاته هارون و او ناديه شحاته ماجده 

 (54)  حنفيه للموائع و صمام لالستخدام فى هذه الحنفيه
08155837.1 - PCT/EP2009/055424 (31) 

2008/5/7 - 2009/5/5 (32) 
EP (33) 

int. Cl. B67D 1/14  (51) 

  
 

-   25  
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 انبي
 2011التى تم قبولها خالل شهر ديسمبر بالطلبات 

 باريسوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
 منفعة(
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ل ذى شأن  يعترض آتابة على السير فى إجراءات البراءة بإخطار يوجه          نأيجوز لك
ك   راض وذل باب االعت ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تين ي الل س  خ

راءات االختراع ، يأتى هذا تطبيقًا ألحكام                    بول الطلب فى جريدة ب اريخ االعالن عن ق ت
ادة          ثة من الم رة الثال ون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون           16الفق  من قان

  "2002 لسنة 82رقم 



 

 

2006060244  (21) 
2006/6/11  (22) 

 (71)  لوهاب صقرعاطف عبد الستار عبد ا
  (72)  عاطف عبد الستار عبد الوهاب صقر

 (54)  طفاية حريق تعمل اوتوماتيكيا بدوت تدخل البشر
int. Cl. A62C 13/00,A62C 13/76  (51) 

  
 

-   1  

39  

 

2009111618  (21) 
2009/11/2  (22) 

 (71)  جمال السيد عبد الفتاح المسيرى
  (72)  لمسيرىجمال السيد عبد الفتاح ا

 (54)  تصميم جديد لعمود االناره فى الشوارع الضافه مزايا جديده
int. Cl. F21S 8/08  (51) 

  
 

-   2  

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انبي
 2011التى تم قبولها خالل شهر ديسمبربالطلبات 
 PCT بشأن البراءات التعاوناتفاقيـة إطار والمقدمة فى 

) 

45  

 ) 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 للوزي
ى السير     راض عل  فى اجراءات اصدارها وذلك اذا تبين له ان الطلب يتعلق بشئون            االعت

ية او صحية،   يمة عسكرية او امن ه ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى   راءة ف ب الب بول طل اريخ االعالن عن ق وما من ت سعين ي راض خالل ت ون االعت ويك

 . جريدة براءات االختراع
ى ا راض ف ى االعت رتب عل راءات اصدار  ويت ى اج سير ف يها وقف ال شار ال االت الم لح

 "البراءة  



 

PCT/NA2006/000119  (21) 
2006/2/2  (22) 

JOINT STOCK COMPANY GRINDEKS (LATVIA) (71) 
BIRMANS, Anatolijs (72)  

KALVINSH, Ivars  

  
 (74)   اللباد احمد سمر

 (54)  بات صيدالنية محتوية عليهاأمالح ملدونيوم، وطريقة تحضيرها، وترآي
PCT /LV2004/000005 - P-03-88 - P-03-87 (31) 

2004/7/15 - 2003/8/4 - 2003/8/4 (32) 
LV (33) 

int. Cl. A61K 31/205,C07C 243/12  (51 ) 

-   1  

 

PCT/NA2007/001377  (21) 
2007/12/6  (22) 

KWON, OH- DAL (KOREA) (71) 
KWON, Oh- Dal (KOREA) (72)  

  
 (74)  شادي فاروق مبارك

 (54)  طاقم أسنان وطريقة صناعته
PCT/KR2006/000477 - 10-2005-0049604 - 10-2005-0059983 - 10-

2005-0062693 - 10-2005-0122872 -          10-2006-0001540 
(31) 

2006/2/10 -              2005/6/10 -                       2005/7/5 
- 2005/7/12 -            2005/12/14 -                       2006/1/6 

(32) 

KR (33) 
int. Cl. A61C 13/08  (51 ) 

-   2  
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 بيان

  2011ديسمبر بالبراءات الصادرة خالل شهر 
                      للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاهــدة باريس
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بقا             "  صادرة ط راءات ال شر عن الب تم الن ية   ي رة الثان ادة     من  للفق  من قانون حماية     19 الم
ية الف  وق الملك م  حق ون رق صادر بالقان رية ال ســنة  82 ك ى   و 2002ل نص علــــ ى ت :  الت

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى      
 "جريدة براءات االختراع بالكيفية التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 



 

50  
 

 
025268  (11) 

2009040610  (21) 
2009/4/29  (22) 

 محمد فوزى عبد المجيد البديوى
منزل الحاج سيد على منصور  - عطفه محارب من شارع الروضه امام مسجد الروضه10

   البحيره- دمنهور -

(71) 

  (72)  محمد فوزى عبد المجيد البديوى
 (73)  

 (54)  البوابة الرى الذآية
int. Cl. E02B 13/00  (51) 

   نة س20: مدة الحماية

  
 

-   1  

 



 

51  
 

 
 

025284  (11) 
2003090948  (21) 

2003/9/24  (22) 
ABB Service S.r.l.
Via Vittor Pisani, 16-1-20124 Milano, Italy 

(71) 

DANIELE Caglian (72)  

CRISTIAN Cagliani  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  هيكل خزانه للوحه مفاتيح آهربائيه

BG2002A000028  (31) 
2002/9/26  (32) 

IT  (33) 
int. Cl. H02B 1/30  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   2  
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025279  (11) 
2009060834  (21) 

2009/6/2  (22) 
SCHNEDER ELECTRIC INDUSTARES SAS
35 Yusuf Rowe Munir, F -92 500 Roel Malmizon - Perancis(FR) 

(71) 

BELIN Yves (72)  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد
 جهاز تحكم في وحده ترس تحويل آهربي يشتمل على جهاز لبيان لحام مناطق التالمس،

  ووحده ترس تحويل تشتمل على هذا الجهاز
(54) 

 08 03045 FR  (31) 
2008/3/6  (32) 

FR  (33) 
int. Cl. H01H 71/04,H01H 71/12  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   3  

 
 

 



 

53  
 

 
025288  (11) 

2009101539  (21) 
2009/10/19  (22) 

 عبد الحميد على حسين محمد
 - الهرم - فيصل - حسن محمد -الوليد   متفرع من شارع خالد بن-شارع طارق بن زياد  4

  جمهوريه مصر العربيه-الجيزه

(71) 

  (72)  ين محمدعبد الحميد على حس
 (73)  

 (54)  ماآينه سبفون اوتوماتيك
int. Cl. E03D 5/00,E03D 5/10  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   4  

 



 

54  
 

 
025289  (11) 

1999111492  (21) 
1999/11/22  (22) 

 محمد خالد محمد عبد المعطى
  وريه مصر العربيهجمه -مدينه نصر-شارع محمودشلتوت امتداد الطيران  552

(71) 

  (72)  محمد خالد محمد عبد المعطى
 (73)  

 (54)  جهاز قياس صالبه النسيج الحى ومقاومته لمرور التيار ونشاطه الكهربائى
int. Cl. A61M 16/00,A61M 16/04  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   5  

 



 

55  
 

 
025290  (11) 

2008091477  (21) 
2008/9/3  (22) 

 حسام عبد اهللا حسن عبد اهللا
  مصر العربيه  جمهوريه-غربيه. مرآز المحله الكبري . الهياتم 

(71) 

  (72)  حسام عبد اهللا حسن عبد اهللا
 (73)  

 (54)  جهاز مانع انفجار انبوبه البوتاجاز
int. Cl. A62C 2/06,F17C 13/12  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   6  

 



 

56  
 

 
025291  (11) 

2009030347  (21) 
2009/3/17  (22) 

 عمرو عبد الرحمن عارف عبد الرحمن
  جمهوريه مصر العربيه-القبه شارع المدينه المنوره حدائق76

(71) 

  (72)  عمرو عبد الرحمن عارف عبد الرحمن
 (73)  

 (54)  حاجز االمان لرصيف محطات المترو
int. Cl. B61B 1/02  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   7  

 



 

57  
 

 
025293  (11) 

1995030195  (21) 
1995/3/13  (22) 

 محمد عادل حسن السكرى
  جامعه المنصوره-آليه الصيدله

(71) 

  (72)  محمد عادل حسن السكرى
 (73)  

وغازات  فسجيهطريقه لتعقيم منتجات ومشتقات الدم خارج الجسم بتعريضها لالشعه فوق البن
  التعقيم

(54) 

int. Cl. Int.Cl.7 A61L 2/00 & A61M 1/36  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   8  

 



 

58  
 

 
025294  (11) 

2008081406  (21) 
2008/8/20  (22) 

 المرآز القومى للبحوث
-قى الد–براءات االختراع  مكتب اتصال-المرآز القومى للبحوث / شارع البحوث  33

  جمهوريه مصر العربيه

(71) 

  (72)  وفاء محمد السيد حجاج. د
 (73)  

 (74)  ماجده محسب السيد
 (54)  مبيد حيوى لمقاومة مرض التشوة الخضرى والزهرى بالمانجو

int. Cl. Int.Cl.7 A01N 63/02 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  9  

 



 

59  
 

 
025295  (11) 

2008071283  (21) 
2008/7/29  (22) 

 المرآز القومى للبحوث
   الدقى–براءات االختراع  مكتب اتصال-المرآز القومى للبحوث / شارع البحوث  33

(71) 

  (72)  آمال محمد علي خليل
 (73)  

 (74)  ماجده محسب السيد
 (54)  عزل الماده الوراثيه البكتيريه بالطريقه القلويه باستخدام مجموعه تشخيصيه
int. Cl. Int.Cl.. C12N 15/03& C07H 21/00 & C12P 19/34 (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  10  

 



 

60  
 

 
025296  (11) 

2006110574  (21) 
2006/11/1  (22) 

 المرآز القومى للبحوث
   الدقى–براءات االختراع   مكتب اتصال–المرآز القومى للبحوث / شارع التحرير

(71) 

  (72)  م عبد اهللا عبد المنعم يوسفهشا

   محمود صدقى محمد صدقى

   محمد رفعت حسين مهران
 (73)  

 (74)  منى محمد فريد/ امال يوسف احمد/ ماجده محسب السيد
 (54)   بطريقه امنه2 و 1طريقه لتحضير مرآبات السنتراليت 

int. Cl. C06B 25/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  11  

 



 

61  
 

 
025297  (11) 

2009101502  (21) 
2009/10/12  (22) 

MULTISORB TECHNOLOGIES, INC.
325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224 (US) 

(71) 

DEFEDERICIS, Allen (72)  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  علبة صغيرة مميزة بحواف مشطوبة

PCT/US2008/057486-  11/735,752  (31) 
2007/4/16 - 2008/3/19  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. B65B 51/22,B65B 7/28  (51) 

   سنه 20:  مدة الحماية

  
 

-  12  

 



 

62  
 

 
025298  (11) 

2003050435  (21) 
2003/5/11  (22) 

Dyntek Pte Ltd. – Singapore Company
28 Sungei Kadut Way, Singapore 729570 - SG

(71) 

WYATT, Gary, Donald (72)  

NG, Wee, Beng  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  نظام تدعيم

PCT/SG02/00099  (31) 
2002/5/16  (32) 

SG  (33) 
int. Cl. E04B 2/58  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  13  

 



 

63  
 

 
025317  (11) 

2009040453  (21) 
2009/5/4  (22) 

PGS ONSHORE INC
15150 MEMORIAL DRIVE HOUSTON TX 77179 US 

(71) 

JOSEPH Ernest Dryer (72)  

GARY Lee Scott  
 (73)  

 (74) محمد آامل مصطفى . د
لتخفيض خطا  )مراقبه التردد التذبذبى ارتجافيا (المراقبه االرتجافيه للتردد التذبذبى 

   التراآمى فى الساعهالتوقيت
(54) 

082.788/12  (31) 
2008/4/14  (32) 

US  (33) 
int. Cl. G04G 7/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  14  

 



 

64  
 

 
025318  (11) 

2008030368  (21) 
2008/4/3  (22) 

PGS GEOPHYSICAL AS
4 STAREND ART - THAT IZKUR 1366 - NORWAY 

(71) 

WALTER Solliner (72)  
 (73)  

 (74)  محمد آامل مصطفى
 طريقه للتنبؤ بالمضاعفات المتعلقه بالسطح من بيانات رتل مجسمات زلزاليه بحريه

  مزدوجه
(54) 

60/922,796 - 11/825,989  (31) 
2007/11/4 - 2007/10/7  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. G01V 1/36  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  15  

 



 

65  
 

 
025319  (11) 

2008071267  (21) 
2008/7/28  (22) 

PGS Geophysical AS
4 Starend art - that Izkur 1366 - Norway 

(71) 

JACK Dewayne Kinkead (72)  
 (73)  

 (74)  محمد آامل مصطفى
 (54)  يالت الحيزيهطريقه لكبت الضجيج فى االشارات الزلزاليه باستخدام التحو

11/893.032  (31) 
2007/8/14  (32) 

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

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  16  

 



 

66  
 

 
025321  (11) 

2009050792  (21) 
2009/5/26  (22) 

40South Energy Limited (UNITED KINGDOM)
16 Hanover Square, W1S1HT London (GB) 

(71) 

GRASSI, Michele (72)  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  محول طاقه موجات مغمور بشكل آامل

PCT/IT2006/000825  (31) 
2006/11/28  (32) 

IT  (33) 
int. Cl. F03B 13/20  (51) 

   سنه 20:  مدة الحماية

  
 

-  17  

 



 

67  
 

 
025374  (11) 

2008040592  (21) 
2008/4/8  (22) 

 عصام ماهر خالد عوض
  العربيه  جمهوريه مصر- الدقهليه– مرآز المنصوره –جديدة الهاله 

(71) 

  (72)  عصام ماهر خالد عوض
 (73)  

 (54)  جهاز توحيد آابالت الجهد المتوسط
int. Cl. G01R 29/18  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  18  

 



 

68  
 

 

025364  (11) 
2003080788  (21) 

2003/8/12  (22) 
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, Denmark 

(71) 

YAMAMOTO Shogo (72)  

YOSHIDA Takashi  

TAKEDA Toshihiro  

UEDA Yasuyoshi  

PETERSEN Hans  

DANCER Robert  

AHMADIAN Haleh  

LYNGSO Lars Ole  

KATO, Takahisa  
TAOKA, Naoaki (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  طريقه لفصل مرآبات وسيطه يمكن استخدامها في تحضير اسيتالوبرام

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   19  

 



 

69  
 

 
025367  (11) 

2009050735  (21) 
2009/5/18  (22) 

 عبـد اهللا عـاشـور حسـن علـى
  هوريه مصر العربيهجم - الجيزة– الهرم –ش حسب النبى من ش أحمد آامل 2

(71) 

  (72)  عبـد اهللا عـاشـور حسـن علـى
 (73)  

 (54)  زيادة معامل أمان حاويات نقل و تداول الكلورجهاز 
int. Cl. B65D 1/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   20  

 
 

 



 

70  
 

 
025376  (11) 

2007060291  (21) 
2007/6/4  (22) 

  مصطفىفتحى محمود محمد
  الدور الثانى – المساآن التعاونية – شارع هارون الرشيد 4الزقازيق 

(71) 

  (72)  فتحى محمود محمد مصطفى
 (73)  

بأآياس   آيلو جرام5ماآينة تعبئة ووزن و قفل و رص و تحميل عبوات الدقيق الفاخر زنة 
  سابقة التجهيز

(54) 

int. Cl. B65B 1/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  21  

 



 

71  
 

 
025377  (11) 

2007090471  (21) 
2007/9/9  (22) 

 السيد عبد الجواد السيد مرزوق
  العربيه جمهوريه مصر- الهرم- مدآور –شارع السادات 31

(71) 

  (72)  م السيد عبد الجواد السيد مرزوق
 (73)  

 (54)  وحده ا لملف والمروحه متعددة اإلتجاهات
int. Cl. A01D 43/10,F16L 9/17  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  22  

 



 

72  
 

 
025387  (11) 

2009060866  (21) 
2009/6/8  (22) 

PGS Geophysical AS
4 Starend Art - The 1366 Izkur - Norway 

(71) 

Edward James Ferris (72)  
 (73)  

 (74)  محمد آامل مصطفى
 (54) خفيف االنعكاسات المتعدده فى البيانات الزلزاليه طريقه لت

12/215.862  (31) 
2008/6/30  (32) 

US  (33) 
int. Cl. G01V 1/36,G01V 1/38  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  23  

 



 

73  
 

 
025393  (11) 

2008081396  (21) 
2008/8/19  (22) 

 محمد ابراهيم توفيق القطان
   جمهوريه مصر العربيه-المهندسين /ع البصرة متفرع من شارع العراق شار 27

(71) 

  (72)  محمد ابراهيم توفيق القطان
 (73)  

 (54)  الرش نظام رى اقتصادى من مصدر مياة جوفية قادر على رى حتى مائة فدان بالتنقيط او
int. Cl. F04B 9/02  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  24  

 



 

74  
 

 
025394  (11) 

2009081243  (21) 
2009/8/8  (22) 

 يوسف عبده يوسف الد د
   جمهوريه مصر العربيه-الدسانسه بسنتواى ابوحمص بحيرة

(71) 

  (72)  يوسف عبده يوسف الد د
 (73)  

 (54) مبين اعطال للخطوط الهوائية لنقل القدرة الكهربائية ذات الجهد المتوسط 
int. Cl. G01R 31/02  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  25  

 



 

75  
 

 
 

025402  (11) 

2007010007  (21) 
2007/1/9  (22) 

 سمير عبد المجيد حويت
   جمهوريه مصر العربيه-دمنهور - ميدان جالل قريطم –عمارة الحاج مسعد عبد الشافى 

(71) 

  (72)  سمير عبد المجيد حويت
 (73)  

 (54)  موتور بدء التشغيل فى االت االحتراق الداخلىحمايه 
int. Cl. F02N 11/08  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   26  

 



 

76  
 

 
 

 
025409  (11) 

2007080420  (21) 
2007/8/12  (22) 

 ناصر عبد المنعم إبراهيم على
  6شقه  /9عماره / مساآن مبارك / البحر االحمر/ سفاجا 

(71) 

  (72)  اصر عبد المنعم إبراهيم علىن
 (73)  

 (54)  )آهروميكانيك(جهاز فتح وغلق الباب الجرار لسيارات نقل الرآاب 
int. Cl. B60J 10/08  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  27  
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 انبي
  للطلبات 2011بالبراءات الصادرة خالل شهر ديسمبر 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 



78  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بقا             "  صادرة ط راءات ال شر عن الب تم الن ية   ي رة الثان ادة     من  للفق ون حماية      19 الم  من قان

صادر بالق   رية ال ية الفك وق الملك م حق ون رق ســنة  82 ان ى   و 2002ل نص علــــ ى ت :  الت
يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى                  

 "جريدة براءات االختراع بالكيفية التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
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025269  (11) 
PCT/NA2007/001407  (21) 

2007/12/12  (22) 
MAGNIER, Philippe (FRANCE)
186, Avenue du Général de Gaulle F-78260 Achères (FR) 

(71) 

MAGNIER, Philippe (72)  
  
 (73)  

 (74)  سماس للملكيه الفكريه
 (54)  محول لمنع انفجار المحول الكهربى

PCT/FR2006/001419 - 0506661  (31) 
2006/6/22 - 2005/6/29  (32) 

FR - FR  (33) 
int. Cl. H01F 27/40  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   1  

 



80  

 
025271  (11) 

2008010077  (21) 
2008/1/16  (22) 

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)
Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel (CH) 

(71) 

OOSTENDORP, Michael (72)  
BRANDL, Franz  
ZEUN, Ronald  

  
 (73)  

 (74)  سهير ميخائيل رزق
 (54)  ترآيبات مبيده للفطريات

PCT/EP2006/007111 - 05015862.5  (31) 
2006/7/19 - 2005/7/21  (32) 

EP - EP  (33) 
int. Cl. A0IN 43/54  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   2  

 



81  

 
025272  (11) 

PCT/NA2007/001054  (21) 
2007/10/3  (22) 

BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim (DE) 

(71) 

SCHÜTZ, Burkhard (72)  
FEURER, Gerhard-Johann  
ELBE, Hans-Ludwig  
SUTY-HEINZE, Anne  

  
 (73)  

 (74)  زقسهير ميخائيل ر
 (54)  ادماجات فعاله مستبدله لمبيدات فطريات متعاونه

PCT/EP2006/002779 - 1,102005015850  (31) 
2006/3/27 - 2005/4/7  (32) 

EP - DE  (33) 
int. Cl. A01N 37/22,  37/24,  43/56,  57/14,A01P 3/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   3  

 



82  

 
025273  (11) 

PCT/NA2005/000688  (21) 
2005/10/29  (22) 

Bayer HealthCare AG
51368 Leverkusen - Germany , 

(71) 

WUNBERG, Tobias (72)  
BAUMEISTER, Judith  
BETZ, Ulrich  
JESKE, Mario  
LAMPE, Thomas  
NIKOLIC, Susanne  
REEFSCHLAGER, Jürgen  
SCHOHE-LOOP, Rudolf  
SÜSSMEIER, Frank  
ZIMMERMANN, Holger  
GROSSER, Rolf  
HENNINGER, Kerstin  
Hewlett Guy  
KELDENICH, Jörg  
LANG, Dieter  
NELL, Peter  

  
 (73)  
 (74)  سلوى ميخائيل رزق.أو/سامية ميخائيل رزق و .أود/سهير ميخائيل رزق و/أ

 (54)  ثنائي هيدروآينازولينات مستبدله
PCT/EP2004/004103 - 10319612.9  (31) 

2004/4/17 - 2003/5/2  (32) 
EP - DE  (33) 

int. Cl. C07D 403/12 & A61K31/4184  (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   4  

 



83  

 
025274  (11) 

PCT/NA2007/000830  (21) 
2007/8/8  (22) 

TECHNO INVENT INGENIEURSBUREAU VOOR 
MILIEUTECHNIEK B.V. - NEDERLANDS ORGANISATIE VOOR 
TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
TNO
Mispelgaarde 12 NL-2723 BG Zoetermeer (NL) - Schoemakerstraat 
97 NL-2628 VK Delft (NL) 

(71) 

VAN GROENESTIJN, Johannes, Wouterus (72)  
HAZEWINKEL, Jacob, Hendrik, Obbo  
CREUSEN, Raimond, Johannes, Maria  
MEESTERS, Koen, Peter, Henri  

  
 (73)  

 (74)  سهير ميخائيل رزق
 (54)  استخالص حمض الكبريتيك

PCT/NL2006/000047 - 05075350.8  (31) 
2006/2/13 - 2005/2/11  (32) 

NL - EP  (33) 
int. Cl. C01B 17/90,C01B 17/92  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   5  

 



84  

 
025275  (11) 

PCT/NA2007/001239  (21) 
2007/11/13  (22) 

PHILLIPS PETROLEUM COMPANY (UNITED STATES OF 
AMERICA)
US Hwy 60 & State Hwy 123, Bartlesville, OK 74004 (US) 

(71) 

BOBSEIN, Rex L (72)  
HAUGER, Bryan E  
COUTANT, William R  
RATHMAN, John  

  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  يت في البولي اوليفيناتاضافات فوسف

PCT/US2005/016772  (31) 
2005/5/13  (32) 

US  (33) 
int. Cl. C08K 5/526,C08L 23/02  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   6  

 



85  

 
025276  (11) 

PCT/NA2006/001009  (21) 
2006/10/22  (22) 

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP
10001 SIX PIMES DRIVE THE WOODLANDS TX 77380 UNITED 
STATES OF AMERICA 

(71) 

SECORA, Steven, J (72)  
JENSEN, Michael, D  
BENHAM, Elizabeth, A  
COLLINS, Kathy, S  
MCDANIEL, Max, P  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  المثل توزيعات اوزان جزيئيه واسعه وطرق النتاجانظمه محفزات النتاج بوليمرات لها 

PCT/US2005/009669 - 10/829,550 - 10/829,842  (31) 
2005/3/24 - 2004/4/22 - 2004/4/22  (32) 

US - US - US  (33) 
int. Cl. C08F 10/00, 4/22  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   7  

 



86  

 
025277  (11) 

PCT/NA2007/001435  (21) 
2007/12/16  (22) 

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC (UNITED STATES OF 
ANERICA)
P.O. Box 1431, Duncan, OK 73533 (US) 

(71) 

CHATTERJI, Jiten (72)  
KING, Karen, L  
MCMECHAN, David, E  

  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
المرتبطه  كوين تحت أرضي وبوليمرات مشترآه لتخفيض االحتكاك والطرقموائع لمعالجة ت

  بها
(54) 

 PCT/GB2006/002168- 11/156.356  (31) 
2005/6/17 - 2006/6/13  (32) 

US - GB  (33) 
int. Cl. C09K 8/68, 8/12 & F17D 1/17,  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  8  

 



87  

 
025280  (11) 

PCT/NA2007/001130  (21) 
2007/10/21  (22) 

MICROSOFT CORPORATION.(UNITED STATES OF AMERICA)
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 (US) 

(71) 

TUMSI DAYAKAR, Kamesh, C (72)  
SWANEY, Richard, J  
MADAN, Vikram  
VALLABH, Jitesh  

  
 (73)  
 (74)  ر أحمد اللبادسم

 (54)  تجميع ومزامنة األوساط
PCT/US2006/015576 - 11/111.964  (31) 

2006/4/19 - 2005/4/22  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. G06F 15/16  G06K 5/00  (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  9  

 



88  

 
025281  (11) 

PCT/NA2007/000600  (21) 
2007/6/17  (22) 

SOLVAY (BELGIUM)
Rue Du Prince Albert, 33, B-1050 Brussels (BE) 

(71) 

BALTHASART, Dominique (72)  
STREBELLE, Michel  

  
 (73)  

 (74)  وجدى نبيه عزيز
 (54)   ديكلورو ايثان– 2ر1عملية لصنع 

PCT/EP2005/057- 0503252 -0413873 (31) 
2005/12/21- 2005/4/1 -2004/12/23  (32) 

FR - FR - EP  (33) 
int. Cl. C07F14/06,C07C17/02, 19/045,  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  10  

 



89  

 
025282  (11) 

2008081309  (21) 
2008/3/8  (22) 

SMS Demag AG
Eduard-Schloemann-Str. 4, 40237 Düsseldorf (DE) 

(71) 

GAYDOUL, Jürgen (72)  
BILGEN, Christian  
HENNING, Wolfgang  
BÖCHER, Tilmann  

  
 (73)  

 (74)  وجدى نبيه عزيز
وبالتحديد  الدلفنة إلنتاج شرائح معدنية مدلفنة على الساخن،/ طريقة ووحدة أو جهاز للسبك 

  شرائح من الصلب،
(54) 

PCT/EP2006/012459 - 10 2006 004 688.9  (31) 
2006/12/22 - 2006/2/2  (32) 

EP - DE  (33) 
int. Cl. B22D 11/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  11  

 



90  

 
025283  (11) 

PCT/NA2007/000293  (21) 
2007/3/19  (22) 

TRICAN WELL SERVICE LTD - TEMPRESS TECHNOLOGIES, 
INC
1- 645-7th Avenue SW, Suite 2900, Calgary, Alberta T2P 4G8, 
Canada 2-18858 72nd Ave. S., Kent, Washington 98032, U.S.A - 
18858 72nd Ave. S., Kent, Washington 98032 (US) 

(71) 

KOLLE, Jack (72)  
  
 (73)  

 (74)  وجدى نبيه عزيز
 (54)  جهاز لفصل غاز من سائل لمائع ثنائى الطور

 PCT/CA2005/001439- 60/611,111  (31) 
 2005/9/20-  2004/9/20 (32) 

US - CA  (33) 
int. Cl. E21B21/00,E21B43/34  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  12  

 



91  

 
025285  (11) 

2008061073  (21) 
2008/6/22  (22) 

INEOS EUROPE LIMITED (UNITED KINGDOM)
Hawkslease, Chapel Lane. Lyndhurst.Hampshire SO43 7FG (GB) 

(71) 

FUDER, Franz (72)  
WILSON, David, Charles  

  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  عملية إلزالة المواد المحتوية على األآسجين من تيار غازي

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

int. Cl. C10G 70/06 &53/72, B01D 53/50  (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  13  

 



92  

 
025286  (11) 

2009111689  (21) 
2009/11/17  (22) 

DRESSER ITALIA S.R.L.
Via Cassano, 77,I-80020 Casavatore (IT) 

(71) 

BIANCHI, Andrea (72)  
PETRACCHI, Paolo  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  إطار آلالت تعمل بموائع

PCT/IB2008/001205 - MI2007A001000  (31) 
2008/9/5 - 2007/5/17  (32) 

WO - IT  (33) 
int. Cl. F02F 7/00,F04B 39/12,F16M 1/02  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  14  

 



93  

 
025287  (11) 

2008091571  (21) 
2008/9/22  (22) 

DE'LONGHI S.P.A
Via L. Seitz, 47, I-31100 Treviso (IT) 

(71) 

MAZZON, Renzo (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  هربائية لطهي األطعمةشواية آ

- PCT/EP2007/002239- MI 2006 A000525  (31) 
2006/3/22 - 2007/3/14  (32) 

IT - EP  (33) 
int. Cl. E05d11/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  

 

-  15  



94  

 

025292  (11) 
2008020335  (21) 

2008/2/27  (22) 
Syngenta Participations AG (SWITZERLAND)
Schwarzwaldallee215, CH-4058 Basel, Switzerland 

(71) 

CORSI, Camilla (72)  

WALTER, Harald  

EHRENFREUND, Josef  

TOBLER, Hans  

  
 (73)  

 (74)  سهير ميخائيل رزق
 (54)  عمليه النتاج انيلينات

PCT/EP2006/008398 - 1416/05  (31) 
2006/8/28 - 2005/8/30  (32) 

EP - CH  (33) 
int. Cl. C07C209/62, 209/10,211/45,211/48,  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   16  

 



95  

 
 

025299  (11) 
PCT/NA2006/000062  (21) 

2006/1/21  (22) 
KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS
444 West 78th Street, Bloomington, MN 55435 (US) 

(71) 

WILLIAM Dawson (72)  
ROBERT Macdonald,  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  طريقه لعمل قالب جدار

- PCT/US2004/023256 - 29/186.712 - 10/754.454 (31) 
2003/9/1 - 2003/7/21 - 2003/7/19  (32) 

US - US - US  (33) 
int. Cl. E02D 29/02, E04C 1/39,B28B 7/24  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  17  

 



96  

 
025300  (11) 

PCT/NA2007/000602  (21) 
2007/6/17  (22) 

SOLVAY (BELGIUM)
Rue Du Prince Albert, 33, B-1050 Brussels (BE) 

(71) 

STREBELLE, Michel (72)  
BALTHASART, Dominique  

  
 (73)  

 (74)  وجدى نبيه عزيز
 (54)   ديكلورو ايثان– 2ر1عملية لصنع 

PCT/EP2005/057049 -0503258 - 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, 17/156,17/20&C07F14/06,19/045,21/06,  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  18  

 



97  

 
025301  (11) 

2009121868  (21) 
2009/12/22  (22) 

SO.M.I. PRESS - SOCIETA' METALLI INIETTATI S.P.A.
4, Via S. Scandalli,I-60022 Castelfidardo (AN) 

(71) 

MANDOLESI, Andrea (72)  
MORELLI, Enrico  
SERENELLINI, Paolo  

  
 (73)  

 (74)  وجدى نبيه عزيز
 (54)  موقد محسن مزدوج للوحات غاز ساخنه ذات تيجان متعدده من اللهب

 PCT/EP2008/057822-  MC2007A000130  (31) 
2007/6/28 - 2008/6/19  (32) 

IT - EP  (33) 
int. Cl. F23D 14/06,F23D 14/64,F23D 14/70  (51) 

    سنه20 :مدة الحماية

  
 

-  19  

 



98  

 
025302  (11) 

2009111652  (21) 
2009/11/10  (22) 

CHOMARAT, Gilbert
Chemin des Hauts-Crêts 8,CH-1223 Cologny (ch) 

(71) 

CHOMARAT, Gilbert (72)  
PONCET, Jean-François  

 (73)  
 (74) وجدى نبيه عزيز 

 (54)  مل تلك الحافظهحافظه تقويه نسيج وطريقه لع
PCT/IB2008/051905 - 07 55073 - 07 57334  (31) 

2008/5/14 - 2007/5/15 - 2007/3/9  (32) 
WO - FR - FR  (33) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  20  

 



99  

 
025303  (11) 

2009101574  (21) 
2009/10/25  (22) 

BLASTERS, LLC.
7815 Professional Place Tampa, Florida 33637 (US) 

(71) 

BOOS, Scott F. (72)  
BOOS, Frederick A.  

  
 (73)  

 (74)  وجدى نبيه عزيز
 (54)  ازاله الخرسانه المتبقيه من قالبات الخرسانه جاهزه الخلط

PCT/US2007/085248  (31) 
2007/11/20  (32) 

US  (33) 
int. Cl. B08B 9/00  (51) 

    سنه20: ة الحمايةمد

  
 

-  21  

 



100  

 
025304  (11) 

2009101478  (21) 
2009/10/7  (22) 

SMS DEMAG AG
Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Düsseldorf (DE) 

(71) 

LINDNER, Florian (72)  
MUNKER, Jochen  
JEPSEN, Olaf, Norman  
RAINER, Peter  

  
 (73)  

 (74)  ى نبيه عزيزوجد
 (54)  اسطوانه درفله متعدده االجزاء

PCT/EP2008/004694 - 10 2007 027 439.6 - 10 2008 027 494.1  (31) 
2008/6/12 - 2007/6/14 - 2008/6/10  (32) 

EP - DE - DE  (33) 
int. Cl. B21B 27/03  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  22  

 



101  

 
025305  (11) 

2009121800  (21) 
2009/12/9  (22) 

SMS DEMAG AG
Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Düsseldorf (DE) 

(71) 

SEIDEL, Jürgen (72)  
WINDHAUS, Ernst  
REIFFERSCHEID, Markus  
MULLER, Jürgen  

  
 (73)  

 (74)  وجدى نبيه عزيز
 (54)  ذطريقه لتصنيع شريط من الفوال

PCT/EP2008/006316 - 10 2007 036 967.2 - 10 2007 058 709.2  (31) 
2008/7/31 - 2007/8/4 - 2007/12/6  (32) 

EP - DE - DE  (33) 
int. Cl. B21B 1/46,B21B 37/74  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  23  

 



102  

 
025306  (11) 

2009050753  (21) 
2009/5/21  (22) 

SMS DEMAG AG
Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Düsseldorf (DE) 

(71) 

KUMMEL, Lutz (72)  
BEHRENS, Holger  
LENGSDORF, Christian  
JURGENS, Robert  

  
 (73)  

 (74)  وجدى نبيه عزيز
 (54)  طريقة وجهاز للمعالجة الحرارية للحام

PCT/EP2007/010074 - 102006055402.7 - 102007024654.6 - 
102007054876.3  

(31) 

2007/11/21 - 2006/11/22 - 2007/5/26 - 2007/11/15  (32) 
EP - DE - DE - DE  (33) 

int. Cl. B23K 26/42  (51) 
    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  24  

 



103  

 
025307  (11) 

2009121765  (21) 
2009/12/6  (22) 

SMS DEMAG AG
Eduard-Schloemann-Strasse 4,40237 Düsseldorf-(DE) 

(71) 

OHLERT, Joachim (72)  

SCHUSTER, Ingo  

SUDAU, Peter  

SEIDEL, Jürgen  

  
 (73)  

 (74)  وجدى نبيه عزيز
 (54)  )الفوالذ(طريقه للدلفنه على الساخن وللمعالجه الحراريه لشريط من الصلب 

PCT/EP2008/004435  - 10 2008 010 062.5 - 10 2007 029 280.7 (31) 
2008/6/4 - 2007/6/22 - 2008/2/20  (32) 

EP - DE - DE  (33) 
int. Cl. B21B 1/26,C21D 8/02, 8/04,  (51) 

   سنة20: مدة الحماية

  
 

-   25  

 
 

 



104  

 
025308  (11) 

2008121999  (21) 
2008/12/14  (22) 

REPSOL, YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
C/ Orense 34, E-28020 Madrid (ES) 

(71) 

NERIN DE LA PUERTA, Cristina (72)  
ASTUDILLO CAMPILLO, Marisa  
COVIAN SANCHEZ, Ignacio  
MUJIKA GARAI, Ramon  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  بطريقة فعالة لمنع تعرضه للكائنات الممرضةتعبئة الطعام 

 PCT/ES2007/070039 - P200601550  (31) 
2006/6/8 - 2007/2/27  (32) 

ES - ES  (33) 
int. Cl. A61K 36/54,A61P 31/04,A61P 31/10,B65D 81/28,C08L 

91/06  
(51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  26  

 



105  

 
025309  (11) 

PCT/NA2007/000241  (21) 
2007/3/1  (22) 

ELTECH SYSTEMS CORPORATION
100 Seventh Avenue, Suite 300, Chardon, OH 44024 (US) 

(71) 

HARDEE, Kenneth, L (72)  
Di FRANCO, DinoF  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  لمنخفضيستخدم للجهد الزائد للكلور ا PD غالف يحتوى على

PCT/US2004/028454  (31) 
2004/1/9  (32) 

US  (33) 
int. Cl. C25B 11/04  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  27  

 



106  

 
025310  (11) 

PCT/NA2006/000612  (21) 
2006/6/22  (22) 

ECOPHOS
RUE LAID BURNIAT, 3, B- 1348 LOUVAIN - LA - NEAVE - 
BELGIUM 

(71) 

MOHAMED Takkim (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  طريقة لتنميش خامات الفوسفات

PCT/EP2004/053697 - 2003/0683  (31) 
2004/12/23 - 2003/12/24  (32) 

EP - BE  (33) 
int. Cl. C01B 25/22, 25/32,  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  28  

 



107  

 
025311  (11) 

2009040535  (21) 
2009/4/16  (22) 

JOHNSON MATTHEY PLC
40-42 Hatton Garden,London EC1N 8EE 

(71) 

CAMPBELL, Graeme Douglas (72)  
KELLY, Gordon James  
CAMPBELL, Fiona Mary  
WILLIAMS, Brian Peter  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  لية لتحضير محفزاتعم

PCT/GB2007/050643- 0620793.0   (31) 
2006/10/20 - 2007/10/18  (32) 

GB - GB  (33) 
int. Cl. B01F 11/00,B01J 23/00,B01J 23/80,B01J 37/03  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  29  

 



108  

 
025312  (11) 

2009061005  (21) 
2009/6/28  (22) 

Anfocalas Anturnlchional Group Limited
ul. Trofimova, 1/17-79,Moscow, 115432 

(71) 

KACHKIN, Victor Vasilievich (72)  
SOLINOV, Vladimir Fyodorovich  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  وحدة نمطية معلوماتية ضوئية

 PCT/EA2007/000009-  200700302 (31) 
2006/12/28 - 2007/10/23  (32) 

int. Cl. G09F 13/00  (51) 
    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  30  

 



109  

 
025313  (11) 

2008122025  (21) 
2008/12/17  (22) 

CIPLA LIMITED (INDIA)
289 Bellasis Road, Mumbai central, Mumbai 400 008 (IN) 

(71) 

MALHOTRA, Geena (72)  
LULLA, Amar  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  وسيله استنشاق محسنه لمسحوق جاف

 PCT/GB2007/002257- 957/MUM/2006   (31) 
2006/6/16 - 2007/6/15  (32) 

IN - GB  (33) 
int. Cl. A61M 15/00  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  31  

 



110  

 
025314  (11) 

PCT/NA2006/000193  (21) 
2006/2/27  (22) 

SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD (JAPAN)
5-2. HIGASHI - SHIMBASHI - CHOME, MINATO - KU TOKYO 
105 - 7117 - JAPAN(JP) 

(71) 

TAKEO Wakita (72)  
HIROYUKI Katsuta  
AKIYOSHI Kai  
YUTAKA Ciba  
KIYOSH Takahashi  
HIROKO Kato  
NOBUYUKI Kawahara  
MICHIKAZU Nomura  
HIDENORI Daido  
JUNJI Maki  
SHINICHI Banba  
ATSUKO Kawahara  
KEL Yoshida  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  طريقه النتاج مبيد حشرى لالستخدام الزراعى

PCT/JP2004/012416 - 2003-305816  (31) 
2004/8/23 - 2003/8/29  (32) 

JP - JP  (33) 
int. Cl. A01N 47/20,C01C271/28  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  32  

 



111  

 
025315  (11) 

PCT/NA2006/000179  (21) 
2006/2/21  (22) 

STOLLER ENTERPRISES, INC.(UNITED STATES OF 
AMERICA)
4001 W. Sam Houston Parkway North, Suite 100, Houston, TX 
77043 (US) 

(71) 

STOLLER, Jerry, H.; (72)  
LECLERE, Sherry  
LIPTAY, Albert  

  
 (73)  

 (74)  اسنزيه اخنوخ صادق الي
 او/طرق لتحسين النمو وانتاجيه المحصول للنباتات بواسطه ضبط المستويات النسب و

  العوامل المساعده للهرمونات النباتيه
(54) 

PCT/US2004/026851- 60/549,486- 10/677,708- 60/497,150  (31) 
2003/8/22 - 2003/2/10 - 2004/3/2 - 2004/8/18  (32) 

US - US - US - US  (33) 
int. Cl. A01N 25/00,A01N 3/00,A01P 21/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  33  

 



112  

 
025316  (11) 

2009111728  (21) 
2009/11/24  (22) 

HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD.
500 Queen Street South Bolton, Ontario L7E 5S5 (CA) 

(71) 

Jean Christophe Witz (72)  
Bruce Clive Dearling  
Christel Laurent Sigler  

  
 (73)  

 (74)  نزيه اخنوخ صادق الياس
 (54)  )األولي(شكل مبدئي وصف متراص من قوالب إلنتاج ذلك الشكل المبدئي 

- PCT/CA2008/002056- 11/956,380  (31) 
2007/12/14 - 2008/11/24  (32) 

US - CA  (33) 
int. Cl. B29C 49/02,B29C 49/48  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  34  

 



113  

 
025320  (11) 

2008081330  (21) 
2008/8/5  (22) 

Nokia Siemens Networks S.p.A
S.S. 11 Padana Superiore Km 158, I-20060 Cassina de' Pecchi (IT) 

(71) 

DE ZEN, Giovanna (72)  
  
 (73)  

 (74)  ماجده هارون
شخصية  طريقة و تصميم لتوصيل وسط متعددة لبطاقة أعمال مسبقة التصميم وفقا لتعيينات

  لتحسين خط النداء الحالى IMS قائمة على PLMS من خالل
(54) 

 PCT/EP2007/000942- 06425070.7  (31) 
2006/2/10 - 2007/2/5  (32) 

EP - EP  (33) 
int. Cl. H04L 29/06  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  35  

 



114  

 
025322  (11) 

2008061048  (21) 
2008/6/19  (22) 

UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)
25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-
5017 (US) 

(71) 

ANDERSEN, James, M. (72)  
PUJADO, Peter R.  

  
 (73)  

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54)  تحويل اآسيجينات الى اولفينات بالتبادل المزدوج

PCT/US2006/062261 - 11/315,935  (31) 
2006/12/22 - 2005/12/22  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. C07C 2/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  36  

 



115  

 
025323  (11) 

2009081210  (21) 
2009/8/10  (22) 

UOP LLC (united states od america)
25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-
5017 (US) 

(71) 

SOHN, Stephen W. (72)  
RILEY, Mark G.  

  
 (73)  

 (74)  هدى عبد الهادى
 (54)  ت و جهاز لصنع الكيل بنزينات منظفه باستخدام االلكله االنتقاليهعمليا

 PCT/US2008/053372- 11/673,938  (31) 
2007/2/12 - 2008/2/8  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. C07C 15/00,C07C 2/64  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  37  

 



116  

 
025324  (11) 

2008061035  (21) 
2008/6/18  (22) 

BJ SERVICES COMPANY, U.S.A. (UNITED STATES OF 
AMERICA)
4601 Westway Park Blvd., Houston, TX 77041 (US) 

(71) 

HILL, Thomas, G., Jr (72)  
BOLDING, Jeffrey, L  
SMITH, David, R  

  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  هيدروليكي لُمعدَّة بئرطريقة وجهاز للتخطي ال

PCT/US2006/026782 - PCT/US2005/047007  (31) 
2006/10/7 - 2005/12/22  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl.E21B 23/01, 43/16  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  38  

 



117  

 
025325  (11) 

2009030360  (21) 
2009/3/18  (22) 

GOSSAMER SPACE FRAMES
Pier D, Berth D54,Long Beach, CA 90802 

(71) 

CURTIS, Gary, N. (72)  
HACKBARTH, Dean, R.  
REYNOLDS, Glenn, A.  

  
 (73)  

 (74)  هدى آنيس سراج الدين
 (54)  نظام نقطة توصيل لها إطار هيكلى

- PCT/US2007/005761- 11/525,721  (31) 
2006/9/22 - 2007/3/8  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. E04B 7/08,E04H 12/00  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  39  

 



118  

 
025326  (11) 

2009010123  (21) 
2009/1/28  (22) 

RED LION CEMENT TECHNOLOGY LIMITED
c/o Saint Vincent Trust Services Limited, Trust House, 112 Bonadie 
Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines (GD) 

(71) 

DAVIDOVITS, Ralph (72)  
DAVIDOVITS, Marc  
DAVIDOVITS, Joseph  

  
 (73)  

 (74)  هدى انيس سراج الدين 
 (54)  أسمنت جيو بوليميرى يعتمد على الرماد المتطاير ويكون امن

PCT/FR2007/001285- 0606923  (31) 
2006/7/28 - 2007/7/26  (32) 

FR - FR  (33) 
int. Cl. C04B 18/08,C04B 28/00  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  40  

 



119  

 
025327  (11) 

PCT/NA2005/000601  (21) 
2005/10/1  (22) 

ZELEZNY, Eduard - TOLAROVA, Simona - ZELEZNY, Filip
M. Cibulkove 9, 140 00 Praha 4 ( CZ) - - 

(71) 

ZELEZNY , EDUARD (72)  
  
 (73)  

 (74)  هدى انيس سراج الدين 
 (54)  طريقة وجهاز لتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية

PCT/CZ2004/000015- PV2003.927 -  (31) 
2003/4/1 - 2004/3/25  (32) 

CZ - CZ  (33) 
int. Cl. F01B 3/00,F02G 1/043  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  41  

 



120  

 
025328  (11) 

2009121764  (21) 
2009/12/3  (22) 

CONCAST AG
Todistrasse 9,CH-8027 Zürich (CH) 

(71) 

ROEHRIG, Adalbert (72)  
KAWA, Franz  

  
 (73)  

 (74)  هدى انيس سراج الدين 
 (54)  لصب المستمر للكتل واللوحات وقضبان الدلفنةل) سبك(قالب صب 

PCT/EP2008/004067 - 00906/07  (31) 
2008/5/21 - 2007/6/4  (32) 

EP - CH  (33) 
int. Cl. B22D 11/055  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  42  

 



121  

 
025329  (11) 

2010010092  (21) 
2010/1/18  (22) 

TING, San-Lang
No. 73-6, Lane 2, DaXin Road,Xihu Village,Puyan Shiang,Changhau 
County,Taiwan 51645 (CN)

(71) 

TING, San-Lang (72)  
  
 (73)  

 (74)  هدى انيس سراج الدين 
 (54)  غطاء مرآبه متعدد الوظائف

 PCT/CN2007/002207  (31) 
2007/7/19  (32) 

CN  (33) 
int. Cl. B60J 7/12,B60P 7/02  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  43  

 



122  

 
025330  (11) 

PCT/NA2007/000688  (21) 
2007/7/3  (22) 

INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L (SWITZERLAND)
Talstrasse 80, CH-8001 Zurich (CH) 

(71) 

PEARSON, Ian (72)  
CEPEDA, Eduardo Garcia-verdugo  
HAMLEY, Paul  
POLIAKOFF, Martyn  
AIRD, Graham Robert  
COOTE, Dr. Alexander Stuart  
YAN, Chong  
THOMAS, William Barry  

  
 (73)  

 (74)  هدى آنيس سراج الدين
 (54)  تحضير الالآتامات

PCT/US2005/046293 - 60/645.219  (31) 
2005/12/21 - 2005/1/18  (32) 

US - US  (33) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  44  

 



123  

 
025331  (11) 

2008081403  (21) 
2008/8/20  (22) 

PETER OPSVIK AS
Pilestredet 27H, N-0164 Oslo (NO) 

(71) 

PETER Opsvik As (72)  
  
 (73)  

 (74)  هدى انيس سراج الدين 
 (54)  سى االطفالاداه لتثبيت الظهر فى آر

PCT/NO2007/000070- 20060918  (31) 
2006/2/24 - 2007/2/23  (32) 

NO - NO  (33) 
int. Cl. A47D15/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  45  

 



124  

 
025332  (11) 

2008081375  (21) 
2008/8/13  (22) 

BAKER HUGHES INCORPORATED
2929 ALLEN PARKWAY , SUITE 2100 , HOUSTON , TEXAS 
77019 US 

(71) 

VACHON, Guy, P (72)  
  
 (73)  

 (74)  هدى انيس سراج الدين 
 (54)  طريقة و نظام للتحكم فى وسيلة تحكم فى التدفق فى اإلتجاه السفلى لحفرة

PCT/US2007/003763- 11/352 668  (31) 
2006/2/13 - 2007/2/12  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. E21B 23/04  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  46  

 



125  

 
025333  (11) 

2008111883  (21) 
2008/11/19  (22) 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)
WITTELSBACHERPLATZ Z, 80333 MUNCHEN - GERMANY 

(71) 

RZIHA, Michael (72)  
  
 (73)  

 (74)   هارونماجدة
جهاز  جهاز لقياس قياسات النقاوه فى دوره اوساط فى محطه توليد قدره و طريقه تشغيل

  القياس هذا
(54) 

PCT/EP2007/055380- 06013354.3   (31) 
2006/6/28 - 2007/6/1  (32) 

EP - EP  (33) 
int. Cl. C02F 1/42,F01K 21/06,F22D 11/00  (51) 

   نه س20: مدة الحماية

  
 

-  47  

 



126  

 
025334  (11) 

2010020307  (21) 
2010/2/24  (22) 

BAKER HUGHES INCORPORATED
P.O. Box 4740,Houston, TX 77210-4740 

(71) 

JOHNSON, Michael, H. (72)  
ROSENBLATT, Steve  
RICHARD, Bennett  

  
 (73)  

 (74)  هدى انيس سراج الدين 
 (54)   تحكم بالحفر فى الرمالبطانه

  PCT/US2008/073540- 11/845,893   (31) 
2007/8/28 - 2008/8/19  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. E21B 43/34,E21B 7/00  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  48  

 



127  

 
025335  (11) 

2008061044  (21) 
2008/6/19  (22) 

ABBOTT LABORATORIES (UNITED STATES OF AMERICA)
DEPT. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064 
(US) 

(71) 

JOHNS, Paul, W (72)  
LAI, Chron-Si  

  
 (73)  

 (74)  هدى آنيس سراج الدين
 (54)  مستحلبات غذائيه مستحثه اللزوجه

PCT/US2006/048430 - 60/752 613  (31) 
2006/12/19 - 2005/12/21  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. A23L1/05, 1/29,1/305,  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  49  

 



128  

 
025336  (11) 

PCT/NA2007/000774  (21) 
2007/7/26  (22) 

NAGRAID S.A ( SWITZERLAND)
CRET-DU- LOCLE 10, CH-2322 LE CRET- DU- LOCLE - 
SWITZERLAND 

(71) 

DROZ, FRANÇOIS (72)  
  
 (73)  

 (74)  هدى آنيس سراج الدين
 (54)  طريقه تثبيت مجموعه الكترونيه فوق بطاقه وجهاز تثبيت هذه المجموعه

PCT/EP2006/050585 - 051 090 94.2 - 051 006 94.8  (31) 
2006/2/1 - 2005/9/30 - 2005/2/1  (32) 

EP - EP - CH  (33) 
int. Cl. G06K 19/077(2006.01)  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  50  

 



129  

 
025337  (11) 

2008071193  (21) 
2008/7/16  (22) 

ASTRAZENECA AB
S-151 85, S-SWEDEN Sodertalje (SE) 

(71) 

LENA Axelson-Larsson (72)  
MARIA Benktzon  
THOMAS Nilsson  
ULRIKA Veljbrink  
LARS Aba Rvidsson  

  
 (73)  

 (74)  هدى انيس سراج الدين
 (54)  نظام غلق وعاء مقاوم لالطفال و طريقه لفتحه

PCT/SE2007/000043 - 0600126-7 - 0601425-2  (31) 
2007/1/18 - 2006/1/20 - 2006/6/29  (32) 

SE - SE - SE  (33) 
int. Cl. B65D 50/10  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  51  

 



130  

 
025338  (11) 

2009121757  (21) 
2009/12/3  (22) 

BAKER HUGHES INCORPORATED
P.O.Box 4740,Houston, TX 77027 (US) 

(71) 

JOHNSON, Michael H. (72)  
MURRAY, Douglas J.  
BENNETT, Richard  

  
 (73)  

 (74)  نيس سراج الدين هدى ا
 (54)  طريقه إآتمال للتكسير وتعبئه الحصى

PCT/US2008/065371- 11/757,885  (31) 
2007/6/4 - 2008/5/30  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. E21B 43/04,E21B 43/267  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  52  

 



131  

 
025339  (11) 

2008071122  (21) 
2008/7/2  (22) 

RED BULL GMBH (AUSTRIA)
Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See (AT) 

(71) 

JEHART, Martin (72)  
ARNOLD, Michael  

  
 (73)  

 (74)  هدى آنيس سراج الدين
جسم على شكل مخروط ناقص مجوف يمكن تثبيته بضغط الهواء الموجب ويمكن تثبيته 

  سائل تثبيتقاعدة بواسطة و على
(54) 

PCT/AT2006/000005  (31) 
2006/1/5  (32) 

AT  (33) 
int. Cl. G09F 15/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  53  

 



132  

 
025340  (11) 

2009010096  (21) 
2009/1/21  (22) 

EVONIK DEGUSSA GMBH (germany)
Rellinghauser Str. 1-11 45128 Essen (DE) 

(71) 

JAKOB, Harald (72)  
LEININGER, Stefan  
OVERDICK, Ralph  

  
 (73)  

 (74)  سهير ميخائيل رزق
 (54)  جزيئات مغلفه لفوق آربونات الصوديوم

 PCT/EP2007/056739 - 06117986.7   (31) 
2006/7/27 - 2007/4/7  (32) 

EP - EP  (33) 
int. Cl. C01B 15/10,C11D 17/00,C11D 3/02,C11D 3/39  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  54  

 



133  

 
025341  (11) 

PCT/NA2007/001149  (21) 
2007/10/24  (22) 

BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT(GERMANY)
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim (DE) 

(71) 

SUTY-HEINZE, Anne (72)  
HUNGENBERG, Heike  
THIELERT, Wolfgang  
ELBE, Hans-Ludwig  

  
 (73)  

 (74)  سهير ميخائيل رزق
 (54)  إدماجات لمواد فعالة مبيدة لالفات

PCT/EP2006/003487 - 5,102005022147 - 2,102005019713  (31) 
2006/4/15 - 2005/5/13 - 2005/4/28  (32) 

EP - DE - DE  (33) 
int. Cl. A01N45/56,37/22,51/00, A01P7/003/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  55  

 



134  

 
025342  (11) 

2008081399  (21) 
2008/8/19  (22) 

PANDROL LIMITED
5563 Station Road, Addlestone, Surrey KT15 2AR, United Kingdom 

(71) 

HEWLETT , Paul (72)  
GARDNER, Christopher  
COX, Stephen, John  
SOMERSET, Martin  

  
 (73)  

 (74)  سهير ميخائيل رزق
 (54)  مشبك تثبيت قضيب سكة حديد

 PCT/GB2007/000610- 2,0603434   (31) 
2006/2/21 - 2006/2/21  (32) 

GB - GB  (33) 
int. Cl. E01B 9/30  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  56  

 



135  

 
025343  (11) 

PCT/NA2007/000252  (21) 
2007/3/7  (22) 

ADC GmbH
Beeskowdamm 3-11, 14167 Berlin Germany 

(71) 

Neumetzler, Heiko (72)  

Klein, Harald  

Oltmanns  

NIJHUIS Antony  

  
 (73)  

 (74)  سهير ميخائيل رزق
 (54)  مها فى االتصال عن بعد و تكنولوجيا المعلوماتوحدة أتصال يتم استخدا

PCT/EP2005/009317 - 102004043764.5  (31) 
2005/8/30 - 2004/10/9  (32) 

EP - DE  (33) 
int. Cl. H01R 13/73,H04Q 1/14  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   57  

 
 

 



136  

 
025344  (11) 

PCT/NA2006/000856  (21) 
2006/9/12  (22) 

H. LUNDBECK A/S (DENMARK)
Ottiliavej 9 DK-2500 Valby - Copenhagen (DK) 

(71) 

WENZEL TORNOE, Christian (72)  
ROTTLÄNDER, Mario  
KHANZHIN, Nikolay  
RITZÈN, Andreas  
WATSON, William Patrick  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  ت مورفولين وثيو مورفولين بها استبدالمشتقا

- PCT/DK2005/000159- PA 200400412  - 60/552,574 (31) 
2004/3/12 - 2004/3/12 - 2005/3/9  (32) 

US - DK - DK  (33) 
int. Cl. C07D295/12,265/06,279/12,31/5355&A61P25/22, 
31/541,417/04 &A61K31/4406, 

(51) 

    سنة20: ةمدة الحماي

  
 

-  58  

 



137  

 
025345  (11) 

2009050706  (21) 
2009/5/13  (22) 

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)
182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111 (JP) 

(71) 

OTSUBO, Toshifumi (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 ضه من نوع سروال داخلى تستعمل لمره واحده والحفاضه من نوعطريقه النتاج حفا
  السروال الداخلى

(54) 

 PCT/JP2007/070273- 2006-309653  (31) 
2006/11/15 - 2007/10/17  (32) 

JP - JP  (33) 
int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/49,A61F 13/496  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  59  

 



138  

 
025346  (11) 

2008020208  (21) 
2008/2/5  (22) 

WINLOC AG 
P.O.BOX 4233, BAARERTASSE 43, CH-6304 ZUG (CH) 
(SWITZERLAND)

(71) 

WINDEN BO (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  نظام قفل ومفتاح يشتمل على ألسنة قفل محسنة
PCT/SE2006/000913 - 0501782-7  (31) 

2006/7/26 - 2005/8/5  (32) 
SE - SE  (33) 

int. Cl. EO5B15/12  (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  60  

 



139  

 
025347  (11) 

2008081338  (21) 
2008/8/5  (22) 

SYSTEM S.P.A.
VIA GHIAROLA VECCHIA 73, I- 41042 FIORANO 
MODENESE(IT) 

(71) 

KAMORANI, Carlo, Antonio (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  التزيين بمادة مسحوق

PCT/IB2007/000419 - MO2006A000058 - MO2006A000059 - 
MO2006A000060 - MO2006A000061 - MO2006A000135  

(31) 

2007/2/21 - 2006/2/21 - 2006/1/2 - 2006/2/21 - 2006/2/21 - 2006/4/26 (32) 
WO - IT - IT - IT - IT - IT  (33) 

int. Cl. B28B 11/04  (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  61  

 



140  

 
025348  (11) 

2008010011  (21) 
2008/1/3  (22) 

NESTE OIL OYJ(FINLAND)
Keilaranta 8, FI-02150 Espoo (FI) 

(71) 

AALTO, Pekka (72)  
HARLIN, Elina  
MYLLYOJA, Jukka  

  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  عملية لتصنيع هيدروآربون الديزل الخفيف

- PCT/FI2006/050300 - 05014426.0- 60/695.852  (31) 
2005/7/5 - 2006/6/29 - 2005/7/4  (32) 

US - FI - EP  (33) 
int. Cl. C01G45/12,C10G 3/00,C10G 45/02  (51) 

    سنة20: دة الحمايةم

  
 

-  62  

 



141  

 
025349  (11) 

2008030435  (21) 
2008/3/12  (22) 

TRYDEL RESEARCH PTY. LTD
31 Cornhill Street, Ferntree Gully, Victoria 3156 (AU) 

(71) 

DOWEL, Terence (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  بتحسينات في جهاز منع تسر

PCT/AU2006/001365 - 2005905041  (31) 
2006/9/13 - 2005/9/13  (32) 

AT - AT  (33) 
int. Cl. B29C 73/02  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  63  

 



142  

 
025350  (11) 

2009121909  (21) 
2009/12/24  (22) 

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier,F-92500 Rueil Malmaison(fr) 

(71) 

AMBLARD, Jean-Yves (72)  
LE-CORRE, Noël  
MOREAU, Luc  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  جهاز قطع آهربائي به وظيفة آهربائية مكملة
PCT/FR2008/000804- 07/04685     (31) 

2007/6/29 - 2008/12/6  (32) 
FR - FR  (33) 

int. Cl. H01H 83/22,H01H 9/34  (51) 
    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  64  

 



143  

 
025351  (11) 

2009081264  (21) 
2009/8/20  (22) 

DE BORTOLI, Alessandro - TOSOLINI, Paolo
Via della Resistenza, 144,I-33019 Tricesimo (UD) - Via Pietro 
Micca, 28,I-33040 Povoletto (UD) 

(71) 

DE BORTOLI, Alessandro (72)  
TOSOLINI, Paolo  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  آلة تكوين جرعات لجرعة مقننة من منتجات معجنة

PCT/EP2007/010478- UD2007A000041  (31) 
2007/2/21 - 2007/2/12  (32) 

IT - EP  (33) 
int. Cl. B65B 3/32,B65B 37/10,B65B 37/20  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  65  

 



144  

 
025352  (11) 

2010010054  (21) 
2010/1/11  (22) 

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
Carel van Bylandtlaan 30,NL-2596 HR The Hague(NL) 

(71) 

CHANTANT, Francois (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  طريقه وجهاز الساله تيار هيدروآربوني غازي
 PCT/EP2008/059051- 07112361.6  (31) 

2007/12/7 - 2008/10/7  (32) 
EP - EP  (33) 

int. Cl. F25J 1/02  (51) 
    سنه20: مدة الحماية
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025353  (11) 

2008020240  (21) 
2008/2/10  (22) 

MICROSOFT CORPORATION.(UNITED STATES OF AMERICA)
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 (US) 

(71) 

SRINIVASAN, Sridhar (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  جهاز وطريقه لتشفير وفك تشفير اوساط رقميه
PCT/US2006/030308 - 11/203.008  (31) 

2006/8/3 - 2005/8/12  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. H03M 7/40  ,H03M 7/46  ,H04N 7/12  (51) 
    سنة20: مدة الحماية
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025354  (11) 

PCT/NA2006/000637  (21) 
2006/7/4  (22) 

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP (UNITED 
STATES OF AMERICA)
10001 Six Pines Drive, The Woodlands, TX 77380 (US) 

(71) 

MCDANIEL, Max, P (72)  
MARTIN, Joel, L  
BENHAM, Elizabeth, A  
MUNINGER, Randy  
JERDEE, Gary  
SUKHADIA, Ashish, M  
YANG, Qing  
THORN, Matthew  
JENSEN, Michael  

 (73)  
 (74)  سمر احمد اللباد 

 (54)  ترآيبات لمحفز وبولى أوليفينات لتطبيقات تغليف بالبثق
PCT/US2005/000278 - 10/755.083  (31) 

2004/1/6 - 2004/1/9  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. C08F4/58,C08F4/642  (51) 
    سنة20: مدة الحماية
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2010010059  (21) 

2010/1/12  (22) 
OUTOTEC OYJ
Riihitontuntie 7 FIN-02200 Espoo (FI) 

(71) 

ANASTASIJEVIC, Nikola (72)  
SCHNEIDER, Günter  
MISSALLA, Michael  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  عمليه ومحطه لتكرير النفط المحتوى على مواد صلبه

PCT/EP2008/005078 - 10 2070 032 683.3  (31) 
2008/6/24 - 2007/7/13  (32) 

EP - DE  (33) 
int. Cl. C10B 49/22,C10B 53/06,C10G 1/00,C10G 1/02  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025356  (11) 

2008061026  (21) 
2008/6/17  (22) 

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED 
(UNITED KINGDOM)
Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7BP (GB) 

(71) 

GAEMERS, Sander (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  الغاز عملية إلنتاج منتج في طور مكثف من واحدة أو أآثر من المواد المتفاعلة في طور

PCT/GB2006/004359 - 05257795.4  (31) 
2006/11/22 - 2005/12/19  (32) 

GB - EP  (33) 
int. Cl. B01J 23/75,B01J 8/04,C10G 2/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
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025357  (11) 

2009111617  (21) 
2009/11/2  (22) 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. LTD.
16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo108-8215 JAPAN 

(71) 

TSUCHIYAMA, Yoshihiko (72)  
NAGAO, Shozo  
SONODA, Keisuke  

  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  جهاز تهويه

PCT/JP2008/062358-  2008,191866 (31) 
2007/7/24 - 2008/8/7  (32) 

JP - JP  (33) 
int. Cl. B01D 19/00,B01D 53/50,B01D 53/77,C02F 1/20  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025358  (11) 

2009111626  (21) 
2009/11/3  (22) 

FIKE CORPORATION
704 SW 10th Street, Blue Springs, MO 64015 (US) 

(71) 

BURRIS, Mark (72)  
HIBLER, Donald, R.  
OHALLORAN, Daniel  
WICOFF, Joel  
BARTON, John, A.  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  اداه اآمال بئر زيت ذات قرص حاجز لسلسله انابيب قابل للفصل

- 11/858,561 - 11/744,605   PCT/IB2008/001432 (31) 
2007/5/4 - 2007/9/20 - 2008/6/3  (32) 

US - US - IB  (33) 
int. Cl. E21B 43/00  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025359  (11) 

2008040703  (21) 
2008/4/29  (22) 

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)
182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111 (JP) 

(71) 

MINATO, Hironao (72)  
BABA, Toshimitsu  
NAKAJIMA, Kaiyo  
TAKADA, Naoko  
FURUYA, Kaori  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  حفاضه يتم التحلص منها بعد االستعمال

PCT/JP2006/318476 - 2005-321609  (31) 
2006/9/19 - 2005/11/4  (32) 

JP - JP  (33) 
int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/496,A61F 13/53,A61F13/49,A61F5/44 (51) 

    سنة20: مدة الحماية
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025360  (11) 

2008101711  (21) 
2008/10/19  (22) 

INEOS EUROPE LIMITED
Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire SO43 7FG (GB) 

(71) 

WILLIAMS, Vaughan, Clifford (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  عملية لمعالجة تيار منتج

 PCT/GB2007/001077 - 0613676.6- 792.705/60  (31) 
2006/4/18 - 2007/3/26 - 2006/7/10  (32) 

US - GB - GB  (33) 
int. Cl. CO7C 243/10, C01G 70/04,27/04,281/06  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
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025361  (11) 

2009030272  (21) 
2009/3/1  (22) 

MEBIOL INC.
1-25-8, Nakahara, Hiratsuka-shi, Kanagawa,2540075(JP) 

(71) 

MORI, Yuichi (72)  
YOSHIOKA, Hiroshi  
OKAMOTO, Akihiro  
FUJII, Manabu  

  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  نظام زراعة نبات

- PCT/JP2007/067578- 2007-144202 -2006-254439  (31) 
2006/9/20 - 2007/5/30 - 2007/9/10  (32) 

JP - JP - JP  (33) 
int. Cl. A01G 1/00,A01G 13/00,A01G 25/00,A01G 27/00,A01G 7/00 (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  75  

 



154  

 
025362  (11) 

2008101662  (21) 
2008/10/9  (22) 

SCOTT,LIONEL 
DINGAN COTTAGE 96 HIGH STREET HINXTON, SAFFRON 
WALDEN ESSEX CB10 IR (GB) (UNITED KINGDOM) 

(71) 

SCOTT,LIONEL (UNITED KINGDOM) (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمرأحمد اللباد
 (54)  طريقة لمعالجة منتجات طازجه

PCT/GB2007/001313 - 0607293.8 - 0609290.2  (31) 
2007/4/10 - 2006/4/11 - 2006/5/10  (32) 

GB - GB - GB  (33) 
int. Cl. A23B 7/01  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
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025363  (11) 

2009101599  (21) 
2009/10/28  (22) 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo,1088215 

(71) 

SONODA, Keisuke (72)  
NAGAO, Shozo  
FURUKAWA, Seiji  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  وسيله ونظام الستخالص رغوه

PCT/JP2008/062890- 2008-048788- 2007-191832  (31) 
2007/7/24 - 2008/2/28 - 2008/7/7  (32) 

JP - JP - JP  (33) 
int. Cl. B01D 19/02,B01D 53/50,B01D 53/77,C02F 1/40  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025365  (11) 

2009060875  (21) 
2009/6/10  (22) 

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002 (JP) 

(71) 

UEDA, Tsuyoshi (72)  
KIRIYAMA, Kazuhisa  
HAMAMOTO, Taku  
KOYANAGI, Toru  
MORITA, Masayuki  
YONEDA, Tetsuo  

  
 (73)  

 (74)  سهير ميخائيل رزق
 (54)  ترآيبات مبيدة للحشرات

- PCT/JP2007/074372- 2007-105029- 2006-336585  (31) 
2006/12/14 - 2007/4/12 - 2007/12/12  (32) 

JP - JP - JP  (33) 
int. Cl. A01N 37/28, 43/22, 43/40, 43/56, 43/58, 43/90, 47/34, 47/40, 
51/00,  55/04,  57/32,A01P 3/00,A01P 7/00 

(51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  78  

 



157  

 
025366  (11) 

2010030479  (21) 
2010/3/24  (22) 

UHDE GMBH
Friedrich-Uhde-Strasse 15, 44141 Dortmund (DE) 

(71) 

KNOCH, Ralf (72)  
  
 (73)  

 (74)  سهير ميخائيل رزق
 (54)  جهاز تنظيف لالطار لحجره فرن الكوك

PCT/EP2008/007268 - 10 2007 046 804.2  (31) 
2008/9/5 - 2007/9/29  (32) 

EP - DE  (33) 
int. Cl. C10B 43/04,C10B 43/04  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025368  (11) 

2008081372  (21) 
2008/8/13  (22) 

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee215, CH-4058 Basel, Switzerland 

(71) 

JEANGUENAT , Andre (72)  
STOLLER Andre  
HUGHES David John  
LOISELEUR Olivier  
DURIEUX, Patricia  
TRAH, Stephan  
EDMUNDS Andrew  

  
 (73)  

 (74)  سهير ميخائيل رزق
 (54)  مبيدات أفات تحتوى الترآيب ثنائى ثانى أميد

PCT/EP2007/001283 - 06003094.7  (31) 
2007/2/14 - 2006/2/16  (32) 

EP - DE  (33) 
int. Cl. 

A01N43/00,C07D401/14,C07D409/14,C07D413/14,C07D417/14  
(51) 

    سنة20: مدة الحماية
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025369  (11) 

2009060862  (21) 
2009/6/7  (22) 

BETEILIGUNGEN SORG GMBH & CO. KG
Stoltestrasse 23, 97816 Lohr am Main (DE) 

(71) 

GROSSLER, Jürgen (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  طريقة ووسيلة الستخالص مصهور الزجاج من قنوات تدفق

PCT/EP2007/010264  (31) 
2007/11/27  (32) 

EP  (33) 
int. Cl. C03B 5/26,C03B 7/098  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025370  (11) 

2008091487  (21) 
2008/9/4  (22) 

RIB LOC AUSTRALIA PTY LIMITED
587 Grand Junction Road, Gepps Cross, S.A. 5094 (AU) 

(71) 

CRAWFORD, Glenn (72)  
BATEMAN, Ian, Roger  
MAYMAN, Craig, Anthony  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  للفطريقة وجهاز لتثبيت شريط أثناء ا

PCT/AU2007/000296 - 2006901189  (31) 
2007/3/8 - 2006/3/9  (32) 

AT - AT  (33) 
int. Cl. B21C 47/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
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025371  (11) 

2009050624  (21) 
2009/5/3  (22) 

UREA CASALE S.A.
Via Guilio Pocobelli, 6, CH-6900 Lugano-Besso (CH) 

(71) 

BRUNENGO, Paolo (72)  
ZARDI, Federico  
STICCHI, Paolo  

  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  عملية إلنتاج اليوريا ووحدة إنتاج متعلقة بذلك

 PCT/EP2007/008730- 06022991.1  (31) 
2006/11/4 - 2007/10/9  (32) 

EP - EP  (33) 
int. Cl. C07C 273/04  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025372  (11) 

2009030321  (21) 
2009/3/11  (22) 

OMYA S.A.S.
35, quai André Citroën, F-75015 Paris (FR) 

(71) 

LARGEAUD, Gil (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  ع الحجم الجسيمي للمساحيق واستخداماتهجهاز لتحديد خصائص توزي

PCT/IB2007/002644 - 0608038  (31) 
2007/9/12 - 2006/9/14  (32) 

WO - FR  (33) 
    سنه20: مدة الحماية
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025375  (11) 

2008122049  (21) 
2008/12/21  (22) 

SMS DEMAG AG
Eduard-schloemann-str. 4, 40237 Düsseldorf (DE) 

(71) 

HOLZHAUER, Thomas (72)  
MERZ, Jürgen  
BRAUKMANN, Michael  
KIPPING, Matthias  
BONA, Ali  

  
 (73)  

 (74)  وجدى نبيه عزيز
 (54)  قلب تشكيل اللفائف

PCT/EP2007/005156 - 10 2006 029 103.4 - 10 2006 048 087.2  (31) 
2007/6/12 - 2006/6/22 - 2006/10/10  (32) 

EP - DE - DE  (33) 
int. Cl. B21C 47/30  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025378  (11) 

PCT/NA2004/000053  (21) 
2004/7/14  (22) 

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO, LTD.
9, Kandatsukasa-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535 (JP) 

(71) 

NISHIBAYASHI, Toru (72)  
ADACHI, Shintaro  
SATO, Tetsuya  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  وسيلة استنشاق مسحوق

PCT/JP03/12866 - 298726/02 - 132034/03  (31) 
2003/8/10 - 2002/11/10 - 2003/9/5  (32) 

JP - JP - JP  (33) 
int. Cl. A61M 15/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
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025379  (11) 

2008050853  (21) 
2008/5/22  (22) 

HESCO BASTION LIMITED
Unit 37 Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds 
Yorkshire LS9 0NP (GB) 

(71) 

HESELDEN, James (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  حاجز واقي

PCT/GB2006/050367 - 05223925.6  (31) 
2006/1/11 - 2005/11/24  (32) 

GB - GB  (33) 
int. Cl. E02D 29/02  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
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025380  (11) 

PCT/NA2007/000702  (21) 
2007/7/8  (22) 

F F SEELEY NOMINEES PTY LTD (AUSTRALIA)
1-11 Rothesay Avenue, St Mary's, S.A. 5042 (AU) 

(71) 

JAMES, Robert, Wilton (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمرأحمد اللباد
 (54)  طريقة ومواد لتحسين عمل المبادالت الحرارية المبخره

PCT/AU2006/000025 - 2005900235  (31) 
2006/1/4 - 2005/1/11  (32) 

AU - AU  (33) 
int. Cl. B32B 3/28,F24F 6/00,F28F 25/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
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025381  (11) 

2008111822  (21) 
2008/11/11  (22) 

PENTAFRAGAS, Dimitrios
17 Elaionon Street,GR-190 09 Pikermi Attika (GR) 

(71) 

PENTAFRAGAS, Dimitrios (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  وسيلة استنشاق مسحوق جاف خاصة باإلعطاء المتزامن ألآثر من دواء

PCT/GR02/00050-  20020100159 (31) 
2002/3/29 - 2002/9/25  (32) 

GR - GR  (33) 
int. Cl. A61M 15/00  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025382  (11) 

2009060947  (21) 
2009/6/21  (22) 

BAYER SCHERING PHARMA OY
PO Box 415,FI-20101 Turku 

(71) 

TIITINEN, Emilia (72)  
JUKARAINEN, Harri  

  
 (73)  

 (74)  نزية اخنوخ صادق الياس
 ود عامل حفاز و توآوفيرول آمساعدطريقه لتصنيع بولى سيلوآسانات محبه للماء فى وج

  للعامل الحفاز
(54) 

PCT/FI2008/050113 - 07103939.0 - 07103950.7  (31) 
2008/3/11 - 2007/3/12 - 2007/3/12  (32) 

FI - EP - EP  (33) 
int. Cl. C07D311/72,C08G77/08  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025383  (11) 

2010010027  (21) 
2010/1/5  (22) 

ECOWAT AS
Richard Birkelands vei 2B,N-7034 Trondheim (NO) 

(71) 

SKJETNE, Tore (72)  
LARSEN, Roar  
LUND, Are  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  طريقه لمعالجه الماء المشتمل على مرآبات غير قطبيه

PCT/NO2008/000260- 60/929,695  (31) 
2007/7/9 - 2008/7/7  (32) 

US - NO  (33) 
int. Cl. B01D 9/02,C02F 1/00,C02F 1/22,C02F 1/52,C02F 9/02  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025384  (11) 

2009111635  (21) 
2009/11/5  (22) 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1088215 (JP) 

(71) 

SONODA, Keisuke (72)  
NAGAO, Shozo  
AKIYAMA, Tomoo  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  جهاز لنزع الكبريت من غاز عادم

 PCT/JP2008/062563- 2007-191858  (31) 
2007/7/24 - 2008/7/11  (32) 

JP - JP  (33) 
int. Cl. B01D 53/18,B01D 53/50,B01D 53/77  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025385  (11) 

2009040441  (21) 
2009/4/2  (22) 

SCT Sorain Cecchini Tecno Srl
Via Pontina 545,I-00128 Rome 

(71) 

CARRERA, Alberto (72)  
  
 (73)  

 (74)  سماس للملكيه الفكريهشرآه 
 (54)  وحدة معالجة فضالت حيوية

PCT/IB2007/053693 - 06020783.4  (31) 
2007/9/13 - 2006/10/3  (32) 

WO - EP  (33) 
int. Cl. C05F17/02; C12S9/00  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025386  (11) 

2009121883  (21) 
2009/12/23  (22) 

PGS GEOPHYSICAL AS
Strandveien 4, N-1366 Lysaker (NO) 

(71) 

DAVIDSSON, Per, Anders (72)  
  
 (73)  

 (74)  محمد آامل مصطفى
 (54)  منظومه مستقبالت آهرومغناطيسيه من النوع الكبلى لالستكشاف تحت السطحى

PCT/EB2008/005038- 11/823,940  (31) 
2007/6/29 - 2008/6/23  (32) 

US - EP  (33) 
int. Cl. G01V 3/00  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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025388  (11) 

2009010016  (21) 
2009/1/5  (22) 

MTEM LTD (UNITED KINGDOM)
10 Bankhead Crossway South Edinburgh EH11 4EP (GB) 

(71) 

ZIOLKOWSKI, Anton (72)  
  
 (73)  
 (74)  محمد آامل مصطفى. د

 (54)  تحسينات فى مجال استقصاء القياسات الكهرومغناطيسيه البحريه
0616870.2 - PCT/GB2007/003245  (31) 

2006/8/25 - 2007/8/28  (32) 
GB - GB  (33) 

int. Cl. G01V 3/12  (51) 
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025389  (11) 

2009071060  (21) 
2009/7/9  (22) 

MTEM LTD
40 Sciennes,Edinburgh EH9 1NJ (US)

(71) 

ZIOLKOWSKI, Antoni, Marjan (72)  
  
 (73)  

 (74)  محمد آامل مصطفى
 (54)  تحسينات فى االستكشاف الكهرومغناطيسى البحرى

PCT/GB2008/000467 - 0702661.0  (31) 
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2009010015  (21) 
2009/1/5  (22) 

MTEM LTD
40 Sciennes,Edinburgh EH9 1NJ (GB) 

(71) 

CARSON, Richard (72)  
ZIOLKOWSKI, Anton  

  
 (73)  

 (74)  محمد آامل مصطفى
 (54)  تخفيض الضجيج فى قياسات المجال الكهربائى
 PCT/EP2007/003201- 0616784.5   (31) 

2006/8/24 - 2007/8/23  (32) 
GB - EP  (33) 

int. Cl. G01V 3/12  (51) 
    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  97  

 



176  

 
025391  (11) 

2009101543  (21) 
2009/10/19  (22) 

SOLARTE - ARCELORMITTAL - STAINLESS AND NICKEL 
ALLOYS
RN 116 - Carrefour de Sirach,F-66500 Ria Sirach(FR) - 1 à 5 rue 
Luigi Cherubini,F-93200 Saint Denis(FR) 

(71) 

REYAL, Jean-Pierre (72)  
JAUTARD, Yves  

  
 (73)  

 (74)  طارق محمود بدران
 (54)  لتية ضوئيةڤوإطار ارتكاز للوحه نشطه آهربائيًا مثل لوح 
 PCT/FR2008/050681- 07 54616  (31) 

2007/4/20 - 2008/4/17  (32) 
FR - FR  (33) 

int. Cl. H01L 31/02,H01L 31/042,H01L 31/048,H01L 31/05  (51) 
    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  98  

 



177  

 
025392  (11) 

PCT/NA2005/000865  (21) 
2005/12/25  (22) 

MULLER JR., Robert, L.
141 JOFFRE AVENUE STAMFORD,CT 06905 (US)

(71) 

MULLER JR., Robert, L. (72)  
  
 (73)  

 (74)  طارق محمود بدران
 (54)  الدرع الواقي و بخاصة الدرع الواقي للجسم

10/512,611 - PCT/US2004/021328  (31) 
2003/1/7 - 2004/6/30  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. F41H 1/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  99  

 



178  

 
025395  (11) 

2009111733  (21) 
2009/11/25  (22) 

MUNTERS CORPORATION
79 Monroe Street,Amesbury, MA 01913 (US( 

(71) 

DINNAGE, Paul (72)  
TAFT, Richard  
GOWING, John, Allen  
FANG, Wei  
DORAMAJIAN, Arto  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  نظام تحكم في الرطوبة باستخدام جهاز مجفف
PCT/US2008/064844- 60/924,764  (31) 

2007/5/30 - 2008/5/27  (32) 
US - NO  (33) 

int. Cl. F24F 3/14  (51) 
    سنه20: مدة الحماية

  
 

-  100  

 



179  

 
025396  (11) 

2008081314  (21) 
2008/8/3  (22) 

GRT, INC
861 Ward Drive, Santa Barbara, CA 93111 (US) 

(71) 

KOMON Zachary (72)  
GROSSO, Philip  
SHERMAN, Jeffrey  
ZHANG , Aihua  
MCFARLAND Eric  
GADEWAR, Sagar, B  
WYRSTA, Michael, D  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  عملية مستمرة لتحويل الغاز الطبيعي الي هيدرآروبات سائلة

PCT/US2007/003091 - 60/765.115  (31) 
2007/2/5 - 2006/2/3  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. C07C 1/26,C07C 1/30  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

- 101  
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025397  (11) 

2009081272  (21) 
2009/8/23  (22) 

OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.
115, Aza-Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-
shi,,Tokushima,7728601(JP) 

(71) 

TATEISHI, Isamu (72)  
MORIMOTO, Yasushi  
INOUE, Fujio  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  غشاء متعدد الطبقات وحاويه

 PCT/JP2008/052668- 2007-044067  (31) 
2007/2/23 - 2008/2/18  (32) 

JP - JP  (33) 
int. Cl. A61J 1/05,B32B 27/32,B65D 65/40  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

- 102  

 



181  

 
025398  (11) 

2009010118  (21) 
2009/1/26  (22) 

BJ SERVICES COMPANY, U.S.A
4601 Westway Park Blvd., Houston, TX 77041 (US) 

(71) 

HILL, Thomas, G. (72)  
BOLDING, Jeffrey, L.  

  
 (73)  

 (74)  سمرأحمد اللباد
 (54)  نابيب ملتفة فى البئرمكونات شجرة صمامات معدلة و طرق مرتبطة بها الستخدام أ

 PCT/US2007/017226- 11/461,858   (31) 
2006/8/2 - 2007/8/2  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. E21B 33/03,E21B 33/068  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

- 103  

 



182  

 
025399  (11) 

2008071150  (21) 
2008/7/7  (22) 

CASALE CHEMICALS S.A (SWITZERLAND)
Via Giulio Pocobelli, 6, CH-6900 Lugano-Besso (CH) 

(71) 

FERRINI, Cristina (72)  
ZANICHELLI, Luca  

  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  جهاز إلنتاج غاز تخليق

PCT/EP2006/012429 - 06000429.8  (31) 
2006/12/22 - 2006/1/10  (32) 

EP - EP  (33) 
int. Cl. B01J 8/02  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

- 104  

 



183  

 
025400  (11) 

PCT/NA2006/000242  (21) 
2006/3/11  (22) 

1-ENI S.p.A 
PIAZZALE MATTEI, 1 I-00144 ROME ITALY
2-INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 
1ET 4,  AVENUE/DU BOIS PREAU, RUEIL MALMAISON- 
FRANCE
3-ENITECNOLOGIE S.P.A.

VIA F. MARITANO 26, I- 20097 SAN DONALTO MILANESE – 
MILAN - ITALY  

(71) 

MARETTO, Cristina (72)  
PEDERZANI, Giovann  

  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  عملية لإلمداد بمحفز إلى مفاعل مناسب للتفاعالت في أطوار مختلفة

 PCT /EP2004/010650 - M12003A001776  (31) 
2003/9/18 - 2004/9/17  (32) 

IT - EP  (33) 
int. Cl. B01J21/12,B01J21/18,B01J32/00,C10G2/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

- 105  

 



184  

 
025401  (11) 

PCT/NA2007/000006  (21) 
2007/1/4  (22) 

DSM IP ASSETS B.V.
Het Overloon, NL-6411 TE Heerlen (NL) 

(71) 

MENNEN, Johannes, Henricus (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  عملية لتحضير اليوريا

PCT/NL2005/000408 - 1026607  (31) 
2005/6/6 - 2004/7/7  (32) 

NL - NL  (33) 
int. Cl. C07C273/04  (51) 

    سنة20: الحمايةمدة 

  
 

- 106  

 



185  

 
025403  (11) 

2008101661  (21) 
2008/10/9  (22) 

FRANZ HAIMER MASCHINENBAU K G
WEIHERSTRASSE 21, 86568 HOLLENBACH IGENHAUSEN 
(DE)

(71) 

FRANZ HAIMER MASCHINENBAU K G (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  انفالت األدوات من حامالت أدوات باستخدام تجهيزة تثبيت أدواتوسيلة لمنع 

PCT/EP2007/003118 - 102006016784.8 - 102006028408.9  (31) 
2007/4/5 - 2006/4/10 - 2006/6/19  (32) 

EP - DE - DE  (33) 
int. Cl. B23B31/20,B23B31/20  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

- 107  

 



186  

 
025404  (11) 

2008111939  (21) 
2008/11/30  (22) 

ETS A. DESCHAMPS ET FILS
Usine de Bourisson BP N° 20,F-16400 La Couronne(FR) 

(71) 

DESCHAMPS, Georges-Paul (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  جسر مؤقت

PCT/EP2007/055349- 0651976  (31) 
2006/5/31 - 2007/5/31  (32) 

FR - EP  (33) 
int. Cl. E01D 15/12,E01D 15/133  (51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

- 108  

 



187  

 
025405  (11) 

2008122082  (21) 
2008/12/24  (22) 

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
Carel van Bylandtlaan 30, NL-2596 HR The Hague (NL) 

(71) 

VAN SANTEN, Helmar (72)  
SCHELLEKENS, Cornelius Johannes  
VERBEEK, Paulus Henricus Joannes  
WILKINSON, Peter Mervyn  
BETTING, Marco  
PRAST, Bart  

  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  ع الغاز من خليط مائعفاصل لنزع الغاز من سائل دوامي وطريقة لنز
PCT/EP2007/056392- 06116360.6   (31) 

2006/6/29 - 2007/6/27  (32) 
EP - EP  (33) 

int. Cl. B01D 19/00,B04C 3/00,B04C 3/06,B04C 5/06,B04C 
5/103,B04C 5/13,B04C 5/16,B04C 5/181  

(51) 

    سنه20: مدة الحماية

  
 

- 109  

 



188  

 
025406  (11) 

PCT/NA2005/000085  (21) 
2005/3/23  (22) 

NOKIA CORPORATION, A LIMITED COMPANY
Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI) 

(71) 

CURCIO, Igor, D (72)  

HANNUKSELA, Miska  

VARSA, Viktor  

  
 (73)  

 (74)   هدى احمد عبد الهادى 
 (54)  ل لتبليغ واصدار معايير متغيرة عن نوعية الخدمة فى شبكةطريقة ونظام وجهاز إتصا

 PCT /FI2003/000701- 255560 /10   (31) 
2002/9/25 - 2003/9/25  (32) 

US - FI  (33) 
int. Cl. H04L 12/56,12/46 & H04Q 7/38,  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
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189  

 
025408  (11) 

2010040587  (21) 
2010/4/11  (22) 

KEYONTECHS DEVELOPMENT CO., LTD
Unit3333, East Plaza No.1500 Century Avenue, Pudong Shanghai 
200122 (CN) 

(71) 

BUSKIRK, Paul D. Van (72)  

HEENAN, William A.  

  
 (73)  

 (74)  محسن انور حسن
 (54)  فوهه متوازنه على شكل لوح

PCT/CN2008/001717- 200710162844.6  (31) 
2007/10/15 - 2008/10/10  (32) 

CN - CN  (33) 
int. Cl. G01F 1/42,G01F 1/50, F15D 1/02  (51) 

    سنه20: مدة الحماية
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 بيان

 بتعديل اسم الشرآــــة 
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شأن ان يطلب من المكتب، على االستمارة المعدة لذلك، التأشير            "  صاحب ال ل

 :فى السجل بالبيانات االتية
1                        

 
 

200

سيته او مهنته او عنوانه، راءة او جن ك الب ر فى اسم او لقب مال ل تغيي ـ آ
ك شخصًا اعتباريًا فيجوز ان يطلب تدوين آل تغيير فى اسمه او        واذا آان المال  

 "جنسيته او عنوان او نوعه او الغرض من تأسيسه او مرآزه الرئيسى 



 

2009050790  (21) 
2009/5/26  (22) 

 (71)  سنتيليون 
 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  وجي محسنمعدلة قابلة للذوبان لها نشاط بيول Fc مع FGF إندماجات مستقبل

 

 

-   1  

  نقل الملكية:التقرير القانونى
 سنتيليون  :مـــن
 اس ايه افينتس فارما :الـــى

  28/06/2011 :بـتاريخ
 

2010111892  (21) 
2010/11/8  (22) 

 (71)  ال ال سى. جيه ار بى اتتاشمينتس 
 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  نجهاز رفع شوآى لمناوله باالت القط
  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
 سى ال ال. جيه ار بى اتتاشمينتس  :مـــن
 انك اتاشمينتس تكنولوجيز :الـــى

  12/07/2011 :بـتاريخ

 

  
 

-   2  

 

2010060912  (21) 
2010/6/1  (22) 

 (71)  آاواساآى بالنت سيستمز آابوشيكى آاياشا شرآه مساهمه
 (74)  كيرمحمد محمد ب

 (54)  اداه تنظيف الجهزه تجميع اشعه الشمس فى نظام لتوليد قدره آهربيه حراريه
  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
  آاواساآى بالنت سيستمز آابوشيكى آاياشا  :مـــن
  آاياشاآاواساآى جيو آوجيو آابوشيكى  :الـــى

  09/01/2012 :بـتاريخ

 

  
 

-   3  

 

 
 

201



2011020200  (21)
2011/2/6  (22)

(71)  ماالندرا جيانالوآا
(74)  هدى انيس سراج الدين

(54)  ومرمده الجره وما شابه ذلك)التابوت الحجرى(غطاء خارجى للتابوت والناووس 
  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
  ماالندرا جيانالوآا :مـــن
    يزاين اس ار الماالندارا جيانالوآا انيما دا:الـــى

  18/09/2011 :بـتاريخ

 

  
 

-   4  
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 بيان

 بانتقال ملكية البراءة 
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 تقرير حق                      " 

 
 

195

راءة آلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض ، آما يجوز رهنها أو ية الب ل ملك يجوز نق
يها    تفاع عل تقل ملكي                     . االن نها ال تن تجارية وره يع المحال ال ام الخاصة بب ة ومع عدم اإلخالل باألحك

نها أو ت         راءة وال يكون ره ر حق انتفاع عليها حجة على الغير إال من تاريخ التأشير بذلك فى       قرالب ي
راءات    يقًا ألحكام المادة         . سجل الب ذا تطب ى ه  من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر   21يأت

  2002 لسنة 82بالقانون رقم 



 
2000050687  (21) 

2000/5/27  (22) 
 (71) ارما انترناشيونال ليمتدايالن ف

 (74)  موريس وهبة
 (54)  وقايه وعالج لالمراض المسببه للتنشا

 

 

-   1  

  نقل الملكية:التقرير القانونى
 ايالن فارما انترناشيونال ليمتد  :مـــن
 الزهايمر امينو ثيرابى جانسن :الـــى

  14/11/2011 :بـتاريخ
 

 

PCT/NA2006/000702  (21) 
2006/7/27  (22) 

 (71)  نوآيــا آوربوريشن
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

 (54)  طريقه ونظام لتحقيق الحد االدنى من النشاط اثناء االرسال المتقطع
  نقل الملكية:التقرير القانونى
 نوآيــا آوربوريشن :مـــن
 باتنت ترايست2011 نوآيا :الـــى

  16/11/2011 :بـتاريخ

 

 

-   2  

 

2010050829  (21)
2010/5/19  (22)

(71)  سيجفريد جينريز انترناشيونال ايه جي 
(74)  سمر اللباد

(54)  جهاز قياس استنشاق ماده سهله التفتت
  نقل الملكية:التقرير القانونى
 سويسريه  شرآه مساهمه–سيجفريد جينريز انترناشيونال ايه جي  :مـــن
 ايهاس سانوفى  :الـــى

  22/11/2011 :بـتاريخ

 

 

-   3  

 

 
 

196



 

2008081422  (21) 
2008/8/24  (22) 
 (71)    -بيوالن اوه واى

 (74)  محمود رجائى الدقى
 (54)  نظام و طريقه الزاله الرطوبه من هواء الصوبات

 

 

-   4  

  نقل الملكية:التقرير القانونى
  فنلندا-بيوالن اوه واى :مـــن
 نوفاربو اوى :الـــى

  16/11/2008 :بـتاريخ
 

2008122043  (21) 
2008/12/21  (22) 

 (71) استكس ترايبوتيكس ليمتد 

  
 (74)  هدى سراج الدين

 (54)  واستخدامها BACE ايزوإندوالت مستبدلة آمثبطات
  نقل الملكية:التقرير القانونى
 استكس ترايبوتيكس ليمتد :مـــن
   يكا ايه بىزين استرا :الـــى

  19/09/2011 :بـتاريخ

 

 

-   5  

 

PCT/NA2007/000476  (21) 
2007/5/15  (22) 
 (71)   نوفارتيس أ ج 

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54)  ترآيبات صيدالنية تحتوى على مشتقات آامبتوثيسين

  نقل الملكية:التقرير القانونى
   نوفارتيس أ ج :مـــن
 ايه. بى. تاو اندسترى فارماسوتيك ريونتى اس -ما سيج :الـــى

  23/09/2011 :بـتاريخ

 

 

-   6  
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2008091612  (21)
2008/9/28  (22)

(71)  ذى بروآتر آند جامبل آومبانى
(74)  هدى آنيس سراج الدين

 ( HPTPBETA ) أجسام مضادة ترتبط مع بيتا تيروسين فوسفاتاز البروتين البشرى
  تخداماتهاوإس

(54)

  نقل مللكية:التقرير القانونى
 آومبانى ذى بروآتر آند جامبل :مـــن
  ال ال سى, وارنر شيلكوت آومبانى  :الـــى

  25/07/2011 :بـتاريخ

 

  
 

-   7  

 

2010010017  (21) 
2010/1/4  (22) 

 (71) اف اى بى  انترناشيونال اس ايه 

  
 (74)  سمر اللباد

 (54)  قه و جهاز السقاط ماده ذروريه فى غاز حاملطري

 

 

-   8  

  نقل الملكية:التقرير القانونى
 .اف اى بى  انترناشيونال اس اي :مـــن
   ايه .اف اى بى سيرفيس انتليكتوال اس  :الـــى

  19/02/2011 :بـتاريخ
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سيته او مهنته او عنوانه، راءة او جن ك الب ر فى اسم او لقب مال ل تغيي ـ آ
لك شخصًا اعتباريًا فيجوز ان يطلب تدوين آل تغيير فى اسمه او        واذا آان الما  

 "جنسيته او عنوان او نوعه او الغرض من تأسيسه او مرآزه الرئيسى 



 

2001111244  (21) 
2001/11/20  (22) 

 (71)  ايبكون نورجى ايه ـ اس

    سانديفجورد ـ النرويج3209 ، ان ـ 21ثورويافين 
 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  خزان موحد للتعويم ونزع الغاز
  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
 ايبكون نورجى ايه ـ اس :مـــن
  اى ابكون اة اس - ام :الـــى

  16/06/2011 :بـتاريخ

 

  
 

-   1  

 
 

2010040570  (21) 
2010/4/11  (22) 

 (71)  دايتشي سانكيو آمبني ليمتد

   ، اليابان103-8428 هونتشو، تشو ـ آو، طوآيو نيهونباشي 3-5-1
 (74)  شرآه ابو سته وشرآاه للخدمات االداريه واالستشاريه

 (54)  مرآب بيريميديل اندولين
  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
 ليمتد دايتشي سانكيو آمبني :مـــن
 ليمتد دايتشي سانكيو آمبني :الـــى

  24/10/2011 :بـتاريخ

 

  
 

-   2  
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2010111892  (21) 

2010/11/8  (22) 
 (71)  ال ال سى. جيه ار بى اتتاشمينتس 

    امريكا-54202ايوا. ان اى سيدار رابيدز . آونسيل ستريت  5825
 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  جهاز رفع شوآى لمناوله باالت القطن
  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى

 سى ال ال. جيه ار بى اتتاشمينتس  :ـنمــ
 انك اتاشمينتس تكنولوجيز :الـــى

  12/07/2011 :بـتاريخ

 

  
 

-   3  

 

2001060609  (21) 
2001/6/6  (22) 

 (71)  سيلتيك شيروساينس ليمتد

    دبليو اى المملكة المتحدة3باث رود سلوج بيرآشاير ، اس ال  208
 (74)  سمراحمد اللباد
 (54)  منتجات حيويه

  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
 سيلتيك شيروساينس ليمتد :مـــن
  يو سى بى فارما اس ايه :الـــى

  22/12/2010 :بـتاريخ

 

  
 

-   4  
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2001060609  (21) 

2001/6/6  (22) 
 (71)  سيلتيك شيروساينس ليمتد

    دبليو اى المملكة المتحدة3باث رود سلوج بيرآشاير ، اس ال  208
 (74)  سمراحمد اللباد
 (54)  منتجات حيويه

  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
 سيلتيك شيروساينس ليمتد :مـــن
  يو سى بى فارما اس ايه :الـــى

  22/12/2010 :بـتاريخ

 

  
 

-   5  

 

2008091612  (21)
2008/9/28  (22)

(71)  امبل آومبانىذى بروآتر آند ج

   آلمريكية  الواليات المتحدة45202وان بروآتر آند جامبل بالزا ، سينسيناتى ، آوهايو 
(74)  هدى آنيس سراج الدين

 ( HPTPBETA ) أجسام مضادة ترتبط مع بيتا تيروسين فوسفاتاز البروتين البشرى
  وإستخداماتها

(54)

  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
 آومبانى ذى بروآتر آند جامبل :مـــن
  ال ال سى, وارنر شيلكوت آومبانى  :الـــى

  11/07/2011 :بـتاريخ

 

  
 

-   6  
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 بيان 
 باعتبارهابالطلبات التى صدرت لها قرارات 

 لم 

 
 

216

 كنتآأن



 
2006040151  (21) 

2006/4/17  (22) 
 (71)  بالو التو ريسيرش سنتر انك

    الواليات المتحدة االمريكية- 49303آويرت هيل رود بالو التو آاليفورنيا  333
  مجمع شمسى مرآز مزود بعنصر صلب ضوئى

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

  ولعدم سداد مصروفات الفحص،

(54) 

  
 

-   1  

 
 

2011020206  (21) 
2011/2/6  (22) 

 (71)  اى. ار. اس. اى. ار. اى. اف

  )ايطاليا)  بارما43126-، فرازيون سان بانكرازيو بارمينسى ، اى3ستراديللو آورسينى ، 
واجراءااالبخره الناجمه عن  استقبال المنتجات المصهوره او نهايه معالجه فرن الزجاج 

  استقبال المنتجات المصهورهت استخراج
  : آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التاليةتقرراعتبار الطلب :القانونى التقرير

الرسم  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54) 

 

-   2  

 

2011030371  (21) 
2011/3/7  (22) 

 (71)   شرآه محدوده سنغافوريه-دىبى سى اس بيزنيس آونسيليتينج سيرفيز بى تى اى ا ل تى 

    سنغافوره-238845 فابر هسى 230-10. اوشارد اردى  230
-ETHOXY-HEPT-1-5)-6 عملية إلنتاج المرآب

YL)BICYCLO[3.3.0]OCTAN-3-ONE والمنتج منه  
  :تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المستندات التالية :القانونى التقرير

الرسم  لة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوآا
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54) 

 

-   3  
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2011030387  (21) 

2011/3/10  (22) 
 –. ال .ار .  اس تي ام جي اس - شرآه مساهمه ايطاليه –ال . ار . انترنيو الكترونيز اس 
  شرآه مساهمه ايطاليه

(71) 

دا ايا . سي  -2 - ايطاليا –)بي زد( بيجنوال 85100-اي . ايه / 37. دا بيانكارديلو . سي  -1
   ايطاليا-)بي زد(  ساتريانو دي لوآانيا 85050-اي  . 12فيتيري 

 

(54) 

 

-   4  

  نظام ناقل للحراره لوحده قدره بترآيز االشعه الشمسيه
  :المستندات التالية عدم تقديمتقرراعتبار الطلب آأن لم يكن ل :التقرير القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

 
 

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

 (71)  دايستار تكستفاربن ج م ب هـ اند آو دويتش الند آى جى

    المانيا- فرانكفورد ام مان 65926،598 -تر بارك هوآيست ، جيبيو د ب اندس
  مخاليط صبغات متفاعلة مع األلياف ، تحضيرها واستخدامها

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-   5  

 

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

 (71)  ى جيوفانىأفيد

    ايطاليا- آرموناسى آر 26100 - آى - 26فيامرآاتلو 
  البارد شريط مزدوج الطور مدرفل على الساخن له سمات الشريط المدرفل على

  سداد رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-   6  
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2008111860  (21) 
2008/11/16  (22) 

 (71)   شرآة مساهمه ايطالية–اروس اس ار ال 

    ايطاليا– فيرونا – ايه اف اف اى – 37010 – اى 4/1فيا ايناودى 
  عمليه ووحده لعمل بالطه حجريه والبالطه التى يتم الحصول عليها

  رسوم المطبوعات تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم سداد :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-   7  

 

2008061088  (21) 
2008/6/25  (22) 
 (71)  شرآة ذات مسؤولية محدودة. إل. إر. أوتافيانى إس

    ايطاليا- 62010- فرزيونى تروديكا دى موروفاللى، أى –فيا آوللودى 
  طريقة تصنيع حذاء مرآب ذو وليجخ مخمده للصدامات فى الكعب

  رسوم المطبوعات ار الطلب آأن لم يكن لعدم سدادتقرراعتب :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-   8  

 

PCT/NA2007/000832  (21) 
2007/8/8  (22) 

 (71)   شرآة مساهمه هولندية-شل انترناشيونال ريسيارش ماتشابيج بي في

   هولندا- اتش ار زا هاجي 2596 - ان ال30آاريل فان بيالندتالن 
  ه الغاز الطبيعىوحده و طريقه السال

  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-   9  
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PCT/NA2007/001060  (21) 

2007/10/4  (22) 
 (71)  آابوت آوربوريشن ، شرآة متحدة ، الواليات المتحدة األمريكية

   اليات المتحدة األمريكية ، بوسطن ، الو1300سيبورت لين ، سوت  2
  طريقه النتاج هيدروجين او غاز مخلق

  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم سداد رسوم المطبوعات :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-   10  

 

2011030375  (21) 
2011/3/8  (22) 

 (71)  ترانسكو ال تي دى

    سنغافوره-048623سنغافوره . د تاور سنغافوره الن . 01/02-45. رافليز بالس   50
التوصيل عبر  او التحكم في اجهزه مثل اجهزه/انظمه واجهزه وطرق للتزويد بالقدره و

  الجلد
  :يكن لعدم تقديم المستندات التالية تقرراعتبار الطلب آأن لم :التقرير القانونى

الكامل عربى، لوحات التنازل ،الوصف  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند
  الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54) 

  
 

-   11  
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 بيان 
 بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها

 عنه

 
 

203

 متنازل



 

2008040604  (21) 
2008/4/13  (22) 

 (71)   شرآة محدودة المملكة المتحدة-جالآسو جروب ليمتد 
المملكة  - ان ان 06ميدليسكس يو بى . جرينفورد . بيرآلى افينوا . هاوس . جالآسو ويلكم 

  دةالمتح
 

 SKY  (54) مشتقات بيرولوبيريميدين آمثبطات
 (74)  سمر أحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   1  

 

2008040626  (21) 
2008/4/16  (22) 

 (71)  شرآة المانية, باير هيلثكير أج 

    ألمانيا–ليفرآوزين  51368
 (54)  مشتقات حامض ثانى آربوآسيليك و استخدامها

 (74)  سهير ميخائيل رزق
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ لبيانات و بعض ا
 

  
 

-   2  

 

 
 

204



 
2008071202  (21) 

2008/7/16  (22) 
 (71)   شرآة مساهمة أمريكية–سميزآلين بيشام آوربوراتشن 

   كاامري -19101فيالديلفيد بينسيلفانيا  . 7929بوآس .اوه . وان فرانكلين بالزا بي 
 (54)  مرآب آيميائي
 (74)  سمر أحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   3  

 

2008091466  (21) 
2008/9/2  (22) 

 (71)   شرآة محدودة جنوب افريقيا–انجلو اوبيراتشن ليمتد 

    جنوب افريقيا– جوهانسبورج 2001ماين ستريت  44
 (54)  وتردد السلكي معالجة باالختزال لفلز محتوي على رآازات في وجود طاقة موجات دقيقة

 (74)  سمر أحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  نه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل ع :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   4  

 

 
 

205



 
2008101686  (21) 
2008/10/14  (22) 

 (71)  محمد احمد جاد الكريم خلف اهللا

    االسكندرية- ا لهانوفيل - العجمى -ش عمرو بن العاص  29
 (54)  مانع االنقالب

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

 

  
 

-   5  

 

2008122039  (21) 
2008/12/21  (22) 

 (71)  جونزاليز الكوسير جوان جورجدياز 
 – مكيسيكو دي اف – 01710 آاسا آول الس اجويالس سي بي 98فوجياما ان اوه 

  المكسيك
 

 (54)  إزالة السيليكا من الماء طريقة ونظام متكامل لمعالجة المياه ألبراج التبريد وعمليات تتطلب
 (74)  سمر اللباد

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

 

  
 

-   6  

 

 
 

206



 
PCT/NA2006/000232  (21) 

2006/3/8  (22) 
 (71)  أ ، شرآة مساهمة. نسـتك س 

   ا فيفى ، سويسر1800- 55افنيو نسله 
الوسيط فيها سيكلو  او منع االمراض التى يكون/اجزاء اللبن ومستحضرات االلبان لعالج و

  اوآسجينيز
(54) 

 (74)   وآالء براءات–مكتب الديب محامون 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب  التعديالت لموضوعأو إجراء بعض/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   7  

 
 

PCT/NA2006/000320  (21) 
2006/4/3  (22) 

 (71)   شرآة فرنسية مساهمة–لي البوراتورز سيرفير 

    آوربيفوى سيدآس ، فرنسا92415بالس دى ال ديفينز  12
 (54)  اللويحات وعامل مضاد لتراآماقتران حديث يتكون من عامل مضاد للتخثر التعصدي 

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

 

  
 

-   8  
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PCT/NA2006/000437  (21) 

2006/5/9  (22) 
 (71)  البوراتوريوس الميرال اس ايه

   اسبانيا
 (54)  اشكال جرعة فردية قابلة للمضغ ليست على شكل اقراص

 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب تعديالت لموضوعأو إجراء بعض ال/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  10  

 
 

PCT/NA2006/000814  (21) 
2006/8/31  (22) 

 (71)  اسينشيا بيوسيستمس انك
المتحده   الواليات- 94043بى طريق اولد ميدل فيلد واى ماوتن فيو ، آاليفورنيا  1928

  االمريكيه
 

 (54)   واالنتقال العالجىترآيبات وطرق للتشخيص الموضعى
 (74)  هدى انيس سراج الدين

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

 

  
 

-  11  
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PCT/NA2006/000874  (21) 

2006/9/17  (22) 
 (71)  ار ايه او ابيرت فيسويرا

   ديش الهند\اندرا برا 8-4-3872
 (54)  عملية حلقية لإلنتاج المستمر لداي آالسيوم فوسفات

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

 

  
 

-  12  

 
 

PCT/NA2006/000994  (21) 
2006/10/18  (22) 

 (71)  نيوتيك فارما ليمتد

    اس ار7 16فريملي بيزنس بارك سوري حي يو  200
 (54)  معالجة اإلصابات الفطرية

 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :القانونىالتقرير 

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

  
 

-  13  
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PCT/NA2006/001010  (21) 

2006/10/22  (22) 
 (71)  همة أمريكية شرآة مسا-واتير ستاندرد آومباني ال ال سي 

   امريكا- 33434اف ال , بوآا راتون ,  اس تي ستريت 41نورث وايست  2680
 (54)  معالجة الماء المنصرف

 (74)  سمر اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ت لموضوعأو إجراء بعض التعديال/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  14  

 
 

PCT/NA2006/001045  (21) 
2006/11/5  (22) 

 (71)   شرآة امريكية-سيلجين آوربريشين

    امريكا-07059بودر هورن دريف وارين ان جي  7
النخاعية األمراض  مرآبات تشتمل على مرآبات ُمعدِّله للمناعة وطريقة استخدامها لعالج (54)

  المتشعَّبة والتحكُّم فيها
 (74)  سمر اللباد

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

 

  
 

-  15  
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PCT/NA2006/001050  (21) 
2006/11/5  (22) 

 (71)  جالآسو سميز آلين بيو جيكالز اس ايه

    ريكنسارت ـ بلجيكا1330 بى 98ريو دى أى اينستيتيت 
 (54)  لقاحات

 (74)  سمر اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب راء بعض التعديالت لموضوعأو إج/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  16  

 

PCT/NA2006/001098  (21) 
2006/11/19  (22) 

 (71)  ويــث

    ، الواليات المتحدة األمريكية7940فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى 
 (54)  تعديل انتاج جلوبيولين مناعى واضطرابات استشرائية

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

 

  
 

-  17  
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PCT/NA2006/001102  (21) 

2006/11/19  (22) 
 (71)  ايومديكال آوربوريشناى دى ب

    آندا- 8 اس 3 في 7 آيوبيك اتش -آارتير بيولفارت ويست الفال  525
 (54)  طريقة النتاج مصل االنفلونزا

 (74)  حازم منير وهبة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب راء بعض التعديالت لموضوعأو إج/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  18  

 
 

PCT/NA2006/001147  (21) 
2006/11/29  (22) 

 (71)  تي ام فارما ايه اس 7

    دينمارك- اتش اوه ايرشلوم2970 دي آي 3فيرميدسفيج 
 (54)  ثيازول أسيتيك به استبدال آمرآبات ترابطية

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

 

  
 

-  19  
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PCT/NA2006/001184  (21) 

2006/12/10  (22) 
 (71)  جي ام بي اتشافينتيس دويتشالند -سانوفي 

    ألمانيا– فرانكفورت 50 , 65929برونينج ستراس 
هذه المرآبات  مشتقات فلوروجليكوسيد جديدة من مرآبات البيرازول، وأدوية تحتوي (54) على

  واستخدامها
 (74)  سمر اللباد

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

 

  
 

-  20  

 
 

PCT/NA2006/001192  (21) 
2006/12/12  (22) 

 (71)  جالآسو سميزآلين بيولوجيكالز اس ايه

    بلجيكا- ريكنسارت1330 بى 89ريو دي أي اينستيتيت
 يتم HPV ونوع آخر على األقل من فيروس HPV 16 و HPV 16 لقاح ضد فيروس (54)

  52، أو 45أو  ،HPV 31 انتقاؤه من
 (74)  سمر اللباد

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

 

  
 

-  21  
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PCT/NA2006/001273  (21) 

2006/12/26  (22) 
 (71)  نيوتيك فارما ليمتد

    اس ار7 16سوري جي يو - فريملي آامبيرلي -فريملي بيزنس بارك  200
 (54)  معالجة السرطان
 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  م الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعد :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  22  

 

2010020270  (21) 
2010/2/17  (22) 

 (71)  محمد عبداهللا حسين حسين شرباش

    قريه المنير– مرآز مشتول السوق –محافظه الشرقيه 
 (54)  ابتكار طريقه لتشغيل طواحين الهواء لتعمل بدون هواء لتوليد

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

 

  
 

-   23  
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PCT/NA2006/000478  (21) 

2006/5/22  (22) 
 (71)  تنت لمتد

   ايطاليا- بيسو ارسيزيو 21052 - اي 5بيزة فيتترويو امانيا ال اي اي نو 
 (54)  طريقة و نظام االدارة المواقف الطارئة من خالل وصلة طرفية محمولة

 (74)  سمر اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  رد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم ال :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   24  

 

PCT/NA2006/000690  (21) 
2006/7/20  (22) 

 (71)  ايلى ليلى اند آومبانى ، شرآة متحدة

   االمريكية  ، الواليات المتحدة46285يانا ليلى آوربوريت سنتر ، انديانا بوليس ، اناد
 (54) االوعيه الدمويه منغمات مستقبل استروجين اختياريه لعالج اعراض متعلقه بحرآيه جدار

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب  أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/بعض البيانات و 

 

  
 

-   25  

 

2008050801  (21) 
2008/5/18  (22) 

 (71)   شرآة سويدية مساهمة–أسترا زينيكا أيه بى  

    السويد- سودرتالجى 85 151 –أس 
 (54)  مرآبات جديدة

 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :ىالتقرير القانون

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

-   26  
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 بيان 
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 ـابرفضها فنًي  صدرت لها قراراتالتيبالطلبات



 
2008111873  (21) 
2008/11/17  (22) 
 (71)   لو بريستي جايتانو-اليساندور .  تياني -أيه . بي. اي ان أي أس

 –  ميالن20129-أي  . 1 فيا مارآونا - ايطاليا - روما 00144-اي. 1بيزالي أي ماتي، 
   ايطاليا–) آالتانيسيتا (  جيال 93012-أي  . 36 فيا فلورينا -ليا ايطا

 

  عملية اختبار آبار هيدروآربون بانبعاث صفر
  رفض فنى :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-   1  

 

2008111873  (21) 
2008/11/20  (22) 
 (71)   لو بريستي جايتانو-اليساندور .  تياني -أيه . بي. اي ان أي أس

 –  ميالن20129-أي  . 1 فيا مارآونا - ايطاليا - روما 00144-اي. 1بيزالي أي ماتي، 
   ايطاليا–) آالتانيسيتا (  جيال 93012-أي  . 36 فيا فلورينا -ايطاليا 

 

  عملية اختبار آبار هيدروآربون بانبعاث صفر
  رفض فنى :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-   2  

 

2009071128  (21) 
2009/7/26  (22) 

 (71)  احمد الشحات احمد الشحات هيكل

   عبد اهللا سليمان هيكل/  منزل الحاج - قريه شيسه قش - مرآز مينيا القمح-الشرقية 
  المضغوط اله ميكانيكيه تعطى حرآه دورانيه بواسطه آباسات وتعمل بالهواء

  رفض فنى :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-   3  
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2010010043  (21) 

2010/1/10  (22) 
 (71)   عبدالعزيز عبد الخالق مسعد- رشا نبيل زهران -عاصم محمد السيد عطوه 

   منوفيه- قويسنا- الغربيه – المحلة الكبرى - منوفيه –شبين الكوم 
  لقاح لاللتهاب المعوى التنكرزى من البكتريا الالهوائيه فى الدواجن

  رفض فنى :ونىالتقرير القان
(54) 

  
 

-   4  

 

2010020225  (21) 
2010/2/10  (22) 

 (71)  السيد صالح جاد عبد السالم طراف

    اآتوبر6 - امبابه -بنى سالمه 
  حفار الصحراء
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   5  

 

PCT/NA2006/000590  (21) 
2006/6/19  (22) 
 (71)  ليمتد) آورك( بيوسينس وشرآة سميث آالين بيتشام نيوروآرين

 00918 مانوز ريفيرا أفنيو سان جون بورتريكو 254بى بى فى تاور ، الدور الثامن 
   الواليات المتحدة األمريكية- 92130سان ديجو ، آاليفورنيا . الكامينو ريال  12790.

 

  وطرق تتعلق بها CRF مضادات مستقبل
  رفض فنى :انونىالتقرير الق

(54) 

  
 

-   6  
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2005030105  (21) 
2005/3/1  (22) 

 (71)  -المرآز القومي للبحوث قسم الهرمونات 

    جمهورية مصر العربية-محافظة الجيزة  -الدقى_) التحرير سابقا(شارع البحوث 33
  آبسوالت تحتوىعلى نباتات واعشاب طبية ذات فعاليات صحية

  رفض فنى :القانونىالتقرير 
(54) 

  
 

-   7  

 
 

 
 
 

 

 
 

224
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 بيان
 ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفق والطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون 
 لعدم سداد الرسوم السنوية 2002 لسنه 82رقم 



 
020212  (11) 

1993120781  (21) 
 (54)  نظام تثبيت ميكانيكي غير حاك وطريقة لصنعه

NON - ABRASIVE MECHANICAL FASTENING SYSTEM AND 
PROCESS OF MANUFACTURS THEREFOR . 

 

 (71)  ذى بروآتر أند جامبل آومبانى
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   1  

 

021417  (11) 
1998121554  (21) 

 (54)  طريقه لتحضير مرآب صيدلي جديد
NOVEL PHARMACEUTICAL  

 (71)  سي.ال.ث آالين بيتشام بيسمي
 (74)  هدي سراج الدين

  
 

-   2  

 

022105  (11) 
1999121577  (21) 

 (54)  اداه تحسس
A SENSOR  

 (71)  بريتش ابروسبيس ديفتس سيستمز ليمتد

(74) 
 

-   3  

 سمر اللباد
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022462  (11) 

1999121670  (21) 
 (54)  وعمليه بلمره ه مدعم باستخدام آميات مختزله من المذيبعمليه لتحضير حفاز بلمر

PROCESS FOR PREPARING A SUPPORTED 
POLYMERIZATION CATALYST USING REDUCED AMOUNTS 
OF SOLVENT AND POLYMERIZATION PROCESS 

 

 (71) ذى داو كيمكال كومبانى 

  
 

-   4  

 

2000121496  (21) 
2000/12/2  (22) 

جافه ومجمع إلجراء  طريقه الستخراج الرواسب الصلبه من قاع برآه مياه ونقلها الى ارض
  هذه العمليه

(54) 

METHOD FOR EXTRACTING DEPOSITS FROM THE BOTTOM 
OF A WATER POOL AND FOR CONVEYING SAID DEPOSITS 
TO DRY LAND, AND A COMPLEX FOR CARRYING SAID 
METHOD INTO EFFECT 

 

 (71)  زولوتيلوف ، سيرجى فاسيليفيش
 (74)  وجدى وجيه عزيز

  
 

-   5  

 

2000121541  (21) 
2000/12/13  (22) 

الحفازه من الطبقه  عمليه لنزع الهيدروجين من مرآب الكيل اروماتى واعاده تنشيط الماده
  المائعه بالمفاعل

(54) 

DEHYDROGENATIONOF AN ALKYL AROMATIC 
COMPOUND AND CATALYST REGENERATION IN A 
FLUIDIZED BED REACTOR 

 

 (71)  ذى داو آيميكال آومبانى
 ( 74)  هدى احمد عبد الهادى

-   6  
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2000121576  (21) 
2000/12/20  (22) 

 (54)  عمليه النتاج ميالمين فائق النقاوه عالى الجوده
HIGH YIELDS, HIGH PURITY MELAMINE MANUFACTURING 
PROCESS 

 

 (71)  ايروتيكانيكا جروب اس ايه
 (74)  سمر احمد اللباد

  
 

-   7  

 

2002121341  (21) 
2002/12/14  (22) 

 (54)  محطة عائمة لمعالجة الهيدروآربونات
.  

 (71)  شل انترناشيونال رريسرش ماتشابي بي في
 (74)  سمر أحمد اللباد

  
 

-   8  
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2002121350  (21) 
2002/12/16  (22) 

 (54)  طريقة لزيادة معدل البلمرة متعدد االستر فى الحالة الصلبة
method for invreasing solid state polymerization rate of polyester 
polymers 

 

 (71)  انفيستا تيكتولوجيز اس ايه ار ال
 (74)  هدى سراج الدين

  
 

-   9  

 
 

 

1993120794  (21) 
1993/12/15  (22) 

 (54)  مرآبات بيرازول تحمل البديل امينو
AMINO- SUBSTITUTED PYRAZOLES  

 (71)  فايزر انك
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   10  
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1996121087  (21) 

1996/12/7  (22) 
 (54)  للسان  احساس درجه الحراره مالمسانبوبه داخل القصبه الهوائيه ذات جهاز

ENDOTRACHEAL TUBE HAVING TONGUE CONTACTING 
TEMPERATURE SENSOR 

 

 (71)  ادفانسد ميديكال آونسبتى انك
 (74)  امل عفيفى داود

  
 

-   11  

 

1999121542  (21) 
1999/12/2  (22) 

 (54)  مضادات مستقبل الفيترونكتين
VITRONECTIN RECEPTOR ANTAGONIST  

 (71)  سميث آالين بيتشام آوربوريشن
 (74)  هدى سراج الين

  
 

-   12  

 

2000121523  (21) 
2000/12/9  (22) 

N  آربوآساميد آمثبطات  ـ)ـ ثييازوليل 2ـ)ثيو) مثيل) ـ أوآسازوليل2ـ الكيل ـ5(((ـ 5(ـ
  للكيناز المعتمد على السكلين

(54) 

N-(5(((5- ALKYL-2- OXAZOLYL)METHLY) METHYL)THIO)-2- 
THIAZOLYLI-CARBOXAMIDE INHIBITORS OF CYCLIN 
DEPENDENT KINASES 

 

 (71)  بريستول ـ مايرز سكويب آومبانى
 (74)  هدى انيس سراج الدين

  
 

-   13  
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2000121539  (21) 
2000/12/13  (22) 

 (54)  عازل بوليميرى لحشو الضروس
SEPDRY  

 (71)  احمد رفعت حسن هالل

  
 

-   14  

 

2000121549  (21) 
2000/12/16  (22) 

 (54)  جهاز لضغط لمبرد غازى
COMPRESSION APPARATUS  

 (71)  شل انترناشيونال ريسيرش ماتشابى بى فى
 (74)  سمر احمد اللباد

  
 

-   15  

 

2000121599  (21) 
2000/12/25  (22) 

 (54)  اداه لصقل االسطح الحره اليا
BURNISHING TOOL OF AUTOMATIC HARMONY WITH THE 
FREE-FORM SURFACE 

 

 (71)  اسكندر عزيز اسكندر

  
 

-   16  
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2000121603  (21) 
2000/12/31  (22) 

 (54)  ابر مصريه علي غرار اإلبر الصينيه
EGYPTION NEEDLES SIMILAR TO CHINESE PUNCTURE  

 (71)  مدحت عاطف محمد عوض

  
 

-   17  

 

2000121606  (21) 
2000/12/31  (22) 

 (54)  سرآاريا البلهارسيا تفاعالت االآسدة الضوئية عن طريق مواد صديقة للبيئة للقضاء على
POTOOXIDATIVE REACTIONS OF ENVIRONMENTALY 
FRIENDLY COMPOUNDS FOR CONTROL CERCARIA OF 
SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM 

 

 (71)  المعهد القومى لعلوم الليزر

  
 

-   18  

 

2000121607  (21) 
2000/12/31  (22) 

بيض و  مستحثات ضوئيه صديقه للبيئه فى وجود اشعه الشمس المرئيه للقضاء على
  سرآاريا البلهارسيا مانسونى وهيماتوبيوم

(54) 

VISIBLE SOLAR RADIATIM IN PRESENCE OF 
ENVIRONMENTALLY FNENDLY PHOTOSENSITIZERS FOR 
CONTROL CERCAIN OF SCHISTOSOMA MANSONI AND 
SCHISTOSOMA HEAMATOBIOUM 

 

 (71)  المعهد القومى لعلوم الليزر

  
 

-  19  
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2000121608  (21) 
2000/12/31  (22) 

 (54)  البلهارسيا مسيه ومشتقات البورفيرين فى القضاء على بيضاستخدام الطاقه الش
USING SOLAR RADIATION AND PORPHYRIN DERVIATIVES 
TO CONTROL SCHISTOSOMA MANSONI EGGS 

 

 (71)  المعهد القومى لعلوم الليزر

  
 

-  20  

 

2000121609  (21) 
2000/12/31  (22) 

 (54) الهيماتوبورفيرين باستخدام ماده culex pipiens عوض من نوعطريقه لمكافحه يرقات الب
USING ENVIRONMENTALY FRIENDLY AND SOLAR 
ACTIVATED COMPOUNDS FOR CONTROL CULEX PIPIENS 
LARVAE (MOSQUITO) 

 

 (71)  المعهد القومى لعلوم الليزر

  
 

-  21  

 

2000121610  (21) 
2000/12/31  (22) 

وأستخدامها فى القضاء  مشتقات البورفيرينوالفيثالوسيانين فى وجود أشعه الشمس المباشره
  على أطوار الذبابه البيضاء

(54) 

USING VISIBLE SUNLIGHT - PORPHYRIN AND PHTHAL 
OCYANINE DERIVATIVES FOR CONTROL THE DIFFERENT 
STAGES OF WHITEFLY BEMISIA TABACI 

 

 (71)   جامعة القاهرة-مى لعلوم الليزر المعهد القو

  
 

-  22  
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2000121611  (21) 
2000/12/31  (22) 

 (54)  البلهارسيا تقنيه جديده باستخدام أشعه الشمس والمستحثات الضوئيه للقضاء على بيض
NOVEL TECHNOLOGY USING SUNLIGHT AND 
PHOTOSENSITIZERS TO CONTROL SCHISTOSOMA 
HAEMATOBIUM EGGS 

 

 (71)  المعهد القومى لعلوم الليزر
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2000121612  (21) 
2000/12/31  (22) 

 ذبابه المنازل مواد صديقه للبيئه آمستحثات ضوئيه فى وجود اشعه الشمس لمكافحه حشره
(MUSCA DOMESTICA)  

(54) 

USING ENVIRONMENTALY FRIENDLY AND SOLAR 
ACTIVATED COMPOUNDS OF CONROL MUSCA 
DOMESTICA 

 

 (71)  المعهد القومى لعلوم الليزر
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2000121613  (21) 
2000/12/31  (22) 

على بيض ويرقات  استخدام اشعه الشمس ومشتقات البورفرين والفيثالوسيانين فى القضاء
  الذبابه البيضاء

(54) 

USING SUNLIGHT AND PORPHYRIN AND 
PHTHALOCYANINE DERIVATIVES FOR CONTROL THE 
EGGS AND NYMPHS OF WHITEFLY BEMISIA TABACI 

 

 (71)  المعهد القومى لعلوم الليزر
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2000121614  (21) 
2000/12/31  (22) 

مكافحه دوده ورق  مستحثات ضوئيه صديقه للبيئه فى وجود اشعه الشمس واستخدامها في
  لقطنا

(54) 

EVIROMENTALLY PHOTOACTIVABLE COMPUNDS IN THE 
PRESENCE OF SUNLIGHT TO CONTROL COTTON LEAF 
WORM 

 

 (71)  المعهد القومى لعلوم الليزر
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2002121309  (21) 
2002/12/2  (22) 

وهيدروآلوريد  طريقة اتحضير هالم فمى يحتوى علىعقاري هيدروآلوريد الكلورهكسيدين
  البنزيدامين معا لعالج امراض الفم واللثة وانسجة االسنان

(54) 

ORAL GEL CONTAINING CHLORHEXIDINE 
HYDROCHLORIDE AND BENZYDAYDAMMINE 
HYDROCHLORIDE FOR TREATMENT OF GINGIVITIS 
PERIODONTIS AND ORAL INFECTIONS 

 

 (71)  دعاء احمد السطوجى.  د-د محمد طايل سعدية احم. د-محمد احمد النبراوى . د
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2002121357  (21) 
2002/12/17  (22) 

 (54)  4لها بديل أمينو سلفزونيل فى الموضع  BI مشتقات فيرميكتين

 
 (71)  سينجنتا باريتسيبيشن أ ج
 (74)  هدى احمد عبد الهادى
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2001121302  (21) 
2001/12/05  (22) 

 (54)  طريقة النتاج لوح الومنيوم لدائرة متكاملة
INTEGRATED CIRCUIT.ALUMINIUM PANEL PRODUCTION 
METHOD 

 

 (71)  بيتشينى رينو
 (74)  وجدى نبيه عزيز
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2001121306  (21) 
2001/12/8  (22) 

المتصاص  المتصاص الطاقه مهياعربه سكة حديد ذات آابينه قياده مزوده بهيكل 
  الصدمات باعلى اطار العربه

(54) 

A RAI VEHICLE AHVING A DRIVER S CAB PROVICED WITH 
AN ENERGY ABSORBING STRUCTURE ADAPTED TO COPE 
WITH A COLLISION ABOVE THE FRAME OF THE VEHICLE 

 

 (71)  شرآه الستوم
 (74)  موريس وهبه موسى

  
 

-   30  

 

2001121343  (21) 
2001/12/13  (22) 

 (54)  عالج جديد
NOVEL TREATMENT  

 (71)  سميث آالين بيتشام بى ال سى
 (74)  هدى انيس سراج الدين
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2001121383  (21) 
2001/12/31  (22) 

 (54)  طريقه وجهاز للقياس الكمى لمواد غذائيه لزجه مرآبه
METHOD AND DEVICE FOR METERING COMPOSITE 
VISCOUS FOODSTUFFS 

 

 (71)  أ.سوسيتيه دى برودوى نستله س
 (74)  هـدى احمد عبد الهادى
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2002121340  (21) 
2002/12/14  (22) 

 (54)  طريقة لتحضير االستيا لوبرام
method for the preparation of escitalopram  

 (71)   شرآه دنمارآيه-اس /اتش ليونيك ايه
 (74)  سمر الباد
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2002121385  (21) 
2002/12/22  (22) 

 (54)  جهاز لزيادة آثافة مطبوعات الليزر
DEVICE FOR INCREASING THE DENSITY OF LASER PRINTS  

 (71)  هيلسون هوانج
 (74)  أحمد فؤاد عبد العظيم عيد
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2005120501  (21) 

2005/12/3  (22) 
 (54)  جهاز للكشف المبكر عن االصابه بسوسه النخيل الحمراء

DEVICE FOR THE EARLY DETECTION OF THE RED PALM 
WEEVIL INSECT 

 

 (71)  عمرو محمد احمد سليمان
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2005120519  (21) 
2005/12/18  (22) 

والصئبان والحشرات  ترآيبة من خالصة األعشاب الطبية الطبيعية للقضاء على القمل
  الزاحفة ومطهر للجراثيم والميكروبات

(54) 

A new pharmaceutical formula from extracts of Medicinal plants 
used as licidal & insecticidal 

 

 (71)  محمود تيمور محمد رضوان
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2005120537  (21) 
2005/12/22  (22) 

 (54)  معالجة الملوثات البترولية المحتوية على مادة الداى جليكول امين
Methodology for treatment of oily wastes containing amine agents  

 (71)  جرين لألستشارات البيئية
 (74)  أحمد عبد الفتاح عبد الغنى
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2005120542  (21) 
2005/12/25  (22) 

 Flavivir  (54))سى(مرآب لعألج فيروس الكبد الوبائى 
Compound for Hepatitis C virus treatment (FLAVIVIR)  

 (71)  ضياء الدين صالح ابراهيم تعيلب
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2006120620  (21) 
2006/12/4  (22) 

 (54)  .دة التي يستخرج منها الجيالتين والغراءماآينة قطع خاصة للما
Special cutting machine for cattle spit.  

 (71)   مصطفى إبراهيم الدسوقي أحمد أمين-عادل طلعت محمد حسنين دياب 
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2007120651  (21) 
2007/12/12  (22) 

 (54)  مشتقات سلفوناميد حلقية وطرق استخدامها
CYCLIC SULFONAMIDE DERIVATIVES AND METHODS OF 
THEIR USE 

 

 (71)  ويث ، شرآة متحدة
 (74)  هدى عبد الهادى
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2007120660  (21) 
2007/12/23  (22) 

 (54)  توليف مرآبات البيروليدين
SYNTHESIS OF PYRROLIDINE COMPOUND  

 (71)  ويــث :
 (74)  هدى عبد الهادى
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2008122020  (21) 
2008/12/16  (22) 

الكريم ومصدر طاقة آهربية  سماعة الكمبيوتر الالسلكية التى بها محطة راديو اذاعة القران
   فولت220

(54) 

WIRLESS SPEAKER FOR COMPUTER  
 (71)  محمد محمد صالح محمد
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2008122028  (21) 
2008/12/17  (22) 

واعادة حقنة مرة  فصل وتنقية االلبومين من سائل االستسقاء البريتونى لمرضى تليف الكبد
  اخرى

(54) 

Ascitic albumin separation & Auto transfusion  
 (71)  محمد الشوادفى الباز احمد حسن

  
 

-  43  

 

 
240



 
2008122115  (21) 
2008/12/30  (22) 

 (54)  الموفر للطاقةجهاز المولد 
METHOD FOR PRODUCING PAPER OR PLASTIC CONTAINER 
OF HEAT 

 

 (71)   شينق-يانق , شانق 
 (74)  خالد محمد سالمة أبو غرقود/ أبو دقة للملكية الفكرية ، ويمثلها 
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2008122129  (21) 
2008/12/31  (22) 

صيدالنية  ريا جديدة، وعملية لتحضيرها وترآيبات يو- يل– 1 -إندول –H 1مرآبات 
  تشتمل عليها

(54) 

New 1H-indol-1-yl-urea compounds, a process for their preparation 
and pharmaceutical compositions containing them 

 

 (71)  . شرآة فرنسية مساهمة–لي البوراتورز سيرفير  -
 (74)  سمر الباد
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2008060987  (21) 
2008/6/12  (22) 

 (54)  بروتينات الربط الخاصه لعوامل النمو الشبيهه باالنسولين واستخداماته
BINDING PROTEINS SPECIFIC FOR INSULIN-LIKE GROWTH 
FACTORS AND USES THEREOF 

 

 (71)   امجن فرمونت-استرا زينيكا ا ب 
 (74)  هدى احمد عبد الهادى
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2008060992  (21) 

2008/6/15  (22) 
 (54)  )والقلق إطالق معدل ونابض للصيغ الصيدالنية الخاصة بعقار معالجة االضطراب

MODIFIED AND PULSATILE RELEASE PHARMACEUTICAL 
FORMULATIONS OF ESCITALOPRAM 

 

 (71)   شرآة مساهمه دينمارآية–اس / اتش ليندبك ايه 
 (74)  سمر أحمد اللباد
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2008061055  (21) 
2008/6/22  (22) 

 (54)  صياغة انبعاث مستمر تتضمن اوآتريوتيد واثنين او اآثر
SUSTAINED RELEASE FORMULATION COMPRISING 
OCTREOTIDE AND TWO OR MORE POLYLACTIDE-CO-
GLYCOLIDE POLYMERS 

 

 (71)   ج ، شرآة مساهمة ، سوسريةنوفارتيس أ
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
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2008071149  (21) 
2008/7/7  (22) 

للحراره ومانعه للحرق  طريقه انتاج حاويات ورقيه او بالستيكيه عازله للحراره وحافظه
  فى نفس الحاويه

(54) 

METHOD FOR PRODUCING PAPER OR PLASTIC 
CONTAINER OF HEAT INSULATION, HEAT PRESERVATION 
AND SCALD PREVENTION AND THE SAME CONTAINER 
OBTAINED THEREBY 

 

 (71)   جانق-وانق شانق ، مى /  شيمكال تكنولوجى آو ، ليمتد ويمثلها -ريش آاب بيو 
 (74)  خالد محمد سالمه
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2008071163  (21) 

2008/7/10  (22) 
 (54)  ترآيب إلعادة تدوير مياه الصرف الصحي

SANITARY WASTEWATER RECYCLING INSTALLATION  
 (71)  بيلون ميشيل
 (74)  سمر اللباد
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2008091492  (21) 
2008/9/7  (22) 

 (54)  حبل سلك صلب فى اوناش) تشديد (نظام اوتوماتيكى الرشاد وحجز وربط 
AUTOMATIC SYSTEM FOR GUIDING, RETAINING AND 
ADJUSTING CABLES 

 

 (71)  أ ، شرآة مساهمة ، اسبانيا. ميرسـك اسبانيا س 
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   51  

 

PCT/NA2004/000045  (21) 
2004/6/16  (22) 

المنشط لتكاثر  قبل الفامشتقات حامض فنيل بروبيونيك تحمل بدائل تعمل آمشارآات لمست
  ( PPAR ) بيروآسيسوم البشرى

(54) 

SUBSTITUTED PHENYLPROPIONIC ACID DERIVATIVES AS 
AGONISTS TO HUMAN PEROXISOME PROLIFERATOR-
ACTIVATED RECEPTOR ALPHA (PPAR) 

 

 (71)   السويد-استرا زينيكا يه بى
 (74)  هـدى عبد الهادى
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PCT/NA2006/000540  (21) 
2006/6/8  (22) 

 (54)  مرآبات صيدالنيه مضادة للفيروسات
ANTI – VIRAL PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS  

 (71)  اس دى فارما آتكالس انك
 (74)  حازم منير وهبة
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PCT/NA2006/000582  (21) 
2006/6/18  (22) 

 (54)  مرشح يعالج بنفسه
SELF-REMEDIATING FILTER  

 (71)  شرآة امريكية–سوليكورب انداسترى ال تي دي 
 (74)  سمر اللباد
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PCT/NA2006/000621  (21) 

2006/6/27  (22) 
 (54)  مرآبات ببرازين مفيدة لعالج األلم

PIPERAZINES USEFUL FOR TREATING PAIN  
 (71)   شرآة لكسمبرج-ايرو سيلتيك اس ايه 

 (74)  سمر اللباد
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PCT/NA2007/000425  (21) 
2007/4/29  (22) 

 (54)  مرآبات آيميائية
CHEMICAL COMPOUNDS  

 (71)   شرآة بريطانية عامة محدودة المسئولية-فيتو فارم بى إل سى
 (74)  هدى سراج الدين
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PCT/NA2007/000427  (21) 
2007/4/29  (22) 

 (54)  جهـاز دليلى لألصابع
ANTI-SNORING COMPOSITION  

 (71) بتشل سكوت جيه
 (74)  هدى سراج الدين
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PCT/NA2007/000434  (21) 

2007/5/2  (22) 
 (54)  آوينولين [ IJ -1 ، 7 ، 6[ ديازيبينو ] 4 ، 1[ صياغات من مشتقات 

FORMULATIONS OF [1,4]DIAZEPINO[6,7,1-IJ] QUINOLINE 
DERIVATIVES 

 

 (71)  ويــــث ، شرآة متحدة ، امريكية
 (74)  هدى احمد عبد الهادى
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PCT/NA2007/000549  (21) 
2007/6/10  (22) 

 (54)  مشتقات آـرومان
CHROMANE DERIVATIVES USEFUL AS ACID PUMP 
ANTAGONISTS 

 

 (71)  فايـزر انــك ، شرآة متحدة
 (74)  هدى عبد الهادى
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PCT/NA2007/000550  (21) 
2007/6/10  (22) 

 (54)  عملية لتحضير مرآبات عضوية
MANUFACTURE PROCESS OF ORGANIC COMPOUNDS  

 (71)  نوفارتيس أ ج ، شرآة مساهمة ، سوسرية
 (74)  الهادىهدى أحمد عبد 
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PCT/NA2007/000551  (21) 

2007/6/10  (22) 
 (54)  عامل وقائى او عالجى ألمراض النعاس

PREVENTIVE OR THERAPEUTIC AGENT FOR SLEEP 
DISORDER 

 

 (71)  تاآيدا فارماسيوتيكال آومبانى ليمتد ، شرآة محدودة المسئولية
 (74)  هدى عبد الهادى
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PCT/NA2007/000552  (21) 
2007/6/10  (22) 

 (54)  حامل بيانات مع شريحة وعدد من المجسات
DATA CARRIER WITH A CHIP AND A PLURALITY OF 
SENSORS 

 

 (71)  ف ، شرآة محدودة المسئولية ، هولندية. آونينكليجك فيليبس الكترونيكس ن 
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
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PCT/NA2007/000558    (21) 
2007/6/10  (22) 
 (54) لمرض السكر لمستخلصات وجزيئات عالجية جديدة) شبكة من ناتج األيض(طريقة فحص 

SCREENING METHOD (METABOLITE GRID) FOR NOVEL 
THERAPEUTIC EXTRACTS AND MOLECULES FOR 
DIABETES 

 

 (71)   شرآة محدودة هندية–ال تى دى .  تشنولوجيس بى فى تى افيستها جينجرانى
 (74)  سمر أحمد اللباد
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PCT/NA2007/000564  (21) 

2007/6/10  (22) 
 (54)  عملية إلنتاج الميثانول

PROCESS FOR THE PRODUCTION OF METHANOL  
 (71)   شرآة محدودة بريطانيه–انيوس اوربا لمتد 
 (74)  سمر أحمد اللباد
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PCT/NA2007/000567  (21) 
2007/6/11  (22) 

 (54)  العملية التحضيرية للمرآبات العضوية
MANUFACTURE PROCESS OF N-SUBSTITUTED 
SALICYLAMIDES 

 

 (71)  نوفارتيـس أ ج ، شرآة مساهمة
 (74)  هدى عبد الهادى
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PCT/NA2007/000577  (21) 
2007/6/13  (22) 

 -S ) -2 2 (مثيل امين او ملح ايثانول امين لمرآب ) هيدروآسى مثيل ( ملح ثالث 
  -3-ايثوآسى 

(54) 

TRI (HYDROXYMETHYL) METHYLAMINE SALT OR AN 
ETHANOL AMINE SALT OF (25) -2-ETHOXY-3-(4-(2- [HEXYL 
(2- PHENYLETHYL) AMINO] - 2 -OXOETHOXY) PHENYL) 
PROPANOIC ACID 

 

 (71)  استرا زينيكا أ ب ، شرآة مساهمة
 (74)  هدى عبد الهادى
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PCT/NA2007/000581  (21) 

2007/6/13  (22) 
 (54)  العصبية لمعالجة والوقاية من اضطرابات تلف الخلية HT6 -5استخدام منبه 

USE OF A 5-HT6 AGONIST FOR THE TREATMENT AND 
PREVENTION OF NEURODEGENERATIVE DISORDERS 

 

 (71)  ويــث ، شرآة متحدة
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-  67  

 

PCT/NA2007/000582  (21) 
2007/6/13  (22) 

 (54)  مرآبات بيريدازينون
PYRIDAZINONE COMPOUNDS  

 (71)  أناديز فارما سيتيكالس أنك
 (74)  سهير ميخائيل رزق
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PCT/NA2007/000588  (21) 
2007/6/13  (22) 

 (54)  شفرات أمواس ملونة
COLORED RAZOR BLADES  

 (71)   شرآة أمريكية مساهمة–ذى جيليت آومبانى
 (74)  هدى انيس سراج الدين
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PCT/NA2007/000596  (21) 

2007/6/13  (22) 
 (54)  طريقة إلحكام سد فراغ حلقي في حفرة بئر

METHOD OF SEALING AN ANNULAR SPACE IN A 
WELLBORE 

 

شرآة –  شل آانادا ليميتد-2 شرآة هولندية-شل انترناشيونال ريسيرش ماتشابيج بي في -1
 (71)  محدودة آندية

 (74)  سمر أحمد اللباد
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2002121311  (21) 
2002/12/2  (22) 

 (54)  طريقة مطورة إلنتاج ميالمين بدرجة نقاء مرتفعة وبإنتاجية عالية
Improved Procedure for the Production of High-Purity Melamine 
with High Yields 

 

 (71)  ديفيلوبمنت اند ليسينينجايروتكنيكا 
 (74)  سمر اللباد
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2002121378  (21) 
2002/12/21  (22) 

 (54)  طريقة النتاج محطة طاقة مائية
METHOD AND PLANT FOR REGULATING THE LEVEL OF A 
DAM INSTALLATION 

 

 (71)  فاتيك هايدرو جى ام بى اتش
 (74)  سمر أحمد اللباد
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021489  (11) 
1998121515  (21) 
 (54)  ء فى الفراغات الموجوده تحت اسطح المبانىطريقه لتبريد الهوا

METHOD OF COOLING AIR IN THE UNDER-ROOF SPACES 
OF BUILDINGS 

 

 (71)  ريفا لويجى
 (74)  موريس وهبه موسي
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022454  (11) 
1997121313  (21) 

)ASR (54)  (ماآينة تقطيع جبنة رومى أوتوماتيك 
SHEETS ROMAN CHEESE CUTTING MACHINE ( ASR)  

 (71)  سيد عبد الباسط محمد نصار
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022477  (11) 
1998121604  (21) 

 (54)  طريقة وترآيبات للتحكم فى الجراديات
LOCUST CONTROL  

 (71)  ليمتد)بى تى واى(باير
 (74)  سهير ميخائيل رزق
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023366  (11) 

2002121308  (21) 
 طريقة لتحضير غشاء فمي يحتوي علي عقاري هيدروآلوريد الكلورهكسيدين
  وهيدروآلوآلوريد البنزيدامين معا لعالج امراض الفم واللثة وانسجة االسنان

(54) 

ORAL FILM CONTAINING CHLORHEXIDINE 
HYDROCHLORIDE AND BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE 
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ك العام لعدم سداد رسم السنة الثانية وقد انتهت بالمهلة وتبين انه لم يصله اخطار بالمطالبة بالسداد وبناء                    المل

تور          تاذ الدآ سيد االس رة ال ى مذآ بحث العلمى المؤرخة فى           / عل ر ال م اخطار      02/12/2006وزي ى ت  وبالتال
 : صاحب الشا، باالستمرار فى سداد الرسوم السنوية وبيانات هذا الطلب هى
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 وائل صبرى ابو جهيم حجازى
 محطه - فيصل -الشعراوى  رع من متولى شارع ابن خلدون المتف2 -الجيزه الهرم 

 22 الدور الثانى شقه -المريوطيه 
 المغلقه بطاريه الرصاص الحامضيه البالستيكيه

 

 
 

257

 



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

)٧٢٦(العدد رقم ٢٠١٢عدد  فبرایر 



      
  إعــــداد

  

 أميــرة محمــد أحمــد. مرفت توفيق عبــد اهللا     أ . أ

 كريم محمد عزت بهجت فايد. أحمد حسـين أحمـــد      أ. أ

  

 مراجعة

 

 ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيــد    أ. أ

 شيماء ابراهيـم نبيـــل. فرج محمــــــد يوسف     أ. أ

  صبــحزينب. 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  -
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١١ والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون بشأن        ٢٠١٢بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر يناير         

-----------------------------------------PCTالبراءات 

-

٤٦ والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس     ٢٠١٢ات التـى تـم قبولها خالل شهر يناير          بـيان بالطلـب   

--------------------------------------------) نموذج منفعة(

-

٤٠ وفقا (والمقدمة فى اطار معاهدة بارس        ٢٠١٢بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  يناير          

-------------------------------------من القانون ١٧الحكام المادة 

-
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---------------------------------) من القانون  ١٧وفقا الحكام المادة    (

----

-

٥٢ MAIL BOXفاقية الجات فى اطار ات٢٠١٢بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  يناير 

------------------------------------------------------

-

٥٦ والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون  ٢٠١٢بـيان بالطلـبات التـى تم قبولها خالل شهر  يناير             

--------------------) من القانون١٧وفقا الحكام المادة (PCTبشأن البراءات 

-

٦٠ -معاهدة باريسللطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٢يناير ت الصادرة خالل شهر بيان البراءا -
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-
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٢١٤
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----وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية     ٢٠٠٢لسنه   ٨٢الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم      

-

-



 
(i)

  
  تصدير

  
تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنهـا تحتـوى        

على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح                  

اختـراع،  لالستغالل تجارًيا أو صناعًيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات              

  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،             

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

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز            مكتب براءات   

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

جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات                    

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

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

 مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذيـة              

 ، وتطلب ذلك جهوًدا كبيـرة حتـى         2003 لسنة   1366والصادر بقرار 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 خـالل           التطوير التكنولوجى  لالخترا   

تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،               

وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن                

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة         رعاية الموهوبين من ذوى القدرات      

  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
  رئيس أالكاديمية                                                         

  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           
   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
 
  



   العددافتتاحية 
 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

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

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

 وبمقتضى القانون األخير فإنه كية الفكرية والخاص بحماية حقوق المل2002لسنة 

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

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

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

ع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى جمي

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

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

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

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

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

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

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

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

                       القائم بأعمال

رئيس                االختـراع  مكتب بـراءات
                                     

  "عادل السعيد عويضه . أ"                   
  
  
  

(  
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( iii )  



   

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
 

 

 ةــــــــالدول الرمز ةـــــــالدول الرمز
 اإلمارات العربية المتحدة CR AE  كوستاريكا     
 AF كوبا CU أفغانستان 
 AL قبرص CY البانيا 
 AO جمھورية التشيك CZ أنجوال 
 AR ألمانيا DE األرجنتين 
 AT الدنمارك DK النمسا 
 AU دومينيكا DM استراليا 
 AZ لدومينيكان جمھورية ا DO اذربيجان  
 BA الجزائر DZ البوسنه والھرسك 
 BB أكوادور EC بربا دوس 
 BD استونيا EE بنجالديش 
 BE جمھورية مصر العربية EG بلجيكا 
 BF أسبانيا ES بوركينا فاسو 
 BG إثيوبيا ET بلغاريا 
 BH فنلندا FI البحرين 
 B I فرنسا FR بروندى 
 BJ جابون GA نينبي  
 BM المملكة المتحدة GB برمودا 
 BO GCC بوليفيا  مجلس التعاون الخليجى 
 BR جرينادا  GD برازيل 
 BS جورجيا GE جزر الباھاما 
 BU غانا GH برما 
 BW جامبيا  GM بتسوانا 
 BY نيايغ GN بالروس  
 BZ غينيا الوسطى GQ بليز  
 كندا GR CA  اليونان 
 ورية أفريقيا الوسطىجمھ GT CF جواتيماال 
 الكونغو GW CG غينيا بساو 
 CH  جويانا GY سويسرا   
 ساحل العاج HK CI ھونج كونج 
 شيلى HN CL ھندوراس 
 رونيكام HR CM كرواتيا 
 الصين HU CN المجر 
   ID CO  أندونسيا 

 

  ii

  

 كولومبيا

( iv ) 



  

تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

  iii

  

 الدولة الرمز الدولة الرمز 
 إندونسيا MD ID جمھورية ملدوفا  
 ML  مالى    IE أيرلندا 
 إسرائيل MN IL منغوليا  
 MR  موريتانيا  IN الھند 
 العراق MT IQ مالطا  
 إيران MV IR جزر المالديف  
 أيسلندا MW IS مالوى  
 إيطاليا MX IT الماكسيك  
 االردن MY JO ماليزيا  
 اليابان MZ JP موزمبيق  
 كينيا NA KE ناميبيا  
 كرجيزستان NE KG النيجر  
 كومورس NG KM نيجيريا  
 سانت كيتسى ونيفيز NI KN نيكاراجوا  
 )شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية NL KP ھولندا  
 )الجنوبية( جمھورية كوريا NO KR النيرويج  
 الكويت NZ KW نيوزيالندا  
 كزاخستان OM KZ عمان  
  LA بنما PA جمھورية الو الديمقراطية  
 لبنان PE LB بيرو  
 سانت لوشيا PG LC جمھورية غينيا الجديدة  
 ليخنشتين PH LI الفلبين  
 سيريالنكا PK LK باكستان  
 ليبيريا PL LR بولندا  
  LS البرتغال PT ليسوتو  
 لتوانيا PY LT بروجواى  
 QA  قطر  LU لوكسمبورج 
  LV رومانيا RO التفيا 
 ةليبيالجمھورية العربية ال RS LY جمھورية الصرب  
 المغرب RU MA جمھورية روسيا االتحادية  
 موناكو RW MC رواندا  
  SA المملكة العربية السعودية MD جمھورية ملدوفا 
  SC سيشل ME مونتينجيرو 
  SD السودان MG مدغشقر 

( v ) 



  

ابع رموز الدول األعضاءت  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

  iv

  

 الدولة الرمز الدولة الرمز 
 رواندا ZA RW جمھورية جنوب أفريقيا  
 سنغفافورة ZM SG زامبيا  
 سلوفينيا ZR SI زائير  
 سلوفيكيا ZW SK زيمبابوى  
    SL سيراليون 
    SM سان مارينو 
     SN السنغال  
    SO الصومال 
     SR سورنيام  
    ST ساوتومى و برنسبى 
    SV السلفادور 
    SY الجمھورية العربية السورية 
    SZ سوازيالند 
    TD تشاد 
    TG جووت 
    TJ طاجيكستان 
    TH تايالند 
    TM تركمانستان 
    TN تونس 
    TR تركيا 
    TT ترناداد و توباجاو 
    TW تايوان 
    TZ جمھورية تنزانيا االتحادية 
    UA أوكرانيا 
    UG أوغندا 
    US الواليات المتحدة األمريكية 
    UY أورجواى 
    UZ اوزبكستان 
    VE فنزويال 
    VN فيتنام 

    YD اليمن 
    YU يوغوسلفيا 

( vi ) 



١

ان بی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر ینایر 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

2004040195 (21)
2004/4/28 (22)

Eni S.p.A  EniTechnologie S.p.A. (71)
Francesco CRESCENZI (72)

Antonella CRISARI

Cesare Achille PIATTI

سمر اللباد (74)
كبریتطریقة لتثبیط التحمیض الحیوي للماء بالتالمس مع مواد تحتوي على (54)

MI2003A000882 (31)
2003/4/30 (32)

it (33)

int. Cl. C23F 4/04 (51)

-   1

2006080432 (21)
2006/8/10 (22)

طارق محمد شعبان محمد غنیم (71)
طارق محمد شعبان محمد غنیم (72)

المیاه المستخدم فى طریقھ ووسیلھ الستخدام الترومستات المیكانیكى فى ضبط درجھ حراره
شطاف التوالیت

(54)

int. Cl. E03D 9/08 (51)

-   2



٤

2006090514 (21)
2006/9/26 (22)

LAURA MICOL FISHER (71)
DAVED H Fysher (72)

سمر اللباد (74)
وحدة بنائیة قابلة للدوران (54)

2006/437 (31)
2006/6/17 (32)

AE (33)

int. Cl. E04B 1/346 (51)

-   3

2007060342 (21)
2007/6/24 (22)

السمیع عبد اللطیف عبد السمیع الھوارىعبد (71)
عبد السمیع عبد اللطیف عبد السمیع الھوارى (72)

.والكھرباء حلة مغناطیسیة للغسالة األوتوماتیك واألطباق لتوفیر المسحوق (54)
int. Cl. B03C 1/032 (51)

-   4



٥

2007070363 (21)
2007/7/8 (22)

نبیل شوقي توفیقفرید (71)
فرید نبیل شوقي توفیق (72)

آلھ تنعیم أسمنت (54)
int. Cl. B28D 1/00 (51)

-   5

2007090458 (21)
2007/9/3 (22)

فتحى محمود محمد مصطفى (71)
فتحى محمود محمد مصطفى (72)

الغذائیة المخزنةة االفات الحشریة من الحبوبجھاز ألستخدام اقراص الفوستوكسیین لمقاوم (54)
int. Cl. A01M 1/02 (51)

-   6



٦

2007120659 (21)
2007/12/23 (22)

)الھیئة العربیة للتصنیع ( مصنع المحركات  (71)
عبد التواب محمد عطیة القلش (72)

بھجت احمد سید مصطفى

عبد هللا موریس شكري

عبدهللا الطنطاوي بدوي

عبد التواب محمد عطیة القلش (74)
متر١٠.٢ساعة مزود بذراع شفط طولھ /طن٢٢٠شفاط غالل  (54)

int. Cl. B65G 53/00 (51)

-   7

2008010038 (21)
2008/1/8 (22)

خالد أحمد إمام (71)
خالد أحمد إمام (72)

قة قطعتین باأللحان والرنات على الكھرباء مباشرةجرس باب ش (54)
int. Cl. H01H 1/26 (51)

-  8



٧

2008050731 (21)
2008/5/5 (22)

المركز القومى للبحوث (71)
حسنى السید محمد على (72)

ألطاف حلیم بسطا

عادل صبحى جرجس

محمد عوضا محمد

ریاض بصلة

ماجده محسب السید (74)
تحضیر ورق مؤمن من مواد سلیلوزیة مصریة وعالمة سریة جدیدة (54)
int. Cl. 211/00,213/02,213/04,213/65,C07D201/00 (51)

-  9

2008111825 (21)
2008/11/9 (22)

Khaled Mohamad ALrehaily (71)
Khaled Mohamad ALrehaily (72)

خالد محمد مدلى االصیلى  (74)
میكانیكى متعدد االستخدامات–فرن كھربائى و غاز  (54)

int. Cl. E05C 1/14,E06B 9/01 (51)

-  10



٨

2009111730 (21)
2009/11/24 (22)

محمد غالب بخیت اسماعیل (71)
محمد غالب بخیت اسماعیل (72)

غرف المناخیھجھاز ضبط ال (54)
202009012580.7 (31)

2009/9/10 (32)

DE (33)

int. Cl. B01L 1/00,F24F 11/00 (51)

-  11

2009121910 (21)
2009/12/24 (22)

محمد عبد المنعم علي محمد/م.د (71)
محمد عبد المنعم علي محمد/م.د (72)

وتكثیف الھواءللشرب وللحصول على المیاه المقطره بترطیبطریقھ وجھاز لتحلیھ المیاه (54)
int. Cl. C02F 1/44 & B01D 61/0D (51)

-  12



٩

2010050812 (21)
2010/5/17 (22)

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY) (71)
Stian Hegna (72)

Gregory Ernest Parkes

محمد كامل مصطفى (74)
المجاالت الموجیھ طریقھ الكتساب ومعالجھ البیانات الزلزالیھ البحریھ الستخالص

ممتازالصاعده والھابطھ المتبعثھ بواسطھ المصدر المصادر واستخدمھا بشكل
(54)

12/455.470 (31)
2/06/2009 (32)

(33)

int. Cl. G01V 1/38 (51)

-  13

2010081298 (21)
2010/8/3 (22)

ROHM AND HAAS COMPANY
( UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

GARRY LEGNANI (72)

DEIDRE MARGARET HOLCROFT

ANIL P.RANWALA

محمد محمد بكیر (74)
معالجھ نباتات الزینھ (54)

61/273.583 (31)
2009/8/6 (32)

US (33)

-  14



١٠

2007110594 (21)
2007/11/18 (22)

محمد عاطف دیاب البوھى (71)
محمد عاطف دیاب البوھى (72)

اخماد جمیع انواع تركیبھ نیتروجینیھ عازلھ مقاومھ للحراره والحریق ولدیھا القدره على
الحرائق

(54)

int. Cl. C01C1/18&C01B21/087&A62C3/00 (51)

-   15



١١

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



١٢

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

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 



١٣

2008010012 (21)
2008/1/3 (22)

NESTE OIL OYJ(FINLAND) (71)
SAVOLAINEN,PEKKA (72)

AALTO, PEKKA

MYLLYOJA, JUKKA

PUROLA,VELI-MATTI

ALOPAEUS, VILLE

QVIST.JOHAN

سمرأحمد اللباد (74)
عملیة لتصنیع ھیدروكربون الدیزل الخفیف (54)

60/695.853 - PCT/FI2006/050301 - 05014428.6 (31)
2005/5/7 - 2006/6/29 - 2005/4/7 (32)

EP (33)
int. Cl. 45/02, 45/58,C10G 3/00 (51)

-   1



١٤

2008040590 (21)
2008/4/8 (22)

GENENCOR INTERNATIONAL, INC (UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

BECKER, NATHANIEL, T. (72)

DALE,Douglas

FRYKSDALE,Beth

GEBERT,Mark

PARTSUF,Michael

GRAVESEN,Troels

CLARKSON, Kathleen.A

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
حبیبات ثابتة شدیدة التحمل مع عوامل فعالة (54)

PCT/US2006/040394 - 60/726,494 (31)
2006/10/12 - 2005/10/12 (32)

US (33)
int. Cl. 9/98,9/16 &C12N9/96,A23K1/165 (51)

-   2



١٥

2008050859 (21)
2008/5/25 (22)

GOBEL , GERALD (AUSTRIA) (71)
GOBEL , GERALD (72)

ھدى انیس سراج الدین  (74)
وسیلة امتصاص لتحویل اشعة الشمس إلى طاقة حراریة (54)

PCT/EP2006/011251 - 102005055858.5 (31)
2006/11/23 - 2005/11/23 (32)

DE (33)

-   3

2008071145 (21)
2008/7/7 (22)

SMS Demag AG (GERMANY) (71)
DEGEL, Rolf (72)

KLUNZE,Jurgen

وجدى نبیھ عزیز (74)
یحتوي على طریقة مستمرة أو غیر مستمرة إلستخالص معدن أو عدة معادن من خبث

المعدن أو مركب
(54)

PCT/EP2007/009249 - 10 2006 052 181,1 (31)
2007/10/25 - 2006/11/2 (32)

DE (33)
int. Cl. F27B 3/04 (51)

-   4



١٦

2008071156 (21)
2008/7/8 (22)

STATIC CONTROL COMPONENTS,INC (UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

HUCK,DONALD,R (72)

JONE.James.H

WILLAMS.James.R

CAUSEY.Anthony,D

MARTIN.Thomas.J

ھدى احمد عبد الھادى (74)
نظام وطرق ألعادة تصنیع مكونات التصویر (54)

PCT/US2006/029037 - 11/330.600 (31)
2006/7/26 - 2006/1/12 (32)

US (33)
int. Cl. G03G 15/00,G03G 21/18 (51)

-   5



١٧

2008071301 (21)
2008/7/30 (22)

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

SCHUCKER, Franz-J

سمرأحمد اللباد (74)
فرن تكویك فائق التحكم وطریقة للتحكم فیھ (54)

PCT/EP2006/009800 - 10 2006 004 669.2 (31)
2006/10/11 - 2006/1/31 (32)

DE (33)
int. Cl. C10B 15/02,C10B 21/10 (51)

-   6

2008081325 (21)
2008/8/5 (22)

U.S Borax Inc (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
COOK, Simon, Gregson (72)

GALINDO CERCOS, Miguel Joaqui

محمد طارق ابو رجب (74)
تركیبات صقیل (54)

PCT/GB2007/002322 - 0612316.0 (31)
2007/6/21 - 2006/6/21 (32)

GB (33)

-   7



١٨

2008091567 (21)
2008/9/21 (22)

ACTIVE ES LIGHTING CONTROLS, INC
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

ARCHDEKIN, JAMES, M. (72)

محمود رجائى الدقى (74)
دائرة كھربیة وطریقة لصنعھا واستعمالھا (54)

PCT/US2007/007041 - 60/784.351 (31)
2007/3/20 - 2006/3/21 (32)

US (33)
int. Cl. H01H 7/00 (51)

-   8

2008101705 (21)
2008/10/19 (22)

F L SMIDTH A/S(DENMARK) (71)
HANSEN, Jens Peter (72)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)
طریقة ووحد صناعیة لتصنیع آجر مقسى أسمنتى (54)

PCT/EP2007/052688 - PA 2006 00657 (31)
2007/3/21 - 2006/5/10 (32)

DK (33)
int. Cl. C04B 7/36,F27B 7/20 (51)

-  9



١٩

2008121981 (21)
2008/12/14 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)

(71)

PATTERSON, Steven, George (72)

LANT, Neil, Joseph

ھدى انیس سراج الدین  (74)
تركیبات منظفات صناعیة (54)

PCT/IB2007/052310 - 06/115574,3 - 06/116782,1 (31)
2007/6/15 - 2006/6/16 - 2006/7/7 (32)

EP (33)
int. Cl. C11D 3/06,C11D 3/12,C11D 3/386 (51)

-  10

2009010063 (21)
2009/1/14 (22)

SYNGENTA LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
CORDINGLEY MATTHEW, ROBERT (72)

CROWLEY, PATRICK, JELF

TURNBULI , MICHAEL, DRYSDALE

CARTER NEIL BRIAN

سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ (74)
افعة كمركبات مبیدة لالفاتبیرازین نB] -٢،٣[مشتقات بیریدو  (54)

0614471.1 - PCT/GB2007/002668 (31)
2006/7/20 - 2007/7/16 (32)

GB (33)
int. Cl. A01N 43/60,C07D 471/04 (51)

-  11



٢٠

2009020184 (21)
2009/2/9 (22)

Primodan Food Machinery A/S (DENMARK) (71)
HENRIKSEN, Jorgen (72)

سھیر میخائیل رزق (74)
طریقة النتاج الجبن فى حاویة (54)

  2006 01048 - PCT/DK2007/050105 (31)
2006/8/10 - 2007/8/9 (32)

DK (33)
int. Cl. A23C 19/028,A23C 19/16,A23C 9/142 (51)

-  12

2009030426 (21)
2009/3/30 (22)

GJERSDAL, Steinar (NORWAY) (71)
GJERSDAL, Steinar (72)

محمد طارق أبو رجــب (74)
طریقة للمعالجة الحراریة ومعالجة المواد البیولوجیة (54)

20064604 - PCT/NO2007/000354 (31)
2006/10/9 - 2007/10/9 (32)

NO (33)
int. Cl. B65B 55/18 (51)

-  13



٢١

2009050715 (21)
2009/5/14 (22)

NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC (SOUTH AFRICA) (71)
BELAMANT, Serge, Christian, Pierre (72)

سمر احمد اللباد  (74)
معامالت مالیة آمنة (54)

2006/09533 - PCT/IB2007/054678 (31)
2006/11/16 - 2007/11/16 (32)

ZA (33)
int. Cl. G06Q 20/00 (51)

-  14

2009050763 (21)
2009/5/25 (22)

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71)
MUKAI, Hirotomo (72)

TSUJI, Tomoko

سمر احمد اللباد  (74)
منتج ماص ذو رقیقھ مركبھ غیر قابل لالزاحھ (54)

2006-319393 - PCT/JP2007/072784 (31)
2006/11/27 - 2007/11/26 (32)

JP (33)
int. Cl. A61F 13/496 (51)

-  15



٢٢

2009060817 (21)
2009/6/1 (22)

UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71)
OTSUBO, Toshifumi (72)

سمر أحمد اللباد (74)
ملبوس ماص مفید وطریقة لتصنیعھ (54)

2006-326231 - PCT/JP2007/071409 (31)
2006/12/1 - 2007/11/2 (32)

JP (33)

int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/49,A61F 13/514 (51)

-  16

2009060850 (21)
2009/6/7 (22)

MARIMILS OY (FINLAND) (71)
JOUTSENOJA, Timo (72)

KYYNY, Kari

VIRTANEN, Juhani

سمر أحمد اللباد (74)
شبكة مستشعر كھربي، ونظام وطریقة لتصنیعھا (54)

60/872,787 - PCT/FI2007/050667 (31)
2006/12/5 - 2007/12/5 (32)

FI (33)
int. Cl. B60R 21/015,G01R 27/26,H03K 17/96,H05K 3/04 (51)

-  17



٢٣

2009060894 (21)
2009/6/14 (22)

ABB AG(GERMANY) (71)
MONIG, Wolfgang (72)

WEBER, Benjamin

ZILLMANN, Karl

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)
طریقھ النتاج ملف محول وملف محول تم انتاجھ باستخدام ھذه الطریقھ (54)

PCT/EP2007/010650 - 10 2006 060 567.5 (31)
2007/7/12 - 2006/12/19 (32)

DE (33)
int. Cl. H01F 27/30,H01F 27/32,H01F 41/12 (51)

-  18

2009060909 (21)
2009/6/14 (22)

BP OIL INTERNATIONAL LIMITED
(UNITED KING DOOM)

(71)

THIVOLLE-CAZAT, Jean (72)

BASSET, Jean-Marie

STOFFELBACH, Francois

TAOUFIK, Mostafa

سمر أحمد اللباد (74)
عملیة لتصنیع النیوھكسین (54)

PCT/GB2007/004753 - 06256359.8 (31)
2007/12/11 - 2006/12/14 (32)

EP (33)
int. Cl. C07C 11/107,C07C 6/04 (51)

-  19



٢٤

2009071151 (21)
2009/7/29 (22)

TENDRIS HOLDING B.V. (NETHERLANDS) (71)
NEEB, Taco Wijnand (72)

VAN DER HILST, Ramon Phillippe

ھدى احمد عبد الھادى  (74)
جھاز یشمل مصدر طاقة منخفض الفولث (54)

07101312,2 - PCT / EP 2008/051066 (31)
2007/1/29 - 2008/1/29 (32)

EP (33)

int. Cl. H01L 31/042,H02J 7/35,H02M 3/07 (51)

-  20

2009091319 (21)
2009/9/6 (22)

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (FRANCE) (71)
LIN, Qing - long (72)

سمر احمد اللباد  (74)
مجمع شمسي (54)

07 01572 - 07 03712 - PCT/FR2008/000275 (31)
2007/3/5 - 2007/5/25 - 2008/3/3 (32)

FR (33)
int. Cl. F24J 2/07,F24J 2/08,F24J 2/16,F24J 2/32,F24J 2/38,F24J

2/46
(51)

-  21
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2009091351 (21)
2009/9/14 (22)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN) (71)
YAMADA, Masahiro (72)
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انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 

باریسوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
)نموذج منفعة(



٤٧

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

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 



٤٨

2007120657 (21)
2007/12/23 (22)

علیاء محمود عیسى/د (71)
علیاء محمود عیسى/د (72)

الملعقة السحریة وغطاء الطھى الواقى (54)
int. Cl. A47J 43/00,A47J 43/28 (51)

-   1



٤٩

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 

معاھدة باریس إطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٥٠

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 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
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  



٥١

1995010047 (21)
1995/1/19 (22)

Icos Corporation (71)
ALAIN CLAUDE (72)

MARIE DAUGAN

ھدى احمد عبد الھادى (74)
مشتقات رباعیة الحلقة وعملیة لتحضیرھا وإستخدامھا (54)

9401090,7 (31)
1994/1/21 (32)

uk (33)

int. Cl. A61K 31/395,C07D 209/14,C07D 471/04,C07D 471/14 (51)

-   1

2006040152 (21)
2006/4/17 (22)

إسماعیل السید عمرو فتح اللـھ (71)
إسماعیل السید عمرو فتح اللـھ (72)

جھاز غسیل وتعقیم االجھزه الطبیھ (54)
int. Cl. A61L 2/28 (51)

-   2



٥٢

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 

الجاتاتفاقیـة إطار والمقدمة فى 
(MAIL BOX)



٥٣

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 الطل ب 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
د راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل ار ویت

"البراءة  



٥٤

2002040432 (21)
2002/4/27 (22)

BBSYKO INC (71)
TOMES LY (72)

GON OWELYS

ZYNA BYA

GLYN ROY

WALEM MYTLKNY

RAYN HYRS

PATER GYFYN

مد عبد الھادىھدى اح (74)
تاجاتوز وماده -ل ودمشروبات ومنتجات غذائیھ منحفضھ السعرات تحتوى على اریثریتو

تحلیھ واحده وطرق تصنیعھا
(54)

60/287215 (31)
25/04/2001 (32)

US (33)

int. Cl. A23L 1/09,A23L 1/236,A23L 2/00,A23L 2/52,A23L 2/60 (51)

-   1



٥٥

2002050495 (21)
2002/5/14 (22)

F .HOFFMANNLA ROCHE A G (71)
ALFRED, BINGGELI (72)

BOEHRINGER, MARKUS

GRETHER, UWE

HILPERT, HANS

MAERKI, HANS-PETER

MEYER, MARKUS

MOHR, PETER

RICKLIN, FABIENNE

سمر احمد اللباد (74)
مشتقات اوكسازول جدیده (54)

01111745,4 (31)
2001/5/15 (32)

EP (33)

int. Cl. A61K 31/421 & C07D236/22 (51)

-   2



٥٦

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 
PCTبشأن البراءاتالتعاوناتفاقیـة إطار والمقدمة فى 

)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٥٧

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 السی ر 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
ى  راض ف ى االعت رتب عل دار ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال الحاالت الم

"البراءة  



٥٨

2009050618 (21)
2009/5/3 (22)

ENGINE SRL(ITALY) (71)
GRASSI, Nicola (72)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)
نظام وطریقة للكشف عن متوسط سرعة المركبات من أجل تنظیم المرور (54)

PCT/IB2007/054205 - 06123827.5 (31)
2007/10/16 - 2006/11/10 (32)

EP (33)
int. Cl. G06F 17/30,G06K 9/32,G08G 1/017,G08G 1/054 (51)

-   1

2009071095 (21)
2009/7/16 (22)

5-7 LUCKY CORPORATION LIMITED (CHINA) (71)
CHEN, Chen-Chu (72)

CHEN, Lieh-Tang

محسن آنور حسن (74)
).الناب ( خط األسنان الصناعي ومخلب التثبیت  (54)

PCT/CN2007/000353 - PCT/CN2008/000200 (31)
2007/2/1 - 2008/1/28 (32)

CN (33)
int. Cl. A61C 13/00,A61C 8/00 (51)

-   2



٥٩

2009101588 (21)
2009/10/26 (22)

BAYER SCHERING PHARMA OY (FINLAND) (71)
JARVELA, Pentti (72)

KEINANEN, Antti

KOSKINEN, Jukka

سمر احمد اللباد (74)
غالف غشائي لنظام جرعات یمكن زراعتھ (54)

U20070171 - PCT/FI2008/050217 (31)
2007/4/27 - 2008/4/23 (32)

FI (33)
int. Cl. A61J 1/00,A61K 9/00,A61L 27/54,A61L 31/16,A61M 31/00 (51)

-   3

PCT/NA2005/000237 (21)
2005/5/18 (22)

ELI LILLY AND COMPANY, (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
BEIGHT, Douglas, Wade (72)

SAWYER, Jason, Scott

YINGLING, Jonathan, Michael

عبد الھادىاحمد ھـدى  (74)
بیررولوبیرازوالت–كوینولینیل  (54)

60/428893 - PCT/US2003/032747 (31)
2002/11/22 - 2003/11/10 (32)

US (33)
int. Cl. 31/4709,A61K31/4162,A61P35/00,C07D487/04 (51)

-   4



٦٠

بیان
٢٠١٢ینایر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس





٦١

راءات الصادرة طبقا "  تم النشر عن الب یةی رة الثان من قانون حمایة ١٩المادة منللفق
ری یة الفك وق الملك محق ون رق صادر بالقان ســنة ٨٢ة ال 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 



٦٢

025422 (11)
2008030530 (21)

2008/3/30 (22)
BROMOCIINES Brial sL
Bayer Breeze, 16 - InteL P-1shower 0.12540 Villaral (Castellon),
Spain

(71)

Salvador Lawrence Meravic (72)

CHRISTOPHER, Ronald, J

(73)
ھدى احمد عبد الھادى  (74)

او جـدار/ نظام تجمیعى لبالط ارضیھ و (54)
P200700831-- P200701309200701779 P-- 200703428 P

- P200701920- 200800072 P
(31)

2007/6/6 - 2007/12/24 - 2008/1/11 - 2007/7/9 - 2007/3/29 - 2007/5/14 (32)
ES (33)

int. Cl. E04F13/08; E04F13/21; E04F15/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   1



٦٣

025426 (11)
2007050280 (21)

2007/5/30 (22)
LS Industrial Systems CO., LTD,
84-11, 5Ga, Namdaemun-Ro, Jung-Gu, Seoul, Korea

(71)

Ki-Hwan OH (72)

(73)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

منفذ معدل لوعاء مصمم لقاطع كھربى ووعاء قاطع كھربى لھ نفس المنفذ (54)
10-2007-0032929 (31)

2007/4/3 (32)
KR (33)

int. Cl. H01H 007/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   2



٦٤

025428 (11)
2010020257 (21)

2010/2/16 (22)
Kraft Foods R & D, Inc
three lakes driv - northfield illinois 60093
(UNITED STATS OF AMERICA)

(71)

ULRICH LOESER (72)

(73)
ھدى احمد عبد الھادى  (74)

طریقھ لتصنیع حلوى مشكلھ ومكوده (54)
9/09153094 (31)

2009/2/18 (32)
EP (33)

Int.cl. A23G 1/00, 3/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   3



٦٥

025429 (11)
2009040606 (21)

2009/4/29 (22)
ALSTOM TRANSPORT SA A FRENCH CORPORATION
3, AVENUE ANDRE MALRAUX-92300 LEVALLOIS-PERRET,
FRANCE

(71)

VASSEUR Stephane (72)

(73)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

نظام نقطى یشتمل على وسائل تحكم كھربیة و یدویة (54)
08 52873 (31)

2008/4/29 (32)
FR (33)

int. Cl. B61L 5/02,B61L 5/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   4



٦٦

025431 (11)
2004050220 (21)

2004/5/15 (22)
1-ENI S.P.A
PIAZZALE E. MATTEI, 1- 144ROME - ITALY
2- Francais Du Petrole
1ET 4, AVENUE DE BOIS- PREAU RUEIL- MALMAISON
CEDEX, 92852- FRANCE
3- Enitecnologie S.p.A
VIA F. MARITANO, 26 SAN DONATO MILANESE (MILAN)
ITALY

(71)

Gabriele Carlo Ettore CLERICI (72)

Giuseppe BELMONTE

(73)
سمر اللباد (74)

عملیة بطریقة مستمرة فى مفاعالت مالط وعملیة إلنتاج ھیدروكربونات من غاز التخلیق
لفصل الطور الصلب من الطور السائل المنتج

(54)

Mi 2003 A000969 (31)
2003/5/15 (32)

IT (33)
int. Cl. C07C 27/00,27/26, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   5



٦٧

025432 (11)
2010010110 (21)

2010/1/20 (22)
MaineHouse (Xiamen)ELECTRONICS CO., LTD
1219, NANHAI 3RD ROAD, HAICANG, XIAMEN, FUJIAN,
CHINA 361022- CHINA

(71)

ZHOU, Nan-Qing (72)

(73)
سمر اللباد (74)

حامل المصباح القابل للتفكیك (54)
200920136527.1 (31)

2009/1/20 (32)
CN (33)

int. Cl. F21V 1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   6



٦٨

025445 (11)
2006070333 (21)

2006/7/17 (22)
محمد شبل محمد ابراھیم العبد

شارع الكرنك تال منوفیة
(71)

محمد شبل محمد ابراھیم العبد (72)

(73)
ھ واالنقاذصمام اتوماتیك الغراض الوقایھ والحمای (54)

int. Cl. A62C 37/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   7



٦٩

025451 (11)
2008122053 (21)
2008/12/21 (22)

LINDE AKTIENGESELLSCHAFT.
KLOSTERHOFSTR 1 80331 MUNCHEN - GARMANY

(71)

SANTOS,DOS, JORHE (72)

ROOS, ARNE

WIMMER, GEORG

(73)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

طریقھ لربط الواح انبوب وانابیب باالضافھ الى اداه احتكاك لتنفیذ الطریقھ (54)
10 2007 063075.3 (31)

2008/12/21 (32)
DE (33)

int. Cl. F16L 41/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   8



٧٠

025458 (11)
2006050178 (21)

2006/5/7 (22)
المركز القومى للبحوث

الدقى–براءات االختراعمكتب اتصال-المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث 33
(71)

شنودة مارون جرجس (72)

(73)
ماجدة محسب السید (74)

ازدواجیھ ذلك الحداثطریقھ الحداث طفره جینیھ فى جین المیوستاتین وتثبیط وظیفتھ و
العضالت وزیاده اللحوم فى الجاموس

(54)

int. Cl. A23j1/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  9



٧١

025466 (11)
2004030109 (21)

2004/3/10 (22)
British American Tobacco (Investments) Limited
Regents Park Road, Southampton SO15 8TL, United Kingdom

(71)

Andrew Jonathan BRAY (72)

Alan Douglas Tearle

Steven Holford

(73)
سمر اللباد (74)

قطع تشكیل لعبوه ماده تدخین (54)
0305661.1 (31)
2003/12/3 (32)

GB (33)
int. Cl. A24F 15/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  10



٧٢

025469 (11)
2003070691 (21)

2003/7/16 (22)
Vinnolit Technologie GmbH & Co. KG
Werk Gerndorf, 84504 Burgkirchen, Germany

(71)

KAMMERHOFER PETER (72)

Klaus Krejci

MIELKE INGOLF

WAETERLING UWE

(73)
سمر احمد اللباد (74)

وسیلھ الدخال غاز الي طبقھ متمیعھ وطریقھ لتنفیذھا (54)
10232789.0 (31)

2002/7/18 (32)
DE (33)

int. Cl. B01J 8/18,B01J 8/24 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  11



٧٣

025471 (11)
2005040188 (21)

2005/4/13 (22)
أحمد محمود أحمد طلبة

العربیھجمھوریھ مصر-االسكندریھ-فیكتوریا -ممتاز باشا ش 16
(71)

أحمد محمود أحمد طلبة (72)

(73)
مضخة الدواء لصناعة الكبسوالت الجیالتینیة الرخوة (54)

int. Cl. A61J 3/07,B65B 1/24,B65B 1/30,B65B 31/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  12



٧٤

025474 (11)
2007050259 (21)

2007/5/21 (22)
.م.م.لـینـك لـتـطـویـر الـبرمـجـیـات ش

جمھوریة مصر العربیةالقاھرة،-المعادى ٧شـارع 28
(71)

عمرو محمد الھادى احمد (72)

احمد معتز عبده

ھانى محمود عبد القوى

مومن محمد السویدى

العزباحمد محمد اشرف كمال 

(73)
ماجده شحاتھ ھارون (74)

طریقة أستنباط اللغة الغربیة المكتوبة بحروف لغة أخرى وفقا لمدخالت مستخدم (54)
int. Cl. G06F17/27,G06F17/28,G10L15/12,G10L15/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  13



٧٥

025477 (11)
2005100450 (21)
2005/10/20 (22)

GOUVERNEMENT MONEGASQUE REPRESENTE PAR LE
MINSTRE D’ETAT
Plus Do la VISITATION, MC -98000 Monaco - FRANCE

(71)

DAVID Agua (72)

Jean-Michel Manzn

(73)
وكیل براءات-ھدى سراج الدین  (74)

یسمى ظھر الجملتنقیة وسیلة تخفیف حدة موج البحر على شكل ما (54)
0411197 - 0400098 (31)

2004/10/21 - 2001/10/21 (32)
FR - FR (33)

int. Cl. E02B 3/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  14



٧٦

025482 (11)
2003030209 (21)

2003/3/3 (22)
FERRING B.V.
VENTURE ROAD, SOUTHAMPTON SCIENCE PARK,
CHILWORTH SO16 7NP(UNITED KINGDOM)

(71)

EVANS, David, Michael (72)

(73)
ھدى انیس سراج الدین (74)

لبالزما كربوكسیالت تعمل كمثبطات انتقائیھ-١-بیبریدین -) امینو) ائى ببتدیلثن(ـ 4 
كالیكراین

(54)

02055275 (31)
2002/8/3 (32)

GB (33)
int. Cl. A61K 38/05,C07 C 257/10,C07 K 5/06,C07D 211/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  15



٧٧

025493 (11)
2005070328 (21)

2005/7/17 (22)
محمد أحمد على أحمد خیال

العربیھجمھوریھ مصر-قلیوبیة-مركز كفر شكر –الزمرونیة 
(71)

خیالمحمد أحمد على أحمد (72)

(73)
إسكوتر بدال (54)

int. Cl. B62K 11/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  16



٧٨

025494 (11)
2003040354 (21)

2003/4/19 (22)
FFSeeley Nominees PTY LTD
1-11 Rothesay Avenue, St. Marys, South Australia, Australia

(71)

Andrew Scott Vwibiy (72)

Anthony David Culver

Stephen Cleod MacMichael

Robert James Wilton

Robert Reginald Marra

(73)
سمر احمد اللباد (74)

وسیلھ حمایھ لمفتاح حرارى مركب في ملفات كھرومغناطیسیھ (54)
PS 1999 (31)

2002/4/19 (32)
AU (33)

int. Cl. H01H 37/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  17



٧٩

025495 (11)
1998101218 (21)

1998/10/8 (22)
INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS
INDUSTRIAL ROAD, SAN CARLOS, CA 94070-
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

MICHAEL J. ROCCHIO (72)

XUYEN PHAM

KYLE A NAYDO

BERRICK J PARKS

(73)
سمر احمد اللباد (74)

طریقھ وجھاز لنقل مسحوق دقیق (54)
08/949047 (31)

1997/10/10 (32)
US (33)

int. Cl. B65B 1/36 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  18



٨٠

025501 (11)
2005090403 (21)

2005/9/5 (22)
CHEN CHUANG CHUAN
2 because the 334 through San - iPhone - City Taishnj Shaw von
Hessen - Taiwan

(71)

CHEN CHUANG CHUAN (72)

(73)
محمد طارق أبو رجب (74)

حــذاء بزینـة جانبیــة متصـل بنعـل خـارجــي (54)
10/936192 (31)

2004/9/7 (32)
US (33)

int. Cl. A43B9/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٨١

025516 (11)
2008081320 (21)

2008/8/4 (22)
المركز القومى للبحوث

الدقى–براءات االختراعمكتب اتصال-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33
(71)

المركز القومى للبحوث (72)

(73)
نقطھ االتصال بالمركز القومى للبحوث (74)

طریقة جدیدة لتحضیر بعض مركبات سیلكات التیتانیوم من خامات مصریة محلیھ (54)
int. Cl. C01B33/20,C01B33/32 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  20



٨٢

025517 (11)
2006080461 (21)

2006/8/27 (22)
المركز القومى للبحوث

الدقى–براءات االختراع مكتب اتصال–المركز القومى للبحوث / شارع التحریر
(71)

دعاء عبد النبى عبد العزیز (72)

(73)
منى محمد فرید/ أمال یوسف أحمد/ ماجدة محسب السید (74)

لالجھزه جھزة الكھربائیھكمادة سیرامیكیة تستخدم فى االBa2 Ti9O20 تحضیر و تحسین
)المیكروویف( ذات التردد العالى

(54)

int. Cl. C04B 35/468 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٨٣

025519 (11)
2007050219 (21)

2007/5/2 (22)
ROHM AND HAAS COMPANY
100 Independence Mall West Philadelphia, PA 19106-2399
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

Fobes, Jon Frederick (72)

Kostansek, Edward Charles

Oakes, Robert Lynn

Reed, Arden Nathan

Bardella, Eduardo Jose

Basel, Richard Martin

Dilley, David Ross

(73)
محمد محمد بكیر (74)
محصول بواسطھ تالمس نباتات المحصول مع تركیب یحتوى على االقلتحسین االنتاج ل

على بروبین حلقى واحد
(54)

516 800/60 (31)
2006/5/15 (32)

US (33)
int. Cl. A01N41/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  22



٨٤

انبی
للطلبات ٢٠١٢بالبراءات الصادرة خالل شھر ینایر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٨٥

صادرة طبقا "  راءات ال تم النشر عن الب یةی رة الثان من قانون حمایة ١٩المادة منللفق
ون ر صادر بالقان ریة ال یة الفك وق الملك محق ســنة ٨٢ق 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 



٨٦

025410 (11)
PCT/NA2006/000140 (21)

2006/2/11 (22)
UNIVERSITY OF JOHANNESBURG
Cnr Kingsway & University Roads Auckland Park 2006
Johannesburg (ZA)

(71)

ALBERTS , Vivian (72)

 (73)
جورج عزیز عبد الملك (74)

طریقة لتحضیر أغشیھ شبھ موصلھ من سبیكة رباعیة أو أكثر من المجموعة
-IIIA.VIAIB-

(54)

6316/2003 - 2497/ 2004 - PCT/IB/2004/051459 (31)
2003/8/14 - 2004/3/30 - 2004/8/13 (32)

ZA - ZA - WO (33)
int. Cl. H01L 31/032,H01L 31/18 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   1



٨٧

025411 (11)
2009050696 (21)

2009/5/13 (22)
SHANGHAI HARBOUR SOFT SOIL TREATMENT
ENGINEERING CO. LTD.
26F, Yuanyang Square,1188 Si Ping Road,Shanghai 200092(CN)

(71)

XU, Shilong (72)

 (73)
جورج عزیز عبد الملك (74)

.طریقة استعالم مرتبطة بالتدعیم الحركى والتصریف المفرغ لتقویة التربة اللینة (54)
200610119014.0 - PCT/CN2007/002286 (31)

2006/12/1 - 2007/7/30 (32)
CN - CN (33)

int. Cl. E02D 3/046,E02D 3/10 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-   2



٨٨

025412 (11)
2008071287 (21)

2008/7/29 (22)
BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED
(UNITED STATES OF AMERICA)
Chertsey Road Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 7BP
(UNITED STATS OF AMERICA)

(71)

SAWDON, Christopher, Alan (72)
DUNCUM, Simon, Neil

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

مائع حفرة بئر یشتمل على مائع قاعدي وعامل قنطري دقائقي (54)
06019616- PCT/GB2007/000055 (31)

2007/1/10 - 2006/1/31 (32)
GB - GB (33)

int. Cl. C09K 8/038/16, 8/26, 8/32, 8/502, 8/504, 8/52, 8/66, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٨٩

025413 (11)
2008101636 (21)

2008/10/5 (22)
UNI-CHARM CORPORATION
182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111(JP)

(71)

OTSUBO, Toshifumi (72)

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

حفاضة على شكل سروال قصیر یمكن التخلص منھا (54)
PCT/JP2007/057459  - 2006-308358 - 2006-105663 (31)

2007/3/4 - 2006/6/4 - 2006/11/14 (32)
JP - JP - JP (33)

int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/49, 13/494, 13/496, 13/511 (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة

-   4



٩٠

025414 (11)
2010050851 (21)

2010/5/23 (22)
KELLOGG BROWN & ROOT LLC
4100 Clinton Drive,Houston, TX 77020(US)

(71)

SINGH, Shashi, P. (72)
JING, Yue

 (73)
سمر اللباد (74)

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 - US - US (33)

int. Cl. C01B 3/02,C01C 1/00 (51)
سنھ ٢٠:  مایةمدة الح

-   5



٩١

025415 (11)
2008121992 (21)
2008/12/14 (22)

UNI-CHARM CORPORATION (japan)
182, Shimobun, Kinsei-cho Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111 (JP)

(71)

KAWAKAMI, Hikari (72)
FUJIKAWA, Michiyo

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

عبوه لوساده ثدى ماصھ وطریقھ لتعبئھ وساده الثدى (54)
2006-160350 - PCT/JP2007/061571 (31)

2006/6/8 - 2007/6/7 (32)
JP - JP (33)

int. Cl. A41C 3/04,B65D 75/20,B65D 85/16 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-   6



٩٢

025416 (11)
2009060868 (21)

2009/6/8 (22)
VALINGE INNOVATION AB
Apelvagen 2,S-260 40 Viken(SE)

(71)

BERGELIN, Marcus (72)
PALSSON, Agne
PERVAN, Darko

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

التثبیت المیكانیكي للوحات األرضیة (54)
60/869,181 - 0602645-4 - PCT/SE2007/000836 (31)

2006/12/8 - 2006/12/8 - 2007/9/24 (32)
US - SE - SE (33)

int. Cl. E04F 15/02,E04F 15/04 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٩٣

025417 (11)
2009061013 (21)

2009/6/29 (22)
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo,1088215  - JAPAN

(71)

SONODA, Keisuke (72)
NAGAO, Shozo
KOUHARA, Itsuo
MICHIOKA, Masatoshi
OGIWARA, Kota

 (73)
سمر اللباد (74)

جھاز استخالص رغوة ونظام استخالص رغوة (54)
2007-040458 - PCT/JP2008/052899 (31)

2007/2/21 - 2008/2/20 (32)
JP - JP (33)

int. Cl. B01D 19/02,B01D 53/50,B01D 53/77,C02F 1/40 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-   8



٩٤

025418 (11)
2008060994 (21)

2008/6/15 (22)
GUSTO B.V - SEAWAY HEAVY LIFTING ENGINEERING B.V
Karel Doormanweg 66 NL-3115 JD Schiedam (NL) - Chroomstraat 30
NL-2718 RR Zoetermeer (NL)

(71)

VAN DER VELDE, Willem Jacob (72)
WASSINK, Willem Johannes Alain
COMMANDEUR, Johan Albert

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

سفینة مزدوجة الغاطس (54)
PCT/NL2006/050317 - 05112166.3 (31)

2006/12/14 - 2005/12/14 (32)
NL - EP (33)

int. Cl. B63B 1/04,B63B 35/03 (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة

-  9



٩٥

025419 (11)
2010060936 (21)

2010/6/3 (22)
WAM S.P.A.
Strada degli Schiocchi 12,I-41100 Modena(IT)

(71)

PANCALDI, Daniele (72)
MARCHESINI, Vainer

 (73)
سمراحمد اللباد (74)

فوھھ تحمیل تفریغ حمولھ قابلھ للتعدیل (54)
PCT/IT2007/000846 (31)

2007/4/12 (32)
IT (33)

int. Cl. B65G 33/32 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  10



٩٦

025420 (11)
2010050872 (21)

2010/5/26 (22)
UHDE GMBH
Friedrich-Uhde-Strasse 15,44141 Dortmund(DE)

(71)

SCHUCKER, Franz-Josef (72)
THOMAS, Peter

 (73)
سمراحمد اللباد (74)

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)
EP - DE (33)

int. Cl. C10B 15/02,C10B 25/12,C10B 25/14 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  11



٩٧

025421 (11)
PCT/NA2006/000803 (21)

2006/8/29 (22)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)
Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel (CH)

(71)

HOFER, Dieter (72)
LONG, David

 (73)
ھدى عبد الھادى (74)

تركیب مبید لالفات وطریقھ لمعالجھ البذور (54)
PCT/EP2004/006110 (31)

2004/6/7 (32)
EP (33)

int. Cl. A01N 43/90, A01N 37/46,A01N 43/22,A01N 43/36,A01N
43/54,A01N 43/563, A01N 47/24,A01N 51/00

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  12



٩٨

025423 (11)
2008020326 (21)

2008/2/25 (22)
UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)
UNILEVER HOUSE, Blackfriars, London Greater London EC4P
4BQ (GB)

(71)

ACHTERKAMP, Georg (72)
ACKERMANN, Dieter, Kurt, Karl
INOUE, Chiharu
KOHLUS, Reinhard
KUHN, Matthias

 (73)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

صلصلھ مرق اللحم او لالستخدام كتابل، صلصلھ ،حساء ،مركز معبا لتحضیر مرق 
روبویحتوى المركز زانثان وصمغ شجره الخ

(54)

PCT/EP2006/012059 - 06115093.4 - 05077842.2 (31)
2006/12/7 - 2006/6/7 - 2005/12/12 (32)

EP - EP - EP (33)
int. Cl. 1/40,A23L 1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  13



٩٩

025424 (11)
2008111905 (21)
2008/11/24 (22)

BOREALIS TECHNOLOGY OY (FINLAND)
P.O. Box 330 FI-06101 Porvoo (FI)

(71)

CARLSSON, Roger (72)

 (73)
عبد الھادىاحمد ھدى  (74)

في تركیبات متعددة االصلpH مركب یحتوى على السیلیكون كعامل قابل للتحكم فى (54)
PCT/EP2007/004585- 06011131.7 (31)

2006/5/30 - 2007/5/23 (32)
EP (33)

int. Cl. C08K 5/54 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  14



١٠٠

025425 (11)
2008111906 (21)
2008/11/24 (22)

BOREALIS TECHNOLOGY OY (FINLAND)
P.O. Box 330 FI-06101 Porvoo (FI)

(71)

CARLSSON, Roger (72)
SULTAN, Bernt-Ake
FAGRELL, Ola

 (73)
عبد الھادىاحمد ھدى  (74)

مركب یحتوى على السیلیكون كمساعد تجھیز للتركیبات متعدده االولفین (54)
- PCT/EP2007/004590- 06011134.1 (31)

2006/5/30 - 2007/5/23 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. C08K 5/00, 5/5415, 5/5419,&  23/00,23/04,C08L 23/08,
23/14,  23/16

(51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  15



١٠١

025427 (11)
2009081211 (21)

2009/8/10 (22)
UOP LLC (UNITED STATED OF AMERICA)
25 East Algonquin Road P.O. Box 5017 Des Plaines, Il 60017-5017
(US)

(71)

RILEY, Mark G. (72)
SOHN, Stephen W.

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

عملیات لصنع الكیل بنزینات من المواد المنظفھ (54)
PCT/US 2008/053377, 11/673,954 (31)

2007/2/12 - 2008/2/8 (32)
US - US (33)

int. Cl. C07C 2/64 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  16



١٠٢

025430 (11)
2009010089 (21)

2009/1/20 (22)
UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)
Unilever House, 100 Victoria Embankment, London EC4Y 0DY
(GB)

(71)

THIRU, Ambalavanar (72)
COLLIVER, Steven, Peter

 (73)
عبد الھادىاحمد ھدى  (74)

لیھ لمشروب وطریقھ لتصنیعھاماده او (54)
 PCT / EP 2007 /057554- 06253867.3 (31)

2006/7/24 - 2007/6/23 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. A23F 3/12,  3/16,  3/18,A23L 1/30 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  17



١٠٣

025433 (11)
2008030491 (21)

2008/3/23 (22)
Mitsubishi Chinedu Co Ltd
108, Jaho 1 - SHOW ME, Yao - Shi Osaka 0.5810032 - Japan

(71)

OISHI, Keiichiro (72)

 (73)
اللباداحمد سمر  (74)

سبیكة نحاسیة سھلة القطع تحتوي على كمیة ضئیلة جداً من الرصاص (54)
PCT/JP2005/018206 (31)

2005/9/22 (32)
JP (33)

int. Cl. C22C 9/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٠٤

025434 (11)
2010030382 (21)

2010/3/9 (22)
SMS DEMAG AG
Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Düsseldorf (DE)

(71)

BEHRENS, Holger (72)
SOHL, Ralf-Hartmut
KUMMEL, Lutz

 (73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

جھاز قفل وطریقھ لفتح جھاز القفل (54)
PCT/EP2008/010773 - 10 2007 049 669.0 (31)

2008/10/11 - 2007/10/17 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. B01J 19/22,B01J 3/00 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  19



١٠٥

025435 (11)
2010061047 (21)

2010/6/20 (22)
DUPRE, Frank
Franz-Kirrmeier-Strasse 17 67346 Speyer (DE)

(71)

DUPRE, Frank (72)

 (73)
وجدى نبیھ عزیز (74)

نظام بمجرى الستیعاب كبالت القدره (54)
PCT/EP2008/008117 - 10 2007 061 802.8 (31)

2008/9/25 - 2007/12/19 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. H02G 9/08 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  20



١٠٦

025436 (11)
2009111664 (21)
2009/11/10 (22)

OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
One Michael Owens Way,Perrysburg, OH 43551(US)

(71)

CRAMER, Jeffrey, W. (72)

 (73)
شادي فاروق مبارك (74)

جھاز لفتح وغلق قوالب في ماكینھ تشكیل زجاجیات (54)
- PCT/US2008/005500- 11/803,973 (31)

2007/5/16 - 2008/4/29 (32)
US - US (33)

int. Cl. C03B 9/353 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  21



١٠٧

025437 (11)
2009081229 (21)

2009/8/12 (22)
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
1, route de Versailles F-78470 Saint Remy Les Chevreuse (FR)

(71)

RICHARD, Yves (72)
EZZARHOUNI, Adnan

 (73)
سمر اللباد (74)

ةتركیب اسطواني مصنوع من عناصر مستطیل (54)
0753220 - PCT/FR2008/050103 (31)

2007/2/13 - 2008/1/23 (32)
FR - FR (33)

int. Cl. f17c3/02 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  22



١٠٨

025438 (11)
2009060961 (21)

2009/6/22 (22)
RECYLEX S.A.
6, place de la Madeleine,F-75008 Paris(fr)

(71)

HUCHARD, Jean-François (72)

 (73)
سمر اللباد (74)

طریقة وجھاز لمعالجة وحدات مراكم رصاص غیر مجروشة (54)
- PCT/EP2007/064382- 06/11311 (31)

2006/12/22 - 2007/12/20 (32)
FR - EP (33)

int. Cl. H01M 10/54 (51)
سنھ٢٠:  مدة الحمایة

-  23



١٠٩

025439 (11)
2009111729 (21)
2009/11/24 (22)

KAMMEL, Refaat
7165 Clinton Road,Jackson, Michigan 49201(US)

(71)

KAMMEL, Refaat (72)

 (73)
سمر اللباد (74)

نظام وطریقھ لمعالجھ ماده دقائقیھ منصرفھ من الدیزل (54)
- PCT/US2008/006659- 61/015,883- 61/015,875-  60/940,123 (31)

2007/5/25 - 2007/12/21 - 2007/12/21 - 2008/5/23 (32)
US - US - US - US (33)

int. Cl. F01N 3/02, 3/00, (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  24



١١٠

025440 (11)
2009121777 (21)

2009/12/6 (22)
UHDE GMBH
Friedrich-Uhde-Strasse 15, 44141 Dortmund (DE)

(71)

SCHWEFER, Meinhard (72)
GROVES, Michael
FUCHS, Jürgen
MAURER, Rainer
SIEFERT, Rolf
HUNDGEN, Bernhard

 (73)
سمر اللباد (74)

یقھ الستخدامھاجھاز وطریقھ لتفاعالت حفزیھ لطور الغاز وطر (54)
PCT/EP2008/004232 - 10 2007 026 712.8 (31)

2008/5/28 - 2007/6/6 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. B01J 8/00, 8/02, 15/00,  19/00, B01JC01B 21/26, 21/28 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  25



١١١

025441 (11)
2009040511 (21)

2009/4/14 (22)
INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
Via Bistolfi 35,I-20134 Milano(IT)

(71)

FEDERICO, Fulvio (72)
FAITA, Giuseppe

 (73)
سمر اللباد (74)

أنود للتحلیل الكھربائي (54)
- PCT/EP2007/060863- MI 2006 A 001974 (31)

2006/10/16 - 2007/10/12 (32)
IT - EP (33)

int. Cl. C25B 11/04,C25C 7/02 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  26



١١٢

025442 (11)
PCT/NA2007/001357 (21)

2007/12/4 (22)
BOREALIS TECHNOLOGY OY (FINLAND)
P.O. Box 330 FIN-06101 Porvoo (FI)

(71)

JAGER, KARL-MICHAEL (72)
JOHANSSON, KENNETH

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

تركیبة بولیمر شبھ موصل قابل لالرتباط التشابكي (54)
PCT/EP2006/005245 - 05012354.6 (31)

2006/6/1 - 2006/6/8 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. C08F210/02 & 210/18 C08K3/04& & H01B1/24,7/00 (51)
سنة٢٠: الحمایةمدة
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١١٣

025443 (11)
2008071290 (21)

2008/7/29 (22)
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
Via Nazionale 41 I-33042 Buttrio (IT)

(71)

MARTINIS, Alessandro (72)
TAVANO, Andrea
FRANCO, Barbara

 (73)
اللبادسمر أحمد (74)

عملیة اختزال ووحدة تصنیع النتاج حدید معدنى (54)
- PCT/EP2007/050897- MI2006A000158 (31)

2006/1/31 - 2007/1/30 (32)
IT - EP (33)

int. Cl. C21B13/02 (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة
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١١٤

025444 (11)
2008061103 (21)

2008/6/29 (22)
UOP LLC
Frank S. Molinaro Assistant Secretary-Patent Matters 25 East
Algonquin Road P.O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017
(US)

(71)

PUJADO, Peter R (72)
SENETAR, John, J
MILLER, Lawrence, W
VORA, Bipin, V

 (73)
د عبد الھادىھدى أحم (74)

انتاج اولیفین عبر تحویل اكسده (54)
PCT/US2006/061876 - 11/322,412 (31)

2006/12/11 - 2005/12/3 (32)
US - US (33)

int. Cl. C07C5/48 (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة
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١١٥

025446 (11)
2008060919 (21)

2008/6/3 (22)
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V
GROENEWOUDSEWEG 1, NL-5621 BA EINDHOVEN, THE
NETHERLANDS

(71)

BRONDIJK, ROBERT , A (72)
NIJBOER , JAKOB , G
IJTSMA , POPE
WEIJENBERGH , PAULUS
SPRUIT , JOHANNES , H ,M

 (73)
ھدى عبد الھادى (74)

ة تجمید لوسائط تخزین متعددة الطبقاتازال (54)
PCT /IB2006/054543 - 0 / 05301012 (31)

2006/12/1 - 2005/12/6 (32)
WO - EP (33)

int. Cl. G11b 20/12 (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة
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١١٦

025447 (11)
2009121810 (21)
2009/12/10 (22)

FIBROLINE FRANCE
20 Rue Auguste Tramier,F-69130 Ecully(FR)

(71)

BONIN, Vincent (72)
VILLE, Jérome

 (73)
ھدى عبد الھادى (74)

طریقھ لصنع غطاء منسوج والغطاء المنسوج نفسھ (54)
- PCT /FR 2008/050963- 0755713 (31)

2007/6/12 - 2008/5/30 (32)
FR - FR (33)

int. Cl. D04H 11/08,D04H 3/12,D06M 23/08,D06N 3/00,D06N 7/00 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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١١٧

025448 (11)
2008020325 (21)

2008/2/25 (22)
UNILEVER PLC
Unilever House Blackfriars London Greater London EC4P 4BQ (GB)

(71)

ACHTERKAMP, Georg (72)
ACKERMANN, Dieter, Kurt, Karl
INOUE, Chiharu
KOHLUS, Reinhard
KUHN, Matthias

 (73)
ھدى عبد الھادى (74)

مركز معبأ لتحضیر مرق ، حساء ، صلصلة ، صلصلة مرق اللحم او لألستخدام كتابل ،
روبویحتوى المركز جزیئات و زانثان وصمغ شجرة الخ

(54)

PCT/EP2006/012061- 4/06115093 -2/05077842 (31)
2005/12/12 - 2006/6/7 - 2006/12/7 (32)

EP - EP - EP (33)
int. Cl. 1/40,A23L 1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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١١٨

025449 (11)
2009020227 (21)

2009/2/18 (22)
CONOCOPHILLIPS COMPANY
600 North Dairy Ashford,Houston, TX 77079(US)

(71)

VALAPPIL, Jaleel (72)
MARTINEZ, Bobby.
EVANS, Megan, V.
WOLFLICK, John, R.
BELLOMY, Marc

 (73)
ھدى عبد الھادى (74)

ضاغط/ألنظمة توربینیة ) عدم أحراز تقدم ( نظام تحكم مضاد للتوقف  (54)
- PCT US 2007 / 076374 - 11/470,010 (31)

2006/5/9 - 2007/8/21 (32)
US - US (33)

int. Cl. F04D 27/02 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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١١٩

025450 (11)
2009030330 (21)

2009/3/12 (22)
GECO TECHNOLOGY B.V.
GEVERS DEYNOOTWEG 61k NL - 2586 BJ SK GRAVENHAGE,
THE NETHERLANDS

(71)

GOLPARIAN, Daniel (72)
IRANPOUR Kambiz
BARAKAT Simon

 (73)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

أجھزة السلكیة وطرق للحصول على بیانات الزلزال (54)
PCT/US2007/078342- 11/683,883 -60/844,633 (31)

2006/9/14 - 2007/3/8 - 2007/9/13 (32)
US - US - US (33)

int. Cl. G01V 1/22 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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١٢٠

025452 (11)
2009030317 (21)

2009/3/11 (22)
ELKEM AS
Hoffsveien 65B,N-0377 Oslo(NO)

(71)

REVIL, Philippe (72)
ROSTOL, Frank, Vidar

 (73)
ھدى عبد الھادى (74)

ةكیطریقة سمنتة خط أنابیب الغاز الطبیعى أو النفط وروبة إسمنت ھیدرولی (54)
- PCT / NO 2007/000306- 20064174 (31)

2006/9/15 - 2007/8/19 (32)
NO - NO (33)

int. Cl. C09K 8/467, C04B 14/06, 28/02, 111/74, (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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١٢١

025453 (11)
PCT/NA2005/000130 (21)

2005/4/12 (22)
NOVARTIS AG (SWITZERLAND)
Lichtstrasse 35 CH-4056 Basel (CH

(71)

DEFFEZ, Karine (72)
CASSIERE, Jean-Pierre

 (73)
ھـدى عبد الھادى (74)

راص دیفیراسیروكس قابلھ للتشتتاق (54)
- PCT/EP2003/011351- 0223978.8 (31)

2002/10/15 - 2003/10/14 (32)
GB - EP (33)

int. Cl. A61K9/20, 31/41, A61P39/04, (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٢٢

025454 (11)
2009121921 (21)
2009/12/28 (22)

CHATURVEDI, Ashok
305 THiRD FLOOR Corner,Pamposh Enclave, GK-1,New Delhi
110043(IN)

(71)

CHATURVEDI, Ashok (72)

 (73)
مكتب الدیب (74)

جھاز وطریقھ لتصنیع الحاویات وحاویھ منھا (54)
- PCT / IN 2008 / 000436- 1448/DEL/2007 (31)

2007/7/9 - 2007/7/8 (32)
IN - IN (33)

int. Cl. B31B 37/00,B65D 33/10 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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١٢٣

025455 (11)
2010020210 (21)

2010/2/9 (22)
UNILEVER PLC
Unilever House,100 Victoria Embankment,London EC4Y 0DY(UK)

(71)

DAS, Somnath (72)
PRAMANIK, Amitava
SENGUPTA, Poulami
VELAYUDHAN NAIR, Gopa Kumar

 (73)
ھدى عبد الھادى (74)

طریقھ لمعالجھ االقمشھ (54)
PCT / EP 2008 / 061287- 1691/MUM/2007 - (31)

2007/5/9 - 2008/8/8 (32)
IN - EP (33)

int. Cl. C11D 3/00,  7/06,  7/10,  7/12 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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١٢٤

025457 (11)
2009091411 (21)

2009/9/28 (22)
UNILEVER PLC
Unilever House,Blackfriars,London Greater London EC4P 4BQ(UK(

(71)

DEL FIOL, Daniele (72)
ABBAS, Syed, Husain
JAMEISON, Andrew, Stephen
PEZZIA, Serena
TROMBETTA, Ivana

 (73)
ھدى عبد الھادى (74)

تركیب تنظیف سطح صلب ذاتى االلتصاق (54)
- PCT / EP 2008 / 053637- 07106225.1 (31)

2007/4/16 - 2008/3/27 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. C11D 17/00,C11D 3/00 (51)
سنھ ٢٠:مدة الحمایة
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١٢٥

025459 (11)
PCT/NA2007/001018 (21)

2007/9/26 (22)
Nippon Soda Co., Ltd
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008165 (JP)

(71)

BUSCHHAUS, Herbert (72)

 (73)
ھدى آنیس سراج الدین (74)
كوتوكسینطریقة لتثبیط تولد المی (54)

PCT/JP2006/306487 - 2005 - 102646 (31)
2006/3/29 - 2005/3/31 (32)

JP - JP (33)
int. Cl. A01N 25/00,A01N 43/653,A01N 47/34 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٢٦

025460 (11)
2010040616 (21)

2010/4/15 (22)
FLSMIDTH A/S
Vigerslev Alle 77,Valby,DK-2500 Copenhagen(DK)

(71)

LARSEN, Morten (72)
NISSEN, Rasmus Thranberg

 (73)
سمراحمد اللباد (74)

مكنھ دلفنھ (54)
PCT/EP2008/063720 - PA 2007 01486 (31)

2008/10/13 - 2007/10/16 (32)
EP - DK (33)

int. Cl. B02C 15/00,B02C 15/14 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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١٢٧

025461 (11)
2008081347 (21)

2008/8/6 (22)
AMMONIA CASALE S.A
Via Giulio Pocobelli 6 CH-6900 Lugano-Besso (CH)

(71)

FILIPPI, Emmanno (72)
RIZZI, Enrico
TAROZZO, Mirco

 (73)
سمر اللباد (74)

نظام جدار للطبقات الحفزیة في مفاعالت التخلیق (54)
PCT/EP2007/000315 - 06002825.5 (31)

2007/1/16 - 2006/2/13 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. B01J 8/00,B01J 8/02,C01C 1/04 (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٢٨

025462 (11)
2009101531 (21)
2009/10/18 (22)

DESIGN TECHNOLOGY AND INNOVATION LTD
Simpson Wreford & Partners,3rd Floor, Suffolk House,George
Street,Croydon CR0 0YN(UK)

(71)

TONKIN, Mark, Christopher (72)
WATSON, Rebecca

 (73)
سمر اللباد (74)

موصل (54)
- PCT/GB2008/001363- 0707438.8 (31)

2007/4/18 - 2008/4/18 (32)
GB - GB (33)

int. Cl. F16L 25/00 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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١٢٩

025463 (11)
PCT/NA2007/000719 (21)

2007/7/11 (22)
YARA INTERNATIONAL ASA
Bygdoy allé 2 N-0202 Oslo (NO)

(71)

VANMARCKE, Luc, Albert (72)
VAN BELZEN, Ruud
BIJPOST, Erik, Alexander
VAN der HOEVEN, John

 (73)
سمر اللباد (74)

تركیبة یوریا لھا قابلیة لالنضغاط، وتكون لعجینة وغبار منخفضة، وعملیة لتحضیرھا (54)
PCT/NL2006/000023 - 1028019 - 1028198 (31)

2006/1/16 - 2005/1/14 - 2005/2/4 (32)
NL - NL - NL (33)

int. Cl. C05C9/00&C05G3/00 (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٣٠

025464 (11)
PCT/NA2007/001216 (21)

2007/11/7 (22)
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V
(NETHERLANDS)

(71)

REKERS, DOMINICUS, MARIA (72)
BEEKMAN, WILLEM, JOHAN
BOONS, PETER
MIEDEMA, WIEBREN, AGE

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

وسیلة نزع جدیدة إلنتاج أكسید ایثیلین (54)
PCT/EP2006/062187 - 05252851.0 (31)

2006/10/5 - 2005/10/5 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. 3/38,B01D 3/14,C07D 301/32 (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٣١

025465 (11)
2009071114 (21)

2009/7/21 (22)
FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive,Plano, TX 75024-4099(UNITED STATS OF
AMERICA)

(71)

ELDER, Vincent Allen (72)

FULCHER, John Gregory

LEUNG, Henry Kin-Hang

SMITH, Rayford Thomas

TOPOR, Michael Grant

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

ن األكریل أمید لتوفیر منتج ماده غذائیھ مجفف یحتوى على اسباراجینطریقة لتقلیل تكوُّ (54)
11/627,748 - PCT/US2008/051579 (31)

2007/1/26 - 2008/1/21 (32)
US - US (33)

int. Cl. A23L 1/01,A23L 1/214 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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١٣٢

025467 (11)
2009111693 (21)
2009/11/18 (22)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,1048260

(71)

MIYAZAKI, Hiroyuki (72)

 (73)
سمر اللباد (74)

مركب كبریت عضوي واستخدامھ للتحكم في المفصل الضار (54)
2007-132612 - PCT/JP2008/059491 (31)

2007/5/18 - 2008/5/16 (32)
JP - JP (33)

int. Cl. A01N 41/10,C07C 317/44,C07C 323/65 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  47



١٣٣

025470 (11)
2010050874 (21)

2010/5/26 (22)
UHDE GMBH
Friedrich-Uhde-Strasse 15,44141 Dortmund(DE)

(71)

SCHUCKER, Franz-Josef (72)
THOMAS, Peter

 (73)
سمراحمد اللباد (74)

الكوك الیھ لالغالق التلقائي لالبواب، ھیاكل االبواب او اطر االبواب في حجیرات افران
االفقیھ

(54)

PCT/EP2008/009565 - 10 2007 057 410.1 (31)
2008/11/13 - 2007/11/27 (32)

EP - DE (33)
int. Cl. C10B 15/02, 25/06,& F27D 1/18 (51)

نھ س٢٠:  مدة الحمایة
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١٣٤

025472 (11)
2008122030 (21)
2008/12/18 (22)

ALCOA INC.
Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, Pittsburgh, Pennsylvania
15212-5858 (US)

(71)

FEDUSA, Anthony (72)
DICK,Robert,E.
MYERS, Gary L.

 (73)
.اس للملكیة الفكریھشركة سم (74)

قالب تمدد و طریقة لتشكیل حاویات (54)
- PCT/US2007/070083- 11/474,581 (31)

2006/6/26 - 2007/5/31 (32)
US - US (33)

int. Cl. B21D 51/26,B65D 1/16 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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١٣٥

025473 (11)
PCT/NA2007/001316 (21)

2007/11/26 (22)
BJ SERVICES COMPANY, U.S.A. (UNITED STATES OF
AMERICA)
4601 Westway Park Blvd. Houston, TX 77041 (US)

(71)

HILL, Thomas, G., Jr. (72)
BOLDING, Jeffrey, L.

 (73)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

فوھھ بئرطریقھ وجھاز لممر جانبى ل (54)
PCT/US2006/022261 - 60/595,137 (31)

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

int. Cl. E21B 19/00 (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٣٦

025475 (11)
2008010124 (21)

2008/1/23 (22)
NORINCO
Z.I. de Marivaux F-60149 Saint Crepin Ibouvillers (FRANCE)

(71)

FUMALLE, Christian (72)

MONNERET, Jean-Jacques

 (73)
وھالھ شركة أبو ستة وشركاه ویمثلھا اشرف ابراھیم عبد الغنى ومروه حامد عبد المجید

وحید احمد
(74)

جھازلتمفصل سداده او غطاء الطار ، على وجھ الخصوص لفتحھ دخول (54)
PCT/FR2006/001826 - 0552334 (31)

2006/7/26 - 2005/7/27 (32)
FR - FR (33)

int. Cl. E02D 29/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٣٧

025476 (11)
2009040563 (21)

2009/4/23 (22)
BAKER HUGHES INCORPORATED
P.O. Box 4740,Houston, TX 77027(US)

(71)

CLEM, Nicholas, J (72)

 (73)
ھدى سراج الدین (74)

وسیلھ لحفظ قطعھ من حشوه (54)
- PCT/US2007/082316- 11/586,235 (31)

2006/10/25 - 2007/10/24 (32)
US - US (33)

int. Cl. E21B 43/04,E21B 43/267 (51)
سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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١٣٨

025478 (11)
PCT/NA2006/000990 (21)

2006/10/18 (22)
ELK-CORP
415 W and 2000 Suet 4438-79701 Midland Texas - USA

(71)

LYNCH, Joe, T. (72)
HUDSON, Hank, M
CUELLAR, Kyle T.
WILKINSON, John, D.

 (73)
ھدى انیس سراج الدین (74)

تسیّل غاز طبیعى (54)
- PCT/US2005/014814- 10/840 .072 (31)

2004/4/5 - 2005/4/28 (32)
US - US (33)

int. Cl. F25j3/00, F25J1/00 (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٣٩

025479 (11)
PCT/NA2007/001164 (21)

2007/10/28 (22)
MANX ELECTRICITY AUTHORITY (UNITED KINGDOM)
PO Box 177 Douglas Isle of Man IM99 1PS (GB)

(71)

JONES, Alfred (72)
PATRICK, Matthew, W
MCGHEE,Stephen

 (73)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

نقل البیانات (54)
PCT/GB2006/001549 - 200508673.1 (31)

2006/4/28 - 2005/4/28 (32)
GB - GB (33)

int. Cl. H02G 15/00,H04B 3/56 (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٤٠

025480 (11)
PCT/NA2007/001195 (21)

2007/11/4 (22)
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898 (US)

(71)

SHAPIRO, RAFAEL (72)

 (73)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

بیریمیدین –٤–أوكسو –٦–ثانى ھیدرو –٦، ١طریقة لتحضیر آحماض 
إختیاریا٢–مستبدلة كربوكسیلیك

(54)

- PCT/US2006/016340- 60/678 264 (31)
2005/5/6 - 2006/4/28 (32)

US - US (33)
int. Cl. C07D239/26, 239/28,A61K31/505, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٤١

025481 (11)
2008061041 (21)

2008/6/19 (22)
WULFF, STEVEN (AUSTRALIA)
10 Deviation Road Belgrave South, Vicrtoria 3160 (AU)

(71)

ROSS, Bradlel (72)

 (73)
نیس سراج الدینھدى آ (74)

نظام لتوزیع الطاقة مع مناطق وظیفیة فردیة معزولة (54)
- PCT/AU2006/001949- 60/791 732  - 2005907178 (31)

2006/4/13 - 2006/12/20 - 2005/12/20 (32)
US - AU - AU (33)

int. Cl. H02B 1/24 (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٤٢

025483 (11)
2008020337 (21)

2008/2/27 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202-UNITED
STATES OF AMERICA

(71)

SIVIK, Mark, Robert (72)
CORONA, ALESSANDRO

 (73)
اج الدینھدى سر (74)

تركیبات فعالة مركزة لنعومة ولیونة األقمشة (54)
PCT/IB2006/053018 - 60/713,016 (31)

2006/8/30 - 2005/8/31 (32)
WO - US (33)

int. Cl. C11D1/62,3/00,3/20,3/32,3/37, (51)
سنة٢٠: مدة الحمایة
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١٤٣

025484 (11)
2008091610 (21)

2008/9/28 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF
AMERICA)
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202-UNITED
STATES OF AMERICA

(71)

MASON , PETER CHARLES JR (72)
PARTENZA , VINCENZO

VEGLIO PAOLO

DI VIRGILO , MAURIZIO

ECKER , CORNELIA

GAGLIARDI ,IVANO

 (73)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

وسیلة صحیة نسائیة لھا شكل مموج (54)
PCT/IB2007/051204 - 06 112 392.3 (31)

2007/4/4 - 2006/7/4 (32)
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مع تثبیت غطاء محاذ لجدارمعدات كھربیھ مكونھ من وحدات مجوفھ  (54)
NO.BS2006U000057 (31)

2006/7/12 (32)
IT (33)

int. Cl. H01H21/00,H01H21/12,H01R 13/46 (51)

سنوات ٧: مدة الحمایة

-   2



١٧٦

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



١٧٧

یة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھا أو تقریر حق "  ل ملك یجوز نق
یھا تفاع عل تقل ملكی. االن تجاریة ورھنھا ال تن ال ال یع المح ام الخاصة بب ع عدم اإلخالل باألحك ة وم

نھا أو ت راءة وال یكون رھ ر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من تاریخ التأشیر بذلك فى قرالب ی
راءات ى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل الب من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر ٢١یأت

٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



١٧٨

1998121570 (21)
1998/12/17 (22)

جى ام بى اتش دیجوسا ایفونیك (71)

ھدي سراج الدین (74)
كریات اسود الكربون وطریقة النتاجھا (54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
جى ام بى اتش ایفونیك دیجوسا :مـــن
بالك جى ام بى اتشایفونیك كربون:الـــى

١٤/١١/٢٠١١:بـتاریخ

-   1

PCT/NA2006/000016 (21)
2006/1/8 (22)

مید بون دیا جنوستكس ج م ب ھـ  (71)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)

واختبار الكشف جھاز وطریقة للقیام المتزامن بتحدید فصیلة الدم ، التأكید بالمقارنة لمصل الدم
عن الجسم المضاد

(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
ا جنوستكس ج م ب ھـمید بون دی:مـــن
میدیون دیاجنوستكس أ ج:الـــى

١٩/٠١/٢٠١٢:بـتاریخ

-   2



١٧٩

PCT/NA2006/000155 (21)
2006/2/16 (22)

افى افرتاي (71)
وجدى نبیھ عزیز (74)

جھاز لإلزالھ المستمرة للملوحة بدائرة مغلقة تحت ضغط متغیر بوعاء واحد (54)
نقل الملكیة:نونىالتقریر القا

افى افرتاي:مـــن
دى.تى.دیسالیتیكال:الـــى

١٦/١١/٢٠١١:بـتاریخ

-   3

PCT/NA2006/000340 (21)
2006/4/9 (22)

ھانمي فارما سي اوه ال تي دي (71)

سمر اللباد (74)
یھجلیكوبروتین وطریقة لتحضیره وتركیبة صیدالنیة تحتوي عل-P مثبط (54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
كوریةشركة-ھانمي فارما سي اوه ال تي دي:مـــن
تىھانمى ھولدینجز كوال:الـــى

١٩/١٠/٢٠١٠:بـتاریخ

-  4



١٨٠

2001060609 (21)
2001/6/6 (22)

سیلتیك شیروسنبسى لیمتد  (71)

سمراحمد اللباد (74)
منتجات حیویھ (54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
سیلتیك شیروسنبسى لیمتد :مـــن
یو سى بى فارما اس ایھ:الـــى

٠٢/٠٦/٢٠١١:بـتاریخ

-   5

2010050836 (21)
2010/5/20 (22)

سیجفرید جنیریكس انترناشیونال ایة جى ال  (71)

Untere Brühlstrasse 4,CH-4800 Zofingen

سمر اللباد (74)
جھاز قیاس استنشاق ماده سھلھ التفتت (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سیجفرید جنیریكس انترناشیونال ایة جى ال :مـــن
سیجفرید فارما انترناشیونال ایة جى ال :الـــى

٠٥/١٢/٢٠١١:بـتاریخ

-   6



١٨١

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



١٨٢

شأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة لذلك، التأشیر "  لصاحب ال
:فى السجل بالبیانات االتیة

سیتھ او مھنتھ او عنوانھ، ١ راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ل تغیی ـ ك
ك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان المال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



١٨٣

2009040583 (21)
2009/4/27 (22)

.افریكان اكسبلوسیفز لیمتد (71)

افریقیاساندتون جنوب٢١٩٦او ایھ سى اى بلیس ذا وودالندس ، دریف وودمید / سى 

محمد عبدالعال عبدالعلیم (74)
نظام صمام فحص (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
.لیمتدافریكان اكسبلوسیفز:مـــن
لیمتدإیل مینینج سیرفیز:الـــى

٠٥/٠٢/٢٠١٢:بـتاریخ

-   1

2008060928 (21)
2008/6/4 (22)

اندكو جي ام بي اتش . نولوجیس سیمینز فاي میتالس تك (71)

لینز استرالیا٤٠٣١تورماستراسى 44

سمر أحمد اللباد (74)
نظام نقل، ونظام مدمج، وطریقة إلقران عملیات میتالورجیة (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اندكو جي ام بي اتش . سیمینز فاي میتالس تكنولوجیس :مـــن
-بي اتش جي ام. سیمینز فاي میتالس تكنولوجیس :ىالـــ

٠١/٠٨/٢٠١١:بـتاریخ

-   2



١٨٤

2009040584 (21)
2009/4/27 (22)

افریكان اكسبلوسیفیز لیمتد  (71)
c/o AECI Place, The Woodlands,Woodlands Drive,Woodmead,2196

Sandton
محمد عبدالعال عبدالعلیم (74)

مكبس مضخة ثنائي العمل (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

افریكان اكسبلوسیفیز لیمتد :مـــن
ایل منیج سیرفیز لیمتد :الـــى

١٧/٠١/٢٠١٢:بـتاریخ

-   3

2010030375 (21)
2010/3/8 (22)

مالینكرودت انك  (71)

675 McDonnell Boulevard,Hazelwood, Missouri 63042

ھدى سراج الدین (74)
تنقیھ الفلزات (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
.مالینكرودت انك :مـــن
.مالینكرودت ال ال سى :الـــى

٢٣/١١/٢٠١١:بـتاریخ

-  4



١٨٥

بیان
باحكام قضائیة 



١٨٦

تاریخ -١ نازعات ١٠/١٢/٢٠١١ب رة م ة دائ س الدول ضاء االدارى بمجل ة الق درت محكم اص
رة السابعة حكمھا فى الدعوى رقم  تثمار الدائ صاد واالس ق المقامة من السید ٤٣٦٠١/٦٤االقت

تور تاذ الدك بحث العل/ االس یة ال یس اكادیم ى رئ صفتھ( م جمال حسن احمد نداء / ضد السید) ب
ى اسبابھا حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكال، ورفضھا موضوعا، والزمت المدعى  ناء عل ب
یھ  ى عل ن المدع راءات م تب الب دم لمك ب المق تعلق بالطل م ی ذا الحك صروفات، وھ صفتھ الم ب

ـ :وبیاناتھ كالتالى

2001101046 (21)
2001/10/3 (22)

حسن احمد نداجمال 
القاھرة-النعام -ش عین شمس 12

(71)

الحریقمحلول مانع الشتعال (54)

-   1

تاریخ -٢ اصدرت المحكمة االداریة العلیا بمجلس الدولة الدائرة الخامسة حكمھا فى ١٩/١١/٢٠١١ب
م  ن رق سنھ ٧٨٩الطع ) بصفتھ(لتكنولوجیا علیا المقام من رئیس اكادیمیة البحث العلمى وا. ق٥٤ل

م  ن رق دى والطع سید رش ال ال امة كم د اوس سنھ ١٣٠٥ض یم . ق٥٤ل ر التعل ن وزی ام م یا المق عل
: ضد كال من) بصفتھ(العالى والبحث العلمى 

ـ اوسامة كمال السید رشدى ١
)بصفتھ(ـ رئیس اكادیمیة البحث العلمى ٢
) بصفتھ(ـ رئیس مكتب براءات االختراع ٣

صا م ال ى الحك سةف یة ـ بجل رة الثان رة ـ الدائ ضاء االدارى بالقاھ ة الق ن محكم در م
م ٠٤/٠٩/٢٠٠٧ وى رق ى الدع ق والتى حكمت بناء على اسبابھا بعدم ٦٠لسنھ ) ٢٨١٧٣(ف

. قبول الطعنین لزوال المصلحة فیھما ، والزمت كل طاعن بمصروفات طعنھ
ـ:وبیاناتھ كاالتى١١١/٢٠٠٠والخاصة بموضوع الطلب رقم 

2000010111 (21)
2000/1/31 (22)

شركھ رشدى للمقاوالت
الشرقیھ-الزقازیق-القومیھمتفرع من شارع-أ شارع الریاض2

(71)

الكاملھطریقھ لتنفیذ حائط ساند لمنع التسرب والتدعیم بنظام االزاحھ (54)

-   1



١٨٧

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



١٨٨

2005120527 (21)
2005/12/19 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع–المركز القومي للبحوث / -شارع التحریر33

الوبائى أمشتق البیریدازنون كمضاد لفیروس الكبدى  (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 

-   1

2006070326 (21)
2006/7/13 (22)

ویــــث، شركة متحدة ، امریكیة (71)

. ، الوالیات المتحدة االمریكیة٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیســـون ، نیوجیرسى 

دیسمیثیل فنالفاكسین – O أشكال جرعة معویة عالیة اإلتاحة الحیویة ومتأخرة اإلطالق من
سكسینات

(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 

-   2

2006070344 (21)
2006/7/19 (22)

یاسر فتحي حسین علي (71)

المنیا-سمالوط–رع ناصر شا52

مستحضر صیدلي لزیاده القدره الجنسیھ للرجال (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



١٨٩

2006070356 (21)
2006/7/26 (22)

ویــث ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى 

مركبات ثانى أزیبینوكینولین ، تحضیرھا ووسائطھا (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 

-   4

2006090520 (21)
2006/9/26 (22)

یاسر فتحي حسین علي (71)

المنیا-شارع ناصر سمالوط52

القالعیة المتكررةألسنان الحساسة و إعادة بنائھا و عالج القرحمستحضر صیدلي لعالج ا (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 

-   5

2007010016 (21)
2007/1/14 (22)

(RDI) الشركھ الھندسیھ لتطویر نظم الحاسبات (71)

ع. م . ج –جیزه –المھندسین –ش عمر بن الخطاب 23

حــفــص (54)
ناصر احمد فاید (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ یانات و بعض الب

-   6



١٩٠

2007040170 (21)
2007/4/10 (22)

یحي عرفھ على موسي (71)

جزیرة الوراق. وراق الحضر 

)١(مدائن ینابیع الطفو  (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم ا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   7

2007080397 (21)
2007/8/1 (22)

محمد منیر عبد السالم راشد (71)

الجیزه-التعاون-فیصل -ش 237

طارئ لسدود االنھارمنظومھ الراشد للبدیل ال (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

2007090482 (21)
2007/9/12 (22)

جيحسین علي محمودملی (71)

الفیوم/سنورس / سنھور القبلیة 

العصا المبصرة (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



١٩١

2008060993 (21)
2008/6/15 (22)

شركة مساھمة امریكیة-تارجیتید جروث ، اى ان سى  (71)

امریكا-٩٨١٠٢، سیتال ویشینجتون ٣٠٠ایستالك ایفینیو ایست ، سیوت 2815

أو التطور / بالنمو و زیادة حجم وعدد البذور من خالل التعبیر الوراثى الزائد لجین مرتبط
ة للجنینخالل فترة النمو المبكر

(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 

-  10

2008081359 (21)
2008/8/10 (22)

ـزرلیمتد ، شركة محدودة المسئولیةفای (71)

ان جى ، المملكة المتحدة٩، ١٣رامساجاتى رود ، ساندویش ، كنت سى تى 

٤بیبریدینویل بیررولیدینات ناھضة لمستقبل میالنوكورتین من النوع  (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 

-  11

2008122047 (21)
2008/12/21 (22)

تامباكاكیس ، إستیفانوس (71)

الیونان-تشاالندرى أتیكا ١٥٢٣٣ایبیدافرو ستریس 59

اومة للزلزال مع لوحات مؤقتھ مغطى بالزجاججدران حاجبة مق (54)
محمـد طـارق أبو رجـب (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



١٩٢

PCT/NA2006/000283 (21)
2006/3/22 (22)

ویــــث ھولدینجز كوربوریشن ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة-٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

اریل بیریمیدینات كعوامل مضادة للسرطان (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 

-  13

PCT/NA2006/000317 (21)
2006/4/3 (22)

انیةشركة مساھمة یاب–اونو فارماسوتیكال سى اوه ال تي دي (71)

الیابان٨٢٦-٥٤١شومي شو كي اوساكا شي ٢دوشوماتشي 

بروبیل أوكتانویك كمكون فعال-2- (R2) مستحضر تسریب متضمن على حمض (54)
سمر 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 

-  14

PCT/NA2006/000397 (21)
2006/4/27 (22)

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

سودرتالج ، السوید–١٥١٨٥س 

تثبیط الكربوكسى ببتیدازإستخدام ببتیدات من نوع أنابلینوببتین حلقیة لعالج حالة یكون فیھا
Uالوسیطة لھامفیدا ، ومشتقات أنابلینوببتین جدیدة ، والمركبات

(54)

وكیل براءات–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 

-  15



١٩٣

PCT/NA2006/000813 (21)
2006/8/31 (22)

اسینشیا بیوسیستمس انك (71)
المتحده الوالیات-٩٤٠٤٣بى طریق اولد میدل فیلد واى ماوتن فیو ، كالیفورنیا 1928

االمریكیھ
انظمھ نقل بیولوجیھ متعدده المكونات (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 

-  16

PCT/NA2006/000945 (21)
2006/10/2 (22)

س ا ج شركھ مساھمھنوفارتی (71)

سویسرا٤٠٥٦بازل ٣٥لیختستراس 

من داء ٢نوع ثیازول بیریدین كمنشطات جلوكوكیناز المفیدة لعالج–مشتقات سلفونامید 
البول السكرى

(54)

ھدى عبد الھادى (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 

-  17

PCT/NA2006/000969 (21)
2006/10/10 (22)
شركة مساھمة امریكیة–ال ال سي ، اس أي اوبتیش  (71)

امریكا-٧٥٢١٩تي اكس ، داالس ، ١٠٢سویت ، واي –لي بارك 3401

تركیبة وطریقة لصنع المنتجات المحتویة على السیلیكون (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 
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١٩٤

PCT/NA2006/000996 (21)
2006/10/18 (22)
جامعة أمریكیة-جامعة شیكاغو (71)

الوالیات المتحدة٦٠٦٣٧، شیكاغو ، الینواه ٣٠٠أس وودلون أفنیو سویت 5555
األمریكیة

PEG نظام إنطالق عالجى یتضمن مركب عالى الوزن الجزیئى یشبھ (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 

-  19

PCT/NA2006/001090 (21)
2006/11/15 (22)

ابیكس دیالویر انك (71)
، ویملنجتون ، مقاطعة نیوكاسل ، الوالیات٤٠٠ود ، سویت سنترفیل ر٢٧١١دیالویر 

.المتحدة االمریكیة 
مركبات ثینو بیریدینون وطرق العالج (54)

ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض ال/ بعض البیانات و 

-  20

PCT/NA2006/001125 (21)
2006/11/26 (22)
بیوكـون لیمتـد (71)

، الھند٥٦٠١٠٠ك م ھوسور رود ، الكترونكس سیتى ، بنجالور 20

مركبات مفرزة للصودیوم فى البول ومقترناتھا واستخداماتھا (54)
الھادىھدى عبد (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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١٩٥

PCT/NA2006/001151 (21)
2006/11/30 (22)

انكارینا فارماسیوتیكالز  (71)
المتحدة ، الوالیات٩٢١٢١-٣٢٢٣نانسى ریدج درایف ، سان دییجو ، كالیفورنیا 6166

.االمریكیة 
األمراض مشتقات اریل مبدل واریل مختلف كمنظمات لألیض والوقایة والعالج من

المتعلقة بھ
(54)

ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عن:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  22

PCT/NA2006/001213 (21)
2006/12/17 (22)

ویــث (71)

األمریكیة، الوالیات المتحدة ٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى 

IL - 13 عوامل ربط (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 

-  23

PCT/NA2006/001243 (21)
2006/12/20 (22)

استرا زینیكا أ ب (71)

.سودرتالج ، الســوید –١٥١٨٥س 

االعتالالت المعدیة تستخدم فى معالجةGABA مغایرات إیمیدازول كمعدالت لمستقبل
المعویة

(54)

ھدى عبد الھادى (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 
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١٩٦

PCT/NA2006/001262 (21)
2006/12/24 (22)

جالكسو جروب لیمتد (71)
-صفر إن إن ٦جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى أفینیو جرینفورد میدل إسكس یو بى 

المملكة المتحدة
IL-١٣اجسام مضاده ضد  (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 

-  25

PCT/NA2007/000289 (21)
2007/3/18 (22)

وجسیش مازور (71)

وروكلو ، بولنده٤٢١-٥٣–، بى إل ٩٥اول جاجویكا 

علبة سجائر بھا فراغ إضافى (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/ ات و بعض البیان

-  26

PCT/NA2007/000728 (21)
2007/7/15 (22)

بیري یالستكس كوربوریشن (71)

ـ االسكندریة١١١٧رقم / ب .ص

نظام الحمایة من التآكل ألنبوب النقل (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/ بعض البیانات و 
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١٩٧

PCT/NA2007/000833 (21)
2007/8/8 (22)

شركة مساھمة ھولندیة-فيشیل انترناشیونال ریسیارش ماتشابیج بي  (71)

ھولندا-اتش ار زا ھاجي٢٥٩٦ان ال ٣٠كاریل فان بیالندتالن 

وحدة وطریقة إلسالة الغاز الطبیعي (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 

-  28

PCT/NA2007/000833 (21)
2007/8/8 (22)

شركة مساھمة ھولندیة-شیل انترناشیونال ریسیارش ماتشابیج بي في (71)

ھولندا-اتش ار زا ھاجي٢٥٩٦ان ال ٣٠كاریل فان بیالندتالن 

لة الغاز الطبیعيوحدة وطریقة إلسا (54)
سمر اللباد (74)

-  29

PCT/NA2007/001245 (21)
2007/11/15 (22)

كى كینتك أنو نیموس تھنیكى ایتریا امبوریاس كي إبوسترسستیماتون ابسلیس تھنولوجیاس
أي ھدیوتیكى الھرلیكترونیكون ابریسون اسفالین

(71)

الیونان-فویوال أثینا ١٦٦٧٣فولیجمنیس إیھ فى سى 78

مقیاس تجمیع إشارة ، عملیة ، تشخیص ، إرسال ، نظام تحكم وتفعیل (54)
محمد طارق أبو رجب (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 

-  30



١٩٨

PCT/NA2007/001271 (21)
2007/11/21 (22)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى (71)

آلمریكیةالوالیات المتحدة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، آوھایو 

حفاضة قطنیة (54)
ھدى آنیس سراج الدین (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 

-  31

1999081000 (21)
1999/8/10 (22)

لیمتد) كندا(بوھرنجر انجلھایم  (71)

س ـ كندا٧٥كوبیل كونارد الفال ٢١٠٠

مركبات ثالثى ببتید مثبطھ لفیروس االلتھاب الكبدى سى (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
طلبالفكرة المقدمة ومرفقات الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   32

2007070394 (21)
2007/7/31 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث 33

مواد تنعیم للمنسوجات المحتویة على السلیلوز كاتیونیة محبة للماء (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   33



١٩٩

2008081385 (21)
2008/8/14 (22)

شركة مساھمة سویسریة–ال روشي ایھ جي –ھوفمان . أف  (71)

سویسرا–باسیل ٤٠٠٢-سي اتش ، ١٢٤شیرستراسي جرینزا

حمض-٥-ثیازول –فنیل -٤احماض كربوكسیلیك و -٥-ثیازول –فنیل -4
plki كربوكسیلیك امیدات كمثبطات

(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/ لبیانات و بعض ا

-   34

PCT/NA2006/000785 (21)
2006/8/20 (22)

افینتیس فارما دویتشالند جي ام بي-٢شركة امریكیة-افینتس فارماسوتیكالس أي ان سي
شركة المانیة–اتش 

(71)

-٢امریكا–٢٨٥٤-٠٨٨٠٧بریدجیواتار ان جي ،بلوفیردسومیر سیت كوربریت 1-300
المانیا-فرانكفورت٦٥٩٢٦، ٥٠برینینجستراسي 

االلتھاباتواستخدامھا في عالج(HM74) مشتقات فیروسیمید كمعدالت للمستقبل (54)
سمر اللباد (74)

الخاص باستیفاء قرار اإلدارةاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 
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PCT/NA2006/001161 (21)
2006/12/5 (22)

ویــث (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة٧٩٤٠مادیسون ، نیوجیرسى فایف جیرالدا فارمز،

البشرى واستخداماتھا١٣-إلنترلیوكین أجسام مضادة ضد ا (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 
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٢٠٠

PCT/NA2006/001101 (21)
2006/11/19 (22)

-جالكسو سمیزكلین بیولوجیكالز اس ایھ  (71)

بلجیكا-ریكنسارت١٣٣٠بى ٨٩ریو دي اینستیتوت 

لقاحات (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 
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PCT/NA2006/000813 (21)
2006/8/31 (22)

اسینشیا بیوسیستمس انك (71)
المتحده الوالیات-٩٤٠٤٣بى طریق اولد میدل فیلد واى ماوتن فیو ، كالیفورنیا 1928

االمریكیھ
ولوجیھ متعدده المكوناتانظمھ نقل بی (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 

-   38



٢٠١

2008010023 (21)
2008/1/6 (22)

كومبریسید اینیرجى تكنولوجى ایھ اس (71)

النرویج-ساندفیكا ١٣٠٣-ان ٩١٠بوست بوكس ١٠ایفیند لیشیس فى 

حاویھ لنقل الغاز الطبیعى المضغوط (54)
سمر احمد اللباد (74)
خاص باستیفاء قرار اإلدارة الاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 
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2008030346 (21)
2008/3/2 (22)

لیمتد شركة كوریھ. بیشون أنك كو (71)

، كوریا٨١١-١٥٦جو، سیول -دونج، دونغجاك-دایبانج١-٤٠٣مولیر بلدینج، . أف2

الجھازجھاز وطریقة الزالة الضوضاء المحیطة ومحطة اتصاالت محمول مزوده بھذا (54)
محمود رجائى الدقى (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 
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2008030373 (21)
2008/3/5 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33

المحملة علي الزیولیت طریقة جدیدة الختزال المواد العضویة بالحفازات متناھیة الدقة
من خامات محلیةالمحضر

(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 

-   41



٢٠٢

2008050750 (21)
2008/5/7 (22)

یعمحمود السید محمود رب (71)

المنوفیة/ تال / كوم مازن 

بركان المیاه (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

2008050797 (21)
2008/5/15 (22)

شركة إنجلیزیة محدودة المسئولیة–جالكسو جروب لیمتد  (71)
-صفر إن إن ٦جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى أفینیو جرینفورد میدل إسكس یو بى 

المملكة المتحدة
مشتقات بلیوروموتیلین وإستخدامھا (54)

ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء طلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار ال:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   43

2008050836 (21)
2008/5/20 (22)

عادل ذكى حبیب ابراھیم (71)

حلوان-شارع السلمانیة كورنیش النیل 9

الحمایة الفائقة (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



٢٠٣

2008061022 (21)
2008/6/17 (22)

اس، شركة مساھمة دنماركیة/ ة دانیسكو شوجار ای (71)

.كوبنھاجن كیة، الدنمارك١٠٠١، ١٧صندوق برید رقم 

.البنجرعملیة إلستخالص السكر البنى من النوع الصالح للطعام من محلول سكر (54)
جورج عزیز عبد الملك (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 

-   45

2008061054 (21)
2008/6/22 (22)

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

.یكیة ، الوالیات المتحدة االمر-٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

طرق لعالج عدوي القناة الھضمیة بالتیجیسیكلین (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/ بعض البیانات و 

-   46

2008071224 (21)
2008/7/22 (22)

شركة أمریكیة مساھمة–ذى بروكتر آند جامبل كومبانى (71)

آلمریكیةالوالیات المتحدة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، آوھایو 

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 

-   47



٢٠٤

2008081348 (21)
2008/8/6 (22)

عبدالرحمن محمد محمود الغراب (71)

مساكن شیراتون مصر الجدیدة٢٢عمارات صقر قریش شقة 30

مانع اقتراب األطفال من التلفاز (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 

-  48

2008081367 (21)
2008/8/11 (22)

احمد سمیر متولى (71)

الھرم-اسباتس -شارع طھ جاد 16

فرشاة لتنظیف األسنان (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 

-  49

2008081376 (21)
2008/8/13 (22)

محمود عبد العلیم علي علي-٢أحمد محمود السید محمد عوض -1 (71)

١٤شقة ) ج(مدخل -عمارة الحزب-سوھاج مدینة ناصر

تدویر محالیل التصویر (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 

-  50



٢٠٥

2008081453 (21)
2008/8/31 (22)

ثرى أم انیوفیتیف بروبرتیز كومبانى ، شركة متحدة (71)
، الوالیات ٣٤٢٧-٥٥١٣٣ول ، مینیسوتا سانت ب٣٣٤٢٧ثرى ام سنتر ، ص ب 

االمریكیةالمتحدة
كتلة طرفیة متقاطعـة التوصیل (54)

ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  51

2008091499 (21)
2008/9/8 (22)

باســـف أس إي (71)

ألمانیا-لودو یجشافین 67056

والدیدان الخیطیةتركیبات مبیدة لآلفات لمكافحة اآلفات المفصلیة، والحلزونیات (54)
طھ حنفي محمود (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  52



٢٠٦

2008111813 (21)
2008/11/5 (22)

يالبسكوانيرجى جروب ـ اى ان سى  (71)

اى ـ كنیا ٣كى ٢نتاریوكسى ح كى خ كاتاتا او٤٠٠نوفاش درایف ـ سوتى 1000

صفة تحویل الغاز تحت درجة حرارة منخفضة مع محول غاز موجھ افقیا (54)
سمر اللباد (74)

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

-  53

2009060967 (21)
2009/6/23 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

جمھوریھ مصر العربیھ-محافظھ الجیزه -الدقى–شارع البحوث 33

انتاج بكتریا الباسیلس سفیركاس على مستخلص جوز الھند (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار ا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  54

2009111696 (21)
2009/11/18 (22)

ولید محمد مصطفى سعده/م (71)

١رقم-عمارة رشوان-میدان المنتزه-الزقازیق

تصمیم وتحقیق روبوت مزود بمستشعر حثى واسع النطاق للكشف عن (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 

-  55



٢٠٧

2009111727 (21)
2009/11/24 (22)

یاسر محمد انور على (71)

القاھرة-النزھة –ابو بكر الصدیق –ش النور واالمل 4

كوینز ھولدیر (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 

-  56

2009121807 (21)
2009/12/9 (22)

ولید حسن عبد الاله محمود (71)

الزرازره-سوھاج -دار السالم 

مولد كھربائى للطاقھ الحركیھ (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 

-  57

2009121886 (21)
2009/12/23 (22)

نادى احمد الخضرى (71)

االسكندریھ-اسحاق الندیم 15

جھاز قیاس النظر الكترونیا (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 

-  58



٢٠٨

2010010070 (21)
2010/1/13 (22)

محمد سامى رشوان عبد العظیم (71)

القاھره–مدینھ نصر -٨شقھ ٤الدور -المنطقھ السادسھ–رىشارع احمد فخ٨عقار رقم 

معزز الحركھ الحرارى (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 

-  59

2008091498 (21)
2008/9/8 (22)

نیكوال جوھانس النج (71)

ألمانیا-ریمسیك ٧١٦٨٦، ٤كلین جابرانینویج 

مولدات شمسیة تتضمن أجزاء مجوفة طافیة (54)
ھدى آنیس 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 

-   60

2010010163 (21)
2010/1/31 (22)

رضا محمود محمد عبد الحق (71)

القاھره-شبرا -خمراویھ -ش شركھ الرصاص 12

صندوق امان (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 

-   61



٢٠٩

2010091624 (21)
2010/9/27 (22)

یونیلیفر بى ال سى  (71)

فيكتوريا ايمبانكسنت لندن ، اى ١٠٠٠يونيليفر هاوس بالكفريلرز 41424
واى ـ انجلترا٤سى 

تركیب و عملیھ للتطھیر (54)
ھدى احمد 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 

-   62



٢١٠

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



٢١١

2011010020 (21)
2011/1/3 (22)

سیستل تیلیكوم (71)

القاھره-ا شارع شفیق منصور الزمالك 2

تریم
:لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن:التقریر القانونى

مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ند الوكالة، مستند السجل التجارى،مست
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   1

2011030448 (21)
2011/3/23 (22)

تابیف مورتازا ماجومیجابیبوفیتش (71)

، روسیا٣٦٨٥٠٠ازبیرباش، ١٠٩-ایھ١١٤میكوفسكوجو، . اول

)تجسیدات(ھ كاتبھ ال
: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)

-  2

PCT/NA2007/000832 (21)
2007/8/8 (22)

شركة مساھمھ ھولندیة-شل انترناشیونال ریسیارش ماتشابیج بي في (71)

ھولندا-اتش ار زا ھاجي ٢٥٩٦-ان ال٣٠كاریل فان بیالندتالن 

وحده و طریقھ السالھ الغاز الطبیعى
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   3



٢١٢

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



٢١٣

2008111811 (21)
2008/11/4 (22)

محمد احمد الجمیل (71)

١٩ش الفریق محمد على فھمى نزلة البطرات جیزة شقة 7

الضغط فى التبخیر وطریقة العذاب الماء بالتسخین بالطاقات المتجددة مع مساعدة الخلخلة
فى التكثیف

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   1

2009081270 (21)
2009/08/23 (22)

شركھ مساھمھ امریكیھ–ھاني ویل انترناشیونال اي ان سي  (71)
-٠٧٩٦٢ا نجیھ . روود موریستاون . كولومبیا ١٠١. بي ٢/ الو دیبارتمنت ایھ بي 

امریكا
ه و طرق االستفاده المثلى من الف مرفق الغاز الطبیعى المسالواالجھز

رفض فنى:التقریر القانونى
(54)

-   2



٢١٤

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



٢١٥

PCT/NA2005/000372 (21)
2005/7/7 (22)

نظام متعدد االنفاق (54)
POLYTUNNEL SYSTEM

شركة بریطانیة-ھاي جروف لیمیتید (71)
سمر اللباد (74)

-   1

PCT/NA2007/000195 (21)
2007/2/19 (22)
رابامیسین واستخداماتھI I متعدد أشكال (54)

RAPAMYCIN POLYMORPH II AND USES THEREOF

ویــث (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-   2

PCT/NA2007/000206 (21)
2007/2/25 (22)

مشتقات بیریمیدین (54)
PYRIMIDINE DERIVATIVES

نوفارتیـس أ ج (71)
ھدى عبد الھادى (74)

-   3



٢١٦

PCT/NA2007/000436 (21)
2007/5/2 (22)

وطرق تحضیرھا نولینكوی[ IJ -١، ٧، ٦[ دیازیبینو ] ٤، ١[ نواتج أیض مشتقات 
وإستخدامھا

(54)

METABOLLITES OF CERTAIN [1, 4] DIAZEPINO [6,7,1-IJ]
QUINOLINE DERIVATIVES AND METHODS OF
PREPARATION AND USE THEREOF.

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   4

PCT/NA2007/000541 (21)
2007/6/6 (22)

تركیب نسیجى معقد یتضمن طبقھ اساسیھ رابطھ مطلیھ من جانبیھا (54)
TEXTILE COMPLEX COMPRISING A COMBINING
SUBSTRATE COATED ON ITS TWO SIDES

شركة عامة فرنسیة-لیرنییر دى بیكاردى بى سى (71)
ھدى سراج الدین (74)

-   5

2006010025 (21)
2006/1/22 (22)

جھاز تخفیف االھتزازات فى أجھزة الحفر (54)
Vibration Damping Reamer

أومنى أویل للتكنولوجیا (71)

-   6



٢١٧

2006010035 (21)
2006/1/29 (22)

إنجاب سال (54)
Procreation

جمال بیومي عبد الحمید عثمان (71)

-   7

2008010001 (21)
2008/1/1 (22)

الدافع الوحشي–م س  (54)
MS-Distalizer

محمد السید سعد إبراھیم (71)

-   8

2008010049 (21)
2008/1/10 (22)

واستعماالتھا من ذلكIL13 مضادات تركیبات األجسام المضادة (54)
ANTI-IL-13 ANTIBODY FORMULATIONS AND USES
THEREOF

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

-   9



٢١٨

023867 (11)
2005010044 (21)

طریقھ لتحضیر محلول زاد سیال (54)
ZAD SILLA

)جمھوریة مصر العربیة( محمد محمد محمد السید  (71)
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 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 باريس٢٠١٢بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر فبراير  -

٧ والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون ٢٠١٢بـيان بالطلـبات التـى تم قبولها خالل شهر فبراير      

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

-

٢٦ ـ    والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون ٢٠١٢بات التـى تم قبولها خالل شهر فبراير   بـيان بالطل

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

---

٣٢ والمقدمة فى اطار معاهدة بارس ٢٠١٢بـيان بالطلـبات التـى تم قبولها خالل شهر  فبراير          

---------------------------------) نونمن القا  ١٧وفقا الحكام المادة    (

----

-

٣٥ والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون ٢٠١٢بـيان بالطلـبات التـى تم قبولها خالل شهر فبراير      

--------------------) من القانون  ١٧وفقا الحكام المادة    ( PCTبشأن البراءات   

----

-

٤٣ -معاهدة باريسللطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٢فبراير بيان البراءات الصادرة خالل شهر  -

٥٠ اتفاقية التعاون  للطلبات المقدمة فى إطار      ٢٠١٢فبراير   بـيان البراءات الصادرة خالل شهر       

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

-

٩٨ معاهدة باريس  المقدمة فى إطار     للطلبات ٢٠١٢فبراير   بـيان البراءات الصادرة خالل شهر       

---------------------------------------------) نموذج منفعة(

-

١٠١ ---------------------------------------بيان بانتقال ملكية البراءة  -

١٠٤ ----------------------------------------بيان بتعديل اسم الشركة  -



٢

١٠٧ -------ى منح رخص استغالل براءات اختراع داخل جمهورية مصر العربيةبيان بالرغبة ف -

١١٠ -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه  -

١٢٥ -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن  -

١٢٨ -------------------صدرت لها قرارات برفضها فنيـــــا بيان بالطلبات التى -

١٣٠
بـيان بالبراءات والطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق              

----وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية     ٢٠٠٢لسنه   ٨٢الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم      

-

-

١٣٨ --------------------------------------وم سنوية بين باستدراك رس -



 
(i)

  
  تصدير

  
تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنهـا تحتـوى        

على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح                  

اختـراع،  لالستغالل تجارًيا أو صناعًيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات              

  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،             

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

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز            مكتب براءات   

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

جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات                    

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

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

 مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذيـة              

 ، وتطلب ذلك جهوًدا كبيـرة حتـى         2003 لسنة   1366والصادر بقرار 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 خـالل           التطوير التكنولوجى  لالخترا   

تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،               

وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن                

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة         رعاية الموهوبين من ذوى القدرات      

  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
  رئيس أالكاديمية                                                         

  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           
   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
 
  



   العددافتتاحية 
 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

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

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

 وبمقتضى القانون األخير فإنه كية الفكرية والخاص بحماية حقوق المل2002لسنة 

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

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

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

ع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى جمي

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

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

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

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

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

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

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

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

                       القائم بأعمال

رئيس                االختـراع  مكتب بـراءات
                                     

  "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

  اسم الوكيل 74
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

( iii )  



   

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
 

 

 ةــــــــالدول الرمز ةـــــــالدول الرمز
 اإلمارات العربية المتحدة CR AE  كوستاريكا     
 AF كوبا CU أفغانستان 
 AL قبرص CY البانيا 
 AO جمھورية التشيك CZ أنجوال 
 AR ألمانيا DE األرجنتين 
 AT الدنمارك DK النمسا 
 AU دومينيكا DM استراليا 
 AZ لدومينيكان جمھورية ا DO اذربيجان  
 BA الجزائر DZ البوسنه والھرسك 
 BB أكوادور EC بربا دوس 
 BD استونيا EE بنجالديش 
 BE جمھورية مصر العربية EG بلجيكا 
 BF أسبانيا ES بوركينا فاسو 
 BG إثيوبيا ET بلغاريا 
 BH فنلندا FI البحرين 
 B I فرنسا FR بروندى 
 BJ جابون GA نينبي  
 BM المملكة المتحدة GB برمودا 
 BO GCC بوليفيا  مجلس التعاون الخليجى 
 BR جرينادا  GD برازيل 
 BS جورجيا GE جزر الباھاما 
 BU غانا GH برما 
 BW جامبيا  GM بتسوانا 
 BY نيايغ GN بالروس  
 BZ غينيا الوسطى GQ بليز  
 كندا GR CA  اليونان 
 ورية أفريقيا الوسطىجمھ GT CF جواتيماال 
 الكونغو GW CG غينيا بساو 
 CH  جويانا GY سويسرا   
 ساحل العاج HK CI ھونج كونج 
 شيلى HN CL ھندوراس 
 رونيكام HR CM كرواتيا 
 الصين HU CN المجر 
   ID CO  أندونسيا 

 

  ii

  

 كولومبيا

( iv ) 



  

تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

  iii

  

 الدولة الرمز الدولة الرمز 
 إندونسيا MD ID جمھورية ملدوفا  
 ML  مالى    IE أيرلندا 
 إسرائيل MN IL منغوليا  
 MR  موريتانيا  IN الھند 
 العراق MT IQ مالطا  
 إيران MV IR جزر المالديف  
 أيسلندا MW IS مالوى  
 إيطاليا MX IT الماكسيك  
 االردن MY JO ماليزيا  
 اليابان MZ JP موزمبيق  
 كينيا NA KE ناميبيا  
 كرجيزستان NE KG النيجر  
 كومورس NG KM نيجيريا  
 سانت كيتسى ونيفيز NI KN نيكاراجوا  
 )شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية NL KP ھولندا  
 )الجنوبية( جمھورية كوريا NO KR النيرويج  
 الكويت NZ KW نيوزيالندا  
 كزاخستان OM KZ عمان  
  LA بنما PA جمھورية الو الديمقراطية  
 لبنان PE LB بيرو  
 سانت لوشيا PG LC جمھورية غينيا الجديدة  
 ليخنشتين PH LI الفلبين  
 سيريالنكا PK LK باكستان  
 ليبيريا PL LR بولندا  
  LS البرتغال PT ليسوتو  
 لتوانيا PY LT بروجواى  
 QA  قطر  LU لوكسمبورج 
  LV رومانيا RO التفيا 
 ةليبيالجمھورية العربية ال RS LY جمھورية الصرب  
 المغرب RU MA جمھورية روسيا االتحادية  
 موناكو RW MC رواندا  
  SA المملكة العربية السعودية MD جمھورية ملدوفا 
  SC سيشل ME مونتينجيرو 
  SD السودان MG مدغشقر 

( v ) 



  

ابع رموز الدول األعضاءت  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

  iv

  

 الدولة الرمز الدولة الرمز 
 رواندا ZA RW جمھورية جنوب أفريقيا  
 سنغفافورة ZM SG زامبيا  
 سلوفينيا ZR SI زائير  
 سلوفيكيا ZW SK زيمبابوى  
    SL سيراليون 
    SM سان مارينو 
     SN السنغال  
    SO الصومال 
     SR سورنيام  
    ST ساوتومى و برنسبى 
    SV السلفادور 
    SY الجمھورية العربية السورية 
    SZ سوازيالند 
    TD تشاد 
    TG جووت 
    TJ طاجيكستان 
    TH تايالند 
    TM تركمانستان 
    TN تونس 
    TR تركيا 
    TT ترناداد و توباجاو 
    TW تايوان 
    TZ جمھورية تنزانيا االتحادية 
    UA أوكرانيا 
    UG أوغندا 
    US الواليات المتحدة األمريكية 
    UY أورجواى 
    UZ اوزبكستان 
    VE فنزويال 
    VN فيتنام 

    YD اليمن 
    YU يوغوسلفيا 

( vi ) 



١

ان بی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر فبرایر 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

2005070327 (21)
2005/7/17 (22)

طاھر أحمد سعیدة (71)
دةطاھر أحمد سعی (72)

نظام لتحلیھ میاه البحر بالطاقھ الشمسیھ (54)
int. Cl. 15/02,C02F 1/14,F28D5/02 (51)

-   1

2007120637 (21)
2007/12/9 (22)

xeda international (71)
sardo alberto (72)

ھدى عبد الھادى (74)
المشابھھخضراوات بأیونات فوسفور والتراكیبطریقة جدیدة لمعالجة الفاكھة وال (54)

1068806 (31)
2006/12/7 (32)

FR (33)

int. Cl. A23L 3/349 &A23B 7/06 k7/154 (51)

-   2



٤

2008101647 (21)
2008/10/7 (22)

مصطفى الصباغھبھ الرحمن احمد حافط (71)
اغمصطفى الصبھبھ الرحمن احمد حافط (72)

للتطبیقات االنشائیھطریقھ جدیده لتحضیر اللدائن المسلحھ بااللیاف عدیده االضافات (54)
int. Cl. C03C14/00 (51)

-   3

2008111793 (21)
2008/11/2 (22)

-عمر أمین محمود غراب -محمود محمد شبل عبد العزیز -أحمد طارق عباس فھمي 
محمد حسن عبدالجواد الحوفي-محمد نصر محمد الروبي -محمود بخیت أحمدخلف

(71)

محمود محمد شبل عبد العزیز (72)

عمر أمین محمود غراب

خلف أحمد محمود بخیت

محمد نصر محمد الروبي

محمد حسن عبدالجواد الحوفي

أحمد طارق عباس فھمي

أحمد طارق عباس فھمي (74)
جھاز أمان لھروب الركاب من السیارة الغارقة (54)

int. Cl. B61K 11/02 (51)

-   4



٥

2009030296 (21)
2009/3/5 (22)

Toshiba Home Ablainsaz - KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA -
Toshiba Consumer Ketroznieks Holdings Corporation

(71)

Takashi NISHIMURA, (72)

Kioshi HOSOMI

Koji HISANO,

ماجدة ھارون (74)
غسالة مالبس (54)

2008-062679 - 2008-190824 (31)
2008/3/12 - 2009/7/24 (32)

JP (33)
int. Cl. D06F 37/00 (51)

-   5

2010030379 (21)
2010/3/8 (22)

صبرى امساك عزباوىیوسف -جورج عاطف ابسخرون فرح  (71)
جورج عاطف ابسخرون فرح (72)

یوسف صبرى امساك عزباوى

ربیع عبد الحمید جابر (74)
الطرق غیر الممھدهالتحكم فى توزیع عزم المحور لتحسین اداء السیاره التى تسیر على (54)

int. Cl. 8/000,B60T 7/12 (51)

-   6



٦

2008050745 (21)
2008/5/6 (22)

ھبھ الرحمن احمد حافط (71)
ھبھ الرحمن احمد حافط (72)

البناء فى صناعة وحدة صناعیة لتجھیز وتدویر مخلفات صناعة الرخام والجرانیت ومواد
المواد المركبة

(54)

int. Cl. b29b17/00 (51)

-   7

2005030148 (21)
2005/3/23 (22)

یحیى عبد الفتاح محمد السید ھزاع (71)
یحیى عبد الفتاح محمد السید ھزاع (72)

مزلقان سكة حدید أتوماتیك (54)
int. Cl. B61L 1/00 (51)

-   8

2007100540 (21)
2007/10/21 (22)

جالل سید احمد شره (71)
جالل سید احمد شره (72)

اإلنارة الحالیةمن أعمدة% ٦٥الخ توفر ... دة إلنارة الطرق و الشوارع طریقة جدی (54)
int. Cl. H02G 7/20 (51)

-   9



٧

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر  فبرایر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٨

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 



٩

2008020194 (21)
2008/2/3 (22)

DPS BRISTOL (HOLDINGS) LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
PARKINSON, DAVID, JOHN (72)

سمر أحمد اللباد (74)
جھاز تسییل (54)

PCT/GB2006/002879 - 0515939.7 (31)
2006/8/2 - 2005/8/2 (32)

GB (33)
int. Cl. B65G53/22 &B65D88/70 (51)

-   1

2008030370 (21)
2008/3/5 (22)

BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY) (71)
WOLF, HILMAR (72)

سھیر میخائیل رزق (74)
صیغة صلبة لمخالیط مبیدة للفطریات (54)

PCT/EP2006/008512 - 102005042879,7 (31)
2006/8/31 - 2005/9/9 (32)

DE (33)
int. Cl. A01N 25/14,A01N 37/50,A01N 43/653,A01N 47/04 (51)

-   2



١٠

2008061090 (21)
2008/6/25 (22)

SEIKO EPSON CORPORATION (JAPAN) (71)
ASAUCHI NOBORU (72)

سمرأحمد اللباد (74)
حاویھ لماده طباعھ و لوحھ مثبتھ علیھا (54)

PCT/JP2006/325448 - 2005-372028 - 2006-220751 (31)
2006/12/14 - 2005/12/26 - 2006/8/11 (32)

JP (33)
int. Cl. B41J 21/175 (51)

-   3

2008121986 (21)
2008/12/14 (22)

H2 POWER SYSTEMS LTD (UNITED KINGDOM) (71)
ROHRICH, Klaus (72)

WIRTH, Harald

KONGMARK, Nils

محمود بدرانطارق  (74)
نقيذو تدرج حرارى متحكم فیھ النتاج ھیدروجین مفاعل  (54)

0605309 - PCT/EP2007/005236 (31)
2006/6/15 - 2007/6/14 (32)

FR (33)
int. Cl. B01D 53/22,B01J 19/24,C01B 13/02,C01B 3/04,C01B 3/50 (51)

-   4



١١

2009010072 (21)
2009/1/18 (22)

ALMIRALL, S.A (SPAIN) (71)
PAJUELO LORENZO, Francesca (72)

BUSQUETS BAQUE, Nuria

ھدى أنیس سراج الدین (74)
١–) أسیتوكسى یل–٢–ثانى ثیین –٢، ٢–ھیدروكسى (R) – (2) ٣عملیة لتصنیع 

برومیدأوكتان]٢،٢،٢[أزونیا بیسیكلو –١–) فینوكسى بروبیل –٣(–
(54)

P200601951 - PCT/EP2007/006278 (31)
2006/7/21 - 2007/7/16 (32)

ES (33)
int. Cl. C07D 453/02 (51)

-   5

2009020234 (21)
2009/2/19 (22)

KALDE KLIMA ORTA BASINC FITTINGS VE VALF SANAYI
ANONIM SIRKETI (TURKEY)

(71)

TOPALYAN, Aksel (72)

.محمد طارق أبو رجب  (74)
صمام رادیاتیر من البالستیك و طریقة إنتاجھ (54)

2007/02519 - PCT/TR2008/000030 (31)
2007/4/13 - 2008/4/2 (32)

TR (33)
int. Cl. F16K 27/06 (51)

-   6



١٢

2009040440 (21)
2009/4/1 (22)

BASF SE (GERMANY) (71)
FINCH, Charles W. (72)

FLETCHER, William M.

WALKER, Monica

طھ حنفي محمود (74)
كربازونفنیل شبھ-N - تركیب مبید لآلفات سائل یحتوي على مركبات مبیدة لآلفات (54)

PCT/EP2007/060449 - 2006/061236980-60/849,145 (31)
2006/10/03 -         2006/11/08-2006/10/03 (32)

US (33)
int. Cl. A01N 25/04,A01N 25/14,A01N 47/34,A01P 7/04 (51)

-   7

2009050708 (21)
2009/5/13 (22)

ADVANCED HYDROCARBON MAPPING AS (NORWAY) (71)
BARSUKOV, Pavel (72)

B. FAINBERG, Eduard

SH SINGER, Bension Sh R,

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)
جھاز لالستخدام طریقة لعمل خرائط مستودعات الھیدروكربون في المیاه الضحلة و أیضا

.في ھذه العملیة
(54)

20065436 - PCT/NO2007/000416 (31)
2006/11/27 - 2007/11/26 (32)

NO (33)
int. Cl. G01V 3/12,G01V 3/17 (51)

-   8



١٣

2009081237 (21)
2009/8/16 (22)

INEOS USA LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)
LUGMAIR, Claus, G (72)

COHEN, Steven, Alan

ZAJAC, Gerry, W
BHATTACHARYYA, ALAKANANDA
SUTRADHAR, BHAGYA CHANDRA,
BRAZDIL, FRANK, F.JR

سمر احمد اللباد  (74)
محفزات من أكسید عالجة البروبان واألیزوبیوتان باألكسجین األمونیا باستخدامعملیة لم

معني مختلط
(54)

11/675,838 - 11/732,213 - 12/011,954 - PCT/US2008/001842 (31)
2007/2/16 - 2007/4/3 - 2008/1/29 - 2008/2/12 (32)

US (33)
int. Cl. B01J 23/00,B01J 23/28,B01J 27/057,C07C 253/24,C07C

253/26,C07C 51/215
(51)

-   9

2009101501 (21)
2009/10/12 (22)

OMYA DEVELOPMENT AG (SWITZERLAND) (71)
GANE, Patrick, A., C. (72)

BURI, Matthias

BURKHALTER, René

سمر احمد اللباد (74)
أمالح معدنیة معالج واستخداماتھعملیة لتحضیر منتج مادة مالئة من (54)

PCT/IB2008/000889– 07007599,9 (31)
2007/4/13   -     2008/4/11 (32)

EP (33)
int. Cl. C08K 9/04,C09C 1/02,C09C 3/08 (51)

-  10



١٤

2009101590 (21)
2009/10/27 (22)

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED.
(UNITED KINGDOM)

(71)

MEDVEDEV, Anatoly Vladimirovich (72)

KOSAREV, Ivan Vitalievich

MEDVEDEV, Oleg Olegovich

WALTON, Ian

ھدى احمد عبد الھادى  (74)
سیاسھ تثقیب لوضع دعامھ مختلفھ األصل فى تكسیر ھیدرولیكي (54)

PCT/RU2007/000357 (31)
2007/7/3 (32)

RU (33)

int. Cl. E21B 43/11,E21B 43/26 (51)

-  11

2009121746 (21)
2009/12/1 (22)

ZHOU, Nanqing (CHINA) (71)
ZHOU, Nanqing (72)

سمر احمد اللباد  (74)
حامل المصباح القابل للتبدیل (54)

200720007251.8 - PCT/CN2007/071324 (31)
2007/5/30 - 2007/12/26 (32)

CN (33)
int. Cl. F21V 19/00 (51)

-  12



١٥

2010010014 (21)
2010/1/4 (22)

MARCATO S.P.A. (ITALY) (71)
MARCATO, Pietro (72)

محمود رجائى الدقى (74)
سنالھ لصنع الفطائر لالستعمال المنزلى لھا غطاء مح (54)

PD 2007 A 000260 - PCT/IB2008/001969 (31)
2007/7/31 - 2008/7/28 (32)

IT (33)
int. Cl. A21C 11/24,A21C 3/02 (51)

-  13

2010010097 (21)
2010/1/23 (22)

INEOS EUROPE LIMITED (UNITED KINGDOM) (71)
BELL, Peter (72)

للباد سمر احمد ا (74)
عملیھ النتاج الكحوالت (54)

07252869.8 - PCT/EP2008/057407 (31)
2007/7/19 - 2008/6/12 (32)

EP (33)
int. Cl. C12P 3/00,C12P 7/06 (51)

-  14



١٦

2010020187 (21)
2010/2/4 (22)

AMMONIA CASALE S.A. (SWITZERLAND) (71)
FILIPPI, Ermanno (72)

SKINNER, Geoffrey, Frederick

BADANO, Marco

سمر احمد اللباد  (74)
عملیھ النتاج غاز تخلیق االمونیا (54)

07015647.6 - PCT/EP2008/005903 (31)
2007/8/8 - 2008/7/18 (32)

EP (33)

int. Cl. C01B 3/02,C01B 3/38,C01B 3/48,C01C 1/04 (51)

-  15

2010030423 (21)
2010/3/17 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED
(UNITED STATS OF AMERICA)

(71)

JOHNSON, Michael, H. (72)

سراج الدینانیس ھدى  (74)
جھاز حلقى لمراقبھ الضغط اثناء التكسیر الھیدرولیكى (54)

11/857,052 - PCT/US2008/075696 (31)
2007/9/18 - 2008/9/9 (32)

US (33)
int. Cl. E21B 34/08,E21B 43/00,H04R 1/28 (51)

-  16



١٧

2010030465 (21)
2010/3/23 (22)

UHDE GMBH (GERMANY) (71)
BOSMANN, Andreas (72)

TIETZ, Wolfgang

SCHULZE, Joachim

WASSERSCHEID, Peter

ھدى انیس سراج الدین (74)
انتاج حمض الالكتیك بواسطھ التخمیر واالستخالص باستخدام االمینات (54)

PCT/EP2008/008057 - 10 2007 045 701.6 (31)
2008/9/24 - 2007/9/24 (32)

DE (33)
int. Cl. C12P 7/56,C12P 7/62 (51)

-  17

2010040538 (21)
2010/4/4 (22)

ENERGY RECOVERY, INC. (UNITED STATS OF AMERICA) (71)
PIQUE, Gonzalo G. (72)

STOVER, Richard L.

MARTIN, Jeremy G.

PINTO, Juan Miguel

سمراحمد اللباد (74)
وسیلھ نقل ضغط دواره بتدفق محسن (54)

60/977,789 - PCT/US2008/078961 (31)
2007/10/5 - 2008/10/6 (32)

US (33)
int. Cl. F01D 15/08,F04B 35/00,F04F 99/00 (51)

-  18



١٨

2010040562 (21)
2010/4/8 (22)

AIRPORT EQUIPMENT SRL (ITALY) (71)
CESARINI, Franco (72)

سمراحمد اللباد (74)
مركبھ قابلھ للرفع (54)

RM2007A000530 - PCT/IT2008/000632 (31)
2007/10/8 - 2008/10/6 (32)

IT (33)
int. Cl. A61G 3/06,B64F 1/31 (51)

-  19

2010050720 (21)
2010/5/3 (22)

SARAY DOKUM VE MADENI AKSAM SANAYI ANONIM
SIRKETI (TURKEY)

(71)

SARAYLI, Murat (72)

محمد طارق ابو رجب (74)
كسوه واجھھ مبنى من االلومینیوم لھ مظھر طوبى او خزفى (54)

2008/01925 - PCT/TR2008/000136 (31)
2008/3/24 - 2008/11/25 (32)

TR (33)
int. Cl. E04F 13/08,E04F 13/12 (51)

-  20



١٩

2010050722 (21)
2010/5/3 (22)

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

(71)

SUGINO, Masaaki (72)

YAMAGUCHI, Suguru

BEIGNEUX, Sylvain

DALY, Daly

MAILLON, Bertrand

PATUREAU, Claire

VERGER, Eric

IWAMOTO, Michihiko

NAKAMURA, Keiichi

سماس للملكیة الفكریةشركھ  (74)
النبوبھ معدنیھوصلھ ملولبھ تشتمل على عنصر ملولب واحد على االقل بھا حافھ طرفیھ( (54)

0707819 - PCT/EP2008/009405 (31)
2007/11/7 - 2008/11/3 (32)

FR (33)
int. Cl. E21B 17/08,F16L 15/04 (51)

-  21



٢٠

2010050853 (21)
2010/5/24 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

KAESER, Adolf (72)

BASLER, Roger, Wolfgang

LANT, Neil, Joseph

IRACLE, Greg, Scot

KRAMER, Hans

BACHMANN, Frank

DOSENBACH, Christof

JEEVANATH, Mini

ROENTGEN, Georg

سراج الدینانیس ھدى  (74)
تركیبات منظفات (54)

PCT/IB2008/054947 - 07121479.5 (31)
2008/11/25 - 2007/11/26 (32)

EP (33)
int. Cl. C09B 56/14,C11D 3/42,D06L 3/12,D06P 5/13 (51)

-  22



٢١

2010061027 (21)
2010/6/16 (22)

ITALCEMENTI S.P.A.(ITALY) (71)
ANCORA, Renato (72)

BORSA, Massimo

CASSAR, Luigi

سمر احمد اللباد  (74)
من ماده حاملھتیتانیوم ومنتجات مشتقھ علىالمركبات حفزیھ ضوئیھ اساسھا ثانى اكسید 

میتاكاولین 
(54)

MI2007A002387 - PCT/EP2008/067728 (31)
2007/12/19 - 2008/12/17 (32)

IT (33)
int. Cl. B01J 35/00,C04B 14/30,C04B 20/10,C09C 1/36 (51)

-  23

2010081458 (21)
2010/8/31 (22)

NESTEC S.A (SWITZERLAND) (71)
LEADBEATER, John Michael (72)

DE ACUTIS, Rodolfo

محامونمكتب الدیب (74)
ویفر بنظام مرنطریقھ وجھاز النتاج رقائق (54)

08153561,9 - PCT/EP2009/002174 (31)
2008/3/28 - 2009/3/25 (32)

EP (33)

-  24



٢٢

2010091575 (21)
2010/9/20 (22)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.
(UNITED STATS OF AMERICA)

(71)

GOKDEMIR, Oktay, Metin (72)

MAIR, Christopher

ھدى احمد عبد الھادى  (74)
اداره بیانات قیاسات یتم تطبیقھا على نماذج خزان (54)

61/038,146 - PCT /US 2009/037541 (31)
2008/3/20 - 2009/3/18 (32)

US (33)
int. Cl. E21B 49/00 (51)

-  25

2010091642 (21)
2010/9/29 (22)

PETER OPSVIK AS (NORWAY) (71)
PETER Opsvik, (72)

ھدى انیس سراج الدین (74)
اداة تثبیت فى كرسى (54)

20081658 - PCT/NO2009/000121 (31)
2008/4/3 - 2009/3/31 (32)

NO (33)
int. Cl. A47C 3/20,A47D 1/00,A47D 15/00 (51)

-  26



٢٣

2010091649 (21)
2010/9/29 (22)

AUTONICS CORPORATION(KORIA) (71)
PARK, Hwan-Ki (72)

سمر احمد اللباد  (74)
دائره عدیمھ اداه تحكم في درجھ الحراره ذات وظیفھ للتحكم في الطور والتحكم في

التقاطعات
(54)

10-2008-0095001 - PCT/KR2009/005066 (31)
2008/9/27 - 2009/9/8 (32)

KR (33)
int. Cl. G05D 23/19 (51)

-  27

2010122015 (21)
2010/12/1 (22)

STOKKE AS (NORWAY) (71)
ANGELFOSS, Hilde (72)

ھدى انیس سراج الدین (74)
جھاز لكرسى االطفال (54)

PCT/NO2009/000205 - 20082491 (31)
2009/5/29 - 2008/6/4 (32)

NO (33)
int. Cl. a47d1/00 (51)

-  28



٢٤

PCT/NA2006/000192 (21)
2006/2/27 (22)

LES LABORATOIRES SERVIER (FRANCE) (71)
BREARD, FABIENNE (72)

FUGIER, CLAUDE

سمر احمد اللباد (74)
أالنین - (S) – ]كسي بیوتیلكربوN-   (S)[ -1 - طریقھ جدیده لتخلیق اإلسترات من

وطریقھ استخدامھ لتخلیق بیریندوبریل
(54)

PCT/FR2004/002213 - 03292145.4 (31)
2004/8/31 - 2003/9/1 (32)

EP (33)
int. Cl. C07C229/, C07D 265/32 ,C07C 227/32 (51)

-  29

2009121833 (21)
2010/12/15 (22)

ENI S.P.A. (ITALY) (71)
LAZZARI, Carla (72)

CARNELLI, Lino

PANDOLFI, Gianni

اللباداحمدسمر (74)
تروبش-عملیھ لتنقیھ تیار مائي ناتج عن تفاعل فیشر (54)

MI2007A0010209IT - PCT/EP2008/004397 (31)
2007/6/15 - 2008/5/30 (32)

IT (33)
int. Cl. C02F 1/04,C02F 9/00 (51)

-   30



٢٥

PCT/NA2006/001005 (21)
2006/10/18 (22)

FORT JAMES CORPORATION (UNITED STATS OF AMERICA) (71)
MURRAY, Frank (72)

WENDT, GREG

EDWARDS, STEVEN, L

MCCULLOUGH, STEPHEN J

SUPER, GUY ,H

اللباداحمد سمر  (74)
إنتاج فرخ ین باستخدام بنیة تغضین، وعملیة للتجفیف في بنیة التغضین بغرضالتغض

ورقي ماص
(54)

PCT/US2005/013272 - 60/563,519 - 11/108,458 (31)
2005/4/19 - 2004/4/19 - 2005/4/18 (32)

US (33)
int. Cl. D21F 11/14 (2006.01) (51)

-   31

2008040608 (21)
2008/4/14 (22)

OXY VINYLS, L.P
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

KRAMER, KEITH, S. (72)

COWFER, JOSEPH, A.

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
تراكیب حفازات وعملیة للكلورة األكسجینیة (54)

PCT/US2006/060758 - 60/736,524 (31)
2006/11/10 - 2005/11/14 (32)

US (33)
int. Cl. 21/06,21/12,21/14,21/16,23/02,23/72,23/76,32/00,35/02 &
C07C17/156,37/04,B01J21/00

(51)

-   32



٢٦

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر فبرایر بالطلبات 

بشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
)الجات(



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
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  



٢٨

1995070544 (21)
1995/11/19 (22)

ELI LILY & COMPANY (71)
Robin Cooper, David (72)

Michael John Rodagiz

Richard Greg Thombthon

Bert Hoff Aujan

Michael Alexander Snazak

Valia Aonavikas

Nancy Sander, John

Mark James Rzuival

John Thomas Quatroch

Charles Stephan Wilcke

سمر احمد اللباد (74)
مشتقات جلیكو بیتید كمضادات حیویھ (54)

08/356413 (31)
1994/12/15 (32)

US (33)

int. Cl. A61K 38/14,C07K 9/00 (51)

-   1



٢٩

1998030345 (21)
1998/3/26 (22)

SANOFI - AVINTES (71)
BERNARD Abramovici (72)

CHRISTIAN Condamine

JEAN- CLAUDE Gromenil

سمر اللباد (74)
N- مشتق كربوكسامید وامالحھ ومنحالتھا-٣-بیبریدینوبیرازول (54)

9703835 (31)
1997/3/28 (32)

FR (33)

int. Cl. 9/16,9/20,A61K 31/415 (51)

-   2



٣٠

2001020170 (21)
2001/2/21 (22)

H LBWNDYK A S (71)
Klaus Gregorius NIELSEN (72)

Peter BIRK

Martin Roland JENSEN

سمر اللباد (74)
TH -مع قمھ الصقھAPP اوAβ نظیر (54)

PA200000265 (31)
2000/2/21 (32)

DK (33)

int. Cl. A61K 39/395,C07K 16/00 (51)

-   3



٣١

2002111224 (21)
2002/11/9 (22)

PFIZER PRODUCTS INC - AMGYN FRYMNT ANK (71)
Fahey Pedaan (72)

Ronald B Jladio

Jose Corvlan

Xiao Shi Jia

Xiao Feng

سمر احمد اللباد (74)
CCD40 اجسام مضادة ل (54)
348،980 /60 (31)

2001/11/9 (32)

US (33)

int. Cl. A61K39/395,C07K 16/24 (51)

-   4

2002121379 (21)
2002/12/21 (22)

CLAUDIO DE SIMONE (71)
CLAUDIO DE SIMONE (72)

سمر احمد اللباد (74)
م سفینجومیلیناز قلوى فى ماده بیولوجیھحقیبھ للكشف عن انزی (54)

1100/2001 (31)
2001/12/21 (32)

LE (33)

int. Cl. Int.Cl. 7 C12Q 1/44 (51)

-   5



٣٢

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر فبرایر بالطلبات 

معاھدة باریس إطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٣٣

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
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  



٣٤

2008030386 (21)
2008/3/5 (22)

منال محمد السید احمد (71)
منال محمد السید احمد (72)

اجسام مضادة بأستخدام١-طریقة جدیدة لتحضیر كواشف تشخیصیة لسموم األفالتوكسین ب
أحادیة النوعیة

(54)

-   1



٣٥

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر فبرایر بالطلبات 
PCTبشأن البراءاتالتعاوناتفاقیـة إطار والمقدمة فى 

)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٣٦

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 الس یر 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
ى راض ف ى االعت رتب عل دار ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال الحاالت الم

"البراءة  



٣٧

2008020223 (21)
2008/2/6 (22)

MICROSOFT CORPORATION.(UNITED STATES OF AMERICA) (71)
SRINIVASAN, Sridhar (72)

TU, CHENGJIE

SHAW, PARKER

سمر أحمد اللباد (74)
SIMD ـوسائط رقمیھ استنادا الى تحویل المتراكب لطریقھ لتشفیر وفك  (54)

PCT/US2006/030565 - 11/203.644 (31)
2006/8/3 - 2005/8/12 (32)

US (33)
int. Cl. H04N 11/04(2006.01) (51)

-   1



٣٨

2010030389 (21)
2010/3/10 (22)

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH
(GERMANY)

(71)

WEIS, Manfred (72)

GUNTHER, Gotz

HACKER, Jürgen

KOHLER, Markus

LAUER, Martin

MULLER, Ralf

SCHNEIDER, Hans-Peter

WEBER, Tobias

اللباداحمد سمر  (74)
جھاز وطریقھ لمعالجھ سائل طبي وعبوه طبیھ (54)

PCT/EP2008/003978 - 10 2007 042 964.0 (31)
2008/5/16 - 2007/09/10 (32)

DE (33)
int. Cl. A61M 1/14,A61M 1/28 (51)

-   2



٣٩

2010050743 (21)
2010/5/5 (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)(SWDEN) (71)
KOORAPATY, Havish (72)

BALACHANDRAN, Kumar

RAMESSH, Rajaram

سمر احمد اللباد (74)
متعدده متوافقھ بحیز ترددات مختلفOFDM انظمھ (54)

60/996,161 - 12/170,579 - PCT/SE2008/050922 (31)
2007/11/5 - 2008/7/10 - 2008/8/14 (32)

US (33)
int. Cl. H04L 12/28 (51)

-   3



٤٠

PCT/NA2006/000561 (21)
2006/6/14 (22)

TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD (IRELAND) (71)
BONFANTI,JEAN-FRANCOIS (72)

ANDRIES,KOENRAAD

FORTIN,JEROME ,MICHEL ,CLAUDE

MULLER,PHILIPPE

DOU-BLET,FREDERIC,MARC,MAURICE

MEYER,CHRISTOPH

WILLEBRORDS,RUDY,EDMOND

GEVERS,TOM,VALERIUS,JOSPHA

TIMMERMAN,PHILIP,MARIA,MARTHA

سراج الدینانیس ھدى  (74)
التنفسى المتعلق بنزیمیدازوالت تحتوى على المورفولینیل كمثبطات لتضاعف الفیروس

بالطبقة الجبلیة المحببة
(54)

60 / 567,182 - 031 048 10.1 - 041 053 12.5 - PCT/EP2004/053620 (31)
2004/4/30 - 2003/12/18 - 2004/10/26 - 2004/12/20 (32)

EP (33)
int. Cl. A61K31/4184,C07D401/06 (51)

-   4



٤١

PCT/NA2007/000224 (21)
2007/2/27 (22)

WYETH RESEARCH IRELAND LIMITED (IRELAND) (71)
MERCER,James R (72)

WANG,Wange

DRAPEAU, Denis

LASKO,Daniel

LUAN, Yen-Tuang

مد عبد الھادىھدى اح (74)
أنظمة وطرق ألنتاج البروتین (54)

60/604936- PCT/US2005/030364-102005002392.4 (31)
  2005/1/19-   2005/8/26 -                  2004/8/27 (32)

US (33)

-   5



٤٢

PCT/NA2007/000322 (21)
2007/3/28 (22)

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

(71)

SAIKI, Masaru (72)
سمر احمد اللباد (74)

آلیة لتشغیل جھاز یستخدم لتوصیل العقاقیر الطبیة (54)
PCT/EP2005/009839 - 04023630,9 (31)

2005/9/14 - 2004/10/4 (32)
EP (33)

int. Cl. A61M 5/315 (51)

-   6

PCT/NA2007/000760 (21)
2007/7/24 (22)

N.V A LIMITED  (NETHERLANDS) (71)
JANSEN, WILLEM (72)

TAK, Maurice Petrus Wilhelmus

VERTEGAAL, Hendricus Johannes
VANDER GRAAF, LRIS EPKJEN

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
زدرعمطبق ألدماج جزء م (54)

PCT/EP2006/050346 - 05100418,2 (31)
2006/1/20 - 2005/1/24 (32)

EP (33)
int. Cl. A61M37/00 (51)

-   7



٤٣

بیان
٢٠١٢فبرایر  بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس





٤٤

راءات الصادرة طبقا "  تم النشر عن الب یةی رة الثان من قانون حمایة ١٩المادة منللفق
یة الفك وق الملك محق ون رق صادر بالقان ســنة ٨٢ریة ال 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 



٤٥

025528 (11)
2008060988 (21)

2008/6/15 (22)
احمد -محمد علي محمود محمد مصطفي السمان -علي محمود محمد مصطفي السمان 

محمود محمد مصطفي السمانعلي
بجوار -شارع القصر العینى -اسیوط -بجوار شركھ سید لالدویھ –شارع القصر العینى 

(71)

علي محمود محمد مصطفي السمان (72)

طفي السمانمحمد علي محمود محمد مص

احمد علي محمود محمد مصطفي السمان

 (73)
السید عزت الضاوى (74)

معطر للجو صدیق البیئة (54)
int. Cl. C11D3/50 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   1



٤٦

025542 (11)
2002101109 (21)

2002/10/9 (22)
APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH
KYFFHAUSERSTRASSE 27.01309 DRESDEN-GERMANY

(71)

GRAMATTE, Thomas (72)

GRUBER, Peter

GULDNER, Peter

HESCHEL, Michael

PAMPERN ,Dirk

PLOEN, Jan

SCHEITHAUER, Steffen

Wehner WOLFGANG

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

ممتد من بروبیفیرین او امالح مقبولة صیدالنیا منھ ذات انبعاثاشكال جرعات تعطى بالفم
المفعول للعامل الفعال

(54)

41/10149674.5 (31)
2001/10/9 (32)

DE (33)
int. Cl. A61K 9/16 9/20, 9/22, 9/28, 9/32, 9/52, 31/445, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  2



٤٧

025551 (11)
2009121944 (21)
2009/12/31 (22)

احمد السید عبد العال عبد الفتاح الدیب
قلیوبیھ-شبین القناطر -منیھ شبین 

(71)

احمد السید عبد العال عبد الفتاح الدیب (72)

 (73)
المان المقطورهZ النظام (54)

int. Cl. B60D 1/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  3



٤٨

025554 (11)
2009050759 (21)

2009/5/25 (22)
عمرو اسعد محمد سعد

الشرقیة-الزقازیق –موقف المنصورة –شارع النجار 2
(71)

عمرو اسعد محمد سعد (72)

 (73)
فى السیارات) الدبریاج(سھولة تغییر قرص القابض  (54)

int. Cl. F16D 11/00 (51)

سنة٢٠: دة الحمایةم

-  4



٤٩

025556 (11)
2008030426 (21)

2008/3/11 (22)
وجیھ عبد التواب عبد الھادى عبد الرحیم

منزل محمد صفوت السید/زھره السكر/ الشیخ عتمان / الجیزه
(71)

وجیھ عبد التواب عبد الھادى عبد الرحیم (72)
یقیھ الالفرشیھالھ التیار المستمر الحق (54)

int. Cl. H02N 2/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   5



٥٠

انبی
للطلبات ٢٠١٢بالبراءات الصادرة خالل شھر فبرایر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٥١

صادرة طبقا "  راءات ال تم النشر عن الب یةی رة الثان من قانون حمایة ١٩المادة منللفق
ون  صادر بالقان ریة ال یة الفك وق الملك محق ســنة ٨٢رق 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 



٥٢

025520 (11)
2009101542 (21)
2009/10/19 (22)

ARCELORMITTAL - STAINLESS AND NICKEL ALLOYS -
SOLARTE
1 à 5 rue Luigi Cherubini, F-93200 Saint Denis (FR) - RN 116
Carrefour de Sirach, F-66500 Ria Sirach (FR)

(71)

REYAL, Jean-Pierre (72)

JAUTARD, Yves

 (73)
طارق محمود بدران (74)

خارجى یتضمن وحائط بنایة ضوئیھ فولتیھ لوحلمثئىضوائىھربكللوح توصیل إطار
تلك االطارات

(54)

07 54611 - PCT/FR2008/050689 (31)
2007/4/20 - 2008/4/17 (32)

FR - FR (33)
int. Cl. E04D 13/18,F24J 2/52,H01L 31/042,H01L 31/048 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-   1



٥٣

025521 (11)
2009111734 (21)
2009/11/25 (22)

ALLIANCE FOR BUSINESS SOLUTIONS A4BS
.PB 35 Uitbreidingstraat B-2600 Berchem (BE)

(71)

ALLIANCE FOR BUSINESS SOLUTIONS A4BS (72)

 (73)
سمر اللباد (74)

والنفخأنظمة صب ساخنة معدَّلة للقولبة بالحقن  (54)
07010790.9 - PCT/EP2008/056721 (31)

2007/5/31 - 2008/5/30 (32)
BE - EP (33)

int. Cl. B29C 45/28,B29C 45/30 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-   2



٥٤

025522 (11)
2009040596 (21)

2009/4/28 (22)
UOP LLC
25 E. Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-
5017 (US)

(71)

RILEY, Mark G. (72)

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

ذرة ١٨إلى ٨عملیة و جھاز أللكلة مركب عطرى بمركب الیفاتى أحادى األولفین لھ من 
كربون

(54)

PCT/US2007/082878- 60/863,441 (31)
2006/10/30 - 2007/10/29 (32)

US - US (33)
int. Cl. C07C 2/56 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-   3



٥٥

025523 (11)
2008020285 (21)

2008/2/17 (22)
MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)
One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399(US)

(71)

NOVITSKEY, Robert R (72)

DUN, Alec C

WARREN, JOSEPH R.

 (73)
سمر احمد اللباد (74)

.بین جھاز للعمالء وجھاز للخدمة تزامن الطریقھ لزیاده معدالت  (54)
PCT/US2006/028480 - 11/204.067 (31)

2006/7/20 - 2005/8/15 (32)
US - US (33)

int. Cl. G06F 15/177, 15/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   4



٥٦

025524 (11)
2008030406 (21)

2008/3/9 (22)
MALAFON ELECTRONIC (SUZHOU) CO., LTD (CHINA)
No.62 South Dongwu Road Suzhou Jiangsu 215128 (CN)

(71)

SHEN, YANG (72)

YAN, WUZHAO

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

قفل متعدد الوظائف (54)
  - PCT/CN2006/001781- 200520075364,2-200620068971.0 (31)

2006/2/7 - 2005/9/9 - 2006/1/25 (32)
CN - CN - CN (33)

int. Cl. E05B 29/04, 35/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   5



٥٧

025525 (11)
2009121806 (21)

2009/12/9 (22)
FLSMIDTH A/S
Vigerslev Allé 77, DK-2500 Valby (DK)

(71)

HANSEN, Jens Peter (72)

 (73)
سمر اللباد (74)

طریقھ ووحده تصنیع لإلنتاج المتزامن للكھرباء وخبث ومخلفات األسمنت (54)
PCT/EP2008/055134 - PA200700839 (31)

2008/4/28 - 2007/6/12 (32)
EP - DK (33)

int. Cl. F27B 7/20 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-   6



٥٨

025526 (11)
2009050810 (21)

2009/5/28 (22)
PAOLUCCI, Stefano
Via Giuseppe Armellini, 21,00143 Roma - ITALY

(71)

PAOLUCCI, Stefano (72)

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

المرتفع وبھا للتفكیك لمواقف انتظار السیارات عالیة الكفاءة ذات الطابقمنشا نمطى قابل 
أماكن انتظار ذات نمط متشعب

(54)

PCT/IT2007/000759 - RM2006A000634 (31)
2006/11/29 - 2007/10/30 (32)

IT– IT (33)
int. Cl. E04H 6/10 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-   7



٥٩

025527 (11)
PCT/NA2007/001178 (21)

2007/10/29 (22)
THALES (FRANCE)
45, Rue de Villiers F-92200 Neuilly sur Seine (FR)

(71)

D'ATHIS, Thierry (72)

DAILLY, Philippe

MORIN, Pascal

RATIER, Denis

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

إلیكترونیة آمنة ونظام عملیات إلیكترونیة آمنلصفقات وصلة طرفیة متحركة  (54)
0504389 - PCT/EP2006/061944 (31)

2005/4/29 - 2006/4/28 (32)
FR - EP (33)

int. Cl. G06Q30/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   8



٦٠

025529 (11)
2009081217 (21)

2009/8/12 (22)
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka,5500002 - JP

(71)

YOSHIDA, Kotaro (72)

HAGA, Takahiro

KIMURA, Hirohiko

MORITA, Masayuki

HAMAMOTO, Taku

UEDA, Tsuyoshi

UEKI, Toshihiko

KIRIYAMA, Kazuhisa

 (73)
سھیر میخائیل رزق/أ (74)

النتاجھو عملیة، ثالثى ازول بیریمیدین أو امالحھا-مبید للحشرات یحتوي مشتقات بیریدیل (54)
  PCT/JP2008/052475-2007-034371 (31)

2007/2/15 - 2008/2/7 (32)
JP - JP (33)

int. Cl. A01N 43/90,&A61K 31/4985,&A61P 33/00,&C07D 487/04 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  9



٦١

025530 (11)
PCT/NA2007/001420 (21)

2007/12/16 (22)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)
Chweldalih 215, CH --4 058 Basil - Switzerland

(71)

SCHLATTER, CHRISTIAN (72)

MACHANDRAN, RAVI

 (73)
سھیر میخائیل رزق (74)

تركیبات نیونیكوتینوید مائیة لمعاملة البذور (54)
PCT/EP2005/006844 (31)

2005/6/24 (32)
EP (33)

int. Cl. A01N51/00, 25/08, 25/30, 37/46, 43/32, 43/36, 43/36, 43/40,
43/54, 43/653, 47/26, 47/38, 47/40& A01P 3/00, 7/00

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  10



٦٢

025531 (11)
2008040669 (21)

2008/4/22 (22)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)
Chweldalih 215, CH --4 058 Basil - Switzerland

(71)

TOBLER, Hans (72)

WALTER, Harald

EHRENFREUND, Josef

CORSI, Camilla

سھیر میخائیل رزق / (74)
مشتقات امید ھیترو حلقیة نافعة كمبیدات جراثیم (54)

- PCT/EP2006/010185- 06004191.02, - 05023222 (31)
2005/10/25 - 2006/10/23 - 2006/3/2 (32)

EP (33)
int. Cl.8 C07C 211/61, C07C 205/45,A01N 43/78, C07D
213/89,C07D 231/14, 277/56

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٦٣

025532 (11)
PCT/NA2007/001151 (21)

2007/10/25 (22)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)
Chweldalih 215, CH --4 058 Basil - Switzerland

(71)

SCHLA TLER, CHRISTIAN (72)

RAMACHANDRAN, RAVI

 (73)
سھیر میخائیل رزق (74)

مركبات مائیة مبیدة للفطریات لمعالجة البذور (54)
PCT/IB2005/003283 (31)

2005/4/25 (32)
WO (33)

int. Cl. A0IN 43/54 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  12



٦٤

025533 (11)
PCT/NA2007/000693 (21)

2007/7/4 (22)
RAYTHEON COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)
870 Winter Street Waltham, MA 02451-1449 (US)

(71)

STIFFLER. WILLIAM , T (72)

 (73)
سمرأحمد اللباد (74)

نظام لتطویر قمرة قیادة الطائرة قابل للبرمجة (54)
PCT/US2005/047448 - 11/031, 189 (31)

2005/12/3 - 2005/1/7 (32)
US - US (33)

int. Cl. G01C 23/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٦٥

025534 (11)
2008030352 (21)

2008/3/2 (22)
MICROSOFT CORPORATION
One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 (US)

(71)

VAN HOOF, HUBERT (72)

MAUZY, CHARLES A.

STOKES, MICHAEL D.

VASUDEVAN, LAVANYA

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

نظام وطریقھ لمعالجھ االلوان فى الوسائط المتعدده (54)
PCT/US2006/033822 - 11/216.626 (31)

2006/8/29 - 2005/8/31 (32)
US - US (33)

int. Cl. H04N 1/46 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٦٦

025535 (11)
PCT/NA2007/000365 (21)

2007/4/12 (22)
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC
One SeaGate Toledo, OH 43666 (US)

(71)

Benjamine L. Daniel (72)

 (73)
شادي فاروق مبارك (74)

ام وطریقة لفحص وفرز األوعیھ المشكلھ في القوالبنظ (54)
PCT/US2005/034013 - 970312/10 (31)

2005/8/20 - 2004/10/20 (32)
US - US (33)

int. Cl. C03B 9/44//B07C 5/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  15



٦٧

025536 (11)
PCT/NA2007/001286 (21)

2007/11/25 (22)
AEROGEN, INC (UNITED STATES OF AMERICA)
2071 STIERLIN COURT, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA
94043 US

(71)

IVRI, YEHUDA (72)

 (73)
محمود رجائى الدقى (74)

نظام ترددى و طرق الستخدامھ (54)
PCT/US2006/014654 - 60/684,720 (31)

2006/4/17 - 2005/5/25 (32)
US - US (33)

int. Cl. E02B 3/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  16



٦٨

025537 (11)
2010010017 (21)

2010/1/4 (22)
FIB-SERVICES INTERNATIONAL S.A.
Boulevard Prince Henri, 9B,L-1724 Luxembourg

(71)

DILORETO, Osvaldo (72)

 (73)
سمر اللباد (74)

طریقھ و جھاز السقاط ماده ذروریھ فى غاز حامل (54)
PCT/EP2008/058565 - 2007/0334 (31)

2008/7/3 - 2007/7/5 (32)
EP - BE (33)

int. Cl.8 C23C 4/12, C23C 24/04, B05B 7/14, (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  17



٦٩

025538 (11)
2008040643 (21)

2008/4/20 (22)
AGC FLAT GLASS EUROPE SA
Chaussée De La Hulpe, 166 B-1170 Bruxelles (watermael-boitsfort)
(BE)

(71)

COLLART, Olivier (72)

CHERDON, Benoit

CARLEER, Pierre

 (73)
ریة واالستشاریةشركة أبو ستة وشركاه للخدمات اإلدا (74)

تستخدم لتغلیف السلینیوممواد حبیبیة (54)
PCT/EP2006/067502 - 05109699.8 (31)

2006/10/17 - 2005/10/18 (32)
EP - EP (33)

سنة٢٠: مدة الحمایة

int. Cl.8C03C 1/02 & COB1/02 )51(

-  18



٧٠

025539 (11)
2009030368 (21)

2009/3/19 (22)
DI TRAPANI, Agostino
Rue des Quatre Ruelles, 20 B-7100 La Louviere (IT)

(71)

DI TRAPANI, Agostino (72)

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

تجمیعة تتكون من عنصر تشیید وأداة بنائیة (54)
PCT/EP2007/060008- 06121158.7 - (31)

2006/9/22 - 2007/9/20 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. E04B 2/10,  2/20,& E04G 21/20 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  19



٧١

025540 (11)
2008010013 (21)

2008/1/3 (22)
BASF AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)
67056 Ludwigshafen (DE)

(71)

RACK, Michael (72)

CULBERTSON, Deborah L

ANSPAUGH DOUGLAS

BRAUN, Franz-Josef

SCHMIDT, Thomas

BUCCI, Toni

KUHN, David G

PUHL MICHEAL

DICKHAUT ,JOACHIM

BASTIAANS, Henricus Maria Martinus

COTTER, Henry Van Tuyl

OLOUMI-SADEGHI, Hassan

ودطھ حنفي محم (74)
أنثرانیل أمید واستخدامھا كمبیدات لآلفات-ثیو-N مركبات (54)

PCT/EP2006/063761- 60/697166 - (31)
2005/7/7 - 2006/6/30 (32)

US - EP (33)
int. Cl.8 C07D401/04, A01N43/56, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  20



٧٢

025541 (11)
PCT/NA2007/000503 (21)

2007/5/23 (22)
DYNAMIC ANIMATION SYSTEMS, INC
12015 Lee Jackson Highway Suite 200 Fairfax, Virginia 22033 (US)

(71)

NEWCOMB, DALE, E., JR (72)

PREISZ, ERIC,A

WALKER, CARL, DOUGLAS

LUTZ , CHARLES , WJR

KOBES, ROBERT, J.

LEDWITH CHRISTOPHFR, M.

COPE DELBERT

YOUNG , ROBERT E

MESDAGHI SYRUS

SLAYTON DAVID,A

 (73)
سمراحمد اللباد (74)

نظام وطریقھ لمحاكاه تدریب المشاه على اطالق النار (54)
PCT/US2005/042659 - 630.304/60 - 734.276/60 (31)

2005/11/23 - 2004/11/24 - 2005/8/11 (32)
US - US - US (33)

int. Cl. F41G 3/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  21



٧٣

025543 (11)
2010061012 (21)

2010/6/16 (22)
EVONIK DEGUSSA GMBH
Rellinghauser Strasse 1-11,45128 Essen -GERMANY

(71)

SCHEIBE, Michael (72)

JAKOB, Harald

LEININGER, Stefan

 (73)
سھیر میخائیل رزق (74)

وق كربونات الصودیوممن فمغلفة طریقھ النتاج جزیئات  (54)
PCT/EP2008/065920-07123598.0 - (31)

2007/12/19 - 2008/11/20 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. B01D 1/20,C01B 15/00,C11D 17/00,C11D 3/39 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  22



٧٤

025544 (11)
PCT/NA2007/001184 (21)

2007/10/31 (22)
EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY)
Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen (DE)

(71)

SCHICK, Georg (72)

JOHN, Kathrin

WENK, Hans Henning

 (73)
سھیر میخائیل رزق (74)

معلق صلب قابل العاده التشتت (54)
PCT/EP2006/062019- 102005020551.8 - (31)

2005/5/3 - 2006/5/3 (32)
DE - EP (33)

int. Cl. B01J2/08,13/02&C11D17/00,3/37, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  23



٧٥

025545 (11)
2009030375 (21)

2009/3/22 (22)
MT SKELLEFTEA MEMOTEKNIK AB
Verkstadsvagen 1,S-931 61 Skelleftea - SWEDEN

(71)

HEDSTROM, Lars (72)

LINDBERG, ROBERT

NYSTROM, KJELL

GRANKVIST, STEFAN

 (73)
سھیر میخائیل رزق/أ (74)

جھاز لربط كبل معزول بطریقة كھربائیة باالرض (54)
PCT/SE2007/050594- 0602000-2 - (31)

2006/9/22 - 2007/8/30 (32)
SE - SE (33)

int. Cl. H01R 4/24,  4/64,  4/66 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-  24



٧٦

025546 (11)
2009040551 (21)

2009/4/22 (22)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG - SYNGENTA LIMITED
Schwarzwaldallee 215,CH-4058 Basel - European Regional Centre
Priestley Road, Surrey Research Park Guildford, Surrey GU2 7YH
(GB)

(71)

TAYLOR, Philip (72)

SCHNEIDER, Rudolf

STOCK, David

 (73)
سھیر میخائیل رزق (74)

تركیبات مبیدة لالعشاب (54)
PCT/EP2007/009276- 0621440.7 (31)

2006/10/27 - 2007/10/25 (32)
GB - EP (33)

int. Cl. A01N 25/22, 43/90,A01P 13/00 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٧٧

025547 (11)
2008060963 (21)

2008/6/10 (22)
Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee215, CH-4058 Basel, Switzerland

(71)

TOBLER, Hans (72)

WALTER, Harald

Corsi, Camilla

ehrefreund, josef

giordano fanny

ZELLER , Martin

 (73)
سھیر میخائیل رزق /أ (74)

عملیة لتحضیر االمینات (54)
PCT/EP2006/011885 - 4, 06008248- 7, 05027072 - (31)

2005/12/12 - 2006/12/11 - 2006/4/21 (32)
EP - EP - EP (33)

int. Cl.8 211/31A01N 45/02,C07C 209/28, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  26



٧٨

025548 (11)
2008060969 (21)

2008/6/11 (22)
Ishihara Sangyo Kaisha, LTD
3-15, Edobori 1-chome, Nishi-Ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002 Japan

(71)

NAKAMURA Yuji (72)

TSUKUDA, Shintaro

MITANI Shigeru

 (73)
سھیر میخائیل رزق (74)

تركیب مبید للفطریات محتوى مشتق حامض امید كربوكسیلیك (54)
363286-2005 - 254477- 2006 - PCT/JP2006/325320 (31)

2005/12/16 - 2006/9/20 - 2006/12/13 (32)
JP - JP - JP (33)

int. Cl.8 A01P 3/00 A01N 43/23, & A01N 43/40, C07D 213/00,
C07D 319/00,

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٧٩

025549 (11)
2009101515 (21)
2009/10/14 (22)

AEROKINETIC ENERGY CORPORATION
5140 Middle Avenue,Sarasota, FL 34234 -USA

(71)

BRIDWELL, Randolph, E. (72)

 (73)
سمر اللباد (74)

مولد یعمل بالسوائل (54)
PCT/US2008/060371-60/912,227 - (31)

2007/4/17 - 2008/4/15 (32)
US - US (33)

int. Cl. F03B 17/06,H02K 17/42 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٨٠

025550 (11)
2008050856 (21)

2008/5/25 (22)
SICPA HOLDING S.A(SWITZERLAND)
Avenue de Florissant 41 CH-1008 Prilly (CH)

(71)

DEMARTIN MAEDER, Marlyse (72)

DESPLAND, Claude-Alain

MÜLLER, Edgar

DEGOTT, Pierre

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

حبر نقش غائر ماص لألشعة تحت الحمراء (54)
PCT/EP2006/068586 - 05111295.1 (31)

2006/11/16 - 2005/11/25 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. B41M 3/14,Int.Cl B41M 3/14,& C09D 11/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٨١

025552 (11)
2009091443 (21)

2009/9/30 (22)
Heliovis AG
Rotenlowengasse 13/12,A-1090 Wien - AUSTRIA

(71)

HOFLER, Johannes (72)

 (73)
سمر اللباد (74)

مجمع شمسي مضاد للتفلطح (54)
PCT/AT2008/000117- A 512/2007 - (31)

2007/3/30 - 2008/3/28 (32)
AT - AT (33)

int. Cl. F24J 2/05, 2/12, 2/14 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٨٢

025553 (11)
2009040584 (21)

2009/4/27 (22)
AFRICAN EXPLOSIVES LIMITED
c/o AECI Place, The Woodlands,Woodlands Drive,Woodmead,2196
Sandton - SOUTH AFRICA

(71)

BUHRMANN, Rudolph (72)

BUHRMANN, Rudolph, Teodor

NIEMANN, Frank

 (73)
محمد عبدالعال عبدالعلیم (74)

مكبس مضخة ثنائي العمل (54)
PCT/ZA2007/000077- 2006/09692 - (31)

2006/11/21 - 2007/11/20 (32)
ZA - ZA (33)

int. Cl. F04B 9/105, 9/113, 9/125 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٨٣

025555 (11)
2010020271 (21)

2010/2/18 (22)
DAISEL INNOVA, S.L.
C/ Alameda, 11-1°,E-03850 Beniarrés - Alicante(sp)

(71)

TOMAS GILABERT, Juan, Carlos (72)

TOMAS GILABERT, Joaquin

 (73)
ستة وشركاه للخدمات اإلداریة واالستشاریةشركة أبو  (74)

وصلھ زجلیَّھ لتوصیالت كھربائیھ (54)
PCT/ES2008/070145- P200702312 - (31)

2007/8/21 - 2008/7/24 (32)
ES - ES (33)

int. Cl. H01R 13/514, 9/24 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٨٤

025557 (11)
PCT/NA2007/000267 (21)

2007/3/12 (22)
REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG
11, Wienerbergstrasse A-1100 Wien (AT)

(71)

HOFFMANN, Carl (72)

SHERRIFF, Robert

EHRENGRUBER, Reinhard

 (73)
محمد محمد بكیر (74)

غلق وعاء صھر معادنلـوح منزلـق لصمام  (54)
PCT/EP2005/009956 - 10 2004 050 702.3 (31)

2005/9/16 - 2004/10/18 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. B22D 41/30 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٨٥

025558 (11)
2008122051 (21)
2008/12/21 (22)

BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH
Schoneberger Ufer 1,10785 Berlin - GERMANY

(71)

PIEPER, Reinhard (72)

BIEKER, Guido

 (73)
محمد محمد بكیر (74)

اطار ھیكل عربة سكة حدید (54)
PCT/EP2007/056077 - 10 2006 029 835.7 (31)

2007/6/19 - 2006/6/27 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. B61F 5/52, (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٨٦

025560 (11)
PCT/NA2005/000475 (21)

2005/8/20 (22)
FIKE CORPORATION L (UNITED STATES OF AMERICA).
704 South 10th Street P.O. Box 610 Blue Springs, MO 64013 (US)

(71)

STILWELL, Bradford, T (72)

KEITER, Michael, J

PATEL, Devang, Narharilal

GOODALL, Keith, Leslie

 (73)
سمر أحمد اللباد (74)

نظام إلخماد النار باستخدام الغاز الخامل ذاتي التعدیل (54)
PCT/US2003/040827 - 10/377,558 (31)

2003/12/19 - 2003/2/27 (32)
US - US (33)

int. Cl. A62C 8/00& B05B 1/30 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٨٧

025561 (11)
2009101517 (21)
2009/10/14 (22)

AEROKINETIC ENERGY CORPORATION
5140 Middle Avenue,Sarasota, FL 34234 - USA

(71)

BRIDWELL, Randolph, E. (72)

 (73)
سمر اللباد (74)

مولد طاقة یدار بطاقة سائل (54)
PCT/US2008/060374 - 60/912,231 - (31)

2007/4/17 - 2008/4/15 (32)
US - US (33)

int. Cl. F03D 3/02, 9/00 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٨٨

025562 (11)
2009111651 (21)

2009/11/9 (22)
MCNNNAC ENERGY SERVICES INC.
2350, 10104 - 103 Avenue,Edmonton, Alberta T5J 0H8-  CANADA

(71)

MCCANN, Neil (72)

 (73)
سمر اللباد (74)
نظام تبرید (54)

PCT/CA2008/000872- 60/916,983 - (31)
2007/5/9 - 2008/5/7 (32)

US - CA (33)
int. Cl.8 F28C 1/14, F24F 11/08, 3/044,F25B 23/00, (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٨٩

025563 (11)
2010010085 (21)

2010/1/17 (22)
BIOWORKS VERFAHRENSTECHNIK GMBH
Wernher-von-Braun-Strasse 10,85640 Putzrunn - GERMANY

(71)

KRONER, Peter (72)

BUCH, Stephan

 (73)
سمر اللباد (74)

او تھویھ موائع، وبصفھ خاصھ میاه المجاریر، وبشكل خاص باستخدام/طریقھ لتقلیب و
جھاز تھویھ فیاض

(54)

PCT/EP2008/005527  - 10 2008 021 649.6- 10 2007 033 483.6 (31)
2008/7/7 - 2007/7/18 - 2008/4/30 (32)

EP - DE - DE (33)
int. Cl. B01F 3/04,C02F 3/12,C02F 3/20 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٩٠

025564 (11)
2009121889 (21)
2009/12/23 (22)

THE DIAL CORPORATION
15501 North Dial Boulevard,Scottsdale, AZ 85260 - USA

(71)

DE LAME, Frederique, M. (72)

CRUCITT, James

MERWIN, Richard

WONG, Mike

 (73)
سمر اللباد (74)

تركیبھ مكونھ لرغوه لقتل ومكافحھ النمل (54)
PCT/US2008/00778- 60/937,111 (31)

2007/6/25 - 2008/6/23 (32)
US - US (33)

int. Cl. A01N 25/32,A01N 37/00 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٩١

025565 (11)
2010010113 (21)

2010/1/21 (22)
EVONIK ROHM GMBH
Kirschenallee,64293 Darmstadt - GERMANY

(71)

WEBER, Robert (72)

GROPP, Udo

MERTZ, Thomas

SCHAFER, Thomas

 (73)
سمر اللباد (74)

مفاعل لتحضیر سیانید الھیدروجین بواسطھ عملیھ اندرویسیو (54)
PCT/EP2008/055730 - 10 2007 034 715.6 (31)

2008/5/9 - 2007/7/23 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. B01J 12/00,C01C 3/02 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٩٢

025566 (11)
2010020216 (21)

2010/2/9 (22)
UNI-CHARM CORPORATION
182, Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime,7990111-JAPAN

(71)

TAKEUCHI, Kenji (72)

KAWAZU, Fumihito

YAMAMOTO, Hiroki

 (73)
سمراحمد اللباد (74)

جھاز تصنیع ملبس. (54)
PCT/JP2008/063232 - 2007-210110 - (31)

2007/8/10 - 2008/7/24 (32)
JP - JP (33)

int. Cl. A61F 13/15,  13/49,  13/496 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٩٣

025567 (11)
2009040506 (21)

2009/4/13 (22)
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA)
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202-
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

LUKSZA, Paul, Andrzej (72)

SOMERVILLE ROBERTS, Nigel, Patrick

BROOKER, Alan, Thomas

FINLAY, Callum, Niall Fergus

RIDLEY, Gordon

 (73)
ھدى آنیس سراج الدین (74)

عملیة تجفیف بالرش لتحضیر مسحوق منظف مجفف بالرش منخفض الكثافة منخفض 
البانیة شدید الذوبان في الماءالمادة

(54)

PCT/IB2007/054198 - 06021613.2 (31)
2007/10/15 - 2006/10/16 (32)

IB - EP (33)
int. Cl.C11D11/00, 11/02, 17/06, 1/02, 3/02,3/10,  1/22, (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٩٤

025568 (11)
2010020226 (21)

2010/2/10 (22)
BAKER HUGHES INCORPORATED
 P.O. Box 4740,Houston, TX 77210-4740- USA

(71)

GAUDETTE, Sean, L. (72)

MURRAY, Douglas, J.

 (73)
ھدى سراج الدین (74)

للتكسیر والتحكم فى الرمل وطرق اكتمال مصاحبةمام متعدد االوضاع ص (54)
PCT/US2008/072733- 11/891,706 - (31)

2007/8/13 - 2008/8/10 (32)
US - US (33)

int. Cl. E21B 33/13,  34/06,  43/00 (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٩٥

025569 (11)
2008111789 (21)

2008/11/2 (22)
CARBONE SAVOIE
30, rue Louise Jouvet,F-69200 Venissieux- FRANCE

(71)

DREYFUS, Jean-Michel (72)

 (73)
سمر اللباد (74)

خلیة إلكترولیتیة للحصول على األلمونیوم (54)
PCT/FR2007/000698 - 0603937 - (31)

2006/5/3 - 2007/4/25 (32)
FR - FR (33)

int. Cl. C25C 3/08, C01B 31/00, (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٩٦

025570 (11)
2009040487 (21)

2009/4/9 (22)
ERKE ERKE ARASTIRMALARI VE MUHENDISLIK A.S.
Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Yolu,No. 5/A Kat
5,Kucukcekmece,34303 Istanbul - TURKEY

(71)

OZTURK, Mustafa Naci (72)

 (73)
سمر اللباد (74)

جھاز جیروسكوبي (54)
PCT/IB2006/054206 - 2006/05622 (31)

2006/11/13 - 2006/10/10 (32)
WO - TR (33)

int. Cl.8 B64C 17/06, G01C 19/00F03G 3/08, (51)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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٩٧

025571 (11)
2008020301 (21)

2008/2/21 (22)
Microsoft Corporation
One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 (US)

(71)

JHAVERI, Vivek, Jawahir (72)

NOVIK, Lev

 (73)
سمر اللباد (74)

بین جھازین حاسوبین متناظرینبیانات من لمزامنھ آونظام طریقھ (54)
PCT/US2006/028390 - 11/211.119 (31)

2006/7/20 - 2005/8/24 (32)
US - US (33)

int. Cl. G06F 17/30 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٩٨

انبی
٢٠١٢بالبراءات الصادرة خالل شھر فبرایر  

باریسالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة للطلبات 
نموذج منفعة



٩٩

صادرة طبقا "  راءات ال 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 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 



١٠٠

025559 (11)
2006080467 (21)

2006/8/30 (22)
ھیم خلیلعاشور محمد إبرا

البحیرةمحافظة–قریة نبیل الوقاد –مدیریة التحریر 
(71)

عاشور محمد إبراھیم خلیل (72)

(73)
صنبور میاه محكم مانع لتسریب المیاه (54)

int. Cl. B23P 15/52 (51)

اعوام ٧: مدة الحمایة

-   1



١٠١

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



١٠٢

یة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھا أو تقریر حق "  ل ملك یجوز نق
یھا تفاع عل تقل ملكی. االن تجاریة ورھنھا ال تن ال ال یع المح ام الخاصة بب ع عدم اإلخالل باألحك ة وم

نھا أو ت راءة وال یكون رھ ر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من تاریخ التأشیر بذلك فى قرالب ی
راءات ى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل الب من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر ٢١یأت

٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



١٠٣

PCT/NA2006/000002 (21)
2006/1/2 (22)

سویسرا-اس ایھ-باھولدینج سی (71)
سمر احمد اللباد (74)

طریقھ ووسیلھ النتاج تصمیم مستحث مغناطیسیا فى غالف یحتوى على جسیمات مغناطیسیھ (54)
نقل الملكیة:التقریر القانونى

سویسرا-اس ایھ-سیباھولدینج :مـــن
ایھسیكبا ھولدینج اس:الـــى

08/02/2012 :بـتاریخ

-   1

2000080998 (21)
2000/8/2 (22)

لیلى ایكوس ل ل سى (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ-١٩٨٠١اورانج ستریت ویلمنجتون ، دیالویر 1209

ھدى احمد عبد الھادى (74)
منتجات عقار بیتا ـ كربولین (54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
وس ل ل سىلیلى ایك:مـــن
كوربوریشنایكوس:الـــى

16/02/2012 :بـتاریخ
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١٠٤

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



١٠٥

شأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة لذلك، التأشیر "  لصاحب ال
:فى السجل بالبیانات االتیة

سیتھ او مھنتھ او عنوانھ، ١ راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ل تغیی ـ ك
ك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان المال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



١٠٦

PCT/NA2006/000358 (21)
2006/4/17 (22)

بنسیلفانیاشركة متحدة أمریكیة مؤلفة طبقا لقوانین كومنولث-سمیث كالین بیتشام كوربوریشن  (71)

الوالیات المتحدة–١٩١٠١ون فرانكلین بالزا فیالدیلفیا بنسلفانیا 

وكیل براءات-ھدى سراج الدین  (74)
بیفینیل ) یل –٥–تترازول – ١H(، ٣–ھیدروكسى –٢–٤–) ثانى مثیل فنیل -٣.٤(-٢
ن كولینو–٣–ثانى ھیدرو بیروزول –٤، ٢–مثیل –٥–ھیدرازونو) یل –٣–

(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سمیث كالین بیتشام كوربوریشن :مـــن
كالین ال ال سى جالكسو سمیث:الـــى

28/02/2012 :بـتاریخ

-   1

2002040360 (21)
2002/4/8 (22)

میرك اند كو انك (71)
سمر احمد اللباد (74)
ینوكاندینعملیة لمركب اك (54)
تعدیل اسمر الشركة:التقریر القانونى

میرك اند كو انك:مـــن
شارب اند دوم كوربوریشنمیرك:الـــى

20/06/2010 :بـتاریخ
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١٠٧

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



١٠٨

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 



١٠٩

شركة یابانیة محدودة–لیمتد كیومیاى كیمیكال اندسترى كو :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

٢٥/١١/٢٠٠٩الصادرة بتاریخ ٠٢٤٥٧٩لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

تركیبھ مبیده لألعشاب وطریقھ المكافحھ بھا :فى شــأن
سمر احمد اللباد :الوكـــیل

-   1

سى أمستر جارد  :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

٢٩/٠٣/٢٠٠٧الصادرة بتاریخ ٠٢٣٦٤١لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

حاجز لمنع دخول الحشرات :فى شــأن
نزیھ أخنوخ صادق الیاس :الوكـــیل

-   2

تشینوین جیوجیسزر اى اس فیجیسزیتى تیرمیكیك جیارار :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

٣١/١٠/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٠٢٥١٨٨لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

او كبسوالت لالعطاء عن/وسیلھ لتعبئھ وتفریغ اجسام مشكلھ صلبھ وخاصھ اقراص و
طریق الفم

:فى شــأن

سمر أحمد اللباد :الوكـــیل

-   3



١١٠

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



١١١

2008071125 (21)
2008/7/2 (22)

.شركة امریكیة-امجن انك  (71)

.الوالیات المتحدة١٧٩٩-٩١٣٢٠وان امجن سنتر درایف، ثاوساند اواكس، كالیفورنیا 

VEGF وANG2 تجمعات من مثبط (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 

-   1

2008081423 (21)
2008/8/24 (22)

أسترازینیكا أ ب (71)

سودرتالیھ ، السوید١٥١٨٥–س 

ادرینوسبتور٢مشتقات بنزوثیازول بوصفھا روابط تعدیل نشاط بیتا  (54)
محمود رجائى الدقى (74)

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

-   2

2009010011 (21)
2009/1/5 (22)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (71)

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio 45202

تركیب یتضمن سیلیوالز وعامل حفاز مبیض (54)
ھدى سراج الدین (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 

-   3



١١٢

2009020157 (21)
2009/2/11 (22)

االمریكیةجى بى أس كومنیكاشنز انــك، شركة متحدة ، الوالیات المتحدة (71)

االمریكیة، الوالیات المتحدة٢٧٦١٦دبارتیر درایف ، رالیج ، نورث كارولینا 5800

SIP ادراك تنظیم صوت آدمى فى مھیأ رادیو الى (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/ عض البیانات و ب

-   4

2009040541 (21)
2009/4/19 (22)
BP P.L.C. (71)

1 St James's Square,London SW1Y 4PD

عملیة ومحفز لتحویل ھیدروكربون (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

2009040569 (21)
2009/4/26 (22)

UNILEVER N.V. (71)

Weena 455,NL-3013 AL Rotterdam

تنظیف سطح صلب ذاتى االلتصاققالب ل (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 

-   6



١١٣

2009050724 (21)
2009/5/17 (22)

ROSE, Keith, J. (71)

3120 Ocean Drive,Corpus Christi, TX 78404

نظام شریط ضاغط (54)
محمود رجـائى الـدقى (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 

-   7

2009060887 (21)
2009/6/11 (22)

شركة مساھمھ فرنسیة-ثالیس (71)

فرنسا–نیویلي سور سین ٩٢٢٠٠-اف . ریو دو فیلیرس 45

طریقة لمعالجة إشارة عارضة بتضمین التردد برادار سلبي متعدد المسار (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 

-   8

2009071133 (21)
2009/7/27 (22)

عبد الرحمن خسین احمد مرزوق (71)

قریھ الحمام-مركز ابنوب -سیوط ا

مھبط لتجھیز السفن القالع وھبوط المقاتالت (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



١١٤

2009101523 (21)
2009/10/15 (22)

ناجى حكیم لحظى یؤنس (71)

ش االمام البخارى متفرع من ش جمال عبد الناصر جسر السویس10

المولد الھیدروجینى (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبإجراء بعض التعدیالت لموضوعأو/ بعض البیانات و 

-  10

2009101547 (21)
2009/10/19 (22)

عمرو علي مختار الحصري (71)

دمیاط-السنانیة-أرض العتر-ش المرسي غزي من شارع الضھرة12

خطوة في طریق محرك الجاذبیة الدائم (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:نونىالتقریر القا

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11

2009101568 (21)
2009/10/22 (22)

شركة مساھمة امریكیة–بیبسیكو اي ان سي  (71)

امریكا-١٠٥٧٧ان واي . بورشاس .رسون ھیل روود اند700

نظام تثبیت لمنتجات الغذاء والمشروبات (54)
سمر احمد اللباد (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 

-  12



١١٥

2009111645 (21)
2009/11/9 (22)

عالء عبد الحمید أحمد یونس (71)

.بنى سویف –ببا –طحا البیشة 

الطاقة المغناطیسیة (54)
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

-  13

2009111686 (21)
2009/11/17 (22)

صابر محمد عبد هللا عبد التواب/ د (71)

جیزة-الھرم –المطبعة –متفرع من نھایة ش المحوالت –ش صالح مصطفى 8

بطریقة االیزو للتجمیدتجمید مبایض الجاموس  (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

2009121815 (21)
2009/12/13 (22)

CALERA CORPORATION (71)

100A Albright Way,Los Gatos, California 95032-1837

طرق و انظمھ لتحلیھ المیاه باستخدام مركب كربونات مترسب (54)
محمود رجائى الدقى (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 

-  15



١١٦

2009121819 (21)
2009/12/13 (22)

خالد مصطفى احمد محمود شاھین (71)
–القلج –عزبھ صالح الدین –) متفرع من شارع المصرف ( شارع مصطفى شاھین2

القلیوبیھ
الداره دائره تبرید باالمتصاصاستخدام الطاقھ الشمسیھ  (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 

-  16

2009121819 (21)
2009/12/13 (22)

مصطفى احمد محمود شاھینخالد  (71)
–القلج –عزبھ صالح الدین –) متفرع من شارع المصرف ( شارع مصطفى شاھین2

القلیوبیھ
استخدام الطاقھ الشمسیھ الداره دائره تبرید باالمتصاص (54)

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

-  17

2009121897 (21)
2009/12/28 (22)

شركة أمریكیة-باسف كوربوریشین . (71)

أمریكا–٠٧٩٣٢ان جي –فلورھام بارك -كامبوس درایف 100

بیض باألخشاب المعالجھ حراریًاطریقھ لمراقبھ ومكافحھ النمل األ (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 

-  18



١١٧

PCT/NA2005/000138 (21)
2005/4/13 (22)

شركة مساھمة یابانیة–تان ایھ بى أي سیاكو سى اوه ال تى دى  (71)

الیابان٨٥٠٥-٥٤١تشومى شو كي اوساكا شي اوساكا ٣دوشو میشي 2-10

صیغ ممیزة لمشتق حمض عقدي بزیري لمقاومة طفیلیات (54)
سمر 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 

-  19

PCT/NA2005/000486 (21)
2005/8/22 (22)

ند كومبانى ، شركھ متحدهایلى لیلى آ (71)

األمریكیھاندیانا بولیس ، والیھ اندیانا ، الوالیات المتحدهلیلى كوربوریت سنتر ، مدینھ

٦-) میثانیسلفونیل فینیل-٤(-٢-)فینوكسى ) بیبریدینیل ایثوكسى -٢(-٤( -١ھیدروكلورید 
ھیدروكسى نفثالین البللورى الغیر مذاب-

(54)

ھـدى احمد 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 

-  20

PCT/NA2005/000486 (21)
2005/8/22 (22)

ایلى لیلى آند كومبانى ، شركھ متحده (71)

األمریكیھا بولیس ، والیھ اندیانا ، الوالیات المتحدهلیلى كوربوریت سنتر ، مدینھ اندیان

٦-) میثانیسلفونیل فینیل-٤(-٢-)فینوكسى ) بیبریدینیل ایثوكسى -٢(-٤( -١ھیدروكلورید 
ھیدروكسى نفثالین البللورى الغیر مذاب-

(54)

ھـدى احمد عبد الھادى (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 

-  21



١١٨

PCT/NA2006/000909 (21)
2006/9/24 (22)

استرا زینیكا ا ب (71)

سودرتالج ، الســوید–١٥١٨٥س 

عملیـــھ جــدیده (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 

-  22

PCT/NA2007/000009 (21)
2007/1/8 (22)
أ باسترا زینیكا (71)

سودرتالج ، الســوید–١٥١٨٥س 

واستخدامھا فى ( P1 ) كیناز فوسفوتیدیلینوستول-٣كمثبطات -٦، ٤، ٢بیریمیدینات 
عالج السرطان

(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/ بیانات و بعض ال

-  23

PCT/NA2007/000027 (21)
2007/1/11 (22)

اس دى فارما سیتكالس انك (71)
–سان دیاجو ١٠٠میسا ریدج روود سیوت ٦٧٢٥أو ادفینتركس فارما كتكالس انك / سى 

یكاامر-٩٢١٢١كالیفورنیا 
مركبات لتداول العقاقیر العالیة الذوبان فى الماء (54)

حازم منیر وھبة (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



١١٩

PCT/NA2007/000039 (21)
2007/1/16 (22)

استرازینیكا ا ب (71)

سودرتالج ، السوید١٥١٨٥س 

بیریمیدونات ملتحمھ مفیده فى عالج او منع السرطان (54)
ھدى احمد 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 

-  25

PCT/NA2007/000050 (21)
2007/1/18 (22)

فایـزر انــك (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة ١٠٠١٧، نیویورك ، نیویورك ٤٢ایست الشارع 235

مشتقات بیریدین (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/NA2007/000067 (21)
2007/1/23 (22)

س ا جنوفارتیـ (71)

، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیختستراس 

تركیبات ابوثیلون (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



١٢٠

PCT/NA2007/000074 (21)
2007/1/25 (22)

اس جى أكس فارماسیوتیكالز انك (71)

. ، الوالیات المتحدة االمریكیة٩٢١٢١رسل ستریت ، سان دییجو ، كالیفورنیا 10505

منغمات كیناز حلقة غیر متجانسة ملتحمة الحلقة (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 

-  28

PCT/NA2007/000075 (21)
2007/1/25 (22)

اس جى أكس فارماسیوتیكالز انك (71)

. ، الوالیات المتحدة االمریكیة٩٢١٢١ستریت ، سان دییجو ، كالیفورنیا رسل10505

بیبریدین–منغمات كیناز بیرولو  (54)
ھدى عبد الھادى (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبلموضوعأو إجراء بعض التعدیالت / بعض البیانات و 

-  29

PCT/NA2007/000077 (21)
2007/1/25 (22)

ریتشار جیدون فیسیتى جایر ار تى (71)

بودابست ــ المجر١١٨٦اتش ٢١-١٩جیومورو 

(NR2B)مشتقات امید لحمض كینورینیك فى صورة عوامل مضادة لمستقبل (54)
ادسمر احمد 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 

-  30



١٢١

PCT/NA2007/000079 (21)
2007/1/25 (22)

شركھ مجریھ-ر تى ریتشارد جیدون فیسیتى جایر ا (71)

المجر-بودابست ١١٨٦اتش ٢١-١٩جیومورو 

مشتقات یوریا بنزویل جدیدة (54)
سمر اللباد (74)

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

PCT/NA2007/000082 (21)
2007/1/25 (22)

ریتشار جیدون فیسیتي جایر ار تي (71)

المجر-بودابست ١١٨٦اتش -٢١-١٩جیومورو 

NR2B مشتقات أمید لحمض كینورینیك في صورة عوامل مضادة لمستقبل (54)
سمر اللباد (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 

-  32

PCT/NA2007/000085 (21)
2007/1/28 (22)

میرك اند كو اى ان سي (71)

امریكا-٠٩٠٧-٠٧٠٦٥ني راھواي ان جي ایست لینكولن افی126

غیر (أریل تراي-٢، ١، ١أو ) غیر متجانسة(تترا أریل إیثان -٢، ٢، ١، ١مركبات 
سیكلیل غیر متجانس إیثان كمثبطات لقناة-٢–) متجانس

(54)

سمر اللباد (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 

-  33



١٢٢

PCT/NA2007/000099 (21)
2007/1/30 (22)

استرا زینیكا أ ب (71)

سودرتالج ، الســوید–١٥١٨٥س 

لعالج اإلكتئابH3 مشتقات بیبریدین جدیدة كربیطات مستقبل ھستامین (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 

-  34

PCT/NA2007/000115 (21)
2007/2/4 (22)

فارماسیا اند ابجون كومبانى ل ل س (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ-٤٩٠٠١ھنریتا ستریت ، كاالمازو ، میتشیجان 301

اكسیندوالت تحتوى على اكسازولیدینونات كعوامل مضاده للبكتیریا (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-  35

PCT/NA2007/000172 (21)
2007/2/13 (22)

أرجز تكنولوجز إنك (71)

والیات المتحده االمریكیھال–٩٢٧٨٠، توستین سى ایھ ٢٢٨داو افنیو ، سویت 3002

جھاز محسن وطریقة لضبط اإلضاءة بتصریف مرتفع الكثافة (54)
محمود رجائى الدقى (74)

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

-  36



١٢٣

PCT/NA2007/001493D1 (21)
2010/2/18 (22)

شركة مساھمة امریكیة–كارداریال، جامیس ال ، جي ار  (71)

امریكا-٩٢٦٥٧ارشیبیالجو درایف ، نیوبورت كواست ، سى ایھ 

تقویة لغالف مروحة في محرك نفاث توربیني غازي (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 

-   37

2009081172 (21)
2009/8/4 (22)

محمد محمود مھني احمد تالوى (71)

الجیزة–الھرم -الجمھوریة ش4

تصمیم جدید لمبادل حراري لجھاز تقطیر وتحلیة المیاه (54)
محمد طارق محمد ابو رجب (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 

-   38

2009121792 (21)
2009/12/8 (22)

محمد عبدالحكیم سید عباس (71)

حى السالم–منقباد –محافظة اسیوط 

وصالت متحركة–كوع متحرك  (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 

-   39



١٢٤

PCT/NA2006/000416 (21)
2006/5/2 (22)

مایو فانیشن فورمیدیكال ادیوكیشن اند ریسیرش (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ، ٥٥٩٠٥روشستر مینوسوت . فیرست ستریت س200

CCI-779لعالج لیمفوما الخالیا الردائیھ (54)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

-   40



١٢٥

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١٢٦

2011030463 (21)
2011/3/27 (22)

.جوبان سیرامیكس اند بالستیكس، انك -سانت (71)

، امریكا٠١٦١-٠١٦١٥، وورسیستر، ماساتشوستس ١٥١٣٨ب .ون نیو بوند ستریت، ص

اع الشمسي إلنتاج الكھرباءنظام وعملیھ الستعمال اإلشع
: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)

-   1

2011040517 (21)
2011/4/5 (22)

شركھ محدوده صینیھ–ال تي دي . تیانجین تاسلي فارماسوتیكال سي اوه  (71)
.بیكین دیستریكت ٢. ان اوه . بو جیھي ایست روود . تاسلي مودرن تي سي ام جاردن 

الصین–٣٠٠٤١٠. تیانجین 
حبوب اسقاط لعالج مرض قلب تاجي وتحضیرھا

:بار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعت:القانونىالتقریر
الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   2



١٢٧

2008040617 (21)
2008/4/15 (22)

كاتالیتیك دیستیالشین تكنولوجیز (71)

.الوالیات المتحدة٧٧٥٠٧باي اریا بولیفارد، باسادینا، تكساس 10100

عملیة النتاج الكربونات العضویة
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(54)

-   3

PCT/NA2006/000583 (21)
2006/6/18 (22)

شركة امریكیة–ل تي دي سولیكورب انداسترى ا (71)

امریكا-١٠٩٩٤ان واي ، وایست نیواك، وایست نیواك رود250

مادة إلزالة طالء تكون معدلة للخواص من المعدن الثقیل
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

(54)

-   4



١٢٨

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١٢٩

2010040673 (21)
2010/4/26 (22)

نوكلیر انجینرینج ال تى دى (71)

الیابان٥٥٠٠٠٠١كى یو اوساكا شى اوساكا -شومى نیشى ١توسابورى 3-7

جھاز النتاج الماء العذب
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   1



١٣٠

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٣١

023929 (11)
2002020197 (21)

ابمشتقات ایزوكسازولینات واستعمالھا كمضادات لالكتئ (54)
ISOZAZOLINES DERIVATIVES AND THERIR USE AS ANTI-
DEPRESSANTS

جانس فارما سوتیكا ان فى (71)

-   1

ج

020602 (11)
1995020165 (21)

اوعیھ قابلھ للطھى (54)
COLLAPSIBLE CONTAINER

بى ایھ سى لیمتد٢س او  (71)
سمر اللباد (74)

-   2

022273 (11)
1999020180 (21)

عملیھ النتاج عدید امیدات (54)
PRODUCTION OF POLYAMAIDES

باسف اكتینجز للشافت (71)
لطفى محمود محمد لطفى (74)

-   3



١٣٢

022453 (11)
2000020168 (21)

نظام وطریقھ لتحلیل الموجھ المتحولھ (54)
CONVERTED WAVE ANALYSIS SYSTEM AND METHOD

بى جى اس تنسور انك (71)
محمد كامل مصطفى (74)

-   4

023058 (11)
2002020154 (21)

طریقھ النشاء كابینھ كھرباء خارجیھ واالدوات الالزمھ لذلك (54)
CONTRUCTION KIT AND METHOD FOR CREATING AN
ELECTRICAL CABINET FOR OUTDOOR USE

كرون جي ام بي اتش (71)
سھیر میخائیل رزق (74)

-   5

020602 (11)
1995020165 (21)

اوعیھ قابلھ للطھى (54)
COLLAPSIBLE CONTAINER

بى ایھ سى لیمتد٢س او  (71)
سمر اللباد (74)

-   6



١٣٣

PCT/NA2007/000858 (21)
2007/8/15 (22)

دالالت صیدلیة لتقدم األورام الصلبة (54)
PHARMACOGEOMIC MARKERS FOR PROGNOSIS OF SOLID
TUMORS

ویــث ، شركة متحدة (71)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

-   7

PCT/NA2007/000860 (21)
2007/8/16 (22)

المخاطیة المحفز االلتھاب الطبقةb- لمستقبل االستروجینإستخدام ناھضات إختیاریة
بالعالج اإلشعاعى او الكیمیائى والتھاب المثانة نتیجة لإلشعاع

(54)

USE OF ESTROGEN RECEPTOR-B SELECTIVE AGONISTS
FOR RADIATION-OR CHEMOTHERAPY-INDUCED
MUCOSITIS AND RADIATION CYSTITIS

متحدة ، امریكیةویــــث ، شركة (71)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

-   8

PCT/NA2007/000862 (21)
2007/8/16 (22)

طرق وأنظمة لتشخیص ومتابعة تقدم وإختیار عالج إبیضاض الدم (54)
METHODS AND SYSTEMS FOR DIAGNOSIS, PROGNOSIS
AND SELECTION OF TREATMENT OF LEUKEMIA

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

-   9



١٣٤

PCT/NA2007/000884 (21)
2007/8/21 (22)

مستخلصات نباتیة وطرق لعملھا واستخدامھا (54)
PLANT EXTRACTS AND METHODS AND USES THEREFORE

شركة محدودة ھندیة-ال تي ديافیستا جینجرایني تكنولوجیس بي في تي  (71)
سمر أحمد اللباد (74)

-   10

PCT/NA2007/000885 (21)
2007/8/21 (22)

المحیطي وبتركیبة منھاطریقة لتوفیر مادة خلویة متاحة بسھولة ویتم اشتقاقھا من الدم (54)
METHOD OF PROVIDING READILY AVAILABLE CELLULAR
MATERIAL DERIVED FROM PERIPHERAL BLOOD AND A
COMPOSITION THEREOF

شركة مساھمة امریكیة–أي ان سي ، ریجینیك  (71)
سمر اللباد (74)

-   11

PCT/NA2007/000887 (21)
2007/8/22 (22)

مشتقات كوینازولین كمثبطات تیروسین كیناز (54)
QUINAZOLINE DERIVATIVES AS TYROSINE KINASE
INHIBITORS

شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى  (71)
ھدى سراج الدین (74)

-   12



١٣٥

PCT/NA2007/000892 (21)
2007/8/22 (22)

الستخدامھامشتقات أمید كجزئیات ربط لقناة األیون وتركیبات صیدالنیة وطرق (54)
AMIDE DERIVATIVES AS ION-CHANNEL LIGANDS AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS AND METHODS OF
USING THE SAME

شركة مساھمة انجلیزیھ–رینوفز أي ان سي  (71)
سمر أحمد اللباد (74)

-   13

PCT/NA2007/000897 (21)
2007/8/23 (22)

اریة وخالیا أخرى والنسیجطریقة وتركیبة لتحضیر الخالیا الظھ (54)
METHOD AND COMPOSITION FOR REPAIRING EPITHELIAL
AND OTHER CELLS AND TISSUE

شركة مساھمة امریكیة–أي ان سي ، ریجینیتك  (71)
سمر اللباد (74)

-   14

PCT/NA2007/000902 (21)
2007/8/26 (22)

سیج القلبطریقة وجھاز إلصالح ن (54)
METHOD AND COMPOSITION FOR REPARING HEART

شركة مساھمة امریكیة-ریجینتك ،أى ان سي  (71)
سمرأحمد اللباد (74)

-   15



١٣٦

PCT/NA2007/000908 (21)
2007/8/27 (22)

طریقة وتركبیھ لعالج مرض السكر (54)
METHOD AND COMPOSITION FOR TREATING DIABETES

شركة مساھمة امریكیة–أي ان سي ، ریجینیتك  (71)
سمر أحمد اللباد (74)

-  16

PCT/NA2007/000934 (21)
2007/9/2 (22)

تنقیة الرابامیسین (54)
PURIFICATION OF RAPAMYCIN

ویث (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-  17

PCT/NA2007/000935 (21)
2007/9/2 (22)

٥-دیوكسین ١,٤بنزو -ثانى ھیدرو - N - {(R2)-2-(2،3 - سیانو-٤-ھیدروكلورید 
وعدیم الشكل بنزامید بلورى-یل -٢بیبریدین -N - بروبیل-یل -١-بیبرازین ) یل -

المحدد

(54)

CRYSTALLINE AND AMORPHOUS 4- CYANO-N })2R( - 2 {4-
(2.3 DIHYDRO- BENZO }1.4{ DIOXIN -5- YL) - PROPY{ -N-
PYRIDIN - 2YL- BENZAMIDE HYDROCHLORIDE

ویث ، شركة متحدة (71)
ھدى عبدالھادى (74)

-  18



١٣٧

2008010183 (21)
2008/1/31 (22)

H1-ایمیدازوبیریدینات مستبدلھ الھیدروكسیل وطرق متعلقھ بھا (54)
HYDROXY SUBSTITUTED 1H-IMID AZOPYRIDINES AND
METHODS

فایـزر انـك ، شركھ متحده ، امریكیھ (71)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

-   19

1998020136 (21)
1998/2/7 (22)

)كرولنا( جھاز النظافة الشخصیة  (54)
PERSONAL HYGIENE SET (CROLNA).

عادل حسین عبدالحمید (71)

-   20



١٣٨

بیان
باستدراك رسوم سنویة



١٣٩

شرعن سقوط الطلب  م الن ٢٠١٢جریدة ینایر ٧٢٥بجریدة براءات االختراع عدد ٢٠٠٦٠٦٠٦٢٣ت
تھت بالمھلة وتبین انھ لم یصلھ اخطار بالمطالبة  د ان ثة وق سنة الثال داد رسم ال دم س ام لع ك الع ى المل ف

ناء  سداد وب توربال تاذ الدك سید االس رة ال ى مذك ٠٢/١٢/٢٠٠٦وزیر البحث العلمى المؤرخة فى / عل
ـ :وبالتالى تم اخطار صاحب الشا، باالستمرار فى سداد الرسوم السنویة وبیانات ھذا الطلب ھى

PCT/NA2006/000623 (21)
2006/6/28 (22)

طریقة للتحكم فى الشبكات عن طریق التوصیل التحلیلى (54)
A METHOD FOR MANAGING NETWORKS BY ANALYZING
CONNECTIVITY

تیلنور إیھ اس ایھ (71)
ھدى أنیس سراج الدین (74)

-   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

)٧٢٨(العدد رقم ٢٠١٢عدد  ابریل 



      
  إعــــداد

  

 أميــرة محمــد أحمــد. مرفت توفيق عبــد اهللا     أ . أ

 كريم محمد عزت بهجت فايد. أحمد حسـين أحمـــد      أ. أ

  

 مراجعة

 

 ايناس عبد الباســــط. تهانى عبـد اللطيف السيــد    أ. أ

 شيماء ابراهيـم نبيـــل. فرج محمــــــد يوسف     أ. أ

  صبــحزينب. 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 باريس٢٠١٢بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر مارس  -

٦ والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون       ٢٠١٢بـيان بالطلـبات التى تم قبولها خالل شهر مارس           

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

-

٢٢ والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون       ٢٠١٢التى تم قبولها خالل شهر مارس       بـيان بالطلـبات     

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

---

٢٥ وفقا (والمقدمة فى اطار معاهدة بارس        ٢٠١٢بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر مارس         

------------------------------------) من القانون  ١٧الحكام المادة   

-

-

٢٩ والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون       ٢٠١٢بـيان بالطلـبات التى تم قبولها خالل شهر مارس           

--------------------) من القانون  ١٧وفقا الحكام المادة    ( PCTبشأن البراءات   

----

-

٣٣ -معاهدة باريسالمقدمة فى إطار للطلبات٢٠١٢مارس بيان البراءات الصادرة خالل شهر -

٤٢ اتفاقية التعاون  للطلبات المقدمة فى إطار      ٢٠١٢مارس   بـيان البراءات الصادرة خالل شهر     

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

-

٨٤ دة الجات للطلبات المقدمة فى اطار معاه٢٠١٢بيان بالبراءات الصادرة خالل شهر مارس 

)MAIL BOX(-------------------------------------------

-

٨٨ ----------------------------------------بيان بتعديل اسم الشركة  -

٩٢ ---------------------------------------بيان بانتقال ملكية البراءة  -



٢

٩٥ -------------------بارها متنازل عنه بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعت -

١٢٥ -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن  -

١٢٩ -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنيـــــا  -

١٣٣

تبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق       بـيان بالبراءات والطلبات التى انقضت الحقوق المتر       

----وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية     ٢٠٠٢لسنه   ٨٢الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم      

-

-

١٦٢ -------------------------------------------بيان باحكام قضائية  -

١٦٤ --------------------------------------بين باستدراك رسوم سنوية  -



 
(i)

  
  تصدير

  
تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنهـا تحتـوى        

على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح                  

اختـراع،  لالستغالل تجارًيا أو صناعًيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات              

  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،             

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

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز            مكتب براءات   

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

جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات                    

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

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

 مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذيـة              

 ، وتطلب ذلك جهوًدا كبيـرة حتـى         2003 لسنة   1366والصادر بقرار 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 خـالل           التطوير التكنولوجى  لالخترا   

تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،               

وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن                

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة         رعاية الموهوبين من ذوى القدرات      

  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
  رئيس أالكاديمية                                                         

  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           
   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
 
  



   العددافتتاحية 
 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

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

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

 وبمقتضى القانون األخير فإنه كية الفكرية والخاص بحماية حقوق المل2002لسنة 

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

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

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

ع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى جمي

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

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

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

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

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

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

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

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

                       القائم بأعمال

رئيس                االختـراع  مكتب بـراءات
                                     

  "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

  اسم الوكيل 74
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

( iii )  



   

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
 

 

 ةــــــــالدول الرمز ةـــــــالدول الرمز
 اإلمارات العربية المتحدة CR AE  كوستاريكا     
 AF كوبا CU أفغانستان 
 AL قبرص CY البانيا 
 AO جمھورية التشيك CZ أنجوال 
 AR ألمانيا DE األرجنتين 
 AT الدنمارك DK النمسا 
 AU دومينيكا DM استراليا 
 AZ لدومينيكان جمھورية ا DO اذربيجان  
 BA الجزائر DZ البوسنه والھرسك 
 BB أكوادور EC بربا دوس 
 BD استونيا EE بنجالديش 
 BE جمھورية مصر العربية EG بلجيكا 
 BF أسبانيا ES بوركينا فاسو 
 BG إثيوبيا ET بلغاريا 
 BH فنلندا FI البحرين 
 B I فرنسا FR بروندى 
 BJ جابون GA نينبي  
 BM المملكة المتحدة GB برمودا 
 BO GCC بوليفيا  مجلس التعاون الخليجى 
 BR جرينادا  GD برازيل 
 BS جورجيا GE جزر الباھاما 
 BU غانا GH برما 
 BW جامبيا  GM بتسوانا 
 BY نيايغ GN بالروس  
 BZ غينيا الوسطى GQ بليز  
 كندا GR CA  اليونان 
 ورية أفريقيا الوسطىجمھ GT CF جواتيماال 
 الكونغو GW CG غينيا بساو 
 CH  جويانا GY سويسرا   
 ساحل العاج HK CI ھونج كونج 
 شيلى HN CL ھندوراس 
 رونيكام HR CM كرواتيا 
 الصين HU CN المجر 
   ID CO  أندونسيا 

 

  ii

  

 كولومبيا

( iv ) 



  

تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

  iii

  

 الدولة الرمز الدولة الرمز 
 إندونسيا MD ID جمھورية ملدوفا  
 ML  مالى    IE أيرلندا 
 إسرائيل MN IL منغوليا  
 MR  موريتانيا  IN الھند 
 العراق MT IQ مالطا  
 إيران MV IR جزر المالديف  
 أيسلندا MW IS مالوى  
 إيطاليا MX IT الماكسيك  
 االردن MY JO ماليزيا  
 اليابان MZ JP موزمبيق  
 كينيا NA KE ناميبيا  
 كرجيزستان NE KG النيجر  
 كومورس NG KM نيجيريا  
 سانت كيتسى ونيفيز NI KN نيكاراجوا  
 )شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية NL KP ھولندا  
 )الجنوبية( جمھورية كوريا NO KR النيرويج  
 الكويت NZ KW نيوزيالندا  
 كزاخستان OM KZ عمان  
  LA بنما PA جمھورية الو الديمقراطية  
 لبنان PE LB بيرو  
 سانت لوشيا PG LC جمھورية غينيا الجديدة  
 ليخنشتين PH LI الفلبين  
 سيريالنكا PK LK باكستان  
 ليبيريا PL LR بولندا  
  LS البرتغال PT ليسوتو  
 لتوانيا PY LT بروجواى  
 QA  قطر  LU لوكسمبورج 
  LV رومانيا RO التفيا 
 ةليبيالجمھورية العربية ال RS LY جمھورية الصرب  
 المغرب RU MA جمھورية روسيا االتحادية  
 موناكو RW MC رواندا  
  SA المملكة العربية السعودية MD جمھورية ملدوفا 
  SC سيشل ME مونتينجيرو 
  SD السودان MG مدغشقر 

( v ) 



  

ابع رموز الدول األعضاءت  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

  iv

  

 الدولة الرمز الدولة الرمز 
 رواندا ZA RW جمھورية جنوب أفريقيا  
 سنغفافورة ZM SG زامبيا  
 سلوفينيا ZR SI زائير  
 سلوفيكيا ZW SK زيمبابوى  
    SL سيراليون 
    SM سان مارينو 
     SN السنغال  
    SO الصومال 
     SR سورنيام  
    ST ساوتومى و برنسبى 
    SV السلفادور 
    SY الجمھورية العربية السورية 
    SZ سوازيالند 
    TD تشاد 
    TG جووت 
    TJ طاجيكستان 
    TH تايالند 
    TM تركمانستان 
    TN تونس 
    TR تركيا 
    TT ترناداد و توباجاو 
    TW تايوان 
    TZ جمھورية تنزانيا االتحادية 
    UA أوكرانيا 
    UG أوغندا 
    US الواليات المتحدة األمريكية 
    UY أورجواى 
    UZ اوزبكستان 
    VE فنزويال 
    VN فيتنام 

    YD اليمن 
    YU يوغوسلفيا 

( vi ) 



١

ان بی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر مارس 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

ن تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً م
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

2006020072 (21)
2006/2/22 (22)

MICROSOFT CORPORATION (71)
2- Arrthur T. Whitten. And others (72)

Anil K Name

سمر اللباد (74)
طریقھ ونظام الداره البیانات عبر اطارات تطبیقات مختلفھ (54)

11/171.905 - 60/657.556 (31)
2005/6/30 - 2005/2/28 (32)

US (33)
int. Cl. G06F 17/00 (51)

-   1

2007010021 (21)
2007/1/15 (22)

المركز القومى للبحوث (71)
احمد محمد احمد عوض ابو العطا (72)

ماجده محسب السید (74)
الداخلیھ والخارجیھ طریقھ للتنظیف والتلمیع الكھربى السطح النحاس غیر منتظمھ الشكل

فى ان واحد
(54)

int. Cl. C23H3/00,C25F3/22 (51)

-   2



٤

2007100553 (21)
2007/10/28 (22)

PGS Geophysical AS (71)
Walter Sollner (72)

وكیل براءات–محمد كامل مصطفى . د (74)
العامة ذات الخواص طریقة لإلرتحال الزمنى سابق التركیم متعدد السمت من أجل األوساط

المتباینة واألطوار متغایرة النشأة
(54)

11/591.380 (31)
2006/11/1 (32)

US (33)

int. Cl. G01V 1/00 (51)

-   3

2009030311 (21)
2009/3/10 (22)

عبد السالم أحمد محمد دیاب (71)
عبد السالم أحمد محمد دیاب (72)

محول العالم الجدید الشمسي (54)
int. Cl. H01L 31/055 (51)

-   4



٥

2009081187 (21)
2009/8/4 (22)

اشرف نادى السید على صیام (71)
اشرف نادى السید على صیام (72)

حساس تسریب احماض خطیره (54)
int. Cl. G01N 21/27,G01N 3/26 (51)

-   5

2010101834 (21)
2010/10/31 (22)

Vi. Be.Mac. S.p.A (71)
GUERRESCHI Carlo (72)

وكیل براءات–ھدى عبد الھادى  (74)
جھاز نقل وماكینھ حیاكھ تشتمل على الجھاز المذكور (54)

VR2009 A000195 (31)
2009/11/19 (32)

IT (33)

-   6



٦

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر  مارس بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٧

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

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

2008030512 (21)
2008/3/26 (22)

CLEMENT JURGEN - GERMANY (71)

CLEMENT JURGEN (72)

ھدى آنیس سراج الدین (74)
تركیب قابل للطفو (54)

PCT/EP2006/009105 - 10 2005 046 794.6 (31)
2006/9/19 - 2005/9/29 (32)

DE (33)
int. Cl. B63B 35/38 (51)

-   1



٩

2008040701 (21)
2008/4/29 (22)

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

MARTIN, Joel, L. (72)

JAYARATNE, Kumudini, C.

THORN, Matthew, G.

LANIER J, TODD

MCDANIEL, MAX, P.

YANG , Qing

JENSEN, MICHEAL, D.

DESLAURIERS PAUL, J.

KRISHNASWAMY , RAJENDRA, K.

اللباداحمدسمر (74)
بولي إیثیلین متعددة تركیبات بولي إیثیلین متعددة األشكال وأنابیب مصنوعة من نفس تركیبة

األشكال
(54)

PCT/US2006/042526 - 11/264,900 (31)
2006/11/1 - 2005/11/2 (32)

US (33)
int. Cl. 23/18 & F16L 9/12,C08L 23/08 (51)

-   2



١٠

2008061085 (21)
2008/6/24 (22)

UNILEVER PLC - UNITED KINGDOM (71)
BATCHELOR, STEPHEN, NORMAN (72)

BIRD, JAYNE, MICHELLE

ھدى أحمد عبد الھادى (74)
تركیب لمعالجھ المنسوجات (54)

PCT/EP2007/057264 - 06118742.3 (31)
2007/7/13 - 2006/8/10 (32)

EP (33)
int. Cl. C11D3/40 (51)

-   3

2008071200 (21)
2008/7/16 (22)

INEOS EUROPE LIMITED - UNITED KINGDOM (71)
COLMAN, DEREK, ALAN (72)

سمر أحمد اللباد (74)
داخماأنبوب إخماد وجھاز لتفاعالت الطور الغازى المحفزه یشتمل على انبوب (54)

PCT/GB2006/004800 - 06250306.5 (31)
2006/12/20 - 2006/1/20 (32)

EP (33)
int. Cl. 7/02, 8/24 &C10G 9/00, 9/14,B01J 4/00 (51)

-   4



١١

2008081448 (21)
2008/8/27 (22)

ARCHON TECHNOLOGIES LTD. - CANADA (71)
AYASSE, CONRAD (72)

سمر أحمد اللباد (74)
عملیة استخالص ھیدروكربونیة الحتراق في الموقع معزز بمخفف (54)

60/777,752 - PCT/CA2007/000312 (31)
2006/2/27 - 2007/2/27 (32)

US (33)

-   5

2008122014 (21)
2008/12/15 (22)

SMITT CARPENTERIA S.r.l. - ITALY (71)
TREMACCHI, Alfredo (72)

ھدى أنیس سراج الدین (74)
تركیب واقى على وجھ الخصوص للمعدات الكھربائیة (54)

PCT/IT2006/000455 (31)
2006/6/16 (32)

IT (33)

int. Cl. E04H 1/12,E04H 5/02 (51)

-   6



١٢

2009040451 (21)
2009/4/5 (22)

RIBLOC AUSTRALIA PTY LIMITED- AUSTRALIA (71)
TAYLOR, John, Gerard (72)

MELVILLE, Shaun, Thomas

HARVEY, Steven, David, Gerald

اللباداحمد سمر  (74)
شریحة مقواة مركبة قابلة للف لتشكیل ماسورة حلزونیة وطریقة لذلك (54)

2006905464 - PCT/AU2007/001463 (31)
2006/10/4 - 2007/10/3 (32)

AU (33)
int. Cl. B29C 53/78,F16L 57/00,F16L 9/128,F16L 9/133,F16L 9/16 (51)

-   7

2009050658 (21)
2009/5/6 (22)

DSM IP ASSETS B.V. - NETHERLANDS (71)
HOUSMANS, Johannes, Gerardus, Hubertus, Maria (72)

STIJNEN, Hubertus, Marie, Christine

MEIJERS, Guido, Jozefina, Wilhelmus

سمر أحمد اللباد (74)
طریقة لتحضیر قطعة جداریة (54)

60/857,804 - 06023325.1 - PCT/EP2007/009560 (31)
2006/11/9 - 2006/11/9 - 2007/11/5 (32)

US (33)
int. Cl. B27K 9/00,B27N 1/00,B27N 3/04,B27N 3/18,C08L

97/02,E04C 2/16
(51)

-   8



١٣

2009091339 (21)
2009/9/13 (22)

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

(71)

NAKAMURA, Keiichi (72)

HAMAMOTO, Takahiro

SUGINO, Masaaki

YAMAGUCHI, Suguru

سماس للملكیھ الفكریھ (74)
فوالذیةوصلة ملولبة لمواسیر  (54)

PCT/JP2008-056964–2007-096624 (31)
2008/4/2-02/04/2007 (32)

JP (33)

int. Cl. F16L 15/04 (51)

-  9

2009091391 (21)
2009/9/23 (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ)- SWEDEN (71)
PARKVALL, Stefan (72)

ENGLUND, Eva

FRENGER, Pal

سمر احمد اللباد  (74)
CQI تقریرطریقھ الستخدام منحة وصلة صاعدة كبادئ من النوع األول أو الثاني من (54)

0700701.6 - PCT/SE2007/050683 (31)
2007/3/19 - 2007/9/27 (32)

SE (33)
int. Cl. H04B 17/00,H04L 1/00,H04L 12/56,H04Q 7/30,H04Q 7/32 (51)

-  10



١٤

2009111694 (21)
2009/11/18 (22)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED- JAPAN (71)
MIYAZAKI, Hiroyuki (72)

سمر احمد اللباد (74)
مركب كبریت عضوي واستعمالھ في مكافحة المفصلیات الضارة (54)

2007-132611 - PCT/JP2008/059492 (31)
2007/5/18 - 2008/5/16 (32)

JP (33)
int. Cl. A01N 41/10,C07C 317/44 (51)

-  11

2010010029 (21)
2010/1/5 (22)

SOCIETE CIVILE DE BREVETS MATIERE  - FRANCE (71)
MATIERE, Marcel (72)

سمر احمد اللباد  (74)
قوىعنصر بناء م (54)

PCT/FR2007/051603 (31)
2007/7/5 (32)

FR (33)

int. Cl. E04B 5/02,E04B 5/40,E21D 11/10 (51)

-  12



١٥

2010020280 (21)
2010/2/21 (22)

ELGAWADI, Amal - EGYPT (71)
ELGAWADI, Amal (72)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)
الیھ بدایھ اللیزرنیترید باستخدام-III وGAN یھ الطبقات حره لسبائكتصنیع اغشیھ ثنائ

غیر المرتبط
(54)

60/956,953 - PCT /US 2008/073718 (31)
2007/8/21 - 2008/8/20 (32)

US (33)
int. Cl. H01L 29/20,H01L 29/78 (51)

-  13

2010020309 (21)
2010/2/24 (22)

KRAFT FOODS R & D, INC. - UNITED STATIS OF AMERICA (71)
PAGGIOS, Konstantinos (72)

WILLIAMS, Maria Florencia

HECHT, Gerhard

THIELE, Martin

SIMBUERGER, Stephan

REDEBORN, Sarah

KLEMAN, Lawrence P.

BALZER, Hartmut Heinrich

هابو ستھ وشركاشركة (74)
تولیفھ دھون لشوكوالتھ مقاومھ للحراره (54)

PCT/US/2008/074213 -9/07016754 (31)
2008/8/25 - 2007/8/27 (32)

EP (33)
int. Cl. A23G 1/00 (51)

-  14



١٦

2010030505 (21)
2010/3/28 (22)

WAM S.P.A. - ITALY (71)
PASSERINI, Massimo (72)

VINCENZI, Lamberto

سمراحمد اللباد (74)
جھاز نقل (54)

PCT/IT2007/000706 (31)
2007/10/10 (32)

IT (33)

int. Cl. B03B 5/52,B65G 33/14,B65G 33/16,B65G 33/26 (51)

-  15

2010050821 (21)
2010/5/19 (22)

1-TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION - JAPAN
2- TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS
CORPORATION - JAPAN
3- KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA - JAPAN

(71)

HANZAWA, Makio (72)

HIDAKA, Toshinobu

MURAKAMI, Minoru

SUGIYAMA, Chie

سماس للملكیة الفكریةشركھ  (74)
مكنسھ كھربائیھ (54)

2007-305097 - PCT/JP2008/003438 (31)
2007/11/26 - 2008/11/21 (32)

JP (33)
int. Cl. A47L 9/00,A47L 9/28 (51)

-  16



١٧

2010050841 (21)
2010/5/23 (22)

SMS SEMAG AG - GERMANY (71)
DE KOCK, Peter (72)

TOMZIG, Michael

KUMMEL, Lutz

BEHRENS, Holger

BERG, Robert

BENDLER, Manuel

SOHL, Ralf-Hartmut

وجدى نبیھ عزیز (74)
جھاز وطریقھ لربط شرائط (54)

PCT/EP2008/010213 - 10 2007 058 840.4 - 10 2008 022 269.0 (31)
2008/12/3 - 2007/12/05 - 2008/5/6 (32)

DE (33)
int. Cl. B21B 15/00,B23K 37/04 (51)

-  17

2010061063 (21)
2010/6/20 (22)

FLSMIDTH A/S- DENMARK (71)
HELM, Alexander (72)

HORNING, Bent

سمر احمد اللباد  (74)
مكنھ دلفنھ لطحن ماده دقائقیھ (54)

PCT/EP2009/056694 - PA200801048 (31)
2009/6/1 - 2008/7/30 (32)

DK (33)
int. Cl. B02C 15/00,B02C 15/04,B02C 15/14 (51)

-  18



١٨

2010071200 (21)
2010/7/15 (22)

4ENERGY LIMITED - UNITED KINGDAM (71)
REDSHAW, Stuart, Peter (72)

TINDALE, Patrick

سمراحمد اللباد (74)
مرشح ھواء (54)

0800824,5 - PCT/GB2009/000130 (31)
2008/1/17 - 2009/1/16 (32)

GB (33)
int. Cl. B01D 46/28 (51)

-  19

2010091489 (21)
2010/9/5 (22)

BLUM, Holger - SWITZERLAND (71)
BLUM, Holger (72)

سمر احمد اللباد  (74)
جھاز انود لخلیھ اندماج كھربى (54)

PCT/EP2008/008165 - 20 2008 003 027.7 (31)
2008/9/25 - 2008/3/3 (32)

DE (33)
int. Cl. C02F 1/461,C02F 1/463 (51)

-  20



١٩

2010122091 (21)
2010/12/9 (22)

CANREC AG - SWITTZERLAND (71)
KEIL, Arnoulf (72)

SCHLEY, Alexander

سمر احمد اللباد (74)
مانع تسرب غطاء علبھ مشروبات (54)

PCT/EP2009/003940 - 890/08 (31)
2009/6/3 - 2008/6/12 (32)

CH (33)
int. Cl. b65d17/28 (51)

-  21

PCT/NA2007/000861 (21)
2007/8/16 (22)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

Thomsen Leon A. (72)

ALLEGAR, NORMAN A

DELLINGER, JOSEPH A

JILEK Petr

JOHNSON, Daniel

XIA, Ganyuan

ھدى احمد عبد الھادى  (74)
الصورة من المسافة فى أخذ ، معالجة وتكوین-نظام وطریقة ألستخدام خصائص الزمن 

بیانات مصدر الكترومغناطیس ابتدائى متحكم فیھ
(54)

60/654378  - PCT/US2006/005952 (31)
2005/2/18 - 2006/2/21 (32)

US (33)
int. Cl. G01V 3/38 (51)

-  22



٢٠

2008081352 (21)
2008/8/7 (22)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC
UNITED STATES OF AMERICA

(71)

WEAVER, Jimmie, D. (72)

NGUYEN, PHILIP DUKE

RUSH THOMAS E

SLABAUGH, BILLY,F

BOWLES , BOBBY, K

CURTIS PHILIP ANTHONY

مد اللبادسمر اح (74)
مستحلبات بھا عوامل دمج وطرق تكوینھا (54)

11/351,931 - PCT/GB2007/000421 (31)
2006/2/10 - 2007/2/7 (32)

US (33)
int. Cl. C09K 8/66,C09K 8/66,C09K 8/80,C09K

8/80,C09K8/62,C09K8/62
(51)

-   23



٢١

2009101576 (21)
2009/10/25 (22)

FITFLOP LIMITED -UNITED KINGDOM (71)
KILGORE, Marcia (72)

COOK, David

ھدى احمد عبد الھادى (74)
)شبشب ( رداء قــدم  (54)

07080244.9 - PCT/GB2008/001490 (31)
2007/4/27 - 2008/4/28 (32)

GB (33)

int. Cl. A43B 13/16,A43B 13/18,A43B 3/10,A43B 7/14,B29D
31/515

(51)

-   24



٢٢

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 

بشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
)الجات(



٢٣

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 ا ذا 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
ف ال یھا وق شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل دار ویت راءات اص ى اج سیر ف

"البراءة  



٢٤

2000101293 (21)
2000/10/11 (22)

BOEHRINGER INGER INGELHEIM PHARMA K G (71)
HECKEL, ARMIN (72)

ROTH, GERALD, Jurgen

WALTER , RAINER

VAN MEEL, Jacobus

REDEMANN, Norber t

TONTSCH- GRUNT, ULRIKR

SPEVAK, WALTER

HILBARG , FRANK

ھدى احمد عبد الھادى  (74)
تحضیرھا واستخدامھا كتركیبات صیدلیھ ٦اندولینونات مستبدلھ في الموضع  (54)
10042696.4 - 19949208.5 (31)

2000/8/31 - 1999/10/13 (32)
DE (33)

int. Cl. C07D209/34 (51)

-   1



٢٥

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 

معاھدة باریس إطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٢٦

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 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
یھا وق شار ال ى الحاالت الم راض ف ى االعت رتب عل دار ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال

"البراءة  



٢٧

2001080869 (21)
2001/8/8 (22)

SMETHKLINE BIOLOGICALS S.A. ,A CORPORAATION (71)
Coin de Hayden (72)

Mitchell Serrantony

Oumar, van aobashtal

Peter Chiu

ھدى سراج الدین (74)
عالج جدید (54)

0019728.5 - 0101334.1 (31)
2000/8/10 - 2001/1/18 (32)

GB (33)
int. Cl. A61K1/36,C07K 14/02 .1/36 (51)

-   1



٢٨

2003070726 (21)
2003/7/26 (22)

ASTRAZENECA AB (71)
PREMJI MEGHANI (72)

COLIN BENNION

RONALD COOK ANTONY

ROGER VICTOR BONNERT

MARK RICHARD EBDEN

ھدى احمد عبد الھادى (74)
مشتقات بیریمیدیل سلفونامید كمعدالت لمستقبل الكیمو كاین (54)

0217431.6 (31)
2002/7/27 (32)

GB (33)

int. Cl. 239/69, 29/00, 31/506, 35/00, 401/12, 403/12, 405/12, 409/12,
413/12, 413/14, A61K 31/5377, A61P 11/00,417/12,C07D 239/48

(51)

-   2



٢٩

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 

معاھدة باریس إطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٣٠

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 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
یھا وق شار ال ى الحاالت الم راض ف ى االعت رتب عل دار ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال

"البراءة  



٣١

2001080869 (21)
2001/8/8 (22)

SMETHKLINE BIOLOGICALS S.A. ,A CORPORAATION (71)
Coin de Hayden (72)

Mitchell Serrantony

Oumar, van aobashtal

Peter Chiu

ھدى سراج الدین (74)
عالج جدید (54)

0019728.5 - 0101334.1 (31)
2000/8/10 - 2001/1/18 (32)

GB (33)
int. Cl. A61K1/36,C07K 14/02 .1/36 (51)

-   1



٣٢

2003070726 (21)
2003/7/26 (22)

ASTRAZENECA AB (71)
PREMJI MEGHANI (72)

COLIN BENNION

RONALD COOK ANTONY

ROGER VICTOR BONNERT

MARK RICHARD EBDEN

ھدى احمد عبد الھادى (74)
مشتقات بیریمیدیل سلفونامید كمعدالت لمستقبل الكیمو كاین (54)

0217431.6 (31)
2002/7/27 (32)

GB (33)

int. Cl. 239/69, 29/00, 31/506, 35/00, 401/12, 403/12, 405/12, 409/12,
413/12, 413/14, A61K 31/5377, A61P 11/00,417/12,C07D 239/48

(51)

-   2



٣٣

بیان
٢٠١٢مارس  بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس





٣٤

راءات الصادرة طبقا "  تم النشر عن الب یةی رة الثان من قانون حمایة ١٩المادة منللفق
ری یة الفك وق الملك محق ون رق صادر بالقان ســنة ٨٢ة ال 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 



٣٥

025572 (11)
2009030295 (21)

2009/3/5 (22)
أحمد محمد قرني مرسي

القاھره/ مدینة نصر_ ش االمام ابن حنبل الحي السابع 19
(71)

أحمد محمد قرني مرسي (72)

(73)
طریقھ ولوحة لعمل الضفائر الكھربائیھ للطائرات (54)

int. Cl. H05K 3/36 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   1

025587 (11)
2003121089 (21)
2003/12/17 (22)

ENI S.p.A
Piazzale E. Mattei 1 – Rome, Italy

(71)

Ciccarelli Liberato Giampaolo (72)

(73)
سمر احمد اللباد (74)

طریقھ الزالھ كبریتید الھیدروجین الموجود فى الغاز الطبیعى (54)
MI2002A 2709 (31)

2002/12/20 (32)
IT (33)

int. Cl. F25J3/023/08 & B01D53/14, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   2



٣٦

025589 (11)
2009030397 (21)

2009/3/25 (22)
ایناس حسین السید مبارك/د

جمھوریة مصر العربیھ-جیزة-الدقي-االنصار14 
(71)

ایناس حسین السید مبارك/د (72)

(73)
مثبت لقیاس عینات قوة الربط القصیة والمیكرو قصیة (54)

int. Cl. G01N 21/01, 3/08, 3/24 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   3

025592 (11)
2010081312 (21)

2010/8/4 (22)
PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY)
4 strand veien -n 1326 lysaker - Norway

(71)

Stig Rune Lennart Tenghamn (72)

(73)
محمد كامل مصطفى (74)

الھزازات طریقھ لتولید اشارات حافزه لطیف انتشار لمجموعھ مرتبھ او لتنظیم معین من
شرائح ن ثنائى الطور فى كل شریحھ منیالزلزالیھ باستخدام عملیات متعدده للتضم

االشارات الحافزه

(54)

12/462954 (31)
2009/8/12 (32)

US (33)
int. Cl. G01V 1/38 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   4



٣٧

025593 (11)
2010081311 (21)

2010/8/4 (22)
PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY)
4 Starndvin - that of Izkur 1366 - Norway

(71)

Stig Rune Lennart Tenghamn (72)

(73)
محمد كامل مصطفى (74)

تجمیع مجسات رتل مسماعات مائیھ زلزالى بحرى ثنائى المجس وطریقھ للمسح الزلزالى (54)
12/583.861 (31)
2009/8/27 (32)

US (33)
int. Cl. G01V 1/38 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   5

025594 (11)
2007110569 (21)

2007/11/4 (22)
مجدى عبد المحسن محمد محمد

حارة حسن الحلو من حجازى الغربى روض الفرج7
(71)

مجدى عبد المحسن محمد محمد (72)
االلیھ الحدیثھ لتطویر االلعاب الجماعیھ (54)

int. Cl. A63B 69/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   6



٣٨

025619 (11)
2005020086 (21)

2005/2/19 (22)
LES LABORATOIRES SERVIER
12 Place de la Devinz Korpefoy 92415 Cedex, France

(71)

SOUVIE JEAN CLAUDE (72)

LECOUVE JEAN PIERRE

BRIGOT DANIEL

LERESTIF JEAN MICHEL

سمر اللباد (74)
أون-٢–بنزازیبین – ٣-H2 -تتراھیدرو -٥، ٤، ٣، ١تخلیق مركباتعملیھ جدیده ل

ح اإلضافھ منھ مع حمض مقبول صیدالنیاً المافي تخلیق إیفابرادین واواستخدامھ
(54)

0403828 (31)
2004/4/13 (32)

FR (33)
int. Cl. C07B 35/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   7



٣٩

025621 (11)
2004120511 (21)
2004/12/15 (22)

.المركز القومى للبحوث 
ـ الدقى–اتصال براءات االختراع مكتب–المركز القومى للبحوث / -شارع التحریر33

ع. م . الجیزة ـ ج

(71)

مختار محمد عبد القادر (72)

فرید عبد الكریم ابراھیم

نھال سامي أحمد فتحي

سالمنادیة جمیل

ماجده محسب السید (74)
والحشریھ اثناء طریقھ حدیثھ لتطھیر وتعقیم المنتجات الزراعیھ الجافھ ضد االفات الفطریھ

التخزین
(54)

int. Cl. A01N 25/02,A23N 7/00,C05F 11/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   8



٤٠

025622 (11)
2006040157 (21)

2006/4/19 (22)
المركز القومى للبحوث

الدقى–براءات االختراع مكتب اتصال–المركز القومى للبحوث / -شارع التحریر33
(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

(73)
محسب السیدماجده  (74)

وزان غیر ذائبھ فى المحالیل المائیھتلكیاطریقھ لتحضیر مركبات مخلبیھ من  (54)
int. Cl. C08B37/00, 37/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   9



٤١

025623 (11)
2006080449 (21)

2006/8/20 (22)
المركز القومى للبحوث

الدقى–براءات االختراعمكتب اتصال-لمركزالقومي للبحوث ا/ -شارع البحوث33
(71)

منال عبد العزیز حامد عبد العزیز (72)

ناجى سبع الرجال عبد الحمید رزق

(73)
منى محمد فرید/ أمال یوسف أحمد/ ماجدة محسب السید (74)

من سط فى طبقتین فقططریقھ لفصل الخالیا الكبدیھ حول الورید البابى و الورید االو
متعدد الطبقاتPercollمحلول ال

(54)

int. Cl. C07K63/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  10



٤٢

انبی
للطلبات ٢٠١٢بالبراءات الصادرة خالل شھر مارس 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٤٣

صادرة طبقا "  راءات ال 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 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 



٤٤

025573 (11)
PCT/NA2007/001327 (21)

2007/11/28 (22)
MICROSOFT CORPORATION.(UNITED STATES OF AMERICA)
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 (US)

(71)

HUTTON, YORK, R (72)

BLACKLEY, CHRISTOPHER, S

SIKKA, AJAY

NEAULT, DANIAL, G

(73)
سمر أحمد اللباد (74)

جھات البیع المستقلھ للبرامجطریقھ للتحمیل الرقمى من (54)
PCT/US2006/015331 - 60/686.368 - 11/246.512 (31)

2006/4/21 - 2005/5/31 - 2005/10/07 (32)

USS (33)

int. Cl. G06F 9/445 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   1



٤٥

025574 (11)
PCT/NA2007/000384 (21)

2007/4/17 (22)
GISSING, Gerhard
Jasnitz 81, A-8643 Allerheiligen - AUSTRIA

(71)

GISSING, Gerhard (72)

(73)
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 - AT (33)

int. Cl.C07D 40/14, 409/14, 413/14, C07D 417/14 & A01N 43/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   2



٤٦

025575 (11)
2008071269 (21)

2008/7/28 (22)
IMPRESS METAL PACKAGING S.A
Route departementale 306 F-72206 Crosmieres-La Fleche Cedex (FR)

(71)

JONGSMA, Jelmer Eelke (72)

JOUILLAT, Jean-Francois

(73)
ھدى انیس سراج الدین (74)

غذائیةمواد وعاء قابل للتمدد بھ غطاء إلعطاء تحكم فى منطقة الراس فى علبة  (54)
PCT/EP2007/051053 - 4,005058 (31)

2007/2/2 - 2006/2/3 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. B65D79/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   3



٤٧

025576 (11)
2009091367 (21)

2009/9/16 (22)
HADLEY INDUSTRIES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Downing Street,Smethwick,Warley,West Midlands B66 2PA- U.S.A

(71)

HUMPAGE, Roy (72)

DEELEY, Geoffrey, Thomas

CASTELLUCCI, Michael

(73)
ھدى سراج الدین (74)

رقیقة من مادة باردة ، وطریقة ووسیلة لتصنیعھا (54)
- PCT/GB2008/000261 -11/962,564 - 0722263.1 (31)

2007/12/21 - 2007/11/13 - 2008/1/24 (32)
US - GB - GB (33)

int. Cl. B21D 13/10,E04C 2/32 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-   4



٤٨

025577 (11)
2009111707 (21)
2009/11/22 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED
P.O. Box 4740,Houston, TX 77210 - U.S.A

(71)

CREWS, James, B. (72)

HUANG, Tianping

(73)
الدینھدى سراج (74)

إجراءات وتركیبات لحمایھ خزان (54)
- PCT/US2008/066484- 11/754,786 (31)

2007/5/29 - 2008/6/11 (32)
US - US (33)

int. Cl. C09K 8/506,C09K 8/68, E21B 33/138 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-   5



٤٩

025578 (11)
2010020288 (21)

2010/2/21 (22)
BAKER HUGHES INCORPORATED
P.O. Box 4740,Houston, TX 77210-4740

(71)

AUGUSTINE, Jody, R. (72)

(73)
ھدى سراج الدین (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 - US (33)

int. Cl. E21B 43/08 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-   6



٥٠

025579 (11)
PCT/NA2007/000950 (21)

2007/9/9 (22)
YUGENKAISHA JAPAN TSUSYO
4-30, Ro, Shinbo-machi, Kaga-shi Ishikawa 9220401 (JP)

(71)

KITAGAWA, KATSUYUKI (72)

(73)
سمر أحمد اللباد (74)

ھیكل سھل التفكیك والتركیب وطریقھ لتجمیعھ (54)
PCT/JP2005/004235 (31)

2005/3/10 (32)
JP (33)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   7



٥١

025580 (11)
PCT/NA2007/000022 (21)

2007/1/10 (22)
EISENMANN MASCHINENBAU GBMH & CO. KG
Tübinger Str. 81 71032 Böblingen (DE)

(71)

KATEFIDIS, Apostolos (72)

(73)
سمر اللباد (74)

جھاز فصل حبیبات دقیقة (54)
PCT/EP2005/007614 - 10 2004 034 1516 (31)

2005/7/13 - 2004/7/15 (32)
EP - DE (33)

int. Cl. B01D45/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   8



٥٢

025581 (11)
PCT/NA2006/001178 (21)

2006/12/7 (22)
INEOS MANUFACTURING BELGIUM NV
Scheldelaan 482S B-2040 Antwerpen (BE)

(71)

GODON, Pascale (72)

(73)
سمر اللباد (74)

نابیب من البولي إیثیلیناتنجات تجھیزة أر (54)
- PCT/EP2005/005823- 04253420.6 (31)

2004/6/9 - 2005/5/27 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. C08L 23/06, 23/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   9



٥٣

025582 (11)
2009111615 (21)

2009/11/2 (22)
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo,1088215 - JAPAN

(71)

SONODA, Keisuke (72)

NAGAO, Shozo

(73)
سمر اللباد (74)

جھاز تھویھ (54)
- PCT/JP2008/062359- 2007-191840 (31)

2007/7/24 - 2008/8/7 (32)
JP - JP (33)

int. Cl. C02F 1/20  19/00, 53/50,  53/77, (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-  10



٥٤

025583 (11)
2009091380 (21)

2009/9/23 (22)
Omya Development AG
Baslerstrasse 42,CH-4665 Oftringen - SWITZERLAND

(71)

GERARD, Daniel E. (72)

GANE, Patrick A.C.

SCHOLKOPF, Joachim

GANTENBEIN, Daniel

(73)
سمر احمد اللباد (74)

كربونات كالسیوم معالجھ السطح واستخدامھا في معالجھ ماء الصرف (54)
- PCT/EP2008/053337- 07005856.5 (31)

2007/3/21 - 2008/3/19 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. B01J 20/04,B01J 20/04, C02F 1/56, 103/28, 103/32 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-  11



٥٥

025584 (11)
2009020256 (21)

2009/2/24 (22)
HUNDZ SOIL LLC
7530 Rickenbacker Drive,Gaithersburg, MD 20879- U.S.A.

(71)

MORGAN, Modfy (72)

(73)
ھشركھ سماس للملكیھ الفكری (74)

أوساط لنمو النباتات وطریقة لصنعھا (54)
- PCT/US2007/075362-  11/509,034 (31)

2006/8/24 - 2007/8/7 (32)
US - US (33)

int. Cl. A01N 25/00 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-  12



٥٦

025585 (11)
2008060932 (21)

2008/6/4 (22)
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048260 (JP)

(71)

MANABE, AKIO (72)

(73)
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 - JP - JP (33)

int. Cl. A01N43/58,A01P3/00, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  13



٥٧

025586 (11)
PCT/NA2007/001371 (21)

2007/12/5 (22)
UHDE GMBH - GERMANY
FRIEDRICH- UHDE- STR. 15,44141 DORTMUND- GERMANY

(71)

NIEHUES, PAUL (72)

WITTRIEN, RAINER

WÖLZL, WILFRIED

HASTEDT, HELMUT

HAGEN, RAINER

TYSS EMKRUPP UHBH
FRIEDRICH- UHDE- STR. 15,44141 DORTMUND- GERMANY

(73)

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)

EP - DE (33)
int. Cl. C05G 3/00, 5/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  14



٥٨

025588 (11)
2008081397 (21)

2008/8/19 (22)
PANDROL LIMITED
5563 Station Road, Addlestone, Surrey KT15 2AR, United Kingdom

(71)

COX, Stephen, John (72)

PORRILL, John, Phillip

(73)
سھیر میخائیل رزق (74)

صفیحة مانعة للتسرب الداة تثبیت مشبك قضیب سكة حدید و طریقھ لتصنیع العارض (54)
- PCT/GB2007/000611- 2,0603434 (31)

2006/2/21 - 2007/2/21 (32)
GB - GB (33)

int. Cl. E01B 9/30, 3/28, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  15



٥٩

025590 (11)
2009010097 (21)

2009/1/21 (22)
TESSELLATED GROUP LLC
3380 Atlas Peak Road,Napa, CA 94558  - U.S.A

(71)

GALE, Gregory, (72)

(73)
محمد كامل مصطفى (74)

ھیكل دعم مجسم ثالثى األبعاد (54)
- PCT/ US 2007/073932- 11/459,550 (31)

2006/7/24 - 2007/7/19 (32)
US - US (33)

int. Cl. E04C 2/32, 2/34 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-  16



٦٠

025591 (11)
2008091484 (21)

2008/9/4 (22)
MTEM LTD(UNITED KINGDOM)
40 SCIENNES EDINBURGH EH9, 1NJ- UNITED KINGDOM

(71)

ZILKOWSKI, ANION (72)

(73)
محمد كامل مصطفى (74)

وجعلھا توخى أمثلیة البارامترات والمؤشرات الكھرومغناطیسیة متعددة الظواھر العابرة
لیةأقرب ما تكون إلى الكمال والفعا

(54)

- PCT/GB2007/000843 - 0604829.2 (31)
2006/03/10 - 2007/9/3 (32)

GB - GB (33)
int. Cl. G01V 3/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  17



٦١

025595 (11)
PCT/NA2006/000178 (21)

2006/2/21 (22)
Stoller Enterprises,
4001 W. Sam Houston Parkway North, Suite 100, Houston, TX
77043, USA

(71)

Stoller Jerry H. (72)

(73)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

تثبیط مسببات األمراض واآلفات النباتیة باستخدام أو بتنشیط إفراز االوكسینات (54)
- PCT/US2004/026700- 10/677.708-    60/497.150 (31)

2003/8/22 - 2003/10/2 - 2004/8/18 (32)
US - US - US (33)

int. Cl. A01N 25/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  18



٦٢

025596 (11)
2009101468 (21)

2009/10/5 (22)
SAINT-GOBAIN ISOVER
18 Avenue d'Alsace,F-92400 Courbevoie - FRANCE

(71)

BOULANOV, Oleg (72)

ELLISON, Christopher

ھدى احمد عبد الھادى (74)
موقد احتراق داخلى (54)

- PCT/FR2008/050610- 0754402 (31)
2007/04/12 - 2008/4/7 (32)

FR - FR (33)
int. Cl. C03B 37/04,F23C 3/00, 7/04, (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-  19



٦٣

025597 (11)
2008050890 (21)

2008/5/25 (22)
1-INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE
1,4 AVENUE DE BOIS PREAU, F -92852 RUEIL MALMAISON
CEDEX-FRANCE
2- ENI S.P.A
  PIAZZALE E. Mattel1, 1 I-roma-Italy

(71)

ROLLAND, MATTHIEU (72)

BRUNARD, NATHALIE

VIGUIE, JEAN-CHRISTOPHE

(73)
ماجدة ھارون (74)

جھاز ترشیح ثانوى مناسب لمعالجة ثالثیة الطور (54)
PCT/FR2006/002648 - 0513207 (31)

2006/12/1 - 2005/12/20 (32)
FR - FR (33)

int. Cl. B01D 29/00, C01G2/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  20



٦٤

025598 (11)
2008111884 (21)
2008/11/19 (22)

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH CO.
WIENERBERGSTRASSE 11, 1100 WIEN -AUSTRIA

(71)

MORALES, Rodolfo, Davila (72)

PALAFOX-RAMOS, JORGE

(73)
ماجدة ھارون (74)

بزباز صب (54)
PCT/GB2007/001878-  GB0610809.6 - (31)

2006/6/1 - 2007/5/21 (32)
GB - GB (33)

int. Cl. B22D 41/50 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-  21



٦٥

025599 (11)
PCT/NA2007/001332 (21)

2007/11/29 (22)
CASALE CHEMICALS S.A (SWITZERLAND)
Via Giulio Pocobelli, 6 CH-6900 Lugano-Besso (CH)

(71)

FILIPPI, Ermanno (72)

BEDETTI, Gianfranco

ZANICHELLI, Luca

(73)
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 - EP (33)

int. Cl. C01B3/38, 3/36 &B01J19/26&F23D14/24, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  22



٦٦

025600 (11)
2009030411 (21)

2009/3/29 (22)
EARTH TO AIR SYSTEMS, LLC
123 Southeast Parkway,Suite 160,Franklin, TN 37064- U.S.A.

(71)

WIGGS, B., Ryland (72)

(73)
سمر اللباد (74)

تبرید تبادلي مباشر/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)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-  23



٦٧

025601 (11)
2010061112 (21)

2010/6/28 (22)
SREE RAMCIDES CHEMICALS PVT LTD
7 Duraisamy Road,T. Nagar,Chennai 600 017 - INDIA

(71)

SUNDARESAN, S. (72)

(73)
یوسف محمد حافظ (74)

منتج لزیاده التمثیل الضوئى (54)
- PCT/IN2008/000520- 331/CHE/2008 (31)

2008/2/8 - 2008/8/21 (32)
IN - IN (33)

int. Cl. C05C 11/00,C05G 1/00 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-  24



٦٨

025602 (11)
2010020203 (21)

2010/2/8 (22)
INVENT UMWEL T-UND VERFAHRENSTECHNIK AG
Am Weichselgarten 36,91058 Erlangen - GERMANY

(71)

HOFKEN, Marcus (72)

(73)
مصطفى حسین الشافعى  (74)

المنشطةأةجھاز تحریك الحم (54)
PCT/EP2008/004915 - 10 2007 037 584.2 (31)

2008/6/19 - 2007/8/9 (32)
EP– DE (33)

int. Cl. B01F 3/04, 7/00,C02F 3/20 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-  25



٦٩

025603 (11)
2009121781 (21)

2009/12/7 (22)
F L SMIDTH A/S
Vigerslev Allé 77,Valby,DK-2500 Copenhagen - DENMARK

(71)

HELM, Alexander (72)

NISSEN, Rasmus Thranberg

(73)
ھدى عبد الھادى (74)

مطحنھ إسطوانیھ لطحن ماده جزیئیھ (54)
PCT/EP2007/056771 (31)

2007/4/7 (32)
EP (33)

int. Cl. B02C 15/00 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-  26



٧٠

025604 (11)
2009010053 (21)

2009/1/13 (22)
UNILEVER PLC
UNILEVER HOUSE, BLACK FRIARS, LONDON GREATER
LONDON EC4P 4BQ-UNITED KING DOM

(71)

WILLIAMSON, Ann (72)

(73)
ھدى عبد الھادى (74)

شراب محسن (54)
06291197.9 - PCT/EP2007/056079 (31)

2006/7/24 - 2007/6/19 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. A23F 3/40,A23L 1/29, 1/30, 2/60 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

-  27



٧١

025605 (11)
2009091412 (21)

2009/9/28 (22)
UNILEVER PLC
Unilever House,Blackfriars,London Greater London EC4P 4BQ-
UNITED KING DOM

(71)

DAS, Julie, Rosalyn (72)

RYAN, Philip, Michael

VALCARENGHI, Ivan

WARD, David, Richard

ABBAS, Syed, Husain

(73)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

تركیب تنظیف المرحاض (54)
 PCT/EP2008/053023- 07106224.4 (31)

2007/4/16 - 2008/3/13 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. C11D 17/00, 3/00 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة
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٧٢

025607 (11)
PCT/NA2007/000638 (21)

2007/6/20 (22)
EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC (UNITED STATES
OF AMERICA)
A CORPORATION OF THE STATE OF DELAWARE 5200
Bayway Drive Baytown, Texas 77520-2101 (US)

(71)

ELIZABETH L STAVENS (72)

MATTHEW J VINCENT

LARRY, L IACCINO

(73)
الھادىھدى أحمد عبد (74)

إنتاج ھیدروكربونات سائلة من المیثان (54)
- PCT/US2005/045703- 60/639.066 (31)

2004/12/22 - 2005/12/19 (32)
US - US (33)

int. Cl. C07C 5/11,2/76, 5/10, & C10G 45/44, 45/46 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٧٣

025608 (11)
PCT/NA2006/000196 (21)

2006/4/23 (22)
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V
GROENEWOUDSEWEG 1, NL-5621 BA EINDHOVEN, THE
NETHERLANDS

(71)

WILHELMUS,J.VAN GESTEL (72)

(73)
ھدى عبد الھادى (74)

ت اضافیھ واحده على االقلطریقھ تسجیل و اعاده عرض اشاره مرئیھ و اشاره معلوما (54)
PCT/IB2004/051562 - EP2003/0103285 (31)

2004/8/25 - 2003/9/4 (32)
WO - EP (33)

int. Cl. G11B 20/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٧٤

025609 (11)
2009081262 (21)

2009/8/20 (22)
DEVELOPMENTAL TECHNOLOGIES, LLC
6404 Manatee Avenue West, Suite N,Bradenton, FL 34209- U.S.A

(71)

GESSER , HYMAN ,D (72)

SINDA, Edmund, A.

LAFRENIERE , DONALD R T

(73)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

جھاز توصیل مائع ومادة غذائیة وطرق مصاحبة لھا (54)
PCT/US2008/054516-11/930,304 - 11/677,642 - (31)

2007/2/22 - 2007/10/31 - 2008/2/21 (32)
US - US - US (33)

int. Cl. A01G 25/00, 31/00 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة
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٧٥

025610 (11)
2010020205 (21)

2010/2/8 (22)
INVENT UMWEL T-UND VERFAHRENSTECHNIK AG
Am Weichselgarten 36,91058 Erlangen - GERMANY

(71)

HOFKEN, Marcus (72)

(73)
مصطفى حسین الشافعى (74)

جھاز تحریك الحماه المنشطھ (54)
PCT/EP2008/005924 - 10 2007 037 586.9 (31)

2008/7/18 - 2007/8/9 (32)
EP - DE (33)

int. Cl.  B01F7/00, 3/04, (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة
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٧٦

025611 (11)
2010020204 (21)

2010/2/8 (22)
INVENT UMWELT- UND VERFAHRENSTECHNIK AG
Am Weichselgarten 36,91058 Erlangen  - GERMANY

(71)

HOFKEN, Marcus (72)

(73)
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)
EP - DE (33)

int. Cl.  B01F 7/00, 3/04, (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة
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٧٧

025612 (11)
PCT/NA2007/000554 (21)

2007/6/10 (22)
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ
B.V(NETHERLANDS)
Carel van Bylandtlaan 30 NL-2596 HR The Hague (NL)

(71)

JAGER, Marco, Dick (72)

(73)
سمرأحمد اللباد (74)

طریقة وجھاز النتاج تیار غاز طبیعى مسال (54)
PCT/EP2005/056561 - 04106389.2 (31)

2005/12/7 - 2004/12/8 (32)
EP - EP (33)

int. Cl. C10G 5/06, 1/02 & F25J 3/02, (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٧٨

025613 (11)
PCT/NA2005/000380 (21)

2005/7/12 (22)
ASTRAZENECA AB
S-151 85 Södertälje (SE)

(71)

GUILE, Simon, David (72)

(73)
ھـدى عبد الھادى (74)

ثیو بیریمیدینونات واستخداماتھا فى تعدیل مرض مناعة ذاتیة (54)
5 / 0300119 - PCT/SE2004/000052 (31)

2003/1/17 - 2004/1/15 (32)
SE - SE (33)

int. Cl. C07D513/04, A61k31/519, A61P37/02, (51)

ةسن٢٠: مدة الحمایة
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٧٩

025615 (11)
PCT/NA2007/000914 (21)

2007/8/28 (22)
UOP LLC
Frank S. Molinaro Assistant Secretary-Patent Matters 25 East
Algonquin Road P.O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017
(US)

(71)

STANLEY JOSEPH FREY (72)

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)

تحسین استرجاع المنتجات من عملیھ امتزاز بطبقھ متحركھ محاكیھ (54)
PCT/US2006/007146 - 11/072,883 (31)

2006/3/1 - 2005/3/3 (32)
US - US (33)

int. Cl. C07C 7/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٨٠

025616 (11)
PCT/NA2007/000630 (21)

2007/6/19 (22)
PIRELLI TYRE S.P.A (ITALY)
Viale Sarca, 222 I-20126 Milano (IT)

(71)

MONTANARO, FABIO (72)

LO PRESTI, GAETANO

MARYO MARTEN

LO PRESTI, GAETANO

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى (74)
اطار مركبة حمل ثقیلة (54)

PCT/EP2004/014519 (31)
2004/12/21 (32)

EP (33)
int. Cl. B60C 1/00  ,B60C 9/18 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  37



٨١

025617 (11)
2009040475 (21)

2009/4/8 (22)
ABB RESEARCH LTD
Affolternstr. 52,CH-8050 Zürich- SWITZERLAND

(71)

SCHAAL, Stéphane (72)
(73)

ھدى عبد الھادى (74)
منخفضة) فرق جھد(ذو فلطیة ) كھربائى أومیكانیكى(ملف ومحول  (54)

PCT / CH 2006 / 000582 (31)
2006/10/19 (32)

CH (33)
int. Cl. H01F 27/28, 27/32 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة
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٨٢

025618 (11)
2009060849 (21)

2009/6/7 (22)
DAT-SCHAUB a.m.b.a.
Flaesketorvet 41,DK-1711 Copenhagen V - DENMARK

(71)

HANSEN, Kim (72)

HANSEN, Erik, Torngaard

ANDERSEN, Knud

(73)
ھدى عبد الھادى (74)

زینیبیعیة باستخدام ترانسجوتامط) اغلفة غشائیة ( عملیة لتجمیع قطع امعاء  (54)
- PCT/DK2007/000535- PA 2006 01616 (31)

2006/12/8 - 2007/12/07 (32)
DK - DK (33)

int. Cl. A22C 13/00, 17/14 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة
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٨٣

025620 (11)
2009050686 (21)

2009/5/11 (22)
MONTESINOS, Philippe, Marc
10, route de Langlade,F-30620 Bernis-  FRANCE

(71)

MONTESINOS, Philippe, Marc (72)

(73)
خالد مجدى مختار حمادة (74)

جھاز امن لنقل وتخزین غاز الھیدروجین (54)
- PCT/FR2007/001840- 0609960 (31)

2006/11/13 - 2007/11/07 (32)
FR– FR (33)

int. Cl. B64B 1/50, 1/60,B64C 37/02 (51)

سنھ ٢٠: مدة الحمایة
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٨٤

بیان
٢٠١٢مارس بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



٨٥



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 



٨٦

025606 (11)
2000040548 (21)

2000/4/29 (22)
PFIZER PRODUCTS INC
Eastern point road, groton, CT06340- United States OF AMERICA

(71)

LIU, KEVIN, KUN - CHIN (72)

DOW, ROBERT, LEE

SWICK ANDREW G

MORGAN BRADLEY P

ھدى احمد عبد الھادى (74)
معدالت مستقبل جلوكوكورتیكوید (54)

60/132130 (31)
1999/4/30 (32)

US (33)
Int. Cl. C07C 35/42, C07C A61K 31/05, 31/325 ,  31/122,
31/4406,31/4402, 31/4409, C07C 49/675, 271/44, C07D
213/40,213/30, 213/75, 241/18, 241/20, 295/12,

(51)

٢٨/٤/٢٠٢٠تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة
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٨٧

025614 (11)
2002050542 (21)

2002/5/22 (22)
ELI LILLY & COMPANY
Lilly Corporate Center - Indianapolis - Indiana - United States Of America

(71)

Godfrey, Alexander Glenn (72)

Theodore Judson Jr.

David Herron you

Hong polyethylene

Viktor Jinkay Liao

William Thomas McMillin

Shawn Christopher Miller

Nikolai Antonio Mort

Edward S. Smith, R.

Jonathan Michael Yingling

Jason Scott Sauer

Douglas wadi Bijet

Paula Siapty

Todd Vincent Dikolo

ھدى احمد عبد الھادى (74)
مشتقات بیروالت جدیدة كعوامل صیدلیھ (54)

60/293.464 (31)
2001/5/24 (32)

US (33)
Int. Cl. C07D471/04, 487/04, 498/04, 31/33, 31/41, 31/535, (51)

٢١/٥/٢٠٢٢تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة
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٨٨

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٨٩

شأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة لذلك، التأشیر "  لصاحب ال
:فى السجل بالبیانات االتیة

سیتھ او مھنتھ او عنوانھ، ١ راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ل تغیی ـ ك
ك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان المال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٩٠

2008071301 (21)
2008/7/30 (22)

شركة مساھمة المانیة–یو اتش دي أي جي ام بي اتش  (71)

ألمانیا–دورتموند ٤٤١٤١. ١٥اس تي ار –یو اتش دي أي –فریدریش 

سمرأحمد اللباد (74)
فرن تكویك فائق التحكم وطریقة للتحكم فیھ (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یو اتش دي أي جي ام بي اتش :مـــن
سیسنكروب یو اتش دي أي جي ام بي اتش :الـــى

٢٧/٣/٢٠١٢:بـتاریخ

-   1

2010020233 (21)
2010/2/10 (22)

مییجى سیكا كایشا لیمتد (71)

كو طوكیو الیابان-تشوم تشو–٢كیوباشى 4-16

محمود رجائى الدقى (74)
طریقھ النتاج مشتقات بیروبیروبین وانتاج عوامل وسیطھ منھا (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
مییجى سیكا كایشا لیمتد:مـــن

مییجى سیكا فارما كو لیمتد:لـــىا
٢٨/٠٣/٢٠١٢:بـتاریخ
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٩١

2010101675 (21)
2010/10/10 (22)

یو اتش دى اى جى ام بى اتش (71)
سمر اللباد (74)

طریقھ لفصل ناتج التكثیف لعملیھ العاده التشكیل بالبخار (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

یو اتش دى اى جى ام بى اتش:مـــن
اتش دى اى جى ام بى اتشسینسكروب یو:الـــى

٢٧/٠٣/٢٠١٢:بـتاریخ

-   3

2009101530 (21)
2009/10/18 (22)

افریكان اكسبلوسیفز لیمتد (71)
ندتون ، سا٢١٩٦ذا وودالندس ، وودالندس دریف ، وودمید ، . او ایھ إي سي اي بلیس /سي

جنوب افریقیا
محمد عبدالعال عبدالعلیم (74)

صمام تحكم (54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

افریكان اكسبلوسیفز لیمتد:مـــن
ایل مینینج سیرفز لیمتد:الـــى

١٩/٠٣/٢٠١٢:بـتاریخ
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٩٢

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٩٣

یة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھا أو تقریر حق "  ل ملك یجوز نق
یھا تفاع عل تقل ملكی. االن تجاریة ورھنھا ال تن ال ال یع المح ام الخاصة بب ع عدم اإلخالل باألحك ة وم

نھا أو ت راءة وال یكون رھ ر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من تاریخ التأشیر بذلك فى قرالب ی
راءات ى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل الب من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر ٢١یأت

٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٩٤

2009071026 (21)
2009/7/2 (22)
رما سبوتكال انت كورتكس فا (71)

سمر اللباد (74)
بنزوتریازینون لتعزیز اإلستجابات المشبكیة] ٣، ٢، ١[–المستبدلة –٣ركبات م

الجلوماتیرجیة
(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
.كورتكس فارما سبوتكال انت:مـــن
لى البوراترز سرفیر:الـــى

٢٠/٠٣/٢٠١٢:بـتاریخ

-   1

2011071211 (21)
2011/7/20 (22)

اوستینج، كینیث (71)
سمر اللباد (74)

نظام یتم تشغیلھ للتتبع الشمسي المتحكم فیھ بالتغذیھ المسبقھ (54)
نقل الملكیة:التقریر القانونى

اوستینج، كینیث:مـــن
سوریجیكال تكنولوجى اى ان سىانسبیرد:الـــى

١/٠٤/٢٠١٢:بـتاریخ

-   2



٩٥

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



٩٦

2007030129 (21)
2007/3/13 (22)

عبد الفتاح محمد محسن بدوى (71)

ش الحجاز ، النزھھ ، مصر الجدیده83

تولیفھ احماض امینیھ كعالج مناعي المراض الكبد والسرطان واالیدز (54)
ن محمد احمد الخوليمروا (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

2007050218 (21)
2007/5/2 (22)

جعبريخلیل صالح عودة ال (71)

١٣المفرق ص ب -االردن

عالج الباصور عن طریق الفم باالعشاب الطبیھ الطبیعیھ (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

2008091613 (21)
2008/9/28 (22)

شركة إنجلیزیة محدودة المسئولیة–جالكسو جروب لیمتد  (71)
-صفر إن إن ٦جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى أفینیو جرینفورد میدل إسكس یو بى 

المملكة المتحدة
D3 بل الدوبامینكمعدالت مستق] ، صفر ١، ٣[ مشتقات ھكسیل أزابیسیكلو  (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 

-   3



٩٧

2010010007 (21)
2010/1/3 (22)

شركة مساھمة فرنسیة–ترانسجین اس ایھ  (71)
–جرافینستادین ایلكیرش٦٧٠٠-اف. دي اندرناش . جونتیر . بارك دي انوفاتشن بولیفارد 

فرنسا
سالالت خالیا طیریھ تم إبقاؤھا حیھ (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 

-   4

2010020172 (21)
2010/2/2 (22)

وانج یونج مون (71)

كوریا-٠١٠-٥٤٥دو –سي جوالنام -جوانج یانج . جوجن دونج 1295-12

منھامصیده فئران ومرتكز  (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 

-   5

2010020186 (21)
2010/2/4 (22)

فارما اكتنجیز لشافت ـ شركة المانیة مایر شیرینج  (71)

حدائق القبة ٨٢: ب . ص
جھاز واستخدام لتخزین وتوفیر رقاقات دوائیھ (54)

شادى فاروق مبارك (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض ال/ بعض البیانات و 

-   6



٩٨

2010020283 (21)
2010/2/21 (22)

جلوبال میدیسیف ھولدنجز لیمتد (71)

استرالیا٢٣٠٠ھنتر ستریت نیوكاسل، ان اس دبلیو ٨٠٥فرست فلور، 

سرنجھ امان بھا وسیلھ غلق للكباس (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 

-   7

2010020311 (21)
2010/2/24 (22)
باسف اس اى  (71)

المانيا لوديجا شفين ـ ٦٧، ٦٣
مركبات البیرازول من اجل القضاء على االفات الالفقاریھ (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 

-   8

2010030350 (21)
2010/3/3 (22)

ایمن محمد عثمان الكحكى (71)

٣٠٠٩قطعة -طریق االسماعلیة الصحراوى–جمعیة احمد عرابى 

دعامة الكحكى للقصبة الھوائیھ (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ عض البیانات و ب

-   9



٩٩

2010030369 (21)
2010/3/8 (22)

على حافظ على محمد الفار (71)

مصر-البحیره -كفر الدوار-شیدى شحاتھ –ش عبد القوى فرج 9

ال الحقل البیطرىوسائل مبتكره لقیاس ھرمون اللبتن فى مج (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 

-  10

2010030434 (21)
2010/3/17 (22)

ترناشیونال انكبرید ان-بیونیر ھاى (71)
١٠١٤-٥٠١٣١، جونستون، ایوا ١٠١٤.ب.الثاني و الستون افینیو، ص. دبلیو. ان7100

الوالیات المتحده
جھاز وطریقھ لتغلیف منتجات للتخزین وتعریفھا (54)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)
اإلدارة الخاص باستیفاء قراراعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11

2010030481 (21)
2010/3/24 (22)

للصناعات االسمنتیھ) تایل تك(الشركة المصریھ االلمانیھ  (71)

بیھجمھوریھ مصر العر-القاھره–ش شریف باشا 36

باستخدام كبایھ صب جھاز او ماكینھ لمعایره وصب الخلطھ االسمنتیھ الرطبھ بالحجم
متغیره السعھ

(54)

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

-  12



١٠٠

2010030482 (21)
2010/3/24 (22)

اشرف على نصر السید الوكیل (71)

مصر الجدیده النزھھ١٠شارع الحجاز شقھ 128

شاشھ عرض فیدیو بتكنولوجیا استمرار الرؤیھ (54)
لخاص باستیفاء قرار اإلدارة ااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  13

2010030497 (21)
2010/3/28 (22)

زكریا عبد الغنى ابراھیم حبیب (71)

ـ بحدائق القبة ـ القاھرة٧ش٢م٢٥عمارات حدائق القبة الجدیدة ـ عمارة رقم 

طائرة نفاثة حربیة مفصلیة الجسـم وبرمائیة (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

2010030501 (21)
2010/3/28 (22)

الحسن علي عبدالفتاح مصطفي (71)

حارة رشدى-شارع المزارع-دشنا-قنا

االسطمبات البالستیكیھ لتصمیم المنشئات الخرسانیھ (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 

-  15



١٠١

2010040553 (21)
2010/4/7 (22)

شركة بريطانية / ريديس سيستيز لميتد  (71)

جى دى ٥-٥٥ـ بالكویل ـ ان ار الفریبتون دیریشیر دى اى ١ھیلكوت بالنت ـ بى اوبوكس 
ـ بریطانیا 

تجمیع منظف على شكل حرف تى (54)
ى 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 

-  16

2010040555 (21)
2010/4/7 (22)

مريكية باسف كوربوريشن ـ شركة ا (71)

ـ امریكا٧٩٣٢كامبوس درایف ـ فلورھام بارك ـ ان جى 100

محطھ النمل األبیض بالخرطوشھ القابلھ لالستبدال (54)
طھ حنفي محمود (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبالتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض/ بعض البیانات و 

-  17

2010040602 (21)
2010/4/14 (22)

باجاج أوتو لیمتد (71)

الھند-٤١١٠٣٥–أكوردى ، بون 

مبادل حرارى مجنح ومحرك مبرد بالھواء یتضمن مبادل حرارى مجنح (54)
ھدى سراج الدین (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 

-  18



١٠٢

2010040632 (21)
2010/4/18 (22)

ظافر فاروق عبدالرحمن یوسف (71)
٣عمارة –عمارات كیروسیز -األسكندریة –مصطفى كامل –شارع إبراھیم الشریف9

شقة٨الدور 
الكتاب المضیئ ذو الوسائط المتعددة (54)

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

-  19

2010050714 (21)
2010/5/2 (22)

محمد حسین محمود الھایشھ (71)

شارع الھایشھ من شارع الثانویھ٦المنصوره 

صوب زراعیھ بالستیكیھ (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ البیانات و بعض 

-  20

2010050730 (21)
2010/5/3 (22)

الحسن على عبد الفتاح مصطفى (71)

عماره تنظیم االسره-حاره رشدى -شارع المزارع -دشنا -قنا 

الكوریك الھیدرولیكى (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:القانونىالتقریر 

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  21



١٠٣

2010050858 (21)
2010/5/25 (22)

جى. لیندى ایھ  (71)

نیخ المانیامیو٨٠٣٣١كلوسترھوفشتراسھ 1

تركیب حفازى وعملیھ الولیغمره االثیلین (54)
شركة سماس للملكیة الفكریة (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

2010050894 (21)
2010/5/30 (22)

زیاد عبد الرحمن سعد الجھني (71)

المملكھ العربیھ السعودیھ-اسكان قوى االمن الداخلى–حى الصفا -جده

في الصناعات طریقھ استخالص الزیت من شجره البان العربیھ الصالح للشرب واستخدامھ
الغذائیھ والدوائیھ

(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

2010061029 (21)
2010/6/16 (22)

بایسیرات ایة بى ـ شركة مساھمة  (71)

لییینجو ـ السوید ٢٥١٨١اس ـ ١٢٨٠اوه بوكس بى ـ

نظام الستقبال وارسال بیانات مشفره (54)
سمر اللباد (74)

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

-  24



١٠٤

2010061033 (21)
2010/6/16 (22)

تترا الفال ھولدینجز اند فاینانس ـ شركة سویسریة  (71)

ـ سویسرا ١٠٠٩ـ بى اتش ـ٧٠افینو جنرال ـ جوسان ـ 

نظام تغلیف ھندسى متكامل (54)
محمود رجائى الدقى (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 

-  25

2010061073 (21)
2010/6/21 (22)

دیسكویحبیبن ماس دى بیترلید ویفى اند س  (71)

یلینو ـ ایطالیا ـ رومانو دیز٣٦٠٦٠ت اى ـ ٣/١بیازاتور 

جھاز لتنظیف سلطانیھ الحمام و عنصر تنظیف بھ یمكن التخلص منھ (54)
محمود رجائى الدقى (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 

-  26

2010061119 (21)
2010/6/28 (22)

ان تى تى دوكومو انك (71)

–١٠٠كو طوكیو –شوك شیودا –٢ناجاتاشو 1 - 11

) متعدد الخرج/طریقھ لتقریر معامل الوزن فى نظام اتصاالت محمول متعدد الدخل 
MIMO )ئم لالستعمال فى ھذه الطریقھومحطھ قاعده و جھاز للمستعمل مال

(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 

-  27



١٠٥

2010020317 (21)
2010/2/25 (22)

ریاض حسن خلیل (71)

األسكندریھ-المنتزه –شارع مصطفى كامل أبوقیر 16

تحصین ضد المیكروبات التي تصیب االسماك (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 

-   28

2010060943 (21)
2010/6/6 (22)

یو اتش دى اى حى ام بى اتش ـ شركھ مساھمة  (71)

دورتموند ـ المانیا ٤٤١٤١-١٥فریدریش ـ یو اتش ـ دى اى ـ ستراس ـ 

عملیھ لترع الكبریت من غازات تغذیھ تشتمل علي اولفین (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 

-   29

2007050272 (21)
2007/5/28 (22)

ة المانیة مساھمةشرك، .ج.ایلبیون أ (71)

المانیا، رادیبیول ١٩١,٠١٤٤٥میسنیر ستراس 

عملیات لتحضیرھا،١٠استخدامھا كموانع فوسفودیستراس ، بیرازینات[e -٢، ٣[بیریدو (54)
سھیر میخائیل رزق/أ (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 

-   30



١٠٦

2007050273 (21)
2007/5/28 (22)

شركة المانیة مساھمة، .ج.ایلبیون أ (71)

المانیا، رادیبیول ١٩١,٠١٤٤٥میسنیر ستراس 

و عملیات 10 استخدامھا كموانع فوسفودیستراس، اتبیرازین[e -٢، ٣[بیریدو-امینو-4
لتحضیرھا

(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 

-   31

2008050754 (21)
2008/5/7 (22)

لوكسمبورج-شركة مساھمة–كي جي . سینس ان موشن جى ام بي اتش اند سي اوه  (71)

لوكسمبورج–لوكسمبورج ٢٣١٤-بالس دي باریس ال . ایھ 2

لوحة إعالنات (54)
سمر أحمد 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 

-   32

2008091465 (21)
2008/9/2 (22)

لى البوراتوز سیرفر (71)

فرنسا-كوربیفوى سیدكس ٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز 12

والتركیبات الصیدالنیھ متجانسھ ، وطریقھ تحضیرھا ،مشتقات سیكلو الكیل حلقیھ غیر
التى تشتمل 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 

-   33



١٠٧

2008091489 (21)
2008/9/4 (22)

ویــث ، شركة متحدة (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ،مادیسون ، نیوجیرسى 

RAGE طرق وتركیبات لمضاده (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 

-   34

2008091557 (21)
2008/9/21 (22)

شركة ذات مسئولیة محدودة بریطانیة-جالكسو جروب لیمتد-1 (71)
جى بى(اوه ان ان،٦و جرین فورد، میدلسیكس یوبىجالسكو ولكم ھاوس ، بیركلى افینی

انجلترا-(
صیغ جدیدة (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 

-   35

2010010045 (21)
2010/1/10 (22)

عبد العزیز عبد الخالق مسعد (71)

المنوفیھ-قویسنا

)فطریات الجلد فى الحیوانات( لقاح ضد مرض درماتوفیتوسیس (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ یانات و بعض الب
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١٠٨

2010030341 (21)
2010/3/2 (22)

محمد حسین محمود الھایشھ (71)

شارع الھایشھ من شارع الثانویھ٦المنصوره 

محطاتج الىسیاره ھوائیھ ذاتیھ الملىء والحركھ ذو امكانیات عالیھ ال تحتا (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

2010030352 (21)
2010/3/4 (22)

صارمحمد السید احمد احمد صر (71)

٢١٥٥٢اللبان –) ١٠( شقھ ) ٢( بلوك –سوق الجمعھ –المساكن االقتصادیھ 

مبتكره للحد من مصاید مروریھ+ نظام جدید و مبتكر لضمان سالمھ المرور و الطرق 
سرعھ

(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 

-  38

2010030371 (21)
2010/3/8 (22)

جامعھ االسكندریھ (71)

االسكندریھ–كلیھ الزراعھ بالشاطبى –قسم علوم وتكنولوجیا االلبان –الدور االرضي 

مصیده مائیھ ضوئیھ (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



١٠٩

2010030381 (21)
2010/3/8 (22)

رفاعي احمد محمد سعد هللا (71)

الدھار خلف فندق رمسیسالغردقة 

حوائط الیكترونیھ (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

2010030395 (21)
2010/3/11 (22)

محمد احمد فھمى محمد مصطفى زید (71)
شقھ-برج المنى -متفرع من شارع المھندس عثمان احمد عثمان ٣٠٨شارع -سموحھ 
االسكندریھ- 701

جفت تشریحى للجراحھ المیكروسكوبیھ الشافط والغاسل المتزامنان (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  41

2010030396 (21)
2010/3/14 (22)

ایھاب محمود حسن غنیم (71)

الدور السادس-برج الحرمین -ش التامیم ٦/١٦بور فؤاد -بور سعید 

العین االصلیھمیم عدسھ للزرع داخل العین فى حاالت تمزق المحفظھ الخلفیھ لعدسھتص (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



١١٠

2010030417 (21)
2010/3/16 (22)

محسن عبد الوھاب عبد الجید. (71)

٢٤٦رقم-١٨الخارجھ حى السالم ش -الوادى الجدید

جھاز فصل السائل السكرى وااللیاف لثمار التمر (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ عض البیانات و ب

-  43

2010030428 (21)
2010/3/17 (22)

سامة عبد الرءوف عبد الغفار الشاذلي (71)

الخلیفھ-المقطم -منطقھ س 7742

جھاز اندوتانیل (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 

-  44

2010030480 (21)
2010/3/24 (22)

للصناعات االسمنتیھ) تایل تك(الشركة المصریة االلمانیھ  (71)

جمھوریھ مصر العربیھ-القاھره–باشا ش شریف36

باستخدام أوعیةجھاز او ماكینة لمعایرة وصب الخلطة االسمنتیة الرطبة بالحجم (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
المقدمة ومرفقات الطلبالفكرةأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  45



١١١

2010040543 (21)
2010/4/6 (22)

احمد محمد محمد حسن الشرقاوى (71)

القاھرة-حلمیة الزیتون–) ١شقة -٣دور (شارع الكمال-أ3

الشاحن الالسلكى متعدد االغراض (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  46

2010040642 (21)
2010/4/19 (22)

ھانج-شیانج ، ھاسیاو  (71)
، تایوان، لیانشینج رود ، مدینھ جونج ، مقاطعھ تایبي ،٤٧، الن ٦اف ، رقم 1 •

.جمھوریھ الصین الشعبیھ 
ممسحھ (54)

محسن انور حسن (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 

-  47

2010050843 (21)
2010/5/23 (22)

محمد صالح السید محمود سید حمدون (71)

امبابھ. ش عطا خلیل متفرع من ش البصراوى 79

الكھربیھ عند التحكم في كثافھ االجسام للحصول على قوه طفو تستخدم في تولید الطاقھ
المساقط المائیھ

(54)

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

-  48



١١٢

2010050868 (21)
2010/5/26 (22)

شركھ لبنانیھ محدوده المسئولیھ–. م.م.ماجیك ھیربل ش (71)

مشروع النجاه لبنان–بشامون 

حقھ بالتذریھ االلكترونیھ (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 

-  49

2010050888 (21)
2010/5/30 (22)

ارماسیل اینتربریسى ج م ب ھـ (71)

.مینستر ، جمھوریھ المانیا االتحادیھ ٤٨١٥٣ستریت ١٠–بوسش –روبرت 

ماده رغوه البولیستر لھا سلوك مقاوم للھب (54)
ھدى عبد الھادى (74)
خاص باستیفاء قرار اإلدارة الاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  50

2010101773 (21)
2010/10/20 (22)

فیرست جرین بارك بتى لیمتد (71)

استرالیا-٣٧٥٧روبینز افنیو ، ھیومیفال ، فیكتوریا 35

وحده تكثیف شمسیھ (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 

-  51



١١٣

PCT/NA2007/000616 (21)
2007/6/18 (22)

ر برودكتس انـك ، شركة متحدة ، امریكیةفایـز (71)
، لوالیات المتحدة٦٣٤٠كونیكتیكت ایسترن بوینت رود جروتن ، كونیكتیكت 235

.االمریكیة 
ماكرولیـــدات (54)

ھدى أحمد 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 

-  52

2008091502 (21)
2008/9/8 (22)

فایـزر برودكتس انك ، شركة متحدة ، امریكیة (71)
االمریكیة ، الوالیات المتحدة٦٣٤٠كونیكتیكت ایسترن بوینت رود جروتن ، كونیكتیكت 

.
CETP مشتقات امین ثانى بنزیل كمثبطات (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/ بعض البیانات و 

-   53

2009010082 (21)
2009/1/19 (22)

شركة مساھمة امریكیة–فیسوفیوس كروسیبلي كومباني  (71)

امریكا-١٩٨٠٣دي أي ، ویلمینجتون ، فولك روود 103

غطاء علوي لفرن القوس الكھربائي والجزء المركزي لھذا الغطاء العلوي (54)
سمر أحمد اللباد (74)

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

-   54



١١٤

2009030421 (21)
2009/3/30 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-لقومى للبحوث المركز ا/ شارع البحوث 33

انتومواكاریساید (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 

-   55

2009050634 (21)
2009/5/4 (22)

أحمد طھ الرفاعى األلفى (71)

خلف منزل محمد شوشة-شارع الزھور٢-الشعراء-دمیاط

جھاز أمان للبوتاجاز (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبلتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض ا/ بعض البیانات و 

-   56

2009050667 (21)
2009/5/7 (22)

س /اف الى سمیث أ (71)

ـ فالباى ـ الدنمارك٢٥٠٠، دى كیھـ ٧٧فیجرسلف الیھ 

موقد قابل للفك و التركیب (54)
محمود رجائى الدقى (74)

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

-   57



١١٥

2009050752 (21)
2009/5/20 (22)

عبد هللا محمد ابراھیم (71)

ن شمس الشرقیةعی–ش عبد المجید عوض من احمد عصمت 8

إطار سیارة آمن (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 

-   58

2009081289 (21)
2009/8/27 (22)

شركة مساھمھ أمریكیة–بیمارل كوربوراشن ال (71)

امریكا–٧٠٨٠١فلوریدا ستریت باتون روج ، ال ایھ 451

علمیات إلنتاج ھیدروكربونات كبیرة من المیثان و البرومین (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 

-   59

2009101554 (21)
2009/10/21 (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (71)

Schwarzwaldallee 215,CH-4058 Basel

طریاتازا اندولى و استخدامھا كمبیدات للف-٤مشتقات  (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/ بعض البیانات و 

-   60



١١٦

2009111613 (21)
2009/11/2 (22)

ینان بریان ادواردجون (71)

استرالیا-٢٧٥٦ا ن اس دبلیو . ستانیكس بارك روود ویلبیرفورس 197

تنقیھ مائع باستخدام أنظمھ دوامھ ھیدرولیكیھ (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/ و بعض البیانات 

-   61

2009121788 (21)
2009/12/8 (22)

المركز القومى للبحوث (71)

الدقى-شارع التحریر

المبیدات شدیدة الفعالیةاستخدام المواد الدینامیكیة الضوئیة النشطة في إیجاد جیل جدید من (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 

-  62

2009121937 (21)
2009/12/30 (22)

باسف اس اى ـ شركة المانیة  (71)

ـ بوبنھیم ـ روكسیھم ـ المانیا 67067

الحیوانیھثاني فنیل إیثان لمكافحھ اآلفات-٢، ١-أمینو)یل-٢-أزولین(-١مركبات  (54)
طھ حنفي محمود (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 

-  63



١١٧

PCT/NA2007/000002 (21)
2007/1/3 (22)

بایر ھیلثكیر اج (71)

ألمانیا–لیفركوزین 51368

لعالج دوار البحر امینوبیردینات-٦-فینیل-٤-داى سیانو-٥,٣-ثیو-٢استخدام مستبدالت 
و القىء

(54)

خائیل رزقسھیر می (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/NA2007/000025 (21)
2007/1/11 (22)

ناشیونال ج م ب ھـبوھرنجر انجلھایم انتر (71)

.انجلھایم ام رین ، المانیا ٥٥٢١٦–بینجر ستراس ، د 173

مثبطات البولیمراز الفیروسـى (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 

-  65

PCT/NA2007/000033 (21)
2007/1/14 (22)

ایدون فارماسیوتیكالز انـك (71)

.االمریكیة ، الوالیات المتحدة٩٢١٢١جودیكال درایت ، سان دیجو ، كالیفورنیا 9380

أشباه رباعى ببتیـــد (54)
لھادىھدى 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 

-  66



١١٨

PCT/NA2007/000041 (21)
2007/1/16 (22)

ساینا بوتیش اس بي ایھ (71)

سینا ، ایطالیا١٥٣١٠٠-١فیا فورنتینا 

فینیل ثیازول واالستخدام العالجي لھا-٤-كربامید -٢تحضیر مشتقات  (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 

-  67

PCT/NA2007/000073 (21)
2007/1/25 (22)

جالكسو جروب لیمتد (71)
-صفر إن إن ٦جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى أفینیو جرینفورد میدل إسكس یو بى 

المملكة المتحدة
از الھضمىمشتقات بیبرازین مفیدة فى عالج إضطرابات الجھ (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 

-  68

PCT/NA2007/000080 (21)
2007/1/25 (22)

ریتشار جیدون فیسیتي جایر ار تي (71)

المجر-بودابست ١١٨٦اتش -٢١-١٩جیومورو 

مشتقات أمید حمض كربوكسیلي حلقي غیر متجانس جدید (54)
سمر 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 

-  69



١١٩

PCT/NA2007/000276 (21)
2007/3/13 (22)

شركة فرنسیة مساھمة–سانوفي افینتس  (71)

باریس فرنسا٧٥٠١٣افیني دي فرانس دي ، فرنسا اف 174

مھا العالجيون بیریدین، تحضیرھا وإستخدا-٢-مشتقات اندولین (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 

-  70

PCT/NA2007/000381 (21)
2007/4/16 (22)

دفت ساینس بى تى لیتد، شركة محدودة المسئولیة ، استرالیام (71)

أ ، استرالیا. س ٥٠٦٩بینھام رود ، ستبنى 38

) یل -٣-بیریدین ) -٤(-٣-مثیل -N - [ 4- ( یل مثیل-١-مثیل بیبرازین -٤(-٤استخدام 
c-fms ینیزكبنزامید لتثبیط مستقبل التیروسین] فنیل) یل امینو -٢-بیریمیدین 

(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/ بعض البیانات و 

-  71

PCT/NA2007/000465 (21)
2007/5/9 (22)
شركة امریكیة-الكون انك  (71)

ھاننبرج سویسرا٦٣٣١ك ھـ ، ٦٩بوش ٦٢ص ب 

تكوینات موضعیة من النیبافیناك (54)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس (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



١٢٠

PCT/NA2007/000498 (21)
2007/5/23 (22)

المیرال برودیسفرما اس ایة  (71)

أسبانیا–، برشلونة ٠٨٠٢٢–إى ١٥١روندا دیل جینرال میترى ، 

مشتقات بیریدوثینوبیریمیدین جدیدة (54)
سراج الدینھدى آنیس  (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/NA2007/000546 (21)
2007/6/7 (22)

كة مساھمة ، سویدیةاسترا زینیكا أ ب ، شر (71)

.سودرتالج ، السوید –١٥١٨٥س 

مشتقات ھیدایتوین مفیدة كمثبطات میتالوبروتیناز (54)
ھدى أحمد عبد الھادى (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 

-  74

PCT/NA2007/000576 (21)
2007/6/13 (22)

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة -٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

وإلتھابیة، ج علل عصبیة ، وتكاثریة خلویةمناظرات رابامیسین وإستخداماتھا فى عال (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/ بعض البیانات و 

-  75



١٢١

PCT/NA2007/000623 (21)
2007/6/19 (22)
شركة أمریكیة مساھمة–ثیرافانس إنك  (71)

الوالیات المتحدة٩٤٠٨٠ذجیت واى بولیفار ، جنوب سان فرانسیسكو سى إیھ 901
اآلمریكیة

كربوكسامید-مركبات إندازول  (54)
ھدى سراج الدین (74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  76

PCT/NA2007/000641 (21)
2007/6/20 (22)

شركة إنجلیزیة محدودة المسئولیة–جالكسو جروب لیمتد  (71)
-صفر إن إن ٦وم ھاوس بیركیلى أفینیو جرینفورد میدل إسكس یو بى جالكسو ویلك

المملكة المتحدة
– ١H–ثانى ھیدرو – ٣R , 6R ) – 3 – ( 2 ، 3( مستبدل –٦، ١مشتقات  (54)

ھدى سراج الدین (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 

-  77

2009060917 (21)
2009/6/17 (22)

اس ام اس سیماج ایھ جي (71)

ـ دیسلدروف ـ المانیا ٤ادوارد ت تشلومان ـ ستراس 

قالب تبرید مفاجئ للصب المستمر بھ قناة مبردة (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 

-   78



١٢٢

PCT/NA2007/000013 (21)
2007/1/8 (22)

ي افینتسسانوف (71)

فرنسا-باریس ٧٥٠١٣-اف ، افیني دي فرانس 174

فینیل ثیازول واالستخدام العالجي لھا-٤-كربامید -٢تحضیر مشتقات  (54)
سمر 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 

-   79

PCT/NA2007/000291 (21)
2007/3/18 (22)

تكنولوجى كانسر ریسیرش-٢كیودس فارماسیوتیكال لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة -1
لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة

(71)

تون رود ، كمبردج شیر ، سى بى دبلیوجى ، المملكةكمبردج سینس بارك ، میل-1
ن ل ، المملكة المتحدة٢/٣سردینیا ھاوس ، سردینیا ستریت ، لندن و س-٢المتحدة 
DNA-PK مثبطات (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/ البیانات و بعض 

-   80

PCT/NA2007/000579 (21)
2007/6/13 (22)

استرا زینیكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

سودرتالج ، الســوید–١٥١٨٥س 

مشتقات ھیدانتوین جدیدة كمثبطات میتالوبروتیناز (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 

-   81



١٢٣

PCT/NA2007/000642 (21)
2007/6/20 (22)

شركة ألمانیة مساھمة-أم بى إتشزینتاریس جى  (71)

فرانكفورت فورت ألمانیا٦٠٣١٤، ٥٠یزمولیر شتراس 

متراكبات بیبتیدیة قاعدیة معقمة من) مجفدة(طریقة إلنتاج معلقات أو مواد مجففة بالتجمید 
كأدویةضعیفة الذوبان وأشكال صیدلیة تحتوى علیھا وإستخدامھا

(54)

ینھدى آنیس سراج الد (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 

-   82

PCT/NA2007/000645 (21)
2007/6/20 (22)

جلیزیة محدودة المسئولیةشركة إن–جالكسو جروب لیمتد  (71)
-صفر إن إن ٦جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى أفینیو جرینفورد میدل إسكس یو بى 

المملكة المتحدة
مثبطات نقل الجلیسین (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 

-   83

PCT/NA2007/000669 (21)
2007/6/26 (22)

شركة محدودة بریطانیة–جالكسو جروب لیمتد  (71)

نیابریطا–أن أن ٦٠جالكسو ویلكم ھوس بیركلى افینیو جرینفورد میدلیسكس یو بى 

أدرینالینى٢-أمالح سیننامات لعامل مساعد 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 

-   84



١٢٤

PCT/NA2007/000674 (21)
2007/6/27 (22)

استرا زینیكا أ ب ، شركة مساھمة (71)

سودرتالج ، الســوید–١٥١٨٥س 

X كمنغمات لمستقبلدیوكسیدات-١، ١ون - 3(H2)- مشتقات أنیلینیكیة من أیزوثیازول
الكبدى

(54)

ھدى أحمد عبد الھادى (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 

-   85

PCT/NA2007/000678 (21)
2007/6/28 (22)

شركة بلجیكیة مساھمة–. فى . جانسن فارما سوتیكا أن  (71)

بلجیكا-بیرس ٢٣٤٠–٣٠تورنـھوتسفیج 

الدھنىیوریا بیبرازینیل ویوریا بیبریدینیل كمعدالت ھیدروالز أمید الحمض (54)
(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 

-   86



١٢٥

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١٢٦

2011010020 (21)
2011/1/3 (22)

سیستل تیلیكوم (71)

القاھره-ا شارع شفیق منصور الزمالك 2

تریم
:لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن:التقریر القانونى

مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم تند الوكالة، مستند السجل التجارى،مس
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   1

2011040502 (21)
2011/4/3 (22)

. -كو ال تى دى ) شیجیازوانج(سى اس بى سى زونجكى فارماسیوتیكال تكنولوجى .1
ارماسیوتیكال اندسترىشنغاھاى انستیتیوت اوف ف

(71)

جمھوریھ الصین٠٥٠٠٥١زونجشان، ویست رود ، شیجیازوانج ، ھیوبى ٢٧٦رقم .1
جمھوریھ الصین الشعبیھ-٢٠٠٠٤٠بكین ویست رود، شنغاھاى ١٣٢٠رقم . ٢-الشعبیھ 

كمضادات لالكتئابالھیدروكسیل اركایل و مشتقات الببرازین و استخدامھم٢بوتیل 1
:یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم:التقریر القانونى

التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   2

2011050704 (21)
2011/5/5 (22)

كوربان ارتوجرول-سینكلیوجلو نوري  (71)
- تركیا–اسطنبول . سیفیزلي مالتیبي . ھوزور ایز میركیزي ٦٢١. باجدات سي دي -1

تركیا–اسطنبول . سیفیزلي مالتیبي . ھوزور ایز میركیزي ٦٢١. باجدات سي دي 
وحده قدره صناعیھ تعمل بتیار ھواء عمودي

:لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن:القانونىالتقریر
الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   3



١٢٧

2011050705 (21)
2011/5/5 (22)

مونتروكولى سالمى، دانییلى (71)

ایطالیا-بولونیا ٤٠١٢٣.٦فیا كابراموزا 

مختلفھصفیحھ تصویر حرارى للكشف عن اثار تدفق الدم فى االوعیھ على اعماق
:تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
ولعدم سداد مصروفات الفحص،

(54)

-   4

2011050787 (21)
2011/5/19 (22)

شركھ بریطانیھ محدوده المسئولیھ–برینكر تیكنولوجي ال تي دي  (71)
) بریطانیا ) اف ایھ٢٣٨كلوفر ھیل رود ، بریدج اوف دون ، ابیردین ، ابیردینشیر ایھ بي 

.
زطریقھ الغلق والجھا

: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)

-   6

2011050791 (21)
2011/5/19 (22)

شركھ مساھمھ المانیھ–البوراتوریز جي ام بي اتش كریاتوجین  (71)

المانیا-بوتسدام١٤٤٧٣. ١٦ھیرمانسوردیر 

لقاح مرقم للسالمونیال
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

لكامل عربى، لوحات الرسمالوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف امستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص،

(54)

-   7



١٢٨

2011050861 (21)
2011/5/30 (22)

المیرال، اس ایھ ، شركھ محدوده باالسھم (71)

٠٨٠٢٢–، اى ١٥١روندا دیل جنیرال میتر 

اوكسادیازول واستعماالتھا العالجیھ-٤، ٢، ١مشتقات 
:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:ونىالتقریر القان

الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54)

-   8

2011050875 (21)
2011/5/30 (22)

الطیب فایز سید حسین (71)

نور شمس. مملكھ االردنیھ الھاشیمیھ ال

مستحضر دوائي وصیدلي ذو فاعلیھ كبیره وامن االستخدام
:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
سداد مصروفات الفحص،ولعدم 

(54)

-   9

2011061082 (21)
2011/6/22 (22)

بى.اوبتیمام باور تكنولوجى ال (71)

.، بنسلفانیا، الوالیات المتحده االمریكیھ١٥٠١٧واشنطون بایك، بریدجفیل، 3117

جھاز و نظام و طریقھ لتحسین اداء نظام یعمل تحت ضغط
: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)

-   10



١٢٩

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١٣٠

2008111908 (21)
2008/11/24 (22)

نصري حسن محمد الزیر (71)

االردن–الجمعیة العلمیة الملكیة –مركز اإلبداع األردني للمھندسین واألعمال الصناعیة 

انقطاع النفس أثناء النومجھاز انفي مفید في الوقایة من الشخیر و
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   1

2009020246 (21)
2009/2/22 (22)

اسامھ وھبھ خلیل ابراھیم (71)

القاھره_ روض الفرج _ شبرا مصر _ ش جنینة الحجار 13

{والمرایاتاجعلي اسطح الزج} مانع تكثیف وتراكم قطرات المیاه وتراكم البخار 
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   2

2009060999 (21)
2009/6/25 (22)

محمد محمد حسن أبو حلیمة (71)

المنصورة–میت حدر -شارع القریعي 

السوالرمنع االحتراق الحراري و التلوث البیئي من عوادم المیكروباص الجاز
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   3



١٣١

2009071142 (21)
2009/7/28 (22)

حسام فرج ابراھیم ابوشعره (71)

شبرا اخرمدینھ ناصر–دمنھور 

مصیده لجمع سم النحل
فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-   4

2009071142 (21)
2009/7/28 (22)

وشعرهحسام فرج ابراھیم اب (71)

شبرا اخرمدینھ ناصر–دمنھور 

مصیده لجمع سم النحل
فنىرفض:التقریر القانونى

(54)

-  5

2009111701 (21)
2009/11/22 (22)

نصر الدین كمال عبد العزیز بسیونى (71)

محافظة الدقھلیة-مركز بنى عبید–میت فارس 

عزیز بسیونىنصر الدین كمال عبد ال
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  6



١٣٢

2010030448 (21)
2010/3/21 (22)

سامى عبد هللا نور سید احمد (71)

القاھره–السالم –١٢شقھ ٢مدخل –٧بلوك ٥٢٠مساكن الصعید م–النھضھ 

، 1/320 ،١/١٦٠، ١/٨٠مم وعده دقھ من اجزاء اللینھ ٠.١قدمھ ذات ورنیھ بدقھ 
من البوصھ1/640

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  7

2010050813 (21)
2010/5/17 (22)

على على عبد هللا مھدى (71)

محافظھ الشرقیھ–مركز الزقازیق –شیبھ 

حم عن طریق البطن الرطریقھ جراحیھ جدیده لمنع ربط الحالب اثناء اجراء عملیھ استئصال
و كذلك منع ربطھ عند اجراء عملیھ قیصریھ نتیجھ تعثر الوالده

رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-  8

2009111653 (21)
2009/11/10 (22)

نبیل محمود الطنطاوى/ مھندس  (71)

میدان الحجاز٣ش أحمد خشبة شقة ١٢مصر الجدیدة 

لى یساھم فى إلغاء االحتباس الحرارىالجرار المثا
رفض فنى:التقریر القانونى

(54)

-   9



١٣٣

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٣٤

2007060312 (21)
2007/6/11 (22)

عن طریق الفمشاب الطبیة الطبیعیةعالج الباصور والناصور الداخلي والخارجي باألع (54)
Cure to Hemorrhoid & Fistula with natural medical herbs orally

خلیل صالح عودة الجعبري (71)

-   1

2007060313 (21)
2007/6/11 (22)

تقیموالمسعالج باألعشاب الطبیة الطبیعیة لوقف نزیف الدم في المعدة واألمعاء (54)
Stopping Blood Bleeding in Stomach, Intestine, and Colon, Orally
with Natural Herbs

خلیل صالح عودة الجعبري (71)

-   2

2008030547 (21)
2008/3/30 (22)

IL 17FIL 17A طرق وتركیبات لضبط النشاط الحیوي من أجل (54)
METHODS AND COMPOSITIONS FOR MODULATING IL-
17F/IL-17A BIOLOGICAL ACTIVITY

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)

ھدى احمد عبدالھادى   )٧٤ (

-   3



١٣٥

PCT/NA2007/000717 (21)
2007/7/11 (22)

صیدلیا واألمالح والتركیبات المقبولةA2 , A1 ، وعاملیھ١٠٧٨٩١المضاد حیوى 
وإستخدامھ

(54)

ANTIBIOTIC 107891, ITS FACTORS A1 AND A2,
PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE SALTS AND
COMPOSITIONS, AND USE THEREOF

فیكرون فارماسیوتیكالز انك ، شركة متحدة (71)
الھادى ھدى احمد عبد (74)

-   4

PCT/NA2007/000772 (21)
2007/7/25 (22)

كعوامل خفض مشتقات اوكسیم حلقیھ غیر متجانسھ جدیده وطریقھ تحضیرھا واستخدامھا
السكر في الدم او نسبھ الدھون في الدم

(54)

NOVEL HETEROCYCLIC OXIME DERIVATIVES, METHOD
FOR PREPARING SAME AND USE THEREOF AS
HYPOGLYCAEMIC OR HYPOLIPIDEMIC AGENTS

شركھ فرنسیھ مساھمھ–وراتورز سیرفیر لي الب (71)
سمراحمد اللباد (74)

-   5

PCT/NA2007/000803 (21)
2007/8/1 (22)

وإستخداماتھاPYY ناھضات (54)
PYY AGONISTS AND USES THEREOF

فایـزر برودكتس انك ، شركة متحدة (71)
ھدى احمد عبدالھادى  (74)

-   6



١٣٦

PCT/NA2007/000814 (21)
2007/8/5 (22)

RAF مركبات وطرق تثبیط انزیم (54)
RAF INHIBITOR COMPOUNDS AND METHODS

آریي بیوفارما انك شركة متحده امریكیة-٢جنینتك، انك شركة متحده امریكیة-1 (71)
شادي فاروق مبارك (74)

-   7

PCT/NA2007/000825 (21)
2007/8/7 (22)

تركیبات وطرق لعالج أو الوقایة من عدوى الفیروسات الصفراء (54)
COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATING OR
PREVENTING FLAVIVIRIDAE INFECTIONS

شركة مساھمة كندیة–میجینیكس اى أن سى  (71)
سمر أحمد اللباد (74)

-   8

PCT/NA2007/000904 (21)
2007/8/26 (22)

لعالج أمراض االلتھاباتPGD2 مضادات مستقبل (54)
RECEPTOR ANTAGONISTS FOR THE TREATMENT OF
INFLAMMATORY DISEASES PGD2

شركة مساھمة امریكیة–أي ان سي . میلینیوم فارماسیوتیكال  (71)
سمر أحمد اللباد (74)

-   9



١٣٧

PCT/NA2007/000971 (21)
2007/9/16 (22)

الحلقة مثل مثبطات ھیدروكسید أمید بھا استبدال باومیجا بمجموعات ثالثیة– N مركبات
انزیم دى

(54)

N-HYDROXYAMIDES OMEGA-SUBSTITUTED WITH
TRICYCLIC GROUPS AS HISTONE DEACETYLASE
INHIBITORS, THEIR PREPARATION AND USE IN
PHARMACEUTICAL FORMULATIONS

شركھ مساھمھ لوكسمبورجیة–مینارینى انترناشونال اوبیراشنز لوكسمبورج اس ایھ  (71)
سمر اللباد (74)

-  10

PCT/NA2007/000973 (21)
2007/9/16 (22)

وصیغ صیدالنیة اسیتیالزمركبات ھیدروكسامات باعتبارھا مثبطات النزیم ھیستون دى
تحتوى علیھا

(54)

) HYDROXAMATES AS HISTONE DEACETYLASE
INHIBITORS AND PHARMACEUTICAL FORMULATIONS
CONTAINING THEM

شركھ مساھمھ لكسمبورجیة–مینارینى انترناشونال اوبیراشنز لوكسمبورج اس ایھ  (71)
سمر اللباد (74)

-  11

PCT/NA2007/000985 (21)
2007/9/18 (22)

كاربوكسامید-٢-بنزیالیندول -١مشتقات  (54)
1-BENZYLINDOLE-2-CARBOXAMIDE DERIVATIVES

ن ف اورجانون ، شركة محدودة المسئولیة- (71)
ھدى احمد عبدالھادى  (74)

-  12



١٣٨

PCT/NA2007/001006 (21)
2007/9/23 (22)

تركیبة (54)
COMPOSITION

شركة مساھمھ بلجیكیة-جالكسو سیمزكلین بیولوجیكالز اس أیھ  (71)
سمر أحمد اللباد (74)

-  13

PCT/NA2007/001008 (21)
2007/9/23 (22)

للتخلیق الحیوي مشتقات كیومارین التي بھا استبدال بثیادایازول واستخدامھا كمثبط
وترینللیك

(54)

THIADIAZOLE SUBSTITUTED COUMARIN DERIVATIVES
AND THEIR USE AS LEUKOTRIENE BIOSYNTHESIS
INHIBITOR

شركة محدودة كندیة-میرك فروست كندا لیمتد (71)
سمر أحمد اللباد (74)

-  15

PCT/NA2007/001017 (21)
2007/9/26 (22)

البشرى ، وتركیبات ، وطرق وإستخداماتGLP – 1 أجسام آشباه (54)
HUMAN GLP-1 MIMETIBODIES, COMPOSITIONS, METHODS
AND USES

شركة أمریكیة مساھمة-سنتوكور إنك  (71)
ھدى سراج الدین (74)

-  16



١٣٩

PCT/NA2007/001031 (21)
2007/9/30 (22)

ول أشباه القنبمعدالت رابع ھیدروثیوبیرانبیراز (54)
TETRAHYDRAOTHIOPYRANO PYRAZOLE CANNABINOID
MODULATORS CROSS REFERENCE TO RELATED
APPLICATION

فى. جانسن فارما سوتیكا أن  (71)
ھدى سراج الدین (74)

-  17

PCT/NA2007/001033 (21)
2007/9/30 (22)

فینیالفاكسین وبازیدوكسیفین واستخداماتھدیس میثیل- O منتج اتحاد (54)
O-DESMETHYLVENLAFAXINE AND BAZEDOXIFENE
COMBINATION PRODUCT AND USES THEREOF

ویــث ، شركة متحدة (71)
ھدى احمد عبدالھادى  (74)

-  18

PCT/NA2007/001035 (21)
2007/9/30 (22)

واستخداماتھاCCR5 أجسام مضادة لـ (54)
ANTIBODIES AGAINST CCR5 AND USES THEREOF

شركة مساھمة سویسریة–ال روشى أیھ جى –ھوفمان .أف (71)
سمر اللباد (74)

-  19



١٤٠

2008091514 (21)
2008/9/10 (22)

عامل للوقایھ من او معالجھ متالزمھ تھیج االمعاء (54)
AGENT FOR PREVENTION/TREATMENT OF IRRITABLE
BOWEL SYNDROME

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة ، الیابان (71)
ھدى احمد عبد الھادى (74)

-   20

2008091556 (21)
2008/9/21 (22)

تخدامھامركبات تتراھیدروبیریدو ثیینو بیریمیدین وطرق اس (54)
TETRAHYDROPYRIDOTHIENOPYRIMIDINE COMPOUNDS
AND METHODS OF USE THEREOF

ھیلتكیر ایة جى ـ شركة مساھمة المانیة  (71)
سمر أحمد اللباد (74)

-   21

PCT/NA2005/000481 (21)
2005/8/20 (22)

]أ -٥، ١[مشتقات بیرازولو بیریمیدین  (54)
PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE DERIVATIVES

شركة مساھمة یابانیة–تیجین فارما لیمیتید  (71)
سمر احمد اللباد (74)

-   22



١٤١

PCT/NA2007/000349 (21)
2007/4/8 (22)

مركبات ثینو بیریدینون وطرق العالج (54)
THIENOPYRIDINONE COMPOUNDS AND METHODS OF
TREATMENT

لى البور اتورز ـ سیرفیز ـ شركة فرنسیة  (71)
ھدى احمد عبدالھادى  (74)

-   23

PCT/NA2007/000759 (21)
2007/7/24 (22)

صیاغات متعدد ببتیدیھ سائلھ مثبتــھ (54)
STABILIZED LIQUID POLYPEPTIDE FORMULATIONS

ویــث ، شركة متحدة (71)
ھدى احمد عبدالھادى  (74)

-   24

PCT/NA2007/000776 (21)
2007/7/26 (22)

طریقھ للحصول بسھولھ على ماده خلویھ من دم الحبل السرى وتركیبتھ (54)
METHOD OF PROVIDING READILY AVAILABLE CELLULAR
MATERIAL DERIVED FROM CORD BLOOD, AND A
COMPOSITION THEREOF

شركھ مساھمھ امریكیھ–اى ان سى، ریجینیتك  (71)
سمر احمد اللباد (74)

-   25



١٤٢

2008030378 (21)
2008/3/5 (22)

اریل سلفون امیدات مفید لتعدیل مستقبل البروجسترون (54)
BVBVBVB

ویث ، شركة متحدة (71)
ھدى احمد عبدالھادى  (74)

-   26

2008030484 (21)
2008/3/23 (22)
إیمیدازولونفینیل-٥-] فینیل ) ثانى فلورو میثوكسى ( -٤[-٥-مركبات امینو  (54)

AMINO-5-[4-(DIFLUOROMETHOXY)PHENYL]-5-
PHENYLIMIDAZOLONE COMPOUNDS FOR THE INHIBITION
OF -SECRETASE

امریكیةویــــث ، شركة متحدة ، (71)
ھدى احمد عبدالھادى  (74)

-   27

2008030485 (21)
2008/3/23 (22)

mTOR وPI3 مناظرات إیمیدازولوبیریمیدین وإستخداتمھا كمثبطات كیناز (54)
IMIDAZOLOPYRIMIDINE ANA LOGS AND THEIR USE AS
P13 KINASE AND mTOR INHIBITORS

ركة متحدة ، امریكیةویــــث ، ش (71)
ھدى احمد عبدالھادى  (74)

-   28

2008030486 (21)
2008/3/23 (22)

mTOR وPI3 مناظرات بیرازولو بیرمیدین وإستخدامھا كمثبطات كیناز (54)
PYRAZOLOPYRIMIDINE ANALOGS AND THEIR USE AS
mTOR KINASE AND PI3 KINASE INHIBITORS

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (71)
ھدى احمد عبدالھادى  (74)

-   29



١٤٣

2008050895 (21)
2008/5/29 (22)

نظام تحقق للكشف عن محتویات وعاء دون فتحھ (54)
CONTAINER VERIFICATION SYSTEM FOR NON-INVASIVE
DETECTION OF CONTENTS

شركة أمریكیة مساھمة–تكنولوجى ، إنك إنوفاتیف آمیریكان  (71)
ھدى سراج الدین (74)

-   30

2008061047 (21)
2008/6/19 (22)

مركبات عضویھ (54)
SOLID FORMS OF A PYRROLOPYRIMIDINE DERIVATIVE
AND THEIR USE AS ANTI-TUMOR AGENTS.

نوفارتس ا ج (71)
لھادىھدى احمد عبد ا (74)

-   31

2008081357 (21)
2008/8/7 (22)

مركبات اساسھا أیمیدأزول ، و تراكیب تحتوى علیھا و طرق الستعمالھا (54)
IMIDAZOLE-BASED COMPOUNDS, COMPOSITIONS
COMPRISING THEM AND METHODS OF THEIR USE

LEXICON PHARMACEUTICALS, INC (71)
حمود رجائى الدقىم (74)
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١٤٤

PCT/NA2006/000906 (21)
2006/9/24 (22)

إندازول أشباه القنب–١–معدالت رابع ھیدرو  (54)
TETRAHYDRO-INDAZOLE CANNABINOID MODULATORS

شركة بلجیكیة مساھمة–. فى . جانسن فارما سوتیكا أن  (71)
ھدى سراج الدین (74)

-   33

PCT/NA2006/000921 (21)
2006/9/26 (22)

مركبات سلفونامید لعالج اضطرابات تلف الخالیا العصبیة (54)
SULFONAMIDE COMPOUNDS FOR THE TREATMENT OF
NEURODEGENERATIVE DISORDERS

فایـزربرودكتس انــك ، شركة متحدة (71)
ھدى احمد عبدالھادى (74)

-   34

PCT/NA2007/000716 (21)
2007/7/11 (22)

PDE-5 صیاغات وریدیة كموانع ل (54)
INTRAVENOUS FORMULATIONS OF PDE-5 INHIBITORS

شركھ المانیھ، بایر ھیلثكیر اج  (71)
سھیر میخائیل رزق (74)
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PIPERAZINE-PIPERIDINE ANTAGONISTS AND AGONISTS OF
THE 5-HT1A RECEPTOR
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شركة مساھمھ بلجیكیة-جالكسو سیمزكلین بیولوجیكالز أس أیھ  (71)
سمر اللباد (74)

-  76

PCT/NA2007/001030 (21)
2007/9/30 (22)

LTA4H معدالت فنیل وبیریدیل (54)
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2007/7/19 (22)

(CDK S ) (GSK S ) مشتقات البیرازول لثبیط (54)
PYRAZOLE DERIVATIVES FOR THE INHIBITION OF CDKS
AND GSKS
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2007/9/17 (22)
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SUBSTITUTED ARYL 1.4-PYRAZINE DERIVATIVES
BACKGROUND OF THE INVENTION
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023986 (11)
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١٦٢

بیان
باحكام قضائیة 



١٦٣

اصدرت محكمة القضاء االدراى بمجلس الدولة دائرة منازعات االقتصاد ١٧/٠٣/٢٠١٢بتاریخ -١
م  ى الدعوى رق ا ف سابعة حكمھ رة ال تثمار الدائ ندس٤١٣٨٨/٦٤واالس ن المھ ة م د / ق المقام خال

،السید االستاذ )بصفتھ(وزیر البحث العلمى / الستاذ الدكتورالسید ا: احمد امام محمد ضد كال من 
تور  ى / ا لدك بحث العلم یة ال یس اكادیم ناء على اسبابھا حكمت المحكمة بعدم قبول ) بصفتھ(رئ ب

تعلق  م ی ذا الحك صروفات ، وھ ى الم زمت المدع سلبى، وال رار االدارى ال تقاء الق وى الن الدع
: لمدعى وبیاناتھ كالتالىبالطلب المقدم لمكتب البراءات من ا

٥١٦/٢٠٠٧: رقم الطلب -
٠٢/١٠/٢٠٠٧: تاریخ تقدیم الطلب -
" دیمر مروحة: " تسمیة الطلب -

اصدرت محكمة القضاء االدراى بمجلس الدولة دائرة منازعات االقتصاد ٠٣/٠٣/٢٠١٢بتاریخ -٢
م  ى الدعوى رق ا ف سابعة حكمھ رة ال تثمار الدائ ن ٤١٣٨٩/٦٤واالس ة م ندسق المقام د / المھ خال

ن  ال م د ك د ض ام محم د ام تور: احم تاذ الدك سید االس ى / ال بحث العلم ر ال صفتھ(وزی سید )ب ، ال
تور تاذ ا لدك یة البحث العلمى / االس یس اكادیم بناء على اسبابھا حكمت المحكمة بعدم ) بصفتھ(رئ

زمت المدعى ونا، ، وال رر قان یعاد المق وات الم د ف رفعھا بع وى شكال ل بول الدع صروفات، ق الم
: وھذا الحكم یتعلق بالطلب المقدم لمكتب البراءات من المدعى وبیاناتھ كالتالى

٥١٧/٢٠٠٧: رقم الطلب -
٠٢/١٠/٢٠٠٧: تاریخ تقدیم الطلب -
" بنست تست: " تسمیة الطلب -

اصدرت محكمة القضاء االدراى بمجلس الدولة دائرة منازعات االقتصاد ١٧/٠٣/٢٠١٢بتاریخ -٣
م واالستثم ى الدعوى رق ا ف سابعة حكمھ رة ال ندس٤١٣٨٧/٦٤ار الدائ ن المھ ة م د / ق المقام خال

،السید االستاذ )بصفتھ(وزیر البحث العلمى / السید االستاذ الدكتور: احمد امام محمد ضد كال من 
تور  ى / ا لدك بحث العلم یة ال یس اكادیم ناء على اسبابھا حكمت المحكمة بعدم قبول ) بصفتھ(رئ ب

شكال لرفعھا بعد فوات المیعاد المقرر قانونا، والزمت المدعى المصروفات، وھذا الحكم الدعوى
: یتعلق بالطلب المقدم لمكتب البراءات من المدعى وبیاناتھ كالتالى

٤١٢/٢٠٠٧: رقم الطلب -
٠٧/٠٨/٢٠٠٧: تاریخ تقدیم الطلب -
سمیة الطلب - ون او على لقمة التلیفون نفسھا كشاف عادى وطوارئ للقمة متوازیة للقمة التلیف: " ت

" تعمل على حرارة التلیفون

اصدرت محكمة القضاء االدراى بمجلس الدولة دائرة منازعات االقتصاد ٢٤/١٢/٢٠١١بتاریخ -٤
م  ى الدعوى رق ا ف سابعة حكمھ رة ال تثمار الدائ ندس٤٥٧١٦/٦٤واالس ن المھ ة م د / ق المقام خال

ر ش احب ومدی صفتھ ص رى ب یع الجوھ د رب نمحم ال م د ك مارت ض تاذ ا : ركة س سید االس ال
تور ى /لدك بحث العلم یة ال یس اكادیم صفتھ(رئ ندس) ب تور المھ یم / ، الدك بد الحل ود ع د محم احم

صفتھ الممثل القانونى لشركة التكنولوجیا المتقدمة والبیئة بناء على اسبابھا حكمت المحكمة بعدم  ب
زوال شرط المصلحة، والزمت المدعى بول الدعوى ل المصروفات ، وھذا الحكم یتعلق بالطلب ق

: المقدم لمكتب البراءات من المدعى وبیاناتھ كالتالى
٥٠٥/٢٠٠٤: رقم الطلب -
١٣/١٢/٢٠٠٤: تاریخ تقدیم الطلب -
ب - سمیة الطل ال : " ت شخیص االعط از ت ى جھ دیل عل یارات ) X431(تع ص س ن فح تمكن م لی

"دایوو الكوریة



١٦٤

انبی
PCTباستدراك براءات صادرة 



١٦٥

م  ب رق ن الطل أ ع ریق الخط شر بط م الن م ١٢١٦/٢٠٠٨ت راءة رق سطس ٢٥٠٥٨ب ریدة اغ ى ج ف
ـ :والصحیح ھو ٧٢٠عدد ٢٠١١

025058 (11)
PCT/NA2006/001216 (21)

2006/12/17 (22)
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(73)
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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

)٧٢٩(العدد رقم ٢٠١٢عدد  مایو 



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 باريس٢٠١٢بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر ابريل  -

٦ والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون بشأن      ٢٠١٢بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر ابريل         

---------------------------------------------PCTالبراءات 

-

١٤ یة إطارللطلبات المقدمة فــى  ٢٠١٢ابريل  خالل شهر لـبات التى تم قبولها      بالطبـيان    اتفاق

---------------------------------------MAIL BOX) الجات(

-

١٧ وفقا (باريس يةوالمقدمة فى اطار اتفاق٢٠١٢التى تم قبولها خالل شهر ابريل    بالطلبات  انبـي 

------------------------------------)من القانون ١٧الحكام المادة 

-

٢٠ والمقدمة فى اطار اتفاقيــــة ٢٠١٢التـى تـم قبولها خالل شهر ابريل        بالطلـبات   انبـي 

------------)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (PCTبشأن البراءاتالتعـــاون

-

٢٦ ---ة فى إطار اتفاقية باريس للطلبات المقدم٢٠١٢ابريل بيان البراءات الصادرة خالل شهر  -

٣٠ اتفاقية التعاون بشأن للطلبات المقدمة فى إطار  ٢٠١٢ابريل  بيان البراءات الصادرة خالل شهر      

---------------------------------------------PCTالبراءات 

-

٥٥ یان  ریل ب ھر اب الل ش صادرة خ راءات ال ار معاھ٢٠١٢بالب ى إط ة ف بات المقدم اریس للطل دة ب
MAIL BOX---------------------------------------------------------------------------

-



٢

٥٨ ---------------------------------------بيان بانتقال ملكية البراءة  -

٦١ ---------------------------------------بيان بتعديل اسم الشركة  -

٦٧ ------بة فى منح رخص استغالل براءات اختراع داخل جمهورية مصر العربية بيان بالرغ -

٧١ ------------------------------------------بيان بدمج الشركات  -

٧٣ -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه  -

٨٢ -------------------ت باعتبارها كأن لم يكن بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارا -

٨٩ -------------------بيان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنيـــــا  -

٩٥
بـيان بالبراءات والطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقا الحكام قانون حماية حقوق              

----وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية     ٢٠٠٢نه  لس ٨٢الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم      

-

-

١٣٢ والمقدمة فى اطار اتفاقية     ٢٠١٢بـيان اسـتدراك  بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر مارس             

---------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (PCTالتعاون بشان البراءات 

-





(

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"

(ii)



رموز البيانات الببليوجرافية

الرمز البيان الببليوجرافى
١١ رقم البراءة

١٢ نوع البراءة

٢١ رقم الطلب 

٢٢ تاريخ تقديم الطلب 

بيانات األسبقية  

٣١ :  رقـم األسبقيـة 

٣٢ :تاريخ األسبقية  

٣٣ :دولة األسبقيـة 

٤٤ البراءةطلب تاريخ النشر عن قبول 

٥١ التصنيف الدولي للبراءات 

٥٤ تسمية االختراع

٧١ اسم طالب البراءة 

٧٢ اسم المخترع

٧٣ اسم الممنوح له البراءة

٧٤ 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
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر ابریل 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

٢٠٠٢١٠١١٨٠ (٢١)
٢٠٠٢/١٠/٢٨ (٢٢)

عادل یوسف جرجس شحاتة (٧١)
وسف جرجس شحاتةعادل ی (٧٢)

تدویر تراب تبیض الزیوت والدھون (٥٤)
int. Cl. C٠١B٣٣/١١٣,C٠١B٣٣/٢٦ (٥١)

- ١

٢٠٠٧٠٩٠٥٠٧ (٢١)
٢٠٠٧/٩/٣٠ (٢٢)

شریف محمود رمضان على الخطیب (٧١)
شریف محمود رمضان على الخطیب (٧٢)

شطاف٢قاعده توالیت مزوده بعدد  (٥٤)
int. Cl. E٠٣D ٩/٠٠ (٥١)

- ٢

٢٠٠٨٠١٠٠١٦ (٢١)
٢٠٠٨/١/٦ (٢٢)

المركز القومى للبحوث (٧١)
ھشام مصطفى فھمى عبد الجواد. د (٧٢)

ماجدة محسب السید )٧٤(
األمونیوم على األقمشھ تثبیت عدید فینیل البیرولیدون حراریا او باستخدام فوق كبریتات

.نیھالقط
(٥٤)

int. Cl. D٠٦M١٣/٣٥٢ (٥١)

- ٣



٤

٢٠٠٨٠١٠٠٣٩ (٢١)
٢٠٠٨/١/٨ (٢٢)

حازم على حسن على (٧١)
حازم على حسن على

حازم على حسن على / ورثھ المھندس
)والده(على حسن على ) ١
) والدتھ( شمس محمد على شلبى ) ٢
)زوجتھ(دعاء فتحى محمد حسن ) ٣
) محمد ـ مروان ـ منیر(لقصر اواله ا) ٤

(٧٢)

محطة خرسانة جاھزة متنقلة ذات الحمایة الذاتیة (٥٤)
int. Cl. G٠١B٥/١٨ (٥١)

-   ٤

٢٠٠٨٠٥٠٧٣٠ (٢١)
٢٠٠٨/٥/٥ (٢٢)

المركز القومى للبحوث (٧١)
أمال حنفى عبد القادر (٧٢)

محمد لطفى حسن محمد

نسرین فرید قاسم

ماجده محسب السید (٧٤)
تحضیر مبادالت أنیونیة من مخلفات بنجر السكر (٥٤)

int. Cl. C٠٢F١/٤٢,C٠٢F١٠١/١٢,C٠٢F١٠١/١٦,C٠٢F١٠٣/٣٤ (٥١)

-   ٥

٢٠٠٩٠٢٠١٨٦ (٢١)
٢٠٠٩/٢/٩ (٢٢)

محمود معوض السید عبد العزیز صالح (٧١)
محمود معوض السید عبد العزیز صالح (٧٢)

مكواة لحام ذات خزان حراري لمادة اللحام (٥٤)
int. Cl. H٠٥B ١/٠٠ (٥١)

-   ٦



٥

٢٠١٠٠٢٠٣٣٣ (٢١)
٢٠١٠/٢/٢٨ (٢٢)

مدحت محمد عبد الودود خلیل (٧١)
مدحت محمد عبد الودود خلیل (٧٢)

لوحة المفاتیح التوافقیة للكمبیوتر (٥٤)
int. Cl. G٠٦F ٣/٠٢٣ (٥١)

- ٧



٦

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر ابریل 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

٢٠٠٨١٢١٩٨٣ (٢١)
٢٠٠٨/١٢/١٤ (٢٢)

SOLVAY (BELGIUM) (٧١)
STREBELLE, Michel (٧٢)

BALTHASART, Dominique

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)
دیكلوروایثان-٢.١عملیة لصنع  (٥٤)

٠٥٧١٧- PCT/EP٢٠٠٧/٠٥٦٢٦٤/٠٦ (٣١)
٢٠٠٦/٦/٢٦ - ٢٠٠٧/٦/٢٢ (٣٢)

FR (٣٣)
int. Cl. C٠٧C ١٧/٠٢,C٠٧C ١٩/٠٤٥ (٥١)

- ١



٩

٢٠٠٩٠٥٠٧٠٠ (٢١)
٢٠٠٩/٥/١٣ (٢٢)

NIHON NOHYAKU CO., LTD. (JAPAN) (٧١)
HINO, Tomokazu (٧٢)

YAMADA, Yasuko

SHIGENARI, Toshihiko

MAMETSUKA, Koki

محمد محمد بكیر (٧٤)
دة یشتمل على المشتق كمامشتقات الھالو ألكیل سالفوناتیلیدات او امالحھا ، مبید لآلعشاب

فعالة ، واستخداماتھ
(٥٤)

٣١٢١٤٠-٢٠٠٦ - PCT/JP٢٠٠٧/٠٧٢٢٥٦ (٣١)
٢٠٠٦/١١/١٧ - ٢٠٠٧/١١/١٦ (٣٢)

JP (٣٣)
int. Cl. A٠١N ٣٣/١٨,A٠١N ٤٣/٧٢,A٠١N ٤٣/٨٦,A٠١N ٤٧/٠٤,A٠١P

١٣/٠٠,C٠٧D ٢٦٥/٠٨,C٠٧D ٢٦٥/١٠,C٠٧D ٢٦٧/٠٦
(٥١)

- ٢



١٠

٢٠٠٩٠٦٠٨٥٦ (٢١)
٢٠٠٩/٦/٧ (٢٢)

Uni-Charm Corporation (JAPAN) (٧١)
TSUJI, Tomoko (٧٢)

HASHIMOTO, Tatsuya

GODA, Hidefumi

NOMA, Shinji

MUKAI, Hirotomo

KINOSHITA, Akiyoshi

TOMIOKA, MASAHARU

اللباداحمد سمر  (٧٤)
الماصتصنیع المنتجقماش غیر منسوج قابل لالستطالة ومنتج ماص وطریقة ل (٥٤)

٣٣١٢٤٣-٢٠٠٦ - PCT/JP٢٠٠٧/٠٧٣٦١١ (٣١)
٢٠٠٦/١٢/٨ - ٢٠٠٧/١٢/٦ (٣٢)

JP (٣٣)

int. Cl. D٠٤H ١/٤٢,D٠٤H ١/٥٤,D٠٤H ٣/٠٠,D٠٤H ٣/١٤ (٥١)

- ٣



١١

٢٠٠٩٠٦٠٩٨٢ (٢١)
٢٠٠٩/٦/٢٤ (٢٢)

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)(SWEDEN) (٧١)
PALENIUS, Torgny (٧٢)

SUNDSTROM, Lars

سمر احمد اللباد (٧٤)
تحدید مستوى تخفیض في القدرة لمرسل (٥٤)

٦٠/٨٨٢,٢٤٣ - ٠٦٣٨٨٠٧٣,٦ - PCT/EP٢٠٠٧/٠١١١٤٢ (٣١)
٢٠٠٦/١٢/٢٨ - ٢٠٠٦/١٢/٢٧ - ٢٠٠٧/١٢/١٩ (٣٢)

US (٣٣)
int. Cl. H٠٤B ١/٠٤ (٥١)

-   ٤

٢٠٠٩١١١٦٩٢ (٢١)
٢٠٠٩/١١/١٨ (٢٢)

FARINGOSI HINGES S.R.L. (ITALY) (٧١)
BETTINZOLI, Angelo (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)
مفصلة باب (٥٤)

PCT/IT٢٠٠٧/٠٠٠٣٥٥ (٣١)
٢٠٠٧/٥/١٨ (٣٢)

IT (٣٣)

int. Cl. E٠٥F ١/١٢,F١٦F ٩/٠٢,F١٦F ٩/٢٠,F١٦F ٩/٤٩,F٢٤C ١٥/٠٢ (٥١)

-   ٥



١٢

٢٠١٠٠١٠١٥٢ (٢١)
٢٠١٠/١/٢٨ (٢٢)

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN) (٧١)
SYNNERGREN, Per (٧٢)

HEDMAN, Peter

سمراحمد اللباد (٧٤)
طریقھ الختیار تدفُّق اوساط (٥٤)

٥-٠٧٠١٧٩٦ - PCT/SE٢٠٠٨/٠٥٠٦٨٦ (٣١)
٢٠٠٧/٧/٣٠ - ٢٠٠٨/٦/١٠ (٣٢)

SE (٣٣)
int. Cl. H٠٤L ١٢/٥٦,H٠٤W ٧٦/٠٢ (٥١)

-   ٦

٢٠١٠٠٧١١٣٢ (٢١)
٢٠١٠/٧/١ (٢٢)

LOIDL, Walter (AUSTRIA) (٧١)
LOIDL, Walter (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)
محرك حرارى (٥٤)

A ٧/٢٠٠٨ - PCT/AT٢٠٠٨/٠٠٠٤٦٩ (٣١)
٢٠٠٨/١/٣ - ٢٠٠٨/١٢/٢٢ (٣٢)

AT (٣٣)
int. Cl. F٠١K ٢٥/٠٢ (٥١)

- ٧



١٣

PCT/NA٢٠٠٦/٠٠٠٨٨١ (٢١)
٢٠٠٦/٩/١٨ (٢٢)

Halliburton Energy Services, Inc (UNITED STATES OF AMERICA) (٧١)
CHEN, Dingding (٧٢)

HAMID, Syed

SMITH, HARRY

لدقىمحمود رجائى ا (٧٤)
لمعالجة بیانات سبر بئرطریقة انتقاء تعتمد على اللوغاریتم الوراثي لنموذج شبكة عصبیھ (٥٤)

١٠/٨١١,٤٠٣ - PCT/US٢٠٠٥/٠٠٩٤٩٤ (٣١)
٢٠٠٤/٣/٢٦ - ٢٠٠٥/٣/٢٢ (٣٢)

US (٣٣)
int. Cl. G٠٦F ١٥/١٨ (٥١)

- ٨

٢٠٠٩٠٩١٣٢٩ (٢١)
٢٠٠٩/٩/٨ (٢٢)

DSM IP Assets B.V.(NETHERLANDS) (٧١)
MOODY, Harold, Monro (٧٢)

اللباداحمد سمر  (٧٤)
عملیة لتحضیر إسترات المیثیل لحمض أمیني (٥٤)

٠٧١٠٣٨٥١/٧ - PCT/EP٢٠٠٨/٠٥٢٨١٤ (٣١)
٢٠٠٧/٣/٩ - ٢٠٠٨/٣/١٠ (٣٢)

EP (٣٣)
int. Cl. C٠٧C ٢٢٧/١٨,C٠٧C ٢٢٩/٣٢,C٠٧C ٢٢٩/٣٦ (٥١)

- ٩



١٤

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 

)الجات( اتفاقیة والمقدمة فى اطار 



١٥

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 ب شئون 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
"ة  ویترتب على االعتراض فى الحاالت المشار الیھا وقف السیر فى اجراءات اصدار البراء



١٦

٢٠٠١٠٢٠٢١٢ (٢١)
٢٠٠١/٢/٢٨ (٢٢)

BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (٧١)
Jeffrey A. ROBL (٧٢)

David J. AUGERI

David R. MAGNIN

Lawrence G. HAMANN

David A. BETEBENNER

Chery Hull

ھدي سراج الدین (٧٤)
بیرولیدین وطریقھ مدمجھ السیكلو بروبیل اساسھا٤از مثبطات انزیم ثنائى ببتیدیل ببتید

لتصنیعھ واستخدامھ
(٥٤)

١٨٨,٥٥٥/٦٠ (٣١)
٢٠٠٠/٣/١٠ (٣٢)

(٣٣)

- ١



١٧

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 

اتفاقیة باریسإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



١٨

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 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
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  



١٩

٢٠٠٦٠٨٠٣٩٨ (٢١)
٢٠٠٦/٨/٣ (٢٢)

-الحیویھكلیھ التكنولوجیا-محمد مصطفي محمد إبراھیم -علي زین العابدین عبد السالم 
جامعھ مصر للعلوم والتكنولوجیا

(٧١)

علي زین العابدین عبد السالم/د.أ (٧٢)

محمد مصطفي محمد إبراھیم/د

جامعھ مصر للعلوم والتكنولوجیا-كلیھ التكنولوجیا الحیویھ

علي زین العابدین السید عبد السالم (٧٤)
وجین h٥ بادئات مصنعھ قادره على التعرف على جین الھیماجلوتینین من تحت النوع

سلسلالمتبواسطھ تقنیھ النسخ العكسى وتفاعل البلمرهn١ النیورامینیداز من تحت النوع
(٥٤)

- ١

٢٠٠٨٠٧١١٩٦ (٢١)
٢٠٠٨/٧/١٦ (٢٢)

BENELLI ARMI, S.P.A. (٧١)
MORETTI Luigi (٧٢)

سھیر میخائیل رزق (٧٤)
محور و رأس بقفل لمؤخرة سالح یدور على-تجمیع غلق و إعادة رد لزند السالح مزود

طاقھ الحركھ ھا بالقصور الذاتى باستخدامو بخاصة لالسلحھ التى یتم تشغلی، غلق دوار
للتراجع

(٥٤)

MI٢٠٠٧A٠٠١٤٧٤ (٣١)
٢٠٠٧/٧/٢٠ (٣٢)

IT (٣٣)

int. Cl. F٤١A ٢١/٠٠ (٥١)

- ٢



٢٠

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 
PCTبشأن البراءاتالتعـــاوناتفاقیــــة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٢١

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
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  



٢٢

٢٠٠٨٠٦٠٩٩٦ (٢١)
٢٠٠٨/٦/١٥ (٢٢)

SANOFI-AVENTIS U.S. LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (٧١)
PORCELLO, Curtis, J (٧٢)

MERMEY, Matthew

SILVEY, Gary, Lee

TRAN, Vinh

CHRZAN, Kazimierz

AGRAWALA,PRAFULLA

HARIBHAKTI, Rajiv

سمر احمد اللباد (٧٤)
مستحضر معلق فیكسوفینادین (٥٤)

PCT/US٢٠٠٦/٠٤٧٣٩٣ - ٦٠/٧٥٠,٣٠٣ (٣١)
٢٠٠٦/١٢/١٢ - ٢٠٠٥/١٢/١٤ (٣٢)

US (٣٣)
int. Cl. A٦١K ٩/١٦,A٦١K٣١/٤٤٥ (٥١)

- ١



٢٣

٢٠٠٨١١١٨٢١ (٢١)
٢٠٠٨/١١/٠٩ (٢٢)

PENTAFRAGAS, Dimitrios (GREECE) (٧١)
PENTAFRAGAS, Dimitrios (٧٢)

اللباداحمدسمر (٧٤)
تحسین لمستنشق مسحوق جاف (٥٤)

٢٠٠٦٠١٠٠٢٧٦ - PCT/GR٢٠٠٧/٠٠٠٠٢٧ (٣١)
٢٠٠٦/٥/٩ - ٢٠٠٧/٥/٩ (٣٢)

GR (٣٣)
int. Cl. A٦١M ١٥/٠٠ (٥١)

- ٢

٢٠٠٩١٢١٨٩٨ (٢١)
٢٠٠٩/١٢/٢٤ (٢٢)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
(GERMANY)

(٧١)

KUHN, Rolf (٧٢)

METZGER, Burkhard Peter

KUEHN, Torsten

KLADDERS, Heinrich

SCHULZ, Joern-Eric

عبد الھادىاحمد ھدى  (٧٤)
مستنشق مسحوق (٥٤)

PCT / EP ٠٥٩٣٨٨/ ٢٠٠٨ - ١٠ ٢٠٠٧ ٠٣٣ ٨٦١,٠ - ١٠ ٢٠٠٧ ٠٣٦ ٤١١,٥ (٣١)
٢٠٠٨/٧/١٧ - ٢٠٠٧/٧/٢٠ - ٢٠٠٧/٨/٢ (٣٢)

DE (٣٣)
int. Cl. A٦١M ١٥/٠٠ (٥١)

- ٣



٢٤

٢٠٠٩١٢١٩٣٦ (٢١)
٢٠٠٩/١٢/٣٠ (٢٢)

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)(SWEDEN) (٧١)
ASTELY, David (٧٢)

SUNDIN, Tomas

MOLNAR, Karl, J.

سراج الدینأنیس ھدى  (٧٤)
محطھ وجھاز وطریقھ لتحدید نوعیھ القناه فى نظام االتصاالت عن بعد (٥٤)

PCT/SE٢٠٠٧/٠٥٠٥٠٩ (٣١)
٢٠٠٧/٧/٦ (٣٢)

SE (٣٣)

int. Cl. H٠٤B ٧/٠٦,H٠٤B ٧/٠٦,H٠٤L ١/٠٠,H٠٤L ١/٠٠,H٠٤Q ٧/٢٢ (٥١)

-   ٤

PCT/NA٢٠٠٦/٠٠٠٠١٦ (٢١)
٢٠٠٦/١/٨ (٢٢)

Medion Diagnostics A.G (SWITZERLAND) (٧١)
LOSTER KLEMENS (٧٢)

SCHWIND PETER

عبد الھادى احمد ھدى  (٧٤)
لمصل الدم واختبار جھاز وطریقة للقیام المتزامن بتحدید فصیلة الدم ، التأكید بالمقارنة

الكشف عن الجسم المضاد
(٥٤)

PCT/EP٢٠٠٤/٠٠٧٥٢٥ - ١٠٣٣٠٩٨١,٨ (٣١)
٢٠٠٤/٧/٨ - ٢٠٠٣/٧/٩ (٣٢)

DE (٣٣)
int. Cl. G٠١N٣٣/٥٥٨,G٠١N٣٣/٥٥٨ (٥١)

-   ٥



٢٥

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٧٩١ (٢١)
٢٠٠٧/٧/٣٠ (٢٢)

GEOFFREY, MOHAMED, A (SAUDI ARABIA) (٧١)
GEOFFREY, MOHAMED, A (٧٢)

اللباداحمد سمر  (٧٤)
یق إلكترونينظام تصدیق وتوث (٥٤)

PCT/EP٢٠٠٥/٠١٣٥٠٦ - ٠٥٠٠٢١٥٥,٩ (٣١)
٢٠٠٥/١٢/١٥ - ٢٠٠٥/٢/٢ (٣٢)

EP (٣٣)
int. Cl. G٠٧D (٢٠٠٦.٠١) ٧/٠٠ (٥١)

-   ٦



٢٦

بیان
٢٠١٢ابریل بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٢٧



راءات الصادرة طبقا "  تم النشر عن الب یةی رة الثان من قانون حمایة ١٩المادة منللفق
یة الفك وق الملك محق ون رق صادر بالقان ســنة ٨٢ریة ال 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 



٢٨

٠٢٥٦٤٤ (١١)
٢٠٠٥٠٨٠٣٦٠ (٢١)

٢٠٠٥/٨/٩ (٢٢)
.المركز القومى للبحوث 

مصر العربیةجمھوریة-محافظة الجیزة -الدقى–شارع البحوث ٣٣
(٧١)

ناجى محمد على خلیل (٧٢)

سید قناوى حامد ابراھیم

كربید السیلیكون –سیرامیكیة من كوردیریت حراریة طریقة لتحضیر متراكبات  (٥٤)
int. Cl.٨ C٠٤B٢٦/٣٢, ٢٨/٣٠, ٣٥/٠٣, ٣٥/١٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ١

٠٢٥٦٤٧ (١١)
٢٠٠٧١١٠٦١٣ (٢١)

٢٠٠٧/١١/٢٥ (٢٢)
عادل محمد صبحى ابراھیم العقاد

القاھرة جمھوریة مصر العربیةشارع ابن النفیس من مكرم عبید مدینة نصر١١
(٧١)

عادل محمد صبحى ابراھیم العقاد (٧٢)
طریقة لمعالجة األقمشة بالمحالیل المعطلة للحریق (٥٤)

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ٢



٢٩

٠٢٥٦٤٩ (١١)
٢٠٠٨٠١٠٠٣٨ (٢١)

٢٠٠٨/١/٨ (٢٢)
خالد أحمد إمام

العربیھجمھوریھ مصر-مدینة نصر–الحى الثامن –شارع مصطفى النحاس ٧٦
(٧١)

خالد أحمد إمام (٧٢)
جرس باب شقة قطعتین باأللحان والرنات على الكھرباء مباشرة (٥٤)

int. Cl.٨ H٠١H ١/٢٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ٣



٣٠

انبی
٢٠١٢بالبراءات الصادرة خالل شھر ابریل 

بشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة للطلبات 
PCT



٣١

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 



٣٢

٠٢٥٦٢٤ (١١)
PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٥٧٠ (٢١)

٢٠٠٧/٦/١١ (٢٢)
WILLIAMSON, LILA, MARIE
٦٦ TORTUGA CAY, ALISO VIEJO, CA ٩٢٦٥٦
(UNITED STATES OF AMERICA)

(٧١)

WILLIAMSON, LILA, MARIE (٧٢)

(٧٣)
وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

جھاز للرؤیة تحت سطح الماء (٥٤)
PCT/US٢٠٠٥/٠٤٤٨٣٣ - ١١/٠١٢,٧٤٩ (٣١)

٢٠٠٥/١٢/١٢ - ٢٠٠٤/١٢/١٥ (٣٢)
US - US (٣٣)

int. Cl.٨ F٢١V ٣٣/٠٠ & G٠١D ١١/٢٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ١



٣٣

٠٢٥٦٢٦ (١١)
٢٠٠٨١١١٨١٢ (٢١)

٢٠٠٨/١١/٥ (٢٢)
RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC.
٥١١ Lobo,Little Elm, TX ٠٠٠٩-٧٥٠٦٨

(٧١)

SHOW, Thomas, J. (٧٢)

ZHU, NI

(٧٣)
سمر احمد اللباد  (٧٤)

محقنة بمقدمة مجوفة لالستخدام مع الوصالت من األمام (٥٤)
٦٠/٧٩٨,٤٣٣ - PCT/US٢٠٠٧/٠٦٨١٠٢ (٣١)

٢٠٠٦/٥/٥ - ٢٠٠٧/٥/٣ (٣٢)
US - US (٣٣)

int. Cl.٨ A٦١M ٥/٠٠ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

- ٢



٣٤

٠٢٥٦٢٧ (١١)
PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٤٥٨ (٢١)

٢٠٠٧/٥/٦ (٢٢)
MODULAR SECURITY SYSTEMS, INC. (UNITED STATES OF
AMERICA)
P.O,BOX ٢٨٤,١٨٠٥ NORTH SECOND STREET , IRONTON, OH
٤٥٦٣٨, UNITED STATED OF AMERICA

(٧١)

RHETT SLAGEL, ROBERT (٧٢)

(٧٣)
محمود رجائى الدقى (٧٤)

وحده تحكم لنظام الدخول الى حاویات النقل (٥٤)
PCT/US٢٠٠٥/٠٣٢٩٧٠ - ١٠/٩٩٢.١٢٦ (٣١)

٢٠٠٥/٩/١٥ - ٢٠٠٤/١١/١٩ (٣٢)
US - US (٣٣)

int. Cl.٨ E٠٤B١/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ٣



٣٥

٠٢٥٦٢٨ (١١)
٢٠٠٨١٢٢١١٦ (٢١)

٢٠٠٨/١٢/٣٠ (٢٢)
JANNY SARL
La Condemine,Cidex ١٥٥٦,F-٧١٢٦٠ Peronne-FRANCE

(٧١)

JANNY, Plerre (٧٢)

(٧٣)
سھیرمیخائیل رزق (٧٤)

حاویة لخزن المنتجات (٥٤)
٠٦٠٥٩١٠ - PCT/FR٢٠٠٧/٠٠١١٠٩ (٣١)

٢٠٠٦/٦/٣٠ - ٢٠٠٧/٦/٢٩ (٣٢)
FR - FR (٣٣)

int. Cl.٨ B٦٥D ٥٣/٠٢, ٨١/٢٤, & E٠٦B ٧/٢٣ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-   ٤



٣٦

٠٢٥٦٢٩ (١١)
٢٠٠٨٠٣٠٣٧١ (٢١)

٢٠٠٨/٣/٥ (٢٢)
TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.
Poligono Industrial de Arazuri-Orcoyen-Calle C, ٣٢ ٣١١٦٠ Orcoyen
Navarra - SPAIN

(٧١)

GARCIA- Mina Freire, Jose Maria (٧٢)

BACAICOA Llundain Eva

Fuentes Ramirez, Marta

ZAMARRENO Arregui Angel Maaria

BAIGORRI Ekisoain Roberto

(٧٣)
سھیر میخائیل رزق /أ (٧٤)

)كالبى أو كالب(مركبات معدن دبالى ھیترو جزیئى  (٥٤)
٢٠٠٨٠٠٤٤٩ - ٢٠٠٧٠٠٥٩٥ (٣١)

٢٠٠٨/٢/١٩ - ٢٠٠٧/٣/٧ (٣٢)
ES - ES (٣٣)

int. Cl.٨ C٠٧F١/٠٨, ٣/٠٦,٥/٠٢,١٥/٠٢,١٥/٠٦,١٩/٠٠ & C٠٥F ١١/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   ٥



٣٧

٠٢٥٦٣٠ (١١)
٢٠١٠٠٣٠٤٧٥ (٢١)

٢٠١٠/٣/٢٣ (٢٢)
PIRELLI TYRE S.p.A.
Viale Sarca, ٢٢٢,I-٢٠١٢٦ Milano-ITALY

(٧١)

RAIA, Ciro (٧٢)

CEREDA, Giuseppe

CARRA, Alberto

ASCANELLI, Alessandro

(٧٣)
ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

اطار لھ تركیب شفھ محسن (٥٤)
PCT/EP٢٠٠٧/٠٦٠٥٠٩ (٣١)

٢٠٠٧/١٠/٣ (٣٢)
EP (٣٣)

int. Cl.٨ B٦٠C ١٥/٠٦ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

-   ٦



٣٨

٠٢٥٦٣١ (١١)
٢٠١٠٠٢٠٢١١ (٢١)

٢٠١٠/٢/٩ (٢٢)
ABB RESEARCH LTD - SWITZERLAND
Affolternstrasse ٤٤,CH-٨٠٥٠ Zürich -SWITZERLAND

(٧١)

١-LOFGREN, Peter (٧٢)

٢-MOLANDER, Mats

(٧٣)
ھدى عبد الھادى (٧٤)

طریقھ توازن شریط معدن اساسى (٥٤)
PCT/EP٢٠٠٧/٠٥٩١٨٩ (٣١)

٢٠٠٧/٩/٣ (٣٢)
EP (٣٣)

int. Cl.٨ B٢١B ٣٧/٠٠,B٢١C ٤٧/٣٤,& C٢٣C ٢/٤٠ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

- ٧



٣٩

٠٢٥٦٣٢ (١١)
٢٠١٠٠٢٠٢٠٩ (٢١)

٢٠١٠/٢/٩ (٢٢)
SMS SIEMAG AG- GERMANY
Eduard-Schloemann-Str. ٤.٤٠٢٣٧ Düsseldorf-GERMANY

(٧١)

LIPOWSKI, Michael (٧٢)

(٧٣)
ھدى عبد الھادى (٧٤)

حھاز لنقل الواح الصب المستمر (٥٤)
١٠٢٠٠٧٠٤٣٠٠٣.٧ - PCT/DE٢٠٠٨/٠٠١٣٠٣ (٣١)

٢٠٠٧/٩/٦ - ٢٠٠٨/٨/٦ (٣٢)
DE - DE (٣٣)

int. Cl.٨ B٢٢D ١١/١٢, ١١/١٤ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

- ٨



٤٠

٠٢٥٦٣٣ (١١)
٢٠٠٨٠٨١٣٥٤ (٢١)

٢٠٠٨/٨/٧ (٢٢)
PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED
Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin, Islands-
NETHERLANDS

(٧١)

VIGNEAUX, Pierre (٧٢)

(٧٣)
ھدى عبد الھادى (٧٤)

موقع شمعة داخل بئرطریقة وجھاز لتحدید  (٥٤)
EP٠٦٢٩٠٨١,٧ - PCT/EP٢٠٠٧/٠٠٤٠٣٣ (٣١)

٢٠٠٦/٥/١٢ - ٢٠٠٧/٥/٤ (٣٢)
EP - EP (٣٣)

int. Cl.٨ G٠١B ٩/٦٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ٩



٤١

٠٢٥٦٣٤ (١١)
٢٠٠٨٠٦١٠٣١ (٢١)

٢٠٠٨/٦/١٨ (٢٢)
ASF-KEYSTONE, INC
١٧٠٠ WALNUT STREET GRANUTE CITY ILLINOIS ٦٢٠٤٠
(UNITED STATES OF AMERICA)

(٧١)

LEFEBVRE, WILLIAM (٧٢)

MC CANN, MICHEAL, J.

(٧٣)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

نظام مراقبة قطار سكك حدیدیة (٥٤)
PCT/US٢٠٠٦/٠٤٩٢٢١ - ٦٠/٥٩٣,٧٥٣ (٣١)

٢٠٠٦/١٢/٢٢ - ٢٠٠٥/١٢/٢٣ (٣٢)
US - US (٣٣)

int. Cl.٨ B٦١L ٣/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ١٠



٤٢

٠٢٥٦٣٥ (١١)
٢٠٠٩٠٦٠٩٠٠ (٢١)

٢٠٠٩/٦/١٤ (٢٢)
OWENS-BROCLKWAY GLASS CONTAINER INC.
One Michael Owens Way,Perrysburg, OH ٢٩٩٩-٤٣٥٥١
(UNITED STATES OF AMERICA)

(٧١)

MOHR, Paul, B. (٧٢)

(٧٣)
شادي فاروق مبارك (٧٤)

آلیة میكانیكیة عكسیة لماكینة آنیة زجاجیة (٥٤)
١١/٦٣٩,٩٣١ - PCT/US٢٠٠٧/٠٢٣٨٥٦ (٣١)

٢٠٠٦/١٢/١٥ - ٢٠٠٧/١١/١٣ (٣٢)
US - US (٣٣)

int. Cl.٨ C٠٣B ٤/١٦ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

- ١١



٤٣

٠٢٥٦٣٦ (١١)
٢٠١٠٠٨١٤٢٠ (٢١)

٢٠١٠/٨/٢٣ (٢٢)
UNI-CHARM CORPORATION
١٨٢, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime,٧٩٩٠١١١
(JAPAN)

(٧١)

SHIBAGAKI, Joji (٧٢)

(٧٣)
سمر احمد اللباد  (٧٤)
دافعھ لجھاز تعبئھ (٥٤)

٠٤٨٤٤١-٢٠٠٨ - ٠٨٤٦٨٥-٢٠٠٨ - PCT/JP٢٠٠٨/٠٧٣٠٣٧ (٣١)
٢٠٠٨/٢/٢٨ - ٢٠٠٨/٣/٢٧ - ٢٠٠٨/١٢/١٨ (٣٢)

JP - JP - JP (٣٣)
int. Cl.٨ B٦٥B ٣٥/٢٠ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

- ١٢



٤٤

٠٢٥٦٣٧ (١١)
٢٠٠٨١٢٢٠٩٤ (٢١)

٢٠٠٨/١٢/٢٥ (٢٢)
TIROLER ROHERN- UND METALLWERKE AG
Innsbruckerstrasse ٥١,A-٦٠٦٠ Hall In Tirol- AUSTRIA

(٧١)

MUTSCHLECHNER, Hermann (٧٢)

MAURER, Reinhold

(٧٣)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

وصلة رأس وذیل (٥٤)
PCT/EP٢٠٠٧/٠٠٥٧٢٩ - ١٠ ٢٠٠٦ ٠٣١ ٥٨٢.٠ (٣١)

٢٠٠٧/٦/٢٨ - ٢٠٠٦/٦/٣٠ (٣٢)
EP - DE (٣٣)

int. Cl.٨ F١٦L ٢١/٠٣, ٢١/٠٨ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

- ١٣



٤٥

٠٢٥٦٣٨ (١١)
٢٠١٠٠٦٠٩٧٨ (٢١)

٢٠١٠/٦/٩ (٢٢)
FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E. V.
Rudower Chaussee ١٧,١٢٤٨٩ Berlin-GERMANY

(٧١)

KLOAS, Werner (٧٢)

RENNERT, Bernhard

VAN BALLEGOOY, Christoph

DREWS, Manfred

(٧٣)
سمراحمد اللباد (٧٤)

مرفق زراعھ مائیھ النتاج الخضراوات واالسماك (٥٤)
٠٨١٦٣١٨٩.٧ - PCT/EP٢٠٠٨/٠٦٤٥٤٦ (٣١)

٢٠٠٨/٨/٢٨ - ٢٠٠٨/١٠/٢٧ (٣٢)
EP - EP (٣٣)

int. Cl.٨ A٠١G ٣١/٠٢&A٠١K ٦٣/٠٠ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

- ١٤



٤٦

٠٢٥٦٣٩ (١١)
٢٠٠٩٠٦٠٨٧٣ (٢١)

٢٠٠٩/٦/٩ (٢٢)
FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
٧٧٠١ Legacy Drive,Plano, TX. ٤٠٩٩-٧٥٠٢٤
(UNITED STATES OF AMERICA)

(٧١)

KELLY, Joseph, William (٧٢)

MOROS, Terry

PUPPALA, Vamshidhar

WEGE, Paula, A.

(٧٣)
اللباداحمد سمر (٧٤)

وجبة سریعة من شرائح تحتوي على قشور بذور الحنطة السوداء (٥٤)
١١/٦٠٩,٢١٤ - PCT/US٢٠٠٧/٠٨١٩٥٠ (٣١)

٢٠٠٦/١٢/١١ - ٢٠٠٧/١٠/١٩ (٣٢)
US - US (٣٣)

int. Cl.٨ A٢١D ١٠/٠٠, ١٣/٠٠ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

- ١٥



٤٧

٠٢٥٦٤٠ (١١)
٢٠١٠٠١٠٠٦٠ (٢١)

٢٠١٠/١/١٢ (٢٢)
ROTINOR GMBH
Flachter Strasse ٣٢,٧٠٤٩٩ Stuttgart-GERMANY

(٧١)

WALPURGIS, Peter (٧٢)

(٧٣)
سمر احمد اللباد  (٧٤)

نظام تثبیت لمستخدم على مركبھ مائیھ،ومركبھ مائیھ بھا ھذا النظام (٥٤)
PCT/EP٢٠٠٨/٠٠٥٥٩٦ - ١٠ ٢٠٠٧٠٣٢٣٩٢.٣ (٣١)

٢٠٠٨/٧/٠٩ - ٢٠٠٧/٧/١٢ (٣٢)
EP - DE (٣٣)

int. Cl.٨ A٦٣B ٣٥/١٢ & B٦٣C ١١/٤٦ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

- ١٦



٤٨

٠٢٥٦٤١ (١١)
٢٠٠٨٠١٠٠٨٢ (٢١)

٢٠٠٨/١/١٦ (٢٢)
HEXION SPECIALTY CHEMICALS INC
١٦٠٠SMITH STREET, P.O BOX ٤٥٠٠, HOUSTON, Tx., ٧٧٢١٠-
٤٥٠٠- (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧١)

MCDANIEL, Robert, R. (٧٢)

MCCARTHY, Scott, M.

SMITH, Michael

(٧٣)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

طرق وتركیبات لتحدید ھندسة صدع في تكوینات تحت األرض (٥٤)
PCT/US٢٠٠٦/٠٣١٥٧٣ - ٦٠/٧٠٦.٧٩١ (٣١)

٢٠٠٦/٨/٩ - ٢٠٠٥/٨/٩ (٣٢)
US - US (٣٣)

int. Cl.٨ E٢١B ٤٣/٠٠, ٤٣/٢٦٧ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ١٧



٤٩

٠٢٥٦٤٢ (١١)
٢٠٠٩١٠١٥٤١ (٢١)

٢٠٠٩/١٠/١٩ (٢٢)
١- ARCELORMITTAL - STAINLESS AND NICKEL ALLOYS
à ٥ rue Luigi Cherubini,F-٩٣٢٠٠ Saint Denis-FRANCE
٢-SOLARTE-
RN ١١٦,Carrefour de Sirach,F-٦٦٥٠٠ Ria Sirach-FRANCE

(٧١)

REYAL, Jean-Pierre (٧٢)

JAUTARD, Yves

(٧٣)
طارق محمود بدران (٧٤)

لتیة ضوئیةڤوتركیب للتثبیت على اطارات جدار بنایھ لحمل لوحات مثل لوحات  (٥٤)
٠٧٥٤٦٠٦ - PCT/FR٢٠٠٨/٠٥٠٦٩٩ (٣١)

٢٠٠٧/٤/٢٠ - ٢٠٠٨/٤/١٨ (٣٢)
FR - FR (٣٣)

int. Cl.٨ H٠١L٣١/٠٤٨ & E٠٤D ١٣/١٨&F٢٤J ٢/٥٢,&E٠٤B٢/٩٦ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

- ١٨



٥٠

٠٢٥٦٤٣ (١١)
٢٠٠٩٠٢٠١٩٨ (٢١)

٢٠٠٩/٢/١١ (٢٢)
CONG, Yang
Flat ٣٠C BLOCK B. ,Qing Tian Hua Ting,Shaug Bao Lu,Fu Tian
District, Shenzhen,Guangdong ٥/٨٠٣٤-CHINA

(٧١)

CONG, Yang (٧٢)

(٧٣)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

الغاز ومركبة المحرك التي تعمل بنفس الطریقة–تركیبات محرك الریاح  (٥٤)
٢٠٠٦١٠٠٦٢١٣٥.٦ - PCT/CN٢٠٠٧/٠٠٢٤٦٨ (٣١)

٢٠٠٦/٨/١٦ - ٢٠٠٧/٨/١٦ (٣٢)
CN - CN (٣٣)

int. Cl.٨ F٠٣D ٩/٠٠ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

- ١٩



٥١

٠٢٥٦٤٥ (١١)
٢٠١٠٠٣٠٣٧٧ (٢١)

٢٠١٠/٣/٨ (٢٢)
BAKER HUGHES INCORPORATED
P.O. Box ٤٧٤٠,Houston, TX ٤٧٤٠-٧٧٢١٠-
UNITED STATED OF AMERICA

(٧١)

FAY, Peter, J. (٧٢)

(٧٣)
سراج الدینانیس ھدى  (٧٤)

طریقھ وجھاز لوضع الجلبھ فى اكثر من موضع (٥٤)
١١/٨٥٤,٩٤٥ - PCT/US٢٠٠٨/٠٧٥٣٨٢ (٣١)

٢٠٠٧/٩/١٣ - ٢٠٠٨/٩/٥ (٣٢)
US - US (٣٣)

int. Cl.٨ E٢١B ٣٤/١٤ (٥١)

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة

- ٢٠



٥٢

٠٢٥٦٤٦ (١١)
PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٤١٥ (٢١)

٢٠٠٧/١٢/١٣ (٢٢)
MITSUI CHEMICALS INC.
٢-٥. HIGASHI - SHIMBASHI ١-CHOME, MINATO - KU TOKYO
١٠٥ ٧١١٧ - JAPAN

(٧١)

KAI, AKIYOSHI (٧٢)

WAKITA, TAKEO

KATSUTA, HIROYUKI

YOSHIDA, KEI

TSUKADA, HIDETAKA

TAKAHASHI, YUSUKE

KAWAHARA, NOBUYUKI

NOMUR, MICHIKAZU

DAIDO HIDENORI

سمر أحمد اللباد (٧٤)
مبید حشرى یحتوى على مشتق االمید (٥٤)

PCT/JP٢٠٠٦/٣١٢٢٨١ - ١٨٠٦٦٠-٢٠٠٥ (٣١)
٢٠٠٦/٦/٢٠ - ٢٠٠٥/٦/٢١ (٣٢)

JP - JP (٣٣)
int. Cl.٨ C٠٧C ٢٣٧/٤٢, ٣٠٩/٦٥, ٣٠٩/٧٣, ٣١٧/٤٠, & A٠١N ٣٧/٤٦,
٤١/٠٤, ٤١/١٠,٤٣/١٠, ٤٣/٣٢, ٤٣/٤٠, ٤٣/٤٢, ٤٣/٧٦, ٤٣/٧٨&C٠٧D
٢١٣/٧٥, ٢١٣/٨٢, ٢١٥/٣٨, ٢٧٧/٦٢ & A٠١P ٧/٠٤

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ٢١



٥٣

٠٢٥٦٤٨ (١١)
٢٠١٠١٠١٧٩٨ (٢١)

٢٠١٠/١٠/٢٥ (٢٢)
EUROKEG B.V.
Takelaarsweg ١٠,NL-١٧٨٦ PR Den Helder - NETHERLANDS

(٧١)

HANSSEN, Hubert Joseph Frans (٧٢)

TERPSTRA, Willem

(٧٣)
ھارونشحاتھ ھارون و او نادیھ شحاتھ ماجده  (٧٤)

حنفیھ للموائع و صمام لالستخدام فى ھذه الحنفیھ (٥٤)
EP٠٨١٥٥٨٣٧.١ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٥٥٤٢٤ (٣١)

٢٠٠٨/٥/٧ - ٢٠٠٩/٥/٥ (٣٢)
EP - EP (٣٣)

int. Cl.٨ B٦٧D ١/١٤ (٥١)

سنھ ٢٠:  ةمدة الحمای

- ٢٢



٥٤

٠٢٥٦٥٠ (١١)
PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٢٥٩ (٢١)

٢٠٠٧/١١/١٩ (٢٢)
CARGILL INC
١٥,٤٠٧ MC Ginty Road WEST wayzata Mn ٥٥٣٩١ -
(UNITED STATES OF AMERICA)

(٧١)

PEIGHAMBARDoust, Seyed Hadi (٧٢)

VANDER Goot, A Jen

HAMER, R. jan

BOOM, Remko Marcel

سمر أحمد اللباد (٧٤)
عملیة لفصل الجلوتین والنشا من الدقیق (٥٤)

PCT/NL٢٠٠٦/٠٥٠١٢٢ -EP٠٥١٠٤٢٥٧.٠ (٣١)
٢٠٠٦/٥/١٩ - ٢٠٠٥/٥/١٩ (٣٢)

NL - EP (٣٣)
int. Cl.٨ A٢٣J ١/١٢ & C٠٨B٣٠/٠٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ٢٣



٥٥

بیان
٢٠١٢ابریل بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



٥٦



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 



٥٧

٠٢٥٦٢٥ (١١)
١٩٩٧٠١٠٠٥٧ (٢١)

١٩٩٧/١/١٩ (٢٢)
مختار رزق بطرس (٧١)

)جمھوریة مصر العربیة(مختار رزق بطرس  (٧٢)
وطریقة تحضیره) بولى افكت(تركیبة لمستحضر  (٥٤)

Int. Cl.٨ A٦١K ٣١/٠٥, ٩/٠٦ (٥١)

١٨/١/٢٠١٧تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

- ١



٥٨

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٥٩

یة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھا أو تقریر حق "  ل ملك یجوز نق
یھا تفاع عل تقل ملكی. االن تجاریة ورھنھا ال تن ال ال یع المح ام الخاصة بب ع عدم اإلخالل باألحك ة وم

نھا أو ت راءة وال یكون رھ ر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من تاریخ التأشیر بذلك فى قرالب ی
راءات ى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل الب من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر ٢١یأت

٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٦٠

٢٠١١٠٦٠٩٣٨ (٢١)
٢٠١١/٦/٨ (٢٢)

ركس ال ال سيسافي نتو (٧١)
سمر احمد اللباد (٧٤)

باستخدام اسالیب متعدده الداره االصولTAGE عدم اجازه/اجازه (٥٤)
نقل الملكیة:التقریر القانونى

سافي نتوركس ال ال سي:مـــن
سافى تكنولوجى انك و دیل ماجیك انك:الـــى

٢٨/٠٣/٢٠١٢:بـتاریخ

- ١

٢٠١٠١٠١٧٤٩ (٢١)
٢٠١٠/١٠/١٩ (٢٢)
ان اى ام بى فى  (٧١)

محمد عبدالعال عبدالعلیم (٧٤)
نظام تولید بخار یحتوى على مولد بخار رئیسى ومولد بخار اضافى (٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
.ان اى ام بى فى:مـــن
فى. بى إن إى إم إنیرجى:الـــى

٠٨/٠٤/٢٠١٢:بـتاریخ

- ٢

٢٠٠٩٠٦٠٩٨٤ (٢١)
٢٠٠٩/٦/٢٥ (٢٢)

، لیمتد.ھانمى فارماسیوتیكال كو (٧١)

.كوریا–٤٤٥٨١٣دو -سى، جایوجى-میون، ھاواسیونج–رى، بالتان -ھاجیو٥-٨٩٣

محمود رجائى الدقى (٧٤)
متراكب انسولین انتحائى باستعمال جزء جلوبولین مناعى (٥٤)

تعدیل اسم الشركة:ونىالتقریر القان
لیمتد،.ھانمى فارماسیوتیكال كو:مـــن
لیمتدھانمى ھولدینجز كو:الـــى

٢٠١٢/٠٥/٠٧:بـتاریخ

- ٣



٦١

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٦٢

شأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة لذلك، التأشیر "  لصاحب ال
:فى السجل بالبیانات االتیة

سیتھ او مھنتھ او عنوانھ، ١ راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ل تغیی ـ ك
ك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان المال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٦٣

٢٠٠٤٠٣٠١٤٧ (٢١)
٢٠٠٤/٣/٣١ (٢٢)

والتطبیقات التكنولوجیةمدینة مبارك لألبحاث العلمیةالھیئة العامة ل/ذالسید االستا (٧١)

عرب الجدیدةمدینة برج ال

من البكتیریا والفطریات والمیاه والدم(DNA) طریقة لعزل المادة الوراثیة (٥٤)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

لألبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیةمدینة مباركل-الھیئة العامة:مـــن
مدینة -مدینھ االبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة:الـــى

٢٠١٢/٠٥/٠٢:بـتاریخ

- ١

٢٠٠٥٠٨٠٣٥٩ (٢١)
٢٠٠٥/٨/٩ (٢٢)

الھیئة العامة لمدینة مبارك لألبحاث العلمیة و التطبیقات التكنولوجیة (٧١)

العربیةجمھوریة مصر-االسكندریة -برج العرب الجدیدة -حى الجامعات و مراكز البحوث

اإلنتاج بتطبیق نیة باستخدام تقنیة تفاعل البلمرة المتسلسل و تعظیمطریقة لتحضیر مسطرة جی
النمذجة العددیة

(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
التطبیقات التكنولوجیةالھیئة العامة لمدینة مبارك لألبحاث العلمیة و:مـــن
والتطبیقات التكنولوجیھمدینة االبحاث العلمیة:الـــى
٢٠١٢/٠٥/٠٢:خبـتاری

- ٢



٦٤

٢٠٠٩١٠١٥٨٨ (٢١)
٢٠٠٩/١٠/٢٦ (٢٢)

بایر شیرینج فارما اوه یو  (٧١)

فنلندا–توركو ٢٠٢١٠-اف اي . ٤٧بانسیونتي 

سمر احمد اللباد (٧٤)
غالف غشائي لنظام جرعات یمكن زراعتھ (٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
داىشیرینج فارما اوه بایر :مـــن
بایر اوة واى:الـــى

٢٠١٢/٠٥/٠٩:بـتاریخ

- ٣

٢٠١١٠٥٠٨٢٥ (٢١)
٢٠١١/٥/٢٤ (٢٢)

سمارت كونیكت ھولدینجز بي تي اي ال تي دي  (٧١)

سنغافوره-١٨٩٧٠٢سنغافوره . شو تاورز ٠٦-٢٥. بیتش روود ١٠٠

سمر اللباد (٧٤)
لتوفیر رصیدنظام وطریقھ (٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سمارت كونیكت ھولدینجز بي تي اي ال تي دي :مـــن
ال تي دي. سمارت ھوب بي تي اي :الـــى

٢٠١٢/٠٥/١٦:بـتاریخ

-  ٤



٦٥

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٠٦٩ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٨ (٢٢)

ن ف اورجانون (٧١)

أ ب ، أوس ، ھولندا٥٣٤٩، كلوستیرات ٦

ھدى عبد الھادى (٧٤)
شكل بللورة المالیات اسینابین (٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ن ف اورجانون - :مـــن
فى. ام اس دى او س بى :الـــى

٢٠١٢/٠٥/٠٩:بـتاریخ

-  ٥

٢٠٠٦٠٧٠٣٥٧ (٢١)
٢٠٠٦/٧/٢٦ (٢٢)

العامھ لمدینھ مبارك لالبحاث العلمیھ و التطبیقات التكنولوجیھالھیئھ  (٧١)

االسكندریة-مدینة برج العرب الجدیدة –حى الجامعات ومراكز البحوث 

محمود السید عبداللطیف دیاب (٧٤)
امینیھ و طریقھ بیولوجیھ لمعالجھ مخلفات الریش الناتج من مجازر الدواجن النتاج احماض

اتانزیم
(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
التطبیقات التكنولوجیھالھیئھ العامھ لمدینھ مبارك لالبحاث العلمیھ و:مـــن
مدینھ االبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة:الـــى

٢٠١٢/٠٥/٠٢:بـتاریخ

-   ٦



٦٦

٢٠٠٩٠٦٠٨٣٨ (٢١)
٢٠٠٩/٦/٣ (٢٢)

وتیكس لیمتدمایو ثیرابی (٧١)

٥ Tenison Avenue,Cambridge CB١ ٢DX

ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)
)الضعف العام ( معالجــة الدنـــف  (٥٤)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

مایو ثیرابیوتیكس لیمت:مـــن
ثیرابیوتیكس لیمتدبسیوكسیس:الـــى

٢٠١٢/٠٥/٠٧:بـتاریخ

- ٧



٦٧

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



٦٨

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
مقیدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع ال

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 



٦٩

تدایشھارا سانجیو كایشا لیم :یعلــــن
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة

١٥/٠٩/٢٠٠٣الصادرة بتاریخ ٠٢٢٨٢٣لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

مركب الباده االفات :فى شــأن
سھیر میخائیل رزق :الوكـــیل

- ١

بایر شرینج اكتنجیز لشافت :یعلــــن
فى جمھوریة مصر العربیةفى منح رخصة استغالل 

٢١/٠٧/٢٠١٠الصادرة بتاریخ ٠٢٤٧٥٠لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

علبھ لعبوه دواء معدلھ و استخدامھا :فى شــأن
سھیر میخائیل رزق :الوكـــیل

- ٢

اوفیسین میكانیش اس بى ایھ .دانیلى اند سى :یعلــــن

:المركز العام

خصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیةفى منح ر
٠٨/٠١/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٠٢٥٤٤٣لبراءة االختراع رقم 

:عن الرغبة

عملیة اختزال ووحدة تصنیع النتاج حدید معدنى :فى شــأن
سمر أحمد اللباد :الوكـــیل

- ٣



٧٠

-اوتسوكا فارماسوتیكال فاكتورى اى ان سى  :یعلــــن
منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیةفى 

٢٧/١٢/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٠٢٥٣٩٧لبراءة االختراع رقم 
:عن الرغبة

غشاء متعدد الطبقات وحاویھ :فى شــأن
سمر اللباد :الوكـــیل

-   ٤



٧١

انبی
بدمج الشركات 



٧٢

٢٠٠٨٠٤٠٥٧٧ (٢١)
٢٠٠٨/٤/٦ (٢٢)

ن ف اورجانون  (٧١)
ھدى عبد الھادى (٧٤)

مثبطات مزدوجة مضادة للتخثر (٥٤)
دمج مالك:التقریر القانونى

ن ف اورجانون :تم دمج مالك البراءة
ام اس دى او اس بى فى:شركة مع

ام اس دى او اس بى فى:االندماج ملكا للشركة الناتجة عنلتكون البراءة 
٢٠١٢/٥/١٠:بـتاریخ

- ١



٧٣

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



٧٤

٢٠٠٣٠٤٠٤٠١ (٢١)
٢٠٠٣/٤/٢٧ (٢٢)

لیمتد) انفیستمینتس(بریتیش امیریكان توباكو  (٧١)

ال ایھ ، المملكھ المتحده٣ار ٢ووتر ستریت ، لندن دبلیو سي١جلوب ھاوس ، 

لتدخین ومواد حشو قابلھ للتدخین بھاتطویرات تتعلق بمنتجات ا (٥٤)
سمر احمد اللباد (٧٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ١

٢٠٠٨٠٤٠٦٠٥ (٢١)
٢٠٠٨/٤/١٣ (٢٢)

شركة مساھمة امریكیة–یولیكس كوربوراشن  (٧١)
أي اوف دالوار ویز ایتس. ایھ كوربوراشن اورجانیزد اندر زا الوس اوف زا ستات 

.كارلسباد . سي . كامینو فیاد روبل ستي ١٩٤٥. برینكیبال بالس اوف بیسنس ات 
امریكا-٩٢٠٠٨كالیفورنیا 

بولیمرات طبیعیة وراتیجنات من مواد نباتیةاستخالص وتجزئة (٥٤)
سمر اللباد (٧٤)

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

- ٢

٢٠٠٨٠٩١٤٦١ (٢١)
٢٠٠٨/٩/١ (٢٢)

محمد صالح حسن عبد الجواد (٧١)

القاھره-عین شمس -مساكن حلمیھ الزیتون -شارع معھد الحریھ ٣٣

تجسیم االسقاطات المستقلھ او تام اختصارا (٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ یانات و بعض الب

-   ٤



٧٥

٢٠٠٨١٠١٦٥١ (٢١)
٢٠٠٨/١٠/٨ (٢٢)

شركة أمریكیة مساھمة-إى آى دى بونت دى نیمورز آند كومبانى (٧١)

یةالوالیات المتحدة األمریك٩٨١٩٨ماركت ستریت ، ویلمنجتون ، دى آى ١٠٠٧

مخالیط مبیدة لألعشاب (٥٤)
ھدى سراج الدین (٧٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   ٥

٢٠٠٨١٠١٦٩٠ (٢١)
٢٠٠٨/١٠/١٥ (٢٢)

فایـزر برودكتس انك ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)

.االمریكیة ، الوالیات المتحدة٦٣٤٠كونیكتیكت ایسترن بوینت رود جروتن ، كونیكتیكت 

بیرازینونات[b-٤، ٣[بیریدین  (٥٤)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

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

-   ٦

٢٠٠٨١١١٨٦٣ (٢١)
٢٠٠٨/١١/١٦ (٢٢)

فترینار مدیزینیش یونیفرسیتات وین (٧١)

١١٢١٠فتزیناتزا a - استرالیا-فیینا 

لكشف عن فیروسات األنفلونزاطریقة ل (٥٤)
ھدى أنیس سراج الدین (٧٤)

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

- ٧



٧٦

٢٠٠٨١١١٨٦٣ (٢١)
٢٠٠٨/١١/١٦ (٢٢)

فترینار مدیزینیش یونیفرسیتات وین (٧١)

١١٢١٠فتزیناتزا a - استرالیا-فیینا 

طریقة للكشف عن فیروسات األنفلونزا (٥٤)
ھدى أنیس سراج الدین (٧٤)

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

- ٨

٢٠٠٩١٢١٨٢٠ (٢١)
٢٠٠٩/١٢/١٣ (٢٢)

عدنان محمد الحاج حسن (٧١)

الدورالرابعشـارع مصطفى كامل ارض الجمعیة امبابة الجیزة ملك مختارابراھیم ھالل٢٢

الحجریةبخاریة لمعالجة المنتجات النباتیة من االفاتمنشأة ووحدة حراریة  (٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٩

٢٠٠٩١٢١٩٤١ (٢١)
٢٠٠٩/١٢/٣٠ (٢٢)

ولید محمد عبد الحمید یونس (٧١)

جنوب سیناء-شرم الشیخ e١٤٢ فیال رقم-الھضبھ -نادى الریاضیات 

(magic coktail) عبوه الكوكتیل السحرى (٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ و بعض البیانات 

- ١٠



٧٧

٢٠١٠٠١٠١٤٥ (٢١)
٢٠١٠/١/٢٧ (٢٢)

محمد فتح هللا امین احمد التلتى (٧١)

القاھره-الماظھ -المدینھ العمالیھ ٨شقھ ١١بلوك 

السیاره الكھربائیھ (٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعت:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ١١

٢٠١٠٠٤٠٥٩١ (٢١)
٢٠١٠/٤/١٢ (٢٢)

بیجیتك برایفت لمیتد (٧١)

سیدى جابر ـ االسكندریة٤٥٢: ب.ص

قھ دقیقھرقا (٥٤)
محمود رجائى الدقى (٧٤)

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

- ١٢

٢٠١٠٠٥٠٨٤٤ (٢١)
٢٠١٠/٥/٢٣ (٢٢)

اتم محمد حسین فھمى مدكورح (٧١)

شبرا مصر-متفرع من الترعھ البالقیھ -شارع ارض الطویل ٥٩

المراقبھ الطبیھ للمرضى عن بعد (٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبضوعأو إجراء بعض التعدیالت لمو/ بعض البیانات و 

- ١٣



٧٨

٢٠١٠٠٩١٦٠٣ (٢١)
٢٠١٠/٩/٢٢ (٢٢)

NTT DoCoMo, Inc. (٧١)

١-١١, Nagatacho ٢-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,١٠٠٦١٥٠

نطاق محطة محمول و محطھ قاعده وطریقھ لتخصیص تردد اساسى وطریقھ للتحكم فى
التردد

(٥٤)

رجـائى الـدقىمحمود (٧٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ١٤

٢٠١٠١٠١٨٢٩ (٢١)
٢٠١٠/١٠/٣١ (٢٢)

.ا. فاینانس ستترا الفال ھولدنجز اند (٧١)

سویسرا-بولى ١٠٠٩، سى اتش ٧٠جوسان –افنیو جنرال 

فك احكام اغالق النتاج عبوات محكمھ من منتج غذائى (٥٤)
محمود رجـائى الـدقى (٧٤)

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

- ١٥

PCT/NA٢٠٠٦/٠٠٠٤٩٩ (٢١)
٢٠٠٦/٥/٢٩ (٢٢)

شركة امریكیة–كولكوم اینكوربرؤیتد  (٧١)

امریكا-٩٢١٢١موریھوس دریف سان دیجوكالیفورنیا ٥٧٧٥

في نظام اتصاالت ال سلكيطریقة وجھاز لتوفیر نظام قناة تحكم فعالة  (٥٤)
سمر اللباد (٧٤)

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

- ١٦



٧٩

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٤٣٨ (٢١)
٢٠٠٧/٥/٢ (٢٢)

شركة محدودة یابانیة–ال تي دي . بانیو فارماسیوتیكال سي اوه  (٧١)
-٨٦٦٧-١٠٢طوكیو -كي یو–كیدانكیتا شیودا -١٢-١٣-كیتانوماري سكیواري أي 

الیابان
مشتق بنزیمیدازول بھ استبدال بأریل أوكسي (٥٤)

سمر احمد اللباد (٧٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء طلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار ال:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ١٧

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٥٩٣ (٢١)
٢٠٠٧/٦/١٣ (٢٢)

شركة مساھمة امریكیة–رایثیون كومباني  (٧١)

امریكا-١٤٤٩-٠٢٤٥١ام ایھ ، التھام واینتیر سترایت و٨٧٠

وسیلھ تفاعلیھ ألوساط كابینھ قیاده عتیقھ (٥٤)
سمرأحمد اللباد (٧٤)

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

- ١٨

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٠٥٢ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٣ (٢٢)

بیور ووتر بیوریفیكیشن برودكتس إنك شركة أمریكیة مساھمة (٧١)

األمریكیةالوالیات المتحدة٤٥٢٠٢جامبل بالزا ، سینسیناتى أوھایو & وان بروكتور

دقیقة لوط من جسیمات كربونمواد لمرشحات المیاه ومرشحات میاه تحتوى على مخ
المسام ومتوسطة المسام

(٥٤)

ھدى آنیس سراج الدین (٧٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ١٩



٨٠

٢٠٠٩٠٥٠٧٣٨ (٢١)
٢٠٠٩/٥/١٩ (٢٢)

محمد السعید محمد شعبان (٧١)

محافظة الدقھلیة–مركز أجا –نوسا البحر 

)فواكھ(علف حیوانى  (٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبدیالت لموضوعأو إجراء بعض التع/ بعض البیانات و 

- ٢٠

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٩٩١ (٢١)
٢٠٠٧/٩/١٩ (٢٢)
شركة ألمانیة مساھمة، ناملوز فینوتشاب ، دیسلیان بیلجى (٧١)

بلجیكا، ویلریجك٢٦١٠-بى ، ٤١اوفیروینجستراس 

طریقة و جھاز لتدخین المنتجات فى فراغ محصور (٥٤)
سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ (٧٤)

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

- ٢١

PCT/NA٢٠٠٦/٠٠٠٠٤٨ (٢١)
٢٠٠٦/١/١٧ (٢٢)

شركة مساھمة یابانیة–أوتسوكا فارماسوتیكال كومبانى ال تى دى  (٧١)

، الیابان١٠١-٨٥٣٥كو، طوكیو-شو تو شوم، شیودا-كانداتسوكاسا٩

خالیا منتجة للخلیة قلیلة الزوائد وطرق للحصول علیھا واستزراعھا (٥٤)
سمر اللباد (٧٤)

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

- ٢٢



٨١

٢٠١٠٠٢٠٢٢٨ (٢١)
٢٠١٠/٢/١٠ (٢٢)

شل انترناشيونال ريسيرش (٧١)

ش الحجاز ـ الدور العاشر المھندسین ـ الجیزة ٥١-١٢٤١١

كیمیائينظام وطرق للمراقبھ المستمره على خط االنتاج لوحده تصنیع او معمل (٥٤)
سمر اللباد (٧٤)

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

- ٢٣



٨٢

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



٨٣

٢٠١١٠٦٠٨٨٦ (٢١)
٢٠١١/٦/١ (٢٢)

بایر كروبسینس ایھ جي (٧١)

مونھیم، المانیا٤٠٧٨٩، ٥٠ستراس -نوبل-الفرید

الكیل سبیرودائري توامیھ/ مشتقات حمض تترامیك مستبدلھ الكوكسي
:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:انونىالتقریر الق

الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(٥٤)

- ١

٢٠١١٠٦١٠٠٥ (٢١)
٢٠١١/٦/١٦ (٢٢)

ساھمھ سویسریھشركھ م–یوریا كاسال اس ایھ  (٧١)

سویسرا–بیسو –لوجانو ٦٩٠٠-سي اتش ٦. فیا جیولیو بوكوبیلي 

تحسین حلقھ الضغط العالي في عملیھ لتخلیق الیوریا
:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم ازل ،الوصفمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التن
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(٥٤)

- ٢

٢٠١١٠٧١٢٤١ (٢١)
٢٠١١/٧/٢٦ (٢٢)
ذى ریجنتس اوف ذى یونیفرسیتى اوف كالیفورنیا-انترمیون، انك  (٧١)

یت،فرانكلین ستر١١١١-، كالیفورنیا، ٩٤٠٠٥-١٠٢١بایشور بولفارد، بریسبان، ٣٢٠
، كالیفورنیا، الوالیات المتحده٩٥٦٠٧اوكالند، 

طرق لعالج احتشاء عضلھ القلب الحاد واالمراض المصاحبھ
:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

ت الرسم الكامل عربى، لوحامستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(٥٤)

- ٣



٨٤

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٤٥٧ (٢١)
٢٠٠٧/٥/٦ (٢٢)

جلوبال میدیسیف ھولدنجز بتي لیمت (٧١)

استرالیا٢٣٠٠، نیسكا باراد، ذى ھیل ان اس دبلیو ٢٩،١یونیت 

امنھ ذات ابره قابلھ للسحب واالستبدال) حقنھ(سرنجھ 
:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:القانونىالتقریر 

الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(٥٤)

-   ٤

PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٥١٥ (٢١)
٢٠٠٥/٦/٩ (٢٢)

سویسرا-نوفارتیس ایھ جى  (٧١)

سویسرا٤٠٥٦بازل ٣٥لیختستراس 

فلورو – ٦١–كلورو ( حمض فنیل استیك ٢١، ٢مثیل -٥تركیب صیدلى یحتوى على 
)انیلینو 

لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن:التقریر القانونى

(٥٤)

-   ٥

٢٠١١٠٥٠٧٣٣ (٢١)
٢٠١١/٥/١١ (٢٢)

امجین انك (٧١)

)امریكا(١٧٩٩-٩١٣٢٠وان امجین سنتر دریف ، ثوساند اوكاس ، كالیفورنیا 

١٠مشتقات بیریدین وبیریمیدین كمثبطات فوسفودایایستریز 
:المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم ى، مستند التنازل ،الوصفمستند الوكالة، مستند السجل التجار
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(٥٤)

-   ٦



٨٥

٢٠١١٠٦٠٩٥٦ (٢١)
٢٠١١/٦/٩ (٢٢)

كومباكتجتل بي ال سي (٧١)

انجلترا–ار اف ١٠٤ریدكار كلیفالند تي اس . ویلتون سنتر انیكس ویلتون سنتر 

يتشغیل مفاعل كیمیائ
: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،

(٥٤)

- ٧

٢٠٠٩٠١٠٠٦٩ (٢١)
٢٠٠٩/١/١٨ (٢٢)

جین–اوه ایوى  (٧١)

كوریا١٥٠–٣٠١جیو دایجیون –دونج جینج –تایبیونج ٢٣-٣٣٣

جھاز ادخال بیانات وطریقھ استخدامھ
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(٥٤)

- ٨

PCT/NA٢٠٠٦/٠٠١٠٢٣ (٢١)
٢٠٠٦/١٠/٢٩ (٢٢)

سنغافوره-اور اس بي تي اى ال تي دىام اس سي ب (٧١)

سنغافوره٦٢٩٦٦٩جول افیني سنغافوره ٢٩/٣١

منشا وطرق تستخدم نظًما متعددة لتولید الكھرباء وتحلیھ الماء
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

(٥٤)

- ٩



٨٦

PCT/NA٢٠٠٦/٠٠١٠٩٢ (٢١)
٢٠٠٦/١١/١٦ (٢٢)

جي ار، جامیس . ال ، كارداریال  (٧١)

امریكا-٩٢٦٥٧سي ایھ ، نیوبورت كوست ، ارشیبیالجو درایف ١٢

تدعیم لغالف التوربین في محرك نفاث لتوربین یعمل بالغاز
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

(٥٤)

- ١٠

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٠٩١ (٢١)
٢٠٠٧/١/٢٩ (٢٢)
ایكروز الرس (٧١)

دینمارك-سوبریج٢٨٦٠دینمارك ٥٣بروفست بینتیزون فیج 

)المھدر(للماء عملیھ ومفاعل للمعالجھ الحیویھ المكثفھ والفعالھ من حیث الطاقھ،
یكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم:التقریر القانونى

(٥٤)

- ١١

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٤٤٠ (٢١)
٢٠٠٧/٥/٢ (٢٢)

شركة مساھمھ امریكیھ–لیفیشیلد اینجینیرید سیستیمس ، ال ال سى  (٧١)

امریكا–٢١٨٠١ویندسور درایف ، سالیسبورى ، ام دى ١٩٣٨

نتاجھانظم احتواء قذیفة وشظایا قذیفة وطرق إل
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:القانونىالتقریر

(٥٤)

- ١٢



٨٧

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٦٧٦ (٢١)
٢٠٠٧/٦/٢٧ (٢٢)

دایستارتكستلفارین ج م ب ھـ اند كو دویتش اند كى جى (٧١)

د ام مان المانیافرانكفور٦٥٩٢٩–٥٩٨فى اندستربارك ھوكیست ، جیبیود ب 

طریقة تحضیر واستخدام صبغات ثالثى فین ثانى اوكسازیین المتفاعلة
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

(٥٤)

- ١٣

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٧٠٩ (٢١)
٢٠٠٧/٧/٩ (٢٢)

متدشیل كندا ل-ھاینكین صبالي تشین بي في  (٧١)

-نثرالند (زد دي امستردام ١٠١٧–، ان ال ٢١أي ویتیرینجبالنتسون ٢

جھاز تحكم ضغط حاویة
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(٥٤)

- ١٤

٢٠٠٩ ٠٤٠٥٧٤ (٢١)
٢٠٠٩/٤/٢٦ (٢٢)

الوالیات المتحده االمریكیھ-ان سى فریتو الى نورث امریكا اى  (٧١)

امریكا٤٠٩٩-٧٥٠٢٤لیجاسى درایف بالنو تكساس ٧٧٠١

وجبھ رقائق جوز محمصھ
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(٥٤)

- ١٥



٨٨

٢٠٠٣٠٤٠٣١٩ (٢١)
٢٠٠٣/٤/٦ (٢٢)

فایزر انك (٧١)

١٠٠١٧نیویورك ، نیویورك ٤٢ایست الشارع ٢٣٥

مشتقات تروبان المفیده فى العالج
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

(٥٤)

- ١٦

٢٠٠٨٠٥٠٧١٦ (٢١)
٢٠٠٨/٥/٤ (٢٢)

شركة محدودة المسئولیة ، المانیابوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ،  (٧١)

انجلھایم ، المانیا٥٥٢١٦/ ١٧٣بنجر ستراس 

جھاز تصریف
الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار:التقریر القانونى

(٥٤)

- ١٧

٢٠٠٩٠٣٠٣٥٥ (٢١)
٢٠٠٩/٣/١٨ (٢٢)

ھ متحده ، المانیاكرافت فودز ار اند دى انك ، شرك (٧١)

.میونیخ ، المانیا ٨١٧٣٧–، د ٨زفایجنایدر السونج ، میونیخ ، بایروالدستراس 

طریقھ وجھاز لالنتاج منتج حلوى من مكونات متعدده
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

(٥٤)

- ١٨



٨٩

بیان 
ـابرفضھا فنیً بالطلبات التى صدرت لھا قرارات



٩٠

٢٠٠٦١٠٠٥٣٨ (٢١)
٢٠٠٦/١٠/١٠ (٢٢)

شركة فرنسیة مساھمة–لي البوراتورز سیرفیر - (٧١)

- كوربیفوى سیدكس ، فرنسا٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز ١٢

وتركیبات صیدالنیة ، وعملیة لتحضیرھا،لھیدروكلورید إیڤابرادینd δ – الصورة المتبلرة
تحتوي علیھا

رفض فنى:التقریر القانونى

(٥٤)

- ١

٢٠٠٧٠٥٠٢٦٦ (٢١)
٢٠٠٧/٥/٢٧ (٢٢)

احمد صبري السعید غانم طعیمة. د (٧١)

القاھرة. شارع محمد عوض مدینة نصر ١٠

المثاليافظة على الوزنتركیبة ذات فاعلیة كبیرة في انقاص الوزن والمح
رفض فنى:التقریر القانونى

(٥٤)

- ٢



٩١

٢٠٠٨٠٦١٠٦٩ (٢١)
٢٠٠٨/٦/٢٢ (٢٢)

شركة أمریكیة مساھمة–میكروسوفت كوربوراشن  (٧١)

أمریكا-٩٨٠٥٢٦٣٩٩وان میكروسوفت واى، ریدموند، واشینجتون 

نوافذ خدمة خاصة بتنفیذ البرامج
رفض فنى:ر القانونىالتقری

(٥٤)

- ٣

٢٠٠٨٠٩١٥٤٨ (٢١)
٢٠٠٨/٩/١٨ (٢٢)

جامعة المنصورة–كلیة العلوم  (٧١)

قسم النبات-كلیة العلوم-دمیاط الجدیدة-محافظة دمیاط

عقار فطري مضاد لالورام
فنىرفض:التقریر القانونى

(٥٤)

-   ٤

٢٠٠٩٠٨١١٧٧ (٢١)
٢٠٠٩/٨/٤ (٢٢)

حسام فرج ابراھیم ابوشعره (٧١)

شبرا اخر مدینھ ناصر–دمنھور 

مصیده لجمع سم النحل تعمل بالبطاریات
رفض فنى:التقریر القانونى

(٥٤)

-   ٥



٩٢

٢٠٠٩١٠١٥٣٥ (٢١)
٢٠٠٩/١٠/١٩ (٢٢)

)بى یوبى ال ( تیلیفون اكتیبوالجیت ال ام اریكسون  (٧١)

السوید–ستوكھولم ١٦٤٨٣-اس 

االعتمادیةSIM نقل آمن لبرمجیات
رفض فنى:التقریر القانونى

(٥٤)

-   ٦

٢٠١٠٠٣٠٤٢٠ (٢١)
٢٠١٠/٣/١٦ (٢٢)

شیماء على عبد السالم سید احمد یوسف (٧١)

سكان و التعمیرالحى العاشر المنطقھ الثالثھ مدینھ نصر عمارات بنك اال٤٢٢

)كبرى صغیر(معدیة 
رفض فنى:التقریر القانونى

(٥٤)

- ٧

٢٠١٠٠٣٠٤٢٢ (٢١)
٢٠١٠/٣/١٦ (٢٢)

شیماء على عبد السالم سید احمد یوسف (٧١)

الحى العاشر المنطقھ الثالثھ مدینھ نصر عمارات بنك االسكان و التعمیر٤٢٢

صرف صحي للقمامھ
رفض فنى:تقریر القانونىال

(٥٤)

- ٨



٩٣

٢٠١٠٠٣٠٤٦٠ (٢١)
٢٠١٠/٣/٢٢ (٢٢)

المركز القومى للبحوث (٧١)

الجیزه-الدقى -شارع التحریر

ذباب الفاكھھCollecting ولجمعMonitoring مصیده عبدالقوى لكشف
رفض فنى:التقریر القانونى

(٥٤)

- ٩

٢٠١٠٠٣٠٤٨٨ (٢١)
٢٠١٠/٣/٢٥ (٢٢)

ایمــن احمــد سلیمــھ-ساھر رافت الخریبي -عمرو زكي عبدالعظیم القاضي  (٧١)
محافظھ-اول طنطا -زكي القاضي/ خلف صیدلیھ االستاد عماره م–منطقة االستاد -١

–اول المنصوره–٨شقھ –برج زھره المنصوره –ش الخلفاء الراشدین -الغربیھ 
اول –الدور الثالث–برج عمر بن الخطاب –ش ابوبكر الصدیق -المنصوره محافظھ

الغربیھمحافظھ–طنطا 
ذراع عزم ووصالت رفع كفائة أجھزة تشتیت الطاقة الزلزالیة بإستخدام تشكیل مكون من

مفصلیة
رفض فنى:التقریر القانونى

(٥٤)

- ١٠



٩٤

٢٠١٠٠٥٠٨٣١ (٢١)
٢٠١٠/٥/٢٠ (٢٢)

حامد -عمرو عبد الرحمن البنا -سلیمان نصیف سلیمان -عزت عبد المنعم عبد الغفار 
جامعھ االسكندریھ-محمد محمود یوسف -على احمد عبد النبى -مرسى زینھ 

(٧١)

جامعھ -كلیھ الزراعھ -االسكندریھ -الشاطبى -جامعھ االسكندریھ -كلیھ الزراعھ 
-الشاطبى -جامعھ االسكندریھ -كلیھ الزراعھ -االسكندریھ -الشاطبى -یھ االسكندر

-كلیھ الزراعھ -االسكندریھ -الشاطبى -جامعھ االسكندریھ -كلیھ الزراعھ -االسكندریھ 
الشاطبى -االسكندریھ جامعھ-كلیھ الزراعھ -االسكندریھ -الشاطبى -جامعھ االسكندریھ 

االسكندریھ-شارع افالطون برید الشاطبي –كلیھ الزراعھ -االسكندریھ -
تصمیم ماكینھ تقطیع وقلى عجینھ الفالفل وترشیح زیت القلى

رفض فنى:التقریر القانونى
(٥٤)

- ١١

٢٠١٠٠٥٠٩٠٨ (٢١)
٢٠١٠/٥/٣١ (٢٢)

المركز القومى للبحوث (٧١)

الدقى–لبحوث مكتب اتصال براءات االختراع المركز القومى ل/ شارع التحریر٣٣

انتاج بالستیك حیوى من بعض البكتریا المعزولھ من االراضى المصریھ
رفض فنى:التقریر القانونى

(٥٤)

- ١٢

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٤٣٣ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/١٦ (٢٢)

شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى  (٧١)

السوید-سودرتالجى ١٥١٨٥–أس 

زیادة أزتیدینون جدیدة كمثبطات إمتصاص الكولیسترول لعالج حاالت–٢مشتقات 
الدھون فى الدم

رفض فنى:التقریر القانونى

(٥٤)

- ١٣



٩٥

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



٩٦

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٠٨٤ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/١٠ (٢٢)

عالج للورم األصفر (٥٤)
REMEDY FOR XANTHOMA

ناشیونال -٢تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة ، الیابان-١
یونیفرستى كوربوریشن كوبى یونیفرستى ، مؤسسة جامعیة وطنیة ، الیابان (٧١)

ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ١

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٠٩٠ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/١١ (٢٢)

مشتقات حمض أمینى (٥٤)
AMINO ACID DERIVATIVES

فایـزر لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة، انجلترا (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٢

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٠٩١ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/١١ (٢٢)

DNA- PK مثبطات (٥٤)
DNA-PK INHIBITORS

كانسر -٢. متد ، شركة محدودة المسئولیة ، المملكة المتحدةكیودس فارماسیوتیكال لی-١
ریسیرش تكنولوجى لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة ، المملكة المتحدة (٧١)

ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٣



٩٧

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٠٥ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٢٥ (٢٢)

تحضیرھا واستخداماتھا،NPY مضادات (٥٤)
NPY ANTAGONISTS, PREPARATION AND USE

شركة مساھمة فرنسیة–كیریب  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

-   ٤

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٠٦ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/١٦ (٢٢)

(( TFPI) النسیجعالج االلتھاب الرئوي الحاد العام المكتسب بإعطاء مثبط مسار عامل (٥٤)
TREATMENT OF SEVERE COMMUNITY-ACQUIRED
PNEUMONIA BY ADMINISTRATION OF TISSUE FACTOR
PATHWAY INHIBITOR(TFPI)

.شركة مساھمة أمریكیة –نوفارتیس فاكینیس اند دیاجنوستیس أي ان سي  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

-   ٥

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١١٠ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/١٧ (٢٢)

ندروجیــنمعدالت ا (٥٤)
ANDROGEN MODULATORS

وارنر المبرت كومبانى ل ل س ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

-   ٦



٩٨

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١١٤ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/١٨ (٢٢)

مركبات غیر متجانسة الحلقة (٥٤)
HETEROCYCLIC COMPOUNDS

كمبنى لیمتددایتشى سانكیو (٧١)
شركة ابو ستھ (٧٤)

- ٧

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠
(٢١)

٢٠٠٧/١٠/١٨ (٢٢)
تركیبة صیدالنیة (٥٤)

PHARMACEUTICAL COMPOSITION

شركة محدودة ایرلندیة–لیمتید ) كورك ( سمیزكلین بیشام  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ٨

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٥٣ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٢٥ (٢٢)

مضادات میوستاتین (٥٤)
ANTIBODIES TO MYOSTATIN

شركة–امجین فریمونت اى أن سى -٢شركة مساھمة أمریكیة . بفیزیر اى ان سى -١
مساھمھ أمریكیة (٧١)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ٩



٩٩

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٨٥ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٣١ (٢٢)

UV-نظام عالجى صلب عن طریق الجلد مشتمل على ماص (٥٤)
SOLID TRANSDERMAL THERAPEUTIC SYSTEM
COMPRISING UV ABSORBER

بایر شرینج فارما أكتنجیز لشافت (٧١)
سھیر میخائیل رزق (٧٤)

- ١٠

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٢٩١ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٥ (٢٢)

بواسطتھاكینولینات والمركبات الوسیطة التى تصنع–سیانو -٣ر طریقة لتحضی (٥٤)
METHODS OF PREPARING ٣-CYANO-QUINOLINES AND
INTERMEDIATES MADE THEREBY

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ١١

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣١٢ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٦ (٢٢)

تركیب عالجى یحتوى ثنائى اریل یوریات لعالج االمراض (٥٤)
COMBINATION THERAPY COMPRISING DIARYL UREAS
FOR TREATING DISEASES

شركة المانیة، بایر ھیلثكیر أج  (٧١)
سھیر میخائیل رزق (٧٤)

- ١٢



١٠٠

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣١٣ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٦ (٢٢)

أوكینازAKT و مثبطاتA PI٣ إدماج عالجى یحتوى مركب ثنائى اریل یوریا و
MTOR )لمعالجة السرطان) بارامیثینات

(٥٤)

COMBINATION THERAPY COMPRISING DIARYL UREA
COMPOUND AND A PI٣, AKT KINASE OR MTOR
INHIBITORS (RAPAMYCINS) FOR CANCER TREATMENT

شركة المانیة، ج بایر ھیلثكیر أ (٧١)
سھیر میخائیل رزق (٧٤)

- ١٣

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣٥٠ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/٤ (٢٢)

مثبطات الدینیالت سیكالز ذائبة (٥٤)
INHIBITORS OF SOLUBLE ADENYLATE CYCLASE

بایر شرینج فارما أكتنجیز لشافت (٧١)
سھیر میخائیل رزق (٧٤)

- ١٤

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣٥١ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/٤ (٢٢)

بیریدیل -٤) -٤)]كلوروفینیل-٤) اطالق فورى وصیغ صیدلیة ذات شحنة دوائیة عالیة من
غیر مصغرة وامالحة[ یل-١-فثاالزین) میثیل

(٥٤)

IMMEDIATE-RELEASE AND HIGH-DRUG-LOAD
PHARMACEUTICAL FORMULATIONS OF NON-MICRONIZED
(٤-CHLOROPHENYL)[٤-(٤-PYRIDYLMETHYL)PHTHALZIN-١-
YL] AND SALTS THEREOF

بایر شرینج فارما أكتنجیز لشافت (٧١)
سھیر میخائیل رزق (٧٤)

- ١٥



١٠١

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣٥٢ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/٤ (٢٢)

بیریدیل -٤) -٤)]كلوروفینیل-٤) اطالق فورى وصیغ صیدلیة ذات شحنة دوائیة عالیة من
مصغرة وامالحھ[یل-١-فثاالزین) میثیل

(٥٤)

IMMEDIATE-RELEASE AND HIGH-DRUG-LOAD
PHARMACEUTICAL FORMULATIONS OF MICRONISED (٤-
CHLOROPHENYL)[٤-(٤-PYRIDYLMETHYL)PHTHALZIN-١-
YL] AND SALTS THEREOF

بایر شرینج فارما أكتنجیز لشافت (٧١)
ل رزقسھیر میخائی (٧٤)

- ١٦

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣٦١ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/٥ (٢٢)

كیناز٣-FLT مشتقات ثیینوبیریمیدین و ثیینوبیریدین كمثبطات (٥٤)
INTERMEDIATES USEFUL IN THE SYNTHESIS OF
ALKYLQUINOLINE AND ALKYLQUINAZOLINE KINASE
MODULATORS AND RELATED METHODS OF SYNTHESIS

شركة مساھمة یلجیكیة-فى .جانسن فارما سوتیكا أن (٧١)
ھدى آنیس سراج الدین (٧٤)

- ١٧

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣٦٤ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/٥ (٢٢)

أمینو بیریمیدینات كمعدالت للكیناز (٥٤)
AMINOPYRIMIDINES AS KINASE MODULATORS

شركة بلجیكیة مساھمة.ى ف. جانسن فارما سوتیكا أن  (٧١)
ھدى آنیس سراج الدین (٧٤)

- ١٨



١٠٢

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣٦٥ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/٥ (٢٢)

أمینو بیریمیدینات كمعدالت للكیناز (٥٤)
AMINOPYRIMIDINES AS KINASE MODULATORS

شركة بلجیكیة مساھمة.فى . جانسن فارما سوتیكا أن  (٧١)
یس سراج الدینھدى آن (٧٤)

- ١٩

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣٦٧ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/٥ (٢٢)

أمینو كوینولین وأمینو كوینازولین كمعدالت للكیناز (٥٤)
AMINOQUINOLINE AND AMINOQUINAZOLINE KINASE
MODULATORS

شركة بلجیكیة مساھمة.فى . جانسن فارما سوتیكا أن  (٧١)
سراج الدینھدى آنیس  (٧٤)

- ٢٠

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٤٠٥ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/١٢ (٢٢)

مشتقات بنزامید واالستخدامات المتعلقة بھا (٥٤)
BENZAMIDE DERIVATIVES AND USES RELATED THERETO

شركة مساھمة أمریكیة-امجین أي ان سي (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ٢١



١٠٣

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٤٠٩ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/١٣ (٢٢)

p٣٨ مشتقات ثنائیة الحلقیة كمثبطات كیناز (٥٤)
BICYCLIC DERIVATIVES AS P٣٨ KINASE INHIBITORS

ج یور یاخ ایة كومباني س ا] (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٢٢

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٤٢٣ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/١٦ (٢٢)

عملیة تصنیع للتیجیسیكلین (٥٤)
MANUFACTURING PROCESS FOR TIGECYCLING

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٢٣

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٤٤٦ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/٢٣ (٢٢)

یدیةستیرو-مشتقات بنزوفیوران كمعدالت مستقبل بروجیستیرون غیر (٥٤)
BENZOFURANONE DERIVATIVES AS NON- STEROIDAL
PROGESTERONE RECEPTOR MODULATORS

بایر شرینج فارما أكتنجیز لشافت (٧١)
سھیر میخائیل رزق (٧٤)

- ٢٤



١٠٤

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٤٧٥ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/٢٦ (٢٢)

واستخدامھا كعالجداي اریل بیرول وطریقة لتحضیرھا٥، ٤مشتقات  (٥٤)
DERIVATIVES OF ٤,٥-DIARYLPYRROLE, PREPARATION
METHOD THEREOF AND USE OF SAME IN THERAPEUTICS

شركة مساھمة فرنسیة–سانوفى افینتس  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ٢٥

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٤٨٥ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/٣٠ (٢٢)

جینات متصاحبة وبازیدواكسفینصیاغات لألسترو (٥٤)
FORMULATIONS OF CONJUGATED ESTROGENS AND
BAZEDOXIFENE

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٢٦

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٤٨٨ (٢١)
٢٠٠٧/١٢/٣١ (٢٢)

٧-میثوكسى ٦- ]أمینو ) ثوكسى فنیل می–٥-ثانى كلورو ٤، ٢[ ( ٤صور بلوریة من 
كربونیتریل وطرق كوینولین–٣-] بروبوكسى ) بیبرازینیل ١-مثیل –٤( –٣[ 

لتحضیرھا

(٥٤)

CRYSTALLINE FORMS OF ٢,٤)]-٤-DICHLORO-٥-
METHOXYPHENYL)AMINO]-٦-METHOXY-٤)-٣]-٧-METHYL-
١-PIPERAZINYL)PROPOXY]-٣-QUINOLINECARB-ONITRILE
AND METHODS OF PREPARING THE SAME

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٢٧



١٠٥

٢٠٠١٠٤٠٣٧٧ (٢١)
٢٠٠١/٤/١٧ (٢٢)

موصل مزدوج لتوصیل االلیاف البصریھ (٥٤)
DUPLEX CONNECTOR FOR OPTICAL FIBER PLUG-IN
CONNECTORS

دى سي جي ام بي اتشایھ (٧١)
سھیر میخائیل رزق (٧٤)

- ٢٨

٢٠٠١٠٤٠٣٩٩ (٢١)
٢٠٠١/٤/٢٣ (٢٢)

عملیة للتحكم فى إنتاج تیار من غازات طبیعیة مسالة (٥٤)
CONTROLLING THE PRODUCTION OF A LIQUEFIED
NATURAL GAS PRODUCT STREAM

تشابى بى فىشل انترناشیونال ریسیرش ما (٧١)
سمر احمد اللباد (٧٤)

- ٢٩

٢٠٠٥٠٤٠١٨٢ (٢١)
٢٠٠٥/٤/١١ (٢٢)

خزان مطاط متغیر الضغط (٥٤)
INTER CHANGEABLE PRESSURE DIAPHRAGM TANK

فوزي علي بیومي (٧١)
مطیع جاد هللا دمیان (٧٤)

- ٣٠



١٠٦

٢٠٠٥٠٤٠٢١١ (٢١)
٢٠٠٥/٤/٢٤ (٢٢)

مبادل حرارى مدمج ذو سریان متقارب متباعد (٥٤)
A compact heat exchanger of convergent divergent flow

أمین محمد كمال الغنیمى (٧١)
. (٧٤)

- ٣١

٢٠٠٦٠٤٠١٧٠ (٢١)
٢٠٠٦/٤/٢٧ (٢٢)

انتاج منتجات حبوب كاملة مقطعة قطع صغیرة (٥٤)
JAN KARWOWSKI AND OTHERS

كرافت فودز ھولدینجز انـك ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى  (٧٤)

- ٣٢

٢٠٠٧٠٤٠١٦٢ (٢١)
٢٠٠٧/٤/٤ (٢٢)

شبھ منتھي إلن تاج عنصر أمن لناقل البیانات ، ناقل بیانات یشمل عنصر األمن ذلك، منتج
البیانات ، وطریقة إلنتاج ناقل البیاناتناقل 

(٥٤)

Security element for a data carrier, data carrier comprising such a
security element, semifinished product for producing a data carrier,
and method for producing a data carrier

)مھشركھ سویسریھ مساھ(تروب ایھ جى  (٧١)

- ٣٣



١٠٧

٢٠٠٧٠٤٠١٧٥ (٢١)
٢٠٠٧/٤/١٢ (٢٢)

ماثالت انیلینو بیریمیدین فنیل وبتروثیوفین (٥٤)
ANILINO-PYRIMIDINE PHENYL AND BENZOTHIOPHENE
ANALOGS

ویث شركة متحدة (٧١)

- ٣٥

٢٠٠٨٠٤٠٧٠٥ (٢١)
٢٠٠٨/٤/٢٩ (٢٢)

حذاء طبي (٥٤)
Medical shoes

محمد الحسینى عبد الغفار سلیم (٧١)

- ٣٦

٢٠٠٩٠٤٠٤٥٧ (٢١)
٢٠٠٩/٤/٦ (٢٢)

فتیس معدل یمنع رجوع السیارة للحلف عند صعود المنحدرات (٥٤)
عبد الحكیم عبد الوھاب عبد الحكیم (٧١)

- ٣٧



١٠٨

٢٠٠٧٠٤٠١٧١ (٢١)
٢٠٠٧/٤/١١ (٢٢)

لمرضى الفشل الكلوىاآلمنالقرص البالستیكى  (٥٤)
Safety Dialysis Patient Disc

محمد عبد المنعم محمد بسیونى (٧١)

- ٣٨

٢٠٠٨٠٩١٥٦٧ (٢١)
٢٠٠٨/٩/٢١ (٢٢)

دائرة كھربیة وطریقة لصنعھا واستعمالھا (٥٤)
CIRCUIT, AND METHOD OF MAKING AND USING

اكتیف اى اس التیتینج كونترولز انك (٧١)
محمود رجائى الدقى (٧٤)

- ٣٩

٢٠٠٨١٠١٧٠٠ (٢١)
٢٠٠٨/١٠/١٦ (٢٢)

صیغ مستحلب ثابتة (٥٤)
STABLE EMULSION FORMULATIONS

شركة مساھمھ امریكیة–امجین اى ان سى  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ٤٠



١٠٩

٢٠٠٩٠٤٠٤٩٠ (٢١)
٢٠٠٩/٤/٩ (٢٢)

مركز اتصاالت لخدمات القیمھ المضافھ (٥٤)
HUMAN INTERFACE VALUE ADDED SERVICES HI-VAS

ادھم احمد توفیق الجزار (٧١)

- ٤١

٢٠٠٩٠٩١٣٤٥ (٢١)
٢٠٠٩/٩/١٣ (٢٢)

وإلتھاب الملتحمة اللتھاب االنفيومضاد للھیستامین لعالج اTNFA إستخدام مثبط لـ
المصاحبة للحساسیة

(٥٤)

USE OF AN INHIBITOR OF TNFA PLUS AN ANTIHISTAMINE
TO TREAT ALLERGIC RHINITIS AND ALLERGIC
CONJUNCTIVITIS-UTILISATION D''UN INHIBITEUR DE
TNFA ET D''UNE ANTI-HISTAMINE POUR TRAITER LA
RHINITE ALLERGIQUE ET LA CONJONCTIVITE
ALLERGIQUE

الكون ریسیرش لیمتد (٧١)
نزیة اخنوخ صادق الیاس (٧٤)

- ٤٢

٢٠٠٩٠٩١٤٠٧ (٢١)
٢٠٠٩/٩/٢٨ (٢٢)

٧٠٧مركبات جدیدة واستعمالھا  (٥٤)
NEW COMPOUNDS AND THEIR USES ٧٠٧-NOUVEAUX
COMPOSES ET LEURS UTILISATIONS

سترازینیكا ایھ بىا (٧١)
محمود رجائى الدقى (٧٤)

- ٤٣



١١٠

٢٠٠٩٠٩١٤٠٩ (٢١)
٢٠٠٩/٩/٢٨ (٢٢)

– ایمیدازول–ید ١) ھیدروكسى الكیل–١( –٤(-١طرق لتحضیر مركبات  ) یل – ٢
ایثانون اوكزیم

(٥٤)

METHODS OF PREPARING ٤) -١- (١-HYDROXYALKYL) -١H-
IMIDAZOL-٢- YL) ETHANONE OXIME COMPOUNDS-
PROCEDES DE PREPARATION DE COMPOSES A BASE
D''IMIDAZOLE

.لكسیكون فارماسیوتیكالز انك (٧١)
محمود رجائى الدقى (٧٤)

-   ٤٤

٢٠٠٩٠٩١٤١٠ (٢١)
٢٠٠٩/٩/٢٨ (٢٢)

,IR) ) -٤) -١- (E)الصور الصلبھ من مركب ٢S, ٣R) -١ ، ٢ ، رابع – ٤ ، ٣
ایثانون اوكسیم) یل–٢–ایمیدازول –ید ١–) ھیدروكسى بوتیل 

(٥٤)

SOLID FORMS OF (E) -٤) -١- ( (IR, ٢S, ٣R) -١, ٢, ٤ ,٣-
TETRAHYDROXYBUTYL) -١H-IMIDAZOL-٢-YL) ETHANONE
OXIME-FORMES SOLIDE DE (E) -٤) -١- ( (IR, ٢S, ٣R) -١, ٢, ٣,
٤-TETRAHYDROXYBUTYL) -١H-IMIDAZ٠L-٢-YL)
ETHANONE OXIME

.لكسیكون فارماسیوتیكالز انك (٧١)
محمود رجائى الدقى (٧٤)

-   ٤٥

٢٠٠٩٠٩١٤٣٨ (٢١)
٢٠٠٩/٩/٣٠ (٢٢)

مجموعة منتج مدمج صیدلى و كیت، استرادیول-بیتا١٧/نظام جدید دروسبیرنیون
للتركیب العداد ھذا النظام

(٥٤)

DR٠SPIREN٠NE/١٧BETA-ESTRADI٠L REGIMEN,
PHARMACEUTICAL COMBINATION PRODUCT AND KIT
FOR PERFORMING THIS REGIMEN-NOUVEAU SCHEMA
POSOLOGIQUE DROSPIRENONE/١٧ BETA-OESTRADIOL,
PRODUIT DE COMBINAISON PHARMACEUTIQUE ET
TROUSSE POUR REALISER CE SCHEMA POSOLOGIQUE

بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت (٧١)
سھیر میخائیل رزق (٧٤)

-   ٤٦



١١١

٢٠٠٩١٠١٥٦٦ (٢١)
٢٠٠٩/١٠/٢٢ (٢٢)

مركب ثنائى الحلقیة وإستخدامھ الصیدلى (٥٤)
BICYCLIC COMPOUND AND PHARMACEUTICAL USE
THEREOF-COMPOSE BICYCLIQUE ET SON UTILISATION
PHARMACEUTIQUE

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد (٧١)
ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

- ٤٧

٢٠٠٩١٠١٥٧٧ (٢١)
٢٠٠٩/١٠/٢٥ (٢٢)
متعدد ازانافثالین–ثنائى فنیل –٨، ٤مشتقات جدیدة  (٥٤)

NEW ٤,٨-DIPHENYL-POLYAZANAPHTHALENE
DERIVATIVES-NOUVEAUX DERIVES DE ٤,٨-DIPHENYL-
POLYAZANAPHTALENE

شركھ اسبانیھ مساھمھ–ایھ . المیرال ، اس  (٧١)
ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

- ٤٨

PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٦١٩ (٢١)
٢٠٠٥/١٠/٥ (٢٢)

وسیلة تحقق (٥٤)
IDENTIFICATION MEANS

شركھ مساھمھ سویسریھ-ایفى تراست  (٧١)
سمرأحمد اللباد (٧٤)

- ٤٩



١١٢

PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٦٢٢ (٢١)
٢٠٠٥/١٠/٥ (٢٢)
كوینولینات-٤-نیترو -٧-الكوكسى -٦-سیانو -٣عملیة لتخلیق  (٥٤)

PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF ٣-CYANO-٦-ALKOXY-٧-
NITRO-٤-QUINOLINES.

ویث ھولدینجز كوربوریشن ، شركة متحدة (٧١)
الھادىھدى أحمد عبد (٧٤)

- ٥٠

PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٦٤١ (٢١)
٢٠٠٥/١٠/١٢ (٢٢)

تركیبات تحتوى على بیبراسیلین وتازوباكتام مفیدة للحقن (٥٤)
COMPOSITIONS CONTAINING PIPERACILLIN AND
TAZOBACTAM USEFUL FOR INJBCTION

ویــــــث ھولدینجز كوربوریشن ، شركة متحدة (٧١)
ھدى عبد الھادى (٧٤)

- ٥١

PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٦٤٤ (٢١)
٢٠٠٥/١٠/١٥ (٢٢)

طریقة لتحدید مجموعات ترابطیة معینة لصور متماثلة بنائیة للبروتینات (٥٤)
METHOD FOR IDENTIFYING LIGANDS SPECIFIC FOR
STRUCTURAL ISOFORMS OF PROTEINS

شركة أمریكیة–كروسامریكان ناشونال رید  (٧١)
سمر اللباد (٧٤)

- ٥٢



١١٣

PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٦٤٦ (٢١)
٢٠٠٥/١٠/١٥ (٢٢)

قمة علویة محسنة لمواقد الطھي التي تعمل بالغاز (٥٤)
IMPROVED CROWN FOR GAS COOKER BURNERS

ة ایطالیةشركة مساھم-أ.ب.سوسیتا میتالى اینیتاتى س–بریس . اى.ام. سو (٧١)
وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

- ٥٣

PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٦٦٩ (٢١)
٢٠٠٥/١٠/٢٣ (٢٢)

خرطوشــة تســییل (٥٤)
FLUIDIC CARTRIDGE

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى-ویرلبول باتنتس كومبانى  (٧١)
ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

-  ٥٤

PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٦٧٢ (٢١)
٢٠٠٥/١٠/٢٤ (٢٢)

یتعلق .(I) العامةفینیل ثیازول، لھا الصیغة-٤-أسیل أمینو -٢یتعلق االختراع بمشتقات 
االختراع أیضاً بطریقة لتحضیر

(٥٤)

DERIVATIVES OF ٢-ACYLAMINO-٤-PHENYLTHIAZOLE,
PREPARATION METHOD THEREOF AND APPLICATION OF
SAME IN THERAPEUTICS

شركة فرنسیة مساھمة–سانوفي افینتس  (٧١)
سمر اللباد (٧٤)

-  ٥٥



١١٤

PCT/NA٢٠٠٦/٠٠٠٩٦٤ (٢١)
٢٠٠٦/١٠/٨ (٢٢)

خلل وظیفي والنوم طرق وتركیبات للعالج والوقایة أو التعامل مع النوع الناتج عن(٥٤)
الناتج عن خلل وظیفي یصاحبة مرض

(٥٤)

DIPHENYL - INDOL-٢-ON COMPOUNDS AND THEIR USE IN
THE TREATMENT OF CANCER

شركھ دینماركیھ–توبتاریجیت ایھ اس  (٧١)
سمر اللباد (٧٤)

-  ٥٦

PCT/NA٢٠٠٦/٠٠١٠١٧ (٢١)
٢٠٠٦/١٠/٢٢ (٢٢)

مركبات مورفولین (٥٤)
MORPHOLINE COMPOUNDS

متحدهفایـزر انــك ، شركھ (٧١)
ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

- ٥٧

PCT/NA٢٠٠٦/٠٠١٠٢٨ (٢١)
٢٠٠٦/١٠/٢٩ (٢٢)

امالح حمض ثنائي ھیدروجاسمونیك واستخدامھا في الزراعھ (٥٤)
SALTS OF DIHYDROJASMONIC ACID AND USE THEREOF IN
AGRICULTURE

بالنت ایمباكت بى ال سى (٧١)
ر احمد اللبادسم (٧٤)

- ٥٨



١١٥

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠١٨٩ (٢١)
٢٠٠٧/١/١٨ (٢٢)
ارابینوجاالكتین منقى-تركیب بروتین  (٥٤)

A PURIFIED ARABINOGALACTAN-PROTEIN (AGP)
COMPOSITION

لوبین لیمتد (٧١)
محمود رجائى الدقى (٧٤)

- ٥٩

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٠٥٠ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٣ (٢٢)

– (٣H(٢–بیریمیدین [ D - ٥، ٤[ ثیازولو ] ٣، ١[ ثانى مستبدل –٧، ٥مشتقات 
وان جدیدة

(٥٤)

NOVEL ٥,٧-DISUBSTITUTED [١,٣]THIAZOLO[٤,٥-
D]PYRIMIDIN-٢(٣H)-ONE DERIVATIVES

شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى  (٧١)
نیس سراج الدینھدى آ (٧٤)

- ٦٠

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٠٥٦ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٣ (٢٢)

مركبات جدیدة لمعالجة األمراض االلتھابیة (٥٤)
NOVEL COMPOUNDS FOR TREATING INFLAMMATORY
DISEASES

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة ، المانیا (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٦١



١١٦

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٠٥٧ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٤ (٢٢)

عملیة لتحضیر مركبات بیسیكلیة (٥٤)
PROCESS FOR PREPARING BICYCLIC COMPOUNDS

نیوروكرین بیوسینسس إنك-٢إس بى فارمكو بورتوریكو إنك  (٧١)
ھدى سراج الدین (٧٤)

- ٦٢

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١١٣ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/١٨ (٢٢)

مشتقات یوریا وطرق لتصنیعھا واستخدمھا (٥٤)
UREA DERIVATIVES METHODS FOR THEIR
MANUFACTURE AND USES THEREOF

بروسكیلیا اس ایھ أس (٧١)
شركة أبو ستة وشركاه (٧٤)

- ٦٣

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣٢٨ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٨ (٢٢)

حیویاً طریقة إلنتاج صورة من أنسجة ُمنشِّط مولد البالزمین الُمھندسة (٥٤)
) A METHOD FOR OPTIMIZED PRODUCTION OF A
RECOMBINANT FORM OF TISSUE PLASMINOGEN
ACTIVATOR

شركة محدودة ھندیة–افیستا جینجراین تیكنولوجیس بي في تي ال تي دي  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

-  ٦٤



١١٧

٠٢٤٥٥٩ (١١)
٢٠٠٦٠٤٠١٣٤ (٢١)

تركیبات اغذیھ مجھزه بالتبرید ذاتیھ التثبیت وطرق لتحضیرھا (٥٤)
SHELF-STABLE COLD-PROCESSED FOOD COMPOSITIONS
AND METHODS FOR THEIR PREPARATION

ال سى ، شركھ محدوده المسئولیھكرافت فودز جلوبال براندز ال  (٧١)
ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

-   ٦٥

٢٠٠٨١٠١٧١٠ (٢١)
٢٠٠٨/١٠/١٩ (٢٢)

مركبات جدیدة (٥٤)
NOVEL COMPOUNDS

شركة محدودة بریطانیة-جالكسو جروب لیمتد  (٧١)
سمرأحمد اللباد (٧٤)

-   ٦٦

PCT/NA٢٠٠٦/٠٠٠٩٥١ (٢١)
٢٠٠٦/١٠/٢ (٢٢)

مشتقات تتراھیدرو كینون وعملیھ لتحضیرھا (٥٤)
TETRAHYDROQUINOLINE DERIVATIVES AND A PROCESS
FOR PREPARING THE SAME

جوید محمد ناصر قاسم (٧١)
سمر احمد اللباد (٧٤)

- ٦٧



١١٨

٠٢٤٣٣٨ (١١)
PCT/NA٢٠٠٦/٠٠٠٩٥٣ (٢١)

ص الغازات من بیئھ العملیةنظام الستخال (٥٤)
PROBE AND SYSTEM FOR EXTRACTING GASES FROM A
PROCESS ENVIRONMENT

بروزى ، دومینیكو (٧١)
ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

- ٦٨

٠٢٥٥١٨ (١١)
PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٦٧٨ (٢١)

ىتجمیع اجزاء شفره الحفر الخاصھ بالحفار المیكانیك (٥٤)
Wear assembly for the digging edge of an excavator

اسكو كوبربوریشن (٧١)
مكتب الشلقانى لالستشارات القانونیھ والمحاماه (٧٤)

- ٦٩

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٠٦٣ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٨ (٢٢)

تركیبات وطرق لتشخیص معالجة ورم (٥٤)
COMPOSITIONS AND METHODS FOR THE DIAGNOSIS AND
TREATMENT OF TUMOR

شركة مساھمھ أمریكیة–جینتیك اى ان سى  (٧١)
سمر اللباد (٧٤)

- ٧٠



١١٩

٠٢٣٦٦٧ (١١)
PCT/NA٢٠٠٤/٠٠٠١١٣ (٢١)

حلقات غیر متجانسة مبیدة لآلفات (٥٤)
PESTICDDAL HETEROCYCLES.

ة متحدةف م ك كوربوریشن ، شرك (٧١)
ھـدى عبد الھادى (٧٤)

- ٧١

٢٠٠٨٠٨١٣٢٣ (٢١)
٢٠٠٨/٨/٤ (٢٢)

كأدویةمنبھات بیتا نقیة انانشیومریاً جدیدة ، وطرق ألنتاجھا واستخدامھا (٥٤)
NOVEL ENANTIOMERICALLY PURE BETA-AGONISTS,
METHOD FOR THEIR PRODUCTION AND THEIR USE AS
MEDICAMENTS

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة ، المانیا (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٧٢

٢٠٠٨١٠١٧٣٧ (٢١)
٢٠٠٨/١٠/٢١ (٢٢)

A٢A مركبات ثنائى أدینوسین كناھضات المستقبل أدینوسین (٥٤)
BISADENOSINE COMPOUNDS AS ADENOSINE A٢A
RECEPTOR AGONISTS-COMPOSES ORGANIQUES

جون روجر تایلور-الیس روبین فایرھیرست -نوفارتیس ایھ جى  (٧١)
ھدى عبد الھادى (٧٤)

- ٧٣



١٢٠

٢٠٠٨١٠١٧٤٥ (٢١)
٢٠٠٨/١٠/٢٣ (٢٢)

١ھیدروكسى ستیروید دیھیدروجیناز -بیتا -١١مثبطات  (٥٤)
PIERIDINYL SUBSTITUTED PYRROLIDINONES AS
INHIBITORS OF ١١-BETA-HYDROXYSTEROID
DEHYDROGENASE ١-INHIBITEURS DE ١١-BETA-
HYDROXYSTEROIDE DESHYDROGENASE ١

YORK, Jeremy, Schulenburg - WALLACE, Owen, Brendan - XU,
Yanping -اند كومبانىایلى لیلى (٧١)

لھادىھدى عبد ا (٧٤)

- ٧٤

٢٠٠٩٠٩١٤٢٤ (٢١)
٢٠٠٩/٩/٢٩ (٢٢)

تركیبة راتنج إیبوكسى قابل للمعالجة (٥٤)
CURABLE EPOXY RESIN COMPOSITION-COMPOSITION DE
RESINE EPOXY DURCISSABLE

ایھ بى بى ریسیرش لیمتد ، شركھ محدوده المسئولیھ (٧١)
ھدى عبد الھادى (٧٤)

- ٧٥

PCT/NA٢٠٠٤/٠٠٠١١٣ (٢١)
٢٠٠٤/١٠/٢٠ (٢٢)

حلقات غیر متجانسة مبیدة لآلفات (٥٤)
PESTICDDAL HETEROCYCLES.

ف م ك كوربوریشن ، شركة متحدة (٧١)
ھـدى عبد الھادى (٧٤)

- ٧٦



١٢١

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١١٨ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/١٨ (٢٢)
ام مشتقات حمض أریل ألكیل لعالج السمنةتحضیر واستخد (٥٤)

ARYL ALKYL ACID DERIVATIVES FOR AND USE THEREOF

شركة مساھمة امریكیة–بایر فارماسیوتیكال كوربوراشن  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ٧٧

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٢٠ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٢١ (٢٢)

.ة وطرق الستعمالھا مركبات متعددة الحلق (٥٤)
MULTICYCLIC COMPOUNDS AND METHODS OF THEIR
USE

لكسیكون فارماسیوتیكالز ، إنكشركة مساھمة امریكیھ (٧١)
محمود رجائى الدقى (٧٤)

- ٧٨

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٢٣ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٢١ (٢٢)

توصیل تیجیسیكلین فى وجود وارفارین (٥٤)
DELIVERY OF TIGECYCLINE IN THE PRESENCE OF
WARFARIN

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٧٩



١٢٢

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٢٥ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٢١ (٢٢)

مشتقات كرومان وكرومین وإستخداماتھا (٥٤)
CHROMANE AND CHROMENE DERIVATIVES AND USES
THEREOF

ویــــث، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٨٠

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٣١ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٢١ (٢٢)

ھالوفینات-) -(صور بلُّوریة صلبة وصور غیر بلُّوریة من  (٥٤)
CRYSTALLINE SOLID AND AMORPHOUS FORMS OF (-)-
HALOFENATE

شركة مساھمة أمریكیة–أي ان سي . میتابولیكس  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ٨١

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٤٠ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٢٢ (٢٢)

مشتقات بنزودیوكسان وبنزودیوكسوالن وإستخداماتھا (٥٤)
BENZODIOXANB AND BENZODIOXOLANB DERIVATIVES
AND USES THEREOF

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٨٢



١٢٣

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٤٧ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٢٣ (٢٢)
مشتقات استیلین (٥٤)

ACETYLENE DERIVATIVES

نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سوسریة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٨٣

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٥٠ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٢٤ (٢٢)

-٣-بیرازول-H ٣-ثنائى ھیدرو-٢,١-)یل-٢-بیریدین( -٢-)یل-٣-بیریدین(-٤مشتقات 
الدمویة ھیدروكسیالز لمعالجة أمراض االوعیة-٤-برولیل-HIF ون كمثبطات نوعیة ل

للقلب و أمراض الدم

(٥٤)

٤-(PYRIDINE-٣-YL)-٢-(PYRIDINE-٢-YL)-١,٢-DIHIYDRO-٣H-
PYRAZOL-٣-ONE DERIVATIVES AS SPECIFIC HIF-PROLYL-
٤- HYDROXYLASE INHIBITORS FOR TREATING
CARDIOVASCULAR AND HEMATOLOGICAL DISEASES

شركة المانیة، بایر ھیلثكیر أج  (٧١)
سھیر میخائیل رزق (٧٤)

- ٨٤

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٥٢ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٢٥ (٢٢)

مادة حاملة تستھدف خالیا عصبیة (٥٤)
CARRIER FOR TARGETING NERVE CELLS

& میرز فارما جى ام بى اتش-٢شركة مساھمة المانیة –توكسوجین جى ام بى اتش -١
شركة مساھمھ المانیة-كي جي ایھ ایھ . سى او  (٧١)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ٨٥



١٢٤

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٥٦ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٢٥ (٢٢)

بنزامید-یل -٢–ثیازول -N عقاقیر تحضیریة من مشتقات (٥٤)
PRO-DRUGS OF N-THIAZOL-٢YL-BENZAMIDE
DERIVATIVES

شركة مساھمة دینماركیة–اس /اتش الندبیك ایھ  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ٨٦

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٥٧ (٢١)
٢٠٠٧/١٠/٢٥ (٢٢)

لقاح (٥٤)
VACCINE

شركة مساھمة بلجیكیة-جالكسو سیمزكلین بیولوجیكالز أس أیھ  (٧١)
سمرأحمد اللباد (٧٤)

- ٨٧

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٩٩ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٤ (٢٢)

لعالج اإلصابات البكتیریة الشدیدةTFPI استخدام (٥٤)
USE OF TFPI TO TREAT SEVERE BACTERIAL INFECTIONS

شركة مساھمھ امریكیھ–نوفارتیس ایھ جى  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ٨٨



١٢٥

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٢٠٧ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٥ (٢٢)

توصیل تیجیسیكلین فى وجود ھبارین (٥٤)
DELIVERY OF TIGECYCLINE IN THE PRESENCE OF
HEPARIN

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٨٩

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٢١١ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٧ (٢٢)

– N – إیثیل– N) – ٥–) إیثوكسى إیثیل– ٢) – ١] – N أشكال بللوریة المائیة من
–٣، ٤[بیرازولو – ١H–) أمینو–یل –٢–میثیل بیریدین–٤(–٧–) میثیل أمینو

میثان سلفونامید] كربونیل–٣–بیریمیدین ] د

(٥٤)

ANHYDROUS CRYSTALLINE FORMS OF N-[٢)-١-
ETHOXYETHYL)-٥-(N-ETHYL-N-METHYLAMINO)-٤)-٧-
METHYLPYRIDIN-٢-yl-AMINO)-١-H-PYRAZOLO[٤,٣-
d]PYRIMIDINE-٣-CARBONYL]METHANESULFONAMIDE

فایـزر انـك ، شركة متحدة ، امریكیــة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٩٠

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٢٣٦ (٢١)
٢٠٠٧/١١/١٢ (٢٢)

سلفونامیدات ثانى اریل سلفون واستخدامھا (٥٤)
DIARYLSULFONE SULFONAMIDES AND USE THEROF

ریكیةویــــث ، شركة متحدة ، ام (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٩١



١٢٦

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٢٦٩ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢١ (٢٢)

مضادة للبكتریاأمینو بیبریدین كوینولینات وأشباھھا اآلزایزوستیریك لھا فعالیة (٥٤)
AMINOPIPERIDINE QUINOLINES AND THEIR
AZAISOSTERIC ANALOGUES WITH ANTIBACTERIAL
ACTIVITY

شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى  (٧١)
ھدى أنیس سراج الدین (٧٤)

- ٩٢

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٢٧٢ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢١ (٢٢)

شكل بلورى لمشتق بنزازبینیوم مالییات (٥٤)
CRYSTALLINE FORM OF BENZAZEPINIUM MALEATE
DERIVATIVE

شركة إنجلیزیةمحدودة المسئولیة–جروب لیمتد جالكسو (٧١)
ھدى آنیس سراج الدین (٧٤)

- ٩٣

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٢٨٢ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٢ (٢٢)

امینو مینوسیكلین-٩تیجیسیكلین وطرق لتحضیر  (٥٤)
TIGECYCLINE AND METHODS OF PREPARING ٩-
AMINOMINOCYCLINE

شركة متحدة ، امریكیةویــــث ،  (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٩٤



١٢٧

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٢٩٣ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٥ (٢٢)

طرق لتنقیة تیجیسیكلین (٥٤)
METHODS OF PURIFYING TIGECYCLINE

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٩٥

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٢٩٤ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٥ (٢٢)

التیجیسیكلین وطرق تحضیره (٥٤)
TIGECYCLINE AND METHODS OF PREPARATION

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٩٦

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٢٩٦ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٥ (٢٢)

امینومینوسیكلین-٩ن و طرق لتحضیر تیجیسیكلی (٥٤)
TIGECYCLINE AND METHODS OF PREPARING ٩-
NITROMINOCYCLINE

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ٩٧



١٢٨

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣٠٢ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٥ (٢٢)

معاودة االرتباط بشري منشَّط ناتج عنC ج بروتینملیة تشتمل على تحسین رامزة إلنتا
الجیني لعالج التقیحات

(٥٤)

A PROCESS COMPRISING CODON OPTIMIZATION FOR THE
PRODUCTION OF RECOMBINANT ACTIVATED HUMAN
PROTEIN C FOR THE TREATMENT OF SEPSIS

كة محدودة ھندیةشر–افیستا جینجراین تیكنولوجیس بي في تي ال تي دي  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ٩٨

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣٠٥ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٥ (٢٢)

B أحادي النسیلة لعالج ورم لمفي لخالیاCD٥٢ طریقة إلنتاج جسم مضاد لـ (٥٤)
A METHOD FOR THE PRODUCTION OF A MONOCLONAL
ANTIBODY TO CD٢٠ FOR THE TREATMENT OF B-CELL
LYMPHOMA

شركة محدودة ھندیة–افیستھا جینجراین تیكنولوجیس بي في تي ال تي دي  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ٩٩

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣٠٦ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٥ (٢٢)

ن الكریاتت الُحمرطریقة ناتج عودة االتحاد الجیني إلنتاج بروتین تحفیز تكوُّ (٥٤)
A RECOMBINANT METHOD FOR PRODUCTION OF AN
ERYTHROPOIESIS STIMULATING PROTEIN

شركة محدودة ھندیة–افیستا جینجراین تیكنولوجیس بي في تي ال تي دي  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ١٠٠



١٢٩

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٣٠٧ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٥ (٢٢)

لعالج CD٥٢ د الجیني إلنتاج جسم مضاد أحادي االنتساخ لـطریقة ناتج عودة االتحا
لوكیمیا خالیا لمفیة مزمنة

(٥٤)

RECOMBINANT METHOD FOR THE PRODUCTION OF A
MONOCLONAL ANTIBODY TO CD٥٢ FOR THE
TREATMENT OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

شركة محدودة ھندیة–افیستا جینجراین تیكنولوجیس بي في تي ال تي دي  (٧١)
سمر أحمد اللباد (٧٤)

- ١٠١

٢٠٠٩٠٦٠٩٢٩ (٢١)
٢٠٠٩/٦/١٧ (٢٢)

المرشحات التفاضلیة الخاصة بإیقاف الماء خالل عملیة إنتاج النفط (٥٤)
DIFFERENTIAL FILTERS FOR STOPPING WATER DURING
OIL PRODUCTION

البریطانیةولبمنت لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة ، جزر فیرجنبراد ریسیرش آند دیف
– (٧١)

ھدى عبد الھادى (٧٤)

- ١٠٢

٠٢٥٥٤٩ (١١)
٢٠٠٩١٠١٥١٥ (٢١)

مولد یعمل بالسوائل (٥٤)
FLUID POWERED GENERATOR-GENERATEUR ENTRAINE
PAR UN FLUIDE

شركة مساھمة امریكیة–اروكینتیك اینرجي كوربوراشن  (٧١)
سمر اللباد (٧٤)

- ١٠٣



١٣٠

٠٢٥٥٦١ (١١)
٢٠٠٩١٠١٥١٧ (٢١)

مولد طاقة یدار بطاقة سائل (٥٤)
FLUID POWERED ENERGY GENERATOR-GENERATEUR
D''ENERGIE ENTRAINE PAR UN FLUIDE

شركة مساھمة امریكیة–اروكینتیك اینرجي كوربوراشن  (٧١)
سمر اللباد (٧٤)

- ١٠٤

٢٠٠٨١٠١٧٨٥ (٢١)
٢٠٠٨/١٠/٣٠ (٢٢)

استخدام اسیتالوبرام لتحسین االدراك (٥٤)
USE OF ESCITALOPRAM FOR IMPROVING COGNITION-
NOUVELLES APPLICATIONS DE L'ESCITALOPRAM

شركة مساھمة دینماركیة –اس /اتش لیندبیك ایھ  (٧١)
سمر اللباد (٧٤)

- ١٠٥

٢٠٠٧٠٤٠١٧٢ (٢١)
٢٠٠٧/٤/١١ (٢٢)

)PROTECTIVE FACE MASK FOR قناع حمایة وجھ العبى كرة القدم(
FOOTBALL PLAYER

(٥٤)

PROTECTIVE FACE MASK FOR FOOTBALL PLAYER

محمد عبد المنعم محمد بسیونى (٧١)

- ١٠٦



١٣١

PCT/NA٢٠٠٤/٠٠٠١٠٤ (٢١)
٢٠٠٤/١٠/٥ (٢٢)

عملیة نزع ھدرجة فى وجود مركب حفاز (٥٤)
DEHYDROGENATION CATALYST COMPOSITION

یو او بى ل ل سى ، شركة متحدة (٧١)
ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

- ١٠٧

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٢٩٥ (٢١)
٢٠٠٧/١١/٢٥ (٢٢)

أشكال صلبة متبلورة لتیجیسیكلین وطرق لتحضیرھا (٥٤)
CRYSTALLINE SOLID FORMS OF TIGECYCLINE AND
METHODS OF PREPARING SAME

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة (٧١)
ھدى أحمد عبد الھادى (٧٤)

- ١٠٨

١٩٩٨٠٤٠٤٠٨ (٢١)
١٩٩٨/٤/١٥ (٢٢)

جھاز لسحب سائل من وعاء مغلق (٥٤)
APPARATUS FOR WITHDRAWING A LIQUID FROM A
CLOSED CONTAINER

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ه (٧١)
ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

- ١٠٩



١٣٢

استدراك انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 
PCTبشأن البراءاتالتعـــاوناتفاقیــــة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



١٣٣

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 االع ت

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
ى رتب عل دار ویت راءات اص ى اج سیر ف ف ال یھا وق شار ال ى الحاالت الم راض ف االعت

"البراءة  



١٣٤

٢٠٠٩٠٣٠٤٠٨ (٢١)
٢٠٠٩/٣/٢٩ (٢٢)

FUNNELLY ENOUGH LIMITED-UNITED KINGDOM (٧١)
MADDISON, David, Edward (٧٢)

FORTE, Vincent, John, Charles

ھدى آنیس سراج الدین (٧٤)
لجمع البولوسیلة (٥٤)

٠٦١٩٣٥٦.٩ - ٠٧٠٣٠٠٣.٤ - ٠٧١٦٨٤٨.٧ - PCT/GB٢٠٠٧/٠٠٣٦٣٨ (٣١)
٢٠٠٦/٩/٣٠ - ٢٠٠٧/٢/١٦ - ٢٠٠٧/٨/٣٠ - ٢٠٠٧/٩/٢٥ (٣٢)

GB (٣٣)
int. Cl. A٦١B ١٠/٠٠ (٥١)

- ١

٢٠٠٩١٢١٧٦٧ (٢١)
٢٠٠٩/١٢/٦ (٢٢)

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (٧١)
WEBER, Wilfried (٧٢)

ھدى سراج الدین (٧٤)
جھاز حقن (٥٤)

pct/ep٢٠٠٨/٠٠٤٤١٢ - ٢٠ ٢٠٠٧ ٠٠٨ ٠٦٨.٩ - ٢٠ ٢٠٠٧ ٠١٢ ٦٣٧.٩ (٣١)
٢٠٠٨/٦/٣ - ٢٠٠٧/٦/٨ - ٢٠٠٧/٩/٨ (٣٢)

DE (٣٣)
int. Cl. A٦١M ٥/٢٠ (٥١)

- ٢



١٣٥

PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٥٤٨ (٢١)
٢٠٠٥/٩/١٨ (٢٢)

Merek Sharp & Dohm Corp- UNITED STATES OF AMERICA. (٧١)
CHAKRAVARTY, PRASUN, K. (٧٢)

FISHER, MICHAEL, H.

PALUCKI BRENDA

PARK, MIN ,K.

PARSONS, WILLIAM,H.

ZHOU, BISHAN

CAREY, JAMES,P.

FRANTZ, DOUGLAS, E.

KRESS, MICHAEL,H.

WEAVER, DAMIAN

سمر احمد اللباد  (٧٤)
مركبات باي أریل تریازول بھا استبدال كمغلقات لقناة الصودیوم (٥٤)

PCT/US٢٠٠٤/٠٠٧٨٣٠ - ٦٠/٤٥٥.٩٥٢ (٣١)
٢٠٠٤/٣/١٢ - ٢٠٠٣/٣/١٨ (٣٢)

US (٣٣)
int. Cl. ٢٤٩/١٠&A٦١K٣١/٤١٩٦&A٦١P٢٥/٠٠,C٠٧D٢٤٩/٠٨ (٥١)

- ٣



١٣٦

PCT/NA٢٠٠٦/٠٠٠٧٩١ (٢١)
٢٠٠٦/٨/٢٣ (٢٢)

Nissan Chemical Industries, LTD.-JAPAN (٧١)
Tsukagoshi Toru (٧٢)

NAGATSUKA, TAKAYUKI

MATSUDA, TOMOYUKI

HASHIMOTO, NORIO

سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ (٧٤)
عالج اضطراب انتظام النبض مفیدة فى مركب بنزوبیران (٥٤)

٠٤٨٨٤٢-٢٠٠٤ - PCT/JP٢٠٠٥/٠٠٣٦٩٠ (٣١)
٢٠٠٤/٢/٢٥ - ٢٠٠٥/٢/٢٥ (٣٢)

JP (٣٣)
int. Cl. A٦١K ٣١/٣٥٣,C٠٧D ٣١١/٦٨,C٠٧D ٣١١/٧٢ (٥١)

-   ٤



١٣٧

PCT/NA٢٠٠٦/٠٠٠٨٩٩ (٢١)
٢٠٠٦/٩/٢٠ (٢٢)

PFIZER INC, -UNITED STATES OF AMERICA (٧١)
BUNNAGE, MARK, EDWARD (٧٢)

GLOSSOP, PAUL,ALAN

BROWN, Alan daniel

JAMES, KIM

LANE ,CHARIOTTE, ALICE , LOUISE

LEWTHWAITE , RUSSELL, ANDREW

PRICE, DAVID , ANTHONY

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)
ىمشتقات فورمامید مفیدة كمستقبل أدرینالین (٥٤)

PCT/IB٢٠٠٥/٠٠٠٦١٩ - ٦٠/٥٩١٧٧٧ - ٠٤٢٥٠٥٤.٤ - ٠٤٢٩٠٧٦٧.٥ (٣١)
٢٠٠٥/٣/١٠ - ٢٠٠٤/٧/٢٧ - ٢٠٠٤/١١/١٢ - ٢٠٠٤/٣/٢٣ (٣٢)

EP (٣٣)
int. Cl. C٠٧C٢١٧/٦٠ (٥١)

-   ٥



١٣٨

PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٦٨٧ (٢١)
٢٠٠٧/٧/٢ (٢٢)

PFIZER PRODUCTS INC, A CORPORATION (٧١)
VERHOEST, Patrieck, Robert (٧٢)

AHELAL Christopher john

hoveer dennis jay

Humphrey john michael

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)
PDE١٠ مركبات كوینولین غیر متجانسة العطریة وإستخدامھا كمثبطات (٥٤)

PCT/IB٢٠٠٥/٠٠٣٩٣٧ - ٦٠/٦٤٢٠٥٨ (٣١)
٢٠٠٥/١٢/٢٢ - ٢٠٠٥/١/٧ (٣٢)

US (٣٣)
int. Cl. A٦١K٣١/١٤,C٠٧D ٤٠١/١٤ (٥١)

-   ٦



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٣٠(العدد رقم ٢٠١٢عدد  یونیھ 



ــداد إعــ

أمیــرة محمــد أحمــد. مرفت توفیق عبــد اهللا     أ. أ

كریم محمد عزت بهجت فاید. أحمد حسـین أحمـــد      أ. أ

ــة مراجعــ

ایناس عبد الباســــط. أ

شیماء ابراهیـم نبیـــل. فرج محمــــــد یوسف     أ. أ

زینب صبــح. أ

دعــم فنــى

یــر سعیــد حلمــىسه. م

إشراف
عادل السعید عویضھ  / االستاذ 

القائم باعمال رئیس
مكتب براءات االختراع

مكتب براءات االختراع: الناشر 



١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١----والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٢بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر مایو -

والمقدمـة فـى اطـار اتفاقیـة التعـاون بـشأن ٢٠١٢بیان بالطلبات التى تم قبولها خـالل شـهر مـایو -

---------------------------------------------PCTالبراءات 

٦

باریس یةوالمقدمة فى اطار اتفاق٢٠١٢التى تم قبولها خالل شهر مایو ات بالطلبانبی-

---------------------------------)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (

٢٣

بشأن التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة ٢٠١٢التى تم قبولها خالل شهر مایو بالطلبات انبی-

------------)من القانون١٧الحكام المادة وفقا (PCTالبراءات

٢٧

٣٣---للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقیة باریس ٢٠١٢بیان البراءات الصادرة خالل شهر مایو-

اتفاقیة التعاون بشأن للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٢بیان البراءات الصادرة خالل شهر مایو-

--------------------------------------------- PCTالبراءات 

٤٢

ان - ھربی الل ش صادرة خ البراءات ال ایو ب اریس ٢٠١٢م دة ب ار معاھ ى إط ة ف ات المقدم للطلب
MAIL BOX---------------------------------------------------------------------------

٨٤

فى إطار اتفاقیة باریس للطلبات المقدمة٢٠١٢بیان البراءات الصادرة خالل شهر مایو-

--------------------------------------------)نموذج منفعة (

٨٩



٢

٩٢---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

٩٥---------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -

١٠٢------رخص استغالل براءات اختراع داخل جمهوریة مصر العربیة بیان بالرغبة فى منح -

١٠٦-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه -

١١٣-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن -

١٢٦-------------------ها قرارات برفضها فنیـــــا بیان بالطلبات التى صدرت ل-

بیـان بـالبراءات والطلبـات التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق -

١٣٨-----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

١٥٠-------------------------------رسوم سنویة بیان استدراك  باستدراك -



 
(i)

  
  تصدير

  
تمثل المعلومات التكنولوجية التى تحميها براءات االختراع أهمية كبرى ، إذ أنهـا تحتـوى        

على أسرار تكنولوجية قابلة للتطبيق الصناعى ، أى أنه يمكن تحويل بعضها إلـى منـتج صـالح                  

اختـراع،  لالستغالل تجارًيا أو صناعًيا ، ومن هنا تنبع أهمية تسجيل األسرار التكنولوجية كبراءات              

  .للحفاظ على تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنا للواقع االقتصادى العالمى الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية ،             

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

االختراع وبين مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية فى الجامعـات ، والمراكـز            مكتب براءات   

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

جانب ، وربط الجميع بمراكز اإلنتاج من جانب آخر ، حتـى يمكـن ترجمـة هـذه المعلومـات                    

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

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

 مع كل األطراف المعنية من وزارات وهيئات براءات االختراع الجزء األول من الالئحة التنفيذيـة              

 ، وتطلب ذلك جهوًدا كبيـرة حتـى         2003 لسنة   1366والصادر بقرار 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 خـالل           التطوير التكنولوجى  لالخترا   

تسويق االختراعات وذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب تؤثر فى المستوى االجتماعى للفـرد ،               

وتؤدى الى إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية ، حيـث أن                

اإلبداعية واالبتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوميـة         رعاية الموهوبين من ذوى القدرات      

  .حرصت األكاديمية على الوفاء بها 
  رئيس أالكاديمية                                                         

  ومساعد الوزير للبحث العلمى                                                           
   
  

  ماجد مصطفى الشربينى. د. أ                                                        
 
  



   العددافتتاحية 
 لسنة 57    دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم 

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

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

 وبمقتضى القانون األخير فإنه كية الفكرية والخاص بحماية حقوق المل2002لسنة 

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

  .حماية الملكية الصناعية فى دول العالم المختلفة 

  

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

ع المجاالت ـ ومنها مجال حمايـة حقـوق المختـرعين     الملكية الفكرية فى جمي

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

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

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

  .أهميتها فى إطار المتغيرات التى تحدث حاليا والطفرات التكنولوجية المقبلة 

  

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

البراءة ولكن يأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمـى والتكنولـوجي بابتكـارات            

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

يمكننا من امتالك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصـة فـى المجـاالت التكنولوجيـة              

  .ةـالمتقدم

                       القائم بأعمال

رئيس                االختـراع  مكتب بـراءات
                                     

  "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

  اسم الوكيل 74
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

( iii )  



   

 رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
 

 

 ةــــــــالدول الرمز ةـــــــالدول الرمز
 اإلمارات العربية المتحدة CR AE  كوستاريكا     
 AF كوبا CU أفغانستان 
 AL قبرص CY البانيا 
 AO جمھورية التشيك CZ أنجوال 
 AR ألمانيا DE األرجنتين 
 AT الدنمارك DK النمسا 
 AU دومينيكا DM استراليا 
 AZ لدومينيكان جمھورية ا DO اذربيجان  
 BA الجزائر DZ البوسنه والھرسك 
 BB أكوادور EC بربا دوس 
 BD استونيا EE بنجالديش 
 BE جمھورية مصر العربية EG بلجيكا 
 BF أسبانيا ES بوركينا فاسو 
 BG إثيوبيا ET بلغاريا 
 BH فنلندا FI البحرين 
 B I فرنسا FR بروندى 
 BJ جابون GA نينبي  
 BM المملكة المتحدة GB برمودا 
 BO GCC بوليفيا  مجلس التعاون الخليجى 
 BR جرينادا  GD برازيل 
 BS جورجيا GE جزر الباھاما 
 BU غانا GH برما 
 BW جامبيا  GM بتسوانا 
 BY نيايغ GN بالروس  
 BZ غينيا الوسطى GQ بليز  
 كندا GR CA  اليونان 
 ورية أفريقيا الوسطىجمھ GT CF جواتيماال 
 الكونغو GW CG غينيا بساو 
 CH  جويانا GY سويسرا   
 ساحل العاج HK CI ھونج كونج 
 شيلى HN CL ھندوراس 
 رونيكام HR CM كرواتيا 
 الصين HU CN المجر 
   ID CO  أندونسيا 

 

  ii

  

 كولومبيا

( iv ) 



  

تابع رموز الدول األعضاء

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

  iii

  

 الدولة الرمز الدولة الرمز 
 إندونسيا MD ID جمھورية ملدوفا  
 ML  مالى    IE أيرلندا 
 إسرائيل MN IL منغوليا  
 MR  موريتانيا  IN الھند 
 العراق MT IQ مالطا  
 إيران MV IR جزر المالديف  
 أيسلندا MW IS مالوى  
 إيطاليا MX IT الماكسيك  
 االردن MY JO ماليزيا  
 اليابان MZ JP موزمبيق  
 كينيا NA KE ناميبيا  
 كرجيزستان NE KG النيجر  
 كومورس NG KM نيجيريا  
 سانت كيتسى ونيفيز NI KN نيكاراجوا  
 )شمالية (جمھورية كوريا الديمقراطية NL KP ھولندا  
 )الجنوبية( جمھورية كوريا NO KR النيرويج  
 الكويت NZ KW نيوزيالندا  
 كزاخستان OM KZ عمان  
  LA بنما PA جمھورية الو الديمقراطية  
 لبنان PE LB بيرو  
 سانت لوشيا PG LC جمھورية غينيا الجديدة  
 ليخنشتين PH LI الفلبين  
 سيريالنكا PK LK باكستان  
 ليبيريا PL LR بولندا  
  LS البرتغال PT ليسوتو  
 لتوانيا PY LT بروجواى  
 QA  قطر  LU لوكسمبورج 
  LV رومانيا RO التفيا 
 ةليبيالجمھورية العربية ال RS LY جمھورية الصرب  
 المغرب RU MA جمھورية روسيا االتحادية  
 موناكو RW MC رواندا  
  SA المملكة العربية السعودية MD جمھورية ملدوفا 
  SC سيشل ME مونتينجيرو 
  SD السودان MG مدغشقر 

( v ) 



  

ابع رموز الدول األعضاءت  

 بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

  iv

  

 الدولة الرمز الدولة الرمز 
 رواندا ZA RW جمھورية جنوب أفريقيا  
 سنغفافورة ZM SG زامبيا  
 سلوفينيا ZR SI زائير  
 سلوفيكيا ZW SK زيمبابوى  
    SL سيراليون 
    SM سان مارينو 
     SN السنغال  
    SO الصومال 
     SR سورنيام  
    ST ساوتومى و برنسبى 
    SV السلفادور 
    SY الجمھورية العربية السورية 
    SZ سوازيالند 
    TD تشاد 
    TG جووت 
    TJ طاجيكستان 
    TH تايالند 
    TM تركمانستان 
    TN تونس 
    TR تركيا 
    TT ترناداد و توباجاو 
    TW تايوان 
    TZ جمھورية تنزانيا االتحادية 
    UA أوكرانيا 
    UG أوغندا 
    US الواليات المتحدة األمريكية 
    UY أورجواى 
    UZ اوزبكستان 
    VE فنزويال 
    VN فيتنام 

    YD اليمن 
    YU يوغوسلفيا 

( vi ) 



١

ان بی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر مایو بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ًیوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمنا أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا ًیوما 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق ا ألحك ة ١٦ًتطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣

-   1(21)2008111864
(22)2008/11/16
اسامة نسیم ابراھیم بركات(71)

نسیم ابراھیم بركاتاسامة(72)

جلبھ محكمھ مانعھ للتسریب(54)
(51)int. Cl. F16L 41/08//

-   2(21)2009050761
(22)2009/5/25
المركز القومي للبحوث(71)

محمد محمد عبد المنعم سلیم(72)

نیفین احمد محمد حسین

ماجده محسب السید(74)
الستخدامھا فى جدیدة لتحضیر مخضبات اكسید الكالسیوم المغطى بطبقة فوسفاتطریقة (54)

حمایة االسطح من الصدأ
(51)int. Cl. C09D1/00,C09D5/08



٤

-   3(21)2009060976
(22)2009/6/24
احمد محمد شعالن محمد دھشان(71)

احمد محمد شعالن محمد دھشان(72)
انفجار االطارالمانع النحراف و انقالب أو اصتدام السیارة لحظة(A.M.D) نظام(54)
(51)int. Cl. B60B 11/10

-   4(21)2009081165
(22)2009/8/3
المركز القومى للبحوث(71)

عز الدین أحمد الخریصى/د.ا(72)

یحیى عبد الجواد حسین یوسف/د

الموجود محمد عبد اللطیفعاصم عبد/د

محمد مبروك محمد عطا/د.أ

ماجده محسب السید(74)
صناعة النسیجأنتاج أصباغ بنیة و بنیة حمراء ذات مواصفات ثبات عالیة من مخلفات(54)
(51)int. Cl. C02F1,C12R1/645

-   5(21)2010071183
(22)2010/7/14
طیف زكى عبد اللطیفزكى عبد الل(71)

زكى عبد اللطیف زكى عبد اللطیف(72)
اداه قیاس انبعاجات لالسطح المختلفھ(54)
(51)int. Cl. g01f23/00



٥

-   6(21)2009060840
(22)2009/6/3
المركز القومى للبحوث(71)

محمود احمد عبد الغفار/د.أ(72)

ھارونأحمد عوض /د.أ

ایناس محمد ابوطالب/د

ماجده محسب السید/د(74)
طریقھ لتحضیر اغشیھ الزالھ ایونات العناصر الثقیلھ(54)
(51)int. Cl. C02F1/62



٦

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر مایو بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٧

ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
باب االع ضمنا أس راع مت راءات االخت ب ب ى مكت ن ًإل ا م تین یوم الل س ك خ راض وذل ًت

ام  ا ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب ًتاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 



٨

-   1(21)2008030374
(22)2008/3/5
(71)TOYO SIKAN KAISHA LTD (CHINA)

(72)NISHIDA KAZUHIRO,

YASUFUMI TADAKI,

SATOSHI FUJITA,

TAKAGI NAOYUKI,

KANAZAWA SEITAROU,

SUE TOSHIO,

محمد محمد بكیر(74)
الومنیوم مغلفة من سبیكةعلبة من االلومنیوم خالیة من اللحام ومغلفة بالراتنج وغطاء للعلبة(54)

لراتنجبا
(31)PCT/JP2006/317681 - 2005-263099 - 2005-263098
(32)2006/9/6 - 2005/9/9 - 2005/9/9
(33)CH
(51)int. Cl. C09D 16/106,C23C 22/07

-   2(21)2008101676
(22)2008/10/12
(71)TAYLOR, LAURIE (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)TAYLOR, LAURIE
ھدى أحمد عبد الھادى(74)
مبنىنظام حارفة تقسیم امتالء وتبرید مركزى یرفع الضغط داخل امتالء فى(54)
(31)PCT/US2007/008974 - 11/518,976 - 60/790,883
(32)2007/4/11 - 2006/9/11 - 2006/4/11
(33)US
(51)int. Cl. F24F 7/007



٩

-   3(21)2008111841
(22)2008/11/12
(71)ALCOA INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)MYERS, Gary L.

FEDUSA, Anthony

DICK, Robert E.

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
عملیة تصنیع النتاج حاویة ذات رقبة(54)
(31)11/383,515 - PCT/US2007/011549
(32)2006/5/16 - 2007/5/14
(33)us
(51)int. Cl. B21D 51/26

-   4(21)2008111858
(22)2008/11/16
(71)LAFARGE (FRANCE)

(72)GARCIA, Emmanuel

سمر أحمد اللباد(74)
خرسانة بھا محتوى منخفض من األسمنت(54)
(31)0604398 - PCT/FR2007/000834
(32)2006/5/17 - 2007/5/16
(33)FR
(51)int. Cl. C04B 22/00,C04B 28/04



١٠

-   5(21)2009020231
(22)2009/2/18
(71)FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)FAA, Pierre

LAI, Richard

اللباداحمدسمر(74)
كاملةمنتج من وجبات خفیفة رقائقیة ھشة ومقرمشة من حبوب متعددة وحبوب(54)
(31)11/466,886 - PCT/US2007/076666
(32)2006/8/24 - 2007/8/23
(33)US
(51)int. Cl. A21D 10/00

-   6(21)2009030390
(22)2009/3/25
(71)GECO TECHNOLOGY B.V. (NETHERLANDS)

(72)BARAKAT, Simon

GRIMES, Harvey Ray

ھدى أحمد عبد الھادى(74)
ومسجل) جھاز إحساس(إتصال مجس(54)
(31)11/535,835 - PCT/US2007/078687
(32)2006/9/27 - 2007/9/17
(33)US
(51)int. Cl. G01V 1/22



١١

-   7(21)2009040583
(22)2009/4/27
(71)AEL MINING SERVICES LIMITED (SOUTH AFRICA)

(72)BUHRMANN, Rudolph, Teodor

BUHRMANN, Rudolph

NIEMANN, Frank

محمد عبدالعال عبدالعلیم(74)
صمام فحصنظام (54)
(31)2006/09691 - PCT/ZA2007/000076
(32)2006/11/21 - 2007/11/20
(33)ZA
(51)int. Cl. F04B 53/10,F16K 15/02

-   8(21)2009050676
(22)2009/5/10
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)CORONADO, Martin, P.

PICKIE, BRADR

ھدى أنیس سراج الدین(74)
ل الرملصمام لتوازن مناخ(54)
(31)11/598,508 - PCT/US2007/084409
(32)2006/11/13 - 2007/11/12
(33)US
(51)int. Cl. E21B 34/10,E21B 43/12,E21B 43/14



١٢

-  9(21)2009060851
(22)2009/6/7
(71)HENKEL AG & CO. KGAA (GERMANY)

(72)ARTIGA GONZALEZ, Rene-Andres

HILSMANN, Jürgen

WILSCH-IRRGANG, Anneliese

SEGLER, Tobias

RUIZENDAAL, Jan-Willem

سمر أحمد اللباد(74)
تركیبة معالجة نسیجیة(54)
(31)PCT/EP2007/062559 - 10 2006 057 825.2
(32)2007/11/20 - 2006/12/6
(33)DE
(51)int. Cl. C11D 17/02,C11D 3/50

-  10(21)2009071062
(22)2009/7/9
(71)CONOCOPHILLIPS COMPANY

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)WOLFLICK, John, R.

VALAPPIL, Jaleel

MARTINEZ, Bobby, D.

سمر احمد اللباد(74)
ھنظام إدارة متعدد المراحل وطریقة لتشغیل/ضاغط(54)
(31)11/622,338 - PCT/US2007/088398
(32)2007/1/11 - 2007/12/20
(33)US
(51)int. Cl. F04B 25/00,F04C 23/00



١٣

-  11(21)2009071081
(22)2009/7/14
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

(UNITED KING DOOM)
(72)BLOEMENKAMP, Richard
عبد الھادىاحمد ھدى (74)
طریقة وجھاز ألستقصاء كھربائى لثقب حفر(54)
(31)07290092.1 - PCT /EP 2008 / 000370
(32)2007/1/22 - 2008/1/18
(33)EP
(51)int. Cl. G01V 3/24

-  12(21)2009071113
(22)2009/7/21
(71)FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)BOUDREAUX, Eric

DESAI, Pravin, Maganlal

ELDER, Vincent, Allen

FULCHER, John, Gregory

JOSEPH, Ponnattu, Kurian

RAO, V.n., Mohan

TOPOR, Michael, Grant

VOGEL, Gerald, James

LI, Wu

اللبادمداحسمر(74)
طریقة لتقلیل تكون األكریل أمید في األغذیة المعالجة بالحرارة(54)
(31)11/627,810 - PCT/US2008/051578
(32)2007/1/26 - 2008/1/21
(33)US
(51)int. Cl. 1/164,A23L 1/01,A23L 1/216



١٤

-  13(21)2009071152
(22)2009/7/29
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)SMITH, Kevin, Michael

LAVON, Gary, Dean

ھدى انیس سراج الدین(74)
حفاضھ ذات اربطھ ورك مطاطیھ(54)
(31)11/700,585 - PCT/IB2008/050285
(32)2007/1/31 - 2008/1/25
(33)US
(51)int. Cl. A61F 13/15

-  14(21)2009081221
(22)2009/8/12
(71)SAIPEM S.P.A.(ITALY)

(72)BIANCHI, Stefano

محمود رجائى الدقى(74)
تجمیع االنابیب على قاع البحر(54)
(31)0704411.8 - PCT/EP2008/001789
(32)2007/3/7 - 2008/3/6
(33)GB
(51)int. Cl. B63B 35/03,B63B 35/04,F16L 1/20



١٥

-  15(21)2009091352
(22)2009/9/14
(71)SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN)

(72)YAMADA, Masahiro

TANAKA, Yoshito

محمد محمد بكیر(74)
لحشرات الضارةتركیبة مبیدة لالفات وطریقة للتحكم فى ا(54)
(31)2007-091202 - PCT/JP2008/056641
(32)2007/3/30 - 2008/3/27
(33)JP
(51)int. Cl. A01N 53/00,A01P 7/02,A01P 7/04

-  16(21)2009091442
(22)2009/9/30
(71)MEDECO SECURITY LOCKS, INC.

 (UNITED STATES OF AMERICA)
(72)FIELD, Peter, H.

POFF, Steve

سمر احمد اللباد(74)
مفتاح اجوف او مفتاح لھ ریشھ ذات جوانب متضاده(54)
(31)11/694,097 - PCT/US2008/004078
(32)2007/3/30 - 2008/3/28
(33)US
(51)int. Cl. E05B 19/00,E05B 27/00



١٦

-  17(21)2009101462
(22)2009/10/4
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)STOESZ, Carl, W.
سراج الدینانیس ھدى (74)
طریقة إلرسال موصل أسفل حفرة(54)
(31)11/732,914 - PCT/US2008/058402
(32)2007/4/5 - 2008/3/27
(33)US
(51)int. Cl. E21B 23/02,E21B 23/14

-  18(21)2009101495
(22)2009/10/12
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

(VIRGIN ISLANDS BRITISH)
(72)GUILLOT, Dominique

MCCANN, Dominic

VIGNEAUX, Pierre

AUZERAIS, François

COOPER, Lain

دى احمد عبد الھادىھ(74)
طریقھ وجھاز لقیاس عامل متغیر داخل البئر بأستخدام سداده(54)
(31)11/744,289 - PCT /EP2008/003266
(32)2007/5/4 - 2008/4/23
(33)US
(51)int. Cl. E21B 33/16,E21B 47/00,E21B 47/12



١٧

-  19(21)2009101510
(22)2009/10/14
(71)A BTS GmbH (GERMANY)

(72)ELKHOULI, IHAB, ABDALLA RADWAN

سراج الدینانیس ھدى (74)
حقائب أسمنت(54)
(31)PCT/IB2008/002203 - 10 2007 018 579.2
(32)2008/4/18 - 2007/4/18
(33)DE
(51)int. Cl. B65D 33/01

-  20(21)2009111710
(22)2009/11/22
(71)SAIPEM  S.P.A.(ITALY)

(72)CARLESSI, Lino

GIANAZZA, Alessandro
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٢٣

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر مایو بالطلبات 

اتفاقیة باریسإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٢٤

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذ لك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ا وق شار الیھ ى الحاالت الم راض ف ى االعت دار ویترتب عل راءات اص ى اج سیر ف ف ال

"البراءة  
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أحمد عزت كامل محمد الشخیبي(72)

د طارق أبو رجبمحمـ(74)
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انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر مایو بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاوناتفاقیــــة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٢٨

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعتراض على 

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
راض ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ ى الحاالت الم ف

"البراءة  
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٣٣

بیان
٢٠١٢مایو بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٣٤

ة ١٩المادة منللفقرة الثانیةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبقا "  وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م
ـى و٢٠٠٢لســنة ٨٢ریة الصادر بالقانون رقمالفك رار من :  التى تنص علـــ راءة بق نح الب یكون م

ى  ة الت راع بالكیفی راءات االخت دة ب ى جری رار ف ذا الق شر ھ ك وین ى ذل الوزیر المختص أو من یفوضھ ف
"تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 
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سنة٢٠: مدة الحمایة
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سنة٢٠: مدة الحمایة
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سنة٢٠: مدة الحمایة
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عبد الرؤؤف محمد مصطفى(71)

ندریةمحافظة االسك- رمل االسكندریة -ش الطائى 16
عبد الرؤؤف محمد مصطفى(72)

(73)
صمام عدم ارتجاع للصرف الصحى(54)
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سنة٢٠: مدة الحمایة
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(73)
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الحرائق
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سنة٢٠: مدة الحمایة

-  9(11)025680
(21)2006090515
(22)2006/9/26
.معھد بحوث البترول(71)

جمھوریھ مصر -نصرمدینة–حي الزھور -شارع أحمد الزمر١-معھد بحوث البترول
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محمود ریاض نور الدین محمود

لسمیعتامر حامد عبد ا(74)
القدم تحضیر كاسر استحالب جدید فعال من خامات محلیة لفك مستحلبات بترولیة متناھیة في(54)

وشدیدة الثبات

سنة٢٠: مدة الحمایة
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بھجت احمد سید مصطفى

(74)

متر١٠.٢ساعة مزود بذراع شفط طولھ /طن٢٢٠شفاط غالل (54)
(51)int. Cl. B65G 53/00

سنة٢٠: مدة الحمایة
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خالد محمد عدلى الرمیلى (71)
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صالح الدین فتحى یوسف(74)
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(51)int. Cl. E05C 1/14,E06B 9/01

سنة٢٠: مدة الحمایة
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الجیزة- المھندسین –شارع دجلة 22 -الجیزة - المھندسین –شارع دجلة 22
حازم بیومى السباعى(72)

بھروز اكبر نیا

سمر احمد اللباد(74)
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(51)int. Cl. A61B 17/58

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  13(11)025704
(21)2005080352
(22)2005/8/3
ھشام محمد عبد الحمید لبنة(71)
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انبی
٢٠١٢بالبراءات الصادرة خالل شھر مایو 

بشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة للطلبات 
PCT
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ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
انو صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی محق ســنة ٨٢ن رق ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 
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(73)
ھدى آنیس سراج الدین(74)
وسیلة ماصة لإلستخدام مرة واحدة لھا أجنحة جانبیة متنفسھ(54)
(31)PCT/US2006/019059 - 11/133 818
(32)2006/5/17 - 2005/5/20
(33)US - US
(51)int. Cl. A61F 13/15

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٥

-  32(11)025702
(21)2009111622
(22)2009/11/3
(71)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (SWEDEN)

S-164 83 Stokholm
(72)HAGER, Peter

Ay .LUTFI

(73)
سراج الدینانیس ھدى (74)
تركیب لبرج ھوائى مععمود تركیب(54)
(31)PCT/SE2007/050306
(32)2007/5/7
(33)SE
(51)int. Cl. E04H 12/12,H01Q 1/12

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٦

-  33(11)025703
(21)2010060919
(22)2010/6/2
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

P.O. Box 4740,Houston, TX 77210-4740 - U.S.A
(72)CORONADO, Martin, P.

(73)
سراج الدینانیس ھدى (74)
وذلك باستخدام اتصال) ریموت كنترول(اداه تحویلیھ لحشو حصى تعمل بالتحكم عن بعد (54)

انبوبھ حفر سلكیھ مع جھاز القیاس
(31)11/950,814 - PCT/US2008/083930
(32)2007/12/5 - 2008/11/18
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B 43/04

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٧

-  34(11)025705
(21)2010071278
(22)2010/7/29
(71)Ecoduna GO

Steinerweg 2 , A-2410 Hainburg - AUSTRIA
(72)MAHR, MAHR

FRANZ Emminger,

(73)
محمد طارق ابو رجب(74)
ھ وجھاز لعملیھ كیمیائیھ ضوئیھطریق(54)
(31)A 152/2008 - A 889/2008 - PCT/AT2009/000026
(32)2008/1/31 - 2008/6/3 - 2009/1/27
(33)AT - AT - AT
(51)int. Cl. C12M 1/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٨

-  35(11)025706
(21)2009060894
(22)2009/6/14
(71)ABB AG GMBH

Kallstadter Str. 1, 68309 Mannheim-GERMANY
(72)MöNIG, Wolfgang

WEBER, Benjamin

ZILMAN, Karl

(73)
وشركاهشركة ابو ستھ(74)
طریقھ النتاج ملف محول وملف محول ثم انتاجھ باستخدام ھذه الطریقھ(54)
(31)PCT/EP2007/010650 - 10 2006 060 567.5
(32)2007/7/12 - 2006/12/19
(33)EP - DE
(51)int. Cl. H01F 27/30, & H01F 27/32, & H01F 41/12

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٩

-  36(11)025707
(21)2008060954
(22)2008/6/8
(71)COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(INDIA)
RAFI MARG, NEW DEHI 11001-INDIA

(72)SIDDIQI IMRAN

MARUTHACHALAM RAVI

MARIMUTHU MOHAN

(73)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
احماض طرق انتاج بذور لھا اضافة كاملة ثنائیة الصبغة للجینوم االمومي في الجنین و(54)

.نوویة خاصة بذلك 
(31)PCT/IB2006/003529 - 3337/DEL/2005
(32)2006/12/8 - 2005/12/9
(33)WO - IN

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٠

-  37(11)025708
(21)2010050877
(22)2010/5/26
(71)UNI-CHARM CORPORATION

182, Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime,7990111
(72)KAMEDA, Noritomo

(73)
سمر احمد اللباد (74)
جھاز معالجھ(54)
(31)JP2007-307778 - PCT/JP2008/070994
(32)2007/11/28 - 2008/11/19
(33)JP - JP
(51)int. Cl. A61F 5/44

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٨١

-  38(11)025710
(21)2008081325
(22)2008/8/5
(71)U.S Borax Inc

8051 E. Maplewood Ave, Bldg. 4 Greenwood Village, CO 80111
U.S.A

(72)COOK, Simon, Gregson

GALINDO CERCOS, Miguel Joaquin

(73)
محمد طارق ابو رجب(74)
تركیبات صقیل(54)
(31)PCT/GB2007/002322 - 0612316.0
(32)2007/6/21 - 2006/6/21
(33)GB - GB

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٢

-   39(11)025657
(21)2010020305
(22)2010/2/23
(71)WAGSTAFF, INC.

3910 N. Flora Road,Spokane, WA 99216 - U.S.A
(72)THIELMAN, Brett

ANDERSON, Michael, K.

ANDERSON, Steve

سمر احمد اللباد (74)
قالب ذو بعد متغیر الیا ونظام كتلھ سفلیھ(54)
(31)11/895,272 - PCT/US2008/010086
(32)2007/8/23 - 2008/8/25
(33)US - US
(51)int. Cl. B22D 11/10

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٣

-   40(11)025668
(21)2010061028
(22)2010/6/16
(71)AURORA ENERGY PTY LTD

21 Kirksway Place,Hobart, Tasmania 7001 AUSTRALIA
(72)HOLTER, Bryan, Douglas

MYERS, Erickson, Bruce

سمراحمد اللباد(74)
طریقھ وجھاز للكشف عن خطا فى خط عوده محاید لشبكھ كھربائیھ(54)
(31)2007906977 - PCT/AU2008/001372
(32)2007/12/19 - 2008/9/17
(33)AU - AU
(51)int. Cl. G01R 31/02,H02H 3/32

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٨٤

بیان
٢٠١٢مایو بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



٨٥

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
م انون رق صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی ســنة ٨٢حق ـى ٢٠٠٢ل نص علـــ 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 



٨٦

-   1(11)025655
(21)PCT/NA2004/000099
(22)2004/10/3
(71)ASTRAZENECA - SWEDEN

S-151 85 SODERTALJE, SWEDEN
(72)STOKES, ELAINE, SOPHIE, ELIZABETH

ROBERTS, CRAIG, ANTHONY

WARING, MICHAEL, JAMES

عبد الھادىاحمد ھـدى (74)
مشتقات بنزامید مفیدة كمثبطات ھیستون دى أسیتیالز(54)
(31)PCT /GB03/01442  -0229930,3 - 207863,2
(32)2003/2/4 - 2002/12/21 - 2002/04/05
(33)GB
(51)Int. Cl.C07D 213/56, 215/12, 237/08, 277/30, 307/54, 239/26, 239/42, 495/04 &

A61K 31/435, 31/495 & A61P 35/00&C07D 277/24, 409/04, 213/74, 487/04,
214/20, 251/18, 211/34, 401/04, 403/12, 405/06, 417/06, 295/14

٠١/٠٤/٢٠٢٤تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة



٨٧

-   2(11)025699
(21)2003080749
(22)2003/8/12
(71)Jansseen Pharmaceutica N.V.

houtseweg 30B, 2340 Beerse, Belgium
(72)Roevens, peter, walter, Maria

Roevens Peter Walter Maria

Meerpoel,Lieven

ھدى أنیس سراج الدین(74)
أریل بیبریدین مستبدل–Nثنائى فنیل كربوكسامیدات (54)
(31)020783098
(32)2002/8/12
(33)EP
(51)Int. Cl. C07D 211/34, A61K 31/445,

١١/٨/٢٠٢٣تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

-  3(11)025688
(21)1996121162
(22)1996/12/21
(71)ASTRA PHARMA INC - CANADA

1004 MIDDLEGATE ROAD MISSISSAUGA ONTARIO L4Y 1M4 CANDA
(72)Edward ROBERTS

Claes WAHLESTEDT

Niklas PLOBECK

ھدى احمد عبد الھادى(74)
مركبات ثنائى ایثیل بنزامید بیبرازین(54)
(31)9504661/1
(32)1995/12/22
(33)SE
(51)INT.CL.7 C07D 241/04 295/04 & A61k 31/495, 51/04,

٢٠/١٢/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة



٨٨

-  4(11)025683
(21)2003050432
(22)2003/5/10
(71)F. HOFFMANN- LA ROCHE AG

124GRENZACHERSTRASSE, CH-4010 BASLE, SWITZERLAND.
(72)JACOB BERGER

ROBIN D.CLARK

SHU- HAI ZHO

سمر احمد اللباد(74)
مشتقات بنزوكسازین واستخدامھا(54)
(31)60/378003
(32)2002/5/13
(33)US

٩/٠٥/٢٠٢٣ھى فى منح البراءة وتنتتبدأ الحمایة من تاریخ : مدة الحمایة



٨٩

انبی
٢٠١٢بالبراءات الصادرة خالل شھر مایو 

باریسالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة للطلبات 
نموذج منفعة



٩٠

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
م انون رق صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی س٨٢حق ـى و٢٠٠٢ــنة ل نص علـــ ى ت :  الت

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



٩١

-   1(11)025678
(21)2006060244
(22)2006/6/11
عبد الوھاب صقرعاطف عبد الستار (71)

ع.م.ج –غربیھ- زفتى –دھتوره 
عاطف عبد الستار عبد الوھاب صقر(72)
طفایة حریق تعمل اوتوماتیكیا (54)
(51)int. Cl. A62C 3/00, 13/76

سنوات٧: مدة الحمایة

-  2(11)025689
(21)2008050731
(22)2008/5/5
لبحوثالمركز القومى ل(71)

الدقى–براءات االختراعمكتب اتصال- المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33
-عادل صبحى جرجس/د- حسنى السید محمد على/د.أ- ألطاف حلیم بسطا/د(72)

ریاض بصلة/ د-هللا محمدمحمد عوض/ ك

ماجده محسب السید(74)
سلیلوزیة مصریة وعالمة سریة جدیدةتحضیر ورق مؤمن من مواد(54)
(51)int. Cl. 211/00,213/02,213/04,213/05, C07D201/00

سنوات٧: مدة الحمایة

-   3(11)025709
(21)2009111618
(22)2009/11/2
جمال السید عبد الفتاح المسیرى(71)

السویس ـ جمھوریة مصر العربیة –المحلة الكبرى شارع المدارس خلف نادى البلدیة
جمال السید عبد الفتاح المسیرى(72)
(73)
عمود انارة للشوارع ذو مزایا جدیدة(54)
(51)int. Cl. F21S 8/08

سنوات٧: مدة الحمایة



٩٢

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٩٣

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملكی. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١ًیأتى ھذا تطبیقا ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٩٤

-   1(21)2008010159
(22)2008/1/28
ما سوتلكوھانى فار(71)
محمود رجائى الدقى(74)
إنتاجا ًعلى نطاق جلوبولین مناعیة خالیة من ركازات المثیونین االولیھFc طریقة النتاج منطقة(54)

واسع
نقل الملكیة:التقریر القانونى

ھانى فارما سوشالز:مـــن
ھانمى ھولدینجز كو ، لیمتد شركة مساھمة كوریة:الـــى

١٣/٠٥/٢٠١٢:اریخبـت

-   2(21)2010050769
(22)2010/5/11
بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ(71)
ھدى عبد الھادى(74)
مثبطات تضاغف فیروس نقص المناعھ االدمى(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
ھـبوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب:مـــن
جیلید سینسیس انك:الـــى

06/05/2012 :بـتاریخ

.



٩٥

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٩٦

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
ًك شخصا اعتباریا فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان المال ً

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٩٧

-   1(21)2006040150
(22)2006/4/16
والتطبیقات التكنولوجیةمدینة مبارك لألبحاث العلمیة) ٢أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا(1(71)

ومراكز حى الجامعات–مدینة مبارك لألبحاث العلمیة ) ٢شارع القصر العینى القاھرة101 (1
مدینة برج العرب الجدیدة–األبحاث 

محمود السید عبد اللطیف(74)
األكاسید الفلزیة ًتحسین خاصیة المتانة لمادة كربید التنجستن بواسطة خلطھ میكانیكیا مع بعض(54)

ى مستوى النانوواختزال حبیباتھ إل
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

لألبحاث العلمیة مدینة مبارك) ٢أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا(1 :مـــن
والتطبیقات التكنولوجیة

والتطبیقات التكنولوجیةالعلمیةمدینھ االبحاث :الـــى
١٧/٥/٢٠١٢:بـتاریخ

-   2(21)2006060240
(22)2006/6/7
الھیة العامة لمدینة مبارك لألبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة(71)

االسكندریة-مدینة برج العرب الجدیدة –حى الجامعات ومراكز البحوث 

محمود السید عبد اللطیف دیاب/ تفویض السید (74)
الحیویھیبتیدوجلیكان على مستوى المفاعالتطریقھ لتنمیھ خالیا عش الغراب النتاج ماده ب(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
التكنولوجیةالھیة العامة لمدینة مبارك لألبحاث العلمیة والتطبیقات:مـــن
التكنولوجیةالعلمیة والتطبیقاتمدینھ االبحاث:الـــى

١٧/٠٥/٢٠١٢:بـتاریخ



٩٨

-   3(21)2006060248
(22)2006/6/14
الھیئة العامة لمدینة مبارك لألبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة(71)

االسكندریة-مدینة برج العرب الجدیدة –حى الجامعات ومراكز البحوث 

محمود السید عبد اللطیف(74)
تحت على التقلیب الھوائىوحده صناعیھ لتنمیھ خالیا عش الغراب فى بیئات سائلھ معتمده(54)

ظروف معقمھ النتاج مركبات ذات اھمیھ دوائیھ على المستوى نصف الصناعى
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

والتطبیقات التكنولوجیةالھیئة العامة لمدینة مبارك لألبحاث العلمیة:مـــن
لھیئة العامة لمدینة مبارك لألبحاث ا/ الرحمن بیوميبیومي عبد/االستاد الدكتور :الـــى

التكنولوجیةالعلمیة والتطبیقات
10/07/2007 :بـتاریخ

-  4(21)2006060248
(22)2006/6/14
الھیئة العامة لمدینة مبارك لألبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة(71)

االسكندریة-الجدیدة مدینة برج العرب –حى الجامعات ومراكز البحوث 

محمود السید عبد اللطیف(74)
تحت ظروف وحده صناعیھ لتنمیھ خالیا عش الغراب فى بیئات سائلھ معتمده على التقلیب الھوائى(54)

معقمھ النتاج مركبات ذات اھمیھ دوائیھ على المستوى نصف الصناعى
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

والتطبیقات التكنولوجیةالعامة لمدینة مبارك لألبحاث العلمیةالھیئة:مـــن
التكنولوجیةالعلمیة والتطبیقاتمدینھ االبحاث :الـــى

17/05/2012 :بـتاریخ



٩٩

-  5(21)1999101366
(22)1999/10/31
صالح شعبان عبد المطلب(71)

د بني سویفش محمد نصر المتفرع من طریق الفیوم الجدی

نظام مطبق تلسكوبى(54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

صالح شعبان عبد المطلب:مـــن
صالح شعبان عبد المطلب/ورثة المرحوم :الـــى

22/05/2012 :بـتاریخ

-  6(21)2002060652
(22)2002/6/12
ال جى نورتیل كو لیمتد(71)

نج یانج دونج یو كیو سول كوریابودو دو

محمد محمد بكیر(74)
طریقة لعمل اتصال فى نظام دائرة مغلقة السلكیة محلیة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ال جى نورتیل كو لیمتد :مـــن
ال جى اریكسون كو لیمتد:الـــى

١٥/٠٥/٢٠١٢:بـتاریخ



١٠٠

-  7(21)2008060994
(22)2008/6/15
جوستو بى فى (71)

ال ، ان٣٠تشروستراس -٢ھولندا –جى دى سشدام ٣١١٥–، ان ال ٦٦كاریل دورمانویج -1
ھولندا–ار ار زوتیمیر ٢٧١٨

سمر أحمد اللباد(74)
سفینة مزدوجة الغاطس(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ى جوستو بى ف:مـــن
فىاس بى ام شیدام بى:الـــى

١٢/٠٥/٢٠١٢:بـتاریخ

-  8(21)2010122140
(22)2010/12/16
شركھ مساھمھ امریكیھ–اوراند اي ان سي (71)

امریكا-٤٥٣٧٧اوه اتش . فاندالیا . سنتر درایف 845

سمر احمد اللباد(74)
للعضالت الھیكلیھ محكمھ االطالقتحضیر اشكال جرعھ دواء مرخیھ (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
امریكیھشركھ مساھمھ–اوراند اي ان سي :مـــن
انكابتالیس فارماتك:الـــى

٢١/٠٥/٢٠١١:بـتاریخ



١٠١

-   9(21)2011101792
(22)2011/10/24
سنتوكور اورثو بیوتك انك (71)

الوالیات المتحده االمركیھ–١٩٠٤٤ریدج فیو درایف ، ھورشام ، بى ایھ 800/850

ھدى سراج الدین(74)
مضادات المستقبالت الشبیھھ بالتول(54)

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

19/05/2012 :بـتاریخ

-   1(21)2010061034
(22)2010/6/16
میجى سیكا كایشا لمیتد(71)
محمود رجائى الدقى(74)
مبید افات جھازى جدید(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
.یجى سیكا كایشا لمیتدم:مـــن
میجا سیكا فارما كو لیمتد:الـــى

14/03/2010 :بـتاریخ



١٠٢

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



١٠٣

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
مقیدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع ال

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة 
ام  ة ًالخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذلك طبقـــا ألحك ة الفكری ة الملكی انون حمای ق

"٢٠٠٢لسنھ ٨٢الصادر بالقانون رقم 



١٠٤

تدایشھارا سانجیو كایشا لیم:یعلــــن1   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٥/٠٩/٢٠٠٣الصادرة بتاریخ ٠٢٢٨٢٣لبراءة االختراع رقم 
مركب الباده االفات:فى شــأن
سھیر میخائیل رزق:الوكـــیل

بایر شرینج اكتنجیز لشافت:یعلــــن2   -
فى جمھوریة مصر العربیةفى منح رخصة استغالل :عن الرغبة

٢١/٠٧/٢٠١٠الصادرة بتاریخ ٠٢٤٧٥٠لبراءة االختراع رقم 
علبھ لعبوه دواء معدلھ و استخدامھا:فى شــأن
سھیر میخائیل رزق:الوكـــیل

اوفیسین میكانیش اس بى ایھ .دانیلى اند سى:یعلــــن3   -

:المركز العام

خصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیةفى منح ر:عن الرغبة
٠٨/٠١/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٠٢٥٤٤٣لبراءة االختراع رقم 

عملیة اختزال ووحدة تصنیع النتاج حدید معدنى:فى شــأن
سمر أحمد اللباد:الوكـــیل



١٠٥

- اوتسوكا فارماسوتیكال فاكتورى اى ان سى :یعلــــن4   -
منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیةفى :عن الرغبة

٢٧/١٢/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٠٢٥٣٩٧لبراءة االختراع رقم 
غشاء متعدد الطبقات وحاویھ:فى شــأن
سمر اللباد:الوكـــیل



١٠٦

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



١٠٧

-   1(21)2006050179
(22)2006/5/7
.المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-المركزالقومي للبحوث / - شارع البحوث33

الزجاج ذو معامل اإلنكسار الفائق(54)
منى محمد فرید/ أمال یوسف أحمد/ اجدة محسب السیدم(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(21)2007020063
(22)2007/2/5
نازك عبد اللطیف الجندى(71)

ش بنى العباس الشالالت اإلسكندریة5

انظمھ لتوصیل عقار التستوستیرون عن طریق الجلد(54)
وائل محمود سامى(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 

-   3(21)2009050685
(22)2009/5/11
الكترومونتیف دیزل ـ انك (71)

ـ الوالیات المتحدة االمریكیة٦٠٥٢٥ستریت الجرانج ـ اى ال ٥٥دبلیو ـ ٩٣٠١

نظام فصل مقصورة لقاطرة(54)
ىھدى 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 



١٠٨

-   4(21)2009121819
(22)2009/12/13
خالد مصطفى احمد محمود شاھین(71)

–القلج –عزبھ صالح الدین –) متفرع من شارع المصرف ( شارع مصطفى شاھین2
القلیوبیھ

استخدام الطاقھ الشمسیھ الداره دائره تبرید باالمتصاص(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعض التعدیالت لموضوعأو إجراء ب/ بعض البیانات و 

-  5(21)2010040601
(22)2010/4/13
خالد حسن حسین فرج اللـھ(71)

الدور الرابع–حدائق القبة –شارع عبد الكریم شعیر المتفرع من شارع عشرة 10

األطعمة على ماعون لطھىCooker & Thermos - ماعون للطھى والحفظ فى آن واحد(54)
النار وحفظ درجة
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(21)2010081415
(22)2010/8/22
.ان تى تى دوكومو ، انك(71)

، الیابان٦١٥٠- ١٠٠كو ، طوكیو –شوم ، شیودا ٢ناجاتاشو ، 11-1

طریقھ الرسال اشاره نداء ومحطھ محمول(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/ البیانات و بعض



١٠٩

-  7(21)PCT/NA2007/000116
(22)2007/2/4
بیروكسیس فارماسیوتیكال كوربوریشن(71)

الوالیات المتحده- ١٩٤٠٦كبنح اوف بریسیا بینسلفانیا - ھوریزون درایف 3400
االمریكیھ

GLP-1 تركیبھ عالجیھ تستخدم بروتینات دمج ترانسفرین تشمل(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 

-  8(21)PCT/NA2007/000513
(22)2007/5/29
شركة مساھمھ كندیة- البوفارم اى ان سى -1(71)

كندا٤بى ٤فى ٧فرابیر كیوبیك اتش - بویل ارماند 480

ًصیغ صلبة من عوامل سائلة فعالة حیویا(54)
سمر اللباد(74)

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

-  9(21)PCT/NA2007/000619
(22)2007/6/18
شركة المانیة مساھمة، بایر إنوفیشن جى أم بى أتش (71)

األمانی–لیفركوزین 51368

فى تطھیر ضمادات و طریقة إلنتاجھا و استخدامھا، للعدوى-رغاوى بولى یوریثان مقاومة(54)
الجروح

سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .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/ ض البیانات و بع



١١٠

-   10(21)2008101632
(22)2008/10/5
ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة - ٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

٦- تریبتامین ھیدروكسى- ٥سیكلیل إندازول مغایر كجزیئات ربط - ٣- ل مشتقات سلفونی(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 

-   11(21)2008101652
(22)2008/10/8
شركة متحدة أمریكیة مؤلفة طبقا لقوانین كومنولث- سمیث كالین بیتشام كوربوریشن (71)

بنسیلفانیا

الوالیات المتحدة–١٩١٠١ون فرانكلین بالزا ، فیالدیلفیا ، بنسلفانیا 

P13 زمشتقات ثیازولیدین داي أون كمثبطات كینی(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 

-   12(21)2008101764
(22)2008/10/27
فاى فارما سیوتیكالز جى ام بى اسسول(71)

المانیا–ھانوفیر ٣٠١٧٣، ٢٠لیر اللى –بوك - ھانس 

لقناة البوتاسیومومعدالتCBx تركیبات صیدالنیة تتضمن معدالت لمستقبل شبیھ القنب(54)
سمر أحمد 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 



١١١

-   13(21)PCT/NA2007/000116
(22)2007/2/4
بیروكسیس فارماسیوتیكال كوربوریشن(71)

الوالیات المتحده- ١٩٤٠٦كبنح اوف بریسیا بینسلفانیا - ھوریزون درایف 3400
االمریكیھ

GLP-1 تركیبھ عالجیھ تستخدم بروتینات دمج ترانسفرین تشمل(54)
ھدى احمد عبد الھادى(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 

-   14(21)PCT/NA2007/000185
(22)2007/2/15
استرا زینیكا أ ب(71)

.سودرتالج ، الســوید –١٥١٨٥س 

السرطانمقابالت لبیریمیدونات ملتحمة مختارة واستخداماتھا فى عالج ومنع(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 

-   15(21)PCT/NA2007/000513
(22)2007/5/29
شركة مساھمھ كندیة- البوفارم اى ان سى -1(71)

كندا٤بى ٤فى ٧فرابیر كیوبیك اتش - بویل ارماند 480

ًصیغ صلبة من عوامل سائلة فعالة حیویا(54)
سمر اللباد(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 



١١٢

-   16(21)PCT/NA2007/000619
(22)2007/6/18
شركة المانیة مساھمة، بایر إنوفیشن جى أم بى أتش (71)

ألمانیا–لیفركوزین 51368

فى تطھیر ضمادات و طریقة إلنتاجھا و استخدامھا، للعدوى-رغاوى بولى یوریثان مقاومة(54)
الجروح

سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .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 



١١٣

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١١٤

-   1(21)2008101732
(22)2008/10/20
) كیھ یو( سیلزوم -٢شركة أمریكیة مساھمة–ماكنیل فارماسیوتیكال ، إنك –أورثو - 1(71)

لیمتد شركة بریطانیة محدودة المسئولیة
تشیسترفورد -الوالیات المتحدة األمریكیة–٠٨٨٦٩نیوجیرسى ، راریتان ،٢٠٢طریق -

أكس إل بریطانیا١٠١ریسیرش بارك ، لیتل تشیسترفورد كامبردج سى بى 
آحماض مستبدل بیفنیل كربوكسیلیة ومشتقاتھا(54)

:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:القانونىالتقریر
الرسم ة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكال

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   2(21)2010091599
(22)2010/9/22
شركھ مساھمھ یابانیھ–كوربوراشن . شارم –یوني (71)

الیابان- ٠١١١-٧٩٩٠اھیم . شي . شیكوكوشیو . شیموبون كینسي شو 182

اداه الدخال سداده حشو(54)
: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،

-   3(21)2011071149
(22)2011/7/4
المیرال، اس ایھ(71)

٠٨٠٢٢–، إى ١٥١روندا دیل جنیرال میتر 

مشتقات أوكسازول كمشاركات مستقبالت عوامل األرق(54)
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:القانونىالتقریر

الرسم ازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التن
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١١٥

-   4(21)2011071203
(22)2011/7/17
یحي احمد عبد الحفیظ سالم عكر(71)

٢شقھ ١٨٣عماره –الحى الثانى مجاوره اولى –اكتوبر 6

جزئ جدید مضاد للسرطان شبھ تخلیقى(54)
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:لقانونىالتقریر ا

الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسممستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص،

-   5(21)2011071243
(22)2011/7/26
بینو مایكلس-دونیف جاشوا لورینس (71)

الوالیات ١٩١٠٤كیورى بولفارد فیالدلفیا بنسلفانیا ٤٢٢ستیالر شانس البوراتوریز 305
كندا٣ب٢اكس ١دانكانون درایف بیكرینج اونتاریول ٩٤٨- المتحده االمریكیھ 

استعمال الدیفریبرون فى عالج ومنع امراض العیون المرتبطھ بالحدید(54)
: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

-   6(21)2011071251
(22)2011/7/27
مساھمھشركھ امریكیھ –ذا جلیت كومباني (71)

امریكا٠٢١٩٩بریدنتال تور بیلدنج بوستون ماسشیستس 

حزمھ خرطوشھ الشفره(54)
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسممستند
مصروفات الفحصولعدم سداد،



١١٦

-   7(21)2011071252
(22)2011/7/27
شركة متحدة –ذا جلیت كومباني(71)

امریكا٠٢١٩٩بریدنتال تور بیلدنج بوستون ماسشیستس 

موزع الحزمھ مع اغطیھ حامیھ(54)
:التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات:التقریر القانونى

الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسممستند
ولعدم سداد مصروفات الفحص،

-   8(21)2011081293
(22)2011/8/2
بایر فارما اكتنجیز لشافت(71)

المانیا–برلین ١٣٣٥٣، ١٧٨موللیرستراس 

استخدامھا لتخزین و االمداد برقائق من دواءاداه و(54)
: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

-  9(21)2011081294
(22)2011/8/2
بایر فارما اكتنجیز لشافت(71)

المانیا–برلین ١٣٣٥٣، ١٧٨موللیرستراس 

دواء ، معیره كیس طریقھ النتاج مجموعھ من اكیاس دواء للتخزین و االمداد برقائق من(54)
دواء

:التالیةكأن لم یكن لعدم تقدیم المستنداتتقرراعتبار الطلب:التقریر القانونى
مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى،

،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١١٧

-  10(21)2011081318
(22)2011/8/7
شركھ مساھمھ المانیھ–فري یونیفرسیتات برلین (71)

یاالمان–برلین ٦٣.١٤١٩٥تیل اللي 

سبایجیلمرتركیبھ صیدالنیھ لعالج التفاعالت العكسیھ عن طریق اعطاء عقاقیر(54)
:لعدم تقدیم المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن:التقریر القانونى

التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند
الفحص،ولعدم سداد مصروفات

-   11(21)2003070672
(22)2003/7/12
كینتك اس ایھ(71)

١٦٦٧٣الیونان –فوال اتینا –فولیا جمینیس افینو 78

جھاز تجمیع ومعالجھ وارسال اشارات القیاس عن بعد(54)
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

-   12(21)2008010089
(22)2008/1/20
سویسرا- ایروسول سیرفسیز ایھ جى (71)

موالن سویسرا٤٣١٣سى اتش ١١اندستریستراس 

جھاز رشاش لتوزیع مائع مبرد(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى



١١٨

-   13(21)2008030546
(22)2008/3/30
امیل یوركان-بتریكا ساباس -. فیوریل ستیفان(71)
أقراص الصمامات(54)

الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار:التقریر القانونى

-   14(21)PCT/NA2005/000265
(22)2005/1/6
انجلترا–روب لیمتد جالكسو ج(71)

انجلترا- ان ان٦٠جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى افینیو جرینفورد میدلسكس یو بى 

-میثیل -N- } (3S) -1- ](1S) -1– (یل-٢٥- كلوروثیین -5) -2- (E)مشتق متبلر من(54)
میدسلفوناایثین{ یل- ٣- اوكسو بیرولدین - ٢-[ اوكسو ایثیل-٢-یل-٤-مورفولین -٢

لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن:التقریر القانونى

-   15(21)PCT/NA2005/000772
(22)2005/11/28
السوید-استرا زینیكا ایھ بى (71)

سودرتالج السوید–١٥١٨٥اس 

لنسیج الورمللموت الموضعىوعامل الفا P2X7 تركیب صیدلى یشمل مضاد المستقبل(54)
لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن:التقریر القانونى



١١٩

-   16(21)PCT/NA2006/000914
(22)2006/9/24
ھولندا-ان فى اورجانون (71)

ایھ بى اوس ھولندا٥٣٤٩- ان ال٦كلوستیرستات 

ھرمون البروجیستیرونمعدالت مستقبل(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

-   17(21)PCT/NA2006/000987
(22)2006/10/16
لوكسمبورج-ایھ. ادفانسید بالستیكس تكنولوجیز لوكسیبورج اس(71)

رجلوكسمبو١١٥٠- ال-روت دى ارلون82

طرق متنوعھ لتشكیل قارورات واشكال مسبقھ التشكیل(54)
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

-   18(21)PCT/NA2006/001012
(22)2006/10/22
كندا–كونجیشیم بیوتكنولوجیس انك (71)

٣اكس ٢مونتریال كیویبیك اتش ٣٩٥٠نى ثیرد فلور سویت بریزیدینت كینیدى افی225
كندا- ٨واى 

طریقھ لتنقیھ مترافقات الزالل(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى



١٢٠

-  19(21)PCT/NA2006/001245
(22)2006/12/20
المتحدهالمملكھ-بى بى بى ال سى - الصین - كیمیكال فیزیكس دالیان انستیتیوت اوف(71)

اس تى١- الصین - ززنجشان رود دالیان ٤٥٧شاینیس اكادیمى اوف ساینسیس 116023
انجلترا- بى دى٤جامیس سكویر لندن اس دیلیو ا واى 

لتخلیق مركبات زهتخلیق لجل السیلیكا دقیقھ المسام واستعمالھ فى تحضیر المواد المحف(54)
من غاز التولیفC2 االكسجین

تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

-  20(21)PCT/NA2007/000657
(22)2007/6/21
الوالیات المتحده االمریكیھ–كوالكوم انكوربوراتید (71)

امریكا-٩٢١٢١سان دییجو كالیفورنیا مورھویس دریف 5775

المخرجات المتعدده فى طریقھ و نظام للتنبؤ بالرتبھ معتمد على اداء تصمیم المدخالت و(54)
شبكھ اتصاالت السلكیھ

تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

-  21(21)PCT/NA2007/001249
(22)2007/11/18
انتونى. جالون (71)

فرنسا-مارسیلیا١٣٠٠٨- اف. ریو كالیلونجیو ٣لي تیراسیس دیو بارس بوریلى 

وسیلھ قابلھ للفك و التركیب لتثبیت ستاره حمام بدون ان یتم ثقبھا(54)
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى



١٢١

-  22(21)PCT/NA2007/001251
(22)2007/11/18
الوالیات المتحده االمریكیھ–انك . ایر برودیكتس اند كیمیكال (71)

امریكا-١٥٠١-١٨١٩٥بى ایھ . الینتاون . ھامیلتون بویلیفارد 7201

وانتاج الغاز الطبیعى المسالNGL عملیھ متكاملھ الستخالص(54)
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:قریر القانونىالت

-   23(21)2008020287
(22)2008/2/18
المانیا- نوفاتیك بیوسول ایھ جى(71)

المانیا٧٦١٣٥-كارلسروه دى- ٢٩لورینزستراس 

ترتیب مجمعات شمسیھ من نوع فرنسل(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:نىالتقریر القانو

-   24(21)2008050867
(22)2008/5/26
بلغاریا- ستوك كومبانى- او ار تى جوینت(71)

صوفیا بلغاریا١٤٢١- سارافوف ستریت بى جى. كیھ ار27

العكسقطعھ اثاث قابلھ للتحویل من كرسى الى مكتب و (54)
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى



١٢٢

-   25(21)2008091510
(22)2008/9/10
شركة بریطانیة محدودة المسئولیة- رینوفو لیمتد (71)

طانیاإكس إكس بری٩١٣جرافتون ستریت ، مانشیستر إم ٤٨إنكیوباتور بلدنج ، 

تغلیف البروتین(54)
الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار:التقریر القانونى

-   26(21)2009020202
(22)2009/2/12
جلوبال میدیسیف ھولدنجز لیمتد شركة أسترالیھ(71)

استرالیا٢٣٠٠ھنتر ستریت نیوكاسل، أن أس دبلیو ٨٠٥فرست فلور، 

سرنجھ لإلستخدام لمرة واحدة ثم یبطل عملھا ذاتیا(54)
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

-   27(21)2009050791
(22)2009/5/26
ھاكمان فریتز(71)

مانیاال–جولدین ستیدت ٤٩٤٢٤. ٢٩بارنستورفر ستراس 

ْقفل لألثاث(54) ِ
الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار:التقریر القانونى



١٢٣

-   28(21)2009060898
(22)2009/6/14
الوالیات المتحده االمریكیھ- ویلبور انرجى سولیوشنز ال ال سى(71)

الوالیات المتحده االمریكیھ–٧٠٥١٨اى بروسارد ال ایھ ٩٠ھاى واى 6127

او تمشیط حفره بئر و طرق تتعلق بھا/ اداه محسنھ لكشط و (54)
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

-   29(21)2009091382
(22)2009/9/23
المانیا- ودیجرى جى ام بى اتش (71)

المانیا–ھامبورج . ٢٠٣٥٧. ٧٢شانزین ستراس 

منتج بدیل للسیجاره عدیم الدخان(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى

-   30(21)2009101573
(22)2009/10/25
شركة مساھمة المانیة- ام اس دیماج ایھ جى (71)

ألمانیا٤٠٢٣٧، دیسلدورف ٤ستراس -ستشلومان- ادوارد

األطوارطریقھ وجھاز إلنتاج شرائح من فوالذ السیلیكون أو الفوالذ متعدد(54)
سداد رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى



١٢٤

-   31(21)2009111712
(22)2009/11/22
شركة مساھمة نرویجیة–ایرو تكنولوجي ایھ اس (71)

النرویج–ستافانجر ٤٠٠٦- ان . ایھ ٤سكاجین 

صمام غاز ومجموعھ أنابیب إنتاج بھا صمام غاز(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:القانونىالتقریر

-  32(21)PCT/NA2007/000797
(22)2007/7/31
شركھ مساھمھ امریكیھ–ان ان سي . سینومیكس (71)

امریكا-٩٢١٢١نیكوس سینتر درایف سان دیجو ، سى ایھ 4767

جدیده لنكھھ مركبات تشتمل على شقوق اریل غیر متجانس مرتبطھ واستخدامھا كمعدالت(54)
الصالحھ لالكلالمقبالت ومكسبات المذاق ومحسنات للمذاق للتركیبات 

رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى

-   33(21)2009081157
(22)2009/8/2
شركة مساھمة امریكیة–اندیستریال انسوالشن جروب (71)

امریكا-٣١٥٢٠لین ستریت برونسویك جي ایھ 2100

ًاقي موضوع مسبقا لعزل المواسیر والكتلبنیة دثار و(54)
رسوم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد:التقریر القانونى



١٢٥

-   34(21)PCT/NA2005/000707
(22)2005/11/8
الیابان-لیمتد . كیوبیك كو(71)

الیابان٤٢٤٠٩١١وا شى شیزوك–شیزوكوا - كو –شیمیزو -میاكامى 789

طریقھ لتحویل ضغط الماء و منتج محول بضغط الماء(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:القانونىالتقریر

-   35(21)PCT/NA2006/001096
(22)2006/11/16
ال. رینداس كابریكورینو اس (71)

رى اكساك اسبانیا١سى بول اند كول دى مونتكادا نو ٢سى كارجول 

وسیلھ لتبرید الجسم(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم سداد رسوم المطبوعات:التقریر القانونى
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 بيان
 ـابرفضها فنًي بالطلبات التى صدرت لها قرارات



 

2000091171  (21) 
2000/9/13  (22) 
 (71)  ج شرآة مساهمة.نوفارتيس ا

    االسكندرية1117ص ب 
حالة  طريقة لعالج االضطرابات االيضية وبخاصة مرض البول السكري او مرض او

  مرتبطة بالبول السكري
  رفض فنى  :ر القانونىالتقري

(54) 

  
 

-   1  

 

2000091180  (21) 
2000/9/16  (22) 

 (71)  نوفارتيس أ ، ج شرآه مساهمه

   اسكندريه 1117
حاله  طريقه لعالج االضطرابات االيضيه وبخاصة مرض البول السكرى او مرض او

  مرتطبة ببالبول السكرى
  )رفض فنى  :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   2  

 
 

2000111399  (21) 
2000/11/7  (22) 

 (71)  ذى روجوسين انستيتوت

   10021 ستريت نيويورك نيويورك 70ايست  505
 خامدة للتكاثر واستخداماتها ترآيبات من خاليا مقيدة قادرة على النمو السريع التى تنتج مواد

 
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   3  
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2005030133  (21) 

2005/3/16  (22) 
 (71)  عبد الناصر احمد محمد

 - محافظه القاهره - الزاويه الحمراء –شارع يوسف آامل متفرع من احمد حشاد  39
  جمهوريه مصر العربيه

 

  الصق للفئران والحشرات
  فنى رفض :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   4  

 

2005070348  (21) 
2005/7/30  (22) 

 (71)  محمود معوض السيد عبد العزيز صالح

   منزل معوض صالح قرية أبو منجوج مرآز شبراخيت محافظة البحيرة
  نظارة نقل المعلومات الالسلكية

  رفض فنى :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-   5  

 
 

2006120642  (21) 
2006/12/13  (22) 

 (71)  شرآة بلوك الصناعية

   3الغاشر من رمضان المنطقة االولي قطعة رقم 
  )شرائح الفوم(انسو فوم 

  فنى رفض :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-   6  
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2007010026  (21) 
2007/1/17  (22) 

 (71)   ياسين السعيد حمزه- منى حسن محمد حسن -حنان محمد حسن يوسف الليثى 
  شارع عباس- عمارات عثمان 28 - 105 الدور العاشر شقه - الدقى -ا شارع جهينه  4

   السيدة زينب- المنيره - شارع الرشيدى 17 - مدينه نصر -العقاد 
 

دقيقه ذاتى  استحداث صياغه جديده القراص الفينبوستين من خالل دمجه فى مستحلب
  االستحالب يتميز بدرجه عاليه من الكفاءه العالجيه

  رفض فنى :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-  7  

 

2007070356  (21) 
2007/7/2  (22) 

 (71)  توفوليتو ماوريتسبو

    فيا بوسكو داى24 –قسم آونشو ) محافظة تريفيزو ( آازلية سول سيله 
  طريقة إنجاز لوحة تجميلية و لوحة تجميلية عن طريق نفس طريقة التصنيع

  رفض فنى :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-  8  

 

2007070378  (21) 
2007/7/17  (22) 

 (71)  المرآز القومى للبحوث

    الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-المرآزالقومي للبحوث / -شارع التحرير 33
  البيوتكنولوجي معالجة بعض البوليمرات الطبيعية الستخدامها آمادة حاملة لتطبيقات

  فنىرفض  :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-  9  
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2008050816  (21) 
2008/5/19  (22) 

 (71)  ايه جى) انترناشيونال(فيفور 

    سانت جالن سويسرا9001ريخنشتر اسه  37
   حديديك-عمليه جديده لتحضير سكسينيلكاسين 

  رفض فنى :القانونى التقرير
(54) 

  
 

-  10  

 

2008101681  (21) 
2008/10/13  (22) 

 (71)  المرآز القومى للبحوث

    الدقى– مكتب اتصال براءات االختراع-المرآز القومى للبحوث / شارع البحوث  33
  التوحد بديل عن المستورد في مجال) نبات حبة البرآة(استحداث منتج محلي 

  رفض فنى :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-  11  

 

2008101746  (21) 
2008/10/27  (22) 
 (71)  فرانس تيلكوم

    باريس فرنسا75015بالس دى اليراى  6
  طريقه ونظام للتحكم في وسيله الدفع االلكترونى

  رفض فنى :القانونى التقرير
(54) 

  
 

-  12  
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2009060948  (21) 
2009/6/21  (22) 

 (71)  ابراهيم توني محمود توني

    محافظة المنيا-أبو قرقا صمرآز _ أبوقرقا ص البلد 
  االوتوماتيك المنقذ
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  13  

 

2009091417  (21) 
2009/9/28  (22) 

 (71)  السيد سليمان حامد السباع

   القاهرة - ميدان حدائق القبة - الطابق الثانى فوق األرضى -ب شارع الشيخ حسونة  19
   وقص وتهذيب الشعرمشط تصفيف

  رفض فنى :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-  14  

 
 

2009101475  (21) 
2009/10/8  (22) 

 (71)  )بى يوبى ال ( تيليفون اآتيبوالجيت ال ام اريكسون 

    السويد– ستوآهولم 83 164-اس 
  طريقة وجهاز في نظام اتصاالت

  رفض فنى :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-  15  
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2010040547  (21) 
2010/4/6  (22) 

 (71)  محسن على عبد السالم الحشاش

    محافظه آفر الشيخ- مرآز دسوق - تلع شياس الملح -قرية آوم النصف 
  دائرة تصنيع السيارة تشغيل آهربي

  رفض فنى :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-  16  

 
 

2010050750  (21) 
2010/5/6  (22) 

 (71)   هانج-شيانج ، هاسياو 
  ، ليانشينج رود ، مدينه جونج ، مقاطعه تايبي ، تايوان ،47 ، الن 6اف ، رقم  1

  جمهوريه الصين الشعبيه
 

  العلوى اداه لعصر ممسحه لها يد تشكل متطابقه مع نصف سطح مقعر عند الحرف
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  17  

 

2010050842  (21) 
2010/5/24  (22) 

 (71)  اس ام اس سيماج ايه جى

    المانيا40237، ديسلدورف 4 ستراس - ستشلومان-ادوارد
  ماآينه دلفنه لدلفنه لوح

  رفض فنى :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-  18  
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2010050886  (21) 
2010/6/1  (22) 

 (71)  نريشن جروب ، انكبابكوك اند ويلكوآس بور جي

   .االمريكيه   ، الواليات المتحده44203فان بيرن افينى ، باربيرتون ، اوهايو. اس  20
  مبادل حرارى لمستقبل طاقه شمسيه مجمع فى مصنع

  رفض فنى :القانونى التقرير
(54) 

  
 

-  19  

 
 

2010050889  (21) 
2010/5/30  (22) 

 (71)   محمدمسعود احمد البغدادى
 منزل محمود 35681ش ابراهيم يونس متفرع من ش صالح سالم الرمز البريدى 

  الدور الخامس الشرقاوى
 

  مشروع الحمايه من حوادث السيارات
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  20  

 

2010061069  (21) 
2010/6/20  (22) 

 (71)  احمد عبد الكريم عطيه محمد شاهين

    عزبه السحاره بجوار مسجد السالم– قريه ابو عطوه –محافظه االسماعيليه 
  جهاز حفر االنفاق
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  21  
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2010061080  (21) 

2010/6/22  (22) 
 (71)  المرآز القومي للبحوث

    الدقى-ل براءات االختراع  مكتب اتصا- المرآز القومى للبحوث -شارع البحوث  33
ناقصى الوزن فى  استخدام محيط الذراع و الصدر و الراس آنقطه فاصله لتحديد االطفال

  مصر
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  22  

 

2010061108  (21) 
2010/6/27  (22) 

 (71)  محمد شاهين راشد

   فيه محافظة المنو– مرآز منوف –قرية دمليج 
  طريقه جديده لتوليد الطاقه

  رفض فنى :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-  23  

 
 

2010061109  (21) 
2010/6/28  (22) 

 (71)  مسعود احمد البغدادى:
 منزل محمود 35681ش ابراهيم يونس متفرع من ش صالح سالم الرمز البريدى 

  الدور الخامس الشرقاوى
 

  لسياره الكهربائيهمشروع تعديل على ا
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  24  
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PCT/NA2005/000156  (21) 

2005/4/20  (22) 
 (71)  الكون انك

    هاننبرج سويسرا6331، ك هـ ، 69 بوش 62ص ب 
  .العين مثبطات هيستون لنزع انزيم االسيتليز لعالج االمراض االنحاللية في

  رفض فنى :نونىالتقرير القا
(54) 

  
 

-  25  

 

PCT/NA2005/000539  (21) 
2005/9/14  (22) 
 (71)  نوفارتيـس أ ج

    ، سويسرا4056 ، بازل 35ليختستراس 
 مشتقاته البايمكروليموس ترآيبات صيدالنية تشمل مجموعة مؤتلفة من الرابامايسين او احد

pimecrolimus  المتخللة مناعيًالعالج االلتهاب واألمراض  
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  26  

 
 

PCT/NA2006/000685  (21) 
2006/7/19  (22) 

 (71)  فايـزر انــك ، شرآة متحدة

    الواليات المتحدة االمريكية10017 ، نيويورك ، نيويورك 42ايست الشارع  235
  مشتقات سلفوناميد لعالج األمراض

  رفض فنى :ر القانونىالتقري
(54) 

  
 

-  27  
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PCT/NA2007/000448  (21) 

2007/5/6  (22) 
 (71)  بوهرنجر انجلهايم انترناشيونال ج م ب هـ ، شرآة محدودة المسئولية ، المانيا

    ستراس ، المانيا173انجلهايم ام راين ،  55216
  قرص مزدوج الطبقة يشمل تلميسارتان وأملوديبين

  رفض فنى :القانونى التقرير
(54) 

  
 

-  28  

 

PCT/NA2007/000594  (21) 
2007/6/13  (22) 

 (71)   شرآة مساهمة ايطالية–ميناريني ريسيرشي اس بي ايه 

    ايطاليا- بوميزيا 00040-أي . 10فيا تيتو سبيري 
   فعالآمكون PDE3 ترآيبات صيدليه لعالج السيليوليت تحتوى على مثبط

  رفض فنى :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-  29  

 

2010050823  (21) 
2010/5/19  (22) 

 (71)  محسن علي عبد السالم الحشاش

    محافظه آفر الشيخ– مرآز دسوق – تبع شباس الملح –قريه آوم النصف 
  دائره تطوير المواصالت االرضيه تصنيع تشغيل آهربى

  رفض فنى :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-   30  
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2006120657  (21) 
2006/12/20  (22) 

 (71)  . شرآة فرنسية مساهمة–لي البوراتورز سيرفير  -

    آوربيفوى سيدآس ، فرنسا92415بالس دى ال ديفينز  12
تحتوي وترآيبات صيدالنية  الجيبي، ومثبط الكالسيوم، lf توليفة جديدة من مثبط تيار العقدة

  عليها
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   31  

 
 

PCT/NA2007/000447  (21) 
2007/5/6  (22) 

 (71)  بوهرنجر انجلهايم انترناشيونال ج م ب هـ ، شرآة محدودة المسئولية

    انجلهايم ام رين ، المانيا55216 –بينجر ستراس ، د  173
  زانثينات آيرالية)  يل -1-بيبريدين -نو  امي-3 (- 8طريقة إلنتاج 

  رفض فنى :التقرير القانونى
(54) 

  
 

-   32  

 
 

PCT/NA2007/001137  (21) 
2007/10/21  (22) 

 (71)   شرآة أمريكية مساهمة–ميكروسوفت آوربوراشن 

    أمريكا-6399 98052وان ميكروسوفت واى، ريدموند، واشينجتون 
  عبر الشبكةصفقات تجارية 
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   33  
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١٣٨

بیان
ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٣٩

-   1(21)1998050597
(22)1998/5/31
.الاوكسى سیتیدین-٥مشتقات (54)

5- DEOXY-CYTIDINE DERIVATIVES.

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

-   2(21)2001050454
(22)2001/5/2
طریقھ لتصویر تجویف بئر(54)

BOREHOLE IMAGING

شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى بى فى(71)
سمر احمد اللباد(74)

-   3(21)2008081363
(22)2008/8/11
یل میثیل أمیدات-٤-بیریدین(54)

Pyridin-4-ylmethylamides

باســـف أس إي(71)
طھ حنفي محمود(74)



١٤٠

-   4(21)2008101770
(22)2008/10/28
تثبیط نشاط انزیم ھ التى یفیدھابیرازینون لعالج االمراض و الحاالت المرضی–٢مشتقات (54)

إالستیاز المحب للنیترونات
2-PYRAZINONE DERIVATIVES FOR THE TREATMENT OF
DISEASE OR CONDITION IN WHICH INHIBITION OF
NEUTROPHIL ELASTASE ACTIVITY IS BENEFICIAL.-
DERIVES DE 2-PYRAZINONE DESTINES AU TRAITEMENT
D'UNE MALADIE OU D'UN ETAT DANS LEQUEL
L'INHIBITION DE L'ELASTASE NEUTROPHILE HUMAINE A
UN EFFET BENEFIQUE

استرازینیكا ایھ بى(71)
محمود رجائى الدقى(74)

-   5(21)2008111790
(22)2008/11/2
ّمرشح دقائقي ھزاز للدیزل(54)

IMPACT DIESEL PARTICULATE FILTER-FILTRE A
PARTICULES DIESEL PAR IMPACTS

سانجیوفانى، سیرجیو فاركاال-شركة مساھمھ أمریكیة –سابیرتیك أل أل سى (71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   6(21)2008111829
(22)2008/11/10
CETP مشتقات ثنائیة الحلقات كمثبطات(54)

BICYCLIC DERIVATIVES AS CETP INHIBITORS-DERIVES
BICYCLIQUES UTILISES COMME INHIBITEURS DE CETP

(71)NOVARTIS AG - UMEMURA, Ichiro - OHMORI, Osamu -
KAWAHARA, Eiji -فارما جى ام بى أتش نوفارتیس -

ھدى عبد الھادى(74)



١٤١

-   7(21)2008111859
(22)2008/11/16
ترابطیة لبروتین یل أسیتامید كمركبات-٣-بیریمیدین[L، 5-α]أریل بیرازول-٢مشتقات (54)

))كیلو دالتون١٨(ناقل للموضع 
2-ARYLPYRAZOLO[L,5-]PYRIMIDIN-3-YL ACETAMIDE
DERIVATIVES AS LIGANDS FOR TRANSLOCATOR PROTEIN
(18 KDA)-DERIVES DE L'ACETAMIDE DE 2-
ARYLPYRAZOLO[L,5-]PYRIMIDIN-3-YLE COMME LIGANDS
POUR UNE PROTEINE DE TRANSLOCATION (18 KDA)

. مایكل .جامیس - كاسیوي میشیل - شركة مساھمة استرالیة –زا یونیفرسیتي اوف سیدني (71)
لویس

سمر أحمد اللباد(74)



١٤٢

-   8(21)2008111874
(22)2008/11/17
تحضیرھا .بنزازبینات –الكیل امید –ثالث ھیدروكسي –٤.٥. ٣- الكوكسي -2(54)

واستخدامھا وتركیبات محتویة علیھا
2-ALKOXY-3,4,5-TRIHYDROXY-ALKYLAMIDE-
BENZAZEPINES, THE PREPARATION AND USE THEREOF,
AND COMPOSITIONS CONTAINING THE SAME-2-ALCOXY-
3,4,5-TRIHYDROXY-ALKYLAMIDE-BENZAZEPINE, LEUR
PREPARATION, COMPOSITIONS LES CONTENANT ET
UTILISATION

مساھمة فرنسیةشركة–سانوفى افینتس (71)
سمر اللباد(74)

-   9(21)2008111877
(22)2008/11/18
واستخدامھا . تحضیرھا. أمید الكیل–ثالث ھیدروكسي –٥. ٤. ٣- الكسوسي -٢مشتقات (54)

وتركیبات محتویة علیھا
DERIVATIVES OF 2-ALKOXY-3,4,5-TRIHYDROXY-ALKYL
AMIDES, PREPARATION AND USE THEREOF, AND
COMPOSITIONS CONTAINING THE SAME

شركھ مساھمھ فرنسیھ–افینتس-سانوفى -جیدونج . زانج (71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٤٣

-  10(21)2008111888
(22)2008/11/24
. تحضیرھا .بنزازبینات –الكیل امید –ثالث ھیدروكسي –٥. ٤. ٣- الكسوسي -2(54)

وتركیبات محتویة علیھا. واستخدامھا 
2-ALKOXY-3,4,5-TRIHYDROXY-ALKYLAMIDE-
BENZOTHIAZEPINES, THE PREPARATION AND USE
THEREOF, AND COMPOSITIONS CONTAINING THE SAME

. كومیركون -یانیك . بیندیتي - جیدونج . زانج -شركھ مساھمھ فرنسیھ –افینتس- سانوفي (71)
االن

سمر أحمد اللباد(74)

-  11(21)2008111895
(22)2008/11/23
ثيٌّطرق لعالج التنكس الصباغي الدموي الورا(54)

METHOD OF TREATMENT OF HEREDITARY
HEMOCHROMATOSIS

لیزا روجكجار-ھانسبیتر نیك -نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سوسریة (71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)



١٤٤

-  12(21)2008111900
(22)2008/11/26
اآلدمیة عالیة آدمیة ومكتسبة للسمةa5b1 مضادات أجسام مخمدة لوظیفة مضاد إنتجرین(54)

االنجذاب لھا تولد مناعي قلیل
HIGH AFFINITY HUMAN AND HUMANIZED ANTI-α5β1
INTEGRIN FUNCTION BLOCKING ANTIBODIES WITH
REDUCED IMMUNOGENICITY

- أندریسمینراد،-مورفوسیس إیھ جي شركة مساھمة -بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت (71)
ذوبیر دییتر-بیتر ھییكل - بوسلیت، كلوس -ویلیودا، جورج 

شادي فاروق مبارك(74)

-  13(21)2008111929
(22)2008/11/27
تركیبة للتحكم في الشخیر ، في صورة رذاذ أنفي(54)

COMPOSITION FOR CONTROLLING SNORING, IN THE FORM
OF A NASAL SPRAY-COMPOSITION POUR LUTTER CONTRE
LE RONFLEMENT SE PRESENTANT SOUS LA FORME D'UN
SPRAY NASAL

شركة بلجیكیة مساھمة-أومیجا فارما كابیتال إن في -كریستوف –أنتون ، جین (71)
ھدى سراج الدین(74)



١٤٥

-  14(21)2009010098
(22)2009/1/21
نظام متحكم فى إطالقھ وطریقة لتصنیعھ(54)

CONTROLLED RELEASE SYSTEM AND METHOD FOR
MANUFACTURING THE SAME

-بارنشوب نانتارات-بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ شركھ محدوده المسئولیھ (71)
فلوریان سومر- كارل جرھارد واجنر - توماس فریدى 

عبد الھادىھدى أحمد (74)

-  15(21)2009010121
(22)2009/1/28
اتحادات عقار لعالج امراض مجرى الھواء(54)

DRUG COMBINATIONS FOR TREATING AIRWAY DISEASES

(71)
انغلھایم بورنغیر-بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة 

اندراس - سابین بیستل-تیرى بویسرى - اینجو كونیتزكى -ل جي ام بى اتش انترناشیونا
سشناب

ھدى عبد الھادى(74)

-  16(21)2009111698
(22)2009/11/19
عملیھ نمذجھ لطبقھ قرب السطح(54)

NEAR SURFACE LAYER MODELING-MODELAGE D''UNE
COUCHE SUPERFICIELLE

فى. جیكو تكنولوجى بى (71)
ھدى عبد الھادى(74)



١٤٦

-  17(21)2009111738
(22)2009/11/25
مسممة لخالیا السرطانTROP-2 أجسام متوافقة مع البشر ومضادة لـ((54)

HUMANIZED AND CHIMERIC ANTI-TROP-2 ANTIBODIES
THAT MEDIATE CANCER CELL CYTOTOXICITY-ANTICORPS
ANTI-TROP-2 HUMANISES ET CHIMERIQUES QUI ACTIVENT
LA CYTOTOXICITE CONTRE LES CELLULES CANCEREUSES

شركة مساھمة سویسریة–ال روش أیھ جى –ھوفمان .أف(71)
سمر اللباد(74)

-  18(21)2010071191
(22)2010/7/14
ا الكان وعملیات تحضیر واستخدامات طبیھ لھامشتقات ثانى سیكلواز(54)

DICYCLOAZAALKANE DERIVATES, PREPARATION
PROCESSES AND MEDICAL USES THEREOF-DERIVES DE
DICYCLOAZAALCANE, LEURS PROCEDES DE PREPARATION
ET UTILISATIONS MEDICALES

لیمتدھاى ھنجروى فارماسیوتیكالز كوشنج- لیمتد . جیانجسى ھانسو فارماسیوتیكال كو (71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  19(21)2010101816
(22)2010/10/28
ُمستحلب دقیق الجزیئات محسن ولھ نطاق واسع في االستخدام(54)

IMPROVED MICROEMULSION HAVING WIDE APPLICATION
RANGE

لمانیةشركة أ–باســـف أس إي(71)
طھ محمود حنفى(74)



١٤٧

-  20(21)PCT/NA2005/000207
(22)2005/5/10
لقاح(54)

VACCINE

شركة ذات مسئولیة محدودة بریطانیة-جالكسو جروب لیمتد(71)
سمر اللباد(74)

-  21(21)PCT/NA2006/001072
(22)2006/11/12
ط مضاد للمیكروبات لجسیمات من الفضھ من حجم النانو مثبتھ حیویانشا(54)

ANTI-MICROBIAL ACTIVITY OF BIOLOGICALLY
STABILIZED SILVER NANO PARTICLES

.ال تى دى . نانو كتینج ایدج بى فى تى (71)
سمر احمد اللباد(74)

-  22(21)PCT/NA2007/001255
(22)2007/11/18
أجسام دقیقة محسنة مضادة لعامل نخر الورم الفا(54)

IMPROVED NANOBODIES™ AGAINST TUMOR NECROSIS
FACTOR-ALPHA

شركة مساھمة بلجیكیة–ابلینكس ان في (71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٤٨

-  23(21)PCT/NA2007/001258
(22)2007/11/19
یبة موضعیة محتویة على جیالتینترك(54)

GELATIN-CONTAINING TOPICAL COMPOSITION

اكوا بیوتكنولوجي ایة اس ایھ(71)
سمر أحمد اللباد(74)

-  24(21)PCT/NA2007/001345
(22)2007/12/3
مبیدات األعشاب(54)

HERBICIDAL COMPOSITIONS

ینس أیھ جىبایر كروب سا(71)
لطفى محمود لطفى(74)

-   25(11)020319
(21)1994050318
حمایة كاثودیة للخرسانة المسلحة(54)

CATHODIC PROTECTION OF REINFORCED CONCRETE.

استون متیریال سیرفیس لیمتد(71)
سمر اللباد(74)



١٤٩

-   26(11)021062
(21)1996050467
فرملھ(54)

PRAKE SHOE

ب ه.ریلرود كونستركتشن سرج م.ارسى أ(71)
سھیر میخائیل رزق(74)

-   27(11)021706
(21)1998050524
لموائع مادة امتصاص ثابتة ومجموعات من منتجات العنایة الشخصیة ذات وضع محكم(54)

.لزجة مرنة 
STABILIZED ABSORBENT MATERIAL MATEREIAL AND
SYSTEMS FOR PERSONAL CARE PRODUCTS HAVING
CONTROLLED PLASEMENT OF VISCO ELASTIC FLUIDS .

كالرك ورلدواید انك-كمبري (71)
ھدي سراج الدین(74)

-   28(11)021773
(21)1998050512
والقیاسات الدقیقة فى مجال المبانى والتشطیباداة لقیاس الفروق(54)

SCALE FOR MINOR DIFFERENCES AND PRECISEMENMETS
IN CORSTINCTION INDUSTRY AND FINISHING WORKS

المھندس حسین محمد القاضى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٥٠

بیان
باستدارك رسوم سنویة 



١٥١

فى ٢٠١٢جریدة ینایر ٧٢٥بجریدة براءات االختراع عدد ٢٠٠٨٠٧١١٤٩تم النشر عن سقوط الطلب 
ار  صلھ اخط م ی ھ ل ین ان ة وتب ى بالمھل د انتھ سابعة وق ى ال ة حت سنة الثانی م ال داد رس دم س ام لع ك الع المل

ب با دكتوربالمطال تاذ ال سید االس ذكرة ال ى م اء عل سداد وبن ة / ل ى المؤرخ ث العلم ر البح وزی
ذا ٠٢/١٢/٢٠٠٦فى  ات ھ سنویة وبیان ى سداد الرسوم ال وبالتالى تم اخطار صاحب الشان باالستمرار ف

ـ:الطلب ھى 

-   1(21)2008071149
(22)2008/7/7
للحراره ومانعھ للحرق فى اره وحافظھطریقھ انتاج حاویات ورقیھ او بالستیكیھ عازلھ للحر(54)

نفس الحاویھ
METHOD FOR PRODUCING PAPER OR PLASTIC CONTAINER
OF HEAT INSULATION, HEAT PRESERVATION AND SCALD
PREVENTION AND THE SAME CONTAINER OBTAINED
THEREBY

جانق- انق شانق ، مى و/ شیمكال تكنولوجى كو ، لیمتد ویمثلھا -ریش كاب بیو (71)
خالد محمد سالمھ(74)



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٣١(العدد رقم ٢٠١٢عدد  یولیھ 



ــداد إعــ

أمیــرة محمــد أحمــد. مرفت توفیق عبــد اهللا     أ. أ

كریم محمد عزت بهجت فاید. أحمد حسـین أحمـــد      أ. أ

ــة مراجعــ

ایناس عبد الباســــط. أ

شیماء ابراهیـم نبیـــل. فرج محمــــــد یوسف     أ. أ

زینب صبــح. أ

دعــم فنــى

یــر سعیــد حلمــىسه. م

إشراف
عادل السعید عویضھ  / االستاذ 

القائم باعمال رئیس
مكتب براءات االختراع

مكتب براءات االختراع: الناشر 



١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١-----والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٢بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر یونیه-

والمقدمـة فـى اطـار اتفاقیـة التعـاون بـشأن ٢٠١٢بیان بالطلبات التى تم قبولهـا خـالل شـهر یونیـه-

---------------------------------------------PCTالبراءات 

٨

باریس یةوالمقدمة فى اطار اتفاق٢٠١٢التى تم قبولها خالل شهر یونیهبات بالطلانبی-

---------------------------------)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (

٣٤

بشأن التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة ٢٠١٢التى تم قبولها خالل شهر یونیهبالطلبات انبی-

------------)من القانون١٧الحكام المادة وفقا(PCTالبراءات

٣٧

٤٢---للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقیة باریس ٢٠١٢بیان البراءات الصادرة خالل شهر یونیه-

اتفاقیة التعاون بشأن للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٢بیان البراءات الصادرة خالل شهر یونیه-

--------------------------------------------- PCTالبراءات 

٥٠

ان - ھربی الل ش صادرة خ البراءات ال ھب اریس ٢٠١٢یونی دة ب ار معاھ ى إط ة ف ات المقدم للطلب
MAIL BOX---------------------------------------------------------------------------

٨٦

٩٠------ریة مصر العربیة بیان بالرغبة فى منح رخص استغالل براءات اختراع داخل جمهو-

٩٤------------------------------------------بیان بدمج الشركات -

٩٦------------------------------------------بیان باحكام قضائیة -

٩٨-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه -

١١٣-------------------لبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن بیان بالط-

ــا - ــ ١١٨-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ



٢

بیـان بـالبراءات والطلبـات التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق -

١٢٢-----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢یة الصادر بالقانون رقم الملكیة الفكر

١٤٥-----------------------------بیان استدراك براءات صادرة اتفاقیة باریس-

١٤٧-------------------------------------بیان باستدراك رسوم سنویة -

١٤٩--------------------------------------بیان باستدراك متنازل عنه -





(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

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

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"



رموز البیانات الببلیوجرافیة

الرمزالبیان الببلیوجرافى
11رقم البراءة

12نوع البراءة

21رقم الطلب 

22تاریخ تقدیم الطلب 

بیانات األسبقیة  

31:  رقـم األسبقیـة 

32:تاریخ األسبقیة  

33:دولة األسبقیـة 

44البراءةطلب تاریخ النشر عن قبول 

51التصنیف الدولي للبراءات 

54تسمیة االختراع

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

74اسم الوكیل

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO 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 العالمیة للملكیة الفكریة

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 العالمیة للملكیة الفكریة

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

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

( vi )



١

ان بی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر یونیھ بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ًیوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمنا أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 
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(22)2010/8/18
(71)1-STARLINGER & CO. LTD

2- LUNATONE INDUSTRIELLE ELEKTRONIK GMBH
(AUSTRIA)

(72)MAIR, Alexander
شادى فاروق مبارك(74)
مرشد خیطى على عجالت(54)
(31)A 287/2008 - PCT/AT2009/000028
(32)2008/2/21 - 2009/1/28
(33)AT
(51)int. Cl. B65H 54/28,H02K 41/02



٢٥

-  31(21)2010081423
(22)2010/8/24
(71)FROMAGERIES BEL (FRANCE)

(72)FURLING, Olivier
عبد الھادىاحمد ھدى (74)
طریقھ النتاج جبن حرارى غیر ناضج والجبن الناتج(54)
(31)08 51283 - PCT / FR 2009 / 050292
(32)2008/2/28 - 2009/2/24
(33)FR
(51)int. Cl. A23C 19/02,A23C 19/076,A23C 19/082,A23C 19/097

-  32(21)2010081441
(22)2010/8/26
(71)UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72)SANT'ANA CAC - ERES, Patrice

NEN - EVE, Alessandra, Erean, Carvalho

SILVA, Joao Carlos da

TESSER, Jociane

UTEMBERGUE, Anderson

عبد الھادىاحمد ھدى (74)
علبھ كرتون قابلھ العاده الغلق(54)
(31)0803665.9 - PCT / EP 2009 / 052206
(32)2008/2/28 - 2009/2/25
(33)GB
(51)int. Cl. B65D 5/30



٢٦

-  33(21)2010081444
(22)2010/8/29
(71)1-ARCELORMITTAL - STAINLESS AND NICKEL

ALLOYS(FRANCE)
2-MULTI CONTACT (FRANCE)
3- JAUTARD, Yves (FRANCE)

(72)JAUTARD, Yves

HENGEL, Christian

REYAL, Jean-Pierre

طارق محمود بدران(74)
كھربائیا مثل خالیا اداه للتوصیل الكھربائي الخارجي لخالیا نشطھ كھربائیا في لوحھ نشطھ(54)

،  ٦٥١٧٦&#، ٦٥٢٤٧&#،  ٦٥٢٦١&#، ٦٤٣٦٥&#لطاقھ الكھربائیھ في لوحھ تولید ا
، ھـ ضوئیة٦٥٢٦٨&#

(31)PCT/FR2009/050302 - 08300119.8
(32)2009/2/25 - 2008/2/27
(33)EP
(51)int. Cl. H01L 31/05,H01R 9/24

-  34(21)2010081463
(22)2010/8/31
(71)KARL-HEINZ TETZLAFF (GERMANY)

(72)KARL-HEINZ TETZLAFF
محمد محمد بكیر(74)
تركیب لنقل كتلھ حیویھ بداخل حاویھ مضغوطھ(54)
(31)PCT/EP2009/001390 -  102008 012 154.11
(32)2009/2/27 - 2008/3/1
(33)DE
(51)int. Cl. B65 1/00



٢٧

-  35(21)2010091512
(22)2010/9/7
(71)FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA

DE LA MONEDA (SPAIN)
(72)GARCIA CUADRADO, Carlos

GARCIA JUEZ, Vicente

ھدى احمد عبد الھادى(74)
اوراق مؤمنھ واسالیب انتاجھا مع تامین الوثائق المنتجھ منھا(54)
(31)P200800676 - PCT/ES2009/000122
(32)2008/3/7 - 2009/3/6
(33)ES
(51)int. Cl. D21F 1/44,D21H 21/42

-  36(21)2010091591
(22)2010/9/22
(71)NORDIC WINDPOWER (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)GAMBLE, Charles, R.

TABER, Steve

الدینھدى انیس سراج (74)
توربین و نظام لتولید الطاقھ من تدفق المائع و طریقھ لذلك(54)
(31)61/039,003 - PCT/US2009/038099
(32)2008/3/24 - 2009/3/24
(33)US
(51)int. Cl. F03D 1/00,F03D 11/00,F03D 11/02



٢٨

-  37(21)2011010156
(22)2011/1/26
(71)BTICINO S.p.A (ITALY)

(72)BERTAGNA, Fabio
سراج الدین انیس ھدى (74)
طریقھ كھربي بھ عضو تحویل محوري ومرتكز دعامي محسن وكذا) سویتش(مفتاح (54)

لصناعھ ذلك السویتش
(31)RM2008 A000417 - PCT/EP2009/058022
(32)2008/7/31 - 2009/6/26
(33)IT
(51)int. Cl. H01H 1/22

-  38(21)PCT/NA2006/001253D1
(22)2006/12/24
(71)1- POLIMERI EUROPA S.P.A. 2- ENI S.P.A (ITALY)

(72)SPANO,Guido
RAMELLO, STEFANO
GIROTTI, GIANNI
RIVETTI, FRANCO
CARTI, ANGELA

اللباداحمد سمر (74)
العطریة فى وجود محفز زیولیت جدید وطریقة تحضیرهعملیة اللكلھ الھیدركربونات (54)
(31)MI2004A001289 - PCT/EP2005/006704
(32)2004/6/25 - 2005/6/21
(33)IT
(51)int. Cl. Int.Cl BO1J 29/70,Int.Cl CO7C 6/12



٢٩

-  39(21)PCT/NA2007/001462
(22)2007/12/24
(71)MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)BOHN, DAVID D.

WAHL, ERIC

KOO, JAMES YUAN-CHAO

PEDERSEN, MATTHEW

سمر أحمد اللباد(74)
جھاز إدخال یشتمل على تجمیعة بكرة حلزونیة(54)
(31)PCT/US2006/018751 - 11/167.286
(32)2005/5/12– 2005/6/28
(33)US
(51)int. Cl. G09G 5/08(2006.01),G09G 5/08(2006.01)

-   40(21)2010071164
(22)2010/7/8
(71)TERRIGIO AB (SWEDEN)

(72)OHLIN, Borje

سمراحمد اللباد(74)
جھاز رى وطریقھ لتصنیعھ ووسیلھ لھ(54)
(31)0800045-7 - PCT/SE2009/050006
(32)2008/1/9 - 2009/1/8
(33)SE
(51)int. Cl. A01G 25/06



٣٠

-   41(21)2010091538
(22)2010/9/14
(71)TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A(SWITZERLAND)

(72)JACCOUD, Bertrand

CHIQUET, André

ROCHAT, Gil

FAYET, Pierre

BONNEBAULT, Alain

TOFT, Nils

CAMACHO, Walker

محمود رجائى الدقى(74)
صفائح تعبئھ و طریقھ لصنع صفائح تعبئھ ووعاء تعبئھ منتج منھا(54)
(31)0800605-8 - PCT/EP2009/001766
(32)2008/3/14 - 2009/3/12
(33)SE
(51)int. Cl. B32B 27/10,C08J 7/04

-   42(21)2011020215
(22)2011/2/7
(71)BP CORPORATION NORTH AMERICA INC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)ABMA, Raymond, L.
عبد الھادىاحمد ھدى (74)
طریقھ فصل مصادر انیھ مستقلھ(54)
(31)PCT /US 2009/054064 - 61/089363 - 61/154613
(32)2009/8/17 - 2008/8/15 - 2009/2/23
(33)US
(51)int. Cl. G01V 1/28,G01V 1/36



٣١

-   43(21)PCT/NA2006/001253D2
(22)2006/12/24
(71)1-POLIMERI EUROPA S.P.A (ITALY)

2- ENI S.P.A (ITALY)
(72)SPANO,Guido.

RAMELLO, Stefano

GIROTTI, Gianni

RIVETTI. Franco

CARATI, Angela

اداللباحمد سمر (74)
وطریقھ تحضیرهعملیھ اللكلھ التبادلیھ لھیدركربون عطري في وجود محفز زیولیت جدید(54)
(31)MI2004A001289 - PCT/EP2005/006704
(32)2004/6/25 - 2005/6/21
(33)IT
(51)int. Cl. 2/66 &C10G 29/20,45/64 &B01J 29/70,DDDC07C 6/12

-   44(21)2010030472
(22)2010/3/23
(71)1-NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD.(JAPAN)

2-INPEX CORPORATION (JAPAN)
3-Japan Oil, Gas and Metals National Corporation - (JAPAN)
4-NIPPON OIL CORORATION (JAPAN)
5-Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. -(JAPAN)
 6-COSMO OIL CO., LTD. (JAPAN)

(72)TANAKA, Yuichi

SATO, Kazuhito

ھدى انیس سراج الدین(74)
عملیھ النتاج اساس وقود دیزل ومنتج اساس وقود دیزل(54)
(31)2007-256544 - PCT/JP2008/067284
(32)2007/9/28 - 2008/9/25
(33)JP
(51)int. Cl. C10G 2/00,C10G 45/58,C10G 47/00,C10G 65/14,C10L 1/08



٣٢

-   45(21)2010061088
(22)2010/6/24
(71)SAINT-GOBAIN CERAMICS & PLASTICS, INC.

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)STEPHENS, Walter T.

ة سماس للملكیة الفكریةشرك(74)
ابار النفط والغازھیاكل لتحسین القدره على التوصیل الستخدامھا مع الدعامات السانده في(54)
(31)61/009,354 - PCT/US2008/087431
(32)2007/12/28 - 2008/12/18
(33)US
(51)int. Cl. E21B 43/267

-   46(21)2010071249
(22)2010/7/22
(71)AGRIBOARD INDUSTRIES (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)PYLES, David, G.

PITTMAN, Paul, H.

للبادااحمدسمر(74)
طریقھ لصنع لوح لیفى مضغوط(54)
(31)12/019,389 - PCT/US2008/013277
(32)2008/1/24 - 2008/12/2
(33)US
(51)int. Cl. B27N 1/02



٣٣



٣٤

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر یونیھ بالطلبات 

اتفاقیة باریسإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٣٥

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اجراءات اصدارھا و ذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ا و شار الیھ االت الم ى الح راض ف ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ق

"البراءة  



٣٦

-   1(21)2008010109
(22)2008/1/21
محمد ابراھیم الدسوقى محمد على عالم(71)

محمد ابراھیم الدسوقى محمد على عالم(72)

قلم حقن االنسولین بدون الم(54)
(51)int. Cl. A61M5/315



٣٧

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر یونیھبالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاوناتفاقیــــة إطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٣٨

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
لسیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعتراض على ا

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
راض  ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ ى الحاالت الم ف

"البراءة  
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-   1(21)2009101530
(22)2009/10/18
(71)Il Menenj Servs Limited

(72)NIEMANN, Franck

BUHRMANN, Rudolph TEODOR

BUHRMANN, Rudolph

محمد عبدالعال عبدالعلیم(74)
صمام تحكم(54)
(31)2007/08244 - PCT/ZA2008/000074
(32)2007/9/5 - 2008/8/19
(33)ZA
(51)int. Cl. F01L 25/02,F04B 9/125

-   2(21)PCT/NA2004/000105
(22)2004/10/10
(71)PATRIA VAMMAS OY (FINLAND)

(72)KURU, Mauri

MAKKONEN, Ari

يمروان محمد أحمد الخول(74)
ھاونترتیبة لحمل قذیفة ھاون في سبطانة لسالح وطریقة لوصل عضو حمل بقذیفة(54)
(31)20021263 - PCT/FI2003/000519
(32)2002/6/27 - 2003/6/26
(33)FI
(51)int. Cl. F42B 30/10



٤٠

-   3(21)PCT/NA2005/000769
(22)2005/11/27
(71)shayer LLC (UNITED STATS OF AMERICA)

(72)Mickle,Travis

Krishnan, Suma

Bishop, Barney

LAUDERBACK, CHRISTOPHER

MONCRIEF , James , Scott

OBERLENDER, ROB

اللباداحمد سمر (74)
مركبات امفیتامینیة مقاومة اساءه االستعمال(54)
(31)PCT/US2004/017204 - 60/473,929– 60/567,801
(32)2004/6/1 - 2003/5/29 - 2004/5/5
(33)US
(51)int. Cl. A61K47/48H4C



٤١

-   4(21)PCT/NA2006/001238
(22)2006/12/20
(71)JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.(BELGIUM)

(72)Kennis, ludo, edmond, josephine

Mertens. Josophus, carolus

Yan dun, jacobus, alponsus, josephus

Somers, maria, victorina, francisca

Wouters, walter, boudewijn, leopold
سراج الدینانیس ھدى (74)
PARP كمثبطات١كوینازولین دیون مستبدلھ فى الوضع ) 1H,3H(-٤.٢مشتقات (54)
(31)04076885.5 - PCT/EP2005/053031
(32)2004/6/30 - 2005/6/28
(33)EP
(51)int. Cl. C07D 401/14



٤٢

بیان
٢٠١٢یونیھ بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٤٣

ة ١٩المادة منللفقرة الثانیةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبقا "  وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م
ـى و٢٠٠٢لســنة ٨٢كریة الصادر بالقانون رقمالف رار من :  التى تنص علـــ راءة بق نح الب یكون م

ى  ة الت راع بالكیفی راءات االخت دة ب ى جری رار ف ذا الق شر ھ ك وین ى ذل الوزیر المختص أو من یفوضھ ف
"تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٤٤

-   1(11)25712
(21)2005030148
(22)2005/3/23
یحیى عبد الفتاح محمد السید ھزاع(71)

جمھوریة مصر العربیة-محافظة الشرقیة – بشبرا العنب منیا القمح–عزبة أبو خمیس 
یحیى عبد الفتاح محمد السید ھزاع(72)

(73)
مزلقان سكة حدید أتوماتیك(54)
(51)int. Cl. B61L 1/00

سنة٢٠: یةمدة الحما

-   2(11)025713
(21)2007090458
(22)2007/9/3
فتحى محمود محمد مصطفى(71)

الزقازیق- ش ھارون الرشید 4
فتحى محمود محمد مصطفى(72)

(73)
المخزنةجھاز ألستخدام اقراص الفوستوكسین لمقاومة االفات الحشریة من الحبوب الغذائیة(54)
(51)int. Cl. A01M 1/02

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٥

-   3(11)025714
(21)2009030296
(22)2009/3/5
(71)Toshiba Home Ablainsaz

- KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
- Toshiba Consumer Ketroznieks Holdings Corporation
Sotocanda 2-15 - 2 - Shum, Sudoku - Tokyo - Japan - Sotocanda 2-15 -
2 - Shum, Sudoku - Tokyo - Japan - Sotocanda 2-15 - 2 - Shum,
Sudoku - Tokyo - Japan

(72)Takashi NISHIMURA,

Kioshi HOSOMI

Koji HISANO,

ماجدة ھارون(74)
غسالة مالبس(54)
(31)2008-062679 - 2008-190824
(32)2008/3/12 - 2009/7/24
(33)JP - JP
(51)int. Cl. D06F 37/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٦

-   4(11)025717
(21)2008101647
(22)2008/10/7
مصطفى الصباغھبھ الرحمن احمد حافط(71)

القاھره٨شقھ 4 ش الزبیر بن العوام ارض السادات الملك الصالح الدور13
مصطفى الصباغھبھ الرحمن احمد حافط(72)

(73)
االنشائیھطریقھ جدیده لتحضیر اللدائن المسلحھ بااللیاف عدیده االضافات للتطبیقات(54)
(51)int. Cl. C03C14/00

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   5(11)025718
(21)2008050745
(22)2008/5/6
مصطفى الصباغھبھ الرحمن احمد حافط(71)

القاھره٨شقھ 4 ش الزبیر بن العوام ارض السادات الملك الصالح الدور13
مصطفى الصباغھبھ الرحمن احمد حافط(72)
المواد المركبةالنتاج وحدة صناعیة لتجھیز وتدویر مخلفات صناعة الرخام والجرانیت (54)
(51)int. Cl. B29B17/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٧

-   6(11)025721
(21)2009121910
(22)2009/12/24
محمد عبد المنعم علي محمد(71)

محافظة الجیزة– 12411 رقم بریدي–مدینة المھندسین –ش السودان 216
محمد عبد المنعم علي محمد(72)

(73)
الھواءطریقھ وجھاز لتحلیھ المیاه للشرب وللحصول على المیاه المقطره بترطیب وتكثیف(54)
(51)int. Cl. C02F 1/44 & B01D 61/0D

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   7(11)025730
(21)2007100540
(22)2007/10/21
جالل سید احمد شره(71)

مدینة نصر-المنطقة الثامنة -جاتى السراج شارع زكریا عثمان من ن7
جالل سید احمد شره(72)

(73)
الحالیةمن أعمدة اإلنارة% ٦٥الخ توفر ... طریقة جدیدة إلنارة الطرق و الشوارع (54)
(51)int. Cl. H02G 7/20

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٨

-   8(11)025739
(21)2009111609
(22)2009/11/1
احالم على مصطفى محیسن(71)

یونیھ ، كفر الشیخ١٨، شارع ٢، عمارة ٢شقة 
احالم على مصطفى محیسن(72)

(73)
طریقھ النتاج الكومبوست المیكروبي مدعم برجیع الكون الستخالص الشاى العضوى منھ(54)
(51)int. Cl. C05F11/08

سنة٢٠: لحمایةمدة ا

-   9(11)025743
(21)2010020240
(22)2010/2/14
(71)Nalco Company

1601 is not Dehel Road, said Naperfil, Illinois 60563-1198, USA
(72)Webber Peter A.

Acosta Erick J.

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
ى على مواد خافضھ للتوتر السطحي من امید وطرق لتثبیط تشكل كتل منتركیبات تحتو(54)

الھیدرات
(31)12/396076
(32)2009/3/2
(33)US
(51)int. Cl. C07D 241/04& C10L 3/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٩

-   10(11)025745
(21)2008050892
(22)2008/5/28
لیوة عبد النبىحازم محمد ع(71)

قلیوبیھ-بنھا - شارع الدمنھورى2
حازم محمد علیوة عبد النبى(72)

(73)
النشاط االبادى لمستخلص نبات التویا ضد النیماتودا المتطفلة على النبات(54)
(51)int. Cl. A01N65/00

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  11(11)025757
(21)2007040201
(22)2007/4/29
حسام حسن أحمد جاد هللا شومان(71)

محافظة الشرقیة- مشتول السوق- الجدیدشارع المدینة المنورة بجوار مدرسة العھد
حسام حسن أحمد جاد هللا شومان(72)
جھازللركالت واللكمات(54)
(51)int. Cl. A63B 69/32

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٠

انبی
٢٠١٢بالبراءات الصادرة خالل شھر یونیھ 

بشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة للطلبات 
PCT



٥١

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ا صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی محق ســنة ٨٢نون رق ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

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



٥٢

ج

-   1(11)025711
(21)PCT/NA2007/000270
(22)2007/3/12
(71)INGREDIA

Fernand Lavigne 51 F 62 000 Ubediz Arras - France
(72)SNAPPE, Jean-Jacques

CHAUVIN, Bernard

BOUDIER, Jean

DAVID ,Franck

سمر اللباد(74)
طریقھ النتاج أجبان من األنواع التقلیدیھ(54)
(31)PCT/FR2005/002270 - 0409736
(32)2005/9/13 - 2004/9/14
(33)FR - FR
(51)int. Cl. A23C 11/00, 19/02, 19/068,  19/02, 9/15

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٣

-   2(11)025715
(21)2009060817
(22)2009/6/1
(71)UNI-CHARM CORPORATION

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime,7990111-JAPAN
(72)OTSUBO, Toshifumi
سمر أحمد اللباد(74)
منتج ماص معد لالرتداء وطریقھ لتصنیعھ(54)
(31)PCT/JP2007/071409- 2006-326231 -
(32)2006/12/1 - 2007/11/2
(33)JP - JP
(51)int. Cl. A61F 13/49, 13/514,13/15

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥٤

-   3(11)025716
(21)2009030426
(22)2009/3/30
(71)GJERSDAL, Steinar

O A M Grssadol, ElaphJatta 18 C, n --6100 Fulda, Norway
(72)GJERSDAL, Steinar

(73)
محمد طارق أبو رجــب(74)
د البیولوجیةطریقة للمعالجة الحراریة ومعالجة الموا(54)
(31)20064604 - PCT/NO2007/000354
(32)2006/10/9 - 2007/10/9
(33)NO - NO
(51)int. Cl. B65B 55/18

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-   4(11)025719
(21)2009010139
(22)2009/1/29
(71)LIN, Zuoqian

Zhejiang Qianxiguang Plastic Mould Co., Ltd.,Shangma Industrial
Area,Shitang Town, Wenling,Zhejiang 317513- china

(72)LIN, Zuoqian
یوسف محمد حافظ(74)
ًسرنجة محسنة تدمر ذاتیا(54) َّ ُ ُ ِ
(31)PCT/CN2007/000474- 200610052852.0 -
(32)2006/8/7 - 2007/2/12
(33)CN - CN
(51)int. Cl. A61M 5/178, 5/31, 5/50

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥٦

-   5(11)025720
(21)2009020184
(22)2009/2/9
(71)Primodan Food Machinery A/S - DENMARK

Osterled 20-26,DK-4300 Holbaek
(72)HENRIKSEN, Jorgen
سھیر میخائیل رزق(74)
طریقة النتاج الجبن فى حاویة(54)
(31)PCT/DK2007/050105- PA 2006 01048
(32)2006/8/10 - 2007/8/9
(33)DK - DK
(51)int. Cl. A23C 19/028, 19/16, 9/142

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-   6(11)025722
(21)2010030423
(22)2010/3/17
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

P.O. Box 4740,Houston, TX 77210-4740 - U.S.A
(72)JOHNSON, Michael, H.
ھدى سراج الدین(74)
جھاز حلقى لمراقبھ الضغط اثناء التكسیر الھیدرولیكى(54)
(31)PCT/US2008/075696- 11/857,052 -
(32)2007/9/18 - 2008/9/9
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B 34/08, 43/00, & H04R 1/28

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-   7(11)025723
(21)2010030465
(22)2010/3/23
(71)UHDE GMBH

Friedrich-Uhde-Strasse 15,44141 Dortmund - GERMANY
(72)BOSMANN, Andreas

TIETZ, Wolfgang

SCHULZE, Joachim

WASSERSCHEID, Peter

ھدى انیس سراج الدین(74)
انتاج حمض الالكتیك بواسطھ التخمیر واالستخالص باستخدام االمینات(54)
(31)PCT/EP2008/008057 - 10 2007 045 701.6
(32)2008/9/24 - 2007/9/24
(33)EP - DE
(51)int. Cl. C12P 7/56,  7/62

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-   8(11)025724
(21)2010091642
(22)2010/9/29
(71)PETER OPSVIK AS

Pilestredet 27 H,NO-0164 Oslo - NORWAY
(72)OPSVIK, Peter
ھدى انیس سراج الدین(74)
اداة تثبیت فى كرسى(54)
(31)PCT/NO2009/000121- 20081658 -
(32)2008/4/3 - 2009/3/31
(33)NO - NO
(51)int. Cl. A47D 1/00, 15/00 & A47C 3/20

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-   9(11)025725
(21)2008030496
(22)2008/3/23
(71)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

2 Watasbacherblatz 0.80333 Munich - Germany
(72)GOBRECHT, EDWIN

NEWALD, RAINER

WINDECKER, EVA

ماجدة ھارون(74)
االحفورى، بالوقودتحمىطریقة و جھاز لتحدید أجل استھالك المكونات الفردیة لمحطة طاقة (54)

لتولید غاز وبخاروحدة توربین طاقة موحدة و بصفة خاصة 
(31)PCT/EP2006/066599 - 05022572.1
(32)2006/9/21 - 2005/10/17
(33)EP - EP
(51)int. Cl. F01K 13/00, 23/10, & G07C 3/00

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  10(11)025726
(21)2010122015
(22)2010/12/1
(71)STOKKE AS

Haahjem N-6260 Skodje - NORWAY
(72)ØXSETH, Hild, Angelfoss
ھدى انیس سراج الدین(74)
جھاز لكرسى االطفال(54)
(31)PCT/NO2009/000205 - 20082491
(32)2009/5/29 - 2008/6/4
(33)NO - NO
(51)int. Cl. A47D1/00

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  11(11)025727
(21)2009010072
(22)2009/1/18
(71)LABO-RATORIOS ALMIRALL, S.A

Ronda del Generale Mitre, 151 any --08 022, Barcelona - Spain
(72)PAJUELO LORENZO, Francesca

BUSQUETS BAQUE, Nuria

ھدى أنیس سراج الدین(74)
١–) یل أسیتوكسى –٢–ثانى ثیین –٢، ٢–ھیدروكسى (R) – (2- ٣عملیة لتصنیع (54)

أوكتان برومید]٢،٢،٢[أزونیا بیسیكلو –١–) فینوكسى بروبیل – ٣( –
(31)P200601951 - PCT/EP2007/006278
(32)2006/7/21 - 2007/7/16
(33)ES - EP
(51)int. Cl. C07D 453/02

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-  12(11)025728
(21)2009040440
(22)2009/4/1
(71)BASF SE

67056 Ludwigshafen - GERMANY
(72)FINCH, Charles W.

FLETCHER, William M.

WALKER, Monica

طھ حنفي محمود(74)
زونفنیل شبھ كربا-N تركیب مبید لآلفات سائل یحتوي على مركبات مبیدة لآلفات(54)
(31)- 06123698.0- 60/849,145PCT/EP2007/060449
(32)2006/3/10 - 2006/8/11-2/10/2007
(33)US - EP
(51)int. Cl. A01N 47/34, 25/04, 25/14, A01P 7/04

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-  13(11)025729
(21)2008121986
(22)2008/12/14
(71)H2 POWER STSTEMS LTD

227, Klancz House, Lord Street, Douglas, Isle of Man, United
Kingdom

(72)ROHRICH, Klaus

WIRTH, Harald

KONGMARK, Nils

طارق محمود بدران(74)
مفاعل ذو تدرج حرارى متحكم فیھ النتاج ھیدروجین نقى(54)
(31)- PCT/EP2007/005236- 0605309
(32)2006/6/15 - 2007/6/14
(33)FR - EP
(51)int. Cl. B01D 53/22,B01J 19/24,C01B 13/02,C01B 3/04,C01B 3/50

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-  14(11)025731
(21)2008040702
(22)2008/4/29
(71)UNI-CHARM CORPORATION

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111(JP)
(72)NANBU, Chinatsu

NOMOTO, Takashi

سمر أحمد اللباد(74)
مادة ماصة(54)
(31)PCT/JP2006/319201 - 2005-320049
(32)2006/9/27 - 2005/11/2
(33)JP - JP
(51)int. Cl. A61F 13/15,  13/49,  13/511,  13/539

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  15(11)025732
(21)2010061027
(22)2010/6/16
(71)ITALCEMENTI S.P.A.

Via G. Camozzi, 124,I-24121 Bergamo - ITALY
(72)ANCORA, Renato

BORSA, Massimo

CASSAR, Luigi

سمر اللباد(74)
میتاكاولینمركبات حفزیھ ضوئیھ اساسھا ثانى اكسید تیتانیوم ومنتجات مشتقھ مدعومھ على(54)
(31)- PCT/EP2008/067728- MI2007A002387
(32)2007/12/19 - 2008/12/17
(33)IT - EP
(51)int. Cl. B01J 35/00,C04B 14/30,  20/10,C09C 1/36

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٧

-  16(11)025733
(21)PCT/NA2007/000979
(22)2007/9/17
(71)NOVAMONT S.P.A

Via G. Fauser, 8, I-28100 Novara (IT)
(72)Tiziana MILIZIA,

SCAFFIDI, LALLARO, Andrea

BASTIOLI, Catia

Giovanni FLORIDI

CELLA,, Gian, Domenico

TOSIN, Maurizio

سمر اللباد(74)
مركبات بولي إستر ألیفاتیة عطریة قابلة للتحلل الحیوي(54)
(31)PCT/ EP2006/002670- MI2005A000452 -
(32)2005/3/18 - 2006/3/17
(33)IT - EP
(51)int. Cl.C08G 63/16, 63/183&C08L 67/02

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٨

-  17(11)025734
(21)2009121833
(22)2010/12/15
(71)ENI S.P.A.

Piazzale E. Mattei, 1,I-00144 Rome - ITALY
(72)CARNELLI, Lino

PANDOLFI, Gianni

LAZZARI, Carla

سمر اللباد(74)
تروبش-عملیھ لتنقیھ تیار مائي ناتج عن تفاعل فیشر(54)
(31)- PCT/EP2008/004397-  MI2007A001209
(32)2007/6/15 - 2008/5/30
(33)IT - EP
(51)int. Cl. C02F 1/04, 9/00

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٩

-  18(11)025735
(21)2010091649
(22)2010/9/29
(71)AUTONICS CORPORATION

41-5 Yongdang-dong,Yangsan-si,Gyeongsangnam-do 626-290 -
KOREA

(72)PARK, Hwan-Ki
سمر اللباد(74)
اداه تحكم في درجھ الحراره ذات وظیفھ للتحكم في الطور والتحكم في دائره عدیمھ(54)

التقاطعات
(31)- PCT/KR2009/005066- 10-2008-0095001
(32)2008/9/27 - 2009/9/8
(33)KR - KR
(51)int. Cl. G05D 23/19

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-  19(11)025736
(21)2010040538
(22)2010/4/4
(71)ENERGY RECOVERY, INC.

1908 Doolittle Drive,San Leandro, California 94577 - U.S.A
(72)PIQUE, Gonzalo G.

STOVER, Richard L.

MARTIN, Jeremy G.

PINTO, Juan Miguel

سمراحمد اللباد(74)
وسیلھ نقل ضغط دواره بتدفق محسن(54)
(31)- PCT/US2008/078961- 60/977,789
(32)2007/10/5 - 2008/10/6
(33)US - US
(51)int. Cl. F01D 15/08, F04F 99/00,  F04B 35/00,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-  20(11)025737
(21)2009121746
(22)2009/12/1
(71)ZHOU, Nanqing

No. 1219 Nanhai San Rd.,Haicang District,Xiamen,Fujian 361021-
CHINA

(72)ZHOU, Nanqing
سمر اللباد(74)
حامل المصباح القابل للتبدیل(54)
(31)- PCT/CN2007/071324- 200720007251.8
(32)2007/5/30 - 2007/12/26
(33)CN - CN
(51)int. Cl. F21V 19/00

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-  21(11)025738
(21)PCT/NA2006/000192
(22)2006/2/27
(71)LES LABORATOIRES SERVIER (FRANCE)

12 Place de la Divan Korpefoy 92415 Cedex, France
(72)BREARD, FABIENNE

FUGIER, CLAUDE

سمر احمد اللباد(74)
وطریقھ أالنین- (S) – كربوكسي بیوتیل- ١- -N [طریقھ جدیده لتخلیق اإلسترات من(54)

استخدامھ لتخلیق بیریندوبریل
(31)PCT/FR2004/002213 - 03292145.4
(32)2004/8/31 - 2003/9/1
(33)FR - EP
(51)int. Cl. C07C 227/32 & C229/16, C07D 265/32, V07C 224/12

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٣

-  22(11)025740
(21)2009101501
(22)2009/10/12
(71)OMYA DEVELOPMENT AG

Baslerstrasse 42,CH-4665 Oftringen - SWITZERLAND
(72)GANE, Patrick, A., C.

BURI, Matthias

BURKHALTER, Rene

سمر احمد اللباد(74)
عملیة لتحضیر منتج مادة مالئة من أمالح معدنیة معالج واستخداماتھ(54)
(31)PCT/IB2008/000889 - 07007599.9
(32)2008/4/11 - 2007/4/13
(33)IB - EP
(51)int. Cl. C08K 9/04,C09C 1/02,  3/08

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-  23(11)025741
(21)2010040562
(22)2010/4/8
(71)AIRPORT EQUIPMENT SRL

Via Massimo D'Azeglio, 6,I-00041 ALBANO LAZIALE (RM)
(72)CESARINI, Franco
سمراحمد اللباد(74)
لرفعمركبھ قابلھ ل(54)
(31)- PCT/IT2008/000632- RM2007A000530
(32)2007/10/8 - 2008/10/6
(33)IT - IT
(51)int. Cl. B64F 1/31, A61G 3/06,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-  24(11)025742
(21)2010071217
(22)2010/7/18
(71)AVESTON LTD

Kraijmaoir Chambers, B or Box 71, Road Town, Tortola, Virgin
ISLANDS, Britain -

(72)MEISER, Andreas

VERHEIN, Miguel

سمر اللباد(74)
مفاعل ضوئى حیوى(54)
(31)PCT/IB2009/000076 - PCT/IB2008/001770 - 10 2008 004 932.8 - 10

2008 004 933.6
(32)2009/1/19 - 2008/7/4 - 2008/1/18 - 2008/1/18
(33)WO - IB - DE - DE
(51)int. Cl. C12M 1/00, A01G 33/00,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-  25(11)025744
(21)2010050722
(22)2010/5/3
(71)VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE -

SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.
54 rue Anatole France,59620 Aulnoye Aymeries France- 5-33,
Kitahama 4-chome,Chuo-ku,Osaka-shi,541-0041 Osaka - JAPAN

(72)SUGINO, Masaaki

YAMAGUCHI, Suguru

BEIGNEUX, Sylvain

DALY, Daly

MAILLON, Bertrand

PATUREAU, Claire

VERGER, Eric

IWAMOTO, Michihiko

NAKAMURA, Keiichi

شركھ ابو ستھ وشركاه (74)
معدنیھوصلھ ملولبھ تشتمل على عنصر ملولب واحد على االقل بھا حافھ طرفیھ النبوبھ(54)
(31)- PCT/EP2008/009405- 0707819
(32)2007/11/7 - 2008/11/3
(33)FR - EP
(51)int. Cl. E21B 17/08, & F16L 15/04

سنھ٢٠:  مدة الحمایة



٧٧

-  26(11)025746
(21)2010020187
(22)2010/2/4
(71)AMMONIA CASALE S.A.

Via Giulio Pocobelli, 6,CH-6900 Lugano-Besso - SWITZERLAND
(72)FILIPPI, Ermanno

SKINNER, Geoffrey, Frederick

BADANO, Marco

سمر اللباد(74)
نتاج غاز تخلیق االمونیاعملیھ ال(54)
(31)PCT/EP2008/005903- 07015647.6 -
(32)2007/8/8 - 2008/7/18
(33)EP - EP
(51)int. Cl. C01B 3/02,  3/38,  3/48, & C01C 1/04

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-  27(11)025747
(21)2008061090
(22)2008/6/25
(71)SEIKO EPSON CORPORATION

4-1, Nishi-shinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 163-0811 / JP
(72)ASAUCHI NOBORU
سمرأحمد اللباد(74)
حاویھ لماده طباعھ و لوحھ مثبتھ علیھا(54)
(31)PCT/JP2006/325448 - 2005-372028 - 2006-220751
(32)2006/12/14 - 2005/12/26 - 2006/8/11
(33)JP - JP - JP
(51)int. Cl. B41J 21/175

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  28(11)025748
(21)2008020194
(22)2008/2/3
(71)DPS BRISTOL (HOLDINGS) LIMITED (UNITED KINGDOM)

Howard Lock. 3 R. de Flore. Kewens Avinwa. Clifton. Bristol BS 8 a
qt - England

(72)PARKINSON, DAVID, JOHN
سمر أحمد اللباد(74)
جھاز تمییع(54)
(31)PCT/GB2006/002879 - 0515939.7
(32)2006/8/2 - 2005/8/2
(33)GB - GB
(51)int. Cl. B65G53/22 &B65D88/70

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  29(11)025749
(21)2009101555
(22)2009/10/21
(71)SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215,CH-4058 Basel - SWITZERLAND
(72)TOBLER, Hans

WALTER, Harald

HAAS, Ulrich, Johannes

سھیر میخائیل رزق(74)
مركبات مبیدة للفطریات(54)
(31)PCT/EP2008/003279-  07008370.4 -
(32)2007/4/25 - 2008/4/23
(33)EP - EP
(51)int. Cl. A01N 43/56

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة
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-  30(11)025750
(21)2009020234
(22)2009/2/19
(71)KALDE KLIMA ORTA BASINC FITTINGS VE VALF SANAYI

ANONIM SIRKETI
Beymersan Mermerciler San. Sitesi,10.Cad. No:12
Beylikduzu,Buyukcekmece,34520 Istanbul - TURKEY

(72)TOPALYAN, Aksel
.محمد طارق أبو رجب (74)
صمام رادیاتیر من البالستیك و طریقة إنتاجھ(54)
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سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨٢

-  31(11)025752
(21)2009081237
(22)2009/8/16
(71)INEOS USA LLC

3030 Warrenville Road,Suite 650,Lisle, IL 60532 - U.S.A
(72)LUGMAIR, Claus, G

COHEN, Steven, Alan

ZAJAC, Gerry, W

BHATTACHARYYA, Alakananda

SUTRADHAR, Bhagya Chandra

BRAZDIL, Frank.F,Jr

سمر اللباد(74)
أكسید األمونیا باستخدام محفزات منوعملیة لمعالجة البروبان واألیزوبیوتان باألكسجین (54)

معني مختلط
(31)PCT/US2008/001842 - 11/675,838  - 12/011,954 -- 11/732,213
(32)2007/2/16 - 2007/4/3 - 2008/1/29 - 2008/2/12
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(51)int. Cl. B01J 23/00, 23/28, 27/057, & C07C 253/24, 253/26, 51/215

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨٣

-  32(11)025753
(21)2010010097
(22)2010/1/18
(71)INEOS EUROPE LIMITED

Hawkslease,Chapel Lane,Lyndhurst Hampshire SO43 7FG - U.K
(72)BELL, Peter
سمر اللباد(74)
عملیھ النتاج الكحوالت(54)
(31)- PCT/EP2008/057407- 07252869.8
(32)2007/7/19 - 2008/6/12
(33)EP - EP
(51)int. Cl. C12P 3/00, 7/06

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨٤

-  33(11)025754
(21)2010060931
(22)2010/9/2
(71)UHDE GMBH

Friedrich-Uhde-Strasse 15,44141 Dortmund - GERMANY
(72)KIM, Ronald

HIPPE, Werner

KOCHANSKI, Ulrich

سمر اللباد(74)
ابواب افران وجدران اطارات ابواب افران صامده للنار لبطاریھ فرن كوك(54)
(31)PCT/EP2008/010062 - 10 2007 058 473.5
(32)2008/11/27 - 2007/12/4
(33)EP - DE
(51)int. Cl. C10B 15/02, 25/06

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨٥

-  34(11)025756
(21)2009101588
(22)2009/10/26
(71)BAYER SCHERING PHARMA OY

Pansiontie 47,FI-20210 Turku - FINLAND
(72)KOSKINEN, Jukka

KEINANEN, Antti

JARVELA, Pentti

سمر احمد اللباد(74)
غالف غشائي لنظام جرعات یمكن زراعتھ(54)
(31)U20070171 - PCT/FI2008/050217
(32)2007/4/27 - 2008/4/23
(33)FI - FI
(51)int. Cl. A61K 9/00, A61M 31/00, A61L 27/54, 31/16,A61J 1/00,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨٦

بیان
٢٠١٢یونیھ بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



٨٧

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
م انون رق صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی ســنة ٨٢حق ـى ٢٠٠٢ل نص علـــ 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 



٨٨

-   1(11)25751
(21)2004080370
(22)2004/8/26
(71)LG Life Sciences LTD

LG Twin Tower, East Tower, 20, Yeouido - Dong Aonagdinajabu -
Joe, Seoul 150-010, Republic of Korea

(72)KIM, SOO-HyeonCHANG, HYE-KYUNG

JEONG, Hee -KyungOH, Yeong-Soo

LEE, Sun-HwaPARK, Cheol-Won

KIM,Hwa-DongPARK, Tae-Kyo

KIM,Ae-RiJANG, Yong-Jin

PARK, Ki-SookKIM, Sung-Sub

SHIN, Hyun -IkKIM, MIN Jung

CHOI,Hyeon- wookPARK, MI Jeong

LEE,kyu- woongPARK JUNG, GYU

HEO Tae- HoPARK, HEE.Dong

KIM,Ho- JunMIN, Kyeong-sik

KWON, Tae-SikLEE,Tae-Soo

SEONG, Jeong HuiLEE ,SANG- Kyun

شادى فاروق(74)
مثبطات الكاسباز تحتوي علي حلقة ایزوكسازولین(54)
(31)10-2003- 0059451
(32)2003/8/27
(33)KR
(51)Int. Cl. C07D 261/04,A61K31/42,A61K31/422,

٢٥/٨/٢٠٢٤ھى فى تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنت: مدة الحمایة



٨٩

-   2(11)025755
(21)2002050495
(22)2002/5/14
(71)F .HOFFMANN LA ROCHE A G

124 Jeranzeshrastrass k e - 4070 Basel - Switzerland
(72)BINGGELI, ALFRED

BOEHRINGER, MARKUS

GRETHER, UWE

HILPERT, HANS

MAERKI, HANS-PETER

MEYER, MARKUS

MOHR, PETER

RICKLIN, FABIENNE

سمر احمد اللباد(74)
مشتقات اوكسازول جدیده(54)
(31)01111745,4
(32)2001/5/15
(33)EP
(51)Int. Cl. A61K 31/421 & C07D236/22

١٣/٥/٢٠٢٢تنتھى فى تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة و: مدة الحمایة



٩٠

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



٩١

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
مقیدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع ال

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة 
ام  ة ًالخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذلك طبقـــا ألحك ة الفكری ة الملكی انون حمای ق

"٢٠٠٢لسنھ ٨٢الصادر بالقانون رقم 



٩٢

كو ـ لیمتدكیمیاى كیمیكال اند سترى:یعلــــن1   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٢/٠٣/٢٠٠١الصادرة بتاریخ ٠٢١٣٦٢لبراءة االختراع رقم 
مستحضر مبید لالعشاب عالى التركیز:فى شــأن
سھیر میخائیل رزق:الوكـــیل

فى. جانسن فارما سوتیكا ان :ـنیعلـــ2   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣٠/٠٧/٢٠٠٩الصادرة بتاریخ ٠٢٤٤٦٢لبراءة االختراع رقم 
مركبات لعالج اضطرابات ارتخاء قاع المعدة:فى شــأن
ھدى انیس سراج الدین:الوكـــیل

. ایھ.بي.سافیو ماشین تیسیلي اس:یعلــــن3   -
ى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیةف:عن الرغبة

١٢/٠٦/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٠٢٥٠٢٢لبراءة االختراع رقم 
لمرسرتھا نظام لعالج الغزول بشكل متواصل عن طریق موائع للمعالجھ وعلي وجھ التحدید:فى شــأن

تحت الشد
سمر احمد اللباد:الوكـــیل



٩٣

ایھ. بى. ن اى اساى ا:یعلــــن4   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٢/٠٣/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٠٢٥٥٨٧لبراءة االختراع رقم 
طریقھ الزالھ كبریتید الھیدروجین الموجود فى الغاز الطبیعى:فى شــأن
سمر احمد اللباد:الوكـــیل

اى اس بى ایة اى ان :یعلــــن5   -

:المركز العام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة
٢٣/١١/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٠٢٥٢٥٢لبراءة االختراع رقم 

عملیھ لتحویل الزیوت الثقیلھ بالھیدروجین:فى شــأن
سمر اللباد:الوكـــیل

ي بیتروليانستیوت فرنكیس د:یعلــــن6   -
فرنسا–افیني بویس ریل مالمیسون ٤ایت 1:المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٧/١٢/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٠٢٥٤٠٠لبراءة االختراع رقم 
رعملیة لتعبئة محفز وتشغیل مفاعل فیھ اجراء تفاعالت في أنظمة متعددة األطوا:فى شــأن
سمر اللباد:الوكـــیل



٩٤

بیان
بدمج الشركات



٩٥

-   1(21)PCT/NA2005/000747
(22)2005/11/21
)ن ف اورجانون (شركة (71)
ھدى عبد الھادى(74)
نظام اطالق دواء(54)

دمج مالك:التقریر القانونى
)ن ف اورجانون (شركة :تم دمج مالك البراءة

اورجانونن ف:مع شركة 
فى.بى م اس دى أو سا:لتكون البراءة ملكا للشركة الناتجة عن االندماج 

١٥/٠٧/٢٠١٢:بـتاریخ



٩٦

بیان
باحكام قضائیة 



٩٧

اریخ -١ سة ٢٨/٠٤/٢٠١٢بت دائرة الخام ة ال س الدول ا بمجل ة العلی ة االداری درت المحكم اص
د / علیا المقام من . ق ٥٥لسنھ ٨٨٨٨حكمھا فى الطعن رقم ) موضوع( محمد ابو العال احمد عب

:السالم ضد 
) بصفتھ( ث العلمى ـ وزیر الدولة للبح١
) بصفتھ( ـ رئیس اكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیة ٢

تثمار ـ  سابعة منازعات اس دائرة ال اھرة ـ ال ة القضاء االدارى بالق ن محكم صادر م م ال ى الحك ف
سة  م ٢٠/١٢/٢٠٠٨بجل دعوى رق ى ال سنھ ) ٧٤٧١(ف بابھا ٦٠ل ى اس اء عل ى حكمت بن ق والت

". ھ موضوعا، والزمت الطاعن المصروفاتبقبول الطعن شكال ، ورفض

ـ :وھذا الحكم یتعلق بالطلب المقدم لمكتب البراءات من الطاعن وبیاناتھ كالتالى-
١٢١٥/١٩٩٨: رقم الطلب -
٠٨/١٠/١٩٩٨: تاریخ تقدیم الطلب -
"المسحوق العشبى السحرى لتحنیط االجسام البشریة والحیوانیة والنباتیة: " تسمیة الطلب -

اریخ ٢ م ٢٦/٠٣/٢٠١٢ـ بت ن رق ى الطع ا ف ة حكمھ س الدول ا بمجل ة العلی ة االداری درت المحكم اص
ا . ق ٥٤لسنھ ٩٦٣٣ ة البحث العلمى والتكنولوجی یس اكادیمی ام من رئ د ) بصفتھ( علیا المق ض

ن  ام م اھرة المق ضاء االدارى بالق مجدى عبد العزیز سید احمد على الحكم الصادر من محكمة الق
دى  سھ مج ى بجل ث العلم ة البح یس اكادیمی د رئ د ض ید احم ز س د العزی ى ٢٩/١٢/٢٠٠٧عب ف

م  دعوى رق سنھ ) ١٣٩٩١(ال بابھا٥٧ل ى اس اء عل ت بن ى حكم اع " ق والت ة بإجم ت المحكم حكم
" االراء برفض الطعن والزمت الجھة االداریة الطاعنھ المصروفات وامرت بمصادرة الكفالة

د- ب المق اص بالطل م خ ذا الحك سیدوھ ن ال راءات / م م ب ب د لمكت ید احم ز س د العزی دى عب مج
: االختراع وبیاناتھ ھى

٤٧٥/٢٠٠١رقم الطلب -
٠٨/٠٥/٢٠٠١: تاریخ تقدیم الطلب -
"ماكینھ حالقة: "تسمیة الطلب -



٩٨

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



٩٩

-   1(21)2009010090
(22)2009/1/20
ایفونیك روم جى ام بى اتش(71)

المانیا–دارمستادت ٦٤٢٩٣كیرشینال 

ھیدروكسي الكربوكسیلیة–عملیة لتحضیر أحماض ألفا (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 

-   2(21)2009030281
(22)2009/3/1
ناھد حسین علي سلومة(71)

القاھرة- المعادي الجدیدة-ش الجزائرش المعسكر من 14

جھاز أوتوماتیكي لعالج أمراض شبكیة العین باللیزر(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(21)2009030339
(22)2009/3/15
عادل محمد صبحى العقاد(71)

القاھره–شارع ابن النفیس من مكرم عبید مدینھ نصر 11

تدویر الفوم القدیم النتاج نوع جدید من الكلھ الحمراء(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 



١٠٠

-  4(21)2009050703
(22)2009/5/13
اس ام اس سیماج ایھ جى(71)

المانیا- ٤٠٢٣٧دیسلدورف ، ٤ستراس - ستشلومان-ادوارد 

تخلیقكسجین إلى غاز التفاعل الذى یتدفق خالل تفاعلعملیة وجھاز لحقن األ(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 

-  5(21)2009050793
(22)2009/5/27
معتز مصطفى كامل یوسف(71)

)٨(شقة) ٤٥(عقار رقم_ش كیالنى شلھوب _ابواشرف_دار السالم_القاھرة

جھاز التحدث بین المكفوف و االصم(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

-  6(21)2009050807
(22)2009/5/28
محمد األمین السید عبد الرحمن محمد(71)

Elsawah, Elzaton, Cairo, Egypt

حركیان تأخراجھاز وطریقة میكانیكیة لعالج وتقییم األطفال الذین یعانو(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 



١٠١

-  7(21)2009081171
(22)2009/8/4
احمد سمكماجد احمد كمال الدین (71)

مدینة -الحي السابع–امتداد ش الطیران –عمارات النصر –ش النبوى المھندس ١برج 
القاھرة–نصر 

جھاز رش معادن باستخدام البودرة علي البارد(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

-  8(21)2009091366
(22)2009/9/16
شركة اسبانیة محدودة المسئولیة-بر یت اس ، ال (71)

اسبانیا- جافا استونیا ٠٨٨٥٠-، اى ٢٥جیرونا / سى 

ص العسل من خالیا تربیة النحلطریقة و اداة مرتبطة بھا لتصنیع اقرا(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 

-  9(21)2009101527
(22)2009/10/18
عمرو حلمي أحمد عبد المجید(71)

)٤(شقة ٥٦حلوان ـ التبین ـ مساكن الخبراء أ بلوك 

البناء باألحجار الثقیلة(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 



١٠٢

-  10(21)2009101562
(22)2009/10/22
فرید فھیم معوض(71)

)عمارة السعودیة (ب ش باحثة البادیة - 6

انتاج االسمده من غازات عادم االحتراق(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11(21)2009111686
(22)2009/11/17
صابر محمد عبد هللا عبد التواب/ د(71)

جیزة- الھرم –المطبعة–متفرع من نھایة ش المحوالت –ش صالح مصطفى 8

تجمید مبایض الجاموس بطریقة االیزو للتجمید(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(21)2009111686
(22)2009/11/17
صابر محمد عبد هللا عبد التواب/ د(71)

جیزة- الھرم –المطبعة –متفرع من نھایة ش المحوالت –ش صالح مصطفى 8

تجمید مبایض الجاموس بطریقة االیزو للتجمید(54)
الخاص باستیفاء قرار اإلدارة اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٣

-  13(21)2009111724
(22)2009/11/24
منیر محمد الھندي(71)

قد ، مجرشة ، جانب جامع على بن أبى طالب ، دمشق ، الجمھوریة العربیة السوریة

ار محاشى میكانیكیةحفارة خض(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(21)2009121795
(22)2009/12/9
شركة أمریكیة مساھمة-نیمورز آند كومبانىإى آى دى بونت دى(71)

الوالیات المتحدة األمریكیة٩٨١٩٨ماركت ستریت ، ویلمنجتون ، دى آى 1007

-Z ,4,4,4 1,1,1-HEXAFLUORO-2 لمركبات الصامدة للغلیان ومثیالتھا الخاصة بـ(54)
BUTENE

ھدى سراج الدین(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار ا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  15(21)2009121795
(22)2009/12/9
شركة أمریكیة مساھمة-إى آى دى بونت دى نیمورز آند كومبانى(71)

الوالیات المتحدة األمریكیة٩٨١٩٨ركت ستریت ، ویلمنجتون ، دى آى ما1007

-Z ,4,4,4 1,1,1-HEXAFLUORO-2 لمركبات الصامدة للغلیان ومثیالتھا الخاصة بـ(54)
BUTENE

ھدى سراج الدین(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 



١٠٤

-  16(21)2010020251
(22)2010/2/14
مجدى ماھر ایوب(71)

بني سویف–الوسطى - شارع عمان 38

فتح الباب باستخدام الموبایل(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  17(21)2010020316
(22)2010/2/25
جامعھ االسكندریھ(71)

االسكندریھ–الزراعھ بالشاطبى كلیھ–قسم علوم وتكنولوجیا االلبان –الدور االرضي 

استخدام الشموع البترولیھ المصریھ فى انتاج الشموع المركبھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
بالفكرة المقدمة ومرفقات الطلأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  18(21)2010030431
(22)2010/3/17
جمال السید عبد الفتاح المسیرى(71)

المحلھ الكبرى شارع المدارس خلف نادى البلدیھ منزل السید المسیرى

المطب الصناعي الذكي المنزلق ذو االتجاه الواحد(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 



١٠٥

-  19(21)2010030433
(22)2010/3/17
جمال السید عبد الفتاح المسیرى(71)

السید المسیرىالمحلھ الكبرى شارع المدارس خلف نادى البلدیھ منزل

المطب الصناعي الحاد الصلب شبھ الذكي وحید االتجاه(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(21)2010040643
(22)2010/4/19
االء محمد محمد ماضى(71)

الغربیھ-كفر الزیات -شارع مسلم الطحاوى 

عصا لذوى االحتیاجات الخاصھ للمكفوفین(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 

-  21(21)2010050725
(22)2010/5/3
طارق إبراھیم احمد سالمھ(71)

االسكندریھ- میدان فیكتور عمانویل سموحھ39

دھان لتحسین جوده طباعھ احبار اللیزر جیت عند اعاده التعبئھ(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 



١٠٦

-  22(21)2010050760
(22)2010/5/9
ھانمى ھولدینجز كو لیمتد(71)

893-5, Hajeo-ri,Paltan-myeon, Hwaseong-si,Gyeonggi-do 445-813

انسولینى االنتحاءتركیب صیدلى لعالج االمراض المرتبطھ بالسمنھ و تشمل قارنھ ببتید(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 

-  23(21)2010050878
(22)2010/5/26
ایمن شعبان امین حسن(71)

٨١میدان الذھبي روكسي مصر الجدیده الدور الثامن شقھ 9

الید االلكترونیھ(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 

-  24(21)2010050890
(22)2010/5/30
مصطفى سعید السید السید كركور(71)

الغربیھ-طنطا -دور الرابع ال–ش احمد عبد الھادى متفرع من الحكمھ 50

شاحن مستمر بدون كھرباء(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 



١٠٧

-  25(21)2010061046
(22)2010/6/17
عبد الستار یوسف عبد اللطیف محمد(71)

اكتوبر٦محافظھ –منشاه القناطر –المنصوریھ –ش الدموكى 

صمام التحكم فى اكواب الشرب التي تستعمل لمره واحده(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 

-   26(21)2010061095
(22)2010/6/24
عید احمد محمد عبد الرحیم(71)

ش العشرین من فیصل ـ الجیزة ٤٤

using New Method for Bread طریقھ جدیده لتسویھ لبابھ الخبز والجھاز المستخدم(54)
Crumb Baking and used Machine {Boiling Cells}

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(21)2010061110
(22)2010/6/28
)اى او یو ( بولیمر تكنولوجیز انترناشیونال (71)

جیجارات، اوف فیالجى سیم اوف دابھاسا ، تا بادرا ، دیست فادودارا٣١٠بلوك رقم 
.الھند ، 440 319

انحراف–عدسھ انكسار (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 



١٠٨

-  28(21)2010071145
(22)2010/7/5
محمد مامون محمد عاشور(71)

قسم(مدینة نصر/ المنطقة السادسة / محمد توفیق وھبى متفرع من أحمد فخرى . ب ش3
)٢مدینة نصر 

قلم االشعھ تحت الحمراء متعدد الدیودلت الباعثھ للضوء(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 

-  29(21)2010071250
(22)2010/7/22
خالد زكى فاضل عبد هللا(71)

كفر الزیات ـ سكھ حدید الشركات ـ خلف الثانویھ العسكریھ بنین

نقطھ شحن(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(21)2010081348
(22)2010/8/9
محمود مرعى حسین محمد(71)

قنا–دشنا –العزازیھ –شارع المنتزه 

عداد وقف على االیات بعد القراءه فالمصحف(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:نونىالتقریر القا

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٩

-  31(21)2010081399
(22)2010/8/18
محمد عطاهللا احمد ھاشم(71)

نب القاھره مصرشارع الجمل السیده زی14

مباعد وفاتح الفم البالوني القابل للظبط(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(21)2010091490
(22)2010/9/5
فریدى جرجس سعد(71)

القاھره-المھندسین –شارع وادى النیل 6

توربینھ ھوائیھ لتولید الطاقھ(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 

-  33(21)2010091496
(22)2010/9/6
غاندى حمیده حسن احمد(71)

القاھره-عابدین –شارع مصطفى عبد الرازق 18

الكھربىالھ انتاج حركھ میكانیكیھ مستمره ال نھائیھ المرحلھ االولى للمولد(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١٠

-  34(21)2010122054
(22)2010/12/5
نوكیا سمنز نتویركس اوى(71)

)فنلندا(ایسبوو ٠٢٦١٠، ٣كارابورتى 

نظام الطلبیات(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 

-  35(21)2010122154
(22)2010/12/20
ا.ب.سایبیم س(71)

سان دوناتو میالنیز، میالنو، ایطالیا٢٠٠٩٧- ، ي٦٧فیا مارتیرى دى كالیفورنیا، 

سفینھ لمد االنابیب وطریقھ لمد االنابیب(54)
محمود رجـائى الـدقى(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 

-  36(21)2010122154
(22)2010/12/20
ا.ب.سایبیم س(71)

سان دوناتو میالنیز، میالنو، ایطالیا٢٠٠٩٧- ، ي٦٧فیا مارتیرى دى كالیفورنیا، 

لمد االنابیبسفینھ لمد االنابیب وطریقھ(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 



١١١

-  37(21)2011010003
(22)2011/1/2
نوكیا سمنز نتویركس اوى(71)

ایسبوو، فنلندا٠٢٦١٠، ٣كرابورتي 

تصمیم جھاز اتصال(54)
محمود رجـائى الـدقى(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 

-  38(21)2011010075
(22)2011/1/12
نوفارتیس ایھ جى(71)

سویسرا-بازل ٤٠٥٦، سى اتش ٣٥لیشتشتراس 

لعالج مرض ھودجكینسHDAC استخدام مثبطات(54)
ھدى انیس سراج الدین(74)

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

-   39(21)2008010162
(22)2008/1/28
شركھ مساھمھ امریكیھ–اى ان سى . تارجیتید جروث (71)

امریكا-٩٨١٠٢دبلیو ایھ . سیاتل . ٣٠٠ت سوی. ایاستالك افینوا ایست 2815

النشط CDK المتحول السالب السائد لتثبیط معقد السیكلینKRP حمایة بروتینیھ بـ(54)
من النوع الخامKRP باستخدام

سمر أحمد 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 



١١٢

-   40(21)2008020215
(22)2008/2/6
شركھ ھندیھ محدوده المسئولیھ–باجاج اوتو لیمتد (71)

الھند- ، ماھاراشترا ٠٣٥٤١١اكوردى ، بون 

ع مركبھھیكل مركبھ وطریقھ لتصنی(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 



١١٣

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١١٤

-   1(21)2011091573
(22)2011/9/21
فیفوكسید اوي(71)

.توركو توركو فینلندا٢٠٧٥٠-، اف اي١٢بیولینجا 

.تركیبات من الیاف زجاجیھ متوافقھ حیویا یمكن اعاده امتصاصھا(54)
:المستندات التالیةقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیمت:التقریر القانونى

الكامل عربى، لوحات الرسم ،ولعدم سداد مستند الوكالة،  مستند التنازل ،الوصف
مصروفات الفحص

-   2(21)2011091574
(22)2011/9/21
فیفوكسید اوي(71)

.نداتوركو فینل٢٠٧٥٠-، اف اي١٢بیولینجا 

.ًتركیب متوافق بیولوجیا و استخدامھ(54)
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

ولعدم سداد ، الوكالة،  مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسممستند
مصروفات الفحص



١١٥

-   3(21)2011091610
(22)2011/9/26
انفینتى تایمز انفینتى ال ال سى(71)

امریكا- ٨٤١١٧ایست ولكر الن ھولیدى یوث 2062

انظمھ وطرق لتعلیم وتحدید اداه جوفیھ(54)
:تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیة:التقریر القانونى

ولعدم سداد ، لوحات الرسمالوكالة،  مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى،مستند
مصروفات الفحص

-   4(21)2008020220
(22)2008/2/6
ایھ. ادفانسید بالستیكس تكنولوجیز لوكسیمبورج اس(71)

دیوسي اوف لوكسمبرج- لوكسمبرج جراند١١٥٠-رویت دي ارلون، ال82

بطاقات أحادیة أو متعددة الطبقات(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم  تقدیم  المطبوعات:القانونىالتقریر 

-   5(21)PCT/NA2005/000157
(22)2005/4/23
برستورب سبشیالتى كیمیكالز أ ب(71)

برستورب ، السوید٢٨٤٨٠–اس 

تركیب راتنج یحمل ماء و یجف فى الھواء(54)
عتبار الطلب كأن لم یكن لعدم  تقدیم  المطبوعاتتقررا:القانونىالتقریر



١١٦

-   6(21)PCT/NA2007/000940
(22)2007/9/4
جلوبال میدیسیف ھولدنجز لیمتد شركة أسترالیھ(71)

استرالیا٢٣٠٠ھیونتر ستریت نیوكاسیل، أن أس دبلیو ٨٠٥فریست فلور، 

سرنجة قابلة للسحب آلیا(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم  تقدیم  المطبوعات:قریر القانونىالت

-   7(21)PCT/NA2007/000970
(22)2007/9/16
بیل ، اس ، أیھ شركة مساھمة اسبانیة(71)

بولیجونو اندستریال

تزیین منسوجات مزخرفھ(54)
لم یكن لعدم  تقدیم  المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن :التقریر القانونى

-   8(21)2011081320
(22)2011/8/7
بادن ھاردستاف ا ل تي دي. تي (71)

انجلترا–دي اف ١١٠نوتنجھام ا ن جي . سوار –او ان . كینجستون . جوثام روود 

نظام حقن وقود(54)
:لم یكن لعدم تقدیم المستندات التالیةالطلب كأنتقرراعتبار:التقریر القانونى

مستند الوكالة،  مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ،ولعدم سداد 
مصروفات الفحص



١١٧

-   9(21)PCT/NA2006/000494
(22)2006/5/28
شو باكدجینج برودكتس لیمتد(71)

قبرص–یقوسیا ن١٠٧٦. سى. دریا اراوزو، بى-ان

جھاز توزیع الستھالك مائع من انبوبھ تشبھ الشفاطھ تتحرك للخارج(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم  تقدیم  المطبوعات:التقریر القانونى

-   10(21)PCT/NA2006/000857
(22)2006/9/12
ولیامسون لیري دون(71)

امریكا٧٦٤٧٠تي اكس رانجیر ٢٨ار بوكس 

ماكینھ دك قوالب(54)
الطلب كأن لم یكن لعدم  تقدیم  المطبوعاتتقرراعتبار:التقریر القانونى

-   11(21)PCT/NA2007/001037
(22)2007/9/30
شركھ محدوده سنغافوریھ–جراھامتیك تیكنولوجیس سنغافوره بى تى اى ال تى دى (71)

سنغافوره-٠٦٨٨٩٤سنغافوره . افرو اسیا بیلدینج ١٦- ٠٣. روبینسون روود 63

تصنیع اغشیھ الزالھ الملوحھ والترشیح(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم  تقدیم  المطبوعات:التقریر القانونى



١١٨

بیان 
ـاًبرفضھا فنیبالطلبات التى صدرت لھا قرارات



١١٩

-   1(21)2009050730
(22)2009/5/17
شركة مساھمة جنوب افریقیا–یویبس تكنولوجیز اي ا ن سي ١نت (71)

٢١٩٦تي اتش فلور بریزیدینت بالي كنر جان سموت ساند بولتون روود روزبنك 4
جنوب افریقیا-برججوھانس

التحقق من ھویة الشخص المتوقع بإجراء المعاملة المالیة(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   2(21)2009071059
(22)2009/7/12
شاه، دیباك، برانجیفانداس(71)

40009 مومبايتشیریش رود، جوھا،. فاندانا أبارتمنتس، جانكي، كوتیر، جوھو501/502
)الھند(ماھاراشیرا 

تركیب زراعي جدید(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   3(21)2009071111
(22)2009/7/21
نادیة محمد عبدالعظیم محمد-خلف أحمد محمود بخیت -عمر أمین محمود غراب (71)

ابراھیم - أحمد طارق عباس فھمي -محمود محمد شبل عبد العزیز -عبدالوھاب محمد 
ھانى ابراھیم احمدمحمد
،متفرع من ش الجیش٣ش عمر بن الخطاب رقم ٢٢- األسكندریة ، ش السلطان حسین75

ش السید محمدكریم ٩٤- ش قناة السویس محرم بك ٢٢٣- األسكندریة ، العصافرة قبلي
، سموحة، رع أسماعیل حلميشا٣٠،عمارة األكادیمیة البحریة- األسكندریة بحري

مایو سموحة األسكندریة١٤طریق –تعاونیات سموحة 117 -األسكندریة 
مترجم لغھ اإلشاره(54)

رفض فنى:التقریر القانونى



١٢٠

-   4(21)2010050752
(22)2010/5/10
ال تي دى. دراجون انیرجي بى تى اى (71)

٠٤٨٦٢٣سنغافوره الند تاور ، سنغافوره ٠١- ١٧#رافلز بلیس 50

نظام لتحویل طاقھ الریاح(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-  5(21)2010081462
(22)2010/8/31
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–اع المركز القومى للبحوث مكتب اتصال براءات االختر/ شارع التحریر33

الطویلھبرنامج لحساب طول القامھ للقدماء المصریین بمعلومیھ اطوال العظام(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-  6(21)2010101827
(22)2010/10/28
عمرو امین فھمى الخضرى(71)

الجیزه-الدقى -المھندسین - شارع الفواكھ 20

TEACHING KEYBOARD /المفاتیح التعلیمیھلوحھ (54)
رفض فنى:القانونىالتقریر



١٢١

-   7(21)2008030366
(22)2008/3/4
بالو لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة ، سویسرا–شیرینج (71)

لوسون ، سویسرا٦٠٠٤، س ھـ ٥وستراس 

ستر وتحویلھا الى فلورفنیكولعملیة لتحضیر مركبات أوكسازولیدین ا(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٢٢

بیان
ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٢٣

-   1(21)PCT/NA2005/000642
(22)2005/10/12
مكیف ھواء مدمج(54)

INTEGRAL AIR CONDITIONER

اكسیو، اكسیوسونج(71)
عمرو ابراھیم عبد هللا سالم(74)

-   2(21)PCT/NA2005/000698
(22)2005/10/31
بناء قابل للنفخ(54)

INFLATABLE STRUCTURE ( S)

لیز بوجون-كلیر(71)
محمد طارق ابو رجب(74)

-   3(21)PCT/NA2005/000717
(22)2005/11/12
تحویل سلس مع ازالة التداخل فى نظام اتصاالت السلكى ذو تردد قفزى(54)

SOFT HANDOFF WITH INTERFERENCE CANCELLATION IN A
WIRELESS FREQUENCY HOPPING COMMUNICATION
SYSTEM

كولكوم اینكوربرویتد(71)
سمر احمد اللباد(74)



١٢٤

-   4(21)PCT/NA2005/000750
(22)2005/11/22
لقمة حفر ونظام وطریقة لحفر تجویف بئر فى تكوین ارضى(54)

DRILL BIT, SYSTEM, AND METHOD FOR DRILLING A BORE
HOLEIN EARTH FORMATION

شركة ھولندیھ-شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى بى فى(71)
اللبادسمر احمد(74)

-   5(21)PCT/NA2005/000760
(22)2005/11/24
جھاز الستخالص الماء من الھواء الجوى(54)

DEVICE FOR THE EXTRACTION OF WATER FROM
ATMOSPHERIC AIR

انوفیشنین جى ام بي اتش- لوجوس(71)
وجدى نبیھ عزیز(74)

-   6(21)PCT/NA2006/001001
(22)2006/10/18
بخاخة لتوزیع سوائل الغراض طبیــھ(54)

ATOMIZER FOR DISTRIBUTING LIQUIDS FOR MEDICAL
PURPOSES

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركھ محدوده المسئولیھ(71)
ھدى عبد الھادى(74)



١٢٥

-   7(21)PCT/NA2006/001021
(22)2006/10/29
الیة مظلھ و غطاء منزلق كھربى(54)

ELECTRICAL UMBRELLA AND CANOPY MECHANISM

امسل، شیم سیمشا(71)
وجدى نبیھ عزیز(74)

-   8(21)PCT/NA2006/001070
(22)2006/11/9
امیداتبیریمیدین ثنائى منینیلمخالیط مبیده للفطریات مصنعھ من ثالثى ازولو(54)

(54) Fungicidal mixtures MADEFROM A TRIAZOLOPYRIMIDNE
DERIVATIVE AND BIPGENYLAMIDES

باســـف اكــتینجـز للشــا فت(71)
طھ حنفي محمود(74)

-   9(21)PCT/NA2006/001071
(22)2006/11/9
ریات من مشتق ثالثى ازولو بیریمیدینمخالیط مبیده للفط(54)

FUNGICIDE MIXTURES BASED ON A TRIAZOLOPYRIMIDINE
DERIVATIVE

باسف اكتینجیسلشافت(71)
طھ حنفى محمود(74)



١٢٦

-  10(21)PCT/NA2006/001128
(22)2006/11/27
مادة مركبھ منفذه للمانع وعملیھ تصنیعھا(54)

FLUID PERMEABLE COMPOSITE MATERIAL AND PROCESS
FOR SAME

سیمنس جوھان ارثر(71)
سمر اللباد(74)

-  11(21)PCT/NA2008/000083
(22)2008/1/16
طریقة إلنتاج نیبیڤولول(54)

METHOD FOR PRODUCING NEBIVOLOL

شركة مساھمة استرالیة–ج جي ام بي اتش فورشونج یوند بیراتون–فارماكون (71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   12(21)2008010091
(22)2008/1/20
تركیبات لخفض حدوث عدم األنتظام الناتج عن عقار(54)

COMPOSITIONS FOR REDUCING THE INCIDENCE OF DRUG
INDUCED ARRHYTHMIA

جامبل كومبانىذى بروكتر آند (71)
ھدى آنیس سراج الدین(74)



١٢٧

-   13(21)2008010103
(22)2008/1/21
عملیة لتخلیق ھالیدات سلفونیل وأمیدات سلفون من أمالح حمض سلفونیك(54)

PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF SULFONYL HALIDES
AND SULFONAMIDES FROM SULFONIC ACID SALTS

ویــــث(71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

-   14(21)2008111900
(22)2008/11/26
اآلدمیة عالیة آدمیة ومكتسبة للسمةa5b1 مضادات أجسام مخمدة لوظیفة مضاد إنتجرین(54)

االنجذاب لھا تولد مناعي قلیل
HIGH AFFINITY HUMAN AND HUMANIZED ANTI-α5β1
INTEGRIN FUNCTION BLOCKING ANTIBODIES WITH
REDUCED IMMUNOGENICITY

- مینراد، أندریس-مورفوسیس إیھ جي شركة مساھمة -بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت (71)
ذوبیر دییتر-بیتر ھییكل - بوسلیت، كلوس -ویلیودا، جورج 

شادي فاروق مبارك(74)

-   15(11)024571
(21)PCT/NA2006/001073
وتثبیتھامحالیل مثبتة للجسیمات ذات الحجم دون المیكروني وطرق لعملھا(54)

STABILIZING SOLUTIONS FOR SUBMICRONIC PARTICLES

بى فى نانو كتینج ایدج تیكنولوجى-. ال تى دى . نانو كتینج ایدج تیكنولوجى بى فى تى (71)
ال تى دى. تى 

سمر اللباد(74)



١٢٨

-   16(11)025049
(21)PCT/NA2007/001264
لمكافحھ االفات الحیوانیھثیویوریا-)ھیدروكسى ایثیل- ٢(-٣-) ایثیل-تانى فنیل - 2.1)-1(54)

I 1-(1,2-DIPHENYL - ETHYL )-3-(2- HYDROXYETHYL)-
THIOUREA COMPOUNDS FOR COMBATING ANIMAL PESTS

باسف اكتینجز للشافت(71)
طھ حنفى محمود(74)

-   17(21)1996050379
(22)1996/5/2
طریقة وجھاز لتحلیة میاة البحر(54)

AMETHOD AND APPARATUS FOR THE DESALINATION OF
SEAWATER

جاكوب ھویب(71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   18(21)2001050564
(22)2001/5/28
جھاز ووعاء لتوزیع مشروب(54)

DRINK DISPENER ASSEMBLY AND CONTAINER FOR DRINK
IN PARTICULAR CARBONATED DRINK AND DISPENSING
LINE FOR USE IN SUCH AN ASSEMPLY

ھینكین تیكنیكال سیرفیسز بى فى(71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٢٩

-   19(21)2008010068
(22)2008/1/14
تركیبات تحتوي على بیرفلورو الكیل، عملیھ النتاجھا واستخدامھا(54)

COMPLEXES CONTAINING PERFLUOROALKYL,METHOD
FOR THE PRODUCTION AND USE THEREOF

یز لشافتبایر شرینج فارما أكتنج- انك ، ایبیكس فارما سیتیكلس(71)
سھیر میخائیل رزق(74)

-   20(11)021540
(21)1998060671
القطاعات طریقة ووحدة لدرفلة قطاعات عریضة على الساخن فى مصنع ألنتاج(54)

المضغوطة
METHOD AND PLANT FOR ROLLING HOT-ROLLED WIDE
STRIP IN A CSP PLANT

سیماج اكتنجز لشافتاس ام اس شلومان (71)
ھدي سراج الدین(74)

-   21(11)021680
(21)1998060670
عملیھ لتحضیر امبیسیلین(54)

PROCESS FOR THE PREPARTION OF AMICILLIN

اف.او.تشیمفیرم في (71)
ھدي سراج الدین(74)



١٣٠

-   22(11)023503
(21)2003060621
عملیھ ھدرجھ انتقائیھ للمركبات االستیلینیھ(54)

SELECTIVE HYDROGENATION OF ACETYLENEC

كاتالیتك دیستیالشین تكنولوجیز(71)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

-   23(11)023131
(21)2002060655
ممسحات مطبوعة مبللة(54)

PRINTED WET WIPES

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

-   24(21)2002060683
(22)2002/6/18
صیاغة صیدلیة(54)

PHARMACEUTICAL FORMULATION

استرازینیكیا ا ب(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٣١

-   25(21)2002060703
(22)2002/6/19
ازااندوالت(54)

AZAINDOLES

افنتیس فارما سوتیكالز انك(71)
لطفى محمود لطفى(74)

-   26(21)2007060303
(22)2007/6/5
موبایل سفتى(54)

Mobile Safety

ایمن محمود رجب امام خلیل(71)

-   27(21)2007060327
(22)2007/6/19
Kv1.5 مثبطات قناة بوتاسیوم(54)

KV1.5 POTASSIUM CHANNEL INHIBITORS

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)

-   28(21)2007060328
(22)2007/6/19
Kv1.5 مثبطات قناة بوتاسیوم(54)

KV1.5 POTASSIUM CHANNEL INHIBITORS

ــــث ، شركة متحدة ، امریكیةوی(71)



١٣٢

-   29(21)2008010005
(22)2008/1/2
نیسولیبدین و او-شكل لجرعھ صیدلیھ محتویھ ادماج لعنصر ممیز فعال من نیفدبین و(54)

II عامل مضاد النجیوتینسین
PHARMACEUTICAL DOSAGE FORM CONTAINING AN
ACTIVE PRINCIPLE COMBINATION OF NIFEDIPINE AND /OR
NISOLDIPINE AND OF AN ANGIOTENSIN II ANTAGONIST

بایر شرینج فارما اكتنجیزلشافت(71)
سھیر میخائیل رزق(74)

-   30(21)2008020204
(22)2008/2/5
منشط بطتركیبات دوائیة تحتوي على مشتقات حمض إندول مستبدلة كمثبطات لمث(54)

(PAI-1)-١- بالزمینوجین
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING
SUBSTITUTED INDOLE ACID DERIVATIVES AS INHIBITORS
OF PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR-1 (PAI-1)

ویث ، شركة متحدة(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-   31(21)2008020274
(22)2008/2/17
بیبریدین-مستحضرات قرص ممتد اإلطالق لمضادات ومعضدات بیبرازین(54)

SUSTAINED-RELEASE TABLET FORMULATIONS OF
PIPERAZINEPIPERIDINE ANTAGONISTS AND AGONISTS OF
THE 5-HT1A RECEPTOR HAVING ENHANCED INTESTINAL
DISSOLUTION

، امریكیةویــــث ، شركة متحدة (71)



١٣٣

-   32(21)2008020300
(22)2008/2/21
–ھیدروكسى -٧- ) فنیل–ھیدروكسى -٤-فلورو -٣(-٣احادى وثنائى فوسفات من (54)

كربونیتریل-١-نفثالین 
MONO-AND DI-PHOSPHATES OF 3-(3-FLURO-4-HYDROXY-
PHENYL)-7-HYDROXY-NAPHTHALENE-1-CARBONITRILE

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)

-  33(21)2008060914
(22)2008/6/1
الحمایة المتكاملة للمھمات الكھربائیة(54)

The system depends on developing a new technology

عبد الغنى اللیثى عبد الغنى مصطفى(71)

-  34(21)2008061031
(22)2008/6/18
نظام مراقبة قطار سكك حدیدیة(54)

RAILROAD TRAIN MONITORING SYSTEM

أ س ف كیستون انك(71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)



١٣٤

-  35(21)2009020171
(22)2009/2/8
صیاغة إیروسول إلستنشاق ناھضات بیتا(54)

AEROSOL FORMULATION CONTAINING BETA AGONISTS
AND STEROIDS

(71)
م ب ھـ ، بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج-راینر ویتزل -میخائیل افین - كرستین راداى 

محدوده بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ شركھ-شركة محدودة المسئولیة 
المسئولیھ

ھدى عبد الھادى(74)

-  36(21)2009020265
(22)2009/2/25
مركبات عضویة(54)

POLYMORPH OF (R) -3- (2-HYDROXY-2, 2-DIPHENYL-
ACETOXY) -1- (ISOXAZOL-S-YLCARBAMOYL-METHYL) -1-
AZONI A-BICYCLO- [2.2.2] OCTANE BROMIDE-
POLYMORPHE DU BROMURE DE (R)-3-(2-HYDROXY-2,2-
DIPHENYL-ACETOXY)-1-(ISOXAZOL-3-YLCARBAMOYL-
METHYL)-1-AZONIA-BICYCLO-[2.2.2]OCTANE

نوفارتیس ایھ جى-جرھارد میھریر -ستیفنى مونیر (71)
ھدى عبد الھادى(74)



١٣٥

-  37(21)2009040548
(22)2009/4/21
عالج عشبى بدیل للمشعرة المھبلیة فى االنسان(54)

Alternative herbal plant treatment against Trichomonas vaginalis in
human

جھاد طھ محمد الشربینى(71)

-  38(21)2009050787
(22)2009/5/26
قیمةتحویل النواتج الثانویة الناتجة من تحضیر الكیتوزان الى مواد ذات(54)

chitosan production byproducts as valuable materials

معھد بحوث البترول(71)

-  39(21)PCT/NA2006/000771
(22)2006/8/16
تركیبات تشتمل على كبریت وعملیات تحضیرھا(54)

) SULFUR-CONTAINING COMPOSITIONS AND PROCESSES
FOR MAKING SAME

شركة مساھمة كندیة–اجریم -٢شركھ امریكیھ- شیفرون فیلبس كیمیكال كومباني ال بي-1(71)
سمر اللباد(74)



١٣٦

-  40(21)PCT/NA2006/001175
(22)2006/12/7
.وعاء تعبئة و صفائح تعبئة و استعمال الطباعة الملونھ(54)

A package container, packaging laminate and the use of a colour print.

.أ. تترا الفال ھولدنجــز آند فاینانس س(71)
محمود رجائى الدقى(74)

-  41(21)PCT/NA2006/001190
(22)2006/12/12
مركبات أكسابیسبیدین واستخدامھا فى عالج حاالت عدم اتساق نبض القلب(54)

NOVEL OXABISPIDINE COMPOUNDS AND THEIR USE IN
THE TREATMENT OF CARDIAC ARRHYTHMIAS

استرا زینیكا أ ب(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  42(21)PCT/NA2006/001194
(22)2006/12/12
طریقة وجھاز لتنفیذ عملیة تعدینیة(54)

METHOD AND APPARATUS FOR CARRYING OUT A
METALLURGICAL PROCESS

ریفل لیونارد(71)
سامیھ میخائیل رزق(74)



١٣٧

-  43(21)PCT/NA2006/001199
(22)2006/12/13
سكرتاز- β ثانى فنیل ایمیدازوبیریمیدین وأمینات ایمیدازول كمثبطات لـ(54)

DIPHENYLIMIDAZOPYRIMIDINE AND-IMIDAZOLE AMINES
AS INHIBITORS OF B-SECRETASE.

ویــث(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  44(21)PCT/NA2006/001208
(22)2006/12/14
واستخدامھا كمثبطاتpyridazin-3(2H)-one أون-(٢H(٣- مشتقات بیریدازین(54)

inhibitorsلـ PDE4
Pyridazin-3(2H)-One Derivatives And Their USE As PDE4 Inhibitors

.سفارما اس ایھالمیرال برود(71)
.شركة أبو ستة (74)

-  45(21)PCT/NA2006/001223
(22)2006/12/18
طرق وتركیبات إللتئام الجروح(54)

METHODS AND COMPOSITIONS FOR WOUND HEALING

ذي أوھایـو سـتایت یونیفیرسـیتي ریسـارتـش فاوندیشـان(71)
زوجدى نبیھ عزی(74)



١٣٨

-  46(21)PCT/NA2006/001275
(22)2006/12/27
) اكسى ) حلقىبروبیل–) ھیدروكسى مثیل –١(( ایزوبروبیل –عملیھ لتحضیر ثانى (54)

.مثیل فوسفونات 
PROCESS FOR PREPARING DI-ISOPROPYL
((1(HYDROXYMETHYL)-CYCLOPROPYL)OXY)
METHYLPHOSPHONATE

إل جى الیف ساینسز لیمتد(71)
محمود رجـائى الـدقى(74)

-  47(21)PCT/NA2006/001283
(22)2006/12/27
مركبات ھتیروأریل ، وفنیل سلفامویل ، مستبدلة(54)

SUBSTITUTED HETEROARYL-AND PHENYLSULFAMOYL
COMPOUNDS

فایـزر برودكتس انــك(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  48(21)PCT/NA2006/001284
(22)2006/12/27
موسع انفى و استخداماتھ(54)

NASAL DILATOR AND USES THEREOF

الكسندر یازدى(71)
محمد محمد بكیر(74)



١٣٩

-  49(21)PCT/NA2007/001299
(22)2007/11/25
یفنظام تكث(54)

CONDENSING SYSTEM

شركة مساھمھ ألمانیة–جیا اینیرجیتیشنك جى ام بى اتش (71)
سمر أحمد اللباد(74)

-  50(21)PCT/NA2007/001356
(22)2007/12/4
أریل أمین–) إندونیل سلفونیل-١H(-٢مشتقات (54)

2-(1H-INDOLYLSULFANYL)-ARYL AMINE DERIVATIVES

شركة مساھمھ دنماركیة–اتش الندبیك ایھ اس (71)
سمرأحمد اللباد(74)

-  51(21)PCT/NA2007/001358
(22)2007/12/4
ثیوفین[B] فیوران وبنزو[B] مشتقات بنزو(54)

BENZO[B]FURANE AND BENZO[B]THIOPHENE
DERIVATIVES

شركة مساھمة دینماركیة–اس /یھ اتش لیندبیك ا(71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٤٠

-  52(21)PCT/NA2007/001360
(22)2007/12/5
(54)(5Z) -5- (6-٣، ١-] أمینو)داي كلورو فینیل- ٦، ٢[(-٢-) كینوكسالینیل میثیلیدین-

أون- (٥H(٤-ثیازول 
5Z)-5-(6-QUINOXALINYLMETHYLIDENE)-2-[(2,6-
DICHLOROPHENYL)AMINO]-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE

جالكسو سمبث كالین ال ال سي(71)
ھدى آنیس سراج الدین(74)

-  53(21)PCT/NA2007/001369
(22)2007/12/5
الكیل كوینولین والكیل كوینازولین كمعدالت كیناز(54)

ALKYLQUINOLINE AND ALKYLQUINAZOLINE KINASE
MODULATORS

شركة بلجیكیة مساھمة.فى . جانسن فارما سوتیكا أن (71)
ھدى آنیس سراج الدین(74)

-  54(21)PCT/NA2007/001379
(22)2007/12/9
مركبات أوكسابیسبیدین جدیدة لعالج عدم إنتظام القلب(54)

A HOST CELL COMPRISING A VECTOR FOR PRODUCTION
OF PROTEINS REQUIRING GAMMA-CARBOXYLATION

شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى (71)
ھدى آنیس سراج الدین(74)



١٤١

-   55(21)2003060584
(22)2003/6/18
مشتقات كینوكلیدین كاربامات جدیده وتركیبات طبیھ تحتوى علیھا(54)

NOVEL QUINUCLIDINE CARBAMATE DERIVATIVES AND
MEDICINAL COMPOSITIONS CONTAINING THE SAME.

البوراتوریس المیرال،اس،ایھ(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   56(21)2007060302
(22)2007/6/5
)الذاتى ( الكمبیوتر الكتابى (54)

Auto – writing computer

نیفین توفیق اسماعیل الشوربجى(71)

-   57(21)2009081205
(22)2009/8/10
والتشیید تحت سطح الماء ، ّمعدة متحركة للحفر بدون قوائم ثابتة ، لصیانة وأعمال اآلبار(54)

ومثل ذلك من مركب
MOBILE EQUIPMENT FOR RISERLESS DRILLING, WELL
INTERVENTION, SUBSEA CONSTRUCTION AND THE LIKE
FROM A VESSEL-EQUIPEMENT MOBILE POUR FORAGE
SANS TUBE-GUIDE, INTERVENTION DE PUITS,
CONSTRUCTION SOUS-MARINE ET SIMILAIRE A PARTIR
D''UN NAVIRE

شركة نرویجیة مساھمة–إس /نورشور دریللینج إیھ(71)
ج الدینھدى سرا(74)



١٤٢

-   58(21)PCT/NA2007/001419
(22)2007/12/16
ستیرویدیة- معدالت مستقبل بروجیستیرون غیر(54)

NON- STEROIDAL PROGESTERONE RECEPTOR
MODULATORS

بایر شرینج فارما أكتنجیز لشافت(71)
سھیر میخائیل رزق(74)

-   59(11)023544
(21)2004060274
جھاز مجمع أتربة دوامى لمكنسة كھربائیة(54)

CYCLONE DUST COLLECTING APPARATUS FOR A VACUUM
CLEANER

شركة كوریة محدودة–سامسونج كوانجو الیكترونیكس كو ال تي دي (71)
سمر اللباد(74)

-   60(11)023545
(21)2004060275
جھاز مجمع أتربة دوامى لمكنسة كھربائیة(54)

CYCLONE DUST COLLECTING APPARATUS FOR A VACUUM
CLEANER

شركة كوریة محدودة–سامسونج كوانجو الیكترونیكس كو ال تي دي (71)
سمر اللباد(74)



١٤٣

-   61(11)024376
(21)PCT/NA2006/001269
فلوڤین والمركبات ألكنیل-٦-أریل -٦ألكیل فلوڤین و - ٦-أریل -٦تخلیق محسن لمركبات (54)

ات الصلة بھاذ
IMPROVED SYNTHESIS OF 6-ARYL-6-ALKYL FULVENES, 6-
ARYL-6-ALKENYL FULVENES, AND RELATED COMPOUNDS

شافرون فیلبیس شامیسال كومباني ال بي(71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   62(11)024207
(21)2004060261
صیدالنیة تحتوى وثیادیازین جدیدة وعملیة لتحضیرھا وتركیباتمركبات بنزوثیازین وبنز(54)

علیھا
NEW BENZOTHIAZINE AND BENAZOTHIADIZINE
COMPOUNDS, A PROCESS FOR THEIR PREPARATION AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING THEM

لي البوراتوارز سیرفیر(71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   63(11)024243
(21)2005060267
التزییتطریقة تخلیق اضافات لتحسین معامل اللزوجة وخفض نقطة انسكاب زیوت(54)

SYNTHESIS OF VISCOSITY INDEX IMPROVER AND POUR
POINT DEPRESSANT ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS

هللاحمد مصطفى النحاس عبد الحمید حسب (71)



١٤٤

-   64(11)024391
(21)PCT/NA2006/001181
طریقة ونظام للتسوق(54)

A SHOPPING SYSTEM AND METHOD

ماركیتنج انتلیكتیول بروبیرتیز بى تى اى لیمتد–یو (71)
.جورج عزیز(74)

-   65(11)024500
(21)PCT/NA2006/001259
بھدرجة أول أكسید الكربونC2 محفز وعملیة لتخلیق مواد مؤكسجة(54)

A CATALYST & PROGRESS FOR THE SYNTHESIS OF C2-
OXYGENATED BY THE HYDROGENATION OF CARBON
MONOXIDE

دالیان(71)
سمر احمد اللباد(74)

-   66(11)024192
(21)PCT/NA2006/001169
جھاز متكامل الزالة التلوت من المیاه وانتاج قوة كھربائیة(54)

INTEGRATED DEVICE FOR THE DECONTAMINATION OF
WATER & PRODUCTION OF ELECTRICAL POWER.

.سنترو دى انفیستیجاسیونیز اینیرجیتیكاس میدیوا مبینتالیس واى تیكولوجیكاس(71)
.سھیر میخائیل رزق(74)



١٤٥

بیان استدراك 
براءات صادرة اتفاقیة باریس



١٤٦

ایو  دة م أ بجری ق الخط ن طری شر ع م الن دد ٢٠١٢ت م ٧٢٩ع ب رق ن الطل شر ع بالن
ة ٢٥٦٢٩براءاه رقم ٣٧١/٢٠٠٨ ى إطار اتفاقی البراءات الصادرة ف ب خاص ب والطل

-:ھ فى اطار اتفاقیة باریس وبیاناتھ كاالتىوالصحیح انPCTالتعاون بشأن البراءات 
-   1(21)025629

(22)2008/3/5
(71)TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.

(72)MINA FREIRE

ROBERTO BAIGORRI EKISOAIN

ANGEL MARIA ZAMARRENO ARREGUL

EVA BACAICOA LLUNDAIN

JOSE MARIA GARCIA

سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ(74)
)كالبى أو ذو كالب(مركبات معدن دبالى ھیترو جزیئى (54)
(31)200800449 - 200700595
(32)2008/2/19 - 2007/3/7
(33)ES
(51)int. Cl. 15/02,15/06,19/00,3/06,5/02,C05F11/02,C07F1/08



١٤٧

بیان
باستدارك رسوم سنویة 



١٤٨

فى ٢٠١٢جریدة ینایر ٧٢٥بجریدة براءات االختراع عدد ٢٠٠٨٠٧١١٤٩تم النشر عن سقوط الطلب 
ار  صلھ اخط م ی ھ ل ین ان ة وتب ى بالمھل د انتھ سابعة وق ى ال ة حت سنة الثانی م ال داد رس دم س ام لع ك الع المل

ب با دكتوربالمطال تاذ ال سید االس ذكرة ال ى م اء عل سداد وبن ة / ل ى المؤرخ ث العلم ر البح وزی
ذا ٠٢/١٢/٢٠٠٦فى  ات ھ سنویة وبیان ى سداد الرسوم ال وبالتالى تم اخطار صاحب الشان باالستمرار ف

ـ:الطلب ھى 

-   1(21)2008071149
(22)2008/7/7
للحراره ومانعھ للحرق فى اره وحافظھطریقھ انتاج حاویات ورقیھ او بالستیكیھ عازلھ للحر(54)

نفس الحاویھ
METHOD FOR PRODUCING PAPER OR PLASTIC CONTAINER
OF HEAT INSULATION, HEAT PRESERVATION AND SCALD
PREVENTION AND THE SAME CONTAINER OBTAINED
THEREBY

جانق- انق شانق ، مى و/ شیمكال تكنولوجى كو ، لیمتد ویمثلھا -ریش كاب بیو (71)
خالد محمد سالمھ(74)



١٤٩

بیان
باستدراك متنازل عنھ



١٥٠

١٨٢٠/٢٠٠٩بالمتنازل عنھ للطلب رقم ٨٢٩عدد ٢٠١٢تم النشر بطریق الخطأ فى جریدة مایو 
ـ :وبیاناتھ كاالتى

-   1(21)2009121820
(22)2009/12/13
عدنان محمد الحاج حسن(71)

الدورالرابعالجمعیة امبابة الجیزة ملك مختارابراھیم ھاللشـارع مصطفى كامل ارض22

الحجریةمنشأة ووحدة حراریة بخاریة لمعالجة المنتجات النباتیة من االفات(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 



 

 
 
 

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

             أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا           أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

جريدة براءات االختراع

ممكتب براءات االختراعكتب براءات االختراع

 )732(    العدد رقم         2012عدد  اغسطس 



     

 إعــــداد
 

 أميــرة محمــد أحمــد. مرفت توفيق عبــد اهللا     أ . أ

 كريم محمد عزت بهجت فايد. أحمد حسـين أحمـــد      أ. أ

 
 مراجعــــة

 

 ايناس عبد الباســــط. أ

 شيماء ابراهيـم نبيـــل. فرج محمــــــد يوسف     أ. أ

 زينب صبــح. أ
 
 

 دعــم فنــى
 

 يــر سعيــد حلمــىسه. م
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 مكتب براءات االختراع: الناشر 
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 فھـــرس العدد 
  الموضــوع                              رقم الصفحة

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------------------- -

- -----والمقدمة فى اطارمعاهدة باريس 2012بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر يوليه 1

والمقدمة فى اطار اتفاقية التعاون بشأن       2012بـيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر يوليه         8

 ---------------------------------------------PCTالبراءات 
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 2012التى تم قبولھا خالل شھر يوليه بالطلبات 
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 والمقدمة فى إطار معاھدة باريس
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 يعترض كتابة على السير فى إجراءات البراءة بإخطار نأيجوز لكل ذى شأن
راءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستين  ى مكتب ب وجه إل ي

 ً وما  من تاريخ االعالن عن قبول الطلب فى جريدة براءات االختراع ، يأتى ھذا ي
ادة  ن الم ثة م رة الثال ام الفق يقاً ألحك ية 16تطب وق الملك ة حق ون حماي ن قان  م

  "2002 لسنة 82الفكرية الصادر بالقانون رقم 



 

2005070338  (21) 

2005/7/26  (22) 

 (71)  المركز القومى للبحوث

  (72)  د أحمد عبد الغفارمحمو. د.أ

   إلھام أحمد محمد. د.أ

   نيفين محمد أحمد.د

  

 (74)  ماجده محسب السيد

للتآكل و اآلمنة بيئيآ  تحضير مخضبات الفوسفات و الموليبدات و الفوسفوموليبدات المثبطة
  من خامات محلية للتطبيقات الطالئية

(54) 

int. Cl. C09D5/08,C23C22/07,C23C22/50,C23C8/52,C23C8/58  (51) 

  

 

-   1  

 

2008091463  (21) 

2008/9/2  (22) 

 (71)  المركز القومى للبحوث

  (72)  مجد متولى بدر

   عفاف علي حسين ندا

   حسام الدين عبد الفتاح احمد حامد الناظر

   احمد محمد خليل محمد

  

 (74)  ماجدة محسب السيد

 (54)  حفزات ضوئيه كرويه تعتمد على مواد بوليمريهطريقه لتحضير م

int. Cl. B01J21/06,B01J35/08,B01J37/12  (51) 

  

 

-   2  
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2008111865  (21) 

2008/11/16  (22) 

 (71)  اسامة نسيم ابراھيم بركات

  (72)  اسامة نسيم ابراھيم بركات

  

 (54)  جھاز التحكم فى زيادة منسوب الماء

int. Cl. F16K 31/18  (51) 

  

 

-   3  

 

2009020191  (21) 

2009/2/10  (22) 

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY) (71) 

RUBEN D.MARTINEZ (72)  

JUNRU JIAO  

 (74) محمد كامل مصطفى . د

لزمن ترحل  )التوموجرافيا(طريقه للتصوير القطاعى اى التصوير الشعاعى المقطعى 
االتجاھات بشكل  ك زلزالى مجسم ثالثى االبعاد فى اوساط موحده الخواص فى جميعوتحر

  مستعرض

(54) 

12/070,966 (31) 

2008/2/22 (32) 

US (33) 

int. Cl. G01V/28  (51 ) 

-   4  
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2009030413  (21) 

2009/3/29  (22) 

 (71)  رامى صفوت كامل محمود احمد

  (72)  احمدرامى صفوت كامل محمود 

 (54)  المولد الھيدروجيني للطاقة الكھربية

int. Cl. C25B1/02,F02B51/00,F02M27/00  (51 ) 

-   5  

 

2009111670  (21) 

2009/11/11  (22) 

OMNIGLASS LTD (CANADA) (71) 

LAURENCE W. DAVIES (72)  

MATTHEW DAVID DEWITT  

 (74)  اللباداحمد سمر 

 (54)  مبنى  مشكل بالبثق والسحب الستخدامه كعضو إطار لھيكل جداري خارجي فيجزء

CA2644212 (31) 
14/11/2008 (32) 

CA (33) 
int. Cl. E04B2/56  (51 ) 

-   6  

 

2009111691  (21) 

2009/11/17  (22) 

 (71)  محمد عبد هللا عبد الغفار سعيد

  (72)  محمد عبد هللا عبد الغفار سعيد

(54 ) 

-   7  

  تركيبه لعالج الحمى القالعيه فى المواشى
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2010030413  (21) 

2010/3/16  (22) 

 (71)  اسامه نسيم ابراھيم بركات

  (72)  اسامه نسيم ابراھيم بركات

 (54)  منظم ترشيد المياه

int. Cl. A23G3/00; A23G3/34; A23G9/32  (51)  

-  8  

 

2010061083  (21) 

2010/6/22  (22) 

 (71)  جورج كامل مينا قدسى

  (72)  جورج كامل مينا قدسى

  

وحده تھويه  كابينه مجھزه للمخدمات واجھزه الشبكات مزوده بوحده تحكم فى المناخ و
  احتياطيه

(54) 

int. Cl. A47B 81/00,H05K 5/03  (51) 

  

 

-  9  

 
 

2010071176  (21) 

2010/7/12  (22) 

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY) (71) 

Bruce Alan Hobbs (72)  

Dieter Werthmuller  

 (74)   محمد كامل مصطفى . د

درجيه عابره  طريقه لتحديد تباين خواص المقاومه النوعيه من استجابه كھرومغناطيسيه
  لالرض واستجابه كھرومغناطيسيه ذرويه عابره للنبض

(54) 

12/460,183 (31) 

15/07/2009 (32) 

US (33) 

int. Cl. G01V 3/12  (51)  

-  10  
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2010091651  (21) 

2010/9/29  (22) 

VOITH PATENT GMBH (GERMANY) (71) 

KLAUS MOMBOUR (72)  

 (74)  اللباداحمد سمر 

 (54)  جھاز لتخميد قوى الجر واالنضغاط

09171936.9 (31) 

01/10/2009 (32) 

EP (33) 

int. Cl. 9/04,B61G 11/12  (51) 

  

 

-  11  
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 انبي
 2012التى تم قبولھا خالل شھر يوليه بالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 
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ل ذى شأن "   يعترض كتابة على السير فى إجراءات البراءة بإخطار يوجه نأيجوز لك

باب اال ضمناً أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن إل وماً م تين ي الل س ك خ راض وذل عت
راءات االختراع ، يأتى ھذا تطبيقاً ألحكام  بول الطلب فى جريدة ب اريخ االعالن عن ق ت

ادة  ثة من الم رة الثال ون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون 16الفق  من قان
  "2002 لسنة 82رقم 
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2008030381  (21) 

2008/3/5  (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF 
AMERICA) 

(71) 

GATTO, Joseph, Anthony (72)  

WARREN, Raphael  

HAMMONS, John, Lee  

  

 (74)  ھدى انيس سراج الدين 

 (54)  فوط صحية بھا لوسيونات طاردة للماء

PCT/IB2006/053158 - 11/222, 654 (31) 

2006/9/7 - 2005/9/9 (32) 

US (33) 

int. Cl. A61F 13/15,A61L 15/34  (51) 

  

 

-   1  
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2008040709  (21) 

2008/4/30  (22) 

1-COATEX S.A.S. - FRANCE
2-OMYO DEVELOPMENT AG - FRANCE 

(71) 

MONGOIN, Jacques (72)  

BURI, Matthias  

GANE, Patrick
GUERRET OLIVIER
ROUSSET JACKY
SAUNDERS, GEORES 

 

  

 (74) سمر احمد اللباد  

توليفة بوليمرية ذات  عملية لتصنيع راتنج حراري التلدن ذو مقاومة صدم محسنة، باستخدام
  التي تم الحصول وظيفة أكسيد بولي ألكيلين مطعم واحدة على األقل والراتينجات

(54) 

PCT/IB2006/003054 - 0511274 (31) 

2006/10/23 - 2005/11/04 (32) 

FR (33) 

int. Cl. 290/14,291/00,C08F 265/04,C08K 5/00,C08L 51/00  (51) 

  

 

-   2  

 



 
2008071211  (21) 

2008/7/20  (22) 

TD LIGHT SOIDN AB - SWEDEN (71) 

DUNGSKOG, TAGE (72)  

  

 (74)  شركة سماس للملكيه الفكريه

 (54)  جھاز لدورات انبوبية فلورسنتية

PCT/SE2007/050079 - 0600288-5 (31) 

2007/2/8 - 2006/2/9 (32) 

SE (33) 

int. Cl. H05B 33/08  (51) 

  

 

-   3  
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2008111832  (21) 

2008/11/10  (22) 

METHANOL CASALE S.A. - SWITZERLAND (71) 

FILIPPI, Ermanno (72)  

RIZZI, Enrico  

TAROZZO, MIRCO  

 (74) د  سمر احمد اللبا

 (54)  مفاعل ثابت درجة الحرارة

06009888.6 - PCT/EP2007/003757 (31) 

2006/5/12 - 2007/4/27 (32) 

EP (33) 

int. Cl. B01J 8/02,G01M 3/22  (51) 

  

 

-   4  
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2008111878  (21) 

2008/11/18  (22) 

DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

VAIRO, Giuseppe (72)  

LISTA, Giuseppe  

  

 (74)  ھدى أحمد عبد الھادى

 (54)  لدينة مرنة من البولى يوريثان لھا مقاومة معززة للتحلل المائى

60/801,335 - PCT/US2007/069108 (31) 

2006/5/18 - 2007/5/17 (32) 

US (33) 

int. Cl. 18/66,C08G 18/42  (51) 

  

 

-   5  

 



 
2008122008  (21) 

2008/12/14  (22) 

SAPPI MANUFACTURING (PTY) LTD - SOUTH AFRICA (71) 

WEIGHTMAN, Derek Andrew (72)  

FISCHER, Habil Klaus  

MOBIUS, Heinzhorst  

  

 (74)  محمود رجـائى الـدقى

 (54)  شبطريقه النتاج سيليلوز قلوى عن طريق معالجه لب خ

2006/04915 - PCT/IB2007/052212 (31) 

2006/6/14 - 2007/6/12 (32) 

ZA (33) 

int. Cl. C08B 1/00,D21C 9/00  (51) 

  

 

-  6  
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2008122013  (21) 

2008/12/15  (22) 

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
NETHERLANDS 

(71) 

BRAS, Eduard Coenraad (72)  

ISMAIL MOSTAFA HUSSEIN MO-HAMMED  

KUMAR, Paramasivam Senthil  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 

 (54)  طريقة وجھاز لمعالجة تيار ھيدروكربونى

06115604.8 - Pct/ep2007/055866 (31) 

2006/6/16 - 2007/6/14 (32) 

EP (33) 

int. Cl. C10G 5/06,C10G 7/02,C10L 3/10,F25J 1/02,F25J 3/02  (51) 

  

 

-  7  



 
2009020269  (21) 

2009/2/26  (22) 

IMERYS - FRANCE (71) 

ALARY, Jean, Andre (72)  

PARIAS, Thomas  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 

لتصنيعھا،  دعامات شبيھة بالقضبان ومواد إضافة مضادة للتدفق العكسي، وطرق
  واستخدامھا

(54) 

PCT/IB2007/003613 - 11/469,589 - 11/624,057 (31) 

2007/8/30 - 2006/9/1 - 2007/1/17 (32) 

US (33) 

int. Cl. C04B 35/111,C09K 8/80  (51) 

  

 

-  8  
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2009060908  (21) 

2009/6/14  (22) 

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
NETHERLANDS 

(71) 

MULDER, Dominicus Fredericus (72)  

  

 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  تجميعة من ألواح حارفة ومانعات للتسرب وطريقة لتجميع مبادل حراري

06126093.1 - PCT/EP2007/063760 (31) 

2006/12/14 - 2007/12/12 (32) 

EP (33) 

int. Cl. F28F 9/22  (51) 

  

 

-  9  

 



 
2009091358  (21) 

2009/9/16  (22) 

SMS CONCAST AG - SWITZERLAND (71) 

RAUBER, Tobias (72)  

  

 (74)  ھدى انيس سراج الدين 

المنتجات التي يتم  طريقة لتعيين خصائص المظھر السطحي للمنتجات المعدنية ، وخاصة
  درفلتھا وسبكھا باستمرار، وجھاز لتنفيذ الطريقة المذكورة

(54) 

07405087.3 - PCT/EP2008/002206 (31) 

2007/3/19 - 2008/3/19 (32) 

EP (33) 

int. Cl. G01N 21/88  (51) 

  

 

-  10  
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2009101476  (21) 

2009/10/7  (22) 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) -SWEDEN (71) 

PARKVALL, Stefan (72)  

TORSNER, Johan  

TYNDERFELDT, Tobias  

ASTELY, David  

  

 (74) ى انيس سراج الدين  ھد

 (54)  طريقه للنقل المضمن لمعلومات استجابة البث

0700903-8 - PCT/SE2008/050387 (31) 

2007/4/11 - 2008/4/3 (32) 

SE (33) 

int. Cl. H04L 1/16  (51) 

  

 

-  11  

 



 
2009101582  (21) 

2009/10/25  (22) 

ALAVI, Kamal - SWITHERLANDS (71) 

ALAVI, Kamal (72)  

  

 (74)  ھدى انيس سراج الدين 

 (54)  الغالف ماده مرنه متعدده الطبقات لغالف بالون قابل للنفخ وطريقه النتاج

PCT/EP2008/003347 - 00702/07 (31) 

2008/4/25 - 2007/4/28 (32) 

CH (33) 

int. Cl. B32B 27/02,B32B 27/12,B32B 5/02,B64B 1/14,B64B 1/58  (51) 

  

 

-  12  
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2009111668  (21) 

2009/11/11  (22) 

INDUSTRIE DE NORA S.P.A. - ITALY (71) 

OTTAVIANI, Angelo (72)  

CARRETTIN, Leonello  

DI FRANCO, Dino Floriano  

MOJANA, Corrado  

PEREGO, Michele  

  

 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  لخاليا التحليل الكھربي الغشائيالكترود 

MI2007A000980 - PCT/EP2008/055887 (31) 

2007/5/15 - 2008/5/14 (32) 

IT (33) 

int. Cl. C25B 11/02  (51) 

  

 

-  13  

 



 
2010010120  (21) 

2010/1/24  (22) 

CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

YUAN, Sheery (72)  

GRABOWSKI, Marion  

  

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

 (54)  قاعده الوعاء المعدنى

11/782,749 - PCT /US 2008/070735 (31) 

2007/7/25 - 2008/7/22 (32) 

US (33) 

int. Cl. B65D 1/16  (51) 

  

 

-  14  
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2010020194  (21) 

2010/2/7  (22) 

DOLO MASNOU, Francisco Javier - SPAIN (71) 

DOLO MASNOU, Francisco Javier (72)  

  

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

 (54)  نظام مائى اقتصادى للتجھيزات المحليه وما شابه

PCT / ES 2007 / 000483 (31) 

2007/8/8 (32) 

ES (33) 

int. Cl. B03B 1/04,C02F 1/00,C02F 1/00,C02F 1/78,C02F 1/78  (51) 

  

 

-  15  

 



 
2010020231  (21) 

2010/2/10  (22) 

Sasingrob UH HUD GmbH - GERMANY (71) 

SIEFERT, Rolf (72)  

SEIFERT, Frank  

FROEHLICH, Frank  

BURCKHARDT, Wolfgang  

SCHWEFER, Meinhard  

 (74)  سمر احمد اللباد 

 N2O  (54) طريقه انتاجه، واستخدامه لتفكيكمحفز ، و

PCT/EP2008/005685 - 10 2007 038 711.5 (31) 

2008/7/11 - 2007/8/14 (32) 

DE (33) 

int. Cl. B01D 53/86,B01J 23/86,B01J 35/10,B01J 37/02  (51)  

-  16  
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2010030360  (21) 

2010/3/7  (22) 

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP
 UNITED STATES OF AMERICA

(71) 

COLLINS, Kathy S. (72)  

MCDANIEL, Max P.  

  

 (74)  شركه سماس للملكيه الفكريه

 (54)  طرق لتحضير حفاز بلمره

11/862,014 - PCT/US08/011068 (31) 

2007/9/26 - 2008/9/24 (32) 

US (33) 

int. Cl. B01J 21/06,B01J 23/26,B01J 35/10,B01J 37/02,B01J 
37/08,C08F 10/00,C08F 4/18,C08F 4/24  

(51) 

  

 

-  17  

 



 
2010030361  (21) 

2010/3/7  (22) 

SSM SCHARER SCHWEITER METTLER AG-SWITZERLAND (71) 

BONI, Franz (72)  

  

 (74)  سماس للملكيه الفكريه

 (54)  طريقه لمراقبه وجود ماده صقل

PCT/EP2007/007930 (31) 

2007/9/12 (32) 

EP (33) 

int. Cl. B65H 71/00,D06B 23/28  (51) 

  

 

-  18  

20 
 

 

 

 

2010030384  (21) 

2010/3/10  (22) 

UNILEVER PLC- UNITED KING DOM (71) 

SMITH, Ian (72)  

  

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

 (54)  )الثيانين(سود من ماده اوليه طريقه لتصنيع مشروب الشاى اال

07116753.0 - PCT/EP2008/060323 (31) 

2007/9/19 - 2008/8/6 (32) 

EP (33) 

int. Cl. A23F 3/14,A23F 3/16,A23F 3/30  (51) 

  

 

-  19  

 



 
2010030405  (21) 

2010/3/15  (22) 

BASF SE - GERMANY (71) 

KLEINSCHMIDT, Scott (72)  

  

 (74)  طه حنفي محمود

 (54)  تركيب غباري لمكافحه الحشرات

PCT/EP2007/059833 (31) 

2007/9/18 (32) 

EP (33) 

int. Cl. A01N 25/10,A01N 25/12,A01N 47/02,A01P 7/04  (51) 

  

 

-  20  

21 
 

 

 

 

2010030473  (21) 

2010/3/23  (22) 

1-NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD. - Japan 
2- Japan Oil, Gas and Metals National Corporation - Japan 
3- INPEX CORPORATION - Japan
4- NIPPON OIL CORPORATION - Japan 
5-Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. - Japan 
6- COSMO OIL CO., LTD. - Japan 

(71) 

TANAKA, Yuichi (72)  

  

 (74)  سراج الدينھدى انيس 

 (54)  طريقه النتاج نفثا تخليقيه

2007-256547 - 2007-256548 - PCT/JP2008/067308 (31) 

2007/9/28 - 2007/9/28 - 2008/9/25 (32) 

JP (33) 

int. Cl. C10G 45/02  (51) 

  

 

-  21  

 



 
2010030489  (21) 

2010/3/25  (22) 

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP  (71) 

YANG, Qing (72)  

CRAIN, Tony R.  

  

 (74)  شركة سماس للملكيه الفكريه

 (54)  حفازات بلمره النتاج بوليمرات تدمج المونمر االسھامي بدرجه كبيره

11/904,728 - PCT/US08/011055 (31) 

2007/9/28 - 2008/9/24 (32) 

US (33) 

int. Cl. C07F 17/00,C08F 10/00,C08F 4/6592  (51) 

  

 

-  22  

22 
 

 

 

 

2010050832  (21) 

2010/5/20  (22) 

UNILEVER PLC- UNITED KKING DOM (71) 

KADAM, Manoj, Krishna (72)  

NADAKATTI, Suresh, Murigeppa  

TENDULKAR, Mahesh, Subhash  

  

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

 (54) واالمالح وعملية لتحضيره  كانيه ازاله االيوناتالكترود المتركيب 

2457/MUM/2007 - PCT / EP 2008 / 065643 (31) 

2007/12/14 - 2008/11/17 (32) 

IN (33) 

int. Cl. C02F 1/461,C02F 1/469,H01G 9/04,H01M 4/04  (51) 

  

 

-  23  

 



 
2010060913  (21) 

2010/6/1  (22) 

TRANSOCEAN SEDCO FOREX VENTURES LIMITED
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

RODGER, Bradley, Ray (72)  

  

 (74)  نزيه اخنوخ صادق الياس

 (54)  لوحه تحكم غايه فى الصغر لوصله تليسكوبيه

61/015,494 - PCT/US2008/088057 (31) 

2007/12/20 - 2008/12/22 (32) 

US (33) 

int. Cl. E21B 47/00  (51) 

  

 

-  24  

23 
 

 

 

 

2010060974  (21) 

2010/6/9  (22) 

P&C Hennessy Holdings, Inc. - CANDA (71) 

HENNESSY, Philip (72)  

  

 (74)  محمد طارق ابو رجب

 (54)  محبس تواليت موفر للماء مضغوط

12/001,338 - PCT/CA2008/002100 (31) 

2007/12/11 - 2008/12/2 (32) 

CA (33) 

int. Cl. E03D 1/08  (51) 

  

 

-  25  

 



 
2010061001  (21) 

2010/6/14  (22) 

POLIMERI EUROPA S.p.A. - ITAYL (71) 

CARATI, Angela (72)  

BERTI, Donatella  

MILLINI, Roberto  

RIVETTI, Franco  

MANTEGAZZA, Maria, Angela  

GIROTTI, Gianni  

 (74)  سمراحمد اللباد

 (54)  زيوليت TS-1 عمليه لتحضير مركبات

MI2007A002342 - PCT/EP2008/010290 (31) 

2007/12/14 - 2008/12/3 (32) 

IT (33) 

int. Cl. B01J 29/89,B01J29/035,C01B 37/02  (51)  

-  26  

 

2010061096  (21) 

2010/6/27  (22) 

FATEC, S.A- SPAIN (71) 

SANCHEZ RENASCO, Jesus (72)  

SANCHEZ RENASCO, Joé Maria  

  

 (74)  شركه سماس للملكيه الفكريه

 (54)  قوالب الخرسانه المستخدمه في بناء االعمده المنشوريه

P 200800237 - PCT/ES2008/000725 (31) 

2008/1/30 - 2008/11/20 (32) 

ES (33) 

int. Cl. E04G 13/02  (51)  

-  27  

24 
 

 

 

 



 
2010061126  (21) 

2010/6/30  (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

LANT, Neil, Joseph (72)  

SADLOWSKI, Eugene, Steven  

WENNING, Genevieve, Cagalawan  

  

 (74)  ھدى انيس سراج الدين

 (54)  عامل تدرج لونى نسيجى وانزيمتركيبات محتويه على 

61/009,982 - 61/114,599 - PCT/IB2008/055469 (31) 

2008/1/4 - 2008/11/14 - 2008/12/19 (32) 

US (33) 

int. Cl. C11D 3/386,C11D 3/40  (51)  

-  28  

25 
 

 

 

 

2010071175  (21) 

2010/7/12  (22) 

BABCOCK & WILCOX POWER GENERATION GROUP, INC.
UNITED STATES OF AMERICA 

(71) 

WHITE, William, J. (72)  

ALBRECHT, Melvin, J.  

MARSHALL, Jason, M.  

SHIFFER, Dennis, R.  

  

 (74)  ھشام مفيد الديب

 (54)  مبادل حرارى

61/020,882 - PCT / US 2009 / 030978 (31) 

2008/1/14 - 2009/1/14 (32) 

US (33) 

int. Cl. F28F 9/00  (51)  

-  29  

 



 
2010081380  (21) 

2010/8/17  (22) 

De La Rue International Limited - UNITED KING DOM (71) 

BRAY, David (72)  

  

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

 (54)  وثيقه امنيه تشتمل على خاصيه امنيه ذات طبقه بھا جسيمات

0803866.3 - PCT /GB 2009/000491 (31) 

2008/2/29 - 2009/2/20 (32) 

GB (33) 

int. Cl. B41M 3/16  (51) 

  

 

-  30  
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2010091520  (21) 

2010/9/05  (22) 

JOHNSON MATTHEY PLC- UNITED KING DOM (71) 

POTTER, Gavin (72)  

WILSON, Gordon Edward  

MACLEOD, Norman  

LARA, Antonio Chica  

CANOS, Avelino Corma  

LOPEZ, Yonhy Saavedra  

 (74)  سمراحمد اللباد

 (54)  مواد لنزع الكبريت

0804570.0 - PCT/GB2009/050190 (31) 

2008/3/12 - 2009/2/25 (32) 

GB (33) 

int. Cl. B01J 23/80,C10G 25/00,C10G 45/04  (51)  

-  31  

 



 
2010122146  (21) 

2010/12/19  (22) 

YALE UNIVERSITY- UNITED STATES OF AMERICA (71) 

MCGINNIS, Robert, L (72)  

ELIMELECH, Menachem  

  

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

 (54)  امامى) تناضح(عمليات فصل تنافذ 

61/074195 - 61/074199 - PCT /US 2009/048137 (31) 

2008/6/20 - 2008/6/20 - 2009/6/22 (32) 

US (33) 

  

 

-  32  
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2011010027  (21) 

2011/1/5  (22) 

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. - SWITZERLAND (71) 

FLICK, Jean-Mare (72)  

  

 (74)  ھدى انيس سراج الدين

 (54)  نظام تدفق باالستشعار

PCT/EP2009/003668 - 08252328.3 (31) 

2009/5/25 - 2008/7/8 (32) 

EP (33) 

int. Cl. A24F 13/00,A24F 47/00,G01F 1/69  (51) 

  

 

-  33  

 



 
2011040535  (21) 

2011/4/6  (22) 

SASINGROB UHDE GMBH - GERMANY (71) 

KIM, Ronald (72)  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 

 (54)  وسيله توزيع ھواء لتيار ھواء رئيسي في افران الفحم

PCT/EP2009/006527 - 10 2008 050 599.4 (31) 

2009/9/9 - 2008/10/9 (32) 

DE (33) 

int. Cl. C01B 5/06  (51) 

  

 

-  34  
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2011040574  (21) 

2011/4/13  (22) 

LOURENÇO, Paulo Roberto - BRAZIL (71) 

LOURENÇO, Paulo Roberto (72)  

  

 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  ماكينه طباعه دواره ببكره قابله للشد اليا

PCT/BR2009/000316 - MU-8802293-5 (31) 

2009/10/13 - 2008/10/14 (32) 

BR (33) 

int. Cl. B41F 15/38  (51) 

  

 

-  35  

 



 
PCT/NA2007/000866  (21) 

2007/8/19  (22) 

TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY LIMITED- AUSTRALIA (71) 

VAN KANN, FRANK, JOACHIM (72)  

WINTERFLOOD, JOHN  

  

 (74)  ھدى آنيس سراج الدين

 (54)  مقياس تدرج الثقل النوعى

PCT/AU2006/001273 - 2006900193 - 2005906669 - 2005905524 (31) 

2006/8/31 - 2006/1/13 - 2005/11/29 - 2005/10/6 (32) 

AU (33) 

int. Cl. G01V 7/16  (51) 

  

 

-  36  
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PCT/NA2007/000867  (21) 

2007/8/19  (22) 

TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY LIMITED -AUSTRALIA (71) 

WINTERFLOOD, John (72)  

VAN KANN, Frank, Joachim  

MANN , Anthony, Gordon  

  

 (74)  ھدى انيس سراج الدين 

 (54)   الجاذبيه تدرجمقياس تدرج جاذبية لقياس المكونات فى اجھاد شد

2005905524 - 2005906669 - 2006900193 - PCT/AU2006/001276 (31) 

2005/10/06 - 2005/11/29 - 2006/1/13 - 2006/8/31 (32) 

AU (33) 

int. Cl. G01V 7/16  (51) 

  

 

-  37  

 



 
PCT/NA2007/001355  (21) 

2007/12/4  (22) 

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED 
(UNITED KINGDOM) 

(71) 

LI, KANG (72)  

COLLINS, IAN, RALPH  

LIVINGSTON, ANDREW, GUY  

WILLIAMS, JOHN, DALE  

 (74)  سمر أحمد اللباد

 (54) الغمر بالماء طريقه للحصول على الھيدروكربونات من تكوين تحت ارضى مسامى بطريقه

PCT/GB2006/002192 - 0512248.6 (31) 

2006/6/15 - 2005/6/16 (32) 

GB (33) 

int. Cl. E21B 43/20  (51 ) 

-  38  
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PCT/NA2007/000865  (21) 

2007/8/19  (22) 

TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY LIMITED -AUSTRALIA (71) 

WINTERFLOOD, John (72)  

VAN KANN, Frank, Joachim  

  

 (74)  ھدى انيس سراج الدين 

 (54) مقياس تدرج الجاذبية 

2005905524 - 2005906669 - 2006900193 - PCT/AU2006/001272 (31) 

2005/10/6 - 2005/11/29 - 2006/1/13 - 2006/8/31 (32) 

AU (33) 

int. Cl. G01V 7/16  (51) 

  

 

-   39  

 



 

PCT/NA2006/001253  (21) 

2006/12/24  (22) 

1-POLIMERI EUROPA S.P.A - ITALY 
2- ENI S.P.A -ITALY

(71) 

SPANO,Guido (72)  

RAMELLO, STEFANO  

GIROTTI, GIANNI  

RIVETTI, FRANCO  

CARATI, ANGELA  

 (74)  سمر احمد اللباد 

 (54)  محفز وعملية لتحضير ھيدروكربونات عطرية تحتوي على ألكيل

MI2004A001289 - PCT/EP2005/006704 (31) 

2004/6/25 - 2005/6/21 (32) 

IT (33) 

int. Cl. Int.Cl BO1J 29/70,Int.Cl CO7C 6/12  (51 ) 

-   40  
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PCT/NA2007/000868  (21) 

2007/8/19  (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF 
AMERICA) 

(71) 

LANT, NEIL, Joseph (72)  

PATTERSON, STEVEN, GEORGE  

 (74)  ھدى آنيس سراج الدين

 (54)  تركيبات منظف

PCT/IB2006/050576 - 05250998.1 (31) 

2006/2/22 - 2005/2/22 (32) 

EP (33) 

int. Cl. 3/06,3/12,C11D3/386  (51 ) 

-   41  

 



PCT/NA2007/000659  (21) 

2007/6/24  (22) 

SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V 
NETHERLANDS 

(71) 

BETTING MARCO (72)  

COLENBRANDER, Gerhardus Willem  

CUROLE, MICHAEL ALVIN  

KLAVER, THEODORUS CORNELIS  

PUIK, ERIC JOHANNES  

 (74)  سمر احمد اللباد 

 (54)  جھاز فصل دوامى وطريقة لنزع الغاز من خليط مائع

PCT/EP2005/057218 - 04107068.1 (31) 

2005/12/29 - 2004/12/31 (32) 

EP (33) 

int. Cl. 3/06,5/103,5/13,5/16&B01D19/00,5/181,B04C3/00  (51 ) 

-   42  
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2008081388  (21) 

2008/8/17  (22) 

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED 
STATES OF AMERICA) 

(71) 

JAYARATNE, KUMU DINI, C. (72)  

YANG, QING  

MCDANIEL, MAX, P  

ROHLFING, DAVID, C  

KRI SH-NASWAMY, RAJENDRA, K  

FRENCH, JIM, E  

 (74)  شركه سماس للملكيه الفكريه

وأنبوب  POLYETHYLENE COMPOSITIONS  من متعدد اإلثيلينتراكيب
  منھا مصنوع

(54) 

PCT/US2007/062546 - 11/358.959 (31) 

2007/2/22 - 2006/2/22 (32) 

US (33) 

int. Cl. 10/00&F16L9/12,101/00&C08F21/02,C08L23/06  (51 ) 

-   43  



 

2009091356  (21) 

2009/9/15  (22) 

IZCARA ZURRO, Jesus -SPAIN (71) 

IZCARA ZURRO, Jesus (72)  

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

 (54)  مائع عازل كھربى قابل للتحلل بعامل بيولوجى

PCT/ES2007/000148 (31) 

2007/3/16 (32) 

ES (33) 

int. Cl. H01B 3/20,H01F 27/12  (51) 

  

 

-   44  
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2009121783  (21) 

2009/12/7  (22) 

LUCITE INTERNATIONAL UK LTD- UNITED KINGDOM (71) 

DAVIES, Mark (72)  

 (74)  سمر احمد اللباد 

 (54)  تركيبه بوليمر

0711017.4 - PCT/GB2008/050415 (31) 

2007/6/8 - 2008/6/5 (32) 

GB (33) 

int. Cl. C08F 220/18,C08L 69/00  (51 ) 
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2010071156  (21) 

2010/7/7  (22) 

REYNOLDS, Richard, Arthur, Henry - AUSTRALIA (71) 

REYNOLDS, Richard, Arthur, Henry (72)  

  

 (74)  سمراحمد اللباد

 (54)  مجموعه تربينيه

2008900080 - PCT/AU2009/000010 (31) 

2008/1/8 - 2009/1/6 (32) 

AU (33) 

int. Cl. F01D 1/22,F01D 5/04,F01D 5/14,F03B 13/10,F03B 3/12  (51) 

  

 

-   46  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انبي
 2012التى تم قبولھا خالل شھر يوليه بالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاون اتفاقيــــة إطاروالمقدمة فى 
) 

35  

 ) من القانون 17وفقا الحكام المادة
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36  

راءة ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزي
ى  راض عل السير فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبين له ان الطلب يتعلق بشئون االعت

ية او صحية،  يمة عسكرية او امن ه ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى  راءة ف ب الب بول طل اريخ االعالن عن ق وما من ت سعين ي راض خالل ت ون االعت ويك

 . جريدة براءات االختراع
راض ى االعت رتب عل راءات اصدار ويت ى اج سير ف يھا وقف ال شار ال االت الم ى الح  ف

 "البراءة  



 

PCT/NA2005/000236  (21) 

2005/5/18  (22) 

Sankyo company limited - JAPAN (71) 

Koizumi makoto (72)  

morita koji  

  

 (74)  شركة ابوستة وشركاه للخدمات اإلدارية واالستشارية

2 نظائر جديدة لــ  (54)   ـ ادينيالت قصير السلسلة5، َ

 PCT/JP2003/014748 (31)  ـ  2002-334731 

2003/11/19 - 2002/11/19 (32) 

JP (33) 

int. Cl. A61P31/12; A61P35/00; A61P43/00;  (51) 

  

 

-   1  
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PCT/NA2006/000747  (21) 

2006/8/7  (22) 

.ASTRAZENECA AB - SWEDEN (71) 

EDWARDS, LOUISE (72)  

ISAAC, Methvin  

JOHANSSON, MARTIN  

KERS, Annika  

MALMBERG, Johan  

MCLEOD, Donald  

MINIDIS, Alexander  

STAAF, Karin  

SLASSI, Abdelmalik  

STEFANAC, Tomislav  

STORMANN, Thomas  

WENSBO, David  

XIN,Tao ,ARORA,Jalaj  

  

 (74)  عبد الھادىاحمد ھدى 

 – ethoxy] isoxazol-3-yl-) chlorohpenyl {-4 -3(-5[1 {-5( -4المركب
pyridine –)triazol-3-yl]1.2.4 [-methyl -4H   كمضاد لمستقبل الجلوتاميت منتحى

  ايضيا

(54) 

PCT/US2005/004774-60/608.960 (31) 

2005/2/15-2004/02/18 (32) 

US (33) 

int. Cl. C07D413/12  (51) 

  

 

-   2  
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 بيان

  2012يوليه بالبراءات الصادرة خالل شھر 
                      للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باريس
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بقا "  صادرة ط راءات ال شر عن الب تم الن رة الثانيةي  من قانون حماية حقوق الملكية 19 المادة  منللفق
مالف ون رق صادر بالقان رية ال ســنة  82 ك ى  و 2002ل ى تنص علــــ يكون منح البراءة بقرار من :  الت

راءات االختراع بالكيفية التى  رار فى جريدة ب ذا الق شر ھ ك وين ر المختص أو من يفوضه فى ذل الوزي
 "تحددھا الالئحة التنفيذية لھذا القانون 

 
 
 



 

41  
 

025758  (11) 
2008111793  (21) 

2008/11/2  (22) 
 - عمر أمين محمود غراب - أحمد طارق عباس فھمي -محمود محمد شبل عبد العزيز 

  محمد حسن عبدالجواد الحوفي- محمد نصر محمد الروبي -أحمد محمود بخيت  خلف
 عمارة األكاديمية البحرية شارع أسماعيل -محمدكريم بحري األسكندرية  ش السيد 94

 ش عمر بن الخطاب رقم - ش السلطان حسين األسكندرية 75 -ة األسكندري حلمي سموحة
 ش الصوالح متفرع من ش أمير 11 -الجيش العصافرة قبلي األسكندرية   متفرع من ش3

  -البحر محرم بك 

(71) 

  (72)  محمود محمد شبل عبد العزيز
   عمر أمين محمود غراب
   خلف أحمد محمود بخيت
   محمد نصر محمد الروبي

   محمد حسن عبدالجواد الحوفي
   أحمد طارق عباس فھمي

 (73)  
 (74)  أحمد طارق عباس فھمي

 (54)  جھاز أمان لھروب الركاب من السيارة الغارقة
int. Cl. B61K 11/02  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   1  
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025759  (11) 
2010081298  (21) 

2010/8/3  (22) 
ROHM AND HAAS COMPANY ( UNITED STATES OF 
AMERICA)
100 INDEPENDENCE MALL WEST PHILADELHIA,PA 19106 - 
2399 - U.S.A 

(71) 

DALY JAMES (72)  
LEGNANI GARRY  
HOLCROFT, DEIDRE MARGARET  
RANWALA ANIL P.  
  
 (73)  

 (74)  محمد محمد بكير
 (54)  معالجه نباتات الزينه

61/273.583  (31) 
2009/8/6  (32) 

US  (33) 

INT.CL.A01N 27/00 & A01P21/00 (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-   2  
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025761  (11) 

2009030311  (21) 
2009/3/10  (22) 

 عبد السالم أحمد محمد دياب
   اسوان-السالم دياب عبد  عماره-البراررع ا شا-خلف مساھمه البحيره-طريق السادات

(71) 

  (72)  عبد السالم أحمد محمد دياب
  
 (73)  

 (54)  محول العالم الجديد الشمسي
int. Cl. H01L 31/055  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   3 

 

025762  (11) 
2009081187  (21) 

2009/8/4  (22) 
 اشرف نادى السيد على صيام

  الفيوم ن عمارة ورثة المرحوم نادى صيامش عدلى بك يك
(71) 

  (72)  اشرف نادى السيد على صيام
  
 (73)  

 (54)  حساس تسريب احماض خطيره
int. Cl. G01N 21/27,G01N 3/26  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   04  
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025763  (11) 

2010050812  (21) 
2010/5/17  (22) 

PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY)
Starndvin -4 1326 lyIzker - Norway 

(71) 

Stian Hegna (72)  
Gregory Ernest Parkes  
  
 (73)  

 (74)  محمد كامل مصطفى
 طريقه الكتساب ومعالجه البيانات الزلزاليه البحريه الستخالص المجاالت الموجيه

  مھا بشكل بناءا واستخد)لمصادرا(الصاعده والھابطه المتبعثه بواسطه المصدر 
(54) 

12/455.470  (31) 
2009/6/2  (32) 

US  (33) 
int. Cl. G01V 1/38  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   05  

 

025764  (11) 
2005070327  (21) 

2005/7/17  (22) 
 طاھر أحمد سعيدة

  عمارات الشركة السعودية بالسواح القاھرة 82
(71) 

  (72)  طاھر أحمد سعيدة
  
 (73)  

 (54)  نظام لتحليه مياه البحر بالطاقه الشمسيه
int. Cl. 1/14,15/02, F28D5/02, C02F  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   06  
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025767  (11) 

2010030379  (21) 
2010/3/8  (22) 

  امساك عزباوى يوسف صبرى-جورج عاطف ابسخرون فرح /مھندس
 شارع - شارع يوسف سعد على19 - القاھره –شمس   عين-شارع جسر السويس  182

   القاھره- عين شمس -صعب صالح 

(71) 

  (72)  جورج عاطف ابسخرون فرح/مھندس
   يوسف صبرى امساك عزباوى

  
 (73)  

 (74)  ربيع عبد الحميد جابر
 (54)  ع عزم المحورفرامل الكتروميكانيكيه للتحكم فى توزي

int. Cl. B60T 17/12, 8/00,  (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   07  

 
 

025777  (11) 
2007060342  (21) 

2007/6/24  (22) 
 عبد السميع عبد اللطيف عبد السميع الھوارى

  الدرب األحمر ش البيطار خلف الجامع األزھر ـ 7
(71) 

  (72)  يف عبد السميع الھوارىعبد السميع عبد اللط
  
 (73)  

 (54)  .حلة مغناطيسية للغسالة األوتوماتيك واألطباق لتوفير المسحوق والكھرباء 
int. Cl. B03C 1/032  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   8  
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025784  (11) 

2008030386  (21) 
2008/3/5  (22) 

 يد احمدمنال محمد الس/ الدكتورة
   القاھرة- عين شمس -النعام  -شارع محمد سالمة من شارع الشھيد مصطفى حافظ  8 .

(71) 

  (72)  منال محمد السيد احمد/ الدكتورة
  
 (73)  

 بأستخدام اجسام 1-طريقة جديدة لتحضير كواشف تشخيصية لسموم األفالتوكسين ب
-1A4-SP,/PP3-NS1.1G12-SP./PP3 أحادية النوعية بواسطه خاليا مدمجه مضادة

NS1.2G8*SP./PP3-NS1 ومحمله على SPA  

(54) 

INT.Cl. G01N 33/53, G01N 33/577 & CO7K 16/14 & C12P 21/08 (51) 

 
 

-  09  

   سنة20: مدة الحماية

 

025789  (11) 
2006090514  (21) 

2006/9/26  (22) 
LAURA MICOL FISHER
VIA CAPO DI MONDO 27 FLORENCE - ITALY

(71) 

DAVED H Fysher (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر اللباد
 (54)  وحدة بنائية قابلة للدوران

2006/437  (31) 
2006/6/17  (32) 

AE  (33) 
int. Cl. E04B 1/346  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  10  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انبي
  2012بالبراءات الصادرة خالل شھر يوليه 
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 بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة للطلبات
PCT 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 " 
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بقا صادرة ط راءات ال شر عن الب تم الن يةي رة الثان ادة  منللفق ون حماية 19 الم  من قان
صادر بالقا رية ال ية الفك وق الملك محق ون رق ســنة  82 ن ى  و 2002ل نص علــــ ى ت :  الت

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا القرار فى 
 "جريدة براءات االختراع بالكيفية التى تحددھا الالئحة التنفيذية لھذا القانون 



 
025760  (11) 

2010040539  (21) 
2010/4/4  (22) 

Uni-Charm Corporation
182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime,799-0111 - 
JAPAN 

(71) 

KUMASAKA, Yoshinori (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر اللباد
 (54)  جسم تعبئه

- PCT/JP2008/067893 -262518 - 2007 (31) 
2007/10/5 - 2008/10/2  (32) 

JP - JP  (33) 
int. Cl. B65D 30/10  (51) 

   سنه 20: مدة الحماية

  
 

-   1  
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025765  (11) 

2009010063  (21) 
2009/1/14  (22) 

SYNGENTA LIMITED
European Regional center, priestly road, surrey research park, 
Cuildford, surrey GU2 7 YH, switzerland 

(71) 

CORDINGLEY  MATTHEW, ROBERT (72)  
CROWLEY, PATRICK, JEFF  
TURNBULI , MICHAEL, DRYSDALE  
CARTER NEIL BRIAN  
  
 (73)  

 (74)   سھير ميخائيل رزق /أ
 (54)  بيرازين نافعة كمركبات مبيدة لالعشاب [B-3، 2[مشتقات بيريدو 

 PCT/GB2007/002668-  0614471.1 (31) 
2006/7/20 - 2007/7/16  (32) 

GB - GB  (33) 
int. Cl. A01N 43/60,C07D 471/04  (51) 

   سنه 20: مدة الحماية

  
 

-   2  
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025766  (11) 

2009050763  (21) 
2009/5/25  (22) 

UNI-CHARM CORPORATION
182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111(JP) 

(71) 

MUKAI, Hirotomo (72)  
TSUJI, Tomoko  
  
 (73)  

 (74)  سمر اللباد
 (54)  منتج ماص ذو رقيقه مركبه غير قابل لالزاحه

  PCT/JP2007/072784 - 2006-319393 (31) 
2006/11/27 - 2007/11/26  (32) 

JP - JP  (33) 
int. Cl. A61F 13/496  (51) 

   سنه 20: مدة الحماية

  
 

-   3  

51  

 



 
025768  (11) 

PCT/NA2006/000804  (21) 
2006/8/29  (22) 

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
SCHWARZALDALLEE 215.CH-4058 BASEL-SWITZERLAND 

(71) 

HOFER, DIETER (72)  
  
 (73)  

 (74)  ھدى عبد الھادى
 (54)  تركيب مبيد لآلفات وطرق معالجة البذور

- PCT/EP2005/006109-  553516 /60 (31) 
2004/3/16 - 2004/6/7  (32) 

US - EP  (33) 
int. Cl.  A01N 25/00, A01N 43/04, A01N 43/90, A01N51/00   (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   4  
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025769  (11) 

2009071151  (21) 
2009/7/29  (22) 

TENDRIS SOLUTIONS B.V.
Flevolaan 41,NL-1411 KC Naarden 

(71) 

NEEB, Taco Wijnand (72)  
VAN DER HILST, Ramon Phillippe  
  
 (73)  

 (74)  ھدى عبد الھادى
 (54)  جھاز يشمل مصدر طاقة منخفض الفولث

- PCT / EP 2008/051066-  07101312.2 (31) 
2007/1/29 - 2008/1/29  (32) 

EP - EP  (33) 
int. Cl. H01L 31/042,H02J 7/35,H02M 3/07  (51) 

   سنه 20: مدة الحماية

  
 

-   5  
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025770  (11) 

2008101705  (21) 
2008/10/19  (22) 

F L SMIDTH A/S
Vigerslev Alle 77,Valby,DK-2500 Copenhagen - DENMARK 

(71) 

HANSEN, Jens Peter (72)  
  
 (73)  

 (74)  ھدى عبد الھادى
 (54)  طريقة ووحد صناعية لتصنيع آجر اسمنت كلنكر

PCT/EP2007/052688 - PA 2006 00657  (31) 
2007/3/21 - 2006/5/10  (32) 

EP - DK  (33) 
int. Cl. C04B 7/36,F27B 7/20  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   6  

54  

 



 
025771  (11) 

2008071156  (21) 
2008/7/8  (22) 

STATIC CONTROL COMPONENTS,INC (UNITED STATES OF 
AMERICA)
3010 LEE AVENUE P.O152 SANFORD NORTH CAROLINA 
27331-U.S.A 

(71) 

HUCK,DONALD,R (72)  
JONE.James.H  
WILLAMS.James.R  
CAUSEY.Anthony,D  
MARTIN.Thomas.J  
  
 (73)  

 (74)  ىھدى احمد عبد الھاد
 (54)  نظام تھويه لفرن كوك يتم فيه التحكم المركزى فى الھواء االولى والثانوى

PCT/US2006/029037 - 11/330.600  (31) 
2006/7/26 - 2006/1/12  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. G03G 15/00,G03G 21/18  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   7  
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025772  (11) 

2008040590  (21) 
2008/4/8  (22) 

GENENCOR INTERNATIONAL, INC (UNITED STATES OF 
AMERICA)
925 PAGE MILL ROED PALO ALTO CALIFORNIA 99304-U.S.A 

(71) 

. (72)  
DALE,Douglas  
FRYKSDALE,Beth  
GEBERT,Mark, S.  
PARTSUF,Michael  
GRAVESEN,Troels  
BECKER, Nathaniel, T.  
CLARKSON, Kathleen.A  
BECKER, NATHANIEL, T.  
  
 (73)  

 (74)  ھدى أحمد عبد الھادى
 (54)  تحضيرھا حبيبات ثابتة شديدة التحمل مع عوامل فعالة تستخدم فى تغذيه الحيوان وطريقه

PCT/US2006/040394 - 60/726,494  (31) 
2006/10/12 - 2005/10/12  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. C12N9/96,A23K1/165  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   8  
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025773  (11) 

2010040558  (21) 
2010/4/8  (22) 

HEIMAN, Yosef
20 Ha Vered Street,99797 Karmey Yosef - ISRAEL 

(71) 

HEIMAN, Yosef (72)  
  
 (73)  

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى
 (54)  حاويات خصوصــا للمنتجات الزراعيـــه
 PCT /IB 2008/002877- 186685 (31) 

2007/10/16 - 2008/10/29  (32) 
IL - IB  (33) 

int. Cl. B65D 37/00,B65D 6/02  (51) 
   سنه 20: مدة الحماية

  
 

-   9  
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025774  (11) 

2010040700  (21) 
2010/4/29  (22) 

UNILEVER PLC
41424 Unilever House,100 Victoria Embankment,London EC4Y 
0DY- U-K 

(71) 

COLLIVER, Steven, Peter (72)  
SHARP, David, George  
DOWNIE, Andrew, Lee  
YOU, Xiaoqing  
  
 (73)  

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى
 (54)  عمليه لتصنيع منتجات الشاى

07119988.9   - 07120447.3 - 07120448.1 - 07119984.8 -07123586.5 
-08151155.2 - 08165775.1 - 08165776.9   PCT/EP2008/064717 

(31) 

2007/11/5 - 2007/11/5 - 2007/11/12 - 2007/11/12 - 2007/12/19 - 
2008/2/7 - 2008/10/2 - 2008/10/2 - 2008/10/30  

(32) 

EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP  (33) 
int. Cl.  3/06, 3/08, 3/16, 3/18, 3/30  (51) 

   سنه 20: مدة الحماية

  
 

-  10  
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025775  (11) 

PCT/NA2006/000810  (21) 
2006/8/31  (22) 

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,  SYNGENTA LIMITED
SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASEL, 
SWITZERLAND - - Centre for European Rignal, Priestley Road, 
Surrey Research Park Joaldford, Sri c j 2 / 7 e Z, England 

(71) 

HUGHES, Dave (72)  
PEACE. James. Edward  
RILEY, Suzanna  
RUSSELL, Sally  
SWANBOROUGH, Joe  
HALL, Roger, Graham  
JEANGUENAT, Andre  
LOISELEUR, Olivier  
RENOLD, Peter  
TRAH, Stephan  
WENGER,Jean  
  
 (73)  

 (74)   ھدى عبد الھادى 
 (54)  مبيدات حشرية جديدة

-  0411078.9- 0404801.3   0425453.8 
     PCT/EP2004/002204 

(31) 

2004/3/3 - 2004/3/18 - 2004/11/18 - 2005/3/2  (32) 
GB - GB - GB - EP  (33) 

int. Cl. A01N43/56,C07D401/04  (51) 
    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  11  
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025778  (11) 
2010061031  (21) 

2010/6/16  (22) 
SAHLSTROM INNOVATION AB
Kristianstadsgatan 15,S-214 23 Malmo - sweden

(71) 

SAHLSTROM, Mikael (72)  
  
 (73)  

 (74)  سمر اللباد
 ريقه لتوفيرغطاء قمى الحكام اغالق طرف مفتوح لوعاء مشروبات اسطوانى ووعاء وط

  غطاء قمي وطريقه النتاج وعاء
(54) 

- PCT/SE2008/051508 - 61/014,443 (31) 
2007/12/18 - 2008/12/18  (32) 

US - SE  (33) 
int. Cl. B65D 85/72,F25D 3/10,F25D 31/00  (51) 

   سنه 20: مدة الحماية
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025779  (11) 

PCT/NA2006/001005  (21) 
2006/10/18  (22) 

FORT JAMES CORPORATION
133 Petstraet Street .N.A Atlanta GA 30303-1847 - USA 

(71) 

MURRAY, Frank (72)  
WENDT, GREG  
EDWARDS, STEVEN, L  
MCCULLOUGH, STEPHEN J  
SUPER, GUY ,H  
  
 (73)  

 (74)  سمر اللباد
 (54) ورقي ماص فرخالنتاج  تغضين، وعملية لتجفيف في بنية التغضين التغضين باستخدام بنية

PCT/US2005/013272 - 60/563,519 - 11/108,458  (31) 
2005/4/19 - 2004/4/19 - 2005/4/18  (32) 

US - US - US  (33) 
int. Cl. D21F 11/14   (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  13  

61  

 



 
025780  (11) 

2010030340  (21) 
2010/3/2  (22) 

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,1048260 - japan 

(71) 

TANAKA, Yoshito (72)  
  
 (73)  

 (74)  محمد محمد بكير
 (54)  تركيبه مبيده لالفات وطريقه للقضاء عليھا

- PCT/JP2008/066274 - 2007-229981 (31) 
2007/9/5 - 2008/9/3  (32) 

JP - JP  (33) 

int. Cl.C07C 13/00 & A01N25/18 (51) 

 
 

-  14  

  سنه 20: مدة الحماية
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025781  (11) 

2009091351  (21) 
2009/9/14  (22) 

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,1048260 - JAPAN 

(71) 

YAMADA, Masahiro (72)  
TANAKA, Yoshito  
  
 (73)  

 (74)  محمد محمد بكير
 (54)  تركيبة مبيدة لالفات وطريقة للتحكم فى الحشرات الضارة

- PCT / JP 2008/056637 - 2007-091201 (31) 
2007/3/30 - 2008/3/27  (32) 

JP - JP  (33) 
int. Cl. A01N 53/00,A01P 7/02,A01P 7/04  (51) 

   سنه 20: مدة الحماية
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025782  (11) 

2009111602  (21) 
2009/11/1  (22) 

PAUL WURTH REFRACTORY & ENGINEERING GmbH
Peter-Sander-Strasse 32,55252 Mainz-Kastel-GERMANY 

(71) 

BARNOWSKI, Wolfgang (72)  
MOLLER, Manfred  
ROTH, Gabriele  
  
 (73)  

 (74)  محمد محمد بكير
 (54)  طريقة إلنشاء حلقة حاملة على حائط مجوف

- PCT/EP2008/055357 - 07107650.9 (31) 
2007/5/7 - 2008/4/30  (32) 

EP - EP  (33) 
int. Cl. C21B 7/06,C21B 9/06  (51) 

   سنه 20: مدة الحماية
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025783  (11) 

2009091369  (21) 
2009/9/16  (22) 

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,1048260 

(71) 

TANAKA, Yoshito (72)  
 (73)  

 (74)  محمد محمد بكير
 (54)  تركيبات رذاذيه مبيده لالفات

- PCT / jp2008/056627 - 2007-091204 (31) 
2007/3/30 - 2008/3/27  (32) 

JP - JP  (33) 
  

-  17  

  سنه 20: مدة الحماية
 

025785  (11) 
PCT/NA2007/001478  (21) 

2007/12/27  (22) 
MICROSOFT CORPORATION.(UNITED STATES OF AMERICA)
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 (US) 

(71) 

KRANTZ, ANTON, W (72)  
ABHISHEK, ABHISHEK  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54) طريقة ونظام لتشغيل حاسب آلى فى شكبة خاصة

PCT/US2006/024452 - 11/172.154  (31) 
2006/6/22 - 2005/6/30  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. H04B 7/00   (51) 

  

-  18  

   سنة20: مدة الحماية
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025786  (11) 

PCT/NA2007/000949  (21) 
2007/9/9  (22) 

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)
ONE MICROSOFT WAY,REDMAND,WASHINGTON98052-
6399-UNITED STATES 

(71) 

NELSON,Jan,Anders (72)  
KOHLMEIER, Bernhard  
BROWNELL, Lori, A.  
WU, Wei  
YE, Shenghua (EDWARD)  
MARTI, Jordi, Mola  
EL-GAMMAL,mohmmed  
BENNETT,Julie.D  
  
 (73)  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  طريقه الداره البيانات وحصرھا

PCT/US2006/012901 - 60/659. 616 - 11/118.544  (31) 
2006/3/8 - 2005/3/8 - 2005/4/29  (32) 

US - US - US  (33) 
int. Cl. G06F 17/00, 17/20, 17/28, 9/44 (51) 

    سنة20: مدة الحماية
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025788  (11) 

2009071095  (21) 
2009/7/16  (22) 

LUCKY 5-7 CORPORATION LIMITED
N° 79, Wunchang E. 3rd St.,Beitun District,Taichung City 
406,Taiwan 

(71) 

CHEN, Lieh-Tang (72)  
CHEN, Chen-Chu  
  
 (73)  

 (74)  محسن آنور حسن
 (54)  ).الناب ( خط األسنان الصناعي ومخلب التثبيت 

PCT/CN2007/000353 - PCT/CN2008/000200  (31) 
2007/2/1 - 2008/1/28  (32) 

CN - CN  (33) 
int. Cl. A61C 13/00,A61C 8/00  (51) 

   سنه 20: مدة الحماية

  
 

-  20  

67  

 



 
025790  (11) 

2009121906  (21) 
2009/12/24  (22) 

FLSMIDTH A/S
Vigerslev Allé 77,DK-2500 Valby - DENMARK 

(71) 

HANGHOJ, Soren (72)  
FOUGNER, Anders  
  
 (73)  

 (74)  سمر اللباد
 (54)    دلفنه طاحونه

PCT/EP2008/055177 - PA 2007 00927  (31) 
2008/4/28 - 2007/6/27  (32) 

EP - DK  (33) 
int. Cl. B02C 15/00  (51) 

   سنه 20: مدة الحماية
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 بيان

  2012يوليه بالبراءات الصادرة خالل شھر 
 نموذج منفعة
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بقا "  صادرة ط راءات ال شر عن الب تم الن رة الثانيةي  من قانون حماية حقوق الملكية 19 المادة  منللفق
م ون رق صادر بالقان رية ال ســنة  82 الفك ى تنص ع و 2002ل ى الت يكون منح البراءة بقرار من :  لــــ

راءات االختراع بالكيفية التى  رار فى جريدة ب ذا الق شر ھ ك وين ر المختص أو من يفوضه فى ذل الوزي
 "تحددھا الالئحة التنفيذية لھذا القانون 
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025776  (11) 

2007120657  (21) 
2007/12/23  (22) 

 علياء محمود عيسى/الدكتورة
  ع.م. ج- القاھره- الملك الصالح-يش النيلكورن 1015

(71) 

  (72)  علياء محمود عيسى/الدكتورة
  
 (73)  

 (54)  الملعقة السحرية وغطاء الطھى الواقى
int. Cl. B65D5/24  (51) 

  سنوات 7: مدة الحماية

  
 

-   1  

 

025787  (11) 
2007070363  (21) 

2007/7/8  (22) 
 وقي توفيقفريد نبيل ش

   الغربية-النخل  عزبة-شارع محمد عبد الكريم من شارع معمل يسرى19
(71) 

  (72)  فريد نبيل شوقي توفيق
  
 (73)  

 (54)  آله تنعيم أسمنت
int. Cl. B28D 1/00  (51) 

  سنوات 7: مدة الحماية

  
 

-   2  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 بيان

 بانتقال ملكية البراءة 
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راءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض ، كما يجوز رھنھا أو تقرير حق ية الب ل ملك يجوز نق
يھا تفاع عل تقل ملكي. االن نھا ال تن تجارية ورھ يع المحال ال ام الخاصة بب ة ومع عدم اإلخالل باألحك

نھا أو ت راءة وال يكون رھ ر حق انتفاع عليھا حجة على الغير إال من تاريخ التأشير بذلك فى قرالب ي
راءات يقاً ألحكام المادة . سجل الب ذا تطب ى ھ  من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر 21يأت

  2002 لسنة 82بالقانون رقم 



 
1997040280  (21)

1997/4/6  (22)

74

(71)  أ.ب.فينيم س
اسيتات ايثيلين  عمليه تشكيل فى قوالب بالحقن لنعل حذاء لمركبات اساسھا بوليمر مشترك فنيل

  ذات روابط متقاطعه وممتده
(54)

 

 

-   1  

  نقل الملكية:التقرير القانونى
  أ.ب.فينيم س :مـــن
 ال شركة محدودة المسئولية.ار.اس فينبروجكت :الـــى

  25/07/2012 :بـتاريخ

 
 

2010010013  (21) 

2010/1/4  (22) 

 (71)  ليمتد.ھامنى فارماسيوتيكال كو

  

 (74)  محمود رجائى الدقى

 (54)  الطرفيه n مشتقات ببتيد انسولينى االنتحاء معدل بحامض امينى عند ذره

 

 

-   2  

  نقل الملكية:التقرير القانونى
 ليمتد.كو ھامنى فارماسيوتيكال :مـــن
 ليمتد مى ھولدينجز كوھان :الـــى

  2012/07/02 :بـتاريخ

 

2011111892  (21) 

2011/11/10  (22) 

 (71)  كوالكوسكي ھنريك

 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  فى شبكه االتصاالتUSSD طريقه لتنفيذ خدمات

 

 

-  3  

  نقل الملكية:التقرير القانونى
 كوالكوسكي ھنريك :مـــن
 اوه.زد اوه.س بى ا ماسباى :الـــى

  2012/07/25 :بـتاريخ

 

 
 



 
 

PCT/NA2007/000104  (21) 

2007/1/30  (22) 

75

 (71)  مانجمنت ليمتد & الكان تكنولوجى

   كورنيش النيل ـ جاردن سيتى ـ القاھرة 1085

 (74)  ھدى أنيس سراج الدين

 (54)   كثيفجھاز وطريقة للنقل بالھواء لمواد كتلية فى عملية تدفق

 

 

-   4  

  نقل الملكية:التقرير القانونى
 ليمتد مانجمنت & الكان تكنولوجى :مـــن
 ليمتد ريو تينتو الكان انترناشيونال :الـــى

  2012/07/25 :بـتاريخ

 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 بيان

 بتعديل اسم الشركــــة 
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شأن ان يطلب من المكتب، على االستمارة المعدة لذلك، التأشير "  صاحب ال ل

 :فى السجل بالبيانات االتية
1 
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سيته او مھنته او عنوانه، راءة او جن ك الب ر فى اسم او لقب مال ل تغيي ـ ك
ك شخصاً اعتبارياً فيجوز ان يطلب تدوين كل تغيير فى اسمه او واذا كان المال

 "جنسيته او عنوان او نوعه او الغرض من تأسيسه او مركزه الرئيسى 



 
2008060944  (21) 

2008/6/8  (22) 

 (71)   فارماسيت انك 

    امريكا-08540 نيوجيرسي - برينستون -ايه كوليج رود ايست  -303

 (74)  وشركاهشركه ابو سته 

 (54)  نيوكلوزيدات مضاده للفيروسات

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى
  فارماسيت انك  :مـــن
 امريكيه  شركه-جيليد فارماسيت ال ال سى  :الـــى

  31/07/2012 :بـتاريخ

 

  

 

-   1  

 
 

2009020259  (21)
2009/2/24  (22)

(71) كيربن فارما كابوشيكى كايشا
(74)  سمر اللباد

(54)  البشري المضاد LIGHT أجسام مضادة بشرية أحادية النسيلة ذات خصوصية تجاه
  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى
 كيربن فارما كابوشيكى كايشا :مـــن
   كيو ليمتد-كيوا ھاكوكيرين  :الـــى

  5/8/2012 :بـتاريخ
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2010111979  (21) 

2010/11/24  (22) 

 (71)  يو اتش دى اى جى ام بى اتش

    المانيا– دورتموند 44141. 15 ستراس – يو اتش دى اى –فريدريش 

 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  جھاز ادخال الموجه لھواء احتراق اولى فى فراغ غاز لبطاريه فرن كوك

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى
 اتش  اتش دى اى جى ام بىيو :مـــن
 اتش سينسكروب يو اتش دى اى جى ام بى :الـــى

  18/07/2012 :بـتاريخ
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2011111969  (21)
2011/11/22  (22)

(71)   شركه امريكيه مساھمه–اكسيليكسيس انك 
 0511-94083 ، ساوث سان فرانسسكو ، سي ايه 511ايست جران افنيو ، بي او بوكس  210
   امريكا

(74)  ھدى سراج الدين
LXR  (54)معدالت ال

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى
 مساھمه  شركه امريكيه–اكسيليكسيس انك  :مـــن
 - بريستول -2امريكيه مساھمه   شركه–اكسيليكسيس باتنت كمبانى إل إل سى  :الـــى

  مايزر سكويب كمبانى
  04/8/2012 :بـتاريخ
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PCT/NA2006/000847  (21)

2006/9/10  (22)
(71)   كوريا الجنوبيه-نانوينتك كو لميتد 

    كوريا الجنوبيه220-626دو   - سيتى كيونج سانجنام -اوجودونج يانج سان  867-5

(74)  ھدى انيس سراج الدين
(54)  ط مرنهجھاز ترشيح دقيق له حشوه متحكم فى كثافتھا باستخدام خيو

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى
 او تى فى اس ايه  :مـــن
 ترسبو يوشن اند تكنولوجيزلفوليا وتر سو :الـــى

  28/06/2012 :بـتاريخ

 

  

 

-  5  

 
 

2009020215  (21) 

2009/2/16  (22) 

 (71) ج . باير ھيلثكير ا

51368 Leverkusen   

 (74)  سمر اللباد

 (54)  مشتقات العقار األولي أمينو أسيل وأدوية لعالج اضطرابات انسداد األوعية

  تعديل اسم الشركة:التقرير القانونى
 ج. باير ھيلثكير ا :مـــن
  شيرنج فارما اكتيجز لشافت باير :الـــى

  06/08/2012 :بـتاريخ

 

  

 

-   6  

 

 
 

80



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

81 

 

 بيان
 ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليھا وفق والطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون 
 لعدم سداد الرسوم السنوية 2002 لسنه 82رقم 
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2006070305  (21) 

2006/7/9  (22) 

عمليه لتجميع االثلين لتشكيل  كونات الحفازيه فيطريقه البطال الفاعليه الكيميائيه وازاله الم
  الفا اوليفينات خطيه

(54) 

METHOD FOR DEACTIVATION AND REMOVAL LF 
CATALYTIC COMPONENTS IN THE OLIGOMERISATION OF 
ETHULENE 

 

 (71)  جى.  ليندى ايه -الشركه السعوديه للصناعات االساسيه 

 (74)  شركه ابو سته وشركاه

  

 

-   1  

 
 

2007070368  (21) 

2007/7/10  (22) 

 (54)  )البروتينات السكرية(انتاج جليكوبروتينات 

PRODUCTION OF GLYCOPROTEINS  

 (71)  ويــــث

 (74)  ھدى أحمد عبد الھادى
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2007070377  (21) 

2007/7/17  (22) 

 (54)  )ريقة جديدة فى التركيب ط(مستحضر دوائى ذات تركيبة جديدة 

ghghgh  

 (71)  شركة ماركيرل للصناعات الدوائية
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2008010003  (21) 

2008/1/2  (22) 
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 H3  (54) ازبين كمضادات ھستامين [ D – 4 ، 3[ مشتقات بيرازولو

PYRAZOLO [3 , 4-D] AZEPINE DERIVATIVES AS HISTAMINE 
H3 ANTAGONISTS 

 

 (71)  جالكسو جروب ليمتد

 (74)  ھدى انيس سراج الدين

  

 

-   4  

 

2008010029  (21) 

2008/1/8  (22) 

 (54)  وعمليات تحضيرھا PPAR α /γ ناھضات

PPAR [ALPHA/GAMMA] AGONISTS ANS PROCESSES OF 
PREPARING 

 

 (71)  ج.نوفارتيس ا

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

  

 

-   5  

 

2008040693  (21) 

2008/4/24  (22) 

 (54)  قياس زمن الفصل والتوصيل للقواطع الكھربية

Timing Detector For Circuit Breaker  

 (71)  محمد ابراھيم ابوبكر كريم
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2008071255  (21) 

2008/7/29  (22) 

84 

 (54)  الحالبة عي للحيوانات الجافة واستعمال جديد لالنروفلوكساسين كمحقن ضر

New indication for enrofloxacin as intramammary infusion  

 (71)  باسم عادل عبدا لعظيم

  

 

-   7  

 

2008122113  (21) 

2008/12/30  (22) 

 (54)  معدالت األيض ومعالجة اإلضطرابات المرتبطة بھا

MODULATORS OF METABOLISM AND THE TREATMENT OF 
DISORDERS RELATED THERETO-MODULATEURS DU 
METABOLISME, ET TRAITEMENT DE TROUBLES AU 
MOYEN DE CES MODULATEURS 

 

 جيرج - .JONES, Robert M - ارينـا فارماسيوتيكالز انـك ، شركة متحدة ، امريكية
 (71)   تينجونج- امى سى -ليھمان 

 (74)  ھدى عبد الھادى
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2008122114  (21) 

2008/12/30  (22) 

 (54)  بيرولوبيريميدينات للتركيبات الصيدالنية

PYRROLOPYRIMIDINES FOR PHARMACEUTICAL 
COMPOSITIONS 

 

ستيفن  - تانجا ريتير - ستيفان جاكيل - شركه مساھمه المانيه –ديفلوجين اكتينجيسلشافت 
 (71)   ستيفن تايلور-ماس كوليتر  ستيفن تو-ميرفين 

 (74)  ھدى أحمد عبد الھادى
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2008122121  (21) 

2008/12/31  (22) 

 (54)  واألوعية الدموية دواعي إستخدام جديدة لمثبطات الثرومبين المباشرة فى مجال القلب

NEW INDICATIONS FOR DIRECT THROMBIN INHIBITORS IN 
THE CARDIOVASCULAR FIELD 

 

 (71)  بوھرنغير انغلھايم انترناشيونال جي ام بي اتش

 (74)  ھدى عبد الھادى

  

 

-  10  

 

2008122122  (21) 

2008/12/31  (22) 

 (54)  منظمات أيض ومعالجة اضطرابات متعلقة بھا

MODULATORS OF METABOLISM AND THE TREATMENT OF 
DISORDERS RELATED THERETO 

 

 (71)  جونس . روبرت م - جيرج ليھمان -ارينـا فارماسيوتيكالز انـك ، شركة متحدة ، امريكية 

 (74)  ھدى أحمد عبد الھادى

  

 

-  11  

 

2009010027  (21) 

2009/1/6  (22) 

 (54)  تركيبة صيدالنية تشتمل على بيكاليوتاميد وطريقة الستخدامه

PHARMACEUTICAL COMPOSITION CONTAINING 
BICALUTAMIDE AND A METHOD FOR ITS USE-PROCEDES 
ET COMPOSITIONS POUR PRODUIRE DES EFFETS ANTI-
ANDROGENES 

 

بوتلي  - سينج سارابجيت - سينج امارجيت - شركة محدودة ھندية -باناسيا بيوتيك ليمتيد
 (71)  شيفاناند

 (74)  سمر اللباد
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2009010044  (21) 

2009/1/12  (22) 

86 

 (54)  مركبات عضوية

PURINE DERIVATIVES AS A2A AGONISTS  

 (71)   نوفارتيس ايه جى- جون روجر تايلور -اليس روبين فايرھيرست 

 (74)  ھدى أحمد عبد الھادى

  

 

-  13  

 
 

2009030385  (21) 

2009/3/23  (22) 

 (54)  ھير تيرجير

Hair Treagure  

 (71)  وفاء لويس صليب دميان

  

 

-  14  

 

2009050780  (21) 

2009/5/26  (22) 

 (54)  طرق لعالج إدمان واإلعتماد على وفرط إستخدام الكحوالت

METHODS FOR THE TREATMENT OF ALCOHOL 
ABUSE,ADDICTION AND DEPENDENCY 

 

 (71)  فى. جانسن فارما سوتيكا ان 

 (74)  ھدى آنيس سراج الدين
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2009071101  (21) 

2009/7/19  (22) 

87 

 (54)  صياغة ممتدة اإلطالق للنيفيرابين

EXTENDED RELEASE FORMULATION OF NEVIRAPINE  

 (71)  بوھرنجر انجلھايم انترناشيونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولية ، المانيا

 (74)  د الھادىھدى احمد عب

  

 

-  16  

 

2009121887  (21) 

2009/12/23  (22) 

 (54)  مشتقات فثاالزينون

PHTHALAZINONE DERIVATIVES AS INHIBITORS OF PARP-
1-DERIVES DE PHTALAZINONE COMME INHIBITEURS DE 
PARP-1 

 

 (71)  استرازينيكا ايه بى

 (74)  ھدى عبد الھادى
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2009121921  (21) 

2009/12/28  (22) 

 (54)  جھاز وطريقة لتصنيع الحاويات وحاوية منھا

AN APPARATUS AND A METHOD FOR MAKING PACKAGES 
AND A PACKAGE THEREOF-APPAREIL ET PROCEDE 
D''EMBALLAGE ET EMBALLAGE CORRESPONDANT 

 

 (71)  أشــوك شاتيرفيدى ، فيزيائى ھندى

 (74)  مكتب الديب
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2009121922  (21) 

2009/12/28  (22) 
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 (54)  شبكه مرنه لمواجھه قذائف تعمل بالدفع الصاروخى

FLEXIBLE WEB TO CONFRONT ROCKET PROPELLED 
GRENADES-BANDE FLEXIBLE POUR FAIRE FACE A DES 
GRENADES PROPULSEES PAR FUSEE 

 

 (71)  ايه. وتس اس سوكوس روب

 (74)  ھدى عبد الھادى
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2009121931  (21) 

2009/12/30  (22) 

 (54)  مشتقات بيبريدين مفيده كمضادات مستقبل أوريكسين

PIPERIDINE DERIVATIVES USEFUL AS OREXIN RECEPTOR 
ANTAGONISTS-DERIVES DE PIPERIDINE UTILES COMME 
ANTAGONISTES VIS-AVIS DES RECEPTEURS DE 
L''OREXINE 

 

 (71)   شركه انجليزيه مساھمه–جالكسو جروب ليمتد 

 (74)  ھدى سراج الدين
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2010010030  (21) 

2010/1/6  (22) 

 (54)  مشتقات بيريميدين ثالثيه االستبدال لعالج االمراض التكاثريه

TRISUBSTITUTED PYRIMIDINE DERIVATIVES FOR THE 
TREATMENT OF PROLIFERATIVE DISEASES-COMPOSES 945 

 

 (71)  استرازينيكا ايه بى

 (74)  ھدى سراج الدين
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2010010032  (21) 

2010/1/6  (22) 

 

89 

 (54)  946مركب

COMPOUND - 946  

 (71)  استرازينيكا ايه بى

 (74)  ھدى سراج الدين

  

 

-  22  

 

2010010069  (21) 

2010/1/13  (22) 

 (54)  مركبات وتركيبات مضاده للفيروسات، وطرق الستخدامھا

ANTI-VIRAL COMPOUNDS, COMPOSITIONS, AND METHODS 
OF USE-COMPOSES ANTIVIRAUX, COMPOSITIONS ET 
LEURS PROCEDES D''UTILISATION 

 

 (71) جنياليس تكنولوجيز اى ان اس 

 (74)  سمر اللباد
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2010010121  (21) 

2010/1/24  (22) 

 (54)  2 -طرق ومركبات مفيده فى تحضير مثبطات ناقل جلوكوز صوديوم االسھامى

METHODS AND COMPOUNDS USEFUL FOR THE 
PREPARATION OF SODIUM GLUCOSE CO-TRANSPORTER 2 
INHIBITORS-PROCEDES ET COMPOSES UTILES POUR LA 
PREPARATION D''INHIBITEURS DE CO-TRANSPORTEUR 2 
DE SODIUM-GLUCOSE 

 

 (71)  .لكسيكون فارماسيوتيكالز انك

 (74)  محمود رجائى الدقى
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2010010157  (21) 

2010/1/31  (22) 

90 

 (54)  مركبات بيرازول

PYRAZOLE COMPOUNDS AND THEIR USE AS RAF 
INHIBITORS-COMPOSES PYRAZOLES 

 

 (71)  فايـزر انــك ، شركه متحده

 (74)  ھدى عبد الھادى
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020965  (11) 

1996070703  (21) 

بيرازول  مجموعات من مبيدات حشريه من كربامات اوكزيم مع مبيد حشرى من مجموعه
  او بيرول او فينيل ايميدازول

(54) 

ASSOCIATIONS INSECTICIDES D,UN OXIME CARBAMATE 
AVEC UN INSECTICIDE A GROUPE PYRAZOLE PYRROLE 
OU PHENYLIMIDAZOLE. 

 

 (71) رون ـ بوالن اجروشيمى

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

  

 

-   26  

 

023731  (11) 

2003070688  (21) 

 (54)  ھندسه االنسجه

TISSUE ENGINEERING  

طب   كلية- مركز التعاون العلمى والتكنولوجى -اكاديمية البحث العلمة والتكنولوجيا 
 (71)  االسنان جامعة االسكندرية

  

 

-   27  

 

 



 
019147  (11) 

1990090526  (21) 
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 (54)  قفل اسطوانى ومفتاح

CYLINDER LOCK AND KEY  

 (71)  .أ.بى .ا،اس .س ا.كوستروزيونى ايتاليانى سيراتورى افينى ،سٮاى

 (74)  شحاته ھارون وناديه ھارون وماجده ھارون

  

 

-   28  

 

019701  (11) 

1992070352  (21) 

 (54)  عمليه ومخلوط لتكوين كتله مقاومه للصھر متماسكه فوق سطح

PROCESS AND MIXTURE FOR FORMING A COHERENT 
REFRACTORY MASS ON A SURFACE. 

 

 (71)  فربلجال

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

  

 

-   29  

 

020360  (11) 

1992070419  (21) 

 (54)  طريقه لتحضير دواء يعتمد علي مشتقات كبريت متعادل

MEDICINE BASED ON NEUTRALIZED SULPHUR 
DERIVATIVES 

 

 (71)  جورج سيرج جريمبرج

 (74)  محمد محمد بكير
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020005  (11) 

1992090512  (21) 
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 (54)  تركيبات مبيده لالعشاب تتضمن فلورتامون داى فلوفينيكان

HERBICIDAL COMPOSITIONS.  

 (71)  . بوالن اجربكلتشر ليمتد-رون 

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

  

 

-   31  

 

021481  (11) 

1992090581  (21) 

استيل ( كولين   امين تفيد كمثبطات جديده لالنزيم المحلل لالستيل-مركبات اريل مخلط 
  )كولين استراز 

(54) 

HETEROARYL AMINES AS NOVEL 
ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORS. 

 

 (71)   فايزر انك-ايساى كو ليمتد 

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى
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021201  (11) 

1997070728  (21) 

مع تطبيق على  )سلورى( طريقه وجھاز لتشغيل مفاعل عمود فقاقيع لمالط رقيق القوام 
  عمليه تخليق فيشر تروبش

(54) 

PROCESS AND APPARATUS FOR OPERATION OF A SLURRY 
BUBBLE COLUMN WITH APPLICATION TO THE FISCHER -
TROPSCH SYNTHESIS 

 

 (71)  بى أ.ب اس  اجي-أنستيتيوت فرانسيه دى بترول 

 (74)  شحاته ھارون وأخرين
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021897  (11) 

1999070801  (21) 
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 (54)  طريقه لتحضير المالمين

METHOD FOR PREPARING MELAMINE  

 (71)  دى اس ام اى بي استيس بي في

 (74)  سراج الدين ھدى انيس
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021881  (11) 

1999070853  (21) 

حاويه  مجموعه صمام لحاويه مشروب ، وحاويه مشروب ، وطرق لتعبئه وتفريغ
  المشروب

(54) 

VALVE ASSEMBBIY FOR A BEVERAGE CONTAINER 
,CONTAINER FOR BEVERGE AND ME METHOD FOR 
FILLING ANG EMPTYING A BEVERAGE CONTAINER. 

 

 (71)   محددهشركه.في.ھاينيكين تكنكال سيرفيسيز بي 

 (74)  نزيه اخنوخ صادق الياس
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022043  (11) 

1999070875  (21) 

 (54)  معمل لتقطير المياه يعمل بالطاقه الشممسيه

SOLAR WATER STILL  

 (71)  سوالر سوليوشتر ال ال سى

 (74)  ھدى أنيس سراج الدين

  

 

-  36  

 

 



 
022544  (11) 

1999070936  (21) 

94 

 (54)  تركيبات عديمه الرائحه اساسھا ثانى كبريتيد ثنائى مثيل

Compositions based on dimethyl disulphide with a masked smell  

 (71)  الف اوتوكيم اس ايه

 (74)  ھدى انيس سراج الدين
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023183  (11) 

2000070896  (21) 

 (54)  لمسبب النقطاع المورد الدموى لرأس عظمة الفخذجھاز إلزالة الضغط ا

DEVICE FOR CORE DECOMPRESSION FOR THE 
TREATMENT OF AVASCULAR NECROSIS OF THE FEMORAL 
HEAD 

 

 (71)  سامح يونس امين عبد القادر
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023233  (11) 

2001070773  (21) 

 (54)  طريقة إلنتاج االطارات

METHOD FOR THE PRODUCTION OF TYRES  

 (71)  أ.ب.بيريللى بنيومانتيشى س

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

  

 

-  39  

 

 



 
022522  (11) 

2001070818  (21) 
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 (54)  سرنجه لالستخدام مره واحده بھا ابره يمكن سحبھا

DISPOSABLE RETRACTABLE -NEEDLE SYRINGE  

 (71)  ماجيونى تارسيسيو

 (74)  وجدى نبيه عزيز
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022852  (11) 

2001070826  (21) 

 (54)  عاليه نركيبه مبيده للفطريات تشتمل على زيت من مصدر نباتى له قدره تجفيف

FUGICIDAL COMPOSITION COMPRISING IN PARTICULAR 
AN OIL OF PLANT ORIGIN WITH HIGH SICCATIVE POWER 

 

 (71)  ا. نيس كربساينس ساف

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

  

 

-  41  

 

2009030404  (21) 

2009/3/26  (22) 

 (54) االضطرابات الوجدانية ميثيل أمين لعالج] بنزيل)يل سلفانيل-3-إندول-1H-فلورو-6)-2]

[2-(6-FLOURO-1H-INDOL-3-
YLSULFANYL)BENZYL]METHYL AMINE FOR THE 
TREATMENT OF AFFECTIVE DISORDERS 

 

 (71)   شركه مساھمه دينماركيه–اس /اتش ليندبيك ايه 

 (74)  سمر أحمد اللباد
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PCT/NA2005/000004  (21) 

2005/1/5  (22) 
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 (54)  سبيروبيبريدينات او سبيروبيروليدينات ثالثيه الحلقه جديده

NOVEL TRICYCLIC SPIROPIPERIDINES OR 
SPIROPYRROLIDINES 

 

 (71)  اســترا زينيكــا أ ب ، شركة مساھمة

 (74)  ھـدى عبد الھادى
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PCT/NA2006/000028  (21) 

2006/1/14  (22) 

 P450  (54) مشتقات نافثالين تستخدم كمثبطات صبغة خلية

NAPHTH ALENE DERIVATIVES AS CYTOCHROME P450 
INHIBITORS 

 

 (71)  شركة امريكية-اوه اس أي فارماسوتيكالس أي ان سي

 (74)  سمر اللباد
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PCT/NA2006/000098  (21) 

2006/1/26  (22) 

 (54)  مشتقات البيبرازين واستخدامھا كمواد اوعوامل عالجيه

PYRIDYL DERIVATIVES AND THEIR USE AS THERAPEUTIC 
AGENTS 

 

 (71)   شركه كنديه مساھمه-ينون فارماسوتيكالز انك ز

 (74)  ھدى انيس سراج الدين
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2010010018  (21) 

2010/1/4  (22) 

) 
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والبروتين  (MSH- بروتينات اندماج ذات وظيفتين لالندماج مع ھرمون تنشيط خاليا
  (الميالنين الفا �و (ANP) البولي الصوديومي االذيني

(54) 

BIFUNCTIONAL FUSION PROTEINS OF THE ALPHA-
MELANOCYTE STIMULATING HORMONE (ALPHA-MSH) 
AND ATRIAL NATRIURETIC PROTEIN (ANP) AND USES IN 
HYPERTENSION AND ACUTE KIDNEY INJURY-PROTEINES 
DE FUSION BIFONCTIONNELLES DE L''HORMONE DE 
STIMULATION DES ALPHA-MELANOCYTES (ALPHA-MSH) 
ET DE LA PROTEINE NATRIURETIQUE AURICULAIRE 
(PNA), ET LEURS UTILISATIONS DANS L''HYPERTENSION 
ET LA LESION RENALE AIGUE 

 

 (71)  .اي ان سي . ثيرا تكنولوجيز 

 (74)  سمر اللباد
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2010010031  (21) 

2010/1/6  (22) 

او/ و  MTOR مشتقات مورفولينو بيريميدين تستخدم فى االمراض المرتبطه بالكيناز
PI3K  

(54) 

MORPHOLINO PYRIMIDINE DERIVATIVES USED IN 
DISEASES LINKED TO MTOR KINASE AND/OR PI3K-
DERIVES DE MORPHOLINO PYRIMIDINE UTILISES DANS 
DES MALADIES LIEES A UNE KINASE MTOR ET/OU A PI3K 

 

 (71)  استرازينيكا ايه بى

 (74)  ھدى سراج الدين
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PCT/NA2006/000071  (21) 

2006/1/23  (22) 
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 فينيل 3الموضع   يل بھا استبدال في-7 –بيريميدين a - 5، 1بيرازولو ) -N – 3 مركبات
   سلفوناميد، وتركيبات وطرق تتعلق بھا–

(54) 

N-3-(3-SUBSTITUTED-PYRAZOLO1,5-aPYRIMIDIN-7-
YL)PHENYL]-SULFONAMIDES, AND COMPOSITIONS, AND 
METHODS RELATED THERETO 

 

 (71)   شركه اسبانيه-فيرير انترناشيونال اس ايه

 (74)  سمر احمد اللباد
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PCT/NA2006/000074  (21) 

2006/1/23  (22) 

 (54)  7 بيريميدين بھا استبدال في الموضع a -5، 1 بيرازولو - نيترو-3مركبات 

7-SUBSTITUTED 3-NITRO-PYRAZOLO 1,5-A! PYRIMIDINES  

 (71)   شركه اسبانيه-فيرير انترناشيونال اس ايه

 (74)  سمر احمد اللباد
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PCT/NA2006/000077  (21) 

2006/1/23  (22) 

 PDE4  (54) مشتقلت نيكوتيناميد مفيدة كمثبطات

NICOTINAMIDE DERIVATIVES USEFUL AS PDE4 
INHIBITORS. 

 

 (71)  فايـزر انـك ، شركة متحدة ، امريكية

 (74)  ت وكيل براءا–ھدى عبد الھادى 
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PCT/NA2006/000079  (21) 

2006/1/24  (22) 
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 PDE4  (54) مشتقات نيكوتيناميد مفيدة كمثبطات

NICOTINAMIDE DERIVATIVES USEFUL AS PDE4 
INHIBITORS 

 

 (71)  فايـزر انـك ، شركة متحدة ، امريكية

 (74)   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى 
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PCT/NA2006/000084  (21) 

2006/1/25  (22) 

 (54)  طريقه وجھاز لتزويد المعلومات فى وسط تخزين عديد الطبقات

CONTENT IDENTIFIERS FOR MULTILATERED OPTICAL 
STORAGE DISKS 

 

 (71)  ف ، شركه محدوده المسئوليه ، ھولنديه. كونينكليجك فيليبس الكترونيكس ن 

 (74)  مد عبد الھادىھدى اح
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PCT/NA2006/000088  (21) 

2006/1/25  (22) 

وطرق التوسط فى   والتركيبات الصيدالنية5 ، 3مركبات االندازول ثنائية االستبدال عند 
  اوتثبيط تكاثر الخلية

(54) 

3,5 DISUBSTITUTED INDAZOLE COMPOUNDS, 
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS, AND METHODS FOR 
MEDIATING OR INHIBITING CELL PROLIFERATION. 

 

 (71)  فايـزر انـك ، شركة متحدة ، امريكية

 (74)   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى 
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PCT/NA2006/000096  (21) 

2006/1/26  (22) 
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 (54)  مشتقات البيريديل واستخدامھا كعوامل عالجيه

PYRIDYL DERIVATIVES AND THEIR USE AS THERAPEUTIC 
AGENTS 

 

 (71)  زينون فارماسوتيكالز انك

 (74)  ھدى انيس سراج الدين
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PCT/NA2006/000099  (21) 

2006/1/26  (22) 

 (54)  مشتقات البيرازين واستخدامھا كمواد او عوامل عالجية

PYRIDYL DERIVATIVES AND THEIR USE AS THERAPEUTIC 
AGENTS 

 

 (71)  زينون فارماسوتيكالز إنك

 (74)   وكيل براءات-ھدى سراج الدين 
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PCT/NA2006/000108  (21) 

2006/1/30  (22) 

سامة خلوية  استخدام تركيبة من مثبط كينازمستقبل عامل نمو ظھارى جلدى ، وبعوامل
  لعالج وتثبيط السرطان

(54) 

USE OF COMBINATION OF AN EPIDERMAL GROWTH 
FACTOR RECEPTOR 

 

 (71)  ويــــــث ھولدينجز كوربرويشن، شركة متحدة

 (74)   وكيل براءات–ھدى عبد الھادى 
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2000070909  (21) 

2000/7/12  (22) 

 (54)  طريقه وجھاز لتصنيع الفرش والفرش المصنوعه

METHOD AND APPARATUS FOR TE MANUFACTURE OF 
BRUSHES AND BRUSHES MANUFACTURED BY SAME 

 

 (71)  ھـ. ب. م. كورونيه ويرك ج

 (74)  محمد محمد بكير

  

 

-   57  

 

2000070914  (21) 

2000/7/16  (22) 

 على خليط جھاز مزج للمحاليل او المعلقات او عجائن االدويه او االطعمه للحصول
  متجانس

(54) 

MECCHAICAL MIXER  

 (71)  ياسر فتحى حسين على جمعة
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2001070827  (21) 

2001/7/28  (22) 
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 (54)  طريقه ونظام لرفع النفط الخام المتدفق من بئر باستخدام غاز الرفع

METHOD AND SYSTEM FOR GAS -LIFTING WELL 
EFFLUENTS 

 

 (71)  ل ريسيرج ما تشابي فيشل انترناشيونا

 (74)  سمر احمد اللباد

  

 

-   59  

 

2001091001  (21) 

2001/9/22  (22) 

 (54)  المشابھه وسيله حمايه معدله مضاده للزالزل لالستخدام فى االبنيه والمنشات

MODULAR ANTI SEISMIC PROTECTION DEVICE TO BE 
USED IN BUILDINGS AND SIMILAR CONSTRUCTIONS 

 

 (71)  ال.انوفاسيون واى ديسنو اوروفاى اس 

 (74)  سمر أحمد اللباد
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2003070734  (21) 

2003/7/28  (22) 

 (54)  روفاجيل

Rofa Gel  

 (71)  ثروت ثابت باسيلى
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2005070307  (21) 

2005/7/2  (22) 
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 (54)  وحدات البناء رز كمكون اساسي في تصنيع الخلطات المستخدمه فياالستفاده من قش اال

Utilization of rice straw as a main constituent in building units  

 (71)  محمود كامل محمود/  دكتور مھندس -حسام الدين حسن سليم / دكتور مھندس 
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2005070345  (21) 

2005/7/28  (22) 

 (54)  أداة تستخدم لقفل وفتح غطاء أو سدادة توجد على ھيكل بواسطة مفتاح

DEVICE FOR LOCKING AND UNLOCKING WITH KEY A 
COVER OR CAP ON A FRAME 

 

 (71)  نورينكو

 (74)  شركه ابو سته وشركاه للخدمات االداريه واالستشاريه

  

 

-   63  

 

2005070347  (21) 

2005/7/30  (22) 

 (54)  حماية من السرطان" بانوراما"خلطة 

PANORAMA"mixture – Cancer protection"  

 (71)  السيد سعد الدين السيد شريف
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2009030385  (21) 

2009/3/23  (22) 
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 (54)  ھير تيرجير

Hair Treagure  

 (71)  وفاء لويس صليب دميان

  

 

  

 

PCT/NA2007/000098  (21) 

2007/1/30  (22) 

-   66  

 (54)  مشتقات بيبريدين جديدة لمعالجة اإلكتئاب

NOVEL PIPERIDINE DERIVATIVE FOR THE TREATMENT OF 
DEPRESSION 

 

 (71)  استرا زينيكا أ ب

 (74)  ھدى عبد الھادى

  

 
 

 
PCT/NA2007/000137  (21) 

2007/2/7  (22) 

 

-   67  

 (54)  واستخداماتھا  اوكسيندول-معدالت مستقبل بروجيستيرون تتضمن مشتقات بيرول

PROGESTERONE RECEPTOR MODULATORS COMPRISING 
PYRROLE-OXINDOLE DERIVATIVES AND USES THEREOF 

 

 (71)  ويــث

 (74)  ھدى عبد الھادى
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-   68PCT/NA2006/000106  (21) 

2006/1/29  (22) 

 (54)   امينو تترالين-2 امينو كرومان ، و-3مشتقات 

3-AMINO CHOMAN AND 2-AMINO TETRALIN 
DERIVATIVES 

 

 (71)  ويــــــث ، شركه متحده

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

  

 

  

 
 

PCT/NA2006/000107  (21) 

2006/1/30  (22) 

-   69

 (54)   عامل تنكرزورم بلوريه2 متعدد ببتيدات مستقبل

CRYSTALLINE TUMOR NECROSIS FACTOR RECEPTOR 2 
POLYPEPTIDES 

 

 (71)  امجـــن انـك ، شركه متحده

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

  

 

  

 

-   70  2001070831  (21) 

2001/7/30  (22) 

 (54)  كوارتزطريقه لرفع قدره كابالت القوى الكھربائيه باستخدام ال

INCREASING THE CURRENT CARRYING CAPACITIES OF 
UNDERGROUND POWER CABLES BY USING QUARTZ AS 
CABLE ENVRONMENT AND CONCRETE COMPOJNENT 
SCONTAINING QUARTZ 

 

 (71)  عبد الحميد السيد البقلى
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-   712009010007  (21) 

2009/1/4  (22) 

 (54)  ت بيريميدو مدمجةمركبا

NOVEL COMPOUNDS-NOUVEAUX COMPOSES  

 (71)  استرازينيكا ا ب

 (74)  ھدى سراج الدين

  

 

  

 
 

021619  (11) 

1997070748  (21) 
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 (54)  دقيقه/  الف لفه 12منظم اشعال لمحركات

ASSY C.D.L.(RECTEFIER)  

 (71)  مصطفىاحمد عزت عبد الفتاح / مھندس 
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023521  (11) 

2003070716  (21) 

 (54)  االساله عمليه وجھاز الزاله المواد القابله للتجمد من تيار غاز طبيعى اثناء

PROCESS AND APPARATUS FOR PRODUCTION OF LNG BY 
REMOVAL OF FREEZABLE SOLIDS 

 

 (71)  كول انيرجي ليمتد

 (74)  ج الدينھدى أنيس سرا

  

 

-   73  

 

 



023594  (11) 

PCT/NA2004/000152  (21) 

 (54)  وصلة أنبوبية مقواة إلحكام سد محسن بعد تمدد لدن

REINFORCED TUBULAR JOINT FOR IMPROVED SEALING-
TIGHTNESS AFTER PLASTIC EXPANSION 

 

 (71)   شركة فرنسية-فالوريك مانسمان اويل اند جاز فرانس 

 (74)  شركة ابوسته وشركاه

  

 

-   74  

 

023800  (11) 

2004040187  (21) 

 (54)  عبوة بالستيكية بھا مسحوق البيكربونات تستخدم اثناء الغسيل الكلوى

( UNIVERSAL BI-CART)  

 (71)  محمد عبد المنعم بسيونى
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023907  (11) 

1995070636  (21) 

 (54)  التحكم فى التعبير عن المورثة النباتية

CONTROL OF PLANT GENE EXPRESSION  

 (71)   يونايتد ستيتس اوف امريكا-دلتا اند بين الند كومبانى 

 (74)  جورج عزيز عبد الملك

  

 

-   76  
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023909  (11) 

2000070872  (21) 

 D3  (54) نظائر فيتامين

VITAMIN D3 ANALOGS  

 (71)  ف ھوفمان الروش ا ج

 (74)  ھدى عبد الھادى
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023917  (11) 

PCT/NA2005/000023  (21) 
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 (54)  عملية إلسالة الغاز الطبيعى مع إزالة محسنة للنيتروجين

NATURAL GAS LIQUEFACTION WITH IMPROVED 
NITROGEN REMOVAL. 

 

 (71)  كونوكو فيليبس كومبانى

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى
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023974  (11) 

PCT/NA2006/000047  (21) 

 (54)  ُمعده لتكوين فواصل في أعمال خرسانيه

DEVICE FOR FORMING JOINTS IN CONCRETE WORKS  

 (71)  فازكويز ريز ديل ابرول جوزي ريمون

 (74)  سمر احمد اللباد

  

 

-   79  

 

 



 
024041  (11) 

1998070889  (21) 

 (54)  مركبات حلقية غير متجانسة جديدة

NEW HETEROCYCLIC COMPOUNDS  

 (71)  ايه،اس،الميرال بروديسفارما

 (74)  محمد محمد بكير
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024220  (11) 

PCT/NA2005/000862  (21) 
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 (54)  فوفة علي التواليشريط يحتوي علي بذور يتضمن وحدات استنبات مص

A SEED TAPE INCLUDING SUCCESSIVELY ARRANGED 
GERMINATING UNITS 

 

 (71)  ج. بنتل برودكتس أ 

 (74)  نزيه اخنوخ صادق الياس
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024417  (11) 

PCT/NA2007/000134  (21) 

 (54)  تركيبات الصقة وطرق استخدامھا

ADHESIVE COMPOSITIONS AND METHODS OF USING THE 
SAME 

 

 (71)  آوتـى كــو

 (74)  ھدى أحمد عبد الھادى
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024612  (11) 

PCT/NA2006/000031  (21) 

 (54)  طريقه إلنتاج منظومات مائعه دقيقه من تركيبه متخذه شكل صفائحى

A PROCESS FOR PRODUCING MICROFLUIDIC 
ARRANGEMENTS FROM A PLATE-SHAPED COMPOSITE 
STRUCTURE 

 

 (71)   شركة المانيه محدوده المسئوليه-بويھرينجر انجيلھيام ميكروبارتس جى ام بى اتش 

 (74)  وجدى نبيه عزيز
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024740  (11) 

2003070693  (21) 

 (54)  تركيبات موضعيه مثبته تحتوى على كيتوبروفين

STABILISED TOPICAL FORMULATIONS CONAINING 
KETOPROFEN 

 

 (71)  ال. ار. مينارينى انديسترى فارماسيوتشى ريونت اس. ايه

 (74)  وجدى نبيه عزيز
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575  (11) 

1997070624  (21) 

 (54)  ماكينه حبك وسيله وطريقه لمنع تراكم النساله والشوائب على ادوات الحبك فى

MEANS AND METHOD FOR DETERRING LINT AND DEBRIS 
ACCUMULATION OF THE KNITING INSTRUMENTS OF A 
KNITTING MACHINE 

 

 (71)  االنديل اند ستريز انك

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى
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023839  (11) 

2005070326  (21) 

 (54)  551مانع تسرب ميكانيكى طراز 

MECHANICAL SEAL TYPE 551  

 (71)  محمد عمر بدر الدين

  

 

-   86  

 

21611  (11) 

1998070771  (21) 

 (54)  ازالة مكون غازي من تيار غازي يحتوي عاب مجموعة من المكونات الغازية

REMONING A GSEOUS COMPONENT FROM A FLUID  

 ( 71)  مالك مؤقت

-   87  

 

024654  (11) 

2008010145  (21) 

 (54)  طريقه وجھاز لتطعيم النباتات

METHOD AND DEVICE FOR GRAFTING PLANTS  

 (71)  اف ، شركه مساھمه ، ھولندا. او . جرافتوماتيك فى 

 ( 74)  ھدى احمد عبد الھادى

-   88  

 

2010060911 (21) 

2010/6/1 (22) 

 محمد ابراھيم عبد الحميد سالم
  المنوفيه- السبع  بركه-جنزور 

(71) 

 شاخص اليكترونى للتدريبب وقياس االداء فى ظل المحاكاه لظروف المباره فى بعض
 الرياضات النزاليه

(54) 
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-   90  PCT/NA2006/000370 (21) 

2006/4/20 (22) 

  شركة مساھمة امريكية-سيلتيتش اند دي أي ان سي
  امريكا98021بليو ايه بونز ايلل د زا ستريت اس ايه 220 1631

(71) 

 ( 54) العظام تركيبة وطريقة لزيادة نسبة المعادن في
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 استدراك طلبات قبول معاھدة باريس

MAIL BOX 
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بول الطلب رقم  شر عن ق م الن  عن طريق الخطأ بانه 731 عدد 2012 فى جريدة يوليه 1152/2002ت

اريس دة ب بقا لمعاھ ب ط ه طل صحيح ان اريس وال ية ب بقا التفاق ب ط  طل
 MAIL BOXـ : وبياناته كاالتى 

 

2002101152  (21) 

2002/10/21  (22) 

ELI LILLY AND COMPANY - USA (71) 

DE Dios , Alfonso (72)  

Grossman Cora,sue  

Hipskind, Philip, Arthur  

lin, Ho- Shen  

Lobb, Karen , Lynn  

Lopez,de Uralde Garmendia ,Baetriz  

Lopez, Jose ,Eduardo  

Mader Mary Margaret  

Richett Michael Enrico  

SHIH, Chaun  

 (74)  ھدى احمد عبد الھادى

 (54)  مشتقات بنزويل سلفوناميد كمضادات لالورام

60/352.012 (31) 

25/10/2001 (32) 

us (33) 

int. Cl. C07D 209/16, C07D 209/52,C07D 209/04  (51)  
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جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٣٣(العدد رقم ٢٠١٢عدد  سبتمبر 



     

 إعــــداد
 

 أميــرة محمــد أحمــد. مرفت توفيق عبــد اهللا     أ . أ

 كريم محمد عزت بهجت فايد. أحمد حسـين أحمـــد      أ. أ

 
 مراجعــــة

 

 ايناس عبد الباســــط. أ

 شيماء ابراهيـم نبيـــل. فرج محمــــــد يوسف     أ. أ

 زينب صبــح. أ
 
 

 دعــم فنــى
 

 يــر سعيــد حلمــىسه. م
 
 
 

 

  /     

   

   
 

 
 
 

 مكتب براءات االختراع: الناشر 
 



 

 



   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

رئيس               االختـراع  مكتب بـراءات
                                    

 "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 )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ان بي
 ٢٠١٢التى تم قبولها خالل شهر اغسطس بالطلبات 

 

 
١

 والمقدمة فى إطار معاهدة باريس



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 "     

 
٢

 يعترض آتابة على السير فى إجراءات البراءة بإخطار نأيجوز لكل ذى شأن
راءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خالل ستين                ى مكتب ب وجه إل ي

ومًا    من تاريخ االعالن عن قبول الطلب فى جريدة براءات االختراع ، يأتى هذا             ي
ادة   ن الم ثة م رة الثال ام الفق يقًا ألحك ية  ١٦تطب وق الملك ة حق ون حماي ن قان  م

  "٢٠٠٢ لسنة ٨٢الفكرية الصادر بالقانون رقم 



 

2008030539  (21) 
2008/3/30  (22) 

UREA CASALE S.A (CH) (71) 
ZARDI, Federico (72)  

  

 (74)   اللباد احمدسمر
 (54)  طريقة لتحديث وحدة إلنتاج اليوريا

07006566.9 (31) 
2007/3/29 (32) 

EP (33) 

int. Cl. C07C 273/04 &B01J 19/00  (51) 

  
 

-   1  

 

2009091315  (21) 
2009/9/3  (22) 

 (71)  ةألبحاث العلمية و التطبيقات التكنولوجيامدينة 
  (72)  السيد السيد حافظ

   احمد السيد ابراهيم جمعة

   رحاب يس احمد غريب فراج

   احمد خلف رياض رسالن

 محمد عبد المعز السعدنى٠ 

 (74)  محمود السيد عبد اللطيف دياب
 (54)  نظام لحصد الطحالب من المياه بغرض انتاج الديزل الحيوى

int. Cl. C11B 3/08,C11B 3/10,C12M 1/04,C12P 7/64  (51) 

  
 

-   2  

 

 
٣



 
2010091656  (21) 

2010/9/30  (22) 
 (71)  باسم جميل فرج اهللا خليل سعد
  (72)  باسم جميل فرج اهللا خليل سعد

  

 (54)  طفاية حريق بمشتمالتها
int. Cl. A62C2/00, 31/07,  (51) 

  
 

-   3  

 

2009050801  (21) 
2009/5/27  (22) 

 (71)   تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي-معهد بحوث البترول 
  (72)  صالح الدين أحمد خليل

   أحمد محمد أحمد الصباغ

  

 (74)  محمود رياض نور الدين
إلستخدامها في  تحضير أوليجيمرات ذات نشاط سطحي جديدة مشتقه من الترايزينان إيثانول

  الهيدروجين المصاحب النتاج البترول الخام والغاز الطبيعىد آبريتيآسح 
(54) 

int. Cl. B01D 53/14,C07D 403/12  (51) 

  
 

-   4  

 

 
٤



 
2010111889  (21) 

2010/11/8  (22) 
 (71)  حاتم محمد عبدالراضى عبد المنعم
  (72)  حاتم محمد عبدالراضى عبد المنعم

  

 (54)  )اليا(رف الصحى جهاز تنظيف مواسير الص
int. Cl. E02B11/02  (51) 

  
 

-   5  

 

2010122135  (21) 
2010/12/15  (22) 

 (71)  محمد يوسف جعفر
  (72)  محمد يوسف جعفر

  

 (74)  امال صبرى عبد الحميد
 (54) طريقة وجهاز لتفعيل تصريف المياه الخاصة بالمرحاض باستخدام مكبس الهواء الضاغط

int. Cl. E03D 3/01, 5/09 (51) 
 

-   6  

 
 

 

 

 
٥
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 انبي
 ٢٠١٢التى تم قبولها خالل شهر اغسطس بالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 



٧ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ل ذى شأن        "   يعترض آتابة على السير فى إجراءات البراءة بإخطار يوجه          نأيجوز لك

باب اال  ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تين ي الل س ك خ راض وذل عت
راءات االختراع ، يأتى هذا تطبيقًا ألحكام                    بول الطلب فى جريدة ب اريخ االعالن عن ق ت

ادة          ثة من الم رة الثال  من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون          ١٦الفق
  "٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 



 

2008060965  (21) 
2008/6/10  (22) 

AKZO NOBEL N.V. (NETHERLANDS) (71) 
EKEROTH, Johan (72)  

  

 (74)  هدى احمد عبد الهادى 
 (54)  طريقه لتحضير ماده اساسها السليكا المحوره العضويه

PCT/SE2006/050570 -  05112325.5 (31) 
2006/12/11 - 2005/12/16 (32) 

EP (33) 
int. Cl. B01J20/32, 20/286,20/287  (51) 

  
 

-   1  

٨ 
 

 

 

 

2008061071  (21) 
2008/6/22  (22) 

METHANOL CASALE S.A (SWITZERLAND) (71) 
Tarozzo.Mirco (72)  

FILIPPI, ERMANNO  

Rizzi.Enrico  

Badano.Marco  

 (74)  سمر أحمد اللباد
 (54)  طريقة للتحكم في درجة حرارة التفاعالت الكيميائية الطاردة للحرارة

PCT/EP2006/011761 - 05028314.2 (31) 
2006/12/7 - 2005/12/23 (32) 

EP (33) 

int. Cl. B01J 8/02  (51 ) 

-   2  

 



 
2008071230  (21) 

2008/7/22  (22) 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF 
AMERICA) 

(71) 

LANT, NEIL, JOSEPH (72)  

  

 (74)  اج الدينهدى أنيس سر
 (54)  ترآيبات تحتوى على إنزيم ومبيض ضوئى

PCT/US2007/001672 - 60/854 837 - 60/795 727 - 60/761 122 (31) 
2007/1/22 - 2006/10/27 - 2006/4/28 - 2006/1/23 (32) 

US (33) 
int. Cl. C11D3/386, 3/395,3/40,  (51) 

  
 

-   3  

٩ 
 

 

 

 

2008111862  (21) 
2008/11/16  (22) 

BASF SE (GERMANY) (71) 
ASPIRON, Norbert (72)  

  

 (74)  طه حنفي محمود
 (54) التيارات المائعة خليط مسبق الخلط لتحضير عامل إمتصاص إلزالة الغازات الحامضية من

06114244.4 - PCT/EP2007/054836 (31) 
2006/5/19 - 2007/5/18 (32) 

EP (33) 
int. Cl. B01D 53/14,B01D 53/62  (51) 

  
 

-   4  

 



١٠ 
 

 

 

 
2008111912  (21) 
2008/11/25  (22) 

MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(71) 

ANDERSON, Heather (72)  

DOUGLAS, Jennifer  

GROAT, Jeanna  

JOHNSON, Scott  

KELLY, Rebecca  

KORTE, John  

RICE, James  

  

 (74)  هدى احمد عبد الهادى 
 (54)  معدله وراثيا وطرق للكشف عنهMON89034 تشخيصيه لحدث ذرهDNA جزيئات

60/808,834 - PCT/US2007/069662 (31) 
2006/5/26 - 2007/5/24 (32) 

US (33) 
int. Cl. C12N 15/09,C12N 15/29  (51) 

  
 

-   5  

 



 
2009020197  (21) 

2009/2/11  (22) 
REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG 
(AUSTRIA) 

(71) 

DJURICIC, Boro (72)  

REITERER, Franz  

  

 (74)  محمد محمد بكير
 (54)  منتجات السيراميك المتصلبة المنصهرة

 PCT/EP2007/007000 - 10 2006 040 269.3 (31) 
2007/8/8 - 2006/8/28 (32) 

DE (33) 
int. Cl. C04B 35/10,C04B 35/66  (51) 

  
 

-   6  

١١ 
 

 

 

 

2009060885  (21) 
2009/6/11  (22) 

SMS DEMAG AG (GERMANY) (71) 
RICHTER, Hans-Peter (72)  

PAWELSKI, Hartmut  

  

 (74)   وجدى نبيه عزيز 
 (54)   معدنياو صالبه شريط/ طريقه وجهاز يضع ماده مزلقه لتنظيم استواء و

PCT/EP2007/009755 - 10 2007 032 485.7 - 10 2006 059 246.8 (31) 
2007/11/12 - 2007/7/12 - 2006/12/15 (32) 

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

  
 

-   7  

 



 
2009111695  (21) 
2009/11/18  (22) 

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN) (71) 
MIYAZAKI, Hiroyuki (72)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  مرآب آبريت عضوى واستخدامه للتحكم في المفصليات الضاره

2007-132613 - PCT/JP2008/059498 (31) 
2007/5/18 - 2008/5/16 (32) 

JP (33) 
int. Cl. A01N 41/10,C07C 317/44,C07C 317/46  (51 ) 

-   8  

١٢ 
 

 

 

 

2010010041  (21) 
2010/1/10  (22) 

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZELAND) (71) 
ACKERMANN, peter (72)  

BOBBIO, Carla  

CORSI, Camilla  

EHRENFREUND, Josef  

MCGINLEY, Ann Monica  

VERRAS, Andreas  

TITULAER, Ruud  

 (74)   سهير ميخائيل رزق /أ
 (54)   ايزوثيازول و بيرازول آمبيدات للفطرياتمشتقات

0713479.4 - PCT/EP2008/005589 (31) 
2007/7/11 - 2008/7/9 (32) 

GB (33) 
int. Cl. A01N 43/40,A01N 43/54,C07D 401/06,C07D 417/06,C07D 

417/14  
(51) 

 

-  9  

 



١٣ 
 

 

 

 
2010010106  (21) 

2010/1/19  (22) 
BAYER INNOVATION GMBH (GERMANY) (71) 
BECKER, Rolf, Christian (72)  

TOAPANTA, Marco  

DUJARDIN, Ralf  

SCHMUCK, Arno  

STREITENBERGER, Almuth  

  

 (74)  شادي فاروق مبارك
 (54)  ماده مرآبه بوليمر ذات وظيفه مبيد حيوى

60/951,016 - PCT/EP2008/005577 (31) 
2007/7/20 - 2008/7/9 (32) 

US (33) 
int. Cl. A01G 13/00,A01N 25/10,B32B 27/08  (51) 

  
 

-  10  

 



١٤ 
 

 

 

 
2010010158  (21) 

2010/1/31  (22) 
BASF SE (GERMANY) (71) 
LEYRER, Reinhold (72)  

SCHMIDT, Kati  

  

 (74)  طه حنفي محمود
لبوليمر مشارك من  للذوبان مشتتا مائياعامل مغلظ القوام مصاحب يتضمن الكيل قابل 

  وحدات مبلمره ترافقيا
(54) 

07113807.7 - 08150202.3 - 08159645.4 - PCT/EP2008/060167 (31) 
2007/8/3 - 2008/1/11 - 2008/7/3 - 2008/8/1 (32) 

EP    (33) 

int. Cl. C08F 220/06,C08F 220/10,C08F 220/18,C09D 7/00  (51) 

  
 

-  11  

 



١٥ 
 

 

 

 
2010050806  (21) 

2010/5/17  (22) 
1-SAINT-GOBAIN SEVA (FRANCE)
2 - SAINT-GOBAIN ISOVER (FRANCE) 

(71) 

BERNARD, Jean-Luc (72)  

BERTHOD, Patrice  

LIEBAUT, Christophe  

MICHON, Sylvain  

HERICHER, Ludovic  

  

 (74)  هدى احمد عبد الهادى 
 (54)  المعدنى سبيكه مقاومه للحراره ، لوحه مكونه لاللياف وطريقه انتاج الصوف

0759451 - PCT / FR 2008 / 052140 (31) 
2007/11/30 - 2008/11/27 (32) 

FR (33) 
int. Cl. C22C 19/07,C22F 1/10  (51) 

  
 

-  12 

 



١٦ 
 

 

 

 
2010050906  (21) 

2010/5/31  (22) 
1-SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. (JAPAN)
2-VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE 
(FRANCE) 

(71) 

GOTO, Kunio (72)  

TAKAHASHI, Masaru  

IMAI, Ryuichi  

KAMIMURA, Takayuki  

MATSUMOTO, Keishi  

IWAMOTO, Michihiko  

RAI, Stephanie  

  

 (74)  شرآه سماس للملكية الفكرية
 (54)  وصله ملولبه لالنابيب

2007-313378 - 2008-268817 - PCT/JP2008/071856 (31) 
2007/12/4 - 2008/10/17 - 2008/12/2 (32) 

JP (33) 
int. Cl. B05D 7/24,F16L 15/04  (51) 

  
 

-  13  

 



 
2010061000  (21) 

2010/6/14  (22) 
ENI S.P.A. (ITALY) (71) 
RISPOLI, Giacomo (72)  

FIORAVANTI, Emiliano  

CAPUANO, Federico  

BIGNAZZI, Renzo  

DE FERRA, Francesca  

D'ADDARIO, Ezio, Nicola  

 (74)  سمراحمد اللباد
 (54)  عمليه انتاج آتله احيائيه طحلبيه بمحتوى عالي من الدهن

MI2007A002343 - PCT/EP2008/010291 (31) 
2007/12/14 - 2008/12/3 (32) 

IT (33) 
int. Cl. C12N 1/12  (51)  

-  14  

١٧ 
 

 

 

 

2010071173  (21) 
2010/7/11  (22) 

SALEWSKI, Michael (GERMANY) (71) 
SALEWSKI, Michael (72)  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  نظام هوائى التشويش

08000464.1 - PCT/EP2009/000037 (31) 
2008/1/11 - 2009/1/7 (32) 

EP (33) 

int. Cl. H01Q 1/38,H01Q 11/10,H01Q 19/30  (51)  

-  15  

 



 
2010091574  (21) 

2010/9/19  (22) 
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN) (71) 
MITSUDERA, Hiromasa (72)  

  

 (74)  سمراحمد اللباد
 (54)  امه لمكافحه افه مفصليه االرجلمرآب نيتريل واستخد

2008-071101 - PCT/JP2009/056028 - 2009-015105 (31) 
2008/3/19 - 2009/3/18 - 2009/1/27 (32) 

JP (33) 
int. Cl. C07C 255/31,C07D 303/38  (51) 

  
 

-  16  

١٨ 
 

 

 

 

2010091648  (21) 
2010/9/29  (22) 

3RD BRAND PTE. LTD. (SINGAPORE) (71) 
UNDERWOOD, John Anthony (72)  

KEYS, Christopher Edward  

KERO, Markku  

LEINONEN, Rainer  

  

 (74)  سمراحمد اللباد
 (54)  منصه ارسال رسائل موسعه

200805072-6 - PCT/SG2009/000238 (31) 
2008/7/4 - 2009/6/3 (32) 

SG (33) 
int. Cl. G06F 15/16,G06F 15/173  (51) 

  
 

-  17  



 
 

2010101664  (21) 
2010/10/3  (22) 

AMERON INTERNATIONAL(UNITED STATES OF AMERICA)  (71) 
FRIEDRICH, Ralph, S. (72)  

SHENG, Qizhong  

KUBAT, Paul  

 (74)  هدى انيس سراج الدين
 (54)  نفس الشىء طنه بالمونه وطرق لعملخرسانه تم صبها بالضغط او انابيب فوالذيه مب
12/061,263 - PCT/US2009/039091 (31) 

2008/4/2 - 2009/4/1 (32) 
US (33) 

int. Cl. B28B 21/00,F16L 9/02  (51 ) 

-  18  

١٩ 
 

 

 

 

2010101820  (21) 
2010/10/28  (22) 

CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL INC 
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71) 

Mebride, Steve (72)  

Erspamer, John  

GEVERS, Dave  

Smeyak, Larry  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  مجموعة إثبات حدوث العبث ذات أداء فتح محسن

61/125,981 - PCT/US2009/002632 (31) 
2008/4/30 - 2009/4/30 (32) 

US (33) 

int. Cl. B65D 39/00  (51)  

-  19  

 



 
2010111926  (21) 
2010/11/11  (22) 

LEON ENGINEERING S.P.A (SANMARINO) (71) 
AMADESI, Paolo (72)  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54) معالجة مادة االحتراق 

BO2008A000292IT- PCT/IT2009/000208 (31) 
2008/05/14-2009/5/11 (32) 

IT (33) 

int. Cl. F23G5/027, 5/50  (51) 

  
 

-  20  

 

2010111942  (21) 
2010/11/21  (22) 

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED 
(UNITED KING DOM)

(71) 

THOMPSON, Martin (72)  

  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  مصدر زلزالي لصافره انذار بحريه

PCT/GB2009/050548 - 0823296.9 - 0809094.6 (31) 
2009/5/20 - 2008/12/22 - 2008/5/20 (32) 

GB (33) 
int. Cl. G01V 1/133,G01V 1/137  (51) 

  
 

-  21  

٢٠ 
 

 

 

 



 
2010111960  (21) 
2010/11/22  (22) 

CLIQLOC GMBH (GERMANY) (71) 
ENDERT, Guido (72)  

  

 (74)  هارونشحاته ماجده 
 (54)  ويهنبيطه غلق لحا

PCT/EP2009/056489 - 10 2008 025 430.4 - 10 2008 025 429.0 (31) 
2009/5/27 - 2008/5/27 - 2008/5/27 (32) 

DE (33) 
int. Cl. B65D 43/02  (51) 

  
 

-  22  

٢١ 
 

 

 

 

2010122104  (21) 
2010/12/12  (22) 

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED
(UNITED KINGDOM) 

(71) 

DENNY, MARK, JOSEPH (72)  

  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  تجميعه محرك

PCT/GB2009/001430 - 08252037.0 (31) 
2009/6/9 - 2008/6/13 (32) 

EP (33) 
int. Cl. H02K 11/00,H02K 3/28,H02K 5/22  (51) 

  
 

-  23  

 



٢٢ 
 

 

 

 
2010122186  (21) 
2010/12/22  (22) 

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA - TOSHIBA CONSUMER 
ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION - TOSHIBA HOME 
APPLIANCES CORPORATION (JAPAN) 

(71) 

AKITA, Shingo (72)  

SOTTA, Daisuke  

IKEDA, Hiroshi  

MAKINO, Yoshiyuki  

KOJIMA, Takao  

OGURA, Norifumi  

MASUDA, Miho  

  

 (74)  هارونشحاته ماجده 
 (54)  غساله مالبس

JP 2008-165788 - JP 2008-245769 - PCT/JP2009/002640 (31) 
2008/6/25 - 2008/9/25 - 2009/6/11 (32) 

JP (33) 
int. Cl. D06F 33/02  (51) 

  
 

-  24  

 



٢٣ 
 

 

 

 
PCT/NA2006/001041  (21) 

2006/11/1  (22) 
Saudi Basic Industries Corporation (SAUDI ARABIA) (71) 
BASHIR ZAHIR, (72)  

SIDDIQUI, Jamil  

Sampath, Venkatanathan  

AL-luhaidan, khalid  

  

 (74)  شرآه سماس للملكيه الفكريه
 (54)  عملية إلنتاج بوليستر إسهامـي بولى ايثيلين تيرفيثاالت

PCT/IB2005/001577 - 04010616.3 (31) 
2005/4/8 - 2004/5/5 (32) 

EP (33) 
int. Cl. C08J5/18,D01F6/84, 63/183,63/80,C08G63/83,  (51) 

  
 

-  25  

  



٢٤ 
 

 

 

 
PCT/NA2006/001065  (21) 

2006/11/8  (22) 
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP 
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71) 

MCDANIEL, Max, (72)  

BENHAM, Elizabeth,  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  طريقة لتنشيط محفزات من الكروم

PCT/US2005/016108 - 60/570,521 (31) 
2005/5/6 - 2004/5/12 (32) 

US (33) 
int. Cl. C08F4/24,38/04,B01J38/02 & 10/00,23/26 (51) 

  
 

-  26  

 



٢٥ 
 

 

 

 
 

PCT/NA2007/001292  (21) 
2007/11/25  (22) 

JOHNSON MATTHEY PLC(UNITED KINGDOM) (71) 
FITZPATRICK, TERENCE, JAMES (72)  

  

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54)  تحضير ميثانول

PCT/GB2006/050096 - 0510823,8 (31) 
2006/5/9 - 2005/5/27 (32) 

GB (33) 
int. Cl. C07C 29/151, 29/152, 29/153  (51) 

  
 

-  27  

 
 

 



٢٦ 
 

 

 

2008091541  (21) 
2008/9/17  (22) 

TAMINCO (BELGIUM) (71) 
JANSSENS, GEERT (72)  

Kalmar, Isabelle  

Segery, Steven  

ROOSE, Peter  

VANNESTE , PIET  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  عالج للدجاج لزيادة معدل تحول الغذاء أو لتقليل حدوث االستسقاء

PCT/EP2006/060926 (31) 
2006/3/21 (32) 

EP (33) 

int. Cl. A23K 1/16,A23K 1/18,A61K 31/197,A61P 43/00  (51) 

  
 

-   28  

  



٢٧ 
 

 

 

2008122131D1  (21) 
2010/2/24  (22) 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY) (71) 
ELSEN, Jan (72)  

LONNE, Rolf  

KARI, ROBERT  

  

 (74)  اته هارون وناديه هارون وماجده هارونشح
 (54)  طريقه وجهاز لتنظيف مكونات محطه طاقه بحقن وسط

05027687,2 - PCT/EP2006/067791 (31) 
2005/12/16 - 2006/10/26 (32) 

EP (33) 
int. Cl. B08B 9/00,B08B 9/027,G01N 1/22  (51) 

  
 

-   29  

  
 

 



٢٨ 
 

 

 

 

2008040672  (21) 
2008/4/23  (22) 

SYKATA SEED CORPORATION (JAPAN) (71) 
HORIUCHI,SHINGO (72)  

  

 (74)  هدى آنيس سراج الدين
باستخدام خليه  LACTUCA طريقه جديده النتاج نبات مهجن السيتوبالزم من الجنس

  HELIANTHUS نبات من الجنس
(54) 

PCT/JP2006/321456 - 2005 – 311 598 (31) 
2006/10/20 - 2006/10/26 (32) 

JP (33) 
int. Cl.C12N 15/02, 15/09 & A01H 1/00, 1/02, 5/00 (51 ) 

-   30  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انبي
  ٢٠١٢التى تم قبولها خالل شهر اغسطس بالطلبات 
 PCT بشأن البراءات التعـــاون اتفاقيــــة إطاروالمقدمة فى 
) 

٢٩  

 ) من القانون ١٧وفقا الحكام المادة



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "                 

٣٠  

راءة ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزي
ى    راض عل  السير فى اجراءات اصدارها وذلك اذا تبين له ان الطلب يتعلق بشئون             االعت

ية او صحية،   يمة عسكرية او امن ه ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى   راءة ف ب الب بول طل اريخ االعالن عن ق وما من ت سعين ي راض خالل ت ون االعت ويك

 . جريدة براءات االختراع
را ى االعت رتب عل راءات اصدار  ويت ى اج سير ف يها وقف ال شار ال االت الم ى الح ض ف

 "البراءة  



 

2008010074  (21) 
2008/1/15  (22) 

MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA) (71) 
MEHROTRA,SANJEEV (72)  

CHEN,WEI-GE  

  

 (74)  سمرأحمد اللباد
 (54)   صوتيهجهاز وطريقه لتشفير وفك تشفير اشاره

PCT/US2006/027420 - 11/183.087 (31) 
2006/7/14 - 2005/7/15 (32) 

US (33) 
int. Cl. G01L 19/02  (51) 

  
 

-   1  

 
 

٣١  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انبي
  ٢٠١٢التى تم قبولها خالل شهر اغسطس بالطلبات 

 الجاتاتفاقيـة إطار والمقدمة فى 

٣٢  

(MAIL BOX) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزي

ى السير فى اجراءات اصدارها وذلك اذا تبين له ان الطل              راض عل ب يتعلق بشئون   االعت
ية او صحية،   يمة عسكرية او امن ه ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى   راءة ف ب الب بول طل اريخ االعالن عن ق وما من ت سعين ي راض خالل ت ون االعت ويك

 . جريدة براءات االختراع
د  

٣٣  

راءات اص ى اج سير ف يها وقف ال شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل ار ويت
 "البراءة  



 

2003030282  (21) 
2003/3/25  (22) 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS, INC (USA) (71) 
BEKKALI, Younes (72)  

BETAGERI, Raj  

CARDOZO, Mario, G  

GILMORE, Thomas, A  

KIRRANE, Thomas, M  

KUZMICH, Daniel  

PROUDFOOT, John, Robert  

TAKAHASHI, Hidenori  

THOMSON, David, S  

WANG, Ji  

ZINDELL, Renee  

HARCKEN, christian, hankejustus joachim 
RIETHER, doris 
RAZAVI, hossein 

 

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
 (54)  واستخداماتها محاآيات الجلو آورتيكويد وطرق تصنيعها وترآيباتها الصيدالنيه

60/367758 - 60/431817 - 60/442404 (31) 
2002/3/26 - 2002/12/9 - 2003/1/24 (32) 

US (33) 
int. Cl. C07D 213/30, 277/24, 31/426,A61K 31/44,  (51) 

  
 

-   1  

 
 

٣٤  

 



 

٣٥  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 بيان

  ٢٠١٢اغسطس بالبراءات الصادرة خالل شهر 
                      للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاهــدة باريس

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٦  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بقا             "  صادرة ط راءات ال شر عن الب تم الن  من قانون حماية حقوق الملكية      ١٩ المادة    من للفقرة الثانية ي
م      الف ون رق صادر بالقان رية ال ســنة   ٨٢ ك ى     و ٢٠٠٢ل ى تنص علــــ يكون منح البراءة بقرار من :  الت

راءات االختراع بالكيفية التى                     رار فى جريدة ب ذا الق شر ه ك وين ر المختص أو من يفوضه فى ذل الوزي
 "تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

٣٧  
 

 

025793  (11) 
2006040152  (21) 

2006/4/17  (22) 
 إسماعيل السيد عمرو فتح اللـه/ الدآتور (71)

   القاهرة–شارع شرف مصر الجديدة  9
  (72)  إسماعيل السيد عمرو فتح اللـه/ الدآتور

  

 (73)  
 (54)  جهاز غسيل وتعقيم االجهزه الطبيه

int. Cl. A61L 2/28  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   1  

 
 

025800  (11) 
2010020333  (21) 

2010/2/28  (22) 
 مدحت محمد عبد الودود خليل/المهندس (71)

   االسكندريه- باب شرقى –الالتينى   الحى–شارع الدآتور ابراهيم عبد السيد  9
  (72)  مدحت محمد عبد الودود خليل/المهندس

  

 (73)  
 (54)  وترلوحة المفاتيح التوافقية للكمبي

int. Cl. G06F 3/023  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   2  

 



 

٣٨  
 

 
025824  (11) 

2007120637  (21) 
2007/12/9  (22) 

xeda international
ZONE ARTISANALELA CRAU-ROUTE NATIONALE7-13670 
SANTANDIOL-FRANCE 

(71) 

sardo alberto (72)  
 (74)  هدى عبد الهادى

 (54)  ات بأيونات فوسفور والتراآيب المشابههوطريقة جديدة لمعالجة الفاآهة والخضر

06/10688 (31) 

2006/12/7  (32) 
FR  (33) 

int. Cl. A23L 3/349 &A23B 7/06 7/154  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية
 

-   3  

 
 

025825  (11) 
2002101180  (21) 
2002/10/28  (22) 

 عادل يوسف جرجس شحاتة/الدآتور (71)
  لقاهرة  ا- حلوان - تقسيم النصر للسيارات-شارع الحسينى 9

  (72)  عادل يوسف جرجس شحاتة/الدآتور

ع . م . ش الحسينى ـ تقسيم النصر للسيارات ـ حلوان ـ ج ٩   

 (73)  
 (54)  اده استخدامهيض الزيوت والدهون الغذائيه العيطريقه العاده تنشيط مخلف تراب تب
int. Cl. C01B33/113, 33/26  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   4  

 



 

٣٩  
 

025826  (11) 
2008010016  (21) 

2008/1/6  (22) 
 المرآز القومى للبحوث

   الدقى–براءات االختراع  مكتب اتصال-المرآز القومى للبحوث / شارع البحوث  33
(71) 

  (72)   هشام مصطفى فهمى عبد الجواد/راالستاذ الدآتو

  

 (73)  
 تثبيت عديد فينيل البيروليدون حراريا او باستخدام فوق آبريتات األمونيوم علىطريقة ل

  .األقمشه القطنيه
(54) 

int. Cl. D06M13/352  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   5  

 



 

٤٠  
 

 
025827  (11) 

2007010021  (21) 
2007/1/15  (22) 

 المرآز القومى للبحوث
   الدقى–براءات االختراع  مكتب اتصال-المرآز القومي للبحوث / شارع البحوث  33

(71) 

  (72)  انجاحمد محمد احمد عوض ابو ال/االستاذ الدآتور

  

 (73)  
 (74)  ماجده محسب السيد

الشكل   والخارجيه الغير منتظمهطريقه للتنظيف والتلميع الكهربى السطح النحاس الداخليه
  فى ان واحد

(54) 

int. Cl.C25F3/22, C23H3/00 (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   6  

 



 

٤١  
 

 
025828  (11) 

2008050730  (21) 
2008/5/5  (22) 

 المرآز القومى للبحوث
 - جيزة-لدقى ا–براءات االختراع مكتب اتصال-المرآزالقومي للبحوث / شارع البحوث 33

  جمهورية مصر العربية

(71) 

  (72)  محمد لطفى حسن محمد/ دآتور

   امال حنفى عبد القادر/ دآتوره

   نسرين محمد فريد قاسم/ دآتوره

  

  

 (74)  ماجده محسب السيد
 (54)  طريقه لتحضير مبادالت انيونيه من مخلفات بنجر السكر
int. Cl. C02F1/42, 101/12, 101/16, 103/34  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   7  

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انبي
  ٢٠١٢بالبراءات الصادرة خالل شهر اغسطس 

 

٤٢  

 بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة للطلبات
PCT 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بقا             "   ط

٤٣  

صادرة راءات ال شر عن الب تم الن ية   ي رة الثان ادة     من  للفق  من قانون حماية     ١٩ الم
صادر بالقا  رية ال ية الفك وق الملك محق ون رق ســنة  ٨٢ ن ى  و ٢٠٠٢ل نص علــــ ى ت :  الت

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى                  
 "جريدة براءات االختراع بالكيفية التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 



 ج
 

025791  (11) 
2010040614  (21) 

2010/4/15  (22) 
SUD-CHEMIE INC.
1600 West Hill Street,Louisville, Kentucky 40210- U.S.A 

(71) 

URBANCIC, Michael A. (72)  

FRIDMAN, Vladimir  

  

 (73)  
 (74)  شادي فاروق مبارك

 (54)  طريقه محسنه لتحويل هيدروآربون بتفاعل ماص للحراره
- PCT/US2008/011835- 11/873,367  (31) 

2007/10/16 - 2008/10/16  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. C10G 11/18,B01J 23/00, B01J 21/00 (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   1  

٤٤  

 



 
025792  (11) 

2010050841  (21) 
2010/5/23  (22) 

SMS DEMAG AG
Eduard-Schloemann-Str. 4,40237 Düsseldorf 

(71) 

KUMMEL, Lutz (72)  

BEHRENS, Holger  

DE KOCK, Peter  

SOHL, Ralf-Hartmut  

BERG, Robert  

BENDLER, Manuel  

TOMZIG, Michael  

  

 (73)  
 (74)  وجدى نبيه عزيز

 (54)  جهاز وطريقه لربط شرائط
PCT/EP2008/010213 - 10 2007 058 840.4 - 10 2008 022 269.0  (31) 

2008/3/12 - 2007/5/12 - 2008/6/5  (32) 
EP - DE - DE  (33) 

int. Cl. B21B 15/00,B23K 37/04  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   2  

٤٥  

 



 
025794  (11) 

2009091319  (21) 
2009/9/6  (22) 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
Etablissement Public de recherche à caractère scie,ntifique, technique 
et industriel,Bâtiment D 'Le Ponant',25 rue Leblanc,F-75015 Paris - 
FRANCE 

(71) 

LIN, Qinglong (72)  

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 (54)  مجمع شمسي
- PCT/FR2008/000275- 07 03712- 07 01572 (31) 

2007/3/5 - 2007/5/25 - 2008/3/3  (32) 
FR - FR - FR  (33) 

int. Cl.   F24J 2/08, 2/07, 2/16,  2/32,  2/38,  2/46  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   3  

٤٦  

 



 
025795  (11) 

2009050618  (21) 
2009/5/3  (22) 

ENGINE SRL
Via Saragat 8,I-01100 Viterbo- ITALY 

(71) 

GRASSI, Nicola (72)  

  

 (73)  
 (74)  شرآة سماس للملكية الفكرية

 (54)  نظام وطريقة للكشف عن متوسط سرعة المرآبات من أجل تنظيم المرور
PCT/IB2007/054205 - 06123827.5  (31) 

2007/10/16 - 2006/11/10  (32) 
IB - EP  (33) 

int. Cl. G08G 1/054,&G06F 17/30,&G06K 9/32,G08G 1/017,  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   4  

٤٧  

 



 
025797  (11) 

2008122014  (21) 
2008/12/15  (22) 

SMITT CARPENTERIA S.r.l.
Traversa di Via Martiri della Libertà, 5,I-25030 Roncadelle (Brescia) 
-ITALY 

(71) 

TREMACCHI, Alfredo (72)  

  

 (73)  
 (74)  هدى أنيس سراج الدين

 (54)  ترآيب واقى على وجه الخصوص للمعدات الكهربائية
PCT/IT2006/003455  (31) 

2006/6/16  (32) 
IT  (33) 

int. Cl. E04H 1/12,E04H 5/02  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   5  

٤٨  

 



 
025798  (11) 

2008030512  (21) 
2008/3/26  (22) 

CLEMENT, JURGEN
GERHARD-HAUPTMANN-STR18.18055 ROSTOCK-GERMANY 

(71) 

CLEMENT, JURGEN (72)  

  

 (73)  
 (74)  هدى آنيس سراج الدين

 (54)  ترآيب قابل للطفو
PCT/EP2006/009105 - 10 2005 046 794.6  (31) 

2006/9/19 - 2005/9/29  (32) 
EP - EP  (33) 

int. Cl. B63B 35/38  (51) 

    سنة٢٠: حمايةمدة ال

  
 

-   6  

٤٩  

 



 
025799  (11) 

PCT/NA2006/000561  (21) 
2006/6/14  (22) 

TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD
Little Island, Co Cork IRELAND 

(71) 

BONFANTI,JEAN-FRANCOIS (72)  

ANDRIES,KOENRAAD  

FORTIN,JEROME ,MICHEL ,CLAUDE  

MULLER,PHILIPPE  

DOU-BLET,FREDERIC,MARC,MAURICE  

MEYER,CHRISTOPH  

WILLEBRORDS,RUDY,EDMOND  

GEVERS,TOM,VALERIUS,JOSPHA  

TIMMERMAN,PHILIP,MARIA,MARTHA, BERN  

  

 (73)  
 (74)  هدى سراج الدين

 تعلقبنزيميدازوالت تحتوى على المورفولينيل آمثبطات لتضاعف الفيروس التنفسى الم
  بالطبقة الجبلية المحببة

(54) 

60 / 567 182 - 031 048 10.1 - 041 053 12.5 - PCT/EP2004/053620  (31) 
2004/4/30 - 2003/12/18 - 2004/10/26 - 2004/12/20  (32) 

US - EP - EP - EP  (33) 
int. Cl. C07D401/06, A61K31/4184, A61P 11/00, 31/12  (51) 

    سنة٢٠: ةمدة الحماي

  
 

-   7  

٥٠  

 



 
025802  (11) 

2010030389  (21) 
2010/3/10  (22) 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH
Else-Kroner-Strasse 1,61352 Bad Homburg- GERMANY 

(71) 

GUNTHER, Gotz (72)  

HACKER, Jürgen  

KOHLER, Markus  

LAUER, Martin  

MULLER, Ralf  

SCHNEIDER, Hans-Peter  

WEBER, Tobias  

WEIS, Manfred  

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 (54)  جهاز وطريقه لمعالجه سائل طبي وعبوه طبيه
PCT/EP2008/003978 - 10 2007 042 964.0  (31) 

2008/5/16 - 2007/10/9  (32) 
EP - DE  (33) 

int. Cl. A61M 1/14,A61M 1/28  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   8  

٥١  

 



 
025803  (11) 

2008020223  (21) 
2008/2/6  (22) 

MICROSOFT CORPORATION.(UNITED STATES OF AMERICA)
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 (US) 

(71) 

SRINIVASAN, Sridhar (72)  

TU, CHENGJIE  

SHAW, PARKER  

  

 (73)  
 (74)  سمر أحمد اللباد

 SIMD  (54) طريقه لتشفير وفك وسائط رقميه استنادا الى تحويل المتراآب ل
PCT/US2006/030565 - 11/203.644  (31) 

2006/8/3 - 2005/8/12  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. G06K 9/36  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-   9  

٥٢  

 



 
025805  (11) 

2010010014  (21) 
2010/1/4  (22) 

MARCATO S.P.A.
VIA ROSSIGNOLO No. 12,I-35011 CAMPODARSEGO PD-
ITALY 

(71) 

MARCATO, Pietro (72)  

  

 (73)  
 (74)  محمود رجائى الدقى

 (54)   محسن)قالب(لالستعمال المنزلى بغطاء المكرونة اله لصنع 
2007 A 000260 - PCT/IB2008/001969  (31) 

2007/7/31 - 2008/7/28  (32) 
IT - IB  (33) 

int. Cl. A21C 11/24, 3/02  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  10  

٥٣  

 



 
025806  (11) 

2008081448  (21) 
2008/8/27  (22) 

ARCHON TECHNOLOGIES LTD. (CANADA)
SUITE 2600, 240-4TH AVENVE S.W, CALGARY ALB ERT 2B4 
H4-CANADA  

(71) 

AYASSE, CONRAD (72)  

  

 (73)  
 (74)  سمر أحمد اللباد

 (54)  عملية استخالص هيدروآربونية الحتراق في الموقع معزز بمخفف
- PCT/CA2007/000312-  60/777.752 (31) 

2006/2/27 - 2007/2/27  (32) 
US - CA  (33) 

int. Cl. E21B 43/243, E21B 43/00 (51) 

 
 

-  11  

   سنة٢٠: مدة الحماية

٥٤  

 



 
025807  (11) 

2009040451  (21) 
2009/4/5  (22) 

RIB LOC AUSTRALIA PTY LIMITED
587 Grand Junction Road,Gepps Cross, S.A. 5094 AUSTRia 

(71) 

MELVILLE, Shaun, Thomas (72)  

TAYLOR, John, Gerard  

HARVEY, Steven, David, Gerald  

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 (54)  شريحة مقواة مرآبة قابلة للف لتشكيل ماسورة حلزونية وطريقة لذلك
- PCT/AU2007/001463-  2006905464 (31) 

2006/10/4 - 2007/10/3  (32) 
AU - AU  (33) 

int. Cl. F16L 9/133, 57/00, 9/128, B29C 53/78  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  12  

٥٥  

 



 
025808  (11) 

PCT/NA2007/000613  (21) 
2007/6/17  (22) 

PENNEL & FLIPO
384 rue d'Alger, F-59100 ROUBAIX (FR) 

(71) 

LIMPENS, Marc (72)  

  

 (73)  
 (74)  هدى سراج الدين

 (54)  ر لمتراآب مرن وهذا المتراآب المرنطريقة لإلنتاج المستم
PCT/FR2005/003181- 0413448 -  (31) 

2004/12/17 - 2005/12/19  (32) 
FR - FR  (33) 

int. Cl. B29D 22/00,  22/02, & E02B 15/04,  3/12  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  13  

٥٦  

 



 
025809  (11) 

2008071200  (21) 
2008/7/16  (22) 

INEOS EUROPE LIMITED (UNITED KINGDOM)
HAWKSLEASE,CHAPEL LANE LYNDHWZST, HAPSHIZES,43 
7FG-UNITED KINGDOM 

(71) 

COLMAN, DEREK, ALAN (72)  

  

 (73)  
 (74)  سمر أحمد اللباد

 (54)  أنبوب إخماد وجهاز لتفاعالت الطور الغازى المحفزه يشتمل على انبوب اخماد
PCT/GB2006/004800 - 06250306.5  (31) 

2006/12/20 - 2006/1/20  (32) 
GB - EP  (33) 

int. Cl. B01J 4/00,7/02, 8/24 &C10G 9/00, 9/14,  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  14  

٥٧  

 



 
025810  (11) 

2009111694  (21) 
2009/11/18  (22) 

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,1048260 - JAPAN 

(71) 

MIYAZAKI, Hiroyuki (72)  

  

 (73)  
 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  مرآب آبريت عضوي واستعماله في مكافحة المفصليات الضارة
2007-132611 - PCT/JP2008/059492  (31) 

2007/5/18 - 2008/5/16  (32) 
JP - JP  (33) 

int. Cl. A01N 41/10,C07C 317/44  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  15  

٥٨  

 



 
025811  (11) 

2009091391  (21) 
2009/9/23  (22) 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 Stockholm - SWEDEN 

(71) 

ENGLUND, Eva (72)  

FRENGER, Pal  

PARKVALL, Stefan  

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 CQI  (54) طريقه الستخدام منحة وصلة صاعدة آبادئ من النوع األول أو الثاني من تقرير
- PCT/SE2007/050683- 0700701-6  (31) 

2007/3/19 - 2007/9/27  (32) 
SE - SE  (33) 

int. Cl. H04L 1/00,  12/56,H04Q 7/30, 7/32 H04B 17/00, (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  16  

٥٩  

 



 
025812  (11) 

2008121983  (21) 
2008/12/14  (22) 

SOLVAY (BELGIUM)
Rue Du Prince Albert, 33, B-1050 Brussels (BE) 

(71) 

STREBELLE, Michel (72)  

BALTHASART, Dominique  

  

 (73)  
 (74)  زيزوجدى نبيه ع
 (54)   ثنائى آلوروايثان-  ١،٢عملية لصنع 

- PCT/EP2007/056264 - 0605717 (31) 
2006/6/26 - 2007/6/22  (32) 

FR - EP  (33) 
int. Cl. C07C 17/02,C07C 19/045  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  17  

٦٠  

 



 
025814  (11) 

2010030505  (21) 
2010/3/28  (22) 

WAM INDUSTRIALE S.P.A.
Strada degli Schiocchi 12,I-41100 Modena- ITALY 

(71) 

PASSERINI, Massimo (72)  

VINCENZI, Lamberto  

  

 (73)  
 (74)  سمراحمد اللباد

 (54)  جهاز نقل
PCT/IT2007/000706  (31) 

2007/10/10  (32) 
IT  (33) 

int. Cl. B65G 33/14,  33/16,  33/26, B03B 5/52, (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  18  

٦١  

 



 
025815  (11) 

2010050743  (21) 
2010/5/5  (22) 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 Stockholm- SWEDEN 

(71) 

KOORAPATY, Havish (72)  

BALACHANDRAN, Kumar  

RAMESH, Rajaram  

  

 (73)  
 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  متعدده متوافقه بحيز ترددات مختلف OFDM انظمه
- PCT/SE2008/050922- 12/170,579- 60/996,161  (31) 

2007/11/5 - 2008/7/10 - 2008/8/14  (32) 
US - US - SE  (33) 

int. Cl. H04L 12/028  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  19  

٦٢  

 



 
025816  (11) 

2010061063  (21) 
2010/6/20  (22) 

FLSMIDTH A/S
Vigerslev Allé 77,DK-2500 Valby - DENMARK 

(71) 

HELM, Alexander (72)  

HORNING, Bent  

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 (54)  مكنه دلفنه لطحن ماده دقائقيه
PCT/EP2009/056694 - PA200801048  (31) 

2009/6/1 - 2008/7/30  (32) 
EP - DK  (33) 

int. Cl. B02C 15/00,  15/04,  15/14  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  20  

٦٣  

 



 
025817  (11) 

2010010029  (21) 
2010/1/5  (22) 

SOCIETE CIVILE DE BREVETS MATIERE
17 avenue Aristide Briand,F-15000 Aurillac - FRANCE 

(71) 

MATIERE, Marcel (72)  

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 (54)  عنصر بناء مقوى
PCT/FR2007/051603  (31) 

2007/7/5  (32) 
FR  (33) 

int. Cl.   E04B 5/40,5/02, E21D 11/10  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  21  

٦٤  

 



 
025818  (11) 

2010091489  (21) 
2010/9/5  (22) 

BLUM, Holger
Hechtstrasse 8b,CH-9053 Teufen - SWITZERLAND 

(71) 

BLUM, Holger (72)  

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 (54)  جهاز انود لخليه اندماج آهربى
PCT/EP2008/008165 - 20 2008 003 027.7  (31) 

2008/9/25 - 2008/3/3  (32) 
EP - DE  (33) 

int. Cl. C02F 1/461, 1/463  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  22  

٦٥  

 



 
025819  (11) 

2008040701  (21) 
2008/4/29  (22) 

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP
10001 SIX PINES DRIVE, THE WOOODLANDS, TX 77380- 
U.S.A 

(71) 

MARTIN, Joel, L. (72)  

JAYARATNE, Kumudini, C.  

THORN, Matthew, G  

LANIERJ, TODD  

MCDANIEL, MAX, P  

YANG , Qing  

JENSEN, MICHEAL, D  

DESLAURIERS PAUL  

KRISHNASWAMY , RAJENDRA, K  

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

إيثيلين  ترآيبة بوليترآيبات بولي إيثيلين متعددة األشكال وأنابيب مصنوعة من نفس 
  متعددة األشكال

(54) 

PCT/US2006/042526 - 11/264,900  (31) 
2006/11/1 - 2005/11/2  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. C08L 23/08  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  23  

٦٦  

 



 
025820  (11) 

2010091575  (21) 
2010/9/20  (22) 

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.
4101 Winfield Road,Warrenville, IL 60555 

(71) 

GOKDEMIR, Oktay, Metin (72)  

MAIR, Christopher  

  

 (73)  
 (74)  هدى عبد الهادى

 (54)  اداره بيانات قياسات يتم تطبيقها على نماذج خزان
PCT /US 2009/037541- 61/038,146 -  (31) 

2008/3/20 - 2009/3/18  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. E21B 49/00  (51) 

   سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  24  

٦٧  

 



 
025821  (11) 

2008040608  (21) 
2008/4/14  (22) 

OXY VINYLS, LP (UNITED STATES OF AMERICA)
5005LBJ FREEWAY,DALLAS TX75244-UNITED STATES 

(71) 

KRAMER, KEITH, S. (72)  

COWFER, JOSEPH, A.  

  

 (73)  
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

 (54)  تراآيب حفازات وعملية للكلورة األآسجينية
PCT/US2006/060758 - 60/736,524  (31) 

2006/11/10 - 2005/11/10  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. B01J21/00 21/06,21/12,21/14,21/16,23/02,23/72,23/76,32/00, 
35/02, 37/04, & C07C17/156, 

(51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  25  

٦٨  

 



 
025822  (11) 

PCT/NA2005/000237  (21) 
2005/5/18  (22) 

ELI LILLY AND COMPANY,A CORPORATION
BUSINESS AT LILLY CORPORATE CENTER, CITY OF 
INDIANAPOLIS, OF STATE OF INDIANA, IN 46285, U.S.A 

(71) 

BEIGHT, Douglas, Wade (72)  

SAWYER, Jason, Scott  

YINGLING, Jonathan, Michael  

  

 (73)  
 (74)  هـدى عبد الهادى

 (54)   بيررولوبيرازوالت–آوينولينيل 
PCT/US2003/032747- 428893/60 -  (31) 

2002/11/22 - 2003/11/10  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. A61K31/4162, 31/4709, A61P35/00,C07D487/04,  (51) 

    سنة٢٠: مدة الحماية

  
 

-  26  

٦٩  

 



 
025823  (11) 

2010081458  (21) 
2010/8/31  (22) 

NESTEC S.A
Avenue Neslté 55 1800 Vevey SWITZERLAND 

(71) 

DE ACUTIS, Rodolfo (72)  

LEADBEATER, John Michael  

  

 (73)  
 (74)  مكتب الديب

 (54)  طريقه وجهاز النتاج رقائق ويفر بنظام مرن
- PCT/EP2009/002174- 08153561  (31) 

2008/3/28 - 2009/3/25  (32) 
EP - EP  (33) 

int. Cl.A21C 5/00 & A21B 5/02 (51) 

 
 

-  27  

   سنة٢٠: مدة الحماية

 
 

٧٠  
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 بيان

 ٢٠١٢اغسطس بالبراءات الصادرة خالل شهر 
 الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاهدة 

MAIL BOX 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٧٢ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بقا             "  صادرة ط راءات ال شر عن الب تم الن ية   ي رة الثان ادة     من  للفق  من قانون حماية    ١٩ الم
ون ر   صادر بالقان رية ال ية الفك وق الملك محق ســنة  ٨٢ ق ى   ٢٠٠٢ل نص علــــ ى ت :  والت

ر المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار                         رار من الوزي راءة بق يكون   منح الب
 "فى جريدة براءات االختراع بالكيفية التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 



 

٧٣ 
 

 
025796  (11) 

2002091034  (21) 
2002/9/18  (22) 

ELI LILLY& COMPANY
LILLY Corporate Center - City of Indianapolis - Indiana46285 - 
United States 

(71) 

ALLEN JENNIFER REBECCA (72)  

HITCHCOCK STEPHEN ANDREW  

JAMISON JAMES ANDREW  

LIU BIN  

TURNER WILLIAM WILSON HP  

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
 (54)  اميد آناهضات مسكارينيهمشتقات اندان 
60.324141  (31) 
2001/9/21  (32) 

US  (33) 
int. Cl. C07C 11/36  (51) 

   ١٧/٩/٢٠٢٢تبدأ الحماية من تاريخ  منح البراءة وتنتهى فى : مدة الحماية
 

-   1  

 



 

٧٤ 
 

 
 025801  (11) 

2002111224  (21) 
2002/11/9  (22) 

1-PFIZER PRODUCTS INC 
2- AMGYN FRYMNT ANK
1-EASTERN POINT ROAD GROTON CONNECTICUT 06340 
USA - 

(71) 

Fahey Pedaan (72)  

Ronald B Jladio  

Jose Corvlan  

Xiao Shi Jia  

Xiao Feng  

  

 (74)  سمر احمد اللباد
 CCD40  (54) اجسام مضادة ل
348،980 /60  (31) 

2001/11/9  (32) 
US  (33) 

Int. Cl. A61K39/395,C07K 16/24  (51) 

   ٨/١١/٢٠٢٢تبدأ الحماية من تاريخ   منح البراءة وتنتهى فى : مدة الحماية

  
 

-   2  

 



 

٧٥ 
 

 
 

025804  (11) 
2002121379  (21) 
2002/12/21  (22) 

CLAUDIO DE SIMONE
. 

(71) 

CLAUDIO DE SIMONE (72)  

  

 (74)  بادسمر احمد الل
 (54)  حقيبه للكشف عن انزيم سفينجوميليناز قلوى فى ماده بيولوجيه

1100/2001  (31) 
2001/12/21  (32) 

IE  (33) 
Int. Cl. C12Q 1/44  (51) 

   ٢٠/١٢/٢٠٢٢تبدأ الحماية من تاريخ   منح البراءة وتنتهى فى : مدة الحماية

  
 

-   3  

 
 



 

٧٦ 
 

 
025813  (11) 

2002040432  (21) 
2002/4/27  (22) 

PEPSICO INC
700 ANDERSON HILL ROAD PURCHASE NY 10577 UNITED 
STATES 

(71) 

TOMES LEE (72)  

OLCESE, GINO  

BELL, ZENA  

ROY, GLENN  

MUTILANGI, WILLIAM  

HIRS, REIN  

GIVEN, PETER  

  

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
  تاجاتوز وماده-ومنتجات غذائيه منحفضه السعرات تحتوى على اريثريتول ودمشروبات 

  تحليه واحده وطرق تصنيعها
(54) 

287215 /60  (31) 
2001/4/27  (32) 

US  (33) 
Int. Cl. A23L 1/09,A23L 1/236,A23L 2/00,A23L 2/52,A23L 2/60  (51) 

   ٢٦/٤/٢٠٢٢راءة وتنتهى فى تبدأ الحماية من تاريخ   منح الب: مدة الحماية

  
 

-   4  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 بيان

 بانتقال ملكية البراءة ١
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٧٧
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير حق                      " 

 
 

٧٨

راءة آلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض ، آما يجوز رهنها أو ية الب ل ملك يجوز نق
يها    تفاع عل تقل ملكي                     . االن نها ال تن تجارية وره يع المحال ال ام الخاصة بب ة ومع عدم اإلخالل باألحك

نها أو ت         راءة وال يكون ره ر حق انتفاع عليها حجة على الغير إال من تاريخ التأشير بذلك فى       قرالب ي
راءات    ذا تطبيقًا ألحكام المادة        . سجل الب ى ه  من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر    ٢١يأت

  ٢٠٠٢ لسنة ٨٢بالقانون رقم 



 

2009071029  (21) 
2009/7/2  (22) 
 (71)   شرآة مساهمة أمريكية– ال سي هومابس ال
 (74)  سمر اللباد

 (54)  أجسام مضادة معادلة للفيروس المضخم للخاليا البشرية وإستخداماتها

 

 

-   1  

  نقل الملكية:التقرير القانونى
 هومابس ال ال سي  :مـــن
 بيوميديسن انستتيوت فور ريسيرش ان :الـــى

  09/09/2012 :بـتاريخ
 

2010081390  (21) 
2010/8/18  (22) 

 (71)  محمد عطااهللا احمد هاشم

   شارع الجمل السيده زينب القاهره مصر 14

 (74)  حميده محمد ابراهيم
 (54)  )المثبته فقط للجسور(غرسه االسنان الغير محمله 

  نقل الملكية:التقرير القانونى
 محمد عطااهللا احمد هاشم :مـــن
  محمد عطا اهللا احمد هاشم/  المرحوم ورثة :الـــى

  26/08/2012 :بـتاريخ

 

 

-   2  

 

2010081391  (21) 
2010/8/18  (22) 

 (71)  محمد عطااهللا احمد هاشم

   شارع الجمل السيده زينب القاهره مصر 14

 (54)  مثقب انقاص االسنان ذو السداده
  نقل الملكية:التقرير القانونى
  عطااهللا احمد هاشممحمد :مـــن
  محمد عطا اهللا احمد هاشم/ورثة المرحوم  :الـــى

  26/08/2012 :بـتاريخ

 

 

-   3  

 

 
 

٧٩



 
2010081392  (21) 

2010/8/18  (22) 
 (71)  محمد عطااهللا احمد هاشم

   شارع الجمل السيده زينب القاهره مصر 14

 (54)  ويلهمطول العظام المعدل الهيدروليكى بداخل العظام الط

 

 

-   4  

  نقل الملكية:التقرير القانونى
 محمد عطااهللا احمد هاشم :مـــن
  محمد عطا اهللا احمد هاشم/ ورثة المرحوم  :الـــى

  26/08/2012 :بـتاريخ
 

2010081394  (21) 
2010/8/18  (22) 

 (71)  محمد عطااهللا احمد هاشم

   صرشارع الجمل السيده زينب القاهره م 14

 (54)  )ذات الترسان المتعامدان(مسنده حشو االسنان الصغيره 
  نقل الملكية:التقرير القانونى
 محمد عطااهللا احمد هاشم :مـــن
  محمد عطا اهللا احمد هاشم/ ورثة المرحوم  :الـــى

  26/08/2012 :بـتاريخ

 

 

-   5  

 

2010081395  (21) 
2010/8/18  (22) 
 (71)  احمد هاشممحمد عطااهللا 

   شارع الجمل السيده زينب القاهره مصر 14

 (54)  مضخم النبضات العصبيه المحرآه المسببه لالنتصاب
  نقل الملكية:التقرير القانونى
 محمد عطااهللا احمد هاشم :مـــن
  محمد عطااهللا احمد هاشم/ ورثة المرحوم  :الـــى

  26/08/2012 :بـتاريخ

 

 

-   6  

 

 
 

٨٠



 
2010081397  (21) 

2010/8/18  (22) 
 (71)  محمد عطااهللا احمد هاشم

   شارع الجمل السيده زينب القاهره مصر 14

 (54)  حلقه توصيل االوعيه الدمويه الداخليه القابله لالمتصاص ذاتيه اللصق
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  نقل الملكية:التقرير القانونى
 محمد عطااهللا احمد هاشم :مـــن
  محمد عطا اهللا احمد هاشم/ م ورثة المرحو :الـــى

  26/8/2012 :بـتاريخ
 

2010081398  (21) 
2010/8/18  (22) 

 (71)  محمد عطااهللا احمد هاشم

   شارع الجمل السيده زينب القاهره مصر 14

 (54)  االطراف الصناعيه المتحرآه باالشارات العصبيه المحرآه الطبيعيه الباقيه
  نقل الملكية:قانونىالتقرير ال

 محمد عطااهللا احمد هاشم :مـــن
  محمد عطا اهللا احمد هاشم/ ورثة المرحوم  :الـــى

  26/8/2012 :بـتاريخ
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2010081399  (21)
2010/8/18  (22)

(71)  محمد عطااهللا احمد هاشم

   شارع الجمل السيده زينب القاهره مصر 14

(54)  ٣ الى ١ ذو مسمار لولبى داخل اخر وصاموله البالوني القابل للظبطمباعد وفاتح الفم 
  نقل الملكية:التقرير القانونى
 محمد عطااهللا احمد هاشم :مـــن
  محمد عطا هللا احمد هاشم/ ورثة المرحوم  :الـــى

  26/08/2012 :بـتاريخ
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٨١



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 بيان

 بتعديل اسم الشرآــــة ١
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

٨٢

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 "            

 
 

٨٣

شأن ان يطلب من المكتب، على االستمارة المعدة لذلك، التأشير صاحب ال ل
 :فى السجل بالبيانات االتية

راءة او جنسيته او مهنته او عنوانه،                        ١ ك الب ر فى اسم او لقب مال ل تغيي ـ آ
ك شخصًا اعتباريًا فيجوز ان يطلب تدوين آل تغيير فى اسمه او        واذا آان المال  

 "جنسيته او عنوان او نوعه او الغرض من تأسيسه او مرآزه الرئيسى 



 
PCT/NA2004/000135  (21)

2004/11/30  (22)
(71)  موتوروال انك شرآة مساهمة امريكية

   يات المتحدة االمريكية الوال٦٠١٩٦ايست الجونكوين رود سيشيمبرج اى ال  1303

(74)  سمر اللباد
(54)  نظام اتصاالت
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  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
 امريكية موتوروال انك شرآة مساهمة :مـــن
 امريكية موتوروال موبيلتى انك شرآة مساهمة :الـــى

  12/08/2012 :بـتاريخ
 

2008122120  (21) 
2008/12/31  (22) 

 (71)  ميجى سيكا آايشا ليمتد ، شرآة محدودة المسئولية ، اليابان

   . ، اليابان ١٠٤٨٠٠٢ آى ، طوآيو – شومى ، شيو – ٢آيوباشى  16 -4

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 (54)  عامل وقائى او عالجى لمرض فيروسى

  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
 ليمتد ، ميجى سيكا آايشا  :مـــن
  ميجى سيكا فارمكو، ، :الـــى

  29/8/2012 :بـتاريخ
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2008020216  (21) 
2008/2/6  (22) 

 (71)  .فى . جانسن فارما سوتيكا أن 

هوتسفيج  يرس  2340 – 30 تورنـ ى ب ا - ب    . بلجيك

 (74)  هدى آنيس سراج الدين
 TPO  (54) إستخدام بيبتيدات ترتبط بمستقبل

  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
  .فى . جانسن فارما سوتيكا أن  :مـــن
  انك يل فارماسيوتيكالآاورثو ما :الـــى

  09/09/2012 :بـتاريخ
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٨٤



 

2010060932  (21)
2010/6/3  (22)

(71)  بالوميد اس ايه

   تولوسان فرنسا-استانت آ٣١٣٢٠ريو دى ايلنديسترى زون اندستريلى دى فيك  3

(74)  هدى احمد عبد الهادى
(54)  استخدامات عالجيه جديده لجزيئات مزدوجه تحتوى على مشتق فوق اآسيد

  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
 بالوميد اس ايه :مـــن
 يونال دى ال ريسيرش سينتفكسنا سنتر :الـــى

  01/09/2012 :بـتاريخ

 
 

٨٥
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 بيان 
 بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها

 عنه

 
 
٨٦

 متنازل



 

1997111184  (21) 
1997/11/11  (22) 

 (71)  محمد بن سعد بن عبد المحسن ال سليمان

   ٣١٤٣١ الدمام ١٨٤٨٤ب .السعوديه ص

 (54)  حامى المرحاض متعدد االغراض
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  نازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب مت :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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1997121358  (21) 
1997/12/20  (22) 
 (71)  استرا فارما انك

    ارسكندريه١١١٧/ب .ص 

 (54)  نمرآبات جديده ذات تاثير مسك
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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2003040379  (21) 
2003/4/22  (22) 

 (71)  ى اند آومبانىايلى ليل

   ايست مكارتى ستريت ، مدينه انديانابوليس ، واليه انديانا 307

 (54)  مضادات مستقبل التاآى آينين
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ض التعديالت لموضوعأو إجراء بع/ بعض البيانات و 
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٨٧



 
2007060314  (21) 

2007/6/11  (22) 
 (71)  خليل صالح عودة الجعبري

   ١٣ المفرق ص ب -االردن

 (54)  عالج التهاب القصبات والشعيرات والربو
رار اإلدارة الخاص باستيفاء ق اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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2007080424  (21) 
2007/8/14  (22) 

 (71)  ويــــث ، شرآة متحدة ، امريكية

   .ة االمريكية ، الواليات المتحد٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى 

 PR  (54) مشتقات أوآسازوليدون آمواد ضابطة
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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2007090495  (21) 
2007/9/20  (22) 

 (71)   شرآة بلجيكية مساهمة–. فى . جانسن فارما سوتيكا أن 

هوتسفيج  يرس 2340 – 30 تورنـ ا - ب    . بلجيك

 (54)  باليبيريدون عالج المرضى النفسيين الذين يعانون من ضعف وظيفة الكبد بإستخدام
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء   متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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٨٨



 
2008111928  (21) 
2008/11/27  (22) 

 (71)   آريستوف–أنتون ، جين 

   فرنسا

 (54)  لشخيرترآيبات أنفية وشدقية للتحكم في ا
 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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2008121962  (21) 
2008/12/3  (22) 
 (71)   ايه بىاسترازينيكا

    سودرتالجى٨٥ -١٥١اس 

 CBL  (54) - مشتقات بنزيميدازول يمكن أن تستخدم آمضادات لمستقبل
 (74)  هدى آنيس سراج الدين

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ضوعأو إجراء بعض التعديالت لمو/ بعض البيانات و 
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2008121976  (21) 
2008/12/17  (22) 
 (71)  بومير ، الف

   المانيا

 (54)  صيدلية مشتملة عليه أمينو بيرازولوبيريدينات مستبدلة و امالحها ، وتحضيرها و ترآيبات
 (74)  سهير ميخائيل رزق
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطل :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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٨٩



 
 
 

2008122109  (21) 
2008/12/30  (22) 
 (71)  بيليند ، ريث

   السويد

 (54)  أشباه بيريدين جديدة
 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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2009081213  (21) 
2009/8/10  (22) 

 (71)  نبيل حنا ميخائيل عوض

   ١العاصمى متفرع من على رضوان عين شمس الشرقية شقة رقم ش احمد 17

 (54)  بليه محبس/صمام خالط لتثبيت درجة حرارة المياه/محبس صغير/ مكنة سيفون 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب موضوعأو إجراء بعض التعديالت ل/ بعض البيانات و 
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2010010082  (21) 
2010/1/17  (22) 

 (71)  المرآز القومي للبحوث

   الدقى-شارع التحرير

 (54)  بقايا مبيد ذات قدرة فائقة علي تكسير Arthrobacter ساللة بكتيريا تتبع جنس (54)
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متناز :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  12  

 

 
 
٩٠



 
2010010103  (21) 

2010/1/19  (22) 
 (71)   شرآة محدودة آندية–الكان انترناشيونال ليمتد 

    آندا-٢ جي ٣ ايه ٣آيويبك اتش . تريال شيربروك ستريت وايست مون 1188

 (54)  عمليه لنقل مواد مسحوقه دون فصل
 (74)  سمر اللباد

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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2010020167  (21) 
2010/2/1  (22) 

 (71)  باير آروبسينس ايه جي

    مونهيم، المانيا٤٠٧٨٩، ٥٠ ستراس - نوبل-الفريد

 (54)  سبيروفنيل مشتقات حمض تتراميك وحمض تترونيك مستبدله مع اوآساسبيروسيكليك
 (74)  شادى فاروق مبارك

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  طلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار ال :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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2010020267  (21) 
2010/2/17  (22) 

 (71)  جامعة االسكندريه

    الشاطبي-ية الزراعة  آل– قسم علوم و تكنولوجيا األلبان –الدور األرضي 

 (54)  تفعيل نحت المجسمات بالوسط المائي
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  15  

 

 
 
٩١



 
2010020286  (21) 

2010/2/21  (22) 
 (71)  باسف آوربوريشين

    امريكا– ٠٧٩٣٢ ان جي – فلورهام بارك -آامبوس درايف  100

 (54)  اداه وطريقه الزاله وترآيب غطاء مقاوم للعبث بجهاز اباده االفات
 (74)  طه حنفي محمود
ارة الخاص باستيفاء قرار اإلد اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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2010030367  (21) 
2010/3/7  (22) 

 (71)  حسن مختار محمد سليمان

    ش صالح سالم البحرى- المنشاه -سوهاج 

 (54)  اله ختان الذآور
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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2010030426  (21) 
2010/3/17  (22) 

 (71)  انيا شرآه مساهمه مولفه و قائمه وفقا لقوانين الم–سيمنس اآتينجزلشافت 

    المانيا– ميونيخ ٨٠٣٣٣ويتيلسباشيربالتز،2

 (54)  جهاز تحكم بالطاقه لشبكه طاقه لمرفق طالء آهروآيميائي
 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب يالت لموضوعأو إجراء بعض التعد/ بعض البيانات و 
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٩٢



 
2010030432  (21) 

2010/3/17  (22) 
 (71)  جمال السيد عبد الفتاح المسيرى

   المحله الكبرى شارع المدارس خلف نادى البلديه منزل السيد المسيرى

 (54)  المطب الصناعي الذآي وحيد االتجاه ذو الطرف المدبب المتحرك
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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2010030495  (21) 
2010/3/28  (22) 

 (71)   جلوبال جرين بيلت ج م ب هـ–جى جى بى 

    جالنج ، النمسا٩٥٥٥٥ –جالنج ،ا  58

 (54)  مكون مباعد وترآيبى النتاج بناء جدارى وطريقه وجهاز
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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2010030523  (21) 
2010/3/31  (22) 

 (71)  دافيس ، ريموند ، سى

    الواليات المتحده االمريكيه– ٧٠٦٠٥الين الن ، الك تشارلز ، لويزيانا  8045

 (54)  جهاز مضخه بئر زيت
 (74)  محمود رجائى الدقى

قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتب :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 
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٩٣



 
2010040531  (21) 

2010/4/1  (22) 
 (71)  جامعة األسكندرية

   مصر-اإلسكندرية- الشاطبي-إدارة جامعة األسكندرية

 (54)  منظومة مدمجة من مرسبات األمالح ، وأغشية النانو للمعالجة األولية
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  22  

 

2010040709  (21) 
2010/4/29  (22) 

 (71)  بطرس انطوان يوسف اشعيا

    القاهره- مصر الجديده -شارع حبيب  5

 (54)  اداره وايقاف محرك السياره عن طريق اجهزه وشبكات التليفون المحمول
 قرار اإلدارة الخاص باستيفاء اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  23  

 

2010050899  (21) 
2010/5/30  (22) 

 (71)  عبداهللا على عبدربه السعدنى

    المنوفيه- مرآز الشهداء – بجوار آبرى سرسنه بطريق سرسموس ٩منزل رقم 

 (54)  فرامل بدون تيل
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :تقرير القانونىال

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

-  24  

 

 
 
٩٤



 
2010060924  (21) 

2010/6/2  (22) 
 (71)  احمد محمد بهجت

   السكندريةشارع المامون محرم بك ا 21

 (54)  المثقاب المغناطيسى متعدد االستخدامات
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  25  

 
 

2010060938  (21) 
2010/6/3  (22) 

 (71)  شل انترناشيونال ريسيارش ماتشابيج بى فى

   هولندا- اتش ار زا هاجى ٢٥٩٦ - ان ال٣٠آاريل فان بيالندتالن 

 (54)  عمليه لتحضير جليكول الكيلين
 (74)  سمراحمد اللباد
يفاء قرار اإلدارة الخاص باست اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  26  

 

2010060941  (21) 
2010/6/3  (22) 

 (71)  اآوموالت ايه بى

    السويد– ستوآهولم ٤٣ ١١١-اس . ٢٣نورالندز جاتان 

 (54)  طريقه للمعامالت االمنه
 (74)  سمراحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  27  

 

 
 
٩٥



 
2010060953  (21) 

2010/6/8  (22) 
 (71)  عبد الخالق عبد الحميد عبد الهادى

   السماعيليه ـ فايد ـ ابو سلطانا

 (54)  )ذات الغرف الدواره(محرك احتراق داخلى بدون آرنك وبستم 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  28  

 
 

2010060977  (21) 
2010/6/9  (22) 

 (71)  آيم آانج سوك

    آوريا-٠٣٠-٣٣٦ دو –شونجشيونجنام . اسان .  دونج –جونجوك  551-4

 (54)  قالب بناء وهيكل بناء وطريقه لبناء جدار من الطوب باستخدام ما سبق
 (74)  سمراحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار الطل :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  29  

 

2010061107  (21) 
2010/6/27  (22) 

 (71)  حسام عزيز همام الزمر

   ١٢١١١ جيزه – الهرم – مدآور –ش الجابر  19

باستخدام  جهاز تحديد اماآن االعصاب الطرفيه سطحيا و تحت الجلد يعمل (54)
  الميكروآونترولر

(54) 

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

 
 

-  30  

 

 
 
٩٦



 
2010061120  (21) 

2010/6/28  (22) 
 (71)  آاليرا آوربوريشن

    الواليات المتحده االمريكيه٩٥٠٣٢وينشستر بولفراد لوس جاتوس آاليفورنيا  14600

 (54)  ( CO2 ) طرق الساله غاز ثانى اآسيد الكربون
 (74)  محمود رجـائى الـدقى

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

 
 

-  31  

 
 

2010071147  (21) 
2010/7/5  (22) 

 (71)  محمد ابراهيم الدسوقى محمد على عالم

   ٥٠٥ش١مار ع بورفؤاد مساآن االستث-بورسعيد 

 (54)  قلم حقن االنسولين للمكفوفين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  32  

 

2010071197  (21) 
2010/7/15  (22) 

 (71)  علياء عادل امين ابراهيم

    المنوفيه-المرآز البيطرى بسرس الليان 

 (54)  جهاز اعاده المشى للمعاقين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  مرفقات الطلبالفكرة المقدمة و أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  33  

 

 
 
٩٧



 
2010071198  (21) 

2010/7/15  (22) 
 (71)  عوض مصطفى عوض مصطفى

   شارع الدردير متفرع من شارع السنترال صفط اللبن جيزه 4

 (54)  شطاف متحرك
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بيانات و بعض ال
 
 

-  34  

 
 

2010071205  (21) 
2010/7/15  (22) 

 (71)  سعد السيد عبد الحافظ محمد

    شارع ناصر الزراعى– مرآز اخميم –محافظه سوهاج 

 (54)  جهاز لفتح وغلق االبواب بواسطه ساعه
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :قانونىالتقرير ال

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

  
 

-  35  

 

2010071225  (21) 
2010/7/19  (22) 

 (71)  ابراهيم حسن احمد حسين العاصى

    سلوه-  آوم امبو-اسوان 

 (54)  معمل اللغه العربيه االبتدائى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  36  

 

 
 
٩٨



 

2010071242  (21) 
2010/7/22  (22) 

 (71)  ايه بدر محمود نور الدين

    شارع على عبدالحميد خلف المخبز االلى٢٧بنى سويف 

 (54)  وداعا لتلوث الهواء والماء واالحتباس الحرارى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب عديالت لموضوعأو إجراء بعض الت/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  37  

 

2010081287  (21) 
2010/8/2  (22) 

 (71)  احمد خالد الحمدونى

   ش الملك حفنى ميامى بحرى السكة الحديد 304

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

 

  
 

-  38  

 

2010081288  (21) 
2010/8/2  (22) 

 (71)  ايمن ابراهيم محمد يحيى سعد

   شارع مسجد شلتوت متفرع من شارع النصر الجمرك 18 16

االقتصاديه القصوى  وط الطول والعرض للحصول على الكفاءهآيفيه استخدام احداثيات (54) خط
  لعمليات النقل البرى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  39  

 

 
 
٩٩



 
2010081321  (21) 

2010/8/5  (22) 
 (71)   شرآه مساهمه دينمارآيه–ام آى بارتنر هولدينج ايه بي اس 

    الدينمارك– اسبيرج في ٦٧١٠-دى آي . ١موسيفانجين 

 (54)  لوح تزلج
 (74)  سمر اللباد

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

 

  
 

-  40  

 

2010081340  (21) 
2010/8/9  (22) 

 (71)  خالد جمال عبد المنعم قوره

    محافظه المنوفيه– قويسنا –شارع الجيش 

 (54)  مانع التصادم
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  تبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاع :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  41  

 

2010081378  (21) 
2010/8/16  (22) 

 (71)  عبد المحسن بسيونى احمد متولى

    محافظه آفر الشيخ–  مرآز آفر الشيخ–قريه دقلت 

 (54)  موتور هيدروليكي بدون عوادم
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  42  

 

 
 
١٠٠



 
2010081390  (21) 

2010/8/18  (22) 
 (71)  محمد عطا اهللا احمد هاشم/ ورثة المرحوم 

    القاهرة- السيدة زينب -ش الجمل  14

 (54)  )المثبته فقط للجسور(غرسه االسنان الغير محمله 
 (74)  حميده محمد ابراهيم
ستيفاء قرار اإلدارة الخاص با اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  43  

 

2010081401  (21) 
2010/8/18  (22) 

 (71)  محمد عطااهللا احمد هاشم

   شارع الجمل السيده زينب القاهره مصر 14

 (54)  الكالبه الكهروميكانيكيه لخلع االسنان
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :رير القانونىالتق

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

  
 

-  44  

 

2010081402  (21) 
2010/8/18  (22) 

 (71)  محمد عطااهللا احمد هاشم

   سيده زينب القاهره مصرشارع الجمل ال 14

 (54)  العين الصناعيه الكاميرا ثالثيه االبعاد ذات الكمبيوتر والمؤقلم
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  45  

 

 
 
١٠١



 
2010091491  (21) 

2010/9/5  (22) 
 (71)  فريدى جرجس سعد

    القاهره- المهندسين –شارع وادى النيل  6

 (54)  توربينه هوائيه راسيه ذات االشرعه
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  46  

 

2010091514  (21) 
2010/9/8  (22) 

 (71)  آابوشيكى آايشا توشيبا

    ، اليابان١٠٥٨٠٠١ آو ، طوآيو – آوم ، ميناتو – ١شيبورا  1-1

 (54)  جهاز تشفير وفك شفره فيديو
 (74)  ىهدى احمد عبد الهاد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  47  

 

2010091539  (21) 
2010/9/14  (22) 

 (71)  على حسين على حسين رضوان

    اآتوبر٦ مدينه - الحى السابع -المجاوره االولى  362

 (54)  جهاز تحليه مياه البحر الشمسى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-  48  

 

 
 
١٠٢



 
2010091544  (21) 

2010/9/15  (22) 
 (71)   شرآه امريكيه مساهمه–ذى بروآتر اند جامبل آومبانى

   المريكيه  الواليات المتحده٤٥٢٠٢وان بروآتر اند جامبل بالزا ، سينسيناتى ، اوهايو 

 (54)  ترآيب منظف يشمل آو بوليستر لالحماض ثنائيه الكربوآسيل و الديوالت
 (74)  هدى انيس سراج الدين

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

 
 

-  49  

 

2010091582  (21) 
2010/9/21  (22) 

 (71)  ج.شن اسينجينتا بارتيسبا

    سويسرا- باسيل٤٠٥٨ - سى اتش٢١٥شفالداليه 

 (54)  ترآيبات منشطه للسطح
 (74)  سهير ميخائيل رزق
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  مرفقات الطلبالفكرة المقدمة و أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  50  

 

2010091645  (21) 
2010/9/29  (22) 

 (71)  محمد حسين محمود الهايشه

    شارع الهايشه متفرع من شارع الثانويه٦المنصوره 

 المكابس الهيدروليكيه جهاز توليد الكهرباء المتجدده والوفيره والنظيفه والرخيصه بواسطه (54)
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  تبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاع :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  51  

 

 
 
١٠٣



 
2011020240  (21) 

2011/2/13  (22) 
 (71)  نوآيا سمنز نتويرآس اوى

    ايسبوو، فنلندا٠٢٦١٠ ، ٣آرابورتي 

 (54)  الولوج الى مزود الخدمه
 (74)  محمود رجـائى الـدقى

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

 
 

-  52  

 

2011020258  (21) 
2011/2/16  (22) 

 (71)   شرآه سويسريه مساهمه–نوفارتيس ايه جى 

    سويسرا- بازل ٤٠٥٦ ، سى اتش ٣٥ليشتشتراس 

للمرضىالذين ال  COX-2 لعالج االضطرابات المعتمده على COX-2 استخدام مثبطات (54)
  يحملون االليالت المصاحبه لتسمم الكبد

 (74)  هدى انيس سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :لقانونىالتقرير ا

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

-  53  

 

2011020326  (21) 
2011/2/28  (22) 

 (71)  بوهرنغير انغلهايم انترناشيونال جي ام بي اتش

    انجيلهيم ايه ام راين٥٥٢١٦ – ١٧٣: ب . بنغر شتراسه ص : انيا المدينه الم

) 7-(  حمض-٢-االندول-YMETHYL)-1-YMETHYL)-1H-١-الببرازين (54)
 P38 MAPمشتقات االميد ومرآبات متحالفه مثل مثبطات الكيناز-)فينيل(الكاربوآسيليك 

  لعالج امراض الجهاز التنفسي
 (74)  عليممحمد عبدالعال عبدال

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

 
 

-  54  

 
 
١٠٤

 



 
PCT/NA2005/000733  (21) 

2005/11/15  (22) 
 (71)  ويــــــث ، شرآة متحدة

   األمريكية  ، الواليات المتحدة٨٧٤ -٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى 

 (54)  فنيل آوينولينات واستخدامها آمنغمات مستقبل إستروجين
 (74)  هدى عبد الهادى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى

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

-  55  

 

PCT/NA2006/000189  (21) 
2006/2/26  (22) 

 (71)  بى يو أر ووتر بيوريفكشن بروداآتس انك ، شرآة متحدة

   االمريكية حدة ، الواليات المت٤٥٢٠٢وان بروآتر آند جامبل بالزا ، سينسيناتى ، اوهايو 

 (54)  خراطيش لمعالجة الماء وعمليات تتعلق بها
 (74)  هدى عبد الهادى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  56  

 

PCT/NA2006/000449  (21) 
2006/5/11  (22) 

 (71)  باتار.جا ار و اشتال .بيورشيل جى ستيوارت 

   امريكا

 (54)  ترآيبة لطبقة عازلة للحرارة
 (74)  سمر اللباد

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

 
 

-  57  

 

 
 
١٠٥



 
 

PCT/NA2006/000725  (21) 
2006/8/2  (22) 

 (71)  استرا زينيكا أ ب ، شرآة مساهمة

    سودرتالج ، الســويد– ١٥١٨٥س 

 (54)   ون جديدة مفيدة آمثبطات للثرومبين-٢-مرآبات بيريدين 
 (74)  د الهادىهدى عب

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

 
 

-  58  

 

PCT/NA2006/000781  (21) 
2006/8/20  (22) 

 (71)   شرآة فرنسية مساهمة–لي البوراتورز سيرفير 

    آوربيفوى سيدآس ، فرنسا٩٢٤١٥بالس دى ال ديفينز  12

 (54)  مشتقات آزا بيسيكلو وطريقة لتحضيرها وترآيبات صيدالنية تحتوي عليها
 (74)  سمر اللباد

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

 
 

-  59  

 

PCT/NA2006/000877  (21) 
2006/9/17  (22) 

 (71)  آومباك تي جيل بي ال سي

    بار سويسرا٦٣٤٠ سي ايه ١٨٤ريجستريسس 

 (54)  معالجه الغاز الطبيعي لتكوين هيدروآربونات طويله السلسله
 (74)  سمر احمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  60  

 

 
 
١٠٦



 
PCT/NA2006/000975  (21) 

2006/10/12  (22) 
 (71)  ن آوربريشينسيلجي

    امريكا-٠٧٠٥٩بودر هورن دريف وارين ان جي  7

لعالج والسيطره  طريقه استخدام وترآيبات تشتمل على عقاقير انتقائيه مثبطه للسيتوآين (54)
  على متالزمات سوء النمو النخاعي

 (74)  سمر احمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  د علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الر :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  61  

 

PCT/NA2006/001018  (21) 
2006/10/22  (22) 

 (71)  فارماسيا ابجون آومبانى ل ل س

   يات المتحده االمريكيه ، الوال٤٩٠٠١هنريتا ستريت ، آاالمازو ، ميتشيجان  301

 (54)  عامل اختياريه خلويه لفيروسات واستخداماته
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

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

 
 

-  62  

 

PCT/NA2006/001027  (21) 
2006/10/29  (22) 

 (71)   شرآة امريكية-سيلجين آوربريشين

    امريكا-٠٧٠٥٩بودر هورن دريف وارين ان جي  7

ارتفاع الضغط الرئوي  طريقة استخدام وترآيبات تشتمل على مرآبات معدلة للمناعة لعالج (54)
  والتحكم فيه
 (74)  دسمر اللبا

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

 
 

-  63  

 

 
 
١٠٧



 
PCT/NA2006/001107  (21) 

2006/11/21  (22) 
 (71)  تس إنكبيور ووتر بيوريفيكيشن برودآ

   األمريكية  الواليات المتحدة٤٥٢٠٢جامبل بالزا ، سينسيناتى أوهايو  & وان بروآتور

 (54)  نظام لتوزيع اإلضافات ونظام لترشيح المياه
 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ يانات و بعض الب
 
 

-  64  

 

PCT/NA2006/001191  (21) 
2006/12/12  (22) 
 (71)  .استرا زينيكا أ ب

   . سودرتالج ، الســويد– ١٥١٨٥س 

 (54)  مرآبات أآسابيسبيدين جديدة وإستخدامها فى عالج إختالالت تناغم القلب
 (74)  هدى عبد الهادى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  65  

 

PCT/NA2006/001294  (21) 
2006/8/16  (22) 

 (71)  شرآة مساهمة آندية–اجريم -٢ شرآه امريكيه-بس آيميكال آومباني ال بيشيفرون فيل-1
 الآي فرازير ١٣١٣١ امريكا-٧٧٣٨٠سيكس بينيس دريف زا وداندس تي اآس 10001
  آندا- ٨ أي ٧ جا ٢البيرتاس تي ، آالجاري ، سي أي  درايف

 

 (54)  ترآيبات تشتمل على آبريت وعمليات تحضيرها
 (74)  سمر اللباد

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

 

  
 

-  66  

 

 
 
١٠٨



 
2009030288  (21) 

2009/3/4  (22) 
 (71)  ج.سينجينتا بارتيسباشن ا

    سويسرا- باسيل٤٠٥٨ - سى اتش٢١٥الداليه شف

 (54)  مبيدات فطريات
 (74)  سهير ميخائيل رزق
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   67  

 

2009030292  (21) 
2009/3/4  (22) 

 (71)   شرآه المانيه–تي اي بي آيميكالز ايه جي 

    المانيا-مانهيم  68219

 (54)  ماده مضافه جديده اللكتروليتات الكروم
 (74)  طه حنفي محمود
استيفاء قرار اإلدارة الخاص ب اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   68  

 

2009030393  (21) 
2009/3/25  (22) 

 (71)   شرآة بريطانية محدودة المسئولية-سبيشياليست إنسوليشن ليمتد 
  إتش٧ ١٨ إسيكسى آر أم  ، ذى آابستان سنتر ، ثوروك بارك واى ، تيلبورى ،٣يونيت 

  إتش بريطانيا
 

 (54)  منتجات مواسير مصنعة معزولة
 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   69  

 

 
 
١٠٩



 
2009040597  (21) 

2009/4/28  (22) 
 (71)  يو او بى ل ل س ، شرآة متحدة

  ، الواليات المتحدة٦٠٠١٧ ، ٥٠١٧ايست الجونكين رود ، دى بلينز ،الينوى  25
  االمريكية

 

 (54)   فنيل منشود-٢عملية إلنتاج فنيل ألكينات بمحتوى 
 (74)  هدى عبد الهادى

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

 
 

-   70  

 

2009050622  (21) 
2009/5/3  (22) 

 (71)   شرآه مساهمه امريكيه– اى ال ال سي –ام 

    امريكا-٧٧٠٧٢رث آورس درايف هويستون تي اآس نو 5950

 (54)  نقل ماده وزن مطحونه بشكل ناعم
 (74)  سمر احمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  قات الطلبالفكرة المقدمة ومرف أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   71  

 

2009050626  (21) 
2009/5/3  (22) 

 (71)   شرآه مساهمه امريكيه– اى ال ال سي –ام 

    امريكا-٧٧٠٧٢نورث آورس درايف هويستون تي اآس  5950

 (54)  طرق لتعزيز خصائص التداول بضغط الهواء لعوامل الوزن
 (74)  سمر احمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   72  

 

 
 
١١٠



 
2009050796  (21) 

2009/5/27  (22) 
 (71)  ثرى ام انيوفيتيف بروبرتيز آومبانى

  الواليات المتحده٣٤٢٧ - ٥٥١٣٣ سانت بول مينيسوتا ٣٣٤٢٧ثرى ام سنتر ص ب 
  االمريكيه

 

وتجمعات بما  زجله برمجيه لمفتاح تحويل فى موضع توزيع فى مجال اتصاالت (54) عن بعد
  فيها باالضافه الى ذلك طرق استخدام نفس هذه الزجله البرمجيه

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  الطلب متنازل عنه لعدم الرد علىاعتبار  :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   73  

 

2009050807  (21) 
2009/5/28  (22) 

 (71)  محمد االمين السيد عبد الرحمن محمد

    القاهره- الزيتون -السواح 

 (54)  حرآيا جهاز وطريقه ميكانيكيه لعالج وتقييم االطفال الذين يعانون تاخرا
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   74  

 

2009060825  (21) 
2009/6/2  (22) 

 (71)  ذى بروآتر آند جامبل آومبانى

   آلمريكية  الواليات المتحدة٤٥٢٠٢وان بروآتر آند جامبل بالزا ، سينسيناتى ، آوهايو 

 (54)  طريقة لتصنيع أصناف لها شكل
 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  د علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الر :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   75  

 

 
 
١١١



 
2009071127  (21) 

2009/7/26  (22) 
 (71)  تبليتسكى الكسندر ارآادفيشى

    ، نتانيا ، اسرائيل٤٢٣١٨ ، ٦لفونتين ستريت ، أبت  3

 (54)  وطريقة لتنظيم إطارات العجلجهاز 
 (74)  هدى عبد الهادى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  76  

 
 

2009091413  (21) 
2009/9/28  (22) 

 (71)  يونيـليفر بى ال سى
واى  ٤ فيكتوريا ايمبانكمنت ، لندن ، اى سى ١٠٠يونيليفر هاوس بالآـفريلـرز ،  41424

   داى ، انجلترا٠، 
 

 (54)  ترآيب تنظيف سطح صلب ذاتى االلتصاق
 (74)  هدى عبد الهادى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد عل :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  77  

 

2010040590  (21) 
2010/4/12  (22) 

 (71)  نوآيا سمنز نتويرآس اوى

    إيسبوو فنلندا٢٦١٠ اف اى ٣آرابورتى 

 (54)  ضبط اندفاع الخدمات
 (74)  د رجـائى الـدقىمحمو

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

 
 

-  78  

 

 
 
١١٢



 
2010081414  (21) 

2010/8/22  (22) 
 (71)  ان تى تى دوآومو انك

   – ١٠٠ آو طوآيو – شوك شيودا – ٢ناجاتاشو  1 - 11

 (54)  نظام اتصال بالمحمول ومرسل مستقبل و طريقه
 (74)  محمود رجائى الدقى

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

 
 

-  79  

 

2010101772  (21) 
2010/10/20  (22) 

 (71)  ال جى اليف ساينسز ليمتد
 – ١٥٠ – ١٠٠ جو سول – دونج يونجدونجبو -، يويدو٢٠ال جى توين تاورـ ايست تاور، 

  .آوريا
 

 (54)  عمليه جديده لتحضير االيوبروميد
 (74)  ىمحمود رجائى الدق
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  80  

 
 

PCT/NA2007/000874  (21) 
2007/8/19  (22) 

 (71)   شرآة مساهمة سويسرية- ال روشى أيه جى -هوفمان .اف

    سويسرا- باسيل ٤٠٠٢ \،سى اتش ١٢٤جرينزاشيرستراسى 

 (54)  أقراص مع قابلية تشتت محسنة لمادة عقار
 (74)  سمرأحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب  بعض التعديالت لموضوعأو إجراء/ بعض البيانات و 

 
 

-   81  

 

 
 
١١٣



 
PCT/NA2007/001003  (21) 

2007/9/23  (22) 
 (71)  جانسن فارماسوتيكا ان فى

    بلجيكا- ٢٣٤٠ -٣٠تورنهوتسفيج 

 (54)  ٢مشتقات بيريميدنديون آمضادات مستقبل بروآينتيسين 
 (74)  هدى انيس سراج الدين

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

 
 

-   82  

 

PCT/NA2007/001215  (21) 
2007/11/7  (22) 

 (71)  طانيةشرآة محدودة بري–جالآسو جروب ليمتيد 

 انجلترا – ان ان ٠ ٦جرينفورد ميدليسكس يو بي . بيرآيلي افينيوا . جالسكو ويلكم هويس  

 (54)  ترآيبة لقاح
 (74)  سمر أحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب تعديالت لموضوعأو إجراء بعض ال/ بعض البيانات و 

 
 

-   83  

 
 

PCT/NA2007/001406  (21) 
2007/12/12  (22) 

 (71)  ميرك شارب اند دوم آوربوريشن

   ٠٧٠٦٥-٠٩٠٧ راهوى نيو جيرسى –ايست لينكولن افينيو  126

 (54)  آيناز تيروسين المستقبل MET سيكلو هبتا بيريدين آمثبطات لـ
 (74)  سمر أحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   84  

 

 
 
١١٤



 
PCT/NA2007/001438  (21) 

2007/12/17  (22) 
 (71)  انون ، شرآة محدودة المسئولية ، هولندان ف اورج

    أ ب ، اوس ، هولندا٥٣٤٩آلوستيرات ،  - 6 -1

 (54)  أنظمة جديدة ألجهزة توصيل عقار متحكم فيه لمنع الحمل
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

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

 
 

85 

 

 
2010040525  (21) 

2010/4/1  (22) 
 (71)   وون-بارك ، جونج 

 – ٦٢١ دو – سى جيونجسانجنام – سيون جيمهاى – رى جيللى –جومو  ، 176176
  آوريا ٨٨١

 

 (54)  تخدام مائعجهاز لتوليد الطاقه باس
 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   86  

 

PCT/NA2007/001058  (21) 
2007/10/4  (22) 

 سي اية.  الكامينو ريال دريف ساد ديجو -٢إس بى فارمكو بورتوريكو إنك  – 1
921130  

(71) 

 ) 00918  مانوز ريفيرا أفنيو سان جون بورتوريكو٢٥٤بى بى فى تاور ، الدور الثامن  -
) ٩٢١٢١ ساينس سنتر درايف ، سانديجو آاليفورنيا ١٠٥٥٥ -)الواليات المتحدة 
  )الواليات المتحدة 

 

 (54)  عملية لتحضير مرآبات بيسيكلية
 (74)  هدى آنيس سراج الدين

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

 
 

-   87  

 

 
 
١١٥



 
PCT/NA2007/001311  (21) 

2007/11/26  (22) 
 (71)  تاآيدا فارماسيوتيكال آومبانى ليمتد ، شرآة محدودة المسئولية ، اليابان

    ، اليابان٥٤١ -٠٠٤٥ اوساآا – آو – آوم ، شو -٤دوشوماشى -1

 (54)  مستحضر مغطى بالسكر
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

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

 
 

-   88  

 

2010081323  (21) 
2010/8/15  (22) 

 (71)  محمود زآى محمود محمد

   ٢١ شقه٧ عمارات النصر الجديده عماره ١٥٠ المفارق ب -المقطم

 (54)  تطوير لنظام الكترونى لتوجيه المجمعات الشمسيه
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   89  

 
 

PCT/NA2007/000989  (21) 
2007/9/19  (22) 

 (71)  فى. جانسن فارما سوتيكا أن 

    بلجيكا- بيرس ٢٣٤٠ – ٣٠تورنـهوتسفيج 

 (54)   هتيروسيكليك آوينولونات ونافثيريدونات–أمينو الكيليدينيل  – 7
 (74)  هدى سراج الدين
ارة الخاص باستيفاء قرار اإلد اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   90  

 

 
 
١١٦



 
PCT/NA2007/001000  (21) 

2007/9/23  (22) 
 (71)  واى ادوارد تاك

   االمريكية  ، الواليات المتحدة٩٤٧٠٨ بيرآيللى ، سى ايه -جريزيلى بيك بلفارد  480

امينو -آربونيل  الكيل - N  أمينو والآتون-الكيل آربونيل  - N مرآبات إستر (54) حمض
  وإستخدامها

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  كرة المقدمة ومرفقات الطلبالف أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   91  

 

PCT/NA2007/001085  (21) 
2007/10/10  (22) 

  ذى جيفرنمنت اوف ذى يونيتر ستيتس اوف اميرآا اذ- -٢-ويــث ، شرآة متحدة 
معهد . ريبرزينتد باى ذى سكرتارى اوف ذى ديبارتمنت اوف هيلث آند هيومان سير فيس 

  ند فولوز اوف هارفرد آوليدج ، جامعة اهلية بريزدنت آ-٣-حكومى صحى

(71) 

-2-  ، الواليات المتحدة األمريكية٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ،ماديسون ، نيوجيرسى 
  ، الواليات٣٨٠٤ – ٢٠٨٥٢ روآفيلى ، م دى ٣٢٥اآسيتيف بوليفارد ، سيتيى  6011

يستس افينى ،  ماساش١٣٥٠ ، ٧٢٧ هوليوآى سنتر ، سيتى -٣-.المتحدة االمريكية 
   ، الواليات٠٢١٣٨م ايه  ، آيمبردج

 

 (54)  طرق لمعالجة ومنع التليف
 (74)  هدى عبد الهادى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الطلبالفكرة المقدمة ومرفقات  أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   92  

 

 
 
١١٧



 
PCT/NA2007/001169  (21) 

2007/10/28  (22) 
  زا-٢ شرآة مساهمه امريكيه –زا ريجينتس اوف زا يونيفيرستى اوف آاليفورنيا  -1

   شرآه مساهمه امريكيه–يونيفيرستى اوف االباما ريسيارش فونداشن 
(71) 

 -٥٢٠٠ – ٩٤٦٠٧، آاليفورنيا  تى اتش فلور اوآالند ١٢فرانكلين ستريت ، 1-1111
 – ٣٥٢٩١جى بريمنجام ، ايه ال ١١٢٠تى اتش ستريت سوتى ٢٠سوس ٧٠١ -٢أمريكا 
  أمريكا – ٠١١١

 

 (54)  ببتيدات ومحاآيات ببتيد لعالج أمراض تتميز باستجابة إلتهابية
 (74)  سمر أحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  لىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد ع :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   93  

 

PCT/NA2007/001203  (21) 
2007/11/4  (22) 

 (71)   شرآة أمريكيه-إنترميون ، إنك 

   االمريكية لواليات المتحدة ، ا٩٤٠٠٥بايشور بوليفارد ، بريسبان ، آاليفورنيا  3280

 (54)  مشتقات بيريدون لتعديل نظام بروتين آيناز المحفز باإلجهاد
 (74)  محمود رجائى الدقى

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

 
 

-   94  

 

PCT/NA2007/001223  (21) 
2007/11/11  (22) 

 (71)   شرآة دانمرآية مساهمة-إس / دانيسكو إيه 

    آوبنهاجن آيه الدنمارك١٠٠١ – آيه – ، دى ١٧ب . النجبروجيدا ، ص 

 (54)  الطريقة
 (74)  هدى آنيس سراج الدين

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

 
 

-   95  

 

 
 
١١٨



 
PCT/NA2007/001243  (21) 

2007/11/15  (22) 
 (71)  بلكسيكون انك ، شرآة متحدة ، الواليات المتحدة االمريكية

  .االمريكية   ، الواليات المتحدة٩٤٧١٠بوليفار درايف ، سويت أ ، بارآلى آاليفورنيا  91

 (54)  واستخداماتها C-FMS , C-KIT مرآبات تعدل فاعلية
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

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

 
 

-   96  

 

PCT/NA2007/001308  (21) 
2007/11/25  (22) 

 (71)  دايتشي سانكيو آمبني ليمتد

   ، اليابان٨٤٢٦-١٠٣نيهونباشي هونشو، شو ـ آو، طوآيو  1 -3-5

 (54)  ل من مجموعة الكيلمشتقات أمينو حلقية لها بدي
 (74)  شرآة أبو ستة وشرآاه للخدمات اإلدارية واالستشارية

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

 
 

-   97  

 

PCT/NA2007/001324  (21) 
2007/11/28  (22) 

 (71)  نوفارتيس أ ج ، شرآة مساهمة ، سوسرية

    ، سويسرا٤٠٥٦ ، بازل ٣٥ليخستراس 

 (54)  عالج أمراض الكبد التى فيها يلعب الحديد دور فى تكوين المرض
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

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

 
 

-   98  

 

 
 
١١٩



 
PCT/NA2007/001348  (21) 

2007/12/4  (22) 
 (71)  ويــــث ، شرآة متحدة ، امريكية

   . ، الواليات المتحدة االمريكية -٧٩٤٠ى فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرس

 (54)  واستخداماتها TrKB أجسام مضادة احادية األستنشاخ لمضاد 6
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

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

 
 

-  99  

 

PCT/NA2007/001363  (21) 
2007/12/5  (22) 

 (71)  شرآة بلجيكية مساهمة.فى . جانسن فارما سوتيكا أن 

هوتسفيج  يرس  2340 – 30 تورنـ ى ب ا - ب    . بلجيك

زولين آيناز وطرق آوينا مرآبات وسطية مفيدة فى تخليق معدالت الكيل آوينولين والكيل (54)
  التخليق التى تتعلق بها
 (74)  هدى آنيس سراج الدين

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

 
 

-  100  

 

PCT/NA2007/001399  (21) 
2007/12/12  (22) 

 (71)   شرآة سويدية مساهمة–. أسترا زينيكا أيه بى 

    السويد- سودرتالجى ٨٥ ١٥١ –أس 

 (54)  مرآبات لعالج اإلصابات البكتيرية المقاومة لعقاقير متعددة
 (74)  هدى آنيس سراج الدين

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

 
 

-  101  

 
 
١٢٠

 



 
 

2011010135  (21) 
2011/1/23  (22) 

 (71)  باير شيرنج فارما اآتينجزلشافت شرآه مساهمه

    برلين، المانيا١٣٣٥٣، ١٧٨مولر ستراس 

 A المتجانسه لحلقه مشتقات االستراترين التى تحتوى على البيو ايسوسترات الحلقيه (54) غير
  الخاصه بالفينول

 (74)  شادى فاروق مبارك
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب وضوعأو إجراء بعض التعديالت لم/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   102  

 
 

2007120631  (21) 
2007/12/4  (22) 

 (71)  )المحدودة(ليتماس أس أر أو 

    تانقالد جمهورية التشيك٤٦٨ ٤١، ١٤٩آرآونوسكا 

 (54)  ذراع أسمنتي
 (74)  عمرو إبراهيم عبداهللا سالم

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

 
 

-   103  

 

2010071264  (21) 
2010/7/27  (22) 

 (71)  محمد عالءالدين محمد محمد

   ن شمس الشرقيهش احمد اسماعيل متفرع من منشيه التحرير عي24

 (54)  مشروع سياره صديقه للبيئه
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   104  

 

 
 
١٢١



 

2010071143  (21) 
2010/7/5  (22) 

 (71)  مجدى سعد حسن صالح

   )االسكندريه(تعاونيات سموحه  123

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

 
 

-   105  

 
 
١٢٢

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيان 
 باعتبارهابالطلبات التى صدرت لها قرارات 

 لم 

 
 
١٢٣

 كنتآأن



 

2009010035  (21) 
2009/1/14  (22) 

 (71)  نستك س ا

    فيفى سويسرا١٨٠٠ - ٥٥افينو نسله 

  مواد غذائية صحية و مغذية منخفضة السعرات و منخفضة الدسم
   يكن لعدم  تقديم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب آأن لم :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   1  

 

2009060914  (21) 
2009/6/15  (22) 

 (71)   شرآة مساهمه فرنسية-ثاليس 

    فرنسا– نيويلي سور سين ٩٢٢٠٠-اف . ريو دو فيليرس  45

  TOA/TDOA تحديد سلبي للموقع عالميا بطريقة
  م يكن لعدم  تقديم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب آأن ل :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-   2  

 

2010091545  (21) 
2010/9/15  (22) 

 (71)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى

    الواليات المتحده المريكيه٤٥٢٠٢وان بروآتر اند جامبل بالزا سينسيناتى اوهايو 

  متكاملعمليه تصنيع وعاء مصوغ فى قالب ممدد بالنفخ له ذراع مصبوب 
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم  تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   3  

 

 
 
١٢٤



 

2011071186  (21) 
2011/7/13  (22) 

 (71)  )ذات مسئوليه محدوده(جـاتـاآـا ، ال ال سي 

   ه ، الواليات المتحده االمريكي٢٤١٢٨اورآارد هيل الن ، نيوبورت ، في ايه  180

  برامج سطح المكتب المتكامله الداره بيانات الفيروسات
  :أى من المستندات التالية  تقديم تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54) 

  
 

-   4  

 

2011091585  (21) 
2011/9/22  (22) 

 (71)  ميديا تك للصناعات االلكترونيه

   المنطقه الصناعيه– ٢١٠٧ مجمع آرنفال الصناعى وحده – ١٤٠قطعه 

  )الب توب ( وحده حاسب الى محمول 
  : التالية تقديم أى من المستندات تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى

الرسم  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54) 

  
 

-   5  

 

 
 
١٢٥



 
2011101786  (21) 
2011/10/24  (22) 

 (71)   شرآه مساهمه امريكيه-.اوف، انك-انستانت 
  الواليات المتحده٣٣٧٦٢، آليرواتر، فلوريدا ٢٠٤ث افينيو نورث، سويت 118 4400
  االمريكيه

 

 (54) للعبث

 

-   6  

  صمام مفعل بقضيب لتوفير الماء بميزه امنيه مقاومه
  :أى من المستندات التالية  تقديم تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى

امل عربى، لوحات الرسم الوصف الك، مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

 

2011101842  (21) 
2011/10/31  (22) 
 (71)   شرآه مجريه مساهمه–تي .ار.ديسبوميدآور ذد

   )المجر( ديبريسين٤٠٣٢- اتش ٩٨يو -فيوريدي

(54) 

 

-   7  

  واقي ابره محوري
  : تقديم أى من المستندات التالية ن لعدمالطلب آأن لم يك تقرراعتبار :التقرير القانونى

السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم  مستند الوآالة، مستند
  الفحص ،ولعدم سداد مصروفات

 
 

2011101827  (21) 
2011/10/30  (22) 

 (71)  بي سي ار انفيرونمنتال ال ال سي

    ، جاآسونفيلي ،٢دوستريال بارآواي ، سويت شارع ستريت ان

  توليد ثاني اآسيد الكلور
  : تقديم أى من المستندات التالية تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى

الرسم  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
  لفحص،ولعدم سداد مصروفات ا

(54) 

  
 

-   8  

 
 

 

 
 
١٢٦



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

١٢٧

 بيان
 ـابرفضها فنًي بالطلبات التى صدرت لها قرارات



 
2008030433  (21) 

2008/3/12  (22) 
 (71)  المرآز القومى للبحوث

    الدقى– مكتب اتصال براءات االختراع-المرآز القومى للبحوث / شارع البحوث  33

  من الكاولين المصرى Analcime تحضير
  رفض فنى :نونىالتقرير القا

(54) 

  
 

-   1  

 

2009111705  (21) 
2009/11/22  (22) 

 (71)   شرآة مساهمة أمريكية-بيكر هوجز إنكوربوريتد 

    الواليات المتحدة األمريكية– ٤٧٤٠ – ٧٧٢١٠ ، هيوستون ، تكساس ٤٧٤٠ب . ص 

  تثبيت الطمي بجسيمات متناهية الصغر
  نىرفض ف :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   2  

 

PCT/NA2005/000352  (21) 
2005/6/23  (22) 

 (71)   يوبي اندستريز ليمتد-٢-.سانكيو آمبني ليمتد 
  ـ١٩٧٨ ) ٢اليابان  ، ٨٤٢٦ ـ ١٠٣طوآيو ، شوـ آو ،  ـ تشومي ٣هونشو ، نيهونباشي 

  يوبي، اوازا آوجوشي  , 96
 

   صوتيامشتقة ثنائي هيدروبيريدين الفعالة
  رفض فنى :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-   3  

 

 
 

١٢٨



 
PCT/NA2006/000398  (21) 

2006/4/27  (22) 
 (71)   شرآه امريكيه-سيلجين آوربريشن

    امريكا- ٠٧٠٥٩بوادر هوران درايف ، واران ان جي  7

  عقاقير مثبطة للسيتوآين لعالج الضمور البقعي
  نىرفض ف :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-   4  

 

PCT/NA2006/000450  (21) 
2006/5/11  (22) 

 (71)  هاريوت وات يونيفرستى

   انجلترا

  طريقة و جهاز لتحديد بارمترات فيزياقية صخرية
  رفض فنى :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-   5  

 

PCT/NA2006/001142  (21) 
2006/11/29  (22) 

 (71)   آابوشيكى آايشا ياآولت هونشا- ٢/ابوشيكى آايش تيرامو آ - 1

   . اليابان–طوآيو  1 – 44 – 2 510072 – 1

  ترآيبة إرينوتيكان
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   6  

 

 
 

١٢٩



 
 

PCT/NA2007/000161  (21) 
2007/2/12  (22) 

 (71)  بوهرنجر انجلهايم انترناشيونال ج م ب هـ

   . انجلهايم ام رين ، المانيا ٥٥٢١٦ –بينجر ستراس ، د  173

منه وطرق  ترآيب قرص اطالق ممتد محتوى على براميبيكسول او ملح مقبول صيدالنيا
  تصنيع نفسه واستخدامه

  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   7  

 
 

PCT/NA2007/000174  (21) 
2007/2/13  (22) 
 (71)  هايم انترناشيونال ج م ب هـبوهرنجر انجل

   . انجلهايم ام رين ، المانيا ٥٥٢١٦ –بينجر ستراس ، د  173

  طريقة النتاج ثانى هيدرو بتيريدينونات
  رفض فنى :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-  8  

 

PCT/NA2007/000527  (21) 
2007/6/3  (22) 

 (71)  بلجيكية مساهمة الصناعة والتجارة شرآة –. فى . جانسن فارما سوتيكا أن 

    بلجيكا- بيرس ٢٣٤٠ – ٣٠ورنـهوتسفيج 

  بيريميدين) ٦،٤ (٤،٢مشتقات 
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  9  

 

 
 

١٣٠



 
PCT/NA2007/000831  (21) 

2007/8/8  (22) 
 (71)  ارآويل انـك ، شرآة متحدة

    ، الواليات المتحدة االمريكية٠١٨٠١يتوس بريزدنت واى ، وابورن ماسش 19

  مشتقات ماليميد ، وترآيبات صيدلية وطرق لعالج السرطان
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  10  

 

PCT/NA2007/000972  (21) 
2007/9/16  (22) 

 (71)   شرآة مساهمه فرنسية– افينتس –سانوفى 

    فرنسا– باريس ٧٥٠١٣ –افينيو دى فرانس ، اف  174

 ١ –هيدروبيريد   رباعى– ٦، ٣، ٢ ، ١-)  فنيل – ثالثى فلورمثيل -٣ (-٤ (-٢ (-٧٧لح 
  اثيل ايزوآوينولين بيزيالت، تحضيره واستخدامه العالجى)  يل –

  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  11  

 

PCT/NA2007/001012  (21) 
2007/9/24  (22) 

 (71)  بوراتوار تياال

  فرنسا– فيران - آليرمون٦٣١٠٠ اف -رى لوى بليريو، زون إندسترييل دو بيريزي   12

  للعينين أستخدام مادة األزيتروميسين النتاج دواء لعالج االلتهابـات البصرية
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  12  

 
 

١٣١

 



 
PCT/NA2007/001013  (21) 

20070/9/25  (22) 
فارماسوتيكال   تاآيدا- - شرآة امريكيه محمده المسئوليه –سى . ال .اندرآسى البس ، ال 

   شرآه يابانيه محدوده المسئوليه–آومبانى ليمتد 
(71) 

آو   تشومي ، تشو٤ ، ١-١ - الواليات المتحده ٣٣٣١٤دافى ، فلوريدا . اوانج د  4955
  ٠٠٤٥-٥٤١شي ، اوساآا ، 

 

  دلى جديد يحتوى على مشتق بيجوانيد وثيازوليدين ديونشكل صي
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  13  

 

PCT/NA2007/001098  (21) 
2007/10/16  (22) 

 (71)  ويــــث ، شرآة متحدة ، امريكية

   . ، الواليات المتحدة االمريكية -٧٩٤٠فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى 

 للجيفيتينيب فى مرضى مقاومين ( EGFR ) إستخدام مثبط آيناز مستقبل عامل نمو بشرى
 

  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  14  

 

PCT/NA2007/001212  (21) 
2007/11/7  (22) 

 (71)  توبوتارجت يو آيه ليمتد ، شرآة محدودة المسئولية ، المملكة المتحدة

   .المتحدة   أر واى ، المملكة٤ ١٤ن بارك ، ابنجدون ، اآسفوردبشير او اآسى أ ميلتو 87

  HDAC صياغات صيدلية لمثبطات
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  15  

 

 
 

١٣٢



 
PCT/NA2007/001230  (21) 

2007/11/12  (22) 
 (71)  أدفانسد سينتفك دفلوبمنت

    المغرب- ٢٠٢٠٠دار البيضاء زنقة لوآوس ، حي الهناء ، ال 10

مختارة من  ترآيبة اتحادية صيدلية تشتمل علي عامل مضاد للفطريات ومادة فعالة
  أيونون-وبيتا -الكارفيول، االوجينول، الثيمول، البورنيول، الكارفاآرول، وألفا

  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  16  

 

PCT/NA2007/001310  (21) 
2007/11/26  (22) 

 (71)  بوهرنجر انجلهايم انترناشيونال ج م ب هـ ، شرآة محدودة المسئولية ، المانيا

    ستراس ، المانيا١٧٣انجلهايم ام راين ،  55216

) ايمينومثيل  – هكسيل اوآسى آربونيل أمينو -٤[  { -٢[ (-٣متعددات أشكال من أثيل 
 -٢ –بيريدين  – ) آاربونيل -٥-بنزايميدازول  – H ١ – مثيل -١- } -مثيل ] فينيل أمينو 

  بروبيونات]  امينو –يل 
  فنى رفض :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  17  

 

PCT/NA2007/001454  (21) 
2007/12/24  (22) 

 (71)  شرآة بلجيكية مساهمة.فى . جانسن فارما سوتيكا أن 

هوتسفيج  يرس  2340 – 30 تورنـ ى ب ج - ب ابل    . يك

  مشتقات آوينولين آعوامل مضادة للبكتريا
  رفض فنى :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-  18  

 

 
 

١٣٣



 
2007110611  (21) 
2007/11/25  (22) 

 (71)  . شرآة فرنسية مساهمة–لي البوراتورز سيرفير  -

    آوربيفوى سيدآس ، فرنسا٩٢٤١٥بالس دى ال ديفينز  12

البيضاء المحيطة  تين في الحصول على أدوية لعالج تليُّن الكرياتاستخدام األجوميال)
  )بالبطين

  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   19  

 
 

2007110612  (21) 
2007/11/25  (22) 

 (71)  . شرآة فرنسية مساهمة–لي البوراتورز سيرفير  -

   رنسا آوربيفوى سيدآس ، ف٩٢٤١٥بالس دى ال ديفينز  12

  ماجينس استخدام األجوميالتين في الحصول على أدوية لعالج متالزمة سميث
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   20  

 

2010010094  (21) 
2010/1/18  (22) 

 (71)  المرآز القومي للبحوث

   الدقى-شارع التحرير

 الشعه الجامل  منخفضه ومتوسطهتحسين خواص دقيق القمح المصرى باستخدام مستويات
 

  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   21  

 

 
 

١٣٤



 
 

2010071241  (21) 
2010/7/21  (22) 

 (71)  عالء حمدى محمود خليفه

   ٧٠٥شقة ) ج( ابراج عثمان بن عفان برج – شارع الجمهوريه –اسيوط 

  جهاز انذار للمطبات الصناعيه
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   22  

 

2006020045  (21) 
2006/2/4  (22) 

 (71)  رضا علي محمد عيسي

   . مدينة نصر ٥٢ شقه رقم ٢امتداد رمسيس رقم  231

  .عالج موضعى جديد وفعال للبواسير والشرخ الشرجى بدون أى جراحه
  رفض فنى :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   23  

 

 
 

١٣٥



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
١٣٦

 بيان٠
 ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفق والطلبات بالبراءات١

ألحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون 
 لعدم سداد الرسوم السنوية ٢٠٠٢ لسنه ٨٢رقم 



 
2005030150  (21) 

2005/3/24  (22) 
 (54)  .ربتن و بلورونكلبوس شرجى و مهبلى الصق حيوى يحتوى على بروموآ

Rectal and vaginal suppositories containing bioadhesive 
bromocriptine and pluronic 

 

 (71)  عاطف محمد مصطفى

  
 

-   1  

 

2006070290  (21) 
2006/7/4  (22) 

 (54)  جهاز لعرض اللوجوهات يعمل بالليزر للسيارات
device for showing logos working by laser for cars  

 (71)  احمد عبد الوهاب محمد عبد الرحمن الجميلي

  
 

-   2  

 

2006080400  (21) 
2006/8/6  (22) 

بذور البرسيم  طريقة لعالج ضعف فاعلية األنسولين باستخدام مستخلص ترآيب مكون من
  والجيمنيما والجنسنج) الغادون المر (الحجازي والكارال 

(54) 

Process and product extracted from herbal composition useful in 
controlling insulin resistance containing seed of medicago sativa 
momerdica charnatia, Gymnema Sylvsetre and Ginseng 

 

 (71)  عادل عبد الودود جمعه

  
 

-   3  

 

 
١٣٧



 
2006080401  (21) 

2006/8/6  (22) 
عشب الشيح  طريقة لعالج إدمان التدخين وأثاره الضارة باستخدام مستخلص ترآيبا من

  البابونجى والشوفان ولسان الحمل
(54) 

A method of treating smoking dependence and its hazards by extract 
of composition consist of chamomile,Avena sativa and plantago 
major 

 

 (71)  عادل عبد الودود جمعه

  
 

-   4  

 

2006080415  (21) 
2006/8/8  (22) 

 (54)  بوب بو للتدخين النقى
BOBBO SMOKE  

 (71)  اديب عطااهللا شحاتة

  
 

-   5  

 

2006080423  (21) 
2006/8/8  (22) 
 mm1  (54) ذعـــــــتر

THYME ( MM1  

 (71)  حمن إبراهيم الملحممحمد عبد الر
 (74)  خالد إبراهيم السيد

  
 

-   6  

 

 
١٣٨



 
2006080437  (21) 

2006/8/13  (22) 
 (54)  (mm4).البلوط

Oak Emulsion (mm4)  

 (71)  محمد عبد الرحمن إبراهيم الملحم
 (74)  خالد إبراهيم السيد

  
 

-   7  

 

2006080440  (21) 
2006/8/14  (22) 

 (54)  عليها  ببرازين وترآيبات صيدالنية تحتوي-عملية لتخصير مرآبات إندانيل 
INDANYL-PIPERAZINE COMPOUNDS, , A PROCESS FOR 
THEIR PREPARATION AND PHARMACEUTICAL 
COMPOSITIONS CONTAINING THEM 

 

 (71)  . شرآة فرنسية مساهمة–لي البوراتورز سيرفير  -
 (74)  دسمر اللبا

  
 

-   8  

 

2007080440  (21) 
2007/8/26  (22) 

 (54)  سخان آهرباء بدون مشاآل
Electric Water heater without Problem  

 (71)  محمد أحمد عزت ابراهيم

  
 

-   9  

 

 
١٣٩



 
PCT/NA2007/000158  (21) 

2007/2/11  (22) 
 (54)  بروتينات دامجة رابطة للنطاق

BINDING DOMAIN FUSION PROTEINS  

 (71)  تروبيون فارماسوتيكالز إنك
 (74)  هدى سراج الدين

  
 

-   10  

 

PCT/NA2007/000193  (21) 
2007/2/18  (22) 

 (54)  ترآيبات لمنع أو عالج سلس البول والمثانة مفرطة النشاط
HERBAL COMPOSITIONS FOR THE PREVENTION OR 
TREATMENT OF URINARY INCONTINENCE AND 
OVERACTIVE BLADDER 

 

 (71)  .بيولوجيك هيلز سوليتشنز بي تي واي ال تي دي
 (74)  سمر اللباد

  
 

-   11  

 

PCT/NA2007/000209  (21) 
2007/2/25  (22) 

 (54)  للتشنج مشتقات هتيروأريل سلفاميد مدمجة بنزو جديدة مفيدة آعوامل مضادة
NOVEL BENZO-FUSED HETEROARYL SUFAMIDE 
DERIVATIVES USEFUL AS ANTICONVULSANT 

 

 (71)  .فى . جانسن فارما سوتيكا أن 
 (74)  هدى سراج الدين

  
 

-   12  

 

 
١٤٠



 
PCT/NA2007/000213  (21) 

2007/2/26  (22) 
 (54)  همشتقات أريل سلفونيل ستيلبين لعالج األرق والحاالت المتعلقة ب

ARYLSULPHONYLSTILBENE DERIVATIVES FOR 
TREATMENT OF INSOMNIA AND RELATED CONDITIONS 

 

 (71)  ميرك شارب اند دوهمي ليميتد
 (74)  سمر أحمد اللباد
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PCT/NA2007/000217  (21) 
2007/2/26  (22) 

 (54)  مشتقات بيريميدين
PYRIMIDINE DERIVATIVES  

 (71)  نوفارتيـس أ ج
 (74)  هدى عبد الهادى
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PCT/NA2007/000231  (21) 
2007/2/28  (22) 

 (54)  فينيل امينو ثيازوالت مستبدلة و استخدامها
Substituted Phenylaminothiazoles and use thereof  

 (71)  باير هيلثكير اج
 (74)  سهير ميخائيل رزق

  
 

-   15  

 

 
١٤١



 
2008010186  (21) 

2008/1/31  (22) 
 (54)  منتجات طبيه وصياغات غير معويه

MEDICAL PRODUCTS AND PARENTERAL FORMULATIONS  

  شرآه- باآستر هيلثكير اس ايه - شرآه محدده امريكيه -باآستر انترناشيونال انك 
 (71)  مساهمه سويسريه

 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   16  

 
 

2008030353  (21) 
2008/3/2  (22) 

 (54)  إيميد وترآيبات تشتمل عليها وطرق الستخدامها-مرآبات أيزو إندول
Isoindole-imide compounds and compositions comprising and 
methods of using the same 

 

 (71)   شرآة مساهمة أمريكية–سيلجين آوربوريشن 
 (74)  سمر اللباد

  
 

-   17  

 

2008030385  (21) 
2008/3/5  (22) 

 (54)  عملية انتقائية للمناطق لتحضير مرآبات ثيوفين بنزيميدازول
REGIOSELECTIVE PROCESS FOR PREPARING 
BENZIMIDAZOLE THIOPHENES 

 

 (71)   شرآة مساهمة امريكية–سميزآلين بيشام آوربوراتشن 
 (74)  ر اللبادسم

  
 

-   18  

 

 
١٤٢



 
2008030409  (21) 

2008/3/9  (22) 
 (54)  قرع يتسم بمقاومة محسنة لألمراض

SQUASH WITH IMPROVED DISEASE RESISTANCE  

 (71)   شرآة مساهمة امريكية–أي ان سي . سيمينز فيجيتابلسيدس 
 (74)  سمر اللباد

  
 

-   19  

 

2008071144  (21) 
2008/7/6  (22) 

 (54)  االنظمه التوليد الحر للطاقات الكهرومغناطيسيه من اله الجاذبيه المتعدده
THE free Generation of electromagnetic energy from multi systems 
gravity machine 

 

 (71)  طه إبراهيم محمد محمد سليم

  
 

-   20  

 
 

2008071308  (21) 
2008/7/31  (22) 
 (54)  سيفتى آاب

safety cap  

 (71)  ياسر على عبد الكريم محبوب
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١٤٣



 
2008121998  (21) 
2008/12/14  (22) 

 (54)   يل أمين لمعالجة االآتئاب والقلق-١-يدينان-٣-إندول-١H(-٣مشتقات 
3-(1H-INDOL-3-YL) INDAN-1-YLAMINE DERIVATIVES FOR 
THE TREATMENT OF DEPRESSION AND ANXIETY 

 

بوشل  - جوهل آارستين - آيهلير جان - شرآه مساهمه دينمارآيه –اس /اتش ليندبيك ايه 
 (71)  اسك. 

 (74)  سمر أحمد اللباد
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2009010006  (21) 
2009/1/4  (22) 

 (54)  مضادات جديده لمستقبل وطرق استخدامها
SUBSTITUTED N-PHENYLMETHYL -5-OXO-PROLINE-2-
AMIDES AS P2X7-RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR 
METHODS OF USE 

 

 (71)   شرآه انجليزيه مساهمه–جالآسو جروب ليمتد 
  (74)  هدى سراج الدين

-  23  

 

2009020161  (21) 
2009/2/3  (22) 

 (54)   النشاطريقة لفحص مرآبات ذات خصائص مضادة لنظير
METHOD OF SCREENING FOR COMPOUNDS WITH ANTI-
AMYLOID PROPERTIES-METHODE DE CRIBLAGE DE 
COMPOSES AUX PROPRIETES ANTI-AMYLOIDE 

 

 - موراين فيليب - وانج هواو يان - شرآة فرنسية مساهمة –لي البوراتورز سيرفير 
 (71)  تيبيرج آارين

  (74)  سمر اللباد

-  24  

 

 
١٤٤



 
PCT/NA2007/000047  (21) 

2007/1/18  (22) 
 (54)   بيس فوسفاتاز– ٦، ١مثبطات ثيازول جديدة من فرآتوز 

NOVEL THIAZOLE INHIBITORS OF FRUCTOSE 1,6-
BISPHOSPHATASE 

 

 (71)  ميتابسس تيرابيتكس أي ان سي
 (74)  سمر اللباد

  
 

-  25  

 
 

PCT/NA2007/000087  (21) 
2007/1/28  (22) 

 (54)   بيتا وطرق استخدامها–أجسام مضادة موجهة ضد ببتيد اميلويد 
ANTIBODIES DIRECTED AGAINST AMYLOID-BETA 
PEPTIDE AND METHODS USING SAME 

 

 (71)  رينات نيوروساينس آورب
  (74)  هدى عبد الهادى
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PCT/NA2007/000130  (21) 
2007/2/5  (22) 

 (54)  مستخرجاتها مرآبات مانعه للرغوه تحتوى على احماض دهنيه و راتينجات قلفونيه او
Antifoam compositions containing fatty and rosin acids or derivatives 
thereof 

 

 (71)  اريزونا آيمكال آومنبى
  (74)  طارق محمود بدران

-  27  

 

 
١٤٥



 
PCT/NA2007/000139  (21) 

2007/2/7  (22) 
 CRP  (54) عامل تقليل

CRP LOWERING AGENT  

 (71)  تاآيدا فارماسيوتيكال آومبانى ليمتد
 (74)  هدى عبد الهادى
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PCT/NA2007/000144  (21) 
2007/2/7  (22) 

 (54)  الهضمية ناةإستخدام مجموعات نوعية للخاليا لعالج األمراض اإللتهابية فى الق
USE OF CELL-SPECIFIC CONJUGATES FOR TREATMENT OF 
INFLAMMATORY DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL 
TRACT 

 

 (71)  أو. أو . جالآسو سميث آالين إسترازيفاآى سنتار زاجرب دى 
 (74)  هدى سراج الدين

  
 

-  29  

 

PCT/NA2007/000150  (21) 
2007/2/11  (22) 

 (54)  بنزاميدات مستبدلة بواسطة ثالثى فلورو مثيل آمثبطات للكيناز
TRIFLUOROMETHYL SUBSTITUTED BENZAMIDES AS 
KINASE INHIBITORS 

 

 (71)  نوفارتيـس أ ج
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-  30  

 

 
١٤٦



 
PCT/NA2007/000160  (21) 

2007/2/12  (22) 
 (54)  صياغات مثبتــة

STABILIZING FORMULATIONS  

 (71)  ويــث
 (74)  هدى عبد الهادى
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PCT/NA2007/000164  (21) 
2007/2/12  (22) 

 (54)  مرآبات آيميائية
CHEMICAL COMPOUNDS  

 (71)  سميز آلين بيشام آوربريشين
 (74)  سمر اللباد
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PCT/NA2007/000182  (21) 
2007/2/14  (22) 

 (54)  مرآبات مختلفة الحلقات مندمجة منتقاه واستخداماتها
ENANTIOMERS OF SELECTED FUSED PYRIMIDONES AND 
USES IN THE TREATMENT AND PREVENTI ON OF CANCER 

 

 (71)  استرا زينيكا أ ب
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-  33  

 

 
١٤٧



 
PCT/NA2007/000188  (21) 

2007/2/18  (22) 
 CPLA2  (54) آمثبطات مفيدة C-3 , C-2 مؤلكلة مستبدلة عند – N عملية لتخليق إندوالت

PROCESS FOR THE SYNTHESIS C-2, C-3 SUBSTITUTED N-
ALKYLATED INDOLES USEFUL AS CPLA2 INHIBTORS 

 

 (71)  ويــث
 (74)  هدى عبد الهادى
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PCT/NA2007/000196  (21) 
2007/2/20  (22) 

 ( PAI-1  (١ نفثيل آمعدالت مثبط منشط بالزمينوجين النوع –أحماض اوآسازولو 
  المفيدة فى معالجة التخثر وأمراض القلب واألوعية الدموية

(54) 

OXAZOLO-NAPHTHYL, ACIDS AS PLAMINOGEN 
ACTIVATOR INHIBTOR TYPE-1 (PAI-1) MODULATORS 
USEFUL IN THE TREATMENT OF THROMBOSIS AND 
CARDIOVASCULAR DISEASES 

 

 (71)  ويــث
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-  35  

 

PCT/NA2007/000201  (21) 
2007/2/21  (22) 

 (54)  مشتقات حمض ثنائى فينيلوآسى استيك لعالج امراض التنفس
BIPHENYLOXYACETIC ACID DERIVATIVES FOR THE 
TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASE 

 

 (71)  استرا زينيكا أ ب
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-  36  

 

 
١٤٨



 
PCT/NA2007/000202  (21) 

2007/2/21  (22) 
 (54)   نفثيل–أحماض ثيازولو 

THIAZOLO-NAPHTHYL ACIDS  

 (71)  ويــث
 (74)  هدى عبد الهادى
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PCT/NA2007/000205  (21) 
2007/2/25  (22) 

 (54)  او إسترادايول/ عملية لتحضير مشتقات إسترون و
PROCESS FOR THE PREPARATION OF ESTRONE AND/OR 
ESTRADIOL-DERIVATIVES 

 

 (71)  ن ف اورجانون
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-  38  

 

PCT/NA2007/000220  (21) 
2007/2/27  (22) 

وعملية  مقترنات هرمون النمو اآلدمى ببولى ايثيلين جليكول الجليسرول المتشعب
  لتحضيرها وطرق استخدامها

(54) 

GLYCEROL BRANCHED POLYETHYLENE GLYCOL HUMAN 
GROWTH HORMONE CONJUGATES, PROCESS FOR THEIR 
PREPARATION, AND METHODS OF USE THEREOF 

 

 (71)  ند ابجون آومبانى ل ل سفارماسيا آ
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-  39  

 

 
١٤٩



 
PCT/NA2007/000237  (21) 

2007/3/1  (22) 
 (54)  فينوالت فينانثريدين آربونيل آمنغمات للسايتوآين

PHENANTHRIDINE CARBONYL PHENOLS AS CYTOKINE 
MODULATORS 

 

 (71)  ويــث
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-  40  

 
 

PCT/NA2007/000239  (21) 
2007/3/1  (22) 

 (54)  آينازولينات مفيدة آمعدالت لقنوات األيون
QUINAZOLINES USEFUL AS MODULATORS OF ION 
CHANNELS 

 

 (71)  فرتكس فارماسيوتيكالز انكوربورتيد
 (74)  هدى عبد الهادى
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PCT/NA2007/000243  (21) 
2007/3/4  (22) 

 (54)  مرآبات آيميائة
CHEMICAL COMPOUNDS  

 (71)  سميز آيلين بيشام آوربريشين
 (74)  سمر اللباد

  
 

-  42  

 

 
١٥٠



 
 

2007070359  (21) 
2007/7/2  (22) 

 (54)  الخليك ابتكارالنتاج االنسولين من البروانسولين معاد االتحاد باستعمال حمض
An Innovation to Produce Insulin from Recombinant Proinsulin 
using Acetic Acid 

 

 (71)  أحمد محمود عبد الصمد عبد ربه
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2010040683  (21) 
2010/4/27  (22) 

 (54)  مشتقات ايندولينون وعمليات لتصنيعهم
INDOLINONE DERIVATIVES AND PROCESS FOR THEIR 
MANUFACTURE-DERIVES INDOLINONE ET PROCEDE 
POUR LES FABRIQUER 

 

 (71)  بوهرنجر انجلهايم انترناشيونال ج م ب هـ شرآه محدوده المسئوليه
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-   44  

 

024438  (11) 
PCT/NA2007/000169  (21) 
 (54)  طريقة وجهاز لتبريد الهواء

APPARATUS AND METHOD FOR COOLING OF AIR  

 (71)  ووتر أنليميتد
 (74)  هدى أنيس سراج الدين

  
 

-   45  

 

 
١٥١



 

024474  (11) 
PCT/NA2006/000277  (21) 

وعملية بلمرة  ترآيبة حفازة محددة لذاتها مع مانح داخلى أستر حمض ثانى آربوآسليكى
  للبروبيلين

(54) 

SELF LIMITING CATALYST COMPOSITION WITH 
DICARBOXYLIC  ACID ESTER INTERNAL DONOR AND 
PROPYLENE POLYMERIZATION PROCESS 

 

 (71)  داو جلوبال تكنولوجيز انك ، شرآة متحدة
(74 ) 

-   46  

  هدى احمد عبد الهادى
 

 
024532  (11) 

2006080452  (21) 
 (54)  رهاتراآيب غذائية حمضية ثابتة عند التخزين وطرق تحضي

SHELF - STABLE ACIDIFIED FOOD COMPOSITIONS AND 
METHODS FOR THEIR PREPARATION 

 

 (71)   شرآة ذات مسؤلية محدودة-آرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى 
 ( 74)  هدى أحمد عبد الهادى
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PCT/NA2007/000208  (21) 
2007/2/25  (22) 
 (54)  نزوآسازوالت مستبدله آعوامل استروجينيهعقاقير اوليه ب

PRODRUG SUBSTITUTED BENZOXAZOLES AS 
ESTROGENIC AGENTS 

 

 (71)  ويــث
 ( 74)  هدى احمد عبد الهادى
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١٥٢



 

023516  (11) 
2003080805  (21) 

ن التجارى لليسثي طريقه لزياده انتاج زيت الصويا بالحصول على فاقد الزيت المصاحب
  اقتصاديه بسيطه البنى اللون باالضافه الى الحصول على ليسثين نقى باستخدام طريقه

(54) 

ISOLATION OF SOY OIL FROM THE CRUDE COMMERCIAL 
LECITHIN AND DECOLOURISATION OF THE PURE 
LECITHIN USING SIMPLE AND ECONOMIC METHOD 

 

 (71)  يوسف على الشاطورى

  
 

-   49  

 

2008010094  (21) 
2008/1/20  (22) 

 (54)   ديساتيوراز من ثروستوآيتريد واستخداماته٦دلتا 
DELTA 6 DESATURASE FROM THRAUSTOCHYTRID & ITS 
USES THEREOF 

 

 (71)   شرآه محدوده هنديه–افيستا جينجراين تيكنولوجيس بى فى تى ال تى دى 
 (74)  سمر احمد اللباد

  
 

-   50  

 

2008010164  (21) 
2008/1/29  (22) 

 (54)  مشتقات سيرآوسبوراميد جديده
NOVEL CERCOSPORAMIDE DERIVATIVE  

 (71)   شرآه يابانيه-دايتشي سانكيو آمبني ليمتد 
 (74)  شرآة ابو ستة وشرآاه

  
 

-   51  

 

 
١٥٣



 

2008020191  (21) 
2008/2/3  (22) 

خاصة مرض  مرآبات يمكن استعماله فى عالج امراض الجهاز التنفسى و بصفةخليط 
  .و الربو ( COPD ) إعاقة مسارات هواء الرئة المزمن

(54) 

A COMBINATION OF COMPOUNDS, WHICH CAN BE USED 
IN THE TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASES, 
ESPECIALLY CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 
DISEASE (COPD) AND ASTHMA. 

 

 (71)   شرآه مساهمة سويديه-استرازينيكا ا ب 
 (74)  محمود رجائى الدقى

  
 

-   52  

 

2008020328  (21) 
2008/2/25  (22) 

 (54)  لمعالجة السرطان DMXAA توليفات تشتمل على
COMBINATIONS COMPRISING DMXAA FOR THE 
TREATMENT OF CANCER 

 

 (71)   شرآه مساهمه انجليزيه–تيسوما بى ال سى ان
(74 ) 

-   53  

  سمر احمد اللباد
 

PCT/NA2007/000111  (21) 
2007/2/1  (22) 

 (54)  ايضيا مرآبات ايزو اندولون واستخدامها آمحفزات لمستقبل جلوتامات منتحيه
ISOINDOLONE COMPOUNDS AND THEIR USE AS 
METABOTROPIC GLUTAMATE RECEPTOR POTENTIATORS. 

 

 (71)   استرا زينيكا ا ب-ان بى اس فارماسيوتيكالز انك سرآه متحده امريكيه 
 (74)  هدىاحمدعبد الهادى
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١٥٤



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٣٤(العدد رقم ٢٠١٢عدد  اكتوبر 



     

 إعــــداد
 

 أميــرة محمــد أحمــد. مرفت توفيق عبــد اهللا     أ . أ

 كريم محمد عزت بهجت فايد. أحمد حسـين أحمـــد      أ. أ

 
 مراجعــــة

 

 ايناس عبد الباســــط. أ

 شيماء ابراهيـم نبيـــل. فرج محمــــــد يوسف     أ. أ

 زينب صبــح. أ
 
 

 دعــم فنــى
 

 يــر سعيــد حلمــىسه. م
 
 
 

 

  /     

   

   
 

 
 
 

 مكتب براءات االختراع: الناشر 
 



١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١--والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٢بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  سبتمبر  -

والمقدمـة فــى اطـار اتفاقیــة التعــاون ٢٠١٢بیـان بالطلبــات التـى تــم قبولهـا خــالل شـهر  ســبتمبر  -

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

٦

ات للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٢ر  بسبتمخالل شھرلبات التى تم قبولھا بیان بالط- اتفاقیة الج
)MAIL BOX(-------------------------------------------------------------------------

٣٣

ن التعاویةوالمقدمة فى اطار اتفاق٢٠١٢التى تم قبولها خالل شهر  سبتمبر  بالطلبات انبی-

--------------------)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (PCTبشأن البراءات 

٣٦

٣٩-للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقیة باریس ٢٠١٢بیان البراءات الصادرة خالل شهر  سبتمبر  -

اتفاقیة التعاون للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٢بیان البراءات الصادرة خالل شهر  سبتمبر  -

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

٥١

ان - الل شھربی صادرة خ البراءات ال بتمب ات٢٠١٢ر  بس ار معاھدة الج ى إط ة ف ات المقدم للطلب
)MAIL BOX(-------------------------------------------------------------------------

٩٣

للطلبات المقدمة فى إطار اتفاقیة باریس ٢٠١٢بیان البراءات الصادرة خالل شهر  سبتمبر  -

---------------------------------------------)نموذج منفعة(

٩٨

١٠١---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

١٠٥----------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -



٢

١١٠-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه -

١٣١-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن -

ـــا- ــ ١٤٥-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنی

بیـان بـالبراءات والطلبـات التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق -

١٤٨-----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 



 

 



   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

رئيس               االختـراع  مكتب بـراءات
                                    

 "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 )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ان بي
 2012التى تم قبولها خالل شهر سبتمبر بالطلبات 

 

 
1

 والمقدمة فى إطار معاهدة باريس



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 "     

 
2

 يعترض آتابة على السير فى إجراءات البراءة بإخطار نأيجوز لكل ذى شأن
راءات االختراع متضمنًا أسباب االعتراض وذلك خالل ستين                ى مكتب ب وجه إل ي

وماً   من تاريخ االعالن عن قبول الطلب فى جريدة براءات االختراع ، يأتى هذا              ي
ادة    ن الم ثة م رة الثال ام الفق يقًا ألحك ية   16تطب وق الملك ة حق ون حماي ن قان  م

  "2002 لسنة 82الفكرية الصادر بالقانون رقم 



 

2003121061  (21) 
2003/12/3  (22) 

 (71)  المرآز القومى للبحوث
  (72)   علي يحيىخالد أحمد

  

 (74)  ماجده محسب السيد
 (54)  محبس آهربي

int. Cl. F16K 31/06  (51) 

  
 

-   1  

 

2007070364  (21) 
2007/7/9  (22) 

 (71)  محمد عامر محمود هاللى
  (72)  محمد عامر محمود هاللى

  

 (54)  العربة السداسية
int. Cl. CO7D 229/00  (51) 

  
 

-   2  

 

 
3



 
2008061092  (21) 

2008/6/25  (22) 
 (71)  محمد اسماعيل عبد المقصود العربى
  (72)  محمد اسماعيل عبد المقصود العربى

  

 (54)  عربات ومقطورات النقل سريعه الشحن والتفريغ
int. Cl. B60D 7/00  (51) 

  
 

-   3  

 

2009081195  (21) 
2009/8/9  (22) 

 (71)  محمود عبد اللطيف محمود محمد اليسير
  (72)  محمود عبد اللطيف محمود محمد اليسير

  

مصادر للطاقة ويتغلب  جهاز بماسورة واحدة لشحن وتفريغ خزانات المياه بدون إستخدام أى
ويستغنى تماما عن جميع  على مشاآل ضعف ضغط المياه أثناء النهار وفى فترات الزروة

  مباتأنواع الطل

(54) 

int. Cl. F04F 5/24  (51) 

  
 

-   4  

 

 
4



 
2010091508  (21)

2010/9/7  (22)
SUZHOU EAGLE ELECTRIC VEHICLE MANUFACTURING Co. LTD (71)
BAOGUI WU (72) 

  

(74)  اللباداحمد سمر 
(54)  نظام رفع بالتعليق لعربات جولف مزوده بعقد محوريه ُمحسنه

201010131598.X (31)
2010/3/11 (32)

CN (33)

int. Cl. B60G 7/00  (51)

  
 

-   5  

 

2011040544  (21) 
2011/4/10  (22) 

KESKES , SADIKA (71) 
KESKES , SADIKA (72)  

 (74)   اللباد احمدسمر
 (54)  عنصر انشائى لتدفق او ممر تدفق

1052710 (31) 
2010/4/09 (32) 

FR (33) 

int. Cl. 2/18,E04B 2/02  (51) 

  
 

-   6  
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 انبي
 2012التى تم قبولها خالل شهر سبتمبر بالطلبات 

 PCT بشأن البراءات التعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة 



7 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ل ذى شأن        "   يعترض آتابة على السير فى إجراءات البراءة بإخطار يوجه          نأيجوز لك

باب اال  ضمنًا أس راع مت راءات االخت تب ب ى مك ن  إل ومًا م تين ي الل س ك خ راض وذل عت
راءات االختراع ، يأتى هذا تطبيقًا ألحكام                    بول الطلب فى جريدة ب اريخ االعالن عن ق ت

ادة          ثة من الم رة الثال ون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون           16الفق  من قان
  "2002 لسنة 82رقم 



 

2008010014  (21) 
2008/1/6  (22) 

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE) (71) 
LECONTE, JEAN - GERARD (72)  

  

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
 (54)  طريقه لتحضير زجاج

PCT/FR2006/050709 - 0552202 (31) 
2006/7/12 - 2005/7/13 (32) 

FR (33) 
int. Cl. B32B 17/00  (51) 

  
 

-   1  

8 
 

 

 

 

2008030490  (21) 
2008/3/23  (22) 

THALES (FRANCE) (71) 
LEBEAU,CHRISTOPHE (72)  

  

 (74)  سمرأحمد اللباد
 (54)  وسيلة أمنة لتجميع العمالت وطريقة أمنة لنقل وتفريغ صناديق العمالت

PCT/EP2006/066646 - 0509775 (31) 
2006/9/22 - 2005/9/23 (32) 

FR (33) 

int. Cl. g07f9/06  (51) 

  
 

-   2  

 



9 
 

 

 

 
2008071228  (21) 

2008/7/22  (22) 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(71) 

SOUTER, PHILIP, FRANK (72)  

BURDIS, JOHN, ALLEN  

LANT, NEIL, JOSEPH  

  

 (74)  هدى أنيس سراج الدين
 (54)  ترآيبات منظفات صناعية

PCT/US2007/001594 - 60/761, 188 - 60/796, 267 - 60/854,787 (31) 
2007/1/22 - 2006/1/23 - 2006/4/28 - 2006/10/27 (32) 

US (33) 
int. Cl. 3/40&C12N9/20,C11D3/386  (51) 

  
 

-   3  

 



10 
 

 

 

2008071261  (21) 
2008/7/27  (22) 

EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(71) 

DALE, Bruce, A (72)  

CLINGMAN, Scott, R  

YEH , Charles S  

ROSENBAUM,Darren,F  

ASMANN,Marcus  

MENDEZ-SANTIAGO Janette  

  

 (74)  هدى احمد عبد الهادى 
 (54)  اآماالت بئر مرنه

PCT/US2007/000536 - 60/772.067 (31) 
2007/1/9 - 2006/2/10 (32) 

US (33) 

int. Cl. E21B 43/16  (51) 

  
 

-   4  

 



 
2008091468  (21) 

2008/9/2  (22) 
FL SMIDTH A/S(DENMARK) (71) 
HANSEN, MORTEN KAARE (72)  

  

 (74)  محمود رجائى الدقى
 (54)  جهاز لفصل مخاليط التيارات الحلزونية

PCT/IB2006/055047 - PA200600416 (31) 
2006/12/28 - 2006/3/24 (32) 

DK (33) 
int. Cl. 5/13, 5/14,B04C 5/181  (51) 

  
 

-   5  

11 
 

 

 

 

2008122021  (21) 
2008/12/17  (22) 

ABLOY OY (FINLAND) (71) 
MARTIKAINEN, Kaarlo (72)  

  

 (74)  هدى انيس سراج الدين 
 (54)  مفتاح وقفل أسطوانى له لسان على شكل قرص

PCT/FI2007/050340 - 20065422 (31) 
2007/6/11 - 2006/6/19 (32) 

FI (33) 
int. Cl. E05B 19/00,E05B 21/06  (51) 

  
 

-   6  

 



 
2009020156  (21) 

2009/2/2  (22) 
GPS COMMUNICATIONS, INC. 
(UNITED STATES OF AMERICA)   

(71) 

HALL, Douglas (72)  

FLOYD, Daniel  

  

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
 sip  (54) جهاز وطريقه الرسال آسر االخماد لجهاز

PCT/US2007/017367 - 60/835,567 (31) 
2007/8/3 - 2006/8/4 (32) 

US (33) 
int. Cl. H04L 29/06  (51) 

  
 

-   7  

12 
 

 

 

 

2009030275  (21) 
2009/3/1  (22) 

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JAPAN) (71) 
KOZUKI, Yumiko (72)  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 
آمذيب و داي  طريةترآيبة آيميائية زراعية تشتمل على خليط آمذيب من هيدروآربونات ع

   ايميدازوليدينون-2- داى ميثيل- 3 ،1أسيتات بروبيلين جليكول و
(54) 

PCT/JP2007/068911 - 2006-262136 (31) 
2007/9/20 - 2006/9/27 (32) 

JP (33) 
int. Cl. A01N 25/04,A01N 43/56,A01N 43/84,A01N 47/36,A01N 

51/00,A01P 1/00,A01P 13/00,A01P 7/04  
(51) 

  
 

-   8  

 



 
2009050707  (21) 

2009/5/13  (22) 
UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN) (71) 
OT-SUBO, Toshifumi (72)  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  السراويل الداخلية حفاظه وطريقة لتصنيع الحفاضة التى تستعمل لمرة واحدة من نوع

PCT/JP2007/070274 - 2006-309655 (31) 
2007/10/17 - 2006/11/15 (32) 

JP (33) 

int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/49,A61F 13/496  (51) 

  
 

-   9  

 

2009081258  (21) 
2009/8/19  (22) 

MICROBAN PRODUCTS COMPANY 
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71) 

CAMPBELL, Alvin, Lamar (72)  

  

 (74)  اللباد  سمر احمد
 (54)  ترآيبه خزفيه مزججه مضاده للميكروبات

60/890,673 - 60/890,666 - PCT/US2008/054190 (31) 
2007/2/20 - 2007/2/20 - 2008/2/16 (32) 

US (33) 
int. Cl. C03C 8/04,C04B 35/45,C04B 35/453  (51) 

  
 

-  10  

13 
 

 

 

 



14 
 

 

 

 
2009091388  (21) 

2009/9/23  (22) 
1-NORTH STAR BATTERY COMPANY LLC
(UNITED STATES OF AMERICA)  
2- RSR TECHNOLOGIES INC 
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(71) 

PRENGAMAN, David R. (72)  

FLEMING, Frank Albert  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 ب لبطاريات بزموت للوح الموج– فضة – قصدير –سبيكة تحتوي على رصاص 

  رصاص حامضية
(54) 

60/895,885 - PCT/US2008/057410 - 12/049,700 (31) 
2007/3/20 - 2008/3/19 - 2008/3/17 (32) 

US (33) 

int. Cl. C22C 11/06,H01M 4/68  (51) 

  
 

-  11  

 



15 
 

 

 

 
2010010112  (21) 

2010/1/20  (22) 
BAYER INNOVATION GMBH (GERMANY) (71) 
DUJARDIN, Ralf (72)  

SCHMUCK, Arno  

STREITENBERGER, Almuth  

  

 (74)  شادي فاروق مبارك
 (54)  غشاء مرآب بوليمر ذى وظيفه حاجزه

60/951,016 - 60/956,755 - PCT/EP2008/005545 (31) 
2007/7/20 - 2007/8/20 - 2008/7/8 (32) 

US (33) 
int. Cl. A01G 13/02,B32B 27/00  (51) 

  
 

-  12  

 



16 
 

 

 

 
2010020197  (21) 

2010/2/7  (22) 
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)(SWEDEN) (71) 
PARKVALL, Stefan (72)  

TYNDERFELDT, Tobias  

DAHLMAN, Erik  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  خلط اتصال صاعد اثناء الوصول العشوائي

11/835,782 - PCT/SE2008/050832 (31) 
2007/8/8 - 2008/07/03 (32) 

US (33) 

int. Cl. H04W 74/08,H04W 76/02,H04W 88/00  (51) 

  
 

-  13  

 



 
2010020208  (21) 

2010/2/8  (22) 
HUHTAMAKI INC. (UNITED STATES OF AMERICA) (71) 
ROBERTSON, Ronald, D. (72)  

SCHNEIDER, Wayne, F.  

  

 (74)  سمراحمد اللباد
 (54)  وسيله توزيع للبهارات اللزجه

11/836,555 - PCT/US2008/067639 (31) 
2007/8/9 - 2008/6/20 (32) 

US (33) 
int. Cl. B65D 83/00  (51) 

  
 

-  14  
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2010040528  (21) 
2010/4/1  (22) 

BITUMEN APPLIED RESEARCH (AUSTRALIA) (71) 
KREGER, Michael (72)  

  

 (74)  هدى انيس سراج الدين
 (54)  وعاء تعبئه آبير الحجم للبتيومين

PCT/AT2008/000350 - A 1555/2007 (31) 
2008/9/30 - 2007/10/2 (32) 

AT (33) 
int. Cl. B65D 85/00,B65D 88/16  (51) 

  
 

-  15  

 



 
2010040605  (21) 

2010/4/14  (22) 
1-M-I SWACO NORGE AS (NORWAY)
2- OILFIELD MINERAL SOLUTIONS LIMITED
(UNITED KING DOOM) 

(71) 

KEATCH, Richard (72)  

GUAN, Hua  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)   مثبط في منطقه حفره بئرزطريقه لتعزيز امتزا

61/012,292 - 60/980,040-PCT/IB2008/002728 (31) 
2008/10/15- 2007/12/7 - 2007/10/15 (32) 

US (33) 
int. Cl. C09K 8/528,C09K 8/54  (51) 

  
 

-  16  
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2010050742  (21) 
2010/5/5  (22) 

TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.(SWITZERLAND) (71) 
CASALE, Cristiano (72)  

SORBARA, Angelo  

  

 (74)  محمود رجـائى الـدقى
 (54)  لالنسكاب جهاز فتح قابل العاده االغالق لعبوات المنتجات الغذائيه القابله

PCT/EP2008/065011 - 07120020.8 (31) 
2008/11/5 - 2007/11/5 (32) 

EP (33) 
int. Cl. B65D 5/74  (51) 

  
 

-  17  
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2010061125  (21) 
2010/6/30  (22) 

BAKER HUGHES INCORPORATED 
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(71) 

AUGUSTINE, Jody, R. (72)  

  

 (74)  هدى انيس سراج الدين 
 (54)  جهاز لخفض انتاج الماء فى حقول الغاز

11/969,122 - PCT/US2008/086220 (31) 
2008/1/3 - 2008/12/10 (32) 

US (33) 
int. Cl. E21B 43/00  (51) 

  
 

-  18  
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2010071190  (21) 

2010/7/14  (22) 
UNILEVER PLC (UNITED KING DOOM) (71) 
JAYARAMAN, Suresh, S. (72)  

KAMKAR, Kirtan, S.  

KUMAR, Lalit  

SAH, Amit  

SHRESTH, Rudra, S.  

  

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
 (54)  عمليه و جهاز لتنظيف الرآائز

0373/MUM/2008 - PCT/EP2009/050869 (31) 
2008/2/21 - 2009/1/27 (32) 

IN (33) 
int. Cl. A47L 11/34,A47L 13/26,B05B 7/06,B05B 7/08,B08B 3/02  (51) 

  
 

-  19  

 



 
2010071232  (21) 

2010/7/20  (22) 
BASF SE (GERMANY) (71) 
BOLIN, David G. (72)  

  

 (74)  طه حنفى محمود
 (54)  جهاز لمكافحه االفات

61/023,553 - PCT/EP2009/050765 (31) 
2008/1/25 - 2009/1/23 (32) 

US (33) 
int. Cl. A01M 1/20  (51)  

-  20  
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2010091497  (21) 
2010/9/7  (22) 

1-NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD.(JAPAN) 
2- Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JAPAN) 
3- Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 
4- COSMO OIL CO., LTD.(JAPAN) 
5- INPEX CORPORATION (JAPAN)
6- JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION(JAPAN)

(71) 

TANAKA, Yuichi (72)  
 (74)  هدى انيس سراج الدين 
 (54)  آسر الشمع اج وقود الديزل و طريقه لحساب درجه تكسيرطريقه معالجه آقاعده النت

2008-065767 - PCT/JP2009/054652 (31) 
2008/3/14 - 2009/3/11 (32) 

JP (33) 
int. Cl. C10G 2/00,C10G 45/62,C10G 47/18,C10G 47/36,C10G 65/14 (51)  

-  21  
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2010091537  (21) 

2010/9/14  (22) 
COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM BURGENLAND 
AKTIENGESELLSCHAFT (AUSTRIA) 

(71) 

PHILIPP, Franz, Josef (72)  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  طريقه لتشكيل عامل رابط للزيت

PCT/AT2009/000095 - A 424/2008 (31) 
2009/3/9 - 2008/3/17 (32) 

AT (33) 
int. Cl. C09K 3/32  (51) 

  
 

-  22  
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2010091641  (21) 

2010/9/29  (22) 
SICPA Holding S.A. (SWITZERLAND) (71) 
MARGUERETTAZ, Xavier (72)  

GREMAUD, Frédéric  

COMMEUREUC, Aurélien  

ABOUTANOS, Vickie  

TILLER, Thomas  

ROZUMEK, Olivier  

  

 (74)   هدى انيس سراج الدين
 (54)  دام ماده سائله بللوريه معلمهختعريف ومصادقه است

PCT/IB2008/000785 - PCT/EP2009/002435 (31) 
2008/4/2 - 2009/4/2 (32) 

IB (33) 
int. Cl. B41M 5/00,B41M 7/00,B42D 15/00,B42D 15/10,G06K 

7/10,G06Q 10/00,G07D 7/12  
(51) 

  
 

-  23  

 



 
2010101661  (21) 

2010/10/3  (22) 
UHDE GMBH (GERMANY) (71) 
SCHUCKER, Franz-Josef (72)  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  ه آوك تشتمل على صفين من حجرات االفرن مرتبه بالتوازىأمنش

PCT/EP2009/001753 - 10 2008 017 611.7 (31) 
2009/3/12 - 2008/4/4 (32) 

DE (33) 
int. Cl. C10B 15/00  (51) 

  
 

-  24  
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2010101667  (21) 
2010/10/3  (22) 

STAMICARBON B.V (NETHERLANDS)  (71) 
MENNEN, JOHANNES, HENRICUS (72)  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  عمليه لزياده قدره مصنع يوريا حالى

PCT/EP2009/053748 - 08006710.1 (31) 
2009/3/30 - 2008/4/2 (32) 

EP (33) 
int. Cl. B01J 12/00,C07C 273/04,C07C 275/06  (51) 

  
 

-  25  

 



 
2010101691  (21) 

2010/10/7  (22) 
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(71) 

FLYNN, Robin L (72)  

LEWIS, David L  

  

 (74)  ق مباركشادي فارو
 (54)  حلقه عنقيه وطريقه لصنع ماآينه لتشكيل وعاء زجاجي

12/080,974 - PCT/US2009/039845 (31) 
2008/4/8 - 2009/4/8 (32) 

US (33) 
int. Cl. C03B 9/325  (51) 

  
 

-  26  
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2010101797  (21) 
2010/10/31  (22) 

DLB Draht und Litzen GmbH (GERMANY) (71) 
EICHELMANN, Klaus (72)  

  

 (74)  هارونشحاته او ناديه /هارون وشحاته ماجده 
 (54)   وضفيره تشتمل على تعدد اسالك،طريقه انتاج ضفيره

PCT/EP2009/004049 - 10 2008 027 295,7 (31) 
2009/6/5 - 2008/6/6 (32) 

DE (33) 
int. Cl. H01B 13/02,H01B 7/00  (51) 

  
 

-  27  
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2010101802  (21) 
2010/10/26  (22) 

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(71) 

SCHWEITZER, Edmund (72)  

FEIGHT, Laurence,   

DUROS, James, Manely  

RAUCH, Joseph, Robert  

  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)   دائرة أخطاء ثالثي األطوارمبين

61/042.636 - PCT/US2009/039403 (31) 
2008/4/4 - 2009/4/3 (32) 

US (33) 
int. Cl. H02H 3/00  (51) 

  
 

-  28  

 



 
2010111842  (21) 

2010/11/1  (22) 
INVENTIO AG (SWITZERLAND) (71) 
ILLEDITS, Thomas (72)  

NOVACEK, Thomas  

MATHEISL, Michael  

  

 (74) او نادية شحاته هارون/و هارونشحاته ماجده 
 (54)  درابزين لمرقاه متحرك او ممشى متحرك

08156619.2 - PCT/EP2009/055429 (31) 
2008/5/21 - 2009/5/5 (32) 

EP (33) 
int. Cl. B66B 23/24  (51) 

  
 

-  29  
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2010111872  (21) 
2010/11/7  (22) 

BRIZIO, Adriana (SWITZERLAND) (71) 
BRIZIO, Adriana (72)  

  

 (74)  هدى احمد عبد الهادى 
 (54)  بغطاء امان او التشريب مزودة/ علبة للتحضير البديل للمشروبات باالستخالص و 

PCT/EP2008/062511 (31) 
2008/9/19 (32) 

EP (33) 

int. Cl. A47J 31/30  (51) 

  
 

-  30  
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2010111941  (21) 
2010/11/21  (22) 

STAMICARBON B.V (NETHERLANDS) (71) 
GIVERS, Lambertus Wilhelmus (72)  

MIESSEN, Jozef Hubert  

MENNEN, Johannes Henricus  

  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  كربونعمليه النتاج اليوريا من االمونيا وثانى اآسيد ال
08156422.1 - PCT/EP2009/056066 (31) 

2008/5/19 - 2009/5/19 (32) 

EP (33) 

int. Cl. 273/04,C07C 273/00  (51) 

  
 

-  31  

 



 
2010111993  (21) 
2010/11/28  (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
(UNITED STATES OF AMERICA) 

(71) 

COURCHAY, Florence, Catherine (72)  

NUYTS, Walter  

WINTER, Johannes, Georg  

  

 (74)  هدى انيس سراج الدين
 (54)  سائل مرآز من ماده خافضه للتوتر السطحى

PCT/US2009/045443 - 08157405.5 (31) 
2009/5/28 - 2008/6/2 (32) 

US (33) 
int. Cl. 10/04,11/04,C11D3/20  (51) 

  
 

-  32  
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2011010036  (21) 
2011/1/5  (22) 

LEON ENGINEERING S.P.A (SNN MARINO) (71) 
AMADESI, Paolo (72)  

  

 (74)  سمراحمد اللباد
 (54)  جهاز الختزال ثاني اآسيد الكربون المتضمن في ادخنه االحتراق

B2008A000429 - PCT/IT2009/000294 (31) 
2008/7/8 - 2009/7/3 (32) 

IT (33) 

  
 

-  33  
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2011040595  (21) 

2011/4/17  (22) 
UNILEVER NV (UNITED KING DOOM) (71) 
DAVE, Parthiv, Ripudaman (72)  

MUKHERJEE, Debasis  

SRIVASTAVA, Madalasa  

  

 (74)  عبد الهادى للملكيه الفكريه
 (54)  مرشح من آتله آربونيـه

2008/ MUM/2233 - PCT/EP2009/062183 (31) 
2008/10/17 - 2009/9/21 (32) 

IN (33) 
int. Cl. B01D39/20  (51) 

  
 

-  34  

 



 
2011061063  (21) 

2011/6/21  (22) 
1-CHAIGNE, Patrick (FRANCE) 
2- VAZEILLE, Joel (FRANCE)

(71) 

CHAIGNE, Patrick (72)  

VAZEILLE, Joel  

 (74)  سمر احمد اللباد 
 (54)  قنينه ناقله

0858943 - PCT/FR2009/052456 (31) 
2008/12/22 - 2009/12/9 (32) 

FR (33) 
int. Cl. B65G 35/08  (51)  

-  35  
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2010101823  (21) 
2010/10/28  (22) 

AROS S.R.L (ITALY) (71) 
FIORATTI, Stefano (72)  

 (74)  ادسمر احمد اللب
 (54)  عمليه لتقويه آتل او بالطات من ماده صخريه

VR2008A000053 - PCT/IB2009/005437 (31) 
2008/4/30 - 2009/4/30 (32) 

IT (33) 
int. Cl. B28D 1/00  (51 ) 

-   36  

 



 

PCT/NA2007/001208  (21) 
2007/11/5  (22) 

NEW TECH TIRE LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71) 
MOON michael (72)  

CORN morris  

 (74)  عمرو إبراهيم عبداهللا سالم
 (54)  عجلة سيارة ال تعمل بالهواء المضغوط

11/123,808 - PCT/US2006/017893 (31) 
2005/5/6 - 2006/5/8 (32) 

US (33) 
int. Cl. B60C 7/14  (51 ) 

-   37  
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2008010118  (21) 
2008/1/23  (22) 

AKZO NOBEL N.V  (NETHERLANDS) (71) 
KORVEMAKER, ALBERT LUCAS (72)  

HOOGESTEGER, FRANS JOHANNES  

WAANDERS, PETRUS PAULUS  

  

 (74)  هدى انيس سراج الدين
 (54)  أشكل بيروآسيد معب

60/716, 033 - 05106787.4 - PCT/EP2006/064438 (31) 
2005/9/9 - 2005/7/25 - 2006/7/20 (32) 

EP (33) 
int. Cl. 90/34,B65D 85/84  (51) 

  
 

-   38  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انبي
  2012التى تم قبولها خالل شهر سبتمبر بالطلبات 

 الجاتاتفاقيـة إطار والمقدمة فى 

33  

(MAIL BOX) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزي

ى السير فى اجراءات اصدارها وذلك اذا تبين له ان الط              راض عل لب يتعلق بشئون   االعت
ية او صحية،   يمة عسكرية او امن ه ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى   راءة ف ب الب بول طل اريخ االعالن عن ق وما من ت سعين ي راض خالل ت ون االعت ويك

 . جريدة براءات االختراع
ص  

34  

راءات ا ى اج سير ف يها وقف ال شار ال االت الم ى الح راض ف ى االعت رتب عل دار ويت
 "البراءة  



 

2000060739  (21) 
2000/6/5  (22) 

F.HOFFMANN LA ROCHE A.G (CH) (71) 
Marie-Paule Heitz Neidhart (72)  

Alexander Alanine  

Bernd Buettelmann  

Georg Jaeschke  

Emmanuel Pinard  

Serge Burner  

Rene Wyler  

  

 (74)   اللباد احمدسمر
 (54)   بيبريدين-مشتقات ايثان سلفونيل 

99111126/1 (31) 
1999/6/8 (32) 

EP (33) 

int. Cl. C07D211/30,C07D211/46  (51) 

  
 

-   1  
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 انبي
  2012التى تم قبولها خالل شهر سبتمبر بالطلبات 
 PCT بشأن البراءات التعـــاون اتفاقيــــة إطاروالمقدمة فى 
) 

36  

 ) من القانون 17وفقا الحكام المادة



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
راءة                 "  ب الب بول طل ن ق الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل ر المخ للوزي

راض عل    ى السير فى اجراءات اصدارها وذلك اذا تبين له ان الطلب يتعلق بشئون             االعت
ية او صحية،   يمة عسكرية او امن ه ق ام او ان ل ى او االمن الع تاج الحرب دفاع او االن ال
ى   راءة ف ب الب بول طل اريخ االعالن عن ق وما من ت سعين ي راض خالل ت ون االعت ويك

 . جريدة براءات االختراع
ر
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ى االعت رتب عل راءات اصدار  ويت ى اج سير ف يها وقف ال شار ال االت الم ى الح اض ف
 "البراءة  



 

2011010149  (21) 
2011/1/24  (22) 

LG ELECTRONICS INC. (KORIA) (71) 
LEE, MOON IL (72)  

HAN, SEUNG HEE  

KO, HYUN SOO  

CHUNG, JAE HOON  

KIM, SO YEON  

  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  قه وجهاز الستقبال بيانات فى نظام اتصال السلكىطري

61/084,992 - 61/226,267 - 10-2008-0099671 - PCT/KR2009/004262 (31) 
2008/7/30 - 2009/7/16 - 2008/10/10 - 2009/7/30 (32) 

US (33) 
int. Cl. H04L27/26,h04b 7/26  (51) 

  
 

-   1  
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 بيان

  2012سبتمبر بالبراءات الصادرة خالل شهر 
                      للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاهــدة باريس
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بقا             "  صادرة ط راءات ال شر عن الب تم الن رة الثانية  ي  من قانون حماية حقوق الملكية      19 المادة    من للفق
م       ال ون رق صادر بالقان رية ال ســنة    82 فك ى        و 2002ل ى تنص علــــ يكون منح البراءة بقرار من       :  الت

راءات االختراع بالكيفية التى                     رار فى جريدة ب ذا الق شر ه ك وين ر المختص أو من يفوضه فى ذل الوزي
 "تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
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025829  (11) 
2001080869  (21) 

2001/8/8  (22) 
SMETHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.
Rue de i institut 89.b-1330 rixensart-belgium 

(71) 

DE HEYDER, Koen (72)  

SCHU,Peter  

SERANTONI, Michelle  

VAN OPSTEL,Omer  

 (73)  
 (74)  هدى سراج الدين

 (54)  عالج جديد
0101334.1 - 0019728.5  (31) 
2001/1/18 - 2000/8/10  (32) 

GB - GB  (33) 
int. Cl. C07K 14/02 1/36, & A61K9/29,   (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-   1  
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025830  (11) 
2001020170  (21) 

2001/2/21  (22) 
H LBWNDYK A S
OTTILIAVEJ 9, 2500 VALBY - COPENHAGEN-DENMARK

(71) 

Martin Roland JENSEN (72)  

.Peter BIRK  

Klaus Gregorius NIELSEN  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 TH  (54)- مع قمه الصقه APP او Aβ نظير
00265  (31) 

2000/2/21  (32) 
DK  (33) 

int. Cl. A61K 39/395,C07K 16/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-   2  
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025835  (11) 

2007090507  (21) 
2007/9/30  (22) 

 شريف محمود رمضان على الخطيب
   القاهرة-سكة سويقة الاللة السيدة زينب  8

(71) 

  (72)  شريف محمود رمضان على الخطيب
 (73)  

 (54)   شطاف2قاعده تواليت مزوده بعدد 
int. Cl. E03D 9/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-   3  
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025837  (11) 
2006020072  (21) 

2006/2/22  (22) 
MICROSOFT CORPORATION
ONE MICROSOFT WAY REDMOND WASHINGTON 98052 USA 

(71) 

Anil K Nori (72)  

Arrthur T. Whitten.  

Sameet H, Agarwal  

Jose A,Blakeley  

Pedro Celis  

Praveen Seshadri  

Soner Terek  

Arthur T Whitten  

Dale Woodford  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 (54)  طريقه ونظام الداره البيانات عبر اطارات تطبيقات مختلفه
11/171.905 - 60/657.556  (31) 

2005/6/30 - 2005/2/28  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. G06F 17/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-   4  
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025841  (11) 

2010071183  (21) 
2010/7/14  (22) 

 زآى عبد اللطيف زآى عبد اللطيف (71)
  8/  ش 291/ الهيئه ع   يوليو مساآن23 بورفؤاد شارع –بورسعيد 

  (72)  زآى عبد اللطيف زآى عبد اللطيف
 (73)  

 (54)  اداه قياس انبعاجات لالسطح المختلفه
int. Cl. G01F23/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-   5  

 

025842  (11) 
2009060976  (21) 

2009/6/24  (22) 
 احمد محمد شعالن محمد دهشان (71)

   حلوان- حلوان الحمامات - 9 شقة -شارع المحطة  1
  (72)  احمد محمد شعالن محمد دهشان

 (73)  
 (54)  دام السيارة لحظة انفجار االطارطنظام المانع النحراف و انقالب أو اص

int. Cl. B60B 11/10  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-   6  

 



 

46  
 

 
025843  (11) 

2007100553  (21) 
2007/10/28  (22) 

PGS Geophysical AS
Strand v4 1326 lysaker 0219 norway 

(71) 

Walter Sollner (72)  
 (73)  

 (74) محمد آامل مصطفى 
الخواص  تعدد السمت من أجل األوساط العامة ذاتطريقة لإلرتحال الزمنى سابق الترآيم م

  المتباينة واألطوار متغايرة النشأة
(54) 

591.380/11  (31) 
2006/11/1  (32) 

US  (33) 
int. Cl. G01V 1/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-   7  

 

025845  (11) 
2008111864  (21) 
2008/11/16  (22) 

 اهيم برآاتاسامة نسيم ابر (71)
   دمياط– فارآسور –الروضة 

  (72)  اسامة نسيم ابراهيم برآات
 (73)  

 (54)  جلبه محكمه مانعه للتسريب
int. Cl. F16L 41/08  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-   8  

 



 

47  
 

 
025853  (11) 

2010101834  (21) 
2010/10/31  (22) 

Vi. Be.Mac. S.p.A
Via Monte Pastello, 7/I-37057 SAN GIOVANN LUPATOTO 
(Verona), Italy 

(71) 

GUERRESCHI Carlo (72)  
 (73)  

 (74)   هدى عبد الهادى 
 (54)  جهاز نقل وماآينه حياآه تشتمل على الجهاز المذآور

000195 A 2009  (31) 
2009/11/19  (32) 

IT  (33) 
int. Cl. D05B 33/00 (51) 

    سنة20:  الحمايةمدة
 

-   9  

 

025862  (11) 
2009020186  (21) 

2009/2/9  (22) 
 محمود معوض السيد صالح

  شبراخيت محافظة البحيرة منزل معوض صالح قرية أبو منجوج مرآز
(71) 

  (72)  محمود معوض السيد صالح
 (73)  

 (54)  مكواة لحام ذات خزان حراري لمادة اللحام
int. Cl. H05B 1/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-  10  

 



 

48  
 

 
025872  (11) 

2009081165  (21) 
2009/8/3  (22) 

 المرآز القومى للبحوث (71)
  .الجيزة -بالدقى المرآز القومى للبحوث-شارع تحرير سابقا  33

  (72)  عز الدين أحمد الخريصى/ االستاذ الدآتور

   يحيى عبد الجواد حسين يوسف /االستاذ الدآتور

   عاصم عبد الموجود محمد عبد اللطيف/ الدآتور

   محمد مبروك محمد عطاهللا/ الدآتور

 (73)  
 (74)  ماجده محسب السيد

 أنتاج أصباغ بنية و بنية حمراء ذات مواصفات ثبات عالية من مخلفات صناعة النسيج
  المصريه باستخدام الفطريات

(54) 

int. Cl. C02F1,C12R1/645  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-  11  

 

025873  (11) 
2009060840  (21) 

2009/6/3  (22) 
 المرآز القومى للبحوث (71)

 - الدقى –براءات االختراع مكتب اتصال-المرآزالقومي للبحوث / -شارع التحرير 33
  مدينة الجيزة

  (72)  بد الغفارمحمود احمد ع/ االستاذ الدآتور

   أحمد عوض هارون/ االستاذ الدآتور

   ايناس محمد ابوطالب/ الدآتورة

 (73)  
 (74)  ماجده محسب السيد

 (54)  طريقه لتحضير اغشيه الزاله ايونات العناصر الثقيله
int. Cl. C02F1/62  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-  12  

 



 

49  
 

 
025874  (11) 

2009050761  (21) 
2009/5/25  (22) 

 المرآز القومي للبحوث (71)
   الدقى–براءات االختراع  مكتب اتصال-المرآزالقومي للبحوث / شارع البحوث  33

  (72)  محمد محمد عبد المنعم سليم/ االستاذ الدآتور

   نيفين احمد محمد حسين/ الدآتوره 

 (73)  
 (74)  ماجده محسب السيد

المعدنية ضير مخضبات اآسيد الكالسيوم المغطى بطبقة فوسفات لحماية االسطح طريقة لتح
  الصدأ من

(54) 

int. Cl. C09D1/00,C09D5/08  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-  13  

 

025882  (11) 
2009020200  (21) 

2009/2/11  (22) 
  محمد على عبد المجيد المقطف-سمير عباس عمر محمد 

 - محافظة البحيرة - شارع مصطفى أبو هيف 45 - الرمل –باشا   سابا-فظة اإلسكندريةمحا
 منزل راشد -بجوار محجر صباح عيد أمام مخبز الزيتون  شارع احمد مصطفى23دمنهور 

  خلف اإلنشاء والتعمير -عبد القادر الدور األول علوي 

(71) 

  (72)  سمير عباس عمر محمد

    المقطفمحمد على عبد المجيد

 (73)  
 (74)  محمد على عبد المجيد المقطف

 (54)  آرسي متحرك مقترح لرمي الرمح للمعاقين
int. Cl. a47b47/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-  14  

 



 

50  
 

 
025885  (11) 

2008081392  (21) 
2008/8/18  (22) 

 عاشور عبد المجيد على عويس
   فيصل- 17 شقة -أ 1 ع -  مدينة التوفيق-السويس

(71) 

  (72)  عاشور عبد المجيد على عويس
 (73)  

 (74)  عاشور عبد المجيد على عويس
 (54)  التنقيه الكهربيه لخرده النحاس االصفر النتاج مساحيق من البودره االلكتروليتيه

int. Cl. C25C 1/12  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-  15  

 

025889  (11) 
2009071022  (21) 

2009/7/1  (22) 
 انور جرجس سليمان (71)

   جزيرة بدران–أ المجدلى 4
  (72)  انور جرجس سليمان

 (73)  
 (54)  نتاج عده انواع من الخراطيم الخاصهإلطريقه ووسيله 

int. Cl. A47L 9/24  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
 

-  16  

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انبي
  2012بالبراءات الصادرة خالل شهر سبتمبر 
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 بشأن البراءات التعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقيــــة للطلبات
PCT 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بقا             "   ط

52  

صادرة راءات ال شر عن الب تم الن ية   ي رة الثان ادة     من  للفق ون حماية      19 الم  من قان
صادر بالق   رية ال ية الفك وق الملك م حق ون رق ســنة  82 ان ى   و 2002ل نص علــــ ى ت :  الت

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى                  
 "جريدة براءات االختراع بالكيفية التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 



 
025831  (11) 

2010071132  (21) 
2010/7/1  (22) 

LOIDL, Walter
Sechshauserstrasse 79,A-1150 Wien-Austria 

(71) 

LOIDL, Walter (72)  
 (73)  

 (74)  سمراحمد اللباد
 (54)  محرك حرارى

- PCT/AT2008/000469- A 7/2008  (31) 
2008/1/3 - 2008/12/22  (32) 

AT - AT  (33) 
int. Cl. F01K 25/02, 41/00  (51) 

   سنة 20 :مدة الحماية
 

-   1  

 

025832  (11) 
2009111692  (21) 
2009/11/18  (22) 

FARINGOSI HINGES S.R.L.
Via Martiri della Libertà,I-25035 Ospitaletto-ITALY 

(71) 

BETTINZOLI, Angelo (72)  
 (73)  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  مفصلة باب

PCT/IT2007/000355  (31) 
2007/5/18  (32) 

IT  (33) 
int. Cl. E05F 1/12,F16F 9/02, 9/20, 9/49, & F24C 15/02  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية
 

-   2  

53  

 



 
025833  (11) 

2010010152  (21) 
2010/1/28  (22) 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 Stockholm Sweden 

(71) 

SYNNERGREN, Per (72)  

HEDMAN, Peter  

 (73)  
 (74)  سمراحمد اللباد

 (54)  طريقه الختيار تدفق اوساط
- PCT/SE2008/050686-  0701796-5 (31) 

2007/7/30 - 2008/6/10  (32) 
SE - SE  (33) 

int. Cl. H04W 76/02, H04L 12/56,  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية
 

-   3  

54  

 



 
025834  (11) 

2009091339  (21) 
2009/9/13  (22) 

1-SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.- JAPAN 
2- VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE - 
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,Osaka-shi, Osaka 5410041- japan 
 54 rue Anatole France,59620 Aulnoye-Aymeries,France 

(71) 

KIMOTO, Masanari (72)  

GOTO,Kunio  

TAKAHASHI,Masaru  

FUKUI, Kunihiro  

NAGASAKU, Shigeo  

IMAI, RYUICHI  

ONISHI, Shigeo  

IKEGAMI,Hiroaki  

 (73)  
 (74)  سماس للملكيه الفكريه

 (54)  وصلة ملولبة لمواسير فوالذية
2007-096624  - PCT/JP2008/056964 (31) 

2007/4/2 – 02/04/2008 (32) 
JP  (33) 

int. Cl. F16L 15/04  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية
 

-   4  

55  

 



 
025836  (11) 

2010071200  (21) 
2010/7/15  (22) 

4ENERGY LIMITED
 2,Debdale Industrial Estate,Debdale Lane,keyworth,Nottinghamshire 
NG12 5HN - U.K 

(71) 

TINDALE, Patrick (72)  

REDSHAW, Stuart, Peter  

  

 (73)  
 (74)  سمراحمد اللباد
 (54)  مرشح هواء

- PCT/GB2009/000130-  0800824.5  (31) 
2008/1/17 - 2009/1/16  (32) 

GB - GB  (33) 
int. Cl. B01D 46/28  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-   5  
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025838  (11) 

2009091329  (21) 
2009/9/8  (22) 

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1,NL-6411 TE Heerlen - NETHERLANDS 

(71) 

MOODY, Harold, Monro (72)  

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 (54)  عملية لتحضير إسترات الميثيل لحمض أميني
PCT/EP2008/052814-  07103851.7  (31) 

2007/3/9 - 2008/3/10  (32) 
EP - EP  (33) 

int. Cl. C07C 227/18,C07C 229/32,C07C 229/36  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-   6  
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025839  (11) 

2008081352  (21) 
2008/8/7  (22) 

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC
p.o box1431. duncan ,ok 73533 united states of america 

(71) 

WEAVER, Jimmie, D. (72)  

RUSH THOMAS E  

SLABAUGH, BILLY,F  

BOWLES , BOBBY, K  

NGUYEN, PHILIP DUKE  

 (73)  
 (74)  بادسمر احمد الل

 (54)  مستحلبات بها عوامل دمج وطرق تكوينها
- PCT/GB2007/000421-  11/351.931 (31) 

2006/2/10 - 2007/2/7  (32) 
US - GB  (33) 

int. Cl. C09K8/62, 8/66,  8/80,  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   7  
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025840  (11) 

2009060982  (21) 
2009/6/24  (22) 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 Stockholm - SWEDEN 

(71) 

SUNDSTROM, Lars (72)  

PALENIUS, Torgny  

  

 (73)  
 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  طريقه لتخفيض القدره فى مرسل وتحديدها
- PCT/EP2007/01114260/882,243   - 06388073.6 (31) 

2006/12/28 - 2006/12/27 - 2007/12/19  (32) 
US - EP - EP  (33) 

int. Cl. H04B 1/04  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-   8  

59  

 



 
025844  (11) 

PCT/NA2007/000322  (21) 
2007/3/28  (22) 

1-SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 
2- TERUMO CORPORATION
BRUNING STRASSE 50 65929 FRANKFURT -GERMANY 
2-44 HATAGAYA, CHIBUYA-KU,TOKYO151-0072-JAPAN 

(71) 

SAIKI, Masaru (72)  

  

 (73)  
 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  آلية لتشغيل جهاز يستخدم لتوصيل العقاقير الطبية
PCT/EP2005/009839 - 04023630.9  (31) 

2005/9/14 - 2004/10/4  (32) 
EP - EP  (33) 

int. Cl. A61M 5/315  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   9  
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025846  (11) 

2009101590  (21) 
2009/10/27  (22) 

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT N.V.
Craigmur Chambers, Road Town,Tortola, British Virgin Islands 

(71) 

KOSAREV, Ivan Vitalievich (72)  

MEDVEDEV, Oleg Olegovich  

MEDVEDEV, Anatoly Vladimirovich  

WALTON, Ian  

  

 (73)  
 (74)  هدى عبد الهادى

 (54)  سياسه تثقيب لوضع دعامه مختلفه األصل فى تكسير هيدروليكي
PCT/RU2007/000357  (31) 

2007/7/3  (32) 
RU  (33) 

int. Cl. E21B 43/11, 43/26  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  10  
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025847  (11) 

PCT/NA2007/000861  (21) 
2007/8/16  (22) 

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC
INDIANA, OF 4101 WINFIELD ROAD, WARRENVILLE, 
ILLINOIS 60555, U.S.A 

(71) 

JILEK Petr (72)  

Leon A. Thomsen  

ALLEGAR, NORMAN A  

DELLINGER, JOSEPH A  

JOHNSON, Daniel  

XIA, Ganyuan  

  

 (73)  
 (74)  هدى عبد الهادى

  المسافة فى أخذ ، معالجة وتكوين الصورة من-نظام وطريقة ألستخدام خصائص الزمن 
  بيانات مصدر الكترومغناطيس ابتدائى متحكم فيه

(54) 

60/654378  - PCT/US2006/005952  (31) 
2005/2/18 - 2006/2/21  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. E01V 3/38  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  11  
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025848  (11) 

PCT/NA2007/000224  (21) 
2007/2/27  (22) 

WYETH RESEARCH IRELAND LIMITED 
LITTLE CONNELL, NEWBRIDGE, COUNTRY KILDARE, 
IRELAND 

(71) 

DRAPEAU, Denis (72)  

LUAN, Yen-Tuang  

MERCER,James R  

WANG,Wange  

LASKO,Daniel  

  

 (73)  
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

 (54)  أنظمة وطرق ألنتاج البروتين
PCT/US2005/030364 - 604936/60  (31) 

2005/8/26 - 2004/8/27  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl.C12P 21/08 (51) 

 
 

-  12  

   سنة20: مدة الحماية

63  

 



 
025849  (11) 

2008061085  (21) 
2008/6/24  (22) 

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)
UNILEVES house blackfriars london greats london ecup 

(71) 

BIRD, JAYNE, MICHELLE (72)  

BATCHELOR, STEPHEN, NORMAN  

  

 (73)  
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

 (54)  ترآيب لمعالجه المنسوجات
PCT/EP2007/057264 - 06118742.3  (31) 

2007/7/13 - 2006/8/10  (32) 
EP - EP  (33) 

int. Cl. C11D3/40  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  13  
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025850  (11) 

2009101576  (21) 
2009/10/25  (22) 

NAME DROP SPRL
13 RUE EDWARD STEICHEN L2540- LUXEMBOURG

(71) 

KILGORE, Marcia (72)  

COOK, David  

  

 (73)  
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

 (54)  )شبشب ( رداء قــدم 
PCT/GB2008/001490- 07080244.9  (31) 

2007/4/27 - 2008/4/28  (32) 
GB - GB  (33) 

int. Cl.A43B 3/10, 7/14, 13/16, 13/18, & B29D31/515  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  14  
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025851  (11) 

2010020280  (21) 
2010/2/21  (22) 

ELGAWADI, Amal
1807 N. Hartford St. Apt. 121,Stillwater, OK 74075-5750 - U.S.A 

(71) 

ELGAWADI, Amal (72)  

  

 (73)  
 (74) أو عمرو مفيد الديب/و هدى عبد الهادى

الليزر  نيتريد باستخدام اليه بدايه – III و GAN تصنيع اغشيه ثنائيه الطبقات حره لسبائك
  غير المرتبط

(54) 

- PCT /US 2008/073718- 60/956,953  (31) 
2007/8/21 - 2008/8/20  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. H01L 29/20, 29/78  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  15  
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025855  (11) 

2009101462  (21) 
2009/10/4  (22) 

BAKER HUGHES INCORPORATED
P.O. Box 4740,Houston, TX 77027 - U.S.A 

(71) 

STOESZ, Carl, W. (72)  

  

 (73)  
 (74)  هدى سراج الدين

 (54)  ريقه الرسال موصل اسفل حفرط
- PCT/US2008/058402- 11/732,914  (31) 

2007/4/5 - 2008/3/27  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. E21B 23/02, 23/14  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  16  
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025856  (11) 

2009121936  (21) 
2009/12/30  (22) 

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 Stockholm - SWEDEN 

(71) 

ASTELY, David (72)  

MOLNAR, Karl, J.  

SUNDIN, Tomas  

  

 (73)  
 (74)  هدى سراج الدين

 (54)  محطه وجهاز وطريقه لتحديد نوعيه القناه فى نظام اتصاالت عن بعد
PCT SE2007/050509  (31) 

2007/7/6  (32) 
SE  (33) 

int. Cl. H04B 7/06,H04L 1/00, (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  17  
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025857  (11) 

2009050676  (21) 
2009/5/10  (22) 

BAKER HUGHES INCORPORATED
P.O. Box 4740,Houston, TX 77027 - U.S.A 

(71) 

CORONADO, Martin, P. (72)  

PICKIE, Brad, R.  

  

 (73)  
 (74)  هدى أنيس سراج الدين

 (54)  ميزان لتوازن مناخل الرمل
- PCT/US2007/084409-  11/598,508  (31) 

2006/11/13 - 2007/11/13  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. E21B 34/10,  43/12,  43/14  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  18  
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025858  (11) 

PCT/NA2006/000634  (21) 
2006/7/3  (22) 

SONY CORPORATION
7-35 KI TASHINA GAWA 6CHOME SHINAGAWA- KU,TOKYO 
1410001 JAPAN 

(71) 

KATO MOTOKI (72)  

HAMADA TOSHIYA  

  

 (73)  
 (74)  هدى انيس سراج الدين

 (54)  جهاز وطريقه السترجاع تسجيل وسائط متعدده
PCT/JP2005/002269 - 2004-038574 - 2004-108650  (31) 

2005/2/15 - 2004/2/16 - 2004/4/1  (32) 
JP - JP - JP  (33) 

int. Cl. G11B 20/10, 27/00, 27/10 & H04N 5/93  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  19  
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025859  (11) 

2009071152  (21) 
2009/7/29  (22) 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF 
AMERICA)
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202-UNITED 
STATES OF AMERICA 

(71) 

LAVON, Gary, Dean (72)  

SMITH, Kevin, Michael  

  

 (73)  
 (74)  هدى انيس سراج الدين

 (54)  حفاضه ذات اربطه ورك مطاطيه
- PCT/IB2008/050285 - 11/700,585  (31) 

2007/1/31 - 2008/1/25  (32) 
US - IB  (33) 

int. Cl. A61F 13/15  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  20  

71  

 



 
025860  (11) 

2011010076  (21) 
2011/1/12  (22) 

BTICINO S.p.A
Via Messina, 38 I-20154 Milano (IT) 

(71) 

ROCERETO, Pietro (72)  

  

 (73)  
 (74)  هدى انيس سراج الدين

 (54)  ضغط على مفتاح بزر مع جهاز الحمايه من التشويش
- PCT/EP2009/057441- RM2008A000386  (31) 

2008/7/16 - 2009/6/16  (32) 
IT - EP  (33) 

int. Cl. H01H 13/06  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  21  

72  

 



 
025861  (11) 

2009101510  (21) 
2009/10/14  (22) 

A BTS GmbH
ADVANCED bag technology service gmbh paradeplatz 3 24768 
rendsburg-germany 

(71) 

ELKHOULI, IHAB, ABDALLA, RABWAN (72)  

  

 (73)  
 (74)  هدى سراج الدين
 (54)  حقائب أسمنت

PCT/IB2008/002203 - 10 2007 018 579.2  (31) 
2008/4/18 - 2007/4/18  (32) 

IB - DE  (33) 
int. Cl. B65D 33/01  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  22  

73  

 



 
025863  (11) 

2009071113  (21) 
2009/7/21  (22) 

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive,Plano, TX 75024-4099 - U.S.A 

(71) 

RAO, V.n., Mohan (72)  

BOUDREAUX, Eric  

DESAI, Pravin, Maganlal  

ELDER, Vincent, Allen  

FULCHER, John, Gregory  

LI, Wu  

TOPOR, Michael, Grant  

JOSEPH, Ponnattu, Kurian  

VOGEL, Gerald, James  

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 (54)  طريقة لتقليل تكون األآريل أميد في األغذية المعالجة بالحرارة
11/627,810 - PCT/US2008/051578  (31) 

2007/1/26 - 2008/1/21  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. A23L 1/01,1/164,  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  23  

74  

 



 
025864  (11) 

2008111821  (21) 
2008/11/11  (22) 

PENTAFRAGAS, Dimitrios
17 Elaionon Street,GR-190 09 Pikermi Attika - GREECE

(71) 

PENTAFRAGAS, Dimitrios (72)  

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 (54)  تحسين فى قطعه الفم فى جهازاستنشاق لمسحوق جاف
- PCT/GR2007/000027- 20060100276  (31) 

2006/5/9 - 2007/5/9  (32) 
GR - GR  (33) 

int. Cl. A61M 15/00  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  24  
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025865  (11) 

2009071062  (21) 
2009/7/9  (22) 

CONOCOPHILLIPS COMPANY
600 North Dairy Ashford Road,Houston, TX 77079- U.S.A 

(71) 

WOLFLICK, John, R. (72)  

MARTINEZ, Bobby, D.  

VALAPPIL, Jaleel  

  

 (73)  
 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  نظام إدارة متعدد المراحل وطريقة لتشغيله/ضاغط
- PCT/US2007/088398- 11/622,338  (31) 

2007/1/11 - 2007/12/20  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. F04B 25/00,F04C 23/00  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  25  
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025866  (11) 

2008060996  (21) 
2008/6/15  (22) 

SANOFI-AVENTIS U.S. LLC
55 Corporate Drive Bridgewater, New Jersey 08807- U.S.A 

(71) 

AGRAWALA,PRAFULLA (72)  

MERMEY, Matthew  

HARIBHAKTI, Rajiv  

CHRZAN, Kazimierz  

PORCELLO, Curtis, J  

SILVEY, Gary, Lee  

TRAN, Vinh  

  

 (73)  
 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  مستحضر معلق فيكسوفينادين
PCT/US2006/047393 - 60/750.303  (31) 

2006/12/12 - 2005/12/14  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. A61K 9/16, 31/445  (51) 

    سنة20:  الحمايةمدة

  
 

-  26  

77  

 



 
025867  (11) 

2009111710  (21) 
2009/11/22  (22) 

SAIPEM S.P.A.
VIAmartiri di cefalonia 67-i-20097 san donato Milanese (MILAN) 
ITALY 

(71) 

CARLESSI, Lino (72)  

GIANAZZA, Alessandro  

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

 (54)  يه معززه لتخليق اليورياعمل
- PCT/EP2008/004119- MI 2007 A 001029  (31) 

2007/5/22 - 2008/5/19  (32) 
IT - EP  (33) 

int. Cl. C07C 273/04 & B01J 19/24,  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  27  

78  

 



 
025868  (11) 

2010122026  (21) 
2010/12/1  (22) 

PRECIOSA, A.S.
opletalova 3197 466 67 jahlonee and niyou-czech republic 

(71) 

KREJCI, Radomir;   (72)  

PETRYDES, David;   

NEKVINDA, Milan;   

  

 (73)  
 (74)  سمر اللباد

لتحقيق  رآيزة زخرفة، على وجه التحديد أحجار مجوهرات صناعيه لها تأثير لون، وطريقه
   اللون في رآيزه شفافه للزخرفةتأثير

(54) 

PV 2008-339 - PCT/CZ2009/000075  (31) 
2008/6/2 - 2009/6/1  (32) 

CZ - CZ  (33) 
int. Cl. A44C 27/00,B44F 1/04  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-  28  
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025869  (11) 

2009060851  (21) 
2009/6/7  (22) 

HENKEL AG &  Co. KGAA
Henkelstr. 67,40589 Düsseldorf - GERMANY 

(71) 

ARTIGA GONZALEZ, Rene-Andres (72)  

HILSMANN, Jürgen  

WILSCH-IRRGANG, Anneliese  

SEGLER, Tobias  

RUIZENDAAL, Jan-Willem  

  

 (73)  
 (74)  سمر أحمد اللباد

 (54)  ترآيبة معالجة نسيجية
PCT/EP2007/062559 - 10 2006 057 825.2  (31) 

2007/11/20 - 2006/12/6  (32) 
EP - DE  (33) 

int. Cl. C11D 3/50, 17/02,  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  29  
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025870  (11) 

2008111858  (21) 
2008/11/16  (22) 

LA -FARGE
61, rue des Belles Feuilles,F-75116 Paris - FRANCE

(71) 

GARCIA, Emmanuel (72)  

  

 (73)  
 (74)  سمر أحمد اللباد

 (54)  خرسانة بها محتوى منخفض من األسمنت
0604398 - PCT/FR2007/000834  (31) 

2006/5/17 - 2007/5/16  (32) 
FR - FR  (33) 

int. Cl. C04B 28/04, 22/00,  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   30  
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025871  (11) 

2009091442  (21) 
2009/9/30  (22) 

MEDECO SECURITY LOCKS, INC.
3625 Allegheny Drive,P.O. Box 3075,Salem, VA 24153-U.S.A 

(71) 

FIELD, Peter, H. (72)  

POFF, Steve  

  

 (73)  
 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  ح له ريشه ذات جوانب متضادهمفتاح اجوف او مفتا
- PCT/US2008/004078- 11/694,097  (31) 

2007/3/30 - 2008/3/28  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. E05B 19/00, 27/00  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  31  

82  

 



 
025875  (11) 

2010122091  (21) 
2010/12/19  (22) 

CANREC AG
Seepark/Gartenstrasse 4 CH-6304 Zug 

(71) 

KEIL, Arnoulf (72)  

SCHLEY, Alexander  

  

 (73)  
 (74)  سمر احمد اللباد

 (54)  مانع تسرب غطاء علبه مشروبات
PCT/EP2009/003940 - 890/08  (31) 

2009/6/3 - 2008/6/12  (32) 
EP - CH  (33) 

int. Cl. B65D17/28  (51) 

    سنة20:  الحمايةمدة

  
 

-  32  

83  

 



 
025876  (11) 

2008111841  (21) 
2008/11/12  (22) 

ALCOA INC. 
Alcoa Corporate Center,201 Isabella Street,Pittsburgh, PA 15212 -
U.S.A 

(71) 

MYERS, Gary L. (72)  

FEDUSA, Anthony  

DICK, Robert E.  

  

 (73)  
 (74)  اس للملكية الفكرية سمشرآة 

 (54)  عملية تصنيع النتاج حاوية ذات رقبة
11/383,515 - PCT/US2007/011549  (31) 

2006/5/16 - 2007/5/14  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. F16D 65/54 (51) 

 
 

-  33  

   سنة20: مدة الحماية

84  

 



 
025877  (11) 

2009040582  (21) 
2009/4/27  (22) 

AEL MIMING SERVICES LIMITED 
c/o AECI Place, 24The Woodlands,Woodlands 
Drive,Woodmead,2196 Sandton - South Africa 

(71) 

BUHRMANN, Rudolph, Teodor (72)  

BUHRMANN, Rudolph  

NIEMANN, Frank  

  

 (73)  
 (74)  محمد عبدالعال عبدالعليم

 (54)  نظام ضخ
- PCT/ZA2007/000075- 2006/09695  (31) 

2006/11/21 - 2007/11/20  (32) 
ZA - ZA  (33) 

int. Cl. F04B 9/00  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  34  
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025878  (11) 

2009040583  (21) 
2009/4/27  (22) 

AFRICAN EXPLOSIVE LIMITED
AECI PLACE 24 THE WOODLANDS DRIVE WOODLMEAD 
SANDTON -SOUTH AFRICA 

(71) 

BUHRMANN, Rudolph, Teodor (72)  

BUHRMANN, Rudolph  

NIEMANN, Frank  

  

AEL MIMING SERVICES LIMITED 
AECI PLACE 24 THE WOODLANDS DRIVE WOODLMEAD 
SANDTON -SOUTH AFRICA 

(73)  

 (74)  محمد عبدالعال عبدالعليم
 (54)   صمام فحصنظام

- PCT/ZA2007/000076 - 2006/09691  (31) 
2006/11/21 - 2007/11/20  (32) 

ZA - ZA  (33) 
int. Cl. F16K 15/02 & F04B 53/10,  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  35  
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025879  (11) 

PCT/NA2007/000053  (21) 
2007/1/22  (22) 

LAFARGE
61 rue des Belles Feuilles, F-75116 PARIS (FR) 

(71) 

GARTNER, Ellis (72)  

LI, Guanshu  

  

 (73)  
 (74)  محمود رجائى الدقى
محتواه مرتفع من الباليت ، وطريقة النتاجة واستعماله فى تحضير آلنكر سلفو الومينى 

 مواد الربط الهيدروليكية
(54) 

PCT/FR2005/050595 - 0451586  (31) 
2005/7/19 - 2004/7/20  (32) 

FR - FR  (33) 
int. Cl. C04B 7/32, 28/06 (51) 

 
 

-  36  

   سنة20: مدة الحماية
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025880  (11) 

2009121767  (21) 
2009/12/6  (22) 

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
Müllerstrasse 178,13353 Berlin - GERMANY 

(71) 

WEBER, Wilfried (72)  

  

 (73)  
 (74)  هدى سراج الدين

 (54)  جهاز حقن
20 2007 008 068.9 - 20 2007 012 637.9- PCT/EP2008/004412 - (31) 

2008/6/3 - 2007/6/8 - 2007/9/8  (32) 
EP - DE - DE  (33) 

int. Cl. A61M 5/20  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  37  

88  

 



 
025881  (11) 

2009030408  (21) 
2009/3/29  (22) 

FUNNELLY ENOUGH LIMITED
The Workouse,31 Charlotte Road,London EC2A 3PB - U.K 

(71) 

FORTE, Vincent, John, Charles (72)  

MADDISON, David, Edward  

  

 (73)  
 (74)  هدى آنيس سراج الدين

 (54)  البولوسيلة لجمع 
- PCT/GB2007/003638- 0716848.7- 0703003.4 - 0619356.9 (31) 

2006/9/30 - 2007/2/16 - 2007/8/30 - 2007/9/25  (32) 
GB - GB - GB - GB  (33) 
int. Cl. A61B 10/00  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية
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025886  (11) 

2010020309  (21) 
2010/2/24  (22) 

KRAFT FOODS R & D, INC.
Three Lakes Drive,Northfield, Illinois 60093 - U.S.A 

(71) 

HECHT, Gerhard (72)  

BALZER, Hartmut Heinrich  

PAGGIOS, Konstantinos  

WILLIAMS, Maria Florencia  

THIELE, Martin  

SIMBUERGER, Stephan  

REDEBORN, Sarah  

KLEMAN, Lawrence P.  

  

 (73)  
 (74)  شرآةسماس للملكية الفكرية

 (54)  توليفه دهون لشوآوالته مقاومه للحراره
PCT/US/2008/074213 - 07016754.9  (31) 

2008/8/25 - 2007/8/27  (32) 
US - EP  (33) 

int. Cl. A23G 1/00  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  39  
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025887  (11) 

2010050821  (21) 
2010/5/19  (22) 

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA - TOSHIBA CONSUMER 
ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION - TOSHIBA HOME 
APPLIANCES CORPORATION
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo,1058001 - 2-15, 
Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,1010021 - 2-15, Sotokanda 
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,1010021- JAPAN 

(71) 

HIDAKA, Toshinobu (72)  

MURAKAMI, Minoru  

SUGIYAMA, Chie  

HANZAWA, Makio  

  

 (73)  
 (74)  للملكية الفكرية شرآه سماس 
 (54)  مكنسه آهربائيه

- PCT/JP2008/003438- 2007-305097  (31) 
2007/11/26 - 2008/11/21  (32) 

JP - JP  (33) 
int. Cl. A47L 9/00, 9/28  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  40  
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025888  (11) 

2010071162  (21) 
2010/7/8  (22) 

UNI-CHARM CORPORATION
182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime,7990111-
JAPAN

(71) 

AZUMA, Hideki (72)  

AKAKI, Kenichi  

  

 (73)  
 (74)  سمراحمد اللباد

 (54)  طريقه لتشكيل الواح مزوده بمناطق ملدنه والواح مصنعه بالطريقه المذآوره
- PCT/JP2008/070979, 2008-003415  (31) 

2008/1/10 - 2008/11/19  (32) 
JP - JP  (33) 

int. Cl. A61F 13/15,B29C 51/08  (51) 

   سنة 20: مدة الحماية

  
 

-  41  
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 بيان

 2012سبتمبر بالبراءات الصادرة خالل شهر 
 الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاهدة 

MAIL BOX 
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بقا             "  صادرة ط راءات ال شر عن الب تم الن ية   ي رة الثان ادة     من  للفق  من قانون حماية     19 الم
يكون :  والتى تنص علــــى  2002لســنة  82  رقم حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون    

منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة 
 "براءات االختراع بالكيفية التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
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025852  (11) 
1995010047  (21) 

1995/1/19  (22) 
lcos Corporation
22 021 20 Tyach Avenue S and for any Booth - Washington 98021 - 
USA 

(71) 

DAUGAN, ALAIN, CLAUDE- MARIE (72)  

 

  

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
 (54)  مشتقات رباعية الحلقة وعملية لتحضيرها

9401090,7  (31) 
1994/1/21  (32) 

GB  (33) 
Int. Cl. A61K 31/395, C07D471/04, 471/01, & C07D 471/04,209/14, (51) 

   18/1/2015تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتهى فى : مدة الحماية

  
 

-   1  

 



 

96 
 

 
025854  (11) 

2001020212  (21) 
2001/2/28  (22) 

BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY
P.O. Box 4000 Lawrenceville-Princeton Road Princeton, NJ 08543
U.S.A 

(71) 

Jeffrey A. ROBL (72)  

David J. AUGERI  

David R. MAGNIN  

Lawrence G. HAMANN  

David A. BETEBENNER  

Chery Hull  

  

 (74)  هدي سراج الدين
وطريقه  وليدين مدمجه السيكلو بروبيل اساسها بير4مثبطات انزيم ثنائى ببتيديل ببتيداز 

  لتصنيعه واستخدامه
(54) 

188,555/60  (31) 
2000/3/10  (32) 

US  (33) 

   27/2/2021تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتهى فى : مدة الحماية
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025884  (11) 

1995070544  (21) 
1995/07/06  (22) 

ELI LILY & COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER , INDIANPOLIS, IN96285. -U.S.A

(71) 

Cooper Robin , David (72)  

HUff Bret E  

NICAS, THALIA  

Quatroche John Thomas  

Rodriguez Michael John  

Snyder Nancy , John  

Staszak Michael Alexander  

WilkIe Stephan  

ZWEIFEL Mark  

Thombthon Richard Greg  

  

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  تيد آمضادات حيويهبيبمشتقات جليكو 

189393  - 356413 (31) 

1994/12/15-1994/1/28 (32) 

US  (33) 
Int. Cl. A61K 38/14,C07K 9/00  (51) 

   05/07/2015تبدأ الحماية من تاريخ منح البراءة وتنتهى فى : مدة الحماية
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 بيان

  2012سبتمبربالبراءات الصادرة خالل شهر 
                      للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاهــدة باريس

 )نموذج منفعة(
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بقا             "  صادرة ط راءات ال شر عن الب تم الن رة الثانية  ي وق الملكية   من قانون حماية حق    19 المادة    من للفق
م        ون رق صادر بالقان رية ال ســنة    82 الفك ى        و 2002ل ى تنص علــــ يكون منح البراءة بقرار من       :  الت

راءات االختراع بالكيفية التى                     رار فى جريدة ب ذا الق شر ه ك وين ر المختص أو من يفوضه فى ذل الوزي
 "تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 
 
 



 

100  
 

 
 

025883  (11) 
2010020220  (21) 

2010/2/9  (22) 
 جمال حسين عالم

   العجوزه-شارع عبد المنعم رياض  86 
(71) 

  (72)  جمال حسين عالم
 (73)  

 (54)  اره المنطبق المنزلقيغطاء الس
int. Cl. B60J 11/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية
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 بيان

 بانتقال ملكية البراءة 
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 تقرير حق                      " 

 
 

102

راءة آلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض ، آما يجوز رهنها أو ية الب ل ملك يجوز نق
يها    تفاع عل تقل ملكي                     . االن نها ال تن تجارية وره يع المحال ال ام الخاصة بب ة ومع عدم اإلخالل باألحك

نها أو ت         راءة وال يكون ره ر حق انتفاع عليها حجة على الغير إال من تاريخ التأشير بذلك فى       قرالب ي
راءات    يقًا ألحكام المادة         . سجل الب ذا تطب ى ه  من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر   21يأت

  2002 لسنة 82بالقانون رقم 



 

1996110993  (21) 
1996/11/12  (22) 

 (71)  آتنجز لشافتسيمنس ا
 (74)  شحاته هارون

 (54)  وسيلة الدخال آبل بصري في االرض الصلبة

 

 

-   1  

  نقل الملكية:التقرير القانونى
 سيمنس اآتنجز لشافت :مـــن
 نودريتش سيكابيلويرك جى ام بى اتش :الـــى

  25/09/2012 :بـتاريخ
 

2008101630  (21) 
2008/10/5  (22) 

 (71)  جر انجلهايم انترناشيونال ج م ب هـبوهرن
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

 (54)  مثبطات تضاعف فيروس نقص المناعة اآلدمى
  نقل الملكية:التقرير القانونى
 هـ بوهرنجر انجلهايم انترناشيونال ج م ب :مـــن
 جيليد سينيس ليمتد :الـــى

  06/05/2012 :بـتاريخ

 

 

-   2  

 

2009030407  (21) 
2009/3/26  (22) 

 (71)    -إلى إيراليت إنرجى إس إيه 

    القاهرة-ش عائشة التيمورية جاردن سيتى  10

 (74)  هدى سراج الدين
 (54)  مجمع إشعاعى
  نقل الملكية:التقرير القانونى
   إيراليت إنرجى إس إيه   :مـــن
  ايراليت اينيرجى اى بيه اس ايه :الـــى
  09/10/2002:اريخبـت

 

 

-   3  
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2009091328  (21) 

2009/9/8  (22) 
 (71)  دي اس ام اى بي اسيتس بي في

 (74)  سمر اللباد
 (54)   الآتام-عمليه لتحضير مرآبات بيتا 

 

 

-   4  

  نقل الملكية:التقرير القانونى
 في دي اس ام اى بي اسيتس بي :مـــن
  يوتكالز ندرالندز بى فىدى اس ام سينوآم فارما س  :الـــى

  17/09/2012 :بـتاريخ
 

 

2001111244  (21) 
2001/11/20  (22) 

 (71)  ايبكون نورجى ايه ـ اس

    سانديفجورد ـ النرويج3209 ، ان ـ 21ثورويافين 

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  خزان موحد للتعويم ونزع الغاز

 الملكية نقل:التقرير القانونى
 ايبكون نورجى ايه ـ اس :مـــن
 شلمبوجر نورج اية اس :الـــى

  25/09/2012بـتاريخ

 

  
 

-   5  
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 بيان

 بتعديل اسم الشرآــــة 
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شأن ان يطلب من المكتب، على االستمارة المعدة لذلك، التأشير            "  صاحب ال ل

 :فى السجل بالبيانات االتية
1                        
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سيته او مهنته او عنوانه، راءة او جن ك الب ر فى اسم او لقب مال ل تغيي ـ آ
ك شخصًا اعتباريًا فيجوز ان يطلب تدوين آل تغيير فى اسمه او        واذا آان المال  

 "جنسيته او عنوان او نوعه او الغرض من تأسيسه او مرآزه الرئيسى 



 

2003010051  (21) 
2003/1/19  (22) 
 (71)  اآزو نوبل ن

   اب او س هولند5ز349آلو سترات 6

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
 (54)   ميثيل ستيرويدات– الفا 7عملية لتحضير 
  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
  ف اورجانون.ن :مـــن
 س بى فى ام اس دى او :الـــى

  09/10/2012 :بـتاريخ

 

  
 

-   1  

 

2001040406  (21) 
2001/4/24  (22) 

 (71)  النيس انتلكلتول بروبرتى ليمتد

    جى ار المملكة المتحدة3اى هوليويل بارك اشبى روود ليسيترشير ال 

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  طريقه لترآيب مجموعات صهريج لخط انابيب

  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
  النيس انتلكلتول بروبرتى ليمتد :مـــن
  ادفانتيكاانتلكلتول بروبرتى ليمتد :الـــى

  25/09/2012 :بـتاريخ

 

  
 

-   2  
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2008122004  (21) 
2008/12/14  (22) 

 (71) تروبيون فارماسوتيكال 

    امريكا-98121دبليو ايه .  سياتل 1050فورث افينيو سويت  2401

 (74)  سمر احمد اللباد
 (54)  بروتينات ارتباط متعددة التكافؤ أحادية السلسلة تعمل آمرسل عصبي

  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
 تروبيون فارماسوتيكال  :مـــن
  ايميرجنت برودآت ديفيلوبمنت سياتل :الـــى

  26/09/2012 :بـتاريخ

 

  
 

-  3  

 

2011061009  (21) 
2011/6/16  (22) 

 (71) يو اتش دي اي جي ام بي اتش 

    المانيا– دورتموند 44141. 15 ستراس – يو اتش دي اي –فريدريش 

 (74)  سمر اللباد
 (54)  ج متغير لتشريب القصدير لمحفز لنزع الهيدروجين من الكاننموذ

  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
 يو اتش دي اي جي ام بي اتش  :مـــن
 اتش سيسنكروب يو اتش دى اى جى ام بى :الـــى

  29/10/2012 :بـتاريخ

 

  
 

-  4  
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2008060906  (21)

2008/6/1  (22)
(71)   شرآة مساهمة أمريكية– سينال ميديكال سينتير اوف نيويورك ينيفيرستى زا مونت

    أمريكا-6574 -10029ليفى بالك نيويورك ان واى . اون جوستافى ال 

(74)  سمر أحمد اللباد
(54)  فيروسات خيمرية تمثل بروتينات سطحية غير أصلية واستخداماتها

  رآةتعديل اسم الش:التقرير القانونى
 زا مونت سينال ميديكال سينتير اوف نيويورك ينيفيرستى  :مـــن
 اوف نيويورك يونيفيرسي  زا مونت سيناي سكول اوف ميديسين :الـــى

  17/09/2012 :بـتاريخ

 

  
 

-   5  

 
 

2008010120  (21)
2008/1/23  (22)

(71)   شرآة أمريكية مساهمة–تربيون فارماسوتيكالز 

   األمريكية  الواليات المتحدة– 98دبليو إيه ،  سياتيل 1050سويت . فورث أفنيو  2401

(74)  هدى آنيس سراج الدين
CD20  (54) وخاصة بـ CD37 - بإستخدام جزيئات ربط خاصة بـ B – لخفض الخاليا

  تعديل اسم الشرآة:التقرير القانونى
 تربيون فارماسوتيكالز  :مـــن
  بروآت ديفيملومتايمرجيت :الـــى

  25/09/2012 :بـتاريخ

 

  
 

-   6  
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 بيان 
 بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها

 عنه
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 متنازل



 
2002121377  (21) 
2002/12/21  (22) 

 (71)  اآتيل فارماسيوتبكال ال دي ابة

   ـ امبابة ـ مدينة الجيزة96/ب . ص

ة تحتوى بيطري ساللة جديدة من بكتريا حمض الالآتيك وترآيبات غذائية وادوية ومنتجات (54)
  عليها

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

 
 

-   1  

 

2008010009  (21) 
2008/1/3  (22) 

 (71)  نيكا ا باسترازي

    السويد- سودرتاليه15185 –س 

 I  (54) ملح جديد
 (74)  محمود رجائى الدقى

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

 
 

-   2  

 

2008010018  (21) 
2008/1/6  (22) 

 (71)  استرا زينيكا ايه بى

    السويد- سودرتالجى 85 151 –اس 

 (54)  السكر فى عالج امراض GLK مشتقات هتيرو اريل بنزاميد لالستخدام آمنشطات
 (74)  هدى انيس سراج الدين

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

 
 

-   3  
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2008010022  (21) 

2008/1/6  (22) 
 (71)   ال روشى ايه جى–هوفمان . اف

    سويسرا– باسيل 4070 – سى اتش 124جرينزاشيرستراسى 

عالجى  مولد مضاد مستهدف بغض النظر عن وجود او عدم وجود مضاد جسماآتشاف (54) 
  مقابل

 (74)  سمر احمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  بالفكرة المقدمة ومرفقات الطل أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   4  

 
 
 

2008010030  (21) 
2008/1/8  (22) 
 (71)  رينوفو ليمتد

    اآس اآس9 13 مانشستر ام - جرافتون ستريت48 -مبنى انكيوبيتور 

 TGF - BETA  (54) ترآيبات صيدليه تتضمن عضو عائله فوقيه من
 (74)  هدى انيس سراج الدين

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

 
 

-   5  
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2008010031  (21) 

2008/1/8  (22) 
 (71)  رينوفو ليمتد

   س اآس اآ9 13 مانشستر ام - جرافتون ستريت 48 -مبنى انكيوبيتور 

 (54)  حث توليد الخاليا الظهاريه
 (74)  هدى انيس سراج الدين

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

 
 

-   6  

 

2008020197  (21) 
2008/2/4  (22) 

 (71)  ويــــث ، شرآة متحدة ، امريكية

   . ، الواليات المتحدة االمريكية -7940فايف جيرالدا فارمز ، ماديسون ، نيوجيرسى 

 (54)  متعددات أشكال أندول جديدة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى

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

-  7  

 

2008040651  (21) 
2008/4/20  (22) 

 (71)   شرآة مساهمة امريكية–باير هيالثكار ال ال سي 

   10591- 5109ان واي - تاريتاون -وايت بلينز روود 555

 (54)  ان، ومراقبة عالجهطرق للتوقع والتكهُّن بالسرط
 (74)  سمر اللباد

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

 
 

-  8  
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2008081343  (21) 

2008/8/6  (22) 
 (71)  د ريسيرش آند ديفولبمنت ليمتد ، شرآة مساهمةبرا

   آراجمير شامبرس ، رود تون ، تورتوال ، جزر األنتيل الهولندية

 (54)  جهـاز تثبيت ذاتى ذو قوة تكبيــر
 (74)  هدى عبد الهادى
 قرار اإلدارة الخاص باستيفاء اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  9  

 

2008091471  (21) 
2008/9/3  (22) 

 (71)  سيلفن سورس انك

    امريكا94085ان وللف رود سانيفيل آاليفورنيا  285

 (54)  منع التلوث
 (74)  محمد طارق ابو رجب

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

 
 

-  10  

 

2008101678  (21) 
2008/10/13  (22) 
 (71)  فيليجنت ليمتد

   ان، هونج آونججيرفويس ستريت الدور السابع شيونج و 69

 (54)  .طريقة وجهاز لصناعة مرشحات لدخان التبغ
 (74)  نزيه اخنوخ صادق الياس

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

 
 

-  11  
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2008111940  (21) 
2008/11/30  (22) 

 (71)  ياسر. حاتمى 

    انجلترا- بى واى 04آيدارس روود لندن اس دبليو  230

 (54)  طريقة لتشغيل وحدة خدمة آمبيوتر
 (74)  سمرأحمد اللباد
 باستيفاء قرار اإلدارة الخاص اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  12  

 
 

2008122064  (21) 
2008/12/22  (22) 

 (71)   شرآه انجليزيه مساهمه–جالآسو جروب ليمتد 
 -ن  صفر ان ا6جالآسو ويلكوم هاوس بيرآيلى افينيو جرينفورد ميدل اسكس يو بى 

  المملكه المتحده
 

 GLYT1  (54) مرآبات ذات فعالية بالنسبة للناقل
 (74)  سمر أحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  13  
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2008122075  (21) 
2008/12/24  (22) 

 (71)  استرازينيكا ايه بى

    سودرتالجى85 -151اس 

 (54)  أشباه بيريدين جديدة
 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب ء بعض التعديالت لموضوعأو إجرا/ بعض البيانات و 

 
 

-  14  

 

2009010012  (21) 
2009/1/5  (22) 

 (71)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى

    الواليات المتحده المريكيه45202وان بروآتر اند جامبل بالزا سينسيناتى اوهايو 

 (54)  ترآيب يتضمن سيليوالز و عامل حفاز مبيض
 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  15  

 
 

2009020147  (21) 
2009/2/1  (22) 

 (71)  ز انك ، شرآة متحدةآرافت فودز هولدينج

   . ، الواليات المتحدة األمريكية 60093ثرى ليكس درايف نورفيلد ، الينوى 

 (54)  طريقة لتحديد قوام مادة غذائيةوجهاز لألستخدام فى هذه الطريقة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى

  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ يانات و بعض الب
 
 

-  16  
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2009050808  (21) 
2009/5/28  (22) 

 (71)  محمد أمين عبد المالك أبو حرب

   .بيروت ، لبنان‘ قريطم، شارع مدام آوري ، بناية مدام آوري

 (54)  جهاز عرض فيديوي ثنائي
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :القانونىالتقرير 

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

-  17  

 

2009071040  (21) 
2009/7/6  (22) 

 (71)  )شرآه فنلنديه(نوآيا آوربوريشن 

    إسبوو ، فنلندا02152 –إف أى  ، 4آيالالهدنتى 

 (54)  استمرار الدوره فى شبكات االتصاالت
 (74)  محمود رجائى الدقى

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

 
 

-  18  

 
 

2009071055  (21) 
2009/7/8  (22) 

 (71)   شرآه مساهمه فرنسيه-لينير دى بيكاردى 

    فرنسا- بيرون سيديكس 80200 – ، أف 20089بوير آورسيل ، بى بى 

 (54)  طريقه لتوظيف ماده نسيجيه بواسطه الترابط المتشابك تحت اشعاع مأين
 (74)  هدى انيس سراج الدين

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

 
 

-  19  
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2009071130  (21) 

2009/7/26  (22) 
 (71)   'جامعة استرالية' يونيفرسيتى أوف آوينزالند 

   .، آوينزالند، أستراليا4072بريسبان، 

المثان المحفز  طريقة و نظام النتاج وقود غنى بالهيدروجين باستعمال إنحالل بالزما (54)
  بالميكرو ويف على حفاز

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

 
 

-  20  

 
 

2009081298  (21) 
2009/8/30  (22) 

 (71)  محمد السيد محمد آمال السيد

   القاهرة، ش الشيخ البابلي حدائق القبه 20

 (54)  مفك آهربى مزود بمبدل الى للعدة
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :رير القانونىالتق

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

-  21  

 

2009091395  (21) 
2009/9/23  (22) 

 (71)  فلوديسين ويند تورباين آوربوريشن

   )الواليات المتحده (01095ريت ويلبرهام ام ايه مين ست 380

 (54)  توربين هوائى ذو خالطات و قاذفات
 (74)  محمود الوليلي

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

 
 

-  22  
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2009091427  (21) 

2009/9/29  (22) 
 (71)  حازم أحمد إبراهيم مفتاح

    القاهرة– المطرية – مسطرد –شارع السيدة عائشة -29

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

 
 

-  23  

 

2009101571  (21) 
2009/10/25  (22) 

 (71)  محمد السيد أحمد أحمد صرصار

   21552 اللبان – ) 10( ،، شقة  ) 2(  بلوك – سوق الجمعة –المساآن اإلقتصادية 

 (54)  الحيوانية  الجديدة لتدريز األنبوب المطاطي المرن باألمعاءماآينة التيوبينج
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  24  

 
 

2009101572  (21) 
2009/10/25  (22) 

 (71)  محمد السيد أحمد أحمد صرصار

   21552 اللبان – ) 10( ،، شقة  ) 2(  بلوك – سوق الجمعة –المساآن اإلقتصادية 

 (54)  السجق ،، الحشو ، لجميع أنواع ماآينات تصنيع) هورن ( تصميم مبتكر لماسورة 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  م الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعد :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  25  
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2009121836  (21) 
2009/12/15  (22) 

 (71)  عبد الشافى قاسم محمد الشاذلى

   )التربيه باسوان عميد آليه (  عماره الدآتور احمد آامل الرشيدى –اسوان 

 (54)  تعديل فى مشاريع السدود العاليه لتوليد طاقه آهربيه عاليه
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  26  

 
 

2009121928  (21) 
2009/12/29  (22) 

 (71)  احمد آمال محمود خميس

    المحلة الكبرى محافظة الغربية- الجمهورية–شارع احمد امام جانب  50

 (54)  احذيه تقسيمه جديده محرآه للمكوك وتصميم جديد للحجر الخلفى لماآينه اصالح
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنه  :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  27  

 

2010050802  (21) 
2010/5/16  (22) 

 (71)  ليمتد) بروباريتارى ( مينيرال سيرفيسز افريكا 

   .، جنوب افريقيا1709آلوب هاوس ستريت، مارايسبورج،  1332

 (54)  ازاله السيانيد من التيارات المائيه
 (74)  محمود رجـائى الـدقى

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

 
 

-  28  

 

 
 

120



 
2010091469  (21) 

2010/9/1  (22) 
 (71)   شرآه بريطانيه محدوده المسئوليه-اى تى اى سكوتالند ليمتد

   ال بي بريطانيا2 2ويست جورج ستريت ، جالسجو سترثكاليد جي ال 191

 (54)  اداه انبوبيه
 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  ه لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عن :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  29  

 
 

2010091546  (21) 
2010/9/15  (22) 

 (71)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى

    الواليات المتحده المريكيه45202وان بروآتر اند جامبل بالزا سينسيناتى اوهايو 

 (54)  حقيبه سهله الفتح مثقبه
 (74)  هدى انيس سراج الدين

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

 
 

-  30  

 

2010091638  (21) 
2010/9/29  (22) 

 (71)   شرآه امريكيه مساهمه–ذى بروآتر اند جامبل آومبانى

   المريكيه  الواليات المتحده45202وان بروآتر اند جامبل بالزا ، سينسيناتى ، اوهايو 

 (54)  وصبغه نشطه ترآيب منظف يحتوى على ماده منظفه خافضه للتوتر السطحى غير ايونيه
 (74)  هدى انيس سراج الدين

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

 
 

-  31  
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2011020204  (21) 

2011/2/6  (22) 
 (71)   شرآه سويسريه مساهمه– جى نوفارتيس ايه

    سويسرا- بازل 4056 ، سى اتش 35ليشتشتراس 

 CRF1  (54) اوآسازول آمضادات لـ [B -1، 5[مشتقات بيرازولو 
 (74)   وآيل براءات-هدى سراج الدين 
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى

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

-  32  

 

2011030345  (21) 
2011/3/3  (22) 

 (71)  ايالن فارماسيوتيكالز، انك شرآه متحده امريكيه
  الواليات المتحده94080جيتواي بوليفارد، ساوث سان فرانسيسكو، آاليفورنيا  800
  ريكيهاالم

 

 (54)  سلفوناميدو متعددة الحلقات -N مرآبات بيرازوليل
 (74)  ياسر فاروق مبارك
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  33  

 

2011030420  (21) 
2011/3/17  (22) 

 (71)  فايزر ليمتد ، شرآه محدوده المسئوليه ، المملكه المتحده

    ان جى ، المملكه المتحده9 ، 13رامسجاتى رود ، ساندوتش ، آت سى تى 

 (54)  مرآبات اميد مفيده فى العالج
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

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

 
 

-  34  
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2011030474  (21) 

2011/3/28  (22) 
 (71)   شرآه سويسريه مساهمه–نوفارتيس ايه جى 

    سويسرا- بازل 4056 ، سى اتش 35ليشتشتراس 

 (54)  التضاد المملس لعالج مسار هيدجهوج واالضطرابات المتعلقه
 (74)  هدى انيس سراج الدين

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

 
 

-  35  

 

2011040523  (21) 
2011/4/6  (22) 

 (71)   شرآه سويديه مساهمه–. استرا زينيكا ايه بى 

    السويد– سودرتالجى 85 151 –اس 

 (54)  البكتيريه مرآبات سبيروسيكليك اروماتيه غير متجانسه ، مندمجه لعالج العدوى
 (74)  هدى سراج الدين

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

 
 

-  36  

 

2011040547  (21) 
2011/4/10  (22) 

 (71)  شرآه بلجيكيه مساهمه–فى . جانسن فارما سوتيكا ان 

هوتسفيج  يرس  2340 – 30 تورنـ ى ب ا - ب    . بلجيك

 A2A لمستقبل بيريميدين واستخدامها آمضادات ] d-3،2]امينات (54) ميثيلين من ثينو
  ادينوسين

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

 
 

-  37  
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2011040589  (21) 

2011/4/17  (22) 
 (71)  تكنيكال جرافيكس انك ، شرآه متحده ، الواليات المتحده االمريكيه

 ريكيهاالم  ، الواليات المتحده4612-3055بارك مادوبروك درايف ميلفورد ، ان اتش   50

 (54)  اداه امان لها على االقل عالمه ملموسه متينـه واحده
 (74)  هدى سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  38  

 

2011050727  (21) 
2011/5/10  (22) 

 (71)  إيلى ليلى أند آومبانى

   ).امريكا (46285ليلى آوربويت سنتر ، إنديانابوليس ، إنديانا 

 (54)  ترآيبات وطرق لالستخدام مع الصور المتغيره من الثرومبوموديولي
 (74)  عبد الهادى للملكيه الفكريه

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

 
 

-  39  

 
 

2006030099  (21) 
2006/3/16  (22) 

 (71)   شرآة أمريكية مساهمة–ميكروسوفت آوربوراشن 

   ، الواليات المتحدة األمريكية98052ى، ريدموند، واشنطن وان ميكروسوفت وا

إلكتروني أو وصلة  أنظمة، وطرق،وأوساط قابلة للقراءة باستخدام الحاسب إلحداث مداد (54)
  آتابة باليد
 (74)  سمر اللباد

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

 
 

-   40  
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2008020195  (21) 

2008/2/3  (22) 
 (71)  لي البوراتورز سيرفير

    آوربيفوى سيدآس ، فرنسا92415بالس دى ال ديفينز  12

 (54)  )تحتوي عليها رآيبات صيدالنيةمرآبات ثالثية الحلقة جديدة، وعملية لتحضيرها، وت)
 (74)  سمر اللباد

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

 
 

-   41  

 

2008061110  (21) 
2008/6/29  (22) 

 (71)   شرآة مساهمة امريكية–يوليكس آوبوراشن 

    امريكا-92008آارلسباد آاليفورنيا . آامينو فيدا روبل اس تي أي سي 1945

 (54)  استخالص البوليمر الحيوي من المواد النباتية
 (74)  سمر أحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   42  

 
 

2009030324  (21) 
2009/3/11  (22) 

 (71)  صابر سيد متولى

   7 ب شقة 12 مساآن السماد عمارة–السويس 

 (54)  لبمنظومة نهاية تتابع بمجال الحديد والص
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 

  
 

-   43 
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2008010032  (21) 
2008/1/8  (22) 

 (71)  ويديه مساهمه شرآه س–. استرا زينيكا ايه بى 

    السويد- سودرتالجى 85 151 –اس 

 (54)  اشباه بيريدين جديده
 (74)  هدى انيس سراج الدين

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

 
 

-   44  

 
 

2008010048  (21) 
2008/1/10  (22) 

 (71)  ليمتد ، شرآه محدوده المسئوليه ، اليابان. توبان برينتنج آو

    ، اليابان1100016 آى ، طوآيو – شومى ، تايتو -1تايتو  1-5

بوعه ضد مط خيط وطريقه تصنيعه ، ورق ضد التقليد والتزييف يستخدم الخيط ، ماده
  التزييف وطريقه الحكم فى صحتها التى تستخدمها

(54) 

 (74)  هدى احمد عبد الهادى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   45  

 

2008010059  (21) 
2008/1/13  (22) 

 (71)   شرآه متحده امريكيه-تاآيدا سان دييجو انك 
  ، الواليات المتحده92121ساينس سنتر درايف ، سان دييجو ، آاليفورنيا  10410
  االمريكيه

 

 (54)  مثبطات استيالز هيستون
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

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

 
 

-   46  
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2008010061  (21) 

2008/1/13  (22) 
 (71)   شرآة محدودة يابانيه-بانيو فارما سيوتيكال سى او ، ال تى دى

  اليابان – 1028667 آيو طوآيو – آودانكيتا شياودا 12 -13 -1آيتانوماريو سكيوارى ، 

 (54)  داي هيدروآسي الكيل-N اوآسو ايميدازول بها استبدال بـ-2مشتق 
 (74)  سمراحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى

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

-   47  

 

2008010122  (21) 
2008/1/23  (22) 

 (71)   شرآه اسبانيه مساهمه–ايه . البوراتوريوس الميرال ، اس 

    اسبانيا– ، برشلونه 08022 – اى 151روندا ديل جينرال ميترى ، 

 (54)   بيرازين مفيده آمضادات مستقبل ادينوسينمشتقات
 (74)  هدى انيس سراج الدين

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

 
 

-   48  

 

2008010128  (21) 
2008/1/23  (22) 

 (71)   شرآة مساهمه فرنسيه–سانوفى افينتس 

    فرنسا– باريس 75013 –افينيو دى فرنسا اف  174

 (54)  آيناز– RHO مشتقات هكسيل امين حلقي ايزوآوينولون آمثبطات
 (74)  سمر أحمد اللباد
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  علىاعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد  :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-   49  

 

 
 

127



 
2008020195  (21) 

2008/2/3  (22) 
 (71)  لي البوراتورز سيرفير

    آوربيفوى سيدآس ، فرنسا92415بالس دى ال ديفينز  12

 (54)  )تحتوي عليها الحلقة جديدة، وعملية لتحضيرها، وترآيبات صيدالنيةمرآبات ثالثية )
 (74)  سمر اللباد

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

 
 

-   50  

 

2008020203  (21) 
2008/2/5  (22) 

 (71)  جينوميكا اس ايه يو ، شرآة مساهمة ، أسبانيــا

    أسبانيا- مدريد 28820 – آوسالدا ، آى 7الكاريا 

عينات  طاقم تشخيصى فى خارج الجسم لتعريف فيروس الورم الحليمى البشرى (54) فى
  سريريه

 (74)  هدى أحمد عبد الهادى
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :تقرير القانونىال

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

-   51  

 

2008020273  (21) 
2008/2/17  (22) 

 (71)  نوفارتيس أ ج ، شرآة مساهمة ، سوسرية

    ، سويسرا4056 ، بازل 35ستراس ليخ

 (54)  مشتقات بنزو آوينازولين واستخدامها فى عالج اضطرابات العظام
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

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

 
 

-   52  
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2008020279  (21) 

2008/2/17  (22) 
 (71)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى

   االمريكيه  الواليات المتحده-45202وان بروآتر اند جامبل بالزا ، سينسيناتى ، اوهايو 

انيونيه وماده  نظفهترآيب صلب منظف للغسيل يتضمن ماده خافضه للتوتر السطحى (54) م
  حامله عاليه المساميه

 (74)  هدى أحمد سراج الدين
قرار اإلدارة الخاص باستيفاء  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  53  

 

2008020281  (21) 
2008/2/17  (22) 

 (71)   شرآة مساهمة بلجيكية–أيه .جالآسوسميزآلين بيولوجيكالز أس 

    بلجيكا– ريكسينسارت 1330-بي . 89ريو دي لينستيتوت 

 (54)  لقاح
 (74)  سمر أحمد اللباد
باستيفاء قرار اإلدارة الخاص  اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على :التقرير القانونى
  الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب أو إجراء بعض التعديالت لموضوع/ بعض البيانات و 

 
 

-  54  

 

2008020327  (21) 
2008/2/25  (22) 

 (71)   شرآة مساهمة انجليزية–انتيسوما بي ال سي 

    انجلترا– آيو ار 3 5هانجير النا ايلينج لندن دبليو . وايست افريقيا هاوس 

 (54)  لعالج السرطانDMXAA تجميعات تشتمل على
 (74)  سمر اللباد

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

 
 

-  55  
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2011030415  (21) 

2011/3/16  (22) 
 (71)  تونجات هوليت ليمتد

    جنوب افريقيا- تونجات 4400امانزين ياما هيل 

 (54)  حوض تفريغ متواصل ونظام لعزله داخليا
 (74)  محمود رجائى الدقى

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

 
 

-   56  

 

2009010111  (21) 
2009/1/25  (22) 

 (71) سانوفى افنتيس 

   باريس ـ فرنسا 75013 افينودوفرانس اف  174

ن أو مثبط السيروتوني ترآيبة صيدالنية تحتوي على سيرديوتانت ومثبط انتقائي من احتجاز (54)
  نوربينفرين مع بعضهما/ من سيروتونين 

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

 
 

-   57  

 

2008010085  (21) 
2008/1/16  (22) 

 (71)   شرآة محدودة ايرلندية-جيوليانى انترناشيول ليمتد 

    ايرلندا- 2دوبلين . سير جون روجيرسونس آيوياى  33

وإستخداماتها فى   ثيوجوانوسين تراى فوسفات ،- 6تحسينات لمرآبات مناظره ل (54) 
  المجاالت الطبيه وعمليات تحضيرها

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

 
 

-   58  
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 بيان 
 باعتبارهابالطلبات التى صدرت لها قرارات 

 لم 
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 كنتآأن



 
2011111880  (21) 

2011/11/3  (22) 
 (71)  بلكسيكون انك

   .االمريكيه  ، الواليات المتحده94710بوليفارد درايف ، سويت ا ، بارآلى آاليفورنيا  91

  هامرآبات و طرق لتثبيط الرنين و دواعى استعمال
  :التالية  تقديم أى من المستندات تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :القانونى التقرير

عربى، لوحات الرسم  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54) 

  
 

-   1  

132

 

2011111883  (21) 
2011/11/3  (22) 

 (71)   شرآه مساهمه المانيه-بوها جى ام بى اتش فورمينباوفو

    المانيا- هاسالش77716، 8ايم ميهليجرين 

  وسيله النتاج سدادات
  : تقديم أى من المستندات التالية تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى

الرسم  وصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،ال
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54) 

 

-   2  

 

2011111907  (21) 
2011/11/13  (22) 
 (71)   يونيفرسيتى اوف مينيسوتا-انترميون، انك 

اواك  200،  مكنامارا 450 -، آاليفورنيا، 94005 -1021بايشور بولفارد، بريسبان،  320
   الواليات المتحده االمريكيه– 55455نيابوليس ، ام ان مي، .اى. اس، ستريت

 

  عن طريق مضادات التليف HIV طرق لعالج مرضى
  :التالية  تقديم أى من المستندات تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :القانونى التقرير

 الرسم عربى، لوحات مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54) 

 

-   3  

 

 
 



 
 

2011111921  (21) 
2011/11/14  (22) 

 (71)   شرآه المانيه محدوده المسئوليه-اتش .بي .ام .افونيك روهم جي 

   )المانيا( دارمستادت 64293الى ، -آيرسشن

  ائلصفائح حاجزه وشفافه ومقاومه للطقس ، يتم انتاجها بواسطه وس
  :أى من المستندات التالية  تقديم تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54) 

  
 

-   4  

133

 

2011122166  (21) 
2011/12/27  (22) 

 (71)  اوبتيمويل تكنولوجيز اس ايه

    لوآسمبورج1249-ال ، بوربون . ريو دو فورت  , 15

(54) 

 

-  5  

  تجهيزه ُتستخدم في ابار حقل نفط لرفع الهيدروآربونات
  :أى من المستندات التالية  تقديم تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات ، مستند التنازلمستند الوآالة، مستند السجل التجارى، 
  الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

 

2011122177  (21) 
2011/12/28  (22) 

 (71)  بيكر هوجز انكوربوريتد

    الواليات المتحده االمريكيه– 4740 – 77210 ، هيوستون ، تي اآس 4740ب . ص 

  سله حرآه نسبيهصمام جوفي يعمل عن طريق سل
  :التالية  تقديم أى من المستندات تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :القانونى التقرير

عربى، لوحات الرسم  مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54) 

  
 

-  6  

 

 
 



PCT/NA2006/000860  (21) 
2006/9/13  (22) 

 (71)   شرآة أمريكية مساهمة–ذى بروآتر آند جامبل آومبانى

   آلمريكية  الواليات المتحدة45202وان بروآتر آند جامبل بالزا ، سينسيناتى ، آوهايو 

  أداة ماصة يمكن التخلص منها لها قابلية لالستطاله
  :أى من المستندات التالية قديم ت تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
  ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54) 

  
 

-  7  
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2002060737  (21) 
2002/6/26  (22) 

 (71)  فايزر برودتكتس انك

    ـ الواليات المتحدة االمريكية6340آونيكتيكت آونيكيتيك ايسترن بوينت رود جروتن 

  مرآب اندول لعالج السمنه فى الكالب
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   8  

 
 

2007100534  (21) 
2007/10/16  (22) 

 (71)  ساجليك هيزميتليرى ليمتد سيرآيتى. آيه. آيه. واى

   فلويا،بيسكتس اسنبول ، ترآيا9:دى4: هاآى ياتين آاديسى دوجو اس ميرآيزى آات 

  منطاد قسطرة مرن وصلب لالستئصال الجزئى
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-   9  

 

 
 



 
2008020231  (21) 

2008/2/7  (22) 
 (71)   شرآة ألمانية–س إيباســـف أ

    ألمانيا-لودو يجشافين  67056

  مخاليط مبيدة لآلفات
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   10  
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2008020324  (21) 
2008/2/25  (22) 

 (71)  ايونيليفر بى ال سى ، شرآة محدودة المسئولية ، انجلتر

    ب ق ، انجلترا4/  ب 4يونيليفر هاوس بالآفريلرز ، لندن أ س 

لألستخدام آتابل ،  مرآز معبأ لتحضير مرق ، حساء ، صلصلة ، صلصلة مرق اللحم او
  ويحتوى المرآز جزيئات جيالتين ونشا

  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-   11  

 

2008050798  (21) 
2008/5/15  (22) 

 (71)  جلوبال ميديسيف هولدنجز ليمتد شرآة أستراليه

    استراليا2300 هنتر ستريت نيوآاسل، أن أس دبليو 805فرست فلور، 

  سرنجه آمنة ذات وسيلة قفل للكباس
  مطبوعاتتقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم ال :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   12  

 

 
 



 
2008101629  (21) 

2008/10/5  (22) 
 (71)  نوفارتيـس أ ج ، شرآة مساهمة

    ، سويسرا4056 ، بازل 35ليخستراس 

  طريقه لتحضير اسيل امينو الكيلين اميد
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-   13  
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2008121981  (21) 
2008/12/14  (22) 

 (71)  ذى بروآتر آند جامبل آومبانى

   اآلمريكية  الواليات المتحدة-45202وان بروآتر آند جامبل بالزا ، سينسيناتى ، آوهايو 

  ترآيبات منظفات صناعية
  تتقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعا :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   14  

 
 

2009050708  (21) 
2009/5/13  (22) 

 (71)  .أدفانسد هيدروآربون مابنج ايه اس

   . ستافانجير النرويج4029-، ان37سكوجيستوستراين 

جهاز لالستخدام  طريقة لعمل خرائط مستودعات الهيدروآربون في المياه الضحلة و أيضا
  .في هذه العملية

  الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات تقرراعتبار :قانونىالتقرير ال

(54) 

  
 

-   15  

 

 
 



 
 

2009050709  (21) 
2009/5/13  (22) 

 (71)   ديزاين–شرآة ام 

    مدينة نصر– الحى السابع -شارع ناصر خسرو  15

  مشابيك بالستيك قطعه واحده
  م يكن لعدم تقديم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب آأن ل :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  16  
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2009050785  (21) 
2009/5/26  (22) 

 (71)  المسئولية  شرآة أمريكية محدودة-. بى . أرمامنتس إل  & بى إيه إى سيستمز الند
  الواليات المتحدة– 22209 ، أرلينجتون ، فى يه 700ويلسون بوليفارد ، سويس  1525

  األمريكية
 

  مجموعة مخارج للطوارئ فى مرآبة
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  17  

 
 

2009060818  (21) 
2009/6/1  (22) 

 (71)   شرآة مساهمة يابانية–تي تي اي اليبباو اي ان سي 

    اليابان-0002-140طوآيو .  آي يو – هياشي شيناجاوا 8-8-4شينكان بيلدينج 

 أو التحكم فيها/و أنظمة ووسائل وطرق إلمداد وسائل مثل وسائل توصيل عبر الجلد بالطاقة
 

  يكن لعدم تقديم المطبوعات تقرراعتبار الطلب آأن لم :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  18  

 

 
 



 
 

2009060905  (21) 
2009/6/14  (22) 

 (71)   شرآة محدودة انجليزية–نترناشيونال ليمتد هيدروجين اينرجي ا

    انجلترا– ان واي 0 13بيلدينج وان زا هايتس بروك الندس واي بريدج سوري آي تي 

  عملية
  لم يكن لعدم تقديم المطبوعات تقرراعتبار الطلب آأن :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  19  
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2009060909  (21) 
2009/6/14  (22) 

 (71)   شرآة محدودة انجليزية-بي بي اويل انترناشيونال ليمتد

    انجلترا– بي بي 7 16ميدليسكس تي دبليو . شيرتسي روود سونبوري اون تاميس 

  عملية لتصنيع النيوهكسين
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  20  

 
 

2009091344  (21) 
2009/9/13  (22) 

 (71)   شرآة مساهمة ألمانية–اف ام ال آونكريتك جي ام بي اتش 

    المانيا– هربورن 35745 . 28 ستراس –والتر راتيناو 

  طريقة إلنتاج مواد معدنية باستخدام معلقات تحتوي على عامل ربط
  قديم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم ت :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  21  

 

 
 



 
 

2009091425  (21) 
2009/9/29  (22) 

 (71)  آيتى جين ريسيرش س ر ل ، شرآة مساهمة ، ايطاليا

    ميالنو ، ايطاليا20145 -1 ، 2تيليسيو . فيــا ب 

  محول لطاقه الرياح باستخدام طائرات ورقيه
  أن لم يكن لعدم تقديم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب آ :القانونى التقرير

(54) 

  
 

-  22  
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2010010008  (21) 
2010/1/3  (22) 

 (71)  سي جي جي فيريتاس سيرفيسيز انك

    الواليات المتحدة77072تاون بارك درايف، هوستون تكساس  10300

  آفوءه مع فصل التيار) سيزميه(الحصول علي بيانات زلزاليه 
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :ونىالتقرير القان

(54) 

  
 

-  23  

 
 

2010040608  (21) 
2010/4/14  (22) 

 (71)  فوتيلير ديزاين بارتنر ج م ب هـ

   . ألمانيا- هيمينجين30966، 27هوهيز فيلد 

  صنف اثاث للجلوس
   لعدم تقديم المطبوعاتالطلب آأن لم يكن تقرراعتبار :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  24  

 

 
 



 
2010050720  (21) 

2010/5/3  (22) 
 (71)  ساراى دوآوم في مايدنى اآسام سانايى انونيم سيرآيتى

    اسطنبول، ترآيا34540 جونيسلى باجسيالر، 89:رقم. باجالر ميفكى اوسمانباشا آاد

  بى او خزفىآسوه واجهه مبنى من االلومينيوم له مظهر طو
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  25  

 
 

2010060917  (21) 
2010/6/2  (22) 

 (71)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى

    الواليات المتحده المريكيه45202وان بروآتر اند جامبل بالزا سينسيناتى اوهايو 

  تتضمن منظفحزمه 
  الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات تقرراعتبار :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  26  

 
 

2010060918  (21) 
2010/6/2  (22) 

 (71)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى

    الواليات المتحده المريكيه45202وان بروآتر اند جامبل بالزا سينسيناتى اوهايو 

   قابله العاده الغلقحقيبه
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  27  
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2010060954  (21) 

2010/6/8  (22) 
 (71)  جالتفيلتر آومبانى. اتش . بى

    امريكا-1434-17401 يورك بى ايه 500سوث جورج ستريت سويت  96

  بطارياتهياآل فاصله لل
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  28  
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2010081361  (21) 
2010/8/11  (22) 

 (71)   شرآه محدوده آنديه–ارشون تكنولوجيز ال تي دى 
 -4  اتش4  بي2البيرتا تي . آالجاري . اس دبليو .  افينيو – تي اتش 240 . 2600سويت 
  آندا

 

  عمليه معدله الستخالص الهيدروآربون باستخدام االحتراق الموضعى
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  29  

 
 

PCT/NA2006/000234  (21) 
2006/3/8  (22) 

 (71)  باســـف اآــتينجـز للشــا فت

    ألمانيا-و يجشافين لود 67056

  اآلفات الحيوانية بيريميدينات لمقاومة[  أ- 1,5]ثالث ازولو [ 1,2,4]-هالوجينو -
  يكن لعدم تقديم المطبوعات تقرراعتبار الطلب آأن لم :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  30  

 

 
 



 
PCT/NA2006/000860  (21) 

2006/9/13  (22) 
 (71)   شرآة أمريكية مساهمة–مبانىذى بروآتر آند جامبل آو

   آلمريكية  الواليات المتحدة45202وان بروآتر آند جامبل بالزا ، سينسيناتى ، آوهايو 

  أداة ماصة يمكن التخلص منها لها قابلية لالستطاله
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  31  
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PCT/NA2007/001377  (21) 
2007/12/6  (22) 
 (71)   دال-آوون، أوهـ 
  جو دياجو، جمهورية- دونج، سسيونج-4 تشاهابيتس، ابت، بيوميو -1جاردن  ،105/501

  آوريا
 

  طاقم أسنان وطريقة صناعته
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-  32  

 

2011122106  (21) 
2011/12/18  (22) 

 (71)  او هاندل اند موروفيكس ال ال سى. اآسن سى 

   سي تى الواليات المتحده االمريكيه،  شرق فيرفيلد -طريق آينجز العلوى  501

(54) 

 

-   33  

  مرآب من ماده ليفيه و عمليه التصنيع
  : تقديم أى من المستندات التالية تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى

 مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
  الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

 

 
 



 

2010020318  (21) 
2010/2/25  (22) 

 جى

143

 (71)  اس ام اس سيماج ايه

    المانيا40237يسلدورف ، د4 ستراس - ستشلومان-ادوارد

(54) 
 

-   34  

  جهاز لضبط مسافه ازميل متجرد
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

 
 

2010030387  (21) 
2010/3/10  (22) 

 (71)   شكره مساهمه آنديه-سيليسيو بيكانكور اى ان سى 

    آندا- 8 فى 2 اتش 9كانكور آيبيك جى ريو يوفون ترودياو بي 6500

  المعدنى عمليه النتاج سيليكون متوسط وعالى النقاء من سيليكون من النوع
  تقديم المطبوعات تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم :التقرير القانونى

(54) 
 

-   35  

 

2009121945D1  (21) 
2010/8/22  (22) 

 (71)   بيلى ، رينر رالف-فيزاجى ، فرنسوا آريستيان  -أومنيا فرتليزر ليمتد 
1911 ولجرز ستريت ، 24 - جنوب افريقيا – ابسوم داونز 2152سلون ستريت ،  13
 – جوك سكى بارك 2153 سيرآون ستريت ، 11 - جنوب افريقيا –بيجل بارك  فاندر

  جنوب افريقيا

 

  حبيبات نترات امونيوم
  : تقديم أى من المستندات التالية بار الطلب آأن لم يكن لعدمتقرراعت :التقرير القانونى

 مستند الوآالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
  الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

(54) 

  
 

-   36  

 

 
 



 

2008030370  (21) 
2008/3/5  (22) 

 (71)   شرآه المانيه مساهمه،باير آروب ساينس اآتنجيز لشافت

    المانيا– مونهيم 40789، 50ستراس - نوبل-الفريد

  صيغه صلبه لمخاليط مبيدة للفطريات
  تقرراعتبار الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   37  
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2010050853  (21) 
2010/5/24  (22) 

 (71)   آومبانىذى بروآتر اند جامبل

    الواليات المتحده المريكيه45202وان بروآتر اند جامبل بالزا سينسيناتى اوهايو 

  ترآيبات منظفات
  الطلب آأن لم يكن لعدم تقديم المطبوعات تقرراعتبار :التقرير القانونى

(54) 

  
 

-   38  

 
 

 

 

 

 
 



١٤٥

بیان 
ـاًبرفضھا فنیبالطلبات التى صدرت لھا قرارات



١٤٦

-   1(21)2009060971
(22)2009/6/23
احمد سلیمان السید سلیمان(71)

-الزقازیق –منشیة االمام الحسني خلف مرور الصدر –شارع طھ حسین –١٢منزل رقم 
الشرقیة

التحكم بھاعند السرعات العالیة على الطریق ورفع قدرةزیادة ثبات السیارة(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   2(21)2009071082
(22)2009/7/16
جوبان جالس فرانس ، شركة متحدة ، فرنسا–سانت (71)

كوربفوا ، فرنسا٩٢٤٠٠افینى دالزاس ، ف 18

لھا شدة میكانیكیة محسنةركیزة زجاجیة مغلقة بطبقات(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   3(21)2010030421
(22)2010/3/16
شیماء على عبد السالم سید احمد یوسف(71)

الحي العاشر المنطقھ الثالثھ مدینھ نصر عمارات بنك االسكان و التعمیر422

غالف واقي للعربات ضد التصادمات(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٤٧

-   4(21)2010050803
(22)2010/5/16
یوسف السید رمضان سلیمان ابراھیم(71)

المطریھ- ش ابوبكر الصدیق من ش التوفیقیھ عین شمس الغربیھ5

البدیل النباتى لللحم(54)
فنىرفض:التقریر القانونى

-  5(21)2010081439
(22)2010/8/29
فرمیرین كریستوف-فرمیرین یوھان - نیس مانو (71)

سینت ٩٨٨٠- بي . ٨٠الترستریت -بلجیكا –ھوف ٢٥٤٠- بي -١٣٧بوشویتس ستین ویج 
بلجیكا–براسشات ٢٩٣٠- بي .١١بلومارد - بلجیكا –التر –ماریا –

بناء مكون من طبقات ذو نظام انبوبى(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-  6(21)2011020324
(22)2011/2/27
عماد جوده محمد شل(71)

١منزل رقم –حاره سعید المرسى ١–كفر العلو –كورنیش النیل –حلوان 

نبات طیبھ(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-  7(21)2011030460
(22)2011/3/27
).واشنطن، دى سى(الوالیات المتحده االمریكیھ والممثلھ فى سكرتیر الزراعھ (71)

-٢٠٢٥٠واشنطن، دى سى (الوالیات المتحده االمریكیھ والممثلھ فى سكرتیر الزراعھ 
1400).

مقومھ نبات كرم العنب قرمزي حلو(54)
رفض فنى:التقریر القانونى
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 بيان
 ـًاالتى انقضت الحقوق المترتبة عليها وفق والطلبات بالبراءات

ألحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون 
 لعدم سداد الرسوم السنوية 2002 لسنه 82رقم 



 
023145  (21) 

2001/9/26  (22) 
وطرق  دم فى حالة السلسوسائل ادخال أداة ماصة للسيدات على هيئة حشوة تستخ

  استخدامها
(54) 

INCONTINENCE INSERT APPLICATORS AND METHODS FOR 
THIR USE 

 

 (71)  آمبرلى آالرك ورلدوايد انك
 (74)  هدى أنيس سراج الدين

  
 

-   1  

 

023802  (21) 
1999/9/25  (22) 

 (54)   و ن- 4- فنيل بيران -2مشتقات 
2-PHENYLPYRAN-4-ONE DERIVATIVES  

 (71)  جي.الميرال بروديسفارما،ايه
 (74)  هدى انيس سراج الدين

  
 

-   2  

 

023860  (21) 
1998/9/20  (22) 

 (54)  مشتقات ريزورسينول
RESORCINOL DERIVATIVES  

 (71)  فايزر برودآتس إنك
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   3  
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1995090801  (21) 

1995/9/27  (22) 
بواسطه تكوين  طريقه جديده للتكسير الحرارى لجميع المواد الهيدروآربونيه ومشتقاتها

  شواردها الحره باستخدام االآسجين وعامل مثبط لالآسده
(54) 

UNCONVENTIONAL METHOD IN THERMAL CRACKING OF 
ALL HYDRO CARBON COMPOUNDS AND ITS DERIVATIVES 
VIA FORMATION OF ITS FREE RADICALS BY USING 
OXYGEN AND OXIDATION INHIBITOR AGENT 

 

 (71)  فوزى على العمروسى

  
 

-   4  

 

1999091094  (21) 
1999/9/2  (22) 

 (54)  مسحقه وطريقه الجراء عمليه السحق
PULVERISER AND METHOD OF PULVERISING  

 (71)  نفستمنت ليمتدباور تكنولوجيز ا
 (74)  سمراحمد اللباد

  
 

-   5  

 

1999091095  (21) 
1999/9/2  (22) 

 (54)  قرص فورى االطالق للعقار
IMMEDIATE RELEASE TABLET  

 (71)   شرآه سويديه مساهمه–استرا زينيكا ايه بى 
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   6  

 

 
150



 
2002091037  (21) 

2002/9/21  (22) 
ون ، والتى  -1- بيرازول (A - 2 ، 1( بيرازولو  - 5H - ثنائى هيدرو- 7 ، 6مرآبات 

  تكافح السيتوآينات االلتهابية
(54) 

6,7-DIHYDRO - 5H- PYRAZOLO[1,2a]PYRAZOL -1 - ONES 
WHICH CONTROL INFLAMMATORY CYTOKINES 

 

 (71)  ذى بروآتر اند جامبل آومبانى
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   7  

 

2004090387  (21) 
2004/9/11  (22) 

 (54)  طريقة عمل مستحضر طبى من المرآبات التيربينية والفالفونيدية من نبات
Method of preparation a new medical preparation copmposed of 
triterpenoids saponius and flavonoid from Balanite Egyptica and its 
evaluation for normalization the blood glucose among Type II 
induced diabetes and as a hepatoprotective. 

 

 (71)  فريد عبدالرحيم عبدالعزيز بدريه. د.أ

  
 

-   8  

 

2007090475  (21) 
2007/9/10  (22) 

 (54)  5-9-77فاير جيت آا اتش 
FIRE GET KH 5-9-77  

 (71)  خالد محمد عبد الحليم

  
 

-   9  
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2007090491  (21) 

2007/9/19  (22) 
 (54)  للوقاية والعالج من مرضى الشيخوخة LXRاستخدام معدالت

USE OF LXR MODULATORS FOR THE PREVENTION AND 
TREATMENT OF SKIN OF AGING 

 

 (71)  متحدة ، امريكيةويــــث ، شرآة 

  
 

-  10  

 

2008030404  (21) 
2008/3/9  (22) 

 (54)  تشكيلة إطالق دواء بشكل مستمر
SUSTAINED DRUG RELEASE COMPOSITION  

محدودة   شرآة– البوفارم اوربا ليمتيد -2 شرآة مساهمة آندية –البوفارم أي ان سي -1
 (71)   شرآة محدودة باربادوس–ليمتيد ) س باربادو(  البوفارم -3ايرلندية 

 (74)  سمر أحمد اللباد

  
 

-  11  

 

2008030446  (21) 
2008/3/16  (22) 

 APO-B100  (54) لتثبيط التعبير عن RNA مرآبات مضادة لحمض
RNA ANTAGONIST COMPOUNDS FOR THE INHIBITION OF 
APO-Bl00 EXPRESSION 

 

 (71)   شرآة مساهمة دينمارآية–اس / يه سانتارز فارما ا
 (74)  سمر أحمد اللباد

  
 

-  12  
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2008030460  (21) 

2008/3/18  (22) 
 (54)  تعديل و ضبط افراز مستقبل جلوآاجون

MODULATION OF GLUCAGON RECEPTOR EXPRESSION  

 (71)  جونسون اند جونسون فارما سوتيكال ريسيرش ال ال
 (74)   انيس سراج الدينهدى

  
 

-  13  

 

2008030462  (21) 
2008/3/18  (22) 

 (54)  ترآيبه من روزيجليتازون ودونبيزيل لتحسين الوظيفه االدراآيه
COMBINATION OF ROSIGLITAZONE AND DONEPEZIL FOR 
IMPROVEMENT OF COGITIVE FUNCTION 

 

 (71)  اس بى فارمكو بورتوريكو انك
 (74)  هدى انيس سراج الدين

  
 

-  14  

 

2008030463  (21) 
2008/3/18  (22) 

 APOE4 لتحسين الوظيفـة اإلدراآية فى مرضى PPAR – GAMMA مساعدات
  السالب

(54) 

PPAR-GAMMA AGONISTS FOR IMPROVEMENT OF 
COGNITIVE FUNCTION IN APOE4 NEGATIVE PATIENTS 

 

 (71)   شرآة أمريكية مساهمة–ورتوريكو إنك إس بى فارمكو ب
 (74)  هدى سراج الدين

  
 

-  15  
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2008030517  (21) 

2008/3/26  (22) 
 (54)  القرنيه الحالنى ترآيبه صيدالنيه ثابته فى الضوء تحتوى على بريفودين لعالج التهاب

PHOTOSTABLE PHARMACEUTICAL COMPOSITION 
CONTAINING BRIVUDINE FOR THE TREATMENT OF 
HERPETIC KERATITIS 

 

 (71)   شرآه مساهمه المانيه- شيمى ايه جى -برلين 
 (74)  سمر اللباد

  
 

-  16  

 

2008030538  (21) 
2008/3/30  (22) 

 (54)  عمليه الستره حمض عضوى
PROCESS FOR ESTERIFICATION OF AN ORGANIC ACID  

 (71)   شرآه مساهمه هولنديه- بى اسيتس بى فى دى اس ام اى
 (74)  سمراحمد اللباد

  
 

-  17  

 

2008030542  (21) 
2008/3/30  (22) 
لتحضيرها   ون بمجموعة فنيل طرق-5- اوآسا ثانى ازولون 4،2،1-مشتقات فنيل 

  واستخدامها آمواد صيدالنية
(54) 

PHENYL-[1,2,4]-OXADIAZOL-5-ONE DERIVATIVES WITH 
PHENYL GROUP, PROCESSES FOR THEIR PREPARATION 
AND THEIR USE AS PHARMACEUTICALS 

 

 (71)   شرآة مساهمة المانية–افينتيس دويتشالند جي ام بي اتش-سانوفي 
 (74)  سمر أحمد اللباد

  
 

-  18  
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2008040567  (21) 

2008/4/2  (22) 
 (54)  الدماغية المنتشرة آسازوليدينونات لمنع و عالج االضطراباتأدماج عالجى يحتوى او

Combination therapy comprising substituted oxazolidinones for the 
prevention and treatment of cerebral circulatory disorders 

 

 (71)  باير شرينج فارما أآتنجيزلشافت
 (74)  سلوى ميخائيل رزق.أو/ ميخائيل رزق و سامية.أود/سهير ميخائيل رزق و

  
 

-  19  

 

2008040587  (21) 
2008/4/8  (22) 

 (54)  عالج و مانع المراض االوعية الدقيقة
Microangiopathy treatment and prevention  

 (71)  باير شرينج فارما أآتنجيزلشافت
 (74)  سلوى ميخائيل رزق.أو/زق و سامية ميخائيل ر.أود/سهير ميخائيل رزق و/أ

  
 

-  20  

 

2008040588  (21) 
2008/4/8  (22) 

 (54)  خليط من أمالح الحديد و النحاس تغطى الطعم المعدنى
MIXTURE OF IRON AND COPPER SALTS MASKING 
METALLIC TASTE 

 

 (71)  شرآة سويسرية مساهمة، ج.باير آونسيومير آير ا
سهير مي (74) 

  
 

-  21  

  خائيل رزق
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2008050749  (21) 

2008/5/7  (22) 
 (54)  لالجسام المضادة فيبرونكيتن ED-B-تعريف و تمييز لوظيفة إعاقة مضاد

Identification and characterization of function-blocking anti-ED-B-
fibronectin antibodies 

 

 (71)   مورفوسيس اآتنجيز لشافت-2 لشافت باير شرينج فارما أآتنجيز
 (74)  سلوى ميخائيل رزق.أو/سامية ميخائيل رزق و .أود/سهير ميخائيل رزق و/

  
 

-  22  

 

2008050827  (21) 
2008/5/20  (22) 

 (54)  ترآيبات صيدلية
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS  

 (71)  مة شرآة سويدية مساه–. أسترا زينيكا أيه بى 
 (74)  هدى سراج الدين

  
 

-  23  

 

2008061053  (21) 
2008/6/19  (22) 

استخدامه في الطريقة  طريقة إلنتاج جسيمات قالب شمع تحتوي على عقار، وجهاز بثق يتم
  ومستحضر ذي إطالق مستديم المفعول يحتوي على سيلوستازول

(54) 

METHOD OF PRODUCING DRUG-CONTAINING WAX 
MATRIX PARTICLES, EXTRUDER TO BE USED IN THE 
METHOD AND SUSTAINED-RELEASE PREPARATION 
CONTAINING CILOSTAZOL 

 

 (71)   شرآة محدودة يابانية–أوتسوآا فارماسوتيكال سي اوه أل تى دى
 (74)  سمر أحمد اللباد

  
 

-  24  
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2009030328  (21) 

2009/3/12  (22) 
 (54)  مرآبات عضوية

ADENOSINE DERIVATIVES AS A2A RECEPTOR AGONISTS  

 (71)  نوفارتيس ايه جى
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-  25  

 

2009121904  (21) 
2009/12/24  (22) 

يستخدم  بدون مروحه LED وسيله تبديد حراره ذات وحده تبديد حراره خطيه ومصباح
  الوسيله

(54) 

HEAT DISSIPATING DEVICE HAVING LINEAR HEAT 
DISSIPATING UNIT AND FANLESS LED LAMP USING THE 
DEVICE-DISPOSITIF DE DISSIPATION THERMIQUE A UNITE 
DE DISSIPATION THERMIQUE LINEAIRE, ET LAMPE LED 
SANS VENTILATEUR UTILISANT CE DISPOSITIF 

 

 (71)   شرآة محدودة آورية–ا ل تي دي . اوه فاوو تكنولوجي سي 
 (74)  سمر اللباد

  
 

-  26  

 

PCT/NA2005/000055  (21) 
2005/3/10  (22) 

 (54)  اداه اغالق آاشفه للعبث مزوده بشريط قفل
TAMPER EVIDENT CLOSURE WITH LOCKING BAND  

 (71)   شرآه مساهمه امريكيه-آرون آورك وسيل تيكنولوجى 
 (74)  سمر احمد اللباد

  
 

-  27  
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PCT/NA2006/000211  (21) 

2006/3/4  (22) 
 ايزو إندول –هيدرو  داي -3 ،1- اوآسو -1- امينو -4 (-3اشكال عديده التبلر من مرآب 

   دايون-6، 2- ببريدين -)  يل-2-
(54) 

POLYMORPHIC FORMS OF 3-(4-AMINO-1-OXO-1,3 
DIHYDRO-ISOINDOL-2-YL)-PIPERIDINE-2,6-DIONE 

 

 (71)   شرآه امريكيه–سيلجين آوربريشين 
 (74)  سمر احمد اللباد

  
 

-  28  

 

020439  (11) 
1993090562  (21) 

 (54)  تحسينات فى عضو حلزونى يستخدم آأداة تثبيت
SECURING DEVICES.  

 (71)  سئوليةملتيكليب آومبانى ليمتد شرآة محدودة الم
 (74)  هدى احمد عبد الهادى

  
 

-   29  

 

020827  (11) 
1996090869  (21) 

 (54)  ماده فلتر قابله لالنحالل وطريقه لتحضيرها
BIODEGRADABLE FILTER MATERIAL AND METHOD FOR 
PREPARING IT 

 

 (71)  ببوتك بيولوجيش ماتورفرباآونجن ج م ب ه
 (74)   الهادىهدى احمد عبد

  
 

-   30  
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020880  (11) 

1997090970  (21) 
 (54)  طريقه لتنظيم درجه حراره حوض تحليل آيميائى آهربى النتاج االلومنيوم

PROCEDE DE REGULATION DE LA TEMPERATURE DU 
BAIN D UNE CUVE D ELECTROLYSE POUR LA 
PRODUCTION D ALUMINIUM 

 

 (71)  تشينىالمونيوم بي

  
 

-   31  

 

021150  (11) 
1996090800  (21) 

 (54)  جهاز تفتيت الحصوات المصرى
THE EGYPTIAN KH-Y LITHOCLAST  

 (71)  خالد عبد اهللا ياسين

  
 

-   32  

 

021262  (11) 
1998091086  (21) 

 (54)  ماسك للقدم
FOOTHOLD  

 (71)  يشامياما آوجيو آابوشيكى آا
 (74)  ساميه ميخائيل رزق

  
 

-   33  
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021280  (11) 

1997091008  (21) 
 (54)  تكوين رقيقه مرآبه منفسه وادوات امتصاص تستخدمها

BREATHABLECOMPOSITE SHEET STRUCTURE AND 
ABSORBENT ARTICES UTILIZING SAME 

 

 (71) ر اند جامبل آومبانى ذى بروآت
 (74)  حمد عبد الهادىهدى ا

  
 

-   34  

 

021645  (11) 
1998091081  (21) 

 (54)  نظام حرآى جديد للمحاآيات
NEW MOVEMENT SYSTEM FOR SIMULATOR  

 (71)  محمد آمال الدين آامل على محمد الرداف

  
 

-   35  

 

022457  (11) 
1998091127  (21) 

 (54)  ات الحشريه الزراعيهرشاشه مكبسيه لرش المبيد
THE BRIEF DESCRIPTION OF INVENTION ASPRAY OF 
INSECLICDES, 

 

 (71)  محمد عبد الرازق احمد محمد

  
 

-   36  
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021147  (11) 

1995090789  (21) 
 (54)  عمليه الختزال ماده تحتوى على اآسيد معين ووحده الجراء العمليه

PROCESS FOR REDUCING OXIDE CONTAINING MATERIAL 
AND PLANT FOR CARRYING OUT THE PROCESS 

 

 (71)  فويست اند ستريان الجن باو جى ام بى اتش
 (74)  سمر اللباد

  
 

-  37  

 

022245  (11) 
1999091107  (21) 

 (54)  لخفيفههيدروآربون ا عمليه للمعالجه المتزامنه والتقطير التجزيئى لتيار من النافثا
PROCESS FOR THE SIMULTANEOUS TREATMENT AND 
FRACTIONATION OF LIGHT NAPHTHA HYDROCRBON 
STREAMS 

 

 (71)  آاتالتيك ديستيلالشين تكنولوجيز
 (74)  نزيه اخنوخ صادق الياس

  
 

-  38  

 

022023  (11) 
1999091165  (21) 

 (54)   االولى والثانيهطريقه لمعالجه االشارات السيزمية
HIGH FIDELITY ROTATION METHOD AND SYSTEM  

 (71)  بى جى اس تنسور انك
 (74)  محمد آامل مصطفى

  
 

-  39  
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2008030466  (21) 

2008/3/18  (22) 
صيدالنيه محتويه  و مثبات اعاده امتصاص احادى امين ، ترآيبه B3 اتحاد منشط مستقبل

  تخدامها العالجىعليها واس
(54) 

ASSOCIATION OF B3 RECEPTOR AGONIST AND 
MONOAMINE REUPTAKE INHIBITORS, PHARMACEUTICAL 
COMPOSITION CONTAINING SAME AND THERAPEUTIC 
USE THEREOF 

 

 (71)   شرآه مساهمه فرنسيه–سانوفى افينتس 
 (74)  سمر احمد اللباد

  
 

-   40  

 
 

2009050722  (21) 
2009/5/17  (22) 

 (54)  5مشتق بيريدين يستعمل فى عالج االمراض المرتبطه بمستقبل آيموآين 
PIPERIDINE DERIVATIVE USED FOR TREATING 
CHEMOKINE RECEPTOR 5 MEDIATED DISEASES 

 

 (71)  استرازينيكا ايه بى
 (74)  محمود رجائى الدقى

  
 

-   41  

 

2009050723  (21) 
2009/5/17  (22) 

 (54)  5مشتق بيبريدين يستعمل فى عالج االمراض المرتبطة بمستقبل الكيموآين 
PIPERIDINE DERIVATIVE USED FOR TREATING 
CHEMOKINE RECEPTOR 5 MEDIATED DISEASES 

 

 (71)  استرازينيكا ايه بى
 (74)  محمود رجائى الدقى

  
 

-   42  
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PCT/NA2006/000239  (21) 

2006/3/9  (22) 
مولدة للمادة  قضبان صلبة ومعاجين فوسفات آالسيوم قابلة للحقن لتوصيل بروتينات

  العظمية
(54) 

INJECTABLE CALCIUM PHOSPHATE SOLID RODS AND 
PASTES FOR DELIVERY OF OSTEOGENIC PROTEINS 

 

 (71)  ، شرآة متحدة اتـكس آوربوريشن -2-ويــث ، شرآة متحدة 
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-  43  

 

PCT/NA2006/000292  (21) 
2006/3/26  (22) 

 (54)  نافذة غير منفذة للضوء على نحو قابل للضغط
ADJUSTABLY OPAQUE WINDOW  

 (71)  جيوزى،  آسيو-نويل ،  آالرك-فرناندو، بريمال 
 (74)  طارق محمود بدران

  
 

-  44  

 
 

2008040568  (21) 
2008/4/2  (22) 

 (54)  مرآبات مضاده لفرط الكوليسترول في الدم
ANTI-HYPERCHOLESTEROLEMIC COMPOUNDS  

 (71)   شرآه مساهمه امريكيه-سى او ، اى ان سى  & ميرك
 (74)  سمر احمد اللباد

  
 

-   45  
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2007090485  (21) 

2007/9/13  (22) 
 (54)  شاشة عروض فيديو

screen video presentations  

 (71)  عبد اهللا محمود مامون ابو بكر حيدر

  
 

-   46  

 

2008030408  (21) 
2008/3/9  (22) 

 KCNQ  (54) مشتقات بيريميدين واستخداماتها آمواد لفتح قنوات البوتاسيوم
PYRIMIDINE DERIVATIVES AND THEIR USE AS KCNQ 
POTASSIUM CHANNELS OPENERS 

 

 (71)   شرآة مساهمة دينمارآية–اس /اتش ليندبيك ايه 
 (74)  سمر أحمد اللباد

  
 

-   47  

 

2008050881  (21) 
2008/5/28  (22) 

 (54)  مرآب حلقى مغاير متحد
FUSED HETEROCYCLIC COMPOUND  

 (71)  ليمتدتاآيدا فارماسيوتيكال آومبانى 
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-   48  
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2008091476  (21) 

2008/9/3  (22) 
 (54)  ارتباط بين مثبط مضاد للتخثر العصيدى وانزيم تحويل الموتر الوعائي

ASSOCIATION BETWEEN AN ANTI-ATHEROTHROMBOTIC 
AND AN ANGIOTENSIN -CONVERTING ENZYME 
INHIBITOR 

 

 (71)   شرآه فرنسيه مساهمه- البوراتورز سيرفير لى
 (74)  سمر اللباد

  
 

-   49  

 

2009020196  (21) 
2009/2/11  (22) 

 janus  (54) البنزوآسازول واألوآسازولوبيريدين وإفادتهم آمثبطات للكيناز
BENZOXAZOLES AND OXAZOLOPYRIDINES BEING 
USEFUL AS JANUS KINASES INHIBITORS 

 

 (71)  نوفارتيس ايه جى
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   50  

 

2009020220  (21) 
2009/2/17  (22) 

 CB2  (54) مرآبات تنغم مستقبل
COMPOUNDS WHICH MODULATE THE CB2 RECEPTOR  

 (71)  نيابوهرنجر انجلهايم انترناشيونال ج م ب هـ ، شرآة محدودة المسئولية ، الما
 (74)  هدى أحمد عبد الهادى

  
 

-   51  
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2009020268  (21) 

2009/2/26  (22) 
 (54)  مشتقات سلفون اميد

SULFONAMIDE DERIVATIVES AS ADRENERGIC AGONISTS 
AND MUSCARINIC ANTAGONISTS 

 

 (71)  فايزر ليمتــد ، شرآة محدودة المسئولية ، انجلترا
 (74)   عبد الهادىهدى أحمد

  
 

-   52  

 

2009030279  (21) 
2009/3/1  (22) 

 (54)  موسومة إشعاعيا F 18 مرآبات وطرق خاصة بمرآبات
COMPOUNDS AND METHODS FOR 18F LABELED AGENTS  

 -ديتليف   شولزل- برومبي توماس - سرينيفاسان انانت -باير شيرنج فارما اآتينجزلشافت 
 (71)  سيمون  اميتامى- ليمان لوتز - آارامكام ميلين - جراهام آيث -يلد تيمو ستيلف

 (74)  سمر اللباد

  
 

-   53  

 

2009030300  (21) 
2009/3/8  (22) 

 (54)  مرآبات آزا باي سيكلو آمثبطات إلعادة امتصاص األمينات األحادية
AZABICYCLIC COMPOUNDS AS INHIBITORS OF 
MONOAMINES REUPTAKE 

 

 (71)   شرآه انجليزيه مساهمه–جالآسو جروب ليمتد 
 (74)  .هدى آنيس سراج الدين

  
 

-   54  
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2009030335  (21) 

2009/3/15  (22) 
 (54)  صياغة إيبوبروفين فوارة بمعدل تحلل عالى وعملية لتحضيره

IBUPROFEN-EFFERVESCENT PREPARATION HAVING A 
HIGH DISSOLUTION RATE AND METHOD FOR THE 
PRODUCTION THEREOF 

 

 (71)   هيبرت آيك- بيتر جريبر -لوسـن فارما ج م ب هـ ، شرآة محدودة المسئولية  :
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-  55  

 

2009030409  (21) 
2009/3/29  (22) 

 (54)  ق الستعمالها لجلوآوز الصوديوم و طر2مثبتات الناقل المشترك 
INHIBITORS OF SODIUM GLUCOSE CO-TRANSPORTER 2 
AND METHODS OF THEIR USE 

 

مابون ،  - آيمبالى ، اس دايفيد - هاريسون ، برايس ايه -. لكسيكون فارماسيوتيكالز انك
 (71)   راولينز ، دايفيد بى-روس 

 (74)  محمود رجائى الدقى

  
 

-  56  

 

2009071058  (21) 
2009/7/8  (22) 

 (54)  الترقيم اإلشعاعي عن طريق فلوره مرآبات ازيريدين
RADIOLABELLING VIA FLUORINATION OF AZIRIDINES-
RADIOMARQUAGE PAR FLUORATION D''AZIRIDINES 

 

 (71)  باير شيرنج فارما اآتينجزلشافت
 (74)  سمر احمد اللباد

  
 

-  57  
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2009091322  (21) 

2009/9/7  (22) 
 (54)  أقامة صداقة بين اإلنسان ووسائل االنتقال

ghjhgjg  

 (71)  أحمد دياب على عبد الرحيم

  
 

-  58  

 

2010020310  (21) 
2010/2/24  (22) 

 (54)  مشتقات الكيل آبريتون
ALKYLSULFONE DERIVATIVE  

 (71)  دايتشي سانكيو آمبني ليمتد
 (74)  شرآه ابو سته وشرآاه للخدمات االداريه واالستشاريه

  
 

-  59  

 

PCT/NA2007/000225  (21) 
2007/2/27  (22) 

 (54)  الترآيب الصلب لماده انبوبيه وطريقه لصناعتها
RIGID COMPOSITE TUBULAR ARTICLE AND METHOD FOR 
ITS PRODUCTION 

 

 (71)   يو ال تى دىاون آيو تيكنولوجيس بى تى
 (74)  سمراحمد اللباد

  
 

-  60  
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PCT/NA2007/000247  (21) 

2007/3/6  (22) 
 (54)  مستحضر هكساديكاسكريدات المعالجة بالبيوتين وإستعماالتها

BIOTINYLATED HEXADECASACCHARIDES, PREPARATION 
AND USE THEREOF 

 

 (71)  سانوفي افينتس
 (74)  ادسمر اللب

  
 

-  61  

 

PCT/NA2007/000255  (21) 
2007/3/8  (22) 

/ 5T4 -المعدلة بشريًا ومقترنات جسم مضاد ضد 5T4 -األجسام المضادة ضد 
  آاليكياميسين

(54) 

HUMANIZED ANTI-5T4 ANTIBODIES AND ANTI-5T4 
ANTIBODY/CALICHEAMICIN COONJUGATES 

 

 (71)  ويــث
 (74)  الهادىهدى عبد 

  
 

-  62  

 

PCT/NA2007/000266  (21) 
2007/3/11  (22) 

 (54)  نشط مشتقات نيتروجينية حلقية غير متجانسة واألدوية المحتوية عليها آمكون
NITROGENOUS HETEROCYCLIC DERIVATIVE AND 
MEDICINE CONTAINING THE SAME AS AN ACTIVE 
INGREDIENT 

 

 (71)  وتيكال سى اوه ال تي دياونو فارماس
 (74)  سمر اللباد

  
 

-  63  
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PCT/NA2007/000281  (21) 

2007/3/14  (22) 
 (54)  مرآبات آيميائية

CHEMICAL COMPOUNDS  

 (71)  جالآسو جروب ليمتد
 (74)  هدى سراج الدين

  
 

-  64  

 

PCT/NA2007/000286  (21) 
2007/3/15  (22) 

 DNA  (54) تكوينات سائلة ثابتة من بالزميد
STABLE LIQUID FORMULATIONS OF PLASMID DNA  

 (71)  سينتيليون
 (74)  سمر اللباد

  
 

-  65  

 

PCT/NA2007/000301  (21) 
2007/3/21  (22) 

 (54)  مشتقات بنزيميدازول ، وترآيبات محتوية عليها وتحضيرها واستخدامها
BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES, COMPOSITIONS 
CONTAINING THEM, PREPARATION THEREOF AND USES 
THEREOF I 

 

 (71)  استرا زينيكا أ ب ، شرآة مساهمة ، سويدية
 (74)  هدى عبد الهادى

  
 

-  66  
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PCT/NA2006/000229  (21) 

2006/3/8  (22) 
 M-CSF (54)  أجسام مضادة للـ

ANTIBODIES TO M-CSF  

 شرآة- ابجينلكس أي ان سي-2 شرآة امريكية–وارنير المبير آومباني ال أي سي -
 (71)  امريكية

 (74)  سمر اللباد

  
 

-   67  

 

PCT/NA2006/000673  (21) 
2006/7/18  (22) 

 (54)  غطاء واق وابرة حفن ذات غطاء واق وجهاز طبى ذو غطاء واق
PROTECTIVE CAP , INJECTION NEEDLE WITH PROTECTIVE 
CAP, AND MEDICAL TOOL WITH PROTECTIVE CAP 

 

 (71)   جى ام سى سنغافورة بى تى آى ال تى دى-2-جى ام سى اوخ ال تى دى  -1
 (74)  سمر اللباد

  
 

-   68  

 

024502  (11) 
PCT/NA2007/000378  (21) 
 (54)  آاسيد أوليفينية، ومفاعل واستخدامهطريقة إلنتاج أآاسيد وفوق أ

METHOD FOR PRODUCING OLEFIN OXIDES AND 
PEROXIDES, REACTOR AND THE USE THEREOF 

 

 (71)  يو اتش دي أي جي ام بي اتش
 (74)  سمر أحمد اللباد

  
 

-   69  
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024287  (11) 
PCT/NA2006/000364  (21) 

األلومنيوم وآذلك طريقة  خدام في دلفنة معدن على الساخن، وباألخص،ماآينة دلفنة لإلست
  الدلفنة على الساخن

(54) 
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(i)

تصدیر

تمثــل المعلومــات التكنولوجیــة التــى تحمیهــا بــراءات االختــراع أهمیــة كبــرى ، إذ أنهــا تحتــوى علــى 

أســرار تكنولوجیــة قابلــة للتطبیــق الــصناعى ، أى أنــه یمكــن تحویــل بعــضها إلــى منــتج صــالح لالســتغالل 

اختــراع، للحفــاظ علــى تجارًیــا أو صــناعًیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات 

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنــا للواقــع االقتــصادى العــالمى الجدیــد بأبعــاده الدولیــة والمنجــزات العالمیــة والتكنولوجیــة ، تــم 

إنشاء وتشغیل الشبكة القومیة لدعم االختراعات ، وترتكز على إنـشاء نقـاط اتـصال إلكترونیـة بـین مكتـب 

االختــــراع وبــــین مراكــــز المعلومــــات العلمیــــة والتكنولوجیــــة فــــى الجامعــــات ، والمراكــــز البحثیــــة ، بــــراءات 

والشركات ، وربطها إلكترونًیا بمكتب براءات االختراع لتحقیـق التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، وربـط 

التــى تحتویهــا الجمیــع بمراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى یمكــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوجیــة

.وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة تدفع بخطة التنمیة إلى األمام

وقد شاركت أكادیمیة البحث العلمـى والتكنولوجیـا ممثلـة فـى مكتـب بـراءات االختـراع ، بفاعلیـة مـع 

والــصادر كــل األطــراف المعنیــة مــن وزارات وهیئــات بــراءات االختــراع الجــزء األول مــن الالئحــة التنفیذیــة

، وتطلــب ذلــك جهــوًدا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون ٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیجیة ألكادیمیــة البحــث العلمــى والتكنولوجیــا وهــو تــشجیع 

عـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل التطـــویر التكنولـــوجى  لالخترا

تــسویق االختراعـــات وذلـــك لخلـــق فــرص عمـــل جدیـــدة للـــشباب تــؤثر فـــى المـــستوى االجتمـــاعى للفـــرد ، 

وتـــؤدى الـــى إرســـاء قاعـــدة تكنولوجیـــة ترقـــى بـــالمجتمع بمـــا یتوافـــق مـــع عـــصر المعلوماتیـــة ، حیـــث أن 

اإلبداعیـــة واالبتكاریــــة والمحافظـــة علـــى أعمــــالهم ، مهمـــة قومیــــة رعایـــة الموهـــوبین مــــن ذوى القـــدرات 

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

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

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"

(ii)
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32:تاریخ األسبقیة  

33:دولة األسبقیـة 

44البراءةطلب تاریخ النشر عن قبول 
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( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO 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 العالمیة للملكیة الفكریة

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 العالمیة للملكیة الفكریة

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

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

( vi )



١

ان بی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر اكتوبر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣

-   1(21)2004110485
(22)2004/11/24
المعھد القومى لعلوم اللیزر-معھد بحوث الھندسة الوراثیة الزراعیة (71)

منى عبد العزیز محمد عبد الكریم(72)

احمد بھى الدین محمد

ایمن محمود احمد ابو المجد

محمد عادل یحیى

یحیى عبد الحمید السید بدر

یحیى عبد الحمید السید بدر(74)
القمحلنقل الجینات فيجراحة الخلیة بشعاع اللیزر المیكرونى كتقنیة جدیدة (54)
(51)int. Cl. B23K26/00,C12N15/00

-   2(21)2005090424
(22)2005/9/27
(71)PAI LUNG MACHINERY MILL CO. LTD

(72)SHIH – LUNG CHEN
سمر احمد اللباد (74)
لعمل الُعقدجانب واحدنظام لنفخ األلیاف وتبدید الحرارة في ماكینة دائریة ذات (54)
(51)int. Cl. D04B35/32.35/00



٤

-   3(21)2007010001
(22)2007/1/4
-احمد عمرو احمد امام - عمرو احمد امام محمد -محمد حمدى على -خالد احمد امام (71)

محمد عمرو احمد امام- محمود عمرو احمد امام 
خالد احمد امام(72)

محمد حمدى على

عمرو احمد امام محمد

احمد عمرو احمد امام

محمود عمرو احمد امام

محمد عمرو احمد امام

التیار عبر جرس باب شقة بااللحان والرنات على الكھرباء مباشره یعمل بنظام فصل(54)
السویتش

(51)int. Cl. G09B 3/10

-   4(21)2007090474
(22)2007/9/10
خضرة انور عبادى(71)

خضرة انور عبادى(72)
لعدید المیثلین یوریابلمرة الطریقھ لتسریع تفاعل (54)
(51)int. Cl. C08G 12/12,C08G 4/00



٥

-   5(21)2007110597
(22)2007/11/19
المركز القومى للبحوث(71)

د عبد الحافظامیمھ محم(72)
ابتكار طریقھ جدیده لتحضیر دواء االندرال(54)

(51)int. Cl.CO7C 41/03, 43/23, 209/54, 24/04

-   6(21)2008061081
(22)2008/6/23
نادیھ عبد المجید ابو زید(71)

نادیھ عبد المجید ابو زید(72)
الفساد الكیماوىات من نبات الكركدیھ كماده حافظھ منطریقھ الستخالص الفالفونید(54)
(51)int. Cl. & A23L 1/30B, 127/00,A61K36/185

-   7(21)2008081358
(22)2008/8/10
یاسر عبد الرازق عید السید(71)

یاسر عبد الرازق عید السید(72)
اكمنبة ضوئى وصوتى لسنارة صید األسم(54)
(51)int. Cl. A01K 97/12



٦

-   8(21)2008121945
(22)2008/12/1
المركز القومى للبحوث(71)

ـ مصطفى طلعت رمضان ٣ـ عبد العزیز ندیر شحاتھ ٢ام امین على عیسى ـ ھش١(72)
ـ حاتم سالمة على ٤

ماجده محسب السید(74)
ة عالیة وامن صحیا وذو فترة صالحیة اطولانتاج عصیر قصب ذو جود(54)

(51)int. Cl. A23L 2/00

-   9(21)2009050627
(22)2009/5/3
محمد احمد فرج یحیى(71)

محمد احمد فرج یحیى(72)
جھاز حقن الصابون الباودر داخل ماكینات الغسیل اتوماتیكیا(54)
(51)int. Cl. A47F 10/06,A47L 15/24

-  10(21)2009081246
(22)2009/8/18
عبد هللا محمد مصیلحى وھدان(71)

عبد هللا محمد مصیلحى وھدان(72)
جھاز شفاط لتنقیھ الھواء(54)
(51)int. Cl. F04D 25/08,F04D 29/26



٧

-  11(21)2009101466
(22)2009/10/4
.عزة عبد المنعم على حسن السجاعى(71)

.عزة عبد المنعم على حسن السجاعى(72)
.درع دقیق الثقوب لنوافذ للحافالت والسیارات(54)
(51)int. Cl. B60J 1/14,B60J 1/18,B60J 1/20

-  12(21)2009101519
(22)2009/10/15
(71)Nalco Company

(72)peter g. conrad

erick j acosta

kevin p mcnamee

brian m bennett

olga e .s. lindeman

joseph r. carlise

شركة أبو ستة وشركاه للخدمات اإلداریة واالستشاریة(74)
طریقھ للتحكم بھیدرات الغاز فى انظمھ الموائع(54)
(31)12.253.504
(32)2008/10/17
(33)US
(51)int. Cl. C08F 220/34,C10L3/00



٨

-  13(21)2010030380
(22)2010/3/8
ایمن محمد عز الدین محمود فھمى عبد الخالق(71)

ایمن محمد عز الدین محمود فھمى عبد الخالق(72)
المبصروسیلھ لتعلیم الكفیف الكتابھ بالقلم والقراءه باللمس للغات (54)
(51)int. Cl. G09B 21/02

-   14(21)2010060951
(22)2010/6/7
سماح محمد حسن محمد على(71)

سماح محمد حسن محمد على(72)
جھاز لنقش المعادن بطریقھ میكانیكیھ(54)
(51)int. Cl. b41n1/06

-   15(21)2010081285
(22)2010/8/2
منى ابراھیم مسعود حسن(71)

منى ابراھیم مسعود حسن(72)
محمد احمد ابراھیم(74)
طریقھ لزیاده معدل حالوه السكروز باضافھ محلیات االستفیا الطبیعیھ(54)
(51)int. Cl. A23L 1/00



٩

-   16(21)2010071204
(22)2010/7/15
عیسى عبدهصفاء محمود (71)

صفاء محمود عیسى عبده(72)
تصمیم جدید لتیسیر استخدام زجاجات المیاه كبیره الحجم(54)
(51)int. Cl. B65 D1/02



١٠

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر اكتوبر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



١١

ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
باب اال ضمناً أس راع مت راءات االخت ب ب ى مكت ن إل اً م تین یوم الل س ك خ راض وذل عت

ام  اً ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 



١٢

-   1(21)2008040601
(22)2008/4/13
(71)MONSANTO TECHNOLOGY, LLC (UNITED STATES OF

AMARICA)
(72)ALLEN, Edwards

GILBERTSON, Larry, A

HOUMARD, Nancy, M

HUANG SHihshieh

IVASHUTA, Sergey,i

ROBERTS, James .K

اللباداحمد سمر (74)
طرق إلنتاج بذرة مھجنة(54)
(31)PCT/US2006/036847 - 60/836.246 - 60/726.106
(32)2006/9/20 - 2006/8/7 - 2005/10/13
(33)US
(51)int. Cl.8 C12N15/11, 15/63, 15/82, 15/87 & A01H 1/00,



١٣

-   2(21)2008060926
(22)2008/6/4
(71)WESTERNGECO SEISMIC HOLDINGS LIMITED

(BRITISH VIRGIN ISLANDS)
(72)DEAN, Timothy

Quigley ,john

TITE,GLEN-ALLAN

BAGAINI, CLAUDIO

ھدى أحمد عبد الھادى(74)
نظم و طرق لتحسین محتوى منخفض التردد فى عملیة تذبذب(54)
(31)11/299,411 - PCT/GB2006/004542
(32)2005/12/12 - 2006/12/6
(33)US
(51)int. Cl. G01V 1/00 (2006.01)

-   3(21)2008122000
(22)2008/12/14
(71)UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72)KAWAKAMI, Hikari

FUJIKAWA, Michiyo

SHIRAHAMA,YOSHIHARUETAI

سمر أحمد اللباد(74)
حشوة صدر ماصة(54)
(31)2006-160342 - PCT/JP2007/058269
(32)2006/6/8 - 2007/4/16
(33)JP
(51)int. Cl. A41C 3/04



١٤

-   4(21)2009060920
(22)2009/6/17
(71)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(72)KAZMI, Muhammad

سراج الدینانسھدى(74)
طرق لتداول أوامر الفجوة المعطلة فى نظام اإلتصال عن بعد(54)
(31)PCT/SE2007/050961 - 0602769-2
(32)2007/12/7 - 2006/12/19
(33)SE

(51)int. Cl. H04B 1/16, H04, Q7/38

-   5(21)2009111726
(22)2009/11/24
(71)SELBACH, Dirk (GERMANY)

(72)SELBACH, Dirk

محمود رجائى الدقى(74)
نظام إلنتاج جدائل كابالت(54)
(31)PCT/DE2008/000578 - 10 2007 024 476.4
(32)2008/4/5 - 2007/5/25
(33)DE
(51)int. Cl. H01B 13/012



١٥

-   6(21)2009121744
(22)2009/12/1
(71)HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI (TURKEY)

(72)ISIKLAR, Ahmet Nezir

سراج الدینانیس ھدى (74)
شترك عند إنتاج الورق الصحىتطبیق للتكوین الم(54)
(31)2007/03816 - PCT/IB2008/051542
(32)2007/6/4 - 2008/4/22
(33)TR
(51)int. Cl.8 D21F 11/14,D21F 5/20

-  7(21)2009121829
(22)2009/12/15
(71)V & M FRANCE (FRANCE)

(72)LESAGE, Frédéric

NOEL, Alexandre

NOGUEIRA DE PAULA, Renato

شركة سماس للملكیھ الفكریھ(74)
األنبوبیھ التي لھا جانبیات طریقھ وجھاز لالختبار األتوماتیكي غیر المـُتلف لجذوع المحاور(54)

نصف قطریھ داخلیھ وخارجیھ متغیره
(31)PCT/FR2008/000836 - 0704435
(32)2008/6/16 - 2007/6/21
(33)FR
(51)int. Cl.8 G01M 17/00



١٦

-  8(21)2010030477
(22)2010/3/23
(71)Uni-Charm Corporation (JAPAN)

(72)NODA, Yuki

KURODA, Kenichiro

NISHIKAWA, Kumiko

سمراحمد اللباد(74)
منتج ماص(54)
(31)PCT/JP2008/065749 - 2007-249453
(32)2008/9/2 - 2007/9/26
(33)JP
(51)int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/53,A61F 13/539

-  9(21)2010050788
(22)2010/5/13
(71)DAGUA INC. (CANADA)

(72)LACASSE, Maurice

محسن انور حسن(74)
ھ باستخدام االوزونجھاز لمعالجھ المیاه الملوث(54)
(31)PCT/CA2008/001998 - 2,607,713
(32)2008/11/12 - 2007/11/14
(33)CA
(51)int. Cl. B01D 19/00,C02F 1/20,C02F 1/78,C02F 9/02,C02F 9/04



١٧

-  10(21)2010061015
(22)2010/6/16
(71)SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(72)JUNG, Pierre, Joseph, Marcel

RENOLD, Peter

سھیر میخائیل رزق(74)
مركبات مبیده للحشرات(54)
(31)0808471.7 - 0724757.0 - PCT/EP2008/010863
(32)2008/5/9 - 2007/12/19 - 2008/12/18
(33)GB
(51)int. Cl. A01N 43/80,A01N 47/20,A01P 7/00,C07D 261/04,C07D

413/04

-  11(21)2010111890
(22)2010/11/8
(71)HENKEL CONSUMER GOODS INC.

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)PARKER, Christie

SEAGER, Richard

WALLIS, Judith, A

DE LAME- Frederique - M

سمراحمد اللباد(74)
ومنفذ وصول طھ بشرك لحشره زاحفھ بھا وسیلھ داخلیھ لغلق مخزن الشرك باحكاممح(54)

حشره قابل العاده الضبط وابعاد حیز للزحف
(31)PCT/US2008/005897
(32)2008/5/8
(33)US
(51)int. Cl.8A01M 1/02. 1/10. 1/14. 1/20



١٨

-  12(21)2011060961
(22)2011/6/12
(71)ROAIR PTY. LTD (AUSTRALIA)

(72)KAZEM, Rodney

KAZEM, Kaher

وجدى نبیھ عزیز(74)
رشاش او رذاذ دوار(54)
(31)PCT/AU2010/000236 - 2009901013
(32)2010/3/2 - 2009/3/10
(33)AU

(51)int. Cl. F24F 6/16 & B05B 17/00, 3/08

-  13(21)2011061088
(22)2011/6/23
(71)SANG-SUN LEE, (KOREA)

(72)Sang-Sun LEE,

عمرو ابراھیم عبدهللا سالم(74)
ذات صمام مندمج، و نظام اطفاء حریق یستخدم تلك الَمرشھ] ماء[َمرشھ (54)
(31)PCT/KR2009/007782 - 10-2009-0035192 2009 - 10-2009-0018855

2009-10-2008-0137836 2008
(32)2009/12/24 -    2009/4/22 -    2009/3/5 -     2008/12/31
(33)KR
(51)int. Cl. A62C 37/40



١٩

-  14(21)PCT/NA2006/000291
(22)2006/3/26
(71)OBRIST CLOSURES SWITZRLAND GMBH (SWITZERLAND)

(72)DREYER, Lino

GAILLOT, Maxime, Pierre, Jacques

ODET, PHILIPPE, GERARD

WIDMER SEBASTEIN CEDRIC

اللباداحمد سمر (74)
غطاء(54)
(31)03022055.2 - PCT/EP2004/010636
(32)2003/10/1 - 2004/9/22
(33)EP
(51)int. Cl. B65D 41/04

-  15(21)PCT/NA2007/000556
(22)2007/6/10
(71)DSM IP ASSETS B.V (NETHERLANDS)

(72)MENNEN, JOHANNES, HENRICUS
سمر أحمد اللباد(74)
وحده لزیاده انتاج الیوریا(54)
(31)1027697 - PCT/EP2005/012201
(32)2004/12/9 - 2005/11/11
(33)NL
(51)int. Cl. C07C273/04



٢٠

-   16(21)PCT/NA2007/000452
(22)2007/5/6
(71)VALADI, MAHMOOD (SWEDEN)

(72)VALADI, MAHMOOD
ھدى آنیس سراج الدین(74)
سیجارة بدون دخان(54)
(31)0402764.5 - PCT/SE2005/000984
(32)2004/11/11 - 2005/6/21
(33)SE
(51)int. Cl. A24B15/8 (2006.01)

-   17(21)2008061023
(22)2008/6/17
(71)SYNGENTA LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72)ANDERSON, RICHARD

LEE, SHY-FUH

GLIEDT, MICAH

سھیر میخائیل رزق(74)
مركبات اروماتیة ھیترو حلقیة مستبدلة كمبیدات فطریات(54)
(31)60/751,558 - PCT/US2006/048065
(32)2005/12/19 - 2006/12/14
(33)US
(51)int. Cl. A01P 3/00,C07D 409/02



٢١

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر اكتوبر بالطلبات 
PCTبشأن البراءاتالتعاوناتفاقیـة إطار والمقدمة فى 

)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٢٢

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السی ر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ى  راض ف ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ الحاالت الم

"البراءة  
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ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ة الف وق الملكی محق انون رق صادر بالق ة ال ســنة ٨٢كری ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ 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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مفیدة فى عالج اضطراب انتظام النبض بیرانمركب بنزو(54)
(31)- PCT/JP2005/003690- 048842-2004
(32)2004/2/25 - 2005/2/25
(33)JP - JP
(51)int. Cl. A61K 31/353,C07D 311/68,A61P 9/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٣

-  22(11)025914
(21)2008101718
(22)2008/10/19
(71)NOKIA SIEMENS NETWORKS GMBH & CO. KG (GERMANY)

ST,MARTIN STM. 76.81541 MUNCHEN - GERMANY
(72)LIEBHART, RAINER

(73)
ماجدة ھارون(74)
فى حالھ مكالمات طوارىءIMS طریقھ مبسطھ لتسجیل(54)
(31)PCT/EP2007/053654 - 10 2006 019 719.4
(32)2007/4/13 - 2006/1/27
(33)EP - DE
(51)int. Cl. H04L 29/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٤

-  23(11)025915
(21)2010030362
(22)2010/3/7
(71)SELBACH, Dirk

Backenluke 21,97228 Rottendorf - GERMANY
(72)SELBACH, Dirk

(73)
محمود رجائى الدقى(74)
نظام النتاج ضفیره كابالت(54)
(31)- PCT/DE2008/001464-  20 20007 012 534.8
(32)2007/9/6 - 2008/8/30
(33)DE - DE
(51)int. Cl. H01B 13/012

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٥

-  24(11)025916
(21)2010091538
(22)2010/9/14
(71)TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.

70Avenue Général-Guisan,CH-1009 Pully- SWITZERLAND
(72)TOFT, Nils

JACCOUD, Bertrand

CHIQUET, André

ROCHAT, Gil

FAYET, Pierre

BONNEBAULT, Alain

CAMACHO, Walker

(73)
ئى الدقىمحمود رجا(74)
طریقھ لصنع صفائح تعبئھ ووعاء تعبئھ منتج منھاو، صفائح تعبئھ(54)
(31)- PCT/EP2009/001766- 0800605-8
(32)2008/3/14 - 2009/3/12
(33)SE - EP
(51)int. Cl. B33B 27/10,C08J 7/04

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٦

-  25(11)025917
(21)2009040605
(22)2009/4/29
(71)SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215,CH-4058 Basel- SWITZERLAND
(72)WATRIN, Clifford, George

OOSTENDORP, Michael

(73)
سھیر میخائیل رزق /أ(74)
زوكسى ستروبینفینیل امیدأ، تركیبات مبیدة لالفات تحتوى ازولیل(54)
(31)- PCT/EP2007/009179- 06022767.5
(32)2006/11/1 - 2007/10/23
(33)EP - EP
(51)int. Cl. A01N 43/78

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٧

-  26(11)025918
(21)2009010094
(22)2009/1/21
(71)EVONIK DEGUSSA GMBH

Rellinghauser Strasse 1-11,45128 Essen - GERMANY
(72)KOTTKE, Ulrike

LEININGER, Stefan

JAKOB, Harald

(73)
سھیر میخائیل رزق(74)
جزیئات بیكربونات صودیوم مغلفھ وتركیبات تحتویھا(54)
(31)- PCT/EP2007/056746- 06117994.1
(32)2006/7/27 - 2007/7/4
(33)EP - EP
(51)int. Cl. C11D 3/39   17/00,  3/04,  3/10, C01B 15/10,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٨

-  27(11)025920
(21)PCT/NA2007/000583
(22)2007/6/13
(71)ANADYS PHARMACEUTICALS, INC.

3115 Merryfield Row San Diego, California 92121. U.S.A
(72)Webber, Stephen

Haley, Gregory, J

Lennox, Joseph, R

Xiang, Alan, Xin

RUEDEN , ERIK, J

(73)
سھیر میخائیل رزق /أ(74)
-3H–كسازولواو - 3H–االستبدال ثالثى -٧,٥,٣و االستبدالثنائى - ٥,٣ـمركبات ل(54)

اون و عقاقیر اولیھ٢- بیریمیدینd- 5,4-] [ثیازولو
(31) 60/636,633 - PCT/US2005/045589-60/636,634
(32)2004/12/17 - 2004/12/17 - 2005/12/16
(33)US - US - US
(51)int. Cl. A61K31/435&C07D495/04

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٩

-  28(11)025921
(21)2010010046
(22)2010/1/11
(71)ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka,5500002-JAPAN
(72)KIKUGAWA, Hiroshi

NAGAYAMA, Souichiro

SANO, Makiko

(73)
سھیر میخائیل رزق(74)
تركیب مبید لالعشاب(54)
(31)- PCT/JP2008/062626-  2007-184482
(32)2007/7/13 - 2008/7/11
(33)JP - JP
(51)int. Cl. A01N 25/30, 41/10, 43/56, 47/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٠

-  29(11)025922
(21)PCT/NA2007/001462
(22)2007/12/24
(71)MICROSOFT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

ONE Microsoft Way, Redmond, W. A. 98052 6399 - United States
(72)BOHN, DAVID D

WAHL, ERIC

KOO, JAMES YUAN-CHAO

PEDERSEN, MATTHEW

(73)
سمر أحمد اللباد(74)
جھاز إدخال یشتمل على تجمیعة بكرة حلزونیة(54)
(31)PCT/US2006/018751 - 11/167.286
(32)2006/5/12 - 2006/6/28
(33)US - US
(51)int. Cl. G09G 5/08

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦١

-  30(11)025923
(21)2009030407
(22)2009/3/26
(71)AIRLIGHT ENERGY HOLDING SA- VIA CROCE 1, CH-6710

BIASCA - SWITZERLAND
(72)PEDRETTI, Andrea

(73)
ھدى سراج الدین(74)
مجمع إشعاعى(54)
(31)- PCT/CH2007/0004801- 846/07- 562/06
(32)2006/9/27 - 2007/5/29 - 2007/9/28
(33)CH - CH - CH
(51)int. Cl. F24J 2/10,F03G 6/06,F24J 2/07, F24J 2/12,F24J 2/14

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٢

-  31(11)025925
(21)2009081182
(22)2009/8/4
(71)TELE FONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

S-164 83 Stockholm - SWEDEN
(72)KAZMI, Muhammad

FURUSKAR, Anders

(73)
سمر احمد اللباد(74)
تطریقة وتجھیزة في نظام اتصاال(54)
(31)- PCT/SE2008/050138- 0700286-8
(32)2007/2/5 - 2008/2/4
(33)SE - SE
(51)int. Cl. H04Q 7/38, H04B 17/00,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٣

-  32(11)025926
(21)2009060856
(22)2009/6/7
(71)Uni-Charm Corporation

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime,7990111-
JAPAN

(72)NOMA, Shinji

MUKAI, Hirotomo

KINOSHITA, Akiyoshi

TSUJI, Tomoko

HASHIMOTO, Tatsuya

GIDA, Hidefumi

TSUJI TOMIOKA,

(73)
سمر اللباد(74)
ماص وطریقة لتصنیع المنتج الماصقماش غیر منسوج قابل لالستطالة ومنتج(54)
(31)- PCT/JP2007/073611- 2006-331243
(32)2006/12/8 - 2007/12/6
(33)JP - JP
(51)int. Cl.   D04H 1/54, 3/00, 1/42, D04H 3/14

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٤

-  33(11)025927
(21)PCT/NA2007/001060
(22)2007/10/4
(71)CABOT CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

TWO SEAPOT LANE SUITE 1300 BOSTON .MA 02210- 2019
(72)GREEN, MARTIN, C.

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)
طریقھ النتاج ھیدروجین او غاز مخلق(54)
(31)PCT/US2006/012971 - 668.754/60
(32)2006/4/6 - 2005/4/6
(33)US - US
(51)int. Cl. C01B 3/24 & C09C 1/50

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٥

-  34(11)025928
(21)2009101495
(22)2009/10/12
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

P.O. Box 71,Craigmuir Chambers,Road Town, Torola- british virgin -
islands

(72)AUZERAIS, François

COOPER, Lain

GUILLOT, Dominique

MCCANN, Dominic

VIGNEAUX, Pierre

(73)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
طریقھ وجھاز لقیاس عامل متغیر داخل البئر بأستخدام سداده(54)
(31)11/744,289 - PCT /EP2008/003266
(32)2007/5/4 - 2008/4/23
(33)US - EP
(51)int. Cl. E21B 33/16,  47/00,  47/12

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٦

-  35(11)025929
(21)2011020215
(22)2011/2/7
(71)BP CORPORATION NORTH AMERICA INC

4101 Winfield Road Warrenville, IL 60555 (US)
(72)ABMA, Raymond

(73)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
طریقھ فصل مصادر انیھ مستقلھ(54)
(31)PCT /US 2009/054064 - 089363/61 - 154613/61
(32)2009/8/17 - 2008/8/15 - 2009/2/23
(33)US - US - US
(51)int. Cl. G01V 1/28,G01V 1/36

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٧

-  36(11)025930
(21)2010040699
(22)2010/4/29
(71)UNILEVER PLC

41424Unilever House,100 Victoria Embankment,London EC4Y 0DY
- U.K

(72)COLLIVER, Steven, Peter

SHARP, David, George

(73)
دى احمد عبد الھادىھ(74)
عملیھ لتصنیع منتجات شاى من اوراق الشاى الطازجھ(54)
(31)07119988.9 --07120448.107123586.5-08165775.1- 08151155.2 -

- 08165776.9 -PCT / EP 2008 / 064713
(32)2007/11/5 - 2007/11/12 - 2007/12/19 - 2008/2/7 - 2008/10/2 -

2008/10/2 - 2008/10/30
(33)EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP
(51)int. Cl. A23F 3/16, 3/18, 3/30

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٨

-  37(11)025932
(21)2009121898
(22)2009/12/24
(71)BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Binger Strasse 173,55216 Ingelheim am Rhein- GERMANY
(72)KUHN, Rolf

METZGER, Burkhard Peter

KUEHN, Torsten

KLADDERS, Heinrich

SCHULZ, Joern-Eric

ھدى احمد عبد الھادى(74)
مستنشق مسحوق(54)
(31)PCT / EP 2008 /059388 - 10 2007 033 861.0 - 10 2007 036 411.5
(32)2008/7/17 - 2007/7/20 - 2007/2/8
(33)EP - DE - DE
(51)int. Cl. A61M 15/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٩

-  38(11)025933
(21)2009071081
(22)2009/7/14
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

craigmuim chambers. moad town, tomtola - british vrrgin islands
(72)BLOEMENKAMP, Richard
(73)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
طریقة وجھاز ألستقصاء كھربائى لثقب حفر(54)
(31)07290092.1 - PCT/EP2008/000370
(32)2007/1/22 - 2008/1/18
(33)EP - EP
(51)int. Cl. G01V 3/24

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٠

بیان
٢٠١٢اكتوبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



٧١

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
م انون رق صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی ســنة ٨٢حق ـى ٢٠٠٢ل نص علـــ 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 



٧٢

-   1(11)025919
(21)2003060542
(22)2003/6/9
(71)Warner Chilcott Iberia SL

Av. Barcelona 69, 08970 SANT JOAN DESPI, Spain
(72)SEGADO FERRAN, Javier

سھیر میخائیل رزق(74)
اقراص قابلھ لالنحالل تعطى عن طریق الفم وعملیھ للحصول علیھا(54)
(31)200201440
(32)2002/6/10
(33)ES
(51)Int. Cl. A61K9/00, 47/26, 47/38/47/36

٨/٦/٢٠٢٣تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة



٧٣

-   2(11)025931
(21)2000101293
(22)2000/10/11
(71)BOEHRINGER   INGELHEIM PHARMA K G

  55216 -   Ingelheim am rhein - germany
(72)HECKEL, ARMIN

ROTH, GERALD, Jurgen

WALTER , RAINER

REDEMANN, Norber t

VAN MEEL, Jacobus

TONTSCH- GRUNT, ULRIKR

SPEVAK, WALTER

HILBARG , FRANK

ھدى احمد عبد الھادى(74)
تحضیرھا واستخدامھا كتركیبات صیدلیھ، ٦اندولینونات مستبدلھ في الموضع (54)
(31)10042696.4 - 19949208.5
(32)2000/8/31 - 1999/10/13
(33)DE - DE
(51)Int. Cl.  C07D 209/34, 401/12, 405/12 & a61k 31/404

١٠/١٠/٢٠٢٠تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة



٧٤

-   3(11)025924
(21)1996060574
(22)1996/6/22
(71)SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

RUE DE L'INSTITUT 89, B- 1330 RIXENSART -BELGIUM
(72)JULIEN PEETERMANS

PIERRE HAUSER

(73)
ھدي سراج الدین(74)
یومتركیبھ لقاح تتضمن انتیجن مقترن بعدید السكارید ممتز على فوسفات االلومن(54)
(31)9606032/2-  9525657/4 - 9513443/3 -9512827/8 -
(32)1995/6/23 - 1995/7/1 - 1995/12/15 - 1996/3/22
(33)GB - GB - GB - GB

٢١/٠٦/٢٠١٦تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة



٧٥

بیان
٢٠١٢اكتوبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس
)نموذج منفعة ( 



٧٦

ة ١٩المادة منللفقرة الثانیةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبقا "  انون حمای ة من ق وق الملكی حق
ـى و٢٠٠٢لســنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم رار من :  التى تنص علـــ راءة بق نح الب یكون م

ى  ة الت راع بالكیفی راءات االخت دة ب ى جری رار ف ذا الق شر ھ ك وین ى ذل الوزیر المختص أو من یفوضھ ف
"تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٧٧

-   1(11)025900
(21)2010020192
(22)2010/2/7
اسامھ محمد مصطفى محمد الفقى/الدكتور(71)

القاھره- شبرا - شارع الدكتور ابراھیم ناجى 40
اسامھ محمد مصطفى محمد الفقى/الدكتور(72)
(73)
اطار جدید لمنع ارتخاء اللوحات الزیتیھ و تفادى عیوب االطار التقلیدى(54)
(51)INT. CL. A01B1/00,E04D18/13

سنوات٧: مدة الحمایة



٧٨

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٧٩

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملكی. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٨٠

-   1(21)2003060580
(22)2003/6/18
بى اسیتیس بى فىدي اس ام(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)
عملیھ الزالھ االمونیا من تیار غاز یحتوى علي امونیا(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
دي اس ام بى اسیتیس بى فى:مـــن
استامیكاربون بى فى:الـــى

06/11/2002 :بـتاریخ

-   2(21)2004120509
(22)2004/12/15
ھیروز جى إم بى إتش. سى . دبلیو (71)

ھدى سراج الدین(74)
مستحضرات من معادن نبیلة ومستحضرات صقل وتلمیع لطباعة السكرین المباشرة وغیر(54)

المباشرة
نقل الملكیة:التقریر القانونى

إتشھیروز جى إم بى. سى . دبلیو :مـــن
.ام بى اتش اندكو كیھ جى شاس میتالز جىھیراوس بری:الـــى

07/11/2012 :بـتاریخ



٨١

-   3(21)PCT/NA2006/000702
(22)2006/7/27
انیلكتوال بروبرتى اسیت تراست٢٠١١(71)

االسكندریة–١١١٧ب . ص 

ھدى احمد عبد الھادى(74)
ناء االرسال المتقطعطریقھ ونظام لتحقیق الحد االدنى من النشاط اث(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
انیلكتوال بروبرتى اسیت تراست٢٠١١:مـــن
كورویرلیس لسینج سى ارل:الـــى

12/10/2011 :بـتاریخ

-   4(21)PCT/NA2006/000446
(22)2006/5/10
في. دي اس ام اي بي أسیسنس بي(71)
بادسمر احمد الل(74)
عملیھ لتحضیر حبیبات الیوریا(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
في.دي اس ام اي بي أسیسنس بي:مـــن
استامیكاربون بى فى:الـــى

7/11/2012 :بـتاریخ



٨٢

-   5(21)2009091329
(22)2009/9/8
شركھ مساھمھ ھولندیھ- دي اس ام اي بي اسیتس بي في(71)
سمر اللباد(74)
عملیة لتحضیر إسترات المیثیل لحمض أمیني(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
دي اس ام اي بي اسیتس بي في:مـــن
فىدى اس ام سینوكم فارماسیوتكالز ندرالندز بى:الـــى

23/10/2012 :بـتاریخ

-   6(21)2009101576
(22)2009/10/25
فیتفــلوب لیمتـــد ، شركة محدودة المسئولیة ، ، انجلترا(71)

.المتحدة ایھ كیو ، المملكة٣ایھ ، ٤نیوستریت سیجار ، لندن اى سى ٦ایت فلورو ، 

ھدى احمد عبد الھادى(74)
)شبشب ( رداء قــدم (54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
ـــد فیتفــلوب لیمت:مـــن
النیم دروب اس ایھ ار:الـــى

11/11/2012 :بـتاریخ

-   7(21)PCT/NA2005/000020
(22)2005/2/6
موتوروال انك شركة (71)
سمر اللباد(74)
طریقھ وجھاز إلجراء بحث حركھ تنبؤى سریع عالي الجوده(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
وال انك شركة موتور:مـــن
موتورال موبیلتى أى أن سى :الـــى

15/10/2012 :بـتاریخ



٨٣

-   8(21)2011091539
(22)2011/9/15
تیبون الیت میتال كوماى ال تى دى شارب كایوشي كى كایشا(71)
سمر اللباد(74)
ھیكل تصریف لمبادل حراره على شكل جنیح تبرید مجعد(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
شارب كایوشي كى كایشا:مـــن
نیبون الیت میتال كومبانى:الـــى

16/09/2012 :بـتاریخ

-   9(21)PCT/NA2007/000563
(22)2007/6/10
شركة مساھمھ ھولندیھ–. فى.دى اس ام اى بى اسیتس بى -1(71)

ھولندا–تى اى ھیرلین ٦٤١١–ل ، ان ا١ھیت اوفیرلون -1

سمر اللباد(74)
عملیة إلزالة األمونیا من تیار غاز یحتوي على األمونیا(54)

نقل ملكیة:التقریر القانونى
ھولندیھشركة مساھمھ–. فى.دى اس ام اى بى اسیتس بى -1 :مـــن
استا میكاربون بى افى:الـــى

11/04/2012 :بـتاریخ



٨٤

-   10(21)2008101671
(22)2008/10/12
شركة مساھمھ بریطانیة–سكول اوف فارماسى یونفیرستى اوف لندن (71)
سمر اللباد(74)
صیغة إمداد بعقار قولوني(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
یطانیةبرشركة مساھمھ–سكول اوف فارماسى یونفیرستى اوف لندن :مـــن
یونیفرسیتى كولدج لندن:الـــى

10/10/2012 :بـتاریخ

-   11(21)PCT/NA2007/000556
(22)2007/6/10
شركة مساھمھ ھولندیھ–. فى.دى اس ام اى بى اسیتس بى (71)
سمر أحمد اللباد(74)
وحده لزیاده انتاج الیوریا(54)

كیةنقل المل:التقریر القانونى
ھولندیھشركة مساھمھ–. فى.دى اس ام اى بى اسیتس بى :مـــن
فىاستامیكاربون بى:الـــى

02/10/2012 :بـتاریخ

-   12(21)PCT/NA2007/001217
(22)2007/11/7
شركة مساھمة ھولندیة–دي اس ام أي بي اسیتس بي في (71)
سمر احمد اللباد(74)
ركیز تیار كربامات امونیوم مائيطریقھ لت(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
شركة مساھمة ھولندیة–دي اس ام أي بي اسیتس بي في :مـــن
.Stamicarbon B.V :الـــى

02/10/2012 :بـتاریخ



٨٥

-   13(21)PCT/NA2006/000772
(22)2006/8/17
یطالیة محدودة المسئولیةشركة ا- ال .ار.ایكلیتیس اس(71)

وجدى نبیھ عزیز محام و وكیل براءات(74)
جھاز مركب على الجدار بطریقھ مستویھ لدعم مكونات كھربائیھ الكترونیھ(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
المسئولیةشركة ایطالیة محدودة-ال .ار.ایكلیتیس اس:مـــن
لیكویدیذونال این. ار . اكلیتیس اس :الـــى

' 11/11/2012 :بـتاریخ



٨٦

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٨٧

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
ك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان المال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٨٨

-   1(21)2008040643
(22)2008/4/20
ایھ جي سى فالت جالس یوروب اس ایھ(71)

بلجیكا-فورت بواتس-واترمایل - بروكسل. ١١٧٠-ب .ص، شوسي دي ال ھولب166

شركة أبو ستة وشركاه للخدمات اإلداریة واالستشاریة(74)
مواد حبیبیة تستخدم لتغلیف السیلینیوم(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ایھایھ جي سى فالت جالس یوروب اس:مـــن
ایھ جي سى جالس یوروب:الـــى

11/11/2012 :بـتاریخ

-   2(21)2008091574
(22)2008/9/22
شركة مساھمة ھولندیة–بي في . سولفاي بیولوجیكالز (71)

ھولندا–سي بي ویسب ١٣٨١- ان ال . ٣٦فان ھویتینالن . جیھ . سي 

سمر أحمد اللباد(74)
اعطاء اجسام فیروسیة عن طریق األنف او باالستنشاق(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
بي في . سولفاي بیولوجیكالز :مـــن
بي في . أبوت بیولوجیكالز :الـــى

2012/11/11 :بـتاریخ



٨٩

-  3(21)2009010004
(22)2009/1/4
بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت(71)

برلین المانیا١٧٨١٣٣٥٣مولر ستراس 

سھیر میخائیل رزق(74)
تركیب صیدلى یحتوى على رباعى ھیدرو حامض الفولیك(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اكتینجزلشافتبایر شیرنج فارما:مـــن
اكتینجزلشافتبایر فارما:الـــى

06/11/2012 :بـتاریخ

-  4(21)2011061073
(22)2011/6/22
فارماسیت انك(71)

الوالیات المتحده٠٨٥٤٠ا كولیج روود ایست، برینسیتون، نیوجیرسي 303

شادي فاروق مبارك(74)
نظائر نیوكلیوسید(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فارماسیت انك:مـــن
فارماسیت إل إل سى عنایة جیلید ساینسجیلید:الـــى

11/11/2011 :بـتاریخ



٩٠

-  5(21)2011061074
(22)2011/6/22
فارماسیت انك(71)

.الوالیات المتحده٠٨٥٤٠ا كولیج روود ایست، برینسیتون، نیوجیرسي 303

شادي فاروق مبارك(74)
تخلیق نیوكلیوسیدات من البیورین(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فارماسیت انك:مـــن
فارماسیت إل إل سى عنایة جیلید ساینسجیلید:الـــى

11/11/2012 :بـتاریخ

-  6(21)2011111955
(22)2011/11/20
فارماسیت، انك (71)

الوالیات المتحده٠٨٥٤٠ا كولیج روود ایست، برینسیتون، ان جیھ 303

شادي فاروق مبارك(74)
(54)N - [ ( R2` ) -2` -میثیل- ` ٢–فلورو -` ٢–دیوكسي – P-یوریدیلیل–` ٥-فینیل] - L-

میثیلیثیل استر وطریقھ انتاجھا- ١االنین 
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

فارماسیت، انك :مـــن
ساینسجیلید فارماسیت إل إل سى عنایة جیلید:الـــى

11/11/2012 :بـتاریخ



٩١

-   7(21)2011061072
(22)2011/6/22
فارماسیت انك(71)

الوالیات المتحده٠٨٥٤٠ا كولیج روود ایست، برینسیتون، نیوجیرسي 303

شادي فاروق مبارك(74)
نظائر نیوكلیوسید(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فارماسیت انك:مـــن
نایة جیلید ساینسفارماسیت إل إل سى عجیلید:الـــى

04/11/2011 :بـتاریخ



٩٢

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



٩٣

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 
ام  ة الخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذلك طبقـــاً ألحك ة الفكری ة الملكی انون حمای ق

"٢٠٠٢لسنھ ٨٢الصادر بالقانون رقم 



٩٤

جانسن فارما سوتیكا ان فى:یعلــــن1   -
بیرس بلجیكا٢٣٤٠-٣٠تورنھوتسفیج :المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣١/٠١/٢٠١٠الصادرة بتاریخ ٠٢٤٦٠٥لبراءة االختراع رقم 
مركبات سبیرو مضادة للھیستامین:فى شــأن
ھدى انیس سراج الدین:الوكـــیل

GOSSAMER SPACE FRAMES:یعلــــن2   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٩/١٢/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٠٢٥٣٢٥لبراءة االختراع رقم 
نظام نقطة توصیل لھا إطار ھیكلى:فى شــأن
ھدى آنیس سراج الدین:الوكـــیل

.ENI S.P.A:یعلــــن3   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٨/٠٦/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٠٢٥٧٣٤لبراءة االختراع رقم 
تروبش-عملیھ لتنقیھ تیار مائي ناتج عن تفاعل فیشر:فى شــأن
سمر اللباد:الوكـــیل



٩٥

كیھ جیھ. كو+ كلیمینز جیھ ام بي اتش + سشمیدت :علــــنی4   -
جمھوریة مصر العربیة-القاھرة - العتبة ١١٩٥ب .ص:المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٩/١١/٢٠٠٧الصادرة بتاریخ ٠٢٣٨٦٤لبراءة االختراع رقم 
الكروم مشكلة ثابتة حراریاً ومقاومة للتأكل–سبیكة من النیكل :فى شــأن
زیھ أخنوخ صادق الیاسن:الوكـــیل

.شركة مساھمة بلجیكیة-سولفاي :یعلــــن5   -
الجیزة٣٢شقة ٧شارع شاھین العجوزة، الدور ٤٦- ١١٥١١بالقاھرة ١٧١ب .ً◌ص:المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٩/٠١/٢٠٠٩خ الصادرة بتاری٠٢٤٢٨٦لبراءة االختراع رقم 
ریقة طور غازي تستعمل ھذه المادة الحفازةمادة حفازة و ط:فى شــأن
وجدى نبیھ عزیز:الوكـــیل

شركة مساھمة بلجیكیة-سولفاى :یعلــــن6   -
١١٥١١القاھرة ١٧١ب . ص:المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣٠/١٢/٢٠١٠الصادرة بتاریخ ٠٢٤٨٨٩براءة االختراع رقم ل
مفاعل و طریقة لتفاعل على األقل غازین بوجود طور سائل:فى شــأن
وجدى نبیھ عزیز عزت:الوكـــیل



٩٦

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



٩٧

-   1(21)010030457
(22)2010/3/22
جامعة االسكندریھ(71)

االسكندریھ-شارع افالطون برید الشاطبي –كلیھ الزراعھ 

ر مرغوبھ على ثمار غیذات فاعلیھ اكبر وتجنب اثار) االیثیفون ( تركیبات جدیده لالیثریل (54)
الفاكھھ

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(21)2010030494
(22)2010/3/25
ة محمود موسىولید اسام(71)

الجیزه- ستھ اكتوبر –السیاحیھ الرابعھ –٣٣٩قطعة 

المادیة الملموسةالجھاز الدعائى العارض للدعایة المرئیة و المقرؤة و المسموعة و(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(21)2010030517
(22)2010/3/29
ایناس محمد ابراھیم جابر(71)

طنطا اول ش المأمون البحرى عمارة شھاب

سبحھ رقمیھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٨

-   4(21)2010050727
(22)2010/5/3
احمد عبد الخالق عبد الرازق السحیمى(71)

المنوفیھ-الباجور -شبرا زنجى 

ىفرن السحیمى الشمس(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 

-   5(21)2010050770
(22)2010/5/11
المركز القومى للبحوث(71)

الجیزه-الدقى -التحریرشارع 

جھاز قیاس كفاءه اقمشھ فالتر تنقیھ 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 

-   6(21)2010050852
(22)2010/5/23
كوربوراشن. شارم –یونى (71)

الیابان- ٠١١١- ٧٩٩اھیم . شیكوكوشیو شي . شو . كینسى . شیموبون 182

منتج ماص(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/ بیانات و بعض ال



٩٩

-   7(21)2010060947
(22)2010/6/7
جى. لیندى ایھ (71)

میونیخ المانیا٨٠٣٣١كلوسترھوفشتراسھ 1

ركیبالتتركیب حفـاز الولیغمره االثیلین وعملیھ اولیغمره وطریقھ لتحضیر ھذا(54)
شركھ ابو ستھ وشركاه للخدمات االداریھ واالستشاریھ(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(21)2010071146
(22)2010/7/5
حسن مرسى حسن الجحاوى(71)

١٦٩شارع الجامعھ عماره ١دمیاط الجدیده ـ حى اول مجاوره اولى ـ منطقھ 

ابار البترول اختراع منصھ بترول غاطسھ تستخدم فى االصالح الفورى السریع لمواسیر(54)
جالمكسوره فى اعماق البحار واعاده تاھیل ھذه االبار لالنتا

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(21)2010071188
(22)2010/7/14
محمد جمال عبدالشافى مصطفى(71)

شارع مصطفى كامل٨–بھتیم –شبرا الخیمھ –القلیوبیھ 

تطویر المحركات االحتراق الداخلى(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 



١٠٠

-  10(21)2010091492
(22)2010/9/5
عبدالرحمن محمد عبدالمنعم رضوان(71)

الشرقیھ–بلبیس –الدھاشنھ –المقیبره –منزل الحاج محمد عبدالمنعم 

جھاز موفر الطاقھ لتحلیھ المیاه(54)
ر اإلدارة الخاص باستیفاء قرااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11(21)2010091511
(22)2010/9/7
محمد عبد الحلیم عبد العزیز الشیخ(71)

دار السالم–ش حسن مطر الماله 6

ن و السیاراتجھاز انذار ضد السرقھ للمساك(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(21)2010091525
(22)2010/9/8
لى حسنمحمد عبد هللا الحسینى ع(71)

محافظھ الشرقیھ–ش ترعھ الدایدامون –قسم ثان –فاقوس 

LCD حافظھ اكریلیك للشاشھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الطلبالفكرة المقدمة ومرفقات أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠١

-  13(21)2010091541
(22)2010/9/15
محمد حسین محمود الھایشھ(71)

شارع الھایشھ من شارع الثانویھ٦المنصوره 

تقنیھ حفر ابار مبتكره بارخص التكالیف وفى اقصر مده وباي عمق(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 

-  14(21)2010101659
(22)2010/10/3
جي. لیندى ایھ (71)

میونیخ، المانیا٨٠٣٣١كلوسترھوفشتراسھ، 1

باستخدامھلتحضیره وعملیھ الجراء اولیغمرهحفاز الولیغمره االثیلین، طریقھ(54)
شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(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 

-  15(21)2010101665
(22)2010/10/3
شركھ امریكیھ مساھمھ–ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)

المریكیھالوالیات المتحده٤٥٢٠٢وان بروكتر اند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، اوھایو 

منظفات غسیل تحتوى على ماده خافضھ للرغوه(54)
ھدى سراج الدین(74)

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



١٠٢

-  16(21)2010101670
(22)2010/10/3
مارالنفیل اس بى ایھ(71)

ایطالیا–) ام اى ( میالنو ٢٠١٥٩- اى . ١٤فیا باسترینجو 

وحده داخلیھ اللواح طاقھ كھربیھ(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 

-  17(21)2010101672
(22)2010/10/3
محمد بدر محرم عبد الحافظ(71)

المنیا- دیرمواس-بنى حرام

قاطع القطر الكامل لالسطوانھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعض التعدیالت لموضوعأو إجراء ب/ بعض البیانات و 

-  18(21)2010101686
(22)2010/10/5
حسن مختار محمد سلیمان(71)

سوھاج حى شرق امام مدرسھ عرب االطاولھ بجوار مسجد فاطمھ الزھراء

ماسك ابر جراحى(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٣

-  19(21)2010101692
(22)2010/10/7
شل انترناشیونال ریسیارش ماتشابیج بي في(71)

ھولندا-اتش ار زا ھاجي ٢٥٩٦- ان ال٣٠كاریل فان بیالندتالن 

عملیھ لتحضیر الكیلین جلیكول(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 

-  20(21)2010101702
(22)2010/10/10
طارق محمود سید(71)

شارع الشھید حسنى حماد متفرع من احمد زكى با المعادى حلوان31

انذار حریق(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبراء بعض التعدیالت لموضوعأو إج/ بعض البیانات و 

-  21(21)2010101800
(22)2010/10/26
ایھ بى بى تكنولوجى لیمتد(71)

زیوریخ سویسرا٨٠٥٠-افولترنستراس سى اتش 44

طریقھ تصنیع ملف محول(54)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى (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 



١٠٤

-  22(21)2010101818
(22)2010/10/28
رضا عماره رزق السید(71)

٤شقھ -الدور الرابع -ع من شارع مستشفى الصدر المتفر-شارع الورد 9

المنظم االمثل لالستھالك الكھربائى(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(21)2010111863
(22)2010/11/3
محمد حامد عبد المعطى شعبان(71)

محافظھ الشرقیھ-الزقازیق-شارع محمد الطوخى٦برج الكوظ 

نظام تعلیق للسیارات بالكتروھیدرولیك(54)
باستیفاء قرار اإلدارة الخاصاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  24(21)2010111895
(22)2010/11/8
محمدمتولى محمدمتولى المصرى(71)

القلیوبیھ- مركز كفر شكر-الشقر

الكھرباء الذاتیھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٥

-  25(21)2010111919
(22)2010/11/11
محمد السید احمد احمد صرصار(71)

٢١٥٥٢اللبان –) ١٠( شقھ ) ٢( بلوك –ھ سوق الجمع–المساكن االقتصادیھ 

نظام متقدم النبوبیھ و تملیح االمعاء الحیوانیھ المصنعھ(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 

-  26(21)2010111920
(22)2010/11/11
بایر كروبسینس ایھ جي(71)

مونھیم، المانیا٤٠٧٨٩، ٥٠ستراس - نوبل-الفرید

صیغ مبید حشري ذات تاثیر طویل المدى محسن على االسطح(54)
شادي فاروق مبارك(74)

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

-  27(21)2010111934
(22)2010/11/14
شل انترناشیونال ریسیارش ماتشابیج بي في(71)

ھولندا-اتش ار زا ھاجي ٢٥٩٦- لان ا٣٠كاریل فان بیالندتالن 

او الكیلین جلیكول/ عملیھ لتحضیر كربونات الكیلین و(54)
سمر احمد اللباد(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 



١٠٦

-  28(21)2010111950
(22)2010/11/22
شركة أمریكیة مساھمة–ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

آلمریكیةالوالیات المتحدة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، آوھایو 

لسان تثبیت(54)
ھدى انیس سراج الدین(74)

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

-  29(21)2010111956
(22)2010/11/22
مراد احمد احمد احمد الدیب(71)

القاھره–حلمیھ الزیتون –لكافور شارع ا25

)االبعاد الثالثھ( مجرى صرف المطر فى الفراغ (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(21)2010111968
(22)2010/11/22
طارق صادق عبد الحمید احمد(71)

٢فیال رقم ١٤٠٦٨بلوك–٢الحى السادس مدخل –مدینھ العبور 

حوائط وقطاعات سیرامیك ثنائى االوجھ(54)
باستیفاء قرار اإلدارة الخاص اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٧

-  31(21)2010111982
(22)2010/11/25
محمد احمد السید عواد(71)

جمھوریھ مصر العربیھ محافظھ الشرقیھ مدینھ الزقازیق

حزام الطوارى(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 

-  32(21)2010111986
(22)2010/11/28
تى دى دبلیو دیالویر انك(71)

ویملنجتون ، دیالویر ، الوالیات المتحده االمریكیھ٧٨٠ماركت ستریت ، سویت 1100

اغالق قابل لالثبات ونظام قفل ممر اسطواني(54)
مكتب الدیب(74)

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

-  33(21)2010111988
(22)2010/11/28
جوبان جالس فرانس- سانت(71)

كوربفوا ، فرنسا٩٢٤٠٠-افینى دالزاس ، ف 18

خلیھ فولت ضوئیھ وركیزه خلیھ فولت ضوئیھ(54)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

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



١٠٨

-  34(21)2010111999
(22)2010/11/28
محمود محمد عادل محمود الصوفى(71)

التجاري امام مركز تدریب منوفعماره السجل٨٠٢المنوفیھ منوف شقھ 

مولد كھرباء فضائى مستمر الطاقھ مزود بنظام الدفع الفوتوني(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(21)2010122064
(22)2010/12/6
المركز القومى للبحوث(71)

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

تولیفھ بودره خبیز امنھ تحتوى على بعض العناصر الغذائیھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  37(21)2010122105
(22)2010/12/12
بوتشر جواكیمم(71)

ھنج ستباشروف٦٧٨٢٢.٥ھوف ستریز 

عضویھ لھاج ركائز غرس ، محسنات التربھ، و اسمدهتثبیت تقنى بیئى وطریقھ النتا(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 



١٠٩

-  38(21)2010122195
(22)2010/12/26
نسرین سید عبد العزیز اسماعیل(71)

حلوان-ثالث القاھره الجدیده –B44 مرتفعات جولف القطامیھ296

فاكھھ مجففھ(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(21)2010040692
(22)2010/4/28
رضا السید عبد العزیز(71)

شبرا الخیمھ–مدینھ فتح –شارع الدكتور مصطفى عبد الحكیم 1

جھاز لتفریغ وتعبئھ الخضروات لعمل المحاشى(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 

-   40(21)2010101663
(22)2010/10/3
انتربرایزیس انك١جلوبال (71)

امریكا٧٧٢٥٧ھاوستون تى اكس ٥٧٢٣٣٥بي او بوكس 

التلیفون المحمولتشفیر بیانات حساب التسدید في نظام معامالت الدفع باستخدام اجھزه(54)
ھدى 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 



١١٠

-   41(21)2008030347
(22)2008/3/2
شركة مساھمة سویسریة–الروش ایھ جى - ھوفمان٠اف(71)

سویسرا–بازل ٤٠٧٠-، سى اتش ١٢٤جرینزاتشرستراس 

مشتقات البیرازولون(54)
سمر اللباد(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 

-   42(21)2008030358
(22)2008/3/2
ال ال سي شركة مساھمة امریكیة. ابراكسز بیوسینیس (71)

امریكا-٩٠٠٢٥سي ایھ . تي اتش فلور لوس انجیلوس ٢٠. ویلشیر بولیفارد 11755

تركیبات وطرق لتحضیر عقاقیر شحیحة الذوبان فى الماء ذات ثبات محسن(54)
سمر أحمد اللباد(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 

-   43(21)2008030360
(22)2008/3/2
ھوسي فارماسوتیكالز اى ان سى شركھ مساھمھ امریكیھ(71)

امریكا- ٤٨٠٧٦، سوسفیلد ام اى ٢٠١ویست تولیف میل رواد ، سوتى 16800

معدالت للثیرامیوتین(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 



١١١

-   44(21)2008030376
(22)2008/3/5
بلكسیكون انك(71)

االمریكیھ، الوالیات المتحدة٩٤٧١٠بولیفارد درایف ، سویت ا ، باركلى كالیفورنیا 91

الفعالھPPAR مركبات(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/ بیانات و بعض ال

-   45(21)2008030384
(22)2008/3/5
شركة مساھمة أمریكیة–سمیزكلین بیشام كوربوراتشن (71)

امریكا- ١٩١٠١بي ایھ . فیالدیلفید . ٧٩٢٩بوكس .اوه . انن فرانكلین بالزا بي 

PLK كبات بنز إیمیدازول ثیوفین كمثبطات لمر(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 

-   46(21)2008030395
(22)2008/3/9
ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة - ٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

اوكسو -٢-میثیل ثنائى–٤-) ٢-) ٤، ٤من II تخلیق وتمییز الشكل المتعدد لشكل(54)
)یل –٣-اوكسازولیدین 

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



١١٢

-   47(21)2008030421
(22)2008/3/11
ارینا فارماسیوتیكالز انك ، شركة متحدة(71)

المتحدة ، الوالیات٩٢١٢١-٣٢٢٣نانسى ریدج درایف ، سان دییجو ، كالیفورنیا 6166
االمریكیة

معدالت االستقالب ومعالجة االضطرابات المتعلقة بھ(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/ یانات و بعض الب

-   48(21)2008030428
(22)2008/12/3
شركھ بریطانیھ مساھمھ–ارو ثیرا بیوتیكس لیمتد(71)

بریطانیا-دى ایھ١١ترینیتى ستریت ، لندن اس اى – 7

C ى عالج االلتھاب الكبدىمشتقات بیفنیل واستخدامھا ف(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 

-   49(21)2008030434
(22)2008/3/12
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع- المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33

زراع قصیرمجس جزیئى لتحدید مناطق انتاج الرنا على الكروموسومات التى لیس لھا(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 



١١٣

-  50(21)2008030444
(22)2008/3/16
تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة ، الیابـــان(71)

، الیابان٥٤١–٠٠٤٥اوساكا –كو –م ، شو كو- ٤دوشوماشى 1-1

، ٣–] بیریدینیل -١- أمینو -٣R) -3[ ( - ٦[[ - ٢متعددات أشكال من ملح البنزوات من (54)
] مثیل ] بیریمیدینیل – ( H ٢( ١–ثانى أكسو - ٤، ٢–مثیل -٣-ثانى ھیدرو -٤

بنزونیتریل ، وطرق إستخدامھا
دىھدى أحمد عبد الھا(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(21)2008030456
(22)2008/3/17
الوالیات اى ار ام ل ل س ، شركة متحدة ،- ٢وسریةنوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، س-1(71)

المتحدة االمریكیة
اتش ام ، اتش ام ال اكس ، ھامیلتون ،- ٢، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیخستراس -1

.الوالیات المتحدة االمریكیة 
C-KIT لمستقبالتمركبات وتركیبات تحتوى على ثانى اریل امین ، واستخدامھا كمنغمات(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/ بعض البیانات و 



١١٤

-  52(21)2008030458
(22)2008/3/18
شركة سویدیة مساھمة–. كا أیھ بى أسترا زینی(71)

السوید-سودرتالجى ١٥١٨٥–أس 

NK - 3 الكیل سلفوكسید كوینولینات كلیجاندات مستقبل(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

-  53(21)2008030467
(22)2008/3/18
شركة مساھمة سویدیة–استرازینكا ایھ بي (71)

السوید–سودیرتالج ١٥١٨٥-اس 

بمركبات بیریدین یل بھ استبدال–٣–تریازول –) فینیل أیزو كسازولیل إیثوكسي) – 5(54)
لعالج االضطرابات العصبیة أو النفسیة

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 

-  54(21)2008030473
(22)2008/3/19
نوفارتیـس أ ج ، شركة مساھمة(71)

، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیختستراس 

تخلیق مثبطات رنین تتضمن تفاعل االضافة الحلقیة(54)
ھدى عبد الھادى(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 



١١٥

-  55(21)2008030483
(22)2008/3/23
ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة - ٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

فینیل إیمیدازولون -٥-] فینیل ) ثانى فلورو میثوكسى ( -٤-مستبدل [ -٥-بات امینو مرك(54)
سیكریتاز–كمثبطات بیتا 

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

-  56(21)2008030514
(22)2008/3/26
نیوروكرین بیوسینسس إنك-٢إس بى فارمكو بورتوریكو إنك – 1(71)

00918 مانوز ریفیرا أفنیو سان جون بورتوریكو٢٥٤بى بى فى تاور ، الدور الثامن -1
٩٢١٢١ساندیجو كالیفورنیا ساینس سنتر درایف ،١٠٥٥٥-٢)الوالیات المتحدة )
)الوالیات المتحدة )

مضادات مستقبل بیریمیدینیل مفیدة كعامل إطالق] ألفا –٥، ١[ مشتقات بیرازولو (54)
( CRF ) كورتیكوتروبین

ھدى آنیس سراج الدین(74)
باستیفاء قرار اإلدارة الخاصاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  57(21)2008030524
(22)2008/3/27
شركة مساھمة سویسریة–اوریس میدیكال ایھ جي (71)

–ن دودینجی٣١٨٦-سي اتش . ١٦ھاوبت ستراسي . اوه انت تریوھاند ایھ جي / سي 
سویسرا

تركیبات صیدالنیة لمعالجة اضطرابات األذن الداخلیة(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 



١١٦

-  58(21)2008030526
(22)2008/3/30
شركة امریكیھ–أراى بیوفارما إنك –٢شركة أمریكیھ-إنترمیون ، إنك -1(71)

وولنت ستریت ،٣٢٠٠–٩٤٠٠٥٢بایشور بولیفارد ، بریسبان ، كالیفورنیا 3280 – 1
٨٠٣٠١بولدر ، كولورادو 

.الكبد المسبب اللتھابC فیروسى للفیروسمركبات وطرق لتثبیط التكاثر ال(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 

-  59(21)2008030545
(22)2008/3/30
شركة مساھمة المانیة–افینتیس- سانوفي (71)

ألمانیا–فرانكفورت ٦٥٩٢٩، ٥٠برینینج ستراسي 

كمواد صیدلیةأوكسا ثاني ازولون عملیات لتحضیرھا واستخدامھا-٤-٢-١مشتقات فنیل ،(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 

-  60(21)2008081313
(22)2008/8/3
أ ، شركة مساھمة. نســتك س (71)

فیفى ، سویسرا١٨٠٠- ٥٥افنیــو نسلھ 

بروتین مصل اللبنجزیئات (54)
مكتب الدیب محامون(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 



١١٧

-  61(21)2010010105
(22)2010/1/19
شل انترناشیونال ریسیارش ماتشابیج بى فى(71)

ھولندا-اتش ار زا ھاجى ٢٥٩٦- ان ال٣٠كاریل فان بیالندتالن 

عملیھ لتحضیر مركبات الكیلین جلیكول(54)
سمر اللباد(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(21)2010010108
(22)2010/1/20
ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)

الوالیات المتحده المریكیھ٤٥٢٠٢وان بروكتر اند جامبل بالزا سینسیناتى اوھایو 

منتج ماص(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 

-  63(21)2010030455
(22)2010/3/22
حسن عبد هللا حسن(71)

الحضرة القبلیھ-شارع السرخسى3

مبید حیوى واسع المجال(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 



١١٨

-  64(21)2010060948
(22)2010/6/7
سولفاى(71)

بروكسیل بلجیكا١٠٥٠رو دى برنس البیر 33

الدیكلوروبروبانولمنتج اساسھ الغلیسرول و عملیھ للحصول علیھ و استعمالھ فى صناعھ(54)
وجدى نبیھ عزیز(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 

-  65(21)2010061040
(22)2010/6/17
بوستیك اس ایھ(71)

كوربیفوى فرنساF-92400 ٦رو ھینرى ریجنولت ال دیفینس 16-32

ق ثابتھ تجاه الحرارهمواد الصقھ حساسھ للضغط ذات قوه لص(54)
شادى 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 

-  66(21)2010071282
(22)2010/7/29
بى بى جى اندستریز اوھایو انك ، شركھ متحده(71)

، الوالیات المتحده االمریكیھ٤٤١١١ستریت ، كلیفالند ، اوھایو ١٤٣ویست 3800

عامل مشتت للصبغھ(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 



١١٩

-  67(21)2010091476
(22)2010/9/1
محمد محمود سید السایح(71)

المھندسین- ش محمد عبد العاطى متفرع من شارع السودان 1

الخلفىلرادیو و خورزمیات االسقاطتحدید اماكن االشیاء باستخدام موجات ا(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 

-  68(21)2010101689
(22)2010/10/7
سید ریاض مصطفى حسنمحمد(71)

محافظھ البحیره مركز كوم حماده قریھ بریم حاره الكبار

تطویر عمل اطار سیاره و حزام امان ومساحھ(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 

-  69(21)2010101690
(22)2010/10/7
بایر كروبسینس ایھ جي(71)

مونھیم، المانیا٤٠٧٨٩، ٥٠ستراس - نوبل-الفرید

اتحادات من عوامل تنظیم حیویھ ومبیدات للحشرات او مبیدات للفطریات(54)
شادى 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 



١٢٠

-  70(21)2010101703
(22)2010/10/10
باسف كوربوریشین(71)

امریكا–٠٧٩٣٢ان جى –لورھام بارك ف- كامبوس درایف 100

تركیبات مبیده لالفات(54)
طھ حنفى 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 

-  71(21)2010101765
(22)2010/10/20
اسالم السید رمضان علي(71)

ش صالح الدین السیوف٦٨–ثقیف الحضره القبلیھ ٤٩-عزبھ الحاج على العواید36
شماعھ

المیكرسكوب التفاعلى(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 

-  72(21)2010111998
(22)2010/11/28
محمود محمد عادل محمود الصوفى(71)

عماره السجل التجاري امام مركز تدریب منوف٨٠٢المنوفیھ منوف شقھ 

بضواغط الھواءمولد كھرباء خاص(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 



١٢١

-  73(21)2010112000
(22)2010/11/28
الصوفىمحمود محمد عادل محمود(71)

عماره السجل التجاري امام مركز تدریب منوف٨٠٢المنوفیھ منوف شقھ 

نفق ھواء عمودي للقفز الحر الترفیھي صدیق للبیئھ(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 

-  74(21)2010112002
(22)2010/11/29
سانت جوبان جالس فرانس ، شركھ متحده(71)

كوربفوا ، فرنسا٩٢٤٠٠لفستى دالزاس 18

خلیھ كھروضوئیھ و ركیزه خلیھ كھروضوئیھ(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 

-  75(21)2010122018
(22)2010/12/1
ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)

ا سینسیناتىوان بروكتر اند جامبل بالز

تركیب منظف(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 



١٢٢

-  76(21)2010122085
(22)2010/12/9
عالء خیرهللا عبد العلیم الصیفى(71)

شارع شبرا روض الفرج القاھره) ٤٦(

المركبـات والسـیارات مـانـع سـقـوط االمـطـار والثـلـوج عـلى السـطـح الخــارجى لـزجـاج(54)
والطـائرات

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

-  77(21)2010122126
(22)2010/12/15
ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)

المریكیھالوالیات المتحده٤٥٢٠٢وان بروكتر اند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، اوھایو 

تركیب للغسیل(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 

-  78(21)2010122157
(22)2010/12/20
عمرو عبد الناصر عبد الحق عبد البارى(71)

ش قاسم متفرع من ش سیالھ اوالد نصیر سوھاج5

محدد نسبھ تلوث الھواء بالمواد الصلبھ(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 



١٢٣

-  79(21)2010122208
(22)2010/12/27
حسن صالح حسین حسن(71)

اكتوبرمدینھ السادس من-٣شقھ-)العقد الثانى(الشارع الفاصل بین الخامس والسادس370

لعبھ االحتالل(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 

-  80(21)2010122230
(22)2010/12/30
ا ، شركھ مساھمھ. فومینیـــا س (71)

اسبانیا) فالنسیا ( بیترا ٤٦١١٧/ ان ئى . كارترا دیل بال اس 

خزانات المراحیض) تعبئھ(قابلھ للتعدیل لملئ ) حنفیھ( صنبور (54)
ھدى عبد الھادى(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 

-   81(21)2010050905
(22)2010/5/31
الشركھ السعودیھ للصناعات االساسیھ(71)

، المملكھ العربیھ السعودیھ١١٤٢٢، الریاض ٥١٠١ب .ص

اولفین خطیھ-تركیب حفاز وعملیھ لتحضیر مركبات الفا(54)
ت االداریھ واالستشاریھشركھ ابو ستھ وشركاه للخدما(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 



١٢٤

-   82(21)008020199٢
(22)2008/2/4
شركة فرنسیة مساھمة–سیرفیر لي البوراتورز(71)

كوربیفوى سیدكس ، فرنسا٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز 12

تشتمل على مركبات نظائر كامبتوثیسین جدیده وطریقھ لتحضیرھا وتركیبات صیدالنیھ(54)
المركبات المذكوره

سمراحمد اللباد(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء م الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعد:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   83(21)2008020200
(22)2008/2/4
شركة فرنسیة مساھمة–لي البوراتورز سیرفیر (71)

، فرنساكوربیفوى سیدكس٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز 12

تحتوي على مركبات نظائر كمبتوثیسین جدیده، وطریقھ لتحضیرھا وتركیبات صیدالنیھ(54)
المركبات المذكوره

سمر أحمد 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 

-   84(21)2008020244
(22)2008/2/11
بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركھ محدوده المسئولیھ ، المانیا(71)

انجلھایم ، المانیا٥٥٢١٦/ ١٧٣بنجر ستراس 

مھا كادویھمختاره ، طرق انتاجھا واستخداCGRP مضادات(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 



١٢٥

-   85(21)2008020296
(22)2008/2/20
شركھ انجلیزیھ محدوده المسئولیھ–جالكسو جروب لیمتد (71)

المملكھ صفر ان ان٦جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى افینیو جرینفورد میدل اسكس یو بى 
المتحده

استخدام مشتقات ازابیسیكلو ھكسان(54)
ھدى انیس سراج الدین(74)

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

-   86(21)2010091639
(22)2010/9/29
شركھ امریكیھ مساھمھ–ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)

المریكیھالوالیات المتحده٤٥٢٠٢سینسیناتى ، اوھایو وان بروكتر اند جامبل بالزا ،

تركیب منظف یحتوى على صبغھ نشطھ(54)
ھدى سراج الدین(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 

-   87(21)2010122217
(22)2010/12/29
اسامھ مجاھد احمد البطاوى(71)

المنوفیھ-شبین الكوم -ملیج 

موفر میاه للطوارى و تعدیالت على السخانات الكھربیھ(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 



١٢٦

-   88(21)2008010062
(22)2008/1/13
شركة مساھمھ امریكیھ. امجین مونتاین فیو اى ان سى (71)

مریكاا–٩٤٠٤٣بایشور باركواى مونتان فیو ، سى ایھ 2450

IL-6 بروتینات ربط(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 

-   89(21)2010122196
(22)2010/12/26
نسرین سید عبد العزیز اسماعیل(71)

حلوان-ثالث القاھره الجدیده –B44 مرتفعات جولف القطامیھ296

بطاطس مجففھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبلموضوعالتعدیالتأو إجراء بعض/ بعض البیانات و 



١٢٧

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١٢٨

-   1(21)2008121952
(22)2008/12/2
-دافید جون باركیر -جوجندر باجوا -نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سوسریة (71)

SLADE, Joel
المتحدة الوالیات-ة االمریكیة الوالیات المتحد٥-، سویسرا ٤٠٥٦، بازل ٣٥لیخستراس 
Theresa Drive,Flanders, New Jersey 07836 ١٤- االمریكیة 

) إثیل) یل-٣-اندول-١H-مثیل-٢(- ٢[[[-٤[- ٣- ھیدروكسي-N طریقة تصنیع أمالح من(54)
بروبان أمید-٢E-2- فنیل] مثیل] أمینو

رفض فنى:التقریر القانونى

-   2(21)2010060988
(22)2010/6/13
راتب رشاد السید جاب هللا(71)

بحیره-ابوحمص –سحالى المحطھ او قریھ رستم 

جھاز انذار السرقھ باالتصال بصاحب الشان(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر



١٢٩

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٣٠

-   1(11)021278
(21)1997101116
ماكینھ تشكیل بنیوھات اكریلیك(54)

THE FORMING MACHINE IS USED FOR FORMING PRE-
HEATED WITH DIFFERENT SIZES AND DESIGNS FOR
DIFFERENT TYPES OF BATHTUBS AND SHOERTRAYS TO
FORM THE BODY OF THE ACRLIC BATHTUB.

لبیب صبحى لبیب حنا/ مھندس (71)

-   2(11)021994
(21)1998101271
بھ رأس مسلحةقضیب سكة حدید(54)

RAILWAY RAIL WITH REINFORCED HEAD

سوج ریل(71)
محمد محمد بكیر(74)

-   3(11)022320
(21)1998101216
قصب السكر طریقة لتحضیر خلیط من أحماض دھنیة أولیة عالیة الوزن الجزیئى من شمع(54)

واستخدمھا صیدلیاً 
MITURE OF PRIMARY FATTY ACIDS OF HIGH MOLCCULAR
WEIGHT OBTAINED FROM SUGAR CANE WAX AND ITS
PHARMACEUTICAL USES.

أ.البوراتوزیر دالمر س (71)
اخنوخ صادق الیاس(74)



١٣١

-   4(11)023217
(21)2002101175
یلوكسكامطریقھ لتحضیر اقراص سریعة الذوبان فى اللعاب لعقار الم(54)

RAPID SALIVA SOLUBLE TABLETS FOR MELOXICAM

سالى عادل عبد الحلیم-محمد فرید الملیجى -محمد احمد النبراوى (71)

-   5(11)023218
(21)2002101176
واللثةطریقة لتحضیر ھالم فمى لعقار المیلوكسكام لعالج امراض التھابات الفم(54)

DENTO-ORAL GEL OF MELOXICAM FOR TREATMENT OF
ORAL

سالى عادل عبد الحلیم-محمد احمد النبراوى -محمد فرید الملیجى (71)

-   6(11)023337
(21)2002101191
إطارات للمركبات ذات تركیب محسن للشفة الخارجیة(54)

.PNEUMATICO PER RUOTE DI VEICOLI CON STRUTTURA DI
TALLONI PERFEZIONATA

أ. ب. بیریللبینو ماتیش س(71)

-   7(11)023756
(21)1998101329
برولین-Dمشتقات(54)

D- PROLINE DERIVATIVES

.ج . ھوفمان الروش أ. ف (71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٣٢

-   8(11)023872
(21)2000101265
یل-٤- كوینولین ١١مشتقات (54)

QUINOLIN-4-YL DERIVATIVES II

ف ھوفمان الروش ا ج(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   9(11)020114
(21)1992100639
طریقھ لتحضیر تركیبات ایفوسفامید محسنھ مجففھ بالتجمد(54)

IMPROVED LYOPHILIZED IFOSFAMIDE COMPOSITIONS

مایزر سكویب كومبانى- بریستول (71)
ھدي سراج الدین(74)

-  10(11)021876
(21)1995100841
غطاء الداه ماصھ یستخدم لمره واحده(54)

DISPOSABLE COVER FOR AN ABSORBENT MATERIAL

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



١٣٣

-   11(21)1998101214
(22)1998/10/8
مضادات البروستاجالنیدین(54)

POSTAGLANDIN AGONISTS

فایزر انك (71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   12(21)2001101136
(22)2001/10/24
اده مغناطیسیھجھاز لنقل جزیئیات من م(54)

DEVICE FOR TRANSPORTING PARTICLES OF MAGNETIC
MATERIAL

فى. شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى بى (71)
سمراحمد اللباد(74)

-   13(21)2003100958
(22)2003/10/1
تلیفون للصم والبكم(54)

DEAF AND MUTE TELEPHONE

محمد حمزة محمود ابو العینیناحمد(71)
احمد محمد حمزة محمود ابو العینین(74)



١٣٤

-   14(21)2006100551
(22)2006/10/16
دیازیبینو كوینولینات ، وتخلیقھا والمركبات الوسیطة لھا(54)

TETRAHYDROQUINOLINES, SYNTHESIS THEREOF AND
INTERMEDIATES THERETO

ویــث ، شركة متحدة(71)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى (74)

-   15(21)2008030439
(22)2008/3/13
منھ FC وشظیةC مولد ضد خیمري یحتوي على عدید ببتید فیروس التھاب الكبد الوبائي(54)

النتقاء استجابة مناعیة
CHIMERIC ANTIGEN CONTAINING HEPATITIS C VIRUS
POLYPEPTIDE AND FC FRAGMENT FOR ELICITING AN
IMMUNE RESPONSE

شركة مساھمة كندیة–فیریكس میدیكال كورب (71)
سمر اللباد(74)

-   16(21)2008040555
(22)2008/4/1
مركبات جدیدة(54)

NEW COMPOUNDSI

شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى (71)
ھدى سراج الدین(74)



١٣٥

-   17(21)2008040561
(22)2008/4/2
مركب امین حلقى جسرى وعامل لمكافحھ االفات(54)

BRIDGED CYCLIC AMINE COMPOUND AND PEST CONTROL
AGENT

الیابان–نیبون سودا كو لیمتد(71)
ھدى سراج الدین(74)

-   18(21)2008040609
(22)2008/4/14
تجمیعھ من طرق عالج اضطرابات الجھاز العصبى المركزى باستخدام جرعھ صغیره من(54)

ایسیتالوبرام وبیبربیون
METHODS OF TREATING CENTRAL NERVOUS SYSTEM
DISORDERS WITH A LOW DOSE COMBINATION OF
ESCITALOPRAM AND BUPRION

اى ان سى. فوریست البورتویز (71)
سمر اللباد(74)

-   19(21)2008040679
(22)2008/4/23
مركبات ثالثیة الحلقیة مفیدة كناھضات مستقبل اكسیتوسین(54)

TRICYCLIC COMPOUNDS USEFUL AS OXYTOCIN
RECEPTOR AGONISTS

متحدةویــث ، شركة (71)
ھدى عبد الھادى(74)



١٣٦

-   20(21)2008040680
(22)2008/4/23
المناعة في اإلنسانمشتق كربامویل بیریدون متعدد الحلقات لھ فعالیة تثبیط فیروس نقص(54)

POLYCYCLIC CARBAMOYLPYRIDONE DERIVATIVE
HAVING INHIBITORY ACTIVITY ON HIV INTEGRASE

شركة محدودة یابانیة–ال تي دي . اند سي اوه . شیونوجي (71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   21(21)2008040713
(22)2008/4/30
A نظیر ثنائى أزونامید(54)

DIAZONAMIDE A ANALOG

بورد اوف ریجنتسى ذى یونیفرستى اوف تكساس سیستم(71)
الھادىھدى عبد(74)

-   22(21)2008060942
(22)2008/6/5
لعالج اإلعراض السلبیة النفصام العقليCBI استخدام عامل مضاد(54)

USE OF A CB1 ANTAGONIST FOR TREATING NEGATIVE
SYMPTOMS OF SCHIZOPHRENIA

كیةشركة مساھمھ امری–افینتس فارماسیوتیكالس اى ان سى (71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٣٧

-  23(21)2008061039
(22)2008/6/18
.لعالج تكاثر االوعیة البصریة،RNAI الذي یسببھHIFIA تثبیط(54)

RNAI-MEDIATED INHIBITION OF HIF1A FOR TREATMENT
OF OCULAR ANGIOGENESIS.

.یكیةشركة امر- ألكون ریسیرش لیمتد (71)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

-  24(21)2008081410
(22)2008/8/20
تصمیم ابتكار دعائي(54)

Creation Advertising Design

محمد جابر عبد الحق حسن سالمھ(71)

-  25(21)2008101657
(22)2008/10/8
غازات البیوجاز) ١رف الصحى جھاز تحویل میاه الص(54)

gfgfgh

حسام نصار محمود ابو زید طلبة(71)



١٣٨

-  26(21)2008101685
(22)2008/10/14
- ] أنیلینو) میثوكسىبیریدینیل–٢(–٤-كلورو – N –}4 –[3 – (E) أمالح مالیات من(54)

والصور ، بیوتینامید -2- )ى مثیل أمینوثان(- ٤- ) كوینولینیل-٦-إیثوكسى - ٧- سیانو -٣
وطرق إلستخدامھا، وعملیات لتحضیرھا ، البلوریة منھا 

MALEATE SALTS OF (E)-N-{4-[3-CHLORO-4-(2-
PYRIDINYLMETHOXY)ANILINO]-3-CYANO-7-ETHOXY-6-
QUINOLINYL}-4-(DIMETHYLAMINO)-2-BUTENAMIDE,
CRYSTALLINE FORMS THEREOF, PROCESSES FOR THEIR
PREPARATION, AND METHODS FOR THEIR USE

ویث ، شركة متحدة(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  27(21)2008101691
(22)2008/10/15
مركبات ثیینوبیریمیدین وبیرازولوبیریمیدین واستخدامھا كمثبطات(54)

THIENOPYRIMIDINE AND PYRAZOLOPYRIMIDINE
COMPOUNDS AND THEIR USE AS mTOR KINASE AND PI3
KINASE INHIBITORS

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  28(21)2008101775
(22)2008/10/29
لتوفیر الطاقةPSP لوحة(54)

PANEL PSP POWER SAVING ENERGY

حسنى على احمدعالء الدین (71)



١٣٩

-  29(21)2009010128
(22)2009/1/28
و استخداماتھاIL6 األجسام المضادة أحادیة النسیلة المضادة ل(54)

ANTI-IL-6 MONOCLONAL ANTIBODIES AND USES THEREOF

وايوانج-سمیز ایرنیست اس -شركة مساھمة امریكیة –فاكینیكس اي ا ن سي (71)
سمر أحمد اللباد(74)

-  30(21)2009040461
(22)2009/4/6
ایثل – ھیدروكسى٢–) فنیل –كلورو -S ) – (+) – 2 – ( 2 ( بلورة جدیدة من(54)

كربامات
NOVEL CRYSTAL OF (S)-(+)-2-(2-CHLOROPHENYL)-2-
HYDROXY-ETHYL CARBAMATE

بترسون ، ماثیو-شركة أمریكیة مساھمة - . فارما سوتیكالز ، إنك ترانسفورم(71)
ھدى سراج الدین(74)

-  31(21)2009040524
(22)2009/4/15
مشتقات إندول، وعملیة لتحضیرھا، وتركیبات صیدالنیة تشتمل علیھا(54)

INDOLE DERIVATIVES, PROCESS FOR THE PREPARATION
THEREOF AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING THEM

لیھ البوراتوار سیرفیھ(71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٤٠

-  32(21)2009040527
(22)2009/4/15
علیھامشتقات إندول جدیدة، وعملیة خاصة بتحضیرھا وتركیبات صیدالنیة تشتمل(54)

NOVEL INDOLE DERIVATIVES, PROCESS FOR THE
PREPARATION THEREOF AND PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS CONTAINING THEM

(71)
- بادوناو فینسینت-مارشاند باسكال -شركة فرنسیة مساھمة –لي البوراتورز سیرفیر 

BOUTIN, Jean Albert - AUDINOT, Valérie - دوفلوز موریل-بیسارد سیلفي 
- DELAGRANGE, Philippe - CAIGNARD, Daniel-Henri

سمر اللباد(74)

-  33(21)2009040533
(22)2009/4/16
أشكال الملح لمركبات بنزوثینیل مستبدلة(54)

SALT FORMS OF SUBSTITUTED BENZOTHIENYL
COMPOUNDS

بینینا، فایبوش- فیالنى، فرانك ، جون -أنزالون ، لویجى -فى . جانسن فارما سوتیكا ان (71)
ھدى سراج الدین(74)

-  34(21)2009040538
(22)2009/4/19
- ٥- إندازول[F] ھكسا ھیدروسیكلوبنتا- میثیل-ألفا٤- ھیدروكسي- ٥-فینیل-L]-٢مشتقات (54)

إیثیل فینیل في صورة مركبات ترابطیة] یل
2- [L-PHENYL-5-HYDR0XY-4ALPHA-METHYL-
HEXAHYDR0CYCL0PENTA[F] INDAZ0L-5-YL] ETHYL
PHENYL DERIVATIVES AS GLUCOCORTICOID RECEPTOR
LIGANDS

شركھ مساھمھ امریكیھ- سى او ، اى ان سى & میرك(71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٤١

-  35(21)2009040554
(22)2009/4/22
كیناز فى عالج أو منع سرطان المخMT دام مثبطإستخ(54)

USE OF A MT KINASE INHIBITOR FOR TREATING OR
PREVENTING BRAIN CANCER

فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)
ھدى سراج الدین(74)

-  36(21)2009040555
(22)2009/4/22
VEGFR3 مثبطات(54)

VEGFR3 INHIBITORS

باج ، مارتن ، جون-بیرارا ، تینوثى بیترو سورن -فى . جانسن فارما سوتیكا أن (71)
ھدى سراج الدین(74)

-  37(21)2009040579
(22)2009/4/26
طرق لعالج إضطرابات السلوك الممزق(54)

METHODS FOR TREATING DISRUPTIVE BEHAVIOR
DISORDERS

ھاس ، ماجالى-. فى . جانسن فارما سوتیكا أن (71)
ھدى سراج الدین(74)



١٤٢

-  38(21)2009060837
(22)2009/6/3
محتوى علي تركیب لتشخیص األمراض- مشتق أورون(54)

AURONE DERIVATIVE-CONTAINING COMPOSITION FOR
DIAGNOSIS

ھیئة بحثیة بالیابان، جامعة ناجازاكى(71)
سھیر میخائیل رزق(74)

-  39(21)2009060865
(22)2009/6/8
مركبات عضویة(54)

NUTRITIONAL SUPPLEMENT COMPOSITION FOR
TREATMENT OF OCULAR DISEASES

نوفارتیس ایھ جى(71)
عبد الھادىdjugtھدى أحمد(74)

-  40(21)2009060872
(22)2009/6/9
صیغة جسم مضاد بیتا للحقن(54)

ABETA ANTIBODY PARENTERAL FORMULATION

ال روش ایھ جى–ھوفمان .اف(71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٤٣

-  41(21)2009060877
(22)2009/6/10
-فلورو میثیل تراي- بیس - ٥، ٣(-١[-٢{ضیر مركب وسیط جدید وعملیة مفیدة في تح(54)

یل - ٣-بیریدین- ]یل-٤-ترایازولH - [ 1، 2، 3 ] ١-یل -٤- بیریدین -٥-) بنزیل
میثانون-)كلورو فینیل-٢(-}

NOVEL INTERMEDIATE AND PROCESS USEFUL IN THE
PREPARATION OF {2-[1-(3,5-BIS-TRIFLUOROMETHYL-
BENZYL)-5-PYRIDIN-4-YL-1H-[1,2,3]TRIAZOL-4-YL]-
PYRIDIN-3-YL}-(2-CHLOROPHENYL)-METHANONE-
INTERMEDIAIRE INNOVANT ET PROCEDE UTILE DANS LA
PREPARATION DE {2-[1-(3,5-BIS-TRIFLUOROMETHYL-
BENZYL)-5-PYRIDIN-4-YL-1H-[1,2,3]TRIAZOL-4-YL]-
PYRIDIN-3-YL}-(2-CHLOROPHENYL)-METHANONE

بینجین شین-كوباش . میخائیل ئى -میخائیل ادوارد كوبیرسكى -ایلى لیلى اند كومبانى (71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  42(21)2009060886
(22)2009/6/11
II مضادات مستقبل أنجیوتنسین(54)

ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONISTS-ANTAGONISTES
DES RECEPTEURS DE L''ANGIOTENSINE II

(71)
شركة–نیكوكس اس ایھ -شركة مساھمة أمریكیة –اى ا ن سى . سى او & میرك

علي امجد-ناروجوند رافي بي -شو –لومیشیل مان -سیبھات ایاسو كي - مساھمة فرنسیة 
سیلفیا. ستیفانیني - ستوروني الورا - المیرانت نیكولیتا -فرانكلین شرز -

سمر اللباد(74)



١٤٤

-  43(21)2009060891
(22)2009/6/14
تركیبات من أزیمیلید ثانى ھیدروكلورید(54)

COMPOSITIONS OF AZIMILIDE DIHYDROCHLORIDE

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)
ھدى آنیس سراج الدین(74)

-  44(21)2009060904
(22)2009/6/14
وطریقة ون،-٥-أوكسادیازول٢H- [1، 2، 4]- فنیل-مركبات مشتقات كبریتونیل(54)

لتحضیرھا وإستخدامھا كمركبات صیدلیة
SULFONYL-PHENYL-2H-[1,2,4]OXODIAZOL-5-ONE
DERIVATIVES, PROCESSES FOR THEIR PREPARATION AND
THEIR USE AS PHARMACEUTICALS

شركھ مساھمھ فرنسیھ–افینتس- نوفي سا(71)
سمر اللباد(74)

-  45(21)2009101494
(22)2009/10/11
البیئھ الطبیعیھاستخدام خبث الحدید كقاعده للتثبیت الستزراع الشعاب المرجانیھ فى(54)

use of steel slag as asupport

نادیھ فؤاد حبیب(71)



١٤٥

-  46(21)2009101513
(22)2009/10/14
مستحضر صیدلى ذو أطالق معدل(54)

MODIFIED RELEASE PHARMACEUTICAL FORMULATION

استرا زینیكا أ ب ، شركة مساھمة:(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  47(21)2009101546
(22)2009/10/19
ة تدویر األلمونیومماكینة إلعاد(54)

CAN CRUSHER MACHINE

فرج محفوظ كرامھ- كریم محمد محمد ضیف هللا -وجیھ عدلى عبد الحمید ابراھیم (71)

-  48(21)2009101570
(22)2009/10/25
وانیة طولیا األمعاء الحیالمتعدد و الذاتي الوظیفة ، لتدریز و لم-األنبوب المطاطي المرن (54)

)النقانق ( لتفعیل عملیات حشو و تصنیع السجق 
Flexible , Multi-Self function & Stretch tube to shirr natural sausage
casings

محمد السید أحمد أحمد صرصار(71)



١٤٦

-  49(21)2010020248
(22)2010/2/14
تاجھقماش غیر منسوج وطریقھ إلن(54)

NONWOVEN FABRIC AND METHOD FOR THE PRODUCTION
THEREOF-TISSU NON-TISSE ET PROCEDE DE PRODUCTION
DE CELUI-CI

اوه. ار . بیجاس نونووفینس اس (71)
سمراحمد اللباد(74)

-  50(21)2011040582
(22)2011/4/14
وصلھ انبوبیھ ملولبھاك یمكن تھیئتھ،لعنصر ملولب من مكونتركیبھ تزلیق ذات معامل احتك(54)

LUBRICATION COMPOSITION WITH AN ADAPTABLE
COEFFICIENT OF FRICTION, FOR A THREADED ELEMENT OF
A THREADED TUBULAR CONNECTION COMPONENT

جاز فرانسفالوریك مانسمان اویل اند -سومیتومو میتال اندستریز، لیمتد (71)
شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

-  51(21)PCT/NA2005/000116
(22)2005/4/9
على االقل الفھ وغیر ماده متجمعھ ذات قابلیھ متزایده على التشكل تشتمل على ثالثھ مواد(54)

ى نحو ال یترك عقار منھ علالفھ للماء للنقل المحسن من خالل حواجز شبھ منفذه والستخدام
اثرا في الكائن الحي وخاصھ من خالل الجلد

AGGREGATE WITH INCREASED DEFORMABILITY,
COMPRISING AT LEAST THREE AMPHIPATS, FOR
IMPROVED TRANSPORT THROUGH SEMI-PERMEABLE
BARRIERS AND FOR THE NON-INVASIVE DRUG
APPLICATION IN VIVO, ESPECIALLY THROUGH THE SKIN

شركھ مساھمھ المانیھ-ایدیا ایھ جى (71)
سمر احمد اللباد(74)



١٤٧

-  52(21)PCT/NA2005/000140
(22)2005/4/16
طریقة وجھاز الستعادة طور غازى من مائع سائل(54)

METHOD FOR OBTAINING A GASEOUS PHASE FROM A
LIQUID MEDIUM AND DEVICE FOR CARRYING OUT THE
SAME

شركة المانیة–سیسنكروب یو اتش دي أي جي ام بى اتش (71)
سمر أحمد اللباد(74)

-  53(21)PCT/NA2005/000148
(22)2005/4/20
والتحسسیھ وعملیھ مركبات جدیده ثالثیھ الحلقھ تفید فى عالج االضطرابات االلتھابیھ(54)

تلك المركبات وتركیبات صیدالنیھ تحتوى علیھالتحضیر 
NOVEL TRICYCLIC COMPOUNDS USEFUL FOR THE
TREATMENT OF INFLAMMATORY AND ALLERGIC
DISORDERS: PROCESS FOR THEIR PREPARATION AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING THEM

شركة مساھمة ھندیة-جلین مارك فارماسوتیكالس ال تي دى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  54(21)PCT/NA2005/000173
(22)2005/4/27
نظام نقل محسن لدراجات الرجل(54)

IMPROVED TRANSMISSION SYSTEM FOR SCOOTERS

شركة ھندیة،باجاج أوتو لیمتد(71)
سھیر میخائیل رزق(74)



١٤٨

-  55(21)PCT/NA2006/000346
(22)2006/4/11
تركیبھ صیدالنیھ تتضمن اوكسوبالتین وامالح ومشتقات منھا(54)

PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING
OXOPLATIN, THE SALTS AND DERIVATIVES THEREOF

سالمھ ، زوسر(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  56(21)PCT/NA2007/000346
(22)2007/4/5
نوع متباین من بروتین األمیلوید(54)

MUTATED AMYLOID PROTEIN

مورى ھیروشى(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  57(21)PCT/NA2007/000359
(22)2007/4/11
لحقنتركیبات تحتوى على بیبراسیللین وتازوباكتام مفیده ل(54)

COMPOSITION CONTAINING PIPERACILLIN , TAZOBACTAM
& A AMINOCARBOXILIC ACID IN SODIUM LACTATE
DILUENT

ویث(71)
ھدى عبد الھادى(74)



١٤٩

-  58(21)PCT/NA2007/000374
(22)2007/4/15
نناتج وطریقھ و متوسطات جدیده لتحضیر مشتقات ازیتیدی(54)

NOVEL PRODUCT,METHOD & INTERMEDIATES FOR THE
PREPARATION OF AZETIDINE DERIVATIVES

افینیتس فارما اس ایھ(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  59(21)PCT/NA2007/000420
(22)2007/4/26
مشتقات اندول رباعیة الحلقات كعوامل مضادة للفیروسات(54)

TETRACYCLIC INDOLE DERIVATIVES AS ANTIVIRAL
AGENT.

شركة –ایستیتیوتودى اى ریسیرشى دى اى بیولوجیا مولیسوالرى بى انجیلیتى اس بى ایھ (71)
مساھمة ایطالیھ

سمرأحمد اللباد(74)

-  60(21)PCT/NA2007/000422
(22)2007/4/26
فى معالجة ورم العضالت الملساء الرحمىm TOR استخدام مثبط(54)

USE OF AN MTOR INHIBITOR IN TREATMENT OF UTERINE
LEIOMYOMA

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٥٠

-  61(21)PCT/NA2007/000423
(22)2007/4/26
أو اكثرمستبدل ٢مركب بنزین لھ (54)

BENZENE COMPOUND HAVING 2 OR MORE SUBSTITUENTS

دایتشي سانكیو كمبني لیمتد(71)
شركة أبو ستة وشركاه للخدمات اإلداریة واالستشاریة(74)

-  62(21)PCT/NA2007/001496D1
(22)2007/10/25
فنالفاكسین معزولة دیسمیثیل– O ناكسید م– nنواتج ایضیة ومشتقات ھیدروكسى و(54)

وطرق معالجتھا
ISOLATED HYDROXY AND N-OXIDE METABOLITES AND
DERIVATIVES OF O-DESMETHYLVENLAFAZINE AND
METHODS OF TREATMENT

ویث(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   63(21)2004100445
(22)2004/10/18
تكدیسھا او رصھاطریقة الستكمال متجھ الى اسفل بقیاس او باستقراء بیانات زلزالیھ قبل(54)

METHOD FOR DOWNWARD EXTRAPOLATION OF PRE-
STACK SEISMIC DATA

اس امریكاز إنك.جى.شركة بى(71)
محمد كامل مصطفى. د(74)



١٥١

-   64(21)PCT/NA2005/000145
(22)2005/4/19
عملیة لصنع مركبات بیرازول(54)

PROCESS FOR MAKING PYRAZOLE COMPOUNDS

بانیـو فارماسیوتیكال كو لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة(71)
ھـدى عبد الھادى(74)

-   65(21)PCT/NA2006/000312
(22)2006/3/30
سیكلو ھكسانول–مثیل ) فنیل (یانو س- ١عملیة لتحضیر مركبات (54)

) PROCESS FOR THE PREPARATION OF 1-[CYANO (PHENYL)
METHYL]-CYCLOHEXANOL COMPOUNDS

ویــث ، شركة متحدة(71)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى (74)

-   66(21)PCT/NA2007/000428
(22)2007/4/29
امن لتیجیسیكلین ودیجوكسینتناول متز(54)

COADMINISTRATION OF TIGECYCLINE AND DIGOXIN

ویــث ، شركة متحدة(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
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-   67(11)022914
(21)2001101106
طریقة ارتحال ممتد بشكل متصل(54)

METHOD OF EXTENDED RECURSIVE F -K MIGRATION

بى جى اس امیركاس انك(71)
مكتب الكامل لالستشارات القانونیة(74)

-   68(11)023082
(21)2001101055
طریقھ النتاج معجون من عسل النحل(54)

HONEY PASTE

محمود یوسف احمد عبده(71)

-   69(11)023629
(21)PCT/NA2005/000182
مصعد بھ بكره سحب بدون ثقل موازن(54)

TRACTION SHEAVE ELEVATOR WITHOUT
COUNTERWEIGHT

شركھ فنلندیھ مساھمھ–كون كوربوریشن (71)
ھدى سراج الدین(74)



١٥٣

-   70(11)023630
(21)PCT/NA2005/000224
لتشغیل ھذا النظامنظام لإلمداد بالغاز لفرن تعدینى وطریقة(54)

GAS SUPPLY FOR A METALLURGICAL FURNACE AND
OPERATING METHOD FOR SAID SYSTEM

شركة مساھمة ألمانیة-أس إم أس دیماج إیھ جى (71)
ھدى سراج الدین(74)

-   71(11)023854
(21)PCT/NA2005/000243
بالغمس على الساخنجھاز لطالء قضیب معدنى (54)

DEVICE FOR HOT-DIP COATING A METAL BAR

اس ام اس دیماج اكتنجزلشافت(71)
وجدى نبیھ عزیز(74)

-   72(11)024111
(21)PCT/NA2006/000325
تطویر وسائل قفل دواره(54)

IMPROVEMENTS TO ROLLER SHUTTERS

ونج لوك یانج(71)
سمر احمد اللباد(74)



١٥٤

-   73(11)024116
(21)PCT/NA2006/000402
عبـوة لمنتـج تستخدم أقل مادة تعبئــة(54)

CONTAINER FOR PRODUCT WITH LESS PACKAGING
MATERIAL.

نسلة ووتر مانجمنت آند تكنولوجى ، شركة مساھمة، فرنسیھ(71)
مفید الدیبھشام وعمر (74)

-   74(11)024126
(21)PCT/NA2005/000276
بواسطھ التجزیئ١- طریقھ لتحضیر اولیفینات (54)

PROCESS FOR PREPARING 1 - OLEFINS BY CATALYTIC
CLEAVAGE OF 1 - ALKOXYALKANES

اوكسینو اولیفینشیمى جى ام بى اتش(71)
سيموریس وھبھ مو(74)

-   75(11)024381
(21)2000101342
مثبطات للتیروسین كیناز(54)

TYROSINE KINASE INHIBITORS

میرك اند كو انك(71)
سمر اللباد(74)
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-  76(11)024386
(21)PCT/NA2006/000385
في تكوین تحت سطحيطریقة ونظام لتقییم خاصیة ضغط مائع مسامى(54)

METHOD AND SYSTEM FOR ASSESSING PORE FLUID
PRESSURE BEHAVIOUR IN A SUBSURFACE FORMATION

شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابي بي في(71)
سمر اللباد(74)

-  77(11)024411
(21)2000101281
بیریمیدین] د ٣.٤[ بیرازولو مركبات فعالھ صیدلیا من مشتقات(54)

PHARMACEUTICALLY ACTIVE COMPOUNDS.

فایزر انك(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  78(11)024662
(21)2003101003
مركبات بیورین واستخداماتھا(54)

PURINE COMPOUNDS AND USES THEREOF

الوالیات المتحدةاألمریكیة، شركة متحدة ، فایزر برودكتس انك (71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٥٦

-  79(11)024751
(21)PCT/NA2006/000347
الھ لغرس شریط بذور او شتالت نباتات(54)

MACHINE FOR BEDDING OUT SEED OR PLANT TAPES

ج.بنتل برودكتس ا(71)
ادق الیاسنزیھ اخنوخ ص(74)

-  80(11)024842
(21)PCT/NA2005/000152
تترالینات واندینات مستبدلھ(54)

SUBSTITUTED TETRALINS AND INDANES

بلجیكا. فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-   81(21)2008040637
(22)2008/4/17
أریل مخلط بیروإندولون، تحضیرھا وإستخدامھا العالجي-٦مشتقات (54)

6-HETEROARYLPYRIDOINDOLONE DERIVATIVES, THEIR
PREPARATION AND THERAPEUTIC USE THEREOF

شركة مساھمة فرنسیة–سانوفى افینتس (71)
سمر اللباد(74)
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أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٣٦(العدد رقم ٢٠١٢عدد  دیسمبر 



إعــــداد

أمیــرة محمــد أحمــد. مرفت توفیق عبــد اهللا        أ. أ

كریم محمد عزت بهجت فاید. أحمد حسـین أحمـــد         أ. أ

فردوس محمد عبد الحمید. مجدى مدبولــــــى         أ. أ

مراجعة

ــد یوسف     . أایناس عبد الباســــط   . أ فرج محمــــ

محمود احمد عبد المعز. أ

زینب صبــح. أ

إشراف
عادل السعید عویضھ  / االستاذ 

القائم باعمال رئیس
مكتب براءات االختراع

مكتب براءات االختراع: الناشر 
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فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١--والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٢بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر نوفمبر -

والمقدمــة فــى اطــار اتفاقیــة التعــاون ٢٠١٢بیــان بالطلبــات التــى تــم قبولهــا خــالل شــهر نــوفمبر -

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

٨

والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس ٢٠١٢ات التى تم قبولها خالل شهر نوفمبر بیان بالطلب-

---------------------------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (

٢٦

والمقدمة فى اطار اتفاقیة التعـاون بـشأن ٢٠١٢بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر نوفمبر -

---------------------)من القانون١٧م المادة وفقا الحكا(PCTالبراءات 

٢٨

٣١--معاهدة باریسللطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٢نوفمبر بیان البراءات الصادرة خالل شهر -

اتفاقیة التعاون بشأن للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٢نوفمبر بیان البراءات الصادرة خالل شهر-

------------------------------------------PCTالبراءات 

٤١

٩١---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

٩٦----------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -

١٠٠--------------------------------------بیان بدمج الشركــــات -

١٠٢-------------------بات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه بیان بالطل-

١٢٣-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن 

ــا - ــ ١٢٩-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ

لبـات التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق بیـان بـالبراءات والط-

١٣٥-----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٢

١٥٠------------------------------------------بیان باحكام قضائیة-



تصدیر

تمثــل المعلومــات التكنولوجیــة التــى تحمیهــا بــراءات االختــراع أهمیــة كبــرى ، إذ أنهــا تحتــوى علــى 

أســرار تكنولوجیــة قابلــة للتطبیــق الصــناعى ، أى أنــه یمكــن تحویــل بعضــها إلــى منــتج صــالح لالســتغالل 

اختــراع، للحفــاظ علــى تجارًیــا أو صــناعًیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تســجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات 

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنــا للواقــع االقتصــادى العــالمى الجدیــد بأبعــاده الدولیــة والمنجــزات العالمیــة والتكنولوجیــة ، تــم 

إنشاء وتشغیل الشبكة القومیة لدعم االختراعات ، وترتكز على إنشـاء نقـاط اتصـال إلكترونیـة بـین مكتـب 

االختــــراع وبــــین مراكــــز المعلومــــات العلمیــــة والتكنولوجیــــة فــــى الجامعــــات ، والمراكــــز البحثیــــة ، بــــراءات 

والشركات ، وربطها إلكترونًیا بمكتب براءات االختراع لتحقیـق التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، وربـط 

التــى تحتویهــا الجمیــع بمراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى یمكــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوجیــة

.وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة تدفع بخطة التنمیة إلى األمام

وقد شاركت أكادیمیة البحث العلمـى والتكنولوجیـا ممثلـة فـى مكتـب بـراءات االختـراع ، بفاعلیـة مـع 

والصــادر كــل األطــراف المعنیــة مــن وزارات وهیئــات بــراءات االختــراع الجــزء األول مــن الالئحــة التنفیذیــة

، وتطلــب ذلــك جهــوًدا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون 2003لســنة 1366بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیجیة ألكادیمیــة البحــث العلمــى والتكنولوجیــا وهــو تشــجیع 

عـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل التطـــویر التكنولـــوجى  لالخترا

تســویق االختراعـــات وذلـــك لخلـــق فــرص عمـــل جدیـــدة للشـــباب تــؤثر فـــى المســـتوى االجتمـــاعى للفـــرد ، 

وتـــؤدى الـــى إرســـاء قاعـــدة تكنولوجیـــة ترقـــى بـــالمجتمع بمـــا یتوافـــق مـــع عصـــر المعلوماتیـــة ، حیـــث أن 

اإلبداعیـــة واالبتكاریــــة والمحافظـــة علـــى أعمــــالهم ، مهمـــة قومیــــة رعایـــة الموهـــوبین مــــن ذوى القـــدرات 

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة 57دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

1949لسنة 132الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم 1939

لسنة 82ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال2002

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتشـكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیسـیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الصــفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"

(ii)
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( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO 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 العالمیة للملكیة الفكریة

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



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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

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

( vi )
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٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر نوفمبر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 
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-   1(21)2000111487
(22)2000/11/29
(71)INSTITUTE OF MOLECULAR AGROBIOLOGY THE NATIONAL

UNIVERSITY OF SINGAPORE
(72)ZHI XIAN CHEN

LIANHUI ZHANG

سمر احمد اللباد(74)
باستخدام ) أجروباكتیریوم(طریقھ عالیھ الكفاءه لتحول نبات القطن وراثیا عن طریق ال(54)

األنسجھ الحیھ المستخرجھ من سوق النبات
(51)int. Cl. A01H 4/00,C12N 15/82

-   2(21)2003020183
(22)2003/2/23
غالیة الشناوى - مصطفى شریف عبد الھادى - حسن البحیري - صبري محمد عبدالمنعم (71)

محمودابراھیماسماعیل-ابراھیم 
غالیة الشناوى - مصطفى شریف عبد الھادى - حسن البحیري - صبري محمد عبدالمنعم (72)

محمودابراھیماسماعیل-ابراھیم 

أقمشة تستخدم في جراحات القلب الترقیعیة(54)
(51)int. Cl. A61F2/04,A61F2/06,D03D15/00,D03D3/02



٣

-   3(21)2003080808
(22)2003/8/16
(71)1-Coley pharmaceutical Group, Inc

2- Coley Pharmacutical GmbH.
(72)1) Arthur M. Krieg

2) Ulrike Samulowitz

3)Joerg Vollmer

4) Eugen Uhlmann.

5) Marion Jurk.

6) Grayson Lipford.

7) Robert Rankin.

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
.منشطة للمناعة) نوویھ(احماض نیوكلیك (54)
(31)60/404479 - 60/447377 - 60/429701 - 60/404820
(32)2002/8/19 - 2003/2/14 - 2002/11/27 - 2002/8/19
(33)US
(51)int. Cl. C07H 19/00 21/00 21/02 21/04 A61K 31/70



٤

-   4(21)2007050231
(22)2007/5/10
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT N.V

(72)Donald Ross

Thomas MacDougall

عبد الھادى احمد ھدى (74)
نظام تحویل من كھربائى الى ھیدرولیكى أسفل البئر إلكمال بئر(54)
(31)11/640,022– 60/747,001
(32)2006/12/15 - 2006/5/11
(33)US
(51)int. Cl. E21B 34/06

-   5(21)2007110603D2
(22)2007/11/21
(71)Crystal lagoons corporation llc

(72)FERNANDO BENJAMIN FISCHMANN TORRES

اللباداحمدسمر(74)
ھیكل مغلف ببطانھ بالستیكیة غیر مسامیة وسیلة شفط للتنظیف الجید للسطح المنخفض من (54)

معدة لالستخدام فى االستجمام مع لون 
(31)2006-3225
(32)2006/11/21
(33)CL
(51)int. Cl. C02F1/00,C02F9/00,E04H4/00



٥

-   6(21)2008020248
(22)2008/2/11
بسام أحمد أحمد بدوى زاید(71)

مد أحمد بدوى زایدبسام أح(72)
القبضة المرنة(54)
(51)int. Cl. A63B 23/16

-   7(21)2009020258
(22)2009/2/24
المركز القومى للبحوث(71)

جالل عبد المعین محمد نوار(72)

سلوى حسن حسن الصباغ

ماجدة امیل توفیق

ماجده محسب السید (74)
البولى ایثلین تیرفثاالت من مخلفات) الداى بیوتیل فثاالت(طریقھ لتحضیر ماده ملدنھ للمطاط (54)

قش االرز ) الجنین(فى وجود وتاثیرھا على الخواص الفیزیقومیكانیكیھ والریولوجیھ للمطاط
كماده مالئھ

(51)int. Cl. C08C1/02,C08C19/00



٦

-   8(21)2009050747
(22)2009/5/20
عاطف حافظ عبد الوھاب علي-١(71)

مجدي احمد بیومي أبراھیم- ٢
مجدي احمد بیومي أبراھیم(72)

عاطف حافظ عبد الوھاب علي

والصحيتصمیم جھاز مبسط الختراق وازالة السدد داخل مواسیر الصرف الحقلي(54)
(51)int. Cl. A01B 1/02,H01R 39/00

-  9(21)2010030514
(22)2010/3/29
المركز القومى للبحوث(71)

دعاء عبد النبى عبد العزیز اسماعیل(72)

نورنجیبوجدى مختار 

عائشة عز الدین رضا جابر محمد

ماجده محسب السید (74)
المستخدمة فى زنك- استرنشیوم-تحضیر اجسام سیرامیكیة كھربیة من تیتانات باریوم(54)

االجھزه االلكترونیھ ذات التردد العالى
(51)int. Cl. C04B 35/468,C04B 35/47



٧

-  10(21)2010040644
(22)2010/4/20
سمیر عبد الباسط عبدا  ابو حشیش(71)

سمیر عبد الباسط عبدا  ابو حشیش(72)

بد الباسط عبدا  ابو حشیشعادل ع(74)
العداد االستنتاجى احادى الوجھ مسبوق الدفع(54)
(51)int. Cl. G01R 21/133

-  11(21)2010081347
(22)2010/8/9
جمال محمد علي ابو ریھ(71)

جمال محمد علي ابو ریھ(72)

خالط میاه معدل ذات ذراع واحد(54)
(51)int. Cl. E03D 5/09,F16K 3/00

-   12(21)2009050691
(22)2009/5/12
تامر عبد الرحمن باشا عبد الواحد(71)

تامر عبد الرحمن باشا عبد الواحد(72)

نظام الدفع بالماء(54)
(51)int. Cl. B63H 11/02
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انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر نوفمبر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 
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ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
باب اال ضمناً أس راع مت راءات االخت ب ب ى مكت ن إل اً م تین یوم الل س ك خ راض وذل عت

ام  اً ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 
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-   1(21)2009040557
(22)2009/4/23
(71)ALLIANT TECHSYSTEMS INC.

UNITED STATES OF AMERICA
(72)PRINZ, Francois X.

ARRELL, John A. Jr.

BORJA, Ronald S.

SLADE, William J.

سمر احمد اللباد (74)
طرق وأجھزة لإلعاقة الزمنیة اإللكترونیة وأنظمة تحتوي علیھا(54)
(31)11/553,361 - PCT/US2007/082641 - 11/876,841
(32)2006/10/26 - 2007/10/26 - 2007/10/23
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 43/1185-F42B 3/192-F42C 11/06-F42D 1/055
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-   2(21)2009050659
(22)2009/5/6
(71)L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET

L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE-
FRANCE

(72)PENFORNIS, Erwin

DE SMEDT, Guillaume

سمر احمد اللباد (74)
مقننCO2 عملیة لتصنیع كلنكر ذات انبعاث(54)
(31)PCT/FR2007/052219 - 0654794
(32)2007/10/22 - 2006/11/9
(33)FR
(51)int. Cl.8 C04B 7/36

-   3(21)2009060863
(22)2009/6/7
(71)WEST 2 ENRGY TECHNOLOGES INTERNATIONAL LIMITED

UNITED KINGDOM
(72)EINARSSON, Fridfinnur

سمر احمد اللباد (74)
عملیة لتحویل النفایات إلى غاز بطریقة الدفعات(54)
(31)PCT/IS2007/000022 - 8577
(32)2007/12/7 - 2006/12/7
(33)IS
(51)int. Cl.8 F23G 5/16
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-   4(21)2009101477
(22)2009/10/7
(71)ANGELANTONI INDUSTRIE S.P.A. -ITALY

(72)BATTISTON, Roberto

ZENOBI, Mauro

ھدى انیس سراج الدین(74)
نظام تركیز جھدي ضوئي وطریقة تركیز منھ(54)
(31)PCT/IT2007/000273 - PCT/EP2008/054454
(32)2007/4/12 - 2008/4/11
(33)IT
(51)int. Cl.8 F24J 2/10- G02B 27/14- H01L 31/052

-   5(21)2009111737
(22)2009/11/25
(71)UNI-CHARM CORPORATION- JAPAN

(72)KURODA, Kenichiro

NODA, Yuki

NISHIKAWA, Kumiko

سمر احمد اللباد (74)
طبقات مضغوطھ لعضو رقائقىجسم مؤلف من(54)
(31)PCT/JP2008/056916 - 2007-147476
(32)2008/4/8 - 2007/6/1
(33)JP
(51)int. Cl.8 A61F 13/15- A61F 13/511-B32B 3/24-B32B 3/30
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-   6(21)2009121830
(22)2009/12/15
(71)V & M FRANCE - FRANCE

(72)LESAGE, Frédéric

NOEL, Alexandre

NOGUEIRA DE PAULA, Renato

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
التى لھا جانبیات نصف طریقھ وجھاز لالختبار الیدوى غیر المتلف لجذوع المحاور االنبوبیھ(54)

قطریھ داخلیھ وخارجیھ متغیره
(31)PCT/FR2008/000837 - 0704436
(32)2008/6/16 - 2007/6/21
(33)FR
(51)int. Cl.8 G01M 17/00-G01N 29/06-G01N 29/22-G01N 29/26-G01N

29/265-G01N 29/27-G01S 15/89
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-   7(21)2009121851
(22)2009/12/20
(71)UNILEVER P.L.C - UNITED KING DOM

(72)GUPTA, Santosh, Kumar

MAHAPATRA, Samiran

PRAMANIK, Amitavava

SARKAR, Ayan

ھدى احمد عبد الھادى(74)
تركیب عملیھ لتنقیھ المیاه(54)
(31)1355/MUM/2007 - 07/1539707 - PCT / EP 2008 / 058142-
(32)2007/7/16 - 2007/8/31 - 2008/6/26
(33)IN
(51)int. Cl.8 C02F 1/28,  1/42,  1/50,  1/52, 1/56,  101/10
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-  8(21)2010061055
(22)2010/6/20
(71)HOLCIM TECHNOLOGY LTD - SWITZERLAND

(72)OBRIST, Albert

VON ZEDTWITZ, Peter

WIECKERT, Christian

ھدى انیس سراج الدین(74)
طریقھ لتحسین خواص المنتج لخبث الفحم فى حرق الدقیق الخام(54)
(31)PCT/IB2008/003533 - A 2115/2007
(32)2008/12/18 - 2007/12/21
(33)IT
(51)int. Cl.8 C04B 7/44

-  9(21)2010071275
(22)2010/7/28
(71)CHEN, Yawlin, C.- UNITEED KINGDOM

(72)CHEN, Yawlin, C.

ھشام رءوف محمود بیومى(74)
تجمیلنظام وطریقھ لتسویق منتجات ال(54)
(31)- 61/028,494 - 61/087,882 - 61/040,113PCT/US2009/033945
(32)2009/02/12- 2008/2/13 - 2008/8/11 - 2008/3/27
(33)US
(51)int. Cl.8 G07G 1/14
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-  10(21)2010081333
(22)2010/8/8
(71)JOHNSON MATTHEY PLC -UNITED KINGDOM

(72)COUSINS, Matthew John

YOUNG, Christopher John

LOGAN, Robert

سمر احمد اللباد (74)
مواد ممتصھ(54)
(31)0802828.4 - PCT/GB2009/050085
(32)2008/2/15 - 2009/1/29
(33)GB
(51)int. Cl.8 B01J 20/02, 20/28, 25/00

-  11(21)2010081360
(22)2010/8/11
(71)EMCOR Vlixibalz Kozlingen Limited -SWITZERLAND

(72)TORREGROSA, Juan-Miguel

TORREGROSA, Josefina

FROEMER, Frédéric

Burkhart, hans

ھدى انیس سراج الدین(74)
مغلف بھ ناتج غذائى على شكل كتلھ(54)
(31)PCT/EP2009/000657 - 08 405 038.4
(32)2009/2/2 - 2008/2/13
(33)EP
(51)int. Cl.8 B65D 65/10- 75/58
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-  12(21)2010081371
(22)2010/8/15
(71)TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA - JAPAN

(72)NAKAMURA, Norihiko

KIKUCHI, Noboru

سمراحمد اللباد(74)
طریقھ لتخزین الطاقھ الحراریھ الشمسیھ(54)
(31)PCT/JP2009/053624 - 2008-041990
(32)2009/2/20 - 2008/2/22
(33)JP
(51)int. Cl.8 C01C 1/04-F03G 6/00-F24J 2/34

-  13(21)2010081453
(22)2010/8/30
(71)UNILEVER PLC - UNITED KINGDOM

(72)BHATTACHARYA, Suman, K.

BHATTACHARYYA, Tapomay

DASTIDAR, Sudipta, G.

NAIK, Vijay, M.

SRIVASTAVA, Anuj

VAIDYA, Ashish, A.

ھدى احمد عبد الھادى(74)
جسیم لھ خواص مواقع ممیزه ثنائیھ القطبین و عملیھ لتحضیره(54)
(31)2008/MUM/0668- 08164175.5 - PCT / EP 2009 / 053707
(32)2008/3/28 -  2008/9/11 -                        2009/3/30
(33)IN
(51)int. Cl.8 C09C 1/42
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-  14(21)2010101720
(22)2010/10/13
(71)ALSTOM TECHNOLOGY LTD- SWITZERLAND

(72)PALKES, Mark

TEIGEN BARD

ھدى انیس سراج الدین(74)
مولد بخار شمسى لھ نظام امدادات تدفئھ احتیاطى(54)
(31)61/045,361 - 61/057,460 - PCT/US2009/040334 - 12/421,147

12/421,129
(32)2008/4/16 -   2008/5/30 -                     2009/4/13 -    2009/4/9

- 2009/4/9
(33)US
(51)int. Cl.8 F24J 2/30-H02K 7/18

-  15(21)2010111877
(22)2010/11/7
(71)AIRLIGHT ENERGY IP SA - SWITZER LAND

(72)PEDRETTI, Andrea

سمر احمد اللباد(74)
وسیلھ تجمیع بحوض لمحطھ قدره شمسیھ(54)
(31)PCT/CH2009/000147 - 1341/08 - 705/08
(32)2009/5/6 - 2008/5/7 - 2008/5/7
(33)CH
(51)int. Cl.8 F24J 2/14- F24J 2/54



١٩

-  16(21)2010111885
(22)2010/11/8
(71)SYNGENTA PARTICIPATIONS AG -SWITZERLAND

(72)CORSI, Camilla

PITTERNA, Thomas

MAIENFISCH, Peter

CASSAYRE, Jérôme Yves

سھیر میخائیل رزق(74)
مركبات مبیده للحشرات(54)
(31)0808888.2- - PCT/EP2009/003395
(32) 2009/5/13- 2008/5/15
(33)GB
(51)int. Cl.8 A01N 43/40- C07D 401/04-C07D 401/14

-  17(21)2011010094
(22)2011/1/16
(71)CENT & CENT GMBH & CO. KG -GERMANY

(72)STAHL, Karl-Hermann
جورج عزیز عبد الملك(74)
طریقھ النتاج االلیاف الفوالذیھ(54)
(31)10 2008 034 250.5 - PCT/DE2009/000736
(32)2008/7/23 - 2009/5/23
(33)DE
(51)int. Cl.8 B23P 17/06



٢٠

-  18(21)2011020318
(22)2011/2/27
(71)ATALAY, Suavi - TURKEY

(72)ATALAY, Suavi
ھدى احمد عبد الھادى(74)
حامل مصباح فرن بقفل حربھ(54)
(31)2008/06540 - PCT /TR 2009/000094
(32)2008/9/1 - 2009/7/30
(33)TR
(51)int. Cl.8 f21s8/00,f21v17/14

-  19(21)2011060890
(22)2011/6/1
(71)INDUSTRIE DE NORA S.p.A - ITALY

(72)KRSTAJIC, Nedeljko

JOVIC, Vladimir

ANTOZZI, Antonio Lorenzo

سمر احمد اللباد(74)
الكترود مالئم ككاثود النبعاث الھیدروجین(54)
(31)MI 2008 A 002130 - PCT/EP2009/066111
(32)2008/12/2 - 2009/12/1
(33)IT
(51)int. Cl.8 C25B11/06&C25D15/02



٢١

-  20(21)2011061057
(22)2011/6/21
(71)TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA- JAPAN

(72)ISHIKAWA, Tetsuhiro

TAKADA, Kazuyoshi

SUZUKI, Sadanori

NAKATA, Kenichi

SAKODA, Shimpei

YAMAMOTO, Yukihiro

ICHIKAWA, Shinji

ھدى انیس سراج الدین(74)
جھاز شحن لنوع رنین غیر متصل(54)
(31)PCT/JP2009/071371 - 2008-328830
(32)2009/12/24 - 2008/12/24
(33)JP
(51)int. Cl.7 H02J 7/00

-  21(21)2011071215
(22)2011/7/20
(71)STARLINGER & CO GESELLSCHAFT M.B.H-AUSTRIA

(72)WAGNER, Nikolaus

SCHINDLER, Albert

سمر احمد اللباد (74)
المكوكیھ المزوده بھ جھاز للتحكم في شد نطاق اللُحمھ على وسیلھ لف مكوكیھ ووسائل اللف(54)

وِمنسج دائري
(31)PCT/EP2010/050390 - A 0107/2009
(32)2010/1/14 - 2009/1/22
(33)AT
(51)int. Cl.8 D03D 37/00



٢٢

-  22(21)2011071223
(22)2011/7/21
(71)SAIPEM S.P.A. - ITALY

(72)GIOVANNINI, Umberto

COCCA, Christian

FAIDUTTI, Denis

سمر احمد اللباد (74)
معده ونظام وعملیھ لقَْطر خط انابیب مغمور(54)
(31)MI2009A 000092 - PCT/EP2010/000347
(32)2009/1/27 - 2010/1/20
(33)MI
(51)int. Cl.8 F161 1/24

-  23(21)PCT/NA2007/001449
(22)2007/12/23
(71)ENVIROSHIELD (GUERNSEY) LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72)MCKENZIE, MARTIN

سمرأحمد اللباد(74)
عالجة محسنة لنواتج الحفرم(54)
(31)0512485.4 - PCT/GB2006/002238
(32)2005/6/20 - 2006/6/16
(33)GB
(51)int. Cl.8 E21B 21/06



٢٣

-   24(21)2009050654
(22)2009/5/6
(71)Bijam Biosciences Private limited - INDIA

(72)PRASAD, DURGA, YANDAPALLI

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
منتجات سماد جدیدة أساسھا كیمبرالیت(54)
(31)2039/CHE/2006 - PCT/IB2007/003342
(32)2006/11/6 - 2007/11/5
(33)IB
(51)int. Cl.8 C05D 9/00



٢٤

-   25(21)2009121791
(22)2009/12/8
(71)1-ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.- CHINA

2- THE INSTITUTE OF PESTICIDE AND ENVIRONMENTAL
TOXICOLOGY, ZHEJIANG UNIVERSITY -CHINA

(72)WEI, Fanglin

ZHU, Guonian

XU, Qunhui

XU, Zhenyuan

XU, Danqian

DAI, Jingui

TONG, Xianming

داللبااحمدسمر(74)
ثیودیازول وطریقة تحضیرهZN ناتج تركیز معلق من(54)
(31)PCT/CN2008/001100 - 200710106183.5
(32)2008/6/5 - 2007/6/8
(33)CN
(51)int. Cl.8 A01N 25/04-A01N 43/824-A01N 55/02-A01P 3/00-C07D

285/125- C07F 3/06



٢٥

-   26(21)PCT/NA2006/001292D1
(22)2010/2/17
(71)1-ENI S.p.A - ITALY

2- INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE - FRANCE
ITALY -3- ENI Technology, S BA

(72)MARETTO, Cristina

PEDERZANI, Giovanni

اللباداحمد سمر (74)
عملیة لتھیئھ محفز فى مفاعل عمود فقاعى(54)
(31)M12003A001776 - PCT /EP2004/010650
(32)2003/9/18 - 2004/9/17
(33)IT
(51)int. Cl.8 B0123/16-B01J23/90-B01J35/08



٢٦

ان بی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر نوفمبر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (

م(



٢٧

-   1(21)2009010031
(22)2009/1/8
ایھاب داود حنا(71)

ایھاب داود حنا(72)

لمرضى ھبوط وضعف عضلة القلب) اخل القلب مثبت د(قلب صناعى كامل (54)
(51)int. Cl. A61M 1/10

-   2(21)2006060269
(22)2006/6/25
باسم عبد الفتاح الجزار(71)

باسم عبد الفتاح الجزار(72)

جھاز كھربائى للشد على الفقرات العنقیھ(54)
(51)int. Cl. A61F 5/00



٢٨

انبی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر نوفمبر بالطلبات 
PCTبشأن البراءاتالتعاوناتفاقیـة إطار والمقدمة فى 

)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٢٩

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السی ر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ى  راض ف ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ الحاالت الم

"البراءة  



٣٠

-   1(21)2009121838
(22)2009/12/16
(71)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)-SWEDEN

(72)DAHLMAN, Erik

VUKAJLOVIC, Vera

سراج الدینانیسھدى(74)
السلكیھل مشتركھ لشبكھ اتصاالتتحمیة وصلةارسال معلومات نظام على قنا(54)
(31)60/944,628 - PCT/SE2008/050407
(32)2007/6/18 - 2008/4/10
(33)US
(51)int. Cl.8 H04B 7/26-H04J 3/00-H04Q 7/38



٣١

بیان
٢٠١٢نوفمبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٣٢

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ة الف وق الملكی محق انون رق صادر بالق ة ال ســنة ٨٢كری ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ 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

-   1(11)025935
(21)2006060254
(22)2006/6/18
أحمد عزت كامل محمد الشخیبي(71)

القاھرة–الحمراء الزاویة–من شارع الجزائر –شارع محمود فرج 2
أحمد عزت كامل محمد الشخیبي(72)

(73)
محمـد طارق أبو رجب(74)
مانع االنفجارات االرتدادیھ(54)
(51)int. Cl. F17C 13/00,B08B 9/08

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٤

-   2(11)025940
(21)2009081248
(22)2009/8/19
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

craigmuir chambers road town tortola british virgin islands
(72)Raymond V. Nold,

alexander f zazofkski

Nathan landsiedel

nicholas ellsoun

vladimir vaynshteyn

(73)
ھدى عبد الھادى (74)
طرق وجھاز لتنفیذ اختبار الضغط للتكوینات الجیولوجیھ(54)
(31)12/202,868
(32)2008/9/2
(33)US
(51)int. Cl. E21B 49/08, 47/00

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   3(11)025945
(21)2010030413
(22)2010/3/16
اسامھ نسیم ابراھیم بركات(71)

جمھوریة مصر العربیة –دمیاط- الروضھ ، مركز فارسكور 
اسامھ نسیم ابراھیم بركات(72)
منظم ترشید المیاه(54)
(51)int. Cl. A23G 3/00, 3/34, 9/32

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٥

-   4(11)025946
(21)2008111865
(22)2008/11/16
اسامة نسیم ابراھیم بركات(71)

ع.م.ج-دمیاط–فاركسور –الروضة 
اسامة نسیم ابراھیم بركات(72)

(73)
المیاهجھاز التحكم فى منسوب (54)
(51)int. Cl. F16K 31/18

نةس٢٠: مدة الحمایة

-   5(11)025953
(21)2008091463
(22)2008/9/2
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–براءات االختراعمكتب اتصال- المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33
احمد محمد خلیل محمد/ الدكتور(72)

حسام الدین عبد الفتاح احمد حامد الناظر/ الدكتور

عفاف علي حسین ندا/ االستاذ الدكتور

مجد متولى بدر/ الدكتور

طریقھ لتحضیر محفزات ضوئیھ كرویھ تعتمد على مواد بولیمریھ(54)
(51)int. Cl. B01J21/06,35/08,37/12

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٦

-   6(11)025954
(21)2005070338
(22)2005/7/26
المركز القومى للبحوث(71)

جمھوریھ مصر العربیھ-الدقى - مكتب اتصال براءات االختراع- شارع البحوث 33
محمود أحمد عبد الغفار/ االستاذ الدكتور(72)

إلھام أحمد محمد/ الدكتور

نیفین محمد أحمد/ الدكتور

لتآكل الحدیدولیبدات المثبطة طریقھ لتحضیر مخضبات الفوسفات و المولیبدات و الفوسفوم(54)
واآلمنة بیئیآ

(51)int. Cl. C09D5/08, C23C8/52,8/58,22/07,22/50,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٧

-   7(11)025955
(21)2010061083
(22)2010/6/22
جورج كامل مینا قدسىالمھندس (71)

ع.م.ج. دائق القبة الجبل ـ حعھش على كرم ـ متفرع من تر٤
جورج كامل مینا قدسى(72)

(73)
كابینھ مجھزه للمخدمات واجھزه الشبكات مزوده بوحده تحكم فى المناخ و وحده تھویھ(54)

احتیاطیھ
(51)int. Cl. A47B 81/00,&H05K 5/03

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   8(11)025974
(21)2010081337
(22)2010/8/8
یوسف عبده یوسف الد د(71)

ع.م.ـ جالدسانسھ بسنتواى ابوحمص بحیره
یوسف عبده یوسف الد د(72)

(73)
فصل العطل لخطوط كھرباء الجھد المتوسط باستخدام التلیفون المحمول(54)
(51)int. Cl. G01R 31/02

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٨

-   9(11)025975
(21)2009111691
(22)2009/11/17
محمد عبد هللا عبد الغفار سعید(71)

ع.م.ـ جقریة الحلمیة مركز الحامول محافظة كفر الشیخ
محمد عبد هللا عبد الغفار سعید(72)

(73)
تركیبھ لعالج الحمى القالعیھ فى المواشى(54)

سنة٢٠: مدة الحمایة

(51)int. Cl. A23L 1/00

-  10(11)025976
(21)2009030413
(22)2009/3/29
رامى صفوت كامل محمود احمد(71)

شقة ١٥عمارة-من شارع الشعراوىمتفرع٨شارع-)٢(محلیة-الحى الثانى–مدینة العبور 
ع.م.ج-٤٠١

رامى صفوت كامل محمود احمد(72)

(73)
المولد الھیدروجیني للطاقة الكھربیة(54)
(51)int. Cl. C25B1/02, & F02B51/00,F02M27/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٩

-  11(11)025982
(21)2008010109
(22)2008/1/21
محمد ابراھیم الدسوقى محمد على عالم(71)

ع.م.ج-٥٠٥ش١ممار عاالستثبورفؤاد مساكن–بورســـــعید 
محمد ابراھیم الدسوقى محمد على عالم(72)

(73)
قلم حقن االنسولین بدون الم(54)
(51)int. Cl. A61M5/315

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  12(11)025992
(21)2010091656
(22)2010/9/30
خلیل سعدباسم جمیل فرج هللا/ المھندس(71)

ش عبدهللا بن طاھره ـ متفرع من ابودوا الظاھرى ـ مدینھ نصر ـ الدور العاشر شقة 60
ع.م.ج- ٢٢

باسم جمیل فرج هللا خلیل سعد/ المھندس(72)
طفایة حریق بمشتمالتھا(54)
(51)int. Cl. A62C 2/00,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٠

-   13(11)025983
(21)2010081336
(22)2010/8/8
یوسف عبده یوسف الد د(71)

ع.م.ج-الدسانسھ بسنتواى ابوحمص بحیره
یوسف عبده یوسف الد د(72)

(73)
مبین العطل لخطوط كھرباء الجھد المتوسط باستخدام التلیفون المحمول(54)
(51)int. Cl. G01R 31/02,

سنة٢٠: مایةمدة الح



٤١

انبی
للطلبات ٢٠١٢بالبراءات الصادرة خالل شھر نوفمبر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٤٢

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
صادر بال ة ال ة الفكری وق الملكی محق انون رق ســنة ٨٢ق ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

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



٤٣

-   1(11)025934
(21)2010081410
(22)2010/8/18
(71)1-STARLINGER & CO. GMBH

2- LUNATONE INDUSTRIELLE ELEKTRONIK GMBH
1-SONNENUHRGAS SE 4A-  1060 wien AUSTRIA
2- Rennbahnw eg 55A-1220 Wien - AUSTRIA

(72)MAIR, Alexander

(73)
شادى فاروق مبارك(74)
مرشد خیطى على عجالت(54)
(31)- PCT/AT2009/000028-  A 287/2008
(32)2008/2/21 - 2009/1/28
(33)AT - AT
(51)int. Cl. B65H 54/28,H02K 41/02

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٤٤

-   2(11)025936
(21)2010071271
(22)2010/7/28
(71)ETS A. DESCHAMPS ET FILS

Usine de Bourisson BP N° 20,F-16400 La Couronne - FRANCE
(72)DESCHAMPS, Georges-Paul

(73)
سمر اللباد(74)
ھیكل منسوج ولوحھ او وعاء تحتوى على ھذا الھیكل(54)
(31)- PCT/EP2009/050938- 0850541
(32)2008/1/29 - 2009/1/28
(33)FR - EP

سنھ ٢٠: مدة الحمایة

(51)int. Cl.E03D 1/00

-   3(11)025937
(21)2010122220
(22)2010/12/29
(71)VOLPAK, S.A.U

Poligon Industrial Can Vinyalets 4, calle Can Vinyalets E-08130 Santa
Perpetua De Mogoda (ES)

(72)BONET PEDROL, Jaume

(73)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
ھ تفریغ للحقائب المرنھفوھ(54)
(31)  - PCT/EP2009/058476 - P200802140
(32)2008/7/18 - 2009/7/6
(33)ES - EP

سنة٢٠: مدة الحمایة

(51)int. Cl.B65D 75/58



٤٥

-   4(11)025938
(21)2009030390
(22)2009/3/25
(71)GECO TECHNOLOGY B.V.

Gevers Deynootweg 61,NL-2586 BJ S Gravenhage- NETHERLANDS
(72)BARAKAT, Simon

GRIMES, Harvey Ray

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)
ومسجل) جھاز إحساس(إتصال مجس(54)
(31)- PCT/US2007/078687- 11/535,835
(32)2006/9/27 - 2007/9/17
(33)US - US
(51)int. Cl. G01V 1/22

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٤٦

-   5(11)025939
(21)PCT/NA2005/000092
(22)2005/3/29
(71)BP CORPORATION NORTH AMERICA INC

200EAST RANDOLPH DRIVE CHICAGO ILINOIS 60601-7125-
UNITED STATES OF AMERICA

(72)WARD, JOHN L.

JONES, RICHARED R.

SAWCHUK, Jeffrey, H

(73)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
النتاج طاقھ لضغط عامل مثلج وطاقھCO2 نظام و طریقھ ذات انبعاثات منخفضھ من(54)

كھربیھ لعملیھ إسالھ غاز ھیدروكربونى خفیف
(31)- PCT/US2003/030556- 60/414806
(32)2002/9/30 - 2003/9/29
(33)US - US
(51)int. Cl. F25J1/02, F02C6/18, , 6/10,F01K23/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٧

-   6(11)025941
(21)2010091512
(22)2010/9/7
(71)FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA

DE LA MONEDA
Jorge Juan, 106,28009 Madrid - SPAIN

(72)GARCIA JUEZ, Vicente

GARCIA CUADRADO, Carlos

(73)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
اوراق مؤمنھ واسالیب انتاجھا مع تامین الوثائق المنتجھ منھا(54)
(31)- PCT/ES2009/000122- P200800676
(32)2008/3/7 - 2009/3/6
(33)ES - ES
(51)int. Cl. D21F 1/44,D21H 21/42

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٤٨

-   7(11)025942
(21)PCT/NA2006/001238
(22)2006/12/20
(71)JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse (BE)
(72)KENNIS, Ludo

MERTENS, Josephus

VANDUN , Jacobus

SOMERS, Maria

WOUTERS , Walter

(73)
ھدى سراج الدین(74)
PARP كمثبطات١كینازولین دیون مستبدلھ فى الموضع الجدید) (1H.3H-٤.٢مشتقات (54)
(31)- PCT/EP2005/053031-  04076885.5
(32)2004/6/30 - 2005/6/28
(33)EP - EP
(51)int. Cl. C07D 401/14, 401/04 & A61K 31/517 & A61P 35/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٩

-   8(11)025943
(21)2010050748
(22)2010/5/6
(71)LUXIN (GREEN PLANET) AG

Brambergstrasse 18,CH-6004 Luzern- ZWITZERLAND
(72)BURKHARDT, Holger

GLANZMANN, Arthur

(73)
و عمرو مفید الدیبالدیـــبھشام مفید (74)
سقف او لوحھ واجھھ مع االلواح الشمسیھ(54)
(31)- PCT / EP 2008 /009547 - 07120672.6
(32)2007/11/14 - 2008/11/12
(33)EP - EP
(51)int. Cl. B29C 44/12&E04B 1/94&E04C 2/296&E04D 13/18,  3/35&

H01L 31/048

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٠

-   9(11)025944
(21)2010061104
(22)2010/6/27
(71)OPACMARE S.P.A.

Via Luigi Einaudi 150,I-10040 Rivalta (Torino)- ITALY
(72)GRIMALDI, Michele

(73)
سمراحمد اللباد(74)
وبخاصھ لسحب او تعویم سفن التموین وما شابھھا،یعھ رصیف قابلھ للحركھ لقاربتجم(54)
(31)- PCT/IT2008/000110 - PCT/IT2007/000920
(32)2007/12/28 - 2008/2/20
(33)IT - IT
(51)int. Cl. B63B 23/32,  27/14

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥١

-  10(11)025947
(21)2010060913
(22)2010/6/1
(71)TRANSOCEAN SEDCO FOREX VENTURES LIMITED

4 Greenway Plaza,Houston, TX 77046 - U.S.A
(72)RODGER, Bradley, Ray

(73)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
لوحھ تحكم غایھ فى الصغر لوصلھ تلیسكوبیھ(54)
(31)- PCT/US2008/088057 - 61/015,494
(32)2007/12/20 - 2008/12/22
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B 47/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٢

-  11(11)025948
(21)2010030405
(22)2010/3/15
(71)BASF SE

67056 Ludwigshafen - GERMANY
(72)KLEINSCHMIDT, Scott

(73)
طھ حنفي محمود(74)
تركیب غباري لمكافحھ الحشرات(54)
(31)PCT/EP2007/059833
(32)2007/9/18
(33)EP
(51)int. Cl. A01N 47/02,  25/10,  25/12, A01P 7/04

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٣

-  12(11)025949
(21)2010061001
(22)2010/6/14
(71)POLIMERI EUROPA S.p.A.

Piazza Boldrini, 1,I-20097 San Donato Milanese - ITALY
(72)CARATI, Angela

BERTI, Donatella

MILLINI, Roberto

RIVETTI, Franco

MANTEGAZZA, Maria, Angela

GIROTTI, Gianni

(73)
محمد محمد بكیر(74)
زیولیتTS-1 عملیھ لتحضیر مركبات(54)
(31)- PCT/EP2008/010290- MI2007A002342
(32)2007/12/14 - 2008/12/3
(33)IT - EP
(51)int. Cl.   C01B 37/02, 29/89,B01J29/06,

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٤

-  13(11)025950
(21)2010091520
(22)2010/9/8
(71)JOHNSON MATTHEY PLC

40-42 Hatton Garden,London EC1N 8EE - UNITED KINGDOM
(72)POTTER, Gavin

WILSON, Gordon Edward

MACLEOD, Norman

LARA, Antonio Chica

CANOS, Avelino Corma

LOPEZ, Yonhy Saavedra

(73)
سمراحمد اللباد(74)
مواد لنزع الكبریت(54)
(31)- PCT/GB2009/050190- 0804570.0
(32)2008/3/12 - 2009/2/25
(33)GB - GB
(51)int. Cl. B01J 23/80&C10G 25/00, 45/04

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٥

-  14(11)025951
(21)2011040535
(22)2011/4/6
(71)THYSSENKRUPP UHDE GMBH

Friedrich-Uhde-Strasse 15 44141 Dortmund (DE)
(72)KIM, Ronald

(73)
سمر اللباد(74)
وسیلھ توزیع ھواء لتیار ھواء رئیسي في افران الفحم(54)
(31)PCT/EP2009/006527 - 10 2008 050 599.4
(32)2009/9/9 - 2008/10/9
(33)EP - EP
(51)int. Cl. C01B 5/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٦

-  15(11)025952
(21)2010020231
(22)2010/2/10
(71)THYSSENKRUPP UHDE GmbH

Friedrich-Uhde-Strasse 15,44141 Dortmund - GERMANY
(72)SIEFERT, Rolf

SEIFERT, Frank

FROEHLICH, Frank

BURCKHARDT, Wolfgang

SCHWEFER, Meinhard

(73)
سمر اللباد(74)
N2O محفز ، وطریقھ انتاجھ، واستخدامھ لتفكیك(54)
(31)PCT/EP2008/005685 - 10 2007 038 711.5
(32)2008/7/11 - 2007/8/14
(33)EP - DE
(51)int. Cl. B01J 23/86, 37/02, 35/10  B01D53/86,

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٧

-  16(11)025956
(21)PCT/NA2007/000865
(22)2007/8/19
(71)TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY LIMITED

120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000 (AUSTRALIA)
(72)WINTERFLOOD, John

VAN KANN, Frank, Joachim

(73)
ھدى سراج الدین(74)
مقیاس تدرج الجاذبیة (54)
(31)- PCT/AU2006/001272- 2006900193- 2005906669 -2005905524
(32)2005/10/6 - 2005/11/29 - 2006/1/13 - 2006/8/31
(33)AU - AU - AU - AU
(51)int. Cl. G01V 7/16

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٨

-  17(11)025957
(21)PCT/NA2007/000866
(22)2007/8/19
(71)TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY LIMITED

120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000 (AUSTRALIA)
(72)VAN KANN, FRANK, JOACHIM

WINTERFLOOD, JOHN

(73)
ھدى آنیس سراج الدین(74)
مقیاس تدرج الثقل النوعى(54)
(31)PCT/AU2006/001273 - 2006900193 - 2005906669 - 2005905524
(32)2006/8/31 - 2006/1/13 - 2005/11/29 - 2005/10/6
(33)AU - AU - AU - AU
(51)int. Cl. G01V 7/16

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٩

-  18(11)025958
(21)PCT/NA2007/000867
(22)2007/8/19
(71)TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY LIMITED

120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000 (AUSTRALIA)
(72)WINTERFLOOD, John

VAN KANN, Frank, Joachim

MANN , Anthony, Gordon

(73)
ھدى سراج الدین(74)
قیاس تدرج الجاذبیة لقیاس المكونات فى اجھاد شد الجاذبیھم(54)
(31)- PCT/AU2006/001276-2006900193-2005906669  -2005905524 -
(32)2006/8/31 - 2006/01/13 - 2005/11/29 - 2005/10/06
(33)AU - AU - AU - AU
(51)int. Cl. G01V 7/16

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٠

-  19(11)025959
(21)PCT/NA2007/000868
(22)2007/8/19
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF

AMERICA)
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202-UNITED
STATES OF AMERICA

(72)LANT, NEIL, Joseph

PATTERSON, STEVEN, GEORGE

(73)
ھدى آنیس سراج الدین(74)
صناعیھاتتركیبات منظف(54)
(31)PCT/IB2006/050576 - 05250998.1
(32)2006/2/22 - 2005/2/22
(33)WO - GB
(51)int. Cl. C11D3/386, 3/12, 3/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦١

-  20(11)025960
(21)2008030381
(22)2008/3/5
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF

AMERICA)
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202-UNITED
STATES OF AMERICA

(72)GATTO, Joseph, Anthony

WARREN, Raphael

HAMMONS, John, Lee

(73)
ھدى سراج الدین(74)
ة بھا لوسیونات طاردة للماءفوط صحی(54)
(31)PCT/IB2006/053158 - 11/222, 654
(32)2006/9/7 - 2005/9/9
(33)WO - US
(51)int. Cl. A61L 15/34&A61F 13/15,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٢

-  21(11)025961
(21)2009091358
(22)2009/9/16
(71)SMS CONCAST AG

TO DISTRASSE 9, CH - 8027 ZURICH - SWITZELAND
(72)RAUBER, Tobias

(73)
ھدى سراج الدین(74)
طریقة لتعیین خصائص المظھر السطحي للمنتجات المعدنیة ، وخاصة المنتجات التي یتم(54)

درفلتھا وسبكھا باستمرار، وجھاز لتنفیذ الطریقة المذكورة
(31)PCT/EP2008/002206-  07405087.3 -
(32)2007/3/19 - 2008/3/19
(33)EP - EP
(51)int. Cl. G01N 21/88

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٦٣

-  22(11)025962
(21)2009101476
(22)2009/10/7
(71)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

S-164 83 Stockholm - SWEDEN
(72)PARKVALL, Stefan

TORSNER, Johan

TYNDERFELDT, Tobias

ASTELY, David

(73)
ھدى سراج الدین(74)
طریقھ للنقل المضمن لمعلومات استجابة البث(54)
(31)- PCT/SE2008/050387- 0700903-8
(32)2007/4/11 - 2008/4/3
(33)SE - SE
(51)int. Cl. H04L 1/16,1/18

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٦٤

-  23(11)025963
(21)2009101582
(22)2009/10/25
(71)ALAVI, Kamal

Unterbachstrasse 7,CH-6318 Walchwil- SWITZERLAND
(72)ALAVI, Kamal

(73)
ھدى سراج الدین(74)
ه الطبقات لغالف بالون قابل للنفخ وطریقھ النتاج الغالفماده مرنھ متعدد(54)
(31)PCT/EP2008/003347 - 00702/07
(32)2008/4/25 - 2007/4/28
(33)EP - CH
(51)int. Cl.   B32B 5/02,27/02,  27/12,& B64B 1/14,  1/58

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٦٥

-  24(11)025964
(21)2010030473
(22)2010/3/23
(71)NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD. - Japan Oil, Gas and

Metals National Corporation - INPEX CORPORATION - NIPPON
OIL CORPORATION - Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. -
COSMO OIL CO., LTD.
Tokyo,1008071 - Kanagawa,2128554 - Tokyo,1500013 -
Tokyo,1058412 - Tokyo,1000005 - Tokyo,1058528- JAPAN

(72)TANAKA, Yuichi

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
طریقھ النتاج نفثا تخلیقیھ(54)
(31)- PCT/JP2008/067308 2007- 2007-256548-256547
(32)2007/9/28 - 2007/9/28 - 2008/9/25
(33)JP - JP - JP
(51)int. Cl. C10G 45/02

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٦٦

-  25(11)025965
(21)2010061126
(22)2010/6/30
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio 45202- U.S.A
(72)LANT, Neil, Joseph

SADLOWSKI, Eugene, Steven

WENNING, Genevieve, Cagalawan

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
ات محتویھ على عامل تدرج لونى نسیجى وانزیمتركیب(54)
(31)PCT/IB2008/055469- 61/114,599 -  61/009,982
(32)2008/1/4 - 2008/11/14 - 2008/12/19
(33)US - US - IB
(51)int. Cl. C11D 3/386,  3/40

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٦٧

-  26(11)025966
(21)2011010027
(22)2011/1/5
(71)PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel-SWITZERLAND
(72)FLICK, Jean-Marc

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
نظام تدفق باالستشعار(54)
(31)PCT/EP2009/003668 - 08252328.3
(32)2009/5/25 - 2008/7/8
(33)EP - EP
(51)int. Cl. A24F 13/00,  47/00, & G01F 1/69

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٨

-  27(11)025967
(21)2009101530
(22)2009/10/18
(71)AEL Mining Services Limited

aeci place 24 the woodland woodland drive woodmead sandton -
SOUTH AFRICA

(72)NIEMANN, Franck

BUHRMANN, Rudolph teodor

BUHRMANN, RUDOLPH

(73)
محمد عبدالعال عبدالعلیم(74)
صمام تحكم(54)
(31)- PCT/ZA2008/000074- 2007/08244
(32)- 2008/8/19- 2007/9/5
(33)ZA - ZA
(51)int. Cl. F01L 25/02,F04B 9/125

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٦٩

-  28(11)025968
(21)PCT/NA2007/001355
(22)2007/12/4
(71)BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED (UNITED

KINGDOM)
CHERTSEY ROAD SUN-ON- THAMES MIDDLESEX TW16 7BP

(72)LI, KANG

COLLINS, IAN, RALPH

LIVINGSTON, ANDREW, GUY

WILLIAMS, JOHN, DALE

(73)
سمر أحمد اللباد(74)
طریقھ للحصول على الھیدروكربونات من تكوین تحت ارضى مسامى بطریقھ الغمر بالماء(54)
(31)PCT/GB2006/002192 - 0512248.6
(32)2006/6/15 - 2005/6/16
(33)GB - GB
(51)int. Cl. E21B 43/20

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٠

-  29(11)025969
(21)2008111832
(22)2008/11/10
(71)METHANOL CASALE S.A.

Via Giulio Pocobelli, 6,CH-6900 Lugano- Besso- SWITZERLAND
(72)FILIPPI, Ermanno

RIZZI, Enrico

TAROZZO, Mirco

(73)
سمر اللباد(74)
طریقھ الكتشاف مبادالت حراریھ تالفھ داخل مفاعل ثابت درجھ الحرارة ظاھریا(54)
(31)PCT/EP2007/003757- 06009888.6 -
(32)2006/5/12 - 2007/4/27
(33)EP - EP
(51)int. Cl. B01J 8/02,G01M 3/22

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧١

-  30(11)025970
(21)2009111668
(22)2009/11/11
(71)INDUSTRIE DE NORA S.P.A.

Via Bistolfi 35,I-20134 Milan- ITALY
(72)OTTAVIANI, Angelo

CARRETTIN, Leonello

DI FRANCO, Dino Floriano

MOJANA, Corrado

PEREGO, Michele

(73)
ر احمد اللبادسم(74)
الكترود لخالیا التحلیل الكھربي الغشائي(54)
(31)PCT/EP2008/055887- MI2007A000980 -
(32)2007/5/15 - 2008/5/14
(33)IT - EP
(51)int. Cl. C25B 11/02,1/46

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٢

-  31(11)025971
(21)2008122013
(22)2008/12/15
(71)SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.

Carel van Bylandtlaan 30,NL-2596 HR The Hague -
NETHERLANDS

(72)BRAS, Eduard Coenraad

ISMAIL MOSTAFA, HUSSEIN MOHAMMED

KUMAR, Paramasivam Senthil

(73)
سمر اللباد(74)
طریقة وجھاز لمعالجة تیار ھیدروكربونى(54)
(31)- Pct/ep2007/055866-06115604.8
(32)2006/6/16 - 2007/6/14
(33)EP - EP
(51)int. Cl. C10G 5/06,  7/02,&C10L 3/10,&F25J 1/02  3/02

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٣

-  32(11)025972
(21)2009121783
(22)2009/12/7
(71)LUCITE INTERNATIONAL UK LTD

Queens Gate,15-17 Queens Terrace,Southampton,Hampshire SO14
3BP- UNITED KINGDOM

(72)DAVIES, Mark

(73)
سمر اللباد(74)
تركیبھ بولیمر(54)
(31)- PCT/GB2008/050415- 0711017.4
(32)2007/6/8 - 2008/6/5
(33)GB - GB
(51)int. Cl. C08L 69/00&C08F 220/18,

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٤

-  33(11)025973
(21)2009060908
(22)2009/6/14
(71)SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.

Carel van Bylandtlaan 30,NL-2596 HR The Hague -
NETHERLANDS

(72)MULDER, Dominicus Fredericus

(73)
سمر احمد اللباد(74)
تجمیعة من ألواح حارفة ومانعات للتسرب وطریقة لتجمیع مبادل حراري(54)
(31)PCT/EP2007/063760- 06126093.1 -
(32)2006/12/14 - 2007/12/12
(33)EP - EP
(51)int. Cl. F28F 9/22

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٥

-  34(11)025977
(21)PCT/NA2006/000881
(22)2006/9/18
(71)Halliburton Energy Services, Inc

3000 NORTH SAN HOUSTON PARKWAY EAST HOUSTON TX
77032 - U.S.A

(72)CHEN, Dingding

HAMID, Syed

SMITH, HARRY

(73)
محمود رجائى الدقى(74)
سبر بئرطریقة انتقاء تعتمد على اللوغاریتم الوراثي لنموذج شبكة عصبیھ لمعالجة بیانات(54)
(31)- PCT/US2005/009494 - 10/811.403
(32)2004/3/26 - 2005/3/22
(33)US - US
(51)int. Cl. G06F 15/18

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٦

-  35(11)025978
(21)2010030430
(22)2010/3/17
(71)DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED

De La Rue House,Jays Close,Basingstoke,Hants RG22 4BS - U.K
(72)STONE, David Allen

(73)
ھدى عبد الھادى(74)
عنصـــر امــــان(54)
(31)- PCT /GB 2008/003068- 0718278.5
(32)2007/9/19 - 2008/9/10
(33)GB - GB
(51)int. Cl. B42D 15/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٧

-  36(11)025979
(21)PCT/NA2007/000659
(22)2007/6/24
(71)SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V

CAREL VAN BYLANDTLAAN 30.NL-2596 HR THE HAGUE
NETHERLANDS

(72)BETTING MARCO

COLENBRANDER, Gerhardus Willem

CUROLE, MICHAEL ALVIN

KLAVER, THEODORUS CORNELIS

PUIK, ERIC JOHANNES

(73)
سمر اللباد(74)
از من خلیط مائعجھاز فصل دوامى وطریقة لنزع الغ(54)
(31)PCT/EP2005/057218 - 04107068.1
(32)2005/12/29 - 2004/12/31
(33)EP - EP
(51)int. Cl. B04C3/00, 3/06,5/13, 5/181,5/103,5/16,B01D19/00,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٨

-  37(11)025980
(21)PCT/NA2007/000791
(22)2007/7/30
(71)GEOFFREY, MOHAMMED, A

DORFSTRASSE 22.83636 VALLEY-GRUB-GERMANY
(72)GEOFFREY, MOHAMMED, A

(73)
سمر اللباد(74)
نظام تصدیق وتوثیق إلكتروني(54)
(31)PCT/EP2005/013506 - 05002155.9
(32)2005/12/15 - 2005/2/2
(33)EP - EP
(51)int. Cl. G07D 7/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٩

-  38(11)025981
(21)2009081221
(22)2009/8/12
(71)SAIPEM S.P.A.

Via Martiri di Cefalonia, 67,I-20097 San Donato Milanese- ITALY
(72)BIANCHI, Stefano

(73)
محمود رجائى الدقى(74)
تجمیع االنابیب على قاع البحر(54)
(31)- PCT/EP2008/001789 - 0704411.8
(32)2007/3/7 - 2008/3/6
(33)GB - EP
(51)int. Cl. B63B 35/03, 35/04,&F16L 1/20

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٨٠

-  39(11)025984
(21)PCT/NA2006/001253
(22)2006/12/24
(71)1-POLIMERI EUROPA S.P.A

2- ENITECNOLOGIE S.P.A
Via E. Fermi, 4 I-72100 Brindisi (ITALY)
VIA F-MARITANO, 26, I 20097 SAN DONATO MILANESE -
ITALY

(72)SPANO,Guido

RIVETTI, FRANCO

RAMELLO, STEFANO

GIROTTI, GIANNI

CARATI, ANGELA

(73)
سمر اللباد(74)
عملیھ اللكلھ ھیدروكربون عطرى فى وجود محفز زیولیت جدید وطریقھ تحضیره(54)
(31)- PCT/EP2005/006704 - MI2004A001289
(32)2004/6/25 - 2005/6/21
(33)IT - EP
(51)int. Cl.6/12, 2/66 & C01G 29/20, 45/64 &B01J 29/70
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٩١

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٩٢

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٩٣

-   1(21)2001121301
(22)2001/12/4
م بى اسیتس بى فىدى اس ا(71)
سمر احمد اللباد(74)
عملیھ لتحضیر الیوریا(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
دى اس ام بى اسیتس بى فى:مـــن
استامیكاربون بى فى:الـــى

18/11/2001 :بـتاریخ

-   2(21)PCT/NA2004/000001
(22)2004/1/5
فستر جارد اس ایھ(71)
نزیھ أخنوخ صادق الیاس(74)
حاجز لمنع دخول الحشرات(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
فستر جارد اس ایھ:مـــن
جارد فراندسین اس ایھفستر:الـــى

26/11/2012 :بـتاریخ

-   3(21)PCT/NA2005/000421
(22)2005/7/31
تدكریموجا لیم-٢وایث -١(71)
سمر اللباد(74)
بیتا قابل للذوبان-A التحصین الفعال لتولید أجسام مضادة لـ(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
كریموجا لیمتد-٢وایث - ١:مـــن
ثیرابىجانس الزھایمر امینو- ٢وایث ال ال سى -1 :الـــى

06/12/2012 :بـتاریخ



٩٤

-   4(21)PCT/NA2005/000751
(22)2005/11/22
كریموجا لیمتد-٢وایث -١(71)
سمر اللباد(74)
أجسام مضادة تم جعلھا صالحة لالستخدام البشري تمیز ببتید نشواني بیتا(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
كریموجا لیمتد-٢وایث - ١:مـــن
سىى و ویث ال الجانسن الزھایمر امینو ثیراب:الـــى

09/12/2012 :بـتاریخ

-   5(21)2006030089
(22)2006/3/6
میكي شرایبیر(71)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
خرطوشة تبغ لالستخدام مع نارجیلة بصفة خاصة(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
میكي شرایبیر:مـــن
نتس انك انیفستمكوبار:الـــى

06/12/2012 :بـتاریخ

-   6(21)PCT/NA2007/000006
(22)2007/1/4
.في. دي اس ام أي بي اسیتس بي(71)

جمھوریة -الجیزة- المھندسین –الدور العاشر -شارع الحجاز ٥١-١٢٤١١الرقم البریدى 
مصر العربیة

سمر اللباد(74)
عملیة لتحضیر الیوریا(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
.في.دي اس ام أي بي اسیتس بي:مـــن
استامیكاربون بى فى:الـــى

18/11/2012 :بـتاریخ



٩٥

-   7(21)2011040617
(22)2011/4/19
دانیال جوس التامیرانو(71)

االسكندریھ–١١١٧ب . ص 

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)
معده اداه جراحیھ مالئمھ الجراء جراحھ توسعیھ صغرى(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
دانیال جوس التامیرانو:مـــن
ووم اندستریز س ر ال:الـــى

12/12/2012 :بـتاریخ



٩٦

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٩٧

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٩٨

-   1(21)2002060673
(22)2002/6/17
ال جي نورتل كو لیمتد(71)

ـ كوریا یوكس٦٧٩فلور جي اس كزمان تور 

محمد محمد بكیر(74)
دائرة مغلقة محلیة السلكیة من قطعة واحدةنظام(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ال جي نورتل كو لیمتد:مـــن
جى اریكسون كو لیمتدال:الـــى

06/12/2012 :بـتاریخ

-   2(21)2010081358
(22)2010/8/11
بایر شرینج فارما اكتنجیز لشافت(71)

المانیا–برلین ١٣٣٥٣، ١٧٨موللیرستراس 

وكیل براءات–سھیر میخائیل رزق /ا(74)
یتضمن نظام توصیل دواء- استرادول(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
لشافتبایر شرینج فارما اكتنجیز:مـــن
لشافتبایر فارما اكتنجیز:الـــى

9/11/2012 :بـتاریخ



٩٩

-   3(21)2011020208
(22)2011/2/6
اكتیز لشافتفارماشیرنجبایر (71)

برلین، المانیا١٣٣٥٣، ١٧٨مولر ستراس 

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا(74)
نظام توصیل عقار محتوى على استرادیول(54)

دیل اسم الشركةتع:التقریر القانونى
لشافتاكتنجیز فارماشیرنجبایر :مـــن
فارما اكتنجیز لشافتبایر:الـــى

07/11/2012 :بـتاریخ



١٠٠

دمج الشركات 



١٠١

-   1(21)PCT/NA2007/001197
(22)2007/11/4
انك بیوسینسیس میجینىایل(71)
سمر أحمد اللباد(74)
OASI طفرات في جینات(54)

دمج مالك:التقریر القانونى
كینتا نو ال ال سى:تم دمج مالك البراءة

بیوسینسیس أى ان سى میجینىیلا:مع شركة 
كینتا تو ال ال سى :الناتجة عن االندماج لتكون البراءة ملكا للشركة

04/11/2007 :بـتاریخ



١٠٢

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



١٠٣

-   1(21)1997111184
(22)1997/11/11
محمد بن سعد بن عبد المحسن ال سلیمان(71)

٣١٤٣١الدمام ١٨٤٨٤ب .السعودیھ ص

حامى المرحاض متعدد االغراض(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 

-   2(21)2003060524
(22)2003/6/3
شركة مساھمة ھولندیة–شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابي بي في (71)

.اتش ار ذي ھاجو ، ھولندا٢٥٩٦، ٣٠یت الن كارل فان بیالند

ازالة الملوحة من ماء مستودع أرضي بتجویف بئر(54)
سمر اللباد(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 

-   3(21)2003111015
(22)2003/11/1
سویل سب تكنولوجیس بى تى واى ال تى دى(71)

، أسترالیا٤٠٠٠مارى ستریت، بریسبان، كوینسالند،99

طریقھ لمعالجھ بقایا النخیل(54)
سمر اللباد(74)

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



١٠٤

-   4(21)2007010052
(22)2007/1/31
ایھاب عصام صابر الدجوى(71)

القاھرة-حدائق القبة–تقسیم الرقابة اإلداریة –شارع الخلیل 42

)الماكینھ(صمام التغذیھ فى صندوق میاه الطرد (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 

-   5(21)2007030121
(22)2007/3/11
ویث(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة٩٧٤٠نیو جیرسى - فایف جیرالدا فارمز مادیسون 

ضدواستخداماتھا٥t4االجسام المضادة (54)
ھدى احمد عبد الھادى(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 

-   6(21)2008030482
(22)2008/3/23
جوبان جالس فرانس ، شركة متحدة ، فرنسا–سانت (71)

كوربفوا ، فرنسا٩٢٤٠٠افینى دالزاس ، ف 18

)قطب ( د ركیزة شفافة مزودة بألكترو(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/ بعض البیانات و 



١٠٥

-   7(21)2008040554
(22)2008/4/1
شركة مساھمھ امریكیھ–فینتس فارما سیوتیكالز أي ان سي ا(71)

امریكا–٠٨٨٠٧ان جي . كوربورات درایف بریدج واتار 55

PGDS مركبات بیریمیدین امید كمثبطات(54)
سمر أحمد اللباد(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 

-   8(21)2008040562
(22)2008/2/4
ایلى لیلى اند كومبانى(71)

االمریكیھ، الوالیات المتحده٤٦٢٨٥لیلى كوربوریت سنتر ، اندیانا بولیس ، انادیانا 

ت انزیم الكینازمثبطا(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 

-   9(21)2008040585
(22)2008/4/8
شركة إنجلیزیة محدودة المسئولیة–جالكسو جروب لیمتد (71)

المملكة -صفر إن إن ٦جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى أفینیو جرینفورد میدل إسكس یو بى 
المتحدة

مشتقات برولینامید كمعدالت لقناة الصودیوم(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 



١٠٦

-  10(21)2008040586
(22)2008/4/8
شركة إنجلیزیة محدودة المسئولیة–جالكسو جروب لیمتد (71)

المملكة صفر إن إن٦بیركیلى أفینیو جرینفورد میدل إسكس یو بى جالكسو ویلكوم ھاوس 
المتحدة

- VOLTAGE مشتقات ألفا أمینو كربوكسامید رباعیة كمعدالت قنوات الصودیوم(54)
GATED

ھدى آنیس سراج الدین(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 

-  11(21)2008040603
(22)2008/4/13
شركة مساھمھ امریكیھ–افینتس فارما سیوتیكالز انك (71)

أمریكا-٠٨٨٠٧-٢٨٥٤نیو جیرسي . بریدج واتر . سومرسیت كوربوریت بولیفارد 300

D ٢ملح فوسفات ثنائي الھیدروجین لمضاد مستقبل البروستاجالندین(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(21)2008040606
(22)2008/4/13
الكون انك(71)

.ھاننبرج سویسرا٦٣٣١، ك ھـ ٦٢، ص ب ٦٩بوش ٦٢ص ب 

طریقھ لمعالجھ الجلوكوما فى شكلیھا االبتدائى والثانوى(54)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

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



١٠٧

-  13(21)2008040624
(22)2008/4/16
جالكسو جروب لیمتد(71)

المملكھ ان انصفر ٦جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى افینیو جرینفورد میدل اسكس یو بى 
المتحده

مركبات(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 

-  14(21)2008040635
(22)2008/4/17
شركة مساھمة فرنسیة–سانوفى افینتس(71)

فرنسا–باریس ٧٥٠١٣–افیینودى فرنسا اف 174

مشتقات كربامویل بنزو ثالث ازول كمثبطات النزیمات لیبیز وفوسفولیبیز(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 

-  15(21)2008040639
(22)2008/4/17
شركة مساھمة فرنسیة–سانوفى افینتس (71)

فرنسا–باریس ٧٥٠١٣–افینیو دى فرنسا اف 174

ازولو بیریدین كمثبطات إلنزیمات لیبیز وفوسفولیبیزمشتقات ثالث(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 



١٠٨

-  16(21)2008040647
(22)2008/4/20
نوفارتیـس أ ج ، شركة مساھمة(71)

، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیختستراس 

اقراص قابلة لألنتشار تتضمن دیفراسیروكس(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/ عض البیانات و ب

-  17(21)2008040652
(22)2008/4/20
شركھ مساھمھ امریكیھ- میرك شارب اند دوم كوروریشن(71)

أمریكا-٠٩٠٧-٠٧٠٦٥ایست لینكولن افینیو راھاواى نیو جیرسى 126

١-دیھیدروجیناز ھیدروكسي ستیروید–بیتا -١١یازول كمثبطات النزیم مشتقات ترا(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 

-  18(21)2008040658
(22)2008/4/21
نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سوسریة(71)

، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیخستراس 

الكیل ثنائى حلقى–ازا -١مشتقات جدیدة من (54)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

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



١٠٩

-  19(21)2008050733
(22)2008/5/5
شركة اكدیما انترناسیونال للتجارة(71)

الجیزة-میدان لبنان–شارع اسراء المھندسین 13

مرھم موضعى% ٢ھیلوسول (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(21)2008050748
(22)2008/5/7
شافتبایر شرینج فارما أكتنجیزل(71)

ألمانیا-موللیرستراس برلین13353.178

ثنائى اریل یوریات لعالج فرط ضغط الدم الرئوى(54)
سھیر میخائیل رزق(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 

-  21(21)2008050752
(22)2008/5/7
)كوریا( جین -اوه ، ایوى (71)

دونج ، یوسینج-، جانج ١٤- ٢٣دایجون سمول و میدیوم ، بیزنس سببورت سنتر ، 701
، كوریا٣٤٣-٣٠٥جیو ، دایجون 

اداه الدخال الحروف(54)
زیز عبد الملكجورج 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 



١١٠

-  22(21)2008050795
(22)2008/5/15
ف فیالدلفیا ، مستشفى للبحوثذى تشیلدرنز ھوسبیتال او(71)

المتحدة ، الوالیات١٩١٠٤ستریت آند سیفیك سنتر بولفارد ، فیالدلفیا ، بى ایھ 34
االمریكیة

تركیبات وطرق لتعدیل وقف النزف(54)
ھدى عبد الھادى(74)

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

-  23(21)2008050863
(22)2008/5/26
فایـزرلیمتد ، شركة محدودة المسئولیة(71)

ان جى ، المملكة المتحدة٩، ١٣رامساجاتى رود ، ساندویش ، كنت سى تى 

قات بیریمیدینمشت(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 

-  24(21)2008050864
(22)2008/5/26
یـزر برودكتس انك ، شركة متحدة ، امریكیةفا(71)

.االمریكیة ، الوالیات المتحدة٦٣٤٠كونیكتیكت ایسترن بوینت رود جروتن ، كونیكتیكت 

مشتقات بیریمیدین لمعالجة نمو الخلیة الغیر طبیعى(54)
ھدى أحمد 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 



١١١

-  25(21)2008050887
(22)2008/5/28
شركة محدودة صینیة–لیمتد ) كي . اتش ( اومیجا بیوفارما (71)

.سالیسبوري روود ٢٠نیو ورلد . ینج اوفیس بیلدینج أف واست و/ ٦. ٦١٣یونیت 
الصین–ھونج كونج . كوولون . تسیمشاتسوي 

مواد وطرق لعالج حاالت العدوى الفیروسیة باستخدام مركب سیستامین(54)
سمر اللباد(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 

-  26(21)2008071227
(22)2008/7/22
ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

اآلمریكیةالوالیات المتحدة- ٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، آوھایو 

كیبات تحتوى على إنزیم وعامل لتثبیت ألوان األقمشةتر(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 

-  27(21)2008071303
(22)2008/7/30
شركة فرنسیة مساھمة–لي البوراتورز سیرفیر (71)

كوربیفوى سیدكس ، فرنسا٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز 12

بروبان أمین جدیدة مركبات بیریدینیل أمینو ألكیلین و بیریدینیل أوكسي ألكیلین سیكلو(54)
علیھاوعملیة لتحضیرھا وتركیبات صیدالنیة تحتوي 

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 



١١٢

-  28(21)2008091506
(22)2008/9/9
س، شركة مساھمة ، تركـــیا. فى كالیب ساناى أ كال كیلیت(71)

.اسطنبول ، تركیا ٣٤٦١٠، جینجورین ، ٢٤: باساكلى سوكاك رقم . اتاتیرك ساد 

قفل امان مزود بمزالج خطافى وأوتاد تدعیم(54)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

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

-  29(21)2009040544
(22)2009/4/21
استرازینیكا ایھ بى(71)

سودرتالجى٨٥-١٥١اس 

مركبات كیمیائیة(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 

-  30(21)2009081280
(22)2009/8/26
یةشركة مساھمة إیطال-إیھ. بي . تي آند بي إس (71)

في(فینیجونو سوبیریوري ٩١٢١٠٤٠فیا سیزار باتیسي 

مجموعة خرطوم وطقم من أجزاء مع صمام إلكتروني ومجموعة الخرطوم(54)
ھدى سراج الدین(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 



١١٣

-  31(21)2009101482
(22)2009/10/8
محمد سامي محمد احمد إبراھیم ابوزید(71)

رقم دیسمبر برج٢٣ابراج النزھة ش –حي الزھور –مدینة بورسعید –محافظة بورسعید 
٦٠١شقة رقم ٨

إلكترویماس(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(21)2010081355
(22)2010/8/10
عادل شعبان على شعبان(71)

حلوان–٢٢شقة –٣مدخل –٣٢بلوك –حلوان مساكن عین 

سالح نارى رعد(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(21)2010081370
(22)2010/8/15
تویوتا جیدوشا كابوشیكى كایشا(71)

الیابان-٤٧١٨٥٧١ایشى . شى –تویوتاشو تویوتا 1

طریقھ لتحویل الطاقھ الحراریھ الشمسیھ(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 



١١٤

-  35(21)2010122085
(22)2010/12/9
عالء خیرهللا عبد العلیم الصیفى(71)

شارع شبرا روض الفرج القاھره٤٦

المركبـات والسـیارات لـزجـاجمـانـع سـقـوط االمـطـار والثـلـوج عـلى السـطـح الخــارجى (54)
والطـائرات

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(21)2011040549
(22)2011/4/10
شركھ استرالیھ مساھمھ- لیبوتك بتى لیمیتد(71)

تیریوریتى ایجلیستون رود ، اكتون ، اوستورالیان كابیتال١٢٤اینوفایشیونس بیلدینج ، 
)استرالیا(٠٢٠٠

تركیبھ الستھداف الخالیا المتشعبھ(54)
ھدى 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 

-  37(21)2011040606
(22)2011/4/18
استرا زینیكا ایھ بى(71)

السوید–سودرتالجى ١٥١٨٥–اس 

امینز كمضادات بكتیریھ- میثیل-[سیكلوھكسیل-)ایثیل- امینو-1)-4(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 



١١٥

-  38(21)2011050699
(22)2011/5/4
میرك شارب اند دوھمي كورب(71)

امریكا-٠٩٠٧-٠٧٠٦٥ایست لینكولن افینیو راھاواى ا ن جیھ 126

فیروس تنفسي حي تم توھینھ متعلق بالمدمج الخلوي(54)
سمر احمد 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 

-  39(21)2011050786
(22)2011/5/19
سولفاي س ا(71)

بروكسیل ، بلجیكا١٠٥٠رو دي برنس البیر ، 33

عملیھ لمعالجھ الغلیسرول(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 

-  40(21)2011050823
(22)2011/5/24
لیھ البوراتوار سیرفیھ(71)

سوریسنس سیدكس، فرنساF- 92284 ،ي فیردونري د،35

تركیبات اندول جدیده، طریقھ لتحضیرھا وتركیبات صیدلیھ محتویھ علیھا(54)
شادي فاروق مبارك(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 



١١٦

-  41(21)2011060926
(22)2011/6/7
یورو سكرین اس ایھ(71)

بروكسل بلجیكا١٠٧٠بى ٨٠٢روت دى لینك 

الغذائىمركبات وتركیب صیدلى وطرق لالستخدام فى عالج اضطرابات التمثیل(54)
محمد محمد بكیر(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(21)2011060994
(22)2011/6/15
بییر-روشي ھنري(71)

)فرنسا(بیزیرز ٣٤٥٠٠- بیرین دوتبول افامباس دیو جینیرال ال

طریقھ لتحدید طائر او كائن محلق(54)
ھدى انیس سراج الدین(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 

-   43(21)1997111236
(22)1997/11/19
ایلي لیلي اند كومباني(71)

االسكندریھ١١١٧ص ب 

عامل مختزل لاللكلھ االختزالیھ للمضادات الحیویھ الجلیكوببتیدیھ(54)
ھدى احمد 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 



١١٧

-   44(21)2009040556
(22)2009/4/22
فى. جانسن فارما سوتیكا أن (71)

بلجیكا-بى بیرس ٢٣٤٠–٣٠تورنـھوتسفیج 

فى عالج أو منع سرطان العظامMTKI 1 بطإستخدام مث(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 

-   45(21)2010060963
(22)2010/6/9
صالح محمود على عبدالرحمن(71)

االسكندریھ-مدینھ برج العرب الجدیده-مدینھ مبارك لالبحاث العلمیھ 

لحفظ وتصنیف العملھ المعدنیھ والورقیھ(54)
ء قرار اإلدارة الخاص باستیفااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   46(21)2011040585
(22)2011/4/14
اس/اتش لیندبیك ایھ (71)

الدینمارك-فالبي ٢٥٠٠دي كي ٩اوتیلفیج 

NK3 مشتقات ایزوكینولینون كمضادات 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 



١١٨

-   47(21)2011040649
(22)2011/4/27
، انكجوبان سیرامیكس اند بالستیكس- سانت(71)

، ون نیو بوند ستریت، انتیلیكشوال بروبیرتي دیبارتمنت، وورسیستر،١٥٠٠٨ب .ص
، امریكا٠٠٠٨- ٠١٦١٥ماساتشوستس 

مواد سانده ذات درجھ متانھ عالیھ(54)
شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(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 

-   48(21)2011060973
(22)2011/6/13
شركھ سویدیھ مساھمھ–. استرا زینیكا ایھ بى (71)

السوید–سودرتالجى ١٥١٨٥–اس 

مشتقات – N – میثانون) یل -١- بیبرازین ) ( یل –٢–بیوتیل بیبرازین–تیرت -4)(54)
.كاربوكسامید

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 

-   49(21)PCT/NA2006/000644
(22)2006/7/6
شركھ- داالن انیستیتوت اوف كیمیكال فیسكیس-شركھ انجلیزي-بي بي بي ال سي1 -(71)

صینیھ
تشینس اكادیمي اوف-٢انجلترا - بي دي٤واي ١اس ت جامیز سكیر لندن اس دبلیو 1-1

صینال١١٦٠٢٣زوجان رود دالیان ٤٥٧سكینس 
تحضیرھمغشاء مركب من باالدیوم معدني أو غشاء مركب من باالدیوم سبائكي وطرق(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 



١١٩

-   50(21)2008040586
(22)2008/4/8
شركة إنجلیزیة محدودة المسئولیة–جالكسو جروب لیمتد (71)

المملكة صفر إن إن٦جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى أفینیو جرینفورد میدل إسكس یو بى 
المتحدة

- VOLTAGE وات الصودیوممشتقات ألفا أمینو كربوكسامید رباعیة كمعدالت قن(54)
GATED

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 

-   51(21)2008050733
(22)2008/5/5
شركة اكدیما انترناسیونال للتجارة(71)

الجیزة-میدان لبنان–شارع اسراء المھندسین 13

مرھم موضعى% ٢ھیلوسول (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبدیالت لموضوعأو إجراء بعض التع/ بعض البیانات و 

-   52(21)2008122133
(22)2010/9/29
انجلیزیة شركة، سینجینتا لیمتد-٢شركة سویسریة مساھمة ، . ج.سینجینتا بارتیسباشن أ-1(71)

محدودة
برویستلى، راوربیان ریجیونال سنت- ٢سویسرا - باسیل٤٠٥٨-سى اتش، ٢١٥شفالدالیة 

،سورى ریسیرش بارك،رود
عملیة النتاج امیدات(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
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبیالت لموضوعأو إجراء بعض التعد/ بعض البیانات و 



١٢٠

-   53(21)PCT/NA2004/000048
(22)2004/6/28
موتوروالى اى ان سى كوربوراشن(71)

٦٠٠٤٨لیبیر تیفیللى ٤٥نورز یو سى ھیجواى 600

طریقة ومحطة متحركة للتحكم فى االتصاالت عن طریق وصلة السلكیة(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 

-   54(21)PCT/NA2007/000140
(22)2007/2/7
وجىطوكیو أنستیتیوت أوف تكنول(71)

.، الیابان١٥٢-٨٥٥٠كیو، طوكیو-أوكایاما، میجیورو،2-12-1

لتجمیع اشعة عنصر تجمیع الحرارة الشمسیة ، وعواكس لتجمیع اشعة الشمس و نظام(54)
الشمس ونظام الستخدام الطاقة الشمسیھ

محمود رجائى الدقى(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء م الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعد:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   55(21)PCT/NA2007/000864
(22)2007/8/19
شركة أسترالیة محدودة المسئولیة-تیكنولوجیكال ریسورسیز بى تى واى لیمتد (71)

أسترالیا٣٠٠٠كولینز ستریت ، میلبورن ، یكتوریا 120

مقیاس تدرج الجاذبیة(54)
ھدى آنیس سراج الدین(74)

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



١٢١

-   56(21)PCT/NA2007/001320
(22)2007/11/28
أیة. ألبیكس فارما أس (71)

سویسرا-)سى أتش ( میذوفیكو ٦٨٠٥- فیا كانتونالى ، سى أتش 

صیاغات جرعة صلبة لعقاقیر مخدرة لھا تكثیف شدقي محسن(54)
محمد عبدالعال عبدالعلیم أحمد(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 

-   57(21)2008101733
(22)2008/10/20
بي تي جیھ بیوانیرجي ھولدنجز- ٢- نیوجینریشن بیوفیویلس، إنك شركة متحدة أمریكیة (71)

لیمتد، شركة قبرصیة قابضة محدودة

المتحدةالوالیات-٣٢٧٤٦لیك ماري، فلوریدا ٣١٣٠بریمیرا بولیفارد، سویت 1000 (1

تركیب وقود حیوي وطریقة إلنتاج وقود حیوي(54)
شادي فاروق مبارك(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 

-   58(21)2008122111
(22)2008/12/30
شركة مساھمة اسبانیة–اس ال ٢٠٠٢بیوفال (71)

اسبانیا–سیفیال ٤١٠١٨-أي . سیفیال ٤١٠١٨- أي . ١٩افدا سان فرانسیسكو جافیر 

كمبید حشري غیر طریقة الستخدام الماء الناتج من غسول الترمس واالستخدام الخاص بھ(54)
ضار بالبیئة

سمر اللباد(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



١٢٢

-   59(21)2008010168
(22)2008/1/30
شركھ مساھمھ مؤلفھ و قائمھ وفقا لقوانین المانیا–سیمنس اكتینجزلشافت (71)

المانیا–میونیخ ٨٠٣٣٣ویتیلسباشیربالتز،2

تغویز موحدة متكاملةبخار موحدة لتولید قدرة ذات دورة/فعالیة محطة غازطریقة لزیادة (54)
ماجدة ھارون(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(21)2008020295
(22)2008/2/20
ن ف اورجانون ، شركة محدودة المسئولیة(71)

أ ب ، أوس ، ھولندا٥٣٤٩كلوستیرات ، 6

ألشباه القنبCB1 حلقة غیر متجانسة كمنبھات لمستقبل–) یل - ٣- اندول ( مشتقات (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 

-   61(21)PCT/NA2007/001402
(22)2007/12/12
فرنسا–انستیتیو فرانسیھ دو بترول -1(71)

فرنسا–مالمیزون سیدیكس -رویل٩٢٨٥٢- بریو، ف -فینیو دو بواا٤و 1-1

الھیدروجینى لخام تغذیھ طریقھ انتاج قطارات وسطى باالسمره الھیدروجینیھ و التكسیر(54)
الومینا وسطى المسام ذو -سلیكاتروبش باستخدام حفاز اشابھ اساسھ-ناتج عملیھ فیشر

محتوى مسام كبریھ محكوم
ھارونماجده (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 



١٢٣

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١٢٤

-   1(21)2011122143
(22)2011/12/25
سیتشیل لیمتد(71)

كندا٣كیھ ٢فى ٧ماذرز افینیو ویست فانكوفر برتش كولومبیا فى 3185

جھاز وطریقھ لتحسن تنقیھ الغاز(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةبار الطلب كأن لم یكن لعدمتقرراعت:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   2(21)2012010001
(22)2012/1/1
نواى تكنولوجي انك(71)

، الوالیات المتحده٦٦٢٠٧نینتي فورث تیراس، بریري فیلج، كیھ اس ویست 5250
االمریكیھ

نظام معالجھ طین وحل میاه المخلفات(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   3(21)2012010083
(22)2012/1/16
نوالیس اولیفر جوس رامون-جارسیا سانتیاجو ایسیدرو (71)

فاینكیا، -. اسبانیا) الیسانتا(سان فیسینى دیل راسبینج ٠٣٦٩٠-إى. دشیا٣–١١فاینكیا، 
.اسبانیا) الیسانتا(سان فیسینى دیل راسبینج ٠٣٦٩٠-إى. دشیا٣–١١

.بالطھ علویھ لبناء االرضیات(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
م سداد مصروفات الفحص،ولعد



١٢٥

-   4(21)2012010084
(22)2012/1/16
سیفان كویومجولوك سانایى في تیجاریت لیمتد شیركیتى(71)

ایمینونو نوراوسمانیى١٤/٣: كوتلو أشى ھاني رقم. غازي سینانباشا سوك. موال فینارى ماه
اسطانبول، تركیا٣٤١٢٠

ره ثالثیھ االبعاد داخل حجرطریقھ لتكوین صو(54)
:التالیةتقدیم أى من المستنداتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:القانونىالتقریر

عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   5(21)2012010135
(22)2012/1/26
خوسیھ مانویل. سانشیز دو ال كروز (71)

اسبانیا–برشلونھ . كاستلدفیلس ٠٨٨٦٠- اف . ٢٥. ٣٠٨افینیدا 

حاجز واقي على الطرق السریعھ(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند 
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   6(21)2012010144
(22)2012/1/26
اھاد دایانكلى توكیتم مالالرى سانایى تجاریت لیمتد شیركیتى(71)

كوجاسنان،٢٦/١٣: نى رقمارجییس افالر ماھالیسى انجینار كادیسى دوجان ابارتما
كیسیرى، تركیا

تركیب صمام غاز(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدمتقرراعتبار:التقریر القانونى

السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند
الفحص،ولعدم سداد مصروفات



١٢٦

-   7(21)2012020198
(22)2012/2/5
الفارجي(71)

باریس فرنسا٧٥١١٦–رو دي بیلز اف 61

خلیط ممیع لتركیبھ ذات قاعده من ماده رابطھ ھیدرولیكیھ(54)
:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند السجل التجارى، مستند التنازلمستند الوكالة، 

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   8(21)2012020353
(22)2012/2/27
فارینا ، جیوسیبى(71)

روما ایطالیا٠٠١٤٤-اي ،٦١فیال سیزیر بیفیس ان 

مكافئت قطاعات دواره منحنیھ بشكل قطعاداه تركیز على شكل قطع مكافئ ذا(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   9(21)2012020370
(22)2012/2/29
جونیرمان. بیتر دبلیو - جونیرمان . رودولف دبلیو (71)

.الكریدج شورز ویست ٢٦٣٠-أمریكا -٨٩٥١١نیفادا . ویندي ھیل واي رینو 6601
امریكا-٨٩٥١٩رینو نیفادا 

الخام أو أجزاء منھعملیة غیر التقطیر بالتجزئة إلنتاج وقود ذي درجة غلیان أقل من النفط(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةلم یكن لعدمتقرراعتبار الطلب كأن:التقریر القانونى

التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١٢٧

-   10(21)PCT/NA2006/000119
(22)2006/2/2
شركة التفیا- جوینت ستوك كومباني جریندكس(71)

التفیا-ایكشیل٥٠٥٢ال في -٢٥لیبش ستریت 

أمالح ملدونیوم، وطریقة تحضیرھا، وتركیبات صیدالنیة محتویة علیھا(54)
المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

-   11(21)PCT/NA2006/000136
(22)2006/2/9
ھوفمان الروش أ ج. ف (71)

بازل ، سویسرا–٤٠٧٠جرنز اشراستراس ك ھـ 124

GIyT1 مكان مجموعة فینیل واستخدامھ كمثبطOR– بیبرازین مع استبدال(54)
المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

-   12(21)PCT/NA2006/001249
(22)2006/12/21
.س.كـود تكنولوجیز أ(71)

.بورسجرون،النرویج ٣٩٠٧ھیرویا اندوستریبارك ، ن ـ 

.عملیة الستخدام مكونات أولیفین بالكامل(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعات:القانونىالتقریر



١٢٨

-   13(21)2012020360
(22)2012/2/28
مونت سیناى سكول اوف میدیسین(71)

امریكا-١٠٢٩ان واي . نیویورك . لیفي بالس . وان جوستاف ال -1

عالج استبدال إنزیم رفع الجرعات لمعالجة نقص السفینجومیلینیز الحمضي(54)
:أى من المستندات التالیةتقدیمطلب كأن لم یكن لعدمتقرراعتبار ال:التقریر القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١٢٩

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١٣٠

-   1(21)2006030097
(22)2006/3/13
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-المركزالقومي للبحوث / شارع التحریر33

د عنــد مرضي البھـــاقعقـــاقیر جــدیدة ألعـادة لـون الجـــل(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   2(21)2008010050
(22)2008/1/10
اسحق صداق یوسف اسحق(71)

ش المالحین من شارع السالم عمرانیة شرقیة جیزة15

)مزیل عرق ( مستحضر الزالة رائحة العرق (54)
رفض فنى:القانونىالتقریر

-   3(21)2008030510
(22)2008/3/26
بایر شرینج فارما أكتنجیزلشافت(71)

برلین ألمانیا13353.178

و إدماجات لھا لعالج اضطرابات الجھاز البولى التناسلىPDE مثبطات(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٣١

-   4(21)2009050673
(22)2009/5/10
-یونغ تشوي -سونغ- شركة بریطانیة محدودة -بیز جلوبال كومباني لیمتد-ام(71)

سوك كیم- ھیونغ
١أیدن ستریت، كینجستون أبون ثیمز، كیھ تي ٢١، میلینیوم ھاوس، ١٠یوت 

-دونغ، جانجنام- ییوكسام٨٢٦، .ھانسفیل ابت٩١١-المملكة المتحدة /بي أل١
، برامبر ھاوس، رویال ٤٤فالت -كوریا الجنوبیة ،080-135 جو، سیئول،

بي یو، ٢٥أبون ثیمز، ساري، كیھ تي- كینغستونوایھ،- كینغز-كوارتر، سیفن
.المملكة المتحدة

طریقة لجعل محتویات تحویل الوقود تطمر في أداة متنقلة ونظامھا(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   5(21)2009081271
(22)2009/9/10
شركة أمریكیة–ذا ریجینتس اوف ذا یونیفرسیتي اوف كالیفورنیا(71)

امریكا- ٩٤٦٠٧سي ایھ . اواكالند . فلور . تي اتش ١٢، فرانكلین ستریت 1111

نظام فولطي ضوئي تركیزي باستخدام عدسات فریسنیل وبصریات ثانویة غیر(54)
تصویریة

رفض فنى:انونىالتقریر الق

-   6(21)2010040604
(22)2010/4/18
اویلفیلد مینرال سولیشن لیمتد- اى سواكو نورج ایھ اس -ام(71)

بیج ٣٧-٢- النرویج –فوروس ستافانجر ٤٠٣٣-ان . ٤٣جامل فوروسفي -1
انجلترا–دي جى ٢٢٤اى اتش . ادینبورج . نیوتونجرانج . وایز بریجز

طریقھ لتثبیط ترسیب ملح من تیارات مائیھ(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر

-   7(21)2010101660



١٣٢

(22)2010/10/3
محمد طلعت الشحرى(71)

غربیھ-سمنود–محلھ زیاد 

(tnms) كاوتش االمان(54)
فنىرفض:التقریر القانونى

-   8(21)2011040615
(22)2011/4/18
مجدى السعید احمد ابو ورده(71)

.القاھره –مدینھ نصر –میدان رابعھ العدویھ –طریق النصر 15

)المنطق الثالثى ( منطق مجدى (54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   9(21)2011061121
(22)2011/6/28
المركز القومى للبحوث(71)

القاھره-الدقى - شارع التحریر 33

)١٠٠٠قومى (صنف قمح خبز جدید (54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-  10(21)PCT/NA2007/001232
(22)2007/11/12
منتأدفانسد سینتفك دفلوب(71)



١٣٣

المغرب-٢٠٢٠٠زنقة لوكوس ، حي الھناء ، الدار البیضاء 10

تركیب صیدلي یحتوي علي عامل مضاد للطفیلیات ومركب فعال مختار من(54)
- بیتاأیونون، أو-الكارفیول، الثیمول، االوجینول، البورنیول، الكارفاكرول، ألفا

أیونون
رفض فنى:التقریر القانونى

-  11(21)PCT/NA2007/001281
(22)2007/11/24
ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)

، الوالیات المتحدة - ٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 
.االمریكیة 

للعصارة الخلویةA2 مثبطات فوسفولیباز(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر



١٣٤

-   12(21)2008040553
(22)2008/4/1
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع- المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33

في ذكور الفئرانمستخلص نباتي من عائلة األبصال والزنبقیات یقوى الباءه ویمنع العنھ(54)
فنىرفض :التقریر القانونى



١٣٥

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٣٦

-   1(11)021768
(21)1993110723
االنتاج المكثفاسلوب العزیز با للمزارع السمكیة المغلفة ذات(54)

EL- AZIZ BELAH SYSTEM FOR CLOSED BASSIN FISH WITH
MASS PRODUCTION

محمد عادل بسیوني عبد النبي(71)

-   2(11)023511
(21)2001111250
طریقھ النتاج تركیزات عالیھ من مصل للدم االدمى مستخرج من االرانب(54)

FRODUCTION OF ANTIN MAN SERUM WITH HIGH TITER
FROM RABBITS

الھیئھ المصریھ العامة للمستحضرات الحیویھ واللقحات(71)

-   3(11)023538
(21)PCT/NA2004/000022
طریقھ وتركیب لتحسین إحتراق الوقود(54)

METHOD AND COMPOSITION FOR IMPROVING FUEL
COMBUSTION

میشیل كاورل-ولیام إف كارول - نویل كارول - روبرت ویلفرد كارول (71)
ھدى سراج الدین(74)



١٣٧

-   4(11)023658
(21)2004110467
طریقھ للبلمره المعززه فى الحالھ الصلبھ للبولى اثیلین تیرفثاالت(54)

METHOD FOR ENHANCED SOLID STATE POLYMERIZATION
OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

انفیستا تكنولوجیز اس ایھ ار ال(71)
ھدى سراج الدین(74)

-   5(11)024176
(21)2002111208
جھاز لتحلیة المیاه المالحھ باستخدام الطاقة الشمسیة(54)

SOLAR DESALINATION

نادر خلیل غطاس(71)

-   6(11)024274
(21)PCT/NA2005/000228
مشــبك للشــعر(54)

A HAIR CLIP

لینشل ھولدینجز لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة(71)
ھـدى عبد الھادى(74)



١٣٨

-   7(11)024776
(21)PCT/NA2007/000500
مركبات االزین لمكافحھ االفات الحیوانیھ(54)

AZINE COMPOUNDS FOR COMBATING ANIMAL PESTS

شركھ المانیھ–باســـف اكــتینجـیسل شــافت (71)
طھ حنفي محمود(74)

-   8(11)025104
(21)PCT/NA2007/000489
تركیبات منظفة(54)

DETERGENT COMPOSITIONS

كة أمریكیة مساھمةشر–ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)
ھدى سراج الدین(74)

-   9(21)1999111389
(22)1999/11/4
لالستخدام داخل االبارأداة رنین مغناطیسى نووى ذات وحدة لقیاس النبض المتتابع وصالحة(54)

DOWNHOLE NMR TOOL HAVING A PROGRAMMABLE PULSE
SEQUENCER

سیاكو انكشلومبرجر(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٣٩

-   10(21)2000111389
(22)2000/11/5
مكنسة كھربائیة تحتوى على وحدة سیكلون لتجمیع الغبار(54)

A REFLUX CLEANER

سامسونج كوانجو الیكترونیكس كو ال تى دى(71)
سمر احمد اللباد(74)

-   11(21)2003111031
(22)2003/11/15
اداه لتنظیم االسره و منع الحمل(54)

Device for family planning and preventing conception

وان ورلد الیف ستایل بروداكتس اه جى(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  12(21)2007110610
(22)2007/11/25
یة لتخلیق مشتقات احادیة الكبریتات لبنزواكسازوالت مستبدلةعمل(54)

PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF MONOSULFATED
DERIVATIVES OF SUBSTITUTED BENZOXAZOLES

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)



١٤٠

-  13(21)2008050768
(22)2008/5/11
(CNS) ج علل بالجھاز المركزي العصبيتركیبات وطرق لعال(54)

COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATING CNS
DISORDERS

إیبكس فارماسیوتیكالز انك ، شركة متحدة ، الوالیات المتحدة االمریكیة(71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

-  14(21)2008050774
(22)2008/5/11
كربونات لنثانوم ثابتةتركیبات(54)

STABILIZED LANTHANUM CARBONATE COMPOSITIONS

شركة مساھمة ھولندیة–في .شیري انترناشیونال لیسینسینج بي (71)
سمر أحمد اللباد(74)

-  15(21)2008050792
(22)2008/5/14
ن ومراقبة عالج السرطانطرق للتنبؤ واإلنذار بحدوث اإلصابة بالسرطا(54)

METHODS FOR PREDICTION AND PROGNOSIS OF CANCER,
AND MONITORING CANCER THERAPY

بایر ھیلتیر ال ال سي(71)
ھدى آنیس سراج الدین(74)



١٤١

-  16(21)2008050805
(22)2008/5/18
أشكال جرعة صیدالنیة مجزأة((54)

SEGMENTED PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS

شركة مساھمة امریكیة–اي ان سي .سوالفارم (71)
سمر اللباد(74)

-  17(21)2008060915
(22)2008/6/1
نور بنفریناو/ مركبات فینیثیل امین بھا استبدال لھا نشاط موأزر للسیروتیني و (54)

SUBSTITUTED PHENETHYLAMINES WITH
SEROTONINERGIC AND/OR NOREPINEPHRINERGIC
ACTIVITY

شركة مساھمة امریكیة–أي ان سي . اوسبیكس فارماسوتیكالس (71)
سمر اللباد(74)

-  18(21)2008060960
(22)2008/6/9
.جھاز لتحریك باب منزلق وطریقة لتركیبھ(54)

DRIVE DEVICE FOR A SLIDING DOOR AND METHOD FOR
INSTALLATION THEREOF

.اوند فنكتكنیك جى ام بى اتش–سومر انتیرایبس (71)
محمود رجائى الدقى(74)



١٤٢

-  19(21)2008071169
(22)2008/7/13
mGluR5 بیبرازینات وبیبریدینات كمقویات(54)

PIPERAZINES AND PIPERIDINES AS mGluR5 POTENTIATORS

شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى (71)
ھدى سراج الدین(74)

-  20(21)2009040607
(22)2009/4/29
مركبات وتركیبات كمثبطات كینازبروتین(54)
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١٥٠

بیان
باحكام قضائیة 



١٥١

اریخ - ات ١٣/١٠/٢٠١٢بت دائرة منازع ة ال س الدول ضاء االدارى بمجل ة الق درت محكم اص
ن االستاذ٢٧٦٢٣/٦٥االقتصاد واالستثمار الدائرة السابعة حكمھا فى الدعوى رقم  ة م / ق المقام

ى / داالستاذ الدكتورالسی: خالد احمد امام محمد ضد كال من  سید ) بصفتھ( وزیر البحث العلم ،ال
ول )بصفتھ( رئیس اكادیمیة البحث العلمى / االستاذ الدكتور ،بناء على اسبابھا حكمت المحكمة بقب

الدعوى شكال، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فیھ وما یترتب على ذلك من اثار، والزمت 
: بالطلب المقدم لمكتب البراءات من المدعى وبیاناتھ كالتالىجھة االدارة، وھذا الحكم یتعلق 

٠٠٤٥/٢٠٠٧: رقم الطلب -
٠٦/٠٢/٢٠٠٧: تاریخ تقدیم الطلب -
" طریقة لتعدیل مدخل التیار الكھربى لوحدة ارسال جرس السلكى: " تسمیة الطلب -
اریخ - م ٠٥/١٢/٢٠١٢بت ن رق ة الطع ة االداری ت الجھ ام ا. ع. ق٤٤٠٦/٥٩اقام ة أ ام لمحكم

اریخ ٢٧٦٢٣/٦٥االداریة العلیا طعنا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم  ق من مجلس الدولة بت
. والطعن تحت التحدید١٣/١٠/٢٠١٢
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