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(i)

تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم ا ، ومن هنا تن ًتجارا أو صناع اختـراع، للحفـا علـى تلـك ً

.قاألعمال وحقو أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ا  ات ، ورطها إلكترون ًوالشر
ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــو ً، وتطلــب ذلــك جهــودا  نوره ل

رة  ة الف ة حقو الملك قمتوافقا مع قانو حما ن ً.

ع  ــا وهــو تــشج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج
ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المـــستو االجتمـــاعى للفـــرد ، تـــسو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للـــش

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانو رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧ندخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانو رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢نالخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢نثم قانو رقم وم والنماذج الصناع

ة حقو الم٢٠٠٢ حما رةقوالخاص  ة الف مقتضى القانو األخیر فإنه یلزم لك نو

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــو  حما ح االهتمــام  ــة القــر الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها قوممــا ال شــك ف ن

رة فى جم ة الف ة حقو المخترعین والمبتكرن الملك قع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــر الجدیــد ، و نمالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م

ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
١١رقم البراءة

١٢نوع البراءة

٢١رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد ٢٢تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  ٣١:  رقـم األس

ة   ق خ األس ٣٢:تار

قیـة  ٣٣:دولة األس

خ النشر عن قبول  ٤٤البراءةطلب تار

٥١التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع ٥٤تسم

٧١اسم طالب البراءة 

٧٢اسم المخترع

٧٣اسم الممنوح له البراءة

یل ٧٤اسم الو

( iii )
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رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

( v )
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ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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 ١

انبی
٢٠١٥دیسمبرالتى تم قبولھا خالل شھربالطلبات 



٢ ٢

D١٢٠٠٧١٢١٤٦٧ (٢١)

٢٦/١٢/٢٠٠٧ (٢٢)

CASTFUTURA SPA -ITALY (٧١)

OFFREDI, GIORGIO (٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى  (٧٤)

فرن او موقد شواء (٥٤)

PCT/EP٢٠٠٦/٠٦٣٠٦٨-SV ٢٠٠٥A٠٠٠٠٢٣ (٣١)

٠٩.٠٦.٢٠٠٦. - ٣٠.٠٦.٢٠٠٦. (٣٢)

EP - IT (٣٣)

Int.Cl.٨- F ٢٣ D ١٤/١٠, F ٢٤ C ٣/٠٨; (٥١)

-١

٢٠٠٥٠٤٠١١٣ (٢١)

٠٦/٠٤/٢٠٠٥ (٢٢)

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.- JAPAN (٧١)

HARAGUCHI, Yoshikazu-SUMIDA, Takumi-MIYAMURA, Shin-TAI,
Kuninori-ITOTANI, Motohiro-KURODA, TaKeshi-SASAKI, Hirofumi-
Hiroyuki HASHIZUME-MATSUMOTO, Makoto-HASEGAWA, Tetsuya-
KOMATSU  MAKOTO-KURODA HIDEAKI-TSUBOUCHI
HIDETSUGU-MATSUZAKI, TAKAYUKI -TOMISHIGE , Tatsuo -
SEIKE, YUJI-KAWASAKI, Masanori

(٧٢)

دمحم دمحم بكیر (٧٤)

كقاتل للبكتریااوكسازوالت) ب- ١.٢(نیترو امیدازو  - ٦- ثانى ھیدرو- ٣، ٢مركبات (٥٤)

٢٩٨٢٥٩-PCT/JP٢٠٠٢- ٢٠٠٣/٠١٣٠٧٠ (٣١)

١١.١٠.٢٠٠٢. - ١٠.١٠.٢٠٠٣. (٣٢)

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٣١/٤١;A ٦١ K ٣١/٤٢٤;A ٦١ K ٣١/٤٢٥;A ٦١ K
٣١/٤٤٢٧;A ٦١ K ٣١/٤٥٢٣;A ٦١ K ٣١/٤٥٤;C ٠٧ D ٥١٩/٠٠;A ٦١ K

٣١/٤٩٦;A ٦١ K ٣١/٥٥١;A ٦١ P ٣١/٠٦;C ٠٧ D ٤٩٨/٠٤;C ٠٧ D ٤٩٨/٢٠;A
٦١ K ٣١/٤٧٠٩

(٥١)

-٢



٣ ٣

٢٠٠٦٠٣٠٢٥٨ (٢١)

١٥/٠٣/٢٠٠٦ (٢٢)

SHARP KABUSHIKI KAISHA- JAPAN (٧١)

.GOTOH, HIDETOSHI-Yamamoto, akira (٧٢)

جورج عزیز عبد الملك (٧٤)

أداة لتنقیة الھواء فى المركبة (٥٤)

٢٠٠٣/ ٣٢٩٦٩٠-PCT/JP٢٠٠٤/٠١٣٥٤٣ - (٣١)

٢٢.٠٩.٢٠٠٣. - ١٦.٠٩.٢٠٠٤. (٣٢)

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٠ H ٣/٠٦ (٥١)

-٣

٢٠٠٦٠٥٠٤٤٢ (٢١)

١٠/٠٥/٢٠٠٦ (٢٢)

NOVARTIS AG.(SWITZERLAND) (٧١)

AHLHEIM, MARKUS -Ausborn, michael-LAMBERT, Olivier-
RIEMENSCHNITTER,MARC

(٧٢)

للملكیھ الفكریھعبد الھادىمكتب (٧٤)

جسیمات دقیقة تشمل نظائر السوماتوستاتین        (٥٤)

PCT/EP٢٠٠٤/٠١٢٨٧٠- ٠٣٢٦٦٠٢.٠.-٠٤٠٦٢٤١.٠ (٣١)

١٢.١١.٢٠٠٤. - ١٩.٠٣.٢٠٠٤. - ١٤.١١.٢٠٠٣. (٣٢)

EP - GB - GB (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٩/١٦;A ٦١ K ٣٨/٣١ (٥١)

-٤



٤ ٤

٢٠٠٧٠٤٠٣٦٢ (٢١)

١١/٠٤/٢٠٠٧ (٢٢)

UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC
UNITED STATES OF AMERICA

(٧١)

HUANG, Guozhong-HUSSEY, Richard, S. (٧٢)

للملكیھ الفكریھعبد الھادىمكتب (٧٤)

تركیب تثبیطي لبروتینات الغدة المریئیة للدیدان االسطوانیة (٥٤)

/ ٦٠/٧٠٤٥٦٠-٦١٨,٠٩٧ -PCT/US٢٠٠٥/٠٣٦٧١١٦٠ (٣١)

١٣.١٠.٢٠٠٤. - ٠٢.٠٨.٢٠٠٥. - ١٣.١٠.٢٠٠٥. (٣٢)

US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ١٢ N ١٥/٨٢;A ٠١ H ١/٠٠ (٥١)

-٥

٢٠٠٩٠٦٠٩٧٣ (٢١)

٢٤/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH- GERMANY (٧١)

SOBOTTA, Rainer-BROEDER, Wolfgang (٧٢)

للملكیھ الفكریھعبد الھادىمكتب (٧٤)

عملیة لتحضیر مشتق بنزیمیدازول (٥٤)

٠٧١٠١٨٢٢.٠-PCT/EP٢٠٠٨/٠٥١٣٩٧ (٣١)

٠٦.٠٢.٢٠٠٧. - ٠٥/٠٢/٢٠٠٨ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٧ D ٤٠١/١٢ (٥١)

-٦



٥ ٥

٢٠١٠١٢٢٠٩٤ (٢١)

١٢/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY-BELGIUM (٧١)

VAN DONK, SANDER-GARCIA, WOLFGANG-NESTERENKO,
NIKOLAI-VERMEIREN, WALTER-GRASSO, GIACOMO

(٧٢)

للملكیة الفكریة سماس شركھ  (٧٤)

عملیھ لصنع اولفینات ومركبات عطریھ من مركبات عضویھ (٥٤)

٠٩١٥٤٢٣٤,٤-٠٩١٥٤٢٣٢,٠-٠٨١٥٨٩٢٤.٤-PCT/EP٢٠٠٩/٠٥٧٨٨٩ (٣١)

٢٥.٠٦.٢٠٠٨. - ٠٣.٠٣.٢٠٠٩. - ٠٣.٠٣.٢٠٠٩. - ٢٤.٠٦.٢٠٠٩. - ٢٤/٠٦/٢٠٠٩ (٣٢)

EP - EP - EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨- C ٠٧ C١/٢٠, ٤/٠٦, & ;B ٠١ J ٣٧/٢٨, ٢٩/٤٠ (٥١)

-٧

٢٠١١٠١٠١٠٨ (٢١)

١٧/٠١/٢٠١١ (٢٢)

LABORATOIRES THEA- FRANCE (٧١)

CHIBRET, Jean-Frederic-DEFEMME, Alain-MERCIER, Fabrice-FAURIE,
Michel

(٧٢)

ھارونشحاتھ ماجده  (٧٤)

یریا لتعبئھ سائل سیوزع نقطھ بنقطھزجاجھ ذات حمایھ ضد البكت (٥٤)

٠٨/٠٤٤٢٠-PCT/IB٢٠٠٩/٠٠٦٤٢٠ (٣١)

٣١.٠٧.٢٠٠٨. - ٣١/٠٧/٢٠٠٩ (٣٢)

FR - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٥ D ٤٧/١٨ (٥١)

-٨



٦ ٦

٢٠١١٠٦١٠١٥ (٢١)

١٩/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

BOREALIS AG- AUSTRIA (٧١)

SMEDBERG, Annika-NILSSON, Ulf-RAVERA, Philippe (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

عملیھ تحضیر تركیب بولیمر (٥٤)

٠٨١٧٢٦٠٠.٢- PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٩١٩٢ (٣١)

٢١.١٢.٢٠٠٩.- ٢٢.١٢.٢٠٠٨. (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠١ B ٣/٤٤;C ٠٨ J ٣/٢٢ (٥١)

-٩

٢٠١١٠٧١١٥٩ (٢١)

٠٧/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

UNILEVER PLC- UNITED KINGDOM (٧١)

DAGAONKAR, Manoj, Vilas-WASKAR, Morris-MAJUMDAR, Udayan (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

مرشح وجھاز ترشیح بالجاذبیة  (٥٤)

-MUM/٢٠٠٩/١٨٠-MUM/٢٠٠٩/١٠٠٧- PCT/EP٢٠٠٩/٠٦٧٩٢٩ (٣١)

١٧.٠٤.٢٠٠٩. - ٢٤/١٢/٢٠٠٩-.٣٠.٠١.٢٠٠٩ (٣٢)

IN - IN -EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ D ٢٩/٢١;B ٠١ D ٢٩/٥٨;C ٠٢ F ١/٠٠;B ٠١ D ٣٩/٢٠;B ٠١ D
٣٩/٠٨

(٥١)

-١٠



٧ ٧

٢٠١١٠٧١٢٧٣ (٢١)

٢٨/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

عبد العزیز عبد الحمیدابو الحمد ابراھیم  (٧١)

عبد العزیز عبد الحمیدابو الحمد ابراھیم  (٧٢)

ابو الحمد عبد العزیز عبدالحمیدمحمود (٧٤)

طریقھ مبتكره امنھ العاده توجیھ ابار البترول والغاز باقل التكالیف (٥٤)

(٣١)

(٣٢)

(٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٤٣/١١ (٥١)

-١١

٢٠١١٠٨١٣٦٠ (٢١)

١٤/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

زراعیة معھد بحوث االنتاج الحیوانى ـ مركز البحوث ال (٧١)

دمحم نبیل على احمد  (٧٢)

دمحم نبیل على احمد  (٧٤)

المحسن الطبیعى الداء خصوبھ وفقس الدواجن (٥٤)

(٣١)

(٣٢)

(٣٣)

Int.Cl.٨- A ٢٣ K ١/٠٠, A ٢٣ K ١/٠٦; (٥١)

-١٢



٨ ٨

٢٠١١٠٨١٣٩٣ (٢١)

٢٢/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

VICAT- FRANCE (٧١)

PASQUIER, Michel-ROGAT, Damien (٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

تركیبات لالستخدام فى تحضیر الخرسانھ بدون اضافھ ماء        (٥٤)

٠٩/٥١١٥١-PCT/FR٢٠١٠/٠٥٠٣١٢ (٣١)

٢٤.٠٢.٢٠٠٩. - ٢٤/٠٢/٢٠١٠ (٣٢)

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٤ B ١٤/٠٦;C ٠٤ B ٢٤/٢٦;C ٠٤ B ١٨/٠٢ (٥١)

-١٣

٢٠١١٠٩١٥١١ (٢١)

١٢/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

LINDE AKTIENGESELLSCHAFT- GERMANY (٧١)

BAUER, Heinz-FRANKE, Hubert (٧٢)

للملكیھ الفكریھمكتب عبد الھادى  (٧٤)

طریقھ السالھ جزء غنى بالھیدروكربون  (٥٤)

١٠ ٢٠٠٩ ٠١٨ ٢٤٨.٩-PCT/EP٢٠١٠/٠٠٢٣٢٦ (٣١)

٢١.٠٤.٢٠٠٩. - ١٥/٠٤/٢٠١٠ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٥ J ١/٠٢ (٥١)

-١٤



٩ ٩

٢٠١١٠٩١٥٢٣ (٢١)

١٤/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

RHODIA OPERATIONS- FRANCE (٧١)

EDMUNDS, Stephanie-JONES, Chris-FELLOWS, Alan (٧٢)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

تركیب مبید حیوي ثابت (٥٤)

PCT/EP٦١/١٦٠-٢٠١٠/٠٥١١٩٤ ٥٤٠ (٣١)

٠١.٠٢.٢٠١٠. - ١٦.٠٣.٢٠٠٩. (٣٢)

EP - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٢٥/٢٢;A ٠١ N ٣٣/١٢;C ٠٢ F ١/٥٠;A ٠١ N ٥٧/٣٤;A ٠١ P
١/٠٠;A ٠١ N ٣٧/٤٤

(٥١)

-١٥

٢٠١١٠٩١٦٢٥ (٢١)

٢٧/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

المركز القومى للبحوث (٧١)

ـ حنان سید عبد الحطیبى ـ ولید احمد مسعد دمحم صالح عمار مدحت احمد عبدالخالق ابراھیم ـ نبیلة 
الرحمن ابراھیم 

(٧٢)

ماجده محسب السید (٧٤)

طریقة لتحضیر كریات مصنعة من ورد النیل الجاف الزالة الرصاص من المخلفات الصناعیة 
السائلة

(٥٤)

(٣١)

(٣٢)

(٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ٣/٣٢;C ٠٢ F ١٠١/٢٠ (٥١)

-١٦



١٠ ١٠

٢٠١١٠٩١٦٤٤ (٢١)

٢٩/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

١-CHRYSO- FRANCE ٢-LAFARGE- FRANCE (٧١)

NARANJO, Horacio-MAITRASSE, Philippe-DESSEROIR, Alexandre-
RINALDI, David-MOSQUET, Martin

(٧٢)

شادي فاروق مبارك (٧٤)

تعمل على زیاده المرونھ ومخفضھ للزوجھ) بولیمرات تساھمیھ(كوبولیمرات  (٥٤)

٠٩٥٢١٠١- PCT/FR٢٠١٠/٠٥٠٦١١ (٣١)

٠١.٠٤.٢٠٠٩-٣١/٠٣/٢٠١٠. (٣٢)

FR -FR (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٤ B ٢٤/٢٦ (٥١)

-١٧

٢٠١١١١١٩٠٢ (٢١)

١٣/١١/٢٠١١ (٢٢)

١-SIEMENS INDUSTRY, USA ٢-SAUDI ARABIAN OIL COMPANY

SAUDI ARABIA

(٧١)

COOLEY, Curt-PATTERSON, Matthew-SHAFARIK, Samuel-
HOWDESHELL, Michael-SCHULTZ, Thomas, E-FELCH, Chad,

L.-CONNER, William, G.-AL-HAJRI, Mohammed, A.

(٧٢)

یوسف دمحم حافظ (٧٤)

غشائى الوساط معلقھ وطریقھ عملیھ تشمل مناطق متعدده لمفاعل جھاز تفاعل حیوى بیولوجى 
بیولوجى

(٥٤)

٦١/٢٢٤,٠٠٠-٦١/١٨٦,٩٨٣- PCT/US٢٠١٠/٠٣٨٦٥٠ (٣١)

١٥.٠٦.٢٠١٠.- ١٥/٠٦/٢٠٠٩- ٠٨.٠٧.٢٠٠٩. (٣٢)

US - US-US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ٣/٠٠;C ٠٢ F ١/٢٨ (٥١)

-١٨



١١ ١١

٢٠١٢٠٢٠٢٠٨ (٢١)

٠٧/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

Sharp Kabushiki Kaisha- JAPAN (٧١)

UEHARA, Yuhji-ITANI, Akihiro (٧٢)

جورج عزیز عبد الملك  (٧٤)

مكیف ھواء من نوع مثبت في الجدار (٥٤)

١٨٩٨١٩-٢٠٠٩ - PCT/JP٢٠١٠/٠٦٠٩٤٩ (٣١)

٢٨/٠٦/٢٠١٠-.١٩.٠٨.٢٠٠٩ (٣٢)

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-F٢٤F ١/٠٠,١٣/٢٠& ١٣/٢٢ (٥١)

-١٩

٢٠١٢٠٢٠٢٤٣ (٢١)

١٣/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

SAMBUSSETI, Antonio- ITALY (٧١)

SAMBUSSETI, Antonio (٧٢)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

لیحل محل جزء من جدار المثانھ بعد االستئصال ) سقالھ ( لوح مقعر قادر على اعاده االمتصاص 
.للمثانھالجزئى

(٥٤)

MI٢٠٠٩A٠٠١٤٨١ - PCT/EP٢٠١٠/٠٦٠٣٢٩ (٣١)

١٦/٠٧/٢٠١٠- .١٤.٠٨.٢٠٠٩ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ F ٢/٠٤ (٥١)

-٢٠



١٢ ١٢

٢٠١٢٠٣٠٤٦٢ (٢١)

١٥/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

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

(٧١)

KONTOMARIS, Konstantinos (٧٢)

اللباد أحمدسمر (٧٤)

وداي كلور-٢، ١-بیوتین وترانس- ٢- ھكسافلورو- ٤، ٤، ٤، ١، ١، ١-تركیبھ تشتمل على سیس
اثیلین وجھاز یحتوى علیھا وطرق احداث تبرید فیھا

(٥٤)

٦١/٢٤٢,٨٧٥ - PCT/US٢٠١٠/٠٤٨٩٤٤ (٣١)

١٥/٠٩/٢٠١٠- .١٦.٠٩.٢٠٠٩ (٣٢)

US-US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٩ K ٥/٠٤ (٥١)

-٢١

٢٠١٢٠٣٠٥٦١ (٢١)

٢٨/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

MATEO HERRERO, Maria Pilar- SPAIN (٧١)

MATEO HERRERO, Maria Pilar (٧٢)

للملكیھ الفكریھمكتب عبد الھادى (٧٤)

وتنظیم الھرمونات الیافعھ فى الحشرات دھانات مبیده للحشرات والقرادیات تمنع تكون الكیتین
وتطرد  المفصلیات وتقضى على االمراض المتوطنھ واالفات والمواد المثیره للحساسیھ 

(٥٤)

 PCT/SE٢٠٠٩/٠٧٠٤٣٩ (٣١)

١٥/١٠/٢٠٠٩ (٣٢)

SE (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٩ D ٥/١٤ (٥١)

-٢٢



١٣ ١٣

٢٠١٢٠٥٠٨٠٧ (٢١)

٠٢/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

IRPLAST S.P.A (٧١)

PIETRO LODICE-MICHAEL PIERSE (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

شرائح متعدده الطبقات (٥٤)

MI٢٠١١A٠٠٠٧٧٠ (٣١)

٠٦.٠٥.٢٠١١ (٣٢)

IT (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٣٢ B ٢٧/٣٢, ٢٧/٠٨, ٧/٠٢ (٥١)

-٢٣

٢٠١٢٠٥٠٩٠٢ (٢١)

٢٠/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A- SWITZERLAND (٧١)

OLIVIERI, Alice-NASSIF, Joyce-PUTZER, Siegrid-BARBIERI, Marcello-
PERTUSI, Stefania

(٧٢)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

عبوه مغلفھ للمنتجات الغذائیھ القابلھ للسكب ومواد تغلیف النتاج عبوه مغلفھ للمنتجات الغذائیھ القابلھ 
لسكبل

(٥٤)

١٠١٦٥١١٦.٤- PCT/EP٢٠١١/٠٥٥٣٨٥ (٣١)

٠٦/٠٤/٢٠١١-.٠٧.٠٦.٢٠١٠ (٣٢)

EP -EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٥ D ٥/٠٦;B ٦٥ D ٥/٠٢ (٥١)

-٢٤



١٤ ١٤

٢٠١٢٠٥٠٩٤٩ (٢١)

٢٧/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

NUOVO PIGNONE S.P.A.- ITALY (٧١)

BOTARELLI, Claudio (٧٢)

للملكیھ الفكریھالھادىمكتب عبد (٧٤)

طریقھ سیطره نمط اساسھا درجھ حراره عادم لتوربین غازي وتوربین غازى (٥٤)

CO٢٠٠٩A٠٠٠٠٥٥- PCT/EP٢٠١٠/٠٦٨٣٣٤ (٣١)

٢٦/١١/٢٠١٠- .٢٧.١١.٢٠٠٩ (٣٢)

IT -EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠٢ C ٩/٣٤ (٥١)

-٢٥

٢٠١٢٠٦١١٤١ (٢١)

١٩/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

KBA-NotaSys SA- SWITZERLAND (٧١)

SCHAEDE, Johannes, Georg-SCHWITZKY, Volkmar, Rolf (٧٢)

اللباد أحمد سمر  (٧٤)

الھ طباعھ بنقش غائر مزوده بحاضن متحرك حامل السطوانھ تجمیع حبر (٥٤)

٠٩١٨٠٣١٨.٩- PCT/IB٢٠١٠/٠٥٥٩٤٣ (٣١)

٢٠/١٢/٢٠١٠-.٢٢.١٢.٢٠٠٩ (٣٢)

EP-IB (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٤١F ٩/٠٢, ١٣/٠٠ (٥١)

-٢٦



١٥ ١٥

٢٠١٢٠٧١٢٢٣ (٢١)

٠٨/٠٧/٢٠١٢ (٢٢)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMARICA (٧١)

SORRIBAS AMELA, Monica-MANN, Richard-JOUSSEAUME, Christian-
CARRASCO CAMPOS, Salvador

(٧٢)

للملكیھ الفكریھمكتب عبد الھادى  (٧٤)

مبید لالعشاب تازرى یحتوى بینوكسسوالم و اوكسى فلورفین (٥٤)

٦١/٢٩٩,٤٦١ - PCT/US٢٠١١/٠٢٢٦٨٦ (٣١)

٢٧/٠١/٢٠١٠- .٢٩.٠١.٢٠١٠ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A٠١N ٤٣/٩٠ (٥١)

-٢٧

٢٠١٢٠٨١٤٠٣ (٢١)

١٣/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

WORLDWIDE OILFIELD MACHINE, INC.

UNITED STATES OF AMARICA

(٧١)

MAKI, Robert-LANNING, William (٧٢)

اللبادأحمدسمر (٧٤)

دوار تجمیعھ ساق صمام لطریقھ وصمام (٥٤)

٦١/٣٣٣,٥١٧-٦١/٣١٩,٣٤٢-١٢/٨٣٥,٠٧١ - PCT/US٢٠١١/٠٢٣١٣٧ (٣١)

١٣.٠٧.٢٠١٠. - ٣١.٠٣.٢٠١٠. - ٣١/٠١/٢٠١١-.١١.٠٥.٢٠١٠ (٣٢)

US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-F ١٦ K ١١/٠٨٧ (٥١)

-٢٨



١٦ ١٦

٢٠١٢٠٨١٤٥٢ (٢١)

٢٧/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

المركز القومى للبحوث (٧١)

الھام ابوالفتوح الزناتى ـ ھبھ عبد هللا دمحم عبد هللا  (٧٢)

ماجده محسب السید (٧٤)

تحضیر اغشیة بولیمیریة شریطیة مجوفة وطریقة لتحفیزھاطریقة ل' (٥٤)

(٣١)

(٣٢)

(٣٣)

Int.Cl.٨-D ٠١ D ٥/٢٤;B ٠١ D ٦٩/٠٨ (٥١)

-٢٩

٢٠١٢١٠١٧٦٠ (٢١)

١٥/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

POLY MEDICURE LIMITED- INDIA (٧١)

BAID, Rishi; (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

رهجھاز قسط (٥٤)

٩١٧/DEL/٢٠١٠  IN - PCT/IB٢٠١٠/٠٥٢٢٣٩ (٣١)

٢٠/٠٥/٢٠١٠- .١٦.٠٤.٢٠١٠ (٣٢)

IN-IB (٣٣)

Int.Cl.٨- A ٦١ M ٢٥/٠٦, A ٦١ M ٥/٣٢ (٥١)

-٣٠



١٧ ١٧

٢٠١٢١٠١٨١٩ (٢١)

٢٣/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

VICAT- FRANCE (٧١)

BOURGEOIS, Marcel (٧٢)

ترزىناھد ودیع رزق  (٧٤)

)ضغط(عضویھ  ذات اسطوانھ كبس- لطحن المواد الغیر) اداه(وسیلھ  (٥٤)

١٠/٥٣٣١٩- PCT/FR٢٠١١/٠٥٠٩٢٢ (٣١)

٢١/٠٤/٢٠١١- .٢٩.٠٤.٢٠١٠ (٣٢)

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-B٠٢C ٤/٠٢; ٢٣/١٤ ٢٣/٣٠, ٢٣/٣٢ (٥١)

-٣١

٢٠١٢١١١٩٢١ (٢١)

١٩/١١/٢٠١٢ (٢٢)

HAREMLIK GIDA, DEKORASYON VE EKIPMANLARI TICARET
SANAYI LIMITED SIRKETI- TURKEY

(٧١)

KOC, Caroline, N.-LOVALVO, Sally, Ann-YENTUR, Nil, Banu (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

كبسولھ لصب مسحوق في جھاز (٥٤)

٢٠١٠/٠٤٣٤٧ - PCT/IB٢٠١١/٠٥٢٣٦٠ (٣١)

٣٠/٠٥/٢٠١١- .٣١.٠٥.٢٠١٠ (٣٢)

TR -IB (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٥ D ٨٥/٨٠٤ (٥١)

-٣٢



١٨ ١٨

٢٠١٢١٢١٩٩١ (٢١)

٠٢/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A.- BELGIUM (٧١)

PIRARD, Regnier-VIELVOYE, Christophe (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

لوحھ شبكیھ (٥٤)

٢٠١٠/٠٣٣٩- PCT/EP٢٠١١/٠٥٧٣٢٠ (٣١)

٠٦/٠٥/٢٠١١- .٠٣.٠٦.٢٠١٠ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٧ D ١٥/٠٢ (٥١)

-٣٣

٢٠١٢١٢١٩٩٩ (٢١)

٠٣/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

INVENTIO AG- SWITZERLAND (٧١)

STUDER, Christian (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

قفلفرامل ماسكھ ذات میكانیكیھ (٥٤)

١٠١٦٦٠٤١.٣- PCT/EP٢٠١١/٠٥٩٦٠٨ (٣١)

٠٩/٠٦/٢٠١١- .١٥.٠٦.٢٠١٠ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٦ B ٥/١٨ (٥١)

-٣٤



١٩ ١٩

٢٠١٢١٢٢٠٢١ (٢١)

٠٦/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

NEOPERL GMBH- GERMANY (٧١)

STEIN, Alexander-SCHNELL, Thomas (٧٢)

عزیز عزتوجدى نبیھ  (٧٤)

بھا وحده حشو صحیھ) الشاور(وحده حشو صحیھ ومعدات للدش  (٥٤)

٢٠ ٢٠١٠ ٠٠٩ ١٣٥.٧ - PCT/EP٢٠١١/٠٠١٢١٢ (٣١)

١١/٠٣/٢٠١١- .١٦.٠٦.٢٠١٠ (٣٢)

DE -EP (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٣ C ١/٠٤;F ١٦ L ١٥/٠٠;E ٠٣ C ١/٠٨٦ (٥١)

-٣٥

٢٠١٢١٢٢٠٣٤ (٢١)

٠٩/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC

UNITED STATES OF AMARICA

(٧١)

FIELDS, Brian-KEANE, Brendan (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

ُتھویة طرف علبة بحز قالب
(٥٤)

١٢/٧٩٦,٩٧٢ - PCT/US٢٠١١/٠٣٨٠٥٠ (٣١)

٢٦/٠٥/٢٠١١- .٠٩.٠٦.٢٠١٠ (٣٢)

US -US (٣٣)

(٥١)

-٣٦



٢٠ ٢٠

٢٠١٢١٢٢٠٦٧ (٢١)

١٦/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

IMPACT TECHNOLOGY SYSTEMS AS- NORWAY (٧١)

PAULSEN, Jim-Viktor (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

طریقة تستخدم ضغوط انتقالیة في عملیات استخالص الھیدروكربون     (٥٤)

١٠١٦٦٣٠٢.٩- PCT/EP٢٠١١/٠٥٩٩١٤ (٣١)

١٥/٠٦/٢٠١١- .١٧.٠٦.٢٠١٠ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٢٨/٠٠; ٤٣/٠٠, ٤٣/١٦ (٥١)

-٣٧

٢٠١٢١٢٢١٢٧ (٢١)

٢٥/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

SHARP KABUSHIKI KAISHA- JAPAN (٧١)

OHTSUKA, Masaki-SHIRAICHI, Yukishige-TAKAHASHI, Masaya (٧٢)

سونیا فائق فرج (٧٤)

ملقم  سوائلوقالب صب،مروحھ (٥٤)

١٤٦٠٥١-٢٠١٠ - PCT/JP٢٠١١/٠٦١٩٨٥ (٣١)

   - ٢٥/٠٥/٢٠١١- ٢٨.٠٦.٢٠١٠. (٣٢)

- JPJP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠٤ D ٢٩/٣٠;F ٠٤ D ١٧/٠٤ (٥١)

-٣٨



٢١ ٢١

٢٠١٢١٢٢١٢٩ (٢١)

٢٥/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

SABAF S.P.A.- ITALY (٧١)

BETTINZOLI, Angelo (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

موقد غازى    (٥٤)

PCT/IT٢٠١٠/٠٠٠٢٩٠ (٣١)

٣٠/٠٦/٢٠١٠ (٣٢)

IT (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٣ D ١٤/٠٦;F ٢٣ D ١٤/٨٢;F ٢٣ D ١٤/٦٤ (٥١)

-٣٩

٢٠١٣٠١٠٠١١ (٢١)

٠٢/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

KOBUSCH-SENGEWALD GMBH- GERMANY (٧١)

DAUM, Helwig, Heinrich (٧٢)

الفونس رشدي ریاض  (٧٤)

غشاء متعدد الطبقات مضاد للضباب واضح وشفاف     (٥٤)

٢٠ ٢٠١٠ ٠٠٧ ٩٧٢.١ - PCT/DE٢٠١١/٠٧٥٠٧١ (٣١)

١١/٠٤/٢٠١١- .٠٢.٠٧.٢٠١٠ (٣٢)

DE -DE (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٣٢ B ٧/٠٢, ٢٧/١٨;& ٢٧/٣٢ B٦٥/D ٦٥/٤٢ (٥١)

-٤٠



٢٢ ٢٢

٢٠١٣٠١٠٠١٨ (٢١)

٠٣/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD- JAPAN (٧١)

SANO, Mitsuo-AWAZU, Takao-NAKAGAWA, Akira (٧٢)

سھیر میخائیل رزق (٧٤)

معلق مبید لالفات على أساس مائى (٥٤)

١٥٧٢٩٥-٢٠١٠- PCT/JP٢٠١١/٠٦٥٧٤٧ (٣١)

٠٥/٠٧/٢٠١١- .٠٩.٠٧.٢٠١٠ (٣٢)

JP-JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٢٥/٣٠; ٤٣/٤٠, ٤٧/١٨; ٥١/٠٠; (٥١)

-٤١

٢٠١٣٠١٠١٤٣ (٢١)

٢٨/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMARICA (٧١)

GAST, Roger-RAMACHANDRAN, Suresh-YADAV, Mayank (٧٢)

للملكیھ الفكریھد الھادى مكتب عب (٧٤)

تراكیب خالئط منشطھ لمبیدات االعشاب یحتوى على البیروكسوالم والسلفوسلفیورون (٥٤)

٦١/٣٦٨,٠٨٩ - PCT/US٢٠١١/٠٤٥٤٣٩ (٣١)

 - ٢٧.٠٧.٢٠١٠.٢٧/٠٧/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٢٥/٠٠;A ٠١ P ١٣/٠٠;A ٠١ N ٤٣/٩٠ (٥١)

-٤٢



٢٣ ٢٣

٢٠١٣٠٣٠٣٤٣ (٢١)

٠٣/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

WASHINGTON STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION

UNITED STATES OF AMARICA

(٧١)

KNOWLES, Lisa-KNOWLES, Norman, R. (٧٢)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

تعزیز مثبطات تبرعم درنات البطاطس باستعمال خلیط من العوامل (٥٤)

٦١/٣٧٩,٤٧٣ - PCT/US٢٠١١/٠٥٠٢٨٦ (٣١)

٠٢.٠٩.٢٠١٠. -- ٠٢/٠٩/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A٠١N ٣٥/٠٠, ٣٥/٠٢, A٠١P ٢١/٠٠ (٥١)

-٤٣

٢٠١٣٠٣٠٤٤٢ (٢١)

١٩/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

AL.PI. S.R.L.- ITALY (٧١)

BIANCUCCI, Demetrio-BRASCA, Alfredo (٧٢)

ھارونشحاتھماجده (٧٤)

نعل أحذیة لھ عنصر رأسى واحد أو أكثر مطوى واحد فوق اآلخر، قابل لالنبساط و قابل للتكیف  
مع العرض المختلف لقالب تجمیع الجزء العلوى و مع تغیرات تشكیل بنیة الرجل، حتى بصورة  

مستدیمة

(٥٤)

AN٢٠١٠A٠٠٠١٩٣ - PCT/EP٢٠١١/٠٠٢٢٨٥ (٣١)

٠٩/٠٥/٢٠١١- .٠٤.١١.٢٠١٠ (٣٢)

IT-EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٤٣ B ٣/٢٦;A ٤٣ B ١٣/١٨ (٥١)

-٤٤



٢٤ ٢٤

٢٠١٣٠٣٠٥١١ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.

UNITED STATES OF AMARICA

(٧١)

HATTON, Steve-BALLARD, Adam, L.-SHILLING, Roy-CORSO, Vicki-
FRANKLIN, Robert, W.-NGUYEN, Chau-KENNELLEY, Kevin-THETHI,
Ricky

(٧٢)

للملكیھ الفكریھمكتب عبد الھادى  (٧٤)

تركیبات بحریھ تحت الماء (٥٤)

٦١/٣٩٢,٨٩٩-٦١/٣٩٢,٤٤٣-١٣/١٥٦,٢٥٨ - PCT/US٢٠١١/٠٥٥٦٩٣ (٣١)

٠٨.٠٦.٢٠١١. - ١٢.١٠.٢٠١٠. - ١١/١٠/٢٠١١-.١٣.١٠.٢٠١٠ (٣٢)

US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٣٣/٠٣٨ (٥١)

-٤٥

٢٠١٣٠٤٠٦٤٧ (٢١)

١٧/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

INNOVNANO - MATERIAIS AVANCADOS, S.A.- PORTUGAL (٧١)

CALADO DA SILVA, JoA, Manuel-PRATAS DA SILVA, Silvio, Manuel (٧٢)

لفكریھ شركھ سماس للملكیھ ا (٧٤)

عملیھ متواصلھ لتصنیع ماده دقیقھ الحجم من تفجیر واستحالب متزامن لمستحلب (٥٤)

١٠٥٣٤٠ - PCT/IB٢٠١١/٠٥٤٦٣٧ (٣١)

١٨/١٠/٢٠١١- .١٨.١٠.٢٠١٠ (٣٢)

PT -IB (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ J ٣/٠٨;C ٠١ B ١٤/٣٢;C ٠١ F ٧/١٦;C ٠٦ B ٤٧/١٤;C ٠١ G
٤٥/١٢;C ٠٤ B ٣٥/٤٤٣;C ٠١ G ٢٣/٠٤٧

(٥١)

-٤٦



٢٥ ٢٥

٢٠١٣٠٥٠٨٠٠ (٢١)

١٢/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

LONATI S.p.A.- ITALY (٧١)

LONATI, Ettore-LONATI, Tiberio-LONATI, Fausto (٧٢)

ھارونشحاتھماجده (٧٤)

البس الداخلیة و ما ماكینة دائریة مزدوجة االسطوانات و بصفة خاصة لحبك أصناف الجوارب و الم
شابھ، ذات آلیة تشغیل مبسطة

(٥٤)

MI٢٠١٠A٠٠٢٢٢٧ - PCT/EP٢٠١١/٠٦٦٥٣٠ (٣١)

٢٢/٠٩/٢٠١١- .٠٢.١٢.٢٠١٠ (٣٢)

IT-EP (٣٣)

Int.Cl.٨-D ٠٤ B ٩/١٠ (٥١)

-٤٧

٢٠١٣٠٦٠٩٧٢ (٢١)

٠٥/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

٣M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY

UNITED STATES OF AMARICA

(٧١)

KIMURA, Shinji-PERRON, Steven J-KONDO, Masato (٧٢)

للملكیھ الفكریھمكتب عبد الھادى  (٧٤)

شریط تثبیت وطریقة صنعھ (٥٤)

١٢/٩٦٢,٠٩٠- PCT/US٢٠١١/٠٦٣٦٨٢ (٣١)

٧.١٢.٢٠١١. - ٧/١٢/٢٠١٠ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٤٤ B ١٩/٢٤ (٥١)

-٤٨



٢٦ ٢٦

٢٠١٣٠٦١١٠١ (٢١)

٢٥/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA- JAPAN (٧١)

TAKESHIMA, Shinichi-NAKAMURA, Norihiko (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

عملیة إلنتاج الھیدروجین (٥٤)

٢٩٤٠٨٥-٢٠١٠- PCT/JP٢٠١١/٠٧٨٨٤٥ (٣١)

٠٧/١٢/٢٠١١- .٢٨.١٢.٢٠١٠ (٣٢)

JP-JP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ B ٣/٠٦;C ٠١ B ١٧/٥٠ (٥١)

٤٩

٢٠١٣٠٦١١٠٢ (٢١)

٢٥/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

INNOVATION RESEARCH S.R.L- ITALY (٧١)

BELLINI, Giovanni (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

سیج ملفوفة على حزمأو ألیاف ن/ آلة وعملیھ لصباغة بكرات من غزل و (٥٤)

MI٢٠١٠A ٠٠٢٤٠٧ - PCT/IB٢٠١١/٠٥٥٩٤٧ (٣١)

٢٣/١٢/٢٠١١- .٢٧.١٢.٢٠١٠ (٣٢)

IT-IB (٣٣)

Int.Cl.٨-D ٠٦ B ٥/١٦;D ٠٦ B ١/٠٨ (٥١)

-٥٠



٢٧ ٢٧

٢٠١٣٠٧١١٥٦ (٢١)

٠٨/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

PGS Geophysical AS (٧١)

Neil H.R. Turnbull (٧٢)

دمحم كامل مصطفى (٧٤)

طریقة ونظام تحكم سرعھ سحب لشریط استشعار (٥٤)

٥٤٩.٣١٠/١٣ (٣١)

١٣.٠٧.٢٠١٢. (٣٢)

US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ V ١/٣٨ (٥١)

-٥١

٢٠١٣٠٧١٢٢٧ (٢١)

٢٨/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

Landmark Graphics Corporation

UNITED STATES OF AMARICA

(٧١)

Szatny Michael - Strobel Marshal A. - Carvajal Gustavo (٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

طریقة ونظام لتحدید افتراضات لكسر ھیدرولیكي (٥٤)

 PCT/US٢٠١١/٠٢٥٨٠٠ (٣١)

٢٣/٠٢/٢٠١١ (٣٢)

US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ V ٩/٠٠ (٥١)

-٥٢



٢٨ ٢٨

٢٠١٣٠٩١٣٩٨ (٢١)

٠٤/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

ALSTOM TECHNOLOGY LTD- AUSTRIA (٧١)

SACK Michael,-FRIESS Markus, DE,-MONTRESOR Paolo (٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

تجمیعة و طریقة برج شمسي مركز (٥٤)

١٢١٨٥٠٥٩/٨ (٣١)

١٩.٠٩.٢٠١٢. (٣٢)

EP (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٤ H ١٢/٣٤ (٥١)

-٥٣

٢٠١٣٠٩١٥١٠ (٢١)

٢٩/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

١-SEOK, Myeong Ho – KOREA ٢- YOU, IN SIK KOREA (٧١)

YOU, IN SIK- SEOK, MYEONY HO (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

الیاف صناعیھ تحوي حمض دھني نباتي وطریقھ لتصنیعھا (٥٤)

٠٠١٣٥٥٨-٢٠١٢-١٠-٠٠٢٩٧٩٦-٢٠١١-١٠-PCT/KR٢٠١٢/٠٠٢٣٢٣ (٣١)

٣١.٠٣.٢٠١١. - ١٠.٠٢.٢٠١٢. - ٢٩/٠٣/٢٠١٢ (٣٢)

KR - KR - KR (٣٣)

Int.Cl.٨-D ٠١ F ١/١٠;D ٠١ D ٥/٠٨ (٥١)

-٥٤



٢٩ ٢٩

٢٠١٣١٠١٦٥٢ (٢١)

٢٧/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC

UNITED STATES OF AMARICA

(٧١)

HINKIE, Ronald, L-PRICE, Kurtis, W-SEVRE, Alf, K-WENDORF,

Scott, F

(٧٢)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

التحقق من انتفاخ فى بئر (٥٤)

١٣/١١٢,٣٤٣- PCT/US٢٠١٢/٠٣٧١٣٣ (٣١)

٠٩/٠٥/٢٠١٢- .٢٠.٠٥.٢٠١١ (٣٢)

US-US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٤٧/٠٤ (٥١)

-٥٥

٢٠١٣١١١٧١٥ (٢١)

١٠/١١/٢٠١٣ (٢٢)

HAAS FOOD EQUIPMENT GMBH- AUSTRIA (٧١)

HAAS, Johannes-HAAS, Josef-JIRASCHEK, Stefan-HADERER, Karl-
SCHUHLEITNER, Gerhard-REITHNER, JUrgen-SCHIESSBUHL,
Leopold

(٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

جھاز وطریقة إلنتاج كتل من الرقاقات (٥٤)

A٦٦٨/٢٠١١- PCT/EP٢٠١٢/٠٥٨٤١٠ (٣١)

٠٨/٠٥/٢٠١٢- .١١.٠٥.٢٠١١ (٣٢)

AT -EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٢١ C ١٥/٠٢ (٥١)

-٥٦



٣٠ ٣٠

٢٠١٤٠٤٠٥٥٥ (٢١)

٠٨/٠٤/٢٠١٤ (٢٢)

J.R. SIMPLOT COMPANY

UNITED STATES OF AMARICA

(٧١)

WALKER, David, Bruce-NEEL, Allen, J. (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

َّمثبت سكین دوارة لتقطیع قطع بطاطس حلزونیة مشكلة ِّ
(٥٤)

٦١/٦٦١,٢٧٨- ٦١/٥٤٦,٠٣٥-١٣/٦٤٧,٣١٩- PCT/US٢٠١٢/٠٥٩٤٦٥ (٣١)

٠٨.١٠.٢٠١٢. - ١١.١٠.٢٠١١. - ١٠/١٠/٢٠١٢-١٨.٠٦.٢٠١٢ (٣٢)

-US- US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B٢٦D ٣/١١ (٥١)

-٥٧



٣١ ٣١

انبی
٢٠١٥البراءات الصادرة خالل شھر دیسمبر ب



٣٢ ٣٢

٢٧٣٥٢ (١١)

٢٠١٠٠٥٠٧١٢ (٢١)

٠٢/٠٥/٢٠١٠ (٢٢)

AGC FLAT GLASS NORTH AMERICA, INC.

EUROPE A.- ASAHI GLAS CO. LTD

١- ١١١٧٥ CICERO DRIVE, SUITE ٤٠٠, ALPHARETTA, GEORGIA
٣٠٠٢٢,  USA

١-١٢-١ YURAKUCHO CHIYODA – KU, TOKOYO ١٠٠- ٨٤٠٥-
BELGIUM

CHAUSSEE DE LA HULPE B-١١٧٠ BRUSSELS ١٦٦ - JAPAN

(٧١)

AGUSTSSON, Sveinn Otto-CORDING, Christopher R.-MASUMO, Kunio (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

ھ وطرق عملھطالء اكسیدى موصل شفاف لتطبیقات فولطیھ ضوئیھ ذات اغشیھ رقیق (٥٤)

٦٠/٩٩٦,١٤٤ - PCT/US٢٠٠٨/٠١٢٤٠٩ (٣١)

٠٢.١١.٢٠٠٧. - ٠٣/١١/٢٠٠٨ (٣٢)

١-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٣ C ١٧/٣٤;C ٢٣ C ١٤/٥٨;C ٢٣ C ١٤/٠٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٣ ٣٣

٢٧٣٥٣ (١١)

٢٠١٣٠٤٠٦٦٤ (٢١)

٨/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

TECHNOLOGIES SUPPORT &VEOLIA WATER SOLUTIONS

١ place Montgolfier F-٩٤٤١٧ Saint Maurice (FR)

(٧١)

LARSSON, Per (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

جھاز یتضمن فوھة رش مضغوطة لتنظیف قماش ترشیح في مرشح قرصي (٥٤)

٩-١٠٥١٠٩٤ - PCT/SE٢٠١١/٠٥١٢٠٥ (٣١)

٢١.١٠.٢٠١٠. - ٠٧/١٠/٢٠١١ (٣٢)

٢-

SE - SE (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ D ٣٣/٥٠;B ٠١ D ٣٣/٢١ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٥٤ (١١)

٢٠١٢٠٢٠٢٢٩ (٢١)

١٢/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

METHANOL CASALE SA

Via Giulio Pocobelli, ٦ CH-٦٩٠٠ Lugano-Besso (CH), N.A, CH

(٧١)

FILIPPI, ERMANNO-RIZZI, Enrico-TAROZZO, Mirco (٧٢)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

مبادل حراره لوحي لمفاعالت كیمیائیھ ثابتھ الحراره (٥٤)

٠٩١٦٧٨٥٦.٥ - PCT/EP٢٠١٠/٠٥٩٧٣٢ (٣١)

١٣.٠٨.٢٠٠٩. - ٠٧/٠٧/٢٠١٠ (٣٢)

٣-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ J ٨/٠٢;F ٢٨ F ٩/٠٢;F ٢٨ D ٩/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٤ ٣٤

٢٧٣٥٥ (١١)

٢٠١٢٠٦١٠٣٠ (٢١)

٠٦/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

ENI S.P.A

Piazzale E. Mattei, ١ I-٠٠١٤٤ Roma (IT)

(٧١)

D'ADDARIO, Ezio, Nicola-CAPUANO, Federico-CARNELLI, Lino-DE
FERRA, Francesca-MIGLIO, Roberta-BOSETTI, Aldo

(٧٢)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

عملیھ إلنتاج نفط حیوي من طحالب ضوئیھ التغذیھ ومتغایره التغذیھ (٥٤)

MI٢٠٠٩A ٠٠٢١٦٤ - PCT/IB٢٠١٠/٠٠٣١٧٩ (٣١)

٠٩.١٢.٢٠٠٩. - ٠٧/١٢/٢٠١٠ (٣٢)

٤-

IT - IT (٣٣)

Int.Cl.٨-C ١٢ P ٧/٦٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٥٦ (١١)

٢٠١١٠٩١٤٧٧ (٢١)

٠٥/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

ENI. S. P.A.

Piazzale E. Mattei, ١ I-٠٠١٤٤ Roma (IT)

(٧١)

PAGLINO, Roberto-CESTI, Pietro-FRANZOSI, Giuliana-CARNELLI,
Lino-MIGLIO, Roberta

(٧٢)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

تروبیش-عن تفاعل فیشرعملیھ لتنقیھ تیار مائي منبعث (٥٤)

MI٢٠٠٩A ٠٠٠٣٢٦ - PCT/EP٢٠١٠/٠٠١٠٩٨ (٣١)

٠٥.٠٣.٢٠٠٩. - ١٨/٠٢/٢٠١٠ (٣٢)

٥-

IT - IT (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ١/٠٤; ١٠١/٣٢;C ٠٢ F ٩/٠٠;C ٠٢ F ٣/٢٨;C ٠٢ F ١٠١/٣٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٥ ٣٥

٢٧٣٥٧ (١١)

٢٠١٢٠٥٠٨٨١ (٢١)

١٥/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

SIMON DOMIGUEZ  JAVIER INTONIO

Calle ٤١ ٥٠٤ x ٦٠ y ٦٢ Colonia Centro, ٩٧٠٠٠ M - ERida, Yucatan (MX),

(٧١)

SIMON DOMIGUEZ, Javier Antonio (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

سقفطریقھ وجھاز لتقویھ وتقلیل وزن ھیاكل االرضیھ وال (٥٤)

MX/a/٢٠٠٩/٠١٢٥٨٦ - PCT/MX٢٠١٠/٠٠٠١٣٠ (٣١)

٢٠.١١.٢٠٠٩. - ١٦/١١/٢٠١٠ (٣٢)

٦-

MX - MX (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٤ G ٥/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٥٨ (١١)

٢٠١٠٠٤٠٥٧٦ (٢١)

١١/٠٤/٢٠١٠ (٢٢)

ORPORATEDBAKER HUGHES INC

P.o. Box ٤٧٤٠,Houston, TX ٤٧٤٠-٧٧٢١٠- US

(٧١)

XU, Yang (٧٢)

وسیلھ لتقیید التدفق (٥٤)

١١/٨٧١,٦٨٥ - PCT/US٢٠٠٨/٠٧٨٨٧٢ (٣١)

١٢.١٠.٢٠٠٧. - ٠٤/١٠/٢٠٠٨ (٣٢)

٧-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٤٣/١٢;E ٢١ B ٣٤/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٦ ٣٦

٢٧٣٥٩ (١١)

٢٠١٣٠٦٠٩٨٠ (٢١)

٠٩/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

Landmark Graphics Corporation

٢١٠٧ City West Bvd. Bldg. ٢, Houston, Texas ٣٠٥١-٧٧٠٤٢, USA

(٧١)

Chambers Richard L. -XU Zitao (٧٢)

(٧٣)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

طریقة ونظام لحساب ازاحة صدعیة (٥٤)

PCT/US٢٠١١/٠٢٠١٥٧ – PCT/US٢٠١١/٠٢٠١٥٧ (٣١)

٠٥.٠١.٢٠١١. - ٠٥/٠١/٢٠١١ (٣٢)

٨-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-G٠١٩/٠٠, E٢١B ٤٧/٠٠& G٠٦F ١٩/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٦٠ (١١)

٢٠٠٤١٢٠٥٠١ (٢١)

٠٨/١٢/٢٠٠٤ (٢٢)

مجد احمد قطب عبد هللا / د.ا

ع.م.لمقطم ـالنھضة العلیا ـ القاھرة ـ جا٦٣ش ٥

(٧١)

مجد احمد قطب عبد هللا / د.ا (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

نظام تجمیع میاه (٥٤)

٩-

Int.Cl.٨-E ٠٣ B ٧/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٧ ٣٧

٢٧٣٦١ (١١)

٢٠١٠٠٣٠٤٤٩ (٢١)

٢١/٠٣/٢٠١٠ (٢٢)

سامى عبدهللا نور 

ع.م.ج-ـ السالم ١٢شقة ٢مدخل ٧بلوك ٥٢٠النھضة ـ مساكن الصعید م 

(٧١)

سامى عبدهللا نور  (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

النتاج انواع اللوالب السطحیھتروسصندوقماكینھ خراطھ مضاف الیھا  (٥٤)

١٠-

Int.Cl.٨-B ٢٣ Q ١/٠١;B ٢٣ Q ١١/٠٢;B ٢٣ Q ١١/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: الحمایةمدة

٢٧٣٦٢ (١١)

٢٠١١٠٤٠٦٦٠ (٢١)

٢٨/٠٤/٢٠١١ (٢٢)

ھبھ الرحمن احمد .د

ع.م.القاھرة ـ ج-ش الزبیر بن العوام ـ ارض السادات ـ الملك الصالح١٣

(٧١)

ھبة الرحمن احمد . د (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

یوط الطبیعیھماكینھ وطریقھ لتدعیم المواد المركبھ بالخ (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

١١-

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٨ J ٥/٠٠;C ٠٣ C ٢٥/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٨ ٣٨

٢٧٣٦٣ (١١)

٢٠١٠٠٨١٣٥٣ (٢١)

١٠/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

DOW AGROSCIENCES LLC

٩٣٣ Zionsville Road,Indianapolis, IN ٤٦٢٦٨- US

(٧١)

CROUSE, Gary-DEMETER, David-NUGENT, Jaime-HUNTER, Ricky-
SAMARITONI, Jack-SPARKS, Thomas-BROWN, Annette-MCLEOD,
CaSandra-DENT, William-CUDWORTH, Denise-BRYAN, Kristy

(٧٢)

(٧٣)

ھدى عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

تركیبات مبیده لالفات            (٥٤)

٦١/٠٦٥,٤٧٥ - PCT/US٢٠٠٩/٠٣٣٧١١ (٣١)

١٢.٠٢.٢٠٠٨. - ١١/٠٢/٢٠٠٩ (٣٢)

١٢-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A٠١N ٤٣/٤٠, ٤٣/٥٠, ٤٣/٦٥٣, ٤٧/٠٢, ٤٧/١٨& C٠٧H ١٣/١٢, ١٥/١٨,
١٥/٢٦.

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٩ ٣٩

٢٧٣٦٤ (١١)

٢٠١٣٠٢٠١٨٦ (٢١)

٠٤/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

URBANTECH S.R.L.

Via Lombardia n. ٢٦-Zona Industriale Gello I-٥٦٠٢٥ Pontedera  (IT)

(٧١)

TIZZONI, Giampaolo (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

تحسین ھیكل دعم لحاجز مضاد للضوضاء حیث األساسات وقائم الرفع متحققة في عنصر جھاز 
واحد وطریقة التجمیع

(٥٤)

NT/ IT٢٠١٠/٠٠٠٣٥٩ (٣١)

٠٦/٠٨/٢٠١٠ (٣٢)

١٣-

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٤ H ١٧/٢٠;E ٠١ F ٨/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٦٥ (١١)

٢٠١٢٠٢٠٢٢٧ (٢١)

١٢/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

BHDMONTFORT SERVICES SDN

Unit ١٠٠١, ١٠ th Floor Star House ٣ Salisbury Road Tsimshatsui Kowloon
HNOGKONG (HK)

(٧١)

STURMAN, Richard (٧٢)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

تحسینات في او تتعلق بتجھیزات وصل لالقمشھ (٥٤)

١٠٠٣٤٤١.١-٠٩١٤٠٤٦.٨ - PCT\GB٢٠١٠/٠٠١٥٢٧ (٣١)

١٢.٠٨.٢٠٠٩. - ٠٢.٠٣.٢٠١٠. - ١٢/٠٨/٢٠١٠ (٣٢)

١٤-

GB - GB - GB (٣٣)

Int.Cl.٨-D ٠٢ G ٣/٤٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٣٦٦ (١١)

٢٠١١٠٩١٥٧٨ (٢١)

٢١/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

INCHALLIBURTON ENERGY SERVICES

P O Box ١٤٣١ Duncan Oklahoma ٧٣٥٣٦ (US), N.A, US

(٧١)

ZHANG, Ying (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

موائع حفر مرتفعھ االداء بھا جسیمات حجمھا اقل من المیكرون باعتبارھا عامل التثقیل (٥٤)

١٢/٤٠٩,٢٤٠ - PCT/GB٢٠١٠/٠٠٠٤٦٩ (٣١)

٢٣.٠٣.٢٠٠٩. - ١٦/٠٣/٢٠١٠ (٣٢)

١٥-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٩ K ٨/٣٦;C ٠٩ K ٨/٠٣ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٦٧ (١١)

٢٠١٣٠٦١١٢٥ (٢١)

٢٦/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

AAVI TECHNOLOGIES OY

KirkonkylAntie ٣٧ A FI-٠٠٧٠٠ Helsinki (FI)

(٧١)

ILMASTI, Veikko Ilmari (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

جھاز وطریقة لتنقیة الھواء من المكونات غیر المرغوبة وللتخلص من تلك المكونات (٥٤)

٢٠١١٠٠٠٧ - PCT/FI٢٠١١/٠٠٠٠٣٧ (٣١)

١٢.٠١.٢٠١١. - ١٤/٠٧/٢٠١١ (٣٢)

١٦-

FI - FI (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ D ٤٧/٠٦;B ٠٣ C ٣/١٦;B ٠٣ C ٣/٠١٤;B ٠١ D ٥٠/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٤٠



٤١ ٤١

٢٧٣٦٨ (١١)

٢٠١٠٠٣٠٣٤٩ (٢١)

٠٣/٠٣/٢٠١٠ (٢٢)

CHARM CORPORATIONUNI

١٨٢, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime,٧٩٩٠١١١, JP

(٧١)

MAEDA, Yuki-TAKINO, Shunsuke-TANJI, Hiroyuki (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

لتخفیف الشعور بالرطوبھ اثناء االرتداءمنتج ماص (٥٤)

٢٣٢٠١٥-٢٠٠٧-٢٣٠٧١٠-٢٠٠٧-٢٣٠٧٠٩-٢٠٠٧-٢٣٠٦٤٠-٢٠٠٧-٢٣٠٦٣٩-٢٠٠٧ -
PCT/JP٢٠٠٨/٠٦٥٩٠٤

(٣١)

٠٥.٠٩.٢٠٠٧. - ٠٥.٠٩.٢٠٠٧. - ٠٥.٠٩.٢٠٠٧. - ٠٥.٠٩.٢٠٠٧. - ٠٦.٠٩.٢٠٠٧. -
٠٣/٠٩/٢٠٠٨

(٣٢)

١٧-

JP - JP - JP - JP - JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ F ١٣/١٥;A ٦١ F ١٣/٤٩٦;A ٦١ F ١٣/٤٩ (٥١)

سنة٢٠:مدة الحمایة

٢٧٣٦٩ (١١)

٢٠٠٧٠٥٠٢١٧ (٢١)

٠٢/٠٥/٢٠٠٧ (٢٢)

عادل خلیل ابراھیم خلیل/ د

ع .م.ش عبد الخالق ثروت ـ العمرانیة ـ الشرقیة ـ كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة ـ جیزة ـج٣

(٧١)

عادل خلیل ابراھیم خلیل / د (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

یجنیات الفاشیوال المستخدمة فى انتاج اللقاحات والمواد التشخیصیة باالعتماد على طریقھ النتاج انت
بروتوكوالت الزرع النسیجى المالئمة

(٥٤)

١٨-

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٣٩/٠٠;A ٦١ K ٣٨/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٢ ٤٢

٢٧٣٧٠ (١١)

٢٠٠٧٠٢٠١٥١ (٢١)

١١/٠٢/٢٠٠٧ (٢٢)

LTDIshihara Sangyo Kaisha

١٥-٣, Edobori ١-chome, Nishi-Ku, Osaka-shi, Osaka, ٥٥٠٠٠٠٢ Japan,, JP

(٧١)

Nakamura, yuji -mitani,shigeru-yoneda,tetsuo (٧٢)

سھیر میخائیل رزق  (٧٤)

تركیب مبید للفطریات محتوى مشتق حامض االمید (٥٤)

٢٠٠٤,٢٣٥٦٣٤- ٢٠٠٥,١٧٨٦١٤ -PCT/JP٢٠٠٥/٠١٤٩٧٠ (٣١)

١٧.٠٦.٢٠٠٥. - ١٢.٠٨.٢٠٠٤. - ١٠.٠٨.٢٠٠٥. (٣٢)

١٩-

JP - JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A٠١N ٣٧/٢٠; A٠١N ٤٣/٨٠; C٠٧D ٣٣٣/٤٠; C٠٧D ٣١٩/١٨; C٠٧D
٣٣٣/٣٨; C٠٧D٢٣٣/٨٧

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٧١ (١١)

٢٠١١٠٩١٥٢٦ (٢١)

١٤/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG-Syngenta Limited

Schwarzwaldallee ٢١٥ CH ٤٠٥٨ Basel (CH), Regional Centre Priestley
Road Surrey Research Park Guildford, Surrey GU٢ ٧YH (GB)

(٧١)

HEMING, Alexander Mark-WILLIAMS, Johanna Martina-PIERCE,
Andrew James

(٧٢)

سھیر میخائیل رزق (٧٤)

طریقھ للتحكم فى او مكافحھ االفات یحتوى مبید لالفات وعمل حمایھ ضوئى (٥٤)

٠٩٠٤٦٥٩,٠- PCT/GB٢٠١٠/٠٠٠٤٦٤ (٣١)

١٨.٠٣.٢٠٠٩. - ١٢/٠٣/٢٠١٠ (٣٢)

٢٠-

GB - GB (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٤٣/٩٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٣ ٤٣

٢٧٣٧٢ (١١)

٢٠١١١٢٢١٢٦ (٢١)

١٩/١٢/٢٠١١ (٢٢)

SYNGENTA LIMITED-Syn

SYNGENTA PARTECI PATION AG

SYNGENTA LIMITED European Regional Centre Priestley Road Surrey
Research Park Guildford Surrey GU٢ ٧YH (GB)-Schwarzwaldallee ٢١٥
CH-٤٠٥٨ Basel (CH) CH

(٧١)

RENOLD, Peter-EL QACEMI, Myriem- PABBA, Jagadish-PITTERNA,
Thomas-CASSAYRE, Jerome Yves

(٧٢)

(٧٣)

سھیر میخائیل رزق (٧٤)

لألفات مشتقھ من داى ھیدروبیرولمركبات مبیده  (٥٤)

١٠١٥٣٨١٠.٦-PCT/EP٢٠١٠/٠٥٨٢٠٧- ٠٩١٠٧٦٨,١, ٠٩١٠٧٦٧,٣
PCT/EP٢٠٠٩/٠٥٩٥٦٣

(٣١)

١٧.٠٢.٢٠١٠. - ١١.٠٦.٢٠١٠. - ٢٢.٠٦.٢٠٠٩. - ٢٢.٠٦.٢٠٠٩. - ٢٤/٠٧/٢٠٠٩ (٣٢)

٢١-

EP - EP - GB - GB - EP - EP - GB - GB (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٤٣/٣٦;A ٠١ N ٤٣/٤٠;A ٠١ N ٤٣/٨٠;C ٠٧ D ٢٠٧/٢٠;C ٠٧
D ٤١٧/١٤;C ٠٧ D ٤٠٣/٠٤;C ٠٧ D; ٤١٣/١٢;C ٠٧ D ٤١٣/١٤;C ٠٧ D ٤٠١/٠٤

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٤ ٤٤

٢٧٣٧٣ (١١)

٢٠١٢٠١٠١١٧ (٢١)

٢٢/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee ٢١٥ CH-٤٠٥٨ Basel (CH)

(٧١)

QUARANTA, Laura-SULZER-MOSSE, Sarah-LAMBERTH, Clemens-
RESPONDEK, Mathias, Stephan

(٧٢)

(٧٣)

سھیر میخائیل رزق/ا (٧٤)

ھیتروسیكالت مبیده للمیكروبات  (٥٤)

٠٩١٦٧٧٤١.٩ - PCT/EP٢٠١٠/٠٦١٤٦٤ (٣١)

١٢.٠٨.٢٠٠٩. - ٠٦/٠٨/٢٠١٠ (٣٢)

٢٢-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٢٥/٠٢;C ٠٧ D ٢٣١/١٢;C ٠٧ D ٤٠١/١٤;C ٠٧ D ٤٠١/٠٦;C
٠٧ D ٤٠١/١٢;C ٠٧ D ٤٠١/٠٤

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٧٤ (١١)

٢٠٠٣٠٩٠٩٤٧ (٢١)

٢٤/٠٩/٢٠٠٣ (٢٢)

وائل دمحم نبیل لطفى / د

ع.م.ش الجیزة ـ ج٤٣

(٧١)

وائل دمحم نبیل لطفى / د (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

دعامھ مبطنھ بالونیھ (٥٤)

٢٣-

Int.Cl.٨-A ٦١ F ٢/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٥ ٤٥

٢٧٣٧٥ (١١)

٢٠١١٠٢٠٢٦٢ (٢١)

١٦/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

LTDISHIHARA SANGYO KAISHA

١٥-٣, Edobori ١-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka ٥٥٠٠٠٠٢ (JP)

(٧١)

OHNO, Hiromi-ISHIBASHI, Yutaka-SHINDO, Takeshi (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

طریقھ للتحكم في تحلل مكون فعال كیمیائي زراعي (٥٤)

٢١١٠٥٤-٢٠٠٨ - JPCT/P٢٠٠٩/٠٦٤٨١١ (٣١)

١٩.٠٨.٢٠٠٨. - ١٩/٠٨/٢٠٠٩ (٣٢)

٢٤-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨- A ٠١ N ٢٥/٠٢, A٠١N ٩٣/٥٠; (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٧٦ (١١)

٢٠١١١٠١٦٨٦ (٢١)

٠٩/١٠/٢٠١١ (٢٢)

)PETRONAS (PETROLIAM NASIONAL BERHAD

Tower ١ PETRONAS Twin Towers Kuala Lumpur City Centre ٥٠٠٨٨
Kuala Lumpur (MY)

(٧١)

RODRIGUEZ, Hector-ROGERS, Robin, Don-HOLBREY, John (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

عملیھ الزالھ الفلزات من الھیدروكربونات (٥٤)

٠٩٠٥٨٩٦.٧ - PCT/GB٢٠١٠/٠٥٠٥٤٩ (٣١)

٠٦.٠٤.٢٠٠٩. - ٣٠/٠٣/٢٠١٠ (٣٢)

٢٥-

GB - GB (٣٣)

Int.Cl.٨- C١٠G ٢١/٢٧& C٠٧D ٢٣٣/٠٠, C ١٠ L ٣/١٠;C٠٧C ٢١١/٠٠; (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٣٧٧ (١١)

٢٠١٢٠٩١٦٨٣ (٢١)

٣٠/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

OMYA  INTERNATIONAL  AG

Baslerstrasse ٤٢ CH-٤٦٦٥ Oftringen (CH)

(٧١)

PRIMOSCH, Gernot-RAINER, Christian-POHL, Michael (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

عملیھ للحصول على كربونات كالسیوم مترسبھ (٥٤)

٦١/٣٤٢,٠١٧-١٠٠٠٣٦٦٥.٦ - PCT/EP٢٠١١/٠٥٤٩٩٤ (٣١)

٠١.٠٤.٢٠١٠. - ٠٨.٠٤.٢٠١٠. - ٣١/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

٢٦-

EP - US - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ F ١١/١٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٧٨ (١١)

٢٠١٣٠١٠١٢٠ (٢١)

٢٢/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

ARLA FOODS AMBA

SONDERHOJ ١٤ DK-٨٢٦٠ Viby J (DK)

(٧١)

RAUH, Valentin-HOLST, Hans Henrik-SUNDGREN, Anja (٧٢)

(٧٣)

سماس للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

َّأساسھ حلیب مخفض الالكتوز، وعملیة ووحدة لمعالجة الحلیب لتصنیعھمنتج (٥٤)

PA ٢٠١٠ ٦١/٣٦٧,١٣١-٧٠٥٤٠ - PCT/EP٢٠١١/٠٦٢٦٦٣ (٣١)

١٠.١٢.٢٠١٠. - ٢٣.٠٧.٢٠١٠. - ٢٢/٠٧/٢٠١١ (٣٢)

٢٧-

DK – US-EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٢٣ C ٩/١٤٢;A ٢٣ C ٩/١٢ (٥١)

نةس٢٠: مدة الحمایة

٤٦



٤٧ ٤٧

٢٧٣٧٩ (١١)

٢٠١١٠٥٠٦٨٧ (٢١)

٠٣/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة

ع .م.ش القصر العینى الدور الثانى مبنى وزارة التعلیم العالى والبحث العلمى  ـ القاھرة ـ  ج١٠١

(٧١)

ان فایز لطفىفیفی/ حسنى السید دمحم على ـ ك/ الطاف حلیم بسطا ـ د.د (٧٢)

(٧٣)

مروه عالء الدین عبد المجید  (٧٤)

من قش االرزسیلیلوزیھطریقھ النتاج متركبات لجنو (٥٤)

٢٨-

Int.Cl.٨-C ٠٤ B ٣٨/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٨٠ (١١)

٢٠١٢٠٣٠٤٨٦ (٢١)

٢٠/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

OMYA INTERNATIONAL AG

Baslerstrasse ٤٢ CH-٤٦٦٥ Oftringen (CH)

(٧١)

BLUVOL, Guillermo-GANE, Patrick A.C-KASSBERGER, Michael (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

اضافھ صبغ خشن ومالط ذو محتوى مرتفع من المواد الصلبھ للحصول على تركیزات اعلى للون 
الطالء

(٥٤)

٦١/٣٤٠.٠٦١-٠٩١٧٠٨٦٤.٤ - PCT/EP٢٠١٠/٠٦٣٨٦٦ (٣١)

٢١.٠٩.٢٠٠٩. - ١١.٠٣.٢٠١٠. - ٢١/٠٩/٢٠١٠ (٣٢)

٢٩-

EP - US - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ F ١١/١٨;C ٠٩ C ١/٠٢;D ٢١ H ١٧/٦٧;D ٢١ H ٢١/٥٢;D ٢١ H
١٩/٣٨;D ٢١ H ١٩/٤٠;D ٢١ H ١٧/٦٨

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٨ ٤٨

٢٧٣٨١ (١١)

٢٠١١٠٧١٢٧٨ (٢١)

٣١/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

.V.GECO TECHNOLOGY B

Gevers Deynootweg ٦١ NL-٢٥٨٦ BJ S Gravenhage (NL)

(٧١)

WESTERNGECO , L.L.C.-GOUJON, Nicolas (٧٢)

(٧٣)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

اس مجس زلزالى متعدد المحاوراستخالص معلومات زلزالیھ مصححھ المیل فى وحده قی (٥٤)

١٢/٣٦٦,٢٩٧ - PCT/US٢٠١٠/٠٢٣٠٨٤ (٣١)

٠٥.٠٢.٢٠٠٩. - ٠٣/٠٢/٢٠١٠ (٣٢)

٣٠-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ V ١/١٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٨٢ (١١)

٢٠١٣٠٢٠٢٣٦ (٢١)

١٣/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

.LTDANDONG COKING GROUP COSH

No.٩٧ Liuquan Road, Zhangdian Zibo, Shandong ٢٥٥٠٠٠ (CN)

(٧١)

ZHAO, Xin-WANG, Qingtao-LI, Yueyun-GONG, Benkui-WEI, Zhenxia-
MING, Jun-YU, Xianjin

(٧٢)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (٧٤)

طریقة لتصنیع مادة حجریة باستخدام  معدن خام مصھور  (٥٤)

٢٠١٠١٠٢٩٣٠٤٨.٨ - PCT/CN٢٠١١/٠٧٩٨٩٤ (٣١)

٢٧.٠٩.٢٠١٠. - ٢٠/٠٩/٢٠١١ (٣٢)

٣١-

CN - CN (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٤ B ١/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٣٨٣ (١١)

٢٠١٢٠٢٠٢٢٣ (٢١)

٠٩/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC

٤١٠١ Winfield Road Warrenville, IL ٦٠٥٥٥ (US)

(٧١)

HEIRONIMUS, Mark (٧٢)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

انظمھ وطرق لمد غالف الى ابار محفوره بانظمھ طین مائلھ ثنائیھ (٥٤)

٦١/٢٢٣٣٩٧ - PCT/US٢٠١٠/٠٤١٨٣٧ (٣١)

١٢.٠٨.٢٠٠٩. - ١٣/٠٧/٢٠١٠ (٣٢)

٣٢-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٢١/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٨٤ (١١)

٢٠١٣٠٢٠٣٤٠ (٢١)

٢٨/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

PPG INDUSTRIES OHIO,INC

٣٨٠٠ West ١٤٣rd Street Cleveland, Ohio ٤٤١١١ (US )

(٧١)

SHELESTAK, Larry J. (٧٢)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

جاج ذي إنفاذیة عالیةز (٥٤)

٦١/٣٧٩,٧٧٢-١٣/٢٢٢,٠٧٥ - PCT/US٢٠١١/٠٥٠١٦٠ (٣١)

٣١.٠٨.٢٠١١. - ٠٣.٠٩.٢٠١٠. - ٠١/٠٩/٢٠١١ (٣٢)

٣٣-

US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٣ C ٣/٠٨٧ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٤٩



٥٠ ٥٠

٢٧٣٨٥ (١١)

٢٠١٢٠٩١٥٢٧ (٢١)

٠٩/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

.A.BONGRAIN S

٤٢, Rue de Rieussec F-٧٨٢٢٣ Viroflay (FR)

(٧١)

BONNIN, Yves-RAVELET, Sebastien (٧٢)

(٧٣)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

عبوة لمنتج غذائى یمكن ان تقسم الى اجزاء (٥٤)

١٠٠٠٩٣٩ - PCT/FR٢٠١١/٠٠٠١٢٠ (٣١)

٠٩.٠٣.٢٠١٠. - ٠٧/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

٣٤-

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٥ D ٨٥/٧٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٨٦ (١١)

٢٠١٣٠١٠٠٧٧ (٢١)

١٤/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

TECHNOLOGIESLLCSUNSTONE

Suite ٨٠٠ ١٠١ N. Robinson Oklahoma City, Oklahoma ٧٣١٠٢ (US)

(٧١)

HUGHES, William James-LANE, Bryan-BRIGGS, Gary Marshall (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

شبكھ اسالك كھربیھ لماسوره وغالف وانبوب حفر (٥٤)

٦١/٣٦٥,١٢٠ - PCT/IB٢٠١١/٠٥٣٠٣٦ (٣١)

١٦.٠٧.٢٠١٠. - ٠٧/٠٧/٢٠١١ (٣٢)

٣٥-

US - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ١٧/٠٤٦ H٠١R ٤/٦٠& F١٦L ٢٥/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥١ ٥١

٢٧٣٨٧ (١١)

٢٠١١٠٧١٢٣٤ (٢١)

٢٥/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

ELEMENTS INVENT LTD٤

Level ١ Tower Business Centre Tower Street Swatar, Birkirkara BKR ٤٠١٣
(MT)

(٧١)

SUSTR, Norbert-WALDSTEIN-WARTENBERG, Karl Albrecht-
GRABLER-FRITZ, Franz-KERSCHGENS, Daniel

(٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

جھاز حراري شمسي النتاج الماء العذب (٥٤)

A ١٢٩/٢٠٠٩ - PCT/EP٢٠١٠/٠٥٠٧١٨ (٣١)

٢٦.٠١.٢٠٠٩. - ٢٢/٠١/٢٠١٠ (٣٢)

٣٦-

AT-EP (٣٣)

Int.Cl.٨- C ٠٢ F ١/١٨;C ٠٢ F ١/١٤, B ٠١ D ١/٠٠;F ٢٤ J ٢/٠٠; (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٨٨ (١١)

٢٠١١١٠١٧٦٦ (٢١)

٢٠/١٠/٢٠١١ (٢٢)

EKSEN Makine Sanayi ve Ticaret A.S.

Gebze Organize Sanayi Bolgesi No: ٦٠٢ Gebze ٤١٤٨٠ Kocaeli (TR), N.A,
TR

(٧١)

TAHINCIOGLU, Besim (٧٢)

لملكیھ الفكریھ مكتب عبد الھادى ل (٧٤)

مكواه ذات خزان ماء خارجى  (٥٤)

٠٩١٥٨٥١١.٧ - PCT/EP٢٠١٠/٠٥٥٤٠٣ (٣١)

٢٢.٠٤.٢٠٠٩. - ٢٢/٠٤/٢٠١٠ (٣٢)

٣٧-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-D ٠٦ F ٧٥/١٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٢ ٥٢

٢٧٣٨٩ (١١)

٢٠١١٠٨١٤٣٩ (٢١)

٢٨/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC

٥٠١ Westlake Park Boulevard Houston, TX ٧٧٠٧٩ (US)

(٧١)

LITTLE, Chester-RIESE, Walter, C-DODDS, Kevin-CROW, Walter (٧٢)

(٧٣)

مكتب عبد الھادى للملیكھ الفكریھ  (٧٤)

لحاجزجھاز و طریقھ لحساس السلكى لرصدت كامل  النظام ا (٥٤)

١٢/٣٩٩٠٦١ - PCT/US٢٠١٠/٠٢٤٣٦٩ (٣١)

٠٦.٠٣.٢٠٠٩. - ١٧/٠٢/٢٠١٠ (٣٢)

٣٨-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٤١/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٣٩٠ (١١)

٢٠١١٠٢٠٢١٤ (٢١)

٠٧/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

Vi Be Mac S.P.A.

Via Monte Pastello, ٧/I-٣٧٠٥٧ SAN GIOVANN LUPATOTO (Verona), IT

(٧١)

GUERRESCHI,  Carlo (٧٢)

(٧٣)

ھدى عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

قطع القماش وكى الــھ لطى  (٥٤)

VR ٢٠١٠A٠٠٠٣٢ - (٣١)

١٩.٠٢.٢٠١٠. - (٣٢)

٣٩-

IT (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٤١ D ٢٧/٢٠;D ٠٦ F ٨٩/٠٢;D ٠٦ F ٦٩/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٣٩١ (١١)

٢٠١١٠٢٠٢٩٩ (٢١)

٢٣/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

BOREALIS AG

IZD Tower Wagramerstrabe ١٩-١٧ A-١٢٢٠ Wien,

(٧١)

HJERTBERG, Thomas-ENGLUND, Villgot (٧٢)

(٧٣)

للملكیھ الفكریھھدى عبد الھادى  (٧٤)

ّفائقھ الجھد  تشمل مثبت جھد  من نوع / عالیھ / لكابالت متوسط لعزل ایب بولى اولیفینترك
بنزوفینون

(٥٤)

٠٨٠١٥٨٦٩.٤ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٥٥٥٧ (٣١)

٠٩.٠٩.٢٠٠٨. - ٣٠/٠٧/٢٠٠٩ (٣٢)

٤٠-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٨ K ٥/٠٧;H ٠١ B ٣/٤٤;C ٠٨ K ٥/١٧ (٥١)

سنة٢٠: ةمدة الحمای

٢٧٣٩٢ (١١)

٢٠١٣٠٣٠٤٢٦ (٢١)

١٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

نعمات ابراھیم دمحم على بسیونى / د

ع.م.ش طارق عبد العزیز ـ متفرع من دمحم عبدالسالم ـ الھرم ش دمحم ج٣

(٧١)

نعمات ابراھیم دمحم على بسیونى / د (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

الطبیعیھ  مخلوط عصیر النباتات  (٥٤)

٤١-

Int.Cl.٨-A ٢٣ L ١/٠٠;A ٢٣ D ٧/٠٠٥ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٥٣



٥٤ ٥٤

٢٧٣٩٣ (١١)

٢٠١٣٠٤٠٥٥٤ (٢١)

٠٣/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED

٥٠١-١ Westlake Park Boulevard Houston, TX ٧٧٠٧٩ (US)

٢-HERTSEY Road Sunbury-on-Thames Middlesex TW١٦ ٧BP (GB)

(٧١)

HATTON, Steve-GREENE, Walter-BALLARD, Adam, L-GULGOWSKI,
Paul, W-WILKINSON, David-SHILLING, Roy-CORSO, Vicki-
OLDFIELD, Tony-STEELE, Graeme-FRANKLIN, Robert, W-NGUYEN,
Chau-MAULE, Philip, D-KENNELLEY, Kevin-THETHI, Ricky

(٧٢)

(٧٣)

للملكیھ الفكریھمكتب عبد الھادى  (٧٤)

الماءتحتماسوره صاعدهھقیوطرنظام (٥٤)

٦١/٣٩٢,٨٩٩- ٦١/٣٩٢,٤٤٣- ١٣/١٥٦,٢٢٤ - PCT/US٢٠١١/٠٥٥٦٩٥ (٣١)

٠٨.٠٦.٢٠١١. - ١٢.١٠.٢٠١٠. - ١٣.١٠.٢٠١٠. - ١١/١٠/٢٠١١ (٣٢)

٤٢-

US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E٠٢D ٢٧/٠٤; E٢١B ٤٣/٠١٣;E٢١B ٣٦/٠٠;E٢١B ٣٣/٠٣٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٥ ٥٥

٢٧٣٩٤ (١١)

٢٠١٠٠٢٠٣١٢ (٢١)

٢٤/٠٢/٢٠١٠ (٢٢)

Sociedad Anonima Minra Catalano Arajuniza

Andbndnchia ٥٠٠٠١,٣,٢١ Zarajos - Spain, N.A, ES

(٧١)

Javier del Pico Aznar-Carlos Terra -Sir Geo Aguilar Kardel-Javier
Hernandez Kola

(٧٢)

(٧٣)

محمود عادل الولیلي  (٧٤)

ھیكل داعم لمجمع طاقھ شمسیھ (٥٤)

EP ٠٩٠٠٢٥٧٥ (٣١)

٢٤.٠٢.٢٠٠٩. (٣٢)

٤٣-

ES (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٤ B ١/١٩ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٦ ٥٦

٢٧٣٩٥ (١١)

٢٠١٢٠٥٠٩٣٧ (٢١)

٢٧/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

A.SOREMARTEC S. . BELGIUM

FINDEL BUSINESS CENTER COMPLEXE B. RUE DE TREVES, L-
٢٦٣٢. FINDEL, LUXMBOURG

(٧١)

SCAVINO, Mario (٧٢)

(٧٣)

الدین لطفي عبد اللطیفجمال (٧٤)

منتج غذائي مغلف وعملیھ النتاجھ (٥٤)

TO٢٠٠٩A٠٠٠٩٣١ - PCT/IB٢٠١٠/٠٥٥٤٤٧ (٣١)

٢٧.١١.٢٠٠٩. - ٢٦/١١/٢٠١٠ (٣٢)

٤٤-

IT - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٢٣ G ١/٥٤;A٢٣L ١/١٨;A ٢٣ L ١/١٦٤;A ٢٣ G ٣/٥٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٧ ٥٧

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٥٨ ٥٨

(٢١)٢٠٠٩٠٩١٤٣١

(٢٢)٣٠/٠٩/٢٠٠٩

زویتیس برودكتس ال ال سى(٧١)

ناھد ودیع رزق ترزى(٧٤)

تركیبات مادیورامیسین وطرق(٥٤)
نقل الملكیة :التقریر القانونى

زویتیس برودكتس ال ال سى:مـــن
ى:الـــى یز ال ال س س سیرفیس زویت

٢٨/١٢/٢٠١٥:بـتاریخ

١-

(٢١)٢٠١٢١٠١٧٤٣

(٢٢)١١/١٠/٢٠١٢

سبیروجین  سارل  (٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

مركبات بیرولو بنزو داي ازیبین ومترافقات منھا(٥٤)
نقل الملكیة :التقریر القانونى

سبیروجین  سارل  :نمـــ
یدیمینى  لیمتد:الـــى

١٥/١٢/٢٠١٥:بـتاریخ

٢-

(٢١)٢٠١٤٠٥٠٨٣٧

(٢٢)٢٥/٠٥/٢٠١٤

بایر انتلیكشوال بروبرتى جى ام بى اتش (٧١)

شادى فاروق مبارك (٧٤)

بیرازولوبیریدیمات مستبدلھ-١H- فلورو-٥طریقھ لتحضیر (٥٤)
نقل الملكیة :التقریر القانونى

بایر انتلیكشوال بروبرتى جى ام بى اتش :مـــن
ادفیریو فارماجى ام بى اتش :الـــى

٣١/١٢/٢٠١٥:بـتاریخ

٣-



٥٩ ٥٩

(٢١)٢٠١٣٠١٠٠٧٩

(٢٢)١٤/٠١/٢٠١٣

ابیف بھامز ال تى دى- اببفي اي ان سي  (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

مركبات فوسفین ترابطیھ لتفاعل حفزي (٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ابیف بھامز ال تى دى- ابفي اي ان سي  :مـــن
ى دى:الـــى امز ال ت ف بھ ابی

٣٠/١٢/٢٠١٥:بـتاریخ

٤-



٦٠ ٦٠

بیان
بتعدیل اسم الشركة 



٦١ ٦١

(٢١)٢٠٠٨١٠١٧٠٦

(٢٢)١٩/١٠/٢٠٠٨

زویتس دبلیو ال ال سى(٧١)

ناھد رزق ودیع ترزى(٧٤)

فیروسات إنفلونزا الطیور ، ولقاح ، وتركیب وصیاغات وطرق لھا(٥٤)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

دبلیو ال ال سىزویتس:مـــن
زویتس سیرفیسیز ال ال سى :الـــى

٣٠/١٢/٢٠١٥:بـتاریخ

١-

(٢١)٢٠١٠١٠١٧٣٦

(٢٢)١٤/١٠/٢٠١٠

ابتالیس فارماتك اى ان سى (٧١)

سمراحمد اللباد(٧٤)

لتحررالتراكیب التى تشمل عقاقیر قاعدیھ ضعیفھ واشكال جرعھ محكمھ ا(٥٤)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

ابتالیس فارماتك اى ان سى :مـــن
ادارى فارماسوتیكالز اى ان سى:الـــى

٠٦/١٢/٢٠١٥:بـتاریخ

٢-



٦٢ ٦٢

(٢١)٢٠١٢٠٤٠٧٦٣

(٢٢)٢٤/٠٤/٢٠١٢

محدوده جزر بریطانیھشركھ -ماغنیسیوم سیلیكا ال تي دي  (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

طریقھ وجھاز لتكثیف ابخره المعادن و غیرھا(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شركھ محدوده جزر بریطانیھ-ماغنیسیوم سیلیكا ال تي دي  :مـــن
BOULLE CARBOTHERMIC METALS LTD:الـــى

٢٤/١٢/٢٠١٥:بـتاریخ

٣-



٦٣ ٦٣

(٢١)٢٠١٢١١١٩٠٦

(٢٢)١٤/١١/٢٠١٢

سیفالون انك-ســیفالون فرانس(٧١)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

طریقة لتنقیة شق بیرلوكربازول مدمج(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سیفالون انك-ســیفالون فرانس:مـــن
تیفا سانتى& سیفالون انك :الـــى

١٤/١٢/٢٠١٥:بـتاریخ

٤-



٦٤ ٦٤

(٢١)٢٠١٥٠٤٠٥١٣

(٢٢)٠٥/٠٤/٢٠١٥

ي سینتر ناشونال دي ال ریتشیرتشي سینتیفیكیو معھد بحث--اي ان سي, ایدینیكس فارماسوتیكالز (٧١)
جامعھ بحثیھ فرنسیھ - سینس  اي تیكنیكس- یونیفرسیتي مونتبیلیر - فرنسي 

سمر احمد اللباد(٧٤)

HCVكلورو نوكلیوسید لعدوى - ٢نظائر (٥٤)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

سینس  -سینتر ناشونال دي ال ریتشیرتشي سینتیفیكیو -اي ان سي , ایدینیكس فارماسوتیكالز:مـــن
اي تیكنیكس 

ایدینیكس فارماسوتیكالز ، اى ان سى ـ سینتر ناشونال دى ال -نیفیرستى دو مونتیبلیریو:الـــى
ربتشیرتشى سینتیفیكیو

١٠/١٢/٢٠١٥:بـتاریخ

٥-



بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 

٦٥



٦٦
٦٦

أ. سب  س :یـعلــن 

فرنسا, N.A, فرنسا-٦٩١٣٠لیھ كاتر ام ، شیمان دي بیتي بوا ، اكیلي :المركز العــام

استغالل فى جمھوریة مصر العربیةفى منح رخصة:عن الرغبة

٠٢/٠٦/٢٠٠٣الصادرة بتاریخ ٢٢٦٦٩لبراءة االختراع رقم 

وعاء تسخین ذو سطح یزینھ ویتغیر لونھ بتغیر درجة الحراره:فى شـــأن

بوفار جان بییر-فوازان لوران- جارداز كلودین:ل ـیـوكــال

١

لیمتد, شیھارا سانجیو كایشاإی:یـعلــن 

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

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٩/٠٤/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٢٦١٩١لبراءة االختراع رقم 

ب للتحكم فى كائن حى، و طریقھ للتحكم فى الكائن الحىتركی:فى شـــأن

موریتا، ماسیوكى- اوازو، تاكاو- ناكاجاوا، اكیرا- ایواسا، میتسوجو:ل ـیـوكــال

٢



٦٧
٦٧

اى ان سي, ھوھتاماكي كونسیومر باكاجینج:یـعلــن 

, الوالیات المتحدة االمریكیة-٦٦٠١٨كي اس . دیسوتو . باكاجینج درایف ٩٢٠١:المركز العــام
N.A ,الوالیات المتحدة االمریكیة

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٧/٠٢/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٢٦٠٩٨لبراءة االختراع رقم 

ھوسیلھ توزیع للبھارات اللزج:فى شـــأن

اف. واین, شنایدر-.دى, رونالد, روبرتسون:ل ـیـوكــال

٣

أي ان سي. ھالیبورتون اینیرجي سیرفیس :یـعلــن 

, N.A, الوالیات المتحده األمریكیھ- ٧٣٥٣٣اوه كي . دونكان . ١٤٣١اوه بوكس . بي :المركز العــام
الوالیات المتحدة االمریكیة

ى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیةف:عن الرغبة

٠٤/٠٩/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٢٥٨٣٩لبراءة االختراع رقم 

مستحلبات بھا عوامل دمج وطرق تكوینھا:فى شـــأن

نجویان فیلیب - بولز، بوبى، كى- سالباوج، بیلى، اف- اى. روش توماس- كورتز فیلیب انتوني:ل ـیـوكــال
دوك

٤



٦٨ ٦٨

بیان 
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



٦٩ ٦٩

(٢١)٢٠١٢٠٦١١٨٠

(٢٢)٢٦/٠٦/٢٠١٢

داو اجروساینسز  ل ل سى(٧١)

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, امریكا٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

دلھ ھندسیا الستھداف الجینات في النباتات مھابط مع(٥٤)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

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

١-

(٢١)٢٠١٢٠٩١٦٦٢

(٢٢)٢٦/٠٩/٢٠١٢

عادل حسین دمحم لطفى حالوه(٧١)

مصر, N.A, مصر الجدیدة-مساكن شیراتون المطار  -١٠شقة -تعاونیات٥٣

]٢. A.M.No.٢[مولد القوى األوتوماتیكي /المحرك(٥٤)

(٧٤)

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

٢-



٧٠
٧٠

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



٧١
٧١

٢٠٠٨١٠١٧٢٢ (٢١)

٢٠/١٠/٢٠٠٨ (٢٢)

شركة مساھمھ أمریكیة-جى اى ام  فارماسیوتیكالز ، ال ال سى  

متحدة الوالیات ال, N.A, أمریكا-الكى فوریست كیركلى بیرمینجام ، ایھ ، ال ال سى  ٩٤١
االمریكیة

(٧١)

دي أوكسي أنثراسیكلین-١٣عالج مضاد للسرطان بتولیفة من مركبات التاكسان و (٥٤)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١-

٢٠٠٨١٠١٧٢٧ (٢١)

٢٠/١٠/٢٠٠٨ (٢٢)

ایلى لیلى آند كومبانى ، شركة متحدة 

أ ن ، الوالیات المتحدة ٤٦٢٨٥نتر ، مدینة اندیانا بولیس ، والیة اندیانا لیلى كوربوریت س
الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, األمریكیة 

(٧١)

١ھیدروكسى ستیروید دیھیدروجیناز -بیتا- ١١مثبطات  (٥٤)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٢-

٢٠٠٩٠٤٠٥١٦ (٢١)

١٥/٠٤/٢٠٠٩ (٢٢)

نوفارتیس ایھ جى

سویسرا, N.A, سویسرا-بازل ٤٠٥٦-سى اتش٣٥لیشتشتراس 

(٧١)

) ایل-١-ببیرازین-میثیل-٤(٤- )ایل-٣-اندول- ١اتش(- ٣اشكال بلوریة من ملح االسیتات ل 
دایوان-٥,٢- بیرول) ایل-٤-كوینازولین

(٥٤)

ھدى أحمد عبد الھادى  (٧٤)

رفض فنى:قریر القانونىالت

٣-



٧٢ ٧٢

٢٠٠٩٠٦٠٨١٤ (٢١)

٠١/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

نوفارتیس ایھ جى

سویسرا, N.A, سویسرا- بازل ٤٠٥٦سى اتش ٣٥لیشتشتراس 

(٧١)

تركـــیب  (٥٤)

ھدى أحمد عبد الھادى  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٤-

٢٠٠٩٠٦٠٨٩٠ (٢١)

١٤/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

جانسین فارماسیتیكال ان في

بلجیكا, N.A, بیرس ، بلجیكا٢٣٤٠- B، ٣٠تورنھوتسویج 

(٧١)

عملیة لتحضیر مشتقات بیبرازینیل ودیازبینیل بنزامید (٥٤)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٥-

٢٠١٠٠٨١٤٥٥ (٢١)

٣٠/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

احمد دمحم البندارى- یسریھ نصیف لوزا- سمیح انسى نجیب ساویرس

, شارع روضھ االھرام الھرم  الجیزه٣-مصر, N.A, شارع روضھ االھرام الھرم  الجیزه٣
N.A ,شارع روضھ االھرام الھرم  الجیزه٣-مصر ,N.A ,مصر

(٧١)

میاه معالجھ مغناطیسیا وكھرومغناطیسیا مثبطھ لفقس بیض وتطور یرقات الذبابھ المنزلیھ                                             (٥٤)

احمد دمحم البندارى (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٦-



٧٣ ٧٣

٢٠١٠٠٨١٤٥٧ (٢١)

٣٠/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

احمد دمحم البندارى- یسریھ نصیف لوزا- سمیح انسى نجیب ساویرس

, شارع روضھ االھرام الھرم  الجیزه٣-مصر, N.A, شارع روضھ االھرام الھرم  الجیزه٣
N.A ,شارع روضھ االھرام الھرم  الجیزه٣-مصر ,N.A ,مصر

(٧١)

میاه معالجة مغناطیسیا وكھرومغناطیسیا طارده ومنفره للباعوض (٥٤)

البندارىاحمد دمحم (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٧-

٢٠١٢٠٥٠٨٧١ (٢١)

١٤/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

عماد عبد العظیم خلیل مصطفى  االبشیھى

مصر, N.A, جمھوریة مصر العربیة- كفر الشیخ  - منشاة عباس  -كساب  

(٧١)

بدون وقود ) موتور بدون احتراق (  (٥٤)

بد العظیم خلیل مصطفى  االبشیھىعماد ع (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٨-

٢٠١٣٠٧١٢٠٨ (٢١)

٢٤/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

عماد الدین عباده السید عباده

مصر, N.A, القاھره- حدائق القبھ -شارع المنفلوطى ٣

(٧١)

انتاج طاقھ كھربائیھ ذاتیھ (٥٤)

السید عبادهعماد الدین عباده  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٩-



٧٤ ٧٤

٢٠١٣٠٧١٢٢٨ (٢١)

٢٨/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

عبد المنعم المرسى السید محمود

مصر, N.A, االسماعیلیھ- مالك التل الكبیر  ٦قریھ 

(٧١)

او طاقھ او غازاتمحرك فولتا بیج لتولید الكھرباء و تشغیل السیارات واالالت بدون وقود  (٥٤)

عبد المنعم المرسى السید محمود (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١٠-



٧٥
٧٥

بیان 
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



٧٦
٧٦

٢٠٠٩٠٥٠٧٦٤ (٢١)

٢٥/٠٥/٢٠٠٩ (٢٢)

شركھ مساھمھ یابانیھ-كوربوراشن  . شارم - یوني  

الیابان, N.A, الیابان-٠١١١-٧٩٩اھیم . شي . شیكوكوشیو . شو . كینسي . شیموبون ١٨٢

(٧١)

رقیقة مركبة ومادة ماصة تشتمل على الرقیقة المركبة  (٥٤)

سمر احمد اللباد (٧٤)

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

ت الفحصسداد مصروفا

١-

٢٠١١٠٧١٢١٣ (٢١)

٢٠/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

یو ان دي فنكتیشنیك جي ام بي اتش-سومیر ان تریبس

المانیا, N.A, )دي اي(تیك / كیرشیم باي ٢٧٧٣٢٣٠- ٢١. ھانز بوكلیر، استریت

(٧١)

نظام تشغیل باب (٥٤)

سمر اللباد  (٧٤)

:تقدیم أى من المستندات التالیةن لم یكن لعدمالطلب كأ:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

٢-



٧٧ ٧٧

٢٠١١١٠١٧٨٣ (٢١)

٢٣/١٠/٢٠١١ (٢٢)

شركھ مساھمھ دینماركیھ-اس  / اف ال سمیدث ایھ 

الدنمارك, N.A, الدینمارك-فالبي٢٥٠٠- دي كي ٧٧. فیجرسلیف اللي 

(٧١)

موقد (٥٤)

سمر اللباد  (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٣-

٢٠١١١٢٢١٦١ (٢١)

٢٦/١٢/٢٠١١ (٢٢)

تیسنكروب یو اتش دي اي جي ام دي اتش

المانیا, N.A, دورتموند١٥٤٤١٤١-ستراسي -- فریدریش شتراسھ یو اتش دي أي

(٧١)

َّل یسخن بالحراره طریقھ وجھاز للحفاظ على غرف فرن تحضیر الكوك ساخنھ عند ایقاف مرج ُ
المھدوره

(٥٤)

سمر اللباد  (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٤-



٧٨ ٧٨

٢٠١٢٠٢٠٢٧٣ (٢١)

١٦/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

شركھ مساھمھ امریكیھ-انك  . سینفیلز انترناشیونال 

الوالیات , N.A, امریكا- ٧٥٢٠١تكساس . داالس . ١٨٠١سویت . كریسینت كورت ٢٠٠
المتحدة االمریكیة

(٧١)

طریقھ لتخزین ونقل الغازات الخفیفھ (٥٤)

سمر اللباد  (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٥-

٢٠١٢٠٣٠٥٦٣ (٢١)

٢٨/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

ا  ، شركھ مساھمھ. نســتك س 

سویسرا, N.A, .فیفى ، سویسرا  ١٨٠٠-٥٥ـو نسلھ افنیـ

(٧١)

تركیب مشروب جیالتینى متعدد المراحل   (٥٤)

مكتب الدیب محامون (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٦-

٢٠١٢٠٥٠٩٦٤ (٢١)

٣٠/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

ایھ. سیكبا ھولدنج اس

سویسرا, N.A, )سویسرا(بریللي ١٠٠٨-، سي اتش٤١افینو دي فلوریسانت 

(٧١)

تاشیر یعتمد على بولیمرات بلوره سائلھ كیرالیھ معدلھ (٥٤)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٧-



٧٩ ٧٩

٢٠١٢٠٥٠٩٦٥ (٢١)

٣٠/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

ایة.ھولدینج اس سیكبا

سویسرا, N.A, بریللي سویسرا١٠٠٨سي اتش ٤١افینیو دي فلوریسانت 

(٧١)

تاشیر بولیمر بلوري سائل كیرالي (٥٤)

ھدى سراج الدین (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٨-

٢٠١٢٠٨١٤٢١ (٢١)

١٦/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

اوتو. وینترالینتر 

-ایھ : ب . فیلدكیرخن ص : النمسا  لمدینھ -فیلدكیرخن٨٠٧٣- ایھ . ١٢تریستر ستراسي 
٨٠٧٣ ,N.A ,النمسا

(٧١)

جھاز وطریقھ لتثبیت وتوجیھ النباتات المعرشھ (٥٤)

سمر اللباد (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٩-

٢٠١٢٠٨١٤٢٤ (٢١)

٢٢/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

اس ام اس میر جى ام بى اتش

المانیا, N.A, مونشینجالدباخ، المانیا٤١٠٦٩، ٦٦اوھلیركیرشویج 

(٧١)

أداه تشغیل على الساخن وطریقھ النتاجھا  (٥٤)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

:أى من المستندات التالیةتقدیم الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

١٠-



٨٠ ٨٠

٢٠١٢٠٩١٦٤٣ (٢١)

٢٤/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

شركھ محدوده كوریھ-سوالركور كومباني ال تي دي  

-١٣٧جي یو سیول -سیوشو  . دونج -یانج جاي  . ١-١٩١٧٢٧٥- ایھ . سامھو بلدج 
جمھوریة كوریا, N.A, ٩٤٠-١٣٧: ب . سیول ص : كوریا   المدینھ -٩٤٠

(٧١)

ومصباح مضيء باستخدامھاLEDوحده نمطیھ مضیئھ تشتمل على  (٥٤)

سمر اللباد  (٧٤)

:م أى من المستندات التالیةتقدیالطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

١١-



٨١ ٨١

بیان
ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویة



٨٢ ٨٢

(١١)٢٢١٧٦

(٢١)١٩٩٩١٢١٥٣٩

رنین مغناطیسى نووىجھاز وطریقة لتھیئة حركة مغزلیة بالقرب من منطقة قیاس (٥٤)

شلومبرح ھولدینجز لیمتد(٧١)

ھدى عبد الھادى (٧٤)

١-

(١١)٢٣٣٨٠

(٢١)١٩٩٩١٢١٦٦١

الھ شفط اكیاس البطن عن طریق جراحة المناظیر اوجراحة البطن بدون حدوث تسرب لمحتویات (٥٤)
االكیاس

دمحم یاسر فاروق ابراھیم  البطل(٧١)

یاسر فاروق ابراھیم  البطلدمحم(٧٤)

٢-

(١١)٢٣٦٦٥

(٢١)٢٠٠٥٠٦٠٣٢٠

طریقة لصنع شبكة بولیمریة لھا ملمس أملس وناعم(٥٤)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى ، شركة متحدة: (٧١)

ھـدى عبد الھادى(٧٤)

٣-

(١١)٢٣٨٣١

(٢١)٢٠٠٥٠٩٠٥٤٢

سین جوده الصوره المرئیھ لفیدیو بسرعھ بتات منخفضھ طریقھ و جھاز لتح(٥٤)

شركة مساھمة أمریكیة-كوالكوم انكوربوراتید(٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

٤-



٨٣ ٨٣

(١١)٢٤٢٦٩

(٢١)٢٠٠٥٠٦٠٣٤٣

مركبات بیریدودیازینات تستخدم كمبیدات لفطریات النباتات(٥٤)

سینجنتا لیمتد ، شركھ محدوده -، شركة محدودة المسئولیة ، سویسریةج.سینجنتا بارتیسبیشن أ(٧١)
المسئولیھ ، المملكھ المتحده

ھـدى عبد الھادى(٧٤)

٥-

(١١)٢٤٤٧٠

(٢١)٢٠٠٥٠٦٠٣٤٧

مشتقات ثانى فینیل واستخدامھا كمبیدات للفطریات(٥٤)

ج. سینجنتا باریتسیبیشن أ (٧١)

الھادىھـدى عبد (٧٤)

٦-

(١١)٢٤٥٧٧

(٢١)٢٠٠٧٠٦٠٦٠٦

عملیة الستخالص المعادن مثل الذھب و البالتین بما في ذلك الحبیبات الناعمة و العجینة و المؤكسجھ(٥٤)

.لیمتد) بروباریتارى ( مایلجوین مینیرال سیرفیسز أفریكا (٧١)

محمود رجائى الدقى(٧٤)

٧-

(١١)٢٤٨١٣

(٢١)٢٠٠٦٠٦٠٥٢١

مقیاس السلكى الرسال االشارات الصوتیھ اسفل البئر(٥٤)

شیل اویل كومبانى(٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٨-



٨٤ ٨٤

(١١)٢٤٨٥٦

(٢١)٢٠٠٨٠٧١٢٦٦

ذ او معادلھ درجات الحراره لمنتجات مصبوبھ باستمرار للفوالذ او سبائك الفوال/فرن صب و درفلھ و(٥٤)
و نظام  ترتیبھ عكس الدرفلھ النھائیھ للشرائط على الساخن

اس ام اس دیماج ایھ جى(٧١)

وجیھ نبیھ عزیز(٧٤)

٩-

(١١)٢٤٩٠٦

(٢١)٢٠٠٨٠٦٠٩٣٠

عملیة إلنتاج أنبوب مصنوع من مادة أسمنتیة وذو قطاع دائرى الشكل(٥٤)

ایھ. بى . ایطالسیمینتى اس (٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

١٠-

(١١)٢٥٠٤٧

(٢١)٢٠٠٧٠٦٠٦٠١

طریقة لتجفیف بولیمر رطب(٥٤)

شركھ مساھمھ یلجیكیھ- سولفاى  (٧١)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

١١-

(١١)٢٥١٤٨

(٢١)٢٠٠٧٠٦٠٦٠٣

دیكلورو ایثان- ٢,عملیة  لصنع ا (٥٤)

.ساھمة بلجیكیةشركة م-سولفاى (٧١)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

١٢-



٨٥ ٨٥

(١١)٢٥١٧٩

(٢١)٢٠٠٨٠٦٠٩٨١

محطھ طاقھ(٥٤)

المانیا-سیمنس اكتینجزلشافت  (٧١)

ماجدة ھارون(٧٤)

١٣-

(١١)٢٥١٩٦

(٢١)٢٠٠٧٠٦٠٦٠٤

دیكلورو ایثان-٢,١عملیة  لصنع (٥٤)

سولفاى(٧١)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

١٤-

(١١)٢٥١٩٧

(٢١)٢٠٠٧٠٦٠٦٠٥

دیكلورو ایثان- ٢,١عملیھ  لصنع (٥٤)

سولفاى(٧١)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

١٥-

(١١)٢٥٢٠٦

(٢١)٢٠٠٩٠٧١٠٢٣

نشر جابیون  (٥٤)

ھیسكو باسشن لیمتد(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

١٦-



٨٦ ٨٦

(١١)٢٥٢٥٤

(٢١)٢٠٠٧٠٧٠٧٨٠

طریقھ  النتاج  التیتانیوم(٥٤)

بیروكى انفیستمنت ھولدنجز لیمتد(٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

١٧-

(١١)٢٥٢٨١

(٢١)٢٠٠٧٠٦٠٦٠٠

دیكلوروإیثان- ١،٢عملیة  لصنع (٥٤)

سولفاي(٧١)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

١٨-

(١١)٢٥٢٨٢

(٢١)٢٠٠٨٠٨١٣٠٩

الدلفنة إلنتاج شرائح معدنیة مدلفنة على الساخن، وبالتحدید شرائح من / طریقة ووحدة أو جھاز للسبك (٥٤)
الصلب،

اس ام اس دیماج ایھ جى(٧١)

وجدى نبیھ عزیز(٧٤)

١٩-

(١١)٢٥٣٠٠

(٢١)٢٠٠٧٠٦٠٦٠٢

دیكلورو ایثان- ٢ر١عملیة  لصنع (٥٤)

سولفاي(٧١)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

٢٠-



٨٧ ٨٧

(١١)٢٥٦٧٢

(٢١)٢٠١٠٠٦١٠٣٠

قنوات ھواء یمكن التحكم فیھا للتغذیة بھواء احتراق اضافى في منطقة قنوات غاز المداخن من افران (٥٤)
حجیرات التكویك

.اتشجى ام بى, یو اتش دى إى(٧١)

سمراحمد اللباد(٧٤)

٢١-

(١١)٢٥٧٣٧

(٢١)٢٠٠٩١٢١٧٤٦

حامل المصباح القابل للتبدیل(٥٤)

زھو، نانكینج(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٢٢-

(١١)٢٥٧٧٨

(٢١)٢٠١٠٠٦١٠٣١

ھ لتوفیر غطاء قمي غطاء قمى الحكام اغالق طرف مفتوح لوعاء مشروبات اسطوانى ووعاء وطریق(٥٤)
وطریقھ النتاج وعاء

سھلستروم اینوفاشن ایھ بي(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٢٣-

(١١)٢٥٩٠٢

(٢١)٢٠١٠٠٦١٠٤١

سیكلو بروبان كربوكسیالت وتركیبھ مكافحھ للحشرات تحتوى علیھ(٥٤)

سومیتومو كیمیكال كومبانى، لیمتد(٧١)

سمراحمد اللباد(٧٤)

٢٤-



٨٨ ٨٨

(١١)٢٦٠١٢

(٢١)٢٠١٠٠٦١٠٠٠

عملیھ النتاج كتلھ حیویھ من طحالب ذات محتوى دھنى عالى(٥٤)

.ایھ. بي. اى ان اى   اس(٧١)

سمراحمد اللباد(٧٤)

٢٥-

(١١)٢٦١٤٨

(٢١)٢٠١١٠٦٠٨٩٠

الكترود مالئم ككاثود النبعاث الھیدروجین(٥٤)

ایھ. بى. ري دى  نورا  اساندست(٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

٢٦-

(١١)٢٦٢٣٧

(٢١)٢٠١٠٠٦١٠٩٩

تراكیب حفازات متالوسینیھ مرتبطھ بشكل دقیق ومنتجاتھا البولیمریھ(٥٤)

شیفرون فیلیبس كیمیكال كومباني ال  بي(٧١)

یة شركة ابو ستة وشركاه للخدمات االداریة واالستشار(٧٤)

٢٧-

(١١)٢٦٣٢٤

(٢١)٢٠٠٩٠٦٠٩٢٣

جھاز لتولید الطاقة یعمل بالریاح(٥٤)

ساتو ، شیجیرو- ھاشیموتو ، یوشیماسا(٧١)

ھدى سراج الدین(٧٤)

٢٨-



٨٩ ٨٩

(١١)٢٦٤٥٣

(٢١)٢٠١١٠٦١٠٦٢

تخالص الحرارهطریقھ للتشغیل الدورى لصفوف فرن الكوك من غرف فرن كوك تعمل باس(٥٤)

سیسنكروب یو اتش دى اى جي ام بي اتش(٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

٢٩-

(١١)٢٦٤٨٥

(٢١)٢٠٠٨٠٦٠٩٧٢

مفاعل وعملیھ الكسدة السوائل(٥٤)

یو اتش دى إى  جى ام بى اتش(٧١)

سھیر میخائیل رزق (٧٤)

٣٠-

(١١)٢٦٥٧٠

(٢١)٢٠١١٠٦٠٩٨٠

ترتیبھ مفاتیح الجھزه تبدیل متوسطھ وعالیھ الفلطیھ(٥٤)

ایھ بي بي تكنولوجي ایھ جي(٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(٧٤)

٣١-

(١١)٢٥٢٠٦

(٢١)٢٠٠٩٠٧١٠٢٣

نشر جابیون  (٥٤)

ھیسكو باسشن لیمتد(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

٣٢-



٩٠ ٩٠

بیان
ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة



٩١ ٩١

٢٠٠٥٠٦٠٢٨٦ (٢١)

١١/٠٦/٢٠٠٥ (٢٢)

flaviviridaeمركبات وطرق لعالج أو منع اإلصابات بفیروس  (٥٤)

VIROCHEM PHARMA INC (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

١-

٢٠٠٠١٢١٥٧١ (٢١)

٢٠/١٢/٢٠٠٠ (٢٢)

تركیب ثابت على شكل جرعات عن طریق الفم ممتده االنطالق (٥٤)

MERCK SHARP @DOHME CORP (٧١)

ھـدى احمد عبد الھادى (٧٤)

٢-

٢٠٠٦٠٦٠٥٣١ (٢١)

٠٧/٠٦/٢٠٠٦ (٢٢)

مولد المناعة ولقاح االنفلونزا (٥٤)

APOVIA INC-VLAAMS INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR
BIOTECHNOLOGIE

(٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

٣-



٩٢ ٩٢

٢٠٠٦٠٦٠٥٤٧ (٢١)

١١/٠٦/٢٠٠٦ (٢٢)

تركیبات ذرة عالیة اللیسین وطرق للكشف عنھا  (٥٤)

MONSANTO TECHNOLOGY LLC (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

٤-

٢٠٠٦٠٦٠٦٢٤ (٢١)

٢٨/٠٦/٢٠٠٦ (٢٢)

معزز إصطناعى ثنائى اإلتجاه لتنشیط إفراز الجینات (٥٤)

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (٧١)

وكیل براءات-ھدى سراج الدین  (٧٤)

٥-

٢٠٠٧٠٦٠٥٦٨ (٢١)

١١/٠٦/٢٠٠٧ (٢٢)

DGATمشتقات اوكسادیازول كمثبطات  (٥٤)

ASTRAZENECA  AB)SWEDEN( (٧١)

ھدى أحمد عبد الھادى  (٧٤)

٦-

٢٠٠٧٠٦٠٦٣٤ (٢١)

١٩/٠٦/٢٠٠٧ (٢٢)

مثبطات مزدوجة مانعة للتجلط تشمل جزء بیوتین    (٥٤)

N.V ORGANON)NETHERLANDS( (٧١)

لھادى ھدى أحمد عبد ا (٧٤)

٧-



٩٣ ٩٣

٢٠٠٧٠٧٠٦٩٩ (٢١)

٠٨/٠٧/٢٠٠٧ (٢٢)

بیرولوبیرازوالت ، مثبطات كینازقویة  (٥٤)

PFIZER INC A CORPORATION ORGANIZED (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

٨-

٢٠٠٧٠٧١٤٩٢ (٢١)

٢٦/٠٧/٢٠٠٧ (٢٢)

طریقة لصنع مسحوق فلز تیتانیوم (٥٤)

PERUKE INVESTMENT HOLDING)PROPRIETARY (LIMITED( (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٩-

٢٠٠٨٠٦١٠٧٦ (٢١)

٢٣/٠٦/٢٠٠٨ (٢٢)

اخفاء طعم المساحیق (٥٤)

BAYER TECHNOLOGY SERVICES GMBH (٧١)

سھیر میخائیل رزق  (٧٤)

١٠-

٢٠٠٩٠٥٠٧٧٧ (٢١)

٢٦/٠٥/٢٠٠٩ (٢٢)

یل -٧-بنزوثیازول - ٣، ١-ثانى ھیدرو  -٣، ٢- اكسو -٢- ھیدروكسى - ٤مركبات
Adrenoreceptor- Beta٢لتعدیل فاعلیة مستقبل 

(٥٤)

ASTRAZENECA AB -HUMPHRIES ,Alexander-ASTRAZENECA UK
LIMITED-CONNOLLY ,Stephen -MEGHANI ,Premji

(٧١)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

١١-



٩٤ ٩٤

٢٠٠٩٠٦٠٨٤٣ (٢١)

٠٣/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

A٤ملح بوتاسیوم بلورى لمشابھات اللیبوكسین  (٥٤)

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (٧١)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

١٢

٢٠٠٩٠٦٠٨٤٦ (٢١)

٠٣/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

نظام ترشیح سوائل وطریقة تنظیفھ األوتوماتیكیة (٥٤)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (٧١)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

١٣-

٢٠٠٩٠٦٠٨٥٣ (٢١)

٠٧/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

ذات قیمة عالجیة لألمراض األیضیة و منھا على سبیل المثال، داء السكريGPR١١٩مساعدات  (٥٤)

CONLEE ,Christopher R-DU ,Kien S -KATAMREDDY ,Subba Reddy-
SMITHKINE BEECHAM CORPORATION -CARPENTER ,Andrew J -

FANG ,Jing-PECKHAM ,Gregory-TANG ,Jun

(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

١٤-

٢٠٠٩٠٦٠٨٨٨ (٢١)

١١/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

مركبات جدیدة وتأثیرھا على سلوك التغذیة (٥٤)

BLOOM ,Stephen ,Robert-IMPERIAL INNOVATIONS LIMITED (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

١٥-



٩٥ ٩٥

٢٠٠٩٠٦٠٨٩٢ (٢١)

١٤/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

EP٤مشتقات بنزامید كمساعدات مستقبل  (٥٤)

Glaxo Group Limited (٧١)

ھدى آنیس سراج الدین  (٧٤)

١٦-

٢٠٠٩٠٦٠٩٠١ (٢١)

١٤/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

مبرد فولر   (٥٤)

FULLER ,Kurt,Edward (٧١)

دمحم بكرى احمد  (٧٤)

١٧-

٢٠٠٩٠٦٠٩٠٦ (٢١)

١٤/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

مشتقات داي ھیدرو بیریدین مفیدة كمثبطات كیناز بروتیني (٥٤)

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

١٨-

٢٠٠٩٠٦٠٩١٣ (٢١)

١٥/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

مشتقات أریل مغایر بیرولیدینیل وبیبریدینیل كیتون (٥٤)

F .HOFFMANN-LA ROCHE AG (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

١٩-



٩٦ ٩٦

٢٠٠٩٠٦٠٩١٦ (٢١)

١٧/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

بیریدین كمنغمات كیناز ] B-٣، ٢[مشتقات بیرولو  (٥٤)

PLEXXIKON ,INC. (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

٢٠-

٢٠٠٩٠٦٠٩٣٩ (٢١)

١٨/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

لعالج مساعد ومساعد جدید لألورام في مراحلھا المبكرةVEGFمضادات خاصة بـ  (٥٤)

MASS ,Robert ,D.-FERRARA ,Napoleone-GENENTECH ,INC.-
KORSISAARI ,Nina

(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٢١

٢٠٠٩٠٦٠٩٦٢ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

مشتت صلب یحتوي على ریفابرازان وعملیة لتحضیره (٥٤)

YUHAN CORPORATION (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٢٢-

٢٠٠٩٠٦٠٩٧٩ (٢١)

٢٤/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

ھكسان كمضادات مستقبل أوركسین] ٣.١.٠[ أزاربیسیكلو -٢مشتقات  (٥٤)

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD (٧١)

ھدى انیس سراج الدین  (٧٤)

٢٣-



٩٧ ٩٧

٢٠٠٩٠٦١٠٠١ (٢١)

٢٨/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

بئر     ) داخل ( مسح خالل ) انجاز ( ونظام ألجراء ) أسلوب ( تقنیة  (٥٤)

SCHLUMBERGER CANADA LIMITED (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

٢٤-

٢٠٠٩٠٦١٠١٩ (٢١)

٣٠/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

جھاز تنقیة المیاه مغذى بالجاذبیة بھ اداة تحدید جرعة بأنبوب فنتورى (٥٤)

MAJUMDAR ,Udayan -CHATTERJEE ,Jaideep -AGARWAL ,Swati-
UNILEVER PLC -UNILEVER N.V. -HINDUSTAN UNILEVER LIMITED -

DAGAONKAR ,Manoj ,Vilas

(٧١)

ولیھیونیـلیفر بى ال سى ، شركھ محدوده المسئ (٧٤)

٢٥-

٢٠١٠٠٤٠٦٨٨ (٢١)

٢٨/٠٤/٢٠١٠ (٢٢)

مثبطات بولیمیراز فیروسى (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH ,A limited
Liability Company

(٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٢٦-



٩٨ ٩٨

٢٠١٠٠٦٠٩٢٨ (٢١)

٠٢/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

بروبیونات) تراى میثیل ھیدرازینیوم- ٢٢٢(- ٣ح استخدام طبى جدید المال (٥٤)

Grindeks ,a joint stock company (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٢٧-

٢٠١٠٠٦٠٩٣٢ (٢١)

٠٣/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

استخدامات عالجیھ جدیده لجزیئات مزدوجھ تحتوى على مشتق فوق اكسید (٥٤)

(٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٢٨-

٢٠١٠٠٦٠٩٣٤ (٢١)

٠٣/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

بروبیونات) تراى میثیل ھیدرازینیوم-٢٢٢(- ٣استخدام طبى جدید المالح  (٥٤)

Grindeks ,a joint stock company (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٢٩-



٩٩ ٩٩

٢٠١٠٠٦٠٩٥٧ (٢١)

٠٨/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

ت جدیده عملیھ لتحضیرھا وتركیبات صیدلیھ محتویھ علیھامركبات دایازنیوم دایوال (٥٤)

LES LABORATOIRES SERVIER (٧١)

شادى فاروق مبارك  (٧٤)

٣٠-

٢٠١٠٠٦٠٩٥٩ (٢١)

٠٨/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

او الوقایھ من فشل القلب/اوكسازلیدینونات من اجل عالج و (٥٤)

(٧١)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

٣١-

٢٠١٠٠٦٠٩٧٩ (٢١)

٠٩/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

بروتینات رابطھ لمولد الضد  (٥٤)

Glaxo Group Limited (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٣٢-

٢٠١٠٠٦٠٩٨١ (٢١)

٠٩/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

زرع جھاز لتوصیل الدواء وطرق لمعالجھ المثانھ والحویصالت االخرى (٥٤)

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (٧١)

سونیا فائق فرج (٧٤)

٣٣-



١٠٠ ١٠٠

٢٠١٠٠٦١٠٠٢ (٢١)

١٤/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

مركبات جدیده مفیده في الطرق العالجیھ والتجمیلیھ (٥٤)

PHOTODERMA SA (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٣٤-

٢٠١٠٠٦١٠٣٦ (٢١)

١٦/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

بحقن استرات بالیبیریدون طویلھ المفعولنظام جرعات مرتبط (٥٤)

JANSSEN PHARMACEUTICA NV (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٣٥-

٢٠١٠٠٦١٠٣٧ (٢١)

١٦/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

طریقھ ونظام للتجول فى الشبكھ الدولیھ للبحث عن تعاریف ممتده متحده (٥٤)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON)publ( (٧١)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

٣٦-

٢٠١٠٠٦١٠٤٤ (٢١)

١٧/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

مركبات بیریدین بیریمیدین وتریازین مدمجھ تعمل كمثبطات لدوره الخلیھ (٥٤)

AMGEN INC. (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٣٧-



١٠١ ١٠١

٢٠١٠٠٦١٠٥١ (٢١)

٢٠/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

اوكسادیازول لعالج امراض المناعھ الذاتیھ٤٢١ركبات  (٥٤)

Glaxo Group Limited (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٣٨-

٢٠١٠٠٦١٠٥٢ (٢١)

٢٠/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

)SIP( فوسفات-١- مشتقات اوكسادیازول نشطھ على سفینجوستین   (٥٤)

Glaxo Group Limited (٧١)

س سراج الدینھدى انی (٧٤)

٣٩-

٢٠١٠٠٦١٠٥٣ (٢١)

٢٠/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

)SIP( فوسفات-١- مشتقات اوكسادیازول نشطھ على سفینجوستین   (٥٤)

Glaxo Group Limited (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٤٠-

٢٠١٠٠٦١٠٥٦ (٢١)

٢٠/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

ثبطات لكیناز البروتینبنزو فیورو بیریمیدنونات كم (٥٤)

EXELIXIS ,INC. (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٤١-



١٠٢ ١٠٢

٢٠١٠٠٦١٠٦٧ (٢١)

٢٠/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

مضادات اجسام ثنائیھ التكافؤ وثنائیھ الخصوصیھ (٥٤)

F .HOFFMANN-LA ROCHE AG (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٤٢-

٢٠١٠٠٦١٠٨٥ (٢١)

٢٣/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

مستعلق مشتت دقیق (٥٤)

SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LIMITED (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٤٣-

٢٠١٠٠٦١٠٨٧ (٢١)

٢٣/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

حلقھ غیر متجانسھ ومجموعھ فوسفونوكسى میثیل بھا استبدال بمشتقات بیریدین وعوامل مضاده 
ل علیھاللفطریات تشتم

(٥٤)

Eisai R &D Management Co. ,Ltd. (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٤٤-

٢٠١١٠٥٠٨٦٤ (٢١)

٣٠/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

مركبات عضویھ    (٥٤)

INTRA -CELLULAR THERAPIES ,INC (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٤٥-



١٠٣ ١٠٣

٢٠١١٠٥٠٨٦٥ (٢١)

٣٠/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

ات عضویھ   مركب (٥٤)

INTRA -CELLULAR THERAPIES ,INC (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٤٦-

٢٠١١٠٥٠٨٦٧ (٢١)

٣٠/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

مركبات عضویھ (٥٤)

INTRA -CELLULAR THERAPIES ,INC. (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٤٧-

٢٠١١٠٥٠٨٦٨ (٢١)

٣٠/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

ركبات عضویھ   م (٥٤)

INTRA -CELLULAR THERAPIES ,INC (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٤٨-

٢٠١١٠٦٠٩١٠ (٢١)

٠٥/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

بیریدین سبیرو بیرولیدینون بھا استبدال ومركبات بیریدینون تستخدم كمعدالت (٥٤)

(٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٤٩-



١٠٤ ١٠٤

٢٠١١٠٦٠٩١٧ (٢١)

٠٦/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

نیوكلیوتیدات یوراسیل سیكلوبروبیل (٥٤)

MEDIVIR AB-CENTOCOR ORTHO BIOTECH PRODUCTS L.P. (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٥٠-

٢٠١١٠٦٠٩٢٧ (٢١)

٠٧/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

ججلوكورونید، طریقھ تحضیرھا واستخدامھا في العال-٦-مشتقات من مورفولین (٥٤)

SANOFI (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٥١-

٢٠١١٠٦٠٩٢٨ (٢١)

٠٧/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

جلوكیورونید، طریقھ لتحضیرھا واستخدامھا في العالج-٦-مشتقات ثنائیھ الحلقھ من مورفین  (٥٤)

SANOFI (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٥٢-

٢٠١١٠٦٠٩٢٩ (٢١)

٠٧/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

جلوكورونید او احد مشتقاتھ-٦- تخلیق مورفین (٥٤)

SANOFI (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٥٣-



١٠٥ ١٠٥

٢٠١١٠٦٠٩٤٨ (٢١)

٠٩/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

CCR٢ھیكسانول حلقي من -اریل غیر متجانس  -١-ازیتیدینیل -٤معززات  (٥٤)

JANSSEN PHARMACEUTICA NV (٧١)

لدینھدى انیس سراج ا (٧٤)

٥٤-

٢٠١١٠٦٠٩٩٠ (٢١)

١٥/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

مشتقات ایمیدازول ثنائیھ الحلقھ مستبدلھ كمعدالت جاما سیكریتیز (٥٤)

ORTHO -MCNEIL -JANSSEN PHARMACEUTICALS ,INC (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٥٥-

٢٠١١٠٦٠٩٩٨ (٢١)

١٥/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

یورینمركبات الب (٥٤)

ELI LILLY AND COMPANY (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٥٦-

٢٠١١٠٦١٠١٣ (٢١)

١٩/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

S١P. نظام الجرعھ لمعزز مستقبل   (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

(٧٤)

٥٧-



١٠٦ ١٠٦

٢٠١١٠٦١٠٥٦ (٢١)

٢١/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

ستخدام الھدرجھ المتحولھعملیھ العداد مركبات نشطھ ضوئیا با (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٥٨-

٢٠١١٠٦١١٢٢ (٢١)

٢٨/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

مركبات كینازولین بھا استبدال  (٥٤)

FOVEA PHARMACEUTICALS (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٥٩-

٢٠١٢٠٦١٠٠٣ (٢١)

٠٤/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

ھبتانات كلیجندات مستقبل اسیتیل كولین نیكوتیني ] ٣،١،١[ثاني ازا ثنائي حلقي - ٣،٦مركبات 
عصبي

(٥٤)

TARGACEPT ,INC. (٧١)

شادي فاروق مبارك  (٧٤)

٦٠-

٢٠١٢٠٦١٠٠٥ (٢١)

٠٤/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

اعملیھ جدیده لتخلیق االیفارادین وامالح اضافتھ مع حمض مقبول صیدالنی (٥٤)

LABORATOIRES SERVIER (٧١)

شادي فاروق مبارك  (٧٤)

٦١-



١٠٧ ١٠٧

٢٠١٣٠٤٠٦٩٣ (٢١)

٢٢/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

تركیبة صیدالنیة ، طرق العالج واالستخدامات منھا (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبد العال عبد العلیم أحمد (٧٤)

٦٢-

٢٠١٠٠٤٠٦٨٣ (٢١)

٢٧/٠٤/٢٠١٠ (٢٢)

مشتقات ایندولینون وعملیات لتصنیعھم (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

٦٣



استدراك طلبات مقبولھ

١٠٨



١٠٩ ١٠٩

ـ : كاالتى فى جریدة نوفمبر وكان الخطأ فى رقم الطلب والصحیح ١٢١٣/٩/٢٠٠٩تم النشر عن رقم طلب 

٢٧١٨٤ (١١)

D٢٢٠٠٩٠٨١٢١٣ (٢١)

١٠/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

نبیل میخائل عوض/ االستاذ

ش احمد العاصى ـ عین شمس ـ الشرقیة ـ القاھرة ١٧

(٧١)

نبیل میخائل عوض/ االستاذ (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

صنبور حائط  بصمام خارجى (٥٤)

٧-

Int.Cl.٨-E ٠٣ D ١/٠٨;B ٦٧ D ٣/٠٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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(i)

تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم ا ، ومن هنا تن ًتجارا أو صناع اختـراع، للحفـا علـى تلـك ً

.قاألعمال وحقو أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ا  ات ، ورطها إلكترون ًوالشر
ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد2003لــسنة 1366قــرار رئــ ــو ً، وتطلــب ذلــك جهــودا  نوره ل

رة  ة الف ة حقو الملك قمتوافقا مع قانو حما ن ً.

ع  ــا وهــو تــشج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج
ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المـــستو االجتمـــاعى للفـــرد ، تـــسو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للـــش

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانو رقم  ة الصناع ة الملك لسنة 57ندخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانو رقم 1939 العالمات والب 1949لسنة 132نالخاص 
ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة 82نثم قانو رقم وم والنماذج الصناع

ة حقو الم2002 حما رةقوالخاص  ة الف مقتضى القانو األخیر فإنه یلزم لك نو

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــو  حما ح االهتمــام  ــة القــر الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها قوممــا ال شــك ف ن

رة فى جم ة الف ة حقو المخترعین والمبتكرن الملك قع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــر الجدیــد ، و نمالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م

ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
11رقم البراءة

12نوع البراءة

21رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد 22تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  31:  رقـم األس

ة   ق خ األس 32:تار

قیـة  33:دولة األس

خ النشر عن قبول  44البراءةطلب تار

51التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع 54تسم

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

یل 74اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

( v )



iv

ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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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انبی
2016ینایرالتى تم قبولھا خالل شھربالطلبات 



2 2

D22010122030 (21)

01/12/2010 (22)

PANASONIC CORPORATION- JAPAN (71)

IKEDA, Wataru-KAWAKAMI, Yoshio-MCCROSSAN, Joseph-OKADA,
Tomoyuki

(72)

سمراحمد اللباد (74)

یتم تسجیل مجموعھ من تیارات الفیدیو وجدول علیھجھاز تشغیل  وسط تسجیل (54)

2006-127502-PCT/JP2006/315991-60/706.871-60/706.897-60/706.937-
60/707.066 -

(31)

01.05.2006. - 08.08.2006. - 09.08.2005. - 09.08.2005. - 09.08.2005. -
09.08.2005.

(32)

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

Int.Cl.8-G 11 B  27/34 (51)

-1

2007010035 (21)

24/01/2007 (22)

المركز القومى للبحوث  (71)

جمال عبدالمجید عبد الغنى ـ وجدى خلیل بسالى خلیل ـ عایدة ابراھیم السید مكاوى ـ ھناء یشوع 
رزق هللا 

(72)

ماجده محسب السید  (74)

ت تاثیر جنسى منشط اندروجینیھ اكثر امانا من التیستوستیرونعقاقیر جدیده ذا (54)

Int.Cl.8-C 07 J  71/00;A 61 K  31/568 (51)

-2



3 3

2013111712 (21)

10/11/2013 (22)

HAAS FOOD EQUIPMENT GMBH - AUSTRIA (71)

HAAS, Josef-JIRASCHEK, Stefan-, Martin KOPF -HAAS, Johann (72)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز النتاج منتجات مخبوزه (54)

A 660/2011-PCT/EP2012/058204 (31)

10.05.2011. - 04/05/2012 (32)

AT - EP (33)

Int.Cl.8- A 21 D  13/00& A 21 B  1/42;5/00 (51)

-3

2007020143 (21)

07/02/2007 (22)

FERRING B.V- NETHERLANDS (71)

WISNIEWSKI, Kazimierz-SCHTEINGART , CLAUDIO-LAPORTE,
REGENT-GALYEAN, ROBERT, FELIX-RIVIERE ,PIERRE, J-M

(72)

سمر احمد اللباد  (74)

مساعدات مستقبل رافع الضغط الببتیدي (54)

04019029.0-60/600,377-PCT/US2005/027772- (31)

11.08.2004. - 11.08.2004. - 03.08.2005. - (32)

EP - US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  38/00 (51)

-4



4 4

2007020210 (21)

25/02/2007 (22)

SEAONE MARITIME CORP . - UNITED STATES OF AMARICA (71)

 MORRIS , LAN - AGNEW , PATRICK , A. - HALL,BRU (72)

اللباد سمر احمد  (74)

عملیھ لخلط غاز طبیعى مع مذیب ھیدرو كربونى النتاج وسط سائل لتخزین الغاز الطبیعى (54)

10/928.757-PCT/US2004/036068 - (31)

26.08.2004. - 27.10.2004. - (32)

US - US (33)

Int.Cl.8- F 17 C  11/00, &F 25 J  3/00; (51)

-5

2007091007 (21)

23/09/2007 (22)

1-   THROMB-X N.V.- BELGIUM

2-VLAAMS INTERUIVIVERITAIR INSTITUUTVOOR
BIOTECHNOCOGIE VZW – BELGIUM

3- DCOLLEN RESEARCH FOUNDATION VZW - BELGIUM

(71)

STASSEN, Jean-Marie-CARMELIET, PETER-COLLEN, DESIRE (72)

سمر احمد اللباد  (74)

PlGFجسم مضاد جدید لـ  (54)

PCT/BE2006/000023-60/664,768 - (31)

24.03.2006. - 24.03.2005 (32)

BE - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  39/395;C 12 N  15/13;C 07 K  16/22 (51)

-6



5 5

2007121474 (21)

26/12/2007 (22)

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT N.V- NETHERLAND (71)

CHEN, YUEHUA (72)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

محس درجة حرارة وضغط بصرى لیفى ، ونظام مندمج مع نفس المحس (54)

0513615.5-PCT/GB2006/002241 - (31)

02.07.2005. - 20.06.2006. - (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-G 02 B  6/26;G 01 D  5/353 (51)

-7

2008111924 (21)

26/11/2008 (22)

عصام عبد الرؤوف احمد عبد هللا أ (71)

عصام عبد الرؤوف احمد عبد هللا أ (72)

(74)

جھاز أمان لمحركات الدیزل أثناء ضعف أو إنقطاع میاه التبرید عنھا (54)

Int.Cl.8-F 01 P  7/14 (51)

-8



6 6

2009060833 (21)

02/06/2009 (22)

CASALE CHEMICALS S.A.- SWITZERLAND (71)

BEDETTI, Gianfranco-FILIPPI, Ermanno-ZANICHELLI, Luca (72)

سمر احمد اللباد  (74)

عملیة إلنتاج غاز تخلیق وجھاز خاص بذلك (54)

06024968.7 - PCT/EP2007/010067 (31)

21/11/2007- 02.12.2006. - (32)

EP- EP (33)

Int.Cl.8-C 01 B  3/38;B 01 J  8/02 (51)

-9

2010010143 (21)

27/01/2010 (22)

OUTOTEC OYJ- FINLAND (71)

RAUSER, Wolf-Christoph-SCHALK, Wolfram-DAUM, Karl-Heinz (72)

سمر احمد اللباد  (74)

نظام توزیع مائع (54)

10 2007 035 639.2- PCT/EP2008/005668 (31)

  11/07/2008- 27.07.2007 (32)

DE -EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/18;B 01 J  19/32;B 01 J  19/26 (51)

-10



7 7

2010030383 (21)

10/03/2010 (22)

UHDE GMBH- GERMANY (71)

KNOCH, RALF (72)

ل رزقسھیر میخائی (74)

افران الكوك) شحن(ممر متداخل االجزاء لتعبئھ  (54)

102007044181.0- PCT/EP2008/007220 (31)

  04/09/2008- 15.09.2007. (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-C 10 B  31/04 (51)

-11

2010050871 (21)

جالل سید احمد شره  (22)

جالل سید احمد شره  (71)

(72)

(74)

مكبس متنقل متعدد األغراض لكبس ونقل القمامة والمخلفات الصلبة (54)

Int.Cl.8-B 30 B  9/30 (51)

-12

2011040616 (21)

19/04/2011 (22)

Chen Ming-Te (71)

CHEN CHUANG-CHUAN (72)

دمحم طارق ابو رجب  (74)

طریقھ لتصنیع حذاء (54)

12/764976 (31)

22.04.2010. (32)

US (33)

Int.Cl.8-A 43 B  7/12;A 43 B  13/12 (51)

-13



8 8

2011061012 (21)

19/06/2011 (22)

یحیى احمد عبد الحلیم ابوالقاسم  (71)

یحیى احمد عبد الحلیم ابوالقاسم  (72)

(74)

ھواءالحواجز المطاطیھ المضغوط بھا ال (54)

Int.Cl.8-E 01 F  15/00;B 28 B  7/16 (51)

-14

2011081448 (21)

29/08/2011 (22)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMARICA (71)

WILSON STEPHEN-BOUCHER RAYMOND (72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى  (74)

بسوالت دقیقةمستحضرات مبیدة للحشرات فى ك (54)

61/157.339 - PCT/US2010/025755 (31)

01/03/2010- 04.03.2009. (32)

US -US (33)

Int.Cl.8-A 01 P  7/00;A 01 N  25/28 (51)

-16

2011101716 (21)

13/10/2011 (22)

SULPHUR SOLUTIONS INC- CANADA (71)

PEDERSEN, Eric (72)

بیھ عزیزوجدى ن (74)

كریات سماد كبریتي قابلھ لالنتشار  (54)

2,663,119-61/169,956- PCT/CA2010/000592 (31)

16.04.2009. - 16.04.2009. - 16/04/2010 (32)

CA – US -CA (33)

Int.Cl.8-C 05 D  9/00;C 05 G  5/00; 3/06 (51)

-17



9 9

2011101770 (21)

23/10/2011 (22)

SMK-LOGOMOTION Corporation- JAPAN (71)

MASARYK, Michal-FLOREK, Miroslav (72)

عمرو مفید كمال الدیب  (74)

طریقھ ونظام لعملیات الدفع االلكترونى والسیما باستخدام وسیلھ دفع باالتصال  (54)

PP50024 - 2009 - PCT/IB2010/051779 (31)

- 23/04/2010- 24.04.2009. (32)

SK -IB (33)

Int.Cl.8- G06Q20/00, G06Q30/00 (51)

-18

2011111886 (21)

03/11/2011 (22)

معھد بحوث البترول  (71)

محسن شحاتھ مصطفى (72)

تامر حامد عبد السمیع عفیفى (74)

الیل ایوناتھا الفوق مشبعة                                     طریقة لتحضیر اكاسید نانونیة التركیب لبعض العناصر من مح (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 01 F  7/34;C 01 G  1/02;C 01 G  53/04;C 01 G  39/02;C 01 G
51/04;C 01 G  23/04

(51)

-19



10 10

2011111994 (21)

27/11/2011 (22)

THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST- UNITED KINGDOM (71)

GOODRICH, Peter -ANDERSON, Kris-HARDACRE, Chris (72)

سمر احمد اللباد  (74)

عملیھ الزالھ االحماض العضویھ من الزیت الخام ونواتج تقطیر الزیت الخام (54)

0908986.3- PCT/GB2010/050548 (31)

. - 30/03/2010- 26.05.2009 (32)

GB -GB (33)

Int.Cl.8-C07C  211/00& C07D 233/00& C10G 25/00;  21/28;   21/27 (51)

-20

2012010029 (21)

05/01/2012 (22)

محمود السعدى دمحم صالح  (71)

محمود السعدى دمحم صالح  (72)

(74)

ءمحرك یعمل بحركة االمواج لتولید الكھربا (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-F 03 B  13/18 (51)

-21
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2012030583 (21)

29/03/2012 (22)

1-GONZALEZ SANCHEZ, Jose Francisco-SPAIN

2-CANA MARTINEZ, Francisco Javier- SPAIN

(71)

GONZALEZ SANCHEZ, Jose Francisco -CANA MARTINEZ, Francisco
Javier CANA

(72)

سمر احمد اللباد (74)

واقي للحاویات (54)

U200930486- PCT/ES2010/070592 (31)

- 28/09/2010- 30.09.2009. (32)

ES -ES (33)

Int.Cl.8-;B 65 D  17/00, 51/20 (51)

-22

2012040683 (21)

11/04/2012 (22)

التنمیة التكنولوجیةصندوق العلوم و (71)

حسن عبد الرازق عبد المولى  (72)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (74)

لودر مفصلى أمامي على الجرار للشحن المیكانیكى لقصب السكر وتشغیل الھ قطع التربھ (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8- A01C  3/00, 11/00;E 02 F  3/00; (51)

-23



12 12

2012071265 (21)

17/07/2012 (22)

TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.- SWITZERLAND (71)

HALL, Linda-OHLSSON, Fredrik-FORS, Emma-GUSTAFSSON, Anna-
PERSSON, Henrik

(72)

محمود رجائى الدقى (74)

صفائح عبوه (54)

1000056-0- PCT/EP2010/006012 (31)

. - 01/10/2010- 20.01.2010 (32)

SE -EP (33)

Int.Cl.8-B 65 D  65/40;B 32 B  25/10 (51)

-24

2012081367 (21)

05/08/2012 (22)

ZIBO NATERGY CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD- CHINA (71)

LIU, Angfeng (72)

سمر احمد اللباد  (74)

از محرك تفاضلي لدرجھ الحرارهجھ (54)

201010111209.7 - PCT/CN2011/000198 (31)

09/02/2011- 09.02.2010. (32)

CN-CN (33)

Int.Cl.8-F 03 G  7/04 (51)

-25



13 13

2012081410 (21)

15/08/2012 (22)

ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A- SPAIN (71)

ROWLEY DAVENPORT, Thomas Lewis-CAPARROS JIMENEZ,
Sebastian

(72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ  (74)

ِّنظام شمسي فلطائي ضوئي مركز
(54)

P201030241- PCT/ES2011/070065 (31)

.  02/02/2011- 19.02.2010 (32)

ES -ES (33)

Int.Cl.8- G 02 B  19/00, &H 01 L  31/052; (51)

-26

2012111899 (21)

13/11/2012 (22)

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

PAESANI, Carlo (72)

ترزىرزق ناھد ودیع  (74)

موقد غاز ذو حلقات لھب متعدده (54)

VE2010A000023- PCT/EP2011/057994 (31)

 17/05/2011- 19.05.2010. (32)

IT -EP (33)

Int.Cl.8-F 23 D  14/06 (51)

-27



14 14

2012122072 (21)

17/12/2012 (22)

EVONIK ROHM GMBH- GERMANY (71)

SCHULTES, Klaus-BATTENHAUSEN, Peter-BECKER, Ernst-
STROHKARK, Sven

(72)

ترزىرزق ناھد ودیع  (74)

إنتاج وحدات الخلیة الشمسیة (54)

102010030508.1- PCT/EP2011/059002 (31)

  01/06/2011- 25.06.2010. (32)

DE -EP (33)

Int.Cl.8- C 08K  5/20&H 01 L  31/048; (51)

-28

2013010049 (21)

09/01/2013 (22)

L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET
L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE-FRANCE

(71)

PISOT, Philippe-MANSCOURT, Cyril-FRENAL, Antoine (72)

سمر احمد اللباد (74)

وصلھ ملء، وحاویھ مناظره، وطریقھ ملء مناظره (54)

1055605 - PCT/FR2011/050006 (31)

. - 04/01/2011- 09.07.2010 (32)

FR -FR (33)

Int.Cl.8-F 17 C  13/04 (51)

-29



15 15

2013030476 (21)

21/03/2013 (22)

TVS MOTOR COMPANY LIMITED (71)

Bharat Arvind Rajput-Ranjarajan Babu-THANIKA CHALAM GUNALAN-
SHAILESH KVMAR- PALANGSAMY NANDAKUMAR

(72)

احمد دمحم احمد عالم (74)

غطاء قضیب مقبض لدراجھ ناریھ (54)

2591/CHE/2012 (31)

29.06.2012 (32)

IN (33)

Int.Cl.8-B 62 J  23/00 (51)

-30



16 16

2013040599 (21)

10/04/2013 (22)

KHD HUMBOLDT WEDAG GMBH- GERMANY (71)

ELORANTA, Jarmo-ZENKER, Klaus-OKKA, Hakan-HOHNE, JORG-
SYBON, AndrE

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقھ لتبرید ماده كتلیھ ساخنھ وجھاز تبرید (54)

10 2010 055 825.7- PCT/EP2011/072615 (31)

 13/12/2011- 23.12.2010 (32)

DE -EP (33)

Int.Cl.8- F 27 D  15/02;&F 27 B  7/38, &C 04 B  7/47 (51)

-31

2013040616 (21)

11/04/2013 (22)

CONSUMO EM VERDE - BIOTECNOLOGIA DAS PLANTAS, S.A.-
PORTUGAL

(71)

DE SEIXAS BOAVIDA FERREIRA, Ricardo Manuel-VALADAS DA
SILVA MONTEIRO, Sara Alexandra-CARREIRA, Alexandra Manuela
Lourenco

(72)

سمراحمد اللباد (74)

خالبي وببتید استخدام مركبات مضادة للمیكروبات من عامل  (54)

1017282.3-105332 - PCT/EP2011/067828 (31)

12/10/2011-13.10.2010. - 12.10.2010. (32)

GB – PT-EP (33)

Int.Cl.8- A 01 N  37/44&A 01 P  1/00; (51)

-32



17 17

2013040673 (21)

21/04/2013 (22)

METHANOL CASALE SA- SWITZERLAND (71)

LAURENZI, Fabio (72)

سمر احمد اللباد  (74)

عملیھ ووحده النتاج المیثانول بطبقات حفزیھ متساویھ الحراره (54)

10188537.4 - PCT/EP2011/063490 (31)

  04/08/2011- 22.10.2010. (32)

EP -EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  8/04;&C 07 C  31/04;C 07 C  29/152 (51)

-33

2013050823 (21)

14/05/2013 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED- UNITED STATES OF AMARICA (71)

STOESZ, Carl W.-MENDEZ, Luis E. (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

نظام توصیل وطریقة لمقاومة التلوث (54)

12/956,360- PCT/US2011/062414 (31)

 29/11/2011- 30.11.2010 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  14/02 (51)

-34



18 18

2013050838 (21)

16/05/2013 (22)

AVANTUB SA DE CV- MEXICO (71)

HAMMOND BRAVO, William, Anthony (72)

محمود رجـائى الـدقى (74)

لوقت باستعمال الضخ المیكانیكى بأنبوب مرن نظام اصطناعى لالنتاج و الصیانھ فى نفس ا
الستخالص مائع

(54)

MX/a/2010/012619- PCT/IB2011/055187 (31)

  18/11/2011- 19.11.2010. (32)

MX-IB (33)

Int.Cl.8-E 21 B  37/06 (51)

-35

2013050934 (21)

30/05/2013 (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION- - UNITED STATES OF
AMARICA

(71)

REBESCHINI, Jordani-SOUSA, Sergio Henrique, Guerra De-JOHNSON,
William, Douglas-GARCIA, Alejandro-RODRIGUEZ, Jose, Antonio-
SAPUTELLI, Luigi, Alfonso-MIJARES, Gerardo

(72)

سمراحمد اللباد (74)

غیل نموذج محاكي الخزانانظمة وطرق لتقلیل زمن تش (54)

 - PCT/US2010/058441 (31)

 - 30/11/2010 (32)

US (33)

Int.Cl.8-G 06 F  15/00 (51)

-36



19 19

2013061085 (21)

23/06/2013 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED- UNITED STATES OF AMARICA (71)

DUAN, Ping-ROSENBLATT, Steve (72)

ناھد ودیع زرق ترزى (74)

الة لتعبئة مادة محتفظة بالشكل لالستخدام تحت االرض (54)

12/985,962- PCT/US2012/020321 (31)

.   05/01/2012- 06.01.2011 (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  33/127 (51)

-37

2013061098 (21)

25/06/2013 (22)

THYSSENKRUPP UHDE GMBH- GERMANY (71)

JOHANNING, Joachim-KEIL, Bernd (72)

ناھد ودیع رزق (74)

طریقة بدء تشغیل مفاعالت تحسین ذاتیة الحرارة (54)

10 2011 014 217.7- PCT/EP2012/001108 (31)

  13/03/2012- 17.03.2011. (32)

DE -EP (33)

Int.Cl.8-C 01 B  3/38 (51)

-38



20 20

2013071248 (21)

31/07/2013 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED- UNITED STATES OF AMARICA (71)

MOORE, Ronald, A.-BURGER, Ronald, E.-MOIDEL, Joe, P.
BROUSSARD, Lee-COMEAUX, Gerald, P.

(72)

ترزىرزق ناھد ودیع  (74)

اعاده تشكیل تدفقانقاض مع خاصیھتنظیف  (54)

13/041,099- PCT/US2012/027124 (31)

- 29/02/2012-04.03.2011. (32)

US -US (33)

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

-39

2013081321 (21)

19/08/2013 (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION- UNITED STATES OF
AMARICA

(71)

Fan XIA - Yiqing Ren - Shengwen Jin (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

.  تحلیل سرعة ھجرة على أساس عدم استقرار نواة فى وسط ثالثى االبعاد متباین الخواص (54)

13/033,768- PCT/US2012/026243 (31)

23/02/2012- 24.02.2011. (32)

US-US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/30 (51)

-40



21 21

2013111709 (21)

10/11/2013 (22)

HAAS FOOD EQUIPMENT GMBH- AUSTRIA (71)

HAAS, Johannes-HAAS, Josef-JIRASCHEK, Stefan-HADERER, Karl-
SCHUHLEITNER, Gerhard-REITHNER, JUrgen-SCHIESSBuHL, Leopold

(72)

سمراحمد اللباد (74)

نتاج كتل شطائریة ذات تجاویف مربعةطریقة ووسیلة إل (54)

A 669/2011- PCT/EP2012/058135 (31)

3/5/2012- 11.05.2011 (32)

AT -EP (33)

Int.Cl.8-A 21 C  15/02;A 47 J  37/00;A 21 D  13/00 (51)

-41

2013111786 (21)

20/11/2013 (22)

CANON KABUSHIKI KAISHA- JAPAN (71)

NAGASHIMA, Toshiaki-OKINO, Ayatomo-JIMBA, Manabu-
MURAKAMI, Katsuya-TAZAWA, Fumio

(72)

ترزىرزق ناھد ودیع  (74)

وعاء تغذیھ وحده مطور و نظام تغذیھ وحده مطور (54)

2011-126137- PCT/JP2012/065062 (31)

- 06/06/2012- 06.06.2011. (32)

JP -JP (33)

Int.Cl.8-G 03 G  15/08 (51)

-42



22 22

2013121916 (21)

16/12/2013 (22)

SAIPEM S.p.A - ITALY (71)

BREGONZIO, Valerio (72)

سمر احمد اللباد  (74)

طریقھ وجھاز لوضع رقاقھ واقیھ من ماده بولیمریھ على خط انابیب (54)

MI2011A001104 - PCT/IB2012/052758 (31)

  31/05/2012- 17.06.2011. (32)

IT -IT (33)

Int.Cl.8- F 16 L  13/02&B 29 C  63/06,  47/02; (51)

-43

2013121930 (21)

17/12/2013 (22)

معھد بحوث البترول  (71)

عید ـ احمد دمحم احمد نیرمین السید میسور ـ ریم كمال كامل فرج ـ نیرمین حفنى دمحم ـ شیماء دمحم الس
الصباغ

(72)

خالد على عبد الظاھر (74)

"طریقة لتحضیر حافظة للكور البترولي الناتج من عملیات الحفر" (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 08 L  91/06;B 22 C  3/00 (51)

-44



23 23

2010081331 (21)

08/08/2010 (22)

ركز القومى للبحوث الم (71)

ادى طھ نكریمة  دمحم منیر ـ دمحم مبروك دمحم ـ فاطمة   (72)

ماجدة محسب السید  (74)

لطباعة االقمشة المختلفة باستخدام ملونات البیجمنت فى حجم النانوو فى تحضیر مواد ربط جدیده 
صورة صلبة

(54)

(31)

(32)

(33)

Int.Cl.8-C 08 G  18/00;C 09 D  175/00;C 09 D  11/101;C 09 D  11/02 (51)

-45
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27396 (11)

2001121312 (21)

08/12/2001 (22)

ELA PHARM INC -WYETH llc

102 ST. JAMES COURT FLATTS SMITHS, FL04 BERMUDA, N.A, BM-
FIVE GIRALDA FARMS, MADISON NJ 07940, N.A, US

(71)

BASI GURIQ - SALDANHA JOSE - SCHENK DALEB. (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

اجسام مضاده معده لالستخدام البشرى والتى تمیز بیبتید نشوانى بیتا (54)

60/251892 (31)

06.12.2000 (32)

1-

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  39/395;C 12 N  15/13;C 07 K  5/10;A 61 P  25/28 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27397 (11)

2013040639 (21)

15/04/2013 (22)

MUTSUWA KOGYO KABUSHIKI KAISHA

21-8, 2-chome, Asahi-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 2120808
(JP)

(71)

OYAMA, Toshio-HOSHI, Masami (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز تجفیف وكربنھ وطریقھ لھ (54)

2010-235127 - JP2011/005025 (31)

20.10.2010. - 07/09/2011 (32)

2-

JP - JP (33)

Int.Cl.8-B09B 3/00;C10B, 53/00, F26B17/20; C10B 47/4; &
C02F11/12&11/10

(51)

سنة20: مدة الحمایة
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27398 (11)

2011091617 (21)

26/09/2011 (22)

CHARM CORPORATION -UNI

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111 (JP, N.A, JP

(71)

ONO, Yoshio-KUWANO, Seiichi (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

زوج من اساور حاجز منع تسریبُحفاضھ تستخدم لمره واحده ذات  (54)

2009-080272 - JP2010/052495 (31)

27.03.2009. - 19/02/2010 (32)

3-

JP - JP (33)

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

سنة20: مدة الحمایة

27399 (11)

2013020303 (21)

25/02/2013 (22)

CHARM CORPORATION -UNI

OF 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799 - 0111-JP),
N.A, JP

(71)

ISHIKAWA, Osamu-FUJIWARA, Tomohiro (72)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز كبس مرتبط بمنتج ماص، وطریقھ لذلك (54)

2010-194485 - JP2011/068843 (31)

31.08.2010. - 22/08/2011 (32)

4-

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/15;B 29 C  43/28;B 29 C  43/24;A 61 F  13/49 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27400 (11)

2013020302 (21)

25/02/2013 (22)

CHARM CORPORATION-UNI

OF 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799 0111-JP)

(71)

ISSHIKI, Hiroshi-ISHIKAWA, Osamu (72)

سمراحمد اللباد (74)

وسیلة لتصنیع ماص وطریقة لتصنیع عضو منفذ (54)

2010-194486 - JP2011/068844 (31)

31.08.2010. - 22/08/2011 (32)

5-

JP - JP (33)

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

سنة20: مدة الحمایة

27401 (11)

2013050932 (21)

30/05/2013 (22)

UNILEVER PLC

Unilever House 100 Victoria Embankment London Greater London EC4Y
0DY (GB)

(71)

WALSH, Shaun, Charles-GREGORY, Denis, James-MERRINGTON,
James-NEWMAN, Mark, Nicholas-WIGGANS, Jenny-HUNTER, Robert,
Allan-PERRY, Janette-JONES, Karl, Gareth, Kean-CLOWES, Elizabeth,
Ann-DELROISSE, Michel, Gilbert, Jose

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

تحسینات متعلقھ بمكیفات االقمشھ (54)

10193693.8 - PCT/EP2011/069465 (31)

03.12.2010. - 04/11/2011 (32)

6-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 11 D  3/00;C 11 D  1/835 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27402 (11)

2010111853 (21)

02/11/2010 (22)

راویة لطفى منصور / السیده

رة ش كورنیش النیل ـالبرج الخلفىـ المعادى ـ القاھ57

(71)

راویة لطفى منصور / السیده (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

من المخلفات النباتیھ)بیوتشار(ماكینھ النتاج بودره الفحم العضوى (54)

7-

Int.Cl.8-C 10 B  53/02;C 10 B  39/06 (51)

سنة20: مدة الحمایة

27403 (11)

2013020323 (21)

27/02/2013 (22)

UNILEVER PLC

41424 OF UNILEVER HOUSE 100 VICTORIA EMBANKMENT
LONDON EC4Y ODY, GB

(71)

GUPTA, Santosh Kumar-ABDUL KAREEM, Shajahan-PRATAP,
Shailendra-CHATTERJEE, Jaideep-RAMACHANDRAN, Rajeesh Kumar

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

كتلھ الومینــامنسائط مرشحو (54)

10189498.8-2010 /MUM/2560 - PCT/EP2011/064359 (31)

29.10.2010. - 16.09.2010. - 22/08/2011 (32)

8-

IN - IN - IN - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  20/28;B 01 J  20/08 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27404 (11)

2010111971 (21)

23/11/2010 (22)

UNILEVER PLC

41424 OF UNILEVER HOUSE 100 VICTORIA EMBANKMENT
LONDON EC4Y ODY, GB

(71)

MAHAPATRA, Samiran-SAMADDER, Satyajit-SOMAN NAIR, Prasanth,
Chennothu

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تركیب وعملیھ للتطھیر (54)

08161998/3-/ 2008 /MUM / 1287 - PCT/EP2009/057011 (31)

07.08.2008. - 19.06.2008. - 08/06/2009 (32)

9-

EP - IN - EP (33)

Int.Cl.8-A01N 59/00, 59/12, 25/08, 25/32, & C02F 1/76& A01P 1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27405 (11)

2006121166 (21)

06/12/2006 (22)

SMITHKIJNE BEECHAM CORPORATION

ONE FRANLIN PLAZA P.-O-BOX7929 HHILADELPHIA PA19101,
USA

(71)

CLARKE, Allan-DOUGHTY,DAVID,GEORGE-
FIESSER,FREDERICK,H.-RUDD,DAVID,R.-TAINSH,DAVID,A.-
WAGNER,DAVID,S.

(72)

(73)

اھد ودیع رزقن (74)

.جھاز وطریقة لإلنتاج الصیدلى (54)

60/578245-60/621992-PCT/US2005/020319 (31)

09.06.2004. - 25.10.2004. - 09.06.2005. (32)

10-

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 67 B  7/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27406 (11)

2013020299 (21)

25/02/2013 (22)

UNILEVER NV

Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam (NL) GB

(71)

MAHAPATRA, Samiran-SAMADDER, Satyajit (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

غشاء مضاد  للمیكروبات (54)

10188448.4-PCT/EP2011/063939-2010/MUM/2483 (31)

22.10.2010. - 12.08.2011. - 08.09.2010. (32)

11-

EP - EP - IN (33)

Int.Cl.8-A61L  2/238;B01D  63/10;B01D  63/14;B01D  67/00;C02F
1/50;B01D  69/14;B01D 71/34; B01D 71/68;C02F  1/44;B01D 69/02

(51)

سنة20: مدة الحمایة

27407 (11)

2012111943 (21)

22/11/2012 (22)

AHUMADA PEREZ, Alfredo

Carretera La Vall D'uxo S/N E-12526 La Vilavella, Castellon (ES)

(71)

AHUMADA PEREZ, Alfredo (72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

سن  حقن المغذیات والمبیدات في جذع األشجار والنخیل (54)

201000575 - PCT/ES2011/070377 (31)

22.05.2010. - 25/05/2011 (32)

12-

ES - ES (33)

Int.Cl.8-A 01 G  7/06;A 01 G  29/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27408 (11)

2012081350 (21)

01/08/2012 (22)

LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Bleriot Zone Industrielle du Brezet F-63100 Clermont-Ferrand
(FR)

(71)

DEFEMME, Alain-MERCIER, Fabrice (72)

(73)

ماجده شحاتھ ھارون (74)

قاروره لتعبئھ سائل لھا رأس توزیع قطره بقطره (54)

10/00457 - PCT/IB2011/000182 (31)

04.02.2010. - 03/02/2011 (32)

13-

FR - IB (33)

Int.Cl.8-B 65 D  47/18;A 61 F  9/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

27409 (11)

2013091378 (21)

02/09/2013 (22)

المركز القومى للبحوث

ع.م.ج. ش البحوث ـ المركز القومى للبحوث ـ مكتب اتصال براءات االختراع ـ الدقى ـ جیزة 33

(71)

فایز دمحم عاصم / منى عبد القادر حمد عبد الجواد ـ د/ د.ى ـ أنصافیناز السید عبد ربھ الشھب/أ (72)

مصطفى دمحم االعصر . ثریة عبد الجواد ابو داود ـ أ. فاتن لطقى سلیط ـ د. د (73)

تمثلھا ماجده محسب السیدنقطة اتصال براءات االختراعالمركز القومى للبحوث (74)

یقھ النتاج جبن مطبوخ مدعم برجیع الكون ذو قیمھ غذائیھ وصحیھ عالیھطر (54)

14-

Int.Cl.8-A 23 L  1/00;A 23 C  19/007 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27410 (11)

2013040614 (21)

11/04/2013 (22)

CONSUMO EM VERDE - BIOTECNOLOGIA DAS PLANTAS, S.A.

Parque Technologico de Cantanhede, Nucleo 04 Lote 2 P-3060-197
Cantanhede (PT), PT

(71)

DE SEIXAS BOAVIDA FERREIRA, Ricardo Manuel-VALADAS DA
SILVA MONTEIRO, Sara Alexandra-CAR-REIRA, Alexandra Manuela
LourenCo

(72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

ة تركیبة تتضمن بیبتید مضاد للمیكروبات كمادة حافظة لألغذیةعملی (54)

1017283.1-105331 - PCT/EP2011/067821 (31)

13.10.2010. - 12.10.2010. - 12/10/2011 (32)

15-

GB – PT - EP (33)

Int.Cl.8-A23B 7/154; A23L  3/35; A23L  3/26,35/26 (51)

سنة20: مدة الحمایة

27411 (11)

2012010160 (21)

29/01/2012 (22)

SAIPEM S.P.A.

Via Martiri di Cefalonia, 67 I-San Donato Milanese (IT), N.A, IT

(71)

CASARA, Paolo (72)

سمر احمد اللباد (74)

عملیھ وجھاز الستخالص االمونیا من تیار غاز (54)

MI2009A001372 - PCT/EP2010/004765 (31)

30.07.2009. - 27/07/2010 (32)

16-

IT - IT (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/58;C 01 C  1/12;B 01 D  53/96 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27412 (11)

2012101818 (21)

23/10/2012 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED

P.O. Box 4740 Houston, Texas 77210-4740, US

(71)

HAMMER, Aaron, C. (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

فتحة الخراج العجینة المائیة فى مجموعة لتعبئة الحصى (54)

12/771,556 -PCT/US2011/033794 (31)

30.04.2010. - 25.04.2011 (32)

17-

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/04 (51)

سنة20: مدة الحمایة

27413 (11)

2013050921 (21)

29/05/2013 (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED

P.o. Box 4740 Houston, Texas 77210-4740 (US)

(71)

CONSTANTINE, JR., Jesse J.-SUN, Kai (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

قة وجھاز للتحكم فى تدفق سائل فى حفرة بئرطری (54)

12/981,897-PCT/US2011/062232 (31)

30.12.2010. - 28.11.2011 (32)

18-

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  34/12 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27414 (11)

2011071153 (21)

05/07/2011 (22)

مینا ادورد عزیز عبد الشھید.م

15 اى ن طومانب رع م ان متف ارع عثم -  ش زیتون - ال اھرة ,الق

(71)

Mina Edwar Aziz Abdul-Shaheed (72)

مینا ادورد عزیز عبد الشھید. م (73)

(74)

بعضو دوار ذو لفائفالحثىدائره للتحكم فى سرعھ المحرك الكھربى (54)

- (31)

 - (32)

19-

 - (33)

Int.Cl.8-H 02 N  2/14 (51)

سنة20: مدة الحمایة

27415 (11)

2011030414 (21)

16/03/2011 (22)

رحاب دمحم احمد حسین

ع.م.الدور الخامس ـ مدینھ السالم ـ ج19شقة 2مدخل 13عمارات النیل عمارة 

(71)

رحاب دمحم احمد حسین (72)

(73)

ایمن عبد المنعم حماد خلیفھ (74)

موقد بوتاجاز یعمل بالماء كوقود (54)

20-

Int.Cl.8-F 24 C  3/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27416 (11)

2013081338 (21)

21/08/2013 (22)

ThyssenKrupp Uhde GmbH

Friedrich-Uhde-Strasse 15 44141 Dortmund (DE)

(71)

SCHWEFER, Meinhard-RUTHARDT, Klaus-SIEFERT, Rolf-GROVES,
Michael-FUCHS, Jurgen

(72)

سمراحمد اللباد (74)

من عملیة إلنتاج حمض النیتریك، ووحدة مناسبة لذلكNOxوN2Oطریقة إلزالة  (54)

10 2011 011 881.0 - PCT/EP2012/000642 (31)

21.02.2011. - 14.02.2012 (32)

21-

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/86;C 01 B  21/38;C 01 B  21/26 (51)

سنة20: مدة الحمایة

27417 (11)

2013061036 (21)

17/06/2013 (22)

INC.HALIBURTON ENERGY SERVICES

10200 BELLAIRE BOULEVARD HOUSTON TEXAS 77072 USA

(71)

KARCHER, Jeffery D.-BRENNEIS, Chad D.-RODDY, Craig Wayne- (72)

سمراحمد اللباد (74)

ِتركیبات قابلة للشك تشتمل على برلیت غیر متمدد وطرق للتثبیت باألسمنت في تكوینات جوفیة
(54)

12/975196 - PCT/GB2011/001749 (31)

21.12.2010. - 21/12/2011 (32)

22-

US - GB (33)

Int.Cl.8-C 04 B  14/16;C 04 B  14/18;C 09 K  8/46;C 04 B  28/04;C 09 K
8/42;C 04 B  18/16

(51)

سنة20: مدة الحمایة



38

27418 (11)

2010091555 (21)

16/09/2010 (22)

THE GILLETTE COMPANY

world shaving headquars ip legal patent department 3e one gillette park
boston ma 02127, USA

(71)

BRIDGES, Kelly Daniel-HANEY  Carl Phillip-LEE  Alejandro Carlos (72)

(73)

سونیا فائق فرج (74)

ماسك شفرة الحالقھ (54)

12/563/219 (31)

21/9/2009 (32)

23-

US (33)

Int.Cl.8-B 26 B  21/52;B 26 B  21/22 (51)

سنة20: مدة الحمایة

27419 (11)

2012061000 (21)

04/06/2012 (22)

ھانى سلیم جرجس / د.أ

ع.م.ش حسنى العشماوىـ النزھة ـ مصر الجدیدة ـالقاھرة ـ ج1

(71)

ھانى سلیم جرجس / د.أ (72)

(73)

سلیم جرجس ھانى (74)

وحده اضاءه شوارع بالطاقھ الشمسیھ ال تحتاج صیانھ او متابعھ (54)

24-

Int.Cl.8-H 01 J  1/100 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27420 (11)

2012061135 (21)

19/06/2012 (22)

GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS PAMPUS GMBHSAINT

Am Nordkanal 37 47877 Willich (DE)

(71)

WEIDEN, Janaki-HELDMANN, JOrg (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

مصدر طاقھ قابل للتجدد یتضمن تركیب تحویل طاقھ ومكون تحمیل (54)

PCT/EP2010/070975 - 61/291,799 (31)

31.12.2010. - 31.12.2009. (32)

25-

EP - US (33)

Int.Cl.8-F 16 C  17/02;F 24 J  2/54;F 16 C  33/16 (51)

سنة20: مدة الحمایة

27421 (11)

2011061126 (21)

29/06/2011 (22)

SAINT -GOBAIN CERAMICS & PLASTICS INC

One New Bond Street P.O. Box 15138 Worcester, MA 01615-0138 (US)

(71)

FUSS, Tihana-SAN-MIGUEL, Laurie-STEPHENS, Walter, T.-DICKSON,
Kevin, R.

(72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

جسیم خزفي وعملیھ لتصنیعھ (54)

61/141.890-PCT/US2009/069965 (31)

31.12.2008. - 31.12.2009 (32)

26-

US - US (33)

Int.Cl.8-C 04 B  35/10;E 21 B  43/267;C 09 K  8/80 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27422 (11)

2012050869 (21)

14/05/2012 (22)

OMYA International AG

Baslerstrasse 42 CH-4665 Oftringen (CH)

(71)

BURI, Matthias-GANE, Patrick A.C.-KNERR, Michael (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

ماده ملء معدنیھ طبیعیھ معالجھ بحمض لبدء التنوي عند الموضع بیتا للبولي بروبیلین (54)

09176445.6-PCT/EP2010/067097 (31)

19.11.2009. - 09.11.2010 (32)

27-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C01F  11/18;C08K  3/26;C09C 1/02;C08K  5/098;C08K  9/04;
C08K  5/09

(51)

سنة20: مدة الحمایة

27423 (11)

2014030385 (21)

12/03/2014 (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

2107 City West Blvd., BUILDING.2 Houston, Texas 77042-3051 (US)

(71)

WAGNER, Robert, R-CHEN, Zhibo-TAN, Xuewei (72)

سمراحمد اللباد (74)

طریقة ونظام لتخصیص طبقة متزامنة تحت سطح األرض (54)

61/535,567 -PCT/US2012/054730 (31)

16.09.2011. - 12.09.2012 (32)

28-

US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/28 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27424 (11)

2013071181 (21)

17/07/2013 (22)

NOBLE DRILLING SERVICES INC.

13135 S. Dairy Ashford Road, Suite 800 Sugar Land, TX 77478 (US)

(71)

LYLE, Orlan (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

طریقة لسد بئر في حالة فشل مانع التدفق المفاجئ تحت سطح البحر (54)

61/433,757 - PCT/US2012/021489 (31)

18.01.2011. - 17/01/2012 (32)

29-

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  33/064 (51)

سنة20: مدة الحمایة

27425 (11)

2008122069 (21)

23/12/2008 (22)

)غازتك( الشركة المصریھ الدولیة لتكنولوجیا الغاز 

ع.م.فرع من شر الجزائر ـ المعادى الجدیدة ـ القاھرة ـجمت288ش 6

(71)

حسام عبد هللا حسن عبد هللا .أ (72)

(73)

حسام عبد هللا حسن عبد هللا- المفوض  (74)

جھاز األمان لتفریغ الغاز من االسطوانة عند تلف صمام األمان ببلف اإلسطوانة (54)

30-

Int.Cl.8-H 05 B  27/02;G 01 M  19/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27426 (11)

2012101719 (21)

08/10/2012 (22)

TOTAL SA

2, place Jean Millier La D E fense 6 F-92400 Courbevoie (FR)

(71)

WOIRIN, Jerome-BIGEX, Thibaud (72)

دمحم دمحم بكیر (74)

مائع یحتوى على ھیدروكربون ،وطریقھ النتاج ذلك النوع من خطوط االنابیب خط انابیب لنقل (54)

1052842 - FR2011/050598 (31)

14.04.2010. - 22/03/2011 (32)

31-

FR - FR (33)

Int.Cl.8-B 29 C  53/58;F 16 L  1/20;F 16 L  53/00;H 05 B  3/14;F 16 L
9/128;F 17 D  1/18;F 16 L  9/12

(51)

سنة20: مدة الحمایة

27427 (11)

2012122037 (21)

10/12/2012 (22)

OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.

Via Kennedy, 10 I-40069 Zola Predosa (Bologna) (IT)

(71)

FERRAIOLO, Francesco (72)

محمود رجائى الدقى (74)

وتثبیت من نوع الحشیھ و الطریقھ المناظرهقالب لبناء عنصر وقایھ  (54)

BO2010A000397 - IB2011/052634 (31)

18.06.2010. - 16/06/2011 (32)

32-

IT - IT (33)

Int.Cl.8-B 28 B  7/26;B 28 B  23/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27428 (11)

2011061037 (21)

20/06/2011 (22)

كلیة الزراعة ـ سابا باش ـ جامعة االسكندریة - 1 (71)

امیرة دمحم جالل محمود درویش . د  - ایمان حسین السید عیاد / د.أ (72)

(73)

نقطھ اتصال  یمثلھا دمحم احمد ابراھیمجامعھ االسكندریھ (74)

داعمھ للحیویھمنتجات وظیفیھ مبتكره لشبیھ الزبادي مصنعھ بسالالت جدیده (54)

- (31)

 - (32)

33-

 - (33)

Int.Cl.8-A 23 L  1/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

27429 (11)

2012050982 (21)

31/05/2012 (22)

BPB LIMITED

Saint-Gobain House Binley Business Park Coventry West Midlands CV3
2TT (GB)

(71)

FISHER, Robin Daniel (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

منتجات جبس خفیفھ الوزن تتمیز بمقاومھ معززه للماء (54)

0921293.7-PCT/GB2010/052011 (31)

04.12.2009. - 02.12.2010 (32)

34-

GB - GB (33)

Int.Cl.8-C 04 B  28/16;C 04 B  28/14 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27430 (11)

2012030532 (21)

25/03/2012 (22)

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP

10001 Six Pines Drive The Woodlands, Texas 77380 (US)

(71)

COLLINS, Kathy,-S.MCDANIEI, Max,-p. YANG, Qing-

BENHAM, Elizabeth, A.-MUNINGER, Randall, S.

(72)

(73)

سماس للملكیھ الفكریھ (74)

مواد حاملھ لمنشط من االلومینا المغلفھ بالسیلیكا لتركیبات محفز المیتالوسین           (54)

12/565.257-PCT/US2010/049779 (31)

23.09.2009. - 22.09.2010 (32)

35-

US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 01 J  31/22;C 08 F  4/6592;C 08 F  4/02;C 08 F  10/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة

27431 (11)

2012020309 (21)

21/02/2012 (22)

SHARP KABUSHIKI KAISHA

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 5458522 (JP)

(71)

TAKEDA, Yasukata (72)

جورج عزیز عبد الملك  (74)

مروحة من نوع رفاص، وقالب تشكیل، وماكینة تغذیة مائع (54)

2009-210295 - PCT/JP2010/065301 (31)

11.09.2009. - 07/09/2010 (32)

36-

JP - JP (33)

Int.Cl.8-F 04 D  29/38;F 04 D  29/32 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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27432 (11)

2011111913 (21)

13/11/2011 (22)

CO . &HENKEL AG KGAA

Henkelstr. 67 40589 D- sseldorf (DE)

(71)

REICHERT, Christian-WARKOTSCH, Nadine-SCHRECKER, Sascha-
BUTTER-JENTSCH, Ralph-GIESEN, Brigitte-ERNST, Anke-
MUHLHAUSEN, Hans-Georg

(72)

سمراحمد اللباد  (74)

كرویھحمامكرویھ، وطریقھ النتاجھا وحامل تنظیف یشتمل على كتل منظف حمامكتل منظف  (54)

102009003088.3-PCT/EP2010/056239 (31)

13.05.2009. - 07.05.2010 (32)

37-

DE - EP (33)

Int.Cl.8-C 11 D  1/83;E 03 D  09/02;C 11 D  3/50;C 11 D  17/00 (51)

سنة20: مدة الحمایة

27433 (11)

2012091559 (21)

10/09/2012 (22)

CIMENTS FRANCAIS

5 Place de la Pyramide Tour Ariane Quartier Villon F-92800 Puteaux (FR)

(71)

FABBRIS, Faber (72)

سمر احمد اللباد (74)

تجاز ماء للتركیبات االسمنتیھ وتركیبات اسمنتیھ تشتمل علیھعامل اح (54)

1051814-PCT/FR2011/050405 (31)

15.03.2010. - 28.02.2011 (32)

38-

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C04B  24/38, 28/02 (51)

سنة20: مدة الحمایة
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بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



47 47

(21)2011030365

(22)07/03/2011

شركھ امریكیھ مساھمھ-ابوت البوراتوریس-شركة امریكیة مساھمة- إنانتا فارماسیوتیكالز ، إنك (71)

ناھد ودیع رزق(74)

الحلقھسیرین بروتیاز كبیرة Cمثبطات االلتھاب الكبدى الوبائى (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ابوت البوراتوریس- شركة امریكیة مساھمة-إنانتا فارماسیوتیكالز ، إنك :مـــن
ى دى-1:الـــى امز  ال ت ف بھ ابی

12/01/2016 :بـتاریخ

1-

(21)2011101770

(22)23/10/2011

او. ار . لوجوموتیوم اس (71)

فید كمال الدیب عمرو م(74)

طریقھ ونظام لعملیات الدفع االلكترونى والسیما باستخدام وسیلھ دفع باالتصال (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
او. ار . لوجوموتیوم اس :مـــن
ن:الـــى ن كوربوریش ھ لوجوموش أس أم كی

20/01/2016 :بـتاریخ

2-

(21)2012111949

(22)25/11/2012

بایر إنتلیكشوال بروبرتي جي أم بي أتش(71)

شادى فاروق مبارك(74)

لمعالجھ تصلب PDE5، بمفردھا وفي اتحادات مع مثبطات sGC، منشطات sGCاستخدام مثیرات (54)
مجموعي

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بایر إنتلیكشوال بروبرتي جي أم بي أتش:مـــن
ش.ب. م:الـــى ات ا ج یریو فارم . ادف

04/01/2016 :بـتاریخ

3-



48 48

(21)2015010094

(22)20/01/2015

ممبرانا جي ام بي اتش(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

ریق قوه الجذبّنظام متنقل لفصل دم المتبرعین عن ط(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ممبرانا جي ام بي اتش:مـــن
انى:الـــى یز كومب ف بروبرت رى ام اینوفیتی ث

27/01/2016 :بـتاریخ

4-



49 49

بیان
بتعدیل اسم الشركة 



50 50

(21)2010122063

(22)06/12/2010

دمحم على حسن نور الدین عبادى(71)

(74)

مولد كھربى جدید (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
دمحم على حسن نور الدین عبادى:مـــن
یحیى - عبد الوھاب على حسن -عبد هللا على حسن - كمال حسن الھریدى دولت مصطفى:الـــى

على حسن 
12/01/2016 :بـتاریخ

-1

(21)2011122105

(22)15/12/2011

ھیتاشي بالنت تیكنولجیز لیمتد (71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

ّمجمع شمسي و نظام مجمع شمسي تعاوني(54) ّ

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ھیتاشي بالنت تیكنولجیز لیمتد :مـــن
ھیتاشى ال تى دى:الـــى

27/01/2016 :بـتاریخ

-2



بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 

٥١



٥٢
٥٢

نوفارتیـس فارما جى ام بى اتش:یـعلــن 

النمسا, N.A, النمسا- فیینا ١٢٣٠-، ایھ٥٩برونر ستراس :المركز العــام

منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیةفى:عن الرغبة

١٠/١٢/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٢٦٠٢٠لبراءة االختراع رقم 

-٧آزا ثنائى الحلقھ الكیل كربیطات الفا - ١- الكیل -٢- ) اكسى -ھتیرو اریل  ( -٣مشتقات :فى شـــأن
NACHRلعالج أمراض الجھاز المركزى العصبى

.جى, تروكسلیر توماس- لوسیان, بیرنارد, روى-كونستانز, ھورت-ك فیورباشدومینی:الــوكـیـل 

١

راویھ لطفى منصور:یـعلــن 

مصر, N.A, البرج الخلفى- المعادى  - ش كورنیش النیل  ٥٧:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٣/١١/٢٠١٥الصادرة بتاریخ ٢٧٢٩١لبراءة االختراع رقم 

انتاج سماد عضوى فائق التخصیب:فى شـــأن

راویھ لطفى منصور:الــوكـیـل 

٢
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بیان 
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



54 54

(21)2007060530

(22)03/06/2007

بوھرنجر انجلھایم  انترناشیونال ج م ب ھـ   ، شركة محدودة المسئولیة ، المانیا       (71)

المانیا, N.A, ستراس   ، المانیا 173انجلھایم  ام راین ، 55216

ون ملدنة ومركبات وسیطة للطریقة المذكورة      - 2-طریقة إلنتاج مشتقات بیبرازین (54)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

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

1-

(21)2011061079

(22)22/06/2011

حسن ربیع حسن جوده(71)

مصر, N.A, بنى سویف- مركز ناصر-ش جمال عبدالناصر

تجمیع الجزیئات باالنتشار العكسى                                    (54)

ودهحسن ربیع حسن ج(74)

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

2-

(21)2013040565

(22)04/04/2013

احمد السید البدوي دمحم نبیھ احمد اسماعیل(71)

مصر, N.A, المنوفیة-شبین الكوم -البر الشرقي برج الكھرباء- ش عاصم حما  

لتحفیز الحساسیھ ضد تثبیط CDKN2Aالمناعھ ضد السرطان عن طریق الھندسھ الوراثیھ للجین (54)
استھداف الخالیا السرطانیھ بھذا الجیناالتصال و استخدامھ ایضا كعالج للسرطان عن طریق

احمد السید البدوي دمحم نبیھ احمد اسماعیل(74)

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

3-



55 55

(21)2013071172

(22)15/07/2013

دمحم حسن سالم عبد الغنى(71)

مصر, N.A, 21545:ب . االسكندریة ص 

سالح االستشعار(54)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ (74)

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

4-
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بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى
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2006090896 (21)

20/09/2006 (22)

فایـزر برودكتس انــك

, ، الوالیات المتحدة االمریكیة 6340كونیكتیكت ایسترن بوینت رود جروتن ، كونیكتیكت 
N.A ,الوالیات المتحدة االمریكیة

(71)

مركبات ایمیدازول لمعالجة اضطرابات تنكس األعصاب (54)

مكتب عبد الھادى  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

1-

2011111971 (21)

22/11/2011 (22)

فى. اكزونوبل كیمیكالز انترناشیونال بى

نیو زیالند, N.A,)نیوزلندا(إم إتش أمیرسفووت 3811- ، إن إل77ستاشیونستراس 

(71)

تركیب ملح غیر متكتل ، و عملیھ تحضیره واستخدامھ (54)

فى. اكزونوبل كیمیكالز انترناشیونال بى (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2-
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2012030568 (21)

28/03/2012 (22)

احمد السید احمد عبد العاطى

مصر, N.A, محافظھ الشرقیھ-مركز ھیھیا  - قریھ ابو سلیم السالمون 

(71)

مصیده االسماك (54)

احمد السید احمد عبد العاطى (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

3-

2012101840 (21)

31/10/2012 (22)

احمد دمحم اسماعیل دمحم

مصر, N.A, الشرقیھ-الزقازیق - كفر الحمام  -شارع البحر شركھ فاید لتجاره االخشاب  

(71)

الھ ضغط الماء لتولید الكھرباء اوتوماتیكیا وتشغیل اى الھ اخرى (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

4-



2013091414 (21)

10/09/2013 (22)

القومى للبحوثالمركز

, N.A, الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث 33
مصر

(71)

طریقھ عالجیھ جدیده لمرض االلزھیمر باستخدام مستخلص نبات االداتودا فاسیكا (54)

المركز القومى للبحوث (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

5-

59



60 60

بیان
ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

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



61 61

البراءات الساقطة

(11)26754

(21)2011071178

الصغرىوحده اللھ جراحیھ  للجراحھ النفاذیھ(54)

ووم اندستریز س ر ل ، شركھ مساھمھ(71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

1-

(11)20721

(21)1997010024

وسیلھ تثبیت الجل ربط قطعتین جانبیتین على نحو قابل للتسیب(54)

سیما انتركونتیننتال ایھ جى(71)

ھدي انیس سراج الدین (74)

2-

(11)22016

(21)1997010003

طریقة لتصنیع شعر حلزونى غلیظ(54)

ه.ب. م. كورونیھ ویرك ج(71)

دمحم دمحم بكیر(74)

3-

(11)22930

(21)2002010113

جھاز تبرید یعمل بنظام التبرید المباشر(54)

ال تى دى, .دایو الیكترونیكس كو(71)

باد سمر احمد الل(74)

4-



62 62

(11)22931

(21)2002010115

) EPS(جھاز تبرید باستخدام ماده العازلھ (54)

ال تى دى, .دایو الیكترونیكس كو (71)

سمر احمد اللباد (74)

5-

(11)23070

(21)2000010018

مشتقات بروباجیل إثیر جدیدة (54)

ج.نوفارتیس ا(71)

مكتب عبد الھادى (74)

6-

(11)23083

(21)2002010091

جھاز وطریقھ لترطیب سیقان النباتات المجففھ(54)

محمود غریب دسوقى الشربینى- دمحم عصام الدین دمحم ابراھیم الجداوى(71)

دمحم عصام الدین دمحم ابراھیم الجداوى(74)

7-

(11)23993

(21)2002010034

عملیھ محسنھ لتخلیق كربابینیم (54)

میرك شارب اند دوم كوربوریشن(71)

سمر احمد اللباد(74)

8-



63 63

(11)24878

(21)2007070775

مفاعل حفزى(54)

كومباكتجتل بى ال سى(71)

سمر احمد اللباد(74)

9-

(11)25402

(21)2007010007

حمایھ موتور بدء التشغیل فى أالت االحتراق الداخلى     (54)

سمیر عبد المجید حویت(71)

سمیر عبد المجید حویت(74)

10-

(11)25437

(21)2009081229

تركیب اسطواني مصنوع من عناصر مستطیلة(54)

جازترانسبورت اي تي تكنیجاز(71)

سمر اللباد (74)

11-

(11)25769

(21)2009071151

جھاز یشمل مصدر طاقة منخفض الفولث (54)

فى. تندریس سولیشنس بى (71)

ھدى عبد الھادى (74)

12-



64 64

(11)26028

(21)2008071230

تركیبات منظفھ تحتوى على إنزیم ومبیض ضوئى(54)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

ھدى أنیس سراج الدین (74)

13-

(11)26199

(21)2010010024

تركیبھ مبیده لالفات(54)

رندا دمحم عبد الرحمن محمود(71)

رندا دمحم عبد الرحمن محمود(74)

14-

(11)26511

(21)2010071235

ولى كرومماده من البالستیك الحرارى یتضمن مواد من الب(54)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)

ھدى سراج الدین (74)

15-



65 65

بیان
ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

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



66 66

2006040536 (21)

16/04/2006 (22)

طریقة لتشغیل وسائل اخراج (54)

KING ABD EL AZIZ &HIS COMPANION (71)

سمر أحمد اللباد (74)

1-

2007010048 (21)

18/01/2007 (22)

أون، وتحضیرھا واستخدامھا كعالج-3-أریل مورفولین  - 4مشتقات  (54)

SANOFI-AVENTIS (71)

سمر اللباد (74)

2-

2007070685 (21)

01/07/2007 (22)

مناعة ضد  البكتیریا الفطریةتركیبات إلكساب ال (54)

ISIS INNOVATION LIMITED (71)

سمر اللباد (74)

3-



67 67

2008010173 (21)

30/01/2008 (22)

مرھم جدید یغذي الجلد و یقاوم التجاعید و ینشط نمو الشعر  (54)

Dr .hamdy badrawi (71)

دمحم حمدى حسن بدراوى. د  (74)

4-

2009071028 (21)

02/07/2009 (22)

من الببریدینGPCRعوامل مساعدة لـ  (54)

PROSIDION LIMITED (71)

سمر اللباد (74)

5-

2009071149 (21)

29/07/2009 (22)

معدالت شركاء مرتبطة بسكلیروستین لمعالجة األضطرابات المرتبطة   (54)

NOVARTIS AG (71)

عبد الھادى ھدى (74)

6-



68 68

2009081160 (21)

02/08/2009 (22)

جدیدةTAAR1أمینو أوكسازولینات كمركبات ترابطیة - 2 (54)

F .HOFFMANN-LA ROCHE AG (71)

سمر اللباد (74)

7-

2009091428 (21)

30/09/2009 (22)

مشتقات اریل غیر متجانس ثنائي الحلقھ مدمج (54)

DAIICHI SANKYO COMPANY ,LIMITED (71)

شركھ ابو ستھ وشركاه للخدمات االداریھ واالستشاریھ (74)

8-

2009101518 (21)

15/10/2009 (22)

متراكبات مشتقھ من الحدید و الكربوھیدرات قابلھ للذوبان فى الماء ، تحضیرھا و ادویھ تحتوى 
علیھا

(54)

VIFOR)INTERNATIONAL (AG (71)

.شركھ ابو ستھ وشركاه (74)

9-



69 69

2009111690 (21)

17/11/2009 (22)

أجھزه توصیل عبر األدمھ تضمن تحسین إطالق مكون فعال من خالل واجھھ حیویھ (54)

TTI ELLEBEAU ,INC. (71)

سمراحمد اللباد  (74)

10-

2009121741 (21)

01/12/2009 (22)

، أو السمنھ ، أو مرض ما قبل 2عالج دوائى للمتالزمھ األیضیھ ، أو مرض السكر من النوع 
السكر 

(54)

VEROSCIENCE ,LLC (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

11-

2010010155 (21)

28/01/2010 (22)

وقف تصاعد الغبار من افران االسمنت اثناء تشغیلھا  (54)

Mohamed Abd Elsalam Mohamed Moussa (71)

دمحم عبد السالم دمحم موسى (74)

12-



70 70

2010040664 (21)

22/04/2010 (22)

صندوق الطرد المعیارى یعمل تحت ضغط (54)

Zaki Ahmed Mohamed Khedr (71)

زكى احمد دمحم خضر (74)

13-

2010071154 (21)

07/07/2010 (22)

بیریمیدین كعوامل مضاده للسرطان- ]D-34[ - مشتقات بیرازولو (54)

NATCO PHARMA LIMITED (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

14-

2010071189 (21)

14/07/2010 (22)

نیھ تحتوى مركبات ثالثیھ الحلقھ لھا نشاط مضاد لعامل انبعاث كورتیكوتروبینوتركیبات صیدال
علیھا

(54)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

15-



71 71

2010071228 (21)

20/07/2010 (22)

تحضیرھا واستخدامھا العالجى. ازا ثنائى حلقى كربوكسامید - Nمشتقات  (54)

SANOFI-AVENTIS (71)

ساھمھ فرنسیھشركھ م-افینتس - سانوفي  (74)

16-

2010071229 (21)

20/07/2010 (22)

تحضیرھا واستخدامھا العالجى. مشتقات ازا ثانى سیكلیك كربوكسامید  (54)

SANOFI-AVENTIS (71)

سمر اللباد  (74)

17-

2010071276 (21)

28/07/2010 (22)

N.Nدوجھ االستبدال لمستقبالت بروستاجالندین مضادات امینو الكیل باى فینیل مزD2 (54)

AMIRA PHARMACEUTICALS ,INC. (71)

سمر احمد اللباد (74)

18-



72 72

2010111897 (21)

09/11/2010 (22)

الثالجھ الحدیثھ                         (54)

Yohana nabil boktor botros (71)

یوحنا نبیل بقطر بطرس (74)

19-

2011010012 (21)

02/01/2011 (22)

مانع تشغیل كامیرات الفیدیو  (54)

mohammad abdel hakim atya (71)

دمحم عبد الحكیم عطیة على (74)

20-

2011071158 (21)

07/07/2011 (22)

مركب حلقي یحتوي على ذره مغایره (54)

DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED (71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

21-



73 73

2011071246 (21)

27/07/2011 (22)

ماكرولید مضاد لاللتھاب (54)

GLAXO GROUP LIMITED (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

22-

2011081316 (21)

07/08/2011 (22)

Bئ للكشف عن فیروس التھاب الكبد مسبارات اولیجونیكلوتید و بواد (54)

BIGTEC PRIVATE LIMITED (71)

محمود رجـائى الـدقى (74)

23-

2011081442 (21)

28/08/2011 (22)

مركب مشتق من بیریدین (54)

DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED (71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

24-



74 74

2012010016 (21)

03/01/2012 (22)

انتاج جبن قریش قابل للفرد  (54)

Mohamed Korish-Abeer Mohamed Abd Elhamed (71)

عبیر دمحم عبد الحمید عبد هللا (74)

25-

2012010111 (21)

19/01/2012 (22)

شاحن بالطاقھ الشمسیھ (54)

Ahmed Sultan Salama (71)

سلطان سالمھ دمحماحمد  (74)

26-

2012010177 (21)

31/01/2012 (22)

وحده شحن بطاریھ وتلیفون بالطاقھ المولده من خالیا الشمسیھ  (54)

EKRAM   HENARY COSTAKI (71)

ناھد خلیفة عالم (74)

27-



75 75

2012111944 (21)

22/11/2012 (22)

بدون قطبان حدیدى) جو مائي البر(قطار طائر العائم   (54)

Ibrahim rady elsherbiny  ali (71)

(74)

28-

2012122134 (21)

25/12/2012 (22)

عن مالط) مثل حمض تیرفثالیك(عملیة ونظام لفصل حمض كربوكسیلي (54)

DAVY PROCESS TECHNOLOGY LIMITED (71)

سمراحمد اللباد (74)

29-

2013071155 (21)

08/07/2013 (22)

لغة الوقائع (54)

Karim yasser aly (71)

كریم یا سر على (74)

30-

2013111742 (21)

13/11/2013 (22)

الھ االطفاء الحدیثھ (54)

fruda Mamdouh El Sayed (71)

فریده ممدوح السید (74)

31-



76 76

2014040620 (21)

17/04/2014 (22)

LSD1كمثبطات لـ ) غیر متجانسھ(مركبات اریل سیكلو بروبیل امین  (54)

ORYZON GENOMICS ,S.A. (71)

سمر اللباد  (74)

32-



٧٧

استدراك رسوم سنویة



٧٨

م  ب رق دد ٨٣٥/٢٠٠٦تم النشر عن سقوط الطل راع ع راءات االخت دة ب ل ٧٦٤بجری ده ابری بجری
راءات ٢٠١٥ ى االج سیر ف ھ وال سنویھ من وم ال ول الرس م قب أ ادارى ت را لخط ام نظ ك الع ى المل ف

ـ :وبیانات ھذا الطلب ھى

٢٠٠٦٠٩٠٨٣٥ (٢١)

٠٦/٠٩/٢٠٠٦ (٢٢)

مركبات بیفنیل مفیدة كمضادات مستقبل ماسكارینى (٥٤)

ثیرفانس بیوفارما آر آند دى بى إل إل سى (٧١)

ثیرفانس بیوفارما آر آند دى بى إل إل سى (٧٤)

٣-



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

دة براءات االختراع جر

تب براءات االختراع تب براءات االختراعم م

)٧٧٥(العدد رقم ٢٠١٦مارسعدد  



١

فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ة العدد - ii----------------------------------------------افتتاح

ة - انات الببلیوجراف iii--------------------------------------رموز الب

ة - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم iv----------------------رموز الدول األعضاء 

ة - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم ع رموز الدول األعضاء  v-------------------تا

ة - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم ع رموز الدول األعضاء  vi-------------------تا

ات التى تم قبولها خالل شهر- الطل ان  س٢٠١٦فبرایرب ار ١-----والمقدمة فى اطارمعاهدة 

البراءات الصادرة خالل شهر - ان  ١٧---- ----------------------٢٠١٦فبرایرب

ة- انتقال الملك ان  ٤٢------------------------------------------ب

ان بتع ة ب ٤٥-------------------------------------دیل اسم الشر

٤٧---------------------- متنازل عنھبیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا-

ــا - ــ ات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ الطل ان  ٥١-------------------ب
٥٦كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات بیان

ان - البراءاتبی ا وفقب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق انون حمًـاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
-------------------لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 

٥٨

ان - اتبی ا وفقبالطلب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق انون حمًاـالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
--------------------لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 

٦٦

٨٠----------------------------------------------------------------------نقل ملكیةاستدراك -



(i)

تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم ا ، ومن هنا تن ًتجارا أو صناع اختـراع، للحفـا علـى تلـك ً

.قاألعمال وحقو أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ا  ات ، ورطها إلكترون ًوالشر
ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــو ً، وتطلــب ذلــك جهــودا  نوره ل

رة  ة الف ة حقو الملك قمتوافقا مع قانو حما ن ً.

ع  ــا وهــو تــشج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج
ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المـــستو االجتمـــاعى للفـــرد ، تـــسو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للـــش

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانو رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧ندخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانو رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢نالخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢نثم قانو رقم وم والنماذج الصناع

ة حقو الم٢٠٠٢ حما رةقوالخاص  ة الف مقتضى القانو األخیر فإنه یلزم لك نو

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــو  حما ح االهتمــام  ــة القــر الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها قوممــا ال شــك ف ن

رة فى جم ة الف ة حقو المخترعین والمبتكرن الملك قع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــر الجدیــد ، و نمالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م

ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
١١رقم البراءة

١٢نوع البراءة

٢١رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد ٢٢تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  ٣١:  رقـم األس

ة   ق خ األس ٣٢:تار

قیـة  ٣٣:دولة األس

خ النشر عن قبول  ٤٤البراءةطلب تار

٥١التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع ٥٤تسم

٧١اسم طالب البراءة 

٧٢اسم المخترع

٧٣اسم الممنوح له البراءة

یل ٧٤اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

( v )



iv

ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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 ١

انبی
٢٠١٦فبرایرالتى تم قبولھا خالل شھربالطلبات 



٢ ٢

٢٠٠٧٠٤٠٤١٩ (٢١)

٢٦/٠٤/٢٠٠٧ (٢٢)

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA-JAPAN (٧١)

ISHIGURO, TAKAHIRO-SUGO, IZUMI-NAKANO, KIYOTAKA-
TANAKA, MEGUMI   -SUGIMOTO, MASAMICHI-IIJIMA,
SHIGEYUKI

(٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

َّلھ سلسلة سكر معدلة٣جسم مضاد لجلیبیكان  ُ
(٥٤)

٣١١٣٥٦-٢٠٠٤  JP - PCT/JP٢٠٠٥/٠٢٠٠٥٧ (٣١)

٢٦.١٠.٢٠٠٤. - ٢٦/١٠/٢٠٠٥ (٣٢)

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٣٩/٣٩٥;C ١٢ P ٢١/٠٨;C ١٢ N ١٥/٠٩;C ٠٧ K ١٦/١٨ (٥١)

-١

٢٠٠٧٠٨٠٩٢٣ (٢١)

٢٩/٠٨/٢٠٠٧ (٢٢)

E.I.DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY (٧١)

PERTI, DEEPAK-MINOR, BARBARA, HAVILAND-RAO, VELLIYUR,
NOTT, MALLIKARJUNA

(٧٢)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

تركیبا تتضمن فلورولفین (٥٤)

٦٠/٧٣٢.٧٦٩-٦٠/٧١٠.٤٣٩-٦٠/٦٥٨.٥٤٣ - PCT/US٢٠٠٦/٠٠٨١٦٤ (٣١)

٠٤.٠٣.٢٠٠٥. - ٢٣.٠٨.٢٠٠٥. - ٠١.١١.٢٠٠٥. - ٠٣/٠٣/٢٠٠٦ (٣٢)

US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٨ J ٩/١٤;C ٠٩ K ٥/٠٤;C ٠٩ K ٣/٣٠ (٥١)

-٢



٣ ٣

٢٠١٠٠١٠٠٦٢ (٢١)

١٢/٠١/٢٠١٠ (٢٢)

THE GOVERNMENT OF TRINIDAD AND TOBAGO-TRINIDAD AND
TOBAGO

(٧١)

COPELAND, Brian R. (٧٢)

محمود الولیلي  (٧٤)

الھ موسیقیھ من طبلھ مصنوعھ من الصلب  (٥٤)

TT/A/٢٠٠٧/٠٠٠١٧٢ - PCT/TT٢٠٠٧/٠٠٠٠٠١ (٣١)

١٢.٠٧.٢٠٠٧. - ١٣/٠٧/٢٠٠٧ (٣٢)

TT - TT (٣٣)

Int.Cl.٨-G ١٠ D ١٣/٠٨ (٥١)

-٣

٢٠١٠٠١٠١٠٤ (٢١)

١٩/٠١/٢٠١٠ (٢٢)

١-DSM IP ASSETS B.V.- NETHERLANDS ٢-BIOFILM S.A.-
CLOLMBIA٣-APPLIED MATERIALS GMBH-GERMANY

(٧١)

SUZUKI, Hiroshi-KROOSHOF, Gerardus, Johannes, Paulus-HOFFMANN,
G.-JAHROMI, Shahab-QUICENO GOMEZ, Alexandra Lorena

(٧٢)

اللباد احمد سمر  (٧٤)

وطبقھ تغلیف، وعملیھ وجھاز لتحضیرھالدینھ رقائقیھ وطبقھ مركبھ تشتمل على ركیزه (٥٤)

٠٧٠١٤٢٧٣.٢ - PCT/EP٢٠٠٨/٠٠٥٥١٤ (٣١)

٢٠.٠٧.٢٠٠٧. - ٠٧/٠٧/٢٠٠٨ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٢٣ C ١٤/١٢ (٥١)

-٤



٤ ٤

٢٠١٠٠٦١٠١٠ (٢١)

١٦/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

V & M FRANCE- FRANCE (٧١)

SEGURA RODRIGUEZ, Nidia Alejandra-LESAGE, Frederic-BISIAUX
Bernard

(٧٢)

.شركھ ابو ستھ وشركاه (٧٤)

اختبار غیر متلف بوجھ خاص لالنابیب اثناء تصنیعھا او في حالتھا النھائیھ  (٥٤)

٠٧/٠٩٠٤٥ - PCT/FR٢٠٠٨/٠٠١٧٥١ (٣١)

٢١.١٢.٢٠٠٧. - ١٦/١٢/٢٠٠٨ (٣٢)

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ N ٢٩/٠٤;G ٠١ N ٢٩/٠٦;G ٠١ N ٢٩/٤٤;G ٠١ N ٢٩/٣٨;G ٠١
N ٢٩/٢٨

(٥١)

-٥

٢٠١٠١٠١٨٢٢ (٢١)

٢٨/١٠/٢٠١٠ (٢٢)

AMMONIA CASALE S.A- SWITZERLAND (٧١)

RIZZI, Enrico;-TAROZZO, Mirco-FILIPPI, ERMANNO (٧٢)

اللباد أحمدسمر (٧٤)

یاسخان بدء تشغیل لمفاعالت األمون (٥٤)

٠٨٠٠٨٢٥٢.٢ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٥٤٥٠٠ (٣١)

٣٠.٠٤.٢٠٠٨. - ١٦/٠٤/٢٠٠٩ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ J ٨/٠٢ (٥١)

-٦



٥ ٥

٢٠١١٠٣٠٤٢٦ (٢١)

٢٠/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

SMK- LOGOMOTION CORPORATION- JAPAN (٧١)

MASARYK, Michal-FLOREK, Miroslav (٧٢)

للملكیھ الفكریھبد الھادى مكتب ع (٧٤)

تطبیقات نظام الدفع االلكتروني وطریقھ  اقرار الدفع           (٥٤)

PP٥٠٨٦ - ٢٠٠٨ - PCT/IB٢٠٠٩/٠٥٤١٠١ (٣١)

١٩.٠٩.٢٠٠٨. - ١٨/٠٩/٢٠٠٩ (٣٢)

SK - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-G٠٦Q ٢٠/٠٠& G٠٧F ٧/٠٨ (٥١)

-٧

٢٠١١٠٩١٦٣١ (٢١)

٢٨/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED- UNITED STATES OF AMARICA (٧١)

GARCIA, Luis, A.JOHNSON, Michael, H.PETERSON, Elmer, R-
GAUDETTE, Sean, L.CORONADO, Martin, P.

(٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

ھیدروكربوناتوسائل للتحكم فى التدفق قابلھ للتعدیل الستخدامھا فى انتاج ال (٥٤)

١٢/٤١٧,٣٤٦ - PCT/US٢٠١٠/٠٢٨٢٨٤ (٣١)

٠٢.٠٤.٢٠٠٩. - ٢٣/٠٣/٢٠١٠ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٣٤/١٤;E ٢١ B ٢١/٠٨ (٥١)

-٨



٦ ٦

٢٠١١١٠١٦٦٣ (٢١)

٠٤/١٠/٢٠١١ (٢٢)

١-SICPA HOLDING SA - SWITZERLAND ٢-BANK OF CANADA-
CANADA

(٧١)

DEGOTT, Pierre-FIRTH, Andrea V-DESPLAND, Claude-Alain-
REINHARD, Christine-KRUEGER, Jessica

(٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

حبر للطباعھ المحفوره ممغنط وخالي من الشوائب (٥٤)

PCT/IB٢٠٠٩/٠٠٥٢٢٧ - PCT/EP٢٠١٠/٠٥٤٧١٦ (٣١)

٠٩.٠٤.٢٠٠٩. - ٠٩/٠٤/٢٠١٠ (٣٢)

IB - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٩ D ١١/٠٢ (٥١)

-٩

٢٠١٢٠١٠٠٧٩ (٢١)

١٥/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

ARACAMA MARTINEZ DE LAHIDALGA, Javier- SPAIN (٧١)

ARACAMA MARTINEZ DE LAHIDALGA, Javier (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

مفتتھ ھیدرولیكیھ للحفارات (٥٤)

P ٢٠٠٩٣٠٤٦٥ - PCT/ES٢٠١٠/٠٧٠٠٨٠ (٣١)

١٦.٠٧.٢٠٠٩. - ١٥/٠٢/٢٠١٠ (٣٢)

ES - ES (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٢ F ٥/٣٢ (٥١)

-١٠



٧ ٧

٢٠١٢٠٢٠٢٣٢ (٢١)

١٢/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

PANASONIC CORPORATION - JAPAN (٧١)

KIMURA, Tomohiro-PETROV, Mihail (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

ھ انتقال واستقبال، وطریقھ للحصول على مجموعات متعدده االبعادجھاز وطریق (٥٤)

٠٩١٦٨٣٧٠.٦ - PCT/JP٢٠١٠/٠٠٥٠٧٨ (٣١)

٢١.٠٨.٢٠٠٩. - ١٧/٠٨/٢٠١٠ (٣٢)

EP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-H٠٤B ٧/٠٢ (٥١)

-١١

٢٠١٢٠٣٠٤٣٥ (٢١)

١٢/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED- UNITED STATES OF AMARICA (٧١)

EDWARDS, Jeffry, S-CLEM, Nicholas, J-KITZMAN, Jeffrey, D-
CORONADO, Martin, P

(٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

طریقھ معالجھ بئر لضغط او تعبئھ الحصى (٥٤)

١٢/٥٦٢,٨٩٣ - PCT/US٢٠١٠/٠٤٦٥٨٤ (٣١)

١٨.٠٩.٢٠٠٩. - ٢٥/٠٨/٢٠١٠ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٣٣/١٢;E ٢١ B ٤٣/٠٨;E ٢١ B ٤٣/٠٤;E ٢١ B ٣٤/٠٦ (٥١)

-١٢



٨ ٨

٢٠١٢٠٦١٠٠٧ (٢١)

٠٤/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

OMYA international AG- SWITZERLAND (٧١)

SCHWARZENTRUBER, Patrick-DI MAIUTA, Nicola (٧٢)

اللباد أحمد سمر  (٧٤)

لمستحضرات معدنیھ تشتمل على كربونات كالسیوم طبیعیھ مسحوقھ مائیھ عملیھ للتثبیت البكتیري
او كربونات كالسیوم متفاعلھ عند السطح/او دوالمیت و/او كربونات كالسیوم مترسبھ و/و

(٥٤)

٦١/٢٨٤,١٩٩-١٠١٦٥٦٧٤.٢- ٠٩١٧٨٢٢٨.٤ - PCT/EP٢٠١٠/٠٦٨٩٦٦ (٣١)

٠٧.١٢.٢٠٠٩. - ١١.٠٦.٢٠١٠. - ١٤.١٢.٢٠٠٩. - ٠٦/١٢/٢٠١٠ (٣٢)

EP -  EP - US - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A٠١N ٣١/٠٨;A٠١N ٣٣/٠٨;&A٠١P ١/٠٠; ٣٥/٠٤; ٣٥/٠٢ (٥١)

-١٣

٢٠١٢٠٧١٢٢٧ (٢١)

٠٨/٠٧/٢٠١٢ (٢٢)

HAUTE ECOLE DU PAYSAGE, D INGENIERIE ET D
ARCHITECTURE (HEPIA)- SWITZERLAND

(٧١)

DAUNE, Laurent-MONGE, Nathalie-PERROULAZ, Robert-
KAUFMANN, Jacques

(٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

ركیزه لھا سطح مسامي لالنبات (٥٤)

٠٠٠٣٥/١٠ - PCT/IB٢٠١١/٠٥٠١٥٢ (٣١)

١٣.٠١.٢٠١٠. - ١٣/٠١/٢٠١١ (٣٢)

CH - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ G ٩/٠٢ (٥١)

-١٤



٩ ٩

٢٠١٢٠٩١٥٢٠ (٢١)

٠٦/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة (٧١)

ھالھ دمحم عبد العزیز عبد الوھاب  (٧٢)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (٧٤)

البیئة الكاشفة عن أمراض العفن بالنبات (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٤٣/٠٠ (٥١)

-١٥

٢٠١٣٠٢٠٢٢٢ (٢١)

١١/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

احمد ممتاز بكرى عجور (٧١)

احمد ممتاز بكرى عجور (٧٢)

(٧٤)

ال یحتوى على كحول  االیزوبروبیلمحلول ترطیب  (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-B٤١F ٢٣/٠٢; B٤١F١/٠٠ (٥١)

-١٦



١٠ ١٠

٢٠١٣٠٢٠٢٦٧ (٢١)

١٨/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

UNILEVER PLC – UNITED KINGDOM (٧١)

BHOSLE, Balaji, Marotrao (٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

عملیة لتحضیر منتج شاى (٥٤)

٢٣٦٩-١٠١٨٧٦١٥.٩/MUM/٢٠١٠ - PCT/EP٢٠١١/٠٦٣٨٩٩ (٣١)

١٤.١٠.٢٠١٠. - ٢٥.٠٨.٢٠١٠. - ١٢/٠٨/٢٠١١ (٣٢)

EP - IN - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٢٣ F ٣/١٤ (٥١)

-١٧

٢٠١٣٠٥٠٨٢٧ (٢١)

١٤/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

INVENTIO AG- SWITZERLAND (٧١)

JUNIG, Marcus-BIRRER, Eric-ZIMMERLI, Philipp-LEGERET, Benoit (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

تشغیل جھاز اعتراض (٥٤)

١٠١٩٥٧٩١.٨ - PCT/EP٢٠١١/٠٧٢٢٧٥ (٣١)

١٧.١٢.٢٠١٠. - ٠٩/١٢/٢٠١١ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٦ B ٥/٢٠;B ٦٦ B ٥/١٨ (٥١)

-١٨



١١ ١١

٢٠١٣٠٥٠٨٩٤ (٢١)

٢٦/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

INDUSTRIE DE NORA S.P.A- ITALY (٧١)

ANTOZZI, Antonio Lorenzo-PEZZONI, Chiara-URGEGHE, Christian (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

أنود للتولید اإللكترولیتي للكلور (٥٤)

MI٢٠١٠A٠٠٢١٩٣ - PCT/EP٢٠١١/٠٧١٠٧٩ (٣١)

٢٦.١١.٢٠١٠. - ٢٥/١١/٢٠١١ (٣٢)

IT - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٢٥ B ١١/٠٤ (٥١)

-١٩

٢٠١٣٠٦١٠١٨ (٢١)

١٣/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMARICA (٧١)

SPARKS, Thomas C.-WATSON, Gerald B. (٧٢)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى (٧٤)

طرق للقضاء على الحشرات (٥٤)

٦١/٤٢٨,١١٨ - PCT/US٢٠١١/٠٦٧١٥٠ (٣١)

٢٩.١٢.٢٠١٠. - ٢٣/١٢/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٢٥/٠٠;G ٠١ N ٣٣/٩٤;C ٠٧ K ١٤/٣٥ (٥١)

-٢٠



١٢ ١٢

٢٠١٣٠٩١٤٣٤ (٢١)

١٢/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMARICA (٧١)

MANN, Richard, K. (٧٢)

للملكیھ الفكریھمكتب عبد الھادى  (٧٤)

تركیبة تأزیرة مبیدة لالعشاب تحتوي علي البینوكسوالم والبیروكسوالم (٥٤)

٦١/٤٥٣,٢٠٢ - PCT/US٢٠١٢/٠٢٩١٥٣ (٣١)

١٦.٠٣.٢٠١١. - ١٥/٠٣/٢٠١٢ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٤٣/٩٠;A ٠١ N ٤٣/٠٠ (٥١)

-٢١

٢٠١٣١٠١٥٨٥ (٢١)

١٠/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION- UNITED STATES OF
AMARICA

(٧١)

GONZALES, Adolfo-MITCHELL, Robert (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

تحدید تكامل البئر (٥٤)

PCT/US٢٠١١/٠٣٣٠٨٠ (٣١)

١٩/٠٤/٢٠١١ (٣٢)

 US (٣٣)

Int.Cl.٨-G٠٦F ١٩/٠٠ (٥١)

-٢٢



١٣ ١٣

٢٠١٣١١١٦٧٦ (٢١)

٠٣/١١/٢٠١٣ (٢٢)

BASF SE - GERMANY (٧١)

GERSHANOVICH, Alexander-MENTE, Donald-KUMAR, Rajesh-NEFF,
Raymond

(٧٢)

طھ حنفى محمود  (٧٤)

حبیبھ مغلفھ (٥٤)

٦١/٤٨٢,٩٥٩ - PCT/US٢٠١٢/٠٣٦٥٦٣ (٣١)

٠٥.٠٥.٢٠١١. - ٠٤/٠٥/٢٠١٢ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C٠٥G ٣/٠٠ (٥١)

-٢٣

٢٠١٣١١١٦٧٧ (٢١)

٠٣/١١/٢٠١٣ (٢٢)

BASF SE- GERMANY (٧١)

GERSHANOVICH, Alexander-KUMAR, Rajesh-NEFF, Raymond- (٧٢)

طھ حنفى محمود  (٧٤)

ركام مثبط لغبار التعفیر (٥٤)

٦١/٤٨٢,٩٥٩ - PCT/US٢٠١٢/٠٣٦٦٠٣ (٣١)

٠٥.٠٥.٢٠١١. - ٠٤/٠٥/٢٠١٢ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٥ G ٣/٠٠ (٥١)

-٢٤



١٤ ١٤

٢٠١٣١١١٨٣٠ (٢١)

٢٨/١١/٢٠١٣ (٢٢)

PRAYON TECHNOLOGIES (BELGIUM) (٧١)

FATI, Dorina-HOXHA, Antoine (٧٢)

اللباد أحمدسمر (٧٤)

ھیمى ھیدرات/ طریقة ألنتاج حمض الفسفوریك من نوعیة ثنائى الھیدرات  (٥٤)

PCT/EP٢٠١١/٠٥٩١٢٨ (٣١)

٠١/٠٦/٢٠١١ (٣٢)

EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ B ٢٥/٢٣١ (٥١)

-٢٥

٢٠١٣١٢١٩٧٠ (٢١)

٢٤/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

DuPont Nutrition Biosciences ApS- DENMARK (٧١)

NIELSEN, Jens Mogens-BECH, Allan Torben-DUELUND, Maja (٧٢)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

مركب وقود لة أنبعاث أكسید نیتروجین منخفض عند حرقة (٥٤)

١١١١٠٢٩.٣ - PCT/EP٢٠١٢/٠٦٢٧١٣ (٣١)

٢٩.٠٦.٢٠١١. - ٢٩/٠٦/٢٠١٢ (٣٢)

GB - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ١٠ L ١/١٩٨;C ١٠ L ١/١٢ (٥١)

-٢٦



١٥ ١٥

٢٠١٤٠٤٠٦٣٩ (٢١)

٢٣/٠٤/٢٠١٤ (٢٢)

ECZACIBA SIYAPI GERECLERI SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI- TURKEY

(٧١)

BALTACI, NIHAT URUN, OSMAN-IBIS MUSTAFA- CICEK,
SEYHAN-SARIGOL, SULEYMAN VEDAT-TURKOZ, HATICE-
HOCAOGLU, RECEP-CAKICI, ALI KAMER-YUCEL, TURGUT

(٧٢)

اللبادأحمدسمر (٧٤)

طریقة لتركیب حوض مرحاض على جدار ومجموعة تركیب مستخدمة لتركیبھ (٥٤)

٢٠١١/١٠٥٩٢ - PCT/TR٢٠١٢/٠٠٠٠٣١ (٣١)

٢٥.١٠.٢٠١١. - ١٠/٠٢/٢٠١٢ (٣٢)

TR - TR (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٣ D ١١/١٤ (٥١)

-٢٧

٢٠١٤٠٥٠٧١٨ (٢١)

٠٤/٠٥/٢٠١٤ (٢٢)

SOMIPRESS - SOCIETA' METALLI INIETTATI S.P.A.- ITALY (٧١)

SERENELLINI, Paolo-MANDOLESI, Andrea-QUINTABA', Andrea-
GIORGETTI, Gianluca

(٧٢)

اللباد أحمدسمر (٧٤)

لى الداخلموقد غازي ذو شعلھ موجھھ ا (٥٤)

AN٢٠١١A٠٠٠١٥١ - PCT/EP٢٠١٢/٠٧١٧٥٢ (٣١)

٠٤.١١.٢٠١١. - ٠٢/١١/٢٠١٢ (٣٢)

IT -EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٣ D ١٤/٠٨ (٥١)

-٢٨



١٦ ١٦

٢٠١٤٠٥٠٧٩٥ (٢١)

١٨/٠٥/٢٠١٤ (٢٢)

MEDIATEK SINGAPORE PTE. LTD- SINGAPORE (٧١)

LEI, Shaw-Min-GUO, Xun-ZHAO, Liang (٧٢)

رجائى الدقى و شركاه (٧٤)

طریقة وجھاز لتبسیط الشتقاق إعادة توجیھ ناقل الحركھ (٥٤)

PCT/CN٢٠١٢/٠٧٠٦١٧ - PCT/CN٢٠١٣/٠٧٠٥٤٢ (٣١)

١٩.٠١.٢٠١٢. - ١٦/٠١/٢٠١٣ (٣٢)

CN - CN (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠٤ N ٧/٣٢ (٥١)

-٢٩



١٧ ١٧

انبی
٢٠١٦فبرایربالبراءات الصادرة خالل شھر  



١٨ ١٨

٢٧٤٣٤ (١١)

٢٠١٣٠٩١٤٩٨ (٢١)

٢٩/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

VALLOUREC OIL & FRANCE GAS

٥٤ rue Anatole France F-٥٩٦٢٠ Aulnoye-Aymeries (FR)

(٧١)

AMES, Jochen Peter-CARDOSO, Alexandre Vieira-DA SILVA, Julio
Cesar

(٧٢)

سماس للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

قارنة لتوصیل عناصر أنبوبیة لتجمیعات ثقب الحفرة (٥٤)

PI١١٢٩٠٣٥٢,١- ٩-١١٠٢٤٤٢ - PCT/EP٢٠١٢/٠٥٨١٤١ (٣١)

٠٦.٠٥.٢٠١١. - ٠١.٠٨.٢٠١١. - ٠٣/٠٥/٢٠١٢ (٣٢)

١-

BR - EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ١٤/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: الحمایةمدة

٢٧٤٣٥ (١١)

٢٠١١٠٦٠٩٣٠ (٢١)

٠٧/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

معھد بحوث البترول 

ع.م.ش احمد الزمر  حى الزھور ـ مدینھ نصر القاھرة ج١

(٧١)

/ دابراھیمسامى دمحم / ـ ددمحم عاطف سید / كیمائى –اسماعیل عبد الرحمن عبد الرحیم عباد / د.أ
حسن حفنى حسن حنفى/دوفیق ـ صالح محمود ت

(٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

لكبریتات فى خزانات البترول وطریقة لتحضیرھالتركیبة لقتل البكتریا المختزلة  (٥٤)

٢-

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٣١/٠٢;A ٠١ N ٤١/٠٢;C ٠٢ F ٩/٠٤;C ٠٢ F ٥/١٤;A ٠١ N
٥٩/٢٦

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



١٩ ١٩

٢٧٤٣٦ (١١)

٢٠٠٩٠٩١٣٢٣ (٢١)

٠٧/٠٩/٢٠٠٩ (٢٢)

INVENT UMWELT- UND VERFAHRENSTECHINK AG

Am Weichselgarten ٣٦,٩١٠٥٨ Erlangen, DE

(٧١)

HOFKEN, Marcus-FREY, Torsten-HAGSPIEL, Thomas (٧٢)

(٧٣)

مصطفى حسین الشافعى (٧٤)

فل سطح المواد السائلةجھاز توجیة خاص بالتشغیل المغمور أس (٥٤)

١٠ ٢٠٠٧ ٠١٣ ٦٣٠,٩ - PCT/EP٢٠٠٨/٠٠٢١٢٤ (٣١)

١٩.٠٣.٢٠٠٧. - ١٨/٠٣/٢٠٠٨ (٣٢)

٣-

DE - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ١٦ J ١٥/٣٤;B ٠١ F ١٥/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٠ ٢٠

٢٧٤٣٧
(١١)

٢٠١٣٠٩١٤٢٢
(٢١)

١١/٠٩/٢٠١٣
(٢٢)

ABISDID, CHARLENE – ABISDID, CHARLOTTE- ARAGONES, ISIDORE-
ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES -  BENHAYOUN, JACQUES

٣٠-١ RUE DES ELECTRICIENS, F- ١٣٠١٢ MARSEILLE ١٠, RUE
STANISLAS TORRENTS, F-١٣٠٠٦ MARSEILLE ٦, BD DE JOFFRERY, -
٣١٦٠٠ MURET L, HIPPODROME B-T A٦١ AVENUE DE  BONNE
VEINE١٣٠٠٨ MARSEILLE

(٧١)

ABISDID, MARLENE – ABISDID, CHARLI ENEMEDUS, DOMINJQUE-
THEBAULT, PIERRE

(٧٢)

ناھد ودیع رزق
(٧٤)

وسیلة ذاتیة اإلشعال لسیجارة
(٥٤)

١١٥٢٢٠٦ - PCT/FR٢٠١٢/٠٥٠٥٣٥
(٣١)

١٧.٠٣.٢٠١١. - ١٤/٠٣/٢٠١٢
(٣٢)

٤-

FR - FR
(٣٣)

Int.Cl.٨-A ٢٤ D ١/٠٨
(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٣٨ (١١)

٢٠١٢١٠١٧٧٥ (٢١)

١٦/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

rasAndGOTZY

Kast-ly u.٧٠. H-٢٠٤٥ Torokbalint (HU), N.A, CH

(٧١)

GoTZY, Andras (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

معده لعرض حوامل المعلومات، خاصھ الغراض الدعایھ واالعالن (٥٤)

P١٠٠٠٢٢٢-P١١٠٠٢٠٥ - PCT/HU٢٠١١/٠٠٠٠٣٤ (٣١)

٢١.٠٤.٢٠١٠. - ١٨.٠٤.٢٠١١. - ١٩/٠٤/٢٠١١ (٣٢)

٥-

HU - HU - HU (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٤٧ F ١١/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢١ ٢١

٢٧٤٣٩ (١١)

٢٠١٢٠٢٠١٨٢ (٢١)

٠١/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

.A.p.GEOX S

Via Feltrina Centro, ١٦ I-٣١٠٤٤ MONTEBELLUNA,  IT

(٧١)

POLEGATO MORETTI, Mario (٧٢)

(٧٣)

اجده شحاتھ ھارونم (٧٤)

حذاء منفذ للبخار (٥٤)

EP ٠٩٤٢٥٣٣٥.٨ - PCT/EP٢٠١٠/٠٦١٣٤٥ (٣١)

٢٨.٠٨.٢٠٠٩. - ٠٤/٠٨/٢٠١٠ (٣٢)

٦-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٤٣ B ٧/١٢;A ٤٣ B ٧/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٤٠ (١١)

٢٠١٢٠٧١٣٠١ (٢١)

٢٥/٠٧/٢٠١٢ (٢٢)

ABB TECHNOLOGY AG

Affolternstrasse ٤٤ CH-٨٠٥٠ Z - Uriich (CH)

(٧١)

BILJENGA, Bo-LUNDBERG, Peter-SCHLAPBACH, Ulrich-
SILJESTROM, Roland-HAFNER, JUrgen

(٧٢)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

او قطع تیار خط طاقھ كھربیھ /مقیاس تحویل للحد من و (٥٤)

 PCT/EP٢٠١٠/٠٥١٣١٣ (٣١)

٠٣/٠٢/٢٠١٠ (٣٢)

٧-

 CH (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠٢ M ١/٠٩٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٢ ٢٢

٢٧٤٤١ (١١)

٢٠١٢٠٤٠٦٩٩ (٢١)

١٩/٠٤/٢٠١٢ (٢٢)

SOCIEDAD ESPANOLA DE DESARROLLOS QUIMICOS S.L.

Avenida Diajonal ٣٥٢ - ٨٠١٣ Barcelona, -Spain, N.A, ES

(٧١)

PALENCIA ADRUBAU, Jaume (٧٢)

(٧٣)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

جھاز لصید الحشرات التى تتغذى على الفاكھة (٥٤)

٢٠٠٩٣٠٥٣٩ - PCT/ES٢٠١٠/٠٧٠٦٦٠ (٣١)

١٦.١٠.٢٠٠٩. - ١٣/١٠/٢٠١٠ (٣٢)

٨-

ES - ES (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ M ١/٢٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٤٢ (١١)

٢٠١٣٠٤٠٦٨٨ (٢١)

٢٢/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

THE GILLETTE COMPANY

World Shaving Headquarters IP/Legal Patent Department - ٣E One Gillette
Park Boston, MA ٠٢١٢٧ (US)

(٧١)

WAIN, Kevin, James-BURROWES, Lee-ROCKELL, Barry, Keith (٧٢)

(٧٣)

عمرو الدیب  (٧٤)

مضخة لتوزیع سائل ألداة إزالة شعر (٥٤)

٢٠١٠١٠٥٢٣٤٩.١ - PCT/US٢٠١١/٠٥٨١٩٨ (٣١)

٢٨.١٠.٢٠١٠. - ٢٨/١٠/٢٠١١ (٣٢)

٩-

CN - CN (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٦ B ٢١/٤٤;B ٢٦ B ١٩/٤٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٣ ٢٣

٢٧٤٤٣ (١١)

٢٠١٣٠٧١١٨٥ (٢١)

١٧/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

MARTINEZ AROCA, Jose Antonio

C/Cid Campeador ١١,٣-C Gandia - ٤٦٧٠٢ Valencia (ES)

(٧١)

MARTINEZ AROCA, Jose Antonio (٧٢)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

بسرعة قصوىلتبرید او تجمید المنتجاتعة جھاز كھربائى یمكن أن یستخدم فى الصنا (٥٤)

P٢٠١١٠٠٠٣٩-P٢٠١١٠١٢٧٩ - PCT/ES٢٠١٢/٠٠٠٠١١ (٣١)

١٧.٠١.٢٠١١. - ٢٥.١١.٢٠١١. - ١٣/٠١/٢٠١٢ (٣٢)

١٠-

ES - ES - ES (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٥ D ٢٣/٠٦;F ٢٥ D ١٧/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٤٤ (١١)

٢٠١١١١١٩٣٤ (٢١)

١٦/١١/٢٠١١ (٢٢)

SHARP KABUSHIKI KAISHA

٢٢-٢٢, Nagaike-Cho, Abeno-Ku, Osaka-Shi, Osaka ٥٤٥٨٥٢٢ (JP)

(٧١)

MAMIYA Toshio-KIYOHARA Hiroaki-URUSHISAKI MASATO (٧٢)

(٧٣)

جورج عزیز عبد الملك (٧٤)

).لھواءمكیفات ا(جھاز تولید ایونات لمجرى ھواء  (٥٤)

١٣١٣٢٩-٢٠٠٩-١٣١٣٢٦-٢٠٠٩-١٣١٣٢٢-٢٠٠٩-PCT/JP٢٠١٠/٠٥١٣٨١ (٣١)

٢٩.٠٥.٢٠٠٩. - ٢٩.٠٥.٢٠٠٩. - ٢٩.٠٥.٢٠٠٩. - ٠٢.٠٢.٢٠١٠. (٣٢)

١١-

JP - JP - JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ L ٩/٢٢;F ٢٤ F ٧/٠٠;F ٢٤ F ٣/١٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٤ ٢٤

٢٧٤٤٥ (١١)

٢٠١٢٠٢٠٣٠٨ (٢١)

٢١/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

SHARP KABUSHIKI KAISHA

٢٢-٢٢, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka ٥٤٥٨٥٢٢ (JP)

(٧١)

OHTSUKA, Masaki-SHIRAICHI, Yukishige (٧٢)

جورج عزیز عبد الملك  (٧٤)

ذیة مائعمروحة دفق متقاطع، وقالب تشكیل  وماكینة تغ (٥٤)

٢١٠٤٦٥-٢٠٠٩ - PCT/JP٢٠١٠/٠٦٥٣٠٢ (٣١)

١١.٠٩.٢٠٠٩. - ٠٧/٠٩/٢٠١٠ (٣٢)

١٢-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠٤ D ٢٩/٦٦;F ٠٤ D ١٧/٠٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٤٦ (١١)

٢٠١٢٠٢٠٣٠٧ (٢١)

٢١/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

SHARP KABUSHIKI KAISHA

٢٢-٢٢, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka ٥٤٥٨٥٢٢ (JP)

(٧١)

OHTSUKA, Masaki-SHIRAICHI, Yukishige (٧٢)

(٧٣)

جورج عزیز عبد الملك (٧٤)

مروحھ تدفق متقاطع، وقالب تشكیل وماكینھ تغذیھ مائع (٥٤)

٢٠٨٣٦٠-٢٠٠٩ - PCT/JP٢٠١٠/٠٦٥٣٠٤ (٣١)

٠٩.٠٩.٠٢٠٩. - ٠٧/٠٩/٢٠١٠ (٣٢)

١٣-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠٤ D ١٧/٠٤;B ٢٩ C ٤٥/٣٧ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٥ ٢٥

٢٧٤٤٧ (١١)

٢٠٠٧٠٤٠١٧٨ (٢١)

١٥/٠٤/٢٠٠٧ (٢٢)

شلبى السید احمد شلبى  (٧١)

ش السالم ـ الزاویة الحمراء ـ القاھرة٧٠ (٧٢)

د شلبى شلبى السید احم (٧٣)

(٧٤)

(٣٣)

نظام للتحكم فى غلق وفتح المحابس المختلفھ االحجام واالستخدامات (٥٤)

١٤-

Int.Cl.٨-F ١٦ K ٣١/٤٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٤٨ (١١)

٢٠١٣١١١٧٥٧ (٢١)

١٤/١١/٢٠١٣ (٢٢)

ENI S.P.A.

Piazzale E. Mattei ١ I-٠٠١٤٤ Rome (IT)

(٧١)

GASPARONI, Francesco-FAVARETTO, Mauro-GRASSO, Tiberio (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

نظام تحت مائي مستقل لرصد بیئي رباعي األبعاد (٥٤)

MI٢٠١١A ٠٠٠٨٥٩ - PCT/EP٢٠١٢/٠٥٩٠٧٢ (٣١)

١٧.٠٥.٢٠١١. - ١٥/٠٥/٢٠١٢ (٣٢)

١٥-

IT - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٣ C ١١/٥٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٦ ٢٦

٢٧٤٤٩ (١١)

٢٠١٢٠٤٠٦٩١ (٢١)

١٢/٠٤/٢٠١٢ (٢٢)

CHARM CORPORATIONUNI

١٨٢ Shimobun–CHO KINSEI, Shikokuchuo-shi, Ehime ٠١١١-٧٩٩-JP),

(٧١)

ISHIKAWA, Masahiko-YANO, Takanori-OGASAWARA, Yoshikazu (٧٢)

سمر احمداللباد  (٧٤)

طریقھ وجھاز لجعل سمك جسم ماص رقیقا (٥٤)

٢٤٠٧٠٨-٢٠٠٩ - PCT/JP٢٠١٠/٠٦٧٧٣٥ (٣١)

١٩.١٠.٢٠٠٩. - ٠٨/١٠/٢٠١٠ (٣٢)

١٦-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ F ١٣/٤٩;A ٦١ F ١٣/١٥ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٥٠ (١١)

٢٠١٣٠٨١٣٠٦ (٢١)

١٨/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

TOTAL SA

٢ place Jean Millier La D E fense ٦ F-٩٢٤٠٠ Courbevoie (FR)

(٧١)

POPINEAU, Dominique-WIET, Paul-BERNARD, Michel-
FONTANABONA, Julian

(٧٢)

دمحم دمحم بكیر (٧٤)

طریقة لتحدید االداء المیكانیكى لبنیة (٥٤)

١١ ٥١١٩٨ - PCT/EP٢٠١٢/٠٥٢٢٣٥ (٣١)

١٤.٠٢.٢٠١١. - ٠٩/٠٢/٢٠١٢ (٣٢)

١٧-

FR - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠٦ F ١٧/٥٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧ ٢٧

٢٧٤٥١ (١١)

٢٠١٢٠٥٠٨٣٠ (٢١)

٠٧/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

ANGELYEAST CO .,LTD

١٦٨ Chengdong Road Yichang, Hubei ٤٤٣٠٠٣ (CN)

(٧١)

YU, Minghua-YAO, Juan-LI, Tianle-TAN, Bin-ZHU, Jinlin-WANG, Hao-
LI, Zhihong

(٧٢)

محسن انور حسن  (٧٤)

طریقھ لمعالجھ خمیره میاه الصرف واضافات تغذیھ ومنتجات تغذیھ یتم الحصول علیھا من الطریقھ (٥٤)

٢٠٠٩١٠٢١٢٣٨٤.٢ - PCT/CN٢٠١٠/٠٧٨١٢٠ (٣١)

١٢.١١.٢٠٠٩. - ٢٦/١٠/٢٠١٠ (٣٢)

١٨-

CN - CN (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٥ F ٥/٠٠;C ٠٢ F ١/٠٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٥٢ (١١)

٢٠١١٠١٠٠٣٣ (٢١)

٠٥/٠١/٢٠١١ (٢٢)

BOREALIS AG

IZD Tower Wagramerstrasse ١٩-١٧ A-١٢٢٠ Vienna, AT

(٧١)

SMEDBERG, Annika (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

عملیھ النتاج كابل إیھ (٥٤)

٠٨٢٥٢٣٥٦.٤-٠٨٢٥٢٣٤٩.٩ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٤٩٢٩ (٣١)

١٠.٠٧.٢٠٠٨. - ١٠.٠٧.٢٠٠٨. - ٠٨/٠٧/٢٠٠٩ (٣٢)

١٩-

EP - EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٣٢ B ٢٧/٣٢;H ٠١ B ٣/٤٤;C ٠٨ L ٢٣/٠٨;C ٠٨ F ٢١٠/١٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨ ٢٨

٢٧٤٥٣ (١١)

٢٠١٢٠٤٠٧٦٨ (٢١)

٢٤/٠٤/٢٠١٢ (٢٢)

TYCO FIRE PRODUCTS LP

١٤٠٠ Pennbrook Parkway Lansdale Lansdale, PA ١٩٤٤٦ (US)

(٧١)

HORGAN, Michael, W. (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

ھ  انظمھ و طرق لوصالت مفصلی (٥٤)

٦١/٢٥٥.٣٥١ - PCT/US٢٠١٠/٠٥٤١٢٣ (٣١)

٢٧.١٠.٢٠٠٩. - ٢٦/١٠/٢٠١٠ (٣٢)

٢٠-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-F ١٦ I ٢٣/١٠;F ١٦ B ٣٥/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٥٤ (١١)

٢٠١٢٠٣٠٣٧٦ (٢١)

٠١/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

UNILEVER PLC

٤١٤٢٤ of Unilever House ١٠٠ Victoria Embankment London, EC٤Y ODY
(GB)

(٧١)

KUSHWAHA, Priyanka-GUPTA, Santosh Kumar-PRATAP, Shailendra-
CHATTERJEE, Jaideep-RAMACHANDRAN, Rajeesh Kumar-WASKAR,
Morris

(٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

جھاز لتنقیة المیاه (٥٤)

٢١٢٦/MUM/٢٠٠٩ - PCT/EP٢٠١٠/٠٦٢٩٥٩ (٣١)

١٧.٠٩.٢٠٠٩. - ٠٣/٠٩/٢٠١٠ (٣٢)

٢١-

IN - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ١/٠٠;C ٠٢ F ١/٧٦;C ٠٢ F ١/٦٨ (٥١)
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٢٩ ٢٩

٢٧٤٥٥ (١١)

٢٠١٣١٠١٥٦٥ (٢١)

٠٨/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

TITANO S.R.L.

Via Antonio Gramsci N. ١٧/b I-٨٠١٢٢ Napoli (IT)

(٧١)

BOVE, Alessandro-BOVE, Fabrizio (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

طریقة لتحسین استھالك المحركات (٥٤)

RM٢٠١١A٠٠٠١٩٨ - PCT/IB٢٠١٢/٠٥١٤٨٤ (٣١)

١٩.٠٤.٢٠١١. - ٢٨/٠٣/٢٠١٢ (٣٢)

٢٢-

IT - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠٢ M ٢٧/٠٤ (٥١)

سنة٢٠: الحمایةمدة 

٢٧٤٥٦ (١١)

٢٠١٣٠٩١٤٤٩ (٢١)

١٧/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

.V.AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B

Stationsstraat ٧٧ NL-٣٨١١ MH Amersfoort (NL)

(٧١)

KOERS, Frederik, Willem, Karel-REIJNDERS, Johannes, Martinus,
Gerardus, Maria-TALMA, Auke, Gerardus

(٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

مسرع لمعالجة راتنجات (٥٤)

٦١/٤٦٧,٥١٠-١١١٥٩٥٥٨.٣ - PCT/EP٢٠١٢/٠٥٤٩٣١ (٣١)

٢٤.٠٣.٢٠١١. - ٢٥.٠٣.٢٠١١. - ٢١/٠٣/٢٠١٢ (٣٢)

٢٣-

EP - US - EP - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٨ F ٢٩٩/٠٤;C ٠٨ G ٦٣/٦٩٨;C ٠٨ G ٦٣/٩١;C ٠٨ K ٥/١٦;C ٠٨
K ٥/٠٠;C ٠٨ K ٥/٠٥;C ٠٨ K ٥/١٤;C ٠٨ K ٣/٠٠

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٠ ٣٠

٢٧٤٥٧ (١١)

٢٠١٢١١١٨٦٨ (٢١)

٠٧/١١/٢٠١٢ (٢٢)

LANDMARK RAPHICS CORPORATION

٢١٠٧ Citywest Boulevard Building ٢ Houston, TX ٣٠٢١-٧٧٠٤٢ (US)

(٧١)

CHAMBERS, Richard, L-SHI, Genbao-YARUS, Jeffrey (٧٢)

(٧٣)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

اإلفتراضي ) ٣D(أنظمة و طرق لحساب نموذج فاریوغرام ثالثي االبعاد  (٥٤)

  PCT/US٢٠١٠/٠٣٩١٦٣ (٣١)

١٨/٠٦/٢٠١٠ (٣٢)

٢٤-

US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠٦ F ١٧/١٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٥٨ (١١)

٢٠١٢١٢٢١٤٣ (٢١)

٢٦/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

دعاء عبد المنعم مصطفى

ع.م.المعادى ـ ج- ٢٠١٠المعادى عمارة مدینھ المعراج ـ الطریق الدائرى بجوار كارفور

(٧١)

دعاء عبد المنعم مصطفى (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

)فلكسو٤( حفر الواح الفوتوبولیمر المستخدمة من طباعة الفلكسوجراف طریقة لتحضیر محلول  (٥٤)

٢٥-

GE (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠٣ F ٧/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣١ ٣١

٢٧٤٥٩ (١١)

٢٠١١١٢٢٠٩١ (٢١)

١٣/١٢/٢٠١١ (٢٢)

كلیة العلوم جامعة االزھر -٢المركز القومى للبحوث  -١

ع.م.البحوث المركز القومى للبحوث ـ  مكتب اتصال براءات االختراع الدقى جیزة ـ جش ٣٣ -١

ع.م.كلیة العلوم جامعة االزھر مدینھ نصر ـ القاھرة ج-٢

(٧١)

دمحم حمد رشدى / حسام دمحم مھدى ـ د/ د.حسنى السید احمد على ـ ا/ د.الطاف حلیم بسطا مقار ـ أ/ د.أ
دمحم حسانیندمحم سید /ـ السید

(٧٢)

(٧٣)

نقطة االتصال بالمركز القومى للبحوث (٧٤)

انتاج متراكبات لیفیھ بالستیكیھ عالیھ االداء باستخدام التقنیات الحیویھ من سرسھ االرز (٥٤)

٢٦-

Int.Cl.٨-D ٠١ F ١/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٦٠
(١١)

٢٠٠٦١١١١٣٢
(٢١)

٢٨/١١/٢٠٠٦
(٢٢)

)PROPRIETARY(PEBBLE BED MODULAR REACTOR LIMITED

٣RD FLOOR, LAKE BUENA VISTA BUILDING, ٦٧ GORDON HOOD
AVENUE, CENTURION CENTRE, ٠٠٤٦ CENTURION

(٧١)

HINDLEY, Michael, Philip .-KUCZYNSKI,LESZEK,ANDRZEJ-
VANRAVENSWAAY,FRANCIS,PIETER

(٧٢)

سمر احمداللباد
(٧٤)

الزارة النظائر المشعة فیھاطریقة لمعالجة نفایات مشعة
(٥٤)

٢٠٠٤/٣٢٩٦ - PCT/IB٢٠٠٥/٠٥١٥٧٠
(٣١)

٣٠.٠٥.٢٠٠٤. - ١٣/٠٥/٢٠٠٥
(٣٢)

٢٧-

ZA - IB
(٣٣)

Int.Cl.٨-G ٢١ F ٩/٠٠
(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٢ ٣٢

٢٧٤٦١ (١١)

٢٠١١٠٥٠٧٧٥ (٢١)

١٧/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

.A.VESUVIUS GROUP S

Rue de Douvrain, ١٧ B-٧٠١١ Ghlin (BE)

(٧١)

BUTTS, Jeffrey-BOISDEQUIN, Vincent-COLLURA, Mariano (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

انبوب صب  وجھاز لتناول االنبوب المذكور وجھاز لتشغیل صمام (٥٤)

٠٩٠٠٨٤٥١,٨-٠٨١٦٩٥١٨,١ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٨٢٤٤ (٣١)

٢٠.١١.٢٠٠٨. - ٢٩.٠٦.٢٠٠٩. - ١٩/١١/٢٠٠٩ (٣٢)

٢٨-

EP - EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٢ D ٤١/٥٠;B ٢٢ D ١١/١٠٦ ٤١/٥٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٦٢ (١١)

٢٠١٢١١١٨٦٩ (٢١)

٠٧/١١/٢٠١٢ (٢٢)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

٢١٠٧ CityWest Boulevard Building ٢ Houston, TX ٣٠٢١-٧٧٠٤٢ - US

(٧١)

BAI, Mao-STANDIFIRD, William, Bradley-SHEN, Xinpu (٧٢)

(٧٣)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

انظمھ وطرق لتحسین حفره البئر  (٥٤)

  PCT/US٢٠١٠/٠٣٩١٥٦ (٣١)

١٨/٠٦/٢٠١٠ (٣٢)

٢٩-

 US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠٦ G ٧/٤٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٣ ٣٣

٢٧٤٦٣ (١١)

٢٠١٣١٠١٥٣٧ (٢١)

٠٢/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

٢١٠٧ City West BOULEVARD, BUILDING ٢ Houston, Texas ٧٧٠٤٢-
٣٠٥١ (US)

(٧١)

MA, Jianfu-WILLIAMS, Kenneth, E. (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

.نظم و طرق لتمییز الكسر الھیدرولیكي باستخدام بیانات حالة میكرو زلزالیة (٥٤)

  PCT/US٢٠١١/٠٣٢٧٤١ (٣١)

١٥/٠٤/٢٠١١ (٣٢)

٣٠-

US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠٦ G ٧/٥٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٦٤ (١١)

٢٠١٠١٢٢١٤٠ (٢١)

١٦/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

EURAND INC

٨٤٥, CENTER DRIVE VANDALIA,OH ٤٥٣٧٧- US

(٧١)

VENKATESH, Gopi-GRINSTEAD, Timothy-CLEVENGER, James, M (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

تحضیر اشكال جرعھ دواء مرخیھ للعضالت الھیكلیھ محكمھ االطالق (٥٤)

٦١/٠٧٤.٤٦٤ - PCT/US٢٠٠٩/٠٤٧٨٠٧ (٣١)

٢٠.٠٦.٢٠٠٨. - ١٨/٠٦/٢٠٠٩ (٣٢)

٣١-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٤٣/٦٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٤ ٣٤

٢٧٤٦٥ (١١)

٢٠١١٠٨١٣٧٠ (٢١)

١٦/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

١- COCKERILL MAINTENANCE& INGERIE. S.A.

٢- ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A.

١- Avenue Greiner, ١ B-٤١٠٠ Seraing (BE)

٢-Avda. Buhaira, n٢-٠ E-٤١٠١٨ Seville (ES)

(٧١)

DETHIER, Alfred-GARCiA RAMIREZ ELENA (٧٢)

(٧٣)

سمراحمداللباد  (٧٤)

مبادل حراري على ھیئھ علم (٥٤)

٠٩١٥٣٠٤٦.٩ - PCT/EP٢٠١٠/٠٥١٧٤٠ (٣١)

١٧.٠٢.٢٠٠٩. - ١١/٠٢/٢٠١٠ (٣٢)

٣٢-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٤ J ٢/٠٧ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٦٦ (١١)

٢٠١٢٠٦١١٣٩ (٢١)

١٩/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

KBA- SA- NOTASYS

٥٥, Avenue du Grey PO Box ٣٤٧ CH-١٠٠٠ Lausanne ٢٢ (CH)

(٧١)

SCHAEDE, Johannes, Georg-SCHWITZKY, Volkmar, Rolf (٧٢)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

الھ طباعھ بنقش غائر مزوده بحاضن متنقل حامل السطوانھ تجمیع حبر (٥٤)

٠٩١٨٠٣١٨,٩ - PCT/IB٢٠١٠/٠٥٥٩٤٠ (٣١)

٢٢.١٢.٢٠٠٩. - ٢٠/١٢/٢٠١٠ (٣٢)

٣٣-

EP - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-B٤١F ٩/٠٢; B ٤١ F١٣/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٥ ٣٥

٢٧٤٦٧ (١١)

D١٢٠٠٦١٠١٢٩٣ (٢١)

٣٠/١٠/٢٠٠٦ (٢٢)

LPCHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY

١٠٠٠١SIX PINES DRIVE THE WOODLANDS, TX ٧٧٣٨٠

(٧١)

DESLAURIERS. PAUL J-MCDANIEL, Max, P .-COLLINS, Kathy S ..-
BENHAM, Elizabeth A.

(٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

الومینا معالجھ بالكبریت/ بولیمرات یتم انتاجھا باستخدام محفزات كروم  (٥٤)

١٠/٨٢٩,٨٥٠-١٠/٨٢٩,٨٤٤ - PCT/US٢٠٠٥/٠٠٩٦٦٨ (٣١)

٢٢.٠٤.٢٠٠٤. - ٢٢.٠٤.٢٠٠٤. - ٢٤/٠٣/٢٠٠٥ (٣٢)

٣٤-

US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ J ٢١/٠٤;B ٠١ J ٢٣/٢٦;C ٠٨ F ٤/٢٤;C ٠٨ F ١١٠/٠٢;B ٠١ J
٢٧/٠٥٣

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٦٨ (١١)

٢٠١٣٠٣٠٤٨٢ (٢١)

٢٤/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

دمحم احمد جاد ابوالوفاء جاد/السیداحمد جاد ابوالوفا جاد ـ/ السید

ع.م.حیرة ـ جمنشاة الشوربجى ـ كوم حمادة ـ الب

(٧١)

احمد جاد ابوالوفا جاد ـ دمحم احمد جاد ابوالوفاء جاد/ السید (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

ھ وطریقة لتخزین الحبوب بالطاقة المتجددةصومع (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

٣٥-

GE (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٢٣ L ١/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٦ ٣٦

٢٧٤٦٩ (١١)

٢٠١١٠٩١٥٠٥ (٢١)

١٢/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

Rafic BoulosDAOU

El Kalaa Street Rafic Daouldg. ٣rd and ٤th Floor ٢٥ Bdadoum, District of
Aley (LB)

(٧١)

DAOU, Rafic Boulos (٧٢)

(٧٣)

دمحم طارق ابو رجب  (٧٤)

وسیلھ النتاج الصلب (٥٤)

١٠٢٠٠٩٠٠١ ١٠٢٠٠٩٠٢٩٦١٧,٤-٦٤٦,٥ - PCT/IB٢٠١٠/٠٥١٠٢٢ (٣١)

١٨.٠٣.٢٠٠٩. - ١٨.٠٩.٢٠٠٩. - ١٠/٠٣/٢٠١٠ (٣٢)

٣٦-

DE - DE - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٢١ C ٥/٥٢;F ٢٧ B ٣/٢٦;F ٢٧ B ٣/١٨;F ٢٧ B ٣/٠٨,١٧/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٧٠ (١١)

٢٠١٣٠٨١٣٢٣ (٢١)

١٩/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED

P.O. Box ٤٧٤٠ Houston, Texas ٤٧٤٠-٧٧٢١٠ (US)

(٧١)

TAIT, Alasdair R. (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

جھاز تفعیل الداة تحت ارضیة (٥٤)

١٣/٠٤٨,٠٧٥ - PCT/US٢٠١٢/٠٢٨٢٨١ (٣١)

١٥.٠٣.٢٠١١. - ٠٨/٠٣/٢٠١٢ (٣٢)

٣٧-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٣٤/١٦;E ٢١ B ٣٤/٠٦, ١٩/١٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٧ ٣٧

٢٧٤٧١ (١١)

٢٠١٣٠٨١٣٢٧ (٢١)

١٩/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED

P.O. Box ٤٧٤٠ Houston, Texas ٧٧٢١٠٤٧٤٠  (US)

(٧١)

CORTEZ, Steve Michael (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

وطریقة ربط عضو معدنى اسفل بئرطریقھ ونظام  (٥٤)

١٣/٠٨٢,٠٣٣ - PCT/US٢٠١٢/٠٣١٤١٦ (٣١)

٠٧.٠٤.٢٠١١. - ٣٠/٠٣/٢٠١٢ (٣٢)

٣٨-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٩ C ٦٥/٠٠;E ٢١ B ٢٣/١٢;E ٢١ B ٢٣/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٧٢ (١١)

٢٠١٣٠٧١٢٠٧ (٢١)

٢٢/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

LSIS CO, L.TD.

٦-١٠٢٦ Hogye-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, ٠٨٠-٤٣١

(٧١)

JANG, BONG YUN (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

قاطع دائره (٥٤)

٠٠٧٩٩٠٢-٢٠١٢-١٠ - (٣١)

٢٣.٠٧.٢٠١٢. - (٣٢)

٣٩-

KR (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠١ H ٧٣/١٨;H ٠١ H ٧٣/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٨ ٣٨

٢٧٤٧٣ (١١)

٢٠١٢١٢٢١٠١ (٢١)

٢٠/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

CGGVeritas Services SA

٢٧ AVENUE CARNOT . ٩١٣٠٠ MASSY . FRANCE, FR

(٧١)

john j. sallas (٧٢)

(٧٣)

مر احمد اللبادس (٧٤)

تقویھ محتوى منخفض التردد لمصدر وطریقھ زلزایھ اھتزازیھ (٥٤)

١٣/٣٣٥,٠٩٣ - (٣١)

٢٢.١٢.٢٠١١. - (٣٢)

٤٠-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ V ١/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٧٤ (١١)

٢٠١٣٠٦١٠١٩ (٢١)

١٣/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA

٦٢٠ Michigan Avenue, N.E. Washington, DC ٢٠٠٦٤ (US)

(٧١)

PEGG, Ian-GONG, Weiliang-LUTZE, Werner (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

تركیبة بولیمریة جیولوجیة للخرسانة فائقة األداء (٥٤)

٦١/٤٥٧,٠٥٢ - PCT/US٢٠١١/٠٦٥٦٤٩ (٣١)

١٧.١٢.٢٠١٠. - ١٦/١٢/٢٠١١ (٣٢)

٤١-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٤ B ١٢/٠٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٩ ٣٩

٢٧٤٧٥ (١١)

٢٠١٠٠٨١٤٥٤ (٢١)

٣٠/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

یسریة نصیف لوزا/ نجیب ساویرس ـ السیدهىسمیح انس. / احمد دمحم البندارى ـ م./ د

ش ٣–ع .م.ش المرعشلى ـ الزمالك ـ القاھرة ج١٢ع ـ . م.ھرام ـ الھرم ـ جیزة ـ جش روضھ اال٣
. ع.م.النسیم ـ الزمالك ـ القاھرة ـ ج

(٧١)

یسریة نصیف لوزا/ نجیب ساویرس ـ السیدهىسمیح انس. / احمد دمحم البندارى ـ م./ د (٧٢)

(٧٤)

بیض وتطور یرقات الذبابھ المنزلیھجھاز لمعالجھ المیاه بما یجعلھا مثبطھ لفقس  (٥٤)

٤٢-

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ١/٤٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٧٦ (١١)

٢٠١٠٠٨١٤٥٦ (٢١)

٣٠/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

یسریة نصیف لوزا/ نجیب ساویرس ـ السیدهىسمیح انس. / احمد دمحم البندارى ـ م./ د

ش ٣–ع .م.ش المرعشلى ـ الزمالك ـ القاھرة ج١٢ع ـ . م.ـ جیزة ـ جش روضھ االھرام ـ الھرم٣
.ع.م.النسیم ـ الزمالك ـ القاھرة ـ ج

(٧١)

یسریة نصیف لوزا/ نجیب ساویرس ـ السیدهىسمیح انس. / احمد دمحم البندارى ـ م./ د (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

اعوضللبالنتاج ماء معالج مغناطیسا طاردا جھاز وطریقة  (٥٤)

٤٣-

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ١/٤٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٠ ٤٠

٢٧٤٧٧ (١١)

٢٠١٢٠٨١٣٨٣ (٢١)

٠٧/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

UREA CASALE SA

Via Giulio Pocobelli, ٦ CH-٦٩٠٠ Lugano-Besso (CH)

(٧١)

VISCIOTTI, Damiano-SCOTTO, Andrea (٧٢)

(٧٣)

حمد اللبادسمرا (٧٤)

مزیل مزود بشریحھ ھابطھ لتحلل الكربامات (٥٤)

١٠١٥٣٤٩٨,٠- PCT/EP٢٠١١/٠٥٠٧٩٦ (٣١)

١٢.٠٢.٢٠١٠. - ٢١/٠١/٢٠١١ (٣٢)

٤٤-

EP -  EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ D ١/٠٦;B ٠١ D ١/١٤;C ٠٧ C ٢٧٣/٠٤;B ٠١ D ٣/٠٤;B ٠١ D
٣/٠٠

(٥١)

نةس٢٠: مدة الحمایة

٢٧٤٧٨ (١١)

٢٠١٣١٠١٦١٥ (٢١)

٢٠/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

CHRYSO

١٩ Place de la R - sistance F٩٢٤٤٠ Issy Les Moulineaux (FR)

(٧١)

CHOUGRANI, Kamel-LEISING, Frederic (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

باي فسفونات-gemبولیمرات مشتركة بھا مجموعات  (٥٤)

١١ ٥٣٣١٢ - PCT/EP٢٠١٢/٠٥٦٨٤٠ (٣١)

١٥.٠٤.٢٠١١. - ١٣/٠٤/٢٠١٢ (٣٢)

٤٥-

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-C٠٤B ٢٤/٢٤;C٠٤B ٢٤/٢٦;C٠٨F ٨/٤٠;C٠٨F٢٢٠/٢٦;C٠٤ B ٢٨/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤١ ٤١

٢٧٤٧٩ (١١)

٢٠١٢١٢٢٠٧١ (٢١)

١٧/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

القومى للبحوث المركز 

ع.م.ش البحوث المركز القومى للبحوث ـ مكتب اتصال براءات االختراع الدقى جیزة ـ ج٣٣

(٧١)

دمحم عبد / ـ الدكتورىازرشیحیدرایھاب / اء الجوھرى حنفى الجوھرى ـ الدكتورعد/ مساعد باحث
د سالم منى محمو/ على ـ المھندس الدكتوردمحمتامر فاروق / هللا سعد ـ الدكتور

(٧٢)

(٧٣)

نقطة االتصال بالمركز القومى للبحوث (٧٤)

خیوط حریر طبیعیة جراحیة محلولة للحیوانات (٥٤)

٤٦-

Int.Cl.٨-A ٦١ L ١٧/٠٨;A ٦١ L ١٧/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٢ ٤٢

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٤٣ ٤٣

(٢١)٢٠٠٧٠٧٠٧٧٤

(٢٢)٢٦/٠٧/٢٠٠٧

إیھ. ناجرید إس (٧١)

سمر اللباد(٧٤)

طریقة تثبیت مجموعة إلكترونیة فوق بطاقة وجھاز تثبیت ھذه المجموعة(٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
یھإ. ناجرید إس :مـــن
.:الـــى ھ إی اجرافیش  إس ن

١٧/٠٢/٢٠١٦:بـتاریخ

١-

(٢١)٢٠٠٨١٢٢٠٤٢

(٢٢)٢١/١٢/٢٠٠٨

جانسن آر یرالند یو سى (٧١)

ناھد ودیع رزق(٧٤)

بنزوثیازول سلفونامید-) امینو مستبدل ( - ٢بروتیاز HIVمثبطات (٥٤)

قل الملكیة ن:التقریر القانونى
جانسن آر یرالند یو سى :مـــن
ى:الـــى و س د ی یس ایرالن ن سینس جانس

٠٩/٠٢/٢٠١٦:بـتاریخ

٢-



٤٤ ٤٤

(٢١)٢٠١١٠٣٠٤٢٦

(٢٢)٢٠/٠٣/٢٠١١

او. ار . لوجوموتیوم اس (٧١)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

االلكتروني وطریقھ  اقرار الدفع          تطبیقات نظام الدفع (٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
او. ار . لوجوموتیوم اس :مـــن
ھ:الـــى - اس ام كی ن ون كوربورایش لوجوموتی

٠١/٠٢/٢٠١٦:بـتاریخ

٣-

(٢١)٢٠١٤٠٩١٥٦٣

(٢٢)٣٠/٠٩/٢٠١٤

اي ان سي, كیوبیست فارماسوتیكالز(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

الكتاماز-;٩٤٦&#ثیا دیازول -٤، ٣، ١أوكسا دیازول و - ٤، ٣، ١مثبطات (٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اي ان سي, كیوبیست فارماسوتیكالز:مـــن
ورب:الـــى ى ك د دوھم ارب ان یرك ش م

١٥/٠٢/٢٠١٦:بـتاریخ

٤-

(٢١)٢٠١٣٠٢٠١٧٨

(٢٢)٠٣/٠٢/٢٠١٣

باناسونیك انتلیكشول بروبرتى كوربوراشین اوف -باناسونیك كوربوراشین شركھ مساھمھ یابانیھ(٧١)
امریكا

سمراحمد اللباد(٧٤)

طریقة تشفیر مسبق وجھاز إرسال(٥٤)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
باناسونیك انتلیكشول بروبرتى كوربوراشین -باناسونیك كوربوراشین شركھ مساھمھ یابانیھ:مـــن

اوف امریكا
ا:الـــى ین اوف امریك روبرتى كوربوراش ول ب ونیك انتلیكش باناس

٢٥/٠٢/٢٠١٦:بـتاریخ

٥-



٤٥ ٤٥

بیان
بتعدیل اسم الشركة 



٤٦ ٤٦

(٢١)٢٠١١٠٥٠٧٣٦

(٢٢)١١/٠٥/٢٠١١

شركھ امریكیھ مساھمھ-ریبكس فارما سیوتیكلز انك(٧١)

ھدى سراج الدین(٧٤)

تركیبات مضاده للمیكروبات(٥٤)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

شركھ امریكیھ مساھمھ-انكریبكس فارما سیوتیكلز :مـــن
میلینتا فارماسیوتیكالس ، انك:الـــى

١٥/٠٢/٢٠١٦:بـتاریخ

١-

(٢١)٢٠١١٠٩١٦٢٢

(٢٢)٢٧/٠٩/٢٠١١

كاثولیك یونیفرسینى لیفین-ا. ایھ سى ایمونى س -دیفلوبمنت& یو لیفین ریسیرش .كیھ (٧١)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

تركیبات صیدالنیھ     (٥٤)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

كاثولیك یونیفرسینى لیفین- ا. ایھ سى ایمونى س -دیفلوبمنت& یو لیفین ریسیرش .كیھ :مـــن
كاثولیك یونیفرسینى لیفین-ا. ایھ سى ایمونى س :الـــى

٠٣/٠١/٢٠١٣:بـتاریخ

٢-



٤٧ ٤٧

بیان 
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



٤٨ ٤٨

(٢١)٢٠٠٨٠٥٠٧١٥

(٢٢)٠٤/٠٥/٢٠٠٨

معمر احمد یس نصار-٣د احمد یس احمد نصار  .أ- ٢جامعة اسیوط  - ١(٧١)

مصر, N.A, اسیوط -تقسیم البترول -شارع النصر ١١

جلیسین النحاس وزیت الجوجوبا وشمع العسل لھ فوائد عالجیة موضعیة خلیط متراكب(٥٤)

معمر احمد یس نصار-٣د احمد یس احمد نصار  .أ- ٢جامعة اسیوط  - ١(٧٤)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبالت لموضوعأو إجراء بعض التعدی

١-

(٢١)٢٠١٢٠٧١٢٦٧

(٢٢)١٨/٠٧/٢٠١٢

كریم یاسر على على السید مكاوى(٧١)

مصر, N.A, جیزة-ھرم -ش المحوالت مطبعة  ٤٩ش على زھران من ش الثالثینى ٢

مولد و خزان  المطر(٥٤)

ید مكاوىكریم یاسر على على الس(٧٤)

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

٢-

(٢١)٢٠١٢٠٧١٣٢٧

(٢٢)٢٩/٠٧/٢٠١٢

دمحم احمد التھامى دمحم احمد عثمان(٧١)

مصر, N.A, معرض فارس- البریجات  -كوم حماده  -محافظھ البحیره 

الدار لكل سیاره(٥٤)

دمحم احمد التھامى دمحم احمد عثمان(٧٤)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبدیالت لموضوعأو إجراء بعض التع

٣-



٤٩ ٤٩

(٢١)٢٠١٢٠٧١٣٣٥

(٢٢)٣٠/٠٧/٢٠١٢

اكرام ھنرى كوستاكى(٧١)

مصر, N.A, االزبكیة-ممر ادم من شارع الجمھوریھ ٦

طلمبة ھواء إلنقاذ األفراد فى البحر والنھر(٥٤)

(٧٤)

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

٤-

(٢١)٢٠١٣٠٥٠٩٠٥

(٢٢)٢٧/٠٥/٢٠١٣

شركة مساھمة ایطالیة-سبیشال تانكس اس ار ال. تي. اس (٧١)

بریانزا : ایطالیا المدینة  -) سانت لوسیا(أنوني دي بریانزا ٢٣٨٤١-فیا آي باسكولي اس ان سي  اي
إیطالیا, N.A, ٢٣٨٤١-اي: ب . ص 

ّطالء سطحي بمركبات معالجة بالبیرفلور كمضادات لالتساخ(٥٤)

سمر احمد اللباد(٧٤)

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

٥-

(٢١)٢٠١٣٠٦١٠٩٤

(٢٢)٢٥/٠٦/٢٠١٣

احمد عبد هللا عبد اللطیف عبد الرحمن(٧١)

شارع ترعة صان بجوار كوبرى الخشب - لغرقده  قریة ا- مركز الحسینیھ  -محافظة الشرقیھ 
مصر, N.A, بجوار ورشة األسطى عید

انتاج حریر طبیعى من دودة القز بدون تغذیتھا على ورق توت (٥٤)

(٧٤)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبء بعض التعدیالت لموضوعأو إجرا

٦-



٥٠ ٥٠

(٢١)٢٠١٣١٠١٥٥٣

(٢٢)٠٧/١٠/٢٠١٣

عبد هللا عاصم فائق احمد(٧١)

مصر, N.A, اإلسكندریة- خلف مساكن الصینیة ش الھدایا الداخلیة  

المخبز االلى المنزلى (٥٤)

(٧٤)

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

٧-



٥١ ٥١

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



٥٢ ٥٢

٢٠٠٥٠٣٠٠٩٠D١ (٢١)

٢٨/٠٣/٢٠٠٥ (٢٢)

.ایة جي ) انترنشتال(فیفور 

سویسرا., سویسرا , سانت جالن ٩٠٠١, ریخنشتراسھ ٣٧

(٧١)

وأدویة تحتوي على ھذه , إنتاجھا , متراكبات قابلة للذوبان في الماء من حدید وكربوھیدرات 
المتراكبات

(٥٤)

شركة ابوستھ وشركاه للخدمات اإلداریة واالستشاریة (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١-

٢٠٠١٠٨٠٩٣٥ (٢١)

٢٩/٠٨/٢٠٠١ (٢٢)

فیرتكس فارما سیتوكالز

, یات المتحدة االمریكیةالوال٢١٣٩_٤٢٤٢ویفرلى ستریت كامبریدج ماساشیسش ١٣٠
أفغانستان.

(٧١)

عوامل تثبیط بروتیاز محاكاه ببتید (٥٤)

ھدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٢-

٢٠٠٦٠٩٠٨٣٢ (٢١)

٠٦/٠٩/٢٠٠٦ (٢٢)

شركة بلجیكیة مساھمة-.  فى  . جانسن فارما سوتیكا أن 

بلجیكا., بلجیكا-بیرس ٢٣٤٠-٣٠تورنـھوتسفیج 

(٧١)

MTمواقع لتثبیط بروتین ٥أریل بیبریدینات أو بیبرازینات مستبدلة بحلقات غیر   متجانسة في  (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٣-



٥٣ ٥٣

٢٠٠٩٠٦٠٨٣١ (٢١)

٠٢/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

المركز القومى للبحوث

مدینة - الدقى - مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومي للبحوث / - التحریرشارع٣٣
مصر., الجیزة

(٧١)

التأثیر الوقائى لبعض الوصفات العشبیة على كبد الفئران البیضاء (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٤-

٢٠١٢٠٦١٠٦٠ (٢١)

١١/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

م دمحم جبالىاشرف احمد اما

مصر., قریھ المتانیا- مركز العیاط  - محافظھ الجیزه  

(٧١)

الطاقھ الموجیھ (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٥-

٢٠١٢٠٦١١٧٥ (٢١)

٢٤/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

ایھ ، شركھ مساھمھ ، ایطالیا. بى . نوفو بیجنون اس 

إیطالیا., فلورانس ، ایطالیا٥٠١٢٧-١، ٢كى فیا بیلیس ماتی

(٧١)

توازن دفعى دینامیكى لكباسات الطرد المركزى (٥٤)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٦-



٥٤ ٥٤

٢٠١٢٠٩١٥٥٠ (٢١)

١٠/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

مصطفى محمود عبد الدایم عطا عطیھ

مصر., شارع قطب الدین متفرع من شارع المحمدیة فیكتوریا االسكندریة١٣

(٧١)

سیاره تعمل بالمولد الحرارى  (٥٤)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٧-

٢٠١٢٠٩١٥٦٨ (٢١)

١٢/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

حسین دمحم احمد حامد

مصر., السیل خلف محوالت الكھرباءاسوان 

(٧١)

كاوتش سیارة ضد الفرقعة وكاوتش حمایة السیارة من الفرقعة (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٨-

٢٠١٢١١١٨٤٩ (٢١)

٠٤/١١/٢٠١٢ (٢٢)

یاسر مصطفى محمود حسن

مصر., ش مدیریة التربیة والتعلیم١٥

(٧١)

كھرباءمولد (٥٤)

یاسر مصطفى محمود حسن (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٩-



٥٥ ٥٥

٢٠١٢١١١٩٠٠ (٢١)

١٣/١١/٢٠١٢ (٢٢)

وائل فتحى صادق دمحم ھالل

مصر., نھضھ مصر٥ج شقھ ٣بورسعید مساكن األمل عماره 

(٧١)

محرك یعمل بالھواء المضغوط آحادى (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١٠-

٢٠١٣٠٣٠٣٥٦ (٢١)

٠٣/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

زینب صالح الدین حسین عبد النبى

مصر., ش التحریر الدقى٨٧

(٧١)

تقییم استخدام تراب المسارات الجانبیة فى انتاج وحدات  طوب البناء للحوائط الحاملة و غیر الحاملة (٥٤)

لدین حسین عبد النبىزینب صالح ا (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١١-

٢٠١٣٠٥٠٩٠٨ (٢١)

٢٧/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

احمد عاطف شكشك عبد المجید شكشك

مصر., القلیوبیھ-مركز الخانكھ -القلج البلد  - شارع صدقى عماره  ٧

(٧١)

جھاز النتاج غاز ثانى اكسید الكربون   (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١٢-



٥٦ ٥٦

بیان 
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



٥٧ ٥٧

٢٠١٣٠٢٠٢٧٦ (٢١)

٢٠/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

ال. ایھ ار . ویلیك اس 

لوكسمبورج, N.A, لوكسمبورج-لوكسمبورج ١٥٢٨بولیفارد دي ال فویري . ١

(٧١)

الریاحَماكینھ كھربیھ دواره لتوربین یعمل بطاقھ  (٥٤)

سمر اللباد (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

١-



٥٨ ٥٨

بیان
ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویة



٥٩ ٥٩

(١١)٢١٩٦٩

(٢١)١٩٩٨٠٢٠١٩٠

جینة وتشغیل كل منھماصمامات ھیدرولیكییة زالقة ذو زاویة نفث مقومة وصمامات ھ(٥٤)

دمحم احمد الجمیل احمد(٧١)

دمحم احمد الجمیل احمد(٧٤)

١-

(١١)٢١٤٢٢

(٢١)١٩٩٨٠٢٠١١٥

عبوة لینة على شكل قدح لمجموعھ سجائر وعملیة النتاجھا(٥٤)

)جى ام بى اتش اند كو( شركة فوكى اند كو (٧١)

)بى اتش اند كوجى ام( شركة فوكى اند كو (٧٤)

٢-

(١١)٢٢٠٠٨

(٢١)١٩٩٩٠١٠٠٨٥

نافذة دلیل موجى ذات مفتاح واحد منخفضة التكالیف(٥٤)

رایثیون كومبانى(٧١)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

٣-

(١١)٢٢٢٩١

(٢١)١٩٩٩٠٢٠٠٨٦

مجموعھ ذات مزالج الحكام االرتباط بین جسمین میكانیكیا(٥٤)

رایثیون كومبانى(٧١)

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

٤-



٦٠ ٦٠

(١١)٢٢٣٦٦

(٢١)١٩٩٩٠٢٠٠٩٥

طریقھ وجھاز للمعالجة البیولوجیة لمانع محمل بمواد عضویة ناتج اثناء عملیة تولید غاز حیوى  (٥٤)

انجن رینھارت فون نورد نسكجولد(٧١)

سمراحمد اللباد(٧٤)

٥-

(١١)٢٣١٤٨

(٢١)٢٠٠٢٠٢٠١٧٤

غطاء لقنینة دواء قابل للحام بالحرارة وطریقة وجھاز لتعبئة القنینة(٥٤)

میدیكال انستیل تكنولوجیز انك(٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٦-

(١١)٢٣٦٠٢

(٢١)٢٠٠٣٠٢٠١٨٧

عملیة فصل عن طریق التفاعل(٥٤)

و واىكیمبولیس ا(٧١)

مروان دمحم احمد الخولى (٧٤)

٧-

(١١)٢٣٨٠٧

(٢١)٢٠٠٥٠٨٠٤٣٧

طریقة الزالة سوائل الغاز الطبیعي من تیار غاز طبیعي (٥٤)

شركة ھولندیة. شیل انترناشیونال ریسیرش ماتشابي بي في(٧١)

سمر أحمد اللباد(٧٤)

٨-



٦١ ٦١

(١١)٢٣٨٧٣

(٢١)٢٠٠٠٠٢٠٢٢٥

تركیبة لزیادة نمو النبات وطریقة استخدامھا(٥٤)

أ. س . یارا انترناشیونال أ (٧١)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

٩-

(١١)٢٤٣٢١

(٢١)٢٠٠٥٠٨٠٤٧٦

طریقة لتقلیل تكون اكریل امید فى اطعمة معالجة حراریا(٥٤)

فریتو الى نورث امریكا اى ان سى(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

١٠-

(١١)٢٤٥٨٠

(٢١)٢٠٠٧٠٨٠٨٥٣

طریقھ لتقویھ المنشات المبنیھ وغالف یتم الحصول علیھ بواسطتھا(٥٤)

اس ار ال.تیك أي ان ان (٧١)

سمر أحمد اللباد         (٧٤)

١١-

(١١)٢٤٧٩٨

(٢١)٢٠٠٥٠٩٠٥٦٩

مركبات بیرازول(٥٤)

تومو كیمیكال كومباني لیمتدسومی(٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

١٢-



٦٢ ٦٢

(١١)٢٤٩٤١

(٢١)٢٠٠٨٠٨١٣١٨

او وحده مھیأه على خرطوشھ/فوھھ و(٥٤)

راولبلوج لیمتد(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

١٣-

(١١)٢٥١٤٥

(٢١)٢٠٠٧٠٧٠٧٣٩

طریقة  لتنقیة كلورید الھیدروجین  (٥٤)

.شركة مساھمة بلجیكیة-سولفاى (٧١)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

١٤-

(١١)٢٥١٧٧

(٢١)٢٠٠٧٠٨٠٨٦٩

تركیبات منظفات صناعیھ(٥٤)

الوالیات المتحده االمریكیھ-ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

١٥-

(١١)٢٥٢٧٤

(٢١)٢٠٠٧٠٨٠٨٣٠

استخالص حمض الكبریتیك(٥٤)

تیكنو انفینت -ناتورویتینشابیلیجیك اوندیرزویك تى ان او- نیدیرالندسى اورجانیساتى فوور تتیجیباست(٧١)
انجینیورسبوراى فوور میلیوتیكنیك بى فى

سھیر میخائیل رزق (٧٤)

١٦-



٦٣ ٦٣

(١١)٢٥٣٠٨

(٢١)٢٠٠٨١٢١٩٩٩

طریقة للحصول على عبوة فعالة لمنع تعرض الطعام المعبأ للكائنات الحیة الممرضة(٥٤)

ریبسول لوبریكانتیس واى ایسبیكیالیدادیس اس ایھ(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

١٧-

(١١)٢٥٤٢٨

(٢١)٢٠١٠٠٢٠٢٥٧

طریقھ لتصنیع حلوى مشكلھ ومكوده (٥٤)

نـككرافت فودز آر آند دى ا(٧١)

ھدى عبد الھادى(٧٤)

١٨-

(١١)٢٥٨٣٠

(٢١)٢٠٠١٠٢٠١٧٠

TH-مع قمھ الصقھ APPاو ; ٩٤٦&#Aنظیر (٥٤)

اس/ اتش لیوندبیك ایھ(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

١٩-

(١١)٢٥٨٤٧

(٢١)٢٠٠٧٠٨٠٨٦١

معالجة وتكوین الصورة من بیانات مصدر المسافة فى أخذ-نظام وطریقة ألستخدام خصائص الزمن (٥٤)
الكترومغناطیس ابتدائى متحكم فیھ  

ب كوربوریشن نورث امریكا انـك. ب (٧١)

ھدى عبد الھادى (٧٤)

٢٠-



٦٤ ٦٤

(١١)٢٥٨٨٣

(٢١)٢٠١٠٠٢٠٢٢٠

غطاء السیاره المنطبق المنزلق(٥٤)

جمال حسین عالم(٧١)

جمال حسین عالم(٧٤)

٢١-

(١١)٢٦٢٩٩

(٢١)٢٠١٠٠٨١٣٨٩

صیاغات مبیده لالعشاب  (٥٤)

.ج.سینجینتا بارتیسباشن ا(٧١)

سلوى میخائیل رزق-سامیة میخائیل رزق و-سھیر میخائیل رزق و(٧٤)

٢٢-

(١١)٢٦٣٤٨

(٢١)٢٠١٠٠٨١٣٢٠

وحدة لتنفیذ تفاعل الحفزى(٥٤)

تل بى ال سىكومباكتج(٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

٢٣-

(١١)٢٦٥٩٠

(٢١)٢٠١١٠٩١٥٠٢

طریقھ النتاج كتل مضغوطھ فردیھ مناسبھ لغرف فرن الكوك(٥٤)

تایسین كریب یو اتش دي اي جي ام بي اتش(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٢٤-



٦٥ ٦٥

(١١)٢٧٤٣٤

(٢١)١٩٩٩٠٢٠١٦٠

قائمة على مركبات قابلھ للذوبان فى الماء من التیتانیوم والكروم مدمجھ مع االنتیمون تكوینات(٥٤)
اوالتنجستین اومخالیط منھا تصلح لتلوین منتجات مصنعھ من السیرامیك وطریقھ التلوین المقابلة عند درجھ 

حراره عالیھ 

فیجنالى جرازیانو(٧١)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

٢٥-



٦٦ ٦٦

بیان
ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة



٦٧ ٦٧

٢٠٠٧٠٢٠٠٦٨ (٢١)

٠٧/٠٢/٢٠٠٧ (٢٢)

بإنقاص وزن الجسم وانقاص محیط تركیبة صیدلیة تجمیلیة لالستعمال الخارجى مفیدة للتخسیس 
دوران الجسم

(٥٤)

HANY GEORGE MORAD (٧١)

دالیا یسرى كامل  (٧٤)

١-

٢٠٠٧٠٥٠٢٨٦ (٢١)

٣١/٠٥/٢٠٠٧ (٢٢)

تركیبة معلق من كربامات بنزیمیدازول كمضادات للطفیلیات فى میاه شرب الحیوانات (٥٤)

Intervet Internatioanl BV (٧١)

انترفت انترناشیونال بي في (٧٤)

٢-

٢٠٠٦٠٨٠٧٤٩ (٢١)

٠٨/٠٨/٢٠٠٦ (٢٢)

حشـوه إضافیـھ معـده لقذیفھ ھـاون موازنـھ بواسـطھ زعانـف (٥٤)

PATRIA WEAPON SYSTEMS OY (٧١)

مروان دمحم احمد الخولي (٧٤)

٣-



٦٨ ٦٨

٢٠٠٦٠٨٠٧٩٥ (٢١)

٢٤/٠٨/٢٠٠٦ (٢٢)

-ازیبینات كمنشطات للمستقبل ] d[ بنزو - ١H-تتراھیدرو  - ٥، ٤، ٣، ٢مستبدل 
HT٢c٥

(٥٤)

ELI LILLY AND COMPANY (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

٤-

٢٠٠٧٠٨٠٨١٧ (٢١)

٠٦/٠٨/٢٠٠٧ (٢٢)

تركیبة من مركبات عضویة     (٥٤)

NOVARTIS AG).SWITZERLAND( (٧١)

دى أحمد عبد الھادى ھ (٧٤)

٥-

٢٠٠٧٠٨٠٨٤١ (٢١)

١٢/٠٨/٢٠٠٧ (٢٢)

مركبات كیمیائیة (٥٤)

ASTRAZENCA AB (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٦-



٦٩ ٦٩

٢٠٠٧٠٨٠٨٧٨ (٢١)

٢٠/٠٨/٢٠٠٧ (٢٢)

بو وغیره من فنیل بنتانویك كمثبطات مصفوفة متالوبروتیناز لعالج الر- ٥مشتقات حمض 
اآلمراض

(٥٤)

RANBAXY LABORATORIES LIMITED)INDIA( (٧١)

ھدى آنیس سراج الدین  (٧٤)

٧-

٢٠٠٨٠٨١٣٧٣ (٢١)

١٣/٠٨/٢٠٠٨ (٢٢)

مشتقات اولیھ المینو اسیل و ادویة لعالج اضطرابات االنسداد یتكوین جلطات (٥٤)

Bayer Pharma Harinj Aktngiz (٧١)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا (٧٤)

٨-

٢٠٠٩٠٢٠١٥٨ (٢١)

٠٢/٠٢/٢٠٠٩ (٢٢)

درسنج موضعي   % ٢ھیلوسول  (٥٤)

Acdima international trading (٧١)

شركة اكدیما انترناسیونال للتجارة  (٧٤)

٩-



٧٠ ٧٠

٢٠٠٩٠٣٠٣٨٦ (٢١)

٢٤/٠٣/٢٠٠٩ (٢٢)

أشكال بلوریة لمركب ثیازولیدین دیون و طرق لصنعھا (٥٤)

DAIICHI SANKYO COMPANY ,LIMITED (٧١)

.شركة ابو ستھ وشركاه (٧٤)

١٠-

٢٠٠٩٠٧١٠٧٤ (٢١)

١٣/٠٧/٢٠٠٩ (٢٢)

موسكارینىM٣ملح نابادیسالت لمضاد  (٥٤)

ARGENTA DISCOVERY LTD -ASTRAZENECA AB (٧١)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

١١-

٢٠٠٩٠٨١٢١٦ (٢١)

١٢/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

H٤أمینوبیریمیدین لمستقبل الھیستامین - ٢معدالت  (٥٤)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

١٢-



٧١ ٧١

٢٠٠٩٠٨١٢٤١ (٢١)

١٧/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

ثبطات راف كینازالصور الصلبة لم (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

١٣-

٢٠١٠٠٢٠٢٥٣ (٢١)

١٥/٠٢/٢٠١٠ (٢٢)

EDG١/S١P١مشتقات بیریدین كمعدالت لمستقبل  (٥٤)

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

١٤-

٢٠١٠٠٣٠٥١٠ (٢١)

٢٩/٠٣/٢٠١٠ (٢٢)

مركبات بنزوثیازول بوصفھا معدالت مستقبل الغریلین (٥٤)

AstraZeneca AB (٧١)

.ناھد ودیع رزق  (٧٤)

١٥-



٧٢ ٧٢

٢٠١٠٠٧١٢٢٠ (٢١)

١٩/٠٧/٢٠١٠ (٢٢)

مشتقات اندازول (٥٤)

PFIZER INC (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

١٦-

٢٠١٠٠٧١٢٢٤ (٢١)

١٩/٠٧/٢٠١٠ (٢٢)

الكانول، طریقھ تحضیرھا و المركبات الصیدلیھ التى تحتوى علیھا-فینیل  ٢-امینو-٢مشتقات  (٥٤)

OROXCELL-DENIS ,Alexis (٧١)

او نادیھ ھارون/ماجده ھارون و (٧٤)

١٧-

٢٠١٠٠٨١٣٥٨ (٢١)

١١/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

یتضمن نظام توصیل دواء - استرادول (٥٤)

Bayer Pharma Aktiengesellschaft (٧١)

وكیل براءات- سھیر میخائیل رزق /ا (٧٤)

١٨-



٧٣ ٧٣

٢٠١٠٠٨١٣٦٦ (٢١)

١٢/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

نظام توصیل عقار لھ تاثیر تثبیتى (٥٤)

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (٧١)

شادى فاروق مبارك  (٧٤)

١٩-

٢٠١٠٠٨١٤١٨ (٢١)

٢٢/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

طریقھ لتحضیر كومبریتستاتین (٥٤)

SANOFI-AVENTIS (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٢٠-

٢٠١٠٠٨١٤٣١ (٢١)

٢٥/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

تیروزین كینیزC-METامیدازو بیریدازین لعالج االمراض المتواسطھ بھ B[-٢، ١]مشتقات  (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

الدین ھدى سراج  (٧٤)

٢١-



٧٤ ٧٤

٢٠١٠١٢٢١٩٤ (٢١)

٢٦/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

ملح جلیسینات میتفورمین جدید للتحكم في جلوكوز الدم    (٥٤)

LABORATORIOS SILANES ,S.A .de C.V (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٢٢-

٢٠١١٠٢٠٢١٣ (٢١)

٠٧/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

وسفات الكالسیوم باستخدام مواد حافزهطریقھ جدیده النتاج احادي ف (٥٤)

Ahmed Asaad Abdel Wahed Arafat-Seiam Hassan Abdel Ghani Seiam (٧١)

احمد اسعد عبد الواحد عرفات (٧٤)

٢٣-

٢٠١١٠٢٠٢٧٤ (٢١)

٢١/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

اسود الكربون  طریقھ النتاجھ و استخدامھ (٥٤)

Evonik Carbon BlackGmbH (٧١)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا (٧٤)

٢٤-



٧٥ ٧٥

٢٠١١٠٧١٢٥٤ (٢١)

٢٧/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

مركبات دائریھ مغایره ثنائیھ دائریھ مستبدلھ جدیده كمواد ضابطھ جاما سكریتاز (٥٤)

ORTHO -MCNEIL -JANSSEN PHARMACEUTICALS ,INC (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٢٥-

٢٠١١٠٧١٢٧٦ (٢١)

٣١/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

مركبات ھیدرازید لالستخدام  فى مكافحھ االفات  (٥٤)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY ,LIMITED (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٢٦-

٢٠١١٠٨١٣٣٩ (٢١)

١٠/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

بیریمیدینات ملتحمھ (٥٤)

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (٧١)

شادي فاروق مبارك  (٧٤)

٢٧-

٢٠١١٠٨١٣٧٢ (٢١)

١٦/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

ببرازین] فینیل) داي میثیل فینیل سلفانیل-٤، ٢(-٢[-١تنقیھ  (٥٤)

H .LUNDBECK A/S (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٢٨-



٧٦ ٧٦

٢٠١١٠٨١٤٠٩ (٢١)

٢٤/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

طریقھ لتنقیھ المركبات الھیدروكربونیھ وجھاز لفصل المركبات الھیدروكربونیھ بالتقطیر (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-Japan

Petroleum Exploration Co. ,Ltd-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,
LTD

(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٢٩-

٢٠١١٠٨١٤١٠ (٢١)

٢٤/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

طریقھ لجمع مركب ھیدروكربون من منتج ثانوي غازي و جھاز لجمع ھیدروكربون  (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-Japan

Petroleum Exploration Co. ,Ltd-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,
LTD

(٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٣٠-

٢٠١١٠٨١٤١١ (٢١)

٢٤/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

ج ثانوي غازي و جھاز لجمع ھیدروكربونطریقھ لجمع مركب ھیدروكربون من منت (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-Japan

Petroleum Exploration Co. ,Ltd-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,
LTD

(٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٣١-



٧٧ ٧٧

٢٠١١٠٨١٤٢٧ (٢١)

٢٥/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

مركبات حلقیھ غیر متجانسھ مدمجھ تتضمن نیتروجین واستخداماتھا كمثبطات انتاج نظیر النشا بیتا (٥٤)

Eisai R&D Management CO. ,LTD. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٣٢-

٢٠١١٠٨١٤٤٣ (٢١)

٢٨/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

-١٠a، ١٠، ٥، ٤a، ٤، ٣، ٢، ١-بروبیل- n-١- ) ١٠AR، ٤AR(اء طرق اعط
دیول، والمركبات ذات الصلھ عبر المخاط الفموي او المخاط -٧، ٦-كوینولین] G[اوكتاھیدروبنزو 

االنفي او الجلد او تركیبات صیدالنیھ منھا

(٥٤)

H .LUNDBECK A/S (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٣٣-

٢٠١٢٠٢٠٢٣٥ (٢١)

١٢/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

تكنولوجي زراعھ المیاه في االقالیم المداریھ واالستوائیھ   (٥٤)

Heba mahmoud abd el raziq (٧١)

ھبھ محمود عبد الرازق شھوان (٧٤)

٣٤-

٢٠١٢٠٢٠٣٦٣ (٢١)

٢٨/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

)ربع اسطوانھ- نصف مكعب(HHطریقھ نماذج  (٥٤)

Hazem Hanafy Abd El-Maaboud Mohamed (٧١)

حازم حنفى عبدالمعبود دمحم (٧٤)

٣٥-



٧٨ ٧٨

٢٠١٢٠٨١٤٠٧ (٢١)

١٥/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

مشتقات بیردین ثالثي السایكلیك، االدویھ التي تحتوي على مثل ھذه المركبات، استخدامھم و عملیھ 
تحضیرھم

(٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبد العال عبد العلیم احمد (٧٤)

٣٦-

٢٠١٣٠٥٠٧٦٢ (٢١)

٠٥/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

مولد حركھ یعمل بالطاقھ المغناطیسیھ  (٥٤)

mohamed abdel aal mohamed abdel bary (٧١)

دمحم عبد العال دمحم عبد البارى (٧٤)

٣٧-

٢٠١٣٠٥٠٧٩٩ (٢١)

١٢/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

مصعد بكابینھ توازن نفسھا ذاتیا وكلیا عند كل االحمال  للتوفیر االقصى للطاقھ والمساحھ (٥٤)

MOHAMED ABDEL HAMEED (٧١)

(٧٤)

٣٨-

٢٠١٣٠٥٠٨٠٢ (٢١)

١٢/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

كھرباء محطھ قوى  لتولید كھرباء رخیصھ عن طریق موازنھ العزم المطلوب لتشغیل مولدات      ال
كلیا 

(٥٤)

MOHAMED ABDEL HAMEED (٧١)

(٧٤)

٣٩-



٧٩ ٧٩

٢٠١٣٠٨١٣٢٨ (٢١)

١٩/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

وقود سائل (٥٤)

SPARKNUM INTERNATIONAL ,S.L. (٧١)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

٤٠-



٨٠

دراك ــــــــــــاست
نقل الملكیة



٨١ ٨١

شركة تم النشر بجریدة براءة االختراع  م بند تعدیل اسم ال ب رق ) ١١٥٧/٢٠١٢(للطل
. بالتعدیل لبیانات مقدم الطلب وصحتھ نقل ملكیة الطلب ومشاركة مع المنقول الیھم 

(٢١)٢٠١٢٠٦١١٥٧

(٢٢)٢١/٠٦/٢٠١٢

، معھد تعلیمى) اینسرم( اینستیتوت ناشیونال دى ال سنت ایة دى ال ریثیریش (٧١)

مكتب عبدالھادى(٧٤)

مثبطات جدیده لسیكلوفیلینات واستخداماتھا (٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
) اینسرم( اینستیتوت ناشیونال دى السنت ایة دى الریثیریش -١:مـــن
ـ ٣. اى سریتیل فال دى مارن –س ـ یوفیفیرسیتى باری٢یونیفیرسیتى مونتبیلیر- ١:الـــى

اینستیتوت ـ٥ـ سنتر ناشیونال دى ال ریسیرش ساینتیك ٤اسیستانس بایلیك ـ ھوبیتو دى باریس 
) اینسرم( دى الریثیریش ناشیونال دى السنت ایة 

١٢/٠٥/٢٠١٥:بـتاریخ

٢-



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

دة براءات االختراع جر

تب براءات االختراع تب براءات االختراعم م

)٧٧٦(العدد رقم ٢٠١٦ابریلعدد  



١

فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ة العدد - ii----------------------------------------------افتتاح

ة - انات الببلیوجراف iii--------------------------------------رموز الب

ة رموز الدول - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم iv----------------------األعضاء 

ة - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم ع رموز الدول األعضاء  v-------------------تا

ة - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم ع رموز الدول األعضاء  vi-------------------تا

ات التى- الطل ان  س٢٠١٦مارستم قبولها خالل شهرب ار ١----والمقدمة فى اطارمعاهدة 

البراءات الصادرة خالل شهر - ان  ٧١-------------------------٢٠١٦مارسب

ة- انتقال الملك ان  ٥٩------------------------------------------ب

ة  ان بتعدیل اسم الشر ٦٥-------------------------------------ب

٦٩---------------------- متنازل عنھبیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا-

ــا - ــ ات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ الطل ان  ٩٧-------------------ب

٩٩---------------------كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات بیان

ان - البراءاتبی ا وفقب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق انون حمًـاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
سنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم  ----------------------لعدم سداد الرسوم ال

-

١٠٢

ان - اتبی ا وفقبالطلب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق ام ًـاالت انون حمألحك ة ق وق الملكی ة حق ای
سنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم  ----------------------لعدم سداد الرسوم ال

-

١١٤

١٥٠-------------------------------------------------------------------------استدراك نشر قبول -

١٥٢------------------------------------------------------------------------استدراك نشر صادر -



(i)

تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم ا ، ومن هنا تن ًتجارا أو صناع اختـراع، للحفـا علـى تلـك ً

.قاألعمال وحقو أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ا  ات ، ورطها إلكترون ًوالشر
ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــو ً، وتطلــب ذلــك جهــودا  نوره ل

رة  ة الف ة حقو الملك قمتوافقا مع قانو حما ن ً.

ع  ــا وهــو تــشج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج
ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المـــستو االجتمـــاعى للفـــرد ، تـــسو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للـــش

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانو رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧ندخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانو رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢نالخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢نثم قانو رقم وم والنماذج الصناع

ة حقو الم٢٠٠٢ حما رةقوالخاص  ة الف مقتضى القانو األخیر فإنه یلزم لك نو

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــو  حما ح االهتمــام  ــة القــر الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها قوممــا ال شــك ف ن

رة فى جم ة الف ة حقو المخترعین والمبتكرن الملك قع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــر الجدیــد ، و نمالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م

ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
١١رقم البراءة

١٢نوع البراءة

٢١رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد ٢٢تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  ٣١:  رقـم األس

ة   ق خ األس ٣٢:تار

قیـة  ٣٣:دولة األس

خ النشر عن قبول  ٤٤البراءةطلب تار

٥١التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع ٥٤تسم

٧١اسم طالب البراءة 

٧٢اسم المخترع

٧٣اسم الممنوح له البراءة

یل ٧٤اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

( v )



iv

ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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 )



١١٤
١١٤

بیان
ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة



١١٥
١١٥

٢٠١٠١٠١٧٩٩ (٢١)

٢٥/١٠/٢٠١٠ (٢٢)

مثبطات نشاط كیناز تیروسین البروتین       (٥٤)

METHYLGENE INC. -SAAVEDRA ,Oscar Mario -MANNION ,Michael-
UNO ,Tetsuyuki-RAEPPEL ,St?phane-ISAKOVIC ,Ljubomir -

GAUDETTE ,Fr?d?ric -CLARIDGE ,Stephen William -KISHIDA ,Masashi -
ZHAN ,Lijie -VAISBURG ,Arkadii

(٧١)

BERESKIN &PARR LLP (٧٤)

١-

٢٠٠٥٠٨٠٤٧٧ (٢١)

٢٠/٠٨/٢٠٠٥ (٢٢)

طریقة لتقلیل تكون االكریالمید فى االطعمة  المعالجة  حراریا (٥٤)

FRITO -LAY NORTH AMERICA ,INC (٧١)

سمرأحمد اللباد (٧٤)

٢-

٢٠٠٦٠٣٠١٢٢ (٢١)

٣٠/٠٣/٢٠٠٦ (٢٢)

تركیب لتدعیم منفاخ متعدد الفتحات الخاص بجھاز مكیف الھواء  من نوع سبلیت  (٥٤)

PONG KOOCHINGCHAI (٧١)

شركة ابوستة وشركاه للخدمات اإلداریة و االستشاریة (٧٤)

٣-



١١٦ ١١٦

٢٠٠٥٠٨٠٤٨٧ (٢١)

٢٢/٠٨/٢٠٠٥ (٢٢)

مشتقات بیرازولو بریدین  (٥٤)

PALAU PHARMA S.A (٧١)

ھـدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

٤-

٢٠٠٦٠٨٠٧٦٧ (٢١)

١٦/٠٨/٢٠٠٦ (٢٢)

یمیراز فیروسىمثبطات بول (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

٥-

٢٠٠٧٠٨٠٨٥٩ (٢١)

١٥/٠٨/٢٠٠٧ (٢٢)

جھاز لتحویل قذیفة لترتیبة سالح (٥٤)

Patria Vammas OY (٧١)

مروان دمحم أحمد الخولي (٧٤)

٦-



١١٧ ١١٧

٢٠٠٩٠٦٠٩٧٣ (٢١)

٢٤/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

عملیة لتحضیر مشتق بنزیمیدازول (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

مكتب ھدى احمد عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (٧٤)

٧-

٢٠٠٩٠٨١١٩٧ (٢١)

٠٩/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

تحضیرھا واستخدامھا في العالج. مشتقات ازا ثاني الكان حلقي  (٥٤)

SANOFI-AVENTIS (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٨-

٢٠٠٩٠٨١٢١٣ (٢١)

١٠/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

محبس بلیھ  /صمام خالط لتثبیت درجة حرارة المیاه/محبس صغیر/ مكنة سیفون  (٥٤)

NABIL HANA MEKHAEIL AWAD (٧١)

نبیل حنا میخائیل عوض (٧٤)

٩-



١١٨ ١١٨

٢٠٠٩٠٨١٢٤٠ (٢١)

١٧/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

مشتقات اریل حمض كاربوكسیل أمید ھكسیل الحلقى (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

١٠-

٢٠٠٩٠٨١٢٦١ (٢١)

٢٠/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

طریقة التعرف على الخالیا التي تعرض الحساسیة لتعدیل اإلشارات التي تتم بواسطة مستقبل عامل 
مة اللیفیة أوشكل متغیرمنھ نمواألرو

(٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

١١-

٢٠٠٩٠٨١٢٩٦ (٢١)

٣٠/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

متراكبة - منتج للعنایة الشخصیة یتضمن دكسترین حلقى كمادة عطریة  (٥٤)

THE PROCTER &GAMBLE COMPANY (٧١)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

١٢-



١١٩ ١١٩

٢٠١٠٠٨١٢٩٦ (٢١)

٠٢/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

مثبطات النزیم سیرین بروتیاز كبیره الحلقھ (٥٤)

IDENIX PHARAMACEUTICALS ,INC. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١٣-

٢٠١٠٠٨١٢٩٧ (٢١)

٠٣/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

مشتقھ فنیل بیرول جدیده (٥٤)

DAIICHI SANKYO COMPANY ,LIMITED (٧١)

شركھ أبو ستھ وشركاه للخدمات اإلداریھ واالستشاریھ (٧٤)

١٤-

٢٠١٠٠٨١٣٧٢ (٢١)

١٥/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

تركیبات تشتمل على االستروجینات النباتیھ االنتقائیھ لمستقبل استروجین بیتا والیاف غذائیھ (٥٤)

CM &D PHARMA LIMITED (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

١٥-



١٢٠ ١٢٠

٢٠١٠٠٨١٤٢٨ (٢١)

٢٥/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

بیرولو بیریمیدن كربوكسامید (٥٤)

NYCOMED GMBH (٧١)

شركھ المانیھ مساھمھ-تاكیدا جى ام بى اتش   (٧٤)

١٦-

٢٠١٠٠٨١٤٥١ (٢١)

٣٠/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

بلوره مركب بنزیمیدازول (٥٤)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANYLIMITED (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

١٧-

٢٠١٠٠٩١٤٦٨ (٢١)

٠١/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

شكل بللورى من مشتقات الفینیل امینو بیریمیدین (٥٤)

NATCO PHARMA LIMITED (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

١٨-



١٢١ ١٢١

٢٠١٠٠٩١٤٧٥ (٢١)

٠١/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

لفیروساتعوامل عالجیھ مضاده ل (٥٤)

BIOCRYST PHARMACEUTICALS ,INC. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١٩-

٢٠١٠٠٩١٤٩٩ (٢١)

٠٧/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

نظام تفاعل تخلیق مركب ھیدروكربون وطریقھ الزالھ جسیم دقیق (٥٤)

Japan Petroleum Exploration Co. ,Ltd.-NIPPON OIL CORPORATION -
Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-NIPPON STEEL

ENGINEERING CO. ,LTD. -COSMO OIL CO. ,LTD. -INPEX
CORPORATION

(٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٢٠-

٢٠١٠٠٩١٥٠٠ (٢١)

٠٧/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

- فیشرطریقھ ازالھ جسیمات مغناطیسیھ من الزیت الخام المصنع بطریقھ فیشرتروبش وطریقھ
تروبش لتصنیع الزیت الخام

(٥٤)

JX NIPPON OIL AND ENRGEY CORPORATION-Japan Petroleum
Exploration Co. ,Ltd. -Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-

NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,LTD.-COSMO OIL CO. ,LTD. -
INPEX CORPORATION

(٧١)

لدینھدى انیس سراج ا (٧٤)

٢١-



١٢٢ ١٢٢

٢٠١٠٠٩١٥٤٨ (٢١)

١٥/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

مركبات عضویھ (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٢٢-

٢٠١٠٠٩١٥٦١ (٢١)

١٦/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

ایمیدازولیدینون بھا استبدال واستخدامھا) بیرازولیل كربونیل(مشتقات  (٥٤)

AICURIS GMBH &CO .KG (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٢٣-

٢٠١٠٠٩١٥٦٣ (٢١)

١٩/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

مشتقھ رباعي ھیدروایزوكینولین جدیده (٥٤)

DAIICHI SANKYO COMPANY ,LIMITED (٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا ھالھ وحید احمد  (٧٤)

٢٤-



١٢٣ ١٢٣

٢٠١٠٠٩١٥٧٤ (٢١)

١٩/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

مركب نیتریل واستخدامھ لمكافحھ افھ مفصلیھ االرجل (٥٤)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY ,LIMITED (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٢٥-

٢٠١٠٠٩١٥٩٣ (٢١)

٢٢/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

المبنیھ على الھیدروكساماتBمثبطات دى اسیتیالز  (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

الدینھدى سراج  (٧٤)

٢٦-

٢٠١٠٠٩١٦١٢ (٢١)

٢٦/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

GTLطریقھ لتشغیل مصلح الغاز االصطناعى فى محطھ  (٥٤)

Japan Petroleum Exploration Co. ,Ltd.-CHIYODA CORPORATION -
NIPPON OIL CORPORATION -Japan Oil ,Gas and Metals National

Corporation-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,LTD.-COSMO OIL
CO. ,LTD. -INPEX CORPORATION

(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٢٧-



١٢٤ ١٢٤

٢٠١٠٠٩١٦٣١ (٢١)

٢٧/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

كبسوالت للوقایھ من االمراض القلبیھ الوعائیھ (٥٤)

FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CARDIOVASCULARES CARLOSIII-FERRER INTERNACIONAL S.A.

(٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٢٨-

٢٠١٠١٠١٦٧٥ (٢١)

١٠/١٠/٢٠١٠ (٢٢)

طریقھ لفصل ناتج التكثیف لعملیھ العاده التشكیل بالبخار (٥٤)

UHDE GMBH (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٢٩-

٢٠١١٠١٠٠٠٨ (٢١)

٠٢/٠١/٢٠١١ (٢٢)

;٩٤٥&#-TNFمتعدده االھداف لمضاد بروتینات ربط  (٥٤)

Emergent Product Development Seattle ,LLC (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٣٠-



١٢٥ ١٢٥

٢٠١١٠١٠٠٠٩ (٢١)

٠٢/٠١/٢٠١١ (٢٢)

IL٦مستحضرات عالجیھ مناعیھ  (٥٤)

Emergent Product Development Seattle ,LLC (٧١)

ادسمر احمد اللب (٧٤)

٣١-

٢٠١١٠١٠٠٦٩ (٢١)

١٠/٠١/٢٠١١ (٢٢)

طریقھ للعالج باستخدام ابروسارتان  (٥٤)

ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٣٢-

٢٠١١٠١٠٠٧٧ (٢١)

١٢/٠١/٢٠١١ (٢٢)

موسومھ باالشعاعTRB M٨مستقبل لیجندات   (٥٤)

JANSSENPHARMACEUTICA NV (٧١)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

٣٣-



١٢٦ ١٢٦

٢٠١١٠١٠١١٩ (٢١)

١٩/٠١/٢٠١١ (٢٢)

مشتقات سلفامید مستبدلھ جدیده (٥٤)

JANSSEN PHARMACEUTICA NV (٧١)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

٣٤-

٢٠١١٠١٠١٢٤ (٢١)

١٩/٠١/٢٠١١ (٢٢)

١ھیدروكسى ستیروید دیھیدروجیناز -بیتا١١مثبطات حلقیھ لـ  (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH-VITAE
PHARMACEUTICALS ,INC

(٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٣٥-

٢٠١١٠٢٠١٧٦ (٢١)

٠٦/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

لموضعیھ الموقتھاستخدام اندرونیدارون لتحضیر دواء للوقایھ من السكتھ او نوبات قلھ الدمویھ ا (٥٤)

SANOFI-AVENTIS (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٣٦-



١٢٧ ١٢٧

٢٠١١٠٢٠١٩٧ (٢١)

٠٦/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

HPVلقاح مضاد لـ  (٥٤)

(٧١)

وكیل براءات-ھدى سراج الدین  (٧٤)

٣٧-

٢٠١١٠٢٠٢٠٨ (٢١)

٠٦/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

لنظام توصیل عقار محتوى على استرادیو (٥٤)

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (٧١)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا (٧٤)

٣٨-

٢٠١١٠٢٠٢٥٢ (٢١)

١٤/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

cMETمثبطات  (٥٤)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٣٩-



١٢٨ ١٢٨

٢٠١١٠٣٠٣٣٣ (٢١)

٠١/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

مثبطات حلقیھ غیر متجانسھ لمستقبالت الھیستامین لمعالجھ المرض (٥٤)

ALCON RESEARCH ,LTD -KALYPSYS INC (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٤٠-

٢٠١١٠٣٠٣٤٣ (٢١)

٠٢/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

منشط جنسى وماده خافضھ للوزن  (٥٤)

DIA EL -DIN MOHAMED ABDEL RAHMAN (٧١)

(٧٤)

٤١-

٢٠١١٠٤٠٥٠٤ (٢١)

٠٣/٠٤/٢٠١١ (٢٢)

مركبات نیتروجینیھ حلقیھ غیر متجانسھ، طریقھ تحضیرھا و استخدامھا كعقاقیر مضاده للجراثیم (٥٤)

NOVEXEL (٧١)

ماجده ھارون (٧٤)

٤٢-



١٢٩ ١٢٩

٢٠١١٠٤٠٥٥١ (٢١)

١٠/٠٤/٢٠١١ (٢٢)

مركبات نتروجینیھ حلقیھ غیر متجانسھ، طریقھ تحضیرھا و استخدامھا كعوامل مضاده للبكتریا (٥٤)

NOVEXEL (٧١)

او نادیھ ھارون/ماجده ھارون و (٧٤)

٤٣-

٢٠١١٠٤٠٦٢٤ (٢١)

١٩/٠٤/٢٠١١ (٢٢)

مضادات مستقبل اوریكسین ایزونیكوتین امید (٥٤)

MERCK SHARP &DOHME CORP (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

٤٤-

٢٠١١٠٤٠٦٤٣ (٢١)

٢٦/٠٤/٢٠١١ (٢٢)

JAKمركبات وطرق مثبطھ لبیرازولوبیریمیدین  (٥٤)

GENENTECH ,INC (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٤٥-



١٣٠ ١٣٠

٢٠١١٠٥٠٦٧٥ (٢١)

٠٢/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

خدام دابیجاتران اتیكسیالت او امالحھا بمظھر حمایھ محسن طرق لعالج او للمنع من التخثر باست
خالل عالج وارفارین التقلیدي

(٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (٧٤)

٤٦-

٢٠١١٠٥٠٦٧٦ (٢١)

٠٢/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

اتیكسیالیت او امالحھا مع تحسین الفعالیھ خالل طرق عالج او منع التخثر باستخدام دابیجاتران 
العالج التقلیدي للوارفارین

(٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (٧٤)

٤٧-

٢٠١١٠٥٠٧١٤ (٢١)

٠٩/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

بیررولیدونات (٥٤)

PFIZER LIMITED (٧١)

ھادى مكتب عبد ال (٧٤)

٤٨-



١٣١ ١٣١

٢٠١١٠٥٠٧١٦ (٢١)

٠٩/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

مختلف الحلقات وتحضیرھا واستخداماتھا العالجیھ-مشتقات كربامات من الكیل (٥٤)

SANOFI-AVENTIS (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٤٩-

٢٠١١٠٥٠٧٩٤ (٢١)

٢٢/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

لعین   طریقھ وجھاز للحد من نمو طول ا (٥٤)

THE MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN ,INC (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٥٠-

٢٠١١٠٥٠٨٦٦ (٢١)

٣٠/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

مركبات عضویھ    (٥٤)

INTRA -CELLULAR THERAPIES ,INC (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٥١-

٢٠١١٠٦٠٩٥٥ (٢١)

٠٩/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

ودوسیتاكسیلAVE٨٠٦٢اتحاد مضاد للورم یتضمن  (٥٤)

SANOFI (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٥٢-



١٣٢ ١٣٢

٢٠١١٠٦١٠٥٥ (٢١)

٢١/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

مركبات انثامین واستخدامھا لعالج االكتئاب (٥٤)

ASTRAZENECA AB (٧١)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

٥٣-

٢٠١١٠٦١٠٦٧ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

مركبات اندانیل (٥٤)

DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED (٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

٥٤-

٢٠١١٠٦١٠٦٨ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

مركبات امین حلقیھ (٥٤)

DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED (٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

٥٥-

٢٠١١٠٦١٠٧١ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

استخدام تركیب قابل للرغوه خالي تماما من عناصر اصلیھ فعالھ صیدلیا لعالج جلد االنسان (٥٤)

INTENDIS GMBH (٧١)

شادي فاروق مبارك  (٧٤)

٥٦-



١٣٣ ١٣٣

٢٠١١٠٦١٠٧٢ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

نظائر نیوكلیوسید (٥٤)

(٧١)

فاروق مبارك شادي  (٧٤)

٥٧-

٢٠١١٠٦١٠٧٣ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

فوسفورامیدات نیوكلیوسید (٥٤)

(٧١)

شادي فاروق مبارك (٧٤)

٥٨-

٢٠١١٠٦١٠٧٤ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

تخلیق نیوكلیوسیدات من البیورین (٥٤)

(٧١)

شادي فاروق مبارك  (٧٤)

٥٩-

٢٠١١٠٦١٠٩٩ (٢١)

٢٦/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

جھاز نقل حركھ متغیره بصفھ مستمره (٥٤)

SHIN ,Hyun Woo -SIN ,Yong Chol (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٦٠-



١٣٤ ١٣٤

٢٠١١٠٧١١٦٢ (٢١)

٠٧/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

تركیبات لتعزیز نمو االظافر (٥٤)

ALLERGAN ,INC (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٦١-

٢٠١١٠٧١٢٣٧ (٢١)

٢٥/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

ازا ثنائي حلقي -١-)میثیل) بیریدینیل-٣((-٢-N-)٢S,٣R(التطبیقات العالجیھ وطریقھ تحضیر 
]٢.٢.٢[

(٥٤)

TARGACEPT ,INC (٧١)

شادى فاروق مبارك (٧٤)

٦٢-

٢٠١١٠٨١٣١٨ (٢١)

٠٧/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

عكسیھ عن طریق اعطاء عقاقیر سبایجیلمرتركیبھ صیدالنیھ لعالج التفاعالت ال (٥٤)

FREIE UNIVERSITAT BERLIN (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٦٣-

٢٠١١٠٨١٣٤٩ (٢١)

١١/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

بیریدین كمثبطات كیناز] A- ، ٥، ١[تریازولو ] ٤، ٢، ١[مركبات  (٥٤)

FOVEA PHARMACEUTICALS (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٦٤-



١٣٥ ١٣٥

٢٠١١٠٨١٣٧٧ (٢١)

١٧/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

متغیرات ملزمھ مصل مضاد لاللبیومین محسن (٥٤)

GLAXO GROUP LIMITED (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٦٥-

٢٠١١٠٨١٣٧٨ (٢١)

١٧/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

متغیرات ملزمھ مصل مضاد لاللبیومین محسن (٥٤)

GLAXO GROUP LIMITED (٧١)

شركھ محدوده انجلیزیھ- جالكسو  جروب لیمتد   (٧٤)

٦٦-

٢٠١١٠٨١٣٩٥ (٢١)

٢٢/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

حبیبات من اكسید الماغنیسیوم (٥٤)

KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO. ,LTD (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٦٧-

٢٠١١٠٩١٥٠٦ (٢١)

١٢/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

TRPA١ر مشتقات فیوروبریمیدین دیونات كمثبطات المستقبالت  طریقھ لتحضی (٥٤)

GLENMARK PHARMACEUTICALS ,S.A. (٧١)

اسامھ دمحم دمحم اسماعیل  (٧٤)

٦٨-



١٣٦ ١٣٦

٢٠١١٠٩١٥٠٧ (٢١)

١٢/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

الت لمستقب)كمنظمات (بیریمیدین دیونات كمثبطات - طریقھ لتحضیر مشتقات ایزوثیازولو
TRPA١

(٥٤)

GLENMARK PHARMACEUTICALS ,S.A (٧١)

اسامھ دمحم دمحم اسماعیل  (٧٤)

٦٩-

٢٠١١٠٩١٥٢١ (٢١)

١٤/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

نظام فصل عامل حفز        (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-Japan

Petroleum Exploration Co. ,Ltd-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,
LTD

(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٧٠-

٢٠١١٠٩١٥٣٤ (٢١)

١٥/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

مشتقھ امید (٥٤)

DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED (٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

٧١-

٢٠١١٠٩١٥٣٨ (٢١)

١٥/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

وجلیسرول، وتحضیرھا c٧الى c١تركیبات محتویھ على جلیسریدات احادیھ من احماض عضویھ 
واستخدامھا كعوامل مضاده للبكتیریا ومضاده للفطریات 

(٥٤)

CANTINI ,Fernando (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٧٢-



١٣٧ ١٣٧

٢٠١١٠٩١٥٤٣ (٢١)

١٨/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

مشتقات ترایازول كمثبطات لمستقبل الفازوبریسین لعالج القصور القلبي (٥٤)

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (٧١)

شادي فاروق مبارك  (٧٤)

٧٣-

٢٠١١٠٩١٥٤٧ (٢١)

١٨/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

طریھ االخرىتركیبات لقاحات و طرق لعالج فطر المیكور و االمراض الف (٥٤)

LOS ANGELES BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE AT HARBOR-
UCLA MEDICAL CENTER

(٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٧٤-

٢٠١١٠٩١٥٧٠ (٢١)

٢١/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

طریقھ النتاج وقود سائل و نظام النتاج وقود سائل (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-NIPPON

STEEL ENGINEERING CO. ,LTD-Japan Petroleum Exploration Co. ,Ltd.

(٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٧٥-

٢٠١١٠٩١٥٧٥ (٢١)

٢١/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

سترویدیھ لھا فاعلیھ جلوكوكورتیكوید] C-٢، ٣[مشتقات امید جدیده من مركبات  (٥٤)

ASTRAZENECA AB (٧١)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

٧٦-



١٣٨ ١٣٨

٢٠١١٠٩١٦٠٢ (٢١)

٢٥/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

عملیھ النتاج مركب حمض كربوكسیلي (٥٤)

JAPAN TOBACCO INC (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٧٧-

٢٠١١٠٩١٦١١ (٢١)

٢٦/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

طریقھ تصنیع ونظام تصنیع  للھیدروكربونات السائلھ (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-Japan

Petroleum Exploration Co. ,Ltd-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,
LTD

(٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٧٨-

٢٠١١١٠١٦٧٨ (٢١)

٠٥/١٠/٢٠١١ (٢٢)

ثنائیھ الخصوصیھ- c-Metمضاده/ - ٣-ErbBاجسام مضاده مضاده (٥٤)

ROCHE GLYCART AG (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٧٩-

٢٠١١١٠١٧٠٧ (٢١)

١١/١٠/٢٠١١ (٢٢)

للفطریاتمخالیط مبیده  (٥٤)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (٧١)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا (٧٤)

٨٠-



١٣٩ ١٣٩

٢٠١٢٠٣٠٤٥٥ (٢١)

١٤/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

كمین الكترونى ثابت ومتحرك (٥٤)

yehia abdul ?Fattah mohammed  al -sayed hazzah (٧١)

یحیى عبد الفتاح دمحم السید ھزاع (٧٤)

٨١-

٢٠١٢٠٣٠٤٨٩ (٢١)

٢٠/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

مخصب حیوى بكتیرى لمعالجھ االراضى الجیریھ                    (٥٤)

FATEN MOHY ELPINE MOHAMED (٧١)

فاتن محي الدین دمحم دمحم الحنفي (٧٤)

٨٢-

٢٠١٢٠٨١٣٩٤ (٢١)

١٢/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

مركب استر و استخدامھ (٥٤)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY ,LIMITED (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٨٣-

٢٠١٢٠٨١٣٩٧ (٢١)

١٢/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

مركبات بیرازولوبیریدین، بیرازولوبیرازین، بیرازولوبیریمیدین، بیرازولوثیوفین وبیرازولوثیازول 
ومركبات وطرق لمعالجھ اختالل الوظائف العصبیھMGLUR٤ایره لـ كمعززات تجاسمیھ مغ

(٥٤)

VANDERBILT UNIVERSITY (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٨٤-



١٤٠ ١٤٠

٢٠١٢٠٨١٤٣٨ (٢١)

٢٣/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

بیرازین واستخدامھ كمثبط إنتیجراز [A-١,٢] بیروید - ٢H-تترا ھیدرو- ،٤،٨، ١،٣مشتق 
HIV

(٥٤)

JAPAN TOBACCO INC (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٨٥-

٢٠١٢٠٨١٤٧٢ (٢١)

٣٠/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

محطات تركیز الطاقة الشمسیة بالتراكم  مع استخدام المرایا (٥٤)

MOHAMMED AHMED ALGAMIL AHMED ABDUL HAFEZ (٧١)

دمحم احمد الجمیل احمد (٧٤)

٨٦-

٢٠١٢٠٩١٦٢٢ (٢١)

٢٣/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

جھاز لترشیح السوائل (٥٤)

PANTREON GMBH (٧١)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

٨٧-

٢٠١٢٠٩١٦٤٠ (٢١)

٢٤/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

طریقة بدء عمود تكریر (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-Japan

Petroleum Exploration Co. ,Ltd-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,
LTD

(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٨٨-



١٤١ ١٤١

٢٠١٢٠٩١٦٦٩ (٢١)

٢٧/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

طریقھ تحضیر عامل محفز منشط لتفاعل تخلیق فیشروتروبش ، وطریقھ تحضیر عجینھ مائیھ 
فزه ، وطریقھ لتوفیر عجینھ مائیھ محفزه لمفاعل تخلیق فیشروتروبشمح

(٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD.-
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-NIPPON

STEEL ENGINEERING CO. ,LTD.-Japan Petroleum Exploration Co.,Ltd.

(٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٨٩-

٢٠١٢٠٩١٦٧٠ (٢١)

٢٧/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

طریقة تحضیر ھیدروكربون (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-Japan

Petroleum ExplorationCo. ,Ltd-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,
LTD

(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٩٠-



١٤٢ ١٤٢

٢٠١٢١٠١٧٩١ (٢١)

٢١/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

حاویھ لھا جدران جانبیھ یمكن طیھم واحد فوق االخر (٥٤)

IFCO SYSTEMS GMBH (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٩١-

٢٠١٢١٢١٩٨٦ (٢١)

٠٢/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

تركیب كیمیائى مستقر (٥٤)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (٧١)

سھیر میخائیل رزق (٧٤)

٩٢-

٢٠١٢١٢٢٠٧٩ (٢١)

١٨/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

محطھ تنقیھ الھواء بطاقھ الریاح (٥٤)

EKRAM   HENARY COSTAKI (٧١)

ناھد خلیفھ عالم (٧٤)

٩٣-



١٤٣ ١٤٣

٢٠١٣٠٣٠٣٦٨ (٢١)

٠٦/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

H.٢.M.Sسالح الردع (٥٤)

Hazem Saaid gaber Abd el fatah (٧١)

حازم سعید جابر عبد الفتاج (٧٤)

٩٤-

٢٠١٣٠٣٠٤٤٧ (٢١)

١٩/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

فلورو لالستخدام في العالج المضاد للفیروسات-'٢نیوكلیوزید بھا استبدال عند -نظائر كربا (٥٤)

GILEAD SCIENCES ,INC (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٩٥-

٢٠١٣٠٣٠٤٤٩ (٢١)

٢٠/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

النجاره والمحاره (٥٤)

Fathi Ahmed Azhari Jaballah (٧١)

فتحى احمد ازھرى جاب هللا (٧٤)

٩٦-



١٤٤ ١٤٤

٢٠١٣٠٣٠٤٥١ (٢١)

٢٠/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

نظافھ وتعمیر البیئھ (٥٤)

Fathi Ahmed Azhari Jaballah (٧١)

فتحى احمد ازھرى جاب هللا (٧٤)

٩٧-

٢٠١٣٠٣٠٤٧٩ (٢١)

٢١/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

المنظومھ  المتكاملھ لتطویر وتخزین الطاقھ المتجدده تطبیق فى الطاقھ الشمسیھ (٥٤)

Ibrahim rady elsherbiny  ali-Eslam Mohamed Abd-Elaziz-Amr Mohamed
Saliman

(٧١)

عمو دمحم سلیمان (٧٤)

٩٨-

٢٠١٣٠٣٠٤٩٧ (٢١)

٢٥/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

استخدام شفرات دواره الداره الملفات الثابتھ لمولدات التربینات الھوائیھ (٥٤)

Amr Asaad Mohamed (٧١)

(٧٤)

٩٩-



١٤٥ ١٤٥

٢٠١٣٠٣٠٤٩٩ (٢١)

٢٦/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

ھ مشتركھ بین المنظف الصناعى والصابونتركیب (٥٤)

Abdel Rahman Hassan Al -Taweel (٧١)

عبد الرحمن حسن الطویل (٧٤)

١٠٠-

٢٠١٣٠٣٠٥١٦ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

جھاز النانو لتحسین اداء المعدات (٥٤)

Enas Hasan Ahmed Mohamed. (٧١)

.ایناس حسن احمد دمحم (٧٤)

١٠١-

٢٠١٣٠٣٠٥١٧ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

جھاز حساس للمجال المغناطیسي (٥٤)

Enas Hasan Ahmed Mohamed. (٧١)

.ایناس حسن احمد دمحم (٧٤)

١٠٢-



١٤٦ ١٤٦

٢٠١٣٠٣٠٥١٨ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

.جھاز زمزم لمغنطھ المیاه (٥٤)

Enas Hasan Ahmed Mohamed. (٧١)

.ناس حسن احمد دمحمای (٧٤)

١٠٣-

٢٠١٣٠٣٠٥١٩ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

جھاز سوالر للتكثیف الحراري (٥٤)

Enas Hasan Ahmed Mohamed. (٧١)

.ایناس حسن احمد دمحم (٧٤)

١٠٤-

٢٠١٣٠٣٠٥٢٠ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

.جھاز النانو لتحسین اداء المعدات (٥٤)

Enas Hasan Ahmed Mohamed. (٧١)

.ایناس حسن احمد دمحم (٧٤)

١٠٥-



١٤٧ ١٤٧

٢٠١٣٠٧١٢٤٦ (٢١)

٣١/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

-٨-ھیدروكسي-٤-)یل- ٣- میثیل بیفنیل-٤-فلورو- '٣- كلورو-'٤(- ٣- )٨s،٥s(استخدام 
للعالج) Aالمركب (ون -٢-ین-٣-دیس] ٥-٤[أزاسبیرو-١-میثوكسي

(٥٤)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (٧١)

شادي فاروق مبارك (٧٤)

١٠٦-

٢٠١٣٠٧١٢٥١ (٢١)

٣١/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

صندوق (٥٤)

IFCO SYSTEMS GMBH (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

١٠٧-

٢٠١٣٠٨١٢٧٥ (٢١)

٠٥/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

صندوق للعرض والنقل (٥٤)

IFCO SYSTEMS GMBH (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

١٠٨-



١٤٨ ١٤٨

٢٠١٣٠٨١٣١٨ (٢١)

١٨/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

أیزو كینولینول كمثبطات إلنزیم فوسفو داي إستیراز - ٣-داي ألكوكسي  -٧، ٦مشتقات 
١٠)PDE١٠A(

(٥٤)

ALLERGAN ,INC (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

١٠٩-

٢٠١٣٠٩١٤٠٨ (٢١)

٠٩/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

یل- ٨- یوریدو أیزو كینولین -٣مشتقات  (٥٤)

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD (٧١)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

١١٠-

٢٠١٤٠٤٠٦٣٩ (٢١)

٢٣/٠٤/٢٠١٤ (٢٢)

طریقة لتركیب حوض مرحاض على جدار ومجموعة تركیب مستخدمة لتركیبھ (٥٤)

ECZACIBASI YAPI GERECLER ?SANAY?VE TICARET ANONIM
S?RKET?

(٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

١١١-

٢٠١٤٠٧١١٠٨ (٢١)

٠٢/٠٧/٢٠١٤ (٢٢)

مفتاح واسطوانھ غلق انبوبیھ قرصیھ (٥٤)

Abloy Oy (٧١)

ناھد ودیع رزق ترزي (٧٤)

١١٢-



١٤٩ ١٤٩

٢٠١٤٠٨١٣٠٠ (٢١)

١٣/٠٨/٢٠١٤ (٢٢)

الفیروسیھFlavivirideaلمعالجھ االصابات بعدوى ھبتان] ٤، ٢[مركبات سبیرو  (٥٤)

UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION ,INC. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١١٣-



٢١ ٢١

انبی
٢٠١٦مارسبالبراءات الصادرة خالل شھر 



٢٢ ٢٢

٢٧٤٨٠ (١١)

٢٠٠٨٠٩١٤٩٥ (٢١)

٠٧/٠٩/٢٠٠٨ (٢٢)

شعبان دمحم غنیم طارق دمحم/ المھندس

ع.م.ش االتحاد ـ ارض الشركة ـ الشرابیة ـ شبرا مصر ـ ج١٤

(٧١)

طارق دمحمشعبان دمحم غنیم / المھندس (٧٢)

(٧٣)

ایمن دمحم شعبان دمحم غنیم (٧٤)

طریقھ توصالت الكھرباء االمنھ داخل المبانى (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

١-

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠٢ M ٥/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٣ ٢٣

٢٧٤٨١ (١١)

٢٠١٣١٠١٥٧٤ (٢١)

١٠/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

BASFSE

٦٧٠٥٦ LUDWIGSHAFEN - GERMANY,

(٧١)

JACOBMEIER, Olaf-TOMOVIC, Zeljko-KAMPF, Gunnar (٧٢)

(٧٣)

طھ حنفى محمود (٧٤)

عملیھ النتاج رغاوي البولي یوریثین جامده (٥٤)

١١١٦٢٦٧٩.٢ - PCT/EP٢٠١٢/٠٥٦٤٨٥ (٣١)

١٥.٠٤.٢٠١١. - ١١/٠٤/٢٠١٢ (٣٢)

٢-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٣٢ B ٢٧/٤٠;C ٠٨ G ١٨/٠٩;C ٠٨ J ٩/١٤;C ٠٨ G ١٨/٧٦;C ٠٨ G
١٨/٤٠

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٤ ٢٤

٢٧٤٨٢ (١١)

٢٠١٣١٠١٥٧٥ (٢١)

١٠/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

BASFSE

٦٧٠٥٦ LUDWIGSHAFEN – GERMANY,

(٧١)

JACOBMEIER, Olaf-TOMOVIC, Zeljko-KAMPF, Gunnar (٧٢)

(٧٣)

طھ حنفى محمود  (٧٤)

عملیة إلنتاج رغاوي البولي یوریثین جامدة (٥٤)

١١١٦٢٦٦٤.٤ - PCT/EP٢٠١٢/٠٥٦٦٩٩ (٣١)

١٥.٠٤.٢٠١١. - ١٢/٠٤/٢٠١٢ (٣٢)

٣-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٨ G ١٠١/٠٠;C ٠٨ G ١٨/٤٨;C ٠٨ G ١٨/٧٦;C ٠٨ G ١٨/٦٦;C ٠٨
G ١٨/٥٠

(٥١)

سنة٢٠: دة الحمایةم



٢٥ ٢٥

٢٧٤٨٣ (١١)

٢٠١٢٠٣٠٥٧٧ (٢١)

٢٩/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

١-SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD – JAPAN

٢-VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE

٥٤ rue Anatole France F-٥٩٦٢٠ Aulnoye-Aymeries (FR)-٣٣-٥, Kitahama ٤-
chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka ٥٤١٠٠٤١ (JP)

(٧١)

GARD, Eric-PINEL, Eliette (٧٢)

(٧٣)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

عنصر انبوبي مسنن مقاوم للكشط وطریقھ لطالء العنصر (٥٤)

٠٩/٠٤٦٥٩ - PCT/EP٢٠١٠/٠٠٥٧٦٣ (٣١)

٣٠.٠٩.٢٠٠٩. - ٢١/٠٩/٢٠١٠ (٣٢)

٤-

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-C١٠M ١٠٣/٠٦; C١٠N ٣٠/٠٦; C١٠M ٣٠/١٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٦ ٢٦

٢٧٤٨٤ (١١)

٢٠١١١١١٩٠٣ (٢١)

١٣/١١/٢٠١١ (٢٢)

INC -SIEMENS INDUSTRY ,SAUDI ARABIAN OIL COMPANY

٣٣٣٣ OLD MILTON PARKWAY ALPHARETTA, GEORGIA ٣٠٠٠٥ -
U.S.A, US-P.O .BOX ٥٠٠٠ DHAHRAN, ٣١٣١١ - S.A, SA

(٧١)

SCHULTZ, Thomas, E-CONNER, William, G (٧٢)

(٧٣)

یوسف دمحم حافظ (٧٤)

معالجھ التركیزات المنخفضھ من الفاقد المائىلنظام وطریقھ  (٥٤)

٦١/٢٢٤,٠١١ - PCT/US٢٠١٠/٠٤١٣١٧ (٣١)

٠٨.٠٧.٢٠٠٩. - ٠٨/٠٧/٢٠١٠ (٣٢)

٥-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ٣/٣٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧ ٢٧

٢٧٤٨٥ (١١)

٢٠١٢١٢٢٠١٢ (٢١)

٠٥/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

XYLEM IP HOLDINGS LLC

١١٣٣ WESTCHESTER AVENUE WHITE PLAINS, NEW YORK ١٠٦٠٤ -
US

(٧١)

SODERGARD, Bengt (٧٢)

(٧٣)

سھیر میخائیل رزق (٧٤)

لة شفط لتوصیل أنابیب شفط لمضخة طرد مركزى جاف مثبتةوص (٥٤)

٧-١٠٥٠٥٩٠ - PCT/SE٢٠١١/٠٥٠٧٠٠ (٣١)

٠٩.٠٦.٢٠١٠. - ٠٨/٠٦/٢٠١١ (٣٢)

٦-

SE - SE (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠٤ D ٢٩/٤٢;E ٠٣ F ٥/٢٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨ ٢٨

٢٧٤٨٦ (١١)

٢٠١١٠٢٠٢٩٤ (٢١)

٢٣/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

SGL CARBON SE

RHEINGAUSTR. ١٨٢ ٦٥٢٠٣ WIESBADEN - GERMANY, DE

(٧١)

EDLINGER, Alfred (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

طرق لتصنیع مواد صلبھ او منصھره (٥٤)

A ١٣٢٩/٢٠٠٨ - PCT/AT٢٠٠٩/٠٠٠٣٢٩ (٣١)

٢٧.٠٨.٢٠٠٨. - ٢٥/٠٨/٢٠٠٩ (٣٢)

٧-

AT - AT (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٢٢ B ٥/١٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٩ ٢٩

٢٧٤٨٧ (١١)

٢٠١٢٠٩١٦٨٧ (٢١)

٣٠/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

ALSTOM TECHNOLOGY LTD

BROWN BOVERI STRASSE ٧ , CH-٥٤٠٠ BADEN - CH,

(٧١)

JOSUHN-KADNER, Burkhard-CARRONI, Richard (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

طریقھ لزیاده كفاءه محطھ تولید كھربائى مجھزه بمحرك توربینى یعمل بقوه الغاز، ومحطھ تولید 
كھربائى الجراء ھذه الطریقھ

(٥٤)

٠٠٤٧٧/١٠ - PCT/EP٢٠١١/٠٥٤٧٦٦ (٣١)

٠١.٠٤.٢٠١٠. - ٢٩/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

٨-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠٢ C ٧/٢٢٤;F ٢٤ J ٢/٠٠;F ٠٣ G ٦/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٠ ٣٠

٢٧٤٨٨ (١١)

٢٠١٢١١١٨٩٠ (٢١)

١١/١١/٢٠١٢ (٢٢)

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA

C. JORDI GIRONA, ٣١ –E-٠٨٠٣٤ BARCELONA - ES,

(٧١)

CALAFELL MONFORT, Margarita (٧٢)

(٧٣)

ودیع رزق ترزىناھد (٧٤)

عملیة العادة تدویر المخلفات الورقیة و المنتج الذي یتم الحصول علیھ منھا و استخداماتھ (٥٤)

١٠٣٨٢١٢٣.٧ - PCT/IB٢٠١١/٠٥٢١٢٧ (٣١)

١٤.٠٥.٢٠١٠. - ١٦/٠٥/٢٠١١ (٣٢)

٩-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨- D ٢١ B ١/٠٢ ,;D ٢١ B ١/٣٤; D١٢ C ٥/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣١ ٣١

٢٧٤٨٩ (١١)

٢٠١٣٠١٠١٤٢ (٢١)

٢٨/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

THE GILLETTE COMPANY

WORLD SHAVING HEADQUARTERS IP/LEGAL PATENT DEPARTM
ENT- ٣E ONE GILLETTE PARK BOSTON, MASSACHUSETTS ٠٢١٢٧-
US

(٧١)

WITKUS, Stephen, Charles-WALKER, Vincent, Paul, JR. (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

خرطوشة حالقة ذات جیومتریة شفرة مكتومة (٥٤)

١٢/٨٤٩,٤٢٩ - PCT/US٢٠١١/٠٤٦٤١١ (٣١)

٠٣.٠٨.٢٠١٠. - ٠٣/٠٨/٢٠١١ (٣٢)

١٠-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٦ B ٢١/٤٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٢ ٣٢

٢٧٤٩٠ (١١)

٢٠١٣٠٥٠٨٦٦ (٢١)

٢٢/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

DUCOOL LTD.

KIBBUTZ HAHOTRIM ٣٠٨٧٠ D.N. HOFF HACARMEL - IL,

(٧١)

FORKOSH, Dan (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

نظام تكییف الھواء (٥٤)

- PCT/US٢٠١٠/٠٥٧٨٤٠ (٣١)

 - ٢٣/١١/٢٠١٠ (٣٢)

١١-

US - (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ D ٥٣/٢٦;F ٢٤ F ٥/٠٠;F ٢٤ F ٣/١٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٣ ٣٣

٢٧٤٩١ (١١)

٢٠١٣٠٧١٢٠٠ (٢١)

٢٢/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

SOCIEDAD LIMITADABIOFUNGITEK

PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA, EDIFICIO ٨٠٠, ٢ PLANTA E-
٤٨١٧٠ ZAMUDIO (BIZKAIA) - ES

(٧١)

UGALDE MARTINEZ, Unai Ona-RODRIGUEZ URRA, Ana Belen-
UBEGUN LIZASO, Ainara

(٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

تركیبة للصحة النباتیة تتضمن زیوت أساسیة لتحفیز نشاط مضاد للفطریات (٥٤)

P٢٠١١٣٠٣٩٠ - PCT/ES٢٠١٢/٠٧٠٠٠٥ (٣١)

١٨.٠٣.٢٠١١. - ٠٥/٠١/٢٠١٢ (٣٢)

١٢-

ES - ES (٣٣)

Int.Cl.٨- A٠١N ٦٥/٠٠; ٥٩/٠٠; ٦٥/٢٠; ٦٥/٢٢; ٦٥/٢٦; ٦٥/٢٨; ٦٥/٥٩;
٦٥/٢٤, &A١٠P ٣/٠٠;

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٤ ٣٤

٢٧٤٩٢ (١١)

٢٠١٣٠٩١٤٥١ (٢١)

١٧/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V

STATIONSSTRAAT ٧٧, NL- ٣٨١١ MH AMERSFOORT - NL

(٧١)

TALMA, AUKE , GERARDUS-REIJNDERS, JOHANNES MARTINUS
GERARDUS MARIA-KOERS, FREDERIK WILLEM KAREL

(٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

عملیة لتحضیر محلول مسرع (٥٤)

١١١٥٩٥٦٤.١ - PCT/EP٦١/٤٦٧,٥٦٩-٢٠١٢/٠٥٤٩٣٣ (٣١)

٢٤/٠٣/٢٠١١. - ٢٥.٠٣.٢٠١١. - ٢١/٠٣/٢٠١٢ (٣٢)

١٣-

EP - US - EP - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٨ F ٢٩٩/٠٤;C ٠٨ K ٥/٠٠;C٠٨K ٣/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٥ ٣٥

٢٧٤٩٣ (١١)

٢٠٠٧٠٥٠٢٨١ (٢١)

٣٠/٠٥/٢٠٠٧ (٢٢)

یسرى دمحم محمود ابراھیم / أ

ع.م.ده ، نھایة محطة مدكور ـ فیصل ـ جیزة ـجمش الع١

(٧١)

یسرى دمحم محمود ابراھیم/ أ (٧٢)

(٧٣)

أحمد فیصل دمحم محمود (٧٤)

خلطھ البنتوینت مع الزیت المعدنى الخفیف (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

١٤-

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٢٥/٠٢ (٥١)

سنة٢٠:مدة الحمایة



٣٦ ٣٦

٢٧٤٩٤ (١١)

٢٠١٢٠٩١٤٨٥ (٢١)

٠٢/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

MOS HOLDINGS NC

٣٠٣٣ CAMPUS DRIVE, SUITE E ٤٩٠ , PLYMOUTH, MN ٥٥٤٤١ –US

(٧١)

McLAUGHLIN, Michael-PEACOCK, Lawrence, Alan-STACEY, Samuel (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

تحتوي علي عناصر تغذیھ دقیقھ و طرق لعملھاتركیبھ سماد (٥٤)

٦١/٣١١,٠١١-٦١/٣٠٩,٨٩٤ - PCT/US٢٠١١/٠٢٥٨٨٠ (٣١)

٠٣.٠٣.٢٠١٠. - ٠٥.٠٣.٢٠١٠. - ٢٣/٠٢/٢٠١١ (٣٢)

١٥-

US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٥ B ١/٠٠;C ٠٥ G ٣/٠٠;C ٠٥ D ٩/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٧ ٣٧

٢٧٤٩٥ (١١)

٢٠١٢٠٩١٥٧٣ (٢١)

١٢/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

.A.VESUVIUS GROUP S

RUE DE DOUVRAIN ١٧ B-٧٠١١ GHLIN - BE

(٧١)

COLLURA, Mariano-SIBIET, Fabrice (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

اطار جھاز لتثبیت واستبدال الواح الصب وتجمیعھ منھما (٥٤)

١٠١٥٧١٢٩.٧ - PCT/EP٢٠١١/٠٠١٣٢٤ (٣١)

١٩.٠٣.٢٠١٠. - ١٧/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

١٦-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٢ D ٤١/٢٤;B ٢٢ D ٤١/٢٨;B ٢٢ D ٤١/٥٦;B ٢٢ D ٤١/٤٠;B ٢٢
D ٤١/٣٤

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٨ ٣٨

٢٧٤٩٦ (١١)

٢٠١٢٠٤٠٦٦٧ (٢١)

١٠/٠٤/٢٠١٢ (٢٢)

ITALCEMENTIS S.P.A

VIA G. CAMOZZI, ١٢٤ I-٢٤١٢١ BERGAMO - IT

(٧١)

GUERRINI, Gian, Luca (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

مادة اسمنتیة وثانى اكسید تیتانیوم مشاب مل على تعملیھ النتاج منتج اسمنتى لھ نشاط حفزى یش
بالكربون

(٥٤)

MI٢٠٠٩A ٠٠١٧٦٦ - PCT/EP٢٠١٠/٠٠٦٢٥٢ (٣١)

١٤.١٠.٢٠٠٩. - ١٤/١٠/٢٠١٠ (٣٢)

١٧-

IT - IT (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ G ٢٣/٠٤٧ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٩ ٣٩

٢٧٤٩٧ (١١)

٢٠١٢١٠١٧١٣ (٢١)

٠٧/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

UNICHARM CORPORATION

١٨٢, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME ,
٧٩٩٠١١١ - JP

(٧١)

KUDO, Jun-MINAMI, Mari-KINOSHITA, Hideyuki-TAKAHASHI, Yuji (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

منتج ماص وطریقھ لتصنیع منتج ماص (٥٤)

٠٨٧٩٨٩-٢٠١٠ - PCT/JP٢٠١١/٠٥٩١٣٠ (٣١)

٠٦.٠٤.٢٠١٠. - ٠٦/٠٤/٢٠١١ (٣٢)

١٨-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ F ١٣/٤٧٢;A ٦١ F ١٣/١٥ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٠ ٤٠

٢٧٤٩٨ (١١)

٢٠١٣٠٣٠٥٠٥ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

UNICHARM CORPORATION

١٨٢, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME
٧٩٩٠١١١ – JP

(٧١)

YAMAMOTO, Hiroki-NINOMIYA, Akihide-MATSUMOTO, Yoshihiko (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

جھاز وطریقھ للمعالجھ بالموجات فوق الصوتیھ لشبكھ لیفیھ (٥٤)

٢٢٣٠٧٥-٢٠١٠ - PCT/JP٢٠١١/٠٠٥٤٢١ (٣١)

٣٠.٠٩.٢٠١٠. - ٢٧/٠٩/٢٠١١ (٣٢)

١٩-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ F ١٣/١٥;B ٢٩ C ٦٥/٠٨;A ٦١ F ١٣/٤٩ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤١ ٤١

٢٧٤٩٩ (١١)

٢٠١٤٠٢٠١٨٤ (٢١)

١٠/٠٢/٢٠١٤ (٢٢)

.P.AERIDANIA SADAM S

VIA DEGLI AGRESTI, ٤/٦ BOLOGNA – IT

(٧١)

VALLINI, Veronica (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

تركیبھ تحلیھ (٥٤)

TO٢٠١١A٠٠٠٧٦٦ - PCT/IB٢٠١٢/٠٥٤١١٤ (٣١)

١٢.٠٨.٢٠١١. - ١٣/٠٨/٢٠١٢ (٣٢)

٢٠-

IT - IT (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٢٣ L ١/٢٣٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٢ ٤٢

٢٧٥٠٠ (١١)

٢٠١٤٠١٠٠٢٣ (٢١)

٠٨/٠١/٢٠١٤ (٢٢)

THE GILLETTE COMPANY

IP/LEGAL PATENT DEPARTMENT - ٣E, ONE GILLETTE PARK,
BOSTON, MASSACHUSETTS ٠٢١٢٧ - US

(٧١)

SLATTERY, Jason, Scott-NISBY, John, Joseph-SHEN, Bin-STONE,
Matthew, Robert-PARKER, Jeffrey, Stuart-JU, Yongqing-SKROBIS,
Kenneth, James

(٧٢)

(٧٣)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (٧٤)

شفرة موس حالقة  (٥٤)

٦١/٥٠٧,٧١٠ - PCT/US٢٠١٢/٠٤٦٦٤٩ (٣١)

١٤.٠٧.٢٠١١. - ١٣/٠٧/٢٠١٢ (٣٢)

٢١-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٦ B ٢١/٥٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٣ ٤٣

٢٧٥٠١ (١١)

٢٠١٠٠٧١١٣٦ (٢١)

٠٤/٠٧/٢٠١٠ (٢٢)

LML LIMITED

C-١٠, PANKI INDUSTRIAL, ESTATE, KANPUR ٢٠٨٠٢٢ - INDIA, IN

(٧١)

KUMAR, Kinesh (٧٢)

(٧٣)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (٧٤)

تركیبھ اطار شبھ معدنى لعجلھ من النوع سكوتر (٥٤)

٢٣/DEL/٢٠٠٨ - PCT/IN٢٠٠٨/٠٠٠٦٧٢ (٣١)

٠٣.٠١.٢٠٠٨. - ١٥/١٠/٢٠٠٨ (٣٢)

٢٢-

IN - IN (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٢ K ١١/١٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٤ ٤٤

٢٧٥٠٢ (١١)

٢٠١٢١٠١٨٣٥ (٢١)

٣٠/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

GENERAL ELECTRIC COMPANY

١ RIVER ROAD, SCHENECTADY, NY ١٢٣٤٥ - US

(٧١)

GONZALES, Miguel, Angel-FINKENRATH, Matthias-BOTERO, Cristina (٧٢)

(٧٣)

ى للملكیھ الفكریھ مكتب عبد الھاد (٧٤)

تحتوى علیھ صناعیھ أةفى تیار احتراق ومنش٢COطریقھ لخفض انبعاثات  (٥٤)

١٢/٧٧٢,٠٠١ - PCT/US٢٠١١/٠٣٠٩١٨ (٣١)

٣٠.٠٤.٢٠١٠. - ٠١/٠٤/٢٠١١ (٣٢)

٢٣-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٣ J ١٥/٠٠;B ٠١ D ٥٣/٦٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٥ ٤٥

٢٧٥٠٣ (١١)

٢٠١٢٠٤٠٧٧٦ (٢١)

٢٦/٠٤/٢٠١٢ (٢٢)

DOW AGROSCIENCES LLC

٩٣٣٠ ZIONSVILLE ROAD , INDIANAPOLIS, INDIANA ٤٦٢٦٨ - U.S.A,
US

(٧١)

MANN, Richard-ELLIS, Andrew-WEIMER, Monte-MCVEIGH-NELSON,
Andrea

(٧٢)

(٧٣)

الفكریةمكتب عبد الھادى للملكیة  (٧٤)

تركیب تآزرى  مبید لالعشاب  (٥٤)

٦١/٢٥٥٦٨٩ - PCT/US٢٠١٠/٠٥٤٢٢١ (٣١)

١٨.١٠.٢٠٠٩. - ٢٧/١٠/٢٠١٠ (٣٢)

٢٤-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ P ١٣/٠٢;A ٠١ N ٤٣/٥٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٦ ٤٦

٢٧٥٠٤ (١١)

٢٠١٢٠٢٠٢٠٥ (٢١)

٠٦/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

DOW AGROSCIENCES LLC

٩٣٣٠ ZIONSVILLE ROAD , INDIANAPOLIS, IN ١٠٥٤-٤٦٢٦٨ - US

(٧١)

WEBSTER, Jeffery-BOEBEL, Timothy-YAO, Chenglin-LORSBACH,
Beth-OWEN, W-MARTIN, Timothy, P.-BRYAN, Kristy-thornburgh,scott-
pobanzm,mark

(٧٢)

(٧٣)

ادى للملكیھ الفكریھ مكتب عبد الھ (٧٤)

ـ فلورو بیریمیدیوان٥مشتقات  (٥٤)

٦١/٢٣٢,٢٤٥ - PCT/US٢٠١٠/٠٤٤٥٧٩ (٣١)

٠٧.٠٨.٢٠٠٩. - ٠٥/٠٨/٢٠١٠ (٣٢)

٢٥-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٤٣/٥٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٧ ٤٧

٢٧٥٠٥ (١١)

٢٠١٣٠١٠٠٧٠ (٢١)

١٣/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

LAFARGE

٦١ RUE DES BELLES FEUILLES, F-٧٥١١٦ PARIS - FR

(٧١)

WOYTOWICH, Wes-CARRUTHERS, Bill-LEHOUX, Paul-DADERKO,
Greg

(٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

تركیبات أسمنتیة منخفضة الكثافة باستخدام الحجر الجیري (٥٤)

٦١/٣٦٤,٧٣٦ - PCT/US٢٠١١/٠٤٤٠٠٦ (٣١)

١٥.٠٧.٢٠١٠. - ١٤/٠٧/٢٠١١ (٣٢)

٢٦-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٤ B ٢٠/٠٠;E ٢١ B ٣٣/٠٠;C ٠٤ B ٧/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٨ ٤٨

٢٧٥٠٦ (١١)

٢٠١٣٠٦١٠٢٤ (٢١)

١٦/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

٢١٠٧ CITY WEST BLVD., BLDG. ٢ , HOUSTON , TEXAS ٣٠٥١-٧٧٠٤٢ -
U.S.A, US

(٧١)

DRORI, Yuval-OSTRIN, Peter-DUNBAR, Donald H-ROMANO, Yaakov-
BEUCHAT, Marc-BADHEKA, Mehul N-ZADIKARIO, Guy

(٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

تصور ثالثي االبعاد لتشكیل أرضي (٥٤)

- PCT/US٢٠١١/٠٢٠٩٧٨ (٣١)

 - ١٢/٠١/٢٠١١ (٣٢)

٢٧-

 US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ V ١/٥٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٩ ٤٩

٢٧٥٠٧ (١١)

٢٠١٣٠٦١٠٢٥ (٢١)

١٦/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

٢١٠٧ CITY WEST BLVD., BLDG. ٢ , HOUSTON , TEXAS ٣٠٥١-٧٧٠٤٢ -
U.S.A, US

(٧١)

GORRELL, Sheldon B. (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

طریقة ونظام لتحدیث نموذج خلیة ارضیة (٥٤)

- PCT/US٢٠١١/٠٢١٠٥٨ (٣١)

 - ١٣/٠١/٢٠١١ (٣٢)

٢٨-

 US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ V ١/٤٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٠ ٥٠

٢٧٥٠٨ (١١)

٢٠١٣٠٥٠٩١٩ (٢١)

٢٩/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORA TED

P.O.BOX ٤٧٤٠ , HOUSTON, TX. ٤٧٤٠-٧٧٢١٠ - US

(٧١)

FREEMAN, James, Joseph-COULSTON, Stephen James-MAJID, Javid A. (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

ن عقدة وحاملطریقة واداة لمعالجة االتصال بی (٥٤)

١٢/٩٨٢,١١٦ - PCT/US٢٠١١/٠٥٨٥٩٢ (٣١)

٣٠.١٢.٢٠١٠. - ٣١/١٠/٢٠١١ (٣٢)

٢٩-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٤٧/١٢;E ٢١ B ٤٧/٠١ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥١ ٥١

٢٧٥٠٩ (١١)

٢٠١٣٠٨١٣٢٠ (٢١)

١٩/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

LANDMARK GRAPHICSCORPORATION

٢١٠٧ CITY WEST BLVD., BLDG. ٢ , HOUSTON , TEXAS ٣٠٥١-٧٧٠٤٢ -
U.S.A, US

(٧١)

PAULK, Martin D (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

.طرق ونظم لتقدیر ابعاد تكوین (٥٤)

- PCT/US٢٠١١/٠٢٨٠٦٢ (٣١)

 - ١١/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

٣٠-

 US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ V ٩/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٢ ٥٢

٢٧٥١٠ (١١)

٢٠١٠٠٩١٥٥٥ (٢١)

١٦/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

THE GILLETTE COMPANY

IP/LEGAL PATENT DEPARTMENT - ٣E, ONE GILLETTE PARK,
BOSTON, MASSACHUSETTS ٠٢١٢٧ - U.S.A, US

(٧١)

BRIDGES, Kelly Daniel-HANEY  Carl Phillip-LEE  Alejandro Carlos (٧٢)

(٧٣)

سونیا فائق فرج (٧٤)

عبوات وشفرات حالقھ (٥٤)

١٢/٥٦.٢١٩ - (٣١)

٢١.١٩.٢٠٠٩. - (٣٢)

٣١-

US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٦ B ٢١/٢٥;B ٢٦ B ٢١/٢٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٣ ٥٣

٢٧٥١١ (١١)

٢٠١٣٠٩١٣٩٩ (٢١)

٠٥/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

RVTGERS,THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY

OLD QUEENS, SOMERSET STREET, NEW BRUNSWICK, NJ ٠٨٩٠١-
١٢٨١ - US

(٧١)

Atakan VAHIT, - Gupta SUROJIT, -LI, Qinghua-RIMAN, Richard, E. (٧٢)

(٧٣)

سونیا فائق فرج (٧٤)

وذلكقالب ربط ومادة مركبة لھا عنصر الربط وطریقة لتصنیع بط عنصر ر (٥٤)

٦١/٤٤٩,٦٥٩ - PCT/US٢٠١٢/٠٢٧٥٣٦ (٣١)

٠٥.٠٣.٢٠١١. - ٠٢/٠٣/٢٠١٢ (٣٢)

٣٢-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٤ B ٣٥/٦٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٤ ٥٤

٢٧٥١٢ (١١)

٢٠١٣٠٥٠٧٦٤ (٢١)

٠٥/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

ROC CO.,LTD

١FLOOR, ٤٨, PUNGYEONG-RO ٢٢٨BEON-GII, GWANGSAN-GU,
GWANGKU, ٢٥١-٥٠٦ - KR,

(٧١)

HONG, Man Ki-KIM, Byung Sub (٧٢)

(٧٣)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

قضیب قارنة مقوى (٥٤)

٠٠٠٧٩١٠-٢٠١١-١٠-٠١٠٩٣٨٨-٢٠١٠-١٠ - PCT/KR٢٠١١/٠٠٨٢٠٣ (٣١)

٠٤.١١.٢٠١٠. - ٢٦.٠١.٢٠١١. - ٣١/١٠/٢٠١١ (٣٢)

٣٣-

KR - KR - KR - KR (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٤ G ٢١/١٢;E ٠٤ C ٥/١٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٥ ٥٥

٢٧٥١٣ (١١)

٢٠١٣٠٦٠٩٨١ (٢١)

٠٩/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

VIMAR S.P.A

VIALE VICENZA, ١٤, ٣٦٠٦٣, MAROSTICA, (VICENZA) - ITALY, IT

(٧١)

Volpato, Alberto-Cavalli, Antonio (٧٢)

(٧٣)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

جھاز كھربى ذو اداة تحكم محوریھ (٥٤)

MI٢٠١٢A٠٠٠٩٩٢ - (٣١)

٠٧.٠٦.٢٠١٢. - (٣٢)

٣٤-

IT - IT (٣٣)

Int.Cl.٨-H٠١H ١٣/٢٨; H ٠١ H ٢٣/٢٠; H ٠١ H ١٣/٥٦, H ٠١ H ٢٣/٢٤; (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٦ ٥٦

٢٧٥١٤ (١١)

٢٠١٣٠٩١٤٧٨ (٢١)

٢٣/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

UNICHARM CORPORATION

١٨٢, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME ,
٧٩٩٠١١١ – JP, JP

(٧١)

MURAKAMI, Seiji (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

طریقھ لتصنیع منتج ماص (٥٤)

٠٦٦٤٥٥-٢٠١١ - PCT/JP٢٠١٢/٠٥٣٩١٦ (٣١)

٢٤.٠٣.٢٠١١. - ٢٠/٠٢/٢٠١٢ (٣٢)

٣٥-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ F ١٣/١٥;B ٦٥ G ٤٧/٦٨;A ٦١ F ١٣/٤٩ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٧ ٥٧

٢٧٥١٥ (١١)

٢٠١١١٢٢٠٤١ (٢١)

٠٥/١٢/٢٠١١ (٢٢)

.V.MOKVELD VALVES B

NIJVERHEIDSSTRAAT ٦٧ , NL-٢٨٠٢ AJ GOUDA - NL, NL

(٧١)

ESVELDT, Vincent (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

صمام (٥٤)

٠٢٦ ٨٣٨.٣ ٢٠٠٩١٠- PCT/EP٢٠١٠/٠٥٨٠٠٥ (٣١)

٠٩.٠٦.٢٠٠٩. - ٠٨/٠٦/٢٠١٠ (٣٢)

٣٦-

DE - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ١٦ K ٣١/٠٤;F ١٦ K ١/١٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٨ ٥٨

٢٧٥١٦ (١١)

٢٠٠٧٠٧٠٧٩٣ (٢١)

٣١/٠٧/٢٠٠٧ (٢٢)

INCMITSUI CHEMICALS

٢-٥, HIGASHI-SHIMBASHI ١-CHOME, MINATO - KU, TOKYO ١٠٥-
٧١١٧ - JP, JP

(٧١)

INAMI, Syunichi-YANASE, Yuji (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

تركیبة وطریقة للوقایة من أمراض نباتیة  (٥٤)

٢٠٠٥-٠٢٩٣١٣-٠٢٩٣١٢-٢٠٠٥- PCT/JP٢٠٠٦/٣٠٠٨٩٠ (٣١)

٠٤.٠٢.٢٠٠٥ - ٠٤.٠٢.٢٠٠٥ - ٠٢/٠١/٢٠٠٦ (٣٢)

٣٧-

JP - JP - JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٣٤/٥٦; ٥٥/٠٢; ٣٧/٤٤; ٣٧/٥٢; ٤٣/٢٨; ٤٣/٣٢; ٤٣/٤٠;
٤٣/٥٠; ٤٣/٥٤; ٤٣/٦٤; ٤٣/٦٥٣; ٤٣/٧٦; ٤٣/٧٨; ٤٣/٨٨; ٤٣/٩٠; ٤٧/١٢;
٤٧/٢٠; ٥٥/٠٠; ٣٧/٢٤

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٦٥ ٦٥

بیان
بتعدیل اسم الشركة 



٦٦ ٦٦

(٢١)٢٠١٠١٢٢٠٣١

(٢٢)٠١/١٢/٢٠١٠

شركھ مساھمھ یابانیھ- باناسونیك  كوربوراشن  (٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

وجھاز تشغیل . وسط تسجیل (٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شركھ مساھمھ یابانیھ- ن  باناسونیك  كوربوراش:مـــن
باناسونیك انتلیكشول بروبرتى مانجیمینت سى اوة ال تى دى :الـــى

٠٨/٠٣/٢٠١٦:بـتاریخ

١-

(٢١)٢٠٠٦٠٥٠٤٧٩

(٢٢)٢٢/٠٥/٢٠٠٦

شركة نرویجیة- اجر سیبسایھ ایھ اس  (٧١)

ناھد رزق ودیع ترزى(٧٤)

ھاز للتحكم في ضغط مائع الحفر طریقة وج(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شركة نرویجیة- اجر سیبسایھ ایھ اس  :مـــن
انھانسد دریللینج ایھ اس:الـــى

٠٢/٠٣/٢٠١٦:بـتاریخ

٢-

(٢١)٢٠٠٧٠٨٠٨٠٩

(٢٢)٠٥/٠٨/٢٠٠٧

تكنولوجى إیھ جى جلیكارت بیو(٧١)

ناھد ودیع رزق ترزى(٧٤)

، وناقالت تشفیرھا وإستخدامھاEGFRجزیئات ربط المولد المضاد لربط (٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
جلیكارت بیوتكنولوجى إیھ جى :مـــن
روشى جلیكارت ایھ جى :الـــى

٠٦/٠٣/٢٠١٦:بـتاریخ

٣-



٦٧ ٦٧

(٢١)٢٠١٠١٢٢١٨٢

(٢٢)٢٥/١٢/٢٠١٠

كیوشو -كینج عبدهللا یونیفرسیتي اوف سینس اند تكنولوجي-ناشیونال یونیفرسیتي اوف سنغافوره(٧١)
یونیفرسیتي

سمر احمد اللباد(٧٤)

جھاز وطریقھ الجراء عملیھ تحلیھ محسنھ(٥٤)

لشركةتعدیل اسم ا:التقریر القانونى
- كینج عبدهللا یونیفرسیتي اوف سینس اند تكنولوجي-ناشیونال یونیفرسیتي اوف سنغافوره:مـــن

كیوشو یونیفرسیتي
كینج عبدهللا یونیفرسیتي اوف سینس اند تكنولوجي-ناشیونال یونیفرسیتي اوف سنغافوره:الـــى

٠٢/٠٣/٢٠١٦:بـتاریخ

٤-

(٢١)٢٠١٢٠٦١١٥٧

(٢٢)٢١/٠٦/٢٠١٢

-یونیفیرسیتى مونتبیلیر -٢)استرام(ایة دى السشریس انستنبوت ناشیونال دى السینت- ١(٧١)
سنتر -ھوبیتو دى باریس –٥اسیستانس بابلیك -اى سریتیل فال دى مارن–٤یونیفیرسیتى باریس ٣

ناشیونال دى ال ریسیرش ساینتیفك 

ھادى مكتب عبد ال(٧٤)

مثبطات جدیده لسیكلوفیلینات و استخداماتھا (٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یونیفیرسیتى مونتبیلیر -٢)استرام(ایة دى السشریس انستنبوت ناشیونال دى السینت-١- :مـــن

سنتر - بیتو دى باریس ھو–اسیستانس بابلیك -٥اى سریتیل فال دى مارن–٤یونیفیرسیتى باریس -٣
ناشیونال دى ال ریسیرش ساینتیفك 

اسیستانس - اى سریتیل فال دى مارن –یونیفیرسیتى باریس - ١یونیفیرسیتى مونتبیلیر -:الـــى
سنتر ناشیونال دى ال ریسیرش ساینتیفك -ھوبیتو دى باریس –بابلیك 

١٥/٠٣/٢٠١٦:بـتاریخ

٥-



٦٨ ٦٨

(٢١)٢٠١٠١٢٢٢١٢

(٢٢)٢٩/١٢/٢٠١٠

سنتوكور اورثو بیوتك انك(٧١)

ھدى انیس سراج الدین(٧٤)

تمایز الخالیا الجذعیھ متعدده االمكانات(٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
سنتوكور اورثو بیوتك انك:مـــن
جانسن بیوتك انك :الـــى

١٥/٠٣/٢٠١٦:بـتاریخ

٦-



٦٩ ٦٩

بیان 
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



٧٠ ٧٠

(٢١)٢٠١٠٠٩١٦١٤D١

(٢٢)٢٦/٠٩/٢٠١٠

اوتیرا  انك(٧١)

الوالیات المتحدة االمریكیة, امریكا- ١٢٠٢٠ھیرمیس رود ، مالتا ، نیویورك ١٠

دامھا                              حفازات كبریتوكسده وطرق وانظمھ الستخ(٥٤)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(٧٤)

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

١-

(٢١)٢٠١٠٠٤٠٦٥٣

(٢٢)٢١/٠٤/٢٠١٠

عبد الحلیم عبدالقادر عبد الحلیم(٧١)

مصر, االسكندریھ-كرموز -شارع الشیخ خفاجھ متفرع من شارع راغب باشا  ٣٠

المحطھ االندماجیھ لتولید الكھرباء بالنظام المزدوج(٥٤)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ (٧٤)

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

٢-



٧١ ٧١

(٢١)٢٠٠٧٠٢٠١٨٦

(٢٢)١٥/٠٢/٢٠٠٧

فایـزر انــك (٧١)

الوالیات , . ، الوالیات المتحدة االمریكیة ١٠٠١٧، نیویورك ، نیویورك ٤٢ایست الشارع ٢٣٥
المتحدة االمریكیة

، وتركیبات وعالجات Cفیروس االلتھاب الكبدى RNAیعتمد على RNAمثبطات بولیمیراز (٥٤)
تستخدمھ

ھدى عبد الھادى (٧٤)

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

٣-

(٢١)٢٠٠٨٠٢٠٣٣٢

(٢٢)٢٦/٠٢/٢٠٠٨

شركة مساھمة سویدیة-)  بوبل ( تیلفوناكتیبوالجیت ال ام اریكسون (٧١)

السوید, السوید- لیمھامن  ٢١٦١٤-اس . ٧٦

عضو حث متكامل متغیر(٥٤)

سمر أحمد اللباد(٧٤)

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

٤-



٧٢ ٧٢

(٢١)٢٠٠٨٠٨١٣٦١

(٢٢)١٠/٠٨/٢٠٠٨

شركة مساھمة ھندیة- )  ماھیكو ( ماھاراشترا ھیبرید سیدس كومباني لیمتد (٧١)

-١١٠٠٥٥نیودلھي . فارجانجیھ . جھاندیواالن ایكستینسیون ٤/١٥-ار دي فلور أي ٣. اشوك سنتر 
الھند, الھند 

EE-Iًمتحور وراثیا یشتمل على حدث ) SOLANUM MELONGENA(باذنجان (٥٤)

سمر اللباد(٧٤)

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

٥-

(٢١)٢٠٠٨٠٩١٦٠٠

(٢٢)٢٥/٠٩/٢٠٠٨

انكاوتسوكا فارما سوتیكال فاكتورى ،(٧١)

الیابان, ٧٧٢-٦٨٠١شى توكیشیما - ازا كوجوھارا ، تیتوا ، مویاشو ناروتو ١١٥

وعاء متعدد الغرف(٥٤)

رفعت عزى بطرس(٧٤)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبالت لموضوعأو إجراء بعض التعدی

٦-

(٢١)٢٠٠٨١١١٧٩١

(٢٢)٠٢/١١/٢٠٠٨

سابیرتیك ال ال سى .(٧١)

٣٨٠١-البرازیل, البرازیل-سانتانا  ٠٠١-٠٢٤٠٤، ٣١، ایھ بى تى او ٤٧٢روا بیدرو دول 
الوالیات المتحدة , أمریكا-٧٨٧٤٦تیكساس اوستین ،٨٧- ٢٤٠ان كابیتول اوف تیكساس ھواى سوتى اى 

االمریكیة

جھاز وطریقة لتقلیل االنبعاثات(٥٤)

سمر اللباد(٧٤)

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

٧-



٧٣ ٧٣

(٢١)٢٠٠٩٠٤٠٥٢٩

(٢٢)١٥/٠٤/٢٠٠٩

مدینة مبارك لألبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة(٧١)

مصر, اإلسكندریة-مدینة  برج العرب الجدیدة-مدینة مبارك لألبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة

ألجسام المضادة من مصل اإلبلتصمیم طریقة بسیطة وسریعة لتنقیة ا(٥٤)

مدینة مبارك لألبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة(٧٤)

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

٨-

(٢١)٢٠٠٩١١١٦٤٢

(٢٢)٠٨/١١/٢٠٠٩

او. اى. فى. سبكتاتور انتلكتیوال بروبرتیز بى(٧١)

ھولندا, ھولندا-بى ام جیرترویدنبرج ٤٩٣١-، ان ال  ٣-١فینیسترات 

من خالل نظام و طریقھ لتبادل المعلومات بین نظام معالجھ بیانات اول و نظام معالجھ بیانات ثانى (٥٤)
.شبكھ اتصاالت عامھ جزئیھ على األقل

محمود رجائى الدقى(٧٤)

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

٩-

(٢١)٢٠٠٩١٢١٩٠١

(٢٢)٢٤/١٢/٢٠٠٩

فیلیجنت لیمتد(٧١)

الصین, جیرفویس ستریت الدور السابع شیونج وان، ھونج كونج٦٩

أدوات وطرق لخفض إنتقال مسبب المرض بین البشر(٥٤)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(٧٤)

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

١٠-



٧٤ ٧٤

(٢١)٢٠١٠٠٤٠٦٦٩

(٢٢)٢٦/٠٤/٢٠١٠

بى كیو سیلیكاز یو كیھ لیمتد(٧١)

بریطانیا, بریطانیا- اك  ٥١لیفربول رود، ورینجتون، شیشایر وا٤بنك كاى، 

جسیمات مولده لحفاز و تحضیرھا واستعمالھا(٥٤)

محمود رجائى الدقى(٧٤)

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

١١-

(٢١)٢٠١٠٠٧١١٥١

(٢٢)٠٧/٠٧/٢٠١٠

ج.سینجینتا بارتیسباشن ا(٧١)

سویسرا, سویسرا-بازل٤٠٥٨-، سى اتش٢١٥شوارزوالدالى 

مشتقات كیونولین و استخدامھا كمبیدات للفطریات(٥٤)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا(٧٤)

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

١٢-



٧٥ ٧٥

(٢١)٢٠١٠١٢٢٢٠٣

(٢٢)٢٧/١٢/٢٠١٠

ایھاب صالح السید السید(٧١)

مصر, لدقھلیھشارع حسنى ـ میت غمر ـ ا١٩

الخالیا الشمسیھ وتطبیقاتھا(٥٤)

(٧٤)

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

١٣-

(٢١)٢٠١١٠١٠١٠٩

(٢٢)١٨/٠١/٢٠١١

ج.سینجینتا بارتیسباشن ا(٧١)

سویسرا, سویسرا-بازل٤٠٥٨-سى اتش, ٢١٥شوارزوالدالى  

بیبیریدین  مبیدة للحشرات- مركبات فینیل او بیریدیل  (٥٤)

سھیر میخائیل رزق(٧٤)

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

١٤-

(٢١)٢٠١١٠٢٠٢٣٣

(٢٢)٠٩/٠٢/٢٠١١

شركھ مساھمھ امریكیھ- میكا تكنولوجیز اي ا ن سي  (٧١)

المتحدة االمریكیةالوالیات , امریكا-٠١٧٧٥ام ایھ . ستو . كریسینت ستریت ١٥٩

نظام وطریقھ الداره التفاعالت الرقمیھ(٥٤)

سمر اللباد (٧٤)

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

١٥-



٧٦ ٧٦

(٢١)٢٠١١٠٢٠٢٦٧

(٢٢)١٧/٠٢/٢٠١١

شركھ سویسریھ مساھمھ, . ج.سینجینتا بارتیسباشن ا-شركھ انجلیزیھ محدوده, سینجینتا لیمتد(٧١)

واى ٢٧سورى جى یو , جیلفورد, سورى ریسیرش بارك,برویستلى رود, اوربیان ریجیونال سنتر
سویسرا, سویسرا-باسیل٤٠٥٨- سى اتش, ٢١٥لیھ شفالدا- بریطانیا, المملكھ المتحده- اتش  

مركبات مبیده للحشرات(٥٤)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا(٧٤)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبء بعض التعدیالت لموضوعأو إجرا

١٦-

(٢١)٢٠١١٠٥٠٨٧٠

(٢٢)٣٠/٠٥/٢٠١١

افونیك روھم جي ام بي اتش(٧١)

المانیا, المانیا(دارمستادت ٦٤٢٩٥كیرسشینیال ، 

یكطریقھ النتاج امید حمض الكربوكسیلیك من مركب كربونیل وحمض ھیدروسیان(٥٤)

ناھد ودیع رزق(٧٤)

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

١٧-

(٢١)٢٠١١٠٦٠٩٩٧

(٢٢)١٥/٠٦/٢٠١١

.ج.أسینجینتا بارتیسباشن(٧١)

سوازیالند, -سویسرا  -باسیل٤٠٥٨- سى اتش, ٢١٥شفالدالیة 

مشتقات ایزوكسازول لالستخدام كمنظمات لنمو النبات(٥٤)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا(٧٤)

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

١٨-



٧٧ ٧٧

(٢١)٢٠١١٠٩١٤٥٤

(٢٢)٠٤/٠٩/٢٠١١

.ایة.المیرال اس (٧١)

أسبانیا, بارشلونة  اسبانیا٠٨٠٢٢اي ١٥١روندا دیل جینرال میتر :

- امینو  [    ھكسیل ) فنیل ایثوكسي - ٢-ثنائي فلورو  - ٣،٢( - ٦]  } -٢(-٥طریقھ لتصنیع (٥٤)
-ل

جورج عزیز عبد الملك (٧٤)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لفكرة المقدمة ومرفقات الطلباأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

١٩-

(٢١)٢٠١١١٠١٨٢٠

(٢٢)٢٧/١٠/٢٠١١

دیسبومیدیكور زد ار تي(٧١)

المجر, .دیبریسین المجر٤٠٣٢-، اتش٩٨. فوریدي یو

واقي لالبره قابل للدوران المحوري(٥٤)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(٧٤)

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

٢٠-

(٢١)٢٠١١١٢٢٠٦٨

(٢٢)١١/١٢/٢٠١١

زیدان توفیق طھ رخا(٧١)

مصر, فرع من الدراساتمت- شارع عبد الحمید المالكى  ٩-المنصوره  

جھاز حمایھ السیاره من السرقھ واعمال التخریب(٥٤)

دمحم طارق ابو رجب (٧٤)

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

٢١-



٧٨ ٧٨

(٢١)٢٠١٢٠١٠١٢٩

(٢٢)٢٢/٠١/٢٠١٢

ایة.سیكبا ھولدینج اس (٧١)

سویسرا, بریللي سویسرا١٠٠٨سي اتش ٤١افینیو دي فلوریسانت 

استخدام رقائق ارسال, طریقھ صنع , رقائق نقل تضغط بصریا صبغھ مغناطیسیھ متغیره (٥٤)

ھدى سراج الدین(٧٤)

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

٢٢-

(٢١)٢٠١٢٠٢٠٢٠٣

(٢٢)٠٦/٠٢/٢٠١٢

شركھ سویسریھ مساھمھ- جي ام بي اتش) سویسرا(ھانتسمان ادفانسید ماتریلز(٧١)

سویسرا, بازل سویسرا٤٠٥٧سي اتش ٢٠٠لیجل سیرفیسس دیبارتمنت كلیباكستریس 

اصباغ ازو المتفاعلھ مع االلیاف ، و تحضیرھم و استخدامھم(٥٤)

ھدى سراج الدین(٧٤)

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

٢٣-

(٢١)٢٠١٢٠٢٠٢١٧

(٢٢)٠٨/٠٢/٢٠١٢

باســـف أس  إي(٧١)

المانیا, لودویجشافین-٦٧٠٥٦-:ألمانیا             المدینة

نفاذیھ الصخریھامالح عضویھ لتقلیل اال(٥٤)

طھ حنفي محمود(٧٤)

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

٢٤-



٧٩ ٧٩

(٢١)٢٠١٢٠٢٠٢٨١

(٢٢)١٩/٠٢/٢٠١٢

اجروساینسز  ل ل سىداو (٧١)

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

٩- ٤٠٢٧٨- DASالحدث ١-AADالكشف عن (٥٤)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

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

٢٥-

(٢١)٢٠١٢٠٣٠٥٧٣

(٢٢)٢٨/٠٣/٢٠١٢

عرفھ دمحم دمحم حسین(٧١)

, جیزه- بیھ  عمرانیھ غر-خلف مصنع الشبراویشي - شارع السالم متفرع من عدوى سلیم  ٢٢
مصر

الطاقھ الحیوانیھ (٥٤)

عرفھ دمحم دمحم حسین(٧٤)

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

٢٦-

(٢١)٢٠١٢٠٤٠٦٢٤

(٢٢)٠٤/٠٤/٢٠١٢

ناكاموتو یوشینوري(٧١)

الیابان, )الیابان( ٧٣٠٠٠١٤كیمینبریشو ناكا كیھ یو ھیروشیما شي ھیروشیما ١٥٠١- ٣- ٩

مولد فقاعات دقیقھ و جھاز تولید فقاعات دقیقھ(٥٤)

ناھد ودیع رزق(٧٤)

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

٢٧-



٨٠ ٨٠

(٢١)٢٠١٢٠٥٠٩٣١

(٢٢)٢٣/٠٥/٢٠١٢

داو اجروساینسز  ل ل سى(٧١)

الوالیات المتحدة االمریكیة,امریكا٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠

٤١٦حدث فول الصویا ١٢- ADDتحدید ال  (٥٤)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
بالفكرة المقدمة ومرفقات الطلأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٢٨-

(٢١)٢٠١٢٠٦١٠١٥

(٢٢)٠٦/٠٦/٢٠١٢

داو اجروساینسز  ل ل سى(٧١)

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

CRY١Fو CRY١BEاداره مقاومھ الحشرات بخالئط من بروتینات (٥٤)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

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

٢٩-

(٢١)٢٠١٢٠٦١٠٢٢

(٢٢)٠٦/٠٦/٢٠١٢

ل سىداو اجروساینسز  ل (٧١)

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

الداره مقاومھ الحشرات CRY١BEفى خلیط مع CRY١DAاستخدام (٥٤)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

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

٣٠-



٨١ ٨١

(٢١)٢٠١٢٠٦١٠٢٦

(٢٢)٠٦/٠٦/٢٠١٢

داو اجروساینسز  ل ل سى(٧١)

الوالیات , .والیات المتحدة االمریكیة ، ال٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠
المتحدة االمریكیة

الداره مقاومھ الحشراتCRY١FAو CRY١CAاستخدام مشترك من بروتینات  (٥٤)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

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

٣١-

(٢١)٢٠١٢٠٨١٣٦٦

(٢٢)٠٥/٠٨/٢٠١٢

میرك شارب اند دوھمي كورب(٧١)

الوالیات , امریكا  المدینھ-٠٩٠٧-٠٧٠٦٥ایست لینكولن افینیو راھاواي نیو جیرسي ١٢٦
المتحدة االمریكیة

البروتین ضد المكورات الرئویھ-ھ لقاح مترافق متكافئ لعدید السكریاتتركیب(٥٤)

سمر اللباد (٧٤)

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

٣٢-

(٢١)٢٠١٢٠٨١٤٣٣

(٢٢)٢٢/٠٨/٢٠١٢

انك. جنینیتیك (٧١)

الوالیات المتحدة االمریكیة, امریكا-٩٤٠٨٠كالیفیورنیا . سوث سان فرانسیسكو . دنا واي ١

تركیبات وطرق لتشخیص وعالج الورم(٥٤)

سمر اللباد(٧٤)

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

٣٣-



٨٢ ٨٢

(٢١)٢٠١٢٠٨١٤٤٩

(٢٢)٢٦/٠٨/٢٠١٢

دمحم یونس عبدالفتاح حسن(٧١)

مصر, اتلیدم- ابوقرقاص  -المنیا  

) .S .G.M(من الكائنات الدقیقة مجموعة مختارة (٥٤)

دمحم یونس عبدالفتاح حسن(٧٤)

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

٣٤-

(٢١)٢٠١٢٠٨١٤٧٣

(٢٢)٣٠/٠٨/٢٠١٢

دمحم احمد الجمیل احمد(٧١)

, ١٩شقة - برج نجمة المدار  - الجیزة  - الھرم  -نزلة البطران  -ش الفریق دمحم على فھمى٧
مصر

توربینات الریاح متعددة مرات التفاعل مع الریح المارة من خاللھا(٥٤)

(٧٤)

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

٣٥-

(٢١)٢٠١٢٠٩١٦١٤

(٢٢)٢٠/٠٩/٢٠١٢

انك. اندیستریز . سي. اي . ام (٧١)

الوالیات المتحدة , امریكا- ٢٠١٩٠في ایھ . یوار ریستون وان فوینتاین سك. فریدوم درایف ١١٩١١
االمریكیة

ّنظام إلزالة لفات لوح معدني رأسي(٥٤)

سمراحمد اللباد(٧٤)

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

٣٦-



٨٣ ٨٣

(٢١)٢٠١٢١١١٩٣٢

(٢٢)٢١/١١/٢٠١٢

خالد عبد الجلیل دمحم خلیل(٧١)

-امام اخرمحطھ متروالنزھھ  - ٣٢شقھ رقم ٣عماره النصر رقم - مساكن شیراتون ھلیوبولیس  
مصر, مصر الجدیده-حي النزھھ  

متحركھ لصرف السوائلالوحده ال(٥٤)

خالد عبد الجلیل دمحم خلیل(٧٤)

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

٣٧-

(٢١)٢٠١٢١٢٢٠٤٦

(٢٢)١١/١٢/٢٠١٢

فیكات(٧١)

فرنسا, باریس لدیفینیس فرنسا٩٢٠٩٥- بلیس دي الریس اف ٦تورمانھتان 

طریقة لبناء مبنى بإستخدام طوب متصل بواسطة وصالت جافة(٥٤)

فیكات(٧٤)

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

٣٨-

(٢١)٢٠١٣٠١٠٠٦٨

(٢٢)١٣/٠١/٢٠١٣

شركة مساھمة امریكیة-جلعاد سینس انك  (٧١)

: ب . سي ایھ ص : امریكا المدینة  -٩٤٤٠٤سي ایھ . فرستر سیتي . الكساید درایف ٣٣٣
الوالیات المتحدة االمریكیة, ٩٤٤٠٤

طرق لتحضیر منتجات فوسفور أمیدات نقیة دیاستریومیركالیا(٥٤)

ناھد رزق ودیع ترزى(٧٤)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٣٩-



٨٤ ٨٤

(٢١)٢٠١٣٠٣٠٣٩٢

(٢٢)٠٧/٠٣/٢٠١٣

اسامھ عبد الفتاح حامد عبد الفتاح(٧١)

مصر, كفر الشیخ

ابتكار قفاز مطاطى لساق منظار الجھاز الھضمى (٥٤)

اسامھ عبد الفتاح حامد عبد الفتاح(٧٤)

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

٤٠-

(٢١)٢٠١٣٠٣٠٤٠٠

(٢٢)١٤/٠٣/٢٠١٣

فیكات(٧١)

فرنسا, ).فرنسا(باریس ال دیفانس ٩٢٠٩٥بالس، دو إیریس، ٦تور مانھاتن، 

ًمادة بناء وعنصر لنظام بناء وأیضا طریقة إنتاج لذلك(٥٤)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

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

٤١-

(٢١)٢٠١٣٠٣٠٥١٠

(٢٢)٢٧/٠٣/٢٠١٣

جنرال الیكتریك كومبانى(٧١)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ،  الوالیات المتحدة االمریكیة١٢٣٤٥ریفر رود ، نیویورك ١:   

عملیة ترشیح بغشاء بأسترجاع كبیر للماء      (٥٤)

سمراحمد اللباد(٧٤)

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

٤٢-



٨٥ ٨٥

(٢١)٢٠١٣٠٤٠٥٥٥

(٢٢)٠٣/٠٤/٢٠١٣

ھانى صابر محمود شحاتھ(٧١)

مصر, ١الشرقیھ الدور االول  شقھ-اكتوبر متفرع من ش العشرین عین شمس ٦ش ٣٣

الحیاه(٥٤)

ھانى صابر محمود شحاتھ(٧٤)

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

٤٣-

(٢١)٢٠١٣٠٤٠٥٦٠

(٢٢)٠٤/٠٤/٢٠١٣

موتور دیفلوبمنت انترناسیونال اس ایھ(٧١)

لوكسمبورج, شارع دو بان١٧: ب . ص :  لوكسمبورغ المدینة

ن من حجرة فعالة أو طاقة إضافیة یتكو/أو ثنائي الطاقة بھواء مضغوط و/محرك أحادي الطاقة و(٥٤)
موجودة في االسطوانة

شادي فاروق مبارك(٧٤)

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

٤٤-

(٢١)٢٠١٣٠٤٠٥٦١

(٢٢)٠٤/٠٤/٢٠١٣

موتور دیفلوبمنت انترناسیونال اس ایھ(٧١)

لوكسمبورج, شارع دو بان١٧: ب . ص :  لوكسمبورغ المدینة

محرك ضاغط ھواء ینظم الضغط ذاتیا مع حجرة فعالة مدمجة متعدد المودیالت(٥٤)

شادي فاروق مبارك(٧٤)

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

٤٥-



٨٦ ٨٦

(٢١)٢٠١٣٠٤٠٥٨٧

(٢٢)٠٩/٠٤/٢٠١٣

دمحم عبد العال دمحم عبد البارى(٧١)

مصر, شارع االخالص- االجتماعیھ بجوار الشئون-راشین -صفط - ببا -بنى سویف 

مجفف العصر(٥٤)

دمحم عبد العال دمحم عبد البارى(٧٤)

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

٤٦-

(٢١)٢٠١٣٠٤٠٦٣٢

(٢٢)١٥/٠٤/٢٠١٣

اكرام ھنرى كوستاكى(٧١)

مصر, االزبكیة-ممر ادم من شارع الجمھوریھ ٦

كبائن منع اشتعال المواد المشتعلھ(٥٤)

ناھد خلیفھ عالم(٧٤)

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

٤٧-

(٢١)٢٠١٣٠٤٠٦٣٣

(٢٢)١٥/٠٤/٢٠١٣

اكرام ھنرى كوستاكى(٧١)

مصر, االزبكیة-ممر ادم من شارع الجمھوریھ ٦

اطار حمایھ انفجار االطارات المطاطیھ (٥٤)

ناھد خلیفھ عالم(٧٤)

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

٤٨-



٨٧ ٨٧

(٢١)٢٠١٣٠٤٠٦٤٤

(٢٢)١٧/٠٤/٢٠١٣

معھد بحوث البترول(٧١)

مصر, جمھوریة مصر العربیة-القاھرة -مدینھ نصر -شارع احمد الزھر حى الزھور ١

تحضیر كركوم نانوى قاعدى كمضاد لالورام السرطانیھ(٥٤)

تامر حامد عبد السمیع(٧٤)

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

٤٩-

(٢١)٢٠١٣٠٤٠٧٠١

(٢٢)٢٣/٠٤/٢٠١٣

ایرالیت انیرجي اي ان اس ایھ(٧١)

سویسرا, سویسرا-بیاسكا ٦٧١٠- سي اتش .١فیا كروس 

ّانبوب ماص لمجمع حوضي(٥٤)

لبادسمر احمد ال(٧٤)

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

٥٠-

(٢١)٢٠١٣٠٤٠٧١٢

(٢٢)٢٤/٠٤/٢٠١٣

ولید كامل اسماعیل الخنیزى(٧١)

مصر, ى البارود البحیرهایتا

تولید الكھرباء بضغط الھواء(٥٤)

(٧٤)

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

٥١-



٨٨ ٨٨

(٢١)٢٠١٣٠٤٠٧١٦

(٢٢)٢٨/٠٤/٢٠١٣

ھیدروباث ھولدینجز لیمتد(٧١)

بریطانیا, الندن.سوثھامبتون ستریت١. ان دي فلور مانفیلد ھاوس ٢

طریقة وجھاز لمعالجة مائع في مجرى(٥٤)

سمراحمد اللباد(٧٤)

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

٥٢-

(٢١)٢٠١٣٠٤٠٧٢٤

(٢٢)٢٨/٠٤/٢٠١٣

فاطمھ دمحم سلیم احمد(٧١)

مصر, اكتوبر قریھ السعیدیھ سنورس الفیوم٦شارع ضیف من شارع 

الطاقھالثالجھ العادیھ ذاتیھ(٥٤)

فاطمھ دمحم سلیم احمد(٧٤)

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

٥٣-

(٢١)٢٠١٣٠٤٠٧٤٢

(٢٢)٣٠/٠٤/٢٠١٣

وث المیكانیكا والكھرباءمعھد بح(٧١)

مصر, ١٣٦٢١القناطر الخیریھ

تصنیع مضخھ النفث إلزالھ الزیوت الطافیھ من القنوات المائیھ(٥٤)

مفرح عباس السید دمحم(٧٤)

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

٥٤-



٨٩ ٨٩

(٢١)٢٠١٣٠٥٠٨١٨

(٢٢)١٣/٠٥/٢٠١٣

دمحم صالح حسین حسن بیبرس(٧١)

مصر, جیزه_ ابوالنمرس_عرب التل  

. ارض یبقى معلقا فى الھواء لبرھة بواسطة مظلة ھوائیة او بالون- صاروخ ارض(٥٤)

مصطفى صالح حسین حسن بیبرس(٧٤)

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

٥٥-

(٢١)٢٠١٣٠٥٠٨٥٧

(٢٢)٢١/٠٥/٢٠١٣

محمود الرھوانمحمود مصطفى(٧١)

مصر, ش ھمازین-الحى الصناعى- مركز كفر الزیات  -الغربیھ  

تولید الطاقھ الكھربائیھ باستخدام الجاذبیھ االرضیھ والھواء المضغوط      (٥٤)

(٧٤)

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

٥٦-

(٢١)٢٠١٣٠٥٠٨٧٧

(٢٢)٢٢/٠٥/٢٠١٣

معاذ دمحم مصطفى حبیب(٧١)

مصر, شارع عمر بن الخطاب-مركز اطسا  -محافظة الفیوم

مانع حوادث السیارات على الطرق السریعھ (٥٤)

(٧٤)

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

٥٧-



٩٠ ٩٠

(٢١)٢٠١٣٠٨١٢٦٢

(٢٢)٠٤/٠٨/٢٠١٣

ناصر كمال عبد العال السید(٧١)

مصر, توریل اول االمام دمحم عبده برج االمل المنصوره

ربوت الى ذو حركھ محدوده عند المقدمھ فى جراحھ مناظیر النساء (٥٤)

ناصر كمال عبد العال السید(٧٤)

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

٥٨-

(٢١)٢٠١٣٠٩١٤٠١

(٢٢)٠٥/٠٩/٢٠١٣

احمد سمیر عبدالھادى(٧١)

مصر, كفر فرسیس مركز بنھا قلیوبیھ

عالج التلیف الكبدى (٥٤)

(٧٤)

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

٥٩-

(٢١)٢٠١٣١٠١٥٣٩

(٢٢)٠٢/١٠/٢٠١٣

بیكر ھوجز انكوربوریتد(٧١)

تحدة االمریكیةالوالیات الم, امریكا٤٧٤٠-٧٧٢١٠ھویستون تاكسیس ٤٧٤٠ب بوكس .ص

جھاز تجمیع نفایات تحت أرضیة بالطرد المركزي(٥٤)

بیكر ھوجز انكوربوریتد(٧٤)

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

٦٠-



٩١ ٩١

(٢١)٢٠١٣١٠١٥٦٠

(٢٢)٠٨/١٠/٢٠١٣

ج.سینجینتا بارتیسباشن ا(٧١)

سویسرا, سویسرا- باسیل٤٠٥٨- سى اتش, ٢١٥باسیل شفالدالیة : سویسرا  المدینة

نباتات قرعیھ مقاومھ لفیروس بوتى(٥٤)

سھیر میخائیل رزق(٧٤)

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

٦١-

(٢١)٢٠١٣١٠١٥٨٧

(٢٢)١٠/١٠/٢٠١٣

بوھرنغیر إنغلھایم إنترناشیونال جي أم بي إتش(٧١)

المانیا, إنجیلھیم أیھ أم راین٥٥٢١٦-١٧٣: ب . شتراسة       ص بنغر: ألمانیا    المدینة 

(٥٤)BCMA-الذي یقوم على اساس المطابقة و العالج للمرضى المصابین بالورم النخاعي المتعدد

دمحم عبد العال عبد العلیم أحمد(٧٤)

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

٦٢-

(٢١)٢٠١٣١٠١٦٤٥

(٢٢)٢٣/١٠/٢٠١٣

فریده ممدوح السید(٧١)

مصر, طالبا مركزاشمون منوفیھ شارع العمده مصر

قطاراتابتكار لحل مشاكل حدوث ال(٥٤)

فریده ممدوح السید(٧٤)

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

٦٣-



٩٢ ٩٢

(٢١)٢٠١٣١١١٦٨٥

(٢٢)٠٣/١١/٢٠١٣

-معتزبا دمحم احمد عبدالتواب- محمود عبدالعزیز عبدالمنعم عبدالعزیز- عبدالعزیز السیدخالد عزت (٧١)
مصطفى دمحم دمحم عبدالسالم الجویلى- معتز دمحم احمد عبدالمجید

الدور األرضي -مصر, الشاطبي-كلیة الزراعة  -الدور األرضي قسم علوم وتكنولوجیا األلبان  
الدور األرضي قسم علوم وتكنولوجیا -مصر, الشاطبي-كلیة الزراعة  -ا األلبان  قسم علوم وتكنولوجی

كلیة الزراعة  -الدور األرضي قسم علوم وتكنولوجیا األلبان  -مصر, الشاطبي-كلیة الزراعة  - األلبان  
مصر, الشاطبي-كلیة الزراعة  - الدور األرضي قسم علوم وتكنولوجیا األلبان  - مصر, الشاطبي-

جھاز حمایھ االجھزه االلكترونیھ من السرقھ (٥٤)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ (٧٤)

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

٦٤-

(٢١)٢٠١٣١١١٧٤١

(٢٢)١٣/١١/٢٠١٣

فریده ممدوح السید(٧١)

مصر, طالبا مركزاشمون منوفیھ شارع العمده مصر

السیاره الموفره للكھرباء(٥٤)

فریده ممدوح السید(٧٤)

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

٦٥-

(٢١)٢٠١٣١١١٧٤٦

(٢٢)١٣/١١/٢٠١٣

فریده ممدوح السید(٧١)

مصر, طالبا مركزاشمون منوفیھ شارع العمده مصر

التروسیكل الموفر للكھرباء(٥٤)

ه ممدوح السیدفرید(٧٤)

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

٦٦-



٩٣ ٩٣

(٢١)٢٠١٣١١١٧٥٦

(٢٢)١٤/١١/٢٠١٣

خلیل دمحم خلیل دمحم(٧١)

مصر, أحمد الصادق المتفرع من شارع الشیخ الشریف عین شمس  الغربیھ القاھره١١

خزان انتاج الطاقھ بدیل لبطاریھ السیاره(٥٤)

خلیل دمحم خلیل دمحم(٧٤)

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

٦٧-

(٢١)٢٠١٣١١١٧٨١

(٢٢)١٩/١١/٢٠١٣

احمد السید البدوى دمحم نبیھ احمد اسماعیل(٧١)

مصر, المنوفیھ- شبین الكوم -برج الرحاب امام معھد الكبد القومى طریق ملیج ٢٩شقھ 

جدید قادر على اصابھ الفئران بالتھاب الكبد الوبائى سىاختراع فیروس(٥٤)

احمد السید البدوى دمحم نبیھ احمد اسماعیل(٧٤)

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

٦٨-

(٢١)٢٠١٣١١١٨١٥

(٢٢)٢٦/١١/٢٠١٣

بیوجین ایدیك ام ایھ اى ان سى(٧١)

ام ایھ : ب . كامبریدج ص : امریكا المدینھ  -٠٢١٤٢كامبریدج سنتر كامبریدج، ام ایھ ١٤
الوالیات المتحدة االمریكیة, ٠٢١٤٢

)یادة محتوى المیالینأو ز/طرق لعالج تصلب متعدد والحفاظ و(٥٤)

سمراحمد اللباد(٧٤)

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

٦٩-



٩٤ ٩٤

(٢١)٢٠١٣١٢١٨٤٢

(٢٢)٠٢/١٢/٢٠١٣

استرا زینیكا أ ب  ، شركة مساھمة(٧١)

السوید, سودرتالج ، السوید-١٥١٨٥س 

اشكال بللوریة من مشتقات االمید إیندازول لعالج االضطرابات المتعلقة بمستقبل الجلوكوكورتیكوید(٥٤)

ھدى سراج الدین(٧٤)

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

٧٠-

(٢١)٢٠١٣١٢١٨٧٨

(٢٢)٠٩/١٢/٢٠١٣

احمد صالح الدین أحمد شادى(٧١)

مصر, القاھرة-ش مجلس الشعب عابدین٤٧

بروموترید للتدفئھ(٥٤)

احمد صالح الدین أحمد شادى(٧٤)

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

٧١-

(٢١)٢٠١٣١٢١٩٠٠

(٢٢)١٢/١٢/٢٠١٣

احمد عبدالعالمصطفى صالح(٧١)

مصر, قریھ شیبھ مزالقان السكھ الحدید/الزقازیق/ الشرقیة

منظومھ التنبیھ الذكیھ(٥٤)

(٧٤)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لمقدمة ومرفقات الطلبالفكرة اأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٧٢-



٩٥ ٩٥

(٢١)٢٠١٣١٢١٩٠١

(٢٢)١٢/١٢/٢٠١٣

مصطفى صالح احمد عبدالعال(٧١)

مصر, قریھ شیبھ مزالقان السكھ الحدید/الزقازیق/ الشرقیة

المنشفھ الذكیھ (٥٤)

(٧٤)

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

٧٣-

(٢١)٢٠١٣١٢١٩٠٢

(٢٢)١٥/١٢/٢٠١٣

بدر عبدهللا الكالوتى(٧١)

االمارات العربیة المتحدة, الدولھ  االمارات٤٤٠٩ابارتمنت رقم 

توابلوعاء لل(٥٤)

عمرو ابراھیم عبد هللا سالم(٧٤)

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

٧٤-

(٢١)٢٠١٣١٢١٩٣٨

(٢٢)١٨/١٢/٢٠١٣

ناشیونال اجریكولتشر اند فوود ریسیارش اورجانیزیشان. وربوراتید ادمینیستراتیف اجینسي انك(٧١)

الوالیات المتحدة االمریكیة, أمریكا٩٢١٢١مورھاوس دریف ساندیاجو سى ایة ٥٧٧٥

لقاح النفلونزا الطیور في صوره قطره للعین(٥٤)

سمر احمد اللباد(٧٤)

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

٧٥-



٩٦ ٩٦

(٢١)٢٠١٣١٢١٩٩٩

(٢٢)٣٠/١٢/٢٠١٣

سامى عبد المنعم دمحم الجرف(٧١)

مصر, االسكندریھ-١٢شقھ -رشدى-طریق الحریھ  - ٤٦٤

و تثبیت اللون ضد الغسیل و الضوء و تجھیز القماش في ١٤صباغھ القطن بصبغھ مباشره زرقاء (٥٤)
خطوه واحده  

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ (٧٤)

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

٧٦-



٩٧ ٩٧

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



٩٨ ٩٨

٢٠٠٩١٠١٥٣٨ (٢١)

١٩/١٠/٢٠٠٩ (٢٢)

.بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ  ، شركھ محدوده المسئولیھ ، المانیا 

المانیا, N.A, ستراس ، المانیا١٧٣انجلھایم ام راین ، ٥٥٢١٦

(٧١)

میثیل - ١- { میثیل -[ فنیل امینو - ) میثیل-ایمینو  - ھكسیلوكسى كربونیل امینو  (-٤} ]- ٢](-٣
-١H - استر ایثیل حمض بروبیونیك  -[ امینو -یل  -٢-بیریدین -)  كربونیل- ٥- بنزایمیدازول-

میثان سلفونات واستخدامھ كدواء

(٥٤)

ھدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١-

٢٠١٢٠٤٠٧٠٢ (٢١)

١٥/٠٤/٢٠١٢ (٢٢)

ایمان راضى على ابو العینین

مصر, N.A, القاھره- مدینھ نصر  -شارع دمحم فرید ابو حدید  ٣٦

(٧١)

صحن الترشید                                         (٥٤)

نایمان راضى على ابو العینی (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٢-



٩٩ ٩٩

بیان 
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



١٠٠ ١٠٠

٢٠١١٠٢٠٢١٢ (٢١)

٠٧/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى ، شركة مساھمة

, ، الوالیات المتحدة االمریكیة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى اوھایو 
N.A , المتحدة االمریكیةالوالیات

(٧١)

مقسمھ المناطق الداه ماصھ (٥٤)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

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

الفحصسداد مصروفات

١-

٢٠١١١١١٨٧٩ (٢١)

٠٣/١١/٢٠١١ (٢٢)

براد ریسیرش ا ند دیفولبمنت لیمتد

كراجمیر شامبرس ، رود تون ، تورتوال  ، جزر    كراجمیر شامبرس ، رود تون ، تورتوال  ، 
الجزر العذراء البریطانیة, N.A, جزر فیرجن البریطانیھ         كراجم

(٧١)

نى الداه اسفل بئر جھاز الكترو (٥٤)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٢-



١٠١ ١٠١

٢٠١٢١٢٢١٣٤ (٢١)

٢٥/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

شركھ محدوده انجلیزیھ- دافي بروسیس تكنولوجي لیمتید

٢٦دبلیو : ب . لندن ص : انجلترا المدینھ  -ال جي ٢٦لندن دبلیو . تراس . ایستبورن ١٠
بریطانیا, N.A, ال جي

(٧١)

عن مالط) مثل حمض تیرفثالیك(عملیة ونظام لفصل حمض كربوكسیلي (٥٤)

سمراحمد اللباد (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٣-



١٠٢
١٠٢

بیان
ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویة



١٠٣
١٠٣

(١١)٢٦٥٨٠

(٢١)٢٠١٠٠٩١٤٧٢

خزان و مرذاذ(٥٤)

جي ام بي اتشبورنغیر انغلھایم انترناشیونال (٧١)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم (٧٤)

١-

(١١)٢١٧٩١

(٢١)١٩٩٩٠٣٠٢٢٤

رصیف عائم لجھاز تجمیع للطاقھ االشعاعیھ(٥٤)

االن جیمس یومانز(٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٢-

(١١)٢٢١٩٤

(٢١)١٩٩٩٠٣٠٢٨٨

رفثالیك النقیةعملیة محسنة لفصل بلورات حمض تی(٥٤)

اى اى دى بو بونت دى نیمورز اند كومبانى(٧١)

ھدى انیس سراج الدین(٧٤)

٣-

(١١)٢٢٤٤٠

(٢١)٢٠٠١٠٣٠٣١٠

أداة تسجیل ثنائیة القطب تستخدم اثناء حفر االبار(٥٤)

شلومبرجر سیاكو انك(٧١)

ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)

٤-



١٠٤ ١٠٤

(١١)٢٣٦٥٩

(٢١)١٩٩٦٠٣٠٢٥٠

ثینیو بنزودیازیبین- میثیل - ٢عملیھ واشكال بللوریھ لمركب (٥٤)

لیلى اند ستریز لیمتد(٧١)

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

٥-

(١١)٢٣٧٢٤

(٢١)٢٠٠٥٠٨٠٤٤٨

وصلة مسننة لألنابیب(٥٤)

لقوانین لیختنستینشركة مؤلفة طبقا- تیناریس كونیكشنز إیھ جى  (٧١)

ھدى آنیس سراج الدین (٧٤)

٦-

(١١)٢٣٧٦٦

(٢١)٢٠٠٥٠٨٠٤٣٠

حفــاض مریــــح(٥٤)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى ، شركة متحدة(٧١)

ھدى أحمد عبد الھادى(٧٤)

٧-

(١١)٢٣٧٧٠

(٢١)٢٠٠٥٠٨٠٤٣١

حفاض رفیع وجاف(٥٤)

بروكتر آند جامبل كومبانى ، شركة متحدةذى(٧١)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

٨-



١٠٥ ١٠٥

(١١)٢٣٨٤٦

(٢١)٢٠٠٣٠٣٠٢٩٥

فلتر حلزونى رطب لتنقیھ الغازات المحملھ باالتربھ(٥٤)

فرید فھیم معوض(٧١)

فرید فھیم معوض(٧٤)

٩-

(١١)٢٣٩٢٦

(٢١)٢٠٠٦٠٣٠١٠٢

ة للف القماشماكین(٥٤)

بیلینج ماتشینیري میلل سي اوه ال تي دي(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

١٠-

(١١)٢٣٩٨٨

(٢١)٢٠٠٥٠٨٠٥٠٢

دائره التغذیھ العكسیھ لمنع الرسائل غیر المرغوب فیھا(٥٤)

میكروسوفت تیكنولوجى الیسنسینج ال ال سى (٧١)

ناھد رزق ودیع ترزى(٧٤)

١١-

(١١)٢٤٢٠٤

(٢١)٢٠٠١٠٣٠٢٩٥

تركیبھ سوماتوتروبین ذات قابلیھ محسنھ للحقن(٥٤)

لیمتد, ال جى كیمیكال(٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

١٢-



١٠٦ ١٠٦

(١١)٢٤٨٠٤

(٢١)٢٠٠٦٠٩٠٨٤٧

جھاز ترشیح دقیق لھ حشوه متحكم فى كثافتھا باستخدام خیوط مرنھ(٥٤)

فى إس إیھأو تى(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

١٣-

(١١)٢٤٨٢٥

(٢١)٢٠٠٦٠٩٠٨٩٠

طریقھ و جھاز لتكثیف انتاج زیت عالي اللزوجھ(٥٤)

كالماث فالس انك(٧١)

سمراحمد اللباد(٧٤)

١٤-

(١١)٢٤٨٧٩

(٢١)٢٠٠٦٠٨٠٧٢١

طریقة وعنصر إختبار ألختبار الدم(٥٤)

بریزما دیاجنوستكا ج م ب ھـ(٧١)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

١٥-

(١١)٢٤٨٨٠

(٢١)٢٠٠٨٠٩١٥٣٥

جھاز رى(٥٤)

دیزاین تكنولوجى اند  انوفیشن لیمتد(٧١)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

١٦-



١٠٧ ١٠٧

(١١)٢٤٩٢٧

(٢١)٢٠٠٤٠٩٠٠٩٤

بیبرازینیل-١-) داى اریل میثیل(-٤مشتقات (٥٤)

صن فارماسوتیكال اندستریز لیمیتد(٧١)

سمراحمد اللباد(٧٤)

١٧-

(١١)٢٥٢٠١

(٢١)٢٠٠٧٠٨٠٨٩٠

ثیادایازول  كعامل لمكافحھ امراض النبات لالستخدام الزراعى -٣, ٢, ١- سیكلوبروبیل - ٤مركب (٥٤)
والبستانى 

تى دىال . نیھون نوھیاكو سى اوه (٧١)

سمر اللباد(٧٤)

١٨-

(١١)٢٥٢١٨

(٢١)٢٠٠٦٠٧٠٧٠٧

وسیلھ ماصھ بسیطھ لالستخدام مره واحده(٥٤)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(٧١)

ھدى سراج الدین(٧٤)

١٩-

(١١)٢٥٣٣١

(٢١)٢٠٠٨٠٨١٤٠٣

أداة لتثبیت الظھر فى كرسى األطفال (٥٤)

بیتر أوبسفیك إیھ إس(٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٢٠-



١٠٨ ١٠٨

(١١)٢٥٤٨٢

(٢١)٢٠٠٣٠٣٠٢٠٩

كربوكسیالت تعمل كمثبطات انتقائیھ لبالزما كالیكراین-١- بیبریدین -) امینو) ثنائى ببتدیل(- ٤(٥٤)

.فى. بى. فیرنیج(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٢١-

(١١)٢٥٤٨٩

(٢١)٢٠٠٧٠٨٠٨٥٥

حوض ذو تغذیة ثقالیة لتصریف ماء الصناعة داخل كتلة من الماء(٥٤)

سیمنس اكتینجزلشافت(٧١)

ھدى انیس سراج الدین(٧٤)

٢٢-

(١١)٢٥٥١٤

(٢١)٢٠٠٦٠٨٠٨٠٢

تركیبات مبید اآلفات لمعالج البذور(٥٤)

سینجنتا باریتسیبیشن أ ج(٧١)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

٢٣-

(١١)٢٥٥٢٩

(٢١)٢٠٠٩٠٨١٢١٧

ثالثى ازول بیریمیدین أو امالحھا وعملیة النتاجھ- مبید للحشرات یحتوي مشتقات بیریدیل(٥٤)

لیمتد, ایشھارا سانجیو كایشا(٧١)

سھیر میخائیل رزق /أ(٧٤)

٢٤-



١٠٩ ١٠٩

(١١)٢٥٧٠٠

(٢١)٢٠٠٥٠٨٠٤٤٧

سیجارة لھا أنبوبة إنتقال حرارى مسامیة(٥٤)

فیلیب موریس برودكتس إس إیھ(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٢٥-

(١١)٢٥٧١٢

(٢١)٢٠٠٥٠٣٠١٤٨

مزلقان سكة حدید أتوماتیك (٥٤)

یحیى عبد الفتاح دمحم السید ھزاع(٧١)

یحیى عبد الفتاح دمحم السید ھزاع(٧٤)

٢٦-

(١١)٢٥٨٢٠

(٢١)٢٠١٠٠٩١٥٧٥

اداره بیانات قیاسات یتم تطبیقھا على نماذج خزان (٥٤)

ب كوربوریشن نورث امریكا انـك. ب (٧١)

ھدى عبد الھادى (٧٤)

٢٧-

(١١)٢٥٨٢٣

(٢١)٢٠١٠٠٨١٤٥٨

طریقھ وجھاز النتاج رقائق ویفر بنظام مرن(٥٤)

أ.ك سنست(٧١)

مكتب الدیب(٧٤)

٢٨-



١١٠ ١١٠

(١١)٢٥٨٩٧

(٢١)٢٠١٠٠٨١٤٤٤

اداه للتوصیل الكھربائي الخارجي لخالیا نشطھ كھربائیا في لوحھ  نشطھ كھربائیا مثل خالیا تولید (٥٤)
الطاقھ الكھربائیھ في لوحھ فولتیھ ضوئیھ

مالتى كونتاكت فرانس-ستانلیس اند نیكل اللویز-ارسیلورمیتال(٧١)

طارق محمود بدران (٧٤)

٢٩-

(١١)٢٥٩٥٩

(٢١)٢٠٠٧٠٨٠٨٦٨

تركیبات منظف صناعیھ(٥٤)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(٧١)

ھدى آنیس سراج الدین (٧٤)

٣٠-

(١١)٢٦٠١٦

(٢١)٢٠١٠٠٨١٤٢٣

طریقھ النتاج جبن حرارى غیر ناضج والجبن الناتج            (٥٤)

فروماجیرى بي ایى ال(٧١)

مكتب عبد الھادى(٧٤)

٣١-

(١١)٢٦٠٦٣

(٢١)٢٠١٠٠٩١٤٩٧

طریقھ معالجھ كقاعده النتاج وقود الدیزل وطریقھ لحساب درجھ تكسیر كسر الشمع(٥٤)

جابان اویل -انیرجي كوربوریشن& جي اكس نیبون اویل- كسبلوریشن كومبانى لیمتدجابان بترولیم ا(٧١)
كوزمو اویل كومبانى لیمتد-، لیمتد.نیبون ستیل انجینیرینج كو-جاز اند میتالز ناشونال كوربوریشن

ھدى سراج الدین (٧٤)

٣٢-



١١١ ١١١

(١١)٢٦٠٩٥

(٢١)٢٠١١٠٦٠٩٦١

رشاش او رذاذ دوار(٥٤)

ال تى دى. روایر بى تى واى (٧١)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

٣٣-

(١١)٢٦١٩٠

(٢١)٢٠٠٧٠٨٠٨٣٩

عملیة ونظام النتاج اكاسید الكبریت(٥٤)

نیدیرالندسى اورجانیساتي فوور -تیكنو انفینت انجنیورسبیور اى فوور میلیوتیكنیك بى فى(٧١)
ندیرزویك تى ان اوناتورویتینشابیلیجیك او-تویجیباست

سھیر میخائیل رزق (٧٤)

٣٤-

(١١)٢٦٢٣٠

(٢١)٢٠١٠٠٩١٥٠٦

طریقة  انتاج  ھیدروكربونات  سائلة  من غاز  طبیعى(٥٤)

جیھ اكس نیبون - تشیودا كوربوریشن- لیمتد, جابان بیترولیوم اكسبلوریشن كو - ، لیمتد.كوسمو اویل كو(٧١)
، .نیبون ستیل انجینیرینج كو- جابان اویل جاز اند میتالز ناشونال كوربوریشن-وربوریشناویل اند اینیرجي ك

انبیكس كوربوریشن- لیمتد

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

٣٥-

(١١)٢٦٢٦٥

(٢١)٢٠١٠٠٩١٦٠٠

جھاز لوضع سدادات الحشو(٥٤)

شارم  كوربوراشن-یوني  (٧١)

ادسمر اللب(٧٤)

٣٦-



١١٢ ١١٢

(١١)٢٦٤٠٩

(٢١)٢٠١١٠٩١٦٣٣

وحده تكویك صناعیھ تعمل باعاده تدویر غاز المدخنھ(٥٤)

یو اتش دي إي جي ام بي اتش(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٣٧-

(١١)٢٦٤١٩

(٢١)٢٠١١٠٨١٣٥٦

م بنیھ االساس المركبھ واالجھزه طرق السترداد الھیدروكربونات من ماده ھیدروكربونیھ باستخدا(٥٤)
المرتبطھ الموجوده تحت ضغط موجب

اي ان سي, رید لیف ریسورسیز(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٣٨-

(١١)٢٦٤٢١

(٢١)٢٠١١٠٨١٣٥٢

تجمیع البخار وطرق الحواجز واالعمده لبنیات اساس التحكم المكبسلھ(٥٤)

.ن سياي ا, رید لیاف ریسورسیز(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٣٩-

(١١)٢٦٤٥٠

(٢١)٢٠١١٠٨١٣٥٧

جھاز ربط قناة مفصلي(٥٤)

اي ان سي, رید لیف ریسورسیز(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٤٠-



١١٣ ١١٣

(١١)٢٦٤٥١

(٢١)٢٠١١٠٨١٣٥٩

التحكم فى الكربون وعزلھ من بنیات اساس التحكم المكبسلھ(٥٤)

رید اند لیف ریسورسیز اي ان سي(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٤١-

(١١)٢٦٤٥٦

(٢١)٢٠١١٠٩١٦٣٦

طریقھ لتقلیل معدالت الفقد في الحراره االشعاعیھ عبر ابواب وجدران حجره فرن الكوك من خالل (٥٤)
تھیئھ ارتفاع او كثافھ عجینھ الفحم

ي اتشسیسنكروب یو اتش دى اى  جي ام ب(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٤٢-

(١١)٢٦٤٧٤

(٢١)٢٠١١٠٨١٣٥٣

اجھزه حراریھ للنقل بالحمل الحراري السترداد الھیدروكربونات من التركیبات الداخلیھ للتحكم فى (٥٤)
النفاذیة المكبسلة

رید لیاف ریسورسیز اي ان سي(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٤٣-

(١١)٢٦٨٦٧

(٢١)٢٠١٢٠٦١٠٧٤

إخفاء معلومات عن مستند لالستخدام في التأكد من صحتھ(٥٤)

سكیوریتى برینت سولیوشن لیمتد(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٤٤-



١١٤
١١٤

بیان
ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة



١١٥
١١٥

٢٠١٠١٠١٧٩٩ (٢١)

٢٥/١٠/٢٠١٠ (٢٢)

مثبطات نشاط كیناز تیروسین البروتین       (٥٤)

METHYLGENE INC. -SAAVEDRA ,Oscar Mario -MANNION ,Michael-
UNO ,Tetsuyuki-RAEPPEL ,St?phane-ISAKOVIC ,Ljubomir -

GAUDETTE ,Fr?d?ric -CLARIDGE ,Stephen William -KISHIDA ,Masashi -
ZHAN ,Lijie -VAISBURG ,Arkadii

(٧١)

BERESKIN &PARR LLP (٧٤)

١-

٢٠٠٥٠٨٠٤٧٧ (٢١)

٢٠/٠٨/٢٠٠٥ (٢٢)

طریقة لتقلیل تكون االكریالمید فى االطعمة  المعالجة  حراریا (٥٤)

FRITO -LAY NORTH AMERICA ,INC (٧١)

سمرأحمد اللباد (٧٤)

٢-

٢٠٠٦٠٣٠١٢٢ (٢١)

٣٠/٠٣/٢٠٠٦ (٢٢)

تركیب لتدعیم منفاخ متعدد الفتحات الخاص بجھاز مكیف الھواء  من نوع سبلیت  (٥٤)

PONG KOOCHINGCHAI (٧١)

شركة ابوستة وشركاه للخدمات اإلداریة و االستشاریة (٧٤)

٣-



١١٦ ١١٦

٢٠٠٥٠٨٠٤٨٧ (٢١)

٢٢/٠٨/٢٠٠٥ (٢٢)

مشتقات بیرازولو بریدین  (٥٤)

PALAU PHARMA S.A (٧١)

ھـدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

٤-

٢٠٠٦٠٨٠٧٦٧ (٢١)

١٦/٠٨/٢٠٠٦ (٢٢)

یمیراز فیروسىمثبطات بول (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

٥-

٢٠٠٧٠٨٠٨٥٩ (٢١)

١٥/٠٨/٢٠٠٧ (٢٢)

جھاز لتحویل قذیفة لترتیبة سالح (٥٤)

Patria Vammas OY (٧١)

مروان دمحم أحمد الخولي (٧٤)

٦-



١١٧ ١١٧

٢٠٠٩٠٦٠٩٧٣ (٢١)

٢٤/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

عملیة لتحضیر مشتق بنزیمیدازول (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

مكتب ھدى احمد عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (٧٤)

٧-

٢٠٠٩٠٨١١٩٧ (٢١)

٠٩/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

تحضیرھا واستخدامھا في العالج. مشتقات ازا ثاني الكان حلقي  (٥٤)

SANOFI-AVENTIS (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٨-

٢٠٠٩٠٨١٢١٣ (٢١)

١٠/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

محبس بلیھ  /صمام خالط لتثبیت درجة حرارة المیاه/محبس صغیر/ مكنة سیفون  (٥٤)

NABIL HANA MEKHAEIL AWAD (٧١)

نبیل حنا میخائیل عوض (٧٤)

٩-



١١٨ ١١٨

٢٠٠٩٠٨١٢٤٠ (٢١)

١٧/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

مشتقات اریل حمض كاربوكسیل أمید ھكسیل الحلقى (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

١٠-

٢٠٠٩٠٨١٢٦١ (٢١)

٢٠/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

طریقة التعرف على الخالیا التي تعرض الحساسیة لتعدیل اإلشارات التي تتم بواسطة مستقبل عامل 
مة اللیفیة أوشكل متغیرمنھ نمواألرو

(٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

١١-

٢٠٠٩٠٨١٢٩٦ (٢١)

٣٠/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

متراكبة - منتج للعنایة الشخصیة یتضمن دكسترین حلقى كمادة عطریة  (٥٤)

THE PROCTER &GAMBLE COMPANY (٧١)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

١٢-



١١٩ ١١٩

٢٠١٠٠٨١٢٩٦ (٢١)

٠٢/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

مثبطات النزیم سیرین بروتیاز كبیره الحلقھ (٥٤)

IDENIX PHARAMACEUTICALS ,INC. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١٣-

٢٠١٠٠٨١٢٩٧ (٢١)

٠٣/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

مشتقھ فنیل بیرول جدیده (٥٤)

DAIICHI SANKYO COMPANY ,LIMITED (٧١)

شركھ أبو ستھ وشركاه للخدمات اإلداریھ واالستشاریھ (٧٤)

١٤-

٢٠١٠٠٨١٣٧٢ (٢١)

١٥/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

تركیبات تشتمل على االستروجینات النباتیھ االنتقائیھ لمستقبل استروجین بیتا والیاف غذائیھ (٥٤)

CM &D PHARMA LIMITED (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

١٥-



١٢٠ ١٢٠

٢٠١٠٠٨١٤٢٨ (٢١)

٢٥/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

بیرولو بیریمیدن كربوكسامید (٥٤)

NYCOMED GMBH (٧١)

شركھ المانیھ مساھمھ-تاكیدا جى ام بى اتش   (٧٤)

١٦-

٢٠١٠٠٨١٤٥١ (٢١)

٣٠/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

بلوره مركب بنزیمیدازول (٥٤)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANYLIMITED (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

١٧-

٢٠١٠٠٩١٤٦٨ (٢١)

٠١/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

شكل بللورى من مشتقات الفینیل امینو بیریمیدین (٥٤)

NATCO PHARMA LIMITED (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

١٨-



١٢١ ١٢١

٢٠١٠٠٩١٤٧٥ (٢١)

٠١/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

لفیروساتعوامل عالجیھ مضاده ل (٥٤)

BIOCRYST PHARMACEUTICALS ,INC. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١٩-

٢٠١٠٠٩١٤٩٩ (٢١)

٠٧/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

نظام تفاعل تخلیق مركب ھیدروكربون وطریقھ الزالھ جسیم دقیق (٥٤)

Japan Petroleum Exploration Co. ,Ltd.-NIPPON OIL CORPORATION -
Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-NIPPON STEEL

ENGINEERING CO. ,LTD. -COSMO OIL CO. ,LTD. -INPEX
CORPORATION

(٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٢٠-

٢٠١٠٠٩١٥٠٠ (٢١)

٠٧/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

- فیشرطریقھ ازالھ جسیمات مغناطیسیھ من الزیت الخام المصنع بطریقھ فیشرتروبش وطریقھ
تروبش لتصنیع الزیت الخام

(٥٤)

JX NIPPON OIL AND ENRGEY CORPORATION-Japan Petroleum
Exploration Co. ,Ltd. -Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-

NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,LTD.-COSMO OIL CO. ,LTD. -
INPEX CORPORATION

(٧١)

لدینھدى انیس سراج ا (٧٤)

٢١-



١٢٢ ١٢٢

٢٠١٠٠٩١٥٤٨ (٢١)

١٥/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

مركبات عضویھ (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٢٢-

٢٠١٠٠٩١٥٦١ (٢١)

١٦/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

ایمیدازولیدینون بھا استبدال واستخدامھا) بیرازولیل كربونیل(مشتقات  (٥٤)

AICURIS GMBH &CO .KG (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٢٣-

٢٠١٠٠٩١٥٦٣ (٢١)

١٩/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

مشتقھ رباعي ھیدروایزوكینولین جدیده (٥٤)

DAIICHI SANKYO COMPANY ,LIMITED (٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا ھالھ وحید احمد  (٧٤)

٢٤-



١٢٣ ١٢٣

٢٠١٠٠٩١٥٧٤ (٢١)

١٩/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

مركب نیتریل واستخدامھ لمكافحھ افھ مفصلیھ االرجل (٥٤)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY ,LIMITED (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٢٥-

٢٠١٠٠٩١٥٩٣ (٢١)

٢٢/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

المبنیھ على الھیدروكساماتBمثبطات دى اسیتیالز  (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

الدینھدى سراج  (٧٤)

٢٦-

٢٠١٠٠٩١٦١٢ (٢١)

٢٦/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

GTLطریقھ لتشغیل مصلح الغاز االصطناعى فى محطھ  (٥٤)

Japan Petroleum Exploration Co. ,Ltd.-CHIYODA CORPORATION -
NIPPON OIL CORPORATION -Japan Oil ,Gas and Metals National

Corporation-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,LTD.-COSMO OIL
CO. ,LTD. -INPEX CORPORATION

(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٢٧-



١٢٤ ١٢٤

٢٠١٠٠٩١٦٣١ (٢١)

٢٧/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

كبسوالت للوقایھ من االمراض القلبیھ الوعائیھ (٥٤)

FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CARDIOVASCULARES CARLOSIII-FERRER INTERNACIONAL S.A.

(٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٢٨-

٢٠١٠١٠١٦٧٥ (٢١)

١٠/١٠/٢٠١٠ (٢٢)

طریقھ لفصل ناتج التكثیف لعملیھ العاده التشكیل بالبخار (٥٤)

UHDE GMBH (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٢٩-

٢٠١١٠١٠٠٠٨ (٢١)

٠٢/٠١/٢٠١١ (٢٢)

;٩٤٥&#-TNFمتعدده االھداف لمضاد بروتینات ربط  (٥٤)

Emergent Product Development Seattle ,LLC (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٣٠-



١٢٥ ١٢٥

٢٠١١٠١٠٠٠٩ (٢١)

٠٢/٠١/٢٠١١ (٢٢)

IL٦مستحضرات عالجیھ مناعیھ  (٥٤)

Emergent Product Development Seattle ,LLC (٧١)

ادسمر احمد اللب (٧٤)

٣١-

٢٠١١٠١٠٠٦٩ (٢١)

١٠/٠١/٢٠١١ (٢٢)

طریقھ للعالج باستخدام ابروسارتان  (٥٤)

ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٣٢-

٢٠١١٠١٠٠٧٧ (٢١)

١٢/٠١/٢٠١١ (٢٢)

موسومھ باالشعاعTRB M٨مستقبل لیجندات   (٥٤)

JANSSENPHARMACEUTICA NV (٧١)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

٣٣-



١٢٦ ١٢٦

٢٠١١٠١٠١١٩ (٢١)

١٩/٠١/٢٠١١ (٢٢)

مشتقات سلفامید مستبدلھ جدیده (٥٤)

JANSSEN PHARMACEUTICA NV (٧١)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

٣٤-

٢٠١١٠١٠١٢٤ (٢١)

١٩/٠١/٢٠١١ (٢٢)

١ھیدروكسى ستیروید دیھیدروجیناز -بیتا١١مثبطات حلقیھ لـ  (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH-VITAE
PHARMACEUTICALS ,INC

(٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٣٥-

٢٠١١٠٢٠١٧٦ (٢١)

٠٦/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

لموضعیھ الموقتھاستخدام اندرونیدارون لتحضیر دواء للوقایھ من السكتھ او نوبات قلھ الدمویھ ا (٥٤)

SANOFI-AVENTIS (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٣٦-



١٢٧ ١٢٧

٢٠١١٠٢٠١٩٧ (٢١)

٠٦/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

HPVلقاح مضاد لـ  (٥٤)

(٧١)

وكیل براءات-ھدى سراج الدین  (٧٤)

٣٧-

٢٠١١٠٢٠٢٠٨ (٢١)

٠٦/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

لنظام توصیل عقار محتوى على استرادیو (٥٤)

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (٧١)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا (٧٤)

٣٨-

٢٠١١٠٢٠٢٥٢ (٢١)

١٤/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

cMETمثبطات  (٥٤)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٣٩-



١٢٨ ١٢٨

٢٠١١٠٣٠٣٣٣ (٢١)

٠١/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

مثبطات حلقیھ غیر متجانسھ لمستقبالت الھیستامین لمعالجھ المرض (٥٤)

ALCON RESEARCH ,LTD -KALYPSYS INC (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٤٠-

٢٠١١٠٣٠٣٤٣ (٢١)

٠٢/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

منشط جنسى وماده خافضھ للوزن  (٥٤)

DIA EL -DIN MOHAMED ABDEL RAHMAN (٧١)

(٧٤)

٤١-

٢٠١١٠٤٠٥٠٤ (٢١)

٠٣/٠٤/٢٠١١ (٢٢)

مركبات نیتروجینیھ حلقیھ غیر متجانسھ، طریقھ تحضیرھا و استخدامھا كعقاقیر مضاده للجراثیم (٥٤)

NOVEXEL (٧١)

ماجده ھارون (٧٤)

٤٢-



١٢٩ ١٢٩

٢٠١١٠٤٠٥٥١ (٢١)

١٠/٠٤/٢٠١١ (٢٢)

مركبات نتروجینیھ حلقیھ غیر متجانسھ، طریقھ تحضیرھا و استخدامھا كعوامل مضاده للبكتریا (٥٤)

NOVEXEL (٧١)

او نادیھ ھارون/ماجده ھارون و (٧٤)

٤٣-

٢٠١١٠٤٠٦٢٤ (٢١)

١٩/٠٤/٢٠١١ (٢٢)

مضادات مستقبل اوریكسین ایزونیكوتین امید (٥٤)

MERCK SHARP &DOHME CORP (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

٤٤-

٢٠١١٠٤٠٦٤٣ (٢١)

٢٦/٠٤/٢٠١١ (٢٢)

JAKمركبات وطرق مثبطھ لبیرازولوبیریمیدین  (٥٤)

GENENTECH ,INC (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٤٥-



١٣٠ ١٣٠

٢٠١١٠٥٠٦٧٥ (٢١)

٠٢/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

خدام دابیجاتران اتیكسیالت او امالحھا بمظھر حمایھ محسن طرق لعالج او للمنع من التخثر باست
خالل عالج وارفارین التقلیدي

(٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (٧٤)

٤٦-

٢٠١١٠٥٠٦٧٦ (٢١)

٠٢/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

اتیكسیالیت او امالحھا مع تحسین الفعالیھ خالل طرق عالج او منع التخثر باستخدام دابیجاتران 
العالج التقلیدي للوارفارین

(٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (٧٤)

٤٧-

٢٠١١٠٥٠٧١٤ (٢١)

٠٩/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

بیررولیدونات (٥٤)

PFIZER LIMITED (٧١)

ھادى مكتب عبد ال (٧٤)

٤٨-



١٣١ ١٣١

٢٠١١٠٥٠٧١٦ (٢١)

٠٩/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

مختلف الحلقات وتحضیرھا واستخداماتھا العالجیھ-مشتقات كربامات من الكیل (٥٤)

SANOFI-AVENTIS (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٤٩-

٢٠١١٠٥٠٧٩٤ (٢١)

٢٢/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

لعین   طریقھ وجھاز للحد من نمو طول ا (٥٤)

THE MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN ,INC (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٥٠-

٢٠١١٠٥٠٨٦٦ (٢١)

٣٠/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

مركبات عضویھ    (٥٤)

INTRA -CELLULAR THERAPIES ,INC (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٥١-

٢٠١١٠٦٠٩٥٥ (٢١)

٠٩/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

ودوسیتاكسیلAVE٨٠٦٢اتحاد مضاد للورم یتضمن  (٥٤)

SANOFI (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٥٢-



١٣٢ ١٣٢

٢٠١١٠٦١٠٥٥ (٢١)

٢١/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

مركبات انثامین واستخدامھا لعالج االكتئاب (٥٤)

ASTRAZENECA AB (٧١)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

٥٣-

٢٠١١٠٦١٠٦٧ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

مركبات اندانیل (٥٤)

DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED (٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

٥٤-

٢٠١١٠٦١٠٦٨ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

مركبات امین حلقیھ (٥٤)

DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED (٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

٥٥-

٢٠١١٠٦١٠٧١ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

استخدام تركیب قابل للرغوه خالي تماما من عناصر اصلیھ فعالھ صیدلیا لعالج جلد االنسان (٥٤)

INTENDIS GMBH (٧١)

شادي فاروق مبارك  (٧٤)

٥٦-



١٣٣ ١٣٣

٢٠١١٠٦١٠٧٢ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

نظائر نیوكلیوسید (٥٤)

(٧١)

فاروق مبارك شادي  (٧٤)

٥٧-

٢٠١١٠٦١٠٧٣ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

فوسفورامیدات نیوكلیوسید (٥٤)

(٧١)

شادي فاروق مبارك (٧٤)

٥٨-

٢٠١١٠٦١٠٧٤ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

تخلیق نیوكلیوسیدات من البیورین (٥٤)

(٧١)

شادي فاروق مبارك  (٧٤)

٥٩-

٢٠١١٠٦١٠٩٩ (٢١)

٢٦/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

جھاز نقل حركھ متغیره بصفھ مستمره (٥٤)

SHIN ,Hyun Woo -SIN ,Yong Chol (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٦٠-



١٣٤ ١٣٤

٢٠١١٠٧١١٦٢ (٢١)

٠٧/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

تركیبات لتعزیز نمو االظافر (٥٤)

ALLERGAN ,INC (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٦١-

٢٠١١٠٧١٢٣٧ (٢١)

٢٥/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

ازا ثنائي حلقي -١-)میثیل) بیریدینیل-٣((-٢-N-)٢S,٣R(التطبیقات العالجیھ وطریقھ تحضیر 
]٢.٢.٢[

(٥٤)

TARGACEPT ,INC (٧١)

شادى فاروق مبارك (٧٤)

٦٢-

٢٠١١٠٨١٣١٨ (٢١)

٠٧/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

عكسیھ عن طریق اعطاء عقاقیر سبایجیلمرتركیبھ صیدالنیھ لعالج التفاعالت ال (٥٤)

FREIE UNIVERSITAT BERLIN (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٦٣-

٢٠١١٠٨١٣٤٩ (٢١)

١١/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

بیریدین كمثبطات كیناز] A- ، ٥، ١[تریازولو ] ٤، ٢، ١[مركبات  (٥٤)

FOVEA PHARMACEUTICALS (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٦٤-



١٣٥ ١٣٥

٢٠١١٠٨١٣٧٧ (٢١)

١٧/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

متغیرات ملزمھ مصل مضاد لاللبیومین محسن (٥٤)

GLAXO GROUP LIMITED (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٦٥-

٢٠١١٠٨١٣٧٨ (٢١)

١٧/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

متغیرات ملزمھ مصل مضاد لاللبیومین محسن (٥٤)

GLAXO GROUP LIMITED (٧١)

شركھ محدوده انجلیزیھ- جالكسو  جروب لیمتد   (٧٤)

٦٦-

٢٠١١٠٨١٣٩٥ (٢١)

٢٢/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

حبیبات من اكسید الماغنیسیوم (٥٤)

KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO. ,LTD (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٦٧-

٢٠١١٠٩١٥٠٦ (٢١)

١٢/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

TRPA١ر مشتقات فیوروبریمیدین دیونات كمثبطات المستقبالت  طریقھ لتحضی (٥٤)

GLENMARK PHARMACEUTICALS ,S.A. (٧١)

اسامھ دمحم دمحم اسماعیل  (٧٤)

٦٨-



١٣٦ ١٣٦

٢٠١١٠٩١٥٠٧ (٢١)

١٢/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

الت لمستقب)كمنظمات (بیریمیدین دیونات كمثبطات - طریقھ لتحضیر مشتقات ایزوثیازولو
TRPA١

(٥٤)

GLENMARK PHARMACEUTICALS ,S.A (٧١)

اسامھ دمحم دمحم اسماعیل  (٧٤)

٦٩-

٢٠١١٠٩١٥٢١ (٢١)

١٤/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

نظام فصل عامل حفز        (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-Japan

Petroleum Exploration Co. ,Ltd-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,
LTD

(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٧٠-

٢٠١١٠٩١٥٣٤ (٢١)

١٥/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

مشتقھ امید (٥٤)

DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED (٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

٧١-

٢٠١١٠٩١٥٣٨ (٢١)

١٥/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

وجلیسرول، وتحضیرھا c٧الى c١تركیبات محتویھ على جلیسریدات احادیھ من احماض عضویھ 
واستخدامھا كعوامل مضاده للبكتیریا ومضاده للفطریات 

(٥٤)

CANTINI ,Fernando (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٧٢-



١٣٧ ١٣٧

٢٠١١٠٩١٥٤٣ (٢١)

١٨/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

مشتقات ترایازول كمثبطات لمستقبل الفازوبریسین لعالج القصور القلبي (٥٤)

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (٧١)

شادي فاروق مبارك  (٧٤)

٧٣-

٢٠١١٠٩١٥٤٧ (٢١)

١٨/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

طریھ االخرىتركیبات لقاحات و طرق لعالج فطر المیكور و االمراض الف (٥٤)

LOS ANGELES BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE AT HARBOR-
UCLA MEDICAL CENTER

(٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٧٤-

٢٠١١٠٩١٥٧٠ (٢١)

٢١/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

طریقھ النتاج وقود سائل و نظام النتاج وقود سائل (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-NIPPON

STEEL ENGINEERING CO. ,LTD-Japan Petroleum Exploration Co. ,Ltd.

(٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٧٥-

٢٠١١٠٩١٥٧٥ (٢١)

٢١/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

سترویدیھ لھا فاعلیھ جلوكوكورتیكوید] C-٢، ٣[مشتقات امید جدیده من مركبات  (٥٤)

ASTRAZENECA AB (٧١)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

٧٦-



١٣٨ ١٣٨

٢٠١١٠٩١٦٠٢ (٢١)

٢٥/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

عملیھ النتاج مركب حمض كربوكسیلي (٥٤)

JAPAN TOBACCO INC (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٧٧-

٢٠١١٠٩١٦١١ (٢١)

٢٦/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

طریقھ تصنیع ونظام تصنیع  للھیدروكربونات السائلھ (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-Japan

Petroleum Exploration Co. ,Ltd-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,
LTD

(٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٧٨-

٢٠١١١٠١٦٧٨ (٢١)

٠٥/١٠/٢٠١١ (٢٢)

ثنائیھ الخصوصیھ- c-Metمضاده/ - ٣-ErbBاجسام مضاده مضاده (٥٤)

ROCHE GLYCART AG (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٧٩-

٢٠١١١٠١٧٠٧ (٢١)

١١/١٠/٢٠١١ (٢٢)

للفطریاتمخالیط مبیده  (٥٤)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (٧١)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا (٧٤)

٨٠-



١٣٩ ١٣٩

٢٠١٢٠٣٠٤٥٥ (٢١)

١٤/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

كمین الكترونى ثابت ومتحرك (٥٤)

yehia abdul ?Fattah mohammed  al -sayed hazzah (٧١)

یحیى عبد الفتاح دمحم السید ھزاع (٧٤)

٨١-

٢٠١٢٠٣٠٤٨٩ (٢١)

٢٠/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

مخصب حیوى بكتیرى لمعالجھ االراضى الجیریھ                    (٥٤)

FATEN MOHY ELPINE MOHAMED (٧١)

فاتن محي الدین دمحم دمحم الحنفي (٧٤)

٨٢-

٢٠١٢٠٨١٣٩٤ (٢١)

١٢/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

مركب استر و استخدامھ (٥٤)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY ,LIMITED (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٨٣-

٢٠١٢٠٨١٣٩٧ (٢١)

١٢/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

مركبات بیرازولوبیریدین، بیرازولوبیرازین، بیرازولوبیریمیدین، بیرازولوثیوفین وبیرازولوثیازول 
ومركبات وطرق لمعالجھ اختالل الوظائف العصبیھMGLUR٤ایره لـ كمعززات تجاسمیھ مغ

(٥٤)

VANDERBILT UNIVERSITY (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٨٤-



١٤٠ ١٤٠

٢٠١٢٠٨١٤٣٨ (٢١)

٢٣/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

بیرازین واستخدامھ كمثبط إنتیجراز [A-١,٢] بیروید - ٢H-تترا ھیدرو- ،٤،٨، ١،٣مشتق 
HIV

(٥٤)

JAPAN TOBACCO INC (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٨٥-

٢٠١٢٠٨١٤٧٢ (٢١)

٣٠/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

محطات تركیز الطاقة الشمسیة بالتراكم  مع استخدام المرایا (٥٤)

MOHAMMED AHMED ALGAMIL AHMED ABDUL HAFEZ (٧١)

دمحم احمد الجمیل احمد (٧٤)

٨٦-

٢٠١٢٠٩١٦٢٢ (٢١)

٢٣/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

جھاز لترشیح السوائل (٥٤)

PANTREON GMBH (٧١)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

٨٧-

٢٠١٢٠٩١٦٤٠ (٢١)

٢٤/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

طریقة بدء عمود تكریر (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-Japan

Petroleum Exploration Co. ,Ltd-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,
LTD

(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٨٨-



١٤١ ١٤١

٢٠١٢٠٩١٦٦٩ (٢١)

٢٧/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

طریقھ تحضیر عامل محفز منشط لتفاعل تخلیق فیشروتروبش ، وطریقھ تحضیر عجینھ مائیھ 
فزه ، وطریقھ لتوفیر عجینھ مائیھ محفزه لمفاعل تخلیق فیشروتروبشمح

(٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD.-
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-NIPPON

STEEL ENGINEERING CO. ,LTD.-Japan Petroleum Exploration Co.,Ltd.

(٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٨٩-

٢٠١٢٠٩١٦٧٠ (٢١)

٢٧/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

طریقة تحضیر ھیدروكربون (٥٤)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO. ,LTD -
JX Nippon Oil &Energy Corporation-INPEX CORPORATION-Japan

Petroleum ExplorationCo. ,Ltd-NIPPON STEEL ENGINEERING CO. ,
LTD

(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٩٠-



١٤٢ ١٤٢

٢٠١٢١٠١٧٩١ (٢١)

٢١/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

حاویھ لھا جدران جانبیھ یمكن طیھم واحد فوق االخر (٥٤)

IFCO SYSTEMS GMBH (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٩١-

٢٠١٢١٢١٩٨٦ (٢١)

٠٢/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

تركیب كیمیائى مستقر (٥٤)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (٧١)

سھیر میخائیل رزق (٧٤)

٩٢-

٢٠١٢١٢٢٠٧٩ (٢١)

١٨/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

محطھ تنقیھ الھواء بطاقھ الریاح (٥٤)

EKRAM   HENARY COSTAKI (٧١)

ناھد خلیفھ عالم (٧٤)

٩٣-



١٤٣ ١٤٣

٢٠١٣٠٣٠٣٦٨ (٢١)

٠٦/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

H.٢.M.Sسالح الردع (٥٤)

Hazem Saaid gaber Abd el fatah (٧١)

حازم سعید جابر عبد الفتاج (٧٤)

٩٤-

٢٠١٣٠٣٠٤٤٧ (٢١)

١٩/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

فلورو لالستخدام في العالج المضاد للفیروسات-'٢نیوكلیوزید بھا استبدال عند -نظائر كربا (٥٤)

GILEAD SCIENCES ,INC (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٩٥-

٢٠١٣٠٣٠٤٤٩ (٢١)

٢٠/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

النجاره والمحاره (٥٤)

Fathi Ahmed Azhari Jaballah (٧١)

فتحى احمد ازھرى جاب هللا (٧٤)

٩٦-



١٤٤ ١٤٤

٢٠١٣٠٣٠٤٥١ (٢١)

٢٠/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

نظافھ وتعمیر البیئھ (٥٤)

Fathi Ahmed Azhari Jaballah (٧١)

فتحى احمد ازھرى جاب هللا (٧٤)

٩٧-

٢٠١٣٠٣٠٤٧٩ (٢١)

٢١/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

المنظومھ  المتكاملھ لتطویر وتخزین الطاقھ المتجدده تطبیق فى الطاقھ الشمسیھ (٥٤)

Ibrahim rady elsherbiny  ali-Eslam Mohamed Abd-Elaziz-Amr Mohamed
Saliman

(٧١)

عمو دمحم سلیمان (٧٤)

٩٨-

٢٠١٣٠٣٠٤٩٧ (٢١)

٢٥/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

استخدام شفرات دواره الداره الملفات الثابتھ لمولدات التربینات الھوائیھ (٥٤)

Amr Asaad Mohamed (٧١)

(٧٤)

٩٩-



١٤٥ ١٤٥

٢٠١٣٠٣٠٤٩٩ (٢١)

٢٦/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

ھ مشتركھ بین المنظف الصناعى والصابونتركیب (٥٤)

Abdel Rahman Hassan Al -Taweel (٧١)

عبد الرحمن حسن الطویل (٧٤)

١٠٠-

٢٠١٣٠٣٠٥١٦ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

جھاز النانو لتحسین اداء المعدات (٥٤)

Enas Hasan Ahmed Mohamed. (٧١)

.ایناس حسن احمد دمحم (٧٤)

١٠١-

٢٠١٣٠٣٠٥١٧ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

جھاز حساس للمجال المغناطیسي (٥٤)

Enas Hasan Ahmed Mohamed. (٧١)

.ایناس حسن احمد دمحم (٧٤)

١٠٢-



١٤٦ ١٤٦

٢٠١٣٠٣٠٥١٨ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

.جھاز زمزم لمغنطھ المیاه (٥٤)

Enas Hasan Ahmed Mohamed. (٧١)

.ناس حسن احمد دمحمای (٧٤)

١٠٣-

٢٠١٣٠٣٠٥١٩ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

جھاز سوالر للتكثیف الحراري (٥٤)

Enas Hasan Ahmed Mohamed. (٧١)

.ایناس حسن احمد دمحم (٧٤)

١٠٤-

٢٠١٣٠٣٠٥٢٠ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

.جھاز النانو لتحسین اداء المعدات (٥٤)

Enas Hasan Ahmed Mohamed. (٧١)

.ایناس حسن احمد دمحم (٧٤)

١٠٥-



١٤٧ ١٤٧

٢٠١٣٠٧١٢٤٦ (٢١)

٣١/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

-٨-ھیدروكسي-٤-)یل- ٣- میثیل بیفنیل-٤-فلورو- '٣- كلورو-'٤(- ٣- )٨s،٥s(استخدام 
للعالج) Aالمركب (ون -٢-ین-٣-دیس] ٥-٤[أزاسبیرو-١-میثوكسي

(٥٤)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (٧١)

شادي فاروق مبارك (٧٤)

١٠٦-

٢٠١٣٠٧١٢٥١ (٢١)

٣١/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

صندوق (٥٤)

IFCO SYSTEMS GMBH (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

١٠٧-

٢٠١٣٠٨١٢٧٥ (٢١)

٠٥/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

صندوق للعرض والنقل (٥٤)

IFCO SYSTEMS GMBH (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

١٠٨-



١٤٨ ١٤٨

٢٠١٣٠٨١٣١٨ (٢١)

١٨/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

أیزو كینولینول كمثبطات إلنزیم فوسفو داي إستیراز - ٣-داي ألكوكسي  -٧، ٦مشتقات 
١٠)PDE١٠A(

(٥٤)

ALLERGAN ,INC (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

١٠٩-

٢٠١٣٠٩١٤٠٨ (٢١)

٠٩/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

یل- ٨- یوریدو أیزو كینولین -٣مشتقات  (٥٤)

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD (٧١)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

١١٠-

٢٠١٤٠٤٠٦٣٩ (٢١)

٢٣/٠٤/٢٠١٤ (٢٢)

طریقة لتركیب حوض مرحاض على جدار ومجموعة تركیب مستخدمة لتركیبھ (٥٤)

ECZACIBASI YAPI GERECLER ?SANAY?VE TICARET ANONIM
S?RKET?

(٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

١١١-

٢٠١٤٠٧١١٠٨ (٢١)

٠٢/٠٧/٢٠١٤ (٢٢)

مفتاح واسطوانھ غلق انبوبیھ قرصیھ (٥٤)

Abloy Oy (٧١)

ناھد ودیع رزق ترزي (٧٤)

١١٢-



١٤٩ ١٤٩

٢٠١٤٠٨١٣٠٠ (٢١)

١٣/٠٨/٢٠١٤ (٢٢)

الفیروسیھFlavivirideaلمعالجھ االصابات بعدوى ھبتان] ٤، ٢[مركبات سبیرو  (٥٤)

UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION ,INC. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١١٣-



١٥٠ ١٥٠

دراج نشر قبول طلب براءةاست



١٥١ ١٥١

ھو قط س ول ًاس ن قب شر ع م الن راءة رق ب الب راءات ١٥٢٤/٢٠١٢طل دة ب بجری
بناءا على االخطار الصادر من ٢٠١٥عن شھر دیسمبر ٧٧٢عدد رقم بالاالختراع 

: وبیانات الطلب كاالتى٩/١٢/٢٠١٥بتاریخ ٨االدارة رقم 

٢٠١٢٠٩١٥٢٤ (٢١)

٠٩/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

١-SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC٢-SAINT-GOBAIN ABRASIFS (٧١)

ARCONA, Christopher-GILLESPIE, John,E E-RAMANATH, Srinivasan-
UPADHYAY, Rachana

(٧٢)

سماس للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

أداة كشط لالستخدام في شَحذ قطع عمل فائقة الكشط (٥٤)

٦١/٣٧٤,١٧٤ - PCT/US٢٠١١/٠٤٧٨٨٧ (٣١)

١٦.٠٨.٢٠١٠. - ١٦/٠٨/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٤ D ١٨/٠٠;B ٢٤ D ٥/٠٢;B ٢٤ D ٣/٠٢ (٥١)

-١



١٥٢

صادردراج نشر است



١٥٣

م ١٢١٣/٩/٢٠٠٩تم النشر عن رقم طلب -١ ى رق أ ف ان الخط فى جریدة نوفمبر وك
ـ :الطلب والصحیح كاالتى

٢٧٢٥٢
(١١)

D٢٢٠٠٩٠٨١٢١٣
(٢١)

١٠/٠٨/٢٠٠٩
(٢٢)

نبیل حنا میخائیل عوض / االستاذ

ع.م.ة ـ القاھرة ـ جى ـ عین شمس ـ الشرقیمش دمحم العاص١٧

(٧١)

نبیل حنا میخائیل عوض / االستاذ
(٧٢)

صنبور نھایات  بصمام خارجى
(٥٤)

١-

Int.Cl.٨-E ٠٣ D ١/٠٨;B ٦٧ D ٣/٠٤
(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

رقم D٤٣٤٩/٢٠١٠تم النشر عن الطلب رقم -٢ سھو ب براءات صادرة بطریق ال
: لطلب كاالتىالصحیحھ لبیانات الو٢٠١٦ھر ینایر بجریدة ش٢٠١٠/٣٤٩

٢٧٣٦٨
(١١)

D٤٢٠١٠٠٣٠٣٤٩
(٢١)

٠٣/٠٣/٢٠١٠
(٢٢)

CHARM CORPORATION UNI

١٨٢, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime,٧٩٩٠١١١, JP

(٧١)

MAEDA, Yuki-TAKINO, Shunsuke-TANJI, Hiroyuki
(٧٢)

للبادسمراحمد ا
(٧٤)

لتخفیف الشعور بالرطوبھ اثناء االرتداءمنتج ماص
(٥٤)

٢٣٢٠١٥-٢٠٠٧-٢٣٠٧١٠-٢٠٠٧-٢٣٠٧٠٩-٢٠٠٧-٢٣٠٦٤٠-٢٠٠٧-٢٣٠٦٣٩-٢٠٠٧ -
PCT/JP٢٠٠٨/٠٦٥٩٠٤

(٣١)

٠٥.٠٩.٢٠٠٧. - ٠٥.٠٩.٢٠٠٧. - ٠٥.٠٩.٢٠٠٧. - ٠٥.٠٩.٢٠٠٧. - ٠٦.٠٩.٢٠٠٧. - ٠٣/٠٩/٢٠٠٨
(٣٢)

٢-

JP - JP - JP - JP - JP - JP
(٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ F ١٣/١٥;A ٦١ F ١٣/٤٩٦;A ٦١ F ١٣/٤٩
(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



١٥٤

ب ٢٠١٦بجریدة فبرایر ١٥٥٥/٢٠١٠تم النشر عن الطلب -٣ م الطل سھوا وكان الخطأ فى رق
ـ :والصحیح ھو كاالتى

٢٧٤١٨
(١١)

D١٢٠١٠٠٩١٥٥٥
(٢١)

١٦/٠٩/٢٠١٠
(٢٢)

THE GILLETTE COMPANY

world shaving headquars ip legal patent department ٣e one gillette park boston ma
٠٢١٢٧, USA

(٧١)

BRIDGES, Kelly Daniel-HANEY  Carl Phillip-LEE  Alejandro Carlos
(٧٢)

سونیا فائق فرج
(٧٤)

ماسك شفرة الحالقھ
(٥٤)

١٢/٥٦٣/٢١٩
(٣١)

٢١/٩/٢٠٠٩
(٣٢)

٣-

US
(٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٦ B ٢١/٥٢;B ٢٦ B ٢١/٢٢
(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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ان - اتبی ا وفقبالطلب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق انون حمًـاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
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-
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(i)

تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم ا ، ومن هنا تن ًتجارا أو صناع اختـراع، للحفـا علـى تلـك ً

.قاألعمال وحقو أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ا  ات ، ورطها إلكترون ًوالشر
ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــو ً، وتطلــب ذلــك جهــودا  نوره ل

رة  ة الف ة حقو الملك قمتوافقا مع قانو حما ن ً.

ع  ــا وهــو تــشج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج
ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المـــستو االجتمـــاعى للفـــرد ، تـــسو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للـــش

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانو رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧ندخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانو رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢نالخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢نثم قانو رقم وم والنماذج الصناع

ة حقو الم٢٠٠٢ حما رةقوالخاص  ة الف مقتضى القانو األخیر فإنه یلزم لك نو

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــو  حما ح االهتمــام  ــة القــر الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها قوممــا ال شــك ف ن

رة فى جم ة الف ة حقو المخترعین والمبتكرن الملك قع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــر الجدیــد ، و نمالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م

ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
١١رقم البراءة

١٢نوع البراءة

٢١رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد ٢٢تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  ٣١:  رقـم األس

ة   ق خ األس ٣٢:تار

قیـة  ٣٣:دولة األس

خ النشر عن قبول  ٤٤البراءةطلب تار

٥١التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع ٥٤تسم

٧١اسم طالب البراءة 

٧٢اسم المخترع

٧٣اسم الممنوح له البراءة

یل ٧٤اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

( v )



iv

ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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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٢٠١٦ابریلالتى تم قبولھا خالل شھر بالطلبات 
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D1٢٠٠٨٠٨١٣٣٥ (21)

٠٥/٠٨/٢٠٠٨ (22)

ESCO CORPORATION- UNITED STATIES OF AMERICA (71)

CARPENTER, Christopher, M. (72)

سمر احمد اللباد (74)

مجموعة تأكل  (54)

60/774.401 - PCT/US2007/003993 (31)

17.02.2006. - 14/02/2007 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 02 F  9/28 (51)

-1

٢٠٠٧٠٩٠٤٧٩ (21)

١١/٠٩/٢٠٠٧ (22)

مصر - المركز القومى للبحوث (71)

ھناء حمدى احمد ـ  جمال عبد المجید عبد الغنى ـ مرفت محمود عبد الحلیم (72)

یدماجدة محسب الس (74)

بحلقھ غیر متجانسھ لعالج ھشاشھ العظام١٧مشتقاات ستروجین مستبدلھ فى الموضع (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 07 J  51/00;C 07 J  13/00 (51)
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٢٠٠٨٠٣٠٤٢٢ (21)

٠٥/٠٣/٢٠٠٨ (22)

المركز القومى للبحوث ـ مصر  (71)

الزواوى ـ مھا دمحم احمد ابراھیم  ـ جالل عبد المعین محمود نوارولید خالد  (72)

ماجدة محسب السید  (74)

إنتاج لب ورق من قش األرز والمخلفات الزراعیة األخرى مبیض وغیر مبیض باستخدام الطاقة 
ارتون ، ورق كتابة ، وورق ك(ًالشمسیة بطریقة إقتصادیة آمنة بیئیا یصلح لجمیع أغراض الصناعة 

وإستغالل السائل األسود المتخلف ) ولب فسكوزى

(54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-D21B  1/00; D12C  1/00 (51)
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٢٠٠٨١٢٢٠٥٤ (21)

٢٢/١٢/٢٠٠٨ (22)

GLAXOSMITHKLINE LLC- UNITED STATIES OF AMERICA (71)

LIU, Ronggang-DUFFY, Kevin, J.-WIGGALL, Kenneth-FITCH, Duke, M.-
SHAW, Antony, N.-JIN, Jian

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

ات برولیل ھیدروكسیالزطجلیسین مستبدل كمثبNترایون یمیدین مشتقات بیر (54)

60/805,602 - PCT/US2007/071854 (31)

23.06.2006. - 22/06/2007 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 P  7/06;A 61 K  31/515 (51)
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٢٠٠٩٠٨١٢٤٥ (21)

١٨/٠٨/٢٠٠٩ (22)

المركز القومى للبحوث ـ مصر  (71)

رضا دمحم عوض الششتاوى ـ ناھد صالح الدین احمد ـ منال دمحم الحسینى الظواھرى (72)

السیدماجده محسب  (74)

االكریلك ومخالیطھا بالصبغات النشطة والحامضیة والصبغات طریقھ سھلھ وامنھ لتلوین ألیاف
الطبیعیة  

(54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-D06P  1/00;D 06 B  19/00 (51)
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٢٠٠٩١٢١٩٣٢ (21)

٣٠/١٢/٢٠٠٩ (22)

SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION- SAUDI ARABIA (71)

KOSTERS, Peter, Hubertus (72)

ناھد ودیع رزق (74)

ّعملیھ إلجراء التفاعالت الماصھ للحراره 
(54)

07013192.5-07022847.3 - PCT/EP2008/005265 (31)

05.07.2007. - 26.11.2007. - 25/06/2008 (32)

EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  5/32;B 01 J  8/06 (51)
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٢٠١٠١٢٢١٧٢ (21)

٢١/١٢/٢٠١٠ (22)

RHODIA ACETOW GMBH- GERMANY (71)

KOPPE, Wolfgang-H&Ouml;LTER, Dirk (72)

اسامھ سمیر جید  (74)

مادة بالستیكیة قابلة للتحلل الضوئى (54)

08014544.4 - PCT/EP2009/005888 (31)

14.08.2008. - 13/08/2009 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 24 D  3/10;C 09 C  1/36;C 08 L  1/12;C 08 K  9/02 (51)
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٢٠١١٠١٠٠٤٢ (21)

٠٦/٠١/٢٠١١ (22)

Fresh Electric for Home Appliances S.A.E- EGYPT (71)

جون جمال ناجح ارمانیوس ـ مایكل مجدى موریس توفیق  (72)

حافظدمحم یوسف  (74)

كترونى واختبار ذاتى ووسیلھ تحكم عن بعدكھربى ذات تحكم السخان (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-F 24 D  13/04 (51)
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٢٠١١٠٢٠٣٢١ (21)

٢٧/٠٢/٢٠١١ (22)

ھبة الرحمن احمد حافظ ـ مصر  (71)

ھبة الرحمن احمد حافظ  (72)

(74)

قة لتحضیر المواد المركبة ذات أساس معدنى بوتقة صب وطری (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C22C  47/10 (51)
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٢٠١١٠٤٠٦٠٣ (21)

١٨/٠٤/٢٠١١ (22)

EVONIK ROHM  GMBH-GERMANY (71)

BECKER, Ernst-BATTENHAUSEN, Peter-SCHULTES, Klaus-
STROHKARK, Sven

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

انتاج وحدات الخالیا الشمسیھ (54)

10 2008 043 713.1 - PCT/EP2009/063438 (31)

13.11.2008. - 15/10/2009 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-H 01 L  31/048 (51)
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٢٠١١٠٧١١٩٩ (21)

١٧/٠٧/٢٠١١ (22)

TSUKISHIMA KIKAI CO., LTD.- JAPAN (71)

MATSUMOTO, Norimichi-HONMA, Akihiro (72)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

نظام وطریقة لمعالجة میاة الصرف الصحي (54)

  PCT/JP2009/052693 (31)

  17/02/2009 (32)

 JP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/50;53/77&C 02 F  1/20; (51)
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٢٠١١٠٨١٣٦٣ (21)

١٤/٠٨/٢٠١١ (22)

1-CHRYSO-FRANCE  2- LAFARGE- FRANCE (71)

SGRO, Isabelle-BOUSTINGORRY, Pascal-RINALDI, David-NARANJO,
Horacio-PELLERIN, Bruno-LAYE, Jean-Michel-SABIO, Serge

(72)

ھارون شحاتھ ماجده  (74)

ى خراسانیھ تحتوى على ملح الكالسیومرباط ھیدرولى سریع الجزاء و مبان (54)

09 00 706 - PCT/IB2010/050694 (31)

17.02.2009. - 16/02/2010 (32)

FR - IB (33)

Int.Cl.8-C 04 B  22/08 (51)
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٢٠١١١١١٩٤٨ (21)

١٧/١١/٢٠١١ (22)

احمد قندیل حسین االصفر ـ مصر  (71)

صفر حمد قندیل حسین االا (72)

(74)

مشابك تقویمیھ بكرات رولمان (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 C  7/12 (51)
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٢٠١١١١١٩٦٣ (21)

٢١/١١/٢٠١١ (22)

LAFARGE- FRANCE (71)

CARRUTHERS, Bill-MCCORKLE, Richard-LEHOUX, Paul-
WOYTOWICH, Wes-COTNOIR, Benoit-BOWMAN, Eric

(72)

سمر احمد اللباد (74)

تركیبات اسمنتیھ منخفضھ الكثافھ (54)

61/180,665 - PCT/US2010/035560 (31)

22.05.2009. - 20/05/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 04 B  28/02 (51)
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٢٠١١١٢٢٠٧٤ (21)

١١/١٢/٢٠١١ (22)

1-MCKAY, N. Wayne - CANADA   2-MADDOCKS, James- CANADA (71)

MADDOCKS, James-MCKAY, N. Wayne (72)

سمر احمد اللباد (74)

عملیھ الزالھ المكونات القابلھ للتكثیف من مائع (54)

61/255,101 - PCT/CA2010/001087 (31)

13.07.2009. - 12/07/2010 (32)

US - CA (33)

Int.Cl.8-B 01 D  5/00 (51)
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٢٠١١١٢٢١١٥ (21)

١٨/١٢/٢٠١١ (22)

PYROTEK, INC- UNITED STATES OF AMERICA (71)

TETKOSKIE, Jason-BRIGHT, Mark, A.-HENDERSON, Richard, S.-
MORANDO, Jorge, A.-RITCHIE, Herbert

(72)

سمر احمد اللباد (74)

للدفق الزائدجھاز نقل دوامي (54)

61/187,457 - PCT/US2010/038597 (31)

16.06.2009. - 15/06/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 01 D  25/00 (51)
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٢٠١٢٠١٠٠٤١ (21)

٠٨/٠١/٢٠١٢ (22)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC

UNITED STATES OF AMERICA

(71)

DUSTERHOFT, Ronald, G.-PENNO, Andrew, D. (72)

سمر احمد اللباد (74)

نظام نزع عجینھ بالترشیح التحلیلى الذاتى العمال اكمال البئر المكشوفھ (54)

12/459,942 - PCT/GB2010/001312 (31)

09.07.2009. - 08/07/2010 (32)

US - GB (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/52 (51)

-17

٢٠١٢٠٥٠٨٢٣ (21)

٠٦/٠٥/٢٠١٢ (22)

Unicharm Corporation- JAPAN (71)

TAKINO, Shunsuke-MORI, Hiroki (72)

سمر احمد اللباد (74)

منتج ارتداء یستخدم لمره واحده (54)

2009-254547 - PCT/JP2010/006507 (31)

06.11.2009. - 05/11/2010 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/15; 13/496;  13/49 (51)
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٢٠١٢٠٦١٠٤٣ (21)

٠٧/٠٦/٢٠١٢ (22)

ایمن نادى راضى عبد هللا ـ مصر  (71)

یمن نادى راضى عبد هللا ا (72)

(74)

عذق وحصاد القمح (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8- A 01 B  39/10, H 02 K  25/00; (51)

-19

٢٠١٢٠٦١١٥٩ (21)

٢١/٠٦/٢٠١٢ (22)

NUOVO PIGNONE S.p.A.- ITALY (71)

MICHELASSI, Vittorio-LUSTED, Roderick-SHENG, Nuo (72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى (74)

حابك قابل للتاكل لھ بروز محورى   (54)

CO2009A000071 - PCT/US2010/059258 (31)

22.12.2009. - 07/12/2010 (32)

IT - US (33)

Int.Cl.8-F 01 D  11/02;F 16 J  15/44;F 04 D  29/16;F 01 D  11/12 (51)

-20
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٢٠١٢٠٨١٣٩٥ (21)

١٢/٠٨/٢٠١٢ (22)

ZOLEZZI-GARRETON, Alfredo - CHILE (71)

ZOLEZZI-GARRETON, Alfredo (72)

سمر احمد اللباد (74)

طریقة وجھاز إلضافة جسیمات البالزما لسائل لتعقیم الماء (54)

61/303,267 - PCT/IB2011/000433 (31)

10.02.2010. - 09/02/2011 (32)

US - IB (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/00;C 02 F  1/46;C 02 F  1/32 (51)

-21

٢٠١٢٠٨١٤٢٧ (21)

٢٢/٠٨/٢٠١٢ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.- GERMANY

(71)

DISCH, Sascha (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز وطریقة لتعدیل إشارة صوتیة بإستخدام تثبیت النغمات التوافقیة (54)

10175282.2-61/308,513 - PCT/EP2011/052834 (31)

03.09.2010. - 26.02.2010. - 25/02/2011 (32)

EP - US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  25/18;G 10 H  1/20;G 10 L  21/00;H 03 G  5/00;G 10 L
25/90;H 03 G  3/00;G 10 H  1/08

(51)

-22
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٢٠١٢٠٩١٦٦٨ (21)

٢٧/٠٩/٢٠١٢ (22)

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

UNTED KINKDOM

(71)

PHATAK, Alhad (72)

للملكیة الفكریة مكتب عبد الھادى  (74)

طریقة معالجة تشكیل تحت أرضى (54)

12/752,665 - PCT/US2011/028760 (31)

01.04.2010. - 17/03/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/50;E 21 B  43/02;C 09 K  8/508 (51)

-23

٢٠١٢١٠١٧٤٠ (21)

١١/١٠/٢٠١٢ (22)

TOTAL S.A- FRANCE (71)

WOIRIN, Jerome-BIGEX, Thibaud (72)

دمحم دمحم بكیر  (74)

غطاء تسخین الداه لنقل مائع یحتوى على ھیدروكربون  (54)

1052844 - PCT/FR2011/0505603 (31)

14.04.2010. - 22/03/2011 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-H 05 B  3/36;F 17 D  1/18 (51)

-24
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٢٠١٢١٠١٧٤١ (21)

١١/١٠/٢٠١٢ (22)

TOTAL SA- FRANCE (71)

WOIRIN, Jerome-BIGEX, Thibaud (72)

دمحم دمحم بكیر (74)

اداه تسخین الداه لنقل مائع یحتوى على ھیدروكربون  (54)

1052845 - PCT/FR2011/050604 (31)

14.04.2010. - 22/03/2011 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-F 17 D  1/18;F 16 L  53/00 (51)

-25

٢٠١٢١٠١٨٣٨ (21)

٣١/١٠/٢٠١٢ (22)

عادل دمحم صبحى العقاد ـ مصر  (71)

عادل دمحم صبحى العقاد  (72)

(74)

مكافحة التلوث النفطى على المسطحات المائیة لتركیبھ  (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-E 02 B  15/04 (51)

-26
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٢٠١٢١١١٩٧١ (21)

٢٦/١١/٢٠١٢ (22)

OMYA international AG- SWITZERLAND (71)

BURI, Matthias-GANE, patrick A.C. (72)

سمر احمد اللباد (74)

ٍعملیھ لتصنیع معلقات من مواد معدنیھ بھا محتوى عال من  المواد الصلبھُ (54)

10164211.4-61/472,713 - PCT/EP2011/058649 (31)

28.05.2010. - 07.04.2011. - 26/05/2011 (32)

EP - US - EP (33)

Int.Cl.8-C09C 1/02; 1/42, 3/04& D21H 17/00, 19/00 (51)

-27

٢٠١٣٠٢٠١٩١ (21)

٠٥/٠٢/٢٠١٣ (22)

RE.LE.VI. S.P.A.- ITALY (71)

PAGANI, Fabio (72)

سمر احمد اللباد (74)

عامل صحي لمعالجة أدوات صحیة (54)

RE2010A000065 - PCT/IB2011/001165 (31)

06.08.2010. - 27/05/2011 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-C 11 D  11/00;E 03 D  9/02;C 11 D  17/04;C 11 D  17/00 (51)

-28



16 16

٢٠١٣٠٢٠٣٠٩ (21)

٢٥/٠٢/٢٠١٣ (22)

حمدى عصام دمحم مختار سلیمان ـ مصر  (71)

حمدى عصام دمحم مختار سلیمان  (72)

(74)

سفینھ لإلنقاذ البحرى تعمل كاجزاء منفصلة أو مجمعة كرصیف بحرى عائم أو كسفینة نقل (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-E 02 B  3/26 (51)

-29

٢٠١٣٠٤٠٥٧٥ (21)

٠٧/٠٤/٢٠١٣ (22)

UOP LLC- UNITED STATES OF AMERICA (71)

MiNOR, BORBARA,HAVILAND-KONTOMARIS, KONSTANTINOS

-LECK,THOMAS, J.

(72)

سمر احمد اللباد (74)

ّعملیھ من اجل تحسین تیار زیت تزلیق معاد تكریره َّ (54)

12/898,881 - PCT/US2011/054697 (31)

06.10.2010. - 04/10/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 10 G  45/00;C 10 M  101/02;C 10 G  45/06 (51)
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٢٠١٣٠٤٠٦٥٦ (21)

١٧/٠٤/٢٠١٣ (22)

ـ مصر عمرو دمحم محفوظ احمد ندا (71)

عمرو دمحم محفوظ احمد ندا (72)

(74)

لیفھ صابون لالستخدام مره واحده او عده مرات بماء او بدون ماء (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 47 K  7/02;A 47 K  10/24 (51)

-31

٢٠١٣٠٥٠٧٨٢ (21)

٠٨/٠٥/٢٠١٣ (22)

INVENTIO AG- SWITZERLAND (71)

BOSSARD, Daniel-AMMON, Urs-PERIC, Danilo-POLIN, Urs-SPIRGI,
Erich-EILINGER, Thomas-ALMADA, Enrique-PETER, Andre

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

طریقة لتشغیل المصاعد (54)

10193737.3 - PCT/EP2011/071063 (31)

03.12.2010. - 25/11/2011 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 66 B  5/00 (51)
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٢٧٥٣٤ (11)

٢٠١٠١٢٢٠٢١ (21)

٠١/١٢/٢٠١٠ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

S-164 83 Stockholm, SE

(71)

NORRMAN, Karl-NASLUND, Mats (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

لتولید مفتاح تشفیرھطریق (54)

-61/059,386 – PCT/EP2008/005960 (31)

21.07.2008. - 06.06.2008. - 21/07/2008 (32)

١٨-

US - EP (33)

Int.Cl.8-H 04 L  9/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٣٥ (11)

٢٠١٣٠٣٠٣٨١ (21)

٠٧/٠٣/٢٠١٣ (22)

LTDCONTAINER DEVELOPMENT

7810 Mcewen Rd. Dayton, OH 45459 (US)

(71)

STODD, R., Peter (72)

(73)

عزت وجدى نبیھ عزیز (74)

طریقھ وجھاز لتكوین غالف علبھ  (54)

12/924,077 -PCT/US2011/001590 (31)

20.09.2010. - 15.09.2011 (32)

١٩-

US - US (33)

Int.Cl.8-B 21 D  21/00 (51)

سنوات٧: مدة الحمایة
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بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



34 34

(21)1998060601

(22)٠٢/٠٦/١٩٩٨

ایھ. كاسال إس -جراند بارواز اس ایة(71)

دمحم دمحم بكیر (74)

جھاز لخلط واذایة حبیبات صلبة فى السائل وباالخص النتاج سماد من مواد فوسفونیتروجینیة(54)

الملكیة نقل :التقریر القانونى
ایھ. كاسال إس - جراند بارواز اس ایة:مـــن
ایھ.كاسال إس :الـــى

10/04/2016 :بـتاریخ

1-

(21)2011010079

(22)١٢/٠١/٢٠١١

كیھ جى. ستایدتلیر جى ام بى اتش اند كو. اس.جى (71)

سھیر میخائیل رزق(74)

قلم رصاص للكتابھ واداوت للرسم والتلوین(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
كیھ جى. ستایدتلیر جى ام بى اتش اند كو. اس.جى :مـــن
كیھ جى.ستایدتلیر مارس جى أم بى أتش اند كو:الـــى

12/04/2016 :بـتاریخ

2-

(21)2011010080

(22)١٢/٠١/٢٠١١

كیھ جى. ستایدتلیر جى ام بى اتش اند كو. اس.جى (71)

سھیر میخائیل رزق(74)

ماده بدیلھ للخشب و القالم الرصاص(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
كیھ جى. ستایدتلیر جى ام بى اتش اند كو. اس.جى :مـــن
تلیر مارس جى ام بى اتش اند كو كیھ جى ستاید:الـــى

12/04/2016 :بـتاریخ

3-



35 35

(21)2011010081

(22)١٢/٠١/٢٠١١

كیھ جى. ستایدتلیر جى ام بى اتش اند كو. اس.جى (71)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا(74)

قلم رصاص للكتابھ، الرسم، الزخرفھ او التجمیل(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
كیھ جى. ستایدتلیر جى ام بى اتش اند كو. اس.جى :مـــن
ستایدتلیر مارس جى ام بى اتش اند كو كیھ جى :الـــى

12/04/2016 :بـتاریخ

4-

(21)2012111948

(22)٢٥/١١/٢٠١٢

بایر انتلیكشوال بروبرتى جى ام بى اتش (71)

شادي فاروق مبارك(74)

بیرازولوبیریدینات مستبدلة واستخدامھا-١H- فلورو-٥مركبات (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
بایر انتلیكشوال بروبرتى جى ام بى اتش :مـــن

ادفیریو فارما جى ام بى اتش :لـــىا
13/04/2016 :بـتاریخ

5-
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بیان
بتعدیل اسم الشركة 



37 37

(21)2010122212

(22)٢٩/١٢/٢٠١٠

سنتوكور اورثو بیوتك انك- سنتوكور اورثو بیوتك انك(71)

ھدى انیس سراج الدین(74)

تمایز الخالیا الجذعیھ متعدده االمكانات(54)

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

13/04/2016 :بـتاریخ

1-

(21)2014111789

(22)٠٦/١١/٢٠١٤

(71)

ایھاب عادل موریس سامى(74)

طیاره اطفاء الدفع رباعى  (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ایھاب عادل موریس سامى:ـنمــ

مینا سامى سعد -ایھاب عادل موریس سامى:الـــى
18/04/2016 :بـتاریخ

2-

(21)2015091490

(22)١٣/٠٩/٢٠١٥

كالراسانس ، انك(71)

دمحم عبد العال عبد العلیم احمد(74)

فراز البشري المھجنُطرق محسنة إلستخدام جلوبینات اإل(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
كالراسانس ، انك:مـــن
ذارابرون ذارابیوتیكس ، إنك:الـــى

18/04/2016 :بـتاریخ

3-
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(21)2015091491

(22)١٣/٠٩/٢٠١٥

كالراسانس ، انك(71)

ل عبد العلیم احمددمحم عبد العا(74)

تركیبات جدیدة ومعدلة من بروتینات جلوبین اإلفراز البشریة (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
كالراسانس ، انك:مـــن
ذارابرون ذارابیوتیكس انك:الـــى

17/04/2016 :بـتاریخ

4-

(21)2015091496

(22)١٣/٠٩/٢٠١٥

في ام فارما ال ال سي(71)

سمر أحمد اللباد (74)

صور بلوریة من مثبطات تیروسین الكیناز وأمالحھا(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
في ام فارما ال ال سي:مـــن
موندفارما انترناشیونال كوربوراشین لیمتد:الـــى

17/04/2016 :بـتاریخ

5-
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(21)2015091513

(22)١٣/٠٩/٢٠١٥

أكسوباك ال ال سي(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

مجمعات سوستة مقاومة لالطفال و علب تستخدمھا(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
أكسوباك ال ال سي:مـــن
كوفریس فلیكسیبلز یو اس ال ال س :الـــى

11/04/2016 :بـتاریخ

6-

(21)2015091527

(22)١٤/٠٩/٢٠١٥

انك, میرادینت جروب سالیز (71)

سمر أحمد اللباد (74)

أجھزة ونظم خاصة باألسنان وطرق تصنیعھا(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
انك, میرادینت جروب سالیز :مـــن
GOOD FIT TECHNOLOGIES INC:الـــى

13/04/2016 :بـتاریخ

7-
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40

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



41
41

الیانت تكسیستمز اي ا ن سي:یـعلــن 

, الوالیات المتحدة االمریكیة- ١٠٩٧- ٥٥٤٣٦مینیسوتا , ایدیسون, لینكولن درایف٥٠٥٠:المركز العــام
N.A ,یةالوالیات المتحدة االمریك

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٤/٠٤/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٢٦١٧٨لبراءة االختراع رقم 

طرق وأجھزة لإلعاقة الزمنیة اإللكترونیة وأنظمة تحتوي علیھا:فى شـــأن

جیھ ار. جون ایھ , اریل-اكس, فرانسوز, برینز- ویلیام جیھ, سالد-رونالد اس, بورجا:ل ـیـوكــال

1

راویھ لطفى منصور :یـعلــن 

مصر, ش كورنیش النیل البرج الخلفى المعادى القاھره٥٧:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٦/٠١/٢٠١٦الصادرة بتاریخ ٢٧٤٠٢لبراءة االختراع رقم

ماكینھ النتاج بودره الفحم العضوى بیوتشار من المخلفات النباتیھ:فى شـــأن

راویھ لطفى منصور-صالح محمود الحجار حسن:ل ـیـوكــال

2



42
42

بیان 
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



43
43

(21)2003070634

(22)٠٢/٠٧/٢٠٠٣

نوفارتیس أ ج(71)

سویسرا, N.A, بازل  ، سویسرا٤٠٥٦/ ٣٥لیختستراس 

بیریمیدینیل امینو بنزامیدات مستبدلھ كمثبطات كینازات البروتین (54)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

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

١-

(21)2009010132

(22)٢٨/٠١/٢٠٠٩

شركھ محدوده یابانیھ-ال تى دى . سى اوهكیورین فارماسوتیكال (71)

الیابان, N.A, الیابان-٨٣١١-١٠١شوم شیودا كى یو طوكیو ٢كاندا سوریجاداى ٥

مشتق المینو الكحول و كابح مناعى یحتوى علیھ فى صوره مكون فعال(54)

سمراحمد اللباد(74)

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

٢-

(21)2004120150

(22)٢٠/١٢/٢٠٠٤

فرتكـس فارماسیوتیكالز انكوربورتید ، شركة متحدة (71)

الوالیات , - , .، الوالیات المتحدة األمریكیة ٢١٣٩ماساشوستس ویفرلى ستریت ، كامبریدج ، ١٣٠
المتحدة االمریكیة

عملیات لتحضیر بیریمیدینات ومشتقات بیریمیدین مستبدلة كمثبطات لبروتین الكیناز (54)

ھـدى عبد الھادى(74)

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

٣-



44 44

(21)2007010081

(22)٢٥/٠١/٢٠٠٧

سیلجین كوربریشین(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, امریكا- ٠٧٠٥٩بودر ھورن دریف وارین ان جي ٧

ت أیزو إندولین وطرق تصنیعھا واستخدامھامركبا(54)

سمر اللباد(74)

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

٤-

(21)2007020212

(22)٢٥/٠٢/٢٠٠٧

فیرینج بي في (71)

ھولندا, N.A, جي اكس ھوفدورب ھولندا٢١٣٢ان ١٤٤بوالریس افیني 

الرافع للضغطV١Aمضادات (54)

سمر اللباد(74)

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

٥-

(21)2007040402

(22)٢٢/٠٤/٢٠٠٧

شركھ مساھمھ امریكیھ-اكامبیس اى ان سى  (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, أمریكا - ٠٢١٣٩سیدنى ستریت ، كامبریدج، أم أیھ ٣٨

لتھاب الدماغ الیاباني وفیروس غرب النیللقاحات ضد فیروس ا(54)

سمر اللباد(74)

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

٦-



45 45

(21)2007050454

(22)٠٦/٠٥/٢٠٠٧

یونیفیرسیتي -٢شركة مساھمة جنوب افریقیة - سویث افریكان میدیكال ریسیارش كوینكیال  - ١(71)
شركة مساھمة جنوب افریقیة-اوف كاب تاون  

كاب تاون , روندیبوش -٢جنوب افریقیا-بارو  ٧٥٠٠,فرانسي فان زیجل افینیوا بارو فالیو - ١
جنوب افریقیا, N.A,جنوب افریقیا-٧٧٠٠

عالج حاالت العدوى الطفیلیة في اإلنسان والحیوان(54)

سمر أحمد اللباد(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
بالفكرة المقدمة ومرفقات الطلأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٧-

(21)2007050472

(22)١٣/٠٥/٢٠٠٧

بایر فارما اكتینجزلشافت(71)

المانیا, N.A, المانیا-برلین١٣٣٥٣, ١٧٨میلیرستراسي 

وطریقة إلنتاجھا واستخدامھا كمضادات ٥مشتقات كینولین وأیزو كینولین بھا استبدال عند الموضع (54)
لاللتھاب والحمي

سمرأحمد اللباد(74)

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

٨-

(21)2007060590

(22)١٣/٠٦/٢٠٠٧

شركة مساھمة سویسریة-ایھ  . جلینمارك فارما سیوتیكالز اس(71)

سویسرا, N.A, سویسرا- دى فوندس  - ال شایوكس  ٢٣٠٠- سى اتش  ٥شیمین دى ال كوبیتا 

مركبات حلقیة غیر متجانسة مفیدة في عالج االضطرابات االلتھابیة والتحساسیة(54)

سمرأحمد اللباد(74)

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

٩-



46 46

(21)2007060640

(22)٢٠/٠٦/٢٠٠٧

بایر فارما اكتنجیز لشافت(71)

االمانی, N.A, ألمانیا- لیفركوزین  ٥١٣٦٨

أشكال صیدلیة صلبة للتناول عن طریق الفم تحتوى ریفاروكسبان ذات إطالق معدل(54)

سھیر میخائیل رزق (74)

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

١٠-

(21)2007070758

(22)٢٢/٠٧/٢٠٠٧

.الكون انك(71)

سویسرا, N.A, .ھاننبرج سویسرا٦٣٣١، ك ھـ ، ٦٩بوش ٦٢ص ب 

.الھداف ضغط العین المرتفعRNAI-تثبیط  في وسط  (54)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

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

١١-

(21)2007080909

(22)٢٧/٠٨/٢٠٠٧

شركة مساھمة دینماركیة-اس  /اتش لیندبیك ایھ (71)

الدنمارك, N.A, فالبي كوبنھاجین الدینمارك٢٥٠٠دي كي ٩اوتیلفیج - ١

مشتقات بیریدین بھا استبدال(54)

سمر اللباد(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
طلبالفكرة المقدمة ومرفقات الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

١٢-



47 47

(21)2007101046

(22)٠٢/١٠/٢٠٠٧

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة ، الیابان (71)

الیابان, N.A, .، الیابان ٥٤١-٠٠٤٥اوساكا -كو  -كوم ، شو  -٤دوشوماشى ١- ١

قلق یتضمن رامیلتیونعامل وقائى او عالجى لعلة اكتئاب او (54)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

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

١٣-

(21)2007101055

(22)٣٠/١٠/٢٠٠٧

نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سوسریة (71)

سویسرا, N.A, ، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیخستراس 

(54)١H- دایونات       -٤، ٢-كینازولین

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

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

١٤-

(21)2007101086

(22)١٠/١٠/٢٠٠٧

ایساى ار اند دى مانیجیمنت كو لیمتد ،شركة محدودة المسئولیة    (71)

انالیاب, N.A, شوم بونیكو كیو طوكیو الیابان٤كوشیكاوا ١٠-٦

مركب بنزامیدازول(54)

دمحم دمحم بكیر(74)

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

١٥-



48 48

(21)2007101095

(22)١١/١٠/٢٠٠٧

شركة مساھمة دینماركیة- اس  / استشان دیفیلوبمینت ایھ(71)

الدنمارك, N.A, الدینمارك . كوبیناھاجین ٢١٠٠- دي كي ٣فرویبجیرجفیج 

لعالج أمراض األنسجة الضامة التي تصیب الجلد٢- مساعدات مستقبل األدرینالین بیتا  (54)

سمر أحمد اللباد(74)

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

١٦-

(21)2007101139

(22)٢٢/١٠/٢٠٠٧

سئولیة ، الیابان تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد ، شركة محدودة الم(71)

الیابان, N.A, ، الیابان٥٤١- ٠٠٤٥اوساكا -كو  -كوم ، شو  -٤دوشوماشى - ١

وتركیباتھا الصیدلیةCRFمركبات بنزایمیدازول كمثبطات لعامل اطالق الكوتیكوتروفین (54)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

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

١٧-

(21)2007111194

(22)٠٤/١١/٢٠٠٧

دایتشي سانكیو كمبني لیمتد     (71)

الیابان, N.A, ، الیابان٨٤٢٦-١٠٣كو ، طوكیو -نیھونباشى ھونشو ، شو ١- ٥- ٣

مشتق اكریل أمید مستبدل وتركیبة صیدلیة تحتوي علیة(54)

شركة ابوستة وشركاه (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

١٨-



49 49

(21)2007111200

(22)٠٤/١١/٢٠٠٧

شركة مساھمة فرنسیة-سانوفى افینتس  (71)

فرنسا, N.A, فرنسا-انتونى ٩٢١٦٠-افینیو ریموند ارون ، اف ٢٠

مشتقات فلور جدیدة، وتركیبة تحتوي على المشتقات المذكورة واستخدامھا(54)

سمرأحمد اللباد(74)

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

١٩-

(21)2007111227

(22)١١/١١/٢٠٠٧

شركة - استرازینیكا ایھ بي  -٢شركة مساھمة أمریكیة -ان سي  أي . ارراي بیوفارما - ١(71)
مساھمة سویدیة

-سودیرتالج١٥١٨٥سي أي -٢أمریكا -٨٠٣٠١سي أوه . بویلدیر . والنوت سترایت ٣٢٠٠- ١
الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, السوید

امھاوطرق استخدMEKمثبطات حلقیة غیر متجانسة لـ(54)

سمر أحمد اللباد(74)

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

٢٠-

(21)2007111277

(22)٢١/١١/٢٠٠٧

متحدة ، امریكیة  ویــــث ، شركة (71)

, N.A, . ، الوالیات المتحدة االمریكیة - ٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 
الوالیات المتحدة االمریكیة

تركیبات مركزة عالیة التحمیل متعددة اإلستعمال للسیطرة على الطفیلیات الخارجیة  (54)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

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

٢١-
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(21)2007121359

(22)٠٤/١٢/٢٠٠٧

میرك شارب اند دوم كوربوریشن(71)

الوالیات المتحدة , N.A, ٠٧٠٦٥-٠٩٠٧راھوى نیو جیرسى -نكولن افینیو  ایست لی١٢٦
االمریكیة

AKTمثبطات لفاعلیة (54)

سمر احمد اللباد(74)

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

٢٢-

(21)2007121416

(22)١٣/١٢/٢٠٠٧

شركة مساھمة صینیة- شانجاي اینستیتوت اوف ماتیریا میدیكا شینیس اكادیمي اوف سینسیس (71)

جاي شان. بودونج نیو دیستریست . تك بارك -ھي  . زانجیانج . زیشونجزي روود ٥٥٥. ان اوه 
الصین, N.A, الصین-٢٠١٢٠٣

، وطرق لتحضیرھا واستخداماتھا) ١R-GLP(شبیھ بالجلوكاجون ١-منظمات مستقبالت ببتید(54)

سمر أحمد اللباد(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبلتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض ا

٢٣-

(21)2007121457

(22)٢٤/١٢/٢٠٠٧

میرك شارب اند دوم كوربوریشن(71)

الوالیات المتحدة , N.A, ٠٧٠٦٥-٠٩٠٧راھوى نیو جیرسى -ایست لینكولن افینیو  ١٢٦
االمریكیة

ت تحتوي على تلك المركبات وطرق للعالجمساعدات مستقبل نیاسین وتركیبا(54)

سمر أحمد اللباد(74)

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

٢٤-
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(21)2011020210

(22)٠٧/٠٢/٢٠١١

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

, N.A, ، الوالیات المتحدة االمریكیة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى اوھایو 
الوالیات المتحدة االمریكیة

منتج ماص بھ رقیقھ علویھ على شكل خیوط شعریھ(54)

ناھد ودیع رزق(74)

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

٢٥-

(21)2011081336

(22)٠٩/٠٨/٢٠١١

مصطفى دمحم المھدى قناوى طلب-عالء صالح عبد الحمید ابراھیم(71)

ش ١١٢-مصر, N.A, .الجیزه -تقسیم عمرو بن العاص بوالق الدكرور  -مسجد الھدى  ٢
مصر, N.A, الجیزه-السودان الدقى 

االبــریــز االمــن(54)

مطیع جاد هللا دمیان (74)

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

٢٦-

(21)2011091485

(22)٠٧/٠٩/٢٠١١

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

, N.A, ، الوالیات المتحدة االمریكیة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى اوھایو 
والیات المتحدة االمریكیةال

ماده شبكیھ ملونھ تتضمن عدد وافر من عناصر متمدده منفصلھ                 (54)

ناھد ودیع رزق(74)

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

٢٧-
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(21)2013010062

(22)١٣/٠١/٢٠١٣

اسامھ عابدین رمضان ابراھیم(71)

مصر, N.A, نجع حمادى-نجع عمران  

االسطوانھ المائیھ الغازیھ(54)

اسامھ عابدین رمضان ابراھیم(74)

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

٢٨-

(21)2013010063

(22)١٣/٠١/٢٠١٣

اسامھ عابدین رمضان ابراھیم(71)

مصر, N.A, نجع حمادى-نجع عمران  

طوانھ المائیھ الھیدروجینیھاالس(54)

اسامھ عابدین رمضان ابراھیم(74)

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

٢٩-

(21)2013010085

(22)١٥/٠١/٢٠١٣

كون فان دین ایند-بایر انوفیشن جى ام بى اتش(71)

: ب . مونھایم ام راین ص - أفغانستان, N.A, ٥١٣٧٣، ٢٠الي -فیلھلم- كایزر: ب . لیفركوزن ص 
المانیا, N.A, ٤٠٧٨٩، ٦٢شالیدرفیج 

ماده مركبھ بولیمر ذات وظیفھ مبید حیوي(54)

اركشادي فاروق مب(74)

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

٣٠-



53 53

(21)2013020326

(22)٢٧/٠٢/٢٠١٣

ماركیةشركة مساھمة دین-اس  /نوفوزیمیز ایھ(71)

دي : ب . باجسفایرد ص : الدینمارك  المدینة  - باجسفایرد  ٢٨٨٠-دي كي . ٣٦كروجشوجفیج 
الدنمارك, N.A, ٢٨٨٠-كي 

غسیل بمرحلتي نقع(54)

سمراحمد اللباد(74)

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

٣١-

(21)2013020327

(22)٢٧/٠٢/٢٠١٣

شركة مساھمة دینماركیة-اس  /نوفوزیمیز ایھ(71)

دي :ب . باجسفایرد ص : الدینمارك  المدینة  - باجسفایرد  ٢٨٨٠-دي كي . ٣٦كروجشوجفیج 
الدنمارك, N.A, ٢٨٨٠-كي 

الغسل بالنقع المركز(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

٣٢-

(21)2013020328

(22)٢٧/٠٢/٢٠١٣

ایرالیت انیرجي اي ان اس ایھ(71)

سویسرا, N.A, سویسرا-بیاسكا ٦٧١٠- سي اتش .١فیا كروس 

جھاز تخزین الحرارة(54)

سمراحمد اللباد(74)

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

٣٣-



54 54

(21)2013030386

(22)٠٧/٠٣/٢٠١٣

اسامھ عبد الفتاح حامد عبد الفتاح(71)

مصر, N.A, كفر الشیخ

یھقلم معقم جدید للتخطیط على الجلد قبل إجراء العملیھ الجراح(54)

اسامھ عبد الفتاح حامد عبد الفتاح(74)

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

٣٤-

(21)2013030418

(22)١٧/٠٣/٢٠١٣

حسین حسام حسین(71)

مصر, N.A, القاھره- ٢٣شقھ١١٧٣زھراء مدینھ نصر عماره 

المرور الذكي(54)

(74)

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

٣٥-

(21)2013030440

(22)١٩/٠٣/٢٠١٣

محمود مؤمن محمود المھندس(71)

مصر, N.A, جرجا-سوھاج 

المزلقان االلكترونى(54)

وحده حمایھ الملكیھ الفكریھ بجامعھ اسیوط(74)

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

٣٦-



55 55

(21)2013030443

(22)١٩/٠٣/٢٠١٣

اسامھ یاسر عبد المقصود عبد الفتاح زیدان(71)

مصر, N.A, شارع االحرار مدینة الضباط المھندسین

جھاز لمراقبھ حركھ القطارات والسكك الحدید(54)

اسامھ یاسر عبد المقصود عبد الفتاح زیدان(74)

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

٣٧-

(21)2013050840

(22)١٦/٠٥/٢٠١٣

كیونج سوك, أھن (71)

, جو یونجن سى جیونجى دو  كوریا-دونج سوجى -سیونج ٧٣١تشا ٦ال جى فیالج ١١٠٤-٦٠٨
N.A ,أفغانستان

جھاز مرشد لتحضیر السن وطریقة لتحضیر السن لتركیب سن بدیل(54)

شادي فاروق مبارك(74)

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

٣٨-

(21)2013050887

(22)٢٦/٠٥/٢٠١٣

یحى زكریا عبد السمیع متولى(71)

مصر, N.A, -مدینة نصر -شارع الطیران -عمارات التوفیق ١٣٤- ٤١شقة 

غرفھ االحتراق الداخلى المدعومھ ذاتیا(54)

(74)

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

٣٩-



56 56

(21)2013050911

(22)٢٨/٠٥/٢٠١٣

دمحم امین حسن الشوربجى(71)

مصر, N.A, جمعوریة مصر العربیة- االسكندریة -مركز الحركة -٥٤٠رقم . ب.ص

الفرجار الجدید(54)

دمحم امین حسن الشوربجى(74)

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

٤٠-

(21)2013060996

(22)١٠/٠٦/٢٠١٣

حلمى االنور حلمى االعصر(71)

م الجدیده عنایة الدكتوره فاتن -یرغني الم-شارع حسن مظھر فاتن حمامھ ٣عماره ٨شقھ 
مصر, N.A, األعصر

سیاره اطفاء رملیھ(54)

(74)

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

٤١-

(21)2013061011

(22)١٢/٠٦/٢٠١٣

عبد هللا دمحم عبد الروؤف عبد الرحمن دمحم(71)

مصر, N.A, قریة ارمنا-مركز نصر النوبة  -محافظة اسوان  

الجرار المتعدد المھام(54)

عبد هللا دمحم عبد الروؤف عبد الرحمن دمحم(74)

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

٤٢-



57 57

(21)2013061012

(22)١٢/٠٦/٢٠١٣

احمد ابراھیم دمحم ابراھیم رجب(71)

مصر, N.A, ھكفر الشیخ مركز قلین قریھ الشق

تصمیم بطاریھ شحن من بطاریات المحمول التالفھ(54)

احمد ابراھیم دمحم ابراھیم رجب(74)

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

٤٣-

(21)2013061015

(22)١٣/٠٦/٢٠١٣

احمد سلیم ابراھیم(71)

مصر, N.A, المنشاة الكبرى- القوصیھ  - اسیوط  

جھاز كورنا جدید            (54)

احمد سلیم ابراھیم(74)

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

٤٤-

(21)2013061039

(22)١٧/٠٦/٢٠١٣

عبد المنعم دمحم على موسى(71)

, N.A, ةالقلیوبی-الخانكة-منشئة الجبل األصفر -ارض سالمة دروي  -حوض كامل الغربى 
مصر

جھاز لتولید الكھرباء من حركھ السیارات(54)

عبد المنعم دمحم على موسى(74)

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

٤٥-



58 58

(21)2013061041

(22)١٧/٠٦/٢٠١٣

دمحم احمد فتحى عبد الخالق البسومى(71)

مصر, N.A, باكوس أول الرمل- ش محطة السوق ١٢٨

.المزلقان اإللكترونى (54)

دمحم احمد فتحى عبد الخالق البسومى(74)

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

٤٦-

(21)2013061042

(22)١٨/٠٦/٢٠١٣

احمد عاطف عبد العظیم بھیج(71)

مصر, N.A, بنى سویف

جھاز قارئ لغھ االحبال الصوتیھ(54)

احمد عاطف عبد العظیم بھیج(74)

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

٤٧-

(21)2013061043

(22)١٨/٠٦/٢٠١٣

العظیم بھیجاحمد عاطف عبد (71)

مصر, N.A, بنى سویف

المزلقان االلكتروني(54)

(74)

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

٤٨-



59 59

(21)2013061073

(22)٢٠/٠٦/٢٠١٣

طارق محمود عبد المنعم سعفان(71)

, N.A, ٥شقة ٣٩٢عمارة -متر  ١٠٠أسكان الشباب - مدینة العبور  - القلیوبیة  / المدینة العبور 
مصر

موفر طاقھ الفرامل(54)

طارق محمود عبد المنعم سعفان(74)

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

٤٩-

(21)2013061075

(22)٢٠/٠٦/٢٠١٣

طارق محمود عبد المنعم سعفان(71)

, N.A, ٥شقة ٣٩٢عمارة -متر  ١٠٠أسكان الشباب - العبور  مدینة - القلیوبیة  / المدینة العبور 
مصر

مطبات تولید الطاقھ(54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
بالفكرة المقدمة ومرفقات الطلأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٥٠-

(21)2013061111

(22)٢٦/٠٦/٢٠١٣

حبشى السید ابراھیم عبد الغنى(71)

مصر, N.A, الشاطبي-كلیة الزراعة  -الدور األرضي قسم علوم وتكنولوجیا األلبان  

شاحن بطاریات السیارات الشمسي(54)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ (74)

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

٥١-



60 60

(21)2013061112

(22)٢٦/٠٦/٢٠١٣

حبشى السید ابراھیم عبد الغنى(71)

مصر, N.A, الشاطبي-كلیة الزراعة  -وم وتكنولوجیا األلبان  الدور األرضي قسم عل

مظلھ السیاره االتوماتیكیھ المركبھ فیھا كجزء منھا(54)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ (74)

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

٥٢-

(21)2013061113

(22)٢٦/٠٦/٢٠١٣

حبشى السید ابراھیم عبد الغنى(71)

مصر, N.A, الشاطبي-كلیة الزراعة  -الدور األرضي قسم علوم وتكنولوجیا األلبان  

لیھالوسیلھ التعلیمیھ التفاع(54)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ (74)

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

٥٣-

(21)2013071161

(22)١٠/٠٧/٢٠١٣

دمحم طاھر محمود عاشورحامد(71)

مصر, N.A, ٢٦شقھ ١مدخل - عماره الفردوس- التعاونیات

البنیان التكاملى (54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لمقدمة ومرفقات الطلبالفكرة اأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٥٤-



61 61

(21)2013081287

(22)٠٦/٠٨/٢٠١٣

احمد مصطفى ابراھیم الساكت(71)

مصر, N.A, الناصریھ القدیمھ العامریھ االسكندریھ١٥٨شارع ٨فیال 

ر للیورانیومئجھاز لیزر یستخدم فى فصل النظا(54)

احمد مصطفى ابراھیم الساكت(74)

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

٥٥-

(21)2013081313

(22)١٨/٠٨/٢٠١٣

شركة مساھمة فرنسیة- لیسافر كومباجني(71)

, N.A, ٧٥٠٠١إف: ب . باریس ص : فرنسا المدینة  - باریس  ٧٥٠٠١، ریو اتیین مارسیل إف٤١
فرنسا

ُسالالت فطریات سكریة جعویة مالئمة إلنتاج خمائر خبز والتي تحتمل التناضح حیث تظھر مقاومة (54)
طرق لتحضیرھا واستخدامھا, ذاتیة لألحماض العضویة الضعیفة

لبادسمر احمد ال(74)

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

٥٦-

(21)2013081316

(22)١٨/٠٨/٢٠١٣

اى تى اس ایة  دیشامبس أي تى فیلز (71)

ب . كوروني ص : فرنسا  المدینة  - ال كوروني  ١٦٤٠٠-اف٢٠-یوزین دي بوریسون بي بي ان 
فرنسا, N.A, ١٦٤٠٠-اف: 

حاویھ قابلة للتحول(54)

سمراحمد اللباد(74)

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

٥٧-



62 62

(21)2013081367

(22)٢٩/٠٨/٢٠١٣

فودافون اى بى الیسنسینج لیمتد(71)

, N.A, إف إن، بیركشایر، المملكة المتحدة١٤٢فودافون ھاوس، ذى كونكشن، نیوبورى، آر جى
بریطانیا

اداه تحكم محسنھ للتسلیم(54)

محمود رجائى الدقى(74)

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

٥٨-

(21)2013101555

(22)٠٧/١٠/٢٠١٣

عبد هللا عاصم فائق احمد(71)

مصر, N.A, اإلسكندریة- خلف مساكن الصینیة ش الھدایا الداخلیة  

مولد الكھرباء المھدرة في المركبات(54)

(74)

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

٥٩-

(21)2013101597

(22)١٣/١٠/٢٠١٣

االء دمحم حسن احمد الدخاخنى(71)

مصر, N.A, شارع عبد المجید رضوان الجیزه٢٢

االستفاده من الصرف الصحى (54)

االء دمحم حسن احمد الدخاخنى(74)

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

٦٠-



63 63

(21)2013101599

(22)١٣/١٠/٢٠١٣

االء دمحم حسن احمد الدخاخنى(71)

مصر, N.A, ع عبد المجید رضوان الجیزهشار٢٢

تولید الكھرباء بتوربینات مطوره(54)

االء دمحم حسن احمد الدخاخنى(74)

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

٦١-

(21)2013111710

(22)١٠/١١/٢٠١٣

كانا فلیكس كوربوراشن(71)

الیابان, N.A, الیابان- ٥٣٠٦٠١٧تشومي، كیتا كو، اوساكا شي، اوساكا ١، تینماباشي ٣٠- ٨

ِمجرى راتنجیي تخلیقى متموج حلزونیا باداه اقران، وبنیھ توصیل لمجرى رات(54) ِنجیي تخلیقي متموج ّ ّ
حلزونیا

كانا فلیكس كوربوراشن(74)

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

٦٢-

(21)2013111743

(22)١٣/١١/٢٠١٣

فریده ممدوح السید(71)

مصر, N.A, طالبا مركزاشمون منوفیھ شارع العمده مصر

انتاج الكھرباء من الطاقھ النظیفھ (54)

فریده ممدوح السید(74)

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

٦٣-



64 64

(21)2013121882

(22)١٠/١٢/٢٠١٣

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)

الیابان, N.A, ،٠٠٤٥٥٤١شي، اوساكا - كو ،اوساكا-كوم ، شو -٤دوشوماشى ١- ١

ایمیدازولطریقھ انتاج مشتقات(54)

وكیل براءات-عبد الھادى (74)

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

٦٤-

(21)2014050727

(22)٠٦/٠٥/٢٠١٤

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

, N.A, ، الوالیات المتحدة االمریكیة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى اوھایو 
الوالیات المتحدة االمریكیة

مادة ماصة ثنائیة القلب(54)

عمرو الدیب(74)

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

٦٥-

(21)2014060924

(22)٠٩/٠٦/٢٠١٤

افونیك فایبرز  جي ام بي اتش(71)

النمسا, N.A, شورفایلینج ایھ ام اتیریس  النمسا٤٨٦١-ایھ ٤جویریببارك 

طریقھ لفصل الغازات(54)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

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

٦٦-



65 65

(21)2014060985

(22)٠٨/٠٦/٢٠١٤

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

, N.A, ، الوالیات المتحدة االمریكیة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى اوھایو 
الوالیات المتحدة االمریكیة

مادة ماصة تضم تركیبة عطریة او للتحكم  في الرائحة(54)

ت عمرو الدیب وكیل براءا(74)

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

٦٧-

(21)2014061073

(22)٢٥/٠٦/٢٠١٤

كاواساكي جوكوجیو كابوشیكي كایشا(71)

, N.A, الیابان-٦٥٠٨٦٧٠، شي كوبي، ھیوغو - تشومى، كو-٣تشو -، ھیجاشیكاواساكي١- ١
الیابان

نظام لتولید قدرة شمسیة حراریة(54)

سمراحمد اللباد(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلباء بعض التعدیالت لموضوعأو إجر

٦٨-



66 66

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



67 67

2000010049 (21)

١٧/٠١/٢٠٠٠ (22)

مالك مؤقت

مصر, N.A, عنوان مؤقت

(71)

جزیئات دقیقھ مغلفھ بماده محبھ للدھون وتحتوي علي عقار بروتینن او ماده مستصده و   تركیبھ  
موادتشتمل علي تلكك ال

(54)

سمر اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

١-

2007010016 (21)

٠٨/٠١/٢٠٠٧ (22)

ایالن فارماسیوتیكالز انك

الوالیات , N.A, .جیتواى بولیفارد،ساوث سان فرانسیسكو،الوالیات المتحدة االمریكیة٨٠٠
المتحدة االمریكیة

(71)

متعددة التكافؤ متضمنة علي مجموعات بولیمر٤-VLAمضادات  (54)

یاسر فاروق مبارك (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٢-

2007020147 (21)

١١/٠٢/٢٠٠٧ (22)

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ

انیاالم, N.A, انجلھایم ام رین ، المانیا٥٥٢١٦- بینجر ستراس ، د  ١٧٣

(71)

صیاغھ قرص ممتد االطالق تحتوى على برامیبكسول او ملح مقبول صیدلیا منھ ، وطرق لتصنیعھ 
واستخدامھ  

(54)

مكتب عبد الھادى  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٣-



68 68

2008030430 (21)

١٢/٠٣/٢٠٠٨ (22)

شركة یابانیة  -دایتشي سانكیو كمبني لیمتد 

الیابان, N.A, ، الیابان٨٤٢٦-١٠٣نیھونباشي ھونشو، شو ـ كو، طوكیو١- ٥- ٣

(71)

مشتق سیكلو ألكین مستبدل (54)

شركة أبو ستة وشركاه  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٤-

2008091464 (21)

٠٢/٠٩/٢٠٠٨ (22)

.المركز القومى للبحوث

, N.A, الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع - المركزالقومي للبحوث / -البحوثشارع ٣٣
مصر

(71)

تشیید مركبات جدیده من البنزوفیوران ذات فاعلیھ مضاده للفیروسات (54)

مني دمحم فرید, أمال یوسف أحمد,ماجدة محسب السید (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٥-

2009081242 (21)

١٨/٠٨/٢٠٠٩ (22)

أ ، شركة متحدة ، اسبانیا. المیـرال س 

أسبانیا, N.A, برشلونة ، اسبانیا٨٠٢٢، ١٥١روندا دل جنرال میتر 

(71)

طـــرق جــــدیدة   (54)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٦-



69 69

2009101492 (21)

١١/١٠/٢٠٠٩ (22)

شركة مساھمة أمریكیة- اكسیلیكسز اي ان سي  

سي ایھ . ایست جراند افینیو سوث سان فرانسیسكو ٢١٠. ٥١١بوست اوفیس بوكس 
الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, امریكا- ٠٥١١- ٩٤٠٨٣

(71)

فاال-PI٣Kطرق عالج عن طریق التثبیط بواسطة مثبطات كینوكسالین لـ  (54)

سمر اللباد  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٧-

2009101553 (21)

٢١/١٠/٢٠٠٩ (22)

ایلى لیلى اند كومبانى

ان  الوالیات المتحده ٤٦٢٨٥لیلى كوربوریت سنتر  مدینھ اندیانا بولیس والیھ اندیانا 
الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, االمریكیھ

(71)

كیناز P٧٠S٦مثبطات  (54)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٨-

2009121773 (21)

٠٦/١٢/٢٠٠٩ (22)

نجالء عبد المحسن دمحم حسین

مصر, N.A, سموحھ االسكندریھ١٤شارع الدكتور یحیي المشد، شقھ ٢٢

(71)

عالج االلتھاب العظمي المفصلي للركبتیناستخدام الثوم في  (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٩-



70 70

2011101719 (21)

١٣/١٠/٢٠١١ (22)

عامر فتوح عبدالغني ابوستوت

مصر, N.A, محافظھ القلیوبیھ- مركز شبین القناطر. الجعافره . قریھ 

(71)

س . نیمانول  (54)

عامر فتوح عبدالغني ابوستوت (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

١٠-

2012050907 (21)

٢٠/٠٥/٢٠١٢ (22)

دمحم عمر فراج

مصر, N.A, الجیزه-العجوزه -ش الفالوجا ٣٠

(71)

سیاره برمائیھ جویھ (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

١١-



71 71

2012061136 (21)

١٩/٠٦/٢٠١٢ (22)

ایھ. بى . نوفو بیجنون اس 

إیطالیا, N.A, فلورانس ، ایطالیا٥٠١٢٧-، اي٢فیا فیلیس ماتیكى 

(71)

طریقھ ونظام لتشخیص الضواغط (54)

مكتب عبد الھادى  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

١٢-

2012111938 (21)

٢١/١١/٢٠١٢ (22)

فرید عبد الرحیم عبد العزیز بدریة

مصر, N.A, الغربیة- شارع سعد زغلول-سمنود

(71)

-طریقة تحضیر وتصمیم مركبات تربینیة ثالثیة متناھیھ الصغر وتقیمھا كمثبطات إلنزیم البروتییز
سي والخالیا النجمیة الكبدیة -الكبدى الفیروسي

(54)

(74)

رفض فنى:یر القانونىالتقر

١٣-

2013010160 (21)

٣١/٠١/٢٠١٣ (22)

آلستوم تكنولوجي  لیمتد

سوازیالند, N.A, بادن٥٤٠٠، ٧براون بوفیري شتراسھ 

(71)

برج شمسي بھ توربین غاز متكامل (54)

ناھد ودیع رزق (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

١٤-



72 72

بیان 
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



73 73

2011101665 (21)

٠٤/١٠/٢٠١١ (22)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى

, ، الوالیات المتحدة االمریكیة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى اوھایو 
N.A ,یةالوالیات المتحدة االمریك

(71)

جھاز وطریقھ لوضع الطول المطلوب لماده شریط على شبكھ متحركھ من الماده فى اتجاه عرضى (54)

ناھد ودیع رزق (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١-



74 74

بیان
ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢



75 75

(11)٢٠٩١١

(21)١٩٩٦٠٤٠٣٠٢

ل التدخین طریقة وجھازالزالة المكونات الضارة من السجایر والتبغ قب(54)

جیولفاس جورج(71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

١-

(11)٢٦٦٦١

(21)٢٠١٠٠٤٠٥٣٠

الغضروف العنقى المتغیر(54)

احمد صبرى حسن عمار(71)

دمحم جمال حسن عامر(74)

٢-

(11)٢١٤٤٨

(21)١٩٩٩٠٤٠٣٦٠

عبوه للسجائر (54)

نترناشیونال سیرفیس لیمتدروثمانز ا(71)

سمراحمد اللباد(74)

3-

(11)٢١٦٠٥

(21)١٩٩٨٠٤٠٤٤٧

طریقھ النتاج منتجات مؤكسده(54)

لیمتد) بروبرتارى (ساسول تكنولوجى (71)

سمر اللباد(74)

4-



76 76

(11)٢١٦٨١

(21)١٩٩٨٠٤٠٣٩٩

یقھ باستخدام وحدة صب مستمرطریقھ وجھاز النتاج الواح رق(54)

سیماج اكتینجزلشافت- اس ام اس شلومان (71)

ھدي سراج الدین (74)

5-

(11)٢٢٠٠٤

(21)١٩٩٩٠٤٠٤٣٧

معالجة البیانات ومتابعتھا بواسطة مرشح متكامل(54)

رایثیون كومبانى(71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

6-

(11)٢٢١٦٩

(21)١٩٩٨٠٤٠٤١٨

طریقة لمعالجة غاز ھیدروكربونى(54)

إیلكور كوربشن(71)

جورج عزیز عبد الملك(74)

7-

(11)٢٢٤٠٢

(21)١٩٩٨٠٤٠٣٩١

مركبات أوكسیمیة وطریقة استخدامھا ومركبات وسیطة خاصة بانتاجھا(54)

سومیتو كیمیكال كومباني لیمتد(71)

سومیتو كیمیكال كومباني لیمتد(74)

8-



77 77

(11)٢٣٣٧٤

(21)٢٠٠٣٠٤٠٣١٥

اقراص لبان علي ھیئة بودره وطریقة تحضیرھا (54)

ا. ب . جم بیس س (71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

9-

(11)٢٣٨٠٥

(21)٢٠٠٥١٠٠٦٦٠

حبیبات وقود نانومتریھ و طریقھ لتصنیعھا(54)

ونھاو وانج(71)

محمود رجـائى الـدقى(74)

10-

(11)٢٣٨٩١

(21)٢٠٠٥١٠٠٦٠٥

قالب أنبوبى للصب المستمر(54)

كونكاست إیھ جى(71)

ھدى أنیس سراج الدین (74)

١١-

(11)٢٤١٢٧

(21)٢٠٠٣٠٤٠٣٥٣

- ٤(-)s(-٣-[ ایثوكسى[فینیل ) تراى فلورو میثیل(س بی- ٥,٣)r(-]١] - )r(٢] ] - ٥عملیھ لتحضیر (54)
.اون-٣- تریازول- ٤,٢,١-٣h-داى ھیدرو-٢,١-[ میثیل[ مورفولینیل-٤- ) فلوروفینیل

.میرك اند كو انك- میرك شارب اند دوھم لیمتد(71)

سمر اللباد(74)

١٢-



78 78

(11)٢٤٣٣٧

(21)٢٠٠٦٠٩٠٨٨٧

ركبھ تشمل محركا من ھذا النوعمحرك كباسى رحوى وم(54)

بیرافیس أ كتینجیز لشافت(71)

شركة ابو ستة (74)

١٣-

(11)٢٤٥٠٨

(21)٢٠٠٥١٠٠٦٨٧

حبیبات فوق كربونات الصودیوم مغلفھ ذات ثبات تخزین محسن(54)

ایفونیك دیجوسا جى ام بى اتش(71)

موریس وھبھ موسى(74)

١٤-

(11)٢٤٩٢٤

(21)٢٠٠٨٠٤٠٥٧٦

طرق و انظمھ التصویر الزلزالى المنتشر (54)

اس  اونشور انك. جى . بى (71)

دمحم كامل مصطفى . د(74)

١٥-

(11)٢٥٠٨٧

(21)٢٠٠٨١٠١٧٦١

عملیة لتحضیر ھیدروكربونات سائلة (54)

جلیزیھشركھ مساھمھ ان-كومباكتجتل بي ال سي  (71)

سمر أحمد اللباد(74)

١٦-



79 79

(11)٢٥٤٧١

(21)٢٠٠٥٠٤٠١٨٨

مضخة دواء لصناعة الكبسوالت الجیالتینیة الرخوة(54)

أحمد محمود أحمد طلبة(71)

أحمد محمود أحمد طلبة(74)

١٧-

(11)٢٥٤٨٤

(21)٢٠٠٨٠٩١٦١٠

موجوسیلة صحیة نسائیة لھا شكل م(54)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

ھدى آنیس سراج الدین (74)

١٨-

(11)٢٦٠٧٦

(21)٢٠١٠١٠١٦٩١

حلقھ عنقیھ وطریقھ لصنع ماكینھ لتشكیل وعاء زجاجي(54)

اوینز بروكواي جالس كونتینر انك(71)

شادي فاروق مبارك (74)

١٩-

(11)٢٦١٣١

(21)٢٠١١٠٤٠٥٤٤

الكبس-عنصر انشائى من خالل النفخ او النفخ (54)

كیسكیس سادیكا(71)

سمر اللباد (74)

٢٠-



80 80

(11)٢٦٥٠٧

(21)٢٠١١١٠١٨٥٠

نظام وطریقھ لضبط درجھ الحراره فى مقدمھ المجمره(54)

اوینز بروكواي جالس كونتینر انك(71)

رك شادي فاروق مبا(74)

٢١-

(11)٢٦٩٣٣

(21)٢٠١٢١٠١٧٨٦

للتصتیف" صھریج"رصاص متخلل لخزان (54)

زیلیم أى بي ھولدنجز أل أل سي(71)

سھیر میخائیل رزق(74)

٢٢-



81 81

بیان
ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢



82 82

2011101742 (21)
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(i)

تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم ا ، ومن هنا تن ًتجارا أو صناع اختـراع، للحفـا علـى تلـك ً

.قاألعمال وحقو أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ا  ات ، ورطها إلكترون ًوالشر
ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــو ً، وتطلــب ذلــك جهــودا  نوره ل

رة  ة الف ة حقو الملك قمتوافقا مع قانو حما ن ً.

ع  ــا وهــو تــشج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج
ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المـــستو االجتمـــاعى للفـــرد ، تـــسو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للـــش

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانو رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧ندخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانو رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢نالخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢نثم قانو رقم وم والنماذج الصناع

ة حقو الم٢٠٠٢ حما رةقوالخاص  ة الف مقتضى القانو األخیر فإنه یلزم لك نو

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــو  حما ح االهتمــام  ــة القــر الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها قوممــا ال شــك ف ن

رة فى جم ة الف ة حقو المخترعین والمبتكرن الملك قع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــر الجدیــد ، و نمالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م

ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)
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خ النشر عن قبول  44البراءةطلب تار

51التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع 54تسم

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

یل 74اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

( v )



iv

ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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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٢٠٠٨٠٢٠٣٣٠ (21)

٢٦/٠٢/٢٠٠٨ (22)

MONSANTO TECHNOLOGY LLC (UNITED STATES OF AMERICA) (71)

BOGDANOVA, NATALIA, N. -MALVAR,THOMAS,M

-ROBERTS,JAMES,K-CORBIN,DAVID,R-PERLAK,FREDERICK,J

-ROMANO,CHARLES,P

(72)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

تركیبھ تضم مبید حشرى واستخداماتھا، مبید حشرى (54)

60/713,144 - PCT/US2006/033868 (31)

31.08.2005. - 30/08/2006 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8- C07 K14/325, C12N15/82,A01H5/00,A01H5/10,A01N63/00 (51)

-1

٢٠٠٨٠٦٠٩٨٥ (21)

١٢/٠٦/٢٠٠٨ (22)

INFINITY DISCOVERY, INC -UNITED STATES OF AMERICA (71)

CASTRO, ALFREDO, C. -SNYDER,DANIEL ,A-GROGAN,MICHAEL,J-
HOPKINS,BRIAN,T-KONEY,NII,O-PELUSO,STEPHANE-
HOLSON,EDWARD,B

(72)

للملكیة الفكریة عبد الھادى مكتب  (74)

مع شركاء الربط BCLمركبات غیر متجانسھ الحلقیھ وطرق لتثبیط تفاعل بروتینات  (54)

60/750,987-PCT/US2006/047861 (31)

16.12.2005. - 15.12.2006. (32)

US - US - (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/40;C 07 D  277/06;A 61 K  31/421;A 61 K  31/426;A
61 K  31/445;A 61 K  31/5375;A 61 P  35/00;C 07 D  207/08;C 07 D
207/12;C 07 D  207/14;C 07 D  207/16;C 07 D  211/60;C 07 D  233/32;C
07 D  265/30;C 07 D  277/04;A 61 K  31/4164

(51)
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٢٠١٠٠٣٠٤١٦ (21)

١٦/٠٣/٢٠١٠ (22)

یئیة ـ االمارات العربیة المتحدة للبحوث واالستشارات البالعالمى المركز  (71)

جمیل دمحم حسن رضوان  (72)

(74)

طریقة تحضیر وتركیبة لمخلوط كیمیائى لوحدات إمتصاص غاز ثانى أكسید الكربون (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B01J  20/34; B01D  53/04 (51)
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٢٠١٠١٠١٧١٠ (21)

١١/١٠/٢٠١٠ (22)

METHANOL CASALE S.A.- SWITZERLAND (71)

FILIPPI, Ermanno (72)

سمراحمد اللباد (74)

عملیھ النتاج میثانول من اعاده التشكیل بالبخار (54)

08007451.1 - PCT/EP2009/054464 (31)

16.04.2008. - 15/04/2009 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  29/151 (51)
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٢٠١٠١١١٩٠٣ (21)

٠٩/١١/٢٠١٠ (22)

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A- ITALY (71)

DELACROIX, Thomas-PIVETTI, Fausto-FOLLEAS, Benoit-BOTTE,
Hubert

(72)

سمر احمد اللباد (74)

روبان كربوكسیلىسیكلو ب- )یل-٤- ھالو باى فینیل -٢(- ١عملیھ تحضیر مشتقات حمض  (54)

08158022.7 - PCT/EP2009/003288 (31)

11.06.2008. - 08/05/2009 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  17/14;C 07 C  17/26;C 07 C  25/18;C 07 C  57/62;C 07 C
255/35;C 07 C  51/09;C 07 C  253/14

(51)

-5

٢٠١٠١٢٢٠٢٠ (21)

٠١/١٢/٢٠١٠ (22)

ALSTOM TECHNOLOGY LTD- SWITZERLAND (71)

BJARNO, Odd Edgar (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

ناقل لنقل مسحوق وطریقھ لنقل مسحوق (54)

12/463,755-61/059,031 - PCT/EP2009/056822 (31)

11.05.2009. - 05.06.2008. - 03/06/2009 (32)

US - US - EP (33)

Int.Cl.8-B65G  53/08;B65G  53/04 (51)
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٢٠١١٠٤٠٥٣١ (21)

٠٦/٠٤/٢٠١١ (22)

TECHNIP FRANCE- FRANCE (71)

PARADOWSKI, Henri-VOVARD, Sylvain (72)

الفكریةى للملكیة دمكتب عبد الھا (74)

بالھیلیوم وتیار ھیدروكربوني عملیھ النتاج تیارات نتروجینیھ سائلھ وغازیھ، تیار غازي غني
منزوع النترید ومنشاه مرافقھ

(54)

0856788 - PCT/FR2009/051884 (31)

07.10.2008. - 02/10/2009 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-F25J 3/02,1/02 (51)

-7

٢٠١١٠٦١٠٨٤ (21)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (22)

ITALCEMENTI S.P.A- ITALY (71)

FEDI, Roberto-CINTI, Giovanni-CLAUSI, Antonio (72)

سمر احمد اللباد (74)

عملیھ لتنقیھ تدفق ادخنھ احتراق من وحده انتاج مخلفات احتراق وعملیھ خاصھ بذلك (54)

MI2008A002310 - PCT/IB2009/007818 (31)

23.12.2008. - 17/12/2009 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8- C04B 7/36, 7/43, F27D 17/00 (51)
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٢٠١١١٠١٨٠٥ (21)

٢٥/١٠/٢٠١١ (22)

مصر –المركز القومى للبحوث  (71)

ریھام اكرم عبد المنعم دمحم ـ منال دمحم طلعت الصعیدى ـ سمیرة طھ ربیع ـ نادیة رجب دمحم داود (72)

منى دمحم فرید- امال یوسف احمد -ماجده محسب السید  (74)

طریقھ لتحضیر مشتق بولى فینیل كلورید لھ نشاط بیولوجى وثبات ضوئى (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 08 L  27/22 (51)
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٢٠١٢٠٢٠٢١١ (21)

٠٧/٠٢/٢٠١٢ (22)

HARRIER TECHNOLOGIES INC.- UNITED STATES OF AMERICA (71)

MORROW, William, Bruce-WITTEN, Raymond (72)

سمر احمد اللباد (74)

نظام وطریقھ لقیاده مضخھ مباشره (54)

12/552,806 -61/233,488 -61/233,826 - PCT/US2010/045377 (31)

02.09.2009. - 12.08.2009. - 13.08.2009. - 12/08/2010 (32)

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  19/16;F 04 D  13/06;E 21 B  43/00;E 21 B  23/00 (51)
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٢٠١٢٠٢٠٢٨٠ (21)

١٩/٠٢/٢٠١٢ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMERICA (71)

HAMILTON, Jennifer-BRYAN, Jill-ARNOLD, Nicole-CUI, Yunxing,
Cory-KAISER, Tina-GILLES, Greg-WRIGHT, Terry-VANOPDORP,
Nathan-ZHOU, Ning-MAUM, Donald

(72)

الفكریةللملكیة الھادى مكتب عبد  (74)

١-AAD٤٠٢٧٨-٩حدث -DASمتعلق بخطوط الذرة التبدلیة و تعریف حدث معین لھا ، (54)

61/235,248 - PCT/US2010/045869 (31)

19.08.2009. - 18/08/2009 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 H  5/00 (51)

-11

٢٠١٢٠٣٠٣٨٨ (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٢ (22)

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

 UNITED STATES OF AMERICA

(71)

TAM, Wilson (72)

سمر احمد اللباد (74)

ُتركیبات انثرانیلیك داي امید لتغلیف عنصر تكاثر نباتي (54)

61/239.909 - PCT/US2010/047802 (31)

04.09.2009. - 03/09/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/00;A 01 P  7/04;A 01 N  43/56;A 01 N  25/24 (51)

-12



8 8

٢٠١٢٠٣٠٤٩٣ (21)

٢١/٠٣/٢٠١٢ (22)

CYTEC TECHNOLOGY CORP.- UNITED STATES OF AMERICA (71)

RAVISHANKAR, SATHANJHERI-WANG, Bing (72)

ى للملكیة الفكریةدمكتب عبد الھا (74)

یل تكوین القشور اثناء انتاج حامض فوسفوریك لعملیھ لتثبیط او تق (54)

61/245,746 - PCT/US2010/049983 (31)

25.09.2009. - 23/09/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 01 B  25/22 (51)
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٢٠١٢٠٤٠٦٤٩ (21)

٠٨/٠٤/٢٠١٢ (22)

GECO TECHNOLOGY B.V. NETHERLAND (71)

LAAKE, Andreas W-STROBBIA, Claudio-FERBER, Ralf G-VELASCO,
Larry

(72)

للملكیة الفكریةالھادى مكتب عبد  (74)

تفسیر مشترك لموجات رایلى وجس عن بعد لتكوین جیولوجى قریب من السطح  (54)

12/900,711-61/249,618 - PCT/US2010/051969 (31)

08.10.2010. - 08.10.2009. - 08/10/2010 (32)

 US - US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/28 (51)
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٢٠١٢٠٥٠٨٤٣ (21)

٠٩/٠٥/٢٠١٢ (22)

BPB LIMITED- UNITED KINGDOM (71)

PARNIKA SAHAY - TURNER,SELBY (72)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

احتجاز الفورمالدیھایدىعامل قادر علىده اساسھا ماده الصقھ تشتمل علما (54)

09176123.9 - PCT/EP2010/067475 (31)

16.11.2009. - 15/11/2010 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 04 B  28/14 (51)

-15

٢٠١٢٠٥٠٩٣٣ (21)

٢٣/٠٥/٢٠١٢ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMERICA (71)

SATCHIVI, Norbert, M-WRIGHT, Terry-HANGER, Gregory, A-
ROBINSON, Andrew

(72)

للملكیة الفكریةالھادى مكتب عبد  (74)

في المحاصیل ذوات الفلقھ الواحدهADD DICOTالتحكم بمتطوعي  (54)

61/263,950 -61/328,942 - PCT/US2010/057998 (31)

24.11.2009. - 28.04.2010. - 24/11/2010 (32)

 US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 H  5/00 (51)
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٢٠١٢٠٧١٢٢٦ (21)

٠٨/٠٧/٢٠١٢ (22)

CGGVERITAS SERVICES SA- FRANCE (71)

SOUBARAS, Robert (72)

سمر احمد اللباد (74)

زلزالیھ بحریھطریقھ لمعالجھ بیانات  (54)

1050278 - PCT/EP2011/050446 (31)

15.01.2010. - 14/01/2011 (32)

FR - EP (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/28 (51)

-17

٢٠١٢٠٨١٣٩٨ (21)

١٢/٠٨/٢٠١٢ (22)

لؤى جالل بھجات سالم ـ مصر  (71)

لؤى جالل بھجات سالم  (72)

(74)

نمطى باستخدام المكثفات الكھربیھمحول جھد  (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-H 01 F  27/306 (51)
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٢٠١٢١٠١٧٣١ (21)

١٠/١٠/٢٠١٢ (22)

Borealis AG- AUSTRIA (71)

NILSSON, Ulf-HAGSTRAND, Per-Ola-RONGSHENG, Liu-ENGLUND,
Villgot

(72)

ع رزقناھد ودی (74)

تركیبھ بولیمر ذات ترابط متصالب و كابل لھ خصائص كھربیھ مفیده (54)

10159842.3 - PCT/EP2011/053025 (31)

14.04.2010. - 01/03/2011 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 K  3/36;H 01 B  9/00;H 01 B  3/44 (51)

-19

٢٠١٢١٢٢٠٥٢ (21)

١٢/١٢/٢٠١٢ (22)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD- JAPAN (71)

YAMADA, Ryu-TERADA, Takashi-KEZUKA, Tomoaki-KIKUGAWA,
Hiroshi

(72)

سھیر میخائیل رزق (74)

تركیب مبید للحشائش (54)

2010-135400-2010-229645 - PCT/JP2011/063625 (31)

14.06.2010. - 12.10.2010. - 08/06/2011 (32)

 JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  47/36 (51)

-20
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٢٠١٣٠٢٠٢٥٤ (21)

١٧/٠٢/٢٠١٣ (22)

GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V.-MEXICO (71)

PARKER, Kenny, Randolph-BLAIR, Larry, Wayne (72)

سمراحمد اللباد (74)

التریفثالیك عن طریق التحكم في النسبة المئویة للماء في مالط تحسین معدل الترشیح لتنقیة حمض
تغذیة المرشح

(54)

12/860,131 - PCT/US2011/047373 (31)

20.08.2010. - 11/08/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 07 C  51/00;C 07 C  63/26;C 07 C  51/47;C 07 C  51/42 (51)

-21

٢٠١٣٠٥٠٧٧٩ (21)

٠٨/٠٥/٢٠١٣ (22)

EVONIK DEGUSSA GMBH- GERMANY (71)

IRFAN, Muhammad-SEILER, Matthias-KEUP, Michael-SCHNEIDER,
Rolf-DEMBKOWSKI, Daniel-WITTHAUT, Daniel-NEUMANN, Manfred-
BREHME, Volker-ROLKER, JOrn

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

ات الحمضیة من مخالیط الغازعملیة إلمتصاص الغاز (54)

838.30432010-377.0772011 - PCT/EP2011/069787 (31)

12.11.2010. - 10.06.2011. - 10/11/2011 (32)

  DE - DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/14;C 10 K  1/00;C 07 D  211/38 (51)

-22
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٢٠١٣٠٥٠٨٢١ (21)

١٤/٠٥/٢٠١٣ (22)

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.- JAPAN (71)

MAESAKA Tadayoshi-KAKIUCHI Makoto-SHIMAZAKI Seiji-
TAKESHIMA Yasuhiko-HIRAOKA Shogo

(72)

ترزىناھد ودیع رزق (74)

محقنة مع حاویة مكونة من غرفتین ومحقنة مملؤة بأریبیبرازول (54)

2010-256188 - PCT/JP2011/076385 (31)

16.11.2010. - 16/11/2011 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A61M 5/315 (51)

-23

٢٠١٣٠٦١٠٣٢ (21)

١٦/٠٦/٢٠١٣ (22)

1-ANSALDO NUCLEARE S.p.A – ITALY 2-AGENZIA NAZIONALE
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)- ITALY

(71)

RINALDI, Luca-ALIOTTA, Salvatore-BARBENSI, Andrea-FABRIZI,
Fabrizio-TARQUINI, Pietro-ALEMBERTI, Alessandro-G.AGGIOLI,
Walter

(72)

سمر احمد اللباد (74)

خزان تخزین الطاقة الحراریة مزود بمولد بخار مدمج (54)

RM2010A000660 - PCT/IB2011/055676 (31)

14.12.2010. - 14/12/2011 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-F 01 K  3/00;F 22 B29/06; 21/00;F 01 K  3/16 (51)

-24



14 14

٢٠١٣٠٦١٠٦٦ (21)

٢٠/٠٦/٢٠١٣ (22)

IFP Energies Nouvelles- FRANCE (71)

JUBIN Clotilde-NICOLAOS Alexandre-PORCHERON  Fabien-BAUDOT
Arnaud-LELIAS Marc Antoine-ARMAROLI Tiziana-BARTHELET Karim

(72)

ھارونشحاتھ ھارون ونادیھ شحاتھ ماجده  (74)

كتلة اسریة تتكون من كبریت طبیعى مرسب على قاعدة مسامیة ألسر الفلزات الثقیلة (54)

12/0811 - (31)

26.06.2012. - (32)

  - FR (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/64;C 10 K  1/20;C 10 G  31/00 (51)

-25

٢٠١٣٠٦١١٢٣ (21)

٢٦/٠٦/٢٠١٣ (22)

L'AIR LIQUIDE,SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET
L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE- FRANCE

(71)

DE POTTER, Romuald-LIGONESCHE, Renaud-DEBRY, Tristan (72)

سمر احمد اللباد (74)

صنبور لمائع مضغوط و خزان لھ ھذا الصنبور (54)

1150227 - PCT/FR2011/052786 (31)

11.01.2011. - 28/11/2011 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-F 16 K  31/52 (51)

-26



15 15

٢٠١٣٠٩١٤١١ (21)

٠٩/٠٩/٢٠١٣ (22)

UREA CASALE SA- SWITZERLAND (71)

BEDETTI, Gianfranco (72)

سمر احمد اللباد (74)

عملیة و جھاز إلنتاج منتج یوریا حبیبى (54)

11157702.9 - PCT/EP2012/053370 (31)

10.03.2011. - 28/02/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  2/16;B 01 J  2/04 (51)

-27

٢٠١٣١٠١٥٥٦ (21)

٠٧/١٠/٢٠١٣ (22)

INEOS EUROPE AG- SWITZERLAND (71)

LIBOTTE, Annick (72)

سمر احمد اللباد  (74)

لدینھ رقائقیھ تشتمل على طبقھ بولي اولیفین ملتصقھ بطبقھ اساسیھ (54)

11161738.7 - PCT/EP2012/056046 (31)

08.04.2011. - 03/04/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 J  5/18;& B 32 B  27/32 (51)

-28



16 16

٢٠١٣١٠١٦٤٣ (21)

٢٣/١٠/٢٠١٣ (22)

ایمن دمحم الغمرى ـ السید محمود النجار ـ احمد على على موسى ـ جامعھ المنصورة  (71)

ایمن دمحم الغمرى ـ السید محمود النجار ـ احمد على على موسى (72)

تب براءات االختراع ـ جامعة المنصورةمكنقطھ اتصال  (74)

سماد نیتروجیني معدني مزدوج التغلیف (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C05C  9/00; C05P  17/00; C05G  3/08 (51)

-29

٢٠١٣١١١٧٨٨ (21)

٢٠/١١/٢٠١٣ (22)

SAINT-GOBAIN ISOVER- FRANCE (71)

OBERT, Edouard-FOTI, Fabio-DIDIER, Benoit (72)

ھدى سراج الدین  (74)

تركیبھ تغریھ خالیھ من الفورمالدھید لاللیاف، بصفھ خاصھ االلیاف المعدنیھ ، و المنتجات الناتجھ (54)

1154549 - PCT/FR2012/051184 (31)

25.05.2011. - 25/05/2012 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 03 C  25/26;D 06 M  13/00;C 08 G  12/00;C 03 C  25/34 (51)

-30



17 17

٢٠١٣١١١٨٢٠ (21)

٢٦/١١/٢٠١٣ (22)

GENERAL ELECTRIC COMPANY- UNITED STATES OF AMERICA (71)

HOFER, Douglas, Carl-GOTTAPU, Dhananjayarao (72)

للملكیة الفكریة عبد الھادى مكتب  (74)

ملف دوار ضاغط اسرع من الصوت وطریقھ لضغط مائع (54)

13/117,878 - PCT/US2012/039492 (31)

27.05.2011. - 25/05/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8- F 04 D  19/02,  21/00; (51)

-31

٢٠١٣١٢٢٠٠٢ (21)

٣٠/١٢/٢٠١٣ (22)

1-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-ITALY

2-FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE
LOMBARDE- ITALY

(71)

FORMARO, Leonardo-MESSINA, Pierluca-GALBIATI, Ivano-LONGHI,
Mariangela

(72)

سمر احمد اللباد  (74)

كسجینمحفزات خالیة من الفلزات المعدنیة النفیسة ومناسبة لالختزال الكھروكیمیائي لأل (54)

MI2011A001206 - PCT/EP2012/062641 (31)

30.06.2011. - 28/06/2012 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  23/00;H 01 M  4/90;H 01 M  4/86;H 01 M  4/04 (51)

-32



18 18

٢٠١٤٠١٠٠٧٤ (21)

٢٠/٠١/٢٠١٤ (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

 UNITED STATES OF AMERICA

(71)

ROSS, William, C-CHAMBERS, Richard, L (72)

ناھد ودیع رزق (74)

عمل خرائط لسمات جیولوجیھ (54)

  PCT/US2011/044933 (31)

 - 22/07/2011 (32)

 US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/00 (51)

-33

٢٠١٤٠٢٠١٩١ (21)

١٠/٠٢/٢٠١٤ (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

UNITED STATES OF AMERICA

(71)

SWEATMAN, Ronald, Earl-MITCHELL, Robert, Franklin (72)

سمراحمد اللباد (74)

نظم وطرق لتقییم حواجز الحتواء الضغط السلبي (54)

  PCT/US2011/047589 (31)

 - 12/08/2011 (32)

US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  47/10 (51)

-34



19 19

٢٠١٤٠٢٠٢٤٣ (21)

١٩/٠٢/٢٠١٤ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED

 UNITED STATES OF AMERICA

(71)

RICHARD, Bennett M-XU, Yang (72)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

طریقة ونظام للتجزئة الھیدرولیكیة (54)

13/246,634 - PCT/US2012/051861 (31)

27.09.2011. - 22/08/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  19/24 (51)

-35

٢٠١٤٠٣٠٣٨٢ (21)

١٢/٠٣/٢٠١٤ (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

 UNITED STATES OF AMERICA

(71)

CHAMBERS, Richard, L-MAUCEC, Marko-SHI, Genbao-YARUS,
Jeffrey, Marc

(72)

سمر احمد اللباد (74)

ُانظمھ وطرق لنمذجھ خصائص معززه
(54)

61/535,855 - PCT/US2012/020435 (31)

16.09.2011. - 06/01/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-G 06 G  7/48 (51)

-36



20 20

٢٠١٤٠٣٠٤٣٣ (21)

١٩/٠٣/٢٠١٤ (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

 UNITED STATES OF AMERICA

(71)

GORELL, Sheldon (72)

سمر احمد اللباد  (74)

نظام وطریقة للتغلیظ في نظام محاكاة خزان (54)

PCT/US2011/052373 (31)

  20/09/2011 (32)

 US (33)

Int.Cl.8-G 06 G  7/48 (51)

-37

٢٠١٤٠٣٠٤٩٢ (21)

٣٠/٠٣/٢٠١٤ (22)

ENI S.P.A- ITALY (71)

LULLO DI, Alberto Giulio-GHETTO DE, Giambattista (72)

سمر احمد اللباد (74)

طریقھ الیقاف او خفض على االقل االطالق غیر المتحكم فیھ للھیدروكربونات، التدفق المفاجئ، من 
بئر الستخالص ھیدروكربون

(54)

MI2011A001782 - PCT/IB2012/055125 (31)

03.10.2011. - 26/09/2012 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-E 21 B  33/13 (51)

-38



21 21

٢٠١٤٠٩١٤٣٥ (21)

١٠/٠٩/٢٠١٤ (22)

1-TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS
CORPORATION-JAPAN 2-KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA-JAPAN

3-TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION-JAPAN

(71)

SETO, Tomokazu-AKITA, Shingo (72)

ھارونشحاتھ ھارون وماجدة شحاتھ نادیة  (74)

مجفف مالبس/مجموعة غسالة مالبس (54)

2012-063632 - PCT/JP2013/051859 (31)

31.03.2012. - 29/01/2013 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-D 06 F  37/40;D 06 F  33/02 (51)

-39

٢٠١٤٠٩١٥٠٥ (21)

٢٤/٠٩/٢٠١٤ (22)

XYLEM IP MANAGEMENT S.A.R.L.- LUXEMBOURG (71)

UBY, Lars (72)

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

محطة معالجة لمعالجة میاه الصرف الصحي  (54)

1250307-4 - PCT/SE2013/050123 (31)

28.03.2012. - 13/02/2013 (32)

SE - SE (33)

Int.Cl.8-C 02 F  3/12 (51)

-40



22 22

٢٠١٣٠١٠٠٩٣ (21)

١٦/٠١/٢٠١٣ (22)

HELIX ENERGY SOLUTIONS– LIMITED – UNITED KINGDOM (71)

LEIGH, Beck-NICOL, Colin (72)

ناھد ودیع رزق (74)

جھاز انابیب و طرق متعلقھ بھ (54)

1011996.4 - PCT/GB2011/001061 (31)

16.07.2010. - 15/07/2011 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-E 21 B  19/22 (51)

-41
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انبی
٢٠١٦مایوبالبراءات الصادرة خالل شھر  



24 24

٢٧٥٣٦ (11)

٢٠٠٦٠٥٠٤٧٤ (21)

٢١/٠٥/٢٠٠٦ (22)

pfizr inc

235 east 42md street newyork.ny10017, US

(71)

BROWN, David-DACK, Kevin, Neil-BELL, Andrew, Simon -MARSH,
JAN Roger-Morrell,Andrew,IAN-winslow,carol,ann-FOX, David -
Michael,John

(72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

٥PDEثنائى بیریمیدینات ذات نشاط مثبط ل.٤.٣ثنائى امینو بیرازلو ٥.٧ (54)

0/0327319-PCT/IB2004/003747 (31)

24.11.2003. - 12.11.2004 (32)

١-

GB - IB (33)

Int.Cl.8-A 61 P  31/505;A 61 K  9/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٣٧ (11)

٢٠١٣٠٧١٢١٩ (21)

٢٤/٠٧/٢٠١٣ (22)

INCUSES

152 Old Colchester Road Quaker Hill, CT 06375 (US)

(71)

WOHLFORTH, E. Brian (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

التیار المتردددائرة لتنظیم (54)

13/015,694 - PCT/US2011/001251 (31)

28.01.2011. - 15/07/2011 (32)

٢-

US - US (33)

Int.Cl.8-H 01 F  27/82 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٥٣٨ (11)

٢٠١٢٠٢٠٣٠١ (21)

٢٠/٠٢/٢٠١٢ (22)

المركز القومى للبحوث 

ع.م.ـ الدقى ـجیزة ـ جحوث المركز القومى للبحوث ـ مكتب اتصال براءات االختراعش الب٣٣

(71)

ھبة عبد هللا دمحم عبد هللا / ایمن طھ عبد العظیم الجندى ـ د/د (72)

(73)

المركز القومى للبحوث -االتصال مكتب البراءات ةنقطمحسب السید ـ ةماجد (74)

ات كفاءة فصل عالیة لتطبیقھا في فصل مخالیط الماء والكحوالت باستخدام اغشیة البولي امید ذ
تكنولوجیا التبخیر الفوقي وطریقة لتحضیرھا 

(54)

- (31)

 - (32)

٣-

 - (33)

Int.Cl.8-B 01 D  67/00;C 08 L  77/00;B 01 D  71/56;B 01 D  69/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٣٩ (11)

٢٠١٢١٢٢١٢٥ (21)

٢٥/١٢/٢٠١٢ (22)

المركز القومى للبحوث 

ع.م.ـ الدقى ـجیزة ـ جش البحوث المركز القومى للبحوث ـ مكتب اتصال براءات االختراع٣٣

(71)

فیفیان فایز لطفى حسنى السید دمحم على ـ/ ـ دمقارالطاف حلیم بسطا/ د (72)

(73)

المركز القومى للبحوث -نقطھ االتصال مكتب البراءات محسب السید ـ ماجدة  (74)

االستخدام على النطاق ةطریقھ لتحسین استخدام خافض الفورمالدھید فى اللواصق الخشبیھ لسھول
.الصناعى

(54)

٤-

Int.Cl.8-C 09 J  101/02;C 09 J  9/06;C 09 J  5/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٥



26 26

٢٧٥٤٠ (11)

٢٠١٠٠٨١٤٦٠ (21)

٣١/٠٨/٢٠١٠ (22)

المركز القومى للبحوث 

ع.م.ـ الدقى ـجیزة ـ جش البحوث المركز القومى للبحوث ـ مكتب اتصال براءات االختراع٣٣

(71)

احمد عوض ھارون ـ  ایمان فضل احمد ـ  دمحم احمد عبد الغفار/ د.أ (72)

(73)

المركز القومى للبحوث -نقطھ االتصال مكتب البراءات ماجدة محسب السید ـ  (74)

طریقھ لتحضیر اقالم من البولى فینیل كلورید والجیالتین وطفلھ المونتمور لونت مقاومھ للمیكروبات 
وقابلھ للتحلل البیولوجى

(54)

٥-

Int.Cl.8-C 08 J  7/00 (51)

نةس٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٤١ (11)

٢٠١٣٠٥٠٨٠٤ (21)

١٢/٠٥/٢٠١٣ (22)

HENKEL AG &CO KGAA

Henkelstr. 67 40589 D - sseldorf (DE )

(71)

CAPPLEMAN, Robert Stephen-SCHIEDEL, Marc-Steffen-HORN,
Michael-REICHERT, Christian-GIESEN, Brigitte-ERNST, Anke

(72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

كتل مرحاض كرویة  الشكل تعتمد على خافضات توتر سطحي أنیونیة (54)

10 2010 043 848,0 - PCT/EP2011/069965 (31)

12.11.2010. - 11/11/2011 (32)

٦-

DE - DE (33)

Int.Cl.8-C 11 D  1/37;C 11 D  17/00;E 03 D  9/02;C 11 D  3/50;C 11 D
3/48

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



27 27

٢٧٥٤٢ (11)

٢٠١١٠٦٠٩٢٤ (21)

٠٧/٠٦/٢٠١١ (22)

UNILEVER PLC

Unilever House 100 Victoria Embankment London Greater London EC4Y
0DY (GB)

(71)

MOLE, Charles, Vincent-NEWMAN, Mark, Nicholas-PERRY, Janette-
CLOWES, Elizabeth, Ann

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

تحسینات تتعلق بمكیفات االقمشة    (54)

PCT/EP2009/050076 - PCT/EP2009/067917 (31)

06.01.2009. - 24/12/2009 (32)

٧-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 11 D  3/37;C 11 D  1/62 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



28 28

٢٧٥٤٣ (11)

٢٠١٢٠١٠٠٥٥ (21)

١١/٠١/٢٠١٢ (22)

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

18 avenue d'Alsace F-92400 Courbevoie (FR)

(71)

SCHIAVONI, Michele-GAYOUT, Patrick-NOSITSCHKA, Wolfgang
Andreas

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

طریقھ لتصنیع مثل ھذه اللوحھلوحھ شفافھ مزخرفھ و (54)

0954908 - PCT/EP2010/060199 (31)

16.07.2009. - 15/07/2010 (32)

٨-

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 03 B  13/00;G 02 B  1/00;H 01 L  31/052;H 01 L  31/0392;H 01
L  31/0236

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٤٤ (11)

٢٠١٢٠٤٠٦٦١ (21)

١٠/٠٤/٢٠١٢ (22)

SICPA HOLDING SA

Avenue de Florissant 41 CH-1008 Prilly (CH)

(71)

FEFIN, Christian (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

الملصقات) اطالق(الخراج ةادا (54)

61/255,698 - PCT/EP2010/066374 (31)

28.10.2009. - 28/10/2010 (32)

٩-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 65 C  9/18 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٥٤٥ (11)

٢٠١٣٠١٠٠٢١ (21)

٠٣/٠١/٢٠١٣ (22)

SILAG HANDEL AG

Liebig Strasse 1-9 40764 Langenfeld/Rhld (DE)

(71)

SCHULTZ, Horst-LAPAWA, Siegfried (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

غطاء لوعاء طھي سریع   (54)

20 2010 012 194.9 - PCT/EP2010/005888 (31)

05.07.2010. - 27/09/2010 (32)

١٠-

DE - DE (33)

Int.Cl.8-A 47 J  45/07 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٤٦ (11)

٢٠٠٩٠٨١٣٠١ (21)

٣١/٠٨/٢٠٠٩ (22)

UNILEVER PLC

Unilever House,Blackfriars,London EC4 4BQ  (GB)

(71)

1-KADAM, Manoj Krishna

2-NADAKATTI, Suresh Murigeppa 3-TENDULKAR, Mahesh Subhash-

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

نظام تنقیة میاه  (54)

07108207.7-0570/MUM/2007 - PCT/EP2008/052498 (31)

15.05.2007. - 28.03.2007. - 29/02/2008 (32)

١١-

EP - IN - EP (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/76 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٢٩
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٢٧٥٤٧ (11)

٢٠١١١٢٢١٥٧ (21)

٢٦/١٢/٢٠١١ (22)

ھبة الرحمن احمد حافظ. م.د (71)

hebaa elrahman ahmed hafeez (72)

(73)

(74)

الطالء والتكسیھ    طریقة وجھاز للمعالجة المبدئیة لالسطح باللیرز قبل  (54)

- (31)

 - (32)

١٢-

 - (33)

Int.Cl.8-B 01 J  19/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٤٨ (11)

٢٠١١٠٥٠٧٧١ (21)

١٧/٠٥/٢٠١١ (22)

LoGLEN KFT

14. H-6753 Szeged ASVANYHAT V. (HU)

(71)

ANTAL, Istvan (72)

محمود رجـائى الـدقى (74)

خرسانھ خفیفھ الوزن تحتوى على كتل اسمنت بمتعدد استیرین مزبد و طریقھ لصنعھا و مبانى 
انشائیھ مصنوعھ من ھذه الخرسانھ خفیفھ الوزن 

(54)

PO800701 - PCT/HU2009/000093 (31)

19.11.2008. - 10/11/2009 (32)

١٣-

HU - HU (33)

Int.Cl.8-C 04 B  18/02;C 04 B  40/00;C 04 B  28/02;C 04 B  18/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



31 31

٢٧٥٤٩ (11)

٢٠١٣٠٩١٤٣١ (21)

١٢/٠٩/٢٠١٣ (22)

VIMAR S.P.A

Viale Vicenza, 14, 36063 Marostica (Vincenza), Italy  IT

(71)

Tonello, Lorenzo (72)

(73)

محمود رجائى الدقى (74)

جھاز آمان لمقبس كھربائى  (54)

MI2012A 001522 - (31)

14.09.2012. - (32)

١٤-

IT - IT (33)

Int.Cl.8-H 01 R  27/02;H 01 R  13/453 (51)

سنة٢٠: ة الحمایةمد

٢٧٥٥٠ (11)

٢٠٠٩٠٧١١٠٨ (21)

٢٠/٠٧/٢٠٠٩ (22)

معھد بحوث الھندسة الزراعیة  (71)

مجدى احمد بیومى ابراھیم / د.أ (72)

(73)

(74)

).ماكینة تقلیب األسمدة العضویة مزدوجة الدرفیل( (54)

- (31)

 - (32)

١٥-

 - (33)

Int.Cl.8-C 05 F  17/02;C 05 F  17/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٥٥١ (11)

٢٠١٢٠٨١٣٦٨ (21)

٠٥/٠٨/٢٠١٢ (22)

DAVY PROCESS TECHNOLOGY LIMITED

10EAST BOURNE TEREACE LONDON W 2 LG-GB  GB

(71)

GAMLIN. TIMOTHY DOUGLAS (72)

(73)

احمد اللباد سمر (74)

عملیھ لتصنیع المیثانول  (54)

1107072.9 - PCT/GB2012/050330 (31)

27.04.2011. - 14/02/2012 (32)

١٦-

GB - GB (33)

Int.Cl.8-C 07 C  1/04;B 01 J  19/24 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٥٢ (11)

٢٠١٢١٠١٧١١ (21)

٠٧/١٠/٢٠١٢ (22)

AMMONIA CASALE SA

Via Giulio Pocobelli, 6 CH-6900 Lugano-Besso (CH)  CH

(71)

1-OSTUNI, Raffaele 2-FILIPPI, Ermanno3-SKINNER, Geoffrey Frederick (72)

(73)

سمر اللباد (74)

استخالص الھیدروجین والنیتروجین من غاز تنظیف امونیا (54)

10159190.7 - EP2010/056753 (31)

07.04.2010. - 17/05/2010 (32)

١٧-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 01 C  1/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٥٥٣ (11)

٢٠١٣٠١٠١٠١ (21)

٢٠/٠١/٢٠١٣ (22)

CEMEX RESEARCH GROUP AG

13 Romerstrasce, Bruges Beye Biel, Switzerland  CH

(71)

SABLIER, Guillaume (72)

(73)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا ھالھ وحید احمد (74)

عملیة تصنیع تراكمات خرسانیة خلویة (54)

10/03056 - PCT/FR2011/051763 (31)

21.07.2010. - 21/07/2011 (32)

١٨-

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 04 B  38/08;C 04 B  28/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٥٤ (11)

٢٠١١١٠١٨٤٧ (21)

٣١/١٠/٢٠١١ (22)

حسن سلطان شحاتھ السید / االستاذ

ع.م.ش احمد كامل من ش عبد هللا  رفاعى المرج الشرقى ـ القاھرة ـ ج٣٠

(71)

حسن سلطان شحاتھ السید / االستاذ (72)

(73)

(74)

تطھیر بیارات الصرف الصحيوجھاز شوكھ  (54)

- (31)

 - (32)

١٩-

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 L  2/08 (51)

سنوات ٧: مدة الحمایة

٣٣
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٢٧٥٥٥ (11)

٢٠١١٠٧١٢٧٣ (21)

٢٨/٠٧/٢٠١١ (22)

ابراھیم ابو الحمد عبد العزیز عبد المجید

ع.م.المحلیة الثانیة ـ المنقطة الرابعة ـ التجمع الثالث القاھرة الجدیدة ـ ج١٠رة عما٢شقة 

(71)

ابراھیم ابو الحمد عبد العزیز عبد المجید (72)

(73)

(74)

طریقھ مبتكره امنھ العاده توجیھ ابار البترول والغاز باقل التكالیف (54)

٢٠-

Int.Cl.8-E 21 B  43/11 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٥٦ (11)

٢٠٠١٠٦٠٦٠٩ (21)

٠٦/٠٦/٢٠٠١ (22)

CHIROSCIENCE LIMITED- vt

216 BATH ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL14EN, GB

(71)

ANDREW PAUL CHAPMAN-ANDREW NEIL, CHARLES WARE-
DAVID JOHN KING-DEREK THOMAS BROWN-ANDREW GEORGE
POPPLEWELL-DILJEET SINGH ATHWAL

(72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

البشري و استخدامات منھاALPHA -TNFجزیئات أجسام مضادة لدیھا خصوصیة لـ  (54)

0013810.7 - PCT/EB2001/02477 (31)

06.06.2000. - 05/06/2001 (32)

٢١-

GB - GB (33)

Int.Cl.8-A 61 K  39/00;C 07 K  16/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



35 35

٢٧٥٥٧ (11)

٢٠١١٠٨١٣٦٠ (21)

١٤/٠٨/٢٠١١ (22)

معھد بحوث االنتاج الحیوانى 

ع .م.ش نادى الصید ـ الدقى ـ الجیزة ـ ج

(71)

على احمد دمحم نبیل .د (72)

(73)

(74)

اجنالمحسن الطبیعى الداء خصوبھ وفقس الدو (54)

- (31)

 - (32)

٢٢-

 - (33)

Int.Cl.8-A 23 K  1/06;A 23 K  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



36 36

٢٧٥٥٨ (11)

٢٠١٢٠٣٠٥٦١ (21)

٢٨/٠٣/٢٠١٢ (22)

MATEOHERRERO MARIA PILAR

Plaza de SPAIN 5 E-46007 Valencia   ES

(71)

MATEO HERRERO, Maria Pilar (72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

المفصلیاتدھانات مبیده للحشرات  (54)

- PCT/SE2009/070439 (31)

 - 15/10/2009 (32)

٢٣-

 - (33)

Int.Cl.8-C 09 D  5/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٥٥٩ (11)

٢٠١٢١٢٢١٢٨ (21)

٢٥/١٢/٢٠١٢ (22)

SHARP KABUSHIKI KAISHA

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 54585 (JP)

(71)

OHTSUKA, Masaki-SHIRAICHI, Yukishige-TAKAHASHI, Masaya (72)

(73)

سونیا فائق فرج (74)

تغذیة المانعلصب وجھاز امروحة وقالب  (54)

2010-146055 - PCT/JP2011/061986 (31)

28.06.2010. - 25/05/2011 (32)

٢٤-

JP - JP (33)

Int.Cl.8-F 04 D  29/30;F 04 D  17/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



39 39

(21)1998060601

(22)٠٢/٠٦/١٩٩٨

جراند بارواز اس ایة(71)

دمحم دمحم بكیر (74)

جھاز لخلط واذایة حبیبات صلبة فى السائل وباالخص النتاج سماد من مواد فوسفونیتروجینیة(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
جراند بارواز اس ایة:مـــن
GPN:الـــى

٢٩/٣/٢٠١٦:بـتاریخ

1-
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(21)2013071235

(22)٢٨/٠٧/٢٠١٣

سانوفي(71)

سمر اللباد(74)

PCSK٩تركیبات صیدالنیة تشتمل على أجسام مضادة بشریة لـ (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
سانوفي:مـــن
ى:الـــى انوفى بیوتكنولوج س

11/05/2016 :بـتاریخ

2-
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بیان 
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



42 42

(21)2007101133

(22)٢١/١٠/٢٠٠٧

شركة مساھمة فرنسیة-سانوفى افینتس  (71)

فرنسا, N.A, فرنسا- باریس  ٧٥٠١٣- افینیو دى فرنسا اف  ١٧٤

تیمیسینین لعالج المالریا الترابط بین فیروكین ومشتق ار(54)

سمر أحمد اللباد(74)

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

1-

(21)2009010060

(22)١٣/٠١/٢٠٠٩

السید / د-٤أسامة دمحم عبد الرؤوف حسانین   / د-٣صالح الدین جمال الدین أحمد على بدر /د- ٢- ١(71)
جامعة أسیوط-خلف بخیت دمحم  

/  المراغة/ نجع طایع- ٤٤اسیوط/اسیوط ثان/برج الطائف-٣سوھاج / مركز سوھاج/بلصفورة- ٢
مصر, N.A, محافظة أسیوط- ٧١٥١٥رقم بریدي -جامعة أسیوط  -المبنى اإلداري  -سوھاج  

مزج المضاد الحیوي مع مستخلصات نباتیة طبیعیة(54)

السید / د-٤أسامة دمحم عبد الرؤوف حسانین   / د-٣صالح الدین جمال الدین أحمد على بدر /د- ٢- ١(74)
جامعة أسیوط-خلف بخیت دمحم  
/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و نازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب مت:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

2-

(21)2010091474

(22)٠١/٠٩/٢٠١٠

شركھ مساھمھ دینماركیھ-اس  /اتش لیندبیك ایھ (71)

الدنمارك, N.A, الدینمارك- بى فال٢٥٠٠دى كى ٩اوتیلفیج 

ببریدین] فینیل سلفنیل فینیل[عملیھ لتصنیع مركبات (54)

سمراحمد اللباد(74)

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

3-



43 43

(21)2011010011

(22)٠٢/٠١/٢٠١١

رضا عبد العظیم النحراوى(71)

مصر, N.A, رضا النحراوى.فیال د-ھندسھ الرى  . ش-مركز منوف  - محافظھ المنوفیھ  

طاقھ الشفاء الحیویھ (54)

(74)

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

4-

(21)2011010035

(22)٠٥/٠١/٢٠١١

كاتاباسیز فارماسوتیكالز اى ان سى(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, امریكا- ٠٢١٣٩بالكستون ستریت كامبریدج ام ایھ ١٩

سالیسیالتات موسیلھ لحامض دھنى واستخداماتھا(54)

سمر احمد اللباد(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لمقدمة ومرفقات الطلبالفكرة اأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

5-

(21)2011010039

(22)٠٦/٠١/٢٠١١

بروسیدیون لیمتد(71)

, انجلترا- ال تى  ٤٦اوكسفورد اوكسفورد شایر اوه اكس . واتلینجتون روود . ویندروش كورت 
N.A ,بریطانیا

من الببریدینGPCRعوامل مساعده لـ (54)

لبادسمر احمد ال(74)

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

6-



44 44

(21)2011010041

(22)٠٦/٠١/٢٠١١

افینتس- سانوفى(71)

مصر, N.A, فرنسا-باریس  ٧٥٠١٣-افینیو دو فرانس اف ١٧٤

مشتقات بیریدوبیریدون، تحضیرھا واستخدامھا العالجى(54)

سمر احمد اللباد(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
قدمة ومرفقات الطلبالفكرة المأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

7-

(21)2011010088

(22)١٣/٠١/٢٠١١

شركھ مساھمھ امریكیھ-فیروكین بیوسینس اى ان سي  (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, امریكا-٩٤٠٧٠سي ایھ . سان كارلوس . دیبي كورت ٢٧٢٩

تناظر دیس ازادیس فیرى ثیوسین بولى اثیر كعوامل امالح واشكال متعدده جدیده للمركبات التى(54)
ارتباط كالبى مع معادن

سمر احمد اللباد(74)

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

8-

(21)2011010104

(22)١٧/٠١/٢٠١١

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)

الیابان, N.A, ،٠٠٤٥٥٤١شي، اوساكا - كو ،اوساكا-كوم ، شو -٤دوشوماشى ١- ١

تركیب صیدلى صلب(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

9-



45 45

(21)2011010139

(22)٢٣/٠١/٢٠١١

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)

الیابان, N.A, ، الیابان٥٤١-٠٠٤٥اوساكا -كو -كوم ، شو -٤دوشوماشى ١- ١

تركیبھ صیدلیھ(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

10-

(21)2011020180

(22)٠٦/٠٢/٢٠١١

تشیسي فارماسییتیسي اس بي ایھ(71)

إیطالیا, N.A, ایطالیا- بارما٤٣١٠٠- أي ,ایھ /٢٦فیا بالیرمو 

مشتقات كربونات كینوكلیدین وتركیباتھا الدوائیھ(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

11

(21)2011020194

(22)٠٦/٠٢/٢٠١١

بوھرنغیر انغلھایم انترناشیونال جي ام بي اتش(71)

المانیا, N.A, انجیلھیم ایھ ام راین٥٥٢١٦-١٧٣بنغر شتراسھ 

عالج لمرضى السكري للمرضى الغیر مناسب عالجھم بعالج المیتفورمین(54)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

12-
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(21)2011020205

(22)٠٦/٠٢/٢٠١١

شركھ سویسریھ مساھمھ-نوفارتیس ایھ جى  (71)

سویسرا, N.A, سویسرا-بازل ٤٠٥٦، سى اتش ٣٥لیشتشتراس 

مركبات عضویھ(54)

(74)

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

13-

(21)2011020246

(22)١٣/٠٢/٢٠١١

بوھرنغیر انغلھایم انترناشیونال جي ام بي اتش(71)

المانیا, N.A, ین المانیاانجیلھیم ایھ ام را٥٥٢١٦-١٧٣بنغر شتراسھ 

مركبات عضویھ اللتئام الجروح(54)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم (74)

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

14-

(21)2011020269

(22)٢٠/٠٢/٢٠١١

یـالــى یونیفرســتى(71)

الوالیات المتحدة , N.A, .، الوالیات المتحده االمریكیھ ٦٤١٧تو ویتنى افینى نیو ھافن سى تى :    
االمریكیة

MIFمنغمات لعامل مثبط لھجره العاثیھ  (54)

د الھادى مكتب عب(74)

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

15-
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(21)2011020280

(22)٢١/٠٢/٢٠١١

المركز القومى للبحوث(71)

مصر, N.A, رع البحوث الدقى جیزهشا

منتج طبیعي مثبط الرتفاع الدھون والكولیستیرول ومضاد لالكسده من اوراق نبات التین میسور (54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبت لموضوعأو إجراء بعض التعدیال

16-

(21)2011030363

(22)٠٧/٠٣/٢٠١١

مایرز سكویب كمبانى-ریستول  (71)

, N.A, )امریكا(٤٠٠٠-٠٨٥٤٣اند بروفینس لین روود ، برینسیتون ، نیوجیرسى ٢٠٦رووت 
الوالیات المتحدة االمریكیة

Cلتھاب الكبدى الوبائى مركبات لعالج اال(54)

(74)

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

17-

(21)2011030410

(22)١٤/٠٣/٢٠١١

لھایم إنترناشیونال جي أم بي إتشبوھرنغیر إنغ(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, إنجیلھیم أیھ أم راین٥٥٢١٦-١٧٣بنغر شتراسھ 

مع مضاد للفیروسات و الریبافیرینHCV NS٣مركب من مثبط البروتیاز (54)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم (74)

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

18-
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(21)2011030443

(22)٢١/٠٣/٢٠١١

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)

الیابان, N.A, ،٠٠٤٥٥٤١شي، اوساكا - ساكاكو ،او-كوم ، شو -٤دوشوماشى ١- ١

تركیبھ صیدلیھ صلبھ (54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٢٠-

(21)2011030453

(22)٢٣/٠٣/٢٠١١

بوھرنغیر إنغلھایم إنترناشیونال جي أم بي إتش(71)

المانیا, N.A, إنجیلھیم أیھ أم راین٥٥٢١٦-١٧٣: ب . بنغر شتراسة       ص : ألمانیا    المدینة 

CCR١كمضادات مستقبالتAzaindazoleمركبات (54)

عبدالعال عبدالعلیمدمحم(74)

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

٢١-

(21)2011030462

(22)٢٧/٠٣/٢٠١١

ایاشىشوجاى سیاكو كابوتشیكى ك(71)

الیابان, N.A, .، الیابان١١٥- ٨٥٤٣كو ، طوكیو -شومى ، كیتا  - ٥یوكیما ١- ٥

جزیئات مضاد لجسم محسن(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٢٢-
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(21)2011030481

(22)٢٨/٠٣/٢٠١١

شركة مساھمة سویسریة- روش جلیكارت ایھ جي  (71)

- سي اتش : ب . شلیرین ص : سویسرا المدینة  - شلیرین  ٨٩٥٢-سي اتش . ١٨واجي ستراس 
٨٩٥٢ ,N.A ,سویسرا

االدمي واستخداماتھاIL١٧مضادات اجسام مضاده (54)

سمر اللباد (74)

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

٢٣-

(21)2011040505

(22)٠٣/٠٤/٢٠١١

شركھ مساھمھ -ایھ كارولیناس میدیكال سنتر  /بى/میكلنبورج ھوسبیتال اوثوریتى دى-زا شارلوت(71)
امریكیھ

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, امریكا-٢٨٢٣٢، شارلوت، ان سى ٣٢٨٦١بوكس . اوه. بى 

استخدام برفیرین فلیزىبCمعالجھ العدوى بالتھاب الكبد الوبائي (54)

سمر اللباد (74)

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

٢٤-

(21)2011040506

(22)٠٣/٠٤/٢٠١١

ش لیندبیك ایھ اسات(71)

الدنمارك, N.A, الدینمارك-فالبي  ٢٥٠٠دي كي ٩اوتیلفیج 

صیغھ لالعطاء عن طریق الفم (54)

سمر احمد اللباد(74)

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

٢٥-
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(21)2011040528

(22)٠٦/٠٤/٢٠١١

شركھ سویسریھ مساھمھ-نوفارتیس ایھ جى  (71)

سویسرا, N.A, سویسرا-بازل ٤٠٥٦، سى اتش ٣٥لیشتشتراس 

البشریھE/١-IGFاجسام مضاده لتعدیل ببتیدات (54)

شركھ سویسریھ مساھمھ-نوفارتیس ایھ جى  (74)

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

٢٦-

(21)2011040545

(22)١٠/٠٤/٢٠١١

یل مینینج سیرفیس لیمتد إ(71)

ساندتون ، جنوب ٢١٩٦او ایھ اى سى اى بلیس ، ذا وودالندس ، وودالندس دریف ، وودمید ، /سى 
أفغانستان, N.A, افریقیا 

تركیبھ كابحھ للمستحلب المھدور(54)

دمحم عبد العال عبد العلیم (74)

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

٢٧-

(21)2011040593

(22)١٧/٠٤/٢٠١١

شركة مساھمة یابانیة- انك. سینس . اونكوثرابي(71)

كاناجاوا   : الیابان  المدینة- ٢١٣٠٠١٢كاناجاوا . كاواساكي شيكیو -شومي تاكاتسو  -٣ساكادو ١- ٢
الیابان, N.A, ٢١٣٠٠١٢: ب . ص 

ولقاحات متضمنھ فیھRAB٦KIFL/KIF٢٠Aببتید قمھ الصقھ (54)

سمر اللباد (74)

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

٢٨-
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(21)2011040627

(22)٢٠/٠٤/٢٠١١

شركھ مساھمھ امریكیھ-اي ان سي  . اونیكس ثیرباتكس(71)

یات المتحدة الوال, N.A, امریكا- ٩٤٠٨٠سي ایھ . سوث سان فرانسیسكو . الرتون افینیو ٣٣٣
االمریكیة

عالج مشترك مع ببتید مركبات ایبوكسي كیتون(54)

سمر اللباد (74)

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

٢٩-

(21)2011050681

(22)٠٣/٠٥/٢٠١١

ایلي لیلي اند كومباني(71)

الوالیات المتحدة , N.A, ،٤٦٢٨٥لیلي كوربوریت سنتر ، مدینة اندیانابولیس ، والیة اندیانا 
االمریكیة

عوامل مضاده مفیده فى عالج السرطان (54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٣٠-

(21)2011050718

(22)٠٩/٠٥/٢٠١١

انترمیون، انك(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, ، كالیفورنیا،٩٤٠٠٥-١٠٢١بایشور بولفارد، بریسبان، ٣٢٠

معالجھ مرضى وظائف الكبد الال نموذجیھ یعطى للمریض بالبیرفندیون(54)

محمود رجـائى الـدقى(74)

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

٣١-
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(21)2011050723

(22)١٠/٠٥/٢٠١١

بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت شركھ مساھمھ(71)

المانیا, N.A, برلین، المانیا١٣٣٥٣، ١٧٨مولر ستراس 

HIFمركبات اریل مع بدائل دائریھ مغایره كمثبطات (54)

شادى فاروق مبارك(74)

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

٣٢-

(21)2011050841

(22)٢٥/٠٥/٢٠١١

سانوفي افینتس(71)

فرنسا, N.A, فرنسا- باریس  ٧٥٠١٣- افینیو دو فرانس اف ١٧٤

والفینكریستینCD٣٨تركیبات مضاده للورم محتویھ على اجسام مضاده تتعرف تحدیدا على (54)

سمر اللباد (74)

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

٣٣-

(21)2011050847

(22)٢٦/٠٥/٢٠١١

ایلي لیلي اند كومباني(71)

الوالیات المتحدة , N.A, ،٤٦٢٨٥لیلي كوربوریت سنتر ، مدینة اندیانابولیس ، والیة اندیانا 
االمریكیة

مركب امیــنو بیرازول(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٣٤-



53 53

(21)2011050848

(22)٢٦/٠٥/٢٠١١

سانوفي افینتس(71)

فرنسا, N.A, فرنسا- باریس  ٧٥٠١٣- افینیو دو فرانس اف ١٧٤

والسیتارابینCD٣٨ًتركیبات مضاده للورم محتویھ على أجسام مضاده تتعرف تحدیدا على (54)

سمر احمد اللباد(74)

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

٣٥-

(21)2011060909

(22)٠٥/٠٦/٢٠١١

بوھرنغیر انغلھایم انترناشیونال جي ام بي اتش(71)

المانیا, N.A, انجیلھیم ایھ ام راین٥٥٢١٦-١٧٣: ب . بنغر شتراسھ       ص : المانیا    المدینھ 

لعالج االلتھاب، الربو و مرض CCR٢كاربوكس امیدات كمضادات مستقبل - ٤-سایكلیك بیرمیدین(54)
االنسداد الرئوي المزمن

دمحم عبدالعال عبدالعلیم (74)

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

٣٦-

(21)2011061025

(22)١٩/٠٦/٢٠١١

شركھ مساھمھ امریكیھ- سیمابى ثرابیوتك اى ان سى  (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, كاامری- ٩٤٥٤٥كالیفورنیا . باي سنتر بالس ھایوارد ٣٨٧٦

واستخداماتھاGPR١٢٠معضدات مستقبل (54)

سمر احمد اللباد(74)

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

٣٧-



54 54

(21)2011061034

(22)٢٠/٠٦/٢٠١١

بھاء الدین احمد عبد المجید الشرنوبي(71)

مصر, N.A, جمھوریھ مصر العربیة-اسكندریھ ٢١- شقھ - سیدي جابر-شارع ابن شعبھ٢

نموذج علمي للحواجز المعلقھ بغرض الحمایھ الجزئیھ                       (54)

بھاء الدین احمد عبد المجید الشرنوبي(74)

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

٣٨-

(21)2011061046

(22)٢١/٠٦/٢٠١١

تشیسي فارماسییتیسي اس بي ایھ(71)

إیطالیا, N.A, ایطالیا- بارما٤٣١٠٠- أي ,ایھ /٢٦فیا بالیرمو 

مشتقات استر امیني شبھ قلوي وتركیبھ طبیھ منھ(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

٣٩-

(21)2011061100

(22)٢٦/٠٦/٢٠١١

مختار على مھدى دمحم(71)

مصر, N.A, اسیوط- مركز ساحل سلیم -شارع التحریر ٣٦

عالج  سم  دم الحیض (54)

مھدى دمحممختار على(74)

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

٤٠-



55 55

(21)2011061124

(22)٢٨/٠٦/٢٠١١

سانوفي(71)

فرنسا, N.A, فرنسا- باریس  ٧٥٠١٣- رانس اف افینیو دو ف١٧٤

تحضیرھا واستخدامھا العالجي) ٢H(٣-بیرازول-یل-٢-بیریدین- ٢مشتقات (54)

سمر احمد اللباد(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض ال

٤١-

(21)2011071163

(22)٠٧/٠٧/٢٠١١

شركھ مساھمھ امریكیھ-اي ان سي  . الیرجان (71)

الوالیات , N.A, امریكا-٩٢٦١٢كالیفورنیا . اتش ایرفین ٧- ٢تي . دوبونت درایف ٢٥٢٥
المتحدة االمریكیة

بات سیكلوسبورین لتحسین نمو االظافرتركی(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

٤٢-

(21)2011071232

(22)٢٥/٠٧/٢٠١١

المیرال اس ایھ(71)

أسبانیا, N.A, بارشیلونھ٠٨٠٢٢- ، اى  ١٥١روندا دیل جنیرال میتر 

-٨- ) ھیدروكسي ایثیل-١{  -امینو[ ھكسیل) فنیل ایثوكسي٢-ثنائي فلورو - ٢،٢-٦} ]-٢(- ٥(54)

جورج عزیز عبد الملك (74)

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

٤٣-



56 56

(21)2011071233

(22)٢٥/٠٧/٢٠١١

شركة مساھمة اسبانیة- ایھ.المیرال اس (71)

أسبانیا, N.A, اسبانیا- برشلونة٠٨٠٢٢-اي١٥١روندا دیل میتري جینرال 

-١{ امینو[ ھكسیل ) فنیل ایثوكسي -٢- ثنائي فلورو  -٢،٢(- ٦] } -٢( - ٥المركب (54)
ون  ، واستخدامھ في عالج االمراض -)  ١- H(٢- ھیدروكسي كینولین  -٨-)  ھیدروكسي ایثیل

.الرئویھ

ملك ، وكیل براءات جورج عزیز عبد ال(74)

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

٤٤-

(21)2011071242

(22)٢٦/٠٧/٢٠١١

بانى لیمتدتاكیدا فارماسیوتیكال كوم(71)

الیابان, N.A, ،٠٠٤٥٥٤١شي، اوساكا - كو ،اوساكا-كوم ، شو -٤دوشوماشى ١- ١

مركب ذو حلقات ملتحمھ(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٤٥-

(21)2011081341

(22)١١/٠٨/٢٠١١

بوھرینجر انجیلھایم انترناشیونال جي ام بي اتش(71)

المانیا, N.A, )المانیا(إینجیلھیم ایھ  ام ریھین ٥٥٢١٦، ١٧٣بینجر ستریس 

، تقبل اختالل الجلوكوزفي ٢، مرض السكري النمط ١لسكري النمط لعالج مرض ا٢- SGLTمثبط (54)
الدم او ارتفاع السكر في الدم 

دمحم عبدالعال عبد العلیم (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
فكرة المقدمة ومرفقات الطلبالأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٤٦-



57 57

(21)2011081343

(22)١١/٠٨/٢٠١١

بوھرینجر انجیلھایم انترناشیونال جي ام بي اتش(71)

المانیا, N.A, )المانیا(إینجیلھیم ایھ  ام ریھین ٥٥٢١٦، ١٧٣بینجر ستریس 

و بشكل إختیاري عامل مضاد  DPP-IV، مثبط SGLT٢تركیبھ دوائیھ تحتوي على مثبط  (54)

دمحم عبد العال عبد العلیم(74)

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

٤٧-

(21)2011081387

(22)٢١/٠٨/٢٠١١

دایتشي سانكیو كمبني لیمتد(71)

الیابان, ٨٤٢٦- ١٠٣: ب . طوكیو  ص : نیھونباشي ھونشو، شو ـ كوالیابان المدینة ١-٥-٣

مشتقات بیرازولوبیریمیدین ثالثي الحلقات(54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

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

٤٨-

(21)2011081441

(22)٢٨/٠٨/٢٠١١

ایھ جي) انترنشنال ( فیفور (71)

دسوازیالن, N.A, سویسرا, سانت جالن ٩٠٠١, ریخنشتر اسھ ٣٧

ماده مازه للفوسفات(54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

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

٤٩-



58 58

(21)2011091455

(22)٠٤/٠٩/٢٠١١

ایھ.اس , المیرال(71)

أسبانیا, N.A, بارشلونا٠٨٠٢٢- اي ١٥١روندي دیل جینرال میترو 

أمینو - ٥بیریمیدین  ) ثنائي فلوروفنیل-٢،٦( -٢} ]- ٢-بروبیل حلقي -٥ملح صودیومي لحمض (54)
}

جورج عزیز عبد الملك (74)

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

٥٠-

(21)2011091456

(22)٠٤/٠٩/٢٠١١

شركة مساھمة اسبانیة- ایھ.المیرال اس (71)

أسبانیا, N.A, اسبانیا- برشلونة٠٨٠٢٢-اي١٥١روندا دیل میتري جینرال 

امالح اضافھ لترومثامین مع مشتقات حمض ازاثنائي فنیل امینوبنزویك كمثبطات انزیمیھ(54)

جورج عزیز عبد الملك (74)

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

٥١-

(21)2011091489

(22)٠٨/٠٩/٢٠١١

لیھ البوراتوار سیرفیھ(71)

فرنسا, N.A, فرنسا- سوریسنس سیدكس ٩٢٢٨٤-Fرى دى فیردون ٣٥

ضیرھا واستخدامھامن اجومیالتین ، تحV١الصورة البلوریھ الجدیدة (54)

شادى فاروق مبارك(74)

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

٥٢-



59 59

(21)2011091495

(22)١١/٠٩/٢٠١١

اردیا بیوسینسیس انك(71)

الوالیات المتحدة , N.A`, ، الوالیات المتحده ٩٢١٢١دیركتورس بالس، سان دیجو، سي ایھ ٤٩٣٩
االمریكیة

معالجھ سرطان البنكریاس(54)

شادي فاروق مبارك (74)

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

٥٣-

(21)2011091501

(22)١١/٠٩/٢٠١١

شركھ مساھمھ المانیھ-سیسنكروب یو اتش دى اى جي ام بي اتش  (71)

المانیا, N.A, المانیا- دورتموند٤٤١٤١. ١٥ستراس  -یو اتش دى اى  - فریدریش  

طریقھ وجھاز لخفض مفقودات االولیفین اثناء ازالھ ثاني اكسید الكربون من تدفق اولیفین من (54)
تفاعالت ازالھ الماء

سمر اللباد (74)

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

٥٤-

(21)2011091513

(22)١٢/٠٩/٢٠١١

فیتا فارماسوتیكال اى ان سى- بوھرنغیر إنغلھایم إنترناشیونال جي أم بي إتش(71)

, N.A, یلھیم أیھ أم راینإنج٥٥٢١٦-١٧٣: ب . بنغر شتراسة       ص : ألمانیا    المدینة 
الوالیات , N.A, امریكا-١٩٠٣٤-فورت واشنطن بنسلفانیا - ویست اوفیس سنتر درایف ٥٠٢- المانیا

المتحدة االمریكیة

سكریتاز-مثبطات للبیتا (54)

سمر احمد اللباد(74)

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

٥٥-



60 60

(21)2011091598

(22)٢٥/٠٩/٢٠١١

ترانزتیك فارما انك(71)

الوالیات المتحدة , N.A, ٢٧٢٦٥میندینھال اوكس باركوي، ھاي بوینت، نورث كارولینا ٤١٧٠
المریكیةا

مشتقات ازوانثراسین مستبدلھ، تركیبات دوائیھ، وطرق استخدامھا(54)

شادي فاروق مبارك (74)

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

٥٦-

(21)2011101672

(22)٠٤/١٠/٢٠١١

ن سورس، انكسیلفان (71)

, N.A, .، الوالیات المتحده االمریكیھ٩٤٠٧٠اندستریال روود، سان كارلوس، كالیفورنیا ١٥٠٩
الوالیات المتحدة االمریكیة

ئیھ طریقھ ونظام لتقلیل تكون القشور في تنقیھ المحالیل الما(54)

طارق محمود بدران (74)

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

٥٧-

(21)2011101683

(22)٠٩/١٠/٢٠١١

كمبني لیمتددایتشي سانكیو(71)

الیابان, N.A, ٨٤٢٦-١٠٣: ب . ص طوكیوالمدینةنیھونباشي ھونشو، شو ـ كوالیابان١- ٥- ٣

مركب حلقي یحتوي على مجموعھ فنیل بدیلھ(54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

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

٥٨-



61 61

(21)2011101720

(22)١٦/١٠/٢٠١١

ایلى لیلى آند كومبانى(71)

, متحده االمریكیھآن ، الوالیات ال٤٦٢٨٥لیلى كوربوریت سنتر ، مدینھ اندیانا بولیس ، والیھ اندیانا 
N.A ,الوالیات المتحدة االمریكیة

لعالج اورام الدم واللوكیمیا? مشتق بنزو دیازیبین(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٦١-

(21)2011101752

(22)١٩/١٠/٢٠١١

جلیاد كالیستوجا ال ال سي  شركھ مساھمھ امریكیھ(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, ٩٤٤٠٤سي ایھ , الكیسیدو دریفي فوستیر سیتي ٣٣٣

طرق لعالج اورام صلبھ(54)

اللباد سمر(74)

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

٦٢-

(21)2011101813

(22)٢٦/١٠/٢٠١١

.آمجن انك(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, ثاوزاند أواكس ، كالیفورنیا; ١٧٠٠&#ايوان آمجن سنتر در

MTORاو /كیناز وPI٣مثبطات انزیم )  (54)

سمر احمد اللباد(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبدیالت لموضوعأو إجراء بعض التع

٦٣-



62 62

(21)2012030450

(22)١٣/٠٣/٢٠١٢

)التطویر الصناعي الجزاء السیارات (شركھ ایداكو (71)

مصر, N.A, ٧من شارع ٣٦شارع -٢٤٣/١٧قطعھ -المنطقھ الصناعیھ الثالھ - اكتوبر ٦

غراض نظام التتبع متعدد اال(54)

عبد الرحمن شرف احمد دمحم/ حمدى دمحم عبدهللا الباقورى (74)

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

٦٤-

(21)2012030587

(22)٢٩/٠٣/٢٠١٢

یوني شارم كوربوراشن(71)

الیابان, N.A, ٧٩٩٠١١١ایمي , شي-شیكوكیوتشو, شي -كینسي  , شیموبیون, ١٨٢

حفاض یستخدم مره واحده(54)

سمر اللباد (74)

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

٦٥-

(21)2012061024

(22)٠٦/٠٦/٢٠١٢

داو اجروساینسز  ل ل سى(71)

, N.A, .، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠
المتحدة االمریكیةالوالیات

الداره مقاومھ الحشرات CRY١BEفى خلیط مع CRY١ABاستخدام (54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٦٦-



63 63

(21)2012061045

(22)١٠/٠٦/٢٠١٢

احمد شوقى دمحم الجسر(71)

مصر, N.A, القاھره-مدینھ نصر -عماره شارع ابو داود الظاھرى  ٣٣مشروع ٢٩

استخدام الدفع الحلزوني في انتاج الخبز وتداول األطعمة وطرد الفضالت(54)

ى دمحم الجسراحمد شوق(74)

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

٦٧-

(21)2012081409

(22)١٥/٠٨/٢٠١٢

بایر ھیلثكیر ال ال سي(71)

, N.A, وایت بالینس رود تاري٥٥: ب . ص ١٠٥٩١الوالیات المتحدة  تاون نیوجیرسي : 
الوالیات المتحدة االمریكیة

طریقھ تنشیط واقتران الجزیئات الحیویھ(54)

شادي فاروق مبارك(74)

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

٦٨-

(21)2012091491

(22)٠٣/٠٩/٢٠١٢

بسام احمد احمد  بدوى زاید(71)

مصر, N.A, قریة اویش الحجر مركز المنصوره محافظھ الدقھلیھ

تلیفون لعبھ لتعلیم االطفال (54)

(74)

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

٦٩-



64 64

(21)2012122040

(22)١١/١٢/٢٠١٢

اكرام ھنرى كوستاكى(71)

مصر, N.A, االزبكیة-ادم من شارع الجمھوریھ ممر ٦

االناره الداخلیھ بالمواسیر الشمسیھ(54)

ناھد خلیفھ عالم(74)

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

٧١-

(21)2012122147

(22)٢٧/١٢/٢٠١٢

السید دمحم على مصیلحى(71)

مصر, N.A, محافظة الشرقیة- مركز صان الحجر  -صان الحجر القبلیة  

محركات حراریھ اكثر كفاءه(54)

(74)

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

٧٢-

(21)2012122155

(22)٣٠/١٢/٢٠١٢

احمد عبد المؤمن احمد خلیل(71)

صرم, N.A, ١٠٧شقة ٣٠/٣٢شارع برھان علي حیدر رقم - حلوان  -مصر  

استخدام قضبان اشعھ اللیزر المرئیھ فى حمایھ مزلقانات السكك الحدیدیھ وبواباتھا االتوماتیكیھ وعمل (54)
.ارتباط لھا باعطاء اشارات صوتیھ وضوئیھ داخل كابینھ القیاده بالقطار

احمد عبد المؤمن احمد خلیل(74)

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

٧٣-



65 65

(21)2013010037

(22)٠٨/٠١/٢٠١٣

بیكر ھوجز انكوربوریتد(71)

ت المتحدة الوالیا, N.A, امریكا٤٧٤٠-٧٧٢١٠ھویستون تاكسیس ٤٧٤٠ب بوكس .ص
االمریكیة

وسط مسامي حساس للماء للتحكم في انتاج الماء اسفل البئر  وطریقھ لذلك(54)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
كرة المقدمة ومرفقات الطلبالفأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٧٥-

(21)2013010114

(22)٢١/٠١/٢٠١٣

صبریھ ابوزید دمحم حسن(71)

مصر, N.A, ش الثوره حدائق المعادى متفرع من ش ابراھیم عواد  القاھره٧

لمنتج من الجلوداستخدام طریق اقتصادیھ تسرع وتسھل وتزید من انتاج و تنقیھ الجیالتین الغذائي ا(54)

دمحم ابوزید دمحم(74)

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

٧٦-

(21)2013020202

(22)٠٧/٠٢/٢٠١٣

زكریا زكىزكى(71)

مصر, N.A, ٢٦الدور الرابع شقھ٢بلد١مساكن -القاھره

تولید الطاقھ الكھربائیھ من مواسیر المیاه الحلوه(54)

زكى زكریا زكى(74)

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

٧٧-



66 66

(21)2013040687

(22)٢٢/٠٤/٢٠١٣

ذى جیلیت كومبانى(71)

، الوالیات المتحدة ٠٢١٢٧بوسطن ام ایھ , ئى وان جیلیت بارك ٣-بى لیجال باتنت دبرتمنت  /اى 
ریكیةالوالیات المتحدة االم, N.A, االمریكیة

شفره حالقھ ذات قنینھ عنایھ قابلھ للفصل(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٧٨-

(21)2013060982

(22)٠٩/٠٦/٢٠١٣

فلو كونترول انك.ام. بى. اس(71)

, N.A, الوالیات المتحده االمریكیھ- ٧٦١٠٨ویات درایف فورت وورث ، تكساس ٧٦٠١
الوالیات المتحدة االمریكیة

جھاز الستقبال مواد متغایرة االصل(54)

رجائى الدقى (74)

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

٧٩-

(21)2013061057

(22)١٩/٠٦/٢٠١٣

عبد الحلیم عبدالقادر عبد الحلیم(71)

مصر, N.A, االسكندریھ-كرموز -ن شارع راغب باشا  شارع الشیخ خفاجھ متفرع م٣٠

تصمیم متكامل لمفاعل نووى بنظام تحكم جدید ونظام فصل مباشر لنواتج اإلنشطار(54)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ (74)

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

٨٠-



67 67

(21)2013061072

(22)٢٠/٠٦/٢٠١٣

طارق محمود عبد المنعم سعفان(71)

, N.A, ٥شقة ٣٩٢عمارة -متر  ١٠٠أسكان الشباب - مدینة العبور  - القلیوبیة  / المدینة العبور 
مصر

الھوائیھ / التوربینھ المائیھ (54)

طارق محمود عبد المنعم سعفان(74)

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

٨١-

(21)2013071135

(22)٠١/٠٧/٢٠١٣

شنوده زكى سمعان ابراھیم(71)

مصر, N.A, )امام حى الھرم(ش عبد الرءوف دمحم الطالبیة البحریة الدم ١٨

محطھ انتاج كھرباء(54)

(74)

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

٨٢-

(21)2013101554

(22)٠٧/١٠/٢٠١٣

عبد هللا عاصم فائق احمد(71)

مصر, N.A, اإلسكندریة- خلف مساكن الصینیة ش الھدایا الداخلیة  

مولد الكھرباء من حراره البوتاجاز (54)

عبد هللا عاصم فائق احمد(74)

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

٨٣-



68 68

(21)2013101601

(22)١٣/١٠/٢٠١٣

حسن احمد الدخاخنىاالء دمحم (71)

مصر, N.A, شارع عبد المجید رضوان الجیزه٢٢

السیاره االمنھ (54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لطلبالفكرة المقدمة ومرفقات اأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٨٤-

(21)2013121873

(22)٠٨/١٢/٢٠١٣

مودویت انترناشیونال، إنك- شویتزر(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, الوالیات المتحدة االمریكیة           المدینة    جورجیا

اسمادة تبغ تحتوى على جسیمات كربونات كالسیوم دقیقة غیر متساویة القی(54)

رجائى الدقى و شركاه(74)

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

٨٥-

(21)2013121932

(22)١٨/١٢/٢٠١٣

سبرینجكابوسیكیجایشا(71)

الیابان, N.A, ، الیابان٠٠٠١- ٤٠١سیتي، یاماناشي، - ، ھاتاجورا، نیجیوكا، اوتوكي١-٩٣٠

حوض سمك یسمح برؤیھ اسماك الحوض بوضوح من االعلى(54)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ(74)

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

٨٦-



69 69

(21)2013121973

(22)٢٤/١٢/٢٠١٣

ذى جیلیت كومبانى(71)

تحدة ، الوالیات الم٠٢١٢٧بوسطن ام ایھ , ئى وان جیلیت بارك ٣-بى لیجال باتنت دبرتمنت  /اى 
الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, االمریكیة

مضخة ذات قطعة واحدة ذات مفصل (54)

مكتب عبد الھادى(74)

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

٨٧-

(21)2013122007

(22)٣٠/١٢/٢٠١٣

محمود عبد الفتاح ابراھیم فوده(71)

مصر, N.A, القاھره- ٧شقھ -المعادى الجدیده  - صقر قریش  - ١٨٦عماره 

متعدد الوظائف للثالجات والتكیفات                 (54)

اح ابراھیم فودهمحمود عبد الفت(74)

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

٨٨-

(21)2013122008

(22)٣٠/١٢/٢٠١٣

ىدمحم عبد الرحمن  عبد الھاد(71)

مصر, N.A, جمھوریة مصر العربیة-محافظة الجیزة -امبابھ - مدینة العمال ٩منزل ٥بلوك 

..تحویل جمیع أنواع المخلفات  الزراعیة الى أعالف تغذیة ماشیة وطیور واسماك الخ(54)

دمحم عبد الرحمن  عبد الھادى(74)

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

٨٩-



70 70

(21)2014091450

(22)١١/٠٩/٢٠١٤

اوریل,ایناتشي (71)

, N.A, ١٠٠٠٦٧كوینتي براھوفا,بلویستي - رو٢٢.ابت , ث٦,بي ال١٦.لون مایورسیو ستري تنو
رومانیا

تركیب لمعالجھ الوقود لزیاده الطاقھ الحراریھ(54)

سمراحمد اللباد(74)

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

٩٠-

(21)2014091502

(22)٢٣/٠٩/٢٠١٤

نوفارتیس ایھ جي(71)

سویسرا, N.A, بازل سویسرا٤٠٥٦سي اتش ٣٥لیستراشي 

Ghrelinسبیرو سیكلیك بیبریدین في صوره مستضدات مستقبل - ٣مشتقات (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

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

٩١-

(21)2014091517

(22)٢٥/٠٩/٢٠١٤

بوھرینجر انجیلھایم انترناشیونال جي ام بي اتش(71)

المانیا, N.A, )المانیا(إینجیلھیم ایھ  ام ریھین ٥٥٢١٦، ١٧٣بینجر ستریس 

أحماض إندانیلوكسي ثنائي ھیدرو بنزو فورانیل أسیتیك جدیدة(54)

ناھد رزق ودیع ترزى(74)

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

٩٢-



71 71

(21)2014091558

(22)٢٩/٠٩/٢٠١٤

أى ان سى. جینتیك (71)

الوالیات المتحدة , N.A, ٩٤٠٨٠طریق الحمض النووي في جنوب سان فرانسیسكو ، كالیفورنیا ١
االمریكیة

فقات مناعیھومتراLGR٥اجسام مضاده لـ (54)

سمر اللباد (74)

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

٩٣-



72 72

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



73 73

2007030150 (21)

٢٧/٠٣/٢٠٠٧ (22)

مجد احمد قطب عبد هللا

أفغانستان, -, المقطم، الھضبھ العلیا، القاھره، جمھوریھ مصر العربیھ٦٣شارع ٥

(71)

عوامل معیقھ لالعتالل الخلوى (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

١-

2008071251 (21)

٢٤/٠٧/٢٠٠٨ (22)

شركة مساھمھ من لوكسمبورج  -ایرو سیلتیك اس ایھ

لوكسمبورج, N.A, لوكسمبورج-لوكسمبورج  ١٦٥٣-افینیو تشارلز دي جاول ال ٢

(71)

صورة جرعة مقاومة للعبث (54)

سمر اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٢-

2009081303 (21)

٣١/٠٨/٢٠٠٩ (22)

أشرف أحمد قدري یوسف./ د.أ-نادر شوقى دمحم دمحم أبوطالب

- شارع  سعد زغلول١١-مصر, N.A, قلیوبیة-بنھا-كفر طحلة-شارع سعد زغلول١٠
مصر, N.A, محافظة الشرقیة- الزقازیق

(71)

)أیودین/مستحضرات كیتوزان(تحضرات أیودوفوریة جدیدة مس (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٣-



74 74

2009091327 (21)

٠٨/٠٩/٢٠٠٩ (22)

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد

الیابان, N.A, ، الیابان٥٤١-٠٠٤٥اوساكا -كو -كوم ، شو -٤دوشوماشى ١- ١

(71)

التعاطى األسبوعى لمثبطات إنزیم ثنائى ببتیدیل ببتیداز    (54)

مكتب عبد الھادى  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٤-

2009111636 (21)

٠٥/١١/٢٠٠٩ (22)

.شركة فرنسیة مساھمة-لي البوراتورز سیرفیر  -

فرنسا, N.A, سیدكس ، فرنساكوربیفوى ٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز ١٢

(71)

استخدام إیفابرادین كعامل تشخیص في طریقة تصویر األوعیة التاجیة بواسطة التصویر باألشعة 
المقطعیة متعددة الشرائح على حاسب آلي

(54)

سمر أحمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٥-

2010040646 (21)

٢٠/٠٤/٢٠١٠ (22)

ا ل تي دى. اوتسوكا فارماسوتیكال سى اوه -ناشیونال اینسیتوت اوف ادفانسید اندیستریال سینس اند

, N.A, امریكا-١٠٠٨٩٢١طوكیو . كي یو -شومي شیودا  -١. كاسومیجاسكي ١- ٣
, نالیابا-١٠١٨٥٣٥طوكیو . كي یو . شیودا . شومي - ٢.تسوكاساماشي - كاندا  ٩- ١-الیابان

N.A ,الیابان

(71)

RNA معدل بالشحوم مزدوج الجدائل مشتمل على تاثیر تداخلRNAقوى (54)

سمراحمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٦-



75 75

2011091606 (21)

٢٥/٠٩/٢٠١١ (22)

شریف زكى دمحم نجم

مصر, N.A, القاھره-ش اللیثى الزیتون  ١٠

(71)

قاھر االزدحام والتلوث والبطالھ (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٧-

2012061134 (21)

١٨/٠٦/٢٠١٢ (22)

السید احمد عدوى فرج هللا

مصر, N.A, شارع المخفر االلى- جامع المدینھ المنوره  - محافظھ االسماعیلیھ  

(71)

ىموتور بخارى ھوائ (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٨-

2013040625 (21)

١٤/٠٤/٢٠١٣ (22)

دمحم صابر دمحم نور

, ا٤عماره-ش الحجاز امام مدرسھ الرضوى -المجاوره االولى -الحى السابع -اكتوبر ٦
N.A ,مصر

(71)

تحت اعماق البحار ونظریھ استطراق سطح مخطط عام لمحطھ كھرباء تعتمد على فرق الضغوط
الماء

(54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٩-



76 76

2013040659 (21)

١٧/٠٤/٢٠١٣ (22)

عمرو دمحم محفوظ احمد ندا

مصر, N.A, ٥٦/٨قطعة ٦دمیاط الجدیدة  حى اول مجاورة -دمیاط  

(71)

صابون مركزه وفواره  لالستخدام لمره واحدهابتكار  حبوب وكبسوالت (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

١٠-

2014030416 (21)

١٧/٠٣/٢٠١٤ (22)

ایل مینینج سیرفسیز لیمتد

اس تي فلور ، ایھ اي ١او ایھ اي سي اي لیمتد ، / سي ( ساندتون : جنوب افریقیا    المدینھ 
جنوب , N.A, جنوب افریقیا-ذا وودالندس ، وودالندس دریف ، ساندتون  ٢٤بلیس سي اي 

افریقیا

(71)

عنصر تاخیر وقت المتفجرات الناریھ (54)

دمحم عبد العال عبد العلیم احمد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

١١-

2014030417 (21)

١٧/٠٣/٢٠١٤ (22)

یز لیمتدإیل مینینج سیرفس

ذا وودالندس ، وودالندس ٢٤أیة إي سي أي بلیس ، ( ساندتون : جنوب أفریقیا    المدینة 
جنوب افریقیا, N.A, جنوب أفریقیا-ساندتون  ٢١٩٦دریف ، وودمید ، 

(71)

المركب المعزز (54)

دمحم عبد العال عبد العلیم أحمد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

١٢-



77 77

بیان
ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویة



78 78

(11)٢٠٨١٥

(21)١٩٩٦٠٥٠٣٨٢

)جدار(تركیب حائط وطریقھ لتصنیع تركیب حائط (54)

یھ راكینس جى مانتیال كیھ واىام ا(71)

دمحم دمحم بكیر (74)

١-

(11)٢١٠٤٥

(21)١٩٩٨٠٥٠٤٨٩

جھاز امان للتحكم الذاتى من اجل فتح المناور أو النوافذ أو االبواب(54)

باولو كاودورو(71)

سمر أحمد اللباد(74)

٢-

(11)٢١٢٩٩

(21)١٩٩٧٠٥٠٣٩٣

ریقة وتجھیزات لتصنیع خشب صناعى من قش االرز ذو خصائص تكوینیة تناظر خصائص ط(54)
الخشب الطبیعى

على احمد نجیب(71)

على احمد نجیب(74)

٣-

(11)٢١٦٢٩

(21)١٩٩٨٠٥٠٤٨٨

عملیة لتصنیع مادة السیرتیندول(54)

اس/اتش لیوندبیك اي(71)

سمر اللباد(74)

٤-



79 79

(11)٢١٧٥٦

(21)١٩٩٨٠٥٠٤٨٧

طریقھ لمعالجھ غاز ھیدروكربونى(54)

الكور كوربوریشن(71)

جورج عزیز(74)

٥-

(11)٢١٩٣٢

(21)١٩٩٩٠٥٠٥١٩

رقائق صفائحیھ ذات بناء متراكب(54)

فیرن انفستمنتس لیمتد(71)

ھدى انیس سراج الدین(74)

٦-

(11)٢٢٤٧٨

(21)١٩٩٩٠٥٠٦١١

.أسود كربون مؤكسد بعد المعالجة (54)

ایفونیك دیجوسا جى ام بى اتش(71)

موریس وھبة موسى(74)

٧-

(11)٢٢٦٨٥

(21)٢٠٠١٠٥٠٥٥٨

المشروبات ووعاء خاص بھا) مص(طریقة لتصنیع أداة لشفط (54)

ي فيھاینكن تكنیكال سیرفیسز ب(71)

نزیة اخنوخ صادق(74)

٨-



80 80

(11)٢٢٩٣٢

(21)٢٠٠١٠٥٠٥٧٠

طریقھ ونظام لتقلیل تدفق االنسیاب  الطولى لمائع خالل حیز حلقى  یحیط بانبوب بئر من مناطق ذات (54)
نفاذیھ للخارج 

.فى.  شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى بى(71)

سمر اللباد(74)

٩-

(11)٢٢٩٧١

(21)٢٠٠٠٠٥٠٥٩٠

جھاز ریاضى متعدد األغراض لتقویة جمیع عضالت الجسم (54)

دمحم صالح حسانین(71)

دمحم صالح حسانین(74)

١٠-

(11)٢٣٤٨٩

(21)٢٠٠٠٠٥٠٦١٠

مثبطات تاكل تستخدم في حقول انتاج البترول الخام و طریقة لتصنیعھا(54)

مسعد عطیھ دمحم القصبي(71)

مسعد عطیھ دمحم القصبي(74)

١١-

(11)٢٣٦٨١

(21)٢٠٠٤٠٥٠٢٣٤

آلة إزالة التلوث ومنع العدوى                          (54)

احمد على محمود دمحم مصطفى السمان-على محمود دمحم مصطفى السمان(71)

دمحم فاروق دمحم احمد(74)

١٢-



81 81

(11)٢٣٨٠٥

(21)٢٠٠٥١٠٠٦٦٠

حبیبات وقود نانومتریھ و طریقھ لتصنیعھا(54)

ونھاو وانج(71)

محمود رجـائى الـدقى(74)

١٣-

(11)٢٣٨٤١

(21)٢٠٠٥٠٥٠٢٦٠

طریقھ ونظام وجھاز لكشف واستخدام نطاقات موجزه كمصادر للبیانات(54)

كنولوجى الیسنسینج ال ال سي مایكروسوفت تی(71)

ناھد ودیع رزق(74)

١٤-

(11)٢٣٨٤٨

(21)٢٠٠٤٠٥٠٢٣٦

جھاز لتدفئة الغاز والسوائل أثناء عملیات المنظار (54)

على محمود دمحم مصطفى السمان/ د(71)

على محمود دمحم مصطفى السمان/ د(74)

١٥-

(11)٢٣٨٩١

(21)٢٠٠٥١٠٠٦٠٥

قالب أنبوبى للصب المستمر(54)

كونكاست إیھ جى(71)

ھدى أنیس سراج الدین (74)

١٦-



82 82

(11)٢٣٩٠٥

(21)٢٠٠٠٠٥٠٦٧٤

مركزات لمستحلبات میكرونیة لمادة ایبوبروفین قابلة للتعبئة فى كبسوالت جیالتینیة(54)

شركة المھن الطبیة لالدویة(71)

جیھان على طھ(74)

١٧-

(11)٢٣٩٥٦

(21)٢٠٠٥١١٠٧٣٩

لعبة مكعبة تعتمد على المنطق(54)

فیردیس بانیوتس(71)

سمر أحمد اللباد (74)

١٨-

(11)٢٤٠٥٤

(21)٢٠٠٥٠٥٠٢٣٥

انبوبھ قصبھ ھوائیھ لتھویھ رئھ واحده (54)

السبعحسام الدین حلمى ابراھیم مصطفى(71)

حسام الدین حلمى ابراھیم مصطفى السبع(74)

١٩-

(11)٢٤٣٣٧

(21)٢٠٠٦٠٩٠٨٨٧

محرك كباسى رحوى ومركبھ تشمل محركا من ھذا النوع(54)

بیرافیس أ كتینجیز لشافت(71)

شركة ابو ستة (74)

٢٠-



83 83

(11)٢٤٥٠٨

(21)٢٠٠٥١٠٠٦٨٧

كربونات الصودیوم مغلفھ ذات ثبات تخزین محسنحبیبات فوق(54)

ایفونیك دیجوسا جى ام بى اتش(71)

موریس وھبھ موسى(74)

٢١-

(11)٢٤٥٨٦

(21)٢٠٠٧٠٥٠٢٧٦

تجمیعة زجلة لفاصل دائرة كھربیة ذو غطاء متقولب وفاصل دائرة كھربیة ذو غطاء متقولب لھ نفس (54)
التجمیعھ

إس اندستریال سیستمز كو لیمتدأل (71)

ھدى احمد عبد الھادى(74)

٢٢-

(11)٢٤٦٣٢

(21)٢٠٠٦٠٥٠٢٢٤

مخلوط جدید یستعمل النضاج البویضات فى معامل اطفال االنابیب و الحقن المجھرى(54)

دمحم حمدى حسن بدراوى(71)

ھدى انیس سراج الدین(74)

٢٣-

(11)٢٤٧٠٤

(21)٢٠٠١٠٥٠٤٩٨

طریقة لتحضیر تركیبات صیدلیة ثابتة للحقن العضلى تجمع بین حمض الفولیك و فیتامینات أخرى فى (54)
محلول مائى واحد

)جمھوریة مصر العربیة(ابو سلطان االسماعیلیة -شركة المھن الطبیة لألدویة (71)

جیھان على طھ(74)

٢٤-



84 84

(11)٢٤٧٢٦

(21)٢٠٠٣٠٥٠٤٨٨

جھاز وطریقھ لعمل وحدات تحمیل(54)

انتر ایكیا سیستمز بي في(71)

سمر احمد اللباد(74)

٢٥-

(11)٢٤٧٧٤

(21)٢٠٠٥١١٠٧٣٠

مشتقات كینولین كمثبطات لالنزیم فوسفو داى استیراز  (54)

جالكسو جروب لیمتد(71)

سمر احمد اللباد (74)

٢٦-

(11)٢٤٧٨٢

(21)٢٠٠٣٠٥٠٤٨٩

نظام لتركیب افریز تحمیل(54)

إنتر ایكیا سیستمز بي في(71)

سمر اللباد(74)

٢٧-

(11)٢٥٠٨٧

(21)٢٠٠٨١٠١٧٦١

عملیة لتحضیر ھیدروكربونات سائلة (54)

شركھ مساھمھ انجلیزیھ-كومباكتجتل بي ال سي  (71)

سمر أحمد اللباد(74)

٢٨-



85 85

(11)٢٥١٢٠

(21)٢٠٠٨١١١٨٥٢

تركیب سائل منظف للسطح الصلب(54)

یونیلیفر بى ال سى ، شركة محدودة المسئولیة ، المملكة المتحدة(71)

ھدى عبد الھادى (74)

٢٩-

(11)٢٥٤٦٢

(21)٢٠٠٩١٠١٥٣١

موصل(54)

ولوجي اند انوفاشن ال تي ديدیزین تكن(71)

سمر اللباد (74)

٣٠-

(11)٢٥٤٦٧

(21)٢٠٠٩١١١٦٩٣

مركب كبریت عضوي واستخدامھ للتحكم في المفصلیات الضارة(54)

سومیتومو كیمیكال كومبانى ، لیمتد(71)

سمر اللباد(74)

٣١-

(11)٢٥٤٧١

(21)٢٠٠٥٠٤٠١٨٨

ة دواء لصناعة الكبسوالت الجیالتینیة الرخوةمضخ(54)

أحمد محمود أحمد طلبة(71)

أحمد محمود أحمد طلبة(74)

٣٢-
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(11)٢٥٤٨٤

(21)٢٠٠٨٠٩١٦١٠

وسیلة صحیة نسائیة لھا شكل مموج(54)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

ھدى آنیس سراج الدین (74)

٣٣-

(11)٢٥٦٢٦

(21)٢٠٠٨١١١٨١٢

محقنة بمقدمة مجوفة لالستخدام مع الوصالت من األمام(54)

ریتراكتابل تیكنولوجیس ، اى أن سى(71)

سمر اللباد(74)

٣٤-

(11)٢٥٦٣٣

(21)٢٠٠٨٠٨١٣٥٤

طریقة وجھاز لتحدید موقع شمعة داخل بئر(54)

بمنت لیمتدبراد ریسیرش آند دیفول(71)

مكتب عبد الھادى (74)

٣٥-

(11)٢٥٧٨٥

(21)٢٠٠٧١٢١٤٧٨

طریقھ ونظام لتشغیل حاسب ألى فى شبكھ خاصة(54)

میكروسوفت تیكنولوجى الیسنسینج ال ال سى (71)

ناھد ودیع رزق(74)

٣٦-



87 87

(11)٢٥٨١٠

(21)٢٠٠٩١١١٦٩٤

واستعمالھ في مكافحة المفصلیات الضارةمركب كبریت عضوي(54)

سومیتومو كیمیكال كومبانى، لیمتد(71)

سمر احمد اللباد (74)

٣٧-

(11)٢٥٩٧٠

(21)٢٠٠٩١١١٦٦٨

الكترود لخالیا التحلیل الكھربي الغشائي(54)

ایھ.  بى.  اندستري  دى  نورا  اس(71)

سمر احمد اللباد (74)

٣٨-

(11)٢٦٠٠٧

(21)٢٠٠٩١١١٦٩٥

مركب كبریت عضوى واستخدامھ في مكافحھ المفصلیات الضاره (54)

سومیتومو كیمیكال كومبانى، لیمتد(71)

سمر اللباد (74)

٣٩-

(11)٢٦١٠٣

(21)٢٠١٠١١١٩٢٦

معالجة مادة االحتراق(54)

ایھ. بي . لیون انجینیرینج اس (71)

سمر اللباد (74)

٤٠-



88 88

(11)٢٦١٤١

(21)٢٠٠٩١٠١٤٧٧

نظام تركیز جھدي ضوئي وطریقة تركیز منھ(54)

إیھ. بي. انجیالنتوني اندستیري إس(71)

ھدى سراج الدین (74)

٤١-

(11)٢٦٢٤١

(21)٢٠١٠٠٤٠٦٤٤

وق الدفعالعداد االستنتاجى احادى الوجھ مسب(54)

سمیر عبد الباسط عبدا  ابو حشیش(71)

سمیر عبد الباسط عبدا  ابو حشیش(74)

٤٢-

(11)٢٦٢٥١

(21)٢٠١٠١١١٨٨٥

مركبات مبیده للحشرات (54)

ج.سینجینتا بارتیسباشن ا(71)

سھیر میخائیل رزق(74)

٤٣-

(11)٢٦٣٩٥

(21)٢٠٠٩١١١٦١٦

عملیة لتحضیر مشتتات مائیة تحتوى على جل بحجم النانو لملح معدنى (54)

)ھافتونجسبشرانكت ( ھیلنج انوفیشن یو جى (71)

سمر احمد اللباد (74)

٤٤-



89 89

(11)٢٦٥٨٩

(21)٢٠١١١١١٩٧٣

مقیاس للمائع ، وبالخصوص للماء(54)

مساھمھشركھ فرنسیھ- ایترون فرانس (71)

ھدى سراج الدین(74)

٤٥-

(11)٢٦٦٠٧

(21)٢٠٠٤٠٥٠٢٣١

مزود بإمكانیة الشفط واإلرواء) الشفط(ماسك أنسجة بالضغط السالب )     ٥٤((54)

على محمود دمحم مصطفى السمان/ د(71)

(74)

٤٦-
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بیان
ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة
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2010081449 (21)

٢٩/٠٨/٢٠١٠ (22)

محلول مائي للـ اوالنكسیدین وطریقة لتحضیر المحلول المائى (54)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. ,LTD (71)

سمر اللباد (74)

١-

2010091482 (21)

٠٥/٠٩/٢٠١٠ (22)

مثبطات نشاط كیناز تیروسین البروتین (54)

METHYLGENE INC (71)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

٢-

1998050576 (21)

٢٦/٠٥/١٩٩٨ (22)

.ریات  فلوكسیتین مكسوة معویا ك (54)

ELI LILY &COMPANY (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٣-



92 92

2007090974 (21)

١٦/٠٩/٢٠٠٧ (22)

طریقة وجھاز السالة تیار غاز طبیعى   (54)

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ
B.V)NETHERLANDS(

(71)

لبادسمرأحمد ال (74)

٤-

2007101116 (21)

١٨/١٠/٢٠٠٧ (22)

بیرفرینجنات الفا C) مادة معالجة لتدمیر خصائص السمیة ( لقاح توكسوید  (54)

SCHERING-PLOUGH LTD)SWITZERLAND( (71)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

٥-

2008050868 (21)

٢٦/٠٥/٢٠٠٨ (22)

)ذات البورد (جھزه صیانھ االجھزه الكھربائیھ جھاز حاوى ال (54)

Mohamed Eid Abd El Azeem Abd El Nabi (71)

دمحم عید عبد العظیم عبد النبي (74)

٦-



93 93

2008101693 (21)

١٥/١٠/٢٠٠٨ (22)

فاكسین لفیروس االنفلونزا (54)

RUDENKO ,Larisa Georgievna-DESHEVA ,Julia -ALEXANDROVA ,
Galina ,Ibragimovna

(71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٧-

2008111808 (21)

٠٤/١١/٢٠٠٨ (22)

مفاعل حفزي  (54)

COMPACTGTL PLC (71)

سمر احمد اللباد (74)

٨-

2008111872 (21)

١٧/١١/٢٠٠٨ (22)

ع البشرمتوافقة م) انترلوكین- )  ١٨أجسام مضادة ل  (54)

GERMASCHEWSKI ,Volker -ELLIS ,Jonathan Henry-KIRBY ,Ian-Glaxo
Group Limited -HAMBLIN ,Paul Andrew

(71)

سمر أحمد اللباد (74)

٩-



94 94

2009050806 (21)

٢٨/٠٥/٢٠٠٩ (22)

تبرید مقصورة السیارة دون الحاجة لتشغیل المحرك (54)

Mazen Yosef Falah Salah (71)

مازن یوسف صالح (74)

١٠-

2009101490 (21)

١١/١٠/٢٠٠٩ (22)

المعدلة واستخداماتھاVIIبولي ببتیدات عامل  (54)

CATALYST BIOSCIENCES ,INC. (71)

سمر اللباد  (74)

١١-

2009101561 (21)

٢١/١٠/٢٠٠٩ (22)

خواص معدلھ للمناعھمركبات ایمیدازوكینولین لھا (54)

ASTRAZENECA AB -DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO .LTD. (71)

محمود رجائى الدقى (74)

١٢-



95 95

2009101597 (21)

٢٨/١٠/٢٠٠٩ (22)

نیتروجینھ غیر متجانسھ الحلقھ ، وتحضیرھا ، وإستخدامھا الصیدلى- مشتقات بیررولو   (54)

SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO. ,LTD. (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

١٣-

2009111619 (21)

٠٣/١١/٢٠٠٩ (22)

-٣-بیرازول  ( -٣و -أمین  -٢- بورین - ٩H-)  یل - ٣-بیرازول  ( -٩مشتقات 
أمن وإستخدامھا فى عالج السرطان- ٥-بیریدین  ]B- ٥، ٤[ - إیمیدازو -٣H-)  یل 

(54)

ASTRAZENECA AB (71)

ھدى سراج الدین (74)

١٤-

2009111723 (21)

٢٤/١١/٢٠٠٩ (22)

لعالج تآكل العظامHDACاستخدام مثبطات  (54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى سراج الدین  (74)

١٥-



96 96

2009111735 (21)

٢٥/١١/٢٠٠٩ (22)

ذرات واالستخدام الصیدالني لھا لمنع وعالج الداء السكري والمتالزمھ ٧مركبات ذات حلقھ بھا 
األیضیھ

(54)

SHANGHAI INSTITUTE OF MATERIA MEDICA ,CHINESE
ACADEMY OF SCIENCES

(71)

سمر اللباد  (74)

١٦-

2010040653 (21)

٢١/٠٤/٢٠١٠ (22)

ندماجیھ لتحلیھ المیاه وتولید الكھرباء مع العدید من التطبیقات الصناعیھالمحطھ اال (54)

Abdelhalem  Abdelkader Abdelhalem (71)

عبد الحلیم عبدالقادر عبد الحلیم (74)

١٧-

2010050861 (21)

٢٦/٠٥/٢٠١٠ (22)

من محتواھا الداخلى جھاز كھربائى منزلى لتفریغ الخضار مثل الكوسا و البطاطس  (54)

Hatem Abou Hamaida (71)

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا (74)

١٨-



97 97

2010101682 (21)

٠٥/١٠/٢٠١٠ (22)

فینیل بیریدین٢مشتقات مستبدل  (54)

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD (71)

اج الدینھدى انیس سر (74)

١٩-

2010101744 (21)

١٧/١٠/٢٠١٠ (22)

.امصال للمیكروبات العنقودیھ (54)

INTERVET INTERNATIONAL B.V. (71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

٢٠-

2010101786 (21)

٢٤/١٠/٢٠١٠ (22)

بولیمربوفیدونتركیبات صیدلیھ تحتوى علي بولیمر من كربوكسي فینیل و  (54)

ALCON RESEARCH ,LTD. (71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

٢١-



98 98

2010111860 (21)

٠٣/١١/٢٠١٠ (22)

كمثبطات للرینین٤، ٣مشتقات بیبریدین بھا استبدال في الموضعین  (54)

MERCK FROSST CANADA LTD (71)

سمر اللباد (74)

٢٢-

2010111868 (21)

٠٤/١١/٢٠١٠ (22)

في طریقة ED-Bاستخدام جزيء معلم بصورة نشطة إشعاعیا یرتبط بصفة خاصة مع فیبرونستین 
Hodgkinلمعالجة ورم لیمفاوي 

(54)

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (71)

-شادي فاروق مبارك  (74)

٢٣-

2010111892 (21)

٠٨/١١/٢٠١٠ (22)

جھاز رفع شوكى لمناولھ باالت القطن (54)

(71)

سمر احمد اللباد (74)

٢٤-



99 99

2010111910 (21)

١٠/١١/٢٠١٠ (22)

و استخدامھا ) I(جلیوتامین -Lو مشتقات ] ١٨-F[مرقوم -جلیوتامیك-Lحامض جدید  (54)

Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft (71)

سھیر میخائیل رزق (74)

٢٥-

2010111944 (21)

٢١/١١/٢٠١٠ (22)

عامل للحفاظ على ھجوع المرض المستحث     (54)

KYORIN PHARMACEUTICAL CO. ,LTD (71)

سمر احمد اللباد (74)

٢٦-

2010111963 (21)

٢٢/١١/٢٠١٠ (22)

ى الحلقات واستخداماتھا كمضادات للبكتریا مركبات تشتمل على نیتروجین ثالث (54)

GLAXO GROUP LIMITED (71)

سمر احمد اللباد (74)

٢٧-
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2010111964 (21)

٢٢/١١/٢٠١٠ (22)

امالح ومتعددات اشكال من مركب التتراسیكلین (54)

PARATEK PHARMACEUTICALS ,INC. (71)

سمر اللباد  (74)

٢٨-

2011010007 (21)

٠٢/٠١/٢٠١١ (22)

; ٩٤٦&#-TGFبروتینات ربط متعدده االھداف لمضاد  (54)

Emergent Product Development Seattle ,LLC (71)

سمر احمد اللباد  (74)

٢٩-

2011010018 (21)

٠٣/٠١/٢٠١١ (22)

طریقھ ومبرد لتبرید ماده جسیمیھ ساخنھ (54)

FLSMIDTH A/S (71)

سمراحمد اللباد (74)

٣٠-
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2011020178 (21)

٠٦/٠٢/٢٠١١ (22)

معالجھ مرض المناعھ الذاتیھ واالمراض االلتھابیھ  (54)

Glaxo Group Limited (71)

سمر احمد اللباد (74)

٣١-

2011040622 (21)

١٩/٠٤/٢٠١١ (22)

لقاح للسعال الدیكي الالخلويتولیفھ لقاحات بھا (54)

PANACEA BIOTEC LTD (71)

سمر احمد اللباد (74)

٣٢-

2011050759 (21)

١٥/٠٥/٢٠١١ (22)

مركبھ المھام المستحیلھ  (54)

HOSNY HOSNY MOUSAD ATTIA SHEBERO (71)

حسنى حسنى مسعد عطیھ شبیرو (74)

٣٣-



102 102

2011091536 (21)

١٥/٠٩/٢٠١١ (22)

جھاز كامیرا ذكیھ للمراقبھ ونظام مراقبھ بالتصویر باستخدام الجھاز (54)

YOUNGKOOK ELECTRONICS ,CO. ,LTD. (71)

سمر اللباد  (74)

٣٤-

2011101788 (21)

٢٤/١٠/٢٠١١ (22)

C٣Bتركیبات و طرق لالجسام المضاده التي تستھدف ملحق البروتین  (54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٣٥-

2011111874 (21)

٠٢/١١/٢٠١١ (22)

اتحاد مضاد لالورام یشتمل الكبازیتاكسل و الكبیسیتابین (54)

SANOFI (71)

سمر احمد اللباد (74)

٣٦-
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2011111878 (21)

٠٣/١١/٢٠١١ (22)

بیریدین یمنع كینازبروتین راف) ، بى ٣، ٢( بیرولو  (54)

PLEXXIKON ,INC (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٣٧-

2011111889 (21)

١٠/١١/٢٠١١ (22)

وثیقھ مؤمنھ تشتمل على عوامل مخلبیھ ذات اشعاع ضوئى (54)

SICPA HOLDING SA (71)

ھدى سراج الدین (74)

٣٨-

2011111893 (21)

١٠/١١/٢٠١١ (22)

و سواربنیفAVE٨٠٦٢اتحاد مضاد لالورام یشتمل  (54)

SANOFI (71)

سمر اللباد  (74)

٣٩-
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2011111897 (21)

١٠/١١/٢٠١١ (22)

- داي میثیل-٣، ٣-)فینیل-یل-٤- مورفولین-٤- داي میثیل-٦، ٢(-Nصور ثابتھ من 
بیوتیرامید

(54)

H .LUNDBECK A/S (71)

سمر اللباد  (74)

٤٠-

2011111980 (21)

٢٣/١١/٢٠١١ (22)

كینازولینات مستبدلھ كمبیدات فطریات (54)

Syngenta Participations AG (71)

سھیر میخائیل رزق (74)

٤١-

2011111997 (21)

٢٧/١١/٢٠١١ (22)

بیبریدینات مستبدلھ (54)

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (71)

شادي فاروق مبارك (74)

٤٢-
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2011122033 (21)

٠٤/١٢/٢٠١١ (22)

استراترایینات-اوكسي  - الفا  ١٧-الكیل  - بیتا  ١٧ (54)

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (71)

شادي فاروق مبارك (74)

٤٣-

2012040647 (21)

٠٨/٠٤/٢٠١٢ (22)

لقاح سیبتیفاك (54)

Tark Adnan Ahmed-Alexandria University -Laila Hamdy El-Sayed -El-Sayed
Helme El-Ashry

(71)

جامعھ االسكندریھ (74)

٤٤-

2012050865 (21)

١٤/٠٥/٢٠١٢ (22)

)شوك الجمل(مستخلصات دوائیة من نبات العاقول  (54)

Mahmoud Saif Al-Islam Abd Elfatah (71)

اشرف دمحم حسانین زھرى (74)

٤٥-
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2012050879 (21)

١٥/٠٥/٢٠١٢ (22)

سوار تأمین الحیاة (54)

Mohamed Gamaleldin Mohamed Naguib Ahmed Rostom (71)

دمحم جمال الدین دمحم نجیب أحمد رستم (74)

٤٦-

2012050918 (21)

٢١/٠٥/٢٠١٢ (22)

سیاره تعمل بدون وقود (54)

abdullah mohamed abdullah said (71)

عبد هللا دمحم عبد هللا سعید (74)

٤٧-

2012050950 (21)

٢٧/٠٥/٢٠١٢ (22)

طریقھ لتسخین الطعام (54)

LIN ,Ching-Chuan (71)

محسن انور حسن (74)

٤٨-
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2012050963 (21)

٣٠/٠٥/٢٠١٢ (22)

تاشیر یعتمد على بولیمرات بلوره سائلھ كیرالیھ معدلھ (54)

SICPA HOLDING SA (71)

ھدى سراج الدین (74)

٤٩-

2012050966 (21)

٣٠/٠٥/٢٠١٢ (22)

تأشیر معدل یعتمد على بولیمرات بلوریھ سائلھ كیرالیھ (54)

SICPAHOLDING SA (71)

ھدى سراج الدین  (74)

٥٠-

2012091561 (21)

١١/٠٩/٢٠١٢ (22)

. عاكس لھ مقاومھ عالیھ ضد الطقس وتاثیرات التاكل وطریقھ النتاجھ (54)

ALANOD GMBH&CO.KG-VEREDLUNG GMBH &CO .KG (71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

٥١-



108 108

2012101717 (21)

٠٧/١٠/٢٠١٢ (22)

نظام نقل حركھ یدوى الى (54)

Bajaj Auto Limited (71)

سماس للملكیھ الفكریھ  (74)

٥٢-

2012101830 (21)

٣٠/١٠/٢٠١٢ (22)

جزیئات ربط سیرم ألبیومین (54)

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (71)

كمبانىمایرز سكویب- بریستول   (74)

٥٣-

2012101832 (21)

٣٠/١٠/٢٠١٢ (22)

لھ عالقة بالبروتین الدھني ٦تركیبات و طرق إستخدام األجسام المضادة متعدد التكافؤ لبروتین 
)LRP٦(منخفض الكثافة العالجي 

(54)

NOVARTIS AG (71)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

٥٤-



109 109

2012111853 (21)

٠٤/١١/٢٠١٢ (22)

تركیبات صیدالنیھ وطرق صنعھا (54)

GLAXO WELLCOME MANUFACTURING PTE LTD (71)

ھدى سراج الدین (74)

٥٥-

2012111855 (21)

٠٤/١١/٢٠١٢ (22)

وسیلھ امان البره خاصھ باجھزه طبیھ (54)

POLY MEDICURE LIMITED (71)

سمر احمد اللباد (74)

٥٦-

2012111861 (21)

٠٥/١١/٢٠١٢ (22)

واستخدامھماIIارتباط مثبطات زانثین اوكسیداز ومضادات مستقبل انجیوتنسین  (54)

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. (71)

سمر احمد اللباد (74)

٥٧-



110 110

2012111862 (21)

٠٥/١١/٢٠١٢ (22)

باط مثبطات زانثین أوكسیداز ومركبات ستاتین واستخدامھماارت (54)

Menarini International Operations Luxembourg S.A (71)

سمراحمد اللباد (74)

٥٨-

2012111872 (21)

٠٧/١١/٢٠١٢ (22)

بیرازوالت بنزیل ھیتروسیكلیل مستبدلة واستخداماتھا (54)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (71)

شادي فاروق مبارك (74)

٥٩-

2012111914 (21)

١٨/١١/٢٠١٢ (22)

GPR١١٩مركبات الكتام بھا استبدال ببریدینیل كمعدالت لـ  (54)

ARRAY BIOPHARMA INC (71)

سمراحمد اللباد (74)

٦٠-



111 111

2013030476 (21)

٢١/٠٣/٢٠١٣ (22)

قضیب مقبض لدراجھ ناریھغطاء (54)

TVS MOTOR COMPANY LIMITED (71)

احمد دمحم احمد عالم (74)

٦١-

2013040542 (21)

٠١/٠٤/٢٠١٣ (22)

)Recovery condenser( زیاده كفاءه محطات الطاقھ بواسطھ   (54)

Moustafa Mahmoud abd El-Daym Atta (71)

اسكندریھ نقطھ اتصال جامعھ (74)

٦٢-

2013040543 (21)

٠١/٠٤/٢٠١٣ (22)

زیاده كفاءه المحركات النفاثھ (54)

Moustafa Mahmoud abd El-Daym Atta (71)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

٦٣-



112 112

2013040548 (21)

٠١/٠٤/٢٠١٣ (22)

جاذبیھ االرضیھنظام متكامل لتولید الطاقھ عن طریق ال (54)

Nasser Abd El Mone?m Ibrahim Ali (71)

ناصر عبد المنعم إبراھیم على (74)

٦٤-

2013040584 (21)

٠٨/٠٤/٢٠١٣ (22)

النظام االنشائى باستخدام الفرم الدائمھ (54)

Ashraf Abdel Galeel Gomaa Ramadan (71)

اشرف عبد الجلیل جمعھ رمضان (74)

٦٥-

2013050748 (21)

٠٢/٠٥/٢٠١٣ (22)

جھاز تعطیل السیاره عند سرقتھا وتتبعھا وسماع ما یدور بداخل السیاره (54)

MOHAMED EZAT MOHAAMED RASHAD MOHAMED AL MRZOKY (71)

دمحم عزت دمحم رشاد دمحم المرزوقي (74)

٦٦-



113 113

2013050761 (21)

٠٥/٠٥/٢٠١٣ (22)

التحقق من ایصال الدعم على السلع للمستحق باستخدام شبكات الجوال (54)

Ahmed Abdelhameed Hamed Mohamed (71)

احمد عبد الحمید حامد دمحم (74)

٦٧-

2013050785 (21)

٠٨/٠٥/٢٠١٣ (22)

تركیبات صیدلیة (54)

NOVARTIS AG (71)

نوفارتیس ایة جي (74)

٦٨-

2013050787 (21)

٠٨/٠٥/٢٠١٣ (22)

الرسیفر المجمع العصرى (54)

Wageh abd elatef abd elazez mohmad (71)

وجیھ عبد اللطیف عبد العزیز (74)

٦٩-



114 114

2013050803 (21)

١٢/٠٥/٢٠١٣ (22)

ونش لرفع كل االوزان عن طریق موازنتھا كلیا  (54)

MOHAMEDABDEL HAMEED (71)

(74)

٧٠-

2013050810 (21)

١٣/٠٥/٢٠١٣ (22)

الخالیا الشمسیھ الحراریھ (54)

Khaled elaraby youssef (71)

اشرف دمحم حسانین زھرى (74)

٧١-

2013050884 (21)

٢٣/٠٥/٢٠١٣ (22)

وحده ترسیب مائیھ لالتربھ واالدخنھ (54)

El-Sayed Abd El-Hafez El-Sayed Awad (71)

السید عبد الحافظ السید عوض (74)

٧٢-



115 115

2013050897 (21)

٢٦/٠٥/٢٠١٣ (22)

حذاء ھوائى (54)

William Halim Boleus (71)

ولیم حلیم یولس (74)

٧٣-

2013111678 (21)

٠٣/١١/٢٠١٣ (22)

عالج ورم نخاعي متعدد (54)

YM BIOSCIENCES AUSTRALIA PTY LTD (71)

سمراحمد اللباد (74)

٧٤-

2014040519 (21)

٠٢/٠٤/٢٠١٤ (22)

تجھیز القطن لیكون مضادا للبكتریا بتفاعلة مع األورثوفنیلین ثنائى األمین وبعض مشتقاتھ (54)

Samy Abdel-Monem EL -Garf-Mohammed Abdel Dayem Sallam (71)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

٧٥-



116 116

2014040522 (21)

٠٢/٠٤/٢٠١٤ (22)

جھاز دفع مائى مركب (54)

WAGDY MOSTAFA ALFATEH (71)

دمحم غریب (74)

٧٦-

2014040548 (21)

٠٧/٠٤/٢٠١٤ (22)

ماكینة الصب المفرغ لألشكال المجسمة  (54)

Mohamed Hamdi Elsaied AlHalous (71)

دمحم حمدى السید الھالوص (74)

٧٧-

2014040588 (21)

١٣/٠٤/٢٠١٤ (22)

الشباك قاھر الحشرات الكھربائي (54)

Khaled said gaber zahran (71)

خالد سعید جابر زھران (74)

٧٨-



117 117

2014040605 (21)

١٥/٠٤/٢٠١٤ (22)

نفسىالمحرك ال (54)

Roman Fayez Abdo Smart (71)

رومانى  فایز عبده ذكى (74)

٧٩-

2014040606 (21)

١٥/٠٤/٢٠١٤ (22)

مجمع االشعة (54)

Romany Fayez  Abdo Zaki (71)

رومانى  فایز عبده ذكى (74)

٨٠-

2014040621 (21)

١٧/٠٤/٢٠١٤ (22)

) رحمة(اء من امواج البحر جھاز مولد الكھرب (54)

ADEL HUSSEIN ABD ELHAMID (71)

عادل حسین عبد الحمید (74)

٨١-



بیان باحكام قضائیة
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جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

دة براءات االختراع جر

تب براءات االختراع تب براءات االختراعم م

)٧٧٩(العدد رقم ٢٠١٦یولیوعدد  



١

فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ة العدد - ii----------------------------------------------افتتاح

ة - انات الببلیوجراف iii--------------------------------------رموز الب

ة رموز الدول - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم iv----------------------األعضاء 

ة - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم ع رموز الدول األعضاء  v-------------------تا

ة - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم ع رموز الدول األعضاء  vi-------------------تا

ات التى- الطل ان  س٢٠١٦یونیوتم قبولها خالل شهرب ار ١----والمقدمة فى اطارمعاهدة 

البراءات الصادرة خالل شهر - ان  ٢٣-------------------------٢٠١٦یونیو ب

ة- انتقال الملك ان  ٣٨------------------------------------------ب

٥١--------------------------------------------------------------------------- بیان بتعدیل اسم الشركة -

٥٣---------------------- متنازل عنھبیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا-

ــا - ــ ات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ الطل ان  ٥٥-------------------ب

ان - البراءاتبی وب ضت الحق ى انق ا وفقالت ة علیھ انون حمًـاق المترتب ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
سنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم  ----------------------لعدم سداد الرسوم ال

-

٦٠

ان - اتبی ا وفقبالطلب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق انون حمًـاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
سنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢قانون رقم الفكریة الصادر بال ----------------------لعدم سداد الرسوم ال

-

٧٠

٩٢-----------------------------------------------------------------------استدراك رسوم سنویة



(i)

تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم ا ، ومن هنا تن ًتجارا أو صناع اختـراع، للحفـا علـى تلـك ً

.قاألعمال وحقو أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ا  ات ، ورطها إلكترون ًوالشر
ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــو ً، وتطلــب ذلــك جهــودا  نوره ل

رة  ة الف ة حقو الملك قمتوافقا مع قانو حما ن ً.

ع  ــا وهــو تــشج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج
ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المـــستو االجتمـــاعى للفـــرد ، تـــسو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للـــش

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانو رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧ندخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانو رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢نالخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢نثم قانو رقم وم والنماذج الصناع

ة حقو الم٢٠٠٢ حما رةقوالخاص  ة الف مقتضى القانو األخیر فإنه یلزم لك نو

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــو  حما ح االهتمــام  ــة القــر الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها قوممــا ال شــك ف ن

رة فى جم ة الف ة حقو المخترعین والمبتكرن الملك قع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــر الجدیــد ، و نمالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م

ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
١١رقم البراءة

١٢نوع البراءة

٢١رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد ٢٢تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  ٣١:  رقـم األس

ة   ق خ األس ٣٢:تار

قیـة  ٣٣:دولة األس

خ النشر عن قبول  ٤٤البراءةطلب تار

٥١التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع ٥٤تسم

٧١اسم طالب البراءة 

٧٢اسم المخترع

٧٣اسم الممنوح له البراءة

یل ٧٤اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

( v )



iv

ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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 ١

انبی
٢٠١٦یونیوالتى تم قبولھا خالل شھر  بالطلبات 



٢ ٢

٢٠٠٧٠٢٠٢١٨ (٢١)

٢٦/٠٢/٢٠٠٧ (٢٢)

ASTRAZENECA AB-SWEDEN (٧١)

CHESHIRE, DAVID, RANULF -COX,RHONA,JANE-
MEGHANI,PREMJI-PRESTON,CHERYLIN,FRANCIS-
SMITH,NEAL,MICHAEL-STONEHOUSE,JEFFREY,PAUL

(٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

مشتقات سلفونامید بیریمیدین كمعدالت مستقبل كیموكین       (٥٤)

٠٥٠٢٥٤٤/٠-٠٤١٩٢٣٥/٧ - PCT/GB٢٠٠٥/٠٠٣٢٥٧ (٣١)

٢٨.٠٨.٢٠٠٤. - ٠٨.٠٢.٢٠٠٥. - ٢٣/٠٨/٢٠٠٥ (٣٢)

GB - GB - GB (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٣١/٠٤٧;C ٠٧ D ٤٠٣/١٢;A ٦١ K ٣١/٥٠٦ (٥١)

-١

٢٠٠٩٠٣٠٣٦٢ (٢١)

١٨/٠٣/٢٠٠٩ (٢٢)

SANOFI-AVENTIS- FRANCE (٧١)

DLUBALA, Alain (٧٢)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

الكیل نالتریكسون-Nطریقة لتحضیر ھالیدات  (٥٤)

٠٦٠٨٢٨٦ - PCT/FR٢٠٠٧/٠٠١٥١٦ (٣١)

٢١.٠٩.٢٠٠٦. - ١٩/٠٩/٢٠٠٧ (٣٢)

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ P ٢٥/٣٢;C ٠٧ D ٤٩٨/٠٨;A ٦١ P ٢٥/٣٦ (٥١)

-٢



٣ ٣

٢٠٠٩١٢١٨٤٣ (٢١)

١٦/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG- SWITZERLAND (٧١)

FONCELLE, Bruno-OLIVER, Marc-BONNET, Gregori (٧٢)

ناھد ودیع رزق  (٧٤)

زالویة الحادة األنواعشمامات مقاومة لساللة فطریات المع

)١.٢(F-OXYSPORUM F.SP.MELONISSP.F

(٥٤)

٠٧١١٠٨٦٠.٩ - PCT/EP٢٠٠٨/٠٥٧٧٧٠ (٣١)

٢٢.٠٦.٢٠٠٧. - ١٩/٠٦/٢٠٠٨ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ١٢ N ١٥/٨٢ (٥١)

-٣

٢٠١٠٠٣٠٣٥٠ (٢١)

٠٣/٠٣/٢٠١٠ (٢٢)

ایمن دمحم عثمان الكحكى ـمصر  (٧١)

ایمن دمحم عثمان الكحكى  (٧٢)

(٧٤)

دعامة القصبة الھوائیھ المنزلقھ (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ M ١٦/٠٠ (٥١)

-٤



٤ ٤

٢٠١٠٠٥٠٨٦٠ (٢١)

٢٦/٠٥/٢٠١٠ (٢٢)

UOP LLC- UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

PUJADO, Peter, R.-VORA, Bipin, V. (٧٢)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

طرق لتحویل مخزون تغذیھ من المیثانول الى االولیفینات (٥٤)

١٢/٠٠٤,٨٤٣ - PCT/US٢٠٠٨/٠٨٥٧٩١ (٣١)

٢١.١٢.٢٠٠٧. - ٠٨/١٢/٢٠٠٨ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٧ C ١١/٠٢;B ٠١ J ٢٩/٨٥ (٥١)

-٥

٢٠١٠١١١٨٥٥ (٢١)

٠٢/١١/٢٠١٠ (٢٢)

دمحم لطفى دمحم ابراھیم ـ مصر  (٧١)

دمحم لطفى دمحم ابراھیم ـ مصر  (٧٢)

(٧٤)

جھاز لعالج استسقاء المخ وكذلك اكیاس االم العنكبوتیھ (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ M ١٦/٠٠ (٥١)

-٦



٥ ٥

٢٠١١٠٣٠٣٧٠ (٢١)

٠٧/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

VONMAT ELECTRO TREATMENT SYSTEMS CC- SOUTH AFRICA (٧١)

MATTHEE, Willem Abraham (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

جھاز لتولید التردد (٥٤)

٢٠٠٨/٠٧٦٩٦ - PCT/ZA٢٠٠٩/٠٠٠٠٨١ (٣١)

٠٨.٠٩.٢٠٠٨. - ٠٨/٠٩/٢٠٠٩ (٣٢)

ZA - ZA (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ N ١/١٨ (٥١)

-٧

٢٠١١٠٤٠٥٣٢ (٢١)

٠٦/٠٤/٢٠١١ (٢٢)

LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AB- SWEDEN (٧١)

KNOP, Klaus-ANGSTROM, Sten (٧٢)

عبدالھادى للملكیھ الفكریھ (٧٤)

عملیھ النتاج الحدید المختزل مباشره (٥٤)

٨-٠٨٠٢١٠٠ - PCT/SE٢٠٠٩/٠٥١٠٤٩ (٣١)

٠٦.١٠.٢٠٠٨. - ٢٢/٠٩/٢٠٠٩ (٣٢)

SE - SE (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٢١ B ١٣/٠٢ (٥١)

-٨



٦ ٦

٢٠١٢٠١٠١٢٣ (٢١)

٢٢/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC- UNITED STATES OF
AMERICA

(٧١)

AUGUSTINE, Jody, R.-EAST, Loyd, Eddie, Jr-SOLIMAN, Mohamed, Y. (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

طریقھ لحث تعقید تصدع في اكماالت ابار افقیھ متصدعھ ھیدرولیكیا (٥٤)

٦١/٢٤٣.٤٥٣-٦١/٢٢٨,٤٩٤-١٢/٥٦٦.٤٦٧ - PCT/GB٢٠١٠/٠٠١٤٠٧ (٣١)

٢٤.٠٩.٢٠٠٩. - ٢٤.٠٧.٢٠٠٩. - ١٧.٠٩.٢٠٠٩. - ٢٣/٠٧/٢٠١٠ (٣٢)

US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٤٣/٢٦ (٥١)

-٩

٢٠١٢٠٢٠١٨٧ (٢١)

٠٢/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

عبد هللا احمد عبد هللا حسانین ـ مصر  (٧١)

عبد هللا احمد عبد هللا حسانین ـ مصر  (٧٢)

(٧٤)

رخام طبیعى مضىء فى الظالم (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٤ F ١٣/١٨ (٥١)

-١٠



٧ ٧

٢٠١٢٠٢٠٣٢٢ (٢١)

٢٢/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

OASYS WATER, INC- UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

MCGURGAN, Gary-MCGINNIS, Robert (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

أغشیة تناضح أمامي (٥٤)

٦١/٢٩١.٤٣٠-٦١/٢٥٣.٧٨٦-٦١/٢٣٦.٤٤١ - PCT/US٢٠١٠/٠٤٦٥٢١ (٣١)

٢٤.٠٨.٢٠٠٩. - ٢١.١٠.٢٠٠٩. - ٣١.١٢.٢٠٠٩. - ٢٤/٠٨/٢٠١٠ (٣٢)

US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨- B٠١D ٦٩/١٠, ٦٧/١٠٠, ٦١/٠٠; ٧١/٠٠; &C٠٢F ١/٤٤; (٥١)

-١١

٢٠١٢٠٧١٢٦٦ (٢١)

١٧/٠٧/٢٠١٢ (٢٢)

مصر - مھیب دمحمفخرى دمحم ابراھیم (٧١)

مھیب دمحمفخرى دمحم ابراھیم (٧٢)

دمحم رجائى الدقى  (٧٤)

كاشط الزیت الذكى (٥٤)

P٥٦٥/٢٠١٢ - (٣١)

٢٨.٠٥.٢٠١٢. - (٣٢)

AE (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٢ B ١٥/١٠ (٥١)

-١٢



٨ ٨

٢٠١٢٠٩١٥٧٤ (٢١)

١٢/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

VESUVIUS GROUP S.A.- BELGIUM (٧١)

BOISDEQUIN, Vincent-COLLURA, Mariano-SIBIET, Fabrice (٧٢)

اللبادسمراحمد  (٧٤)

فوھة داخلیة لنقل المعدن المصھور الموجود في وعاء معدني وجھاز لنقل المعدن المصھور (٥٤)

١٠١٥٧١٢٧.١ - PCT/EP٢٠١١/٠٠١٣٢٥ (٣١)

١٩.٠٣.٢٠١٠. - ١٧/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٢ D ٤١/٣٤;B ٢٢ D ٤١/٥٦;B ٢٢ D ٤١/٤٠ (٥١)

-١٣

٢٠١٢١١١٩١٢ (٢١)

١٨/١١/٢٠١٢ (٢٢)

SIG TECHNOLOGY AG- SWITZERLAND (٧١)

KLUTH, Bernd-SPELTEN, Franz-Willi (٧٢)

صادق الیاساخنوخ نزیھ  (٧٤)

جھاز وطریقھ لتخزین منتجات (٥٤)

٨٣٢ ٥٠٢٣ ٢٠١٠ ١٠ - PCT/DE٢٠١١/٠٠١٠٥٤ (٣١)

١٠.٠٦.٢٠١٠. - ٠٥/٠٥/٢٠١١ (٣٢)

DE - DE (٣٣)

Int.Cl.٨-B٠١F٥/١٠, ٣/٠٨ (٥١)

-١٤



٩ ٩

٢٠١٢١٢١٩٨٥ (٢١)

٠٢/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG- SWITERLAND (٧١)

ZHEN, Yueqian-KIDDER, Daniel Warden-WEIDER, Christophe-HAAS,
Ulrich Johannes-ROSS, David Charles-ZEUN, Ronald

(٧٢)

رزقناھد ودیع (٧٤)

MCP- ١طرق لرى النبات بـ (٥٤)

١٠٠٠٥٨٠٢.٣ - PCT/US٢٠١١/٠٣٩٠٨٦ (٣١)

٠٤.٠٦.٢٠١٠. - ٠٣/٠٦/٢٠١١ (٣٢)

EP - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ H ١/٠٦;&A ٠١ N ٢٧/٠٠, ٣٧/٠٠; (٥١)

-١٥

٢٠١٢١٢١٩٨٨ (٢١)

٠٢/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

MEDRAN LOPEZ, Francisco- SPAIN (٧١)

MEDRAN LOPEZ, Francisco (٧٢)

دمحم عبد العال عبد العلیم أحمد (٧٤)

ُعملیة تصنیع الوحدات المدمجة للبناء
(٥٤)

P٢٠١٠٠٠٧٠٦ - PCT/ES٢٠١٠/٠٠٠٣٠٦ (٣١)

٣١.٠٥.٢٠١٠. - ٢٥/٠٨/٢٠١٠ (٣٢)

ES - ES (٣٣)

Int.Cl.٨- E ٠٤ B ١/٣٤٢; B ٢٨ B ١٩/٠٠; ٧/٢٢ (٥١)

-١٦



١٠ ١٠

٢٠١٣٠١٠٠٩٧ (٢١)

١٧/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.- GERMANY

(٧١)

FUCHS, Guillaume-WEISS, Oliver-HILDENBRAND, Matthias-
TRITTHART, Arthur-WARMBOLD, Patrick-MULTRUS, Markus-
RETTELBACH, Nikolaus-SUB-BARAMAN, Vignesh

(٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى  (٧٤)

جھاز تشفیر صوتي و جھاز فك تشفیر صوتي و طریقھ لتشفیر معلومات صوتیھ و طریقھ لفك 
تشفیر معلومات صوتیھ و برنامج كمبیوتر  باستخدام جدول تجزئھ محسن

(٥٤)

٦١/٣٦٥,٩٣٦ - PCT/EP٢٠١١/٠٦٢٤٧٨ (٣١)

٢٠.٠٧.٢٠١٠. - ٢٠/٠٧/٢٠١١ (٣٢)

US - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ L ١٩/٠٠ (٥١)

-١٧

٢٠١٣٠١٠٠٩٩ (٢١)

١٧/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

ENI S.P.A.- ITALY (٧١)

DE MARCHI, Eliana-POGGIO, Alessia-DI LULLO, Alberto, Giulio (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

ْطریقھ مراقبھ وتحلیل اوضاع خط االنابیب َ َ َ َ ُ
(٥٤)

MI ٢٠١٠ A ٠٠١٣٤٠ - PCT/EP٢٠١١/٠٦١٩٢٦ (٣١)

٢٠.٠٧.٢٠١٠. - ١٣/٠٧/٢٠١١ (٣٢)

IT - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ M ٣/٢٤ (٥١)

-١٨



١١ ١١

٢٠١٣٠١٠١٤٧ (٢١)

٢٨/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC.- UNITED STATES OF
AMERICA

(٧١)

SHAW, Thomas, J.-SMALL, Mark-ZHU, Ni (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

وسیلھ لتجمیع موائع الجسم تستخدم لمره واحده (٥٤)

١٢/٨٤٦,٤٠٢ - PCT/US٢٠١١/٠٤٤٦٦٨ (٣١)

٢٩.٠٧.٢٠١٠. - ٢٠/٠٧/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ M ٥/٣٢ (٥١)

-١٩

٢٠١٣٠٢٠١٧٢ (٢١)

٠٣/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE- FRANCE (٧١)

CHARLET, Emilie-MAUVERNAY, Bruno-POIROT, Charlotte-SINGH,
Laura Jane

(٧٢)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

لوح زجاجي لھ خصائص حاجبة ألشعة الشمس (٥٤)

١٠٥٦٥٣١ - PCT/FR٢٠١١/٠٥١٧٧٦ (٣١)

١٠.٠٨.٢٠١٠. - ٢٢/٠٧/٢٠١١ (٣٢)

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٣ C ١٧/٣٦ (٥١)

-٢٠



١٢ ١٢

٢٠١٣٠٢٠١٩٨ (٢١)

٠٦/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

BY ME S.R.L- ITALY (٧١)

FERRARI, Luciano (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

مقالة ذات غطاء مثقب (٥٤)

RM٢٠١٠A٠٠٠٤٤٩ - PCT/IT٢٠١١/٠٠٠٢٩٣ (٣١)

١١.٠٨.٢٠١٠. - ٠٩/٠٨/٢٠١١ (٣٢)

IT - IT (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٤٧ J ٣٧/١٢ (٥١)

-٢١

٢٠١٣٠٢٠٢٤٦ (٢١)

١٧/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

NTT DOCOMO, INC.- JAPAN (٧١)

MORIOKA, Yasufumi-TAKAHASHI, Hideaki-IWAMURA, Mikio-
HAGIWARA, Junichiro-YAMADA, Akira

(٧٢)

محمود رجـائى الـدقى (٧٤)

اتصاالت المحمولطریقة و محطة قاعده و مرحل عقده لنظام  (٥٤)

١٨١٩١٢-٢٠١٠ - PCT/JP٢٠١١/٠٦٨٣٢٢ (٣١)

١٦.٠٨.٢٠١٠. - ١٠/٠٨/٢٠١١ (٣٢)

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠٤ W ٧٢/٠٤;H ٠٤ W ١٦/٢٦ (٥١)

-٢٢



١٣ ١٣

٢٠١٣٠٢٠٢٥١ (٢١)

١٧/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

BIENZOBAS SAFFIE, Fernando Andres- CHILE (٧١)

BIENZOBAS SAFFIE, Fernando Andres (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

نظام وطریقھ لطباعھ ثنائیھ االبعاد على حامل طباعھ ثالثي االبعاد (٥٤)

٢٠١٠-٨٨٤ - PCT/CL٢٠١١/٠٠٠٠٤٧ (٣١)

١٩.٠٨.٢٠١٠. - ١٨/٠٨/٢٠١١ (٣٢)

CL - CL (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٤٤ C ٥/٠٤ (٥١)

-٢٣

٢٠١٣٠٣٠٣٥٣ (٢١)

٠٣/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION-.

UNITED STATES OF AMERICA

(٧١)

DAVIS, Eric, J.-MCCOLPIN, Glenn, R.-MARSIC, Scott, D.-
SWEATMAN, Ronald, E.

(٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

الكشف عن وتصحیح تدفق مائع غیر معفیما بین مناطق جوفیھ (٥٤)

١٢/٨٧٥,٢٣٥ - PCT/US٢٠١١/٠٣٦٦٥٢ (٣١)

٠٣.٠٩.٢٠١٠. - ١٦/٠٥/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٤٧/٠٠;G ٠١ V ٩/٠٢;E ٢١ B ٤٧/٠٤ (٥١)

-٢٤



١٤ ١٤

٢٠١٣٠٣٠٤٨٦ (٢١)

٢٤/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

SAIPEM S.p.A-ITALY (٧١)

ROLLA, Edoardo-ARDAVANIS, Kimon (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

وعاء حامل لمد  أنابیب بوعاء وضع أنابیب تحت الماء، وطریقة وعبوة لنقل االنابیب من وعاء 
حامل الى وعاء وضع خط انابیب تحت الماء

(٥٤)

MI٢٠١٠A٠٠١٧٣٩ - PCT/IB٢٠١٠/٠٠٣٣٦٢ (٣١)

٢٤.٠٩.٢٠١٠. - ٢٩/١٢/٢٠١٠ (٣٢)

IT - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٣ B ٢٧/٣٠, ٦/١٠ (٥١)

-٢٥

٢٠١٣٠٣٠٥١٤ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

عمرو دمحم محفوظ احمد ندا ـ مصر  (٧١)

عمرو دمحم محفوظ احمد ندا     (٧٢)

(٧٤)

حفاضھ نسائیھ مطوره یتم استعمالھا اما مفرده او فى طبقات (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ F ١٣/٥١٤;A ٦١ F ١٣/١٥ (٥١)

-٢٦



١٥ ١٥

٢٠١٣٠٤٠٥٥٧ (٢١)

٠٣/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

١-VOICEAGE CORPORATION-CANADA

٢-FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V- GERMANY

(٧١)

LEFEBVRE, Roch-NEUENDORF, Max-FUCHS, Guillaume-
RETTELBACH, Nikolaus-BESSETTE, Bruno-MULTRUS, Markus-
GRILL, Bernhard-WILDE, Stephan-GOURNAY, Philippe

(٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

ورمز جھاز وطریقھ لمعالجھ اشاره صوتیھ ولتوفیر حبیبات زمنیھ اعلى لمكالمھ موحده مدمجھ
) USAC(صوتى

(٥٤)

٦١/٣٩٠,٢٦٧ - PCT/EP٢٠١١/٠٦٧٣١٨ (٣١)

٠٦.١٠.٢٠١٠. - ٠٤/١٠/٢٠١١ (٣٢)

US - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-G ١٠ L ١٩/٠٠;G ١٠ L ٢١/٠٤;G ١٠ L ١٩/٠٢ (٥١)

-٢٧

٢٠١٣٠٤٠٥٧٩ (٢١)

٠٨/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

AKZO NOBEL POWDER COATINGS (NINGBO)CO.,LTD.-CHINA (٧١)

WANG, Lijun-BELL, Graeme Alan-JIANG, Wei-CHAKRAVORTY,
Nirmalya

(٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

االستر لتغطیة تركیبة وعملیة لتحضیره- مسحوق مھجن من الفلوروكربونات متعددة (٥٤)

PCT/CN١١١٥٤٩٢٥.٩- ٢٠١٠/٠٧٧٧٠٤ - PCT/CN٢٠١١/٠٨٠٧٣٣ (٣١)

١٣.١٠.٢٠١٠. - ١٨.٠٢.٢٠١١. - ١٣/١٠/٢٠١١ (٣٢)

CN - EP - CN (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٩ D ١٢٧/١٢; C ٠٩ D ١٦٧/٠٢, C ٠٩ D ٥/٠٠; (٥١)

-٢٨



١٦ ١٦

٢٠١٣٠٨١٢٧٨ (٢١)

٠٦/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

URBANTECH S.p.A.- ITALY (٧١)

TIZZONI, Giampaolo (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

ھیكل حاجز ضوضاء مزود بخصائص امتصاص الصوت وإعادة توجیھ الصوت، وماص للصوت 
األداء لالستخدام في ھذا الھیكلعالي 

(٥٤)

PI٢٠١١A٠٠٠٠١١ - PCT/IB٢٠١٢/٠٥٠٥٣٣ (٣١)

٠٧.٠٢.٢٠١١. - ٠٦/٠٢/٢٠١٢ (٣٢)

IT - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠١ F ٨/٠٠ (٥١)

-٢٩

٢٠١٣٠٨١٢٨٦ (٢١)

٠٦/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

SOLVAY SA- BELGIUM (٧١)

BLONDEL, Jean-Marie-HUMBLOT, CEDRIC (٧٢)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

عملیة لتنقیة فضلة (٥٤)

١١١٥٣٩٢٠.١ - PCT/EP٢٠١٢/٠٥٢١٩١ (٣١)

٠٩.٠٢.٢٠١١. - ٠٩/٠٢/٢٠١٢ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ D ١١/٠٢;C ٠٤ B ٧/٢٤;C ٠١ D ٣/٠٨ (٥١)

-٣٠



١٧ ١٧

٢٠١٣٠٩١٣٧١ (٢١)

٠١/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL INC.- UNITED STATES OF
AMERICA

(٧١)

ZEMLIN, Karl, E. (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

تجمیعة كتلة تغطیة (٥٤)

٦١/٤٤٨,٧٤٩-١٣/٣٦٩,٤٣٧ - PCT/US٢٠١٢/٠٢٦٧٢٩ (٣١)

٠٩.٠٢.٢٠١٢. - ٠٣.٠٣.٢٠١١. - ٢٧/٠٢/٢٠١٢ (٣٢)

US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٧ B ١/٠٦ (٥١)

-٣١

٢٠١٣٠٩١٣٨٧ (٢١)

٠٣/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION-

 UNITED STATES OF AMERICA

(٧١)

RIZVI, Syed Aijaz-RAJA, Hamayun Zafar (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

فعلي- نظم وطرق لرصد تشغیل بیانات لعدة ابار في زمن   (٥٤)

 PCT/US٢٠١١/٠٢٧٩١١ (٣١)

 - ١٠/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

 US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢١ B ٤٣/١٢ (٥١)

-٣٢



١٨ ١٨

٢٠١٣١٠١٥٨٤ (٢١)

١٠/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION-.

 UNITED STATES OF AMERICA

(٧١)

KILLOUGH, John E. (٧٢)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

یره الدقھ لتدفق في اوساط مسامیھمحاكاه متغ (٥٤)

  PCT/US٢٠١١/٠٣٢٠٣٤ (٣١)

١٢/٠٤/٢٠١١ (٣٢)

 US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠٦ G ٧/٥٠ (٥١)

-٣٣

٢٠١٣١٠١٦٣٤ (٢١)

٢٢/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.

 UNITED STATES OF AMERICA

(٧١)

EGGERT, Steve-SHEPHERD, Paul-WILKINSON, David-STEELE,
Graeme-SMITH, Trevor Paul Deaon-NGUYEN, Chau-BLALOCK,
Douglas Paul

(٧٢)

عبد الھادى للملكیھ الفكریــھ  (٧٤)

انظمھ وطرق نقل سائل بعیدا عن الشاطئ (٥٤)

٦١/٤٨٠,٣٦٨ - PCT/US٢٠١٢/٠٣٤٣٠٩ (٣١)

٢٨.٠٤.٢٠١١. - ١٩/٠٤/٢٠١٢ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٣ B ٣٥/٤٤;E ٢١ B ٧/١٣٢;E ٢١ B ١٥/٠٢ (٥١)

-٣٤



١٩ ١٩

٢٠١٣١٠١٦٦٧ (٢١)

٣٠/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

THE NEW RECLAMATION GROUP (PTY) LTD.- SOUTH AFRICA (٧١)

KASSEL, Harry Dean (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

ثیة الكھربائیةوحدة تسخین بالتیارات الح (٥٤)

٢٠١١/٠١٨١٠ - PCT/IB٢٠١٢/٠٥٢٠٧٨ (٣١)

٣٠.٠٤.٢٠١١. - ٢٦/٠٤/٢٠١٢ (٣٢)

ZA - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-H٠٥B ٦/١٠ (٥١)

-٣٥

٢٠١٣١١١٧٧٥ (٢١)

١٩/١١/٢٠١٣ (٢٢)

M-I L.L.C.- UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

LUYSTER, Mark-OFFENBACHER, Matthew (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

طریقة الكمال حفر بئر بادخال مائع مع عناصر قابلة لالنتفاخ (٥٤)

٦١/٥٨٩,٥٧١- ٦١/٤٨٨,٤٢٥ - PCT/US٢٠١٢/٠٣٨٤٩٤ (٣١)

٢٠.٠٥.٢٠١١. - ٢٣.٠١.٢٠١٢. - ١٨/٠٥/٢٠١٢ (٣٢)

US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨- C ٠٩ K ٨/٥٠٢, E ٢١ B ٤٣/٠٤; (٥١)

-٣٦



٢٠ ٢٠

٢٠١٣١٢١٨٤٣ (٢١)

٠٢/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

UNIBIND LIMITED- CYPRUS (٧١)

PELEMAN, Guido (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

عنصر لتصنیع مجلد رابط او لوحة عرض وطریقھ الستخدام ھذا العنصر لتصنیع المجلد الرابط او 
لوحة العرض

(٥٤)

٢٠١١/٠٣٥٧ - PCT/IB٢٠١٢/٠٠١١٣٥ (٣١)

١٤.٠٦.٢٠١١. - ١١/٠٦/٢٠١٢ (٣٢)

BE - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-B٤٢C ٧/٠٠; B٤٢C ٩/٠٠;G٠٩F ١٥/٠٢; B٤٢F ١٣/٠٠; B٤٢D ٣/٠٠ (٥١)

-٣٧

٢٠١٣١٢١٨٦٣ (٢١)

٠٥/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

ROYCE WALKER & CO., LTD- UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

RATNER, Joel, S. (٧٢)

راحمد اللبادسم (٧٤)

وحدات وطرق لتكییف الوقود (٥٤)

١٣/١٥٦,٠٩٣ - PCT/US٢٠١٢/٠٣٦٩٩٤ (٣١)

٠٨.٠٦.٢٠١١. - ٠٩/٠٥/٢٠١٢ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠٢ M ٢٧/٠٢ (٥١)

-٣٨



٢١ ٢١

٢٠١٣١٢١٨٨٤ (٢١)

١٠/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED- BRITISH
VIRGIN LSLANDS

(٧١)

LITVINETS, Fedor N.-LYAPUNOV, Konstantin M.-WILLBERG, Dean
M-MAKARYCHEV-MIKHAYLOV-BROWN, J. Ernest-MIKHAYLOV,
Alexander V.-BURUKHIM, Alexander A.-LESKO, Timothy M.-
KOSAREV, Ivan V.-BOGDAN, Andrey V.-MEDVEDEV, Anatoly V.

-PENA, Alejandro-ABBOTT, Jonathan-MEDVEDEV, Oleg;

(٧٢)

للملكیة الفكریة عبد الھادى  (٧٤)

زالةالضافیة قابلة لاطریقة وضع مادة حشو دعمى غیر متجانسة فى صدع مع مادة مالئة قیاسیة  (٥٤)

٦١/٥٢٠,٧٨٨- ١٣/٤٩٤,٥٠٣ - PCT/US٢٠١٢/٠٤٢١٨٠ (٣١)

١٢.٠٦.٢٠١٢. - ١٥.٠٦.٢٠١١. - ١٣/٠٦/٢٠١٢ (٣٢)

US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٤٣/٢٦٧ (٥١)

-٣٩

٢٠١٣١٢١٩٢٧ (٢١)

١٧/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED- UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

FURLAN, Wayne-GAUDETTE, Sean-JOHNSON, Michael-XU, Zhiyue-
MAZYAR, Oleg A-GUEST, Randall-CARREJO, Nicholas

(٧٢)

ناھد ودیع رزق  (٧٤)

طریقة للتحكم في معدل التآكل لجسیمات سبیكة ، و جسیم سبیكة لھا معدل تآكل متحكم بھ و سلع 
تتضمن علي الجسیم

(٥٤)

١٣/١٩٤,٢٧١ - PCT/US٢٠١٢/٠٤٧١٦٣ (٣١)

٢٩.٠٧.٢٠١١. - ١٨/٠٧/٢٠١٢ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٢٣ F ١١/٠٠ (٥١)

-٤٠



٢٢ ٢٢

٢٠١٣١٢٢٠٠٤ (٢١)

٣٠/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

SHISHAPRESSO S.A.L.- LEBANON (٧١)

EL HAJJ, Georges-JABER, Nabil-JALLOUL, Samer (٧٢)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

كبسولھ من ماده قابلھ للتدخین معباه مسبقا (٥٤)

٦١/٥٠٣.١٨٧- PCT/GB٢٠١٢/٠٥٠٠٦٧ (٣١)

٣٠.٠٦.٢٠١١. - ١٣/٠١/٢٠١٢ (٣٢)

EP - GB (٣٣)

Int.Cl.٨-A٢٤D ١/١٤ (٥١)

-٤١



٢٣ ٢٣

انبی
٢٠١٦یونیوبالبراءات الصادرة خالل شھر  



٢٤ ٢٤

٢٧٥٦٠ (١١)

٢٠١١٠٧١٢٧٥ (٢١)

٣١/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Klosterhofstrasse ١ ٨٠٣٣١ Munchen (DE),

(٧١)

BAUER, Heinz-GARTHE, Daniel-SAPPER, Rainer (٧٢)

(٧٣)

للملكیھ الفكریھ مكتب عبد الھادى (٧٤)

تیار غنى بالھیدروكربون عملیة تسییل  (٥٤)

١٠ ٢٠٠٩ ٠٠٨ ٢٣٠.١-PCT/EP٢٠١٠/٠٠٠٦١٤ - EP٢٠١٠/٠٠٠٦١٤ (٣١)

١٠.٠٢.٢٠٠٩. - ٠٢.٠٢.٢٠١٠. - ٠٢/٠٢/٢٠١٠ (٣٢)

١-

DE - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٥ J ١/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٦١ (١١)

٢٠١٢٠٥٠٨٩٤ (٢١)

١٧/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

FIVES STEIN

١١٢-١٠٨ avenue de la Libert -  F-٩٤٧٠٠ MAISONS ALFORT (FR), N.A,
FR

(٧١)

KUHN, Wolf Stefan-PAHMER, FranCois (٧٢)

دمحم دمحم بكیر  (٧٤)

وشریط زجاجى تم الحصول علیھ طریقھ للطباعھ المتواصلھ لتركیبات دقیقھ على شریط زجاجى ،
بھذه الطریقھ

(٥٤)

٠٩/٠٥٥٥٤-PCT/IB٢٠١٠/٠٥٤٩٧٧ (٣١)

١٩.١١.٢٠٠٩. - ٠٣.١١.٢٠١٠. (٣٢)

٢-

FR - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٣ B ١٣/٠٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٥٦٢ (١١)

٢٠١٢٠١٠٠٢٩ (٢١)

٠٥/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

مود السعدى دمحم صالحمح. أ

ع.م.برج نور الحمص ـ مركز اجا ـ الدقھلیة ـ ج

(٧١)

محمود السعدى دمحم صالح. أ (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

محرك یعمل بحركة االمواج لتولید الكھرباء (٥٤)

٣-

Int.Cl.٨-F ٠٣ B ١٣/١٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٦٣ (١١)

٢٠١١١١١٨٨٦ (٢١)

٠٣/١١/٢٠١١ (٢٢)

معھد بحوث البترول 

ع.م.ش احمد الزمر ـ حى الزھور ـ مدینھ نصر ـ ج

(٧١)

محسن شحاتھ مصطفى دمحم . د (٧٢)

(٧٣)

تامر حامد عبد السمیع ـ خالد على عبد الطاھر ـ مفوض  (٧٤)

ایوناتھا الفوق مشبعة                                     طریقة لتحضیر اكاسید نانونیة التركیب لبعض العناصر من محالیل  (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

٤-

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ F ٧/٣٤;C ٠١ G ١/٠٢;C ٠١ G ٥٣/٠٤;C ٠١ G ٣٩/٠٢;C ٠١ G
٥١/٠٤;C ٠١ G ٢٣/٠٤

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٦ ٢٦

٢٧٥٦٤ (١١)

٢٠١٣١٢١٩٣٠ (٢١)

١٧/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

معھد بحوث البترول 

ع.م.ش احمد الزمر ـ حى الزھور ـ مدینھ نصر ـ ج

(٧١)

شیماء حمد السید ـ .ریم كمال كامل فرج ـ د. د–نیرمین حنفى دمحم / د.احمد دمحم احمد الصباغ ـ أ. د.ا
نیرمین السید میسور. د.ا

(٧٢)

(٧٣)

خالد على عبد الظاھر (٧٤)

"طریقة لتحضیر حافظة للكور البترولي الناتج من عملیات الحفر" (٥٤)

٥-

Int.Cl.٨-C ٠٨ L ٩١/٠٦;B ٢٢ C ٣/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٦٥ (١١)

٢٠١٢٠٤٠٦٨٣ (٢١)

١١/٠٤/٢٠١٢ (٢٢)

صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة 

ع.م.ش القصر العینى ـ ج١٠١م العالى والبحث العلمى ـ الدور العاشر ـ مبنى وزارة التعلی

(٧١)

حسن عبد الرازق عبد المولى / د.ا (٧٢)

(٧٣)

مفوض- مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (٧٤)

لودر مفصلى أمامي على الجرار للشحن المیكانیكى لقصب السكر وتشغیل الھ قطع التربھ (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

٦-

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ B ٤٩/٠٤& E٠٢F٣/٧٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧ ٢٧

٢٧٥٦٦ (١١)

٢٠١٣٠٥٠٨٩٩ (٢١)

٢٦/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

PGS Geophysical AS

Strandveien ٤ N-١٣٦٦,

(٧١)

Steve Bishop - Martin Widmaier - Stian Hegna - Walter Sollner (٧٢)

(٧٣)

دمحم كامل مصطفى (٧٤)

تقنیات مسح زلزالى مع إضاءة المناطق الممكن تحدیدھا من انعاكاسات ذات مستوى اولى وعالى  (٥٤)

١٣/٤٨٥.٥٥٢ - (٣١)

٣١.٠٥.٢٠١٢. - (٣٢)

٧-

US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ V ١/٣٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٦٧ (١١)

٢٠١٣٠١٠١٠٦ (٢١)

٢٠/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED

PO Box ٤٧٤٠ Houston, Texas ٤٧٤٠-٧٧٢١٠ (US)

(٧١)

CHAKRABORTY, Soma-XU, Zhiyue-AGRAWAL, Gaurav (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

مركب معدني لمادة خاللیة بحجم نانو (٥٤)

١٢/٨٤٧,٥٩٤ -PCT/US٢٠١١/٠٤٣٠٣٦ (٣١)

٣٠.٠٧.٢٠١٠. - ٠٦/٠٧/٢٠١١ (٣٢)

٨-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٨٢ B ١/٠٠;B ٢٢ F ١/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨ ٢٨

٢٧٥٦٨ (١١)

٢٠١٣١٠١٦٥٣ (٢١)

٢٧/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

SGS NORTH AMERICA INC.

٢٠١ Route ١٧ North ٧th Floor Rutherford, New Jersey -US

(٧١)

MULLINGS, Graham M.-KRIEL, Wayne A. (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

تحلیل موائع خزان مكیفة الضغط (٥٤)

٦١/٤٨٠,٠١٧- ١٣/٤٥٥,٦٨٨ -PCT/US٢٠١٢/٠٣٥٤٤٥ (٣١)

٢٥.٠٤.٢٠١٢. - ٢٨.٠٤.٢٠١١. - ٢٧.٠٤.٢٠١٢. (٣٢)

٩-

US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ N ٣٠/١٢;G ٠١ N ٣٣/٢٨;G ٠١ N ٣٣/٢٤;G ٠١ N ٣٠/٨٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٩ ٢٩

٢٧٥٦٩ (١١)

٢٠١٣٠٣٠٤٤٢ (٢١)

١٩/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

AL.PI. S.R.L

CRISTOFORO COLOMBO ٥٠٤,I-٦٢٠١٢ Civitanova Marche (IT)

(٧١)

BIANCUCCI, Demetrio-BRASCA, Alfredo (٧٢)

(٧٣)

ھارونشحاتھ ماجده  (٧٤)

نعل أحذیة لھ عنصر رأسى واحد أو أكثر مطوى واحد فوق اآلخر، قابل لالنبساط و قابل للتكیف  
مع العرض المختلف لقالب تجمیع الجزء العلوى و مع تغیرات تشكیل بنیة الرجل، حتى بصورة  

یمةمستد

(٥٤)

AN٢٠١٠A٠٠٠١٩٣ – PCT/EP٢٠١١/٠٠٢٢٨٥ (٣١)

٠٤.١١.٢٠١٠. - ٠٩/٠٥/٢٠١١ (٣٢)

١٠-

IT (٣٣)

Int.Cl.٨-A٤٣B ٣/٢٦; A٤٣B١٣/١٨,B٢٩D ١٣/١٦, B٢٩D ٣٥/٠٠, ٣٥/١٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٧٠ (١١)

٢٠١٣٠٥٠٨٠٠ (٢١)

١٢/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

LONATIS  , P.A.

Via Francesco Lonati, ٣ I-٢٥١٢٤ Brescia (IT)

(٧١)

LONATI, Ettore-LONATI, Tiberio-LONATI, Fausto (٧٢)

ھارونشحاتھ ماجده  (٧٤)

ماكینة دائریة مزدوجة االسطوانات و بصفة خاصة لحبك أصناف الجوارب و المالبس الداخلیة و ما 
شابھ، ذات آلیة تشغیل مبسطة

(٥٤)

MI٢٠١٠A٠٠٢٢٢٧ – PCT/EP٢٠١١/٠٦٦٥٣٠ (٣١)

٠٢.١٢.٢٠١٠. - ٢٢/٠٩/٢٠١١ (٣٢)

١١-

IT - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-D ٠٤ B ٩/١٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٥٧١ (١١)

٢٠١٢١٠١٧٣٦ (٢١)

١٠/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

OMYA international AG

Baslerstra ٤٢ CH-٤٦٦٥ Oftringen (CH)

(٧١)

HERSCHE, Emil-BURKHALTER, Rene (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

تركیبة للقولبة بالنفخ (٥٤)

١٠١٥٩٦٤٨.٤-PCT/EP٦١/٣٤٢,٧٤٨-٢٠١١/٠٥٥٦٤٦ (٣١)

١٢.٠٤.٢٠١٠. - ١١.٠٤.٢٠١١. - ١٩.٠٤.٢٠١٠. (٣٢)

١٢-

EP - EP - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٨ L ٢٣/٠٦;B ٢٩ C ٤٩/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٧٢ (١١)

٢٠١٣٠٥٠٩٣٤ (٢١)

٣٠/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

٢١٠٧ Citywest Boulevard Building ٢ Houston, TX ٣٠٢١-٧٧٠٤٢ (US)

(٧١)

JOHNSON, William, Douglas-GARCIA, Alejandro-RODRIGUEZ, Jose,
Antonio-SAPUTELLI, Luigi, Alfonso-MIJARES, Gerardo

(٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

انظمة وطرق لتقلیل زمن تشغیل نموذج محاكي الخزان (٥٤)

- PCT/US٢٠١٠/٠٥٨٤٤١ (٣١)

 - ٣٠/١١/٢٠١٠ (٣٢)

١٣-

 US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠٦ F ١٥/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣١ ٣١

٢٧٥٧٣ (١١)

٢٠١٠٠٨١٣٣١ (٢١)

٠٨/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

المركز القومى للبحوث

ع.م.ج. ش البحوث المركز القومى للبحوث مكتب اتصال بالبراءات الدقى ٣٣

(٧١)

سید فاطمة نادى طھ / كریمة دمحم منیر حجاج ـ السیده. د.ك دمحم المال ـ اودمحم مبر. د.أ (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

تحضیر مواد ربط جدیده لطباعھ االقمشھ المختلفھ باستخدام ملونات البیجمنت فى حجم الننو وفى 
صوره صلبھ

(٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

١٤-

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٨ G ١٨/٠٠;C ٠٩ D ١٧٥/٠٠;C ٠٩ D ١١/١٠١;C ٠٩ D ١١/٠٢ (٥١)

سنوات ٧: ةمدة الحمای

٢٧٥٧٤ (١١)

٢٠٠٧٠١٠٠٣٥ (٢١)

٢٤/٠١/٢٠٠٧ (٢٢)

المركز القومى للبحوث

ع.م.ج. ش البحوث المركز القومى للبحوث مكتب اتصال بالبراءات الدقى ٣٣

(٧١)

ل- الى خلی ل بس دى خلی جمال عبد المجید عبد الغنى – وج

-ھناء یشوع رزق هللا  د عبد الغنى عایدة ابراھیم السی

(٧٢)

(٧٣)

ماجده محسب السید  (٧٤)

عقاقیر جدیده ذات تاثیر جنسى منشط اندروجینیھ اكثر امانا من التیستوستیرون (٥٤)

١٥-

Int.Cl.٨-C ٠٧ J ٧١/٠٠;A ٦١ K ٣١/٥٦٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٢ ٣٢

٢٧٥٧٥ (١١)

٢٠١١١١١٩٩٤ (٢١)

٢٧/١١/٢٠١١ (٢٢)

THE QUEENS UNIVERSTY OF BELFAST

University Road Belfast Antrim BT٧ ١NN (GB)

(٧١)

GOODRICH, Peter -ANDERSON, Kris-HARDACRE, Chris (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

عملیھ الزالھ االحماض العضویھ من الزیت الخام ونواتج تقطیر الزیت الخام (٥٤)

٠٩٠٨٩٨٦.٣ - PCT/GB٢٠١٠/٠٥٠٥٤٨ (٣١)

٢٦.٠٥.٢٠٠٩. - ٣٠/٠٣/٢٠١٠ (٣٢)

١٦-

GB - GB (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٧ C ٢١١/٠٠;C ٠٧ D ٢٣٣/٠٠;C ١٠ G ٢٥/٠٠;C ١٠ G ٢١/٢٨;C
١٠ G ٢١/٢٧

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٧٦ (١١)

٢٠١٣٠٤٠٦٧٣ (٢١)

٢١/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

METHANOL CASALE SA

Via Giulio Pocobelli, ٦ CH-٦٩٠٠ Lugano-Besso (CH)

(٧١)

LAURENZI, Fabio (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

عملیھ، ووحده النتاج المیثانول بطبقات حفزیھ متساویھ الحراره (٥٤)

١٠١٨٨٥٣٧.٤ - PCT/EP٢٠١١/٠٦٣٤٩٠ (٣١)

٢٢.١٠.٢٠١٠. - ٠٤/٠٨/٢٠١١ (٣٢)

١٧-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ J ٨/٠٤;C ٠٧ C ٣١/٠٤;C ٠٧ C ٢٩/١٥٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٥٧٧ (١١)

٢٠١٢١٢٢١٢٩ (٢١)

٢٥/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

SABAF S.P.A

Via Dei Carpini, ١ I-٢٥٠٣٥ Ospitaletto (BS) (IT)

(٧١)

BETTINZOLI, Angelo (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

موقد غازى    (٥٤)

- PCT/IT٢٠١٠/٠٠٠٢٩٠ (٣١)

 - ٣٠/٠٦/٢٠١٠ (٣٢)

١٨-

IT (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٣ D ١٤/٠٦;F ٢٣ D ١٤/٨٢;F ٢٣ D ١٤/٦٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٧٨ (١١)

٢٠١٢٠٦١١٤١ (٢١)

١٩/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

-NotaSys SAKBA

٥٥, Avenue du Grey PO Box ٣٤٧ CH-١٠٠٠ Lausanne ٢٢ (CH)

(٧١)

SCHAEDE, Johannes, Georg-SCHWITZKY, Volkmar, Rolf (٧٢)

(٧٣)

اللباد احمدسمر (٧٤)

الھ طباعھ بنقش غائر مزوده بحاضن متحرك حامل السطوانھ تجمیع حبر (٥٤)

٠٩١٨٠٣١٨.٩ –PCT/IB٢٠١٠/٠٥٥٩٤٣ (٣١)

٢٢.١٢.٢٠٠٩. - ٢٠/١٢/٢٠١٠ (٣٢)

١٩-

EP - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٤١ F ٩/٠٢;B ٤١ F ١٣/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٣٣



٣٤ ٣٤

٢٧٥٧٩ (١١)

٢٠١٣٠٦١١٠١ (٢١)

٢٥/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

١, Toyotacho, Toyota-shi, Aichi ٤٧١٨٥٧١ (JP)

(٧١)

TAKESHIMA, Shinichi-NAKAMURA, Norihiko (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

عملیة إلنتاج الھیدروجین (٥٤)

٢٩٤٠٨٥-٢٠١٠ - PCT/JP٢٠١١/٠٧٨٨٤٥ (٣١)

٢٨.١٢.٢٠١٠. - ٠٧/١٢/٢٠١١ (٣٢)

٢٠-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ B ٣/٠٦;C ٠١ B ١٧/٥٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٥ ٣٥

٢٧٥٨٠ (١١)

٢٠١٣٠٤٠٦١٦ (٢١)

١١/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

S.A .BIOTECNOLOGIA DAS PLANTAS ,CONSUMO EM VERDE

Parque Technologico de Cantanhede, NUcleo ٠٤ Lote ٢ P-١٩٧-٣٠٦٠
Cantanhede (PT)

(٧١)

DE SEIXAS BOAVIDA FERREIRA, Ricardo Manuel-VALADAS DA
SILVA MONTEIRO, Sara Alexandra-CARREIRA, Alexandra Manuela
LourenCo

(٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

أو قتل مسببات المرض النباتیة فى الكائن الحى الدقیق تشتمل على اعطاء /طریقة لتثبیط نمو و
روبات من عامل خالبي وببتیدمركبات مضادة للمیك

(٥٤)

١٠٥٣٣٢-١٠١٧٢٨٢.٣ - PCT/EP٢٠١١/٠٦٧٨٢٨ (٣١)

١٣.١٠.٢٠١٠. - ١٢.١٠.٢٠١٠. - ١٢/١٠/٢٠١١ (٣٢)

٢١-

GB - PT - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٣/٠٠;A ٠١ N ٣٧/٤٤;A ٠١ P ١/٠٠;A ٠١ N ٦٥/٢٠;A ٠١ N
٣٧/٤٦

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٦ ٣٦

٢٧٥٨١ (١١)

٢٠١٢٠٨١٣٦٧ (٢١)

٠٥/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

ZIBO NATERGY CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD

No. ٢ Mintai Road, Minying Park, Hi-New Technological Industrial
Development Zone Zibo, Shandong ٢٥٥٠٨٨ (CN)

(٧١)

LIU, Angfeng (٧٢)

(٧٣)

باد سمراحمد الل (٧٤)

جھاز محرك تفاضلي لدرجھ الحراره (٥٤)

٢٠١٠١٠١١١٢٠٩.٧ - PCT/CN٢٠١١/٠٠٠١٩٨ (٣١)

٠٩.٠٢.٢٠١٠. - ٠٩/٠٢/٢٠١١ (٣٢)

٢٢-

CN - CN (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠٣ G ٧/٠٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٨٢ (١١)

٢٠٠٩٠٦٠٨٣٣ (٢١)

٠٦/٠٢/٢٠٠٩ (٢٢)

CASALE S.A.

Via Giulio Pocobelli, ٦,CH-٦٩٠٠ Lugano-Besso, CH

(٧١)

BEDETTI, Gianfranco-FILIPPI, Ermanno-ZANICHELLI, Luca (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

عملیة إلنتاج غاز تخلیق وجھاز خاص بذلك (٥٤)

٠٦٠٢٤٩٦٨.٧ - PCT/EP٢٠٠٧/٠١٠٠٦٧ (٣١)

٠٢.١٢.٢٠٠٦. - ٢١/١١/٢٠٠٧ (٣٢)

٢٣-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ B ٣/٣٨;B ٠١ J ٨/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٥٨٣ (١١)

٢٠١٢١٢٢٠٢١ (٢١)

٠٦/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

NEOPERL GMBH

Klosterrunsstr. ١١ ٧٩٣٧٩ M - llheim (DE)

(٧١)

STEIN, Alexander-SCHNELL, Thomas (٧٢)

(٧٣)

وجدى نبیھ عزیز عزت (٧٤)

بھا وحده حشو صحیھ) الشاور(وحده حشو صحیھ ومعدات للدش  (٥٤)

٢٠ ٢٠١٠ ٠٠٩ ١٣٥.٧ - PCT/EP٢٠١١/٠٠١٢١٢ (٣١)

١٦.٠٦.٢٠١٠. - ١١/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

٢٤-

DE - DE (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٣ C ١/٠٤;F ١٦ L ١٥/٠٠;E ٠٣ C ١/٠٨٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٨٤ (١١)

٢٠١٢١٢٢١٢٧ (٢١)

٢٥/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

SHARP KABUSHIKI KAISHA

٢٢-٢٢, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka ٥٤٥٨٥٢٢ (JP)

(٧١)

OHTSUKA, Masaki-SHIRAICHI, Yukishige-TAKAHASHI, Masaya (٧٢)

(٧٣)

رجسونیا فائق ف (٧٤)

وملقم سوائل, قالب صب , مروحة  (٥٤)

١٤٦٠٥١-٢٠١٠ - PCT/JP٢٠١١/٠٦١٩٨٥ (٣١)

٢٨.٠٦.٢٠١٠. - ٢٥/٠٥/٢٠١١ (٣٢)

٢٥-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠٤ D ٢٩/٣٠;F ٠٤ D ١٧/٠٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٣٧



٣٨ ٣٨

٢٧٥٨٥ (١١)

٢٠١٣٠١٠٠١٨ (٢١)

٠٣/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

ISHISIARA SANGYO RAISHA, LTD

١٥-٣, Edobori ١-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka ٥٥٠٠٠٠٢ (JP)

(٧١)

SANO, Mitsuo-AWAZU, Takao-NAKAGAWA, Akira (٧٢)

سھیر میخائیل رزق (٧٤)

معلق مبید لالفات على أساس مائى (٥٤)

١٥٧٢٩٥-٢٠١٠ - PCT/JP٢٠١١/٠٦٥٧٤٧ (٣١)

٠٩.٠٧.٢٠١٠. - ٠٥/٠٧/٢٠١١ (٣٢)

٢٦-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٢٥/٣٠;A ٠١ N ٥١/٠٠;A ٠١ N ٤٧/١٨;A ٠١ N ٤٣/٤٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٨٦ (١١)

٢٠١٣١١١٧٨٦ (٢١)

٢٠/١١/٢٠١٣ (٢٢)

CANON KABUSHIKI KAISHA

٢-٣٠, Shimomaruko ٣-chome, Ohta-ku, Tokyo ١٤٦٨٥٠١ (JP)

(٧١)

NAGASHIMA, Toshiaki-OKINO, Ayatomo-JIMBA, Manabu-
MURAKAMI, Katsuya-TAZAWA, Fumio

(٧٢)

ناھد ودیع ترزى (٧٤)

وعاء تغذیھ وحده مطور و نظام تغذیھ وحده مطور (٥٤)

١٢٦١٣٧-٢٠١١ - PCT/JP٢٠١٢/٠٦٥٠٦٢ (٣١)

٠٦.٠٦.٢٠١١. - ٠٦/٠٦/٢٠١٢ (٣٢)

٢٧-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠٣ G ١٥/٠٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٩ ٣٩

٢٧٥٨٧ (١١)

٢٠١١٠٧١١٥٩ (٢١)

٠٧/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

UNILEVER PLC

.٤١٤٢٤ of Unilever House ١٠٠ Victoria Embankment, London Greater
London EC٤Y ٠DY (GB)

(٧١)

DAGAONKAR, Manoj, Vilas-WASKAR, Morris-MAJUMDAR, Udayan (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

مرشح وجھاز ترشیح بالجاذبیة  (٥٤)

١٠٠٧/MUM/١٨٠-٢٠٠٩/MUM/٢٠٠٩ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٦٧٩٢٩ (٣١)

١٧.٠٤.٢٠٠٩. - ٣٠.٠١.٢٠٠٩. - ٢٤/١٢/٢٠٠٩ (٣٢)

٢٨-

IN - IN - IN (٣٣)

Int.Cl.٨-B٠١D ٢٩/٢١; B٠١D ٢٩/٥٨;C٠٢F ١/٠٠;B٠١D ٣٩/٢٠;B٠١D ٣٩/٠٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٨٨ (١١)

٢٠١٣٠٤٠٥٩٩ (٢١)

١٠/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

KHD HUMBOLDT WEDAG GMBH

Colonia-Allee ٣ ٥١٠٦٧ Koln (DE)

(٧١)

ELORANTA, Jarmo-ZENKER, Klaus-OKKA, Hakan-HOHNE, JOrg-
SYBON, AndrE

(٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

طریقھ لتبرید ماده كتلیھ ساخنھ وجھاز تبرید (٥٤)

١٠ ٢٠١٠ ٠٥٥ ٨٢٥.٧ - PCT/EP٢٠١١/٠٧٢٦١٥ (٣١)

٢٣.١٢.٢٠١٠. - ١٣/١٢/٢٠١١ (٣٢)

٢٩-

DE - DE (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٤ B ٧/٤٧;F ٢٧ D ١٥/٠٢;F ٢٧ B ٧/٣٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٥٨٩ (١١)

٢٠١٣٠٩١٣٩٨ (٢١)

٠٤/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

ALSTOM TECHNOLOGY LTD

Brown Boveri Strasse ٥٤٠٠-  ٧ Baden, CH

(٧١)

SACK Michael,-FRIESS Markus, DE -MONTRESOR Paolo (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

تجمیعة و طریقة برج شمسي مركز (٥٤)

١٢١٨٥٠٥٩/٨ - (٣١)

١٩.٠٩.٢٠١٢. - (٣٢)

٣٠-

EP (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٤ H ١٢/٣٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٩٠ (١١)

٢٠١١٠٩١٥٢٣ (٢١)

١٤/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

RHODIA OPERATIONS

٤٠ rue de la Haie Coq F-٩٣٣٠٦ Aubervilliers (FR)

(٧١)

EDMUNDS, Stephanie-JONES, Chris-FELLOWS, Alan (٧٢)

(٧٣)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

تركیب مبید حیوي ثابت (٥٤)

٦١/١٦٠. ٥٤٠ - PCT/EP٢٠١٠/٠٥١١٩٤ (٣١)

١٦.٠٣.٢٠٠٩. - ٠١/٠٢/٢٠١٠ (٣٢)

٣١-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٢٥/٢٢;A ٠١ N ٣٣/١٢;A ٠١ N ٣٧/٤٤;C ٠٢ F ١/٥٠;A ٠١ N
٥٧/٣٤;A ٠١ P ١/٠٠;A ٠١ N ٣٧/٤٦

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٤٠



٤١ ٤١

٢٧٥٩١ (١١)

٢٠١١٠٨١٣٩٣ (٢١)

٢٢/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

VICAT

Tour Manhattan ٦ place de l'Iris F-٩٢٠٩٥ Paris La Defense (FR)

(٧١)

PASQUIER, Michel-ROGAT, Damien (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

تركیبات لالستخدام فى تحضیر الخرسانھ بدون اضافھ ماء        (٥٤)

٠٩/٥١١٥١ - PCT/FR٢٠١٠/٠٥٠٣١٢ (٣١)

٢٤.٠٢.٢٠٠٩. - ٢٤/٠٢/٢٠١٠ (٣٢)

٣٢-

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٤ B ١٤/٠٦;C ٠٤ B ٤٠/٠٦;C ٠٤ B ٢٤/٢٦;C ٠٤ B ١٨/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٩٢ (١١)

D١٢٠٠٧١٢١٤٦٧ (٢١)

٢٦/١٢/٢٠٠٧ (٢٢)

)ITALY(CASTFUTURA SPA

N.A, IT

(٧١)

OFFREDI, GIORGIO (٧٢)

(٧٣)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

للشىفرن او موقد  (٥٤)

PCT/EP٢٠٠٦/٠٦٣٠٦٨-SV ٢٠٠٥A٠٠٠٠٢٣ - (٣١)

٠٩.٠٦.٢٠٠٦. - ٣٠.٠٦.٢٠٠٦. - (٣٢)

٣٣-

EP - IT (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٣ D ١٤/١٠;F ٢٤ C ٣/٠٨;F ٢٣ D ٣/٠٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٥٩٣ (١١)

٢٠١٢١٢٢٠٧٢ (٢١)

١٧/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

EVONIK ROHM GMBH

Kirschenallee ٦٤٢٩٣ Darmstadt (DE)

(٧١)

SCHULTES, Klaus-BATTENHAUSEN, Peter-BECKER, Ernst-
STROHKARK, Sven

(٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

عملیةإلنتاج وحدات خلیة شمسیة (٥٤)

١٠٢٠١٠٠٣٠٥٠٨.١ - PCT/EP٢٠١١/٠٥٩٠٠٢ (٣١)

٢٥.٠٦.٢٠١٠. - ٠١/٠٦/٢٠١١ (٣٢)

٣٤-

DE - DE (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠١ L ٣١/٠٤٨;C ٠٨ K ٥/٢٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٩٤ (١١)

٢٠١٢٠٥٠٨٠٧ (٢١)

٠٢/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

I RPLAST S.P.A

Zona Wanda Travino - Strada Val Brough Dcommpoly Ferencz IT

(٧١)

PIETRO LODICE-MICHAEL PIERSE (٧٢)

(٧٣)

اھد ودیع رزقن (٧٤)

شرائح متعدده الطبقات (٥٤)

MI٢٠١١A٠٠٠٧٧٠ - (٣١)

٠٦.٠٥.٢٠١١. - (٣٢)

٣٥-

IT (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٣٢ B ٢٧/٠٨;B ٣٢ B ٧/٠٢;B ٣٢ B ٢٧/٣٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٤٢



٤٣ ٤٣

٢٧٥٩٥ (١١)

٢٠١٢١١١٩٢١ (٢١)

١٩/١١/٢٠١٢ (٢٢)

DEKORASYON VE EKIPMANLARI TICARETHAREMLIK GIDA
SANAYI LIMITED SIRKETI

Tesvikiye Cad. ١٠٥. Sadun Apt, Kat : ٦, D ١٣ Sisli Istanbul (TR) TR

(٧١)

KOC, Caroline, N.-LOVALVO, Sally, Ann-YENTUR, Nil, Banu (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

جھازكبسولھ لصب مسحوق في  (٥٤)

٢٠١٠/٠٤٣٤٧ - PCT/IB٢٠١١/٠٥٢٣٦٠ (٣١)

٣١.٠٥.٢٠١٠. - ٣٠/٠٥/٢٠١١ (٣٢)

٣٦-

TR - TR (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٥ D ٨٥/٨٠٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٩٦ (١١)

٢٠١٢١٠١٨١٩ (٢١)

٢٣/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

VICAT

TOUR MANHATTAN ٦ Place de l'Iris F-٩٢٠٩٥ Paris la Defense (FR)

(٧١)

BOURGEOIS, Marcel (٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

كبس/ اداة لطحن المواد الغیر عضویھ  ذات اسطوانھ كبس  ضغط  (٥٤)

١٠/٥٣٣١٩ - PCT/FR٢٠١١/٠٥٠٩٢٢ (٣١)

٢٩.٠٤.٢٠١٠. - ٢١/٠٤/٢٠١١ (٣٢)

٣٧-

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠٢ C ٢٣/١٤;B ٠٢ C ٤/٠٢;B ٠٢ C ٢٣/٣٢;B ٠٢ C ٢٣/٣٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٤ ٤٤

٢٧٥٩٧ (١١)

٢٠٠٥٠٤٠١١٣ (٢١)

٠٦/٠٤/٢٠٠٥ (٢٢)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (٧١)

HARAGUCHI, Yoshikazu-SUMIDA, Takumi-MIYAMURA, Shin-TAI,
Kuninori-ITOTANI, Motohiro-KURODA, TaKeshi-SASAKI, Hirofumi-
Hiroyuki HASHIZUME-MATSUMOTO, Makoto-HASEGAWA, Tetsuya-
KOMATSU,  MAKOTO-KURODA HIDEAKI-TSUBOUCHI
HIDETSUGU-MATSUZAKI, TAKAYUKI -TOMISHIGE , Tatsuo -
SEIKE, YUJI-KAWASAKI, Masanori

(٧٢)

(٧٣)

دمحم دمحم بكیر (٧٤)

اوكسازوالت كقاتل للبكتریا[  ب - ٢،١]نیترو امیدازو  - ٦-ثانى ھیدرو-٣، ٢مركبات (٥٤)

٢٩٨٢٥٩-٢٠٠٢-PCT/JP٢٠٠٣/٠١٣٠٧٠ - (٣١)

١١.١٠.٢٠٠٢. - ١٠.١٠.٢٠٠٣. - (٣٢)

٣٨-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٣١/٤١;A ٦١ K ٣١/٤٢٤;A ٦١ K ٣١/٤٢٥;A ٦١ K
٣١/٤٤٢٧;A ٦١ K ٣١/٤٥٢٣;A ٦١ K ٣١/٤٥٤;C ٠٧ D ٥١٩/٠٠;A ٦١ K

٣١/٤٩٦;A ٦١ K ٣١/٥٥١;A ٦١ P ٣١/٠٦;C ٠٧ D ٤٩٨/٠٤;C ٠٧ D ٤٩٨/٢٠;A
٦١ K ٣١/٤٧٠٩

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٥ ٤٥

٢٧٥٩٨ (١١)

٢٠١٣٠٦١٠٩٨ (٢١)

٢٥/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

THYSSENKRUPP UHDE GMBH

Friedrich-Uhde-Str. ١٥ ٤٤١٤١ Dortmund (DE)

(٧١)

JOHANNING, Joachim-KEIL, Bernd (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

طریقة لتجھیز مفاعالت إعادة تشكیل ذات حرارة ذاتیة (٥٤)

١٠ ٢٠١١ ٠١٤ ٢١٧.٧ - PCT/EP٢٠١٢/٠٠١١٠٨ (٣١)

١٧.٠٣.٢٠١١. - ١٣/٠٣/٢٠١٢ (٣٢)

٣٩-

DE - DE (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ B ٣/٣٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٥٩٩ (١١)

٢٠١١٠٦١٠١٥ (٢١)

١٩/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

BOREALIS AG

Wagramer Strasse ١٩-١٧ A-١٢٢٠ Vienna (AT)

(٧١)

SMEDBERG, Annika-NILSSON, Ulf-RAVERA, Philippe (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

عملیھ تحضیر تركیب بولیمر (٥٤)

٠٨١٧٢٦٠٠.٢ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٩١٩٢ (٣١)

٢٢.١٢.٢٠٠٨. - ٢١/١٢/٢٠٠٩ (٣٢)

٤٠-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠١ B ٣/٤٤;C ٠٨ J ٣/٢٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٦٠٠ (١١)

٢٠١٣١٠١٥٤٨ (٢١)

٠٣/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

FIVESSTEIN

١١٢-١٠٨, avenue de la Libert -  F-٩٤٧٠٠ Maisons Alfort, FR

(٧١)

Kuhn Wolf Stefan- TABLOO SAMIR (٧٢)

(٧٣)

دمحم دمحم بكیر (٧٤)

فرن زجاجى شفاف خاصھ للزجاج النقى او فائق النقاوه مع عملیات عاده تدویر ثانویھ جانبیھ (٥٤)

١١٥٢٩٥٩ - PCT/IB٢٠١٢/٠٥١٦٨٦ (٣١)

٠٤.٠٦.٢٠١١. - ٠٥/٠٤/٢٠١٢ (٣٢)

٤١-

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٣ B ٥/١٨٣ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٠١ (١١)

٢٠١٣١١١٦٧٦ (٢١)

٠٣/١١/٢٠١٣ (٢٢)

BASF SE

٦٧٠٥٦ - Ludwigshafen, -GERMANY -DE

(٧١)

GERSHANOVICH, Alexander-MENTE, Donald-KUMAR, Rajesh-NEFF,
Raymond

(٧٢)

(٧٣)

طھ حنفى محمود  (٧٤)

حبیبھ مغلفھ (٥٤)

٦١/٤٨٢,٩٥٩ - PCT/US٢٠١٢/٠٣٦٥٦٣ (٣١)

٠٥.٠٥.٢٠١١. - ٠٤/٠٥/٢٠١٢ (٣٢)

٤٢-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٥ G ٣/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٤٦



٤٧ ٤٧

٢٧٦٠٢ (١١)

٢٠١٣١١١٦٧٧ (٢١)

٠٣/١١/٢٠١٣ (٢٢)

BASF SE

٦٧٠٥٦ Ludwigshafen GERMANY (DE)

(٧١)

GERSHANOVICH, Alexander-KUMAR, Rajesh-NEFF, Raymond-
MENTE,DONALD,C.

(٧٢)

(٧٣)

طھ حنفى محمود  (٧٤)

ركام مثبط لغبار التعفیر (٥٤)

٦١/٤٨٢,٩٥٩ - PCT/US٢٠١٢/٠٣٦٦٠٣ (٣١)

٠٥.٠٥.٢٠١١. - ٠٤/٠٥/٢٠١٢ (٣٢)

٤٣-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٥ G ٣/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٨ ٤٨

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٤٩ ٤٩

(٢١)٢٠٠٩٠٦٠٨٥٥

(٢٢)٠٧/٠٦/٢٠٠٩

ھینتیمان -ریدمان انیكو- وود جیل-شركة مساھمة ألمانیة-بایر شیرینج فارما اكتینجیسیلشافت  (٧١)
رولي ار بروس-سكوت ویلیام- بولیون انا ماري- میشیلس مارتین-كامبیل انا ماري-مارتین

سمر اللباد(٧٤)

كینازولین بھا استبدال مفیدة لعالج اضطرابات فرط ] c-٢، ١[داي ھیدرو إمیدازو - ٣، ٢مشتقات (٥٤)
التكاثر الخلوي واألمراض المتعلقة

نقل الملكیة :التقریر القانونى
-ریدمان انیكو-وود جیل-شركة مساھمة ألمانیة-بایر شیرینج فارما اكتینجیسیلشافت  :مـــن

رولي ار بروس- سكوت ویلیام-بولیون انا ماري-میشیلس مارتین-كامبیل انا ماري-ھینتیمان مارتین
بایر انتلیكشوال بروبرتى جى ام بى اتش :الـــى

٠٨/٠٦/٢٠١٦:بـتاریخ

١-

(٢١)٢٠٠٩٠٨١٢٨٥

(٢٢)٢٦/٠٨/٢٠٠٩

)شركھ مساھمھ(جي بایر ھیلثكیر ایھ (٧١)

سمر اللباد(٧٤)

امیدات الـ -٦، ١-داى ھیدرو -٤، ١-ارایل -٤مركبات (٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
)شركھ مساھمھ(بایر ھیلثكیر ایھ جي :مـــن
بایر انتلیكشول بروبرتى جى ام بى اتش :الـــى

٠٨/٠٦/٢٠١٦:بـتاریخ

٢-



٥٠ ٥٠

(٢١)٢٠٠٩١٢١٨٥٨

(٢٢)٢٠/١٢/٢٠٠٩

)شركھ مساھمھ(بایر ھیلثكیر ایھ جي - .(٧١)

سمراحمد اللباد(٧٤)

ثیوفین كربوكسامیدبھا استبدال واستخدامھا فى مجال تجلط ٢یل میثیل ٥مركبات اوكسازولیدینون (٥٤)
الدم

نقل الملكیة :التقریر القانونى
)شركھ مساھمھ(بایر ھیلثكیر ایھ جي -.:مـــن
بایر اینتیلیكتوال بروبیرتى جى ام بى اتش :الـــى

٠٨/٠٦/٢٠١٦:بـتاریخ

٣-

(٢١)٢٠١٤١١١٨٤٣

(٢٢)١٧/١١/٢٠١٤

ویلیمیسسیت لویس رینزي(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

شریحة وطریقة تصنیعجھاز بھ بطاقة (٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ویلیمیسسیت لویس رینزي:مـــن
كاردباك بى فى :الـــى

٢٢/٠٦/٢٠١٦:بـتاریخ

٤-



٥١ ٥١

بیان
بتعدیل اسم الشركة 



٥٢ ٥٢

(٢١)٢٠١٠١٠١٨٢٢

(٢٢)٢٨/١٠/٢٠١٠

شركة مساھمة سویسریة-اس ایھ  .كاسال . آمونیا (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

سخان بدء تشغیل لمفاعالت األمونیا(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شركة مساھمة سویسریة-اس ایھ  .كاسال . آمونیا :مـــن
شركة مساھمة سویسریة-اس ایھ  .كاسال :الـــى

٢٦/٠٦/٢٠١٦:بـتاریخ

١-



٥٣ ٥٣

بیان 
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



٥٤ ٥٤

(٢١)٢٠١٥٠١٠٠٣٧

(٢٢)٠٨/٠١/٢٠١٥

أي ان سي, جینیتیك (٧١)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٩٤٠٨٠كالیفورنیا , دنا واي سان فرانسیسكو ١

افقات المناعیةوالمترCD٧٩Bاألجسام المضادة لـ (٥٤)

سمر اللباد(٧٤)

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

١-



٥٥ ٥٥

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



٥٦ ٥٦

٢٠٠٨٠٥٠٨٥٠ (٢١)

٢٢/٠٥/٢٠٠٨ (٢٢)

سیستم أ ج ، شركة - آل تى اس لوھمان ثیربى  -٢نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سوسریة -١
مساھمة ، المانیا

اندرناش ، ٥٦٦٢٦وھمانستراسى ل٢-٢، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیخستراس - ١
السوید, N.A, المانیا 

(٧١)

نظام عالجى عبر الجلد (٥٤)

ناھد ودیع رزق ترزى  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١-

٢٠٠٧٠٩١٠٤٣ (٢١)

٣٠/٠٩/٢٠٠٧ (٢٢)

كابوشیكى كایشا یاكولت ھونشا

الیابان, N.A, كو ، طوكیو ، الیابان- اتوتشوم ، مین- ١، ھیجاشى شیمباشى ١٩- ١

(٧١)

BCRP/ABCG٢مثبط  (٥٤)

محمود رجائى الدقى  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٢-

٢٠١٠٠١٠١٠٢ (٢١)

١٩/٠١/٢٠١٠ (٢٢)

المركز القومى للبحوث

مصر, N.A, الجیزه-الدقى - شارع التحریر

(٧١)

البروبولیسمضمضھ للفم من  (٥٤)

المركز القومى للبحوث (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٣-



٥٧ ٥٧

٢٠١٠٠٢٠١٨٩ (٢١)

٠٤/٠٢/٢٠١٠ (٢٢)

شركھ مساھمھ فرنسیھ-افینتس - سانوفي 

فرنسا, N.A, فرنسا- باریس  ٧٥٠١٣- افینیو دو فرانس اف ١٧٤

(٧١)

ازین سلفانیل بنزوثیازول وبنزیمیدازول جدیده، وطریقھ  النتاجھا، ثالث ازولو بیرید-٦مشتقات 
)مثیونین(METاستخدامھا كمنتجات دوائیھ، تركیبات صیدلیھ واستخدام جدید كمثبطات 

(٥٤)

سمر اللباد  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٤-

٢٠١١٠٢٠٣٠٤ (٢١)

٢٣/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

ا ل تى دى. ل سي اوه اوتسوكا فارماسوتیكا

, N.A, الیابان-١٠١٨٥٣٥طوكیو . كي یو . شیودا . شومي - ٢.تسوكاساماشي - كاندا  ٩
الیابان

(٧١)

ادیبونیكتین لعالج مرض رئوي (٥٤)

سمر احمد اللباد (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٥-

٢٠١٢٠٤٠٦٠٢ (٢١)

٠٢/٠٤/٢٠١٢ (٢٢)

مد عاطف شكشك عبد المجید شكشكاح

مصر, N.A, القلیوبیھ-مركز الخانكھ - القلج البلد  - شارع صدقى عماره  ١٠

(٧١)

جھاز قیاس زاویھ میل االسطح المستویھ المائلھ (٥٤)

احمد عاطف شكشك عبد المجید شكشك (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٦-



٥٨ ٥٨

٢٠١٢٠٩١٥٤٨ (٢١)

١٠/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

دمحم عاشور فكرى

مصر, N.A, االسكندریھ-السیوف شماعھ -ارض نوفل- شارع على ابن ابى طالب٣٢

(٧١)

كمشروع متكامل للمشروعات الصغیره ) االسبیرولینا(نظام إلستزراع وحصاد الطحالب الدقیقھ 
وشباب الخریجین

(٥٤)

ریھنقطھ اتصال جامعھ االسكند (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٧-

٢٠١٣٠٥٠٨٥٣ (٢١)

٢١/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

موسى عبد هللا ابو السعود دمحم

مصر, N.A, محافظة كفر الشیخ- مركز سیدى سالم  - دمرو  

(٧١)

محرك ردود االفعال االتوماتیكى (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٨-

٢٠١٣٠٦٠٩٤٧ (٢١)

٠٢/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

احمد دمحم احمد دمحم عبد هللا

مصر, N.A, امام محطھ االتوبیس-المساكن  -االسكندریھ  -العامریھ  

(٧١)

اثقال السیارات                               (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٩-



٥٩ ٥٩

٢٠١٣٠٦٠٩٩٧ (٢١)

١٠/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

دمحم احمد خلیل عزت

مصر, N.A, ش دمحم عبد الفتاح من شارع ناھیا بوالق الدكرور الجیزه١

(٧١)

محرك ذاتى  (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١٠-

٢٠١٥٠٤٠٦٣٣ (٢١)

٢٢/٠٤/٢٠١٥ (٢٢)

صنیع وانتاج العصائر شركة فروزى ایجیبت لت

مصر, ٧١شقة رقم ١مدینة االیخاء ـ كونیش المعادى ـ عمارة 

(٧١)

ًانتاج عصیر قصب طبیعى معلب ذو جودة عالیة وآمن صحیا ذو فترة صالحیة طویلة ومطابق 
ومواصفات الدستور١٩٩٥لسنة ٤٧٨ًللمواصفات القیاسیة المصریة وفقا لقرار وزیر الصحة رقم 

)كودیكس(الغذائى الدولى 

(٥٤)

فتحى دمحم عبد اللطیف (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١١-



٦٠ ٦٠

بیان
ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویة



٦١ ٦١

(١١)٢٠٨٤٥

(٢١)١٩٩٧٠٦٠٤٩٥

ز طبیعىاالیثان والمكونات االثقل من غا, فصل ثانى اكسید الكربون(٥٤)

فى. شل انترناشیونال ریسیرش وتشابى بى(٧١)

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

١-

(١١)٢٦٧٠٠

(٢١)٢٠٠٩٠٦١٠٢٠

طرق وجھاز تحلیل موائع حفرة سفلیة   (٥٤)

براد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد(٧١)

ھدى أحمد عبد الھادى(٧٤)

٢-

(١١)٢١٦٣١

(٢١)١٩٩٨٠٦٠٧٤١

طریقة لطالء شریحة غیر موصلة للكھرباء باستخدام تقنیة الطالء بمسحوق تقنیة الطالء بمسحوق (٥٤)
الكتروستاتیكیا

رایثیون كومبانى(٧١)

ھدى عبد الھادى              (٧٤)

٣-

(١١)٢١٧١٤

(٢١)١٩٩٩٠٦٠٦٨٢

باستخدام غازات ساخنة ذو انسیاب انبوبى بداخلھفرن حلقى لتحمیص كتل كربونیة صلبة(٥٤)

الومنیوم بیتشینى(٧١)

وجدي نبیھ عزیز(٧٤)

٤-



٦٢ ٦٢

(١١)٢١٧٨٩

(٢١)١٩٩٩٠٦٠٧٦٧

غالف عبوة تحتوى على مواد تدخین(٥٤)

روثمانز انترناشیونال سیرفیس لیمتد(٧١)

سمر أحمد اللباد         (٧٤)

٥-

(١١)٢٢١٠٧

(٢١)٢٠٠٠٠٦٠٨٤٣

طریقھ وجھاز لمعالجھ الماء الناتج من الوحدات الحراریة السترجاع الزیوت الثقیلة(٥٤)

اكوا بیور فینتیورز انك- البیرتا انیرجى كومبانى انك(٧١)

سمر أحمد اللباد(٧٤)

٦-

(١١)٢٢٨٤٢

(٢١)٢٠٠١٠٦٠٦٧٤

حقل بترولى فى ضوء البیانات الناتجة عن االبار المتصلة بھنظام لضبط انتاج (٥٤)

شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابي بي فى(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

٧-

(١١)٢٣٦١٦

(٢١)٢٠٠٤٠٦٠٢٨٢

طریقة سھلة لفتح الزجاجات المغلقة بفلین او بمادة مشابھة(٥٤)

ا حسنى دیھنھ-دمحم حماده أیو النصر الیافى(٧١)

دمحم طارق ابو رجب (٧٤)

٨-

(١١)٢٣٨٨١

(٢١)٢٠٠٥١٢٠٨٤٢

فوطة صحیة لھا فائدة الحفاظ على الجسم نظیف(٥٤)

ذى بروكتر أند جامبل كومبانى(٧١)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

٩-



٦٣ ٦٣

(١١)٢٤٠٠٨

(٢١)١٩٩٩٠٦٠٧١٨

تركیبات زیبراسیدون(٥٤)

فایزر برودكتس انك(٧١)

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

١٠-

(١١)٢٤٤٢٩

(٢١)٢٠٠٥١٢٠٨٦٤

المثبت من الجبس والمادة الرابطة الھیدرولیكیة التي یتم الحصول علیھا IIIطریقة لتحضیر أنھیدریت (٥٤)
بھذه الطریقة

جان, كوتیوریر(٧١)

سمر أحمد اللباد(٧٤)

١١-

(١١)٢٤٥١٤

(٢١)٢٠٠٦١٢١١٨٧

. وسیلة ماصة بھا شریحة علویة محتویة على لوسیون(٥٤)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

١٢-

(١١)٢٤٦٧٠

(٢١)٢٠٠٧٠٨٠٨٧٦

ع لوحة وصندوق التھویةلوحة تھویة ، صندوق تھویة ، نظام تھویة ، لوحة عزل وطریقة لتصنی(٥٤)

میھتا ، فینى ، كیھ(٧١)

میھتا ، فینى ، كیھ(٧٤)

١٣-

(١١)٢٤٧٦٧

(٢١)٢٠٠٧٠٣٠٣٢٧

طاحونھ اسطوانیھ(٥٤)

س/ اف ال سمیدث ا(٧١)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

١٤-



٦٤ ٦٤

(١١)٢٤٨٣٤

(٢١)٢٠٠٧١٢١٣٧٥

وح لتجمیع الماءدعامھ نبات وطریقھ ول(٥٤)

في. ھوف ھولدنج بي. ام. ام. بي(٧١)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(٧٤)

١٥-

(١١)٢٤٨٣٦

(٢١)٢٠٠٧٠٥٠٤٤٣

نظام تولید طاقھ شمسیھ حراریھ كھربیھ و نظام امداد وسط تسخین وجھاز كبت التراوح فى درجات (٥٤)
.الحراره

كایشاكاواساكى جوكوجیو كابوشیكى(٧١)

دمحم دمحم بكیر(٧٤)

١٦-

(١١)٢٤٩٢١

(٢١)٢٠٠٦١٢١٢١٧

وسیلھ ماصھ لالستخدام مره واحده لھا شرائط یدویھ حاجزه(٥٤)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

١٧-

(١١)٢٥١٧٢

(٢١)٢٠٠٨١١١٩٠٩

القضبان و توجیھھا لمسارات السكك الحدیدیة جھاز لتأمین مواقع (٥٤)

شركة مساھمھ المانیة. ھـ .ب . م.فوسلوویرك ج (٧١)

دمحم دمحم بكیر(٧٤)

١٨-

(١١)٢٥٢٢٧

(٢١)١٩٩٦٠٦٠٥٠٩

مركبات حلقیھ مخلطھ لھا فاعلیھ مضاده لمستقبل االندوثیلین(٥٤)

زینیكا  لیمتد(٧١)

بد الھادى ھدى احمد ع(٧٤)

١٩-



٦٥ ٦٥

(١١)٢٥٣٠٧

(٢١)٢٠٠٩١٢١٧٦٥

)الفوالذ(طریقھ للدلفنة على الساخن وللمعالجة الحراریة لشریط من الصلب (٥٤)

ام اس دیماج ایھ جى(٧١)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

٢٠-

(١١)٢٥٣٧٥

(٢١)٢٠٠٨١٢٢٠٤٩

قلب تشكیل اللفائف  (٥٤)

م اس دیماج ایھ جىاس ا(٧١)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

٢١-

(١١)٢٥٤٢١

(٢١)٢٠٠٦٠٨٠٨٠٣

تركیب مبید لالفات وطریقھ لمعالجھ البذور(٥٤)

سینجنتا باریتسیبیشن ابھ جى(٧١)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

٢٢-

(١١)٢٥٥٢٨

(٢١)٢٠٠٨٠٦٠٩٨٨

معطر للجو صدیق البیئة(٥٤)

دمحم علي محمود دمحم - علي محمود دمحم مصطفي السمان-احمد علي محمود دمحم مصطفي السمان(٧١)
مصطفي السمان

السید عزت الضاوى(٧٤)

٢٣-

(١١)٢٥٥٣٠

(٢١)٢٠٠٧١٢١٤٢٠

تركیبات نیونیكوتینوید مائیة لمعاملة البذور(٥٤)

جى.سینجینتا بارتیسباشن أ(٧١)

میخائیل رزق سھیر(٧٤)

٢٤-



٦٦ ٦٦

(١١)٢٥٦٠٤

(٢١)٢٠٠٩٠١٠٠٥٣

شراب محسن (٥٤)

یونیـلیفر بى ال سى(٧١)

ھدى عبد الھادى (٧٤)

٢٥-

(١١)٢٥٧٢٩

(٢١)٢٠٠٨١٢١٩٨٦

مفاعل ذو تدرج حرارى متحكم فیھ النتاج ھیدروجین نقى(٥٤)

اتش تو باور سیستمز لیمتد(٧١)

طارق محمود بدران (٧٤)

٢٦-

(١١)٢٥٧٧٧

(٢١)٢٠٠٧٠٦٠٣٤٢

.حلة مغناطیسیة للغسالة األوتوماتیك واألطباق لتوفیر المسحوق والكھرباء (٥٤)

عبد السمیع عبد اللطیف عبد السمیع الھوارى(٧١)

عبد السمیع عبد اللطیف عبد السمیع الھوارى(٧٤)

٢٧-

(١١)٢٥٨١٦

(٢١)٢٠١٠٠٦١٠٦٣

مكنھ دلفنھ لطحن ماده دقائقیھ(٥٤)

اس/ اف ال سمیدث ایھ (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٢٨-

(١١)٢٥٨٣٣

(٢١)٢٠١٠٠١٠١٥٢

طریقھ الختیار تدفق اوساط (٥٤)

)بوبل ( تلیفوناكتیبوالجیت ال ام اریكسون (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٢٩-



٦٧ ٦٧

(١١)٢٥٨٧٥

(٢١)٢٠١٠١٢٢٠٩١

مانع تسرب غطاء علبھ مشروبات(٥٤)

كانریك ایھ جى(٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

٣٠-

 (١١)٢٦١٣٢

(٢١)٢٠٠٨١٢٢٠٥٩

جھاز لمعالجة الجلد(٥٤)

زا دیزاك جروب لیمتد(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

٣١-

(١١)٢٦١٦٦

(٢١)٢٠٠٩١٢١٨٢٩

ُطریقھ وجھاز لالختبار األتوماتیكي غیر المـتلف لجذوع المحاور األنبوبیھ التي لھا جانبیات نصف (٥٤)
قطریھ داخلیھ وخارجیھ متغیره

فى اند ام فرانس(٧١)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ(٧٤)

٣٢-

(١١)٢٦٢٠٣

(٢١)٢٠٠٩١٢١٨٣٠

لیدوى غیر المتلف لجذوع المحاور االنبوبیھ التى لھا جانبیات نصف قطریھ طریقھ وجھاز لالختبار ا(٥٤)
داخلیھ وخارجیھ متغیره 

فى اند ام فرانس(٧١)

شركھ ابو ستھ وشركاه للخدمات االداریة واالستشاریة (٧٤)

٣٣-

(١١)٢٦٢١٤

(٢١)٢٠١٠١٠١٨٣٣

منتج غذائى(٥٤)

ا. نســــتك س (٧١)

مكتب الدیب (٧٤)

٣٤-



٦٨ ٦٨

(١١)٢٦٢٦٤

(٢١)٢٠١٠١٢٢٢٠٥

جھاز قطع ونقل متقطع(٥٤)

شارم  كوربوراشن-یوني  (٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

٣٥-

(١١)٢٦٣٠١

(٢١)٢٠٠٨٠٦٠٩٩٠

جھازمعالجة انسداد عنق الرحم بمساعدة منظار البطن(٥٤)

علي محمود دمحم - احمد على محمود دمحم مصطفى السمان-مصطفى السماندمحم على محمود دمحم(٧١)
مصطفي السمان

عزت حسنى الضاوى (٧٤)

٣٦-

(١١)٢٦٣٦٩

(٢١)٢٠٠٧١٢١٤٢٧

وسیلة ماصة لإلستخدام مرة واحدة لھا شرائط حاجزة مزدوجة الطبقة(٥٤)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(٧١)

آنیس سراج الدین ھدى(٧٤)

٣٧-

(١١)٢٦٣٧٨

(٢١)٢٠١٠١٢٢١٩٠

جھاز لتحسین أمان بئر وعملیة استخالص وإنشاء لھ(٥٤)

أیھ. بي. اي ان أي أس(٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

٣٨-

(١١)٢٦٤٣٢

(٢١)٢٠٠٥١٢٠٨٧٤

حامل لعنصر عاكس للطاقة الشمسیة(٥٤)

اند باور ال تي ديسوالر ھیت(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

٣٩-



٦٩ ٦٩

(١١)٢٦٤٦٣

(٢١)٢٠٠٩١٢١٨٥٣

منتج ماص(٥٤)

كوربوراشن. شارم -یوني  (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٤٠-

(١١)٢٦٥٤٩

(٢١)٢٠١١١٢٢٠٦٤

عملیھ للحصول على نواتج تركیز اباتیت من خالل التعویم(٥٤)

- ایھ  / فرتیلیزانتیز فوسفاتادوس اس - ایھ/ بانج بارتیسیباكویس اي انفیستیمنتوس اس -بي بي اي  -(٧١)
فوسفرتیل

سمر احمد اللباد(٧٤)

٤١-

(١١)٢٦٥٨٦

(٢١)٢٠١١١٢٢١١٧

جھاز وطریقھ لتحسین االرض(٥٤)

ھشركھ امریكیھ مساھم- جیوبیر فوندیشن كومباني انك  (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٤٢-

(١١)٢٦٦٤٢

(٢١)٢٠١٠١٠١٨٣٢

معده تجمید فائق السرعھ للغذاء عن طریق اتصال مباشر مع جرعھ نیتروجین سائل      (٥٤)

ماسیس سادیامیل ادیف-ریوسیكو اوریال ماوریسیو(٧١)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

٤٣-

(١١)٢٦٨٥٣

(٢١)٢٠١٠١٢٢١٣٨

قفل ومفتاح غفل ومفتاح لنظام اغالق ھرمي(٥٤)

اي ا ن سي. میدیكو سكیورتي لوكس (٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

٤٤-



٧٠ ٧٠

(١١)٢٧٢٨٠

(٢١)٢٠٠٦١٢١٢٠٣

عملیة إلنتاج أمونیا من الغاز الطبیعي  (٥٤)

كاسال اس ایھ(٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

٤٥-



٧١ ٧١

بیان
ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة



٧٢ ٧٢

٢٠٠٤٠٤٠١٥٥ (٢١)

٠٤/٠٤/٢٠٠٤ (٢٢)

مستحضر دوائى (٥٤)

SAMY MOHAMED ABD EL HAMID ESHIBA (٧١)

(٧٤)

١-

٢٠٠٦٠٦٠٢٢٨ (٢١)

٠٤/٠٦/٢٠٠٦ (٢٢)

قوس كھربى لكشف الخطا المستجیب فى تغییرات النماذج من فتره الى فتره فى قیم تیارات متكاملھ 
محسوسھ

(٥٤)

EATON CORPORATION (٧١)

سونیا فائق فرج (٧٤)

٢-

١٩٩٩٠٥٠٥٧٤ (٢١)

١٨/٠٥/١٩٩٩ (٢٢)

الة تیار غنى بالمیثانعملیة إلس (٥٤)

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V (٧١)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

٣-

٢٠٠٥١٢٠٨٥٦ (٢١)

٢١/١٢/٢٠٠٥ (٢٢)

)YSV( فالین ٠سیریل -ببتید فعال بیولوجیا یتضمن تیروزیل   (٥٤)

. (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٤-



٧٣ ٧٣

٢٠٠٦١٢١١٦٧ (٢١)

٠٦/١٢/٢٠٠٦ (٢٢)

.مشتقات كینازولینون مفیدة كمضادات فانیلوید (٥٤)

NOVARTIS A.G. (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

٥-

٢٠٠٦١٢١٢٢١ (٢١)

١٧/١٢/٢٠٠٦ (٢٢)

مشتقات سلفامات وسلفامید لعالج الصرع واإلضطرابات التى تتعلق بھ (٥٤)

JANSSEN PHARMACEUTICA ,N.V . (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٦-

٢٠٠٦١٢١٢٦٠ (٢١)

٢٤/١٢/٢٠٠٦ (٢٢)

تركیبھ من خالت الجراتیرامیر وبروتیوسوم لعالج االضطرابات العصبیھ (٥٤)

١-I D  BIOMEDICAL CORPORATION  OF QUEBEC٢-THE BRIGHAM
AND WOMEN'S HOSPITAL ,Inc

(٧١)

یر وھبة حازم من (٧٤)

٧-

٢٠٠٨١٢٢٠٤٤ (٢١)

٢١/١٢/٢٠٠٨ (٢٢)

التركیبات الجالینیة للمركبات العضویة (٥٤)

WILLMANN ,Matthias -NOVARTIS AG (٧١)

ھدى أحمد عبد الھادى  (٧٤)

٨-



٧٤ ٧٤

٢٠٠٩٠١٠٠٠٤ (٢١)

٠٤/٠١/٢٠٠٩ (٢٢)

فولیكتركیب صیدلى یحتوى على رباعى ھیدرو حامض ال (٥٤)

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (٧١)

سھیر میخائیل رزق  (٧٤)

٩-

٢٠٠٩١١١٦٩٩ (٢١)

٢٤/١١/٢٠٠٩ (٢٢)

خالصھ نباتیھ وإستخدامھا العالجي      (٥٤)

VERITRON LIMITED (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

١٠-

٢٠٠٩١٢١٧٥٥ (٢١)

٠٣/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

بولى بیبتیدات ، أجسام مضاده متغیره النطاق ومضادات (٥٤)

DOMANTIS LIMITED (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

١١-

٢٠٠٩١٢١٧٧٩ (٢١)

٠٦/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

البروتینیھ ، األضداد المتغیر النطاقات ومضادات (٥٤)

DOMANTIS LIMITED (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١٢-



٧٥ ٧٥

٢٠٠٩١٢١٧٨٠ (٢١)

٠٦/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

مركبات كیمیائیة (٥٤)

GLAXOMITHKLINE LLC (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١٣-

٢٠٠٩١٢١٧٨٤ (٢١)

٠٧/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

٨٠اإلذابھ المباشره لدوكیتاكسل في مذیب في بولي سوریات  (٥٤)

AVENTIS PHARMA S.A. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١٤-

٢٠٠٩١٢١٧٨٥ (٢١)

٠٧/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

ادینوسینA٣كیتولینات كمركبات ترابطیة لمستقبل ] A- ١.٥[مركبات  ترایازولو  (٥٤)

SANOFI-AVENTIS (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١٥-

٢٠٠٩١٢١٨٠٨ (٢١)

١٢/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

تركیبات تغذیھ (٥٤)

SUOMEN REHU OY -GLYKOS FINLAND OY (٧١)

دمحم طارق ابو رجب  (٧٤)

١٦-



٧٦ ٧٦

٢٠٠٩١٢١٨٣١ (٢١)

١٥/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

غالف/ كریات دقیقھ لھا تركیب قلب  (٥٤)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. ,LTD. (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

١٧-

٢٠٠٩١٢١٨٤٥ (٢١)

١٦/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

بورونجزئیات صغیرة تشتمل على ال (٥٤)

ANACOR PHARMACEUTICALS ,INC. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١٨-

٢٠٠٩١٢١٨٥٧ (٢١)

٢٠/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

كربوكسامید بھا استبدال واستخدامھا في مجال - ثیوفین-٢-)میثیل-یل- ٥- أوكسازولیدینون(مركبات 
تجلط الدم

(٥٤)

BAYER HEALTHCARE AG (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

١٩-

٢٠٠٩١٢١٨٧٩ (٢١)

٢٣/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

٧معدالت كاللیكرین  (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

نوفارتیس ایھ جى (٧٤)

٢٠-



٧٧ ٧٧

٢٠٠٩١٢١٨٨٢ (٢١)

٢٣/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

بیبریدین ثانى -٥، ٣)بیریدینیل-٢( - N٣-)  إثوكسى إثیل -٢( -N٥مشتقات 
بوكسامید لإلستخدام كمثبطات رینینكر

(٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٢١-

٢٠٠٩١٢١٩٠٨ (٢١)

٢٤/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

عملیھ لزراعھ طحالب دقیقھ (٥٤)

ENI S.P.A. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٢٢-

٢٠١٠٠٢٠٢١٢ (٢١)

٠٩/٠٢/٢٠١٠ (٢٢)

ج الوقود الحیوىنمو الطحالب النتا (٥٤)

FUJI FUELS PTY LTD (٧١)

مارلین عزت صبرى  (٧٤)

٢٣-

٢٠١٠٠٢٠٢٧٥ (٢١)

١٨/٠٢/٢٠١٠ (٢٢)

وعامل دوائي یشتمل علیھCDH٣ببتید  (٥٤)

ONCOTHERAPY SCIENCE ,INC. (٧١)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

٢٤-



٧٨ ٧٨

٢٠١٠٠٦١٠٩٠ (٢١)

٢٤/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

میركابتو بنتان حلقى كربوكسیلیك جدیده، عملیھ لتحضیرھا وتركیبات صیدلیھ محتویھ -٢مركبات 
علیھا

(٥٤)

UNIVERSITE DE ROUEN -LES LABORATOIRES SERVIER-CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-INSTITUT

NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE ROUEN

(٧١)

فاروق مباركشادى  (٧٤)

٢٥-

٢٠١٠١٠١٧٦٢ (٢١)

٢٠/١٠/٢٠١٠ (٢٢)

مبادل حرارى مع غرف تبادل حرارى باستعمال اعضاء توجیھ وسط خاصھ  (٥٤)

MIKUTAY CORPORATION (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٢٦-

٢٠١٠١١١٩٣٩ (٢١)

٢١/١١/٢٠١٠ (٢٢)

حقنطریقھ لتبرید لب متمدد فى قالب (٥٤)

IFW MANFRED OTTE GMBH (٧١)

محمود رجـائى الـدقى (٧٤)

٢٧-

٢٠١٠١١٢٠٠٣ (٢١)

٢٩/١١/٢٠١٠ (٢٢)

)NAFLD( لالستخدام فى عالج مرض الكبد الدھنى غیر الكحولى DPP -VIمثبطات   (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دالعلیم دمحم عبدالعال عب (٧٤)

٢٨-



٧٩ ٧٩

\

٢٠١٠١١٢٠٠٤ (٢١)

٢٩/١١/٢٠١٠ (٢٢)

جرعھ دوائیھ على شكل كبسولھ تضم تركیبھ معلقھ من مشتقات اندولینون (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (٧٤)

٢٩-

٢٠١٠١١٢٠٠٥ (٢١)

٢٩/١١/٢٠١٠ (٢٢)

مركب دوائى (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (٧٤)

٣٠-

٢٠١٠١١٢٠٠٦ (٢١)

٢٩/١١/٢٠١٠ (٢٢)

INDOLINONEصیغھ جرعھ دوائیھ للتحریر الفورى لمشتقات  (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

العال عبد العلیمدمحم عبد  (٧٤)

٣١-

٢٠١٠١١٢٠٠٧ (٢١)

٢٩/١١/٢٠١٠ (٢٢)

)BIBW٢٩٩٢( تركیبات دوائیھ صلبھ تضم  (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (٧٤)

٣٢-



٨٠ ٨٠

٢٠١٠١٢٢٠١٦ (٢١)

٠١/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

نھ الحلقات لعالج العدوى البكتیریھمشتقات یوریا متبای (٥٤)

ASTRAZENECA AB (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٣٣-

٢٠١٠١٢٢٠٩٠ (٢١)

٠٩/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

مشتقات ازاكربولین تحضیرھا واستخدامھا العالجي كمثبطات كینیز (٥٤)

SANOFI-AVENTIS (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٣٤-

٢٠١٠١٢٢١٢٢ (٢١)

١٥/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

ماده ماصھ تضم منطقھ منشطھ          (٥٤)

THE PROCTER &GAMBLE COMPANY (٧١)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

٣٥-

٢٠١٠١٢٢١٤٧ (٢١)

١٩/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

PI٣Kمشتقات ثیونین او ثیازول واستخدامھا كمثبطات  (٥٤)

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS ,INC (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٣٦-



٨١ ٨١

٢٠١٠١٢٢١٦١ (٢١)

٢٠/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

وصلھ موقتھ قابلھ لالستخدام مره واحده واجھزه استشعار قابلھ لالستخدام عده مرات (٥٤)

JANSSEN PHARMACEUTICA NV (٧١)

ناھد ودیع رزق ترزى  (٧٤)

٣٧-

٢٠١٠١٢٢١٧٥ (٢١)

٢٢/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

مشتقات بیریمیدین كمثبطات للكینیز (٥٤)

IRM LLC (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٣٨-

٢٠١٠١٢٢١٧٧ (٢١)

٢٢/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

مركبات عضویھ (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

٣٩-

٢٠١٠١٢٢١٧٨ (٢١)

٢٢/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

ھمركبات عضوی (٥٤)

XENON PHARMACEUTICALS INC-NOVARTIS AG (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٤٠-



٨٢ ٨٢

٢٠١٠١٢٢١٨٣ (٢١)

٢٢/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

ونات مستبدلھ جدیده-٣-ونات وبیریدازین-٢-بیریدین (٥٤)

F .HOFFMANN-LA ROCHE AG (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٤١-

٢٠١١٠١٠٠٣١ (٢١)

٠٥/٠١/٢٠١١ (٢٢)

)احصائیات(مثبطات جدیده لتكاثر وتنشیط اشاره محول ومنشط للنسخ  (٥٤)

BOARD OF REGENTS ,THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٤٢-

٢٠١١٠١٠٠٦١ (٢١)

١٠/٠١/٢٠١١ (٢٢)

وطریقھ الیجاد بارامتر، . حشد الضجیج) بارامترات(وسیلھ حشد الضجیج، وحاسبھ مقومات  (٥٤)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR F&Ouml;RDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V

(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٤٣-

٢٠١١٠٣٠٤٧٧ (٢١)

٢٨/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

سینوكلینوباثیزامیلوید وال- مركبات ، تركیبات وطرق لعالج امراض بیتا (٥٤)

PROTEOTECH INC. (٧١)

(٧٤)

٤٤-



٨٣ ٨٣

٢٠١١٠٥٠٧٢٥ (٢١)

١٠/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

انتاج غاز عملیھ عن طریق استخالص الحراره  من حراره مھدره عند درجھ حراره منخفضھ (٥٤)

UHDE GMBH (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٤٥-

٢٠١١٠٦٠٩١٩ (٢١)

٠٦/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

ممتده قابلھ للذوبان واستخداماتھاPH٢٠بولي ببتیدات  (٥٤)

HALOZYME ,INC. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٤٦-

٢٠١١٠٦٠٩٨٣ (٢١)

١٤/٠٦/٢٠١١ (٢٢)

)وقود -ھواء  ( تطویر محرك سیاره یعمل بنظامین منفصلین  (٥٤)

HATEM ELHOSSENY  IBRAHIM ELBARBARY (٧١)

حاتم الحسینى ابراھیم البربرى (٧٤)

٤٧-

٢٠١١١٢٢٠٤٦ (٢١)

٠٦/١٢/٢٠١١ (٢٢)

لمعالجھ امراض المخTau pS٤٢٢-استخدام جسم مضاد مضاد (٥٤)

F .HOFFMANN-LA ROCHE AG (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٤٨-



٨٤ ٨٤

٢٠١١١٢٢٠٩٢ (٢١)

١٣/١٢/٢٠١١ (٢٢)

CB٢المركبات التي تعدل بشكل انتقائي على مستقبالت  (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبدالعال عبد العلیم  (٧٤)

٤٩-

٢٠١١١٢٢١١٩ (٢١)

١٩/١٢/٢٠١١ (٢٢)

بنفسجي من ثنائي فینیل االنثراسین / مشعات للفلورسنت ذات ومیض كیمیائي ازرق  (٥٤)

CYALUME TECHNOLOGIES ,INC. (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٥٠-

٢٠١١١٢٢١٢١ (٢١)

١٩/١٢/٢٠١١ (٢٢)

NSAIDطریقھ لعالج مریض معرض لخطوره االصابھ بقرحھ مصاحبھ ل  (٥٤)

ASTRAZENECA AB -POZEN Inc (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٥١-

٢٠١١١٢٢١٢٥ (٢١)

١٩/١٢/٢٠١١ (٢٢)

مشتت دقیق بدرجھ نانو لدواء و عملیھ لتحضیره (٥٤)

SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LTD., (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٥٢-



٨٥ ٨٥

٢٠١١١٢٢١٣٤ (٢١)

٢١/١٢/٢٠١١ (٢٢)

HPV جدیده واستخدامھا في الوقایھ من مرض)HPV ( ُفیروس ورم حلیمي بنیات بروتین
بشري

(٥٤)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٥٣-

٢٠١١١٢٢١٣٧ (٢١)

٢٢/١٢/٢٠١١ (٢٢)

ًتركیبات محفز المیتالوسین غیر متجانسھ النواه المترابطھ نانومتریا ومنتجات بولیمراتھا (٥٤)

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

٥٤-

٢٠١١١٢٢١٣٨ (٢١)

٢٢/١٢/٢٠١١ (٢٢)

نظام مراقبھ فیدیوي (٥٤)

SENTRUS ,INC (٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

٥٥-

٢٠١١١٢٢١٤٦ (٢١)

٢٥/١٢/٢٠١١ (٢٢)

لعالج السرطان) الموجھھ القشریھ(طرق استخدام العامل المطلق للكورتیكوتروبین (٥٤)

EVANS-FREKE ,Stephen (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٥٦-



٨٦ ٨٦

٢٠١٢٠٦١٠٨٦ (٢١)

١٣/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

منتج جدید الزالة البقع البنیة من أوراق المخطوطات و المطبوعات المصابة باستخدام مركبات 
طبیعیة مستخلصة

(٥٤)

Nadia ZakiShaban-Biochemistry Department ?Faculty of Science ?
Alexandria University

(٧١)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (٧٤)

٥٧-

٢٠١٢٠٦١١٢٤ (٢١)

١٨/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

درجھ في تقلیل االجھادات داخل العناصر االنشائیھ وتقلیل زمن١٢٠تاثیر الشكل الھندسي والزاویھ  (٥٤)

AMRE MOSTAFA EL BARODY (٧١)

عمرو مصطفى البارودي دمحمین (٧٤)

٥٨-

٢٠١٢١١١٩٦٥ (٢١)

٢٦/١١/٢٠١٢ (٢٢)

عوامل مضاده لاللتھاب (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH-CAMBRIDGE
ENTERPRISE LIMITED

(٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٥٩-

٢٠١٢١١١٩٦٦ (٢١)

٢٦/١١/٢٠١٢ (٢٢)

عوامل مضادة لاللتھاب (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH-CAMBRIDGE
ENTERPRISE LIMITED

(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٦٠-



٨٧ ٨٧

٢٠١٢١٢١٩٩٠ (٢١)

٠٢/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

ناقوسيلقاح عن طریق الفم یتضمن مولد ضد ومؤازر مستقبل شبھ ال (٥٤)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٦١-

٢٠١٢١٢١٩٩٤ (٢١)

٠٣/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

JAKمشتقات اریل غیر متجانس امیدازولون كمثبطات  (٥٤)

ALMIRALL ,S.A (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٦٢-

٢٠١٢١٢٢٠٠٤ (٢١)

٠٣/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

LRRK٢مشتقات أمینو بیریمیدین كمواد ضابطة  (٥٤)

F .HOFFMANN-LA ROCHE AG (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٦٣-

٢٠١٢١٢٢٠١٠ (٢١)

٠٤/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

تروبان- مشتقات أمیدو (٥٤)

F .HOFFMANN-LA ROCHE AG (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٦٤-



٨٨ ٨٨

٢٠١٢١٢٢٠٥٩ (٢١)

١٦/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

ترایازولوبیریدینات مستبدلھ (٥٤)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (٧١)

شادى فاروق مبارك (٧٤)

٦٥-

٢٠١٢١٢٢٠٧٦ (٢١)

١٨/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

مشتقات كوینولیزیدین وإندولیزیدین   (٥٤)

F .HOFFMANN-LA ROCHE AG (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٦٦-

٢٠١٢١٢٢٠٨٧ (٢١)

١٩/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

مركبات حلقیھ  غیر متجانسھ ، تحضیرھا وتطبیقاتھا  العالجیھ (٥٤)

FOVEA PHARMACEUTICALS (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٦٧-

٢٠١٢١٢٢٠٩٠ (٢١)

١٩/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

منظم درجة حرارة لغالف سخان أولي (٥٤)

FLSMIDTH A/S (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٦٨-



٨٩ ٨٩

٢٠١٢١٢٢٠٩٤ (٢١)

١٩/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

تركیبة ممتدة المفعول (٥٤)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (٧١)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (٧٤)

٦٩-

٢٠١٢١٢٢١٠٣ (٢١)

٢٠/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

نظائر جلوكاجون (٥٤)

ZEALAND PHARMA A/S (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٧٠-

٢٠١٢١٢٢١١١ (٢١)

٢٣/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

نظائر جلوكاجون    (٥٤)

ZEALAND PHARMA A/S (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٧١-

٢٠١٢١٢٢١٤٨ (٢١)

٢٧/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

WNTتركیبات و طرق لتنظیم ترمیز مسار  (٥٤)

IRM LLC-NOVARTIS AG (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٧٢-



٩٠ ٩٠

٢٠١٣٠٦٠٩٥٥ (٢١)

٠٤/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

محول ازالھ التأین (٥٤)

Mohamed Nasr zaki (٧١)

دمحم نصر زكى عبد الحمید (٧٤)

٧٣-

٢٠١٣٠٦١٠٠٨ (٢١)

١٢/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

سكك حدید امنھ (٥٤)

khaled Nabilabd elhamed-Fadel mostafa kmal elayshy -Nour elhoda
Mohamed Elsayed-Ahmed Hussien Shehata-Samar fathy abd elsatar -Ahmed

Mohamed Abd El-Tawab Mohamed-Ahmed Gamal Abd Elaziz

(٧١)

فاضل مصطفى كمال العیشى (٧٤)

٧٤-

٢٠١٣١٢١٩٠٧ (٢١)

١٥/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

المواد الغیر مرغوب بھا من المبیدات الحیویة/مة تغطیة لتحریر الملوثاتانظ (٥٤)

AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. (٧١)

ھدى أنیس سراج الدین (٧٤)

٧٥-

٢٠١٣١٢١٩٨٦ (٢١)

٢٦/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

بوابھ قطع وفوھھ (٥٤)

VESUVIUS GROUP ,S.A. (٧١)

لبادسمر احمد ال (٧٤)

٧٦-



٩١ ٩١

٢٠١٣١٢١٩٩٥ (٢١)

٣٠/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

ALK١بیرولوترایازینات مستبدلھ مع ھیدروكسي میثیل اریل كمثبطات  (٥٤)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (٧١)

شادى فاروق مبارك  (٧٤)

٧٧-

٢٠١٤١٢٢٠٤٣ (٢١)

١٧/١٢/٢٠١٤ (٢٢)

یدمشتق إندان سلفامید جد (٥٤)

EISAI R&D MANAGEMENT CO. ,LTD (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٧٨-



استدراك 
رسوم سنویة

٩٢



٩٣ ٩٣

٢٠١٥بجریدة یونیھ ) ٧٦٦(بجریدة براءات االختراع عدد ١٩٠٩/٢٠١٢تم النشر عن سقوط الطلب رقم 
:فى الملك العام نظرا لخطأ ادارى تم قبول الرسوم السنویة والسیر فى االجراءات وبیانات ھذا الطلب

٢٠١٢١١١٩٠٩ (٢١)

١٤/١١/٢٠١٢ (٢٢)

تركیبھ باراسیتامول ثابتھ وجاھزه لالستخدام وقابلھ للحقن (٥٤)

UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES
S.A.

(٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

١-



    
      
      

  

    

    )780(



١

فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ة العدد - ii----------------------------------------------افتتاح

ة - انات الببلیوجراف iii--------------------------------------رموز الب

ة رموز الدول - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم iv----------------------األعضاء 

ة - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم ع رموز الدول األعضاء  v-------------------تا

ة - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم ع رموز الدول األعضاء  vi-------------------تا

ات التى- الطل ان  س٢٠١٦یولیوتم قبولها خالل شهرب ار ١----والمقدمة فى اطارمعاهدة 

البراءات الصادرة خالل شهر - ان  ٢٣-------------------------٢٠١٦یولیوب

ة- انتقال الملك ان  ٤٨------------------------------------------ب
٥٢--------------------------------------------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة 

٥٥----------------------------------------------------------------بیان عن اعالن عن رغبة -

٥٧---------------------- متنازل عنھبیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا-

ــا - ــ ات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ الطل ان  ٦٢-------------------ب

ان لم تكن  ارها  اعت ات التى صدرت لها قرارات  الطل ان  ٦٨-------------------ب

ان - البراءاتبی ا وفقب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق انون حمًـاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
سنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢صادر بالقانون رقم الفكریة ال ----------------------لعدم سداد الرسوم ال

-

٧٩

ان - اتبی ا وفقبالطلب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق انون حمًـاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
سنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم  ----------------------لعدم سداد الرسوم ال

-

٩٣

١١٤-----------------------------------------------------------------------استدراك رسوم سنویة

١١٦-----------------------------------------------------------------استدراك تعدیل اسم الشركة -



(i)

تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم ا ، ومن هنا تن ًتجارا أو صناع اختـراع، للحفـا علـى تلـك ً

.قاألعمال وحقو أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ا  ات ، ورطها إلكترون ًوالشر
ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــو ً، وتطلــب ذلــك جهــودا  نوره ل

رة  ة الف ة حقو الملك قمتوافقا مع قانو حما ن ً.

ع  ــا وهــو تــشج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج
ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المـــستو االجتمـــاعى للفـــرد ، تـــسو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للـــش

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانو رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧ندخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانو رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢نالخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢نثم قانو رقم وم والنماذج الصناع

ة حقو الم٢٠٠٢ حما رةقوالخاص  ة الف مقتضى القانو األخیر فإنه یلزم لك نو

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــو  حما ح االهتمــام  ــة القــر الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها قوممــا ال شــك ف ن

رة فى جم ة الف ة حقو المخترعین والمبتكرن الملك قع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــر الجدیــد ، و نمالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م

ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
١١رقم البراءة

١٢نوع البراءة

٢١رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد ٢٢تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  ٣١:  رقـم األس

ة   ق خ األس ٣٢:تار

قیـة  ٣٣:دولة األس

خ النشر عن قبول  ٤٤البراءةطلب تار

٥١التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع ٥٤تسم

٧١اسم طالب البراءة 

٧٢اسم المخترع

٧٣اسم الممنوح له البراءة

یل ٧٤اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

( v )



iv

ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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 ١

انبی
٢٠١٦یولیوالتى تم قبولھا خالل شھر بالطلبات 



٢ ٢

٢٠٠٨١٢٢٠٨١ (٢١)

٢٤/١٢/٢٠٠٨ (٢٢)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED- japan (٧١)

ITOU, Masahiro-YAMASHITA, Masayuki-YASUMA, Tsuneo-NEGORO,
Nobuyuki

(٧٢)

ریة للملكیة الفكعبد الھادى مكتب  (٧٤)

٤٠GPRمركبات حلقیة ملتحمة كمعدالت لمستقبل  (٥٤)

١٧٧٠٩٩-٢٠٠٦ - PCT/JP٢٠٠٧/٠٦٣٢٠٨ (٣١)

٢٧.٠٦.٢٠٠٦. - ٢٦/٠٦/٢٠٠٧ (٣٢)

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٣١/١٩٢;A ٦١ K ٣١/٣٣٥;C ٠٧ D ٣٠٧/٨٧;C ٠٧ D
٣٠٧/٧٧;A ٦١ P ٣/١٠

(٥١)

-١

٢٠٠٩٠٣٠٣٩١ (٢١)

٢٥/٠٣/٢٠٠٩ (٢٢)

ORTLOFF ENGINEERS, LTD.- UNITED STATES OF AMARICA (٧١)

CUELLAR, Kyle, T.-HUDSON, Hank, M.-LYNCH, Joe, T.-WILKINSON,
John, D.-MARTINEZ, Tony, L.

(٧٢)

ناھد ودیع زرق ترزى  (٧٤)

معالجة غاز ھیدروكربونى (٥٤)

٦٠/٨٩٧,٦٨٣-٦٠/٨٤٨,٢٩٩-١١/٨٣٩,٦٩٣ - PCT/US٢٠٠٧/٠٧٦١٩٩ (٣١)

١٦.٠٨.٢٠٠٧. - ٢٨.٠٩.٢٠٠٦. - ٢٥.٠١.٢٠٠٧. - ١٧/٠٨/٢٠٠٧ (٣٢)

 US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٥ J ٣/٠٠ (٥١)

-٢



٣ ٣

٢٠١٠٠٨١٣٤٤ (٢١)

٠٩/٠٨/٢٠١٠ (٢٢)

/عبد الجوادـ مصر عبد الجواد دمحم/ صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة ـ مصر 

ـ مصر  جالل عبد المعین دمحم نوار

(٧١)

عبد الجواد دمحم عبد الجوادـ

ـ  جالل عبد المعین دمحم نوار

(٧٢)

مروة عالء الدین  (٧٤)

خالط ذات سرعھ ودرجھ حراره متغیره-مضرب  (٥٤)

Int.Cl.٨-B ٠١ F ٧/٠٠ (٥١)

-٣

٢٠١٠١٢٢٠٥٨ (٢١)

٠٥/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

حسام الدین قطب عباس على المھر ـ مصر  (٧١)

حسام الدین قطب عباس على المھر (٧٢)

(٧٤)

طریقھ تدریب  االسكیمیا ـ الھیبریمیا  جھاز الغلق الشریانى   ایھ سي ایھ  (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-A٦٣B ٢١/٦٦&A٦٣B ٢٣/٠٠ (٥١)

-٤



٤ ٤

٢٠١٢٠١٠٠٤٨ (٢١)

٠٩/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

UNITED STATES OF AMERICA

(٧١)

VAN ZANTEN, Ryan (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

عوامل تثبیت مستحلب لموائع الحفر و االكمال   (٥٤)

PCT/GB١٢/٥٠١,٢٦٧- ٢٠١٠/٠٠١٣١٧ (٣١)

٠٩.٠٧.٢٠١٠. - ١٠.٠٧.٢٠٠٩. (٣٢)

- GB - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٩ K ٨/٣٦; ٨/٢٨ (٥١)

-٥

٢٠١٢٠٢٠٣٥٧ (٢١)

٢٧/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

FLAGSOL GMBH- GERMANY (٧١)

KOTTER, Jens -Schiel, Wolfgang-Schweitzer, Axel-Widmayer, Mathias-
Weinrebe, Gerhard

(٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

مجمع حوضي ذو قطع مكافئ (٥٤)

٢٠ ٢٠١٠ ٠٠١ ١٠-٤٧٤.٣ ٢٠٠٩ ٠٣٩ ١٢/٧١٣,٥٣٦-٠٢١.٩ - PCT/EP٢٠١٠/٠٦٢٣٤٣ (٣١)

٢٩.٠١.٢٠١٠. - ٢٨.٠٨.٢٠٠٩. - ٢٦.٠٢.٢٠١٠. - ٢٤/٠٨/٢٠١٠ (٣٢)

DE  - EP- US - EP - (٣٣)

Int.Cl.٨- F ٢٤ J ٢/١٤, F ٢٤ J ٢/٥٤; (٥١)

-٦



٥ ٥

٢٠١٢٠٤٠٦٠٦ (٢١)

٠٢/٠٤/٢٠١٢ (٢٢)

SEIKO EPSON CORPORATION- JAPAN (٧١)

ASAUCHI, Noboru-NAKANO, Shuichi (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

جھاز طباعھ وخرطوشھ ماده طباعھ ومھایئ لحاویھ ماده طباعھ ولوحھ دائره (٥٤)

١٩٧٣١٦-٢٠١٠ - PCT/JP٢٠١١/٠٠٤٨٨٢ (٣١)

٠٣.٠٩.٢٠١٠. - ٣١/٠٨/٢٠١١ (٣٢)

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٤١ J ٢/١٧٥;G ٠٣ G ١٥/٠٠;B ٤١ J ٢٩/٠٠ (٥١)

-٧

٢٠١٢٠٥٠٨٠٥ (٢١)

٠٢/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

NTT DOCOMO, INC.- JAPAN (٧١)

ISHII, Minami-Umesh, Anil-Iwamura, Mikio (٧٢)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

بالمحمول و محطھ محمولطریقھ اتصال (٥٤)

٠٠٣٢٠٤-٢٠١٠- ٢٥٢٤٨٦-٢٠٠٩ - PCT/JP٢٠١٠/٠٦٨٩٥١ (٣١)

٠٢.١١.٢٠٠٩. - ٠٨.٠١.٢٠١٠. - ٢٦/١٠/٢٠١٠ (٣٢)

  JP - JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠٤ W ١٦/٣٢ (٥١)

-٨



٦ ٦

٢٠١٢٠٥٠٨٦٠ (٢١)

١٣/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

BALCKE-DURR GMBH- GERMANY (٧١)

Hegner, Wolfgang-Band, Dirk-Tregubow, Vitali-Stahlhut, Jorg (٧٢)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

مبادل حراري لتولید البخار لوحدات الطاقھ الشمسیھ (٥٤)

٠٩٠١٤٣٦٥.٢ - PCT/EP٢٠١٠/٠٠٦٥١٢ (٣١)

١٧.١١.٢٠٠٩. - ٢٥/١٠/٢٠١٠ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٢ B ٢٩/٠٦;F ٢٨ D ٧/٠٨;F ٢٤ J ١/٠٠ (٥١)

-٩

٢٠١٢٠٦١٠٧٦ (٢١)

١٢/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

AIRLIGHT ENERGY IP SA- SWITZERLAND (٧١)

PEDRETTI, Mauro (٧٢)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

مجمع على شكل قطع مكافئ (٥٤)

١٩٤٢/٠٩ - PCT/CH٢٠١٠/٠٠٠٣١٣ (٣١)

١٧.١٢.٢٠٠٩. - ١٦/١٢/٢٠١٠ (٣٢)

CH - CH (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٤ J ٢/١٢ (٥١)

-١٠



٧ ٧

٢٠١٢٠٦١١٣١ (٢١)

١٨/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

SISVEL TECHNOLOGY S.R.L. ITALY (٧١)

CELIA, Saverio-BALLOCCA, Giovanni (٧٢)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

الرادیو والتلفاز في تنسیقین مختلفین طریقھ تلقائیھ لبرمجھ جھاز استقبال قادر على استقبال اشارات
على االقل وجھاز االستقبال المتعلق

(٥٤)

TO٢٠٠٩A٠٠١٠١٠ - PCT/IB٢٠١٠/٠٥٥٩١١ (٣١)

٢١.١٢.٢٠٠٩. - ١٧/١٢/٢٠١٠ (٣٢)

IT - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠٤ N ٥/٤٤ (٥١)

-١١

٢٠١٢٠٩١٥١١ (٢١)

٠٥/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO., LTD- CHINA (٧١)

BRISTOW, James Timothy (٧٢)

یوسف دمحم حافظ (٧٤)

مركب الباده الحشرات واسلوب مكافحھ الحشرات عن طریقھ (٥٤)

KE/P/٢٠١٠/٠٠١٠٦٨ - PCT/CN٢٠١١/٠٧٢٢٨٠ (٣١)

٠١.٠٤.٢٠١٠. - ٣٠/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

KE - CN (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٢٥/٠٢;A ٠١ P ٧/٠٠;A ٠١ P ٥/٠٠ (٥١)

-١٢



٨ ٨

٢٠١٢٠٩١٥١٧ (٢١)

٠٦/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC

UNITED STATES OF AMERICA

(٧١)

SHELLEY, Robert, F.-CULLICK, Alvin, S.-SOLIMAN, Mohamed, Y.-
EAST, Lloyd, E.

(٧٢)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

تتعلق بتعدیل انماط التدفق باستخدام حواجز في نفس المكانطرق (٥٤)

١٢/٧٢٠,٧٣٦ - PCT/GB٢٠١١/٠٠٠٣٠٢ (٣١)

١٠.٠٣.٢٠١٠. - ٠٤/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

US - GB (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٩ K ٨/٦٠;C ٠٩ K ٨/٥٨٨ (٥١)

-١٣

٢٠١٢٠٩١٥٣٢ (٢١)

٠٩/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

BOREALIS AG- AUSTRIA (٧١)

NILSSON, Ulf-HAGSTRAND, Per-Ola-DOMINGUEZ, Gustavo-
SMEDBERG, Annika-FARKAS, Andreas-ENGLUND, Villgot-
BOSTROM, Jan-Ove

(٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

لھ خصائص كھربائیة ممیزةW&Cتركیبة بولیمر لتطبیق  (٥٤)

١٠١٥٦٧٢٢.٠ - PCT/EP٢٠١١/٠٥٢٩٨٨ (٣١)

١٧.٠٣.٢٠١٠. - ٠١/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠١ B ٣/٤٤ (٥١)

-١٤



٩ ٩

٢٠١٢١٠١٧٦٤ (٢١)

١٥/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

UNILEVER PLC –UNITED KINGDOM (٧١)

RAMACHANDRAN, Rajeesh, Kumar-CHATTERJEE, Jaideep (٧٢)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

جھاز تنقیھ المیاه (٥٤)

١٠١٦٩٣٦٣.٨-PCT/EP١٦٤٨-٢٠١١/٠٥٧٩١٩/MUM/٢٠١٠ (٣١)

١٣.٠٧.٢٠١٠. - ١٧.٠٥.٢٠١١. - ٣١.٠٥.٢٠١٠. (٣٢)

 - EP - EP - IN (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ١/٦٨ (٥١)

-١٥

٢٠١٢١٠١٧٩٠ (٢١)

٢١/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

EUROKEG B.V. -HOLLAND (٧١)

HANSSEN, Hubert, Joseph, Frans-VEENENDAAL, Jan-VEENENDAAL,
Jan, Dirk

(٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

وعاء للسوائل (٥٤)

١٠١٩٠٥٧٠.١-١٠١٦١١٥٧.٢ - PCT/EP٢٠١١/٠٥٦٥٥٣ (٣١)

٢٧.٠٤.٢٠١٠. - ٠٩.١١.٢٠١٠. - ٢٦/٠٤/٢٠١١ (٣٢)

  EP - EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٥ D ٧٧/٠٤;B ٦٥ D ٨/٠٤;B ٦٥ D ٧٧/٠٦ (٥١)

-١٦



١٠ ١٠

٢٠١٢١٠١٨١٠ (٢١)

٢٢/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

WEBSTER, Jeffery-SULLENBERGER, Michael-BOEBEL, Timothy-
YAO, Chenglin-LORSBACH, Beth-OWEN, W. John-MARTIN, Timothy

(٧٢)

للملكیة الفكریة مكتب عبد الھادى  (٧٤)

لوروبیریمدینونف- ٥-سلفونیل- N١-مستبدل  -N٣مشتقات  (٥٤)

٦١/٣٢٧,٨٥٥ - PCT/US٢٠١١/٠٣٣٢٠٣ (٣١)

٢٦.٠٤.٢٠١٠. - ٢٠/٠٤/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ P ٧/٠٠;A ٠١ N ٤٣/٥٤ (٥١)

-١٧

٢٠١٢١١١٩٣٠ (٢١)

٢٠/١١/٢٠١٢ (٢٢)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD- JAPAN (٧١)

KONDO, Haruhiko-AKIYAMA, Yoshihiro-HARASHIMA, Takashi-
KITANO, Koji

(٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

نظام ملء معقم (٥٤)

١١٩٤٣٨-٢٠١٠ - PCT/JP٢٠١١/٠٦١٩٠٧ (٣١)

٢٥.٠٥.٢٠١٠. - ٢٤/٠٥/٢٠١١ (٣٢)

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٧ C ٧/٠٠;B ٦٥ B ٥٥/٠٠ (٥١)

-١٨



١١ ١١

٢٠١٢١٢٢٠٤٢ (٢١)

١١/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-FRANCE
COMMISSARIAT A LENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES-FRANCE

(٧١)

PRA, Franck-TOCHON, Patrice-COUTURIER, Raphal-FERRIERE, Alain (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

ووحدة قدرة شمسیة تشتمل على مستقبل شمسي واحد على األقلمستقبل شمسي قیاسي (٥٤)

١٠ ٥٤٦٥٨ - PCT/EP٢٠١١/٠٥٩٧٢٥ (٣١)

١١.٠٦.٢٠١٠. - ١٠/٠٦/٢٠١١ (٣٢)

FR - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٤ J ٢/٤٦;F ٢٤ J ٢/٠٧ (٥١)

-١٩

٢٠١٢١٢٢٠٤٣ (٢١)

١١/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

١-CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-
FRANCE

٢-COMMISSARIAT A LENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES- FRANCE

(٧١)

VIDOTTO, Fabien-PRA, Franck-TOCHON, Patrice-COUTURIER,
Raphael-FERRIERE, Alain

(٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

یشتمل على وحده امتصاص مذكوره واحده على وحده امتصاص لمستقبل شمسي، ومستقبل شمسي
االقل

(٥٤)

١٠ ٥٤٦٦٠ - PCT/EP٢٠١١/٠٥٩٧١٩ (٣١)

١١.٠٦.٢٠١٠. - ١٠/٠٦/٢٠١١ (٣٢)

FR - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٤ J ٢/٠٧;F ٢٤ J ٢/١٦;F ٢٤ J ٢/٤٦;F ٢٤ J ٢/٢٨;F ٢٤ J ٢/٣٤;F
٢٤ J ٢/٢٤

(٥١)

-٢٠



١٢ ١٢

٢٠١٢١٢٢١٠٢ (٢١)

٢٠/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

CGGVeritas Services SA- FRANCE (٧١)

sallas  john  j (٧٢)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

تقویھ محتوى عالى التردد لمصدر وطریقھ زلزایھ اھتزازیھ (٥٤)

١٣/٣٣٥.١١١ - (٣١)

٢٢.١٢.٢٠١١. - (٣٢)

  - US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ V ١/٠٠٥ (٥١)

-٢١

٢٠١٣٠٤٠٧١٧ (٢١)

٢٨/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

FERRING B.V.- HOLLAND (٧١)

RASMUSSEN, Palle Hedengran-WACHS, Wolfgang Oliver-HANSEN,
Stefan-FOMSGAARD, Jens

(٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

ِعملیھ لتصنیع دجاریلیكس والمركبات الوسیطھ الخاصھ بھ (٥٤)

١٠١٨٩٠٣٢.٥ – PCT/EP٢٠١١/٠٦٨٧٣٥ (٣١)

٢٧.١٠.٢٠١٠. - ٢٦/١٠/٢٠١١ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C٠٧K ١/٠٢, ٥/٠٨, ٧/٠٦ (٥١)

-٢٢



١٣ ١٣

٢٠١٣٠٥٠٩١٢ (٢١)

٢٨/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A

LUXEMBOURG

(٧١)

FATTORI, Daniela-CIPOLLONE, Amalia-D'ANDREA, Piero-MAURO,
Sandro

(٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

عملیة لتحضیر نیبیفولیل (٥٤)

RM٢٠١٠A٠٠٠٦٢٢ - PCT/IB٢٠١١/٠٥٥٣٨٥ (٣١)

٣٠.١١.٢٠١٠. - ٣٠/١١/٢٠١١ (٣٢)

IT - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٧ D ٣١١/٥٨ (٥١)

-٢٣

٢٠١٣٠٦٠٩٩١ (٢١)

١٠/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

CYTEC TECHNOLOGY CORP. - UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

STEELE, Thomas-GUPTA, Ram-ENG, J. Mon, Hei-PENG, Lingqing-
SAMUELS, Sari-Beth

(٧٢)

للملكیة الفكریة مكتب عبد الھادى (٧٤)

تجھیز مواد اضافیة و استخدامھا فى قالب دائرى (٥٤)

٦١/٤٢٢,٢٥٥ - PCT/US٢٠١١/٠٦٤٣٢٠ (٣١)

١٣.١٢.٢٠١٠. - ١٢/١٢/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٨ K ٥/١٥٤٥; ٥/٠٠ (٥١)

-٢٤



١٤ ١٤

٢٠١٣٠٦٠٩٩٥ (٢١)

١٠/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

 UNITED STATES OF AMERICA

(٧١)

KONTOMARIS, Konstantinos (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

رباعي فلوروبروبین - ١,٣,٣,٣- Eتتضمن وسائط تبرید تتكون من طریقة للحصول على التبرید
رباعى فلوروإیثانومركب واحد على االقل من مركبات

(٥٤)

٦١/٤٢٢,٩٢٨ - PCT/US٢٠١١/٠٦٤٩٧٦ (٣١)

١٤.١٢.٢٠١٠. - ١٤/١٢/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٩ K ٥/٠٤ (٥١)

-٢٥

٢٠١٣٠٨١٣٥٨ (٢١)

٢٦/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION- UNITED STATES OF
AMERICA

(٧١)

MAUCEC, Marko-DUSTERHOFT, Ronald G.-GIBSON, Ronald
RICKMAN, Richard D.

(٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

أجھزة ونظم وطرق لحاویة عینات (٥٤)

١٣/٠٤٠,٣٩٦ - PCT/US٢٠١١/٠٦٤٤٤٥ (٣١)

٠٤.٠٣.٢٠١١. - ١٢/١٢/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ T ١/٢٠ (٥١)

-٢٦



١٥ ١٥

٢٠١٣٠٨١٣٦٣ (٢١)

٢٨/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

مصر –مھا ابراھیم السید حسان  (٧١)

ھا ابراھیم السید حسان م (٧٢)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (٧٤)

واالعاصیرالمبنى االخضر متحدى الزالزل (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠٢ D ٢٧/٣٤;E ٠٤ H ٩/٠٢;E ٠٤ B ١/٩٨ (٥١)

-٢٧

٢٠١٣٠٩١٣٨٠ (٢١)

٠٢/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

المركز القومى للبحوث ـ مصر  (٧١)

دعاء عبد النبى عبد العزیز ـ عمر االمانى ـ احمد فوزى دمحم نور الدین  (٧٢)

مكتب اتصال براءات االختراع بالمركز (٧٤)

نودنیوم  -تیتانات صودیوم- طریقھ لتحضیراجسام سیرامیكیھ كھربیھ من تیتانات ماغنسیوم
جیجا ھرتز١٨المستخدمھ فى اجھزه الشبكات المعلوماتیھ الالسلكیھ عند تردد 

(٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٤ B ٣٥/٦٤;C ٠٤ B ٣٥/٤٦٥ (٥١)

-٢٨



١٦ ١٦

٢٠١٣١٠١٥٣٣ (٢١)

٠١/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

TOTAL MARKETING SERVICES- FRANCE (٧١)

GERMANAUD, Laurent-LAMRANI-KERN, Samia (٧٢)

ماجده شحاتھ ھارون ، نادیھ شحاتھ ھارون (٧٤)

تركیب من مائع خاص  (٥٤)

١١٥٣٠٠٥ - PCT/EP٢٠١٢/٠٥٦٣٥٤ (٣١)

٠٦.٠٤.٢٠١١. - ٠٥/٠٤/٢٠١٢ (٣٢)

FR - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٣١/٠٠;A ٦١ K ٨/٣٠;C ٠١ M ١٠٥/٠٤;C ١١ D ٣/١٨;C ٠٩ D
٥/٣٤;C ٠٩ K ٨/٣٤;C ٠٩ D ١١/٠٢

(٥١)

-٢٩

٢٠١٣١١١٦٩٣ (٢١)

٠٤/١١/٢٠١٣ (٢٢)

ITALCEMENTI S.P.A -ITALY (٧١)

CINTI GIOVANNI-DONAYI Andrea (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

عملیھ تكاملیھ النتاج القدره الكھربائیھ وجھاز خاص بذلك (٥٤)

MI٢٠١٢A٠٠١٨٨٣ - (٣١)

٠٦.١١.٢٠١٢. - (٣٢)

 IT (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠١ K ٢٥/٠٤;F ٠٣ G ٦/٠٦;F ٠١ K ٣/٢٤ (٥١)

-٣٠



١٧ ١٧

٢٠١٣١١١٧٩١ (٢١)

٢٠/١١/٢٠١٣ (٢٢)

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED- UNITED
KINDOM

(٧١)

DENNY, Mark, Joseph (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

مضخة (٥٤)

١١٢٥٠٥٤٢.٥ - PCT/EP٢٠١٢/٠٥٩٢٤٩ (٣١)

٢٠.٠٥.٢٠١١. - ١٨/٠٥/٢٠١٢ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠٤ C ١٤/٠٢;F ٠٤ C ١٨/١٦;F ٠٤ C ٢٨/٢٦;F ٠٤ C ٢٨/١٢;F ٠٤ C
٢٨/٠٢

(٥١)

-٣١

٢٠١٣١٢١٨٨٣ (٢١)

١٠/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

٣M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY- UNITED STATES OF
AMERICA

(٧١)

GORMAN, Michael R.-BIEGLER, Kristopher K. (٧٢)

عبد الھادي للملكیھ الفكریھمكتب  (٧٤)

ق الرتطام مائع علي ركیزةجھاز وطر (٥٤)

١٣/١٦٠,٠٣٦ - PCT/US٢٠١٢/٠٤٠٦٨٢ (٣١)

١٤.٠٦.٢٠١١. - ٠٤/٠٦/٢٠١٢ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٣٢ B ٣٧/٠٠;C ٠٩ J ٥/٠٠;B ٣٢ B ٥/٢٤;B ٣٢ B ٣٧/٠٤ (٥١)

-٣٢



١٨ ١٨

٢٠١٣١٢١٩٠٦ (٢١)

١٥/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

IFP Energies Nouvelles- FRANCE (٧١)

BAUDOT Arnaud-BARTHELET Karin-PORCHERON  Fabien (٧٢)

ھارونشحاتھ ھارون ونادیھ شحاتھ ماجده  (٧٤)

كتلھ ممتصة متعدده الفلزات المتصاص الفلزات الثقیلھ (٥٤)

١٢/٦٢.٥٢٧- ١٢/٦٢.٥٢٦ - (٣١)

٢١.١٢.٢٠١٢. - ٢١.١٢.٢٠١٢. - (٣٢)

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ D ٥٣/٦٤;B ٠١ J ٢٠/٠٢;B ٠١ J ٣٧/٢٠;B ٠١ J ٢٧/٠٤٣;B ٠١ J
٢٧/٠٤

(٥١)

-٣٣

٢٠١٤٠١٠٠١٢ (٢١)

٠٥/٠١/٢٠١٤ (٢٢)

Robert Bosch GmbH- GERMANY (٧١)

HUBEIN, Isabell-FORSSLUND, Johan-MEYER, Heinz-Hermann-
MOELLER, Rudolf-LUESSENHOP, Riccardo-SCHULZ, Janett

(٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

جھازتجھیزات معدات غطس (٥٤)

١٠ ٢٠١١ ١٠٧ ٠٢٦.٩ - PCT/EP٢٠١٢/٠٠٢٥٨٧ (٣١)

٠٩.٠٧.٢٠١١. - ٢٠/٠٦/٢٠١٢ (٣٢)

DE - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٣ C ١١/٢٢;B ٦٣ C ١١/٠٨ (٥١)

-٣٤



١٩ ١٩

٢٠١٤٠١٠٠١٩ (٢١)

٠٦/٠١/٢٠١٤ (٢٢)

NEVOT BANUS, Jordi.- SPAIN (٧١)

NEVOT BANUS, Jordi. (٧٢)

سماس للملكیة الفكریھشركة  (٧٤)

طریقة لتشكیل حاویھ انبوببھ للمنتجات الغذائیة، والحاویھ الناتجھ (٥٤)

P٢٠١١٣١١٤٦ - PCT/ES٢٠١٢/٠٧٠٥٠٥ (٣١)

٠٦.٠٧.٢٠١١. - ٠٦/٠٧/٢٠١٢ (٣٢)

ES - ES (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٥ D ٧٥/٣٨ (٥١)

-٣٥

٢٠١٤٠٢٠١٤٢ (٢١)

٠٢/٠٢/٢٠١٤ (٢٢)

ھبھ الرحمن احمد حافظ مصطفى الصباغ ـ مصر  (٧١)

ھبھ الرحمن احمد حافظ مصطفى الصباغ  (٧٢)

(٧٤)

جھاز وطریقة للترمیم بالمواد متناھیة الصغر واللیزر (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ C ١٣/١٥ (٥١)

-٣٦



٢٠ ٢٠

٢٠١٤٠٣٠٣٤٨ (٢١)

٠٦/٠٣/٢٠١٤ (٢٢)

MICRONUTRIENTS USA LLC- UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

Huang, Mingsheng-LEISURE, Nicholas, J.-Moore, Theodore, B.-Steward,
Frederick, A.-Jackson, Carla, C.

(٧٢)

رزقسھیر میخائیل  (٧٤)

مكمالت مغذیات دقیقھ (٥٤)

٦١/٥٣٢,٤٠٢ - PCT/US٢٠١٢/٠٥٣٩٦٠ (٣١)

٠٨.٠٩.٢٠١١. - ٠٦/٠٩/٢٠١٢ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ G ٣/٠٤;A ٢٣ L ١/٢٩ (٥١)

-٣٧

٢٠١٤٠٧١١٠٩ (٢١)

٠٢/٠٧/٢٠١٤ (٢٢)

CONTECH ENGINEERED SOLUTIONS LLC- UNITED STATES OF
AMERICA

(٧١)

CARFAGNO, Michael, G.-ASTON, Scott, D.-CREAMER, Philip, A. (٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى  (٧٤)

نظام جسر اسمنتي و طرق تتعلق بذلك (٥٤)

٦١/٧١٤,٣٢٣- ٦١/٥٩٨,٦٧٢- ٦١/٥٩٥,٤٠٤ - PCT/US٢٠١٣/٠٢٣٩٩٩ (٣١)

٠٦.٠٢.٢٠١٢. - ١٤.٠٢.٢٠١٢. - ١٦.١٠.٢٠١٢. - ٣١/٠١/٢٠١٣ (٣٢)

US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٠١ F ٥/٠٠ (٥١)

-٣٨



٢١ ٢١

٢٠١٤٠٨١٢٤٤ (٢١)

٠٣/٠٨/٢٠١٤ (٢٢)

HENKEL AG & CO. KGAA- GERMANY (٧١)

HUCHEL, Ursula-GERKE, Thomas-SMYREK, Hubert-WEYHE, Marc-
BAUER, Andreas-GERIGK, Andreas

(٧٢)

مد اللبادسمر اح (٧٤)

اوكتان واسترات حمض ] ٣.٠. ٣[داي اوكسا باي سیكلو-٧، ٣-ازا-١تولیفات من مركبات 
سیلیسیك ، كعطور اولیھ

(٥٤)

١٠٢٠١٢٢٠١٤٢٤.١ - PCT/EP٢٠١٢/٠٧٥٧١٧ (٣١)

٠١.٠٢.٢٠١٢. - ١٧/١٢/٢٠١٢ (٣٢)

DE - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ١١ D ٣/١٦ (٥١)

-٣٩

٢٠١٤٠٨١٣١٠ (٢١)

١٧/٠٨/٢٠١٤ (٢٢)

COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM BURGENLAND
AKTIENGESELLSCHAFT- AUSTRIA

(٧١)

PHILIPP, Franz, Josef (٧٢)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

ّطریقھ النحالل المركبات العضویھ السامھ الموجوده في المیاه المھدره و ّاو الغازات المھدره/ُ ُ
(٥٤)

A ٢٠٥/٢٠١٢ - PCT/AT٢٠١٣/٠٥٠٠٣٨ (٣١)

٢٠.٠٢.٢٠١٢. - ١٤/٠٢/٢٠١٣ (٣٢)

AT - AT (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ D ٥٣/٧٠;B ٠١ D ٥٣/٧٨;B ٠١ D ٥٣/٧٣ (٥١)

-٤٠



٢٢ ٢٢

٢٠١٤٠٨١٣٦٩ (٢١)

٢٨/٠٨/٢٠١٤ (٢٢)

UNICHARM CORPORATION- JAPAN (٧١)

ISHIKAWA, Shinichi (٧٢)

مد اللبادسمراح (٧٤)

جھاز تصنیع منتج ماص  (٥٤)

٠٤٢٨٩٧-٢٠١٢ - PCT/JP٢٠١٣/٠٥٤٨٤٣ (٣١)

٢٩.٠٢.٢٠١٢. - ٢٦/٠٢/٢٠١٣ (٣٢)

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ F ١٣/٤٩; ١٣/١٥ (٥١)

-٤١



٢٣ ٢٣

انبی
٢٠١٦یولیوبالبراءات الصادرة خالل شھر 



٢٤ ٢٤

٢٧٦٠٣ (١١)

٢٠٠٦٠٤٠٣٦٧ (٢١)

١٩/٠٤/٢٠٠٦ (٢٢)

otsuka pharmaceutical co., LTD.

٩-٢ kanda tsukasa mch٢-chome chiyoda-ku-tokyo ١٠١٨٥٣٥, JP

(٧١)

kostanski ,janusz w-Matsuda,takakuni-nerurkar,manoj-Naringrekar ,vijay h (٧٢)

(٧٣)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (٧٤)

صیغة وطریقة التحریر المحكومة الریبیرازول المحقون المعقم    (٥٤)

٥١٣٦١٨/٦٠-PCT/US٢٠٠٤/٠٣٤٣٦٧ - (٣١)

٢٣.١٠.٢٠٠٣. - ١٨.١٠.٢٠٠٤. - (٣٢)

١-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٣١/٤٩٦; ٤٧/٢٦;C ٠٧ D ٤٠١/٠٦;A ٦١ K ٩/١٩; ٤٧/٣٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٠٤ (١١)

٢٠١٢٠٣٠٤٦١ (٢١)

١٥/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY E .I.

١٠٠٧ Market Street Wilmington, Delaware ١٩٨٩٨ (US)

(٧١)

KONTOMARIS, Konstantinos (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

بیوتین وطرق احداث تبرید فیھ-٢-ھكسافلورو- ٤، ٤، ٤، ١، ١، ١جھاز تبرید یحتوي على ترانس  (٥٤)

٦١/٢٤٢,٨٧٣ - PCT/US٢٠١٠/٠٤٨٩١٠ (٣١)

١٦.٠٩.٢٠٠٩. - ١٥/٠٩/٢٠١٠ (٣٢)

٢-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٩ K ٥/٠٤ (٥١)

سنة٢٠: ةمدة الحمای



٢٥ ٢٥

٢٧٦٠٥ (١١)

٢٠١٣٠٨١٣٥٢ (٢١)

٢٥/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

UNICHARM CORPORATION

١٨٢, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime ٧٩٩٠١١١ (JP)

(٧١)

TUKUDA, Atushi-MURAKAMI, Seiji (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

اصةجھاز وطریقة إلنتاج مواد م (٥٤)

٠٤٠٣٣٠-٢٠١١ - PCT/JP٢٠١٢/٠٥١٦٩٦ (٣١)

٢٥.٠٢.٢٠١١. - ٢٦/٠١/٢٠١٢ (٣٢)

٣-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ F ١٣/١٥;A ٦١ F ١٣/٥٣;A ٦١ F ١٣/٤٩ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٠٦ (١١)

٢٠١٢٠٥٠٩٧٦ (٢١)

٣٠/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

INC AMERICAN WATER WORKS COMPANY

١٠٢٥ Laurel Oak Road Voorhess, NJ ٣٥٠٦-٠٨٠٤٣ (US)

(٧١)

GIRALDO, Eugenio (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

اإلزالھ المتزامنھ بتقص األكسجین للفسفور والنیتروجین الحیوي بشكل متزامن، مع استعاده الطاقھ (٥٤)

١٢/٩٨١,٩٨٤- ١٢/٨٨٦,٣٢١ - PCT/US٢٠١١/٠٥٠٨٣٢ (٣١)

٢٠.٠٩.٢٠١٠. - ٣٠.١٢.٢٠١٠. - ٠٨/٠٩/٢٠١١ (٣٢)

٤-

US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ٣/٣٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٦ ٢٦

٢٧٦٠٧ (١١)

٢٠١١٠٥٠٧٣٨ (٢١)

١١/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

-COSMETIQUE -PIERRE FABRE DERMO

٤٥, place Abel Gance F-٩٢١٠٠ Boulogne-Billancourt (FR)

(٧١)

MANDEAU, Anne-FABRE, Bernard-ARIES, Marie-Francoise (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

مستخلص اجزاء ھوائیھ من الشوفان الذي تم حصاده قبل بزوغ السنبلھ (٥٤)

٠٨٥٧٧٥٧ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٦١٩٧٢ (٣١)

١٤.١١.٢٠٠٨. - ١٥/٠٩/٢٠٠٩ (٣٢)

٥-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٣٦/٨٩٩;A ٦١ Q ١٩/٠٨;A ٦١ P ١٧/٠٦;A ٦١ K ٨/٩٧ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٠٨ (١١)

٢٠١١١٢٢٠٢٨ (٢١)

٠١/١٢/٢٠١١ (٢٢)

E .I . du Pont de Nemours and Company

١٠٠٧ Market Street Wilmington, Delaware ١٩٨٩٨ (US)

(٧١)

MINOR, Barbara, Haviland-KONTOMARIS, Konstantinos-LECK,
Thomas, J.

(٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

ھالبیوتین وطرق انتاج التبرید - ٢-سادس فلورو- ٤،٤،٤، ١،١،١- جھاز مبرد محتوي على سیس (٥٤)

٦١/١٨٣,٦٧١-PCT/US٢٠١٠/٠٣٧١٨٥ - (٣١)

٠٣.٠٦.٢٠٠٩. - ٠٣.٠٦.٢٠١٠. (٣٢)

٦-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٩ K ٥/٠٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٦٠٩ (١١)

٢٠١٣٠٨١٢٨٤ (٢١)

٠٦/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

PPG INDUSTRIES OHIO INC

٣٨٠٠ West ١٤٣rd Street Cleveland, Ohio ٤٤١١١ (US)

(٧١)

THIEL, James P.-SHELESTAK, Larry J. (٧٢)

(٧٣)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

زجاج داكن لضمان الخصوصیة (٥٤)

١٣/٠٢٦,٣٩٩ -PCT/US٢٠١٢/٠٢٢٨٢٧ (٣١)

١٤.٠٢.٢٠١١. - ٢٧.٠١.٢٠١٢. (٣٢)

٧-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٣ C ٣/٠٨٧;C ٠٣ C ٤/٠٢;C ٠٣ C ٣/١١ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦١٠ (١١)

٢٠٠٩٠٣٠٣١٦ (٢١)

١١/٠٣/٢٠٠٩ (٢٢)

NOVARTIS AG

Lichtstrasse ٣٥,CH-٤٠٥٦ Basel, CH

(٧١)

WIETFELD, Bernhard-HOOK,DAVID-LOTZ,MATTHIAS (٧٢)

(٧٣)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

امنیو حامض بیونریك او مشتقاتھ استخدامھا فى انتاج -٤ستبدل ماریل ثانى عملیات لتحضیر
NEPمثبطات 

(٥٤)

٠٦١٢٠٥٧٦.١-PCT/EP٢٠٠٧/٠٠٧٩١٣ (٣١)

١٣.٠٩.٢٠٠٦. - ١١.٠٩.٢٠٠٧ (٣٢)

٨-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٧ C ٢٢٧/١٦;C ٠٧ C ٢٢٩/٣٤;C ٠٧ C ٢٢٧/٣٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٢٧



٢٨ ٢٨

٢٧٦١١ (١١)

٢٠١١٠٥٠٧٩٦ (٢١)

٢٢/٠٥/٢٠١١ (٢٢)

INC .PPG INDUSTRIES OHIO

٣٨٠٠ West ١٤٣rd Street Cleveland, OH ٤٤١١١ (US)

(٧١)

SHELESTAK, Larry, J-SCHWENNINGER, Ronald, L (٧٢)

(٧٣)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (٧٤)

ّسده واختزال الزجاج المنصھر والزجاج المصنع بھذه الطریقھطریقھ تقلیل نسبھ اك (٥٤)

٢٧٥٢٦٤/١٢ - PCT/US٢٠٠٩/٠٦٤٥٥٧ (٣١)

٢١.١١.٢٠٠٨. - ١٦/١١/٢٠٠٩ (٣٢)

٩-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٣ B ٥/١٧٣;C ٠٣ B ٥/١٩٣;C ٠٣ C ٤/١٠;C ٠٣ C ٣/٠٨٧;C ٠٣ B
٥/٢٣٥

(٥١)

نةس٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦١٢ (١١)

٢٠٠٨٠١٠١٤٣ (٢١)

٢٧/٠١/٢٠٠٨ (٢٢)

)GERMANY(LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Abraham lincolin stasse ١٢.٦٥١٨٩ wiesbaden,

(٧١)

SPREEMANN, JuRGEN -Bauer,Stefan-Kaupp,Eberhard-
Schonberger,Manfred-seeholzer,christoph

(٧٢)

ى للملكیھ الفكریھ عبد الھاد (٧٤)

ملف تبادل حرارى ذو مواد مختلفة     (٥٤)

١٠ ٢٠٠٥ ٠٣٦ ٤١٣.٦ - PCT/EP٢٠٠٦/٠٠٦٦٢٥ (٣١)

٢٩.٠٧.٢٠٠٥. - ٠٦/٠٧/٢٠٠٦ (٣٢)

١٠-

DE - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٨ F ٢١/٠٨;F ٢٨ D ٧/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٦١٣ (١١)

٢٠١٣٠٦١٠٨٥ (٢١)

٢٣/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED

P.O. Box ٤٧٤٠ Houston, TX ٤٧٤٠-٧٧٢١٠ (US)

(٧١)

DUAN, Ping-ROSENBLATT, Steve (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

الة لتعبئة مادة محتفظة بالشكل لالستخدام تحت االرض (٥٤)

١٢/٩٨٥,٩٦٢ - PCT/US٢٠١٢/٠٢٠٣٢١ (٣١)

٠٦.٠١.٢٠١١. - ٠٥/٠١/٢٠١٢ (٣٢)

١١-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٣٣/١٢٧ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦١٤ (١١)

٢٠١٣٠٥٠٨٢٣ (٢١)

١٤/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED

P.O. Box ٤٧٤٠ Houston, Texas ٤٧٤٠-٧٧٢١٠, US

(٧١)

STOESZ, Carl W.-MENDEZ, Luis E. (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

نظام توصیل وطریقة لمقاومة التلوث (٥٤)

١٢/٩٥٦,٣٦٠ - PCT/US٢٠١١/٠٦٢٤١٤ (٣١)

٣٠.١١.٢٠١٠. - ٢٩/١١/٢٠١١ (٣٢)

١٢-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ١٧/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٢٩



٣٠ ٣٠

٢٧٦١٥ (١١)

٢٠١٣٠٧١٢٤٨ (٢١)

٣١/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED

P.o. Box ٤٧٤٠ Houston, Texas ٤٧٤٠-٧٧٢١٠ (US)

(٧١)

MOORE, Ronald, A.-BURGER, Ronald, E.-MOIDEL, Joe, P.-
BROUSSARD, Lee-COMEAUX, Gerald, P.

(٧٢)

(٧٣)

ترزىناھد ودیع رزق  (٧٤)

تنظیف حطام مع میزة اعادة تشكیل ترفلھهادا (٥٤)

١٣/٠٤١,٠٩٩ - PCT/US٢٠١٢/٠٢٧١٢٤ (٣١)

٠٤.٠٣.٢٠١١. - ٢٩/٠٢/٢٠١٢ (٣٢)

١٣-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٢١/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦١٦ (١١)

٢٠١٣٠٧١٢٢٧ (٢١)

٢٨/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

Landmark Graphics Corporation

٢١٠٧ City West Bvd. Bldg. ٢, Houston, Texas ٣٠٥١-٧٧٠٤٢, USA

(٧١)

Michael Szatny -Marshal A. Strobel - Gustavo Carvajal (٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

طریقة ونظام لتحدید افتراضات لكسر ھیدرولیكي (٥٤)

 PCT/US٢٠١١/٠٢٥٨٠٠ (٣١)

٢٣/٠٢/٢٠١١ (٣٢)

١٤-

 US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ V ٩/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣١ ٣١

٢٧٦١٧ (١١)

٢٠١٥٠٢٠٢٨٥ (٢١)

٢٢/٠٢/٢٠١٥ (٢٢)

NEC CORPORATION

١-٧, Shiba ٥-chome, Minato-ku, TOKYO, ١٠٨٨٠٠١, JP

(٧١)

OKABE, Junya-TAMURA, Toshiyuki (٧٢)

(٧٣)

سونیا فائق فرج (٧٤)

، طریقة اتصال بین األجھزة الطرفیة وطریقة تحكمSGWنظام اتصال متنقل،  (٥٤)

١٩١٧٧٢-٢٠١٣- ١٠٥٩٨١-٢٠١٣ - PCT/JP٢٠١٤/٠٠٢٤٥٦ (٣١)

٢٠.٠٥.٢٠١٣. - ١٧.٠٩.٢٠١٣. - ٠٩/٠٥/٢٠١٤ (٣٢)

١٥-

JP - JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠٤ W ٣٦/٠٢;H ٠٤ W ٦٨/٠٠;H ٠٤ W ٣٦/١٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦١٨ (١١)

٢٠٠٧٠٢٠١٤٣ (٢١)

٠٧/٠٢/٢٠٠٧ (٢٢)

FERRING B.V.

POLARIS AVENNE ١٤٤ NL - ٢١٣٢ JX HOOFODORP,

(٧١)

WISNIEWSKI, Kazimierz-SCHTEINGART , CLAUDIO-LAPORTE,
REGENT-GALYEAN, ROBERT, FELIX-RIVIERE ,PIERRE,

(٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

معضدات مستقبل فازوبرسین ببتیدیة (٥٤)

٦٠/٦٠٠,٣٧٧-٠٤٠١٩٠٢٩.٠-PCT/US٢٠٠٥/٠٢٧٧٧٢ - (٣١)

١١.٠٨.٢٠٠٤. - ١١.٠٨.٢٠٠٤. - ٠٣.٠٨.٢٠٠٥. - (٣٢)

١٦-

 EP - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٣٨/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٣١



٣٢ ٣٢

٢٧٦١٩ (١١)

٢٠١٣٠٥٠٨٩٤ (٢١)

٢٦/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

.A.P.INDUSTRIE DE NORA S

Via Bistolfi ٣٥ I-٢٠١٣٤ Milano (IT)

(٧١)

ANTOZZI, Antonio Lorenzo-PEZZONI, Chiara-URGEGHE, Christian (٧٢)

(٧٣)

بادسمراحمد الل (٧٤)

أنود للتولید اإللكترولیتي للكلور (٥٤)

MI٢٠١٠A٠٠٢١٩٣ - PCT/EP٢٠١١/٠٧١٠٧٩ (٣١)

٢٦.١١.٢٠١٠. - ٢٥/١١/٢٠١١ (٣٢)

١٧-

IT - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٢٥ B ١١/٠٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٢٠ (١١)

٢٠١٣١١١٨٣٠ (٢١)

٢٨/١١/٢٠١٣ (٢٢)

)BELGIUM (PRAYON TECHNOLOGIES

Rue Joseph Wauters ١٤٤,B-٤٤٨٠ Engis, -BE

(٧١)

FATI, Dorina-HOXHA, Antoine (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

ھیمى ھیدرات/ طریقة ألنتاج حمض الفسفوریك من نوعیة ثنائى الھیدرات  (٥٤)

- PCT/EP٢٠١١/٠٥٩١٢٨ (٣١)

 - ٠١/٠٦/٢٠١١ (٣٢)

١٨-

 EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ B ٢٥/٢٣١ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٦٢١ (١١)

٢٠٠٧٠٩١٠٠٧ (٢١)

٢٣/٠٩/٢٠٠٧ (٢٢)

١- THROMB – XN.V.

٢- D. COLLEN RESEARCH FOUNDATION VZW

٣-VLAAMS INTERUNIVERSITAIR INSTTUUT VOOR
BIOTECHNOLEVGE

(٧١)

STASSEN, Jean-Marie-CARMELEY, PETER-COLLEN, DESIRE (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

PlGFجسم مضاد جدید لـ  (٥٤)

PCT/BE٦٠/٦٦.٤.٧٦٨-٢٠٠٦/٠٠٠٠٢٣ - (٣١)

٢٤.٠٣.٢٠٠٦. - ٢٤.٠٣.٢٠٠٥. - (٣٢)

١٩-

BE - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٣٩/٣٩٥;C ١٢ N ١٥/١٣;C ٠٧ K ٥/٨٠;C ٠٧ K ١٦/٢٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٢٢ (١١)

٢٠١١١٠١٧١٦ (٢١)

١٣/١٠/٢٠١١ (٢٢)

SULPHUR SOLUTIONS INC

٦٤٤٣ ٢nd Street S.E. Calgary, Alberta T٢H ١J٥ (CA)

(٧١)

PEDERSEN, Eric (٧٢)

(٧٣)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

ماد كبریتي قابلھ لالنتشار كریات س (٥٤)

٦١/١٦٩,٩٥٦-٢,٦٦٣,١١٩ - PCT/CA٢٠١٠/٠٠٠٥٩٢ (٣١)

١٦.٠٤.٢٠٠٩. - ١٦.٠٤.٢٠٠٩. - ١٦/٠٤/٢٠١٠ (٣٢)

٢٠-

CA - US - CA (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٥ D ٩/٠٠;C ٠٥ G ٥/٠٠;C ٠٥ G ٣/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٣٣



٣٤ ٣٤

٢٧٦٢٣ (١١)

٢٠١٣١٠١٥٨٥ (٢١)

١٠/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

٢١٠١ City West Boulevard, Building ٢ Houston, Texas ٣٠٢١-٧٧٠٤٢ (US)

(٧١)

GONZALES, Adolfo-MITCHELL, Robert (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

تحدید تكامل البئر (٥٤)

- PCT/US٢٠١١/٠٣٣٠٨٠ (٣١)

 - ١٩/٠٤/٢٠١١ (٣٢)

٢١-

 US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠٦ F ١٩/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٢٤ (١١)

٢٠١٢١١١٨٩٩ (٢١)

٢٣/١١/٢٠١٢ (٢٢)

.L.R .DEFENDI ITALY S

Via Direttissima del Conero, ٢٩ I-٦٠٠٢١ Camerano (IT)

(٧١)

PAESANI, Carlo (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

موقد غاز ذو حلقات لھب متعدده (٥٤)

VE٢٠١٠A٠٠٠٠٢٣ - PCT/EP٢٠١١/٠٥٧٩٩٤ (٣١)

١٩.٠٥.٢٠١٠. - ١٧/٠٥/٢٠١١ (٣٢)

٢٢-

IT - IT (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٣ D ١٤/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٦٢٥ (١١)

٢٠١٢٠٩١٥٢٠ (٢١)

٠٦/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة 

ش القصر العینى ١٠١مبنى اكادیمیة البحث والتكنولوجیا 

(٧١)

ھالة دمحم عبد العزیز عبد الوھاب / د (٧٢)

(٧٣)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (٧٤)

البیئة الكاشفة عن أمراض العفن بالنبات (٥٤)

٢٣-

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٤٣/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٢٦ (١١)

٢٠١١١١١٩٠٢ (٢١)

١٣/١١/٢٠١١ (٢٢)

INCSIEMENS INDUSTRY ,-SAUDI ARABIAN OIL COMPANY

٣٣٣٣ Old Milton Parkway Alpharetta, Georgia ٣٠٠٠٥ (US) ٥٠٠٠ Dhahran
٣١٣١١ (SA)

(٧١)

COOLEY, Curt-PATTERSON, Matthew-SHAFARIK, Samuel-
HOWDESHELL, Michael-SCHULTZ, Thomas, E.-FELCH, Chad, L.-
CONNER, William, G.-AL-HAJRI, Mohammed, A

(٧٢)

(٧٣)

یوسف دمحم حافظ (٧٤)

عل غشائى الوساط معلقھ وطریقھ تشمل مناطق متعدده لمفا) بیولوجى ( جھاز تفاعل حیوى 
بیولوجى

(٥٤)

٦١/٢٢٤,٠٠٠-٦١/١٨٦,٩٨٣ - PCT/US٢٠١٠/٠٣٨٦٥٠ (٣١)

١٥.٠٦.٢٠٠٩. - ٠٨.٠٧.٢٠٠٩. - ١٥/٠٦/٢٠١٠ (٣٢)

٢٤-

US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ٣/٠٠;C ٠٢ F ١/٢٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٣٥



٣٦ ٣٦

٢٧٦٢٧ (١١)

٢٠١٣٠١٠٠١١ (٢١)

٠٢/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

SENGEWALD GMBHKOBUSCH

Anton-B&Ohlen-StraBe ٥ ٣٤٤١٤ Warburg (DE), DE

(٧١)

DAUM, Helwig, Heinrich (٧٢)

(٧٣)

الفونس رشدي ریاض  (٧٤)

غشاء متعدد الطبقات مضاد للضباب واضح وشفاف     (٥٤)

٢٠ ٢٠١٠ ٠٠٧ ٩٧٢.١ - PCT/DE٢٠١١/٠٧٥٠٧١ (٣١)

٠٢.٠٧.٢٠١٠. - ١١/٠٤/٢٠١١ (٣٢)

٢٥-

DE - DE (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٣٢ B ٢٧/١٨;B ٦٥ D ٦٥/٤٢;B ٣٢ B ٧/٠٢;B ٣٢ B ٢٧/٣٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٢٨ (١١)

٢٠١٠١٠١٨٢٢ (٢١)

٢٨/١٠/٢٠١٠ (٢٢)

 .A .CASALE S

Via Giulio Pocobelli ٦ CH-٦٩٠٠ Lugano-Besso (CH)

(٧١)

RIZZI, Enrico;-TAROZZO, Mirco-FILIPPI, ERMANNO (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

سخان بدء تشغیل لمفاعالت األمونیا (٥٤)

٠٨٠٠٨٢٥٢.٢ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٥٤٥٠٠ (٣١)

٣٠.٠٤.٢٠٠٨. - ١٦/٠٤/٢٠٠٩ (٣٢)

٢٦-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ J ٨/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٦٢٩ (١١)

٢٠١٣٠٧١١٥٦ (٢١)

٠٨/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

PGS Geophysical AS

Strandveien ٤ N-١٣٦٦, NO

(٧١)

Turnbull Neil H.R. (٧٢)

(٧٣)

دمحم كامل مصطفى (٧٤)

طریقة ونظام تحكم سرعھ سحب لشریط استشعار (٥٤)

١٣ / ٥٤٩.٣١٠- (٣١)

١٣.٠٧.٢٠١٢. - (٣٢)

٢٧-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-G ٠١ V ١/٣٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٣٠ (١١)

٢٠١٠٠٥٠٨٧١ (٢١)

٢٦/٠٥/٢٠١٠ (٢٢)

جالل سیداحمد شره 

ع.م.ش زكریا عثمان من نجاتى السراج المنطقة الثامنھ ـ مدینھ نصر ـ ج٧

(٧١)

جالل سیداحمد شره  (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

مكبس متنقل متعدد األغراض لكبس ونقل القمامة والمخلفات الصلبة (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

٢٨-

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٣٠ B ٩/٣٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٣٧



٣٨ ٣٨

٢٧٦٣١ (١١)

٢٠١٣٠٢٠٢٢٢ (٢١)

١١/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

احمد ممتاز بكرى عجور 

ع.م.ش العزب ـالباجور ـ مركز الباجور ـ المنوفیة ـ ج

(٧١)

جالل سیداحمد شره  (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

محلول ترطیب ال یحتوى على كحول االیزوبربیل (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

٢٩-

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٤١ F ٢٣/٠٢;B ٤١ F ١/٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٣٢ (١١)

٢٠١٠٠١٠٠٦٢ (٢١)

١٢/٠١/٢٠١٠ (٢٢)

THE GOVERNMENT OF TOBAGO-TRINIDAD AND TOBAGO

Cabildo Chambers, ٢٧-٢٣ St. Vincent Street,,Port Of Spain,,Trinidad, West
Inides, TT

(٧١)

COPELAND, Brian R. (٧٢)

(٧٣)

محمود الولیلي  (٧٤)

الھ موسیقیھ من طبلھ مصنوعھ من الصلب  (٥٤)

TT/A/٢٠٠٧/٠٠٠١٧٢ - PCT/TT٢٠٠٧/٠٠٠٠٠١ (٣١)

١٢.٠٧.٢٠٠٧. - ١٣/٠٧/٢٠٠٧ (٣٢)

٣٠-

TT - TT (٣٣)

Int.Cl.٨-G ١٠ D ١٣/٠٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٦٣٣ (١١)

٢٠١٣٠٥٠٨٢٧ (٢١)

١٤/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

INVENTIO AG

Seestrasse ٥٥ CH-٦٠٥٢ Hergiswil (CH)

(٧١)

JUNIG, Marcus-BIRRER, Eric-ZIMMERLI, Philipp-LEGERET, BenoIt (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

تشغیل جھاز اعتراض (٥٤)

١٠١٩٥٧٩١.٨ - PCT/EP٢٠١١/٠٧٢٢٧٥ (٣١)

١٧.١٢.٢٠١٠. - ٠٩/١٢/٢٠١١ (٣٢)

٣١-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٦ B ٥/٢٠;B ٦٦ B ٥/١٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٣٤ (١١)

٢٠١٣٠٢٠٢٦٧ (٢١)

١٨/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

UNILEVER PLC

٤١٤٢٤ OF, Unilever House, ١٠٠ Victoria Embankment, London, EC٤Y
ODY, UK

(٧١)

BHOSLE, Balaji, Marotrao (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

عملیة لتحضیر منتج شاى (٥٤)

٢٣٦٩-١٠١٨٧٦١٥.٩/MUM/٢٠١٠ - PCT/EP٢٠١١/٠٦٣٨٩٩ (٣١)

١٤.١٠.٢٠١٠. - ٢٥.٠٨.٢٠١٠. - ١٢/٠٨/٢٠١١ (٣٢)

٣٢-

EP - IN - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٢٣ F ٣/١٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٣٩



٤٠ ٤٠

٢٧٦٣٥ (١١)

٢٠١٢٠٨١٤٠٣ (٢١)

١٣/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

INC.WORLDWIDE OILFIELD MACHINE

١١٨٠٩ Canemont Houston, Texas ٧٧٠٣٥ (US)

(٧١)

MAKI, Robert-LANNING, William (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

تجمیعھ ساق صمام لصمام دوار وطریقة (٥٤)

٦١/٣٣٣,٥١٧-٦١/٣١٩,٣٤٢-١٢/٨٣٥,٠٧١ - PCT/US٢٠١١/٠٢٣١٣٧ (٣١)

١٣.٠٧.٢٠١٠. - ٣١.٠٣.٢٠١٠. - ١١.٠٥.٢٠١٠. - ٣١/٠١/٢٠١١ (٣٢)

٣٣-

US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-F ١٦ K ١١/٠٨٧; ٥/١٠; ٢٧/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٣٦ (١١)

٢٠١٢٠٧١٢٢٧ (٢١)

٠٨/٠٧/٢٠١٢ (٢٢)

١- HAUTE ECOLE DU PAYSAGE,D INGENIERFE ET D
ARCHITECTURE )HEPIA(

Rue de la Prairie, ٤ CH-١٢٠٢ Gen - ve (CH)

(٧١)

DAUNE, Laurent-MONGE, Nathalie-PERROULAZ, Robert-
KAUFMANN, Jacques

(٧٢)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

ھا سطح مسامي لالنباتركیزه ل (٥٤)

٠٠٠٣٥/١٠ - PCT/IB٢٠١١/٠٥٠١٥٢ (٣١)

١٣.٠١.٢٠١٠. - ١٣/٠١/٢٠١١ (٣٢)

٣٤-

CH - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ G ٩/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٦٣٧ (١١)

٢٠١٢١٢١٩٩١ (٢١)

٠٢/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

.A.MAGOTTEAUX INTERNATIONALS

Rue Adolphe Dumont B-٤٠٥١ Vaux-sous-Chevremont (BE)

(٧١)

PIRARD, Regnier-VIELVOYE, Christophe (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

لوحھ شبكیھ (٥٤)

٢٠١٠/٠٣٣٩ - PCT/EP٢٠١١/٠٥٧٣٢٠ (٣١)

٠٣.٠٦.٢٠١٠. - ٠٦/٠٥/٢٠١١ (٣٢)

٣٥-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٧ D ١٥/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٣٨ (١١)

٢٠١٤٠٤٠٥٥٥ (٢١)

٠٨/٠٤/٢٠١٤ (٢٢)

SIMPLOT COMPANY.R.J

One Capital Center ٩٩٩ Main Street, Suite ١٣٠٠ Boise, ID ٨٣٧٠٢ (US)

(٧١)

WALKER, David, Bruce-NEEL, Allen, J. (٧٢)

(٧٣)

للبادسمراحمد ا (٧٤)

َّمثبت سكین دوارة لتقطیع قطع بطاطس حلزونیة مشكلة ِّ
(٥٤)

٦١/٦٦١,٢٧٨- ٦١/٥٤٦,٠٣٥-١٣/٦٤٧,٣١٩ - PCT/US٢٠١٢/٠٥٩٤٦٥ (٣١)

٠٨.١٠.٢٠١٢. - ١١.١٠.٢٠١١. - ١٨.٠٦.٢٠١٢. - ١٠/١٠/٢٠١٢ (٣٢)

٣٦-

US - US - US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٦ D ٣/١١ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٤١



٤٢ ٤٢

٢٧٦٣٩ (١١)

٢٠١٢٠٦١٠٠٧ (٢١)

٠٤/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

OMYA international AG

Baslerstrasse ٤٢,CH-٤٦٦٥ Oftringen, CH

(٧١)

SCHWARZENTRUBER, Patrick-DI MAIUTA, Nicola (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

ت البكتیري لمستحضرات معدنیھ تشتمل على كربونات كالسیوم طبیعیھ مسحوقھ مائیھ عملیھ للتثبی
او كربونات كالسیوم متفاعلھ عند السطح/او دوالمیت و/او كربونات كالسیوم مترسبھ و/و

(٥٤)

٦١/٢٨٤,١٩٩-١٠١٦٥٦٧٤.٢- ٠٩١٧٨٢٢٨.٤ - PCT/EP٢٠١٠/٠٦٨٩٦٦ (٣١)

٠٧.١٢.٢٠٠٩. - ١١.٠٦.٢٠١٠. - ١٤.١٢.٢٠٠٩. - ٠٦/١٢/٢٠١٠ (٣٢)

٣٧-

EP - EP - US - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٠١ N ٣١/٠٨;A ٠١ N ٣٣/٠٨;A ٠١ N ٣٥/٠٢;A ٠١ P ١/٠٠;A ٠١ N
٤٣/٨٠;A ٠١ N ٨٥٩/٠٦;A ٠١ N ٣٥/٠٤

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٤٠ (١١)

٢٠١٢١٠١٧٦٠ (٢١)

١٥/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

POLY MEDICURE LIMITED

Plot No. ١٠٥, Sector ٥٩, HSIIDC Industrial Area, Faridabad, Haryana ١٢١٠٠٤ (IN)

(٧١)

BAID, Rishi, W (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

جھاز قسطره (٥٤)

٩١٧/DEL/٢٠١٠  IN/٩١٧ - PCT/IB٢٠١٠/٠٥٢٢٣٩ (٣١)

١٦.٠٤.٢٠١٠. - ٢٠/٠٥/٢٠١٠ (٣٢)

٣٨-

IN - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ M ٥/٣٢;A ٦١ M ٢٥/٠٦ (٥١)

سنوات٧نموذج منفعة : مدة الحمایة



٢٧٦٤١ (١١)

٢٠١٢١٢٢٠٣٤ (٢١)

٠٩/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

INCCROWN PACKAGING TECHNOLOGY

١١٥٣٥ South Central Avenue Alsip, IL ٦٠٨٠٣ (US)

(٧١)

FIELDS, Brian-KEANE, Brendan (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

ُتھویة طرف علبة بحز قالب
(٥٤)

١٢/٧٩٦,٩٧٢ - PCT/US٢٠١١/٠٣٨٠٥٠ (٣١)

٠٩.٠٦.٢٠١٠. - ٢٦/٠٥/٢٠١١ (٣٢)

٣٩-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٥ D ١٧/٣٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٤٢ (١١)

٢٠١١١٠١٦٦٣ (٢١)

٠٤/١٠/٢٠١١ (٢٢)

SICPA HOLDING SA -BANK OF CANADA

Department of Banking Operations ٢٣٤ Wellington Street Ottawa, ON,
K١A ٠G٩ (CA)

Av. de Florissant ٤١ CH-١٠٠٨ Prilly (CH),

(٧١)

DEGOTT, Pierre-FIRTH, Andrea V.-DESPLAND, Claude-Alain-
REINHARD, Christine-KRUEGER, Jessica

(٧٢)

(٧٣)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

حبر للطباعھ المحفوره ممغنط وخالي من الشوائب (٥٤)

PCT/IB٢٠٠٩/٠٠٥٢٢٧ - PCT/EP٢٠١٠/٠٥٤٧١٦ (٣١)

٠٩.٠٤.٢٠٠٩. - ٠٩/٠٤/٢٠١٠ (٣٢)

٤٠-

IB - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٩ D ١١/٠٢ (٥١)

ةسن٢٠: مدة الحمایة
٤٣



٤٤ ٤٤

٢٧٦٤٣ (١١)

٢٠١٠١٠١٧٤٩ (٢١)

١٩/١٠/٢٠١٠ (٢٢)

NEW ENERGY B.V.

PRINSES BEATRIXLAAN٨٠٠ ٢٥٩٥ BNS, (NL)

(٧١)

ROP, Peter, Simon (٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

نظام تولید بخار یحتوى على مولد بخار رئیسى ومولد بخار اضافى (٥٤)

٦١/٠٤٦,٩٤٨ - PCT/NL٢٠٠٩/٠٠٠٠٩٧ (٣١)

٢٢.٠٤.٢٠٠٨. - ٢٠/٠٤/٢٠٠٩ (٣٢)

٤١-

US - NL (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠١ K ٣/٢٤;F ٠١ K ١٣/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٤٤ (١١)

٢٠١٢٠٢٠٢٠٨ (٢١)

٠٧/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

Sharp Kabushiki Kaisha

٢٢-٢٢, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka ٥٤٥٨٥٢٢ (JP)

(٧١)

UEHARA, Yuhji-ITANI, Akihiro (٧٢)

(٧٣)

جورج عزیز عبد الملك  (٧٤)

مكیف ھواء من نوع مثبت في الجدار (٥٤)

١٨٩٨١٩-٢٠٠٩ - PCT/JP٢٠١٠/٠٦٠٩٤٩ (٣١)

١٩.٠٨.٢٠٠٩. - ٢٨/٠٦/٢٠١٠ (٣٢)

٤٢-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٤ F ١٣/٢٢;F ٢٤ F ١/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٦٤٥ (١١)

٢٠٠٦٠٣٠٢٥٨ (٢١)

١٥/٠٣/٢٠٠٦ (٢٢)

SHARP KABUSHIKI KAISHA - JP (٧١)

.GOTOH, HIDETOSHI-YAMAMOTO, AKIRA-GOTOH,YASUNORI-
GOTOH, TOSHIYUKI

(٧٢)

(٧٣)

جورج عزیز عبد الملك (٧٤)

أداة لتنقیة الھواء فى المركبة (٥٤)

٢٠٠٣/٣٢٩٦٩٠ -PCT/JP٢٠٠٤/٠١٣٥٤٣ - (٣١)

٢٢.٠٩.٢٠٠٣. - ١٦.٠٩.٢٠٠٤. - (٣٢)

٤٣-

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٠ H ٣/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٤٦ (١١)

٢٠١١٠٩١٦٣١ (٢١)

٢٨/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED

P.O. Box ٤٧٤٠ Houston, Texas ٤٧٤٠-٧٧٢١٠, US

(٧١)

GARCIA, Luis, A.-JOHNSON, Michael, H.-PETERSON, Elmer, R.-
GAUDETTE, Sean, L.-CORONADO, Martin, P.

(٧٢)

(٧٣)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

تخدامھا فى انتاج الھیدروكربوناتوسائل للتحكم فى التدفق قابلھ للتعدیل الس (٥٤)

١٢/٤١٧,٣٤٦ - PCT/US٢٠١٠/٠٢٨٢٨٤ (٣١)

٠٢.٠٤.٢٠٠٩. - ٢٣/٠٣/٢٠١٠ (٣٢)

٤٤-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٢١/٠٨;E ٢١ B ٣٤/١٤;E ٢١ B ٢١/١٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٤٥



٤٦ ٤٦

٢٧٦٤٧ (١١)

٢٠١٢٠٣٠٤٣٥ (٢١)

١٢/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED

Po Box ٤٧٤٠ Houston, Texas ٤٧٤٠-٧٧٢١٠ (US)

(٧١)

EDWARDS, Jeffry, S.-CLEM, Nicholas, J.-KITZMAN, Jeffrey, D.-
CORONADO, Martin, P.

(٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

تعبئھ الحصىوطریقھ معالجھ بئر الضغط  (٥٤)

١٢/٥٦٢,٨٩٣ - PCT/US٢٠١٠/٠٤٦٥٨٤ (٣١)

١٨.٠٩.٢٠٠٩. - ٢٥/٠٨/٢٠١٠ (٣٢)

٤٥-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٣٣/١٢;E ٢١ B ٤٣/٠٨;E ٢١ B ٤٣/٠٤;E ٢١ B ٣٤/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٤٨ (١١)

٢٠١٠٠١٠١٤٣ (٢١)

٢٧/٠١/٢٠١٠ (٢٢)

OUTOTEC OYJ

Riihitontuntie ٧,FI-٠٢٢٠٠ Espoo,  FI

(٧١)

RAUSER, Wolf-Christoph-SCHALK, Wolfram-DAUM, Karl-Heinz (٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

نظام توزیع مائع (٥٤)

٦٣٩.٢٠٣٥ ٢٠٠٧ ١٠ - PCT/EP٢٠٠٨/٠٠٥٦٦٨ (٣١)

٢٧.٠٧.٢٠٠٧. - ١١/٠٧/٢٠٠٨ (٣٢)

٤٦-

DE - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ D ٥٣/١٨;B ٠١ J ١٩/٣٢;B ٠١ J ١٩/٣٠;B ٠١ J ١٩/٢٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٦٤٩ (١١)

٢٠١٠١٢٢٠٩٤ (٢١)

١٢/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY

Zone Industrielle C B-٧١٨١ Seneffe (Feluy) (BE)

(٧١)

VAN DONK, SANDER-GARCIA, WOLFGANG-NESTERENKO,
NIKOLAI-VERMEIREN, WALTER-GRASSO, GIACOMO

(٧٢)

(٧٣)

سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

عملیھ لصنع اولفینات ومركبات عطریھ من مركبات عضویھ (٥٤)

٠٩١٥٤٢٣-٠٩١٥٤٢٣٢,٤-٠٨١٥٨٩٢٤.٤ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٥٧٨٨٩ (٣١)

٢٥.٠٦.٢٠٠٨. - ٠٣.٠٣.٢٠٠٩. - ٠٣.٠٣.٢٠٠٩. - ٢٤/٠٦/٢٠٠٩ (٣٢)

٤٧-

EP - EP - EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ J ١/٢٠;C ٠٧ C ٤/٠٦;B ٠١ J ٣٧/٢٨;B ٠١ J ٢٩/٤٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٤٧



٤٨ ٤٨

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٤٩ ٤٩

(٢١)٢٠٠١١٢١٣٤٥

(٢٢)١٣/١٢/٢٠٠١

استرازینیكا ا،ب(٧١)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(٧٤)

مركبات بنزوثیازیبین(٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
استرازینیكا ا،ب:مـــن
یرو ا:الـــى بالب

٢٧/٠٧/٢٠١٦:بـتاریخ

١-

(٢١)٢٠١٠١٢٢٠٦١

(٢٢)٠٦/١٢/٢٠١٠

مصطفى نبیل ابوشلیب- جامعھ االسكندریھ-صندوق العلوم و التنمیھ التكنولوجیھ(٧١)

(٧٤)

تحسین اداء غرسات الزركونیا باستخدام تقنیھ الغمر قبل التسخین(٥٤)

یة نقل الملك:التقریر القانونى
مصطفى نبیل ابوشلیب-جامعھ االسكندریھ-صندوق العلوم و التنمیھ التكنولوجیھ:مـــن
ة:الـــى ة التكنولوجی وم والتنمی ندوق العل ص

١٩/٠٧/٢٠١٦:بـتاریخ

٢-



٥٠ ٥٠

(٢١)٢٠١٢١١١٨٨٧

(٢٢)١١/١١/٢٠١٢

شركھ مساھمھ اسبانیھ-.  ایھ. اس. اسبانیا فارما (٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

تركیبات صیدالنیھ من ایبوبروفین للحقن(٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
شركھ مساھمھ اسبانیھ-.  ایھ. اس. اسبانیا فارما :مـــن
و اس ال:الـــى ا البوراتوری ن فارم جی

٢٠/٠٧/٢٠١٦:بـتاریخ

٣-

(٢١)٢٠١٢١١١٩٨٢

(٢٢)٢٩/١١/٢٠١٢

سیھ إن ئي أم-كونستراكسیون إندسترییال دو ال میدیتیراني  (٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

أداة على شكل صندوق لحمل مرآة واحدة على األقل لعكس الطاقة الشمسیة(٥٤)

ل الملكیة نق:التقریر القانونى
سیھ إن ئي أم-كونستراكسیون إندسترییال دو ال میدیتیراني  :مـــن
نكنیم:الـــى ص

٢٠/٠٧/٢٠١٦:بـتاریخ

٤-



٥١ ٥١

(٢١)٢٠١٤١٢٢٠٢٩

(٢٢)١٦/١٢/٢٠١٤

فالینجي فلورینج تكنولوجي  ایھ بي-فالینجي انوجاشین ایھ بي(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

ٍطریقة تقسیم لوحة داخل قاطوع أول وثان، وطریقة تشكیل نظام تثبیت میكانیكي لتثبیت القاطوع (٥٤)
األول والثاني وقواطیع البناء

انتقال مللكیة :التقریر القانونى
فالینجي فلورینج تكنولوجي  ایھ بي-فالینجي انوجاشین ایھ بي:مـــن
فالینجى انوفاشین ایة بى :الـــى

١٣/٠٧/٢٠١٦:بـتاریخ

٥-



٥٢ ٥٢

بیان
بتعدیل اسم الشركة 



٥٣ ٥٣

(٢١)٢٠١٠١٠١٧١٠

(٢٢)١١/١٠/٢٠١٠

میثانول كاسال اس ایھ(٧١)

سمراحمد اللباد(٧٤)

عملیھ النتاج میثانول من اعاده التشكیل بالبخار(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
میثانول كاسال اس ایھ:مـــن
كاسال اس ایھ:الـــى

٢٦/٠٧/٢٠١٦:بـتاریخ

١-

(٢١)٢٠١٣٠٩١٤١١

(٢٢)٠٩/٠٩/٢٠١٣

یوریا كاسال أس أیھ  (٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

عملیة و جھاز إلنتاج منتج یوریا حبیبى(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ا كاسال أس أیھ  یوری:مـــن
كاسال اس ایھ:الـــى

٢٦/٠٧/٢٠١٦:بـتاریخ

٢-

(٢١)٢٠١٤٠٣٠٣٤٨

(٢٢)٠٦/٠٣/٢٠١٤

ھیریتاج تكنولوجیس، ال ال سى(٧١)

سھیر میخائیل رزق(٧٤)

مكمالت مغذیات دقیقھ(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ھیریتاج تكنولوجیس، ال ال سى:مـــن
سىمیكرونوترینتیس یو اس ایھ ال ال:الـــى

١٤/٠٧/٢٠١٦:بـتاریخ

٣-



٥٤ ٥٤

(٢١)٢٠١٥١٢١٨٩٨

(٢٢)٠٢/١٢/٢٠١٥

سیستیم ایھ جي –ال تي اس لوھان تیربین - بي.بوردو فارما ال(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

ام توصیل عبر األدمةنظ(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سیستیم ایھ جي –ال تي اس لوھان تیربین - بي.بوردو فارما ال:مـــن
ال تى اس لوھان تیربین سیستیم ایھ جى:الـــى

١٢/٠٧/٢٠١٦:بـتاریخ

٤-



بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 

٥٥



٥٦
٥٦

سینجینتا بارتیسباشن ایھ جى:یـعلــن 

سویسرا, N.A, سویسرا- بازل٤٠٥٨-سى اتش, ٢١٥سوارزوالدالى  :المركز العــام

ى جمھوریة مصر العربیةفى منح رخصة استغالل ف:عن الرغبة

٣٠/١١/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٢٥٢٦١لبراءة االختراع رقم 

تركیبات سائلھ لمعالجھ ماده التكاثر للنباتات:فى شـــأن

كیران, شیتى - مارلین, تورینت باركر :ل ـیـوكــال

١

باندرول لیمتد:یـعلــن 

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

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣٠/١١/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٢٥٢٥٨لبراءة االختراع رقم 

وسائل ارتكاز لمشابك تثبیت قضبان السكك الحدید:فى شـــأن

, نیفیدال -جون, روبرت , ھامیلتون - بول, ھیولیت -جون, ستیفن , كوكس -مارتن, سومرسیت :ل ـیـوكــال
كریستوفر, جاردنر -فیلیب, جون , بوریل -جوزیف

٢



٥٧ ٥٧

بیان 
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



٥٨ ٥٨

(٢١)٢٠١١٠١٠٠١٤

(٢٢)٠٢/٠١/٢٠١١

نھال دمحم السید دمحم قادوم(٧١)

ش دمحم خیرى خلف مدرسھ المحلھ الثانویھ بنات ٥-منشیھ البكرى- المحلة الكبرى  -الغربیھ  
مصر- الدور الثانى-منزل دمحم قادوم

جیل موضعى عشبى بطئ الذوبان یحتوى على زیت ) TTO Periogel(جیل شجر الشاى االخضر (٥٤)
شجر الشاى االخضر لعالج الجیوب الناتجھ عن االلتھاب الحول السنى عند البالغین بدون اى تدخل جراحى

(٧٤)

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

١-

(٢١)٢٠١١٠٤٠٥٧٦

(٢٢)١٣/٠٤/٢٠١١

بوھرنغیر انغلھایم انترناشیونال جي ام بي اتش(٧١)

المانیا, , نانجیلھیم ایھ ام رای٥٥٢١٦-١٧٣بنغر شتراسھ 

عالج لمرض السكري للمرضى الذین یعانون من تحكم غیر كاف لنسبھ السكر في الدم بالرغم من (٥٤)
العالج باالدویھ المضاده لمرض السكري الماخوذه عن طریق الفم او بطریقھ اخرى

(٧٤)

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

٢-

(٢١)٢٠١١٠٥٠٦٨٠

(٢٢)٠٣/٠٥/٢٠١١

نوكیا كوربوریشن(٧١)

فنلند, , اسبوو، فنلندا٠٢١٥٠-، اف اي٤ِكیالالھدنتي 

قیاس تقاریر الخالیا المجاوره(٥٤)

محمود رجائى الدقى(٧٤)

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

٣-



٥٩ ٥٩

(٢١)٢٠١٢٠٤٠٦١١

(٢٢)٠٢/٠٤/٢٠١٢

.روم اند ھاس كومبانى(٧١)

الوالیات المتحدة , , .الوالیات المتحده االمریكیھ١٩١٠٥اند بندس مول ویست فیال دلفیا بنسلفانیا 
االمریكیة

تركیبات باطالق متحكم بھ (٥٤)

دمحم دمحم بكیر (٧٤)

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

٥-

(٢١)٢٠١٣٠٣٠٣٧٤

(٢٢)٠٦/٠٣/٢٠١٣

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(٧١)

الوالیات , , ، الوالیات المتحدة االمریكیة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى اوھایو 
متحدة االمریكیةال

مادة ماصة لالستعمال مرة واحدة (٥٤)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

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

٦-

(٢١)٢٠١٤١٠١٥٧١

(٢٢)٠١/١٠/٢٠١٤

ایھ.اس , المیرال(٧١)

أسبانیا, , بارشلونا٠٨٠٢٢- اي ١٥١روندي دیل جینرال میترو 

- ١- امینو} ایثیل] فنیل)فنیل ایثوكسي-٢-ثنائي فلورو- ٢.٢(-٤[-٢{(-٢- )١R[(- ٥أمالح من (٥٤)
ون-)١H(٢-ھیدروكسي كینولین-٨- ]ھیدروكسي ایثیل

سمراحمد اللباد(٧٤)

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

٧-



٦٠ ٦٠

(٢١)٢٠١٤١٠١٦٠١

(٢٢)٠٨/١٠/٢٠١٤

ومبانىذى بروكتر آند جامبل ك(٧١)

الوالیات , , ، الوالیات المتحدة االمریكیة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى اوھایو 
المتحدة االمریكیة

شبكة متموجة ومثقبة (٥٤)

عمرو الدیب(٧٤)

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

٨-

(٢١)٢٠١٤١٠١٦٠٨

(٢٢)٠٩/١٠/٢٠١٤

شركة مساھمة أمریكیة- بیكر ھوجز إنكوربوریتد (٧١)

, , والیات المتحدة األمریكیةال-٤٧٤٠- ٧٧٢١٠، ھیوستون ، تكساس ٤٧٤٠ب . ص 
الوالیات المتحدة االمریكیة

حشوه ونظام مانع للتسرب وطریقھ لمنع التسرب(٥٤)

ناھد ودیع رزق ترزي (٧٤)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبت لموضوعأو إجراء بعض التعدیال

٩-

(٢١)٢٠١٤١٠١٦١٠

(٢٢)١٢/١٠/٢٠١٤

ایلي لیلي اند كومباني، شركھ متحده الوالیات المتحده االمریكیھ(٧١)

الوالیات المتحدة االمریكیة, , لیلي كوربوریت سنتر ،مدینھ اندیانا بولیس ،والیھ اندیانا امریكا

٢١استخدامات عالجیھ لبروتینات عامل نمو االرومھ اللیفیھ (٥٤)

ناھد ودیع رزق ترزي (٧٤)

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

١٠-



٦١ ٦١

(٢١)٢٠١٤١٠١٦٢١

(٢٢)١٣/١٠/٢٠١٤

.ّنواى تكنولوجي، انك(٧١)

, .، الوالیات المتحدة األمریكیة   ٦٦٢٠٧ویست نینتي فورث تیراس، بریري فیلج، كیھ اس ٥٣٠٠
الوالیات المتحدة االمریكیة, 

یة الصلبةطریقة الستعادة المنتجات الصالحة لالستعمال من المواد البیولوج(٥٤)

الفونس رشدى ریاض(٧٤)

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

١١-

(٢١)٢٠١٤١٠١٦٩٠

(٢٢)٢٢/١٠/٢٠١٤

اند جامبل كومبانى ـ شركھ متحدهذى بروكتر(٧١)

الوالیات المتحدة , , وان بروكتر اند جامبل بالزا ـ سینسیناتى ـ اوھایو ـ الوالیات المتحده االمریكیھ
االمریكیة

جھاز وعملیھ لتثقیب وتمدید شبكھ (٥٤)

عمرو الدیب(٧٤)

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

١٢-

(٢١)٢٠١٤١١١٨٨٥

(٢٢)٢٣/١١/٢٠١٤

ابھ.فالي اس (٧١)

البرازیل, ل  البرازی- ار جیھ. ٠٠٠- ٢٠٣٠٠سنترا  ریو دي جاتیرو ٢٦جراسا ارانھا . ایھ في 

عملیھ لتحسین اختزال كریات من خام الحدید(٥٤)

سمر اللباد(٧٤)

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

١٣-



٦٢ ٦٢

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



٦٣ ٦٣

٢٠١١٠٩١٥١٥ (٢١)

١٢/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

شركھ مساھمھ امریكیھ-جرین سورس انیرجي ال ال سي  

الوالیات , N.A, امریكا- ٦٦١٣- ٧٧٣٨١تكساس . زا وودالندز . واترفورد كیرسل ٦
المتحدة االمریكیة

(٧١)

طریقة لتعدیل الكبریت، و تقلیل التأكل، و تحضیر غاز یحتوى على ھیدروكربون (٥٤)

سمر اللباد  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١-

٢٠٠٦٠٨٠٧٨١ (٢١)

٢٠/٠٨/٢٠٠٦ (٢٢)

شركة فرنسیة مساھمة-لي البوراتورز سیرفیر  

فرنسا, N.A, وربیفوى سیدكس ، فرنساك٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز ١٢

(٧١)

مشتقات آزا بیسیكلو وطریقة لتحضیرھا وتركیبات صیدالنیة تحتوي علیھا        (٥٤)

سمر اللباد (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٢-

٢٠٠٧٠٦٠٦٢١ (٢١)

١٨/٠٦/٢٠٠٧ (٢٢)

دانیل, ستیفانیني 

, N.A, انجلترا-اف دبلیو ٨١نوتینجھام ان جي , والتون بارك , رد میدلیتون بولیفا١٠٧
بریطانیا

(٧١)

طریقة وجھاز لمعالجة مائع (٥٤)

سمر اللباد (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٣-



٦٤ ٦٤

٢٠٠٩٠٦٠٨٤٤ (٢١)

٠٣/٠٦/٢٠٠٩ (٢٢)

یةشركة مساھمة یابان- میتسوبیشي تاناب فارما كوربوراشن  

-٥٤١٨٥٠٥اوسا كي ایھ . شي - اوساكا  -كي یو  -شوم شیو  -٣. ماشي -دوشو  ١٠- ٢
الیابان, N.A, الیابان

(٧١)

- ٤( -٥] -٣- میثیل   -٤- )  جلوكو بیراسیل - B -D( - ١صورة متبلرة من نصف ھیدرات 
.بنزین ] ثیینیلمیثیل ٢-)  فلوروفینیل 

(٥٤)

ھالة وحید حامد شركة سماس للملكیة الفكریة (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٤-

٢٠٠٩٠٧١١٤٥ (٢١)

٢٨/٠٧/٢٠٠٩ (٢٢)

فایـزر برودكتس انك ، شركة متحدة

, ، الوالیات المتحدة االمریكیة٦٣٤٠كونیكتیكت ایسترن بوینت رود جروتن ، كونیكتیكت 
N.A ,لمتحدة االمریكیةالوالیات ا

(٧١)

وطرق مؤدیة إلیھا, وتركیباتھا , مركبات ثالثیة الحلقیة  (٥٤)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٥-

٢٠٠٩٠٩١٣٩٠ (٢١)

٢٣/٠٩/٢٠٠٩ (٢٢)

شركة مساھمة دینماركیة- اس  /اتش لیندبیك ایھ 

الدنمارك, N.A, الدینمارك- فالبي ٢٥٠٠دي كي ٩اوتیلفیج 

(٧١)

ببریدین] فینیل) میثیل فینیل سلفانیل- ٤(- ٢[(- ٤صیغ سائلة من أمالح  (٥٤)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٦-



٦٥ ٦٥

٢٠١٠٠١٠٠٣٤ (٢١)

٠٦/٠١/٢٠١٠ (٢٢)

نوفارتیس ایھ جى

سویسرا, N.A, سویسرا- بازل ٤٠٥٦سى اتش ٣٥س لیشتشترا

(٧١)

محالیل صیدلیة یتم تناولھا عن طریق الفم تحتوي على تیلبیفودین (٥٤)

ناھد ودیع رزق ترزى  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٧-

٢٠١٠٠٢٠٣٣٠ (٢١)

٢٨/٠٢/٢٠١٠ (٢٢)

منتصر محمود امین حسین

مصر, N.A, الجیزه- جزر العیاط 

(٧١)

سریر الطفل المعجزه  (٥٤)

منتصر محمود امین حسین (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٨-

٢٠١٢١١١٩١٣ (٢١)

١٨/١١/٢٠١٢ (٢٢)

عبد القادر محمود على نغش

مصر, N.A, رهالقاھ-٤٤شقھ ١٤٣شارع خضر التونى مدینھ نصر عماره 

(٧١)

محرك سیاره یعمل بالضغط الھیدولیكى (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

٩-



٦٦ ٦٦

٢٠١٣٠٤٠٦٦٥ (٢١)

١٨/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

دمحم سید ابراھیم

مصر, N.A, بوالق الدكرور-ش درویش البراجیلى  ٤٠

(٧١)

دوار الطاقھ (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:ریر القانونىالتق

١٠-

٢٠١٣٠٩١٥٢٠ (٢١)

٣٠/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

امین مبارك دمحم مبارك

مصر, N.A, كلیة الھندسة جامعة القاھرة- قسم ھندسة القوى المیكانیكیة 

(٧١)

الحھدوره حراریھ مركبھ تعمل عند درجات حراره منخفضھ لتولید الكھرباء وتحلیھ میاه البحر الم (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١١-

٢٠١٣١٠١٥٩٢ (٢١)

١٣/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

حازم طھ حمزه ابراھیم

مصر, N.A, منطقة المصانع- جیزة - اوسیم 

(٧١)

مولد حركھ ذاتى (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١٢-



٦٧ ٦٧

٢٠١٣١٠١٦٥٥ (٢١)

٢٧/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

عادل بیومى سید محمود

مصر, N.A, القاھره-ش السكھ التجاریھ رملھ بوالق  ٤

(٧١)

محرك یعمل بالمیاه  (٥٤)

(٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١٣-

٢٠١٣١٢١٨٥١ (٢١)

٠٢/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

المركز القومى للبحوث

مدینة -الدقى -مكتب اتصال براءات االختراع - المركزالقومي للبحوث / رشارع التحری٣٣
مصر, N.A, الجیزة

(٧١)

تحضیر مستخلص نباتى وقائى ضد عدید من فیروسات النبات (٥٤)

المركز القومى للبحوث- تفویض نقطة االتصال بمكتب البراءات  (٧٤)

رفض فنى:التقریر القانونى

١٤-



٦٨ ٦٨

بیان 
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



٦٩ ٦٩

٢٠١٢٠١٠٠١١ (٢١)

٠٢/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

.ج.سینجینتا بارتیسباشن ا

سویسرا, N.A, سویسرا-باسیل٤٠٥٨- سى اتش, ٢١٥شفالدالیھ 

(٧١)

مركبات مبیده للحشرات (٥٤)

سھیر میخائیل رزق (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

١-

٢٠١٢٠١٠٠٦٩ (٢١)

١٢/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

لھویست ریسیارش اي تي دیفلوبیمینت. ایھ . اس-یونیفرسیتي دي لیج

ریو تشارلیز - ١- بلجیكا, N.A, بلجیكا-انجلور٤٠٣١- بي . ٤ایلي -افینیو بري  
بلجیكا, N.A, بلجیكا-نوف  - ال  -اوتیجنیز لوفان  ١٣٤٢-بي . ٢٨دوبویز 

(٧١)

عادن الثقیلھ في غاز المداخنتركیبھ معدنیھ صلبھ، وطریقھ لتحضیرھا واستخدامھا الختزال الم (٥٤)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٢-



٧٠ ٧٠

٢٠١٢٠٣٠٥٠٦ (٢١)

٢١/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

میسره خیرى سید احمد الطحان-جامعھ االسكندریھ- بھاء الدین احمد عبد المجید الشرنوبي

, جمھوریھ مصر العربیھ-اسكندریھ  -٢١شقھ- سیدى جابر  -شارع ابن شعبھ  ٢
N.A ,ندریھاالسك-شارع افالطون برید الشاطبي -كلیھ الزراعھ  -مصر ,N.A ,شارع ٢- مصر

مصر, N.A, جمھوریھ مصر العربیھ- اسكندریھ  - ٢١شقھ- سیدى جابر  -ابن شعبھ  

(٧١)

حاجز امواج غاطس صدیق للبیئھ لحمایھ الساحل الشمالي الغربي بجمھوریھ مصر العربیھ (٥٤)

جامعھ االسكندریھ (٧٤)

:تقدیم أى من المستندات التالیةمالطلب كأن لم یكن لعد:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

٣-

٢٠١٥٠٨١٢٠٩ (٢١)

٠٤/٠٨/٢٠١٥ (٢٢)

كوسیتى، اندریھ

كندا, ، كندا٦إن٢ىب٢، جى)كیو سى(ھانسیھ، كیبیك، - كاري جین٩٨٨٢

(٧١)

دیسیبل ٦٥كتلة معزولة حاجبة للصوت لھا وحدة قیاس صوت (٥٤)

باھر حافظ  (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٤-



٧١ ٧١

٢٠١٥٠٨١٢٣٠ (٢١)

٠٩/٠٨/٢٠١٥ (٢٢)

.سینجینتا  بارتیسیباشون اي جي-اجروفریش انك  

، الوالیات المتحده ١٩٤٢٦، كولجفیل، بي ایھ ٧٠٠٠اركوال رواد، صندوق برید ٤٠٠
, باسیل، سویسرا ٤٠٥٨-، سي اتش٢١٥سشوارزوالدال -الوالیات المتحدة االمریكیة, .االمریكیھ
سویسرا

(٧١)

.طرق لزیادة غلة المحاصیل  (٥٤)

عمرو الدیب  (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٥-

٢٠١٥٠٨١٢٩٨ (٢١)

٢٠/٠٨/٢٠١٥ (٢٢)

ماجنادریف كوربوریشن

، الوالیات المتحدة ٩٨٠٧٢،ودینفیل، واشنطن ١٠٠نورثیاست ودینفیل واي، سویت ١٤٦٦٠
الوالیات المتحدة االمریكیة, االمریكیة

(٧١)

تجھ عن انظمھ ربط میكانیكى دوارهاجھزه، انظمھ و طرق لخفض الضوضاء النا (٥٤)

عمرو الدیب  (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٦-



٧٢ ٧٢

٢٠١٥٠٩١٤٠٩ (٢١)

٠٦/٠٩/٢٠١٥ (٢٢)

جونسون اند جونسون كونسیومر انك

الوالیات , ٠٨٩٣٣- ٧٠٠١وان جونسون اند جونسون بالزا، نیو برانزفیك، نیو جیرسي 
المتحدة االمریكیة

(٧١)

تركیبات راسكادوتریل السائلة (٥٤)

ناھد ودیع رزق ترزي (٧٤)

:تقدیم أى من المستندات التالیةطلب كأن لم یكن لعدمال:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

٧-

٢٠١٥٠٩١٤١٥ (٢١)

٠٦/٠٩/٢٠١٥ (٢٢)

انك , الیرجان 

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٩٢٦١٢كالیفورنیا , دیبونت دریفي ایرفیني ٢٥٢٥

(٧١)

ستیرویدAمترافقات سایكلو سبورین  (٥٤)

سمر احمد اللباد (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٨-



٧٣ ٧٣

٢٠١٥٠٩١٤٣٩ (٢١)

٠٩/٠٩/٢٠١٥ (٢٢)

ماجنادریف كوربوریشن

، الوالیات المتحدة ٩٨٠٧٢،ودینفیل، واشنطن ١٠٠نورثیاست ودینفیل واي، سویت ١٤٦٦٠
الوالیات المتحدة االمریكیة, .االمریكیة

(٧١)

.َّوطرق لمراقبة درجات الحرارة المرتفعة في دوافع وقارنات دوارة أجھزة وأنظمة  (٥٤)

عمرو الدیب وكیل براءات  (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٩-

٢٠١٥٠٩١٤٦٥ (٢١)

١٠/٠٩/٢٠١٥ (٢٢)

نوفارتیس ایة جي 

سویسرا, بازل سویسرا٤٠٥٦سي اتش ٣٥لیستراشي 

(٧١)

مركبات وتركیبات لعالج األمراض الطفیلیة (٥٤)

ناھد ودیع رزق ترزي (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

١٠-



٧٤ ٧٤

٢٠١٥٠٩١٤٧١ (٢١)

١٠/٠٩/٢٠١٥ (٢٢)

جلوبال بالد ثیرابیتكس، إنك

٩٤٠٨٠ساوث سان فرانسیسكو، كالیفورنیا ١٠١امي كورت، سویت ?إیست ٤٠٠
الوالیات المتحدة االمریكیة, ).الوالیات المتحدة األمریكیة(

(٧١)

مركبات واستخدامات لتعدیل الھیموغلوبین (٥٤)

سونیا فائق فرج (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

١١-

٢٠١٥٠٩١٤٨٧ (٢١)

١٣/٠٩/٢٠١٥ (٢٢)

الكیرمیس فارما ایرلند لیمتد

ندایرال, برلنغتون رود١كونوت ھاوس، : ب . دبلن  ص : ایرلندا  المدینة

(٧١)

عقاقیر أولیة من فیومارات واستخدامھا في عالج األمراض المختلفة (٥٤)

شادى فاروق مبارك (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

١٢-



٧٥ ٧٥

٢٠١٥٠٩١٥١٠ (٢١)

١٣/٠٩/٢٠١٥ (٢٢)

انوتك فارماسیوتیكالز كوربوریشن

الوالیات , ٠٢٤٢١لیكسنیجتون ام ایھ ١٠٥اس تي فلوور سیوت ١ھارتویل افینیو ١٣١
المتحدة االمریكیة

(٧١)

صیغ متعلقة بالعیون (٥٤)

ترزيناھد ودیع رزق (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

١٣-

٢٠١٥٠٩١٥٥٢ (٢١)

١٧/٠٩/٢٠١٥ (٢٢)

وزانوتي ، ماسیم

إیطالیا, جوسجو بارشیا  ٢٥٠٦٤اي ١١فیا سانتا ماریا فیشیا 

(٧١)

وحدة لنقل دواجن حیة وطریقة تحكم تستخدم وحدة النقل (٥٤)

ناھد ودیع رزق ترزي (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

١٤-



٧٦ ٧٦

٢٠١٥٠٩١٥٨١ (٢١)

٢٨/٠٩/٢٠١٥ (٢٢)

فیكاب سیستمز ایروب أسیا ایھ جي

سویسرا, بییر٦٣٤٠دي سي اتش ٤جوشلر ویج 

(٧١)

قفل لھ قلب تشكیل لحاویة (٥٤)

یع رزق ترزيناھد ود (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

١٥-

٢٠١٥٠٩١٥٨٢ (٢١)

٢٨/٠٩/٢٠١٥ (٢٢)

حمد البناء المرىحمد جابر 

المملكة العربیة , بجوار محطھ توتال –المعادى –٩٢برج –عمارات ابراج امداد االمل 
السعودیة

(٧١)

جھاز البحث عن الریموت عن طریق التلفاز (٥٤)

(٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

١٦-



٧٧ ٧٧

٢٠١٥١٠١٥٩٨ (٢١)

٠١/١٠/٢٠١٥ (٢٢)

الیوفثا ایھ جي 

سویسرا, سویسرا- بازل - ٤٠٥٤سى اتش - ٤٣الیزابیثنستراس 

(٧١)

OPA١HAP-LOاصة بمعالجة أمراض سببھا نقص عوامل انتساخ صناعیة خ (٥٤)

سمر اللباد (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

١٧-

٢٠١٥١٠١٥٩٩ (٢١)

٠١/١٠/٢٠١٥ (٢٢)

الیوفثا ایھ جي 

سویسرا, باسیل  ٤٠٥١-سي اتش ٤٣ایلیسبیثین ستراسي 

(٧١)

ًعوامل استنساخ اصطناعیة مھندسة وراثیا للتغلب على االحتجاز األندسومي (٥٤)

سمر أحمد اللباد  (٧٤)

:تقدیم أى من المستندات التالیةدمالطلب كأن لم یكن لع:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

١٨-



٧٨ ٧٨

٢٠١٥١٠١٦٠١ (٢١)

٠٤/١٠/٢٠١٥ (٢٢)

المركز القومى للبحوث

-الدقى-مكتب اتصال براءات االختراع -بحوث المركز القومى لل- شارع البحوث ٣٣
مصر, N.A, جمھوریھ مصر العربیھ- محافظة الجیزة 

(٧١)

.عالج جینى موجھ باستخدام جزیئات الذھب النانومتریھ المعدلھ لعالج سرطان الكبد (٥٤)

منى دمحم فرید- امال یوسف احمد-ماجده محسب السید (٧٤)

:تقدیم أى من المستندات التالیةب كأن لم یكن لعدمالطل:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

١٩-

٢٠١٥١٠١٦٦٦ (٢١)

١٨/١٠/٢٠١٥ (٢٢)

زانوتي ، ماسیمو

إیطالیا, جوسجو بارشیا  ٢٥٠٦٤اي ١١فیا سانتا ماریا فیشیا 

(٧١)

حاویة لنقل دواجن حیة (٥٤)

ناھد ودیع رزق ترزي (٧٤)

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

داد مصروفات الفحصس

٢٠-



٧٩ ٧٩

بیان
ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویة



٨٠ ٨٠

(١١)٢٠٩١٢

(٢١)١٩٩٧٠٧٠٦٥٢

زرار انضغاطى عاكس(٥٤)

شنیدر الیكتریك اس ایھ(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

١-

(١١)٢٦٦١٦

(٢١)٢٠١٠٠٧١١٩٦

طریقھ للحصول على البریق المعدنى النحاسى لسطح البالطات الخزفیھ(٥٤)

اسامھ عبد الغنى الشربینى المندراوى(٧١)

اسامھ عبد الغنى الشربینى المندراوى(٧٤)

٢-

(١١)٢١١٨٥

(٢١)١٩٩٧٠٧٠٧٢٥

اختزال المعادن وعملیات أالنصھار(٥٤)

أبكور ان فى(٧١)

أبكور ان فى(٧٤)

٣-

(١١)٢١٣٦٠

(٢١)١٩٩٧٠٨٠٧٥٧

موصالت شبكیة(٥٤)

یو اس جى انتریوس(٧١)

جورج عزیز عبد الملك(٧٤)

٤-



٨١ ٨١

(١١)٢١٥٩٣

(٢١)١٩٩٨٠٧٠٨٢٠

افینات ونسب منھا عملیة وجھاز للحصول على البر(٥٤)

كوكى جى& شومان ساسول جى ام بى اتش -سیلرز كمیك اى جى(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

٥-

(١١)٢١٦٠١

(٢١)١٩٩٨٠٧٠٨٠٨

طریقة وجھاز للحصول على تیار من الجسیمات الدقیقة العالیة السرعة(٥٤)

واترجت انترناشیونال انك(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

٦-

(١١)٢١٦١٦

(٢١)١٩٩٧١١١٢٤٩

.عبوه لتغلیف مواد التدخین (٥٤)

روثمانز انترناشیونال سیرفیسز لیمتد(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

٧-

(١١)٢١٨٠٩

(٢١)١٩٩٨٠٧٠٧٩٨

وفك تشفیر صوت مجسم مقاس/ جھاز وطریقة لتشفیر(٥٤)

ىذى بروكتر اند جامبل كومبان(٧١)

جورج عزیز(٧٤)

٨-



٨٢ ٨٢

(١١)٢١٨٧٨

(٢١)١٩٩٧١١١٢٤٨

عبوة خاصة بالسجائر والمنتجات المماثلة(٥٤)

روثمانز انترناشیونال سیرفیسز لیمتد(٧١)

سمرأحمد اللباد(٧٤)

٩-

(١١)٢٢١٢٩

(٢١)١٩٩٩٠٧٠٨١٧

منظم لوصالت كابالت االلیاف الضوئیھ(٥٤)

ا. بوییت س (٧١)

وجدى نبیھ عزیز(٧٤)

١٠-

(١١)٢٢٧٦٢

(٢١)٢٠٠١٠٧٠٨١٦

مقبس (٥٤)

ماتسوشیتا الیكتریك ووركس ال تى دى(٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

١١-

(١١)٢٣١١٠

(٢١)٢٠٠١٠٧٠٧٥٥

طریقة النتاج شعیرات بولیمریة(٥٤)

ى نیمورز اند كومبانىاى اى دى بونت د(٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

١٢-



٨٣ ٨٣

(١١)٢٣١٩١

(٢١)٢٠٠١٠٧٠٧٨٠

طریقة لتحضیر مبید حشرى بیرثرویدى(٥٤)

حمدى رشاد دمحم سلطان. د(٧١)

حمدى رشاد دمحم سلطان. د(٧٤)

١٣-

(١١)٢٣٦١٩

(٢١)٢٠٠٥٠٢٠٠٢٤

یھ وطبقھ حفازه محتویھ على النحاس       تركیبھ طبقھ واق(٥٤)

جونسون ماتیى ب ل سى ، شركة محدودة المسئولیة(٧١)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

١٤-

(١١)٢٣٩٩٨

(٢١)٢٠٠٦٠١٠٠٩٤

جھاز و طریقھ و نظام لتطبیق مواد على علف الماشیھ و الحبوب و المحاصیل الزراعیھ التى سبق (٥٤)
و تم حصادھاجمعھا ا

برید انترناشیونال انك-بیونیر ھاي(٧١)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(٧٤)

١٥-

(١١)٢٤١١٠

(٢١)٢٠٠٥١٢٠٨٧٥

وسیلة لحمل وتحریك نظام عاكس للطاقة الشمسیة(٥٤)

شركة من استرالیا- سوالر ھیت اند بورتي ال تي دي(٧١)

سمر اللباد(٧٤)

١٦-



٨٤ ٨٤

(١١)٢٤١٧٥

(٢١)٢٠٠٦٠٧٠٣٧٥

جھاز حمایة الجسم وتخلیصھ من الشحنات الكھروستاتیكیة والموجات الكھرومغناطیسیة (٥٤)

عبد الفتاح منتصر عبد الفتاح دیاب(٧١)

عبد الفتاح منتصر عبد الفتاح دیاب(٧٤)

١٧-

(١١)٢٤٤٩٨

(٢١)٢٠٠٧٠١٠٠٧٠

في تبخر ماء التخزینوسیلھ التحكم (٥٤)

واتر ااینوفیشن بي تي واى ال تي دى(٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

١٨-

(١١)٢٤٦٥٠

(٢١)٢٠٠٧٠٢٠١٢٣

جھاز شحن ماكینھ تلبید شرائطیھ(٥٤)

ألبین إندستریا نالجینبو جى إم بى إتش أند كومبانى- فویست(٧١)

سمراحمد اللباد(٧٤)

١٩-

(١١)٢٤٦٩٤

(٢١)٢٠٠٦١٢١٢٨٥

عملیھ للحفاظ على محصول طازج وتركیب مغلف لھ(٥٤)

باسف كوربوریشن-باســـف اكتینجز للشافت(٧١)

طھ حنفي محمود (٧٤)

٢٠-



٨٥ ٨٥

(١١)٢٤٦٩٨

(٢١)٢٠٠٨٠١٠٠٤١

حقیبة قابلة للتھویة(٥٤)

بى اتشستارلینجیر و سى اوه جیسیلشافت ام(٧١)

سمر أحمد اللباد(٧٤)

٢١-

(١١)٢٤٧٥٩

(٢١)٢٠٠٣٠٧٠٦٥٢

طریقھ ونظام لتبرید وعاء الكترولیتى النتاج االلومنیوم(٥٤)

الومنیوم بیشني(٧١)

سمراحمد اللباد(٧٤)

٢٢-

(١١)٢٤٨٧١

(٢١)٢٠٠٨٠١٠٠٦٣

منتج ماص ذو إحكام محسن(٥٤)

ا ھیجین برودكتس ایھ بىسك(٧١)

سمر أحمد اللباد(٧٤)

٢٣-

(١١)٢٤٨٩١

(٢١)٢٠٠٧١١١٢١٩

طریقة وخط إنتاج لصناعة شریحة معدنیة من النحاس أو سبائك النحاس(٥٤)

اس ام اس دیماج ایھ جى(٧١)

وجدى نبیھ عزیز عزت(٧٤)

٢٤-



٨٦ ٨٦

(١١)٢٥٠١٩

(٢١)٢٠٠٧١١١٢٢١

اسطوانھ دعامیھ لطاحونھ او فرازه دلفنھ (٥٤)

شركھ مساھمھ المانیھ- اس ام اس دیماج ایھ جى  (٧١)

وجدى نبیھ عزیز (٧٤)

٢٥-

(١١)٢٥٠٣١

(٢١)٢٠٠٧٠١٠٠٣٤

عملیھ وجھاز لنقل ثانى اكسید الكربون السائل(٥٤)

سینفینت ایھ اس-وركال انجینیرنجا- ستاتویل ایھ اس ایھ- تیكاى نورواى ایھ اس(٧١)

ھدى سراج الدین(٧٤)

٢٦-

(١١)٢٥٠٥٠

(٢١)٢٠٠٨٠١٠٠٣٣

حفاضة منخفضة الھبوط ذات عروات صغیرة و غیر قابلة للتمدد(٥٤)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(٧١)

ھدى آنیس سراج الدین (٧٤)

٢٧-

(١١)٢٥١٣١

(٢١)٢٠٠٩٠٧١١١٩

قابلھ  للتعدیل) صفائح ( اسطوانھ ضغط ذات لوحات (٥٤)

س      ، شركة مساھمة دنماركیھ/اف ال سمیدث أ(٧١)

ھدى عبد الھادى (٧٤)

٢٨-



٨٧ ٨٧

(١١)٢٥١٣٤

(٢١)٢٠٠٨٠١٠٠٦٥

أفران حلقیة مزودة بوصالت تمدد محسنة و أنواع من الطوب مصممة لبنائھا(٥٤)

شركة مساھمة فرنسیة- لومونیوم بیتشینى أ(٧١)

سمرأحمد اللباد(٧٤)

٢٩-

(١١)٢٥٢٤٦

(٢١)٢٠٠٨٠٧١٢٨٢

)حد أولى للقطع و حد ثانوي أو أكثر لتحسین دقة السطح المشغل(قلم خراطة ذو حدین أو أكثر (٥٤)

طارق محمود مصطفى الحسیني(٧١)

طارق محمود مصطفى الحسیني(٧٤)

٣٠-

(١١)٢٥٣٢٦

(٢١)٢٠٠٩٠١٠١٢٣

أسمنت جیوبولیمیرى یعتمد على الرماد المتطایر ویكون آمن(٥٤)

رد لیون سیمنت تكنولوجى لیمتد(٧١)

ھدى سراج الدین(٧٤)

٣١-

(١١)٢٥٣٢٩

(٢١)٢٠١٠٠١٠٠٩٢

غطاء مركبة متعددة الوظائف(٥٤)

نجال-تینج ، سان (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٣٢-



٨٨ ٨٨

(١١)٢٥٣٥٢

(٢١)٢٠١٠٠١٠٠٥٤

طریقھ وجھاز السالھ تیار ھیدروكربوني غازي(٥٤)

شل انترناشیونال ریسیارش ماتشابیج بى فى(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٣٣-

(١١)٢٥٥٥٥

(٢١)٢٠١٠٠٢٠٢٧١

َّوصلھ زجلیھ لتوصیالت كھربائیھ(٥٤)

ال.دایسل اینوفا، اس(٧١)

شركة أبو ستة وشركاه للخدمات اإلداریة واالستشاریة(٧٤)

٣٤-

(١١)٢٥٨١٧

(٢١)٢٠١٠٠١٠٠٢٩

عنصر بناء مقوى  (٥٤)

سوسیت سیفیل دى بریفیتس ماتیرى(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٣٥-

(١١)٢٥٨٥٦

(٢١)٢٠٠٩١٢١٩٣٦

محطھ وجھاز وطریقھ لتحدید نوعیھ القناه فى نظام االتصاالت عن بعد(٥٤)

)بى یو بى إل ( تلیفون اكتیبوالجیت ال ام اریكسون (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٣٦-



٨٩ ٨٩

(١١)٢٥٩١٢

(٢١)٢٠١٠٠١٠٠٢٦

لیو یشتمل على ملح فاندیوم وعامل تجفیفحبر طباعھ معالج باالكسده من نوع انتاج(٥٤)

ایھ. سیكبا ھولدنج اس(٧١)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

٣٧-

(١١)٢٥٩٣٢

(٢١)٢٠٠٩١٢١٨٩٨

مستنشق مسحوق  (٥٤)

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ(٧١)

ھدى عبد الھادى (٧٤)

٣٨-

(١١)٢٥٩٩٦

(٢١)٢٠١٠٠٧١١٧٦

طریقھ لتحدید تباین خواص المقاومھ النوعیھ من استجابھ كھرومغناطیسیھ درجیھ عابره لالرض (٥٤)
واستجابھ كھرومغناطیسیھ ذرویھ عابره للنبض

اس جوفیزیكال ایھ اس.  جى.بى (٧١)

دمحم كامل مصطفى(٧٤)

٣٩-

(١١)٢٦٠٢٣

(٢١)٢٠١٠٠٧١٢٤٠

ًاو لتولید الكھرباء حتى لیال / لتصنیع المیثانول و/ الملح/ بؤرتین لتسییل الرمالسخان شمسى ذو(٥٤)
درجھ مئویھ ومخزنھ فى الماء٩٩بدوائر الطریقھ التبریدیھ المختلفھ من حراره مغتزلھ ال تتعدى 

نبیل محمود طلعت وھبھ سمك(٧١)

نبیل محمود طلعت وھبھ سمك(٧٤)

٤٠-



٩٠ ٩٠

(١١)٢٦٠٣٧

(٢١)٢٠١٠٠١٠١٠٦

ماده مركبھ بولیمر ذات وظیفھ مبید حیوى(٥٤)

بایر اینوفیشن جى ام بى اتش(٧١)

شادي فاروق مبارك (٧٤)

٤١-

(١١)٢٦٠٥٠

(٢١)٢٠١٠٠١٠٠٤١

مشتقات ایزوثیازول وبیرازول كمبیدات للفطریات(٥٤)

جى.سینجینتا بارتیسباشن ایھ(٧١)

أوسلوى میخائیل رزق/أوسامیة میخائیل رزق و /ھیر میخائیل رزق وس(٧٤)

٤٢-

(١١)٢٦٠٦١

(٢١)٢٠٠٨٠١٠١١٨

شكل بیروكسید معبأ(٥٤)

.فى. اكزو نوبل ان (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٤٣-

(١١)٢٦٠٧٧

(٢١)٢٠١٠٠١٠١١٢

جزهغشاء مركب بولیمر ذى وظیفھ حا(٥٤)

بایر اینوفیشن ج م ب ھـ(٧١)

شادي فاروق مبارك (٧٤)

٤٤-



٩١ ٩١

(١١)٢٦١٩٤

(٢١)٢٠١١٠١٠٠٣٦

جھاز الختزال ثاني اكسید الكربون المتضمن في ادخنھ االحتراق(٥٤)

ایھ. بي . لیون انجینیرینج اس (٧١)

سمراحمد اللباد(٧٤)

٤٥-

(١١)٢٦٢٠٩

(٢١)٢٠٠٧٠٢٠١٤٨

صیغة حبیبیة اطالق ممتد محتویة على برامیبكسول او ملح مقبول صیدلیا منھ ، وطرق تصنیعھ (٥٤)
واستخدامھ  

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ(٧١)

عبد الھادى (٧٤)

٤٦-

(١١)٢٦٢٢١

(٢١)٢٠١٠٠١٠٠٤٨

للمنتجات اللبنیھطریقھ النتاج مركزات نكھھ مكثفھ (٥٤)

فونتیرا كوبیراتیف جروب لیمتد(٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٤٧-

(١١)٢٦٣٠٠

(٢١)٢٠١٠٠٧١٢٥٨

طریقة إلنتاج النیماتودا الممرضة للحشرات(٥٤)

رندا دمحم عبد الرحمن محمود(٧١)

رندا دمحم عبد الرحمن محمود(٧٤)

٤٨-



٩٢ ٩٢

(١١)٢٦٣٠٧

(٢١)٢٠١١٠٨١٣٦٦

منظومة السفینة الحفارة(٥٤)

.في.دامین دریدجنج اكوبمنت بي(٧١)

احمد دمحم فتحى السید العشرى مجتمعین و منفردین-محمود عادل عبد الحمید (٧٤)

٤٩-

(١١)٢٦٥٦٥

(٢١)٢٠١٠٠١٠٠٨٨

طریقھ وجھاز لتنظیف بئر وإحكام غلقھ(٥٤)

ل ایھ اسریلوی(٧١)

.سمر اللباد (٧٤)

٥٠-

(١١)٢٦٨٠٩

(٢١)٢٠١٢٠١٠١١٠

التحویل الى كبریتید والتكییف المسبقین لمحفزات التحویل بالھیدروجین للرواسب لعملیات تحویل (٥٤)
بالھیدروجین ذات طبقھ فقاعیھ

لوموس تكنولوجي اي ان سي(٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

٥١-



٩٣ ٩٣

بیان
ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة



٩٤ ٩٤

٢٠٠٢٠٧٠٧٩٠ (٢١)

٠٩/٠٧/٢٠٠٢ (٢٢)

المناعھلتعدیل انشطھ YSLوPTTKTYFPHFببتیدات نشطة بیولوجیا  (٥٤)

. (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

١-

٢٠٠٧٠٧٠٣٧٤ (٢١)

١٥/٠٧/٢٠٠٧ (٢٢)

)لوحــة اإلعــــــالن اآللیـــــة ثالثیـــــــة األوجـــھ ذات النظــم الثالثـــة (  (٥٤)

Ramadan Qutb Hasan Mahmoud (٧١)

حمـــــــــودرمضــــــــان قطـــــــــب حســــــــن م (٧٤)

٢-

٢٠٠٢٠٧٠٧٩٠ (٢١)

٠٩/٠٧/٢٠٠٢ (٢٢)

لتعدیل انشطھ المناعھYSLوPTTKTYFPHFببتیدات نشطة بیولوجیا  (٥٤)

. (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٣-

٢٠٠٨٠١٠١٧٠ (٢١)

٣٠/٠١/٢٠٠٨ (٢٢)

مشتقات كوینولین مضادة للبكتیریا (٥٤)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V) .BELGIUM( (٧١)

ھدى آنیس سراج الدین  (٧٤)

٤-



٩٥ ٩٥

٢٠٠٨٠٧١١٩٥ (٢١)

١٦/٠٧/٢٠٠٨ (٢٢)

السریع و بخاصة لمقبض السالح القابل للحمل) الوصل(التقارن  (٥٤)

BENELLI ARMI ,S.P.A. (٧١)

(٧٤)

٥-

٢٠٠٩٠١٠٠٢٥ (٢١)

١٤/٠١/٢٠٠٩ (٢٢)

PDE٤ت اریل غیر متجانس ثنائي الحلقات ل مثبطا (٥٤)

THOMAS ,David ,J. -NOBLE ,Stewart ,A. -SHIAU ,Andrew ,K. -GOVEK ,
Steven ,P.

(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٦-

٢٠٠٩٠١٠٠٤٣ (٢١)

١٢/٠١/٢٠٠٩ (٢٢)

تركیبات وطرق لعالج الفطریة المخاطیة وغیرھا من اآلمراض الفطریة (٥٤)

EDWARDS ,John ,E.-SPELLBERG ,Brad ,J. -LOS ANGELES
BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE AT HARBOR-UCLA MEDICAL

CENTER-IBRAHIM ,Ashraf ,S.

(٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٧-

٢٠٠٩٠١٠٠٦٦ (٢١)

١٤/٠١/٢٠٠٩ (٢٢)

جسم مضاد لھ نشاط مضاد لعالج السرطان (٥٤)

PARKER ,Fabienne-ZHANG ,Chonghui -TAVARES ,Daniel-SANOFI-
AVENTIS-STREULI ,Michel-BLANC ,V?ronique -HAN ,Jiawen-LI ,Min-

ZHOU ,Xiao-Mai-FROMOND ,Claudia

(٧١)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

٨-



٩٦ ٩٦

٢٠٠٩٠١٠١٠٠ (٢١)

٢١/٠١/٢٠٠٩ (٢٢)

مشتقات بیریدیزینون (٥٤)

TAO ,Ming-CEPHALON ,INC. -HUDKINS ,Robert ,L.-JOSEF ,Kurt ,A. (٧١)

جورج عزیز عبد الملك  (٧٤)

٩-

٢٠٠٩٠١٠١١٩ (٢١)

٢٧/٠١/٢٠٠٩ (٢٢)

ببتید واستخدامھا لتعزیز صحة المعدة/ تركیبة من بولي فینول (٥٤)

SAWATZKI ,G?nther-SELL ,Marco-HUMANA GMBH (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

١٠-

٢٠٠٩٠٤٠٥٠٤ (٢١)

١٣/٠٤/٢٠٠٩ (٢٢)

جسیمات دون المیكرون غیر متبلورة (٥٤)

EVONIK DEGUSSA GMBH (٧١)

سھیر میخائیل رزق  (٧٤)

١١-

٢٠٠٩٠٧١١٠٠ (٢١)

٠٦/٠٧/٢٠٠٩ (٢٢)

برادینعملیة جدیدة لتحضیر مركبات بنزوسیكلوبیوتین وظیفیة، واستخدامھا في تخلیق إیفا (٥٤)

LES LABORATOIRES SERVIER-CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE-UNIVERSITE CLAUDE BERNARD

LYON١

(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

١٢-



٩٧ ٩٧

٢٠٠٩١٢١٩٢٠ (٢١)

٢٨/١٢/٢٠٠٩ (٢٢)

AKTمركبات بیریمیدیل بنتانات حلقیھ كمثبطات إلنزیم بروتین كیناز  (٥٤)

ARRAY BIOPHARMA INC.-GENENTECH ,INC. (٧١)

شادي فاروق مبارك  (٧٤)

١٣-

٢٠١٠٠١٠٠١٩ (٢١)

٠٤/٠١/٢٠١٠ (٢٢)

مركب بیریدازین متبلر (٥٤)

K.U .LEUVEN RESEARCH &DEVELOPMENT -PUERSTINGER ,
Gerhard-GILEAD SCIENCES ,INC.

(٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١٤-

٢٠١٠٠١٠٠٥١ (٢١)

١١/٠١/٢٠١٠ (٢٢)

ینفلونین قابل للذوبان في الماء;١٧٠٠&#تركیبھ صیدالنیھ ثابتھ تشتمل على ملح  (٥٤)

PIERRE FABRE MEDICAMENT (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

١٥-

٢٠١٠٠١٠٠٥٦ (٢١)

١١/٠١/٢٠١٠ (٢٢)

قابل للذوبان في الماءینورلبین ;١٧٠٠&#تركیبھ صیدالنیھ ثابتھ لملح  (٥٤)

PIERRE FABRE MEDICAMENT (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١٦-



٩٨ ٩٨

٢٠١٠٠١٠١٤١ (٢١)

٢٧/٠١/٢٠١٠ (٢٢)

الطبقھ السفلیھ للسطح االمامي لخلیھ فلطائیھ ضوئیھ واستخدام الطبقھ السفلیھ للسطح االمامي للخلیھ 
الفلطائیھ الضوئیھ

(٥٤)

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

١٧-

٢٠١٠٠١٠١٤٤ (٢١)

٢٧/٠١/٢٠١٠ (٢٢)

استخدامات تراینتین وبنسیالمین كمقاییس مضاده للتلوث المعدني (٥٤)

ATON PHARMA ,INC. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

١٨-

٢٠١٠٠٣٠٣٩٠ (٢١)

١٠/٠٣/٢٠١٠ (٢٢)

ن شرائط بالستیكیھ مسحوبھ بشكل احادى المحور وكیس منتج منھقماش مغلف م (٥٤)

STARLINGER &CO GESELLSCHAFT M.B.H. (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

١٩-

٢٠١٠٠٥٠٧١٣ (٢١)

٠٢/٠٥/٢٠١٠ (٢٢)

بنسبھ ثبات متزایدهVIIIعامل ناتج عن عوده االرتباط الجینى  (٥٤)

UNIVERSITY OF ROCHESTER (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٢٠-



٩٩ ٩٩

٢٠١٠١٢٢١٤٢ (٢١)

١٦/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

مشتقات ادامنتایل داي امید واستخداماتھا (٥٤)

H .LUNDBECK A/S (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٢١-

٢٠١٠١٢٢١٩٣ (٢١)

٢٦/١٢/٢٠١٠ (٢٢)

على نتروجینمركب سیكلیل غیر متجانس عطرى یحتوى  (٥٤)

DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED (٧١)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

٢٢-

٢٠١١٠١٠٠٣٤ (٢١)

٠٥/٠١/٢٠١١ (٢٢)

طریقھ و جھاز النتاج غاز مخلق منخفض نسبھ القطران من الكتلھ الحیویھ  (٥٤)

TETZLAFF ,Karl-Heinz (٧١)

دمحم دمحم بكیر (٧٤)

٢٣-

٢٠١١٠١٠٠٧١ (٢١)

١٢/٠١/٢٠١١ (٢٢)

استخدام مشتقات بیریمیدیالمینوبنزامید لعالج التلیف (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٢٤-



١٠٠ ١٠٠

٢٠١١٠١٠٠٧٢ (٢١)

١٢/٠١/٢٠١١ (٢٢)

DGAT١مشتقات ایتیرواریل كمثبطات لل  (٥٤)

NOVARTISAG (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٢٥-

٢٠١١٠١٠١١٨ (٢١)

١٩/٠١/٢٠١١ (٢٢)

المتغیرات الھیكلیھ لالجسام المضاده لتحسین الخصائص العالجیھ (٥٤)

IMMUNOMEDICS INC (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٢٦-

٢٠١١٠١٠١٥٨ (٢١)

٢٦/٠١/٢٠١١ (٢٢)

مركبات جدیده (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (٧٤)

٢٧-

٢٠١١٠١٠١٥٩ (٢١)

٢٦/٠١/٢٠١١ (٢٢)

البیریمیدین-الكینیل-٥ (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (٧٤)

٢٨-



١٠١ ١٠١

٢٠١١٠٧١١٥٠ (٢١)

٠٤/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

جھاز لتولید الكھرباء عن طریق قوه الجاذبیھ االرضیھ (٥٤)

Kahlawy Mohamed Hassan Essawy (٧١)

كحالوى دمحم حسن عیسوى (٧٤)

٢٩-

٢٠١١٠٧١١٥٦ (٢١)

٠٦/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

اللوحات االعالنیھ ذات الشرائح الشفافھ  (٥٤)

Farid AbdAl-Hamed Abd Allah Ali (٧١)

فرید عبد الحمید عبد هللا على (٧٤)

٣٠-

٢٠١١٠٧١٢٢٠ (٢١)

٢٠/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

)PARP(بولیمیراز ) ریبوز- ADP(مثبطات متعدد  (٥٤)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٣١-

٢٠١١١٢٢٠٢٧ (٢١)

٠١/١٢/٢٠١١ (٢٢)

BACEمثبطات  (٥٤)

ELI LILLY AND COMPANY (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٣٢-



١٠٢ ١٠٢

٢٠١١١٢٢١٧٨ (٢١)

٢٨/١٢/٢٠١١ (٢٢)

عدیدات البیبتید و طریقھ العالج (٥٤)

GLAXO GROUP LIMITED (٧١)

جالكسو جروب لیمتد (٧٤)

٣٣-

٢٠١٢٠١٠٠٠٥ (٢١)

٠١/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

تحضیرھا واستخدامھا العالجي. مشتقات البیرازول  (٥٤)

SANOFI (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٣٤-

٢٠١٢٠١٠٠٢٥ (٢١)

٠٤/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

تركیبھ لعالج تضخم البروستات الحمید (٥٤)

FERRING B.V (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٣٥-

٢٠١٢٠١٠٠٤٥ (٢١)

٠٩/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

مشتقات ایمیدازول وترایازول كمعدالت جاما سیكریتیز (٥٤)

JANSSEN PHARMACEUTICALS ,INC (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٣٦-



١٠٣ ١٠٣

٢٠١٢٠١٠٠٧٤ (٢١)

١٥/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

ِمساعدات  ُGPR١١٩ (٥٤)

ELI LILLY AND COMPANY (٧١)

لھادى مكتب عبد ا (٧٤)

٣٧-

٢٠١٢٠١٠٠٧٧ (٢١)

١٥/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

اعتراض اسفل ثقب حفره بئر (٥٤)

MY TECHNOLOGIES ,L.L.C. (٧١)

محمود رجائى الدقى (٧٤)

٣٨-

٢٠١٢٠١٠١٠١ (٢١)

١٨/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

ھلعالج االضطرابات العصبیBACEمشتقات اوكزازین واستخدامھا كمثبطاط   (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ناھد ودیع رزق  (٧٤)

٣٩-

٢٠١٢٠١٠١٢٤ (٢١)

٢٢/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

Fulvestrant) میللیجرام جرام لعالج٥٠٠بجرعھ قدرھا ) فلوفیسترانت (٥٤)

ASTRAZENECA AB (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٤٠-



١٠٤ ١٠٤

٢٠١٢٠١٠١٣٣ (٢١)

٢٢/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

مشتقات بیریدین و بیرازین  كمعدالت بروتین كینیز   (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

نوفارتیس ایة جي (٧٤)

٤١-

٢٠١٢٠١٠١٣٤ (٢١)

٢٦/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

استخالص الرصاص في شكل مركب رصاص عالي النقاء من عجینھ الكترود رخوه مستعاده من 
بطاریات

(٥٤)

MILLBROOK LEAD RECYCLING TECHNOLOGIES LIMITED (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٤٢-

٢٠١٢٠١٠١٣٧ (٢١)

٢٦/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

اوتامكسابان لعالج مرضى الشیخوخھ ومرضى احتشاء عضلھ القلب الذین ال یظھرون ارتفاع فى 
من رسم القلب الكھربائى والفشل الكلوىSTالمقطع 

(٥٤)

SANOFI]FR/FR (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٤٣-

٢٠١٢٠١٠١٤٦ (٢١)

٢٦/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

قرص (٥٤)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٤٤-



١٠٥ ١٠٥

٢٠١٢٠١٠١٤٧ (٢١)

٢٦/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

تركیب معجون اسنان یحتوى متعدد ایثیلین جلیكول و عامل تبرید (٥٤)

UNILEVER NV (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٤٥-

٢٠١٢٠١٠١٥١ (٢١)

٢٦/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

تركیبات جدیده لمبیدات االفات الحیویھ و طرق لعزلھا وتحدید خصائصھا (٥٤)

THE ENERGY AND RESOURCES INSTITUTE)TERI( (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٤٦-

٢٠١٢٠٧١٢٦٣ (٢١)

١٦/٠٧/٢٠١٢ (٢٢)

البیان (٥٤)

Mohamed Hashem alsayd ahmed Mohamed -saif ali hamad alhajari (٧١)

عاطف عبد المھیمن عبد الرحیم (٧٤)

٤٧-

٢٠١٢٠٧١٢٧٠ (٢١)

١٨/٠٧/٢٠١٢ (٢٢)

الھاتف صامت عند صالتى (٥٤)

Karim Yasser Ali Ali Mekawy (٧١)

یاسر على على السید مكاوىكریم (٧٤)

٤٨-



١٠٦ ١٠٦

٢٠١٢٠٧١٣٠٨ (٢١)

٢٦/٠٧/٢٠١٢ (٢٢)

)اكوردمنیوم(باب اكوردیون الومنیوم  (٥٤)

Remon Atia Nabih (٧١)

ریمون عطیة نبیة عجایبي (٧٤)

٤٩-

٢٠١٢٠٧١٣١١ (٢١)

٢٩/٠٧/٢٠١٢ (٢٢)

وحده حمایھ السیاره من السرقھ  (٥٤)

Samy Ali Abd-Elaal Samaha (٧١)

(٧٤)

٥٠-

٢٠١٢١١١٩٥٨ (٢١)

٢٦/١١/٢٠١٢ (٢٢)

تغلیف لحفظ منتجات متنفسة و جھاز لصنع ھذا التغلیف (٥٤)

PERFO KNOWLEDGY BV (٧١)

ماجده ھارون (٧٤)

٥١-

٢٠١٢١٢٢١٤٩ (٢١)

٢٧/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

ملعب یتضمن نافورات (٥٤)

ICE-WORLD HOLDING B.V. (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٥٢-



١٠٧ ١٠٧

٢٠١٢١٢٢١٥٣ (٢١)

٣٠/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

اسیتیك كمركبات مضاده لفیروس نقص المناعھ البشریھ- كینولینیل- ٢مشتقات حمض  (٥٤)

GILEAD SCIENCES ,INC. (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٥٣-

٢٠١٢١٢٢١٥٨ (٢١)

٣١/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

یل أسیتیك لعالج اإلیدز-٢-مشتقات حمض نافث   (٥٤)

GILEAD SCIENCES ,INC (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٥٤-

٢٠١٣٠١٠٠٠٣ (٢١)

٠١/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

٩٧٦عوامل عالجیھ  (٥٤)

ASTRAZENECA AB (٧١)

اســــــترا زینیكــــــا أ ب (٧٤)

٥٥-

٢٠١٣٠١٠٠٣٤ (٢١)

٠٦/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

َّتركیبات لقاح قائمة على ستیكوالیزین مكبسل داخل جسیمات دُھنیة  ُ ُ
(٥٤)

CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٥٦-



١٠٨ ١٠٨

٢٠١٣٠١٠٠٤٢ (٢١)

٠٩/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

أو الوقایة من األمراض /دمجة في حلقة وإستخدامھم في عالج والبایریمیدینات وثالثي األزینات الم
القلبیة الوعائیة

(٥٤)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (٧١)

شادي فاروق مبارك (٧٤)

٥٧-

٢٠١٣٠١٠٠٥٠ (٢١)

٠٩/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

مستحضر صیدلى لتغلیف الجسیمات الصیدلیھ (٥٤)

TEIJIN PHARMA LIMITED (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٥٨-

٢٠١٣٠١٠٠٦٧ (٢١)

١٣/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

بازل سویسرا٤٠٥٦سي اتش ٣٥لیستراشي  (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٥٩-

٢٠١٣٠١٠٠٧٤ (٢١)

١٣/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

ایزوبروكسي - ٥(-٦-)امینو)ایثیل)بیردیل-٢- فلورو- ٥(-١-)١s(((- ٢-فلورو- ٥مستودع صیدلي ل 
-١H -كاربونیتریل- ٣-بیردین - امینو)ایل-٣-بیرازول

(٥٤)

ASTRAZENECA AB (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٦٠-



١٠٩ ١٠٩

٢٠١٣٠١٠٠٨٩ (٢١)

١٦/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

مركبات امینوبیرازولوكوینازولینز جدیده (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONALGMBH (٧١)

دمحم عبد العال عبد العلیم (٧٤)

٦١-

٢٠١٣٠١٠١٠٧ (٢١)

٢١/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

تركیبات (٥٤)

SYNGENTA LIMITED (٧١)

سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا (٧٤)

٦٢-

٢٠١٣٠١٠١٠٨ (٢١)

٢١/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

تركیبات (٥٤)

SYNGENTA LIMITED (٧١)

سھیر میخائیل رزق (٧٤)

٦٣-

٢٠١٣٠١٠١٤٨ (٢١)

٢٨/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

المستھدف لعامل نمو بطانة األوعیة الدمویة " أ.ن.إس آي ر"ِالحمض النووي الریبوزي المسكت 
VEGFAو طرق للعالج في الجسم الحي

(٥٤)

DHARMACON ,INC-ALCON RESEARCH ,LTD (٧١)

للبادسمراحمد ا (٧٤)

٦٤-



١١٠ ١١٠

٢٠١٣٠١٠١٥٢ (٢١)

٢٩/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

مجموعة إحتیاطیة اسفل حفرة قابلة للنسحاب لتدعیم قفل محیطى (٥٤)

BAKER HUGHES INCORPORATED (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٦٥-

٢٠١٣٠٧١١٤٨ (٢١)

٠٧/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

ه لتكییف الھواءطریقھ وجھاز لتولید میاه مبرد (٥٤)

Kawasaki Thermal Engineering Co. ,Ltd. (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٦٦-

٢٠١٣٠٧١١٧٩ (٢١)

١٧/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

اختراع مادة حشو جدیدة في مجال طب األسنان من الدولومیت الذي لھ خصائص میتافیزیقیة و قدرة 
علي الشفاء

(٥٤)

Ahmed El SayedEl Badawy Mohamed Nabeh Ahmed Esmaeil (٧١)

احمد السید البدوي دمحم نبیھ احمد اسماعیل (٧٤)

٦٧-

٢٠١٣٠٧١١٩٧ (٢١)

٢١/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

حائط الصد (٥٤)

Wael Gouda Hassan  Mohamed (٧١)

(٧٤)

٦٨-



١١١ ١١١

٢٠١٣٠٧١٢٢٠ (٢١)

٢٤/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

ئرهالسیاره الطا (٥٤)

refaat hamam bedar hamam (٧١)

رفعت ھمام بدیر ھمام (٧٤)

٦٩-

٢٠١٣١٢١٨٧١ (٢١)

٠٨/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

ھیدروكسي كربوكسیلیك- طریقة لتحضیر استرات ألفا (٥٤)

EVONIK R&Ouml;HM GMBH (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٧٠-

٢٠١٤٠١٠٠٢٠ (٢١)

٠٦/٠١/٢٠١٤ (٢٢)

طالءات سطحیھ (٥٤)

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED (٧١)

سمراللباد (٧٤)

٧١-

٢٠١٤٠١٠٠٥٦ (٢١)

١٤/٠١/٢٠١٤ (٢٢)

بیبیریدینیل لالستخدام كمثبطات تانكیراز- ٤مركبات  (٥٤)

NOVARTIS AG)switzerland( (٧١)

سراسوی- نوفارتیس ایھ جى  (٧٤)

٧٢-



١١٢ ١١٢

٢٠١٤٠١٠٠٧٨ (٢١)

٢٠/٠١/٢٠١٤ (٢٢)

جھاز و طریقھ للتحكم في عملیھ استكمال (٥٤)

BAKER HUGHES INCORPORATED (٧١)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

٧٣-

٢٠١٤٠١٠١٢٦ (٢١)

٢٨/٠١/٢٠١٤ (٢٢)

مستقبالت استثاریھ مشتركھ تحویلیھ (٥٤)

THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW
YORK)UNITED STATES OF AMERICA(

(٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٧٤-

٢٠١٤٠٦٠٩٨٣ (٢١)

١٧/٠٦/٢٠١٤ (٢٢)

طریقة و جھاز إلنتاج الماء العذب البارد و الساخن الصالح للشرب من الھواء الجوي بكفاءة عالیة (٥٤)

MohamedYahia Elemam Helali (٧١)

دمحم یحیى اإلمام ھاللى (٧٤)

٧٥-

٢٠١٤٠٦١٠٤١ (٢١)

٢٢/٠٦/٢٠١٤ (٢٢)

موتور ذاتى الحركة                      (٥٤)

Ahmed Darwish Abdulghany Aly (٧١)

(٧٤)

٧٦-



١١٣ ١١٣

٢٠١٤٠٧١١٣٤ (٢١)

٠٨/٠٧/٢٠١٤ (٢٢)

ھ مركبات  محوره و غیر محوره مختلفھتثبیط التآكل بواسط (٥٤)

Samy Abdel-Monem EL -Garf (٧١)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (٧٤)

٧٧-

٢٠١٤٠٧١١٨٠ (٢١)

١٦/٠٧/٢٠١٤ (٢٢)

سدادة برابط امان للقفل المطلق لعنق العبوة (٥٤)

Al Ibtikar Packaging &Investment Co. ,Ltd. (٧١)

ر اللبادسم (٧٤)

٧٨-

٢٠١٤٠٧١٢١٩ (٢١)

٢٢/٠٧/٢٠١٤ (٢٢)

طاقات خزائن االرض (٥٤)

Gomaa Aly Ahmad Toghan-Waleed Aly Ahmad Hassan (٧١)

جمعھ علي احمد طوغان (٧٤)

٧٩-

٢٠١٤٠٧١٢٣٠ (٢١)

٢٤/٠٧/٢٠١٤ (٢٢)

ات البشریة ومتطلبات البیئةمحرك فرق الكثافة إلنتاج طاقة مجانیة تفوق حاج (٥٤)

Abdul-Fattah Muhammad Abdul-Azim (٧١)

عبد الفتاح دمحم عبد العظیم السید (٧٤)

٨٠-



استدراك 
رسوم سنویة

١١٤



١١٥ ١١٥

م  ب رق دد ١٢١٣/٢٠٠٩تم النشر عن سقوط الطل راع ع راءات االخت دة ب ل ) ٧٧٦(بجری دة ابری بجری
ى االجراءات وبی٢٠١٦ سیر ف سنویة وال ذا فى الملك العام نظرا لخطأ ادارى تم قبول الرسوم ال ات ھ ان

ـ:الطلب كاالتى

٢٠٠٩٠٨١٢١٣ (٢١)

١٠/٠٨/٢٠٠٩ (٢٢)

محبس بلیھ  /صمام خالط لتثبیت درجة حرارة المیاه/محبس صغیر/ مكنة سیفون  (٥٤)

NABIL HANA MEKHAEIL AWAD (٧١)

نبیل حنا میخائیل عوض (٧٤)

١-

م  ب رق راءاpct/٢٠٠٦/ ١٢٠٣تم النشر عن سقوط الطل دة ب دد بجری راع ع ده ) ٧٧٩(ت االخت بجری
و راءات ٢٠١٦یولی ى االج سیر ف سنویة وال وم ال ول الرس م قب أ ادارى ت را لخط ام نظ ك الع ى المل ف

:وبیانات ھذا الطلب

(١١)٢٧٢٨٠

(٢١)٢٠٠٦١٢١٢٠٣

عملیة إلنتاج أمونیا من الغاز الطبیعي  (٥٤)

كاسال اس ایھ(٧١)

سمر احمد اللباد(٧٤)

٢-

جریدة مایو ) ٧٧٦(بجریدة براءات االختراع عدد ١٧٨٦/٢٠١٢pctتم النشر عن سقوط الطلب رقم 
فى الملك العام نظرا لخطا ادارى وتم قبول الرسوم السنویة والسیر فى االجراءات وبیانات ھذا الطلب ٢٠١٦
ـ :كاالتى

(١١)٢٦٩٣٣

(٢١)٢٠١٢١٠١٧٨٦

للتصتیف" یجصھر"رصاص متخلل لخزان (٥٤)

زیلیم أى بي ھولدنجز أل أل سي(٧١)

سھیر میخائیل رزق(٧٤)

٣-



استدراك 
تعدیل اسم الشركة 

١١٦



١١٧

عن طریق الخطأ  بعدم ذكر ٥البند ٧٧٦عدد ٢٠١٦شھر ابریل ١١٥٧/٢٠١٢تم النشر عن تعدیل الطلب 
ـ :اسم احد المعدل لھم وبیانات الطلب الصحیح ھو كاالتى

(٢١)٢٠١٢٠٦١١٥٧

(٢٢)٢١/٠٦/٢٠١٢

–اسیستانس بابلیك - اى سریتیل فال دى مارن–یونیفیرسیتى باریس -یونیفیرسیتى مونتبیلیر -(٧١)
سنتر ناشیونال دى ال ریسیرش ساینتیفك - ھوبیتو دى باریس 

مكتب عبد الھادى (٧٤)

مثبطات جدیده لسیكلوفیلینات و استخداماتھا (٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اسیستانس - اى سریتیل فال دى مارن –یونیفیرسیتى باریس  - یونیفیرسیتى مونتبیلیر :مـــن

سنتر ناشیونال دى ال ریسیرش ساینتیفك -ھوبیتو دى باریس –بابلیك 
اسیستانس -اى سریتیل فال دى مارن –یونیفیرسیتى باریس-یونیفیرسیتى مونتبیلیر  -:الـــى

ایة انستنبوت ناشیونال دى السینت- سنتر ناشیونال دى ال ریسیرش ساینتیفك -ھوبیتو دى باریس –بابلیك 
)استرام(دى السشریس 

١٥/٠٣/٢٠١٦:بـتاریخ

١-



    
      
      

  

    

    )(



١

فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة رموز الدول -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١--والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٦اغسطس تم قبولها خالل شهربیان بالطلبات التى-

٢٦-----------------------٢٠١٦اغسطس بیان بالبراءات الصادرة خالل شهر -

٥٣------------------------------------------بیان بانتقال الملكیة-
56--------------------------------------------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة 

٥٩---------------------- متنازل عنھبیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا-

ــا - ــ ٦٤-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ

٦٧-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كان لم تكن 

ان - البراءاتبی ا وفقب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق انون حمًـاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
سنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم  ----------------------لعدم سداد الرسوم ال

-

٨٣

ان - اتبی ا وفقبالطلب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق انون حمًـاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
سنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم  ----------------------لعدم سداد الرسوم ال

-

١٠٤

١٣٨-------------------------------------------------------------------------نقل ملكیة استدراك 



(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 

ًتجاریــا أو صــناعیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات اختــراع، للحفــاظ علــى ً

.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 إلكترونیا بمكتب براءات االختراع لتحقیـق التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، وربـط 
ة التــى تحتویهــا الجمیــع بمراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى یمكــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوجیــ

.وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة تدفع بخطة التنمیة إلى األمام

وقد شاركت أكادیمیة البحث العلمـى والتكنولوجیـا ممثلـة فـى مكتـب بـراءات االختـراع ، بفاعلیـة مـع 

كــل األطــراف المعنیــة مــن وزارات وهیئــات بــراءات االختــراع الجــزء األول مــن الالئحــة التنفیذیــة والــصادر 

وره لیكــون ً، وتطلــب ذلــك جهــودا كبیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 

.ًمتوافقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیجیة ألكادیمیــة البحــث العلمــى والتكنولوجیــا وهــو تــشجیع 
التطـــویر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل 

ق فــرص عمـــل جدیـــدة للـــشباب تــؤثر فـــى المـــستوى االجتمـــاعى للفـــرد ، تــسویق االختراعـــات وذلـــك لخلـــ

وتـــؤدى الـــى إرســـاء قاعـــدة تكنولوجیـــة ترقـــى بـــالمجتمع بمـــا یتوافـــق مـــع عـــصر المعلوماتیـــة ، حیـــث أن 

رعایـــة الموهـــوبین مــــن ذوى القـــدرات اإلبداعیـــة واالبتكاریــــة والمحافظـــة علـــى أعمــــالهم ، مهمـــة قومیــــة 

.بها حرصت األكادیمیة على الوفاء
رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر .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 لكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق الم٢٠٠٢

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 

یع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى جم

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

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"

(ii)
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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 دومینیكان جمھوریة ال AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ ینبین
GB المملكة المتحدة BM برمودا

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

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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



1 1

انبی
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٢٠٠٧١٠١٠٤٥ (21)

٠١/١٠/٢٠٠٧ (22)

FIKE CORPORATION – UNITED STATES OF AMARICA (71)

SHAW, Bon F-Stilweel,bradford-Krebill,Michael,d-Leonard,Brent,w (72)

سمر احمد اللباد  (74)

ًعكسي لھ خط ضعف محدد باللیزر ومصقول كھربائیا وطریقة لتكوین خط الضعفقرص تمزق  (54)

11/096.466-PCT/US2006/010989 - (31)

01.04.2005. - 23.03.2006. - (32)

  US - US (33)

Int.Cl.8-B 65 D  90/36 (51)
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٢٠٠٧١٢١٤٦٧ (21)

٢٦/١٢/٢٠٠٧ (22)

CASTFUTURA SPA -ITALY (71)

OFFREDI, GIORGIO (72)

ناھد ودیع رزق (74)

فرن او موقد شواء (54)

PCT/EP2006/063068-SV 2005A000023 - (31)

09.06.2006. - 30.06.2005. - (32)

  EP - IT (33)

Int.Cl.8-F 23 D  14/10;F 24 C  3/08;F 24 C  3/04 (51)
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٢٠٠٩٠٥٠٧٨٧ (21)

٢٦/٠٥/٢٠٠٩ (22)

معھد بحوث البترول ـ مصر  (71)

حسن حفنى حسن ـ محمد حسن محمد حسین  (72)

(74)

طریقة لتحویل المواد الثانویة الناتجة من تحضیر الكیتوزان الي مخصبات زراعیة                                 (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 05 B  11/06;9/00&C 05 D  1/00;&C 05 C  5/02; (51)
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٢٠٠٩٠٨١١٨٤ (21)

٠٤/٠٨/٢٠٠٩ (22)

LES LABORATOIRES SERVIER  -FRANCE (71)

CHRISTOPHE HARDOUIN-JEAN -PIERRE LECOUVE (72)

سمر احمد اللباد  (74)

عملیة جدیدة لتخلیق أجومیالتین (54)

. 08.04464 - (31)

05.08.2008. - (32)

FR (33)

Int.Cl.8-C 07 C  235/78 (51)
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٢٠٠٩٠٨١٢٦٦ (21)

٢٣/٠٨/٢٠٠٩ (22)

NIPPON OIL CORPORATION- JAPAN (71)

TAKIGAWA, Katsuya-SHIMOMURA, Yuji (72)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

شغیل الجھزه التبرید تركیب سائل الت (54)

2007-047592-2007-221526-2007-280601 - PCT/JP2008/052651 (31)

27.02.2007. - 28.08.2007. - 29.10.2007. - 18/02/2008 (32)

 JP - JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 10 M  105/38;&C 09 K  5/04 (51)
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٢٠١٠٠٣٠٣٨٥ (21)

١٠/٠٣/٢٠١٠ (22)

1-ENI S.p.A- ITALY

2- INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE -FRANCE
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DOUZIECH, Damien-VIGUIE, Jean-Christophe-SCHWEITZER, Jean-
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(72)

ھارون شحاتھ ماجدة  (74)
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0705776 - PCT/FR2008/001287 (31)

10.10.2007. - 15/09/2008 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-B 01 J  37/18;F 26 B  17/12;B 01 J  8/12;B 01 J  8/02 (51)
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٢٠١٠٠٣٠٤٤٦ (21)

٢١/٠٣/٢٠١٠ (22)

GREEN SOURCE ENERGY LLC– UNITED STATES OF AMARICA (71)

SHAFIE, Mohammad Reza-FAN, Liang-tseng-TOLLAS, Julius Michael-
LEE, William Arthur Fitzhugh

(72)

سمراحمد اللباد (74)

استخالص الھیدروكربونات من المواد المحتویھ على الھیدروكربونات  (54)

12/053,126-12/174,139-60/973,964 - PCT/US2008/010831 (31)

21.03.2008. - 16.07.2008. - 20.09.2007. - 17/09/2008 (32)

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-C 10 G  1/04 (51)
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٢٠١٠٠٤٠٥٣٢ (21)

٠١/٠٤/٢٠١٠ (22)

حامد حسن عبدالمقصود حسن ـ مصر  
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(71)

حسن عبدالمقصود حسن ـ امل حسن فوزى الحسینى ـ عمرو محمد سویلم حامد  (72)

(74)
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- (31)

 - (32)
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Int.Cl.8-H 01 M  8/10;H 01 M  4/86 (51)
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٢٠١١١١٢٠١٥ (21)

٣٠/١١/٢٠١١ (22)

1-ORTLOFF ENGINEERS, LTD– UNITED STATES OF AMARICA

2-S.M.E. PRODUCTS LP– UNITED STATES OF AMARICA

(71)

JOHNKE, Andrew, F.-LEWIS, W., Larry-WILKINSON, John, D-LYNCH,
Joe, T.-HUDSON, Hank, M.-CUELLAR, Kyle, T.

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

عملیة وجھاز لمعالجة مدمجة لغاز ھیدروكربون فى تجمیعة معالجة لعنصر معدة مفرد (54)

12/689,616 -12/717,394 -61/186,361 - PCT/US2010/029331 (31)

19.01.2010. - 04.03.2010. - 11.06.2009. - 31/03/2010 (32)

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-F 25 J  3/00 (51)
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٢٠١٢٠١٠١٣١ (21)

٢٢/٠١/٢٠١٢ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED– UNITED STATES OF AMARICA (71)

CLEM, Nicholas, J.-O'MALLEY, Edward, J.-HAMMER, Aaron, C. (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

ارضیھ على االقلتجمیعھ حواجز لالنتاج من منطقھ تحت  (54)

12/533,151 - PCT/US2010/042406 (31)

31.07.2009. - 19/07/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/08 (51)

-10
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٢٠١٢٠٣٠٣٩٤ (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٢ (22)

IMERYS PIGMENTS, INC. – UNITED STATES OF AMARICA (71)

MCAMISH, Larry (72)

سمر احمد اللباد (74)

وعملیات إلنتاجھا واستخداماتھا , ألیاف تشتمل على مادة مالئة واحدة  (54)

12/554.371 - PCT/US2010/047722 (31)

04.09.2009. - 02/09/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-D 01 D  5/26;D 01 D  5/22 (51)

-11

٢٠١٢٠٧١٢٨٣ (21)

١٨/٠٧/٢٠١٢ (22)

LONGHORN CASING TOOLS INC- CANADA (71)

GOSSELIN, Randall, E. (72)

سمر احمد اللباد  (74)

اداه  وطریقة الزالھ انسداد حفره بئر  (54)

61/297,365 -61/386,291 - PCT/CA2011/050032 (31)

22.01.2010. - 24.09.2010. - 20/01/2011 (32)

US - US - CA (33)

Int.Cl.8-E 21 B  37/00;E 21 B  21/00 (51)

-12
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٢٠١٢٠٧١٣٠٥ (21)

٢٥/٠٧/٢٠١٢ (22)

SUNSTONE TECHNOLOGIES, LLC– UNITED STATES OF AMARICA (71)

HUGHES, William James-LANE, Bryan-BRIGGS, Gary Marshall (72)

سمر احمد اللباد  (74)

لھ مخدده مستدقھ الطرف لماسوره حفر وتغلیف وانابیب وص (54)

12/695,569 - PCT/IB2011/050329 (31)

28.01.2010. - 25/01/2011 (32)

US - IB (33)

Int.Cl.8-E 21 B  17/02 (51)

-13

٢٠١٢٠٩١٥٣١ (21)

٠٩/٠٩/٢٠١٢ (22)

BOREALIS AG- AUSTRIA (71)

NILSSON, Ulf-FARKAS, Andreas-HAGSTRAND, Per-Ola-ENGLUND,
Villgot-RITUMS, Janis

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تركیبھ بولیمر النتاج طبقھ لكابل طاقھ ذو خصائص كھربیھ ممیزه (54)

10156721.2 - PCT/EP2011/052990 (31)

17.03.2010. - 01/03/2011 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8- C 08 L  23/06, H 01 B  3/44; (51)

-14



9 9

٢٠١٢٠٩١٥٦٤ (21)

١١/٠٩/٢٠١٢ (22)

مایكل جرجس فھیم مرزوق ـ مصر  (71)

مایكل جرجس فھیم مرزوق   (72)

(74)

المصفوفھ الھیكلیھ (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-E 04 B  1/348 (51)

-15

٢٠١٣٠١٠٠٦٥ (21)

١٣/٠١/٢٠١٣ (22)

VICAT- FRANCE (71)

PASQUIER, Michel-MERIC, Pascal-BEAUVENT, Guy-BARNES-
DAVIN, Laury

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

بیلیت مطعم بالحدید-خبث سالفو الومینات   (54)

10/55926 - PCT/FR2011/051744 (31)

21.07.2010. - 20/07/2011 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 04 B  28/02;   7/345;   7/32;C 04 B  28/06 (51)

-16
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٢٠١٣٠٢٠٢٩٣ (21)

٢٤/٠٢/٢٠١٣ (22)

BABCOCK BORSIG STEINMULLER GMBH- GERMANY (71)

WOLTERS, Clemens-MOUSSAOUI, Mohsen (72)

سمر احمد اللباد (74)

یقھ لتحلیھ ماء البحرنظام وطر (54)

875.4 035 2010 10 - PCT/EP2011/064885 (31)

30.08.2010. - 30/08/2011 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  1/00;C 02 F  103/08;C 02 F  1/04 (51)

-17

٢٠١٣٠٣٠٣٦١ (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٣ (22)

COR BREVIS D.O.O- CROATIA (71)

COSIC, Drago (72)

سمر احمد اللباد (74)

وقود وخلیط قابل لالشتعال مستخدم كبدیل للوقود الحفري في محطات الطاقھ الكھروحراریھ وفي 
افران صناعیھ وافران التدفئھ المركزیھ

(54)

- PCT/HR2010/000031 (31)

 - 08/09/2010 (32)

 HR (33)

Int.Cl.8-C 01 B  3/08;C 10 L  8/00;C 10 L  7/02;C 10 L  5/38 (51)

-18
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٢٠١٣٠٤٠٧٣٢ (21)

٢٩/٠٤/٢٠١٣ (22)

UNILEVER PLC- UNITED KINGDOM (71)

GUPTA, Santosh, Kumar-RAMACHANDRAN, Rajeesh, Kumar-
CHATTERJEE, Jaideep

(72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى  (74)

ترسیب مجموعة مرشح   عملیة لعمل مرشح (54)

10195083.0-/MUM/2010/3023- PCT/EP2011/067690 (31)

15.12.2010. - 01.11.2010. - 11/10/2011 (32)

EP - IN - EP - (33)

Int.Cl.8-B 01 D  39/20 (51)

-19

٢٠١٣٠٦١٠٩٦ (21)

٢٥/٠٦/٢٠١٣ (22)

KSB AKTIENGESELLSCHAFT- GERMANY (71)

GRAF, Hans (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقة ونظام لمعالجة محلول من خالل عملیة غشائیة على مرحلتین (54)

417.3 011 201110 -202.3 202 201210 - PCT/EP2012/052572 (31)

16.02.2011. - 14.02.2012. - 15/02/2012 (32)

  - DE - DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  61/06;B 01 D  61/12;F 01 K  27/00;C 02 F  1/44;B 01 D
61/58

(51)

-20



12 12

٢٠١٣٠٧١١٢٩ (21)

٠١/٠٧/٢٠١٣ (22)

DIGITAL CODING AND TRACKING ASSOCIATION- SWITZERLAND (71)

CHATELAIN, Philippe-FRADET, Erwan-CHANEZ, Patrick  -

SAGER, ALAIN

(72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى  (74)

ّالمواد المصنعة"  إعطاء عالمة-وسم " طریقة وجھاز لتأشیر  (54)

10252258.8 - PCT/EP2011/073588 (31)

30.12.2010. - 21/12/2011 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-G 06 Q  10/00 (51)

-21

٢٠١٣٠٧١٢١٠ (21)

٢٤/٠٧/٢٠١٣ (22)

CRANE & CO., INC-CRANE AB-VISUAL PHYSICS, LLC

 UNITED STATES OF AMARICA

(71)

ZUCCHERO, Anthony J.-CAPE, Samuel M.-JORDAN, Gregory R.-
PRETT, Giles D.-SCHNEIDER, Timothy W.-PALM, Scott K.-GOSNELL,
Jonathan D.-HELMINEN, Kaj Markkus

(72)

للملكیة الفكریةادى مكتب عبد الھ (74)

جھاز عالمات لیـــزر  (54)

61/437,157 - PCT/US2012/022912 (31)

28.01.2011. - 27/01/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 41 M  5/382;B 42 D  15/10;B 42 D  15/00 (51)

-22
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٢٠١٣٠٩١٣٦٩ (21)

٠١/٠٩/٢٠١٣ (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

 UNITED STATES OF AMARICA

(71)

MAUCEC, Marko (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

نظم وطرق لتحدید تحرك مائع في عینات صخریة (54)

13/040,396 - PCT/US2012/027749 (31)

04.03.2011. - 05/03/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  47/00 (51)

-23

٢٠١٣٠٩١٤٣٦ (21)

١٢/٠٩/٢٠١٣ (22)

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

(71)

BRUCH, Arnaud-COUTURIER, Raphael (72)

سمراحمد اللباد (74)

ُوحدة مستقبل نمطیة لمحطة قدرة شمسیة مزودة بنظام رصد حراري مبیت
(54)

5205711 - PCT/EP2012/054312 (31)

14.03.2011. - 13/03/2012 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-F 24 J  2/07 (51)

-24
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٢٠١٣٠٩١٥٢٦ (21)

٣٠/٠٩/٢٠١٣ (22)

ORANGE- FRANCE (71)

RYBAK, Marcin-STOLAREK, Piotr-ZAWADZKI, Konrad (72)

سمراحمد اللباد (74)

غیر المستخدمھXDSLإبطال منافذ  (54)

11305379.7 - PCT/EP2012/055989 (31)

31.03.2011. - 02/04/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-H 04 M  3/42;H 04 L  12/24 (51)

-25

٢٠١٣١٠١٥٥٩ (21)

٠٨/١٠/٢٠١٣ (22)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.- JAPAN (71)

YAMADA, Ryu-OKAMOTO, Hiroyuki-TERADA, Takashi (72)

سھیر میخائیل رزق (74)

تركیبة مبیدة لالعشاب تحتوى فالزا سلفورون و میتریبوزان (54)

2011-090116 - PCT/JP2012/060091 (31)

14.04.2011. - 06/04/2012 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/707;A 01 P  13/00;A 01 N  47/36 (51)

-26
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٢٠١٣١٠١٦٦٤ (21)

٢٩/١٠/٢٠١٣ (22)

HELIOVIS AG- AUSTRIA (71)

MUNZENRIEDER, Gerald-STOGER, Elmar (72)

سمر احمد اللباد  (74)

جھاز لتركیز االشعھ الشمسیھ في وسیلھ ماصھ (54)

A 605/2011 - PCT/AT2012/000119 (31)

29.04.2011. - 30/04/2012 (32)

AT - AT (33)

Int.Cl.8-F 24 J  2/05;F 24 J  2/14;F 24 J  2/36;H 01 L  31/052;F 24 J  2/56;H
01 L  31/042;F 24 J  2/54

(51)

-27

٢٠١٣١١١٦٩٦ (21)

٠٦/١١/٢٠١٣ (22)

ZIBO NATERGY CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD -CHINA (71)

LIU, Angfeng (72)

سمر احمد اللباد  (74)

طریقھ لتولید تدفق ھواء عالى السرعھ (54)

201110116942.2 - PCT/CN2012/000615 (31)

08.05.2011. - 08/05/2012 (32)

CN - CN (33)

Int.Cl.8-F 01 K  27/00 (51)

-28
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٢٠١٣١١١٧٠٣ (21)

٠٧/١١/٢٠١٣ (22)

ز القومى للبحوثالمرك (71)

عاطف على عبد هللا ـ احمد السید عبدالفتاحةنرمین محمد على محمد ـ مرو (72)

منى محمد فرید- امال یوسف احمد -ماجده محسب السید  (74)

تحسین خصائص الحمایھ والراحھ لخوذه الدراجھ البخاریھ من حیث االداء الوظیفي (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 32 B  5/28;A 42 B  3/3 (51)

-29

٢٠١٣١١١٧١١ (21)

١٠/١١/٢٠١٣ (22)

EINNOVATIONS HOLDINGS PTE. LTD- SINGAPORE (71)

YU, William Emmanuel S.-DIAZ, Manuel, O., Jr.-JOSON, Eduardo Ramon
G.-IBASCO, Alex D.

(72)

سمراحمد اللباد (74)

نظام وطریقة لتحدید محتوى الكتروني لجھاز مستقبل (54)

201103365-1 - PCT/SG2012/000162 (31)

11.05.2011. - 09/05/2012 (32)

SG - SG (33)

Int.Cl.8-H 04 W  28/02;H 04 L  12/54 (51)

-30
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٢٠١٣١١١٧٣٨ (21)

١٣/١١/٢٠١٣ (22)

PANASONIC CORPORATION- JAPAN (71)

PETROV, Mihail (72)

سمراحمد اللباد (74)

موالف لوحدات التعبیر عن المعلومات بشكل متوازى (54)

11004124.1 - PCT/JP2012/003263 (31)

18.05.2011. - 18/05/2012 (32)

EP - EP (33)

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

-31

٢٠١٣١١١٧٩٩ (21)

٢٤/١١/٢٠١٣ (22)

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE- FRANCE (71)

JUNG, Antje-ROUSSEAU, Jean-Paul-KHARCHENKO, Andriy-
PETERSEN, Christian Bernhard

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

عملیة تصنیع واجھات زجاجیھ تتضمن طبقة مثقبة (54)

1155329 - PCT/FR2012/051348 (31)

17.06.2011. - 15/06/2012 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 03 C  17/245;C 03 C  17/00 (51)

-32
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٢٠١٣١٢١٩٨٩ (21)

٢٩/١٢/٢٠١٣ (22)

DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED- INDIA (71)

SUBRAMANIYAM, Mahesh (72)

الفكریةشركة سماس للملكیة (74)

إضافة وطریقة إلزالة الكالسیوم من الزیوت التي تحتوي على نافثینات كالسیوم (54)

MUM/2011/1885- PCT/IN2012/000453 (31)

29.06.2011. - 26/06/2012 (32)

IN - IN (33)

Int.Cl.8-C 07 C  47/127;C 01 G  21/16 (51)

-33

٢٠١٤٠١٠٠٤٧ (21)

١٢/٠١/٢٠١٤ (22)

RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED- CANADA (71)

BARDET Benoit-DUVAL, Christian-MARTIN, Olivier-RENAUDIER,
Steeve

(72)

سمر أحمد اللباد (74)

ُمصھر ألومینیوم یتضمن موصالت كھربائیة مصنوعة من مادة فائقة التوصیل (54)

11/02198-11/02199 - PCT/FR2012/000281 (31)

12.07.2011. - 12.07.2011. - 10/07/2012 (32)

  FR - FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 25 C  3/16;C 25 C  3/08 (51)

-34



19 19

٢٠١٤٠٢٠٢٨٩ (21)

٢٦/٠٢/٢٠١٤ (22)

ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS- FRANCE (71)

WALLIS, Craig-FUCHS, Cathy-TOMMY-MARTIN, Benoit (72)

محمد محمد بكیر (74)

طریقة وعملیة لمعالجة میاه النفایات المحتویة على المواد الھیدروكربونیة خاصة المركبات العطریة (54)

 FR1157626 - PCT/IB2012/054386 (31)

30.08.2011. - 27/08/2012 (32)

FR - IB (33)

Int.Cl.8-C 02 F  9/00 (51)

-35

٢٠١٤٠٣٠٣٤٠ (21)

٠٥/٠٣/٢٠١٤ (22)

المركز القومى للبحوث ـ مصر  (71)

حنان محمد على ـ جمیلھ سلیمان محمد ـ عطاءعبد الحلیم سعید ـ امال ابراھیم عبد القادر شعبان (72)

السید محسبویمثلھا ماجده) المركز القومى للبحوث(نقطھ االتصال  (74)

بسلة الزیوت الغذائیة بالجینات الصودیوم وكلورید الكالسیومطریقة لك (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 23 L  1/00 (51)

-36
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٢٠١٤٠٥٠٧٤٤ (21)

٠٨/٠٥/٢٠١٤ (22)

IPI S.R.L- ITALY (71)

MOHN, Arne-LOCCHI, Pier Luigi (72)

سمر احمد اللباد  (74)

حاویھ لمنتجات غذائیھ (54)

MI2011002054 - PCT/IB2012/000927 (31)

11.11.2011. - 11/05/2012 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-B 65 D  25/72;B 65 D  75/70;B 65 D  75/58 (51)

-37

٢٠١٤٠٦٠٩٠٧ (21)

٠٤/٠٦/٢٠١٤ (22)

UREA CASALE SA- SWITZERLAND (71)

SIOLI, Giancarlo-CAVUOTI, Giacomo (72)

سمراحمد اللباد (74)

عملیة لتخلیق الیوریا، ونظام لقطاع التفاعل بوحدة إلنتاج الیوریا (54)

11192011.2 - PCT/EP2012/072669 (31)

05.12.2011. - 15/11/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  273/04 (51)

-38
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٢٠١٤٠٦١٠٩١ (21)

٢٦/٠٦/٢٠١٤ (22)

UNICHARM CORPORATION- JAPAN (71)

MATSUSHIMA, Hideki (72)

سمراحمد اللباد (74)

بھ رقاقة ثانیة موضوعة بین رقاقة علویة ومادة ماصة ماصمنتج  (54)

2011-289357 - PCT/JP2012/079641 (31)

28.12.2011. - 15/01/2012 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/49;A 61 F  13/53;A 61 F  13/511 (51)

-39

٢٠١٤٠٧١١١١ (21)

٠٢/٠٧/٢٠١٤ (22)

ATLANTECH S.R.L.- ITALY (71)

BOSCAGIN, Martino-FURLANI, Maikol-MENEGHELLI, Mirko-
SUBITONI, Pier Luigi

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

معدات مؤسسة لقطب بصفة خاصة لقطب مضئ (54)

VR2012U000001-VR2012U000002 - PCT/IB2013/050103 (31)

05.01.2012. - 05.01.2012. - 04/01/2013 (32)

  IT - IT - IB (33)

Int.Cl.8-E 02 D  5/56 (51)

-40
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٢٠١٤٠٧١١٢١ (21)

٠٦/٠٧/٢٠١٤ (22)

GEA FOOD SOLUTIONS GERMANY GMBH- GERMANY (71)

FEISEL, J. JORG-STEFFEN, Andreas (72)

سمراحمد اللباد (74)

ماكینة تغلیف ذات محطة القطع (54)

127.4 000 2012 10- PCT/EP2013/050159 (31)

06.01.2012. - 07/01/2013 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 65 B  59/04;B 65 B  9/04;B 65 B  61/06 (51)

-41

٢٠١٤٠٩١٤٣٨ (21)

١٠/٠٩/٢٠١٤ (22)

Evonik Degussa GmbH- GERMANY (71)

RINKER, Stefanie-NIEMEYER, Jochen-DEMBKOWSKI, Daniel-WILLY,
Benjamin-KEUP, Michael-WITTHAUT, Daniel-SEILER, Matthias-
NEUMANN, Manfred-SCHNEIDER, Rolf-BREHME, Volker-ROLKER,
Jorn

(72)

ناھد ودیع رزق ترزي  (74)

.طریقھ المتصاص ثانى اكسید الكربون من خلیط جاز (54)

509.7 207 2012 10   - PCT/EP2013/058288 (31)

07.05.2012. - 22/04/2013 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/14 (51)

-42
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٢٠١٤٠٩١٤٥٥ (21)

١٤/٠٩/٢٠١٤ (22)

ARTIGIANFER DI VIRGILIO CARDELLI S.R.L.- ITALY (71)

CARDELLI, Massimo (72)

ترزىرزق ناھد ودیع  (74)

صوبة زراعیة و نظام تولید الطاقة الكھربائیة و زراعة الصوبة الزراعیة (54)
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سمراحمد اللباد  (74)
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سمر احمد اللباد (74)
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الغربیة القاھرة

(71)
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- PCT/JP2009/052693 (31)

 - 17/02/2009 (32)

٤٧-

 - (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/50;C 02 F  1/20;B 01 D  53/77 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



51 51

٢٧٦٩٧ (11)

٢٠١٤٠٦١٠٧٢ (21)

٢٥/٠٦/٢٠١٤ (22)

ABAC ARIA COMPRESSA S.P.A

Via Cristoforo Colombo 3 I-10070 ROBASSOMERO (Torino) (IT)

(71)

PAGLIARIN, Alessandro (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

ضاغط ھواء مزود بواقي للسیر (54)

TO2011A001214 - PCT/IB2012/057615 (31)

27.12.2011. - 21/12/2012 (32)

٤٨-

IT - IT (33)

Int.Cl.8-F 04 B  39/06, 29/04; 29/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٦٩٨ (11)

٢٠١٢٠١٠٠٤١ (21)

٠٨/٠١/٢٠١٢ (22)

INCHALLIBURTON ENERGY SERVICES

10200 BELLAIRA BOULEV ARD HOUSTON TX 79072, US

(71)

DUSTERHOFT, Ronald, G.-PENNO, Andrew, D. (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

نظام نزع عجینھ بالترشیح التحلیلى الذاتى العمال اكمال البئر المكشوفھ (54)

12/459,942 - PCT/GB2010/001312 (31)

09.07.2009. - 08/07/2010 (32)

٤٩-

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/52 (51)

سنة٢٠: مایةمدة الح



٢٧٦٩٩ (11)

 D1٢٠٠٨٠٨١٣٣٥ (21)

٠٥/٠٨/٢٠٠٨ (22)

ESCO CORPORATION

2141 nw25th avenue partland or 97210-2578, US

(71)

CARPENTER, Christopher, M. (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

اعدة وقفلق, مجموعة تأكل لمعدات الكسح تتضمن عضو تأكل  (54)

60/774.401 - PCT/US2007/003993 (31)

17.02.2006. - 14/02/2007 (32)

٥٠-

US - US (33)

Int.Cl.8-E 02 F  9/28 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٥٢



53 53

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



54 54

(21)2008101786

(22)٣٠/١٠/٢٠٠٨

ارمیلك(71)

ناھد ودیع رزق(74)

مركبات وتركیبات كمنغمات لمسار قنفذى (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
نوفارتیس انترناشیونال لیمتد –ارمیلك, :مـــن
ك:الـــى ى-ارمیل ھ ج ارتیس إی نوف

31/08/2016 :بـتاریخ

1-

(21)2010091467

(22)٠١/٠٩/٢٠١٠

ارمیلك (71)

(74)

TRLمركبات وتركیبات كمعدالت لنشاط (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
لیمتد ارمیلك ـ نوفارتیس انترناشیول :مـــن
جى ـ ارمیلك/ نوفارتیس ایھ :الـــى

30/08/2016 :بـتاریخ

2-

(21)2011081412

(22)٢٤/٠٨/٢٠١١

ارمیللك(71)

(74)

(54)N - ، اریل غیر متجانس لالستخدام - ٢اسیتامیدات مستبدلھ ب -٢اریل غیر متجانس
WNTاشاره كمغیرات 

نقل الملكیة :التقریر القانونى
نوفارتیس انترناشیونال لمیتد-ارمیلك:مـــن
جى ـ ارمیلك/ نوفارتیس ایھ ::الـــى

30/08/2016 :بـتاریخ

3-



55 55

(21)2014030379

(22)١١/٠٣/٢٠١٤

میریال لیمیتد(71)

ھدى انیس سراج الدین(74)

تركیبات مبیدة للطفیلیات كعامل أیزوزازولین نشط ، وطرق استخدامھا(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میریال لیمیتد:مـــن
ك:الـــى ال این میری

03/08/2016 :بـتاریخ

4-

(21)2014081258

(22)٠٥/٠٨/٢٠١٤

ال ال سي. تكساس یونیتد كیمیكال كومباني(71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

التركیبات الممیعھ للبیروكسید المعدني االرضي(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ال ال سي. تكساس یونیتد كیمیكال كومباني:مـــن
ال ال سى تى یو سى تكنولوجى:الـــى

30/08/2016 :بـتاریخ

5-

(21)2014081329

(22)٢٠/٠٨/٢٠١٤

میریال لیمیتد(71)

ناھد رزق ودیع ترزى(74)

تركیبات موضعیة تشتمل على الفیبرونیل والبیرمیثیرین وطرق استخدامھا(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ریال لیمیتدمی:مـــن
ك:الـــى ال این میری

02/08/2016 :بـتاریخ

6-



56

بیان
بتعدیل اسم الشركة 



57

(21)2007070787

(22)٣٠/٠٧/٢٠٠٧

ال تى دى, كومبانى ) شینزھین ( وینر اندسترز (71)

سمر احمد اللباد(74)

طریقھ النتاج قماش متشابك غیر مغزول یمكن الكشف عنھ باستخدام اشعھ اكس(54)

لشركةتعدیل اسم ا:التقریر القانونى
ال تى دى, كومبانى ) شینزھین ( وینر اندسترز :مـــن
وینر میدیكال كو ال تى دى :الـــى

25/08/2016 :بـتاریخ

1-

(21)2011081296

(22)٠٢/٠٨/٢٠١١

جى ام بي اتش اكتیفارو(71)

سمر احمد اللباد(74)

تركیبھ جلوكوكورتیكوید في عالج الربو الشدید الذي لیس تحت السیطرهاستخدام (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اكتیفارو جى ام بي اتش:مـــن
فیكترا جى ام بى اتش:الـــى

10/08/2016 :بـتاریخ

2-



58 58

(21)2014121995

(22)١٠/١٢/٢٠١٤

اس/ایھلوجو بایت (71)

(74)

عنصر اعالن، وطریقھ النشاء عنصر اعالن وطریقھ اللتقاط صور اعالن على عنصر (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اس/لوجو بایت  ایھ::مـــن
amayse A/S:الـــى

10/08/2016 :بـتاریخ

3-

(21)2016010004

(22)٠٣/٠١/٢٠١٦

فلور ایبتیتش ایھ بي(71)

سمر اللباد(74)

نظام تثبیت میكانیكي أللواح أرضیة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فلور ایبتیتش ایھ بي:مـــن
كیرالوك اننوفاشن ایھ بى :الـــى

09/08/2016 :بـتاریخ

4-

(21)2016010128

(22)٢٦/٠١/٢٠١٦

ماتیو ، ویناندي- فرانسوا(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

طرق ومنشآت للتقطیر الحراري بضغط البخار المیكانیكي(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ماتیو ، ویناندي-فرانسوا:مـــن
إل إل سى - أندستریال أدفنسید سیرفیسیز أف زد :الـــى

17/08/2016 :بـتاریخ

5-



59 59

بیان 
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



60 60

(21)2012020225

(22)٠٩/٠٢/٢٠١٢

بیور بیوسینس(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, امریكا- ٩٢٠٢٠سي ایھ . ال كاجون . جیلیسبي واي ١٧٢٥

ر مائيصیغ وطرق تستخدم  مطھر غی(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

١-

(21)2012020320

(22)٢٢/٠٢/٢٠١٢

ل ل سى   ، شركھ محدوده المسئولیھداو اجروساینسز (71)

, N.A, .، الوالیات المتحده االمریكیھ ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠
الوالیات المتحدة االمریكیة

بتریدینات و استخدامھا ككیماویات زراعیة(54)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

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

٢-

(21)2012030527

(22)٢٢/٠٣/٢٠١٢

شركة مساھمة دینماركیة-اس  /نوفوزیمیز ایھ(71)

دي : ب . باجسفایرد ص : الدینمارك  المدینة  - باجسفایرد  ٢٨٨٠-دي كي . ٣٦كروجشوجفیج 
الدنمارك, N.A, ٢٨٨٠-كي 

ِّتركیبھ مطھره(54)

سمر اللباد (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبدیالت لموضوعأو إجراء بعض التع

3-



61 61

(21)2012040674

(22)١١/٠٤/٢٠١٢

باســـف اس  اي(71)

المانیا, N.A, المانیا- لودو یجشافین ٦٧٠٥٦

عملیھ النتاج الزیت المعدني باستخدام مخالیط من المنشط السطحي                        (54)

طھ حنفى محمود (74)

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

4-

(21)2012061025

(22)٠٦/٠٦/٢٠١٢

داو اجروساینسز  ل ل سى(71)

, N.A, .، الوالیات المتحدة االمریكیة ٤٦٢٦٨زایونسفیل رود ، اندیانا بولیس ، اندیانا ٩٣٣٠
الوالیات المتحدة االمریكیة

للتحكم فى حفار الذره االوروبیھ و CRY٢AAو CRY١ABخلیط بروتینى مبید للحشرات یحتوى (54)
طرق  الداره مقاومھ الحشرات

دى مكتب عبد الھا(74)

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

5-

(21)2012071239

(22)٠٩/٠٧/٢٠١٢

مساھمھ فرنسیھشركھ-سي جي جي فاریتاس سیرفیس اس ایھ  (71)

فرنسا, N.A, فرنسا-ماسي  ٩١٣٠٠- اف . ریو لیون میجاوكس . ١

طریقھ ووسیلھ لرصد بیانات زلزالیھ بحریھ(54)

سمر اللباد (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبراء بعض التعدیالت لموضوعأو إج

6-



62 62

(21)2012081457

(22)٢٨/٠٨/٢٠١٢

محمود احمد محمود احمد نافع(71)

, محافظھ الجیزه-اكتوبر  ٦مدینھ - الحي السادس  -١١المجاوره -ا  ٥٠عماره - ٣شقھ 
N.A ,مصر

ماكینھ عصیر القصب المنزلیھ(54)

محمود احمد محمود احمد نافع(74)

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

7-

(21)2012091656

(22)٢٦/٠٩/٢٠١٢

سومیتومو كیمیكال كومبانى لیمتد(71)

الیابان, N.A, طوكیو٨٢٦٠- ١٠٤كى ، -شومى ، شو  -٢شینكاوا ١-٢٧

مركب استر و استخداماتھ(54)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

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

8-

(21)2012122091

(22)١٩/١٢/٢٠١٢

ح حسین حسن بیبرسمحمد صال(71)

مصر, N.A, الجیزه- طموه  - عرب التل  

نحھ داخلیھطائره تعمل بالطاقھ الشمسیھ تحتوى اج(54)

(74)

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

9-



63 63

(21)2012122140

(22)٢٦/١٢/٢٠١٢

يف.بي . فوستا ال ام جي (71)

ھولندا, N.A, ھولندي-ان ان أمستردام١٠٣٣-ان ال ٧٥كالبروزینویج 

وصلة كرویة لوصلة أنبوبیة، ووصلة أنبوبیة (54)

سمراحمد اللباد(74)

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

10-

(21)2012122146

(22)٢٧/١٢/٢٠١٢

السید محمد على مصیلحى(71)

مصر, N.A, محافظة الشرقیة- مركز صان الحجر  -صان الحجر القبلیة  

نفجارتصمیم جدید الطارات السیارات یسمح بالتغلب على مشكلھ اال(54)

(74)

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

١١-

(21)2014060984

(22)١٨/٠٦/٢٠١٤

ـ شركھ متحدهذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)

الوالیات , N.A, وان بروكتر اند جامبل بالزا ـ سینسیناتى ـ اوھایو ـ الوالیات المتحده االمریكیھ
المتحدة االمریكیة

ماده ماصھ تضم تركیبھ عطریھ او للتحكم في الرائحھ (54)

عمرو الدیب(74)

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

١٢-



64 64

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



65 65

2008122070 (21)

٢٣/١٢/٢٠٠٨ (22)

ستیفنى مونیر- اولیفر لوھس-جان لویس ریبیر-نوفارتیس ایھ جى

-فرنسا, N.A, فرنسا- سویسرا, N.A, سویسرا- بازل ٤٠٥٦سى اتش ٣٥لیشتشتراس 
فرنسا, N.A, فرنسا-فرنسا,N.A, فرنسا

(71)

امالح بللوریة من مشتقات كوینولینون و تركیبات صیدالنیة منھا  (54)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

1-

2010050798 (21)

١٣/٠٥/٢٠١٠ (22)

ھاني یوسف حسن-زاید محمد على عطیھ

كلیو باترا  -ش الفسطاط  ١٦-مصر, N.A, مركز اشمون محافظھ  المنوفیھقریھ  القناطرین
مصر, N.A, االسكندریھ-

(71)

استخدامات الغاللھ السنجابیھ لرفع المناعھ عبر الحیوانات                                        (54)

زاید محمد على عطیھ (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2-

2013010112 (21)

٢١/٠١/٢٠١٣ (22)

ایمن محمد عبد ربھ ابو سمرة  

مصر, 

(71)

تقنیھ التخدیر لتامین المنشات الھامھ والمواصالت الحدیثھ (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

3-



66 66

2013091475 (21)

٢٢/٠٩/٢٠١٣ (22)

م نصر هللامجدى مكر-رؤوف عمر لطفى

شارع ٣-مصر, N.A, مصر الجدیده-ارض الجولف  - شارع الدكتور حسن محمود  ٣
مصر, N.A, مصر الجدیده-ارض الجولف  - الدكتور حسن محمود  

(71)

اسلوب تصنیع مواد بناء من المخلفات الصناعیھ (54)

مجدى مكرم نصر هللا (74)

فنىرفض :التقریر القانونى

4-



67 67

بیان 
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



68 68

2004010007 (21)

٠٦/٠١/٢٠٠٤ (22)

شركة أمریكیة متحدة-ھالیبورتون إنیرجى سیرفسیس  

، الوالیات المتحدة ٧٧٠٣٢نورث سام ھوستون باركواى إیست، ھوستون، تكساس ٣٠٠٠
الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, األمریكیة

(71)

اختیار مجموعھ بیانات تدریب من شبكھ عصبیھ عن طریق تحلیل مجموعھ بیانات مخفضھ فى 
ذاكره لتطویر نموذج حقل

(54)

سمر اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١-

2007080886 (21)

٢١/٠٨/٢٠٠٧ (22)

شركة مساھمة استرالیة- اوشین والكیر انترناشیول بي تي یو ال تي دي  

, استرالیا-٢٢١٩دبلیو ان اس , سانس سوسي , روكي بوینت روود ٣٧٩, ٢سویت 
N.A ,استرالیا

(71)

خوذة غوص شفافة   (54)

سمر أحمد اللباد (74)

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

اد مصروفات الفحصسد

٢-



69 69

2007121456 (21)

٢٤/١٢/٢٠٠٧ (22)

أوتسوكا فارماسوتیكال سي اوه أل تى دى

الیابان, الیابان-١٠١٨٥٣٥طوكیو . كي یو . شیودا . شومي - ٢.تسوكاساماشي - كاندا  ٩

(71)

مسحوق یتفكك في الفم یحتوي على سیلوستازول ومانیتول (54)

سمر أحمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٣-

2008071126 (21)

٠٢/٠٧/٢٠٠٨ (22)

ستیرلینج فودز لیمتد) ٢. میشون فارماكال كو) ١

الوالیات ٧٨٢٣٠، سان انطونیو، تكساس ١٠٠٠ویست، سویت ١٠-أي اتش ١٠٩٩٩) ١
الوالیات المتحدة , N.A, ٧٨٢١٦اریون باركواي، سان انطونیو، تكساس ١٠٧٥) ٢. المتحدة

االمریكیة

(71)

منتج غذائي غني بالكالسیوم (54)

اخنوخ صادق الیاسنزیھ  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

4-



70 70

2009020154 (21)

٠٢/٠٢/٢٠٠٩ (22)

بیلى ، رینر رالف- فیزاجى ، فرنسوا كریستیان- نیا فرتلیزر لیمتدأوم

ولجرز ستریت ٢٤-مصر, N.A, جنوب افریقیا- ابسوم داونز  ٢١٥٢سلون ستریت ، ١٣
٢١٥٣سیركون ستریت ، ١١-جنوب افریقیا, N.A, جنوب افریقیا-فاندر بیجل بارك  ١٩١١، 

جنوب افریقیا, N.A, جنوب افریقیا-جوك سكى بارك  

(71)

حبیبات نترات امونیوم (54)

محمود رجائى الدقى (74)

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

سداد مصروفات الفحص

5-

2010071247 (21)

٢٢/٠٧/٢٠١٠ (22)

سومیتومو كیمیكال كومبانى، لیمتد

الیابان, N.A, الیابان-١٠٤٨٢٦٠كو ، طوكیو،-شوم، شیو -٢شینكاوا ١-٢٧

(71)

تركیبھ مستحلب (54)

سمر أحمداللباد  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

6-



71 71

2011060913 (21)

٠٥/٠٦/٢٠١١ (22)

شركھ مساھمھ امریكیھ- اي ان سي  , ھالیبیرتون انیرجي سیرفیس 

بریطانیا, N.A, امریكا-٧٣٥٣٣او كي , دونكان , ١٤٣١اوه بوكس . بي 

(71)

في الزمن الفعليLCMّطرق وانظمھ لتحدید خواص السد واالنسیابیھ لجسیمات  (54)

سمر أحمد اللباد  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

7-

2012061130 (21)

١٨/٠٦/٢٠١٢ (22)

ال. ار . سیسفیل تكنولوجي اس 

إیطالیا, N.A, ایطالیا-)  تو( نون١٠٠٦٠- اي. ٥٩فیا كاستاجنول 

(71)

وإرسال واستقبال الصور المجسمھ ووسائل مرتبطھ بھا طریقھ لتولید (54)

سمراحمد اللباد  (74)

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

فحصسداد مصروفات ال

8-



72 72

2012091510 (21)

٠٥/٠٩/٢٠١٢ (22)

باســـف أس  إي

المانیا, N.A, لودویجشافین-٦٧٠٥٦-:المدینة-ألمانیا 

(71)

طریقة الستخالص زیت معدني باستخدام مواد نشیطة السطح أساسھا عوامل نشیطة السطح   من 
تیلینالكیل الكوكسیالت محتویة على أكسید البو

(54)

طھ حنفي محمود  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

9-

2012122133 (21)

٢٥/١٢/٢٠١٢ (22)

نجلیزیھاشركھ محدوده -دافي بروسیس تكنولوجي لیمتد  

٢دبلیو : ب . الندن ص : انجلترا  المدینھ -ال جي ٢٦الندن دبلیو . تراس . ایستبورن ١٠
بریطانیا, N.A, ال جي٦

(71)

عملیھ ونظام لفصل دقائق الحمض الكربوكسیلي الصلبھ  (54)

سمر احمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

10-



73 73

2013010059 (21)

١٠/٠١/٢٠١٣ (22)

جورج . اكسبلویتشن  دیس بروسیدس ' ایتودي ایت ال ' تیھ انونیمي بور ال سوسی. ال ایر لیكیوید 
كلود

فرنسا, فرنسا- باریس٧٥٠٠٧-اف. فاي دي اورسیھ ٧٥

(71)

عملیة احتراق موزعة وحارق  (54)

سمر أحمد اللباد (74)

:لتالیةتقدیم أى من المستندات االطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

١١-

2013030367 (21)

٠٦/٠٣/٢٠١٣ (22)

حازم سعید جابر عبد الفتاج

, N.A, ٤٨ثة منزل رقم اما سباھى الحدی١٢العواید ش,السیوف .حى المنتزة _االسكندریة
مصر

(71)

)األلغام(تطھیر حدائق الشیطان  (54)

حازم سعید جابر عبد الفتاج (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١٢-



74 74

2013030485 (21)

٢٤/٠٣/٢٠١٣ (22)

شركھ محدوده سنغافوریھ- . تي دي.ال . المس بي تي اي ٢

ب . سنغافوره ص : سنغافوره المدینھ  - ٦٧٨١٣٩وببیر بوكیت تیماه رواد سنغافوره ٨٠٠
 :٦٧٨١٣٩ ,N.A ,سنغافورة

(71)

حمل لتجمیعھ عضو دعمموصل نقل (54)

سمراحمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١٣-

2013030524 (21)

٢٨/٠٣/٢٠١٣ (22)

بیتا رینیوال بلیس اس  بي  ایھ

إیطالیا, N.A, تورتونا الیساندریا١٥٠٥٧-اي١١سترادا ریبروكا 

(71)

عملیة الستخالص مواد سكریة من تیار معالجة أولیة لكتلة حیویة من لیجنوسیلولوز (54)

سمراحمد اللباد (74)

:تقدیم أى من المستندات التالیةكأن لم یكن لعدمالطلب :التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

١٤-



75 75

2013040546 (21)

٠١/٠٤/٢٠١٣ (22)

بیكر ھوجز انكوربوریتد

الوالیات المتحدة , N.A, امریكا٤٧٤٠-٧٧٢١٠ون تاكسیس ھویست٤٧٤٠ب بوكس .ص
االمریكیة

(71)

نظام و طریقة لتشغیل عناصر مراقبة و عناصر إستخدام فردیة مع كابل مشترك (54)

ناھد ودیع رزق (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١٥-

2013050847 (21)

١٩/٠٥/٢٠١٣ (22)

-اي ان سي  . ریتراستابلي تیكنولوجیس -شو توماس جیھ

یات المتحدة الوال, N.A, امریكا-٧٥٠٣٤تي اكس  . فریسكو . بوینا فیستا ٥٣١٠
الوالیات المتحدة , N.A, امریكا-٧٥٠٦٨تي اكس . لوبو لیتل أي ال ام ٥١١-االمریكیة
االمریكیة

(71)

وسیلة تنظیف (54)

سمر احمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١٦-



76 76

2015020174 (21)

٠١/٠٢/٢٠١٥ (22)

أمریل ایھ جي

سویسرا, زوج٦٣٠٤سي اتش ١٠او ار ایھ یو ار اس لیشتستینر باراستراسي / سي 

(71)

ّتركیبات مطاطیة طبیعیة محسنة (54)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١٧-

2015020273 (21)

١٨/٠٢/٢٠١٥ (22)

جالكسو سمیث كالین انتلكتشویل بروبارتي دیفلوبمنت لیمتد

بریطانیا, جي اس٨٩جریت ویست روود برینتفورد میلیسیكس تي دبلیو ٩٨٠

(71)

كینولین كمثبطات إلنزیم كیناز-مركبات أمینو (54)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١٨-



77 77

2015030415 (21)

١٧/٠٣/٢٠١٥ (22)

جمانھ علي بركات االبراھیم

االردن, المھندسین   -شارع ابو المحاسن الشاذلي ٧

(71)

) ECTE- ًمعالجة المناھج تكنولوجیا (انتاج مواد تعلیمیة غیر نمطیة وحوسبة المناھج 
لتطویر التعلیم في الوطن العربي

(54)

احمد ظھران الجزیري (74)

:لمستندات التالیةتقدیم أى من االطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

١٩-

2015030460 (21)

٢٦/٠٣/٢٠١٥ (22)

جامعة بحثیھ برازیلیھ–فاكولدادیز كاتولیكاز -ایھ.فالى اس

, ار جي  –ریو دي جانیرو ٠٠٠- ٢٠٠٣٠: سینترو سي ایھ بي٢٦ا ان ْ جراكا ارناھ. ایھ في
, ارجي  –جافیا –٩٠٠- ٢٢٤٥١: سي أي بي ٢٢٥, ریوا ماركویس دي ساو فیكینتو- البرازیل
البرازیل

(71)

التصنیف اآللي لدرجة نضج كریات خام الحدید (54)

سمر احمد اللباد  (74)

:تقدیم أى من المستندات التالیةلم یكن لعدمالطلب كأن:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

٢٠-



78 78

2015030463 (21)

٢٦/٠٣/٢٠١٥ (22)

ھجامعة بحثیھ برازیلی–فاكولدادیز كاتولیكاز -ایھ.فالى اس

, ار جي  –ریو دي جانیرو ٠٠٠- ٢٠٠٣٠: سینترو سي ایھ بي٢٦جراكا ارناھا ان ْ . ایھ في
, ارجي  –جافیا –٩٠٠- ٢٢٤٥١: سي أي بي ٢٢٥, ریوا ماركویس دي ساو فیكینتو- البرازیل
البرازیل

(71)

قیاس الشكل والتصنیف اآللي لبلورات أكاسید حدید (54)

سمر احمد اللباد  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٢١-

2015030467 (21)

٢٩/٠٣/٢٠١٥ (22)

یستریا اي كومیركیوایھ اند/ فابریمار اس 

البرازیل, ریو دي جانیرو ار جي٥٠٠-٢٢٩٠٢١٥٣٥اي ١٣٦٢روود بریسدینت دیوترا 

(71)

صمام تحكم بالتدفق رشاش شطاف محمول بالید (54)

ناھد ودیع رزق (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٢٢-



79 79

2015040587 (21)

١٦/٠٤/٢٠١٥ (22)

ال.ار .ایبیفارما اس 

إیطالیا, ) بي زد(ایبیسكوبیا ٨٥٠٣٣- ٦١, فیا سان روكو

(71)

للحقن تحتوي على داي كلوفیناك وثیوكول شیكوسایدتركیبة ثابتة قابلة  (54)

سمر اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٢٣-

2015040611 (21)

٢١/٠٤/٢٠١٥ (22)

دیوبونت نیوترشن بیوسینس ایھ بى اس

-دى كى; ١٦٣٩;&#١٦٣٣&#:  ب . ص ;  ١٦٣٣&#النجبروجاد 
كوبنھاجن كى  : الدنمارك المدینھ -كوبنھاجن كى; ١٦٣٣;&#١٦٣٢;&#١٦٣٢;&#١٦٣٣&#
, N.A;, ١٦٣٣;&#١٦٣٢;&#١٦٣٢;&#١٦٣٣&#-دى كى; ١٦٣٩;&#١٦٣٣&#: ب . ص 

الدنمارك

(71)

صمغ األلجینات (54)

سمر احمد اللباد (74)

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

صسداد مصروفات الفح

٢٤-



80 80

2015050743 (21)

١٣/٠٥/٢٠١٥ (22)

بایر فارما أكتینجزلشافت

المانیا, ١٣٣٥٣، ١٧٨مولر ستراس : ب . المانیا   المدینة  برلین  ص 

(71)

أمین تحتوي على مجموعة سلفوكسیمین-٤-بیریمیدین) یل-٢-بیریدین(- Nمشتقات  (54)

شادى فاروق مبارك  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٢٥-

2015050746 (21)

١٣/٠٥/٢٠١٥ (22)

تي واي لیمتدجورداجن فارماسیوتیكالز بي

استرالیا, ٣٠٠٦كوینز بریدج ستریت سویث بانك فیكتوریا ١٦١٠٩٤٣٨٢٩٠ایھ سي ان 

(71)

توصیل توكوترینول عبر الغشاء المخاطي (54)

ناھد ودیع رزق (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٢٦-



81 81

2015050826 (21)

٢٦/٠٥/٢٠١٥ (22)

نیورین فارماسوتیكالز  لیمتد 

نیو ,نیوماركیت جرافتون ایوسكالند  , ٩٩٢٣بوكس .اوه .بارك افینیو بي ٦- ٢, ٣لیفیل 
زیالند

(71)

جلوتامیك-L- میثیل بروبیل- ٢- L- معالجة اضطرابات طیف التوحد باستخدام حمض جلیسیل  (54)

سمر اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٢٧-

2015060981 (21)

١٥/٠٦/٢٠١٥ (22)

ایة.سیكبا ھولدینج اس 

سویسرا, بریللي سویسرا١٠٠٨سي اتش ٤١افینیو دي فلوریسانت :

(71)

ّلمةّطریقة ونظام لتصنیع مادة، مادة معلمة، وطریقة ونظام لتوثیق مادة مع (54)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٢٨-



82 82

2015071112 (21)

٠٩/٠٧/٢٠١٥ (22)

فیرفیلد ایندیستریس اینكوربوراتید 

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٤٧٨جیلینیام الني سیجار الند تیكساس ١١١١

(71)

طرق مسح زلزالي بواسطة الجمع اآللي للعقد في حاالت التصویر المتزامن (54)

سمر اللباد (74)

:تقدیم أى من المستندات التالیةیكن لعدمالطلب كأن لم :التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

٢٩-



83 83

بیان

ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات
٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

لعدم سداد الرسوم السنویة



84 84

(11)٢٠٨٦٠

(21)١٩٩٧٠١٠٠٦٦

ى الكیل بیراوكس ثانى كربوناتعملیة بلمرة معلق مائى من كلورید فنیل مع استخدام ثان(54)

سولفاى(71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

١-

(11)٢٦٧٤٠

(21)٢٠١١٠٣٠٤٧١

نظام معایره ھواء لھواء ثانوي في افران تكویك كدالھ في نسبھ درجھ حراره فرن الدست الى درجھ (54)
حراره القاعده

شركھ مساھمھ المانیھ-ي اتش  سیسنكروب یو اتش دي اي جي ام ب(71)

سمر اللباد (74)

٢-

(11)٢١٠٧٦

(21)١٩٩٦٠٨٠٧٢٧

صنف ماص یستخدم مره واحدة ذو شریحة علیا معالجة باللوسیون تحتوى على مادة ترطیب وعامل (54)
تجمید حركة عدید استر عدید كحول

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)

احمد عبد الھادى ھدى (74)

٣-

(11)٢١٢٤٨

(21)١٩٩٨٠٨٠٩٥٦

جھاز بیان العطل الكھربائى في أجھزة فصل التیار كالمفتاح التفاضلى(54)

شنیدر الیكتریك اس ایھ(71)

سمر اللباد(74)

٤-



85 85

(11)٢١٣٠١

(21)١٩٩٨٠١٠٠٦٩

ج السائلھنظام تسخین لمستودعات تخزین النوات(54)

أ. بترولیو برایلیرو  س(71)

ھدي سراج الدین (74)

٥-

(11)٢١٣٦٠

(21)١٩٩٧٠٨٠٧٥٧

موصالت شبكیة(54)

یو اس جى انتریوس(71)

جورج عزیز عبد الملك(74)

٦-

(11)٢١٥١٦

(21)١٩٩٧٠٨٠٧٩١

عملیات  بلمرة(54)

لیمتید) و كى ی( انیوس سیلز (71)

محمد محمد بكیر (74)

٧-

(11)٢١٧٠٤

(21)١٩٩٩٠٨١٠٤٠

قاطع للتیار مثبت في رأس جھاز(54)

ه اند كو ك ج.ب .م.ا نى ج نیدر سبانونونجزتكنیك ج(71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

٨-



86 86

(11)٢١٧٩٥

(21)١٩٩٨٠٨١٠٠٦

تخدم لمرة واحدة ذات خاصیة احتواء محكم للبرازاداة ماصة تس(54)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

٩-

(11)٢٢٠٨٣

(21)١٩٩٨٠٨٠٩٥٩

طریقة محسنة النتاج احماض كربوكسیلیة نقیة(54)

(71)

(74)

١٠-

(11)٢٢١٠٩

(21)٢٠٠٠٠٨٠٩٩٣

جھاز للقیاس الكھربائى مزود بغطاء اضافى(54)

شنیدر الیكتریك اندستریز اس ایھ(71)

سمر احمد اللباد (74)

١١-

(11)٢٢٣٩٨

(21)٢٠٠٠٠٨١٠٧٤

مفاعل ذو طبقة سریعة التمیع لتحویل المیثانول الى اولیفینات(54)

یو او بى ل ل سى(71)

الھادى ھدى احمد عبد (74)

١٢-



87 87

(11)٢٢٧٤٠

(21)١٩٩٨٠٨٠٩٣١

عملیة محسنة النتاج  نشطات لالسطح عن طریق الفصل باالمتزاز ونواتج منھا(54)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

١٣-

(11)٢٣٠٣٠

(21)٢٠٠٢٠١٠٠١٧

لتبرید المیاه الناتجة عن العملیات الصناعیةأبراج عالیة الكفاءة(54)

محمود غریب  دسوقى الشربینى-على احمد مصطفى خطاب(71)

محمود غریب  دسوقى الشربینى(74)

١٤-

(11)٢٣٠٤٠

(21)٢٠٠١٠٨٠٨٦٠

مادة مائعة مذیبة للقشور(54)

براد ریسیرش اند دیفلوبمنت لیمتد(71)

مد عبد الھادى ھدى اح(74)

١٥-

(11)٢٣٠٨٥

(21)٢٠٠٢٠٣٠٢٥٤

خطاف لتثبیت الفقرات ذو امتداد قالووظى متحرك(54)

حازم بیومى السباعى(71)

حازم بیومى السباعى(74)

١٦-



88 88

(11)٢٣١٣٣

(21)٢٠٠٢٠٨٠٩٧٧

تدخینمنتجات تدخین محسنھ تشتمل على مواد مالئھ قابلھ لل(54)

لیمتد) انفیستمینتس( بریتیش امیریكان توباكو (71)

سمر احمد اللباد(74)

١٧-

(11)٢٣١٣٧

(21)٢٠٠٢٠٨٠٨٧٠

فلتـر للسجـائر(54)

براون آند ویلیامسون توباكو كوربوریشن(71)

سمر احمد اللباد(74)

١٨-

(11)٢٣١٦٦

(21)٢٠٠٢١٠٠٢٥٣

خطاف لتثبیت الفقرات ذو مفصل كروى وتجویف المتداد  القالووظ(54)

حازم بیومى السباعى.د(71)

(74).

١٩-

(11)٢٣٢١٠

(21)٢٠٠٢٠٣٠٢٥٢

مسمار فقارى تجمیعى ذو مفصل كروى وتجویف لالمتداد القالووظى(54)

حازم بیومى السباعى(71)

حازم بیومى السباعى(74)

٢٠-



89 89

(11)٢٣٢٢٧

(21)١٩٩٦٠٨٠٧٦٣

مركب لمنشط حیوى طبیعى للنباتات القمح والذرة واالرز(54)

على محمد ابراھیم عاشور(71)

على محمد ابراھیم عاشور(74)

٢١-

(11)٢٣٤٤٢

(21)٢٠٠٣٠٨٠٨٥٠

منظومة شفط وكبس عوادم الطباعة(54)

محمود غریب دسوقى الشربینى- محمد عصام الدین الجداوى-سف الشاذلىمحمد حسن یو(71)

محمد عصام الدین الجداوى(74)

٢٢-

(11)٢٣٤٦٦

(21)٢٠٠٣٠٨٠٧٨٧

جھاز للكشف عن التالعب بعداد الخدمة الكھربى(54)

بولیمیترز ریسبونس انترناشیونال لیمتد(71)

ھدى أنیس سراج الدین (74)

٢٣-

(11)٢٣٥٠٦

(21)٢٠٠٣٠٨٠٨٠٢

طریقھ لمعالجھ تكوین ارضى باطنى (54)

ب بى اكسبلوریشن اوبیرتنج كومبانى لیمتد(71)

فاروق محمود مبارك(74)

٢٤-



90 90

(11)٢٣٥١٣

(21)٢٠٠٣٠٨٠٧٦٣

مكون خزفى مقاوم لالنصھار(54)

اند كو كى جى. ه.ب.م.رتى جریفراكتوري انتلكتوال بروب(71)

محمد بكیر سید بكیر(74)

٢٥-

(11)٢٣٩٩١

(21)٢٠٠٥٠٨٠٣٧٥

عمود دوار لضبط الضغط  مزود بآلیھ تعشیق سریعة(54)

صنستون كوربوریشن ، شركة امریكیھ متحده(71)

محمود رجائى الدقى(74)

٢٦-

(11)٢٤٠٧٥

(21)١٩٩٨٠٨٠٩٨٣

معلق صیدلى یحتوى على نفیرابین نصف ھیدرات(54)

بوھرینجر انجلھایم فارماسیوتیكالز انك(71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

٢٧-

(11)٢٤١٢١

(21)٢٠٠٦٠١٠٠١٣

وعاء لمنتج غذائى قابل العادة احكام غلقھ (54)

كرافت فودز ھولدینجز انـك(71)

ع رزقناھد ودی(74)

٢٨-



91 91

(11)٢٤١٦٣

(21)٢٠٠٦٠٢٠١٦٧

اداة للف البكرات(54)

ستارینجر اند كوجیسشكافت ام بي اتش(71)

سمر احمد اللباد(74)

٢٩-

(11)٢٤٢٩٣

(21)٢٠٠١٠٨٠٩٠٦

NMDAعقاقیر اولیھ لیجاندات مستقبل (54)

ایفوتیك انترناشونل جى ام بى اتش(71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

٣٠-

(11)٢٤٣٠٦

(21)٢٠٠٥٠١٠٠٢٤

بالون مھبلى (54)

على محمود محمد مصطفى السمان(71)

على محمود محمد مصطفى السمان(74)

٣١-

(11)٢٤٣٨٣

(21)٢٠٠٤٠١٠٠١٦

رستیمیة لألصول الوراثیة العامة وأصول نواة بیئة من مستخلص طبیعى لحفظ الخالیا واألنسجة الم(54)
اإلكثار فى المعامل التجاریة إلنتاج شتالت الحاصالت البستانیة

عزة عبد العزیز توفیق-محمد فؤاد محمد عبد هللا(71)

محمد فؤاد محمد عبد هللا(74)

٣٢-



92 92

(11)٢٤٤٧٥

(21)٢٠٠٦٠١٠٠٣٤

ئـم طافیـة إلنشـاء سـطح عا(54)

ھـوا یــو- منــج (71)

وكیل براءات-ھدى عبد الھادى (74)

٣٣-

(11)٢٤٥٦٩

(21)٢٠٠٧٠٧٠٧٢٢

جھاز متكامل لتولید طاقة كھربیة مشترك مع دورة طاقة شمسیة مركب وطریقة للتحكم فى ھذه (54)
االجھزة

كاواساكى جوكوجیو كابوشیكى كایشا(71)

حمد بكیرمحمد م(74)

٣٤-

(11)٢٤٦٤٧

(21)٢٠٠٧٠٩٠٩٥١

صمام بوابى انزالقى خطى لوعاء فلزى(54)

ایھ. تتشجات اس (71)

سمر احمد اللباد(74)

٣٥-

(11)٢٤٨٩٧

(21)٢٠٠٨٠٢٠٢٣٢

طریقة ونظام لتوقع ضغط فتحة قبل الحفر(54)

.فى . ان , براد ریسیرش اند دیفیلوبمینت(71)

سمر احمد اللباد(74)

٣٦-



93 93

(11)٢٤٩٧٨

(21)٢٠٠٣٠١٠٠٦٧

مركبات الكانواندول حلقیھ تحتوى علي استبدال بمجموعھ فلورو واستخدامھا كمضادات لمستقبل (54)
D٢بروجتاجالندین 

میرك فروست كندا اند كو(71)

سمر احمد اللباد(74)

٣٧-

(11)٢٤٩٩٠

(21)٢٠٠٨٠٧١٢٥٠

مجموعھ تروس دودیھ تحتوى على مدرجھ كریات مسماریھ(54)

سبینكونترول جیارینج ال ال سى(71)

سمراحمد اللباد(74)

٣٨-

(11)٢٥٠٢١

(21)٢٠٠٦٠٢٠١٢٥

جھاز الغالق الحاویات وادخال جرعھ محدده من النیتروجین فیھا(54)

شركھ مساھمھ امریكیھ-كلوزر سیستمس انرناشیونال اى ان سىالكوا (71)

سمر احمد اللباد(74)

٣٩-

(11)٢٥٠٥٩

(21)٢٠٠٨٠٧١٢٧٠

طریقة وأداة لتحویل الفحم عالى التطایر إلى الكوك (54)

أوھدى جى أم بى أتش(71)

ھدى آنیس سراج الدین (74)

٤٠-
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(11)٢٥١٣٥

(21)٢٠٠٧٠٧٠٤١١

قادر على اكتساب DCنغمات على الكھرباء مباشرة او ) بالریموتPortableاو متنقل (جرس ثابت (54)
نغمات 

خالد احمد امام(71)

خالد احمد امام(74)

٤١-

(11)٢٥٢٦٣

(21)٢٠٠٨٠١٠١٣٨

ل أمیناتمخالیط مبیدة للفطریات تعتمد على األزولوبیریمیدینی(54)

باســـف اكــتینجـز للشــافت(71)

طھ حنفي محمود (74)

٤٢-

(11)٢٥٣١٥

(21)٢٠٠٦٠٢٠١٧٩

أو العوامل /طرق لتحسین النمو وانتاجیة المحصول للنباتات بواسطة ضبط المستویات، النسب و(54)
المساعدة للھرمونات النباتیھ

ستولر انتربرایسیز انك(71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

٤٣-

(11)٢٥٣٦٤

(21)٢٠٠٣٠٨٠٧٨٨

طریقھ لفصل مركبات وسیطھ یمكن استخدامھا في تحضیر اسیتالوبرام(54)

لیوندبیك ایھ اس. إتش(71)

سمر احمد اللباد(74)

٤٤-
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(11)٢٥٤٠٩

(21)٢٠٠٧٠٨٠٤٢٠

)كھرومیكانیك(الجرار لسیارات نقل الركاب جھاز فتح وغلق الباب(54)

ناصر عبد المنعم إبراھیم على(71)

ناصر عبد المنعم إبراھیم على(74)

٤٥-

(11)٢٥٥٨٤

(21)٢٠٠٩٠٢٠٢٥٦

أوساط لنمو النباتات وطریقة لصنعھا(54)

ھوندز سویل ال ال سي(71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

٤٦-

(11)٢٥٥٩٥

(21)٢٠٠٦٠٢٠١٧٨

تثبیط مسببات األمراض واآلفات النباتیة باستخدام أو بتنشیط إفراز االوكسینات(54)

ستولر انتربرایسیز انك(71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

٤٧-

(11)٢٥٦٤٣

(21)٢٠٠٩٠٢٠١٩٨

مركبة المحرك التي تعمل بنفس الطریقةالغاز و-تركیبات محرك الریاح  (54)

كونج یانج(71)

سمر أحمد اللباد(74)

٤٨-
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(11)٢٥٨٥١

(21)٢٠١٠٠٢٠٢٨٠

نیترید باستخدام الیھ بدایھ اللیزر غیر - IIIو GANتصنیع اغشیھ ثنائیھ الطبقات حره لسبائك (54)
المرتبط

امــل الجوادى(71)

ھدى عبد الھادى (74)

٤٩-

(11)٢٥٨٥٩

(21)٢٠٠٩٠٧١١٥٢

حفاضھ ذات اربطھ ورك مطاطیھ(54)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٥٠-

(11)٢٥٨٦٣

(21)٢٠٠٩٠٧١١١٣

لحرارةطریقة لتقلیل تكون األكریل أمید في األغذیة المعالجة با(54)

فریتو الى نورث امریكا اى ان سى(71)

سمر اللباد(74)

٥١-

(11)٢٥٨٦٨

(21)٢٠١٠١٢٢٠٢٦

ركیزة زخرفة، على وجھ التحدید أحجار مجوھرات صناعیھ لھا تأثیر لون، وطریقھ لتحقیق تأثیر (54)
اللون في ركیزه شفافھ للزخرفة

اس. بریسیوسا ایھ(71)

سمر اللباد(74)

٥٢-



97 97

(11)٢٥٨٨٦

(21)٢٠١٠٠٢٠٣٠٩

تولیفھ دھون لشوكوالتھ مقاومھ للحراره(54)

كرافت فودز ار اند دي، انك(71)

شركة سماس للملكیة الفكریة(74)

٥٣-

(11)٢٦٠٢٥

(21)٢٠٠٨٠٩١٥٤١

ستسقاء فى الدجاج باستخدام مركب جالیسین او احد طریقھ لتقلیل معدل تحول الغذاء وتقلیل حدوث اال(54)
امالحھ

تامینكو(71)

سمر اللباد(74)

٥٤-

(11)٢٦٠٥٤

(21)٢٠١٠٠٧١٢٣٢

جھاز لمكافحھ االفات                                                              (54)

باسف اس اي(71)

طھ حنفى محمود (74)

٥٥-

(11)٢٦٠٧٢

(21)٢٠٠٩٠٨١١٩٥

جھاز بماسورة واحدة لشحن وتفریغ خزان المیاه او اى سوائل اخرى ویعمل بدون عوامھ(54)

محمود عبد اللطیف محمود محمد الیسیر(71)

محمود عبد اللطیف محمود محمد الیسیر(74)

٥٦-
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(11)٢٦٠٨٠

(21)٢٠٠٩٠٢٠١٥٦

sipطریقھ وجھاز الرسال اشاره كسر سكون لجھاز (54)

انــك,جى بى أس كومنیكاشنز(71)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

٥٧-

(11)٢٦٠٨٩

(21)٢٠٠٩٠٨١٢٤٦

شفاط تنقیة الھواء(54)

عبد هللا محمد مصیلحى وھدان(71)

عبد هللا محمد مصیلحى وھدان(74)

٥٨-

(11)٢٦١١٤

(21)٢٠١٠٠٨١٣٤٧

خالط معدل ذات ید واحدة(54)

جمال محمد علي ابو ریھ(71)

جمال محمد علي ابو ریھ(74)

٥٩-

(11)٢٦١١٧

(21)٢٠٠٨٠٨١٣٥٨

منبھ الكترونى ضوئى و صوتى لسنارة صید االسماك(54)

یاسر عبد الرازق عید السید(71)

الرازق عید السیدیاسر عبد (74)

٦٠-
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(11)٢٦١٧٦

(21)٢٠١٠٠٧١١٨١

طریقھ وكامیرا لرصد معلومات مرئیھ في الزمن الفعلي من مشاھد ثالثیھ االبعاد(54)

یونیفرسیداد الجونا(71)

سمر احمد اللباد(74)

٦١-

(11)٢٦٢٤٥

(21)٢٠١١٠٢٠٢٣٩

یھ، متوسطھ الفلطیھ او عالیھ الفلطیھتركیبھ منخفضھ الفلط(54)

ایھ بي بي تكنولوجي ایھ جي(71)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ(74)

٦٢-

(11)٢٦٢٦٠

(21)٢٠٠٧٠١٠٠٤٦

ترشید استھالك المیاه(54)

احمد محمد احمد حمد(71)

احمد محمد احمد حمد(74)

٦٣-

(11)٢٦٣٤٠

(21)٢٠٠٩٠٨١٢٤٩

طریقة إلعادة شحن الطبقات المعالجة بجسیمات نانو (54)

بیكر ھوجز إنكوربوریتد(71)

ھدى سراج الدین(74)

٦٤-
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(11)٢٦٣٧٢

(21)٢٠٠٨٠٧١١٨٨

عملیة لتصنیع جسیمات كربونات كالسیوم طبیعیة وقاعدة ملحیة لحامض اإلیثیلین أكریلیك ، و (54)
واألصباغ الجافة المتحصل علیھا من تلك العملیة المعلقات

اومیا انتر ناشونال ایھ جى (71)

سمرأحمد اللباد(74)

٦٥-

(11)٢٦٣٨٢

(21)٢٠٠٨٠٨١٣٥٨

منبھ الكترونى ضوئى و صوتى لسنارة صید االسماك(54)

یاسر عبد الرازق عید السید(71)

السیدیاسر عبد الرازق عید (74)

٦٦-

(11)٢٦٤٧٦

(21)٢٠١١٠٣٠٣٤٧

ایمیداولیدینون-٢-داى میثیل- ١,٣عملیھ لتنقیھ المیثانول بالتقطیر بروبیلین جلیكول و (54)

دافي بروسیس تكنولوجى لیمتد(71)

سمر اللباد (74)

٦٧-

(11)٢٦٥٠٤

(21)٢٠١١٠٢٠٣٠٨

حلیل مائع ثقب ارضى    كشف مركبات غاز لت(54)

براد ریسیرش اند دیفولبمنت لیمتد(71)

مكتب عبد الھادى (74)

٦٨-
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(11)٢٦٥٠٤

(21)٢٠١١٠٢٠٣٠٨

كشف مركبات غاز لتحلیل مائع ثقب ارضى    (54)

براد ریسیرش اند دیفولبمنت لیمتد(71)

مكتب عبد الھادى (74)

٦٩-

(11)٢٦٥٠٨

(21)٢٠١٠٠٨١٣٥٤

تھویھ راسیھ باستغالل ضغط الریاح و میكانیكیھ بانابیب معدنیھ تحت سطح االرض بھا شفاطات (54)
سحب و اخرى طرد في اسقف المباني المكیفھ و المغلقھ 

احمد عبد الوھاب احمد رزق(71)

احمد عبد الوھاب احمد رزق(74)

٧٠-

(11)٢٦٥٢٤

(21)٢٠١١٠٨١٣٣٣

نظام وطریقھ مشغل غیر خطي (54)

اي ان سي. سي بي اي جلوبال ھولدینجز (71)

سمر احمد اللباد(74)

٧١-

(11)٢٦٥٥٦

(21)٢٠٠٩٠٧١١٠٧

حاویھ ماده وطریقھ تتعلق بكسح االكسجین(54)

یكیةشركة مساھمة امر-كولورماتریكس ھولدینجس اي ا ن سي  (71)

سمر اللباد(74)

٧٢-
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(11)٢٦٧٠٨

(21)٢٠٠٨١٢١٩٦٦

طرق ونظم قیاس تحویل المائع(54)

یراد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد  ، شركة مساھمة  ، جزر -براد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد(71)
األنتیل الھولندیة

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

٧٣-

(11)٢٦٩٧٠

(21)٢٠١٢٠٣٠٤٣٩

معالجھ غاز ھیدروكربوني            (54)

شركھ امریكیھ مساھمھ-اورتلوف انجینیرز ، لیمیتد  (71)

ناھد ودیع رزق(74)

٧٤-

(11)٢٦٩٨٥

(21)٢٠١١٠٢٠٢١١

طبقھ علویھ مقسمھ الى مناطق(54)

شركھ امریكیھ مساھمھ-ذى بروكتر اند جامبل كومبانى (71)

ناھد ودیع رزق(74)

٧٥-

(11)٢٧١١٧

(21)٢٠٠٦٠٨٠٤٤٨

نظام بناء خرسانى مسبق الصنع ومصبوب بالموقع بفورمات معلقھ(54)

محمد عمر عبد اللطیف جزار(71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)

٧٦-
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(11)٢٧١٣٣

(21)٢٠١١٠٢٠٣١٩

موصالت انبوبیھ على شكل وعاء عالیھ التیار فعالھ    (54)

شــنیدر الیكتریـك  یو اس ایھ ، انـك ، شركھ متحــده(71)

ھدى عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

٧٧-

(11)٢٧٣٧٢

(21)٢٠١١١٢٢١٢٦

مركبات مبیده لالفات مشتقھ من دارى ھیدروییرول(54)

.ج.سینجینتا بارتیسباشن ا-جینتا لیمتدسین(71)

سھیر میخائیل رزق(74)

٧٨-

(11)

(21)٢٠١١٠٨١٣٣٨

شمسیھ  اوتوماتیكیھ تتبع حركھ الشمس(54)

محمد اشرف فاروق یوسف محمود(71)

محمد اشرف فاروق یوسف محمود(74)

٧٩-
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بیان

ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 
لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة
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2007010028 (21)

١٨/٠١/٢٠٠٧ (22)

االیثاق الثالثى للقدم بواسطھ الضغط (54)

Mostafa Ibrahim Badawi (71)

خالد مجدى مختار حماده (74)

١-

1998080955 (21)

١٨/٠٨/١٩٩٨ (22)

میثوكسى بنزوفینونات  مبیدة للفطریات-٢ (54)

AMERICAN CYANAMID COMPANY (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٢-

2004080372 (21)

٣٠/٠٨/٢٠٠٤ (22)

لھــــرم النیــــ (54)

Colonel . Pensioner \ Abdullah Shady Abdullah Mohamed Elbatran (71)

عبد هللا سعدي عبد هللا محمد البطران  / م .عقید (74)

٣-
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2005100614 (21)

٠٣/١٠/٢٠٠٥ (22)

االلكانى إلزالة دوكسید الكربون من أبخرة الغاز/خلیط الملح أمینى (54)

Board Of Regents The University Of Texas System (71)

خالد على عبد الفتاح الشلقانى/ مكتب الشلقانى لالستشارات القانونیة والمحاماة عنة د (74)

٤-

2006010012 (21)

٠٥/٠١/٢٠٠٦ (22)

ھ بھ مشتقات اریل ثالثى األستبدال وھتیرواریل كمنغمات لألیض والوقایھمن وعالج علل متعلق (54)

Arena Pharmaceuticals, Inc, A Corporation organized under the laws of the
State of California, of 6166 Nancy Ridge Drive, San Diego ,CA ,  U.S.A

(71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٥-

2006070703 (21)

٢٧/٠٧/٢٠٠٦ (22)

ایزو إندولین تاكي كینینمضادات لمستقبل ھیدرو (54)

MERCK & CO. INC. (71)

سمر اللباد (74)

٦-
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2007070769 (21)

٢٥/٠٧/٢٠٠٧ (22)

متصاحبات متعدد ببتید واولیجوسكارید    (54)

MERCK SHARP @ DOHME B.V. (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

٧-

2007121469 (21)

٢٦/١٢/٢٠٠٧ (22)

مركبات كیمیائیة (54)

GLAXO SMITH KLINE LLC (71)

ھدى آنیس سراج الدین  (74)

٨-

2008010076 (21)

١٦/٠١/٢٠٠٨ (22)

مشتقات بروبانامید مستبدلة ومركبات صیدلیة تحتوى علیھا  (54)

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (JAPAN) (71)

.شركة ابو ستھ وشركاه (74)

٩-

2008010107 (21)

٢١/٠١/٢٠٠٨ (22)

. كربوكسامید-٢- اندول -١Hأریل الكیل مخلط - ١- )  أریل مخلط ( -Nمشتقات 
تحضیرھا واستخدامھا العالجي

(54)

SANOFI-AVENTIS (FRANCE) (71)

سمر أحمد اللباد (74)

١٠-



108 108

2008010117 (21)

٢٣/٠١/٢٠٠٨ (22)

جھاز ارسال یعترض ارسال الرادیو بحاجز فعال وطریقة لصنعھ  (54)

SAMEL 90 AD BULGARIA (71)

محمود رجائى الدقى  (74)

١١-

2008020212 (21)

٠٦/٠٢/٢٠٠٨ (22)

مشتقات ازول ثیازول واستخداماتھا     (54)

ARGENTA DISCOVERY LIMITED  (UNITED KINGDOM) (71)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

١٢-

2008122076 (21)

٢٤/١٢/٢٠٠٨ (22)

٣٨GPRمشتقات بیبرازینیل مفیدة فى عالج اآلمراض الناتجة عن مستقبل  (54)

SEAL, Jonathan, Thomas-WESTAWAY, Susan, Marie-MITCHELL,
Darren, Jason-THOMPSON, Mervyn-Glaxo Group Limited-BROWN,
Samantha, Louisa

(71)

ھدى أنیس سراج الدین (74)

١٣-

2008122127 (21)

٣١/١٢/٢٠٠٨ (22)

طریقة للتحكم في التدفق وصمام ذاتي أو جھاز للتحكم في التدفق (54)

NORSK HYDRO ASA-AAKRE, Haavard-MATHIESEN, Vidar (71)

سمر اللباد (74)

١٤-
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2009010127 (21)

٢٨/٠١/٢٠٠٩ (22)

یحتوي علیھ كمكون فعالS١Pمشتق إستر حمض أمینو فوسفوریك  ومعدل مستقبل  (54)

KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (71)

سمر اللباد (74)

١٥-

2009020164 (21)

٠٤/٠٢/٢٠٠٩ (22)

الرائحةوسائل ماصة تشتمل على نظام محسن للقضاء على (54)

CAPUTI, Mariangela-THE PROCTER & GAMBLE COMPANY-SIERRI,
Giancarlo-BELLUCCI, Remo

(71)

ھدى آنیس سراج الدین  (74)

١٦-

2009020167 (21)

٠٥/٠٢/٢٠٠٩ (22)

٩- كربازول  - ٩H-رابع ھیدرو  -٤، ٣، ٢، ١-أمینو  - ٣( مشتقات حمض  (54)

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD-RISCH, Philippe-POTHIER,
Julien-FRETZ, Heinz

(71)

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد  شركھ سویسریھ مساھمھ (74)

١٧-



110 110

2009020183 (21)

٠٩/٠٢/٢٠٠٩ (22)

تركییــة صــیدلیة (54)

NONOMURA, Muneo-NOMURA, Yukihiro-TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

(71)

ھدى عبد الھادى  (74)

١٨-

2009020215 (21)

١٦/٠٢/٢٠٠٩ (22)

مشتقات العقار األولي أمینو أسیل وأدویة لعالج اضطرابات انسداد األوعیة (54)

LERCHEN, Hans-Georg-SCHLEMMER, Karl-Heinz-KRENZ, Ursula-
BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT-PERZBORN,
Elisabeth

(71)

سمر اللباد (74)

١٩-

2009020230 (21)

١٨/٠٢/٢٠٠٩ (22)

مثبطات منشأ میتالوبروتیناز (54)

RANBAXY LABORATORIES LIMITED (71)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

٢٠-

2009020252 (21)

٢٣/٠٢/٢٠٠٩ (22)

ق وجھاز ألنظـمة ادارة المعلومات    طر (54)

RAYTHEON COMPANY (71)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

٢١-
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2009020261 (21)

٢٤/٠٢/٢٠٠٩ (22)

جزیئات ربط مفلورة تستھدف مستقبالت بنزودیازبین محیطیة      (54)

GREGURIC, Ivan, Damir-AUSTRALIAN NUCLEAR SCIENCE &
TECHNOLOGY ORGANISATION-MATTNER, Maria, Filomena, Pereira
Soares-KATSIFIS, Andrew-FOOKES, Christopher, John, Reginald-PHAM,
Tien, Quoc

(71)

ھدى عبد الھادى  (74)

٢٢-

2009020266 (21)

٢٥/٠٢/٢٠٠٩ (22)

نھاأمالح بنزیمید أزولیل بیریدیل إیثیرات وتركیبات م (54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

٢٣-

2009030335 (21)

١٥/٠٣/٢٠٠٩ (22)

صیاغة إیبوبروفین فوارة بمعدل تحلل عالى وعملیة لتحضیره (54)

LOSAN PHARMA GMBH-KECK, Hubert-GRUBER, Peter (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٢٤-

2009071052 (21)

٠٧/٠٧/٢٠٠٩ (22)

ادوات طبیھ توضع في القناه الدمعیھ للعین وطرق لتوصیل عوامل عالجیھ (54)

ALCON RESEARCH, LTD. (71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

٢٥-
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2009071069 (21)

١٢/٠٧/٢٠٠٩ (22)

ACCمشتقات سبیرو كرومانون بھا استبدال كمثبطات  (54)

BANYU PHARMACEUTICAL CO., LTD.-MERCK & CO., INC
(UNITED STATES OF AMERICA)

(71)

سمر اللباد (74)

٢٦-

2009071077 (21)

١٤/٠٧/٢٠٠٩ (22)

مركبات معقدة من الحدید والكربوھیدرات (54)

VIFOR (INTERNATIONAL) AG (71)

ابو ستة وشركاه  (74)

٢٧-

2009071092 (21)

١٥/٠٧/٢٠٠٩ (22)

لقاح (54)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA (71)

سمر احمد اللباد (74)

٢٨-

2009071141 (21)

٢٨/٠٧/٢٠٠٩ (22)

تعدیالت على خالیا النحل الخشبیھ لكى تصلح لمشروع انتاجى اخر (54)

Hossam Farag Ibrahim Abou-Shaara (71)

فرج ابراھیم ابوشعرهحسام (74)

٢٩-



113 113

2009081162 (21)

٠٣/٠٨/٢٠٠٩ (22)

إضافات لجعل  مواد حشو و لصق لألسنان مكافحة للتسوس (54)

YASSER FATHI HESSEN ALI (71)

یاسر فتحي حسین علي (74)

٣٠-

2009081283 (21)

٢٦/٠٨/٢٠٠٩ (22)

مبتكرة من استرات السكر لتوصیل عقار الفینبوستین خالل الجلداستحداث صیغة برونیوزومیة  (54)

Omar Shoukry Sakr-Prof. Dr. Laila Gamal Mahran-Hanan Mohamed El-
Laithy

(71)

عمر شكري صقر (74)

٣١-

2009091431 (21)

٣٠/٠٩/٢٠٠٩ (22)

تركیبات مادیورامیسین وطرق (54)

ZOETIS SERVICES LLC (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

٣٢-

2009111663 (21)

١٠/١١/٢٠٠٩ (22)

مركبات لعالج المرض السكرى وطریقھ انتاجھ واستعمالھ (54)

ZHANG, Xiaoyong (71)

سمر احمد اللباد (74)

٣٣-
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2009111678 (21)

١٦/١١/٢٠٠٩ (22)

ط أنابیب مائع متعددة األطوارطریقة للتحكم في سائل في خطو (54)

STATOILHYDRO ASA (71)

سمر احمد اللباد  (74)

٣٤-

2010010050 (21)

١١/٠١/٢٠١٠ (22)

بیتا مستبدل كإستروجینات نشطھ انتقائیا٨إستراتراینات  (54)

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (71)

شادي فاروق مبارك  (74)

٣٥-

2010010080 (21)

١٧/٠١/٢٠١٠ (22)

متجــھ فیروسى جــدید   (54)

EDUCATIONAL FOUNDATION JICHI MEDICAL UNIVERSITY-
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

(71)

ھدى عبد الھادى  (74)

٣٦-

2010010100 (21)

١٩/٠١/٢٠١٠ (22)

ون كمعدل مستقبل اندروجین-٢- مشتقات بیرولیدین   (54)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

٣٧-



115 115

2010020168 (21)

٠١/٠٢/٢٠١٠ (22)

)٢S ،٣R  (-N-)یل- ٣- اوكت ] ٢، ٢، ٢[ازا ثنائي حلقي -١-) مثیل) بیریدینیل-٣((- ٢ (
كربوكسامید،- ٢-بنزوفیوران 

(54)

TARGACEPT, INC. (71)

شادى فاروق مبارك  (74)

٣٨-

2010020173 (21)

٠٢/٠٢/٢٠١٠ (22)

DNAوواسمات RNAتھجین في الموقع للكشف عن  (54)

NOVARTIS AG (71)

سمر اللباد  (74)

٣٩-

2010020233 (21)

١٠/٠٢/٢٠١٠ (22)

بین وانتاج عوامل وسیطھ منھاطریقھ النتاج مشتقات بیروبیرو (54)

MEIJI SEIKA PHARMA CO, LTD. (71)

محمود رجائى الدقى (74)

٤٠-

2010020235 (21)

١١/٠٢/٢٠١٠ (22)

كمكون فعال فى عقار  لعالج امراض piper cubeba Lاستخدام خالصات او مواد مستخلصھ من 
السرطان    

(54)

ALPINIA LAUDANUM INSTITUTE OF PHYTOPHARMACEUTICAL
SCIENCES AG

(71)

ھدى عبد الھادى  (74)

٤١-



116 116

2010020247 (21)

١٤/٠٢/٢٠١٠ (22)

تحضیرھا واستخدامھا  العالجي. ٣-دون مستبدلھ ثنائیا في الموضع - ٢-مشتقات اندول (54)

SANOFI-AVENTIS (71)

سمر اللباد  (74)

٤٢-

2010020300 (21)

٢٣/٠٢/٢٠١٠ (22)

عالج مشترك لسرطان البنكریاس باستخدام ببتید مكون لمولد الضد وعامل عالجى كیمیائى (54)

AONKER THRABY SENS I N C (71)

سمراحمد اللباد (74)

٤٣-

2010020334 (21)

٢٨/٠٢/٢٠١٠ (22)

مشتقات كاتیكوالمین وعقاقیر اولیھ منھا (54)

H. LUNDBECK A/S (71)

سمراحمد اللباد (74)

٤٤-

2010030356 (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٠ (22)

جھاز الدخال ھواء او غازات احتراق تؤثر في عملیھ التكویكالى المنطقھ العلویھ الفران الكوك (54)

Thyssenkrupp uhde gmbh (71)

سمراحمد اللباد (74)

٤٥-
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2010030408 (21)

١٥/٠٣/٢٠١٠ (22)

البشرىGM-CSFبروتینات رابطھ لمولد الضد لـ  (54)

AMGEN INC. (71)

سمراحمد اللباد (74)

٤٦-

2010030508 (21)

٢٩/٠٣/٢٠١٠ (22)

بیرازول سترویدیھ لھا فاعلیھ جلوكوكورتیكویدC-٣٢مركبات   (54)

ASTRAZENECA AB (71)

محمود رجـائى الـدقى (74)

٤٧-

2010040535 (21)

٠١/٠٤/٢٠١٠ (22)

مشتقات كوینازولینیدیون وطرق تحضیرھا واستخداماتھا العالجیھ (54)

SANOFI-AVENTIS (71)

سمر اللباد  (74)

٤٨-

2010040572 (21)

١١/٠٤/٢٠١٠ (22)

مركبات عضویھ   (54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٤٩-
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2010050741 (21)

٠٥/٠٥/٢٠١٠ (22)

والمضاده HIVكومارین رباعیھ الحلقات ذات االنشطھ المضاده لـ -مركبات دیبیرانو)٥٤(
للمتفطره السلیھ

(54)

INSTITUTE OF MATARIA MEDICA, CHINESE ACADEMY OF
MEDICAL SCIENCES

(71)

خالد مجدى مختار حماده  (74)

٥٠-

2010060960 (21)

٠٨/٠٦/٢٠١٠ (22)

USING SILVER PARTICLES AS DISINFECTANT (54)

Nouran Hamed Mohamed El-Saadawy Assar (71)

نوران حامد محمد السعداوى عسر (74)

٥١-

2010071234 (21)

٢١/٠٧/٢٠١٠ (22)

نھ مواد مر (54)

CLOPAY PLASTIC PRODUCTS COMPANY, INC. (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٥٢-

2010071243 (21)

٢٢/٠٧/٢٠١٠ (22)

PDE٤الفا وكمثبطات -TNFمركبات ثالثیة دائریة كمواد ضابطة لتكوین  (54)

HIGH POINT PHARMACEUTICALS, LLC (71)

شادى فاروق مبارك  (74)

٥٣-
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2010071281 (21)

٢٩/٠٧/٢٠١٠ (22)

HSP٩٠مشتقات اكسیم كمثبطات لـ  (54)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

٥٤-

2010081293 (21)

٠٢/٠٨/٢٠١٠ (22)

بیریدینونات وبیریدازینونات جدیده (54)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (71)

سمر اللباد  (74)

٥٥-

2010081367 (21)

١٥/٠٨/٢٠١٠ (22)

اضافھ فتحات لمكیف السیاره بالمقصوره الخلفیھ (54)

Hassan Abdul-Rahim Abdul Fattah Hassan (71)

حسن عبد الرحیم عبد الفتاح حسن (74)

٥٦-

2010081368 (21)

١٥/٠٨/٢٠١٠ (22)

امر میكانیكى لصمامھ ذراع  (54)

a Florida Corporation DSE, Inc. (71)

وجدى نبیھ عزیز (74)

٥٧-
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2010081411 (21)

١٨/٠٨/٢٠١٠ (22)

الفا الھجین فى نواقل جینیھ مختلفھ لترجمھ البروتین-طریقھ النتاج االنترفیرون االدمى)٥٤( (54)

Mubarak City for Scientific Research and Technology Applications-Science
and technology development foundation

(71)

صندوق العلوم والتنمیھ التكنولوجیھ (74)

٥٨-

2010101785 (21)

٢٤/١٠/٢٠١٠ (22)

مضاد لاللتھابات الحاده والمزمنھ ومسكن الالم االسنان (54)

HEGIZIY, Ashraf, Abd Elaziz, Mahmoud-ELSHAIB, Saleh, Esmail,
Ahmed

(71)

صالح اسماعیل احمد الشایب (74)

٥٩-

2010101828 (21)

٣١/١٠/٢٠١٠ (22)

فك إحكام إغالق النتاج عبوات محكمھ من منتج غذائى (54)

TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. (71)

.أ. د فاینانس ستترا الفال ھولدنجز آن (74)

٦٠-

2011010048 (21)

٠٩/٠١/٢٠١١ (22)

تطویر مواسیر المیاه والصرف الصحى  (54)

MOHAMMED AHMED  KHALIL  EZZAT (71)

MOHAMMED AHMED  KHALIL  EZZAT (74)

٦١-
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2011020230 (21)

٠٩/٠٢/٢٠١١ (22)

رئويعالج ارتفاع الضغط الشریاني ال (54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٦٢-

2011020245 (21)

١٣/٠٢/٢٠١١ (22)

الدابیجاتران لقسطره القلب التداخلیھ عن طریق الجلد (54)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH [DE/DE] (71)

محمد عبدالعال عبدالعلیم  (74)

٦٣-

2011020249 (21)

١٣/٠٢/٢٠١١ (22)

مراه رؤیھ خلفیھ خارجیھ مستدیره لعربھ نقل (54)

MARCOPOLO S.A (71)

سمر احمد اللباد (74)

٦٤-

2011020292 (21)

٢٣/٠٢/٢٠١١ (22)

وطرق استخدامھا١-PDتركیبات لمضادات  (54)

AMPLIMMUNE, INC (71)

ینھدى انیس سراج الد (74)

٦٥-



122 122

2011020293 (21)

٢٣/٠٢/٢٠١١ (22)

ومثبطات البروتین تیروزین كینیز٢-VEGFRمشتقات بیریدین كمستقبالت  (54)

LEO PHARMA S/A (71)

ھدى سراج الدین (74)

٦٦-

2011020295 (21)

٢٣/٠٢/٢٠١١ (22)

ى ترسیب االمیلوید للتصویربینزوفیورانس جدید كبادئ للمركبات المفیده ف (54)

ASTRAZENECA AB (71)

ھدى سراج الدین (74)

٦٧-

2011020316 (21)

٢٧/٠٢/٢٠١١ (22)

عملیات و انظمھ لتحقیق والمساعده فى تحسین التغذیھ القائمھ على بیانات طاقھالغذاء و بیانات 
اكتمال الصحھ المقابلھ

(54)

WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC. (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٦٨-

2011040518 (21)

٠٥/٠٤/٢٠١١ (22)

HIVمثبطات انتیجراز  (54)

MERCK SHARP & DOHME CORP (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٦٩-
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2011050778 (21)

١٨/٠٥/٢٠١١ (22)

٢Cدات اللفا اریل بیبرازین واستخدامھ كمضا (54)

ORION CORPORATION (71)

ھدى سراج الدین (74)

٧٠-

2011061065 (21)

٢١/٠٦/٢٠١١ (22)

كرسى جلوس (54)

AYMAN IBRAHIM ABDO  IBRAHIM ABOU HATAB (71)

ایمن ابراھیم عبده ابراھیم ابو حطب (74)

٧١-

2011081315 (21)

٠٧/٠٨/٢٠١١ (22)

طرق و تراكیب لعالح اتساع االوعیھ الدمویھ (54)

ARRESTO BIOSCIENCES, INC. (71)

محمود رجائى الدقى (74)

٧٢-

2011081340 (21)

١٠/٠٨/٢٠١١ (22)

كوب فرش اسنان و حامل (54)

ABDELFATTAH AMIN TAHA (71)

عبدالفتاح امین طھ (74)

٧٣-



124 124

2011111906 (21)

١٣/١١/٢٠١١ (22)

مثبطات تكاثر فیروس نقص المناعھ في اإلنسان (54)

GILEAD SCIENES LIMITED (71)

محمد عبدالعال عبد العلیم  (74)

٧٤-

2011111922 (21)

١٤/١١/٢٠١١ (22)

او معززات/ و ALXھبتان جسري كمستقبل [ ٢.٤]مشتقات اسبیرو  (54)

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD (71)

ھدى سراج الدین (74)

٧٥-

2011111926 (21)

١٤/١١/٢٠١١ (22)

بیریدین اریل كمثبطات سینثاو الدوستیرون (54)

NOVARTIS AG (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

٧٦-
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2012020200 (21)

٠٦/٠٢/٢٠١٢ (22)

طرق وتركیبات لعالج سرطان الدم (54)

THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF GLASGOW
NOVARTIS AG-

(71)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

٧٧-

2012020204 (21)

٠٦/٠٢/٢٠١٢ (22)

مثبطات كاثیبسین سى         (54)

GLAXO GROUP LIMITED (71)

دینھدى انیس سراج ال (74)

٧٨-

2012020230 (21)

١٢/٠٢/٢٠١٢ (22)

او میتوكسانترون/غیر فیوكوزیلي مع فلودارابین وCD٢٠عالج اتحاد لجسم مضاد  (54)

ROCHE GLYCART AG (71)

سمر احمد اللباد (74)

٧٩-

2012020234 (21)

١٢/٠٢/٢٠١٢ (22)

، وتحضیرھا واالستخدام العالجى لھاFGFشطات مستقبل اسیل ثامن سكریات كمن- Nمركبات  (54)

SANOFI (71)

سمر احمد اللباد (74)

٨٠-
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2012020241 (21)

١٣/٠٢/٢٠١٢ (22)

PDE٤مثبطات اریل غیر متجانسھ ثنائیھ الحلقھ من  (54)

KALYPSYS, INC (71)

ھدى سراج الدین (74)

٨١-

2012020248 (21)

١٣/٠٢/٢٠١٢ (22)

ثنائى الحلقیة كمثبطات كیناز -٦، ٥مركبات یوریا تحتوى على ھتیروأریل  (54)

ASCEPION PHARMACEUTICALS, INC (71)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

٨٢-

2012020258 (21)

١٤/٠٢/٢٠١٢ (22)

اتحادات مناعیة استھدافیة (54)

ROCHE GLYCART AG (71)

سمر احمد اللباد (74)

٨٣-

2012020270 (21)

١٦/٠٢/٢٠١٢ (22)

مركبات رباعي ھیدروأیزوكینولین جدیدة (54)

DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED (71)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)

٨٤-
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2012020287 (21)

٢٠/٠٢/٢٠١٢ (22)

ماده تلبدمجرى مائل لنقل (54)

SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH (71)

ھدى سراج الدین (74)

٨٥-

2012020288 (21)

٢٠/٠٢/٢٠١٢ (22)

جھاز تفاعل تخلیق ھیدروكربون ، نظام تفاعل تخلیق ھیدروكربون ، (54)

COSMO OIL CO, . ,LTD ID Japan Oil ,Gas and Metals National Corporati

-INPEX CORPORATION-Japan &Energy Corporation JX Nippon Oil
NIPPON STEEL ENGINEERING CO– JAPAN  RETROLEUM

EXPLORATION CO. LTD

(71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٨٦-

2012020289 (21)

٢٠/٠٢/٢٠١٢ (22)

ھ مائیھ، جھاز تفاعل تخلیق ھیدروكربون ، و طریقھ تحضیر عجینھ مائیھ ، جھاز تحضیر عجین
نظام تفاعل تخلیق ھیدروكربون 

(54)

Japan Oil ,Gas and Metals National Corporation-LTD-COSMO OIL CO. & ,
Energy Corporation-JX Nippon Oil INPEX CORPORATION-NIPPON

NIPPON STEEL STEEL ENGINEERING CO ,LTD. -Japan Petroleum
Exploration Co. ,Ltd.

(71)

ھدى سراج الدین (74)

٨٧-
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2012020290 (21)

٢٠/٠٢/٢٠١٢ (22)

جھاز لتفاعل تخلیق الھیدروكربونات ، نظام لتفاعل تخلیق الھیدروكربونات ، وطریقة لتفاعل  (54)

COSMO OIL CO-GAS-LTD, AND JAPAN OIL GAS AND METALS
NATIONAL  CORPORATION  JXNIPPON OIL AND ENERGY
CORPORATION INPEX CORPORATION, NIPPON STEEL
ENGINEERING CO., LTD. AND JAPAN PETROLEUM EXPLORATION
CO. LTD

(71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٨٨-

2012020299 (21)

٢٠/٠٢/٢٠١٢ (22)

ھشق حلقھ غیر متجانسھ منتشره و استخدام (54)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٨٩-

2012020324 (21)

٢٢/٠٢/٢٠١٢ (22)

بیبرازین] فینیل- )  فینیل سلفانیل-داي میثیل  - ٤، ٢(-٢[- ١تركیبات جدیدة من  (54)

H. LUNDBECK A/S (71)

سمر احمد اللباد (74)

٩٠-

2012020342 (21)

٢٧/٠٢/٢٠١٢ (22)

شكل صیدلي علي شكل شراب للتناول عن طریق الفم یتضمن (54)

VANANGAMUDI, Sulur, Subramaniam (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٩١-
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2012020364 (21)

٢٩/٠٢/٢٠١٢ (22)

مضادات بیریمیدین وتریازین ھبسیدین جدیدة (54)

VIFOR (INTERNATIONAL) AG (71)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)

٩٢-

2012020372 (21)

٢٩/٠٢/٢٠١٢ (22)

CEAأجسام مضادة إلى  (54)

ROCHE GLYCART AG (71)

سمر احمد اللباد (74)

٩٣-

2012030411 (21)

٠٧/٠٣/٢٠١٢ (22)

مستبدلھ كعقاقیر مضاده) یل میثیل مغایرار(مركبات ثیوھیدانتوینات  (54)

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (71)

شادي فاروق مبارك (74)

٩٤-

2012030505 (21)

٢١/٠٣/٢٠١٢ (22)

نظاره الرؤیھ (54)

ekram elsaid mohamd fouda (71)

اكرام السعید محمد فوده (74)

٩٥-
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2012081384 (21)

٠٨/٠٨/٢٠١٢ (22)

تركیب دوائى صلب لإلستخدام داخل الفم من األجومالتین (54)

LES LABORATOIRES SERVIER (71)

شادى فاروق مبارك  (74)

٩٦-

2012081425 (21)

٢٢/٠٨/٢٠١٢ (22)

نظام للتعلم بالوقت الفعلى (54)

PLEIADES PUBLISHING, LTD. (71)

ج الدین ھدى سرا (74)

٩٧-

2013010139 (21)

٢٨/٠١/٢٠١٣ (22)

فالسارتان عالي البلوریھ (54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى سراج الدین (74)

٩٨-

2013020194 (21)

٠٦/٠٢/٢٠١٣ (22)

مع مضادات الذھان G١yT١اتحاد من مركب  (54)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (71)

حمد اللبادسمرا (74)

٩٩-
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2013020195 (21)

٠٦/٠٢/٢٠١٣ (22)

او منع او معالجھ السكتھ القلبیھ فى الثدییات التى تتلقى عالج مضادات /معالجھ فرط ضغط الدم و
التجلط

(54)

NOVARTIS AG (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

١٠٠-

2013020199 (21)

٠٦/٠٢/٢٠١٣ (22)

اریالت غیر متجانسھ و استخداماتھا (54)

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. (71)

ناھد ودیع رزق (74)

١٠١-

2013020208 (21)

١٠/٠٢/٢٠١٣ (22)

مركبات جدیدة (54)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (71)

محمد عبد العال عبد العلیم أحمد (74)

١٠٢-

2013020214 (21)

١٠/٠٢/٢٠١٣ (22)

مثبطات كیناز تیروسین بروتون (54)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (71)

سمراحمد اللباد (74)

١٠٣-
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2013020250 (21)

١٧/٠٢/٢٠١٣ (22)

طریقة للتدخل في بئر (54)

QUALITY INTERVENTION AS (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

١٠٤-

2013020277 (21)

٢٠/٠٢/٢٠١٣ (22)

مركبات تؤثر عند مستقبالت بروستاجالندین متعدده لتعطي استجابھ عامھ مضاده لاللتھابات (54)

ALLERGAN, INC. (71)

سمر احمد اللباد (74)

١٠٥-

2013020278 (21)

٢٠/٠٢/٢٠١٣ (22)

مزود بوحدة قراءة عن بعدمقیاس لمائع ، خاصة للماء ، (54)

ITRON FRANCE (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

١٠٦-

2013020289 (21)

٢٤/٠٢/٢٠١٣ (22)

تركیبات لعالج النبات وطرق استخدامھا (54)

GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS LIMITADA (71)

شادى فاروق مبارك (74)

١٠٧-
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2013020337 (21)

٢٨/٠٢/٢٠١٣ (22)

N -فینیثایل ثالثي ازولون اسیتامیدات مستبدلھ واستخدامھا (54)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (71)

شادى فاروق مبارك (74)

١٠٨-

2013030376 (21)

٠٦/٠٣/٢٠١٣ (22)

ات الفرن وحجرات تدفق لعدم اال ستعادة طریقة وجھاز لالزالة االلیة لرواسب الكربون من حجر
او االستعادة الحراریة الفران فحم الكوك

(54)

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (71)

ناھد ودیع رزق (74)

١٠٩-

2013071191 (21)

١٨/٠٧/٢٠١٣ (22)

طریقة إللحاق تجمیعة إلكترونیة إلى قاع غطاء في تصنیع جھاز إلكتروني (54)

innovatier, inc (71)

سمر احمد اللباد (74)

١١٠-

2013081342 (21)

٢٢/٠٨/٢٠١٣ (22)

خالیا شمسیھ و مكثفات من صبغات كیمیائیھ  (54)

BADRAN MOHAMED BADRAN ABD ELSALAM ELSHENAWY-
MAHMOUD MOHAMED BADRAN ABD ELSALAM ELSHENAWY

(71)

محمود محمد بدران الشناوى (74)

١١١-
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2013111704 (21)

٠٧/١١/٢٠١٣ (22)

) (H.S-Ah٣or٤Stirkesالصاروخ النافذ المتعدد الضربات  (54)

HOSSAM HOSNY MOHAMED ABD ELHAMEED (71)

حسام حسني محمد عبد الحمید (74)

١١٢-

2014010011 (21)

٠٥/٠١/٢٠١٤ (22)

كھرباء بھ غشاء مرشح و نظام للغسیل الرجعى االلى للمرشحتركیب لتنقیھ المیاه بدون (54)

VAN OPDORP, Robertus, Martinus (71)

محمود رجائى  (74)

١١٣-

2014010048 (21)

١٢/٠١/٢٠١٤ (22)

مصھر لاللومینیوم یحتوي على خالیا لھا مخرج للكاثود عند قاع الغالف ووسیلھ الستقرار الخالیا (54)

RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED (71)

سمر احمد اللباد (74)

١١٤-

2014020179 (21)

٠٩/٠٢/٢٠١٤ (22)

طریقة للمعالجة المسبقة لعینة حیویة تحتوي على بروتین (54)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD-NATIONAL UNIVERSITY
CORPORATION TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY

(71)

سمراحمد اللباد (74)

١١٥-
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2014020187 (21)

١٠/٠٢/٢٠١٤ (22)

استخدام معادن فیللو سیلیكات بحجم نانو في سوائل خافضة للتوتر السطحي لزجة مرنة (54)

BAKER HUGHES INCORPORATED (71)

ناھد ودیع رزق (74)

١١٦-

2014020197 (21)

١٢/٠٢/٢٠١٤ (22)

بنزامید)ایل-٤-بیرمیدین)اوكسي)میثیل بنزیل-٤((٢- فلورو- ٥(-Nمشتقات  (54)

DOW AGROSCIENCES LLC (71)

مكتب عبد الھادى (74)

١١٧-

2014020207 (21)

١٣/٠٢/٢٠١٤ (22)

جدیدةpan -CDKكداللة طباقیة في عالج أورام الثدي بمثبطات MAD٢L٢استخدام  (54)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (71)

شادى فاروق مبارك  (74)

١١٨-

2014020208 (21)

١٣/٠٢/٢٠١٤ (22)

او مشتقات منھا/تركیبھ مقاومھ للتلوث تشتمل على االستیروالت و (54)

AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. (71)

ینھدى انیس سراج الد (74)

١١٩-
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2014020232 (21)

١٨/٠٢/٢٠١٤ (22)

ثنائى ھیدروثینو بیرمیدین سولفوكسیدات الجدیده واستخدامھم لعالج الربو و مرض -بابیردینو
االنسداد الرئوى المزمن

(54)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (71)

محمد عبد العال عبد العلیم (74)

١٢٠-

2014071160 (21)

١٣/٠٧/٢٠١٤ (22)

ّعضو دوار لتربین ریاح (54)

youWINenergy GmbH (71)

سمر اللباد  (74)

١٢١-

2014081259 (21)

٠٥/٠٨/٢٠١٤ (22)

جھاز التحكم بحمل الكھرباء (54)

AHMED SAID ABDEL GELEAL (71)

احمد سعید عبد الجلیل بدر (74)

١٢٢-

2014081265 (21)

٠٦/٠٨/٢٠١٤ (22)

حذاء كعب عالى مریح (54)

Hosam Hassan Ahmed Gadallah Shoman (71)

حسام حسن احمد جاد هللا شومان (74)

١٢٣-
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2014081291 (21)

١١/٠٨/٢٠١٤ (22)

جھاز انتاج غاز التنفس عن طریق تحلیل الماء كھربیا      (54)

Essa Muhammad Mahmoud Muhammad Ibrahim (71)

عیسى محمد محمود محمد إبراھیم (74)

١٢٤-

2014081302 (21)

١٣/٠٨/٢٠١٤ (22)

باثق عام للطابعات ثالثیة االبعاد بالمواد المركبة (54)

Ahmed Mohammed Aboul Fotouh (71)

احمد محمد ابو الفتوح (74)

١٢٥-

2014081319 (21)

١٩/٠٨/٢٠١٤ (22)

موصل بألیاف ضوئیة، ومجموعة موصل بألیاف ضوئیة وكبل، وطرق لتصنیعھا (54)

ADC TELECOMMUNICATIONS, INC. (71)

سمراحمد اللباد (74)

١٢٦-
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نقل ملكیة 
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بجریدة براءات ٥٦١/٢٠١٦و الطلب ٨٢/٢٠١١تم النشر بطریق الخطأ فى اسم المالك للطلب رقم 
ـ :كاالتىللطلبات وقد تم تعدیل اسم المالك لیصبح ٢٠١٥عدد سبتمبر ٧٦٩االختراع رقم 

(21)2011010028

(22)٠٥/٠١/٢٠١١

تیبوتیك فارماسوتیكالز لیمتد(71)

(74)

.مشتقات ماكروسیكلیك اندول مفیده كمثبطات فیروس االلتھاب الكبدى الوبائى(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
تیبوتیك فارماسوتیكالز لیمتد:مـــن
ي:الـــى و س د ی یس ایرالن ن سینس جانس

20/08/2015 :بـتاریخ

1-

(21)2006060561

(22)١٤/٠٦/٢٠٠٦

تیبوتیك فارما سوتیكالز لیمتد(71)

ھدى سراج الدین(74)

بنزیمیدازوالت تحتوى على المورفولینیل كمثبطات لتضاعف الفیروس التنفسى المتعلق (54)
لمحببةبالطبقة الجبلیة ا
نقل الملكیة :التقریر القانونى

تیبوتیك فارما سوتیكالز لیمتد:مـــن
ي:الـــى و س د ی یس ایرالن ن سینس جانس

11/08/2015 :بـتاریخ

2-



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

دة براءات االختراع جر

تب براءات االختراع تب براءات االختراعم م

)٧٨٢(العدد رقم ٢٠١٦اكتوبرعدد  



١

فھـــرس العدد

رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ة العدد - ii----------------------------------------------افتتاح

ة - انات الببلیوجراف iii--------------------------------------رموز الب

ة رموز الدول - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم iv----------------------األعضاء 

ة - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم ع رموز الدول األعضاء  v-------------------تا

ة - ر ة الف ة للملك المنظمة العالم ع رموز الدول األعضاء  vi-------------------تا

ات التى- الطل ان  س٢٠١٦سبتمبرتم قبولها خالل شهرب ار ١--والمقدمة فى اطارمعاهدة 

البراءات الصادرة خالل شهر - ان  ١٩-----------------------٢٠١٦سبتمبرب

ة- انتقال الملك ان  ٣٣------------------------------------------ب
٣٧--------------------------------------------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة 

٣٩------------------بیان بالرغبة فى منح رخص استغالل براءات اختراع داخل جمھوریة مصر العربیة 

٤١---------------------------------- متنازل عنھبیان بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا-

ان لم تكن  ارها  اعت ات التى صدرت لها قرارات  الطل ان  ٤٩-------------------ب

ان - البراءاتبی ا وفقب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق انون حمًـاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
سنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم  ----------------------لعدم سداد الرسوم ال

-

٥٢

ان - اتبی ا وفقبالطلب ة علیھ وق المترتب ضت الحق ى انق انون حمًـاالت ام ق ة ألحك وق الملكی ة حق ای
سنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم  ----------------------لعدم سداد الرسوم ال

-

٦٨

٩٦---------------------------------------------------------------------استدراك براءات صادرة
٩٨--------------------------------------------------------------استدراك نشر قبول طلب براءة



(i)

تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم ا ، ومن هنا تن ًتجارا أو صناع اختـراع، للحفـا علـى تلـك ً

.قاألعمال وحقو أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ا  ات ، ورطها إلكترون ًوالشر
ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــو ً، وتطلــب ذلــك جهــودا  نوره ل

رة  ة الف ة حقو الملك قمتوافقا مع قانو حما ن ً.

ع  ــا وهــو تــشج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج
ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المـــستو االجتمـــاعى للفـــرد ، تـــسو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للـــش

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانو رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧ندخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانو رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢نالخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢نثم قانو رقم وم والنماذج الصناع

ة حقو الم٢٠٠٢ حما رةقوالخاص  ة الف مقتضى القانو األخیر فإنه یلزم لك نو

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــو  حما ح االهتمــام  ــة القــر الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها قوممــا ال شــك ف ن

رة فى جم ة الف ة حقو المخترعین والمبتكرن الملك قع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــر الجدیــد ، و نمالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م

ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
١١رقم البراءة

١٢نوع البراءة

٢١رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد ٢٢تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  ٣١:  رقـم األس

ة   ق خ األس ٣٢:تار

قیـة  ٣٣:دولة األس

خ النشر عن قبول  ٤٤البراءةطلب تار

٥١التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع ٥٤تسم

٧١اسم طالب البراءة 

٧٢اسم المخترع

٧٣اسم الممنوح له البراءة

یل ٧٤اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

( v )



iv

ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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 ١

انبی
٢٠١٦سبتمبرالتى تم قبولھا خالل شھر بالطلبات 



٢ ٢

٢٠١١٠٧١٢٤٨ (٢١)

٢٧/٠٧/٢٠١١ (٢٢)

SAINT-GOBAIN INDUSTRIEKERAMIK RODENTAL GMBH-
GERMANY

(٧١)

HACK, Udo (٧٢)

ناھد ودیع رزق  (٧٤)

طریقة للحصول على عضو خزفى ماص لالشعة الشمسیة (٥٤)

١٠ ٢٠٠٩ ٠٠٦ ٩٥٣.٤ – PCT/٢٠١٠/٠٥١١٣٤ (٣١)

٣٠.٠١.٢٠٠٩. - ٢٩/٠١/٢٠١٠ (٣٢)

DE - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٤ J ٢/٤٨ (٥١)

-١

٢٠١١١١٢٠١٦ (٢١)

٣٠/١١/٢٠١١ (٢٢)

ORTLOFF ENGINEERS, LTD-S.M.E. PRODUCTS LP

UNITED STATES OF AMERICA

(٧١)

JOHNKE, Andrew, F.-WILKINSON, John, D.-LYNCH, Joe, T.-HUDSON,
Hank, M.-CUELLAR, Kyle, T.-LEWIS, W., Larry

(٧٢)

ناھد ودیع رزق  (٧٤)

معالجة غاز ھیدروكربونى (٥٤)

٦١/١٨٦,٣٦١- ١٢/٧٥٠,٨٦٢- ١٢/٧١٧,٣٩٤- ١٢/٦٨٩,٦١٦ - PCT/US٢٠١٠/٠٣٣٣٧٤ (٣١)

١٩.٠١.٢٠١٠. - ٠٤.٠٣.٢٠١٠. - ٣١.٠٣.٢٠١٠. - ١١.٠٦.٢٠٠٩. - ٠٣/٠٥/٢٠١٠ (٣٢)

US - US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٥ J ١/٠٠ (٥١)

-٢



٣ ٣

٢٠١٢٠١٠٠٤٧ (٢١)

٠٩/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

THYSSENKRUPP UHDE GMBH- GERMANY (٧١)

URNER, Frank-VON TROTHA, Thilo (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

طریقھ الزالھ الكبریت من ماده شحن محتویھ على االولفین بالتحكم في محتوى االولیفین (٥٤)

١٠ ٢٠٠٩ ٠٣٢ ٨٠٢.٥ - PCT/EP٢٠١٠/٠٠٤٠٩٢ (٣١)

١٠.٠٧.٢٠٠٩. - ٠٧/٠٧/٢٠١٠ (٣٢)

DE - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ١٠ G ٦٥/٠٠ (٥١)

-٣

٢٠١٢٠٤٠٦٨٩ (٢١)

١٢/٠٤/٢٠١٢ (٢٢)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FODERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. - GERMANY

(٧١)

WARMBOLD, Patrick-FUCHS, Guillaume-GAYER, Marc-
SUBBARAMAN, Vignesh-WEISS, Oliver-RETTELBACH, Nikolaus-
GRIEBEL, Christian-MULTRUS, Markus

(٧٢)

ترزىرزق ناھد ودیع  (٧٤)

جھاز تشفیر سمعى جھاز فك تشفیر سمعى طریقھ لتشفیر معلومات السمعیھ طریقھ لفك تشفیر 
معلومات السمعیھ وبرنامج كمبیوتر یستخدم اكتشاف مجموعھ من القیم الطیفیھ تم فك لتشفیر عنھا 

سابقا

(٥٤)

٦١/٢٥٣.٤٥٩ - PCT/EP٢٠١٠/٠٦٥٧٢٦ (٣١)

٢٠.١٠.٢٠٠٩. - ١٩/١٠/٢٠١٠ (٣٢)

US - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-G ١٠ L ١٩/٠٠ (٥١)

-٤



٤ ٤

٢٠١٢٠٥٠٨٢٦ (٢١)

٠٧/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

BOREALIS AG-AUSTRIA (٧١)

NILSSON, Ulf-KALLSTRAND, Birgitta-HAGSTRAND, Per-Ola-
DOMINGUEZ, Gustavo-OLSSON, Carl-Olof-SMEDBERG, Annika-
JEROENSE, Marc-ENGLUND, Villgot-RONGSHENG, Liu

(٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

تركیب بولیمر ذات ترابط متصالب و كابل ذات خصائص كھربیھ ممیزه (٥٤)

٠٩١٧٥٦٨٨.٢ – PCT/٢٠١٠/٠٦٦٧١٢ (٣١)

١١.١١.٢٠٠٩. - ٠٣/١١/٢٠١٠ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٨ F ١٠/٠٠ (٥١)

-٥

٢٠١٢٠٦١٠٨٩ (٢١)

١٣/٠٦/٢٠١٢ (٢٢)

ریة ـ مصر     منى محمود دمحم نعیم ـ مصر جامعة االسكند (٧١)

اطى  د الع س ـ عب ى فتحى دمحم ادری ف ـ دمحم عل ة یوس لیمان طلب یم ـ دمحم صالح س منى محمود دمحم نع
د  د هللا احم د عب وه ـ احم ز كرم هللا ـ عمرو دمحم حسن دمحم حسان ـ محمود دمحم علی د العزی رج عب ف

ى ـ دمحم السید عمر یحیى ـ دمحم احمد سعد احمد الزھار ـ عبیر احمد منیر مصطفالشافعى 

(٧٢)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (٧٤)

تحلیھ میاه البحر بواسطھ التبخیر الغشائى  (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ D ٦١/٣٦; ٧١/١٦ C ٠٢ F ١٠٣/٠٨; (٥١)

-٦



٥ ٥

٢٠١٢٠٨١٣٧٢ (٢١)

٠٦/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

SAINT-GOBAIN CERAMICS & PLASTICS, INC

UNITED STATES OF AMERICA

(٧١)

STEPHENS, Walter T-MICHELSON, Danny Louis-SUCHIRA, Sen-FUSS,
Tihana-JAEGER, Ian-SZYMANSKI, Thomas-DICKSON, Kevin R

(٧٢)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

میك وطرق تصنیعھاجسیمات سیرا (٥٤)

٦١/٣٠٣,٠٩٧ - PCT/US٢٠١١/٠٢٣٩٥٧ (٣١)

١٠.٠٢.٢٠١٠. - ٠٨/٠٢/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٤ B ٣٥/٠١;C ٠٤ B ٣٥/٦٢٢;C ٠٤ B ٣٥/١٤ (٥١)

-٧

٢٠١٢٠٨١٤٣٦ (٢١)

٢٣/٠٨/٢٠١٢ (٢٢)

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED- UNITED
KINGDOM

(٧١)

WIJNBERG, Willem-VARKEY, Joseph-ROSS, Allan D-LOZANO-
GENDREAU, Ramon-YUN, Jushik-ARDIC, Hifzi

(٧٢)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (٧٤)

كابل دائم لمضخات قابلة للتشغیل المغمور في تطبیقات آبار النفط  (٥٤)

٦١/٣٠٧,٦٨٢ - PCT/US٢٠١١/٠٢٦٠٥٨ (٣١)

٢٤.٠٢.٢٠١٠. - ٢٤/٠٢/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ١٩/٠٠; ٤٣/١٢ &H ٠٢ G ٩/٠٦; (٥١)

-٨



٦ ٦

٢٠١٢٠٩١٦٦٧ (٢١)

٢٧/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

PPG INDUSTRIES OHIO, INC- UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

HASKINS, David, R.-WAGNER, Andrew, V.-ARBAB, Mehran (٧٢)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (٧٤)

ه ذات طالءات عاكسھ على سطح اول وسطح ثاني معاكسآمر (٥٤)

٦١/٣١٩,٦٠١- ١٣/٠٧٣,٣٣٢ - PCT/US٢٠١١/٠٣٠٢٤٣ (٣١)

٢٨.٠٣.٢٠١١. - ٣١.٠٣.٢٠١٠. - ٢٩/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

 US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٣ C ١٧/٢٣;F ٢٤ J ٢/٤٦;F ٢٤ J ٢/٠٠ (٥١)

-٩

٢٠١٢١٠١٧٢٧ (٢١)

٠٨/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

METHANOL CASALE SA- SWITZERLAND (٧١)

TAROZZO, Mirco-FILIPPI, Ermanno-RIZZI, Enrico (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

مفاعل كیمیائي مزود بمبادل حراري لوحي (٥٤)

١٠١٥٩٤١٤.١ - PCT/EP٢٠١١/٠٥٣٧٦١ (٣١)

٠٨.٠٤.٢٠١٠. - ١٤/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ J ٨/٠٢;B ٠١ J ١٩/٢٤ (٥١)

-١٠



٧ ٧

٢٠١٣٠٢٠١٩٦ (٢١)

٠٦/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. - GERMANY

(٧١)

GEIGER, Ralf-HILDENBRAND, Matthias-NEUENDORF, Max-
LOHWASSER, Markus-JANDER, Manuel-SCHNELL, Markus-
CHALUPKA, Tobias

(٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

المعتمدة على االكواد الصوتیةQMFإعادة اخذ عینة من االشارات الخارجة من ال  (٥٤)

٦١/٣٧٣,١٢٦ - PCT/EP٢٠١١/٠٦٣٨٤٨ (٣١)

١٢.٠٨.٢٠١٠. - ١١/٠٨/٢٠١١ (٣٢)

US - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-G ١٠ L ٢١/٠٠ (٥١)

-١١

٢٠١٣٠٤٠٦٨٩ (٢١)

٢٢/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

THE GILLETTE COMPANY.- UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

WAIN, Kevin, James (٧٢)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (٧٤)

مطباق لتوزیع سائل اداه ازالھ شعر (٥٤)

٢٠١٠١٠٥٢٤٣٣١.٧ - PCT/US٢٠١١/٠٥٨٢٠٥ (٣١)

٢٨.١٠.٢٠١٠. - ٢٨/١٠/٢٠١١ (٣٢)

CN - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٦ B ٢١/٤٤;B ٢٦ B ٢١/٤٠ (٥١)

-١٢



٨ ٨

٢٠١٣٠٥٠٧٩٢ (٢١)

٠٩/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

NIAGARA BOTTLING, LLC -UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

HANAN, Jay, Clarke (٧٢)

شادي فاروق مبارك (٧٤)

لة األصلیة لعمل زجاجات تشطیب وحدات تشكیل غیر مكتملة مشابھة للشكل النھائي للزجاجة الكام
خفیفة الوزن

(٥٤)

٦١/٤١٣,١٦٧ - PCT/US٢٠١١/٠٦٠٥٨٧ (٣١)

١٢.١١.٢٠١٠. - ١٤/١١/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٩ B ١١/١٤;B ٢٩ B ١١/٠٨ (٥١)

-١٣

٢٠١٣٠٥٠٧٩٨ (٢١)

٠٩/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

THE GILLETTE COMPANY- UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

DONG, Fang-WINTER, Florina (٧٢)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (٧٤)

جھاز یمسك بالید لھ محور دوار  (٥٤)

  PCT/CN٢٠١١/٠٠٠٥٣٢ (٣١)

 - ٢٨/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

CN (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٦ B ٢١/٥٢;B ٢٦ B ٢١/٢٢ (٥١)

-١٤



٩ ٩

٢٠١٣٠٥٠٨٦٤ (٢١)

٢٢/٠٥/٢٠١٣ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED- UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

GARCIA, Luis A.-EDWARDS, Jeff S. (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

ممر تدفق ثانویة ، ونظام لتعبئة الحصى وطریقھ الستخدام الوحده المذكوره/مسار (٥٤)

١٢/٩٨١,٠٧٠ - PCT/US٢٠١١/٠٦٥٨٣٧ (٣١)

٢٩.١٢.٢٠١٠. - ١٩/١٢/٢٠١١ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ١٧/١٨ (٥١)

-١٥

٢٠١٣٠٦٠٩٧٣ (٢١)

٠٥/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

UNITED KINGDOM

(٧١)

GABILLY, Laurent-MICHAUX, Michel (٧٢)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (٧٤)

طریقة لتثبیت بئر جوفى باالسمنت (٥٤)

١٠١٩٥٨٣٠.٤ - PCT/EP٢٠١١/٠٠٦٣٦٤ (٣١)

١٨.١٢.٢٠١٠. - ٠٧/١٢/٢٠١١ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٩ K ٨/٤٨ (٥١)

-١٦



١٠ ١٠

٢٠١٣٠٧١١٦٨ (٢١)

١٤/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

CHEN, Ming-Te- CHINA (٧١)

CHEN, Ming-Te (٧٢)

ــد طــارق أبو رجب محمــ (٧٤)

حذاء بجھاز مكافحھ التزلق (٥٤)

١٣/٠٠٥,٥٥٠ - PCT/CN٢٠١٢/٠٧٠٢٥٣ (٣١)

١٣.٠١.٢٠١١. - ١٢/٠١/٢٠١٢ (٣٢)

US - CN (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٤٣ B ٣/٠٢;A ٤٣ B ١٣/٢٢. ٤٣/٢٢ (٥١)

-١٧

٢٠١٣٠٧١١٩٨ (٢١)

٢١/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co. KG- GERMANY (٧١)

VOCKENTANZ, Rainer-TROITZSCH, Steffen (٧٢)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (٧٤)

مكب الستقبال مادة لف ونظام جزء مكب (٥٤)

١٠ ٢٠١١ ٠٠٩ ٠٩١.٦ - PCT/EP٢٠١٢/٠٠٠٢٤٦ (٣١)

٢١.٠١.٢٠١١. - ١٩/٠١/٢٠١٢ (٣٢)

DE - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٥ H ٦٤/١٠ (٥١)

-١٨



١١ ١١

٢٠١٣٠٧١٢١٤ (٢١)

٢٤/٠٧/٢٠١٣ (٢٢)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

ZHU, Yuanming-ROTH, Gary, Alan-LOWE, Christian, T-WHITEKER,
Gregory, T-WEST, Scott, P-RENGA, James, M-ARNDT, Kim, E-
SIDDALL, Thomas, L-PODHOREZ, David, E

(٧٢)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (٧٤)

بیكولینات مستبدل -٦-ھالو- ٣- فلورو- ٥- امینو-٤عملیة لتحضیر  (٥٤)

٦١/٤٣٥,٩٥٨ - PCT/US٢٠١٢/٠٢٢٢٩١ (٣١)

٢٥.٠١.٢٠١١. - ٢٤/٠١/٢٠١٢ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٧ D ٢١٣/٠٤;A ٠١ N ٤٣/٤٠ (٥١)

-١٩

٢٠١٣٠٨١٢٧٧ (٢١)

٠٦/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

ـ حسام الدین حلمى ابراھیم مصطفى السبع ـ مصر ٢دمحم زیدان على ولى الدین ـ مصر -١ (٧١)

ـ حسام الدین حلمى ابراھیم مصطفى السبع  ٢دمحم زیدان على ولى الدین -١ (٧٢)

(٧٤)

قناع حنجرى مدخل النبوبھ القصبھ الھوائیھ متعدد االتجاھات (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ M ١٦/٠٠ (٥١)

-٢٠



١٢ ١٢

٢٠١٣١٠١٦٤٧ (٢١)

٢٤/١٠/٢٠١٣ (٢٢)

CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL INC.

 UNITED STATES OF AMERICA

(٧١)

KAMATH, Ramesh (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

وسیلة إغالق مزدوجة الجدار (٥٤)

٦١/٤٨٠,٧٤٠ - PCT/US٢٠١٢/٠٣٥٤٢٢ (٣١)

٢٩.٠٤.٢٠١١. - ٢٧/٠٤/٢٠١٢ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٥ D ٤١/٠٤ (٥١)

-٢١

٢٠١٣١١١٨٠٠ (٢١)

٢٤/١١/٢٠١٣ (٢٢)

GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY GMBH- SWITZERLAND (٧١)

QUENAUT, Johann-AGA, Vipluv (٧٢)

قناھد ودیع رز (٧٤)

مصنع طاقھ حراریھ شمسیھ (٥٤)

١١١٦٨٩٧٩.٠ - PCT/EP٢٠١٢/٠٦٠٦١٧ (٣١)

٠٧.٠٦.٢٠١١. - ٠٥/٠٦/٢٠١٢ (٣٢)

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠١ K ٣/١٢;F ٢٢ B ١/٠٠;F ٠٣ G ٦/٠٦;F ٠١ K ٧/٠٢ (٥١)

-٢٢



١٣ ١٣

٢٠١٣١٢١٨٩٤ (٢١)

١١/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL INC

UNITED STATES OF AMERICA

(٧١)

BASHYAM, Navaneeth (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

َّسداده ذات اداء محسن
(٥٤)

٦١/٤٩٦,٨٩٥ - PCT/US٢٠١٢/٠٤٢٣٦٨ (٣١)

١٤.٠٦.٢٠١١. - ١٤/٠٦/٢٠١٢ (٣٢)

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٦٥ D ٤١/٣٤ (٥١)

-٢٣

٢٠١٣١٢١٩٨٧ (٢١)

٢٦/١٢/٢٠١٣ (٢٢)

١-LINDE AKTIENGESELLSCHAFT- GERMANY

٢-BASF SA- GERMANY

(٧١)

MACHHAMMER, Otto-KERN, Matthias-BODE, Andreas-GUZMANN,
Marcus-SCHNEIDER, Christian-KLINGLER, Dirk-HORMUTH, Wolfgang
Alois-KOLIOS, Grigorios-GOKE, Volker-MASS, Hans-JUrgen

(٧٢)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى (٧٤)

عملیة النتاج غاز صناعي (٥٤)

١٠ ٢٠١١ ١٠٦ ٦٤٢.٣ - PCT/EP٢٠١٢/٠٠٢٨٣٧ (٣١)

٠٥.٠٧.٢٠١١. - ٠٥/٠٧/٢٠١٢ (٣٢)

DE - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ B ٣١/٠٢; ٣/٣٤ (٥١)

-٢٤



١٤ ١٤

٢٠١٤٠٢٠٢٨٦ (٢١)

٢٦/٠٢/٢٠١٤ (٢٢)

كمال مظھر دمحم حسن ـ مصر  (٧١)

كمال مظھر دمحم حسن ـ مصر  (٧٢)

(٧٤)

مبین بالصوت والضوء رقم الفیوز المحروق في السیارة أو التوك توك  (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢١ K ٢٣/٠٠ (٥١)

-٢٥

٢٠١٤٠٩١٤٥٩ (٢١)

١٤/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

PURAPIPE HOLDING LTD.- CYPRUS (٧١)

OPHAUG, Arvid (٧٢)

رجائى الدقى و شركاهمحمود  (٧٤)

خط انابیب متعدد الطبقات من مادة بولیمر ، و جھاز لصنع خط االنابیب متعدد الطبقات و طریقة 
لصنع خط االنابیب متعدد الطبقات

(٥٤)

٢٠١٢٠٣٠٢ - PCT/NO٢٠١٣/٠٥٠٠٥١ (٣١)

١٤.٠٣.٢٠١٢. - ١٤/٠٣/٢٠١٣ (٣٢)

NO - NO (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٢٩ C ٤٧/٠٦; ٧٠/٠٨; ٧٠/٥٢;F ١٦ L ٩/١٩;F ١٦ L ١/١٢; ٩/١٢٨;B
٣٢ B ١/٠٨

(٥١)

-٢٦



١٥ ١٥

٢٠١٤٠٩١٥٥١ (٢١)

٢٩/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

میشیل توفیق باخوم ـ مصر  (٧١)

میشیل توفیق باخوم ـ مصر  (٧٢)

راھیم میخائیلوفیق زكى إب (٧٤)

جھاز وطریقة لختم العجین وثقبھ (٥٤)

١٤/٠٤٦.٩٥٧ (٣١)

٠٥.١٠.٢٠١٣. (٣٢)

US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٢٣ L ١/٠٠ (٥١)

-٢٧

٢٠١٤٠٩١٥٥٧ (٢١)

٢٩/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

UNICHARM CORPORATION- JAPAN (٧١)

SAKAGUCHI, Satoru (٧٢)

سمراحمد اللباد (٧٤)

حفاضة لالستخدام مرة واحدة (٥٤)

٠٨٣٠٤٧-٢٠١٢ - PCT/JP٢٠١٣/٠٥٩٣٤٠ (٣١)

٣٠.٠٣.٢٠١٢. - ٢٨/٠٣/٢٠١٣ (٣٢)

JP - JP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١  F١٣/٤٩, A٦١F ١٣/٥٦ (٥١)

-٢٨



١٦ ١٦

٢٠١٤١٠١٥٨٤ (٢١)

٠٢/١٠/٢٠١٤ (٢٢)

LINDE AKTIENGESELLSCHAFT- GERMANY (٧١)

PHAM DUC, Tuat-SCHMIGALLE, Holger (٧٢)

لملكیھ الفكریھلعبد الھادى مكتب  (٧٤)

.ّعملیھ لفصل االولیفینات في حالھ تصدع معتدل (٥٤)

١٠ ٢٠١٢ ٠٠٦ ٩٩٢.٨ - PCT/EP٢٠١٣/٠٠٠٩٧٣ (٣١)

٠٥.٠٤.٢٠١٢. - ٠٢/٠٤/٢٠١٣ (٣٢)

DE - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-B٠١D ٥٣/١٤, C٠٧C ٤/٠٤, C١٠G ٩/٣٦ (٥١)

-٢٩

٢٠١٤١٠١٦٠٢ (٢١)

٠٨/١٠/٢٠١٤ (٢٢)

SERVICES PETROLIERS TECHNOLOGY B.V- HOLLAND (٧١)

LEE, Jesse C.-LAFITTE, Valerie-ALI, Syed A.-SULLIVAN, Philip F. (٧٢)

الدیبمفید كمالعمرو (٧٤)

.موائع وطرق تتضمن سیلیولوز بحجم النانو (٥٤)

٦١/٦٢٤,٠٣٨-١٣/٨٣٤,٨٤١ - PCT/US٢٠١٣/٠٣٥٣٧٢ (٣١)

١٥.٠٣.٢٠١٣. - ١٣.٠٤.٢٠١٢. - ٠٥/٠٤/٢٠١٣ (٣٢)

  - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E٢١B ٤٣/٢٢ (٥١)

-٣٠



١٧ ١٧

٢٠١٤١٠١٧٠١ (٢١)

٢٣/١٠/٢٠١٤ (٢٢)

COES COMPANY SRL- ITALY (٧١)

BIZZARRINI, Giuseppe (٧٢)

للملكیة الفكریةشركة سماس (٧٤)

حشیة انزالقیة مركبة لوصالت عالیة الضغط (٥٤)

- PCT/IT٢٠١٢/٠٠٠١١٨ (٣١)

 - ٢٤/٠٤/٢٠١٢ (٣٢)

 IT (٣٣)

Int.Cl.٨-F ١٦ L ٢٣/١٨;&F ١٦ J ١٥/٠٢ (٥١)

-٣١

٢٠١٤١٢٢٠٥٦ (٢١)

٢١/١٢/٢٠١٤ (٢٢)

Unilever Plc- UNITED KINGDOM (٧١)

GHOSH, Somnath-RAJANARAYANA, Venkataraghavan-
RAMANUJAPURAM, Anirudh, Anandampillai-ALENCHERRY, Tinto,
Johnichan

(٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

طریقھ لتنقیھ ماء باستخدام نزع ایونى سعوي (٥٤)

١٢١٧٧٤٤٥.٩ - PCT/EP٢٠١٣/٠٦٢٠٠٨ (٣١)

٢٣.٠٧.٢٠١٢ - ١١/٠٦/٢٠١٣ (٣٢)

EP-EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ١/٤٦٩ (٥١)

-٣٢



١٨ ١٨

٢٠١٤١٢٢١٠٩ (٢١)

٣١/١٢/٢٠١٤ (٢٢)

Linde Aktiengesellschaft- GERMANY (٧١)

SCHMIDT, Gunther-FRITZ, Helmut-WALTER, Stefanie (٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى (٧٤)

ي بالبخار في أفران التكسیرعملیة لتحضیر األولیفینات بواسطة التكسیر الحرار (٥٤)

١٢٠٠٥٧٨٢.٣ - PCT/EP٢٠١٣/٠٠٢٣٤٧ (٣١)

٠٩.٠٨.٢٠١٢ - ٠٦/٠٨/٢٠١٣ (٣٢)

EP-EP (٣٣)

Int.Cl.٨-C ١٠ G ٩/٣٦ (٥١)

-٣٣

D١٢٠١٢٠٣٠٣٩٤ (٢١)

٠٤/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

IMERYS PIGMENTS, INC. UNITED STATES OF AMERICA (٧١)

MCAMISH, Larry (٧٢)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

ألیاف قصیرة تحتوى على راتنج بولیمري واحد ومادة مالئة مغلفة واحدة (٥٤)

٥٥٩.٤٣٧١/١٢ - PCT/US٢٠١٠/٠٤٧٧٢٢ (٣١)

٠٤/٠٩/٢٠٠٩ - ٠٢/٠٩/٢٠١٠ (٣٢)

US- US (٣٣)

Int.Cl.٨-D ٠١ D ٥/٢٦;D ٠١ D ٥/٢٢ (٥١)

-٣٤



انبی
٢٠١٦سبتمبربالبراءات الصادرة خالل شھر

١٩



٢٠ ٢٠

٢٧٧٠٠ (١١)

٢٠١٤٠١٠١٣٥ (٢١)

٢٩/٠١/٢٠١٤ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED

P.O. Box ٤٧٤٠ Houston, Texas ٧٧٢١٠٤٧٤٠  - US

(٧١)

SLOAN, James T.-SCHNEIDER, David E-HOPMANN, Don A.-
MCDANIEL, Robert-GARR, Ronald J.

(٧٢)

(٧٣)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

مشغل معادل الضغط غیر حساس لضغط األنابیب ألداة حفر بئر وطریقة  (٥٤)

١٣/٢١٠,٩٩٩ - PCT/US٢٠١٢/٠٤٩٤٣٩ (٣١)

١٦.٠٨.٢٠١١. - ٠٣/٠٨/٢٠١٢ (٣٢)

١-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ٣٤/١٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٠٢ (١١)

٢٠١٤٠٢٠٢٧٠ (٢١)

٢٥/٠٢/٢٠١٤ (٢٢)

PRIVATE LIMITEDDORF KETAL CHEMICALS )INDIA(

An Indian Company Dorf Ketal Tower, D'Monte Street Orlem, Malad (W)
Mumbai ٤٠٠٠٦٤ Maharashtra - IN

(٧١)

SUBRAMANIYAM, Mahesh (٧٢)

(٧٣)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

تركیب مضاف لكبح وتثبیط بلمرة الستایرین وطریقة لتحضیرة (٥٤)

٢٤٠٣/MUM/٢٠١١ - PCT/IN٢٠١٢/٠٠٠٥٥٣ (٣١)

٢٦.٠٨.٢٠١١. - ١٧/٠٨/٢٠١٢ (٣٢)

٢-

IN - IN (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٧ C ٧/٢٠;C ٠٨ F ٢/٤٠;C ٠٨ F ١٢/٠٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٧٠٣ (١١)

٢٠١٠٠٣٠٣٧٥ (٢١)

٠٨/٠٣/٢٠١٠ (٢٢)

MALLINCKRODT LLC

٦٧٥ McDonnell Boulevard,P.O. BOX. ٥٨٤٠ ST.LOUIS, MISSOURI ٦٣١٣٠
US

(٧١)

BARBOSA, Luis, A.M.M. (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

تركیبة وطریقة لفصل انواع معادن متعددة التكافؤ من الشوائب (٥٤)

٠٧١٧٦١٢.٦ - PCT/US٢٠٠٨/٠٧٥٧٥٩ (٣١)

١٠.٠٩.٢٠٠٨. - ١٠/٠٩/٢٠٠٨ (٣٢)

٣-

GB - GB (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠١ G ٣٩/٠٠;G ٢١ F ٩/١٢;G ٢١ C ١٩/٤٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٠٥ (١١)

٢٠١٣١١١٧٤٨ (٢١)

١٤/١١/٢٠١٣ (٢٢)

SAINT – GOBAIN GLASS FRANCE

١٨ Avenue D'alsace F-٩٢٤٠٠ Courbevoie, FR

(٧١)

CLABAU, Frederic (٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

طبقھ مانعھ للقلوى (٥٤)

١١٥٤٦٩٨ - PCT/FR٢٠١٢/٠٥١١٦٦ (٣١)

٣٠.٠٥.٢٠١١. - ٢٤/٠٥/٢٠١٢ (٣٢)

٤-

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٣ C ١٧/٣٤ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢١



٢٢ ٢٢

٢٧٧٠٦ (١١)

٢٠١٣٠٢٠٢٩٢ (٢١)

٢٤/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

-GOBAIN ISOVERSAINT -٢MALLIER,JEANLOUIS -١

١٨-١ Avenue d'Alsace F-٩٢٤٠٠ Courbevoie (FR) ٤٦٢-٢ RUE DE LA
REPUBLIQUE F ٦٠٢٩٠, FR

(٧١)

MALLIER, Jean-Louis-ROUSSELET, Guillaume-RONCUZZI, Claudio-
DOUCE, Jerome

(٧٢)

ناھد ودیع رزق ترزى  (٧٤)

وطریقة النتاجھ, تركیبة لمعالجة االلیاف المعدنیة بمادة غرویة تحتوى على راتنج فینولى (٥٤)

١٠٥٦٨٠٣ – PCT/FR٢٠١١/٠٥١٩٦٩ (٣١)

٢٧.٠٨.٢٠١٠. – ٢٦/٠٨/٢٠١١ (٣٢)

٥-

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨- C ٠٨ G ١٤/٠٦;F ١٦ L ٥٩/٠٠;C ٠٨ K ٥/٢١;C C ٠٣ C ٢٥/٣٤; ٠٩ J
١٦١/٣٤;C ٠٨ K ٥/٠٥٣,

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٠٧ (١١)

٢٠١١١١٢٠١٤ (٢١)

٣٠/١١/٢٠١١ (٢٢)

ORTLOFF ENGINEERS LTD- PRODUCTS LP.E.M.S

٦٧١٥ Theall Houston, TX ٧٧٠٦٦ (US)-٤١٥ West Wall, Suite ٢٠٠٠ Midland,
TX ٧٩٧٠١ (US)

(٧١)

JOHNKE, Andrew, F.-LEWIS, Larry, W.-WILKINSON, John, D.-LYNCH,
Joe, T.-HUDSON, Hank, M.-CUELLAR, Kyle, T.

(٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

جة غاز ھیدروكربونىعملیة وجھاز لمعال (٥٤)

٦١/١٨٦,٣٦١-١٢/٦٨٩,٦١٦ - PCT/US٢٠١٠/٠٢٦١٨٥ (٣١)

١٩.٠١.٢٠١٠. - ١١.٠٦.٢٠٠٩. - ٠٤/٠٣/٢٠١٠ (٣٢)

٦-

US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ D ٥٣/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٣ ٢٣

٢٧٧١٠ (١١)

٢٠١١٠٨١٣٦٣ (٢١)

١٤/٠٨/٢٠١١ (٢٢)

CHRYSO -LAFARGB

١٩, Place de la R - sistance F-٩٢٤٤٠ Issy Les Moulineaux (FR)-٦١ rue des
Belles Feuilles F-٧٥١١٦ Paris (FR)

(٧١)

SGRO, Isabelle-BOUSTINGORRY, Pascal-RINALDI, David-NARANJO,
Horacio-PELLERIN, Bruno-LAYE, Jean-Michel-SABIO, Serge

(٧٢)

(٧٣)

او نادیھ ھارون/ماجده ھارون و (٧٤)

رباط ھیدرولى سریع الجزاء و مبانى خراسانیھ تحتوى على ملح الكالسیوم (٥٤)

٠٩ ٠٠ ٧٠٦ - PCT/IB٢٠١٠/٠٥٠٦٩٤ (٣١)

١٧.٠٢.٢٠٠٩. - ١٦/٠٢/٢٠١٠ (٣٢)

٧-

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٤ B ٢٢/٠٨; ٢٨/٠٢; ٢٤/٢٦ (٥١)

سنة٢٠: ةمدة الحمای



٢٤ ٢٤

٢٧٧١٣ (١١)

٢٠٠٧٠٨٠٩٢٣ (٢١)

٢٩/٠٨/٢٠٠٧ (٢٢)

E.I.DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY

١٠٠٧ MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE ١٩٨٩٨ US, US

(٧١)

PERTI, DEEPAK-MINOR, BARBARA, HAVILAND-RAO, VELLIYUR,
NOTT, MALLIKARJUNA

(٧٢)

للبادسمر أحمد ا (٧٤)

رباعى فلورو ایثان٢.١.١.١ـ رباعى فلورو بوبین و ٣.٣.٢.٢تتضمن فلورولفینھتركیب (٥٤)

٦٠/٧٣٢.٧٦٩-٦٠/٧١٠.٤٣٩-٦٠/٦٥٨.٥٤٣ - PCT/US٢٠٠٦/٠٠٨١٦٤ (٣١)

٠٣.٠٤.٢٠٠٥. - ٢٣.٠٨.٢٠٠٥. - ٠١.١١.٢٠٠٥. - ٠٣/٠٣/٢٠٠٦ (٣٢)

٨-

US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٨ J ٩/١٤;C ٠٩ K ٥/٠٤;C ٠٩ K ٣/٣٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧١٤ (١١)

٢٠١٤٠٥٠٧١٨ (٢١)

٠٤/٠٥/٢٠١٤ (٢٢)

METALLI INI-ETTATI S SOCIETA 'SOMIPRESS

٤, Via S. Scandalli I-٦٠٠٢٢ Castelfidardo (IT), N.A, IT

(٧١)

SERENELLINI, Paolo-MANDOLESI, Andrea-QUINTABA', Andrea-
GIORGETTI, Gianluca

(٧٢)

سمراحمد اللباد  (٧٤)

موقد غازي ذو شعلھ موجھھ الى الداخل (٥٤)

AN٢٠١١A٠٠٠١٥١ - PCT/EP٢٠١٢/٠٧١٧٥٢ (٣١)

٠٤.١١.٢٠١١. - ٠٢/١١/٢٠١٢ (٣٢)

٩-

IT - IT (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٢٣ D ١٤/٠٨ (٥١)

سنة٢٠: یةمدة الحما



٢٥ ٢٥

٢٧٧١٥ (١١)

٢٠١٢٠٢٠٢٣٢ (٢١)

١٢/٠٢/٢٠١٢ (٢٢)

Panasonic CORPORORATION         - ٦١-١-٢ SHIROMI, CHUO-KU JP

١٠٠٦,OAZA KADOMA,KADOMA-SHI,OSAKA ٥٧١٨٥٠١, JP

PANNSONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD

(٧١)

KIMURA, Tomohiro-PETROV, Mihail (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

جھاز وطریقھ انتقال واستقبال، وطریقھ للحصول على مجموعات متعدده االبعاد (٥٤)

٠٩١٦٨٣٧٠.٦ - PCT/JP٢٠١٠/٠٠٥٠٧٨ (٣١)

٢١.٠٨.٢٠٠٩. - ١٧/٠٨/٢٠١٠ (٣٢)

١٠-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠٤ B ٧/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: لحمایةمدة ا

٢٧٧١٦ (١١)

٢٠١٣٠٤٠٥٧٢ (٢١)

٠٤/٠٤/٢٠١٣ (٢٢)

)ھانعجالن واخو(ھ نشركة عجالن بن عبد العزیز العجالن واخوا

ـ المملكة السعودیة١١٥٤١الریاض ـ ٤٢٤٦٨- ب.ص

(٧١)

جالنعالدمحم بن العزیز بن عجالن ال (٧٢)

(٧٣)

سماس للملكیھ الفكریھ (٧٤)

تركیبة قماش لصناعة ثوب شتوى مبطن بالفرو (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

١١-

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٤١ D ٥/٠٠;A ٤١ D ٣١/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٦ ٢٦

٢٧٧١٧ (١١)

٢٠١٣٠٢٠٢٣٠ (٢١)

١٢/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

OMYA DEVELOPMENTAG

Baslerstrasse ٤٢ CH-٤٦٦٥ Oftringen (CH, N.A, CH

(٧١)

POFFET, Martine-BURI, Matthias-SKOVBY, Michael-BLUM, Rene,
Vinzenz

(٧٢)

OMYA DEVELOPMENTAG

Baslerstrasse ٤٢ CH-٤٦٦٥ Oftringen (CH)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

ال الملح وماء عذببحجم المیكرون إلعادة التمعدن لماء مز٣CaCOنظام حقن مالط  (٥٤)

٦١/٤٠١,٨٥٤-١٠١٧٢٧٧١.٧ - PCT/EP٢٠١١/٠٦٣٧٧٣ (٣١)

١٣.٠٨.٢٠١٠. - ٢٠.٠٨.٢٠١٠. - ١٠/٠٨/٢٠١١ (٣٢)

١٢-

EP - US - EP - US (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ١/٦٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧١٩ (١١)

٢٠١٤٠٥٠٧٧٨ (٢١)

١٤/٠٥/٢٠١٤ (٢٢)

-REAL CASA DE LA-FaBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
MONEDA

C/ Jorge Juan, ١٠٦ E-٢٨٠٠٩ Madrid (ES), N.A, ES

(٧١)

ZAMORANO DE BLAS, Julian (٧٢)

سمر احمد اللباد (٧٤)

جسم یشتمل على منطقھ من سطحھ مناسبھ لعرض مجموعھ من الصور (٥٤)

١١٣٨٢٣٥٥.٣ - PCT/EP٢٠١٢/٠٧٢٨٠٩ (٣١)

١٨.١١.٢٠١١. - ١٦/١١/٢٠١٢ (٣٢)

١٣-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٤٤ C ٢١/٠٠;B ٢٣ C ١٥/٠٠;B ٢١ C ٥١/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧ ٢٧

٢٧٧٢٠ (١١)

٢٠١٤٠٣٠٤٨١ (٢١)

٢٦/٠٣/٢٠١٤ (٢٢)

P.ANEL GREEN POWER S

Viale Regina Margherita, ١٢٥ I-٠٠١٩٨ Roma (IT)

(٧١)

PIANO, Renzo-LA PEGNA, Luigi (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

ریشھ توربین ریاح وطریقھ لتجمیع الریشھ (٥٤)

RM٢٠١١A٦١/٥٤٨,٠٧٨-٠٠٠٥١٧ - PCT/EP٢٠١٢/٠٦٩٢٠٠ (٣١)

٣٠.٠٩.٢٠١١. - ١٧.١٠.٢٠١١. - ٢٨/٠٩/٢٠١٢ (٣٢)

١٤-

IT - US - EB (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠٣ D ١/٠٦ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٢١ (١١)

٢٠١١١٠١٦٨٧ (٢١)

٠٩/١٠/٢٠١١ (٢٢)

PETROLIAM NASIONAL BERHAD - PETRONAS

Tower ١ PETRONAS Twin Towers Kuala Lumpur City Centre ٥٠٠٨٨
Kuala Lumpur (MY)

(٧١)

HOLBREY, John-RODRIGUEZ, Hector-ROGERS, Robin, Don (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

لتحضیر مركبات كالكوجینطریقة (٥٤)

٠٩٠٥٨٩٥.٩ - PCT/GB٢٠١٠/٠٥٠٥٥٠ (٣١)

٠٦.٠٤.٢٠٠٩. - ٣٠/٠٣/٢٠١٠ (٣٢)

١٥-

GB - GB (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٧ D ٢٣٣/٤٢ (٥١)

سنة٢٠:مدة الحمایة



٢٧٧٢٢ (١١)

٢٠١١١٢٢٠٧٤ (٢١)

١١/١٢/٢٠١١ (٢٢)

Wayne ,N  .MCKAY- ,JamesMADDOCKS

٢٢٦٤ Douglasbank Crescent, S.E. Calgary, Alberta T٢Z ٢B٧ (CA)

٢١ Cranleigh Park S.E. Calgary, Alberta T٣M ١H٣ (CA)

(٧١)

MADDOCKS, James-MCKAY, N. Wayne (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد (٧٤)

عملیھ الزالھ المكونات القابلھ للتكثیف من مائع (٥٤)

٦١/٢٥٥,١٠١ - PCT/CA٢٠١٠/٠٠١٠٨٧ (٣١)

١٣.٠٧.٢٠٠٩. - ١٢/٠٧/٢٠١٠ (٣٢)

١٦-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٠١ D ٥/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٢٣ (١١)

٢٠١١١٢٢١١٥ (٢١)

١٨/١٢/٢٠١١ (٢٢)

INCPYROTEK

٩٥٠٣ East Montgomery Avenue Spokane, WA ٩٩٢٠٦ (US)

(٧١)

TETKOSKIE, Jason-BRIGHT, Mark, A-HENDERSON, Richard, S.-
MORANDO, Jorge, A.-RITCHIE, Herbert

(٧٢)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

ائدجھاز نقل دوامي للدفق الز (٥٤)

٦١/١٨٧,٤٥٧ - PCT/US٢٠١٠/٠٣٨٥٩٧ (٣١)

١٦.٠٦.٢٠٠٩. - ١٥/٠٦/٢٠١٠ (٣٢)

١٧-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-F ٠١ D ٢٥/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٩ ٢٩

٢٧٧٢٤ (١١)

٢٠١٠٠٦٠٩٥٥ (٢١)

٠٨/٠٦/٢٠١٠ (٢٢)

CASALE S.A.

Via Giulio Pocobelli, ٦ CH-٦٩٠٠ Lugano-Besso (CH)

(٧١)

FILIPPI, Ermanno-RIZZI, Enrico-Tarozzo.Mirco (٧٢)

(٧٣)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

نظام تدعیم للوحات مبادل حرارى فى مفاعالت كیمیائیھ ثابتھ الحراره (٥٤)

٠٧٠٢٣٩٢٥.٦ - PCT/EP٢٠٠٨/٠٠٩٧٩٣ (٣١)

١١.١٢.٢٠٠٧. - ٢٠/١١/٢٠٠٨ (٣٢)

١٨-

EP - EP (٣٣)

Int.Cl.٨- B ٠١ J ٨/٠٢, F ٢٨ D ٩/٠٠; (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٢٨ (١١)

٢٠١٣٠٦١٠٩٠ (٢١)

٢٤/٠٦/٢٠١٣ (٢٢)

معھد بحوث البترول 

مصر . ش احمد الزھر ـ حى الزھور ـ مدینھ نصر ١

(٧١)

مد اسماعیل مقلدولید اح/ السید دمحم احمد على بكر ـ د/ د (٧٢)

(٧٣)

خالد على عبد الظاھر (٧٤)

معالجة مبدئیة لمحطات تحلیة میاة البحر بأصداف االمفستیجینا (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

١٩-

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-C ٠٢ F ١٠٣/٠٨;B ٠١ D ٢٤/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٠ ٣٠

٢٧٧٢٩ (١١)

٢٠٠٦٠٥٠٤١٩ (٢١)

٠٤/٠٥/٢٠٠٦ (٢٢)

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC (٧١)

LONG, LiLUQMAN, Mohammad      -yabannavar,asha -chen,bao-lu-
zaror,isabel-LU,xiaofeng-Lee,sang,hoon-Hurst,deborah

(٧٢)

(٧٣)

سمراحمد اللباد (٧٤)

CD٤٠المضاده  مضاد األجسام أحادیة النسیلة  (٥٤)

٦٠/٥٦٥٧١٠-٦٠/٥٢٥.٥٧٩-٦٠/٥١٧.٣٣٧-PCT/US٢٠٠٤/٠٣٧١٥٢ - (٣١)

٠٤.١١.٢٠٠٣. - ٢٦.١١.٢٠٠٣. - ٢٧.٠٤.٢٠٠٤. - ٠٤.١١.٢٠٠٤. - (٣٢)

٢٠-

US - US - US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-A ٦١ K ٣٩/٣٩٥, (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٣٠ (١١)

٢٠١٣٠١٠١٥١ (٢١)

٢٩/٠١/٢٠١٣ (٢٢)

BAKER HUGHES INCORPORATED

P.o. Box ٤٧٤٠ Houston, Texas ٤٧٤٠-٧٧٢١٠ (US)

(٧١)

DUAN, Ping-CHAKRABORTY, Soma-JOHNSON, Michael, H.-
AGRAWAL, Gaurav

(٧٢)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

مركب بولیمر بحجم نانو (٥٤)

١٢/٨٧٨,٥٣٨ - PCT/US٢٠١١/٠٤٣٠٣٣ (٣١)

٠٩.٠٩.٢٠١٠. - ٠٦/٠٧/٢٠١١ (٣٢)

٢١-

US - US (٣٣)

Int.Cl.٨-B ٨٢ B ٣/٠٠;C ٠٨ J ٣/٠٢;C ٠٨ L ١٠١/٠٠;C ٠٨ K ٩/٠٤;C ٠٨ K
٣/٠٤

(٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣١ ٣١

٢٧٧٣١ (١١)

٢٠١٤٠٦٠٩٢٣ (٢١)

٠٩/٠٦/٢٠١٤ (٢٢)

TENARIS CONNECTION LIMITED L

١١٢ Bonadie Street Kingstown (VC)

(٧١)

DARCIS, Philippe Pierre-AMATO, Stefano-AGUILAR ARMENDARIZ-
MAZZAFERRO, Gaston Mauro-COPPOLA,TOMMAS-
RAMON,ALBERTO

(٧٢)

محمود رجائى الدقى  (٧٤)

وصلة مسننھ لھا نموذج قاعدة  اسنان محسنھ (٥٤)

١٣/٣١٥,٣٥٤ - PCT/IB٢٠١٢/٠٥٦٥٩٧ (٣١)

٠٩.١٢.٢٠١١. - ٢١/١١/٢٠١٢ (٣٢)

٢٢-

US - IB (٣٣)

Int.Cl.٨-E ٢١ B ١٧/٠٤٢;F ١٦ L ١٥/٠٦;F ١٦ B ٣٣/٠٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٣٢ (١١)

٢٠١٤٠٥٠٧٩٥ (٢١)

١٨/٠٥/٢٠١٤ (٢٢)

 .LTDMEDIATEK SINGAPORE PTE

No.١ Fusionopolis Walk, #٠١-٠٣ Solaris Singapore (SG)

(٧١)

LEI, Shaw-Min-GUO, Xun-ZHAO, Liang (٧٢)

(٧٣)

رجائى الدقى و شركاه (٧٤)

طریقة وجھاز لتبسیط الشتقاق إعادة توجیھ ناقل الحركھ (٥٤)

PCT/CN٢٠١٢/٠٧٠٦١٧ - PCT/CN٢٠١٣/٠٧٠٥٤٢ (٣١)

١٩.٠١.٢٠١٢. - ١٦/٠١/٢٠١٣ (٣٢)

٢٣-

CN - CN (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠٤ N ٧/٣٢ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٢ ٣٢

٢٧٧٣٣ (١١)

٢٠١٢١٠١٧٤١ (٢١)

١١/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

TOTAL SA

٢, place Jean Millier La DE - fense ٦ F-٩٢٤٠٠ Courbevoie (FR)

(٧١)

WOIRIN, Jerome-BIGEX, Thibaud (٧٢)

دمحم دمحم بكیر (٧٤)

اداه تسخین الداه لنقل مائع یحتوى على ھیدروكربون  (٥٤)

١٠٥٢٨٤٥ - PCT/FR٢٠١١/٠٥٠٦٠٤ (٣١)

١٤.٠٤.٢٠١٠. - ٢٢/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

٢٤-

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-F١٧D ١/١٨;F ١٦ L ٥٣/٠٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٣٤ (١١)

٢٠١٢١٠١٧٤٠ (٢١)

١١/١٠/٢٠١٢ (٢٢)

TOTAL S.A.

٢, place Jean Millier La D - fense ٦ F-٩٢٤٠٠ Courbevoie (FR)

(٧١)

WOIRIN, Jerome-BIGEX, Thibaud (٧٢)

دمحم دمحم بكیر  (٧٤)

غطاء تسخین الداه لنقل مائع یحتوى على ھیدروكربون  (٥٤)

١٠٥٢٨٤٤ - PCT/FR٢٠١١/٠٥٠٥٦٠٣ (٣١)

١٤.٠٤.٢٠١٠. - ٢٢/٠٣/٢٠١١ (٣٢)

٢٥-

FR - FR (٣٣)

Int.Cl.٨-H ٠٥ B ٣/٣٦;F ١٧ D ١/١٨ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٣ ٣٣

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٣٤ ٣٤

(٢١)٢٠٠٩٠٦٠٨٤٨

(٢٢)٠٧/٠٦/٢٠٠٩

ارمیلك(٧١)

ناھد ودیع رزق(٧٤)

مركبــات وتركیبــات في صورة مثبطات إنزیم كیــناز بروتین (٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ارمیلك:مـــن
و:الـــى ىن ھ ج ارتیس ای ف

٠٦/٠٩/٢٠١٦:بـتاریخ

١-

(٢١)٢٠١١٠٤٠٥٢٦

(٢٢)٠٦/٠٤/٢٠١١

ذى سكریبس ریسیرش اینستیتیوت-ارمیلك(٧١)

ناھد ودیع رزق ترزى(٧٤)

المركبات التى تعمل على توسیع الخالیا الجذعیھ المكونھ للدم(٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ذى سكریبس ریسیرش اینستیتیوت-ارمیلك:مـــن
ى:الـــى ھ ج ارتیس ای نوف

٠٦/٠٩/٢٠١٦:بـتاریخ

٢-

(٢١)٢٠١١١٢٢١٨٠

(٢٢)٢٨/١٢/٢٠١١

ارمیلك(٧١)

ناھد ودیع رزق (٧٤)

. E.Gمراض الطفیلیھ مثل ایمیدازوالت منصھره وتركیبات تحتوي علیھا لعالج اال(٥٤)
MALARIA
نقل الملكیة :التقریر القانونى

ارمیلك:مـــن
ى:الـــى ھ ج ارتیس ای نوف

٠٦/٠٩/٢٠١٦:بـتاریخ

٣-



٣٥ ٣٥

(٢١)٢٠١٢٠١٠٠٥١

(٢٢)١٠/٠١/٢٠١٢

سكریبس ریسیرش انستتیوتذي-ارمیللك  ایھ دیالوار لیمیتد لیابیالتي كومباني(٧١)

ناھد ودیع رزق(٧٤)

تمایز الخالیا الجزعیھ الوسطیھ(٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ذي سكریبس ریسیرش انستتیوت-ارمیللك  ایھ دیالوار لیمیتد لیابیالتي كومباني:مـــن
ى:الـــى ھ ج ارتیس ای نوف

٠٧/٠٩/٢٠١٦:ریخبـتا

٤-

(٢١)٢٠١٢٠٦٠٩٩٦

(٢٢)٠٤/٠٦/٢٠١٢

نوفارتیس ایة جي-ارمیلك(٧١)

ناھد ودیع رزق(٧٤)

٩- PCSKمضادات (٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
نوفارتیس ایة جي-ارمیلك:مـــن
ى:الـــى ھ ج اریتس ای نوف

٠٨/٠٩/٢٠١٦:ریخبـتا

٥-

(٢١)٢٠١٤٠٢٠٢٢٠

(٢٢)١٧/٠٢/٢٠١٤

ارمیللك(٧١)

ناھد ودیع رزق(٧٤)

كیت كینیز-مركبات وتركیبات تعمل كمثبطات سى(٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ارمیللك:مـــن
ى:الـــى ھ ج ارتیس ای نوف

٠٦/٠٩/٢٠١٦:بـتاریخ

٦-



٣٦ ٣٦

(٢١)٢٠١٤٠٢٠٢٤٠

(٢٢)١٩/٠٢/٢٠١٤

ارمیللك- نوفارتیس أ ج(٧١)

ناھد ودیع رزق(٧٤)

مشتقات حلقیھ غیر متجانسھ ثنائیھ الحلقھ لعالج ارتفاع ضغط الدم الشریانى الرئوى(٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میللكار- نوفارتیس أ ج:مـــن
ى:الـــى ھ ج اریتس ای نوف

٠٦/٠٩/٢٠١٦:بـتاریخ

٧-

(٢١)٢٠١٤٠٨١٢٤٠

(٢٢)٠٣/٠٨/٢٠١٤

میریال لیمیتد(٧١)

ناھد ودیع رزق ترزي (٧٤)

تركیبات بیطریھ یتم تناولھا عن طریق الفم مبیده للفطریات تشتمل على عوامل نشطھ تعمل بشكل (٥٤)
نتظم ، وطرق استخدامھام

نقل الملكیة :التقریر القانونى
میریال لیمیتد:مـــن
ك:الـــى ال این میری

٢٠/٠٩/٢٠١٦:بـتاریخ

٨-

(٢١)٢٠١٤١١١٩٣١

(٢٢)٣٠/١١/٢٠١٤

آى أر أم  إل إل سى(٧١)

ناھد ودیع رزق ترزى(٧٤)

EGFRوتركیبات لتعدیل نشاط مركبات(٥٤)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
آى أر أم  إل إل سى:مـــن
ى:الـــى ھ ج ارتیس ای نوف

٠٧/٠٩/٢٠١٦:بـتاریخ

٩-



٣٧ ٣٧

بیان
بتعدیل اسم الشركة 



٣٨ ٣٨

(٢١)٢٠١٢٠٨١٣٦٧

(٢٢)٠٥/٠٨/٢٠١٢

شركھ محدوده-ال تي دي  . زیبو ناترجي  كیمیكال اندیستري سي اوه (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

جھاز محرك تفاضلي لدرجھ الحراره(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شركھ محدوده- ال تي دي  . زیبو ناترجي  كیمیكال اندیستري سي اوه :ـــنم

ال تى دى. شاندونج ناتیرجى إینرجى تكنولوجى سى أوه  :الـــى
٢٧/٠٩/٢٠١٦:بـتاریخ

١-

(٢١)٢٠١٤٠٨١٣٦٥

(٢٢)٢٨/٠٨/٢٠١٤

سیرفیسس كوربوریشن& توشیبا الیفستایل  برودیكتس - كابوشیكى كایشا توشیبا(٧١)

ناھد ودیع رزق ترزى(٧٤)

غسالة أوتوماتیكیة(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سیرفیسس كوربوریشن& توشیبا الیفستایل  برودیكتس - كابوشیكى كایشا توشیبا:مـــن
توشیبا لیف ستایل برودكتس اند سیرفیسیز كوربوریشین :الـــى

٠٧/٠٩/٢٠١٦:بـتاریخ

٢-



بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 

٣٩



٤٠ ٤٠

میكروبان برودكتس كومباني:یـعلــن 

الوالیات المتحدة --٢٨٠٧٨ان سي , ھنترسفیل, ١٢٥سویت , فانستوري درایف١١٥١٥:المركز العــام
الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, كیةاالمری

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢١/٠١/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٢٦٠٧٠لبراءة االختراع رقم 

تركیبھ خزفیھ مزججھ مضاده للمیكروبات :فى شـــأن

المار, الفین, كامبیل:ل ـیـوكــال

١

میبیول اي ان سي:یـعلــن 

, N.A, الیابان-٠٠٧٥. ٢٥٤كین -كاناجاوا  - ناكاھارا ھیراتسوكا شي. ٨-٢٥- ١:المركز العــام
الیابان

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٩/١٢/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٢٥٣٦١لبراءة االختراع رقم 

ات نظام زراعة نب:فى شـــأن

ھیروشي یوشیوكا- اكیھیرو اوكاموتو-یویشي موري-مانابو فوجي:ل ـیـوكــال

٢



٤١ ٤١

بیان 
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



٤٢ ٤٢

(٢١)٢٠١٠١٠١٨٢٤

(٢٢)٢٨/١٠/٢٠١٠

. سولوشن -شركة محدودة یابانیة كوبیلكو ایكو  -ال تي دي  . سي اوه . سولوشن -كوبیلكو ایكو  (٧١)
شركة محدودة یابانیة-ال تي دي  . سي اوه 

, الیابان-٠٠٧٢-٦٥١ھیوجو . شي . كوبي . كي یو - شیو  . شومي ١. شو -واكینوھاما  ٧٨- ٤
N.A ,الیابان

طریقھ وجھاز النتاج الماء العذب وطریقھ وجھاز لتحلیھ ماء البحر(٥٤)

سمر اللباد(٧٤)

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

١-

(٢١)٢٠٠٨٠٢٠١٩٢

(٢٢)٠٣/٠٢/٢٠٠٨

شركھ محدوده انجلیزیھ-جالیني اسوكیاتیس ال تي دي  (٧١)

بریطانیا, N.A, انجلترا-جیبرالتار  . ماین سترایت ٢٦فیكتوریا ھویس ٤١/٤٢سوویت 

نظام قابل للتشغیل البیني وطریقھ إلداره خدمات متعدده لتحدید الموضع (٥٤)

سمر أحمد اللباد(٧٤)

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

٢-

(٢١)٢٠١٠٠٤٠٥٦٨

(٢٢)١١/٠٤/٢٠١٠

سیالنسى انترناشیونال كوربوریشن(٧١)

, N.A, ، الوالیات المتحده االمریكیھ٧٥٢٣٤ویست ال بى جى فریواى ، داالس ، تكساس ١٦٠١
الوالیات المتحدة االمریكیة

استیك مع انتاجیھ محسنھ      طریقھ وجھاز لتحضیر حمض(٥٤)

مكتب عبد الھادى (٧٤)

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

٣-



٤٣ ٤٣

(٢١)٢٠١٠٠٧١٢٢٦

(٢٢)١٩/٠٧/٢٠١٠

سمیر دمحم یوسف بدوى (٧١)

مصر, 

نظام للتحكم فى المبانى ذو خاصیھ التحكم عن طریق العین البشریھ  (٥٤)

(٧٤)

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

٤-

(٢١)٢٠١٠٠٧١٢٥٦

(٢٢)٢٦/٠٧/٢٠١٠

المركز القومى للبحوث(٧١)

مصر, N.A, الدقى-المركز القومى للبحوث مكتب اتصال براءات االختراع  / شارع التحریر٣٣

ق المعالجھ بالتشعیع االلكترونىطباعھ االلیاف الطبیعیھ والتخلیقیھ بصبغات االحواض عن طری(٥٤)

المركز القومى للبحوث(٧٤)

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

٥-

(٢١)٢٠١٠٠٨١٣٤١

(٢٢)٠٩/٠٨/٢٠١٠

المركز القومى للبحوث(٧١)

مصر, N.A, ش التحریر بالدقي المركز القومي للبحوث

تجدید واعاده تدویر االطارات المستعملھ(٥٤)

(٧٤)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلباء بعض التعدیالت لموضوعأو إجر

٦-



٤٤ ٤٤

(٢١)٢٠١٠١٢٢١٦٥

(٢٢)٢١/١٢/٢٠١٠

سیلفا، كالدیو(٧١)

إیطالیا, N.A, ایطالیا) بى اى(بیلال بافیجنانو ١٣٩٠٠- ،اى١٨فیا كاسكینا، لوتتافیانا، 

ه بصریھ، طریقھ النتاجھا واستخدامھا فى مضاد تزییف تسمیھ احادیھ الكلمھ للتخزین بواسطھ اجھز(٥٤)
وفى تعریف المنتجات

جورج عزیز عبد الملك (٧٤)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
بالفكرة المقدمة ومرفقات الطلأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٧-

(٢١)٢٠١٢٠٣٠٤٨٧

(٢٢)٢٠/٠٣/٢٠١٢

شركھ مساھمھ امریكیھ-اي ان سي  . سرجانتس بي اي تي كار برودیكتس (٧١)

الوالیات المتحدة , N.A, امریكا- ٦٨١٣٠ان اي . اوماھا . تي اتش بالزا١٥٨سوث ٢٦٢٥
االمریكیة

تركیبھ عالیھ الفعالیھ مبیده لالفات(٥٤)

سمر اللباد (٧٤)

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

٨-

(٢١)٢٠١٢٠٤٠٦٨٤

(٢٢)١١/٠٤/٢٠١٢

التكنولوجیةصندوق العلوم و التنمیة (٧١)

, N.A, شارع القصر العیني، القاھرة١٠١مبنى وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، الدور الثاني ـ 
مصر

CMV٥المتحور بمحفز ٩- MMPتجھیز حامل جین (٥٤)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم(٧٤)

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

٩-



٤٥ ٤٥

(٢١)٢٠١٢٠٤٠٧٩٦

(٢٢)٢٩/٠٤/٢٠١٢

جرینسینتر كندا- رسیتى ات كینجستون;١٧٠٠&#كوینز یوني(٧١)

برینسیس ستریت ، كینجستون ، ٩٤٥--كندا, N.A, دا، كن٦ان٣ال ٧كینجستون ، اونتاریو كیھ
كندا, N.A, .، كندا٦ان٣ال ٧اونتاریو كیھ

مذیبات ترطیب قابلھ للتغییر وطرق لالستخدام من ذلك(٥٤)

سونیا فائق فرج(٧٤)

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

١٠-

(٢١)٢٠١٢٠٥٠٨١٢

(٢٢)٠٣/٠٥/٢٠١٢

حاتم دمحم عبدالراضى عبدالمنعم(٧١)

مصر, N.A, جرجا قریة بیت داوود-جمھوریة مصر العربیة محافظة سوھاج  

ات فى المترو والقطار  جھاز عارض اسماء المحط(٥٤)

حاتم دمحم عبدالراضى عبدالمنعم(٧٤)

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

١١-

(٢١)٢٠١٢٠٦١٠٥٧

(٢٢)١٠/٠٦/٢٠١٢

طاھر دمحم فتحي عبده مصطفى(٧١)

مصر, N.A, ٦شقة- مدینة الشباب  ١٢٦عماره -مدینة العبور  -القاھرة  

T٢٥Jباربولیك التمدد واالنكماش (٥٤)

طاھر دمحم فتحي عبده مصطفى(٧٤)

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

١٢-



٤٦ ٤٦

(٢١)٢٠١٢٠٧١١٩٤

(٢٢)٠١/٠٧/٢٠١٢

محمود على بركات البنا(٧١)

مصر, N.A, میت البز-مركز زفتى  -محافظھ الغربیھ  

للبترولوقود جاف بدیل (٥٤)

محمود على بركات البنا(٧٤)

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

١٣-

(٢١)٢٠١٢٠٧١٢٧٦

(٢٢)١٨/٠٧/٢٠١٢

ینینج سیرفسیز لیمتدایل م(٧١)

جنوب , N.A, ذا وودالندس ، وودالندس دریف ، وودمید ، ساندتون ، جنوب أفریقیا٢٤أو / سي 
افریقیا

طریقھ النتاج الكحول من الغلیسیرول(٥٤)

دمحم عبد العال عبد العلیم (٧٤)

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

١٤-

(٢١)٢٠١٢٠٨١٤٠٥

(٢٢)١٣/٠٨/٢٠١٢

.ج.سینجینتا بارتیسباشن أ-سینجینتا لیمتد(٧١)

GU٢٧YHث غیلدفورد، ساري المركز اإلقلیمي األوروبي بریستلي الطریق ساري مجمع البحو
)GB( ,N.A ,سویسرا  -باسیل٤٠٥٨- سى اتش, ٢١٥شفالدالیة - بریطانیا- ,N.A ,سوازیالند

مخالیط مبیده لالفات تحتوى مشتقات ایزوكازولین و عوامل بیولوجیھ مبیده للحشرات او مبیده (٥٤)
للعنكبیات

سھیر میخائیل رزق(٧٤)

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

١٥-



٤٧ ٤٧

(٢١)٢٠١٣٠٢٠٢٨٨

(٢٢)٢٤/٠٢/٢٠١٣

صندوق العلوم و التنمیھ التكنولوجیھ(٧١)

, N.A, شارع القصر العیني، القاھره١٠١عالي و البحث العلمي، الدور السابع ـ مبنى وزاره التعلیم ال
مصر

المراكم الھیدرولیكیھ ذاتیھ تغییر وضبط نطاق ضغط التشغیل(٥٤)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم(٧٤)

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

١٦-

(٢١)٢٠١٣٠٣٠٤٨٧

(٢٢)٢٤/٠٣/٢٠١٣

شركھ محدوده انجلیزیھ-دافي بروسیس تكنولوجي لیمتید(٧١)

ال ٢٦دبلیو : ب . لندن ص : انجلترا المدینھ  -ال جي ٢٦لندن دبلیو . تراس . ایستبورن ١٠
بریطانیا, N.A, جي

عملیـھ ونظـام(٥٤)

سمر احمد اللباد(٧٤)

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

١٧-

(٢١)٢٠١٣٠٥٠٨٢٠

(٢٢)١٤/٠٥/٢٠١٣

دمحم السید دمحم ابراھیم عمر(٧١)

مصر, N.A, القاھره-حلوان - مدینھ الموظفین - عبد الرحمن - ش ٢١

نظام تحكم  المصعد الذكي (٥٤)

دمحم السید دمحم ابراھیم عمر(٧٤)

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

١٨-



٤٨ ٤٨

(٢١)٢٠١٣٠٦٠٩٩٠

(٢٢)١٠/٠٦/٢٠١٣

اكرام ھنرى كوستاكى(٧١)

مصر, N.A, االزبكیة- شارع الجمھوریھ ٨٩ممر ادم من٦

.لغاز والموجات فى رفع المقذوفات ا(٥٤)

ناھد خلیفة عالم(٧٤)

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

١٩-

(٢١)٢٠١٣١٢١٩٣٧

(٢٢)١٨/١٢/٢٠١٣

شركھ مساھمھ فرنسیھ- بییر فابر میدكامینت  (٧١)

فرنسا, N.A, فرنسا-بیالنكورت  -بولوجني  ٩٢١٠٠- بالس ابیل جانس اف. ٤٥

لھ وظائف مستجیب للتأثیر، واستخدامھ لعالج السرطانCXCR٤جسم مضاد لـ (٥٤)

سمراحمد اللباد(٧٤)

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

٢٠-



٤٩ ٤٩

بیان 
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



٥٠ ٥٠

٢٠١٥١٠١٦٩٣ (٢١)

٢١/١٠/٢٠١٥ (٢٢)

كروس ، توماس ، ام

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٣٠٤٦١جونس میل روود ستاتسبورو جي ایھ ٣٠٠٨

(٧١)

ِطریقة لعالج مرض بواسطة تخدیر األعصاب الق ُ ْ َّحفیة عن طریق األذنَ ِ ْ
(٥٤)

ناھد ودیع رزق ترزي (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

١-

٢٠١٥١٠١٧٠١ (٢١)

٢٢/١٠/٢٠١٥ (٢٢)

دارفین إنفست إن فى

بلجیكا, )بلجیكا ( ٨٨٥٠ایھ، بى أردووى ٨ویزیسترات 

(٧١)

طریقة وجھاز إلنتاج شریط لدائني بھ نتوءات وبذلك یتم إنتاج شریط لدائني (٥٤)

خالد مجدى مختار حمادة (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٢-

٢٠١٥١٠١٧١١ (٢١)

٢٦/١٠/٢٠١٥ (٢٢)

اجروفریش انك  

، الوالیات المتحدة ١٩٤٢٦، كولیجفیل،بنسلفانیا٧٠٠٠اركوال رواد، صندوق برید ٤٠٠
الوالیات المتحدة االمریكیة, .االمریكیة

(٧١)

طرق و تركیبات لشبكة بولیمریة مخلقة بالتكثیف المتعدد (٥٤)

عمرو الدیب  (٧٤)

:أى من المستندات التالیةتقدیم الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

٣-



٥١ ٥١

٢٠١٥١٠١٧١٢ (٢١)

٢٦/١٠/٢٠١٥ (٢٢)

اجروفریش انك  

، الوالیات المتحدة ١٩٤٢٦ا، كولیجفیل،بنسلفانی٧٠٠٠اركوال رواد، صندوق برید ٤٠٠
الوالیات المتحدة االمریكیة, .االمریكیة

(٧١)

مستحضرات ھالمیة لإلطالق الممتد لمركبات متطایرة (٥٤)

عمرو الدیب  (٧٤)

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

سداد مصروفات الفحص

٤-



٥٢ ٥٢

بیان
ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویة



٥٣ ٥٣

٢٦٦٥٤ (١١)

٢٠١١٠٣٠٤٠٤ (٢١)

ھ ومنتجات استھالكیھ تعتمد الدھیدات و كحوالت  مواد خافضھ للتوتر السطحى عدیده التفرع خاص
علیھا (٥٤)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى      (٧١)

وكیل براءات-ھدى سراج الدین  (٧٤)

١-

٢١٢١٩ (١١)

١٩٩٦٠٩٠٨١٤ (٢١)

جھاز محسن لتحریك قواعد ارتكاز صمام كروى (٥٤)

ب أ . نوفو بیجنون س  (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

٢-

٢١٣٢٨ (١١)

١٩٩٨٠٩١٠٤٧ (٢١)

تحسین فى تصمیم مبیت كرسى محور مضخة توربینیة رأسیة (٥٤)

درسر بامب كومبانى     - انجرسول  (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

٣-



٥٤ ٥٤

٢١٦٠٨ (١١)

١٩٩٨٠٩١١١٧ (٢١)

سالح محمول ذو خزینة منفصلة (٥٤)

أیھ     .بى.بینیلى أرمى اس (٧١)

ھدي سراج الدین  (٧٤)

٤-

٢١٩٣٠ (١١)

١٩٩٨٠٩١١٦٧ (٢١)

عملیة للحصول على صورة عن بعد مع معالجتھا وتخزینھا مركزیا (٥٤)

سى     سى اس بى ھولد نجزال ال  (٧١)

سى اس بى ھولد نجزال ال سى (٧٤)

٥-

٢٢٤١١ (١١)

١٩٩٧٠٩٠٩٠٧ (٢١)

أنبوب ثابت مرشد للحام الحدید (٥٤)

اشرف حسنین محمود حسنین      (٧١)

اشرف حسنین محمود حسنین (٧٤)

٦-



٥٥ ٥٥

٢٢٥٣٨ (١١)

٢٠٠٠٠٩١١٣٨ (٢١)

بیرازول وطریقھ لمكافحھ الحشرات فى -ه للحشرات ذات مادة فعالة من نوع فینیل تركیبات مبید
التربھ (٥٤)

أ     . افنتیس كروببساینس س  (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

٧-

٢٣٠٤٣ (١١)

٢٠٠١٠٩١٠٣٢ (٢١)

طریقة لمعالجة غاز ھیدروكربونى (٥٤)

الكور كوربوریشن      (٧١)

جورج عزیز عبد الملك (٧٤)

٨-

٢٣١٩٨ (١١)

٢٠٠٢٠٩١٠٥٩ (٢١)

عملیة إلنتاج مشتقات كحول  (٥٤)

سومیتومو كیمیكال كومباني      (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٩-



٥٦ ٥٦

٢٣٤٥٦ (١١)

٢٠٠٣٠٩٠٨٦٧ (٢١)

وجھاز لتحویل االموال طریقھ (٥٤)

مین الین كوربوریت ھولدنجز لیمتد      (٧١)

جورج عزیز عبد الملك (٧٤)

١٠
-

٢٣٦١٤ (١١)

٢٠٠٤٠٩٠٣٩٠ (٢١)

طریقة لمعالجة دوائر منطقیة خاصھ بتقدیم الخدمات الذكیھ  (٥٤)

ھوایى تكنولوجییس   (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

١١
-

٢٣٧٩٢ (١١)

٢٠٠٥٠٦٠٢٩٢ (٢١)

أداة استنشاق لتناول دواء عبر الرئتین (٥٤)

، إل تي دي     .أوتسوكا فارماسوتیكال كو (٧١)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

١٢
-



٥٧ ٥٧

٢٤٥٤٥ (١١)

٢٠٠٦٠٩٠٤٧٣ (٢١)

المشروبات        طریقة وجھاز لصنع  (٥٤)

ببســیكو انـك      (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

١٣
-

٢٤٥٤٩ (١١)

٢٠٠٦٠٩٠٤٧٤ (٢١)

طریقة مبتكرة صناعیة لصباغة االقمشة الطبیعیة والصناعیة والمخلوطة بالصباغات الطبیعیة تحت 
مغلقةدرجة حرارة منخفضة في ظروف صباغة  (٥٤)

مركز البحوث الزراعیة      (٧١)

مركز البحوث الزراعیة (٧٤)

١٤
-

٢٤٦٢٤ (١١)

٢٠٠٣٠٩٠٩١٩ (٢١)

عارضھ تحمیل (٥٤)

.     في.إنتر ایكیا سیستمز بي  (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

١٥
-



٥٨ ٥٨

٢٤٩٥٩ (١١)

٢٠٠٥٠٥٠١٩٣ (٢١)

اندوالت تفید فى معالجھ امراض تتعلق بمستقبالت اندروجین (٥٤)

ف     . اكزو نوبل ن (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

١٦
-

٢٥٠٣٠ (١١)

٢٠٠٩٠٣٠٣٩٢ (٢١)

بلوك و نظام لالستخدام فى بناء االبنیة (٥٤)

شركھ استرالیة محدوده المسئولیة     -نیوفیشنز بى تى واى لیمتد بیلدنج ا (٧١)

ھدى آنیس سراج الدین  (٧٤)

١٧
-

٢٥١١٨ (١١)

٢٠٠٨٠٩١٦٢٤ (٢١)

قنوات محسنة لعملیات الزراعة المائیة أو ما یماثلھا (٥٤)

ریبیسو كوردون جوان      (٧١)

ادسمر احمد اللب (٧٤)

١٨
-



٥٩ ٥٩

٢٥١٥٦ (١١)

٢٠٠٩٠٩١٣٢٠ (٢١)

مركب استر لحمض سیكلو بروبان الكربوكسیلى واستخدامھ فى مكافحھ الحشرات (٥٤)

الیابان     -سومیتومو كیمیكال كومبانى لیمتد (٧١)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

١٩
-

٢٥٣١٦ (١١)

٢٠٠٩١١١٧٢٨ (٢١)

)األولي(شكل مبدئي وصف متراص من قوالب إلنتاج ذلك الشكل المبدئي  (٥٤)

.     ھاسكي انجیكشن مولدینج سیستمز لیمتد (٧١)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (٧٤)

٢٠
-

٢٥٤٤١ (١١)

٢٠٠٩٠٤٠٥١١ (٢١)

أنود للتحلیل الكھربي (٥٤)

.     ایھ. بى. دى  نورا  اس, ترياندس (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٢١
-



٦٠ ٦٠

٢٥٥٠١ (١١)

٢٠٠٥٠٩٠٤٠٣ (٢١)

حــذاء بزینـة جانبیــة متصـل بنعـل خـارجــي   (٥٤)

شوان     -شـــین شوانج (٧١)

دمحم طارق أبو رجب  (٧٤)

٢٢
-

٢٥٥٠٥ (١١)

٢٠٠٩٠٩١٤٢٦ (٢١)

أنابیب معدنیة      ) دائرى حول ( طریقة للحام مطوق  (٥٤)

انـك     , ایفانس بایبالین انترناشیونال-سى أر سى   (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

٢٣
-

٢٥٦٠٠ (١١)

٢٠٠٩٠٣٠٤١١ (٢١)

تبرید تبادلي مباشر/ام تسخینتجمیعة تغلیف لتثبیت أنابیب تبرید أسفل السطح في نظ (٥٤)

ایرث تو ایر سیستمیس ال ال سي      (٧١)

سمر اللباد (٧٤)

٢٤
-



٦١ ٦١

٢٥٧١٣ (١١)

٢٠٠٧٠٩٠٤٥٨ (٢١)

جھاز ألستخدام اقراص الفوستوكسین لمقاومة االفات الحشریة من الحبوب الغذائیة المخزنة (٥٤)

فتحى محمود دمحم مصطفى      (٧١)

فتحى محمود دمحم مصطفى (٧٤)

٢٥
-

٢٥٧٥٦ (١١)

٢٠٠٩١٠١٥٨٨ (٢١)

غالف غشائي لنظام جرعات یمكن زراعتھ (٥٤)

بایر شیرینج فارما اوه یو واى      (٧١)

سمر احمد اللباد  (٧٤)

٢٦
-

٢٥٧٦١ (١١)

٢٠٠٩٠٣٠٣١١ (٢١)

محول العالم الجدید الشمسي  (٥٤)

عبد السالم أحمد دمحم دیاب      (٧١)

عبد السالم أحمد دمحم دیاب (٧٤)

٢٧
-



٦٢ ٦٢

٢٥٧٨١ (١١)

٢٠٠٩٠٩١٣٥١ (٢١)

تركیبة مبیدة لالفات وطریقة للتحكم فى الحشرات الضارة     (٥٤)

سومیتومو كیمیكال كومبانى، لیمتد      (٧١)

دمحم دمحم بكیر (٧٤)

٢٨
-

٢٥٧٨٣ (١١)

٢٠٠٩٠٩١٣٦٩ (٢١)

تركیبھ رذاذیھ مبیده لالفات (٥٤)

سومیتومو كیمیكال كومبانى، لیمتد      (٧١)

دمحم دمحم بكیر (٧٤)

٢٩
-

٢٥٧٩٨ (١١)

٢٠٠٨٠٣٠٥١٢ (٢١)

تركیب قابل للطفو (٥٤)

كلیمنت، جیورجین      (٧١)

ھدى آنیس سراج الدین  (٧٤)

٣٠
-



٦٣ ٦٣

٢٥٨٦٩ (١١)

٢٠٠٩٠٦٠٨٥١ (٢١)

تركیبة معالجة نسیجیة (٥٤)

سى او  كى جى ایھ ایة     & ھینكیل ایھ جى   (٧١)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

٣١
-

٢٥٩٢٨ (١١)

٢٠٠٩١٠١٤٩٥ (٢١)

طریقھ وجھاز لقیاس عامل متغیر داخل البئر باستخدام سداده  (٥٤)

براد ریسیرش اند دیفولبمنت لیمتد      (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)

٣٢
-

٢٥٩٥١ (١١)

٢٠١١٠٤٠٥٣٥ (٢١)

تیار ھواء رئیسي في افران الفحموسیلھ توزیع ھواء ل (٥٤)

سیسنكروب یو اتش دي اي جي ام بي اتش      (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٣٣
-



٦٤ ٦٤

٢٦٠٤٤ (١١)

٢٠٠٩٠٧١٠٣٦ (٢١)

مرشد استخدام المیاه (٥٤)

حمدى على ابراھیم      (٧١)

حمدى على ابراھیم (٧٤)

٣٤
-

٢٦٠٥٩ (١١)

٢٠١٠٠٩١٥٠٨ (٢١)

ُنظام رفع بالتعلیق لعربات جولف مزوده بعقد محوریھ محسنھ (٥٤)

ال تى دى     . سوزو ایاجل الكتریك فیكل مانیفاكتورینج سي اوه  (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٣٥
-

٢٦١٥٦ (١١)

٢٠٠٩٠٥٠٦٥٤ (٢١)

سماد جدیدة أساسھا كمبرلیتمنتجات  (٥٤)

بیجام بیوساینسیس برایفت لیمتد      (٧١)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (٧٤)

٣٦
-



٦٥ ٦٥

٢٦٢٢٥ (١١)

٢٠١١٠٣٠٤٠٥ (٢١)

تجھیزات خط توزیع لھ موصل فرعى اول وثانى (٥٤)

سیمنس اكتینجیسیلسشافت      (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٣٧
-

٢٦٢٦٧ (١١)

٢٠١٠٠٩١٥٦٢ (٢١)

سخان میاه كھربائى بحمایھ مھبطیھ مزدوجھ (٥٤)

سوسیتیھ دابلیكاشن ثیرمیك ایروبین     . اى .  تى . ایھ . اس  (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٣٨
-

٢٦٢٧٣ (١١)

٢٠١١٠٣٠٤٧٨ (٢١)

اجھزه اسفل بئر ذو درجھ حراره عالیھ (٥٤)

براد ریسیرش اند دیفولبمنت لیمتد      (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

٣٩
-



٦٦ ٦٦

٢٦٢٨٤ (١١)

٢٠٠٩٠٩١٤٤٠ (٢١)

قماش ماط غیر منسوج (٥٤)

كوربوراشن     . شارم - یونى   (٧١)

باد سمر الل (٧٤)

٤٠
-

٢٦٢٩١ (١١)

٢٠١١٠٣٠٣٨٤ (٢١)

نظام تدویر لباب (٥٤)

اوند فونكتكنیك  جي ام بي اتش     - انتریبس  -سومر (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٤١
-

٢٦٣٥٦ (١١)

٢٠١١٠٢٠٢٨٦ (٢١)

وحدة قدرة موجیة (٥٤)

یاباسید ایھ بي     س (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٤٢
-



٦٧ ٦٧

٢٦٤٤٨ (١١)

٢٠٠٩٠١٠٠٩٢ (٢١)

مم٥٠- ٥٠طریقھ لتحویل الصلب المسطح الى مربعات  (٥٤)

رزق السید حسن رزق      (٧١)

رزق السید حسن رزق (٧٤)

٤٣
-

٢٦٥٤٤ (١١)

٢٠١١٠٣٠٤٢٤ (٢١)

نظام بناء موحد (٥٤)

شركھ محدوده استرالیھ     - ایكو باتینت اند اي بي ھولدینجز بي واي تي ا ل تي دي   (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٤٤
-

٢٦٩٠٨ (١١)

٢٠٠٩٠٢٠٢٤٨ (٢١)

نظام العزل المائى مع الصرف الموجة (٥٤)

ریم على كریم       دمحم ك (٧١)

(٧٤)

٤٥
-



٦٨ ٦٨

بیان
ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة



٦٩ ٦٩

٢٠٠٤٠٦٠٠٤٣ (٢١)

١٦/٠٦/٢٠٠٤ (٢٢)

CB١أمید كمضادات  -٢-بیرازین -ثانى اریل - ٦، ٥مشتقات  (٥٤)

ASTRAZENECA AB, A JOINT STOCK COMPANY (٧١)

ھـدى عبد الھادى  (٧٤)

١-

٢٠٠٤٠٦٠٠٤٣ (٢١)

١٦/٠٦/٢٠٠٤ (٢٢)

CB١أمید كمضادات  -٢-بیرازین -ثانى اریل - ٦، ٥مشتقات  (٥٤)

ASTRAZENECA AB, A JOINT STOCK COMPANY (٧١)

ھـدى عبد الھادى  (٧٤)

٢-

٢٠٠٧٠٩٠٤٥٤ (٢١)

٠٣/٠٩/٢٠٠٧ (٢٢)

تجھیز قطارات السكك الحدیدیة بنظام إطفاء حریق ألي (٥٤)

Mohamed Kamal Eldin Kamel Ali Mohamed (٧١)

دمحم كمال الدین كامل على دمحم الرداف (٧٤)

٣-

٢٠٠٧٠٩٠٤٨١ (٢١)

١١/٠٩/٢٠٠٧ (٢٢)

بقماش قطني متین مضلع مخملي الزغ (٥٤)

PAI LUNG MACHINERY MILL CO. LTD (٧١)

سمر أحمد اللباد          (٧٤)

٤-



٧٠ ٧٠

٢٠٠٢٠٦٠٧٢٨ (٢١)

٢٥/٠٦/٢٠٠٢ (٢٢)

عوامل جدیده مضاده لمرض السكر  (٥٤)

FERRING B.V. (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٥-

٢٠٠٥١٢٠٨٠٧ (٢١)

١٠/١٢/٢٠٠٥ (٢٢)

ت جدیدة من امینوبنزو فینونمركبا (٥٤)

Leo Pharma A/S (٧١)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (٧٤)

٦-

٢٠٠٧٠٣٠٢٨٩ (٢١)

١٨/٠٣/٢٠٠٧ (٢٢)

علبة سجائر بھا فراغ إضافى (٥٤)

MAZUR, Wojciech (٧١)

محمود رجائى الدقى  (٧٤)

٧-

٢٠٠٨٠٣٠٥٢٩ (٢١)

٣٠/٠٣/٢٠٠٨ (٢٢)

طـات كینــاز مثب (٥٤)

TAKEDA SAN DIEGO, INC A CORPORATION (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

٨-



٧١ ٧١

٢٠٠٨٠٤٠٥٦٦ (٢١)

٠٢/٠٤/٢٠٠٨ (٢٢)

أشكال صلبة لجرعة صیدلیة قابلة لالعطاء عن طریق الفم مع إطالق سریع لعنصر فعال (٥٤)

. (٧١)

سھیر میخائیل رزق  (٧٤)

٩-

٢٠٠٩٠٢٠٢٠٩ (٢١)

١٥/٠٢/٢٠٠٩ (٢٢)

مثبط إنزیم كیناز (٥٤)

SANOFI-AVENTIS-ALLEN, Elizabeth M.-YU, Kin T.-ZILBERSTEIN,
Asher-GILLESPY, Timothy A.-EYNOTT, Paul

(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

١٠-

٢٠٠٩٠٣٠٢٨٥ (٢١)

٠٣/٠٣/٢٠٠٩ (٢٢)

PI٣بیریمیدینون واستخدامھا كمثبطات ) د -٣، ٢( مركبات بیریدو  (٥٤)

PLEWE, Michael, Bruno-DRESS, Klaus, Ruprecht-BHUMRALKAR,
Dilip-TRAN, Khanh, Tuan-NAMBU, Michell, David-PFIZER PRODUCTS
INC-HOFFMAN, Jacqui, Elizabet-JOHNSON, Mary, Catherine-CHENG,
Hengmiao-LE, Phuong, Thi, Quy-PAIRISH, Mason, Alan-KANIA, Robert,
Steven

(٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

١١-



٧٢ ٧٢

٢٠٠٩٠٤٠٥٢٢ (٢١)

١٥/٠٤/٢٠٠٩ (٢٢)

N - )ھیدروكسى اثیل -٢  (-N -  ٤- مثیل- )  ثیازول  ( -١) ( یل - ٨-كوینولین -
بنزامید ، و طریقة تحضیره باالضافة الى ) مثیل ) ین یلید- ٤-بیبریدین  ) مثیل - یل  -٤

.استخدامھ في عالج االلم ، القلق ، االكتئاب 
(٥٤)

ASTRAZENECA AB (٧١)

ھدى أنیس سراج الدین  (٧٤)

١٢-

٢٠٠٩٠٥٠٦٥٢ (٢١)

٠٦/٠٥/٢٠٠٩ (٢٢)

الشكل البلورى لفیومارات الیسكیرین (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

.دى أحمد عبد الھادى ھ (٧٤)

١٣-

٢٠٠٩٠٥٠٦٥٧ (٢١)

٠٦/٠٥/٢٠٠٩ (٢٢)

مشتقات بیرازول لعالج أمراض السرطان (٥٤)

SANOFI-AVENTIS-NAIR, Anil-BJERGARDE, Kirsten-MAUGER,
Jacques-DODSON, Mark-PATEK, Marcel

(٧١)

سمر اللباد (٧٤)

١٤-



٧٣ ٧٣

٢٠٠٩٠٥٠٦٨٨ (٢١)

١١/٠٥/٢٠٠٩ (٢٢)

محقنة بإبرة قابلة لالنكماش (٥٤)

AMENDOLA, Carlo-PALMINTERI, Gaetano (٧١)

سمر أحمد اللباد (٧٤)

١٥-

٢٠٠٩٠٩١٣١١ (٢١)

٠٢/٠٩/٢٠٠٩ (٢٢)

ثیازولیدینیدیونات مستبدلة بمجموعة فینكوسي كملطفاتللمستقبل ألفا المرتبط بھرمون اإلیستروجین (٥٤)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

١٦-

٢٠٠٩٠٩١٣٣٢ (٢١)

٠٩/٠٩/٢٠٠٩ (٢٢)

Cمركبات لعالج اإللتھاب الكبدى   (٥٤)

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

١٧-

٢٠٠٩٠٩١٣٧٣ (٢١)

١٧/٠٩/٢٠٠٩ (٢٢)

B٢كوینولین كمنغمات لمستقبل برادیكینین - سى  أك-٨مشتقات  (٥٤)

JERINI AG (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

١٨-



٧٤ ٧٤

٢٠٠٩٠٩١٣٧٨ (٢١)

٢٣/٠٩/٢٠٠٩ (٢٢)

مركبات عضویة (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى احمد عبد الھادى  (٧٤)

١٩-

٢٠٠٩٠٩١٣٨٤ (٢١)

٢٣/٠٩/٢٠٠٩ (٢٢)

ببریدین یتسم بتثبیط إعادة امتصاص سیروتونین ] فینیل-) میثیل فینیل سلفانیل-٤(-٢[- ٤
النشاط المفرط، السوداویة، االكتئاب غیر / ًونوریبینیفرین معا لمعالجة اضطراب نقص اإلدراك

المستجیب للعالج أو األعراض المتخلفة عن االكتئاب 
(٥٤)

H. LUNDBECK A/S (٧١)

د سمر احمد اللبا (٧٤)

٢٠-

٢٠٠٩٠٩١٣٩٦ (٢١)

٢٣/٠٩/٢٠٠٩ (٢٢)

زیت معید بناء الشعر و نموه  (٥٤)

ISMAIL MAHMOUD RAGHEB (٧١)

اسماعیل محمود راغب (٧٤)

٢١-

٢٠٠٩١٠١٤٨٤ (٢١)

٠٨/١٠/٢٠٠٩ (٢٢)

PSX٧نظائر اریل غیر متجانسة امید فى صورة مضادات  (٥٤)

NEUROGEN CORPORATION (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٢٢-



٧٥ ٧٥

٢٠٠٩١١١٧١١ (٢١)

٢٢/١١/٢٠٠٩ (٢٢)

مضادات مستقبل بیریدیل ببریدین أوركسین (٥٤)

MERCK & CO., INC (UNITED STATES OF AMERICA) (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٢٣-

٢٠١٠٠٣٠٤٨٣ (٢١)

٢٥/٠٣/٢٠١٠ (٢٢)

ألیسكرینصیغ جالینیھ من  (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

نوفارتیس ایھ جى (٧٤)

٢٤-

٢٠١٠٠٩١٤٩١ (٢١)

٠٥/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

توربینھ ھوائیھ راسیھ ذات االشرعھ (٥٤)

Freddy George Saad (٧١)

(٧٤)

٢٥-

٢٠١٠٠٩١٦١٥ (٢١)

٢٦/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

ل غذائى مستحضر دوائى جراند فیت بالعسل مكم (٥٤)

Sina Pharm  co (٧١)

مریم مختار سعد (٧٤)

٢٦-



٧٦ ٧٦

٢٠١٠٠٩١٦١٧ (٢١)

٢٦/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

مركب ومكمل غذائى لتحسین االالم الناتجھ عن المعض والریاح التى یشكو منھا الرضع  (٥٤)

HUSSIEN HASSANEN COM International drug Agencies (٧١)

ر سعدمریم مختا (٧٤)

٢٧-

٢٠١٠٠٩١٦١٩ (٢١)

٢٦/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

.                                        مستحضر دوائى وصیدلى عباره عن سینا جیست مكمل غذائى  (٥٤)

Sina Pharm  co (٧١)

مریم مختار سعد (٧٤)

٢٨-

٢٠١٠٠٩١٦٢٠ (٢١)

٢٦/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

ئى وصیدلى جراند فیت بالحدید مكمل غذائى مستحضر دوا (٥٤)

Sina Pharm  co (٧١)

مریم مختار سعد (٧٤)

٢٩-

٢٠١٠٠٩١٦٢١ (٢١)

٢٦/٠٩/٢٠١٠ (٢٢)

مستحضر دوائى وصیدلى  ومكمل غذائى سینا ویت یستخدم اثناء عالج الكحھ  (٥٤)

Sina Pharm  co (٧١)

مریم مختار سعد (٧٤)

٣٠-



٧٧ ٧٧

٢٠١٠١٠١٧٢٨ (٢١)

١٣/١٠/٢٠١٠ (٢٢)

تركیبات وطرق لتحضیرھا والستخدامھا (٥٤)

ARDEA BIOSCIENCES, INC. (٧١)

شادى فاروق مبارك  (٧٤)

٣١-

٢٠١١٠٢٠٣١٣ (٢١)

٢٧/٠٢/٢٠١١ (٢٢)

مشتقات ھتیرو اریالت امید واستخدامھا كمنشطات جلوكوكیناز (٥٤)

PFIZER INC: A CORPORATION (٧١)

ھدى عبد الھادى  (٧٤)

٣٢-

٢٠١١٠٣٠٣٥٤ (٢١)

٠٦/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

بیرازولو بیریمیدین واستخدامھا لعالج اضطرابات الجھاز العصبى المركزى          (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (٧٤)

٣٣-

٢٠١١٠٣٠٣٦١ (٢١)

٠٧/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

طریقھ لتوصیل تركیبھ صیدالنیھ للمریض المحتاج لھا (٥٤)

ASTRAZENECA AB-POZEN INC (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٣٤-



٧٨ ٧٨

٢٠١١٠٣٠٣٦٤ (٢١)

٠٧/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

دامھا سیكریتیز وطرق استخ-سیكلیك حلقیھ كمعدالت للبیتا-مركبات سبیرتیترا (٥٤)

AMGEN INC (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٣٥-

٢٠١١٠٣٠٣٨٣ (٢١)

٠٩/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

في ركائز مسامیھ، مثل، عملیھ متواصلھ اساسھا HPCجھاز وطریقھ لتوزیع سوائل لزجھ اساسھا 
شبكھ

(٥٤)

TRANSCU LTD (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٣٦-

٢٠١١٠٣٠٣٨٩ (٢١)

١٠/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

HDM٢اون كعوامل ترابطیھ تترافق مع بروتین - ٢- مركبات بیرولیدین (٥٤)

PRIAXON AG (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٣٧-

٢٠١١٠٣٠٣٩٩ (٢١)

١٤/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

والنیكلوسیدHCVتركیبھ متازره من مثبطات الماكروسیكلیك لل  (٥٤)

ORTHO-MCNEIL-JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٣٨-



٧٩ ٧٩

٢٠١١٠٣٠٤٠١ (٢١)

١٤/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

موزع (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٣٩-

٢٠١١٠٣٠٤٠٢ (٢١)

١٤/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

ھ من االلیسكرین وتركیبھ جرعھ ثابتھ في شكل اقراص احادیھ اوثنائیھ الطبق (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٤٠-

٢٠١١٠٣٠٤٠٣ (٢١)

١٤/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

تركیبات جالینسال تشمل االلیسكرین وعملیات لتحضیرھا عن طریق التحبیب بواسطھ البثق (٥٤)

NOVARTIS AG (٧١)

ھمھشركھ سویسریھ مسا-نوفارتیس ایھ جى   (٧٤)

٤١-

٢٠١١٠٣٠٤١٨ (٢١)

١٦/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

فرن دوار النواع الوقود البدیلھ (٥٤)

FLSMIDTH A/S (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٤٢-



٨٠ ٨٠

٢٠١١٠٣٠٤٣٢ (٢١)

٢١/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

یل میثیل بیبھینیل كاربوكسیلیك اسید-١-اشكال كریستالیھ من الكوكسیمیدازول (٥٤)

THERAVANCE, INC (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٤٣-

٢٠١١٠٣٠٤٥٢ (٢١)

٢٣/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

بشكل تلقائيCB٢مركبات سیلفونیل والتي تعدل مستقبالت  (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (٧٤)

٤٤-

٢٠١١٠٣٠٤٦٤ (٢١)

٢٧/٠٣/٢٠١١ (٢٢)

داى ھیدرو كینولون- ٤، ٣-بیبریدینو الكیل -٧مشتقات  (٥٤)

TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (٧١)

دمحم دمحم بكیر (٧٤)

٤٥-

٢٠١١٠٩١٤٧٦ (٢١)

٠٥/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

اشعھ سینیھ (٥٤)

Mahmoud Mohamed Attia Sharaf (٧١)

رفمحمود دمحم عطیھ ش (٧٤)

٤٦-



٨١ ٨١

٢٠١١٠٩١٦٠٥ (٢١)

٢٥/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

فرن التسخین متعدد الطوابق (٥٤)

MOHAMED ALI GABER-RAZK ELSAYED HASSAN (٧١)

دمحم على جابر (٧٤)

٤٧-

٢٠١١٠٩١٦٢٧ (٢١)

٢٧/٠٩/٢٠١١ (٢٢)

حساس تسریب لمنع تسریب المیاه (٥٤)

Seasons for industry (٧١)

دمحم فرید دمحم حمودة (٧٤)

٤٨-

٢٠١٢٠١٠١٥٢ (٢١)

٢٩/٠١/٢٠١٢ (٢٢)

تركیبھ صیدالنیھ تحتوى على االنسولین یتم تناولھا عن طریق الفم (٥٤)

CERA-MED KFT (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٤٩-

٢٠١٢٠٣٠٣٧٥ (٢١)

٠١/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

ي علي جسم مضاد زائف طریقھ للتحضیر وتطبیق لھامضاد حیوي جدید یحتو (٥٤)

PROTEIN DESIGN LAB, LTD (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٥٠-



٨٢ ٨٢

٢٠١٢٠٣٠٣٨١ (٢١)

٠١/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

طریقھ ووسیلھ الستخدام االكسجین فى اعاده تشكیل كتلھ حیویھ بالبخار  (٥٤)

TETZLAFF, Karl-Heinz (٧١)

دمحم بكیر دمحم  (٧٤)

٥١-

٢٠١٢٠٣٠٣٨٢ (٢١)

٠١/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

شطاف طبى معالج  (٥٤)

Saad Zakarya Abdel Atei Morsy-Ahmed Ibrahim Mohamed asib (٧١)

احمد ابراھیم دمحم حسب (٧٤)

٥٢-

٢٠١٢٠٣٠٣٩٠ (٢١)

٠٤/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

نازمركبات تستخدم كمعدالت للتیروسین كی (٥٤)

ALLERGAN, INC (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٥٣-

٢٠١٢٠٣٠٣٩٢ (٢١)

٠٤/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

ِّمركبات كمنظمات النزیم تیروزین كیناز (٥٤)

ALLERGAN, INC (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٥٤-



٨٣ ٨٣

٢٠١٢٠٣٠٤٠٩ (٢١)

٠٧/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

و عملیھ انتاج زیت ھیدروكربونيطریقھ التكسیر المائي  (٥٤)

Japan Oil, Gas and Metals National Corporation-COSMO OIL CO., LTD-
JX Nippon Oil & Energy Corporation-INPEX CORPORATION-Japan
Petroleum Exploration Co., Ltd-NIPPON STEEL ENGINEERING CO.,
LTD

(٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٥٥-

٢٠١٢٠٣٠٤٣٢ (٢١)

١١/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

N -فثالزامین - ١- )ثینیل-٢-مثیل- ٤(٤- )فینیل)اوكسى) بیردینیل- ٢- )بیرمیدیل٤- امینو- ٢- ٣((- ٤
لالستخدام فى عالج

(٥٤)

AMGEN INC (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٥٦-

٢٠١٢٠٣٠٥١٤ (٢١)

٢١/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

كمعززات مستقبل حمض الیسوفوسفاتیدیكمركبات عدیده الحلقات (٥٤)

AMIRA PHARMACEUTICALS, INC (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٥٧-

٢٠١٢٠٣٠٥١٧ (٢١)

٢١/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

باالستخالص "طریقھ لتعویض الفقد في المحتوى الحراري لغاز المداخن من افران الكوك التي تقوم 
الحراري

(٥٤)

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٥٨-



٨٤ ٨٤

٢٠١٢٠٣٠٥١٨ (٢١)

٢١/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

ِّنظام مركز الشعھ الشمس بعاكس رئیسي ثابت ومراه ثانویھ مفصلیھ َ ُ (٥٤)

EAGLE EYE RESEARCH, INC (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٥٩-

٢٠١٢٠٣٠٥٣٨ (٢١)

٢٥/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

جھاز وطریقھ محسنین الزالھ انسداد (٥٤)

PARADIGM FLOW SERVICES LIMITED (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٦٠-

٢٠١٢٠٣٠٥٤١ (٢١)

٢٦/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

مثبطات ببتاید حلقیھ لتكاثر فیروس التھاب الكبد الوبائي (٥٤)

INTERMUNE, INC (٧١)

سونیا فائق فرج (٧٤)

٦١-

٢٠١٢٠٣٠٥٦٧ (٢١)

٢٨/٠٣/٢٠١٢ (٢٢)

- فوسفات- ١-مركبات بیریدین حلقیھ مكثفھ كمعدالت انتقائیھ النواع فرعیھ لمستقبالت سفنجوسین(
٢)SIP٢

(٥٤)

ALLERGAN, INC. (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٦٢-



٨٥ ٨٥

٢٠١٢٠٤٠٥٩٥ (٢١)

٠١/٠٤/٢٠١٢ (٢٢)

EPHA٢یدا بمستقبل اجسام مضاده والتي ترتبط تحد (٥٤)

SANOFI (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٦٣-

٢٠١٢٠٥٠٨٦٨ (٢١)

١٤/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

نظام مركب لدوره حراره بحلقھ مغلقھ الستعاده الحراره المتبدده وطریقھ عمل النظام (٥٤)

GENERAL ELECTRIC COMPANY (٧١)

سمر اللباد  (٧٤)

٦٤-

٢٠١٢٠٥٠٩٣٢ (٢١)

٢٣/٠٥/٢٠١٢ (٢٢)

ّجھاز مبخر مباشر ونظام استرداد الطاقھ (٥٤)

GENERAL ELECTRIC COMPANY (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٦٥-

٢٠١٢٠٩١٥٤٢ (٢١)

١٠/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

وحدة تفاعل الفصل الذكى (٥٤)

BAHER MOHAMED HAFEZ MANSOUR (٧١)

سكندریھنقطھ اتصال جامعھ اال (٧٤)

٦٦-



٨٦ ٨٦

٢٠١٢٠٩١٥٥٥ (٢١)

١٠/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

قلم برایل ذو األصابع الستة (٥٤)

Elsayed Abd-elMawla Elsayed Aboukhatwa (٧١)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (٧٤)

٦٧-

٢٠١٢٠٩١٥٥٧ (٢١)

١٠/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

)نور ( ومحو األمیة الكتاب اإللكتروني لتعلیم طالب المدارس  (٥٤)

Ahmad Elbadawi Abd El hakim Abd  hamid (٧١)

مصطفى فتحى دمحم تونى (٧٤)

٦٨-

٢٠١٢٠٩١٥٨٩ (٢١)

١٧/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

عوامات النیتروجین لحمایھ السقن من الغرق  (٥٤)

Mostafa kamal Mohamed ismail (٧١)

مصطفى كمال دمحم إسماعیل (٧٤)

٦٩-

٢٠١٢٠٩١٦٠٧ (٢١)

١٩/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

طرق لتكوین معقدات سیكلو دیكسترین لصیاغھ مثبطات بروتیازوم الببتید (٥٤)

Onyx Therapeutics, Inc (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٧٠-



٨٧ ٨٧

٢٠١٢٠٩١٦٢٩ (٢١)

٢٣/٠٩/٢٠١٢ (٢٢)

سطح حذاءجھاز لعرض محتوى رقمي قابل للتعدیل على  (٥٤)

AYNOUR FARID HELMY ALY TATANAKI (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٧١-

٢٠١٢١٢٢٠٨١ (٢١)

١٨/١٢/٢٠١٢ (٢٢)

المنطاط كامیرا المراقبھ (٥٤)

EKRAM   HENARY COSTAKI (٧١)

ناھد خلیفھ عالم (٧٤)

٧٢-

٢٠١٣٠٣٠٣٤٥ (٢١)

٠٣/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

ضاده للعبثعلبھ م (٥٤)

SICPA HOLDING SA (٧١)

ھدى سراج الدین  (٧٤)

٧٣-

٢٠١٣٠٣٠٣٥٥ (٢١)

٠٣/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

NAMPTمركبات وتركیبات جدیده لتثبیط  (٥٤)

GENENTECH, INC.-FORMA TM, LLC. (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٧٤-



٨٨ ٨٨

٢٠١٣٠٣٠٣٦١ (٢١)

٠٤/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

وقود وخلیط قابل لالشتعال مستخدم كبدیل للوقود الحفري في محطات الطاقھ الكھروحراریھ وفي 
افران صناعیھ وافران التدفئھ المركزیھ

(٥٤)

COR BREVIS D.O.O (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٧٥-

٢٠١٣٠٣٠٤٠٦ (٢١)

١٤/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

ل بروبان أمیدات واستخدامھامركبات فنیل أسیتامیدات مستبدلة وفنی (٥٤)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (٧١)

شادي فاروق مبارك (٧٤)

٧٦-

٢٠١٣٠٣٠٤٠٨ (٢١)

١٤/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

وعالج االختالالت المتعلقة بذلكGPR١١٩معدالت لمستقبل ال  (٥٤)

ARENA PHARMACEUTICALS, INC (٧١)

مكتب عبد الھادى  (٧٤)

٧٧-

٢٠١٣٠٣٠٤١٤ (٢١)

١٤/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

GPR١١٩الكتامات مستبدلة ببیریدینیل كمركبات تعدیل لمستقبالت  (٥٤)

ARRAY BIOPHARMA INC (٧١)

سمراحمد اللباد (٧٤)

٧٨-



٨٩ ٨٩

٢٠١٣٠٣٠٤٢٣ (٢١)

١٧/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

میثانول لتقلیل ] میثیل فنیل- ٢- ) ایثیل-)یل-٤-ایمیدازول- ١H(- ١(-٣[عقاقیر استر اولیھ من 
ضغط العین

(٥٤)

ALLERGAN, INC. (٧١)

سمر احمد اللباد (٧٤)

٧٩-

٢٠١٣٠٣٠٤٣١ (٢١)

١٨/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

ذو جدر جانبیھ یشتمل على فتحھ ادخال للسائل المبرد)  قفص للشحن(صندوق  (٥٤)

IFCO SYSTEMS GMBH (٧١)

راج الدینھدى س (٧٤)

٨٠-

٢٠١٣٠٣٠٤٣٢ (٢١)

١٨/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

.صندوق قابل للطى ذو وسائل اغالق محكمة مؤمنة (٥٤)

IFCO SYSTEMS GMBH (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٨١-

٢٠١٣٠٣٠٤٣٣ (٢١)

١٨/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

صندوق نقل و عرض (٥٤)

IFCO Systems GmbH (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٨٢-



٩٠ ٩٠

٢٠١٣٠٣٠٤٣٤ (٢١)

١٨/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

صندوق نقل و عرض (٥٤)

IFCO Systems GmbH (٧١)

ھدى انیس سراج الدین (٧٤)

٨٣-

٢٠١٣٠٣٠٤٣٥ (٢١)

١٨/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

صندوق ذو عضو تقویھ مستمره (٥٤)

IFCO Systems GmbH (٧١)

ینھدى سراج الد (٧٤)

٨٤-

٢٠١٣٠٣٠٤٥٢ (٢١)

٢٠/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

جھاز لتخزین واستقبال سوائل حاره مسببھ للتاكل واستخدام الجھاز (٥٤)

BASF SE (٧١)

طھ حنفى محمود  (٧٤)

٨٥-

٢٠١٣٠٣٠٤٨٤ (٢١)

٢٤/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

نظام محسن لتوصیل عقار عن طریق الفم وتركیبات (٥٤)

NEXMED HOLDINGS, INC-RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF
NEW JERSEY

(٧١)

شادي فاروق مبارك (٧٤)

٨٦-



٩١ ٩١

٢٠١٣٠٣٠٤٩١ (٢١)

٢٥/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

)HCV(تركیبھ عالجیھ لعالج مرض التھاب الكبد الوبائي  (٥٤)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (٧١)

عال عبد العلیمدمحم عبد ال (٧٤)

٨٧-

٢٠١٣٠٣٠٤٩٣ (٢١)

٢٥/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

لقاح (٥٤)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (٧١)

ھدى سراج الدین (٧٤)

٨٨-

٢٠١٣٠٣٠٥٢٦ (٢١)

٢٨/٠٣/٢٠١٣ (٢٢)

تركیبات أجسام مضادة وطرق استخدامھا (٥٤)

GENENTECH, INC (٧١)

اللبادسمراحمد  (٧٤)

٨٩-

٢٠١٣٠٨١٣٣٠ (٢١)

١٩/٠٨/٢٠١٣ (٢٢)

مونجى كار جارد (٥٤)

Eslam Nadgy Ahmed Abdelaziz (٧١)

اسالم احمد عبد العزیز (٧٤)

٩٠-



٩٢ ٩٢

٢٠١٣٠٩١٤٩٦ (٢١)

٢٥/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

MSA٢٥جھاز حمایھ السیاره برقم سرى (٥٤)

Mohamed Said Abdel Fatah (٧١)

دمحم سعید عبدالفتاح عبد النبى (٧٤)

٩١-

٢٠١٣٠٩١٥٠٥ (٢١)

٢٩/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

المنطاد الحرارى (٥٤)

Mohamed Munir Abdul Salam Rashid (٧١)

دمحم منیر عبد السالم راشد (٧٤)

٩٢-

٢٠١٣٠٩١٥٠٦ (٢١)

٢٩/٠٩/٢٠١٣ (٢٢)

من مدارتھاجھاز استرجاع االقمار الصناعیھ (٥٤)

Mohamed Munir Abdul Salam Rashid (٧١)

دمحم منیر عبد السالم راشد (٧٤)

٩٣-

٢٠١٤٠٩١٣٩٤ (٢١)

٠٢/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

محرك الجاذبیھ والطفو (٥٤)

Alaa el din atia goma goda (٧١)

عالء الدین عطیة جمعة جودة (٧٤)

٩٤-



٩٣ ٩٣

٢٠١٤٠٩١٤١٤ (٢١)

٠٧/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

التحكم الكامل للسیارة والبیت الذكى (٥٤)

Ahmed Mohamed Mahmoud El-sakhawy (٧١)

احمد دمحم محمود السخاوى (٧٤)

٩٥-

٢٠١٤٠٩١٤٢٨ (٢١)

٠٨/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

النظام المتكامل لالستفادة االقتصادیة الكاملة من الطفلة الزیتیة (٥٤)

abdelhalem abdelkader abdelhalem (٧١)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (٧٤)

٩٦-

٢٠١٤٠٩١٤٤٢ (٢١)

١٠/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

الخزان الذكى (٥٤)

Tarek Ahmad Abd El-Wahab Wahbah (٧١)

(٧٤)

٩٧-

٢٠١٤٠٩١٤٤٣ (٢١)

١٠/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

لناتج من تدافع المركباتجھاز تولید الكھرباء عن طریق الریاح ا (٥٤)

Hassan Ismail Maray (٧١)

(٧٤)

٩٨-



٩٤ ٩٤

٢٠١٤٠٩١٤٦٦ (٢١)

١٥/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

حمایھ السیارات من االنفجار (٥٤)

Abdelrahman Abdelfatah Elhenawy (٧١)

عبدالرحمن عبدالفتاح الحناوى (٧٤)

٩٩-

٢٠١٤٠٩١٤٩٣ (٢١)

٢١/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

اداة  حمایة األطفال من اخطار البوتاجاز (٥٤)

Gamal Ahmed Yehia Mohamed Gamal El Deen (٧١)

جمال احمد یحیى دمحم جمال الدین دمحم (٧٤)

١٠٠-

٢٠١٤٠٩١٥١٨ (٢١)

٢٥/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

اتوبیس الھرم العالى لحل مشكلة المرور (٥٤)

Mohamed Mohamed Ibrahim Mohamed (٧١)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (٧٤)

١٠١-

٢٠١٤٠٩١٥١٩ (٢١)

٢٥/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

القطن المضاد للفطریات من المونومیثلول فورمالدیھاید مع سلیولوز قماش القطن (٥٤)

Samy Abdel-Monem EL-Garf (٧١)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (٧٤)

١٠٢-



٩٥ ٩٥

٢٠١٤٠٩١٥٢٣ (٢١)

٢٥/٠٩/٢٠١٤ (٢٢)

مظالت الطرق السریعة لتولید الطاقة النظیفة (٥٤)

Shrook abdelnasser mohamed ibrahim (٧١)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (٧٤)

١٠٣-

٢٠١٥٠٤٠٦٦٨ (٢١)

٣٠/٠٤/٢٠١٥ (٢٢)

تنظیف األوراق المالیة ومستندات التأمین بمائع فائق (٥٤)

Spectra Systems Corporation (٧١)

ناھد ودیع رزق ترزي (٧٤)

١٠٤-



استدراك براءات صادرة

٩٦



٩٧ ٩٧

م نشر تم  ب رق دة اغسطس ٢٢٢/٢٠١٣الطل ى جری دد٢٠١٦ف م ) ٧٨٠(ع ى رق ق الخطا ف بطری
: والصحیح ھو اسم مالك البراءة ) ٧٢(

٢٧٦٣١ (١١)

٢٠١٣٠٢٠٢٢٢ (٢١)

١١/٠٢/٢٠١٣ (٢٢)

جور احمد ممتاز بكرى ع

ع.م.ش العزب ـالباجور ـ مركز الباجور ـ المنوفیة ـ ج

(٧١)

احمد ممتاز بكرى عجور  (٧٢)

(٧٣)

(٧٤)

محلول ترطیب ال یحتوى على كحول االیزوبربیل (٥٤)

- (٣١)

 - (٣٢)

٢٩-

 - (٣٣)

Int.Cl.٨-B٤١F ٢٣/٠٢; B٤١ F١/٠ (٥١)

سنة٢٠: مدة الحمایة



نشر قبول طلب براءةدراكاست

٩٨



٩٩ ٩٩

م ٢١٨٣/٢٠١١ًسقط سھوا النشر عن قبول طلب البراءة رقم   دد رق راع بالع بجریدة براءات االخت
سمبر ٧٧٢ ھر دی ن ش م ٢٠١٥ع ن االدارة رق صادر م ار ال ى االخط اءا عل اریخ ٣بن بت

: الطلب كاالتىوبیانات ١٧/١١/٢٠١٥

٢٠١١١٢٢١٨٣ (٢١)

٢٨/١٢/٢٠١١ (٢٢)

CEMEX RESEARCH GROUP AG- switzerland (٧١)

BOLIO ARCEO, Hugo-RAMIREZ CARRERO, Maria Claudia-SOSA
BLANCO, Cesar Alberto-VAZQUEZ FAVELA, Javier

(٧٢)

ناھد رزق ودیع ترزى (٧٤)

طریقھ وتركیب الثراء جزیئات الرماد المتطایر عن طریق  فالش التكوین (٥٤)

- PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٤٩٣٦ (٣١)

 - ٠٨/٠٧/٢٠٠٩ (٣٢)

EP (٣٣)

Int.Cl.٨F٢٣J ١/٠٠ (٥١)

-٥
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----------------------سنویةلعدم سداد الرسوم ال٢٠٠٢لسنھ ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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(i)

تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم ا ، ومن هنا تن ًتجارا أو صناع اختـراع، للحفـا علـى تلـك ً

.قاألعمال وحقو أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ا  ات ، ورطها إلكترون ًوالشر
ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــو ً، وتطلــب ذلــك جهــودا  نوره ل

رة  ة الف ة حقو الملك قمتوافقا مع قانو حما ن ً.

ع  ــا وهــو تــشج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج
ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المـــستو االجتمـــاعى للفـــرد ، تـــسو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للـــش

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانو رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧ندخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانو رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢نالخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢نثم قانو رقم وم والنماذج الصناع

ة حقو الم٢٠٠٢ حما رةقوالخاص  ة الف مقتضى القانو األخیر فإنه یلزم لك نو

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــو  حما ح االهتمــام  ــة القــر الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها قوممــا ال شــك ف ن

رة فى جم ة الف ة حقو المخترعین والمبتكرن الملك قع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــر الجدیــد ، و نمالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م

ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
11رقم البراءة

12نوع البراءة

21رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد 22تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  31:  رقـم األس

ة   ق خ األس 32:تار

قیـة  33:دولة األس

خ النشر عن قبول  44البراءةطلب تار

51التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع 54تسم

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

یل 74اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

( v )



iv

ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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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انبی
٢٠١٦اكتوبرالتى تم قبولھا خالل شھربالطلبات 



2 2

٢٠٠٧١١١٢٧٠ (21)

٢١/١١/٢٠٠٧ (22)

Theravance Biopharmar &Dipllc- UNITED STATES OF AMERICA (71)

PHIZACKERLEY, KIRSTEN, M.-LONG, DANIEL, D-MARQUESS,
DANIEL -DALZIEL, SEAN, M-GENDRON, ROLAND

CHOI, SEOK-KI.-FATHEREE, PAUL, R. -JIANG, LAN -MCKINNELL,
ROBERT, MURRAY

(72)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

٥-٤HTكربوكسامید كمساعدات مستقبل -مركبات بنزیمیدازول   (54)

60/684 466-60/684 478-60/748 415 - PCT/US2006/020085 (31)

25.05.2005. - 25.05.2005. - 08.12.2005. - 24/05/2006 (32)

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/166;A 61 K  31/4184;A 61 K  31/445;C 07 D  401/14;
A 61 P  1/00;C 07 D  235/04;A 61 K  31/4545

(51)

-1

٢٠٠٨١٢٢٠١١ (21)

١٥/١٢/٢٠٠٨ (22)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED- JAPAN (71)

TAKAI, Takafumi-UCHIKAWA, Osamu-KOIKE, Tatsuki-HOASHI,
Yasutaka

(72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

مركب ثالثي الحلقیة  مفید فى الوقایھ او العالج من االمراض المتعلقھ بعمل المیالتونین (54)

2006-168518 - PCT/JP2007/062645 (31)

19.06.2006. - 18/06/2007 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 07 D  263/52;A 61 K  31/425, C07D 277/60, A61K 31/4184 (51)

-2



3 3

٢٠٠٩٠٧١١٣٥ (21)

٢٧/٠٧/٢٠٠٩ (22)

المركز القومى للبحوث ـ مصر  (71)

عبد المعین محمود نوارجالل  (72)

(74)

استخدام المخلفات فى انتاج خلیھ العذاب تنقیھ المیاه باستخدام الطاقھ الشمسیھ (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-G 01 N  30/12 (51)

-3

٢٠١١٠٧١١٦٨ (21)

١٠/٠٧/٢٠١١ (22)

LANDERTSHAMER, Friedrich- AUSTRIA (71)

LANDERTSHAMER, Friedrich (72)

محمود رجائى الدقى (74)

شبكھ مصنوعھ من شرائط (54)

A 61/2009 - PCT/AT2009/000492 (31)

16.01.2009. - 21/12/2009 (32)

AT - AT (33)

Int.Cl.8-B 29 D  28/00;D 04 H  3/147;D 04 H  3/12;D 04 H  3/045 (51)

-4



4 4

٢٠١١٠٩١٥٤١ (21)

١٥/٠٩/٢٠١١ (22)

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP- UNITED STATES
OF AMERICA

(71)

BENHAM, Elizabeth A-WHARRY, Stephen M-COLLINS, Kathy S-
MCDANIEL, Max P

(72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

طرق تحضیر محفز بلمره (54)

406.109/12 - PCT/US2010/000778 (31)

17.03.2009. - 15/03/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 08 F  10/02 (51)

-5

٢٠١١١٠١٧٢٢ (21)

١٦/١٠/٢٠١١ (22)

WOW TECHNOLOGY S.P.A.- ITALY (71)

MARIN, Adriano-BENETELLO, Andrea (72)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز تنقیھ میاه (54)

MI2009A000925 - PCT/IB2010/052342 (31)

26.05.2009. - 26/05/2010 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/04 (51)

-6



5 5

٢٠١٢٠١٠١٧٤ (21)

٣٠/٠١/٢٠١٢ (22)

1-HYL TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.-MEXICO

 2-DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE, S.p.A- ITALY

(71)

GASPERA, Omar, Della-ZENDEJAS-MATINEZ, Eugenio-TAVANO,
Andrea-MARTINIS, Alessandro-DUARTE-ESCAREO, Pablo Enrique

(72)

سمر احمد اللباد (74)

ختزال المباشر مع انبعاثات محدوده من ثاني اكسید الكربونطریقھ النتاج الحدید باال (54)

61/230,675 - PCT/IB2010/001813 (31)

31.07.2009. - 21/07/2010 (32)

US - IB (33)

Int.Cl.8-C 21 B  13/02;B 01 D  53/04 (51)

-7

٢٠١٢٠٢٠٢٠٢ (21)

٠٦/٠٢/٢٠١٢ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED- UNITED STATES OF AMERICA (71)

ONG, Joo, Tim (72)

رزق ترزىودیع ناھد  (74)

االطوار اسفل بئر                 -طریقھ لقیاس تدفق مائع متعدد (54)

12/851,322-61/233,711 - PCT/US2010/045469 (31)

05.08.2010. - 13.08.2009. - 13/08/2010 (32)

 US - US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 F  1/86;E 21 B  49/08 (51)

-8
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٢٠١٢٠٣٠٣٩٣ (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٢ (22)

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

(71)

GUTSCHE, Oliver, Walter-GREEN, John, Henry (72)

اللباد احمد سمر  (74)

بیرازول كربوكسامید) سیانو فینیل(-Nن صیغھ مائیھ م (54)

61/239,902 - PCT/US2010/047797 (31)

04.09.2009. - 03/09/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 P  7/00 (51)

-9

٢٠١٢٠٣٠٤٥١ (21)

١٤/٠٣/٢٠١٢ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED- UNITED STATES OF AMERICA (71)

BARNARD, Jason J-GABRYSCH, Allen D. (72)

ناھد ودیع رزق (74)

بولیمر ذاكره مكون للرغوه لنقل حامض او غیره من معالجات ثقب البئر (54)

12/565,120 - PCT/US2010/049838 (31)

23.09.2009. - 22/09/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  33/122;E 21 B  33/12 (51)

-10



7 7

٢٠١٢٠٤٠٦٠٧ (21)

٠٢/٠٤/٢٠١٢ (22)

مصر - المركز القومى للبحوث (71)

دمحم دمحم االحمدى ابراھیم ـ دمحم ابراھیم دمحم االنور (72)

ماجده محسب السید (74)

اضافھ شریحھ جانبیھ فى غرسات االسنان المكانیھ التحمیل السریع (54)

(31)

 - (32)

 - (33)

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

-11

٢٠١٢٠٤٠٦٠٨ (21)

٠٢/٠٤/٢٠١٢ (22)

) بنین(ـ كلیة العلوم ٣ـ كلیة الصیدلة جامعة القاھرة ـ مصر٢المركز القومى للبحوث ـ مصر -١
جامعة االزھر ـ مصر 

(71)

ـ ٤ـ محمود احمد عبد الغفار ـ ٣تار ناصر ـ عبد الرحمن دمحم مخ٢ـ حمادة عبدالوھاب ابراھیم ١
ـ احمد دمحم دمحم عبد الحى٥علیھ عبد اللطیف بخیت بدوى 

(72)

ماجدة محسب السید (74)

طریقھ سھلھ ومبسطھ لتحضیر حمض البولى الكتیك والبلمرات المشارك من البولى الكتیك والبولى  (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 08 L  67/00 (51)

-12
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٢٠١٢٠٥٠٩٥٣ (21)

٢٨/٠٥/٢٠١٢ (22)

UNICHARM CORPORATION- JAPAN (71)

SAKAGUCHI, Satoru-MATSUSHIMA, Hideki-OKU, Tomomi (72)

سمر  احمد اللباد  (74)

ُحفاض یستخدم لمره واحده (54)

2009-272977 - PCT/JP2010/006984 (31)

30.11.2009. - 30/11/2010 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/15;  13/514;  13/49;13/42 (51)

-13

٢٠١٢٠٧١٣٢٨ (21)

٢٩/٠٧/٢٠١٢ (22)

GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V. (71)

ASHFAQ SHAIKH, -WONDERS, Alan, George (72)

سمر احمد اللباد (74)

أكسده بمفاعل ثانوي سحب جانبي نظام (54)

12/957,733 -61/299,450 -61/299,453 -61/299,455 - PCT/US2010/059644 (31)

01.12.2010. - 29.01.2010. - 29.01.2010. - 29.01.2010. - 09/12/2010 (32)

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

Int.Cl.8-B 01 J  8/22;C 07 C  63/26;C 07 C  51/265 (51)

-14
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٢٠١٢٠٨١٤١٣ (21)

١٥/٠٨/٢٠١٢ (22)

Nippon Soda Co., Ltd.- JAPAN (71)

KOIZUMI Keiji-NAKAMURA Takehiko-KOBAYASHI Tomomi-
TANIGAWA Hisashi-KAWAGUCHI Masahiro-HAMAMOTO Isami

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

للسوسمركب امین حلقى ومبید (54)

2010-039839 -2010-117392 - PCT/JP2011/054173 (31)

25.02.2010. - 21.05.2010. - 24/02/2011 (32)

  JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 P  7/02;A 01 N  43/42 (51)

-15

٢٠١٢٠٨١٤٢٦ (21)

٢٢/٠٨/٢٠١٢ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FRDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V- GERMANY

(71)

DISCH, Sascha (72)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

جھاز وطریقھ لتعدیل إشاره صوتیھ باستخدام تشكیل ظرف (54)

10175302.8-61/308,513 - PCT/EP2011/052838 (31)

03.09.2010. - 26.02.2010. - 25/02/2011 (32)

EP - US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 H  1/20;G 10 H  1/08 (51)

-16
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٢٠١٢٠٨١٤٥٩ (21)

٢٨/٠٨/٢٠١٢ (22)

ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO.,LTD- CHINA (71)

BRISTOW, James Timothy (72)

سمر  احمد اللباد  (74)

تركیبھ مبیده لالعشاب وطریقھ استخدامھا (54)

GB1003503.8 - PCT/CN2011/071366 (31)

02.03.2010. - 28/02/2011 (32)

GB - CN (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/28;A 01 P  13/00;A 01 N  43/80 (51)

-17

٢٠١٣٠٢٠١٨٠ (21)

٠٣/٠٢/٢٠١٣ (22)

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF
AMERICA- JAPAN

(71)

MURAKAMI, Yutaka-OUCHI, Mikihiro-KIMURA, Tomohiro (72)

سمراحمد اللباد (74)

طریقة لتولید إشارة وجھاز لتولید إشارة (54)

2010-276448 -2011-026422 -2011-033770 -2011-051841 -
PCT/JP2011/006665

(31)

10.12.2010. - 09.02.2011. - 18.02.2011. - 09.03.2011. - 29/11/2011 (32)

JP - JP - JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 J  99/00;H 04 B  7/04 (51)

-18



11 11

٢٠١٣٠٩١٤٣٢ (21)

١٢/٠٩/٢٠١٣ (22)

Saipem S.p.A- ITALY (71)

ARDAVANIS, Kimon Tullio-SCAINI, Cristian-SIGNAROLDI, Teresio (72)

رجائى الدقى محمود  (74)

طریقة وجھاز القتالع و استرجاع خط انابیب (54)

1104715.6 - PCT/EP2012/054909 (31)

21.03.2011. - 20/03/2012 (32)

EP - GB (33)

Int.Cl.8-F 16 L  1/23;F 16 L  1/18 (51)

-19

٢٠١٣٠٩١٤٥٠ (21)

١٧/٠٩/٢٠١٣ (22)

Akzo Nobel Chemicals International B.V.- HOLLAND (71)

KOERS, Frederik Willem Karel (72)

ناھد ودیع رزق (74)

مادة مسرعة للراتنجات المعالجة (54)

11159562.5-61/467,516 - PCT/EP2012/054932 (31)

24.03.2011. - 25.03.2011. - 21/03/2012 (32)

EP - US - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 K  5/05;C 08 G  63/698 (51)

-20



12 12

٢٠١٣١٠١٥٣٤ (21)

٠٢/١٠/٢٠١٣ (22)

صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة ـ مصر  (71)

منى محمود دمحم غنیم ـ عبیر احمد منیر مصطفى ـ محمود دمحم علیوه ـ احمد عبد هللا احمد الشافعى ـ 
دمحم السید عمر یحى 

(72)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (74)

ماثلھ لمیاه البحار باستخدام االغشیھ السائلھ المستحلبھتنقیھ مستحدثھ لتحلیھ المیاه المالحھ الم (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 01 D  61/40;&C 02 F  1/58;  1/26 (51)

-21

٢٠١٣١١١٧٧٣ (21)

١٨/١١/٢٠١٣ (22)

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH- GERMANY (71)

EYRARD, Thierry-LAFFAY, Philippe (72)

سمراحمد اللباد (74)

موصل لحاویة دیلزة، حاویة مزودة بالموصل المذكور، وطریقة تصنیع وملء للموصالت 
والحاویات المذكورة

(54)

1154323-61/487,468 - PCT/EP2012/058829 (31)

18.05.2011. - 18.05.2011. - 11/05/2012 (32)

FR – US- EP (33)

Int.Cl.8-A 61 M  1/16;A 61 J  1/14 (51)

-22
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٢٠١٣١٢١٩٧١ (21)

٢٤/١٢/٢٠١٣ (22)

NIHON NOHYAKU CO., LTD- JAPAN (71)

KURIYAMA, Ken-TAMURA, Shingo-AOKI, Takao (72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

ت وطریقة الستخدامھاتركیبة زراعیة وبستانیة مبیدة للحشرا (54)

2011-144372 - PCT/JP2012/066473 (31)

29.06.2011. - 28/06/2012 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 M  1/20;A 01 P  7/04;A 01 N  43/56;A 01 N  41/10 (51)

-23

٢٠١٤٠٢٠١٦٧ (21)

٠٥/٠٢/٢٠١٤ (22)

BASF SE- GERMANY (71)

NIED, Stephan-GADT, Torben-DETERING, JURGEN (72)

طھ حنفى محمود  (74)

بولیمرات مترافقة البلمرة من أیزوبرینول، وأحماض أحادیة الكربوكسیل غیر مثبطة بمجموعات 
ایثیلین أحادیة ، وأحماض كبریتونیك وطرق النتاجھا واستخدامھا كمثبطات  للرواسب في أنظمة 

حاملة للماء 

(54)

11177170.5 - PCT/EP2012/064406 (31)

10.08.2011. - 23/07/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 F  216/02;C 11 D  3/37;C 08 F  220/06 (51)

-24
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٢٠١٤٠٢٠١٧٦ (21)

٠٦/٠٢/٢٠١٤ (22)

BASF SE- GERMANY (71)

KEMPTER, Andreas-NIED, Stephan-GaDT, Torben-DETERING, Jurgen-
urtel,bolette-neumaa,jessica

(72)

.طھ حنفى محمود  (74)

مخالیط بولیمرات كمثبطات او موانع للرواسب في انظمھ حاملھ للماء (54)

11177163.0 - PCT/EP2012/065308 (31)

10.08.2011. - 06/08/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 02 F  5/08;C 08 L  35/00;C 08 L  33/02 (51)

-25

٢٠١٤٠٢٠٢٥٥ (21)

٢٠/٠٢/٢٠١٤ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED- UNITED STATES OF AMERICA- (71)

DUAN, Ping-AGRAWAL, Gaurav-GERRARD, David P (72)

ناھد ودیع رزق (74)

اتركیبات بولي اریلین و طرق تصنیعھا و مواد منھ (54)

13/246,250 -13/477,230 - PCT/US2012/057033 (31)

27.09.2011. - 22.05.2012. - 25/09/2012 (32)

  US - US - US (33)

Int.Cl.8-C 08 G  61/10;C 08 L  65/00;C 08 J  5/00 (51)

-26
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٢٠١٤٠٥٠٧١٤ (21)

٠٤/٠٥/٢٠١٤ (22)

SHAH, Deepak,- INDIA (71)

SHAH, Deepak, -RAMDAS , PUTHENVEETIL Kunjukrishna menon (72)

سمر  احمد اللباد  (74)

تركیبھ حبیبیھ قابلھ للتشتیت في الماء ذات اطالق متغیر (54)

3081/MUM/2011 - PCT/IN2012/000721 (31)

02.11.2011. - 02/11/2012 (32)

IN - IN (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/28 (51)

-27

٢٠١٤٠٦٠٩٢٧ (21)

٠٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED- INDIA (71)

SUBRAMANIYAM, Mahesh (72)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

مھتركیب إضافة محسن للحد من بلمرة مونمرات الفینیل العطریة وتثبیطھا وطریقة الستخدا (54)

3461/MUM/2011 - PCT/IN2012/000785 (31)

09.12.2011. - 03/12/2012 (32)

IN - IN (33)

Int.Cl.8-C 07 C  7/20;C 07 B  63/04 (51)

-28



16 16

٢٠١٤٠٨١٢٧٧ (21)

٠٧/٠٨/٢٠١٤ (22)

عبد العظیم عقل عبد الجواد دمحم ـ مصر  (71)

د دمحم  عبد العظیم عقل عبد الجوا (72)

(74)

نموذج الصرف المركزى (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-E 02 B  11/00 (51)

-29

٢٠١٤٠٨١٣٧٣ (21)

٢٨/٠٨/٢٠١٤ (22)

NOBEL SCIENTIFIC SDN. BHD. MALAYSIA (71)

CHIENG, Diing, Yaw-Mar,Hung Than (72)

دسمراحمد اللبا (74)

ع منتج بولیمري، ومنتج یتم الحصول علیھ بھذه الطریقة طریقة لصن (54)

- PCT/MY2012/000039 (31)

 - 29/02/2012 (32)

MY (33)

Int.Cl.8-C 08 C  19/22;C 09 D  119/02;C 08 J  3/21;C 08 G  18/02 (51)

-30
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٢٠١٤٠٩١٥٠١ (21)

٢٣/٠٩/٢٠١٤ (22)

AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.- HOLLAND (71)

BAKKENES, Hendrikus Wilhelmus-HEEZEN, Willem Ferdinand (72)

رزق ترزىودیع ناھد  (74)

.طریقة تحضیر ومحطة لمحالیل عامل غیر متكتل (54)

12162533.9-121625446-61/619,997 -61/620,033 - PCT/EP2013/056458 (31)

30.03.2012. - 30.03.2012. - 04.04.2012. - 04.04.2012. - 27/03/2013 (32)

- EP –EP  -DE - US  -EP (33)

Int.Cl.8-C25C 1/00, 1/06, & B01J 19/18, 19/24, & C01D3/26 (51)

-31

٢٠١٥٠١٠٠٤٢ (21)

١١/٠١/٢٠١٥ (22)

LUMMUS TECHNOLOGY INC –   UNITED STATES OF AMERICA- (71)

MARRI, Rama, Rao -SONI, Dalip, Singh-KUMAR, Pramod (72)

اللباداحمدسمر (74)

عملیھ تكسیر حفزیھ بالمائع ومعده لتعظیم االولیفینات الخفیفھ او نواتج التقطیر المتوسطھ 
واالولیفینات الخفیفھ

(54)

13/547.807 - PCT/US2013/049906 (31)

12.07.2012. - 10/07/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 10 G  35/10;C 10 G  35/06 (51)

-32



18 18

٢٠١٥٠١٠١٢٦ (21)

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

CASALE SA  - SWITZER LAND (71)

ZARDI, Federico (72)

اللباداحمدسمر (74)

یوریا متكاملھ ووحده تصنیع متعلقھ-امونیااستخدام غاز تنظیف لتخلیق یوریا في عملیھ  (54)

12177783.3 - PCT/EP2013/064035 (31)

25.07.2012. - 03/07/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  273/10;&B 01 J  19/00 (51)

-33

٢٠١٥٠٧١١٣٥ (21)

١٤/٠٧/٢٠١٥ (22)

UNICHARM CORPORATION -JAPAN (71)

GODA, Hiroki -ISHIKAWA, Shinichi-KAWAMORI, Ryota   -OCHI,
Kengo

(72)

سمر احمد اللباد (74)

منتج ماص (54)

2013-007732 - PCT/JP2014/050822 (31)

18.01.2013. - 17/01/2014 (32)

JP - JP (33)

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

-34
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٢٠١٥١٢٢٠٤١ (21)

٢٧/١٢/٢٠١٥ (22)

NEC CORPORATION- JAPAN (71)

TAMURA, Toshiyuki-ZEMBUTSU, Hajime (72)

سونیا فائق فرج (74)

نظام اتصاالت وطریقة وجھاز لھ (54)

2013-141127-2013-187106 - PCT/JP2014/067891 (31)

04.07.2013. - 10.09.2013. - 04/07/2014 (32)

  JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 W  36/12 (51)

-35
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انبی
٢٠١٦اكتوبربالبراءات الصادرة خالل شھر  



21

٢٧٧٣٦ (11)

٢٠١٣٠٦١٠٦٦ (21)

٢٠/٠٦/٢٠١٣ (22)

IFP Energies Nouvelles

1 ET 4 Avenue de Bois - Preaux,-92,852  RUEIL - Malmison – France  FR

(71)

JUBIN Clotilde-NICOLAOS Alexandre-PORCHERON  Fabien-BAUDOT
Arnaud-LELIAS Marc Antoine-ARMAROLI Tiziana-BARTHELET Karim

(72)

ماجده شحاتھ ھارون ونادیھ شحاتھ ھارون (74)

كتلة اسریة تتكون من كبریت طبیعى مرسب على قاعدة مسامیة ألسر الفلزات الثقیلة (54)

12/0811 - (31)

26.06.2012. - (32)

١-

FR - FR (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/64;C 10 K  1/20;C 10 G  31/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٣٧ (11)

٢٠١٤٠٩١٤٣٥ (21)

١٠/٠٩/٢٠١٤ (22)

TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS &SERVICES CORPORATION

2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo 1988710 (JP)

(71)

SETO, Tomokazu-AKITA, Shingo (72)

TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORAIION (JP)

9SUEHIRO,2-CHOME, OME-SHI, TOKYO 198/8710

(73)

ونادیة شحاتھ ھارون وماجدة شحاتھ ھارون (74)

مجفف مالبس/مجموعة غسالة مالبس (54)

2012-063632 - PCT/JP2013/051859 (31)

31.03.2012. - 29/01/2013 (32)

٢-

JP - JP (33)

Int.Cl.8-D 06 F  37/40;D 06 F  33/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٣٨ (11)

٢٠١٣٠٤٠٦٩١ (21)

٢٢/٠٤/٢٠١٣ (22)

NUCLEUS SCIENTIFIC, INC

6 Oakdale Lane Lincoln, MA 01773 (US)

(71)

HUNTER, Ian-LAFONTAINE, Serge, R (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز وطریقھ لشحن البطاریات سریعا (54)

61/405,829 - PCT/US2011/057338 (31)

22.10.2010. - 21/10/2011 (32)

٣-

US - US (33)

Int.Cl.8-H 02 J  7/04;H 01 M  10/46 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٣٩ (11)

٢٠١٤٠٥٠٨٦٥ (21)

٢٨/٠٥/٢٠١٤ (22)

APM TERMINALS BV

Anna van Saksenlaan 71 NL-2593 HW Den Haag (NL)

(71)

GRAPENGIESSER, Volker (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

مرفاع (54)

PA 2011 70658 -61/564,638 - PCT/EP2012/073607 (31)

29.11.2011. - 29.11.2011. - 26/11/2012 (32)

٤-

DK - US -EP (33)

Int.Cl.8-B 66 F  19/00;B 66 C  19/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٤٠ (11)

٢٠١٢٠٥٠٨٢٣ (21)

٠٦/٠٥/٢٠١٢ (22)

Unicharm Corporation

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo- Ehime 7990111 (JP)

(71)

TAKINO, Shunsuke-MORI, Hiroki (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

منتج ارتداء یستخدم لمره واحده (54)

2009-254547 - PCT/JP2010/006507 (31)

06.11.0209. - 05/11/2010 (32)

٥-

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/15;A 61 F  13/496;A 61 F  13/49 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٤١ (11)

٢٠١٢٠٥٠٩٥٤ (21)

٢٨/٠٥/٢٠١٢ (22)

Unicharm Corporation

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111 (JP)

(71)

TAKINO, Shunsuke (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

َملبس مره واحده لھ قسم تغطیھ ارداف معد لتغطیھ ارداف  المرتدىَ (54)

2009-272889 - PCT/JP2010/006865 (31)

30.11.2009. - 25/11/2010 (32)

٦-

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/496 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٤٢ (11)

٢٠٠٧٠٩٠٤٧٩ (21)

١١/٠٩/٢٠٠٧ (22)

المركز القومى للبحوث 

ع.م.ش التحریر المركز القومى للبحوث ـ مكتب اتصاالت براءات االختراع ـ الدقى ـ ج٣٣

(71)

مرفت محمود عبد العلیم/ جمال عبد المجید عبد الغنى ـ د/ھناء حمدى احمد ـ د/ د.أ (72)

(73)

منى دمحم فرید/ أمال یوسف أحمد/ ماجدة محسب السید (74)

بحلقھ غیر متجانسھ لعالج ھشاشھ العظام١٧مشتقاات ستروجین مستبدلھ فى الموضع (54)

- (31)

 - (32)

٧-

 - (33)

Int.Cl.8-C 07 J  51/00;C 07 J  13/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٤٣ (11)

٢٠١٤٠٣٠٣٨٢ (21)

١٢/٠٣/٢٠١٤ (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

2107 Citywest Boulevard Building 2 Houston, TX 77042-3021 (US)

(71)

CHAMBERS, Richard, L-MAUCEC, Marko-SHI, Genbao-YARUS,
Jeffrey, Marc

(72)

(73)

سمراحمد اللباد  (74)

ُانظمھ وطرق لنمذجھ خصائص معززه
(54)

61/535,855 - PCT/US2012/020435 (31)

16.09.2011. - 06/01/2012 (32)

٨-

US - US (33)

Int.Cl.8-G 06 G  7/48 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٤٤ (11)

٢٠١٢٠٢٠٢١١ (21)

٠٧/٠٢/٢٠١٢ (22)

HARRIER TECHNOLOGIES INC.

280 Railroad Avenue Greenwich, CT 06830 (US)

(71)

MORROW, William, Bruce-WITTEN, Raymond (72)

(73)

سمراحمد اللباد  (74)

نظام وطریقھ لقیاده مضخھ مباشره (54)

12/552,806 -61/233,488 -61/233,826 - PCT/US2010/045377 (31)

02.09.2009. - 12.08.2009. - 13.08.2009. - 12/08/2010 (32)

٩-

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  19/16;F 04 D  13/06;E 21 B  43/00;E 21 B  23/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٤٥ (11)

٢٠١٤٠٢٠١٩١ (21)

١٠/٠٢/٢٠١٤ (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

2107 Citywest Boulevard Building 2 Houston, TX 77042-3021 (US)

(71)

SWEATMAN, Ronald, Earl-MITCHELL, Robert, Franklin (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

نظم وطرق لتقییم حواجز الحتواء الضغط السلبي (54)

- PCT/US2011/047589 (31)

 - 12/08/2011 (32)

١٠-

 US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  47/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٤٦ (11)

٢٠١٢٠٢٠١٨٧ (21)

٠٢/٠٢/٢٠١٢ (22)

عبد هللا احمد عبد هللا حسانین 

شارع ورشة البالط من شارع ترعة زنین بجوار اجزاخانھ النیل ـ بوالق الدكرور١

(71)

عبد هللا احمد عبد هللا حسانین  (72)

(73)

(74)

رخام طبیعى مضىء فى الظالم (54)

- (31)

 - (32)

١١-

EG - (33)

Int.Cl.8-E 04 F  13/18 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٤٧ (11)

٢٠١٤٠٣٠٤٣٣ (21)

١٩/٠٣/٢٠١٤ (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

2107 CityWest Blvd., Bldg. 2 Houston, 77042 (US)

(71)

GORELL, Sheldon (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

نظام وطریقة للتغلیظ في نظام محاكاة خزان (54)

- PCT/US2011/052373 (31)

 - 20/09/2011 (32)

١٢-

US- (33)

Int.Cl.8-G 06 G  7/48 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٤٨ (11)

٢٠١٠١٠١٧١٠ (21)

١١/١٠/٢٠١٠ (22)

.A.CASALE S

Via Giulio Pocobelli, 6,CH-6900 Lugano-Besso, CH

(71)

FILIPPI, Ermanno (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

عملیھ النتاج میثانول من اعاده التشكیل بالبخار (54)

08007451.1 - PCT/EP2009/054464 (31)

16.04.2008. - 15/04/2009 (32)

١٣-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  29/151;B 01 J  8/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٤٩ (11)

٢٠١٣٠٦١١٢٣ (21)

٢٦/٠٦/٢٠١٣ (22)

L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET

L' EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE

75, QUAI D'ORSAY, F- 75007 PARIS(FR)

(71)

DE POTTER, Romuald-LIGONESCHE, Renaud-DEBRY, Tristan (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

صنبور لمائع مضغوط و خزان لھ ھذا الصنبور (54)

1150227 - PCT/FR2011/052786 (31)

11.01.2011. - 28/11/2011 (32)

١٤-

FR - FR (33)

Int.Cl.8-F 16 K  31/52 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٥٠ (11)

٢٠١٢٠٨١٤٥١ (21)

٢٧/٠٨/٢٠١٢ (22)

المركز القومى للبحوث 

ع.م.ش التحریر المركز القومى للبحوث ـ مكتب اتصاالت براءات االختراع ـ الدقى ـ ج٣٣

(71)

كمال دمحم على خلیل/ د.أ (72)

(73)

ماجده محسب السید (74)

مجموعة تشخیصیة لعزل الحمض النووي الجینومي من دم الحیوانات (54)

- (31)

 - (32)

١٥-

EG - (33)

Int.Cl.8-C 12 P  19/34;C 12 N  15/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٥١ (11)

٢٠١١١٠١٨٠٥ (21)

٢٥/١٠/٢٠١١ (22)

المركز القومى للبحوث 

ع.م.ش التحریر المركز القومى للبحوث ـ مكتب اتصاالت براءات االختراع ـ الدقى ـ ج٣٣

(71)

ریھام / نادیة رجب دمحم داود ـ السیدة/ ال دمحم طلعت الصعیدى ـ أمن/ سمیر طھ ربیع حسین ـ االستاذه
دمحم اكرم عبد المنعم

(72)

(73)

منى دمحم فرید- امال یوسف احمد -ماجده محسب السید  (74)

طریقھ لتحضیر مشتق بولى فینیل كلورید لھ نشاط بیولوجى وثبات ضوئى (54)

- (31)

 - (32)

١٦-

EG- (33)

Int.Cl.8-C 08 L  27/22 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٥٢ (11)

٢٠٠٨١٢٢٠٥٤ (21)

٢٢/١٢/٢٠٠٨ (22)

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

ONE FRANKLIN PLAZA 200 NORTH 16TH STREET PHILADELPHIA
PA 19102, US

(71)

LIU, Ronggang-DUFFY, Kevin, J.-WIGGALL, Kenneth-FITCH, Duke, M.-
SHAW, Antony, N.-JIN, Jian

(72)

LLC GLAXOSMITHKLINE

2711 CENTERVILLE ROAD. SUITE 400, WILMIN GTN DELAWARS
19808

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جلیسین مستبدل كمثبكات برولیل ھیدروكسیالزNمشتقات بیریمیدین ترایون  (54)

60/805,602 - PCT/US2007/071854 (31)

23.06.2006. - 22/06/2007 (32)

١٧-

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/513;C 07 D  239/60;A 61 P  7/06 (51)

سنة٢٠: لحمایةمدة ا
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٢٧٧٥٣ (11)

٢٠١١٠٦١٠٨٤ (21)

٢٢/٠٦/٢٠١١ (22)

ITALCEMENTI S.P.A

Via G. Camozzi 124 24121 Bergamo BG (IT)

(71)

FEDI, Roberto-CINTI, Giovanni-CLAUSI, Antonio (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

من وحده انتاج مخلفات احتراق وعملیھ خاصھ بذلكعملیھ لتنقیھ تدفق ادخنھ احتراق (54)

MI2008A002310 - PCT/IB2009/007818 (31)

23.12.2008. - 17/12/2009 (32)

١٨-

IT - IB (33)

Int.Cl.8-C 04 B  7/36;F 27 D  17/00;C 04 B  7/43 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٥٤ (11)

٢٠١٣٠١٠٠٩٣ (21)

١٦/٠١/٢٠١٣ (22)

HELIX ENERGY SOLUTIONS

LIMITED [GB/GB]; Johnstone House 52-54 Rose Street Aberdeen AB10
1ND (GB), N.A, GB

(71)

LEIGH, Beck-NICOL, Colin (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

جھاز انابیب و طرق متعلقھ بھ (54)

1011996.4 - PCT/GB2011/001061 (31)

16.07.2010. - 15/07/2011 (32)

١٩-

GB - GB (33)

Int.Cl.8-E 21 B  19/22 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٥٥ (11)

٢٠١٢٠٥٠٨٤٣ (21)

٠٩/٠٥/٢٠١٢ (22)

BPB LIMITED

Saint-Gobain House Binley Business Park Coventry CV3 2TT (GB)

(71)

SAHAY – TURNER PARKINA (72)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

ماده اساسھا ماده الصقھ تشتمل علي عامل قادر علي احتجاز الفورمالدیھاید (54)

09176123.9 - PCT/EP2010/067475 (31)

16.11.2009. - 15/11/2010 (32)

٢٠-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 04 B  28/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٥٦ (11)

٢٠١٣٠٥٠٧٧٩ (21)

٠٨/٠٥/٢٠١٣ (22)

EVONIK DEGUSSA GMBH

Rellinghauser Strabe 1-11 45128 Essen (DE)

(71)

IRFAN, Muhammad-SEILER, Matthias-KEUP, Michael-SCHNEIDER,
Rolf-DEMBKOWSKI, Daniel-WITTHAUT, Daniel-NEUMANN, Manfred-
BREHME, Volker-ROLKER, JOrn

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

عملیة إلمتصاص الغازات الحمضیة من مخالیط الغاز (54)

838.3043201010- 377.0077201110- PCT/EP2011/069787 (31)

12.11.2010. - 10.06.2011. - 10/11/2011 (32)

٢١-

DE - DE -EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/14;C 10 K  1/00;C 07 D  211/38 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٥٧ (11)

٢٠١٢١٠١٧٣١ (21)

١٠/١٠/٢٠١٢ (22)

Borealis AG

Wagramer Strasse 17-19 A-1220 Vienna (AT)

(71)

NILSSON, Ulf-HAGSTRAND, Per-Ola-RONGSHENG, Liu-ENGLUND,
Villgot

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

تركیبھ بولیمر ذات ترابط متصالب و كابل لھ خصائص كھربیھ مفیده (54)

10159842.3 - PCT/EP2011/053025 (31)

14.04.2010. - 01/03/2011 (32)

٢٢-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 K  3/36;H 01 B  9/00;H 01 B  3/44 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٥٨ (11)

٢٠١٣١١١٧٨٨ (21)

٢٠/١١/٢٠١٣ (22)

SAINT GOBAIN ISOVER

18 Avenue d'Alsace F-92400 Courbevoie (FR)

(71)

OBERT, Edouard-FOTI, Fabio-DIDIER, Benoit-JAFFREWNOU,BORIS (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تركیبھ تغریھ خالیھ من الفورمالدھید لاللیاف، بصفھ خاصھ االلیاف المعدنیھ ، و المنتجات الناتجھ (54)

1154549 - PCT/FR2012/051184 (31)

25.05.2011. - 25/05/2012 (32)

٢٣-

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 03 C  25/26;D 06 M  13/00;C 08 G  12/00;C 03 C  25/34 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



34

٢٧٧٥٩ (11)

٢٠١٤٠٩١٥٠٥ (21)

٢٤/٠٩/٢٠١٤ (22)

XYLEM IP MANAGEMENT S.A.R.L.

11. Breedewues L-1259 Senningerberg (LU)

(71)

UBY, Lars (72)

(73)

یل رزقسلوى میخائ.أو/سامیھ میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ (74)

محطة معالجة لمعالجة میاه الصرف الصحي  (54)

1250307-4 - PCT/SE2013/050123 (31)

28.03.2012. - 13/02/2013 (32)

٢٤-

SE - SE (33)

Int.Cl.8-C 02 F  3/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٦٠ (11)

٢٠١٣١٠١٥٥٦ (21)

٠٧/١٠/٢٠١٣ (22)

INEOS EUROPE AG

Avenue des Uttins 3 CH-1180 Rolle (CH)

(71)

LIBOTTE, Annick (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

لدینھ رقائقیھ تشتمل على طبقھ بولي اولیفین ملتصقھ بطبقھ اساسیھ (54)

11161738.7 - PCT/EP2012/056046 (31)

08.04.2011. - 03/04/2012 (32)

٢٥-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 J  5/18;B 32 B  27/32 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



35

٢٧٧٦١ (11)

٢٠١٤٠٣٠٤٩٢ (21)

٣٠/٠٣/٢٠١٤ (22)

ENI S.P.A.

Piazzale E. Mattei, 1 I-00144 Roma (IT)

(71)

LULLO DI, Alberto Giulio-GHETTO DE, Giambattista (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

طریقھ الیقاف او خفض على االقل االطالق غیر المتحكم فیھ للھیدروكربونات، التدفق المفاجئ، من 
بئر الستخالص ھیدروكربون

(54)

MI2011A001782 - PCT/IB2012/055125 (31)

03.10.2011. - 26/09/2012 (32)

٢٦-

IT - IT (33)

Int.Cl.8-E 21 B  33/13 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٦٢ (11)

٢٠١٣٠٩١٤٠٥ (21)

٠٨/٠٩/٢٠١٣ (22)

Pranjivandas SHAH ,Deepak

501/502, Vandana Apartment Janki Kutir, Juhu Church Road Juhu,
Mumbai- 400 009 Maharashtra (IN)

(71)

SHAH, Deepak, Pranjivandas (72)

سمر احمد اللباد (74)

تركیبة زراعیة كیمیائیة تشتمل على زنك، كبریت ومكون فعال مبید لآلفات (54)

664/MUM/2011 - PCT/IN2012/000163 (31)

10.03.2011. - 09/03/2012 (32)

٢٧-

IN - IN (33)

Int.Cl.8-A 01 N  59/02;A 01 P  7/04;A 01 N  59/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



36

٢٧٧٦٣ (11)

٢٠١٣٠٣٠٥١٤ (21)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (22)

عمرو دمحم محفوظ احمد ندا

ـ دمیاط جمھوریة مصر العربیة ٥٦/٨قطعھ ٦دمیاط الجدیدة الحى االول ـ مجاورة 

(71)

عمرو دمحم محفوظ احمد ندا (72)

(73)

(74)

نسائیھ مطوره یتم استعمالھا اما مفرده او فى طبقاتحفاضھ (54)

- (31)

 - (32)

٢٨-

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/514;A 61 F  13/15 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٦٤ (11)

٢٠١٣٠٨١٢٨٦ (21)

٠٦/٠٨/٢٠١٣ (22)

SOLVAY SA

Rue de Ransbeek, 310 B-1120 Brussels (BE), N.A, BE

(71)

BLONDEL, Jean-Marie-HUMBLOT, CEdric (72)

(73)

وجدى نبیھ عزیز (74)

عملیة لتنقیة فضلة (54)

11153920.1 - PCT/EP2012/052191 (31)

09.02.201٢. - 09/02/2011 (32)

٢٩-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  11/02;C 04 B  7/24;C 01 D  3/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



37

٢٧٧٦٥ (11)

٢٠١٣٠٢٠٢٥٣ (21)

١٧/٠٢/٢٠١٣ (22)

GRUPO PETROTEME A.S.DE

Ricardo Margin No. 444 Torre Sur, Piso 16 Col. Valle Del Campestre San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon 66265 (MX)

(71)

PARKER, Kenny, Randolph-BLAIR, Larry, Wayne (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

تحسین معدل ترشیح كسح حمض تیریفثالیك بالتحكم نسبھ الماء في مالط تغذیھ المرشح (54)

12/860,128 - PCT/US2011/047317 (31)

20.08.2010. - 11/08/2011 (32)

٣٠-

US - US (33)

Int.Cl.8-C 07 C  51/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٦٦ (11)

٢٠١٢٠٣٠٣٨٨ (21)

٠٤/٠٣/٢٠١٢ (22)

E.I.DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

1007 Market Street Wilmington, Delaware 19898 (US)

(71)

TAM, Wilson (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

ُانثرانیلیك داي امید لتغلیف عنصر تكاثر نباتيتركیبات  (54)

61/239.909 - PCT/US2010/047802 (31)

04.09.2009. - 03/09/2010 (32)

٣١-

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/00;A 01 P  7/04;A 01 N  43/56;A 01 N  25/24 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



38

٢٧٧٦٧ (11)

٢٠١٢٠٧١٣٣١ (21)

٢٩/٠٧/٢٠١٢ (22)

GRUPO PETROTEMEX A.S. DE.

Ricardo Margain No. 444 Torre sur, Piso, 16 CoI. Valle del Campestre San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon 66265 (MX)

(71)

LANGE, David-SHAIKH, Ashfaq-WONDERS, Alan, GEORGE (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

نظام النتاج حمض بولى كربوكسیلى بواسطة مالمسة مالط مع عامل مؤكسد غازى الطور (54)

12/957,730-61/299,450-61/299,453-61/299,455 - PCT/US2010/059626 (31)

01.12.2010. - 29.01.2010. - 29.01.2010. - 29.01.2010. - 09/12/2010 (32)

٣٢-

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

Int.Cl.8-B 01 J  8/22;C 07 C  63/26;C 07 C  51/265;C 07 C  10/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٦٨ (11)

٢٠١٣٠٩١٤١١ (21)

٠٩/٠٩/٢٠١٣ (22)

CASALE SA

Via Giulio Pocobelli 6 CH-6900 Lugano (CH)

(71)

BEDETTI, Gianfranco (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

عملیة و جھاز إلنتاج منتج یوریا حبیبى (54)

11157702.9 - PCT/EP2012/053370 (31)

10.03.2011. - 28/02/2012 (32)

٣٣-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  2/16;B 01 J  2/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



39

٢٧٧٦٩ (11)

٢٠١٤٠٢٠٢٤٣ (21)

١٩/٠٢/٢٠١٤ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED

14990 Yorktown Plaza Drive Houston, Texas 77040 (US)

(71)

RICHARD, Bennett M-XU, Yang (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

طریقة ونظام للتجزئة الھیدرولیكیة (54)

13/246,634 - PCT/US2012/051861 (31)

27.09.2011. - 22/08/2012 (32)

٣٤-

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  19/24 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٧٠ (11)

٢٠١٣٠٩١٣٧١ (21)

٠١/٠٩/٢٠١٣ (22)

CLOS. URE SYSTEMS INTERNATIONAL

7702 Woodland Drive, Suite 200 Indianapolis, IN 46278 (US)

(71)

ZEMLIN, Karl, E. (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

تجمیعة كتلة تغطیة (54)

13/369,437-61/448,749 - PCT/US2012/026729 (31)

09.02.2012. - 03.03.2011. - 27/02/2012 (32)

٣٥-

  US - US - US (33)

Int.Cl.8-B 67 B  1/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



40

٢٧٧٧١ (11)

٢٠١٣٠٣٠٣٥٣ (21)

٠٣/٠٣/٢٠١٣ (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

2107 City West Blvd. Bldg. 2 Houston, TX 77042-3051 (US)

(71)

DAVIS, Eric, J.-MCCOLPIN, Glenn, R.-MARSIC, Scott, D.-
SWEATMAN, Ronald, E

(72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

الكشف عن وتصحیح تدفق مائع غیر معفي ما بین مناطق جوفیھ (54)

12/875,235 - PCT/US2011/036652 (31)

03.09.2010. - 16/05/2011 (32)

٣٦-

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  47/00;G 01 V  9/02;E 21 B  47/04 (51)

سنة٢٠: الحمایةمدة

٢٧٧٧٢ (11)

٢٠١٢٠١٠١٢٣ (21)

٢٢/٠١/٢٠١٢ (22)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC

 1431 DUNCAN OKLAHOMA 73536, US

(71)

AUGUSTINE, Jody, R.-EAST, Loyd, Eddie, Jr-SOLIMAN, Mohamed, Y. (72)

سمر احمد اللباد (74)

تصدع في اكماالت ابار افقیھ متصدعھ ھیدرولیكیاطریقھ لحث تعقید (54)

12/566.467-61/228,494-61/243.453 - PCT/GB2010/001407 (31)

24.09.2009. - 24.07.2009. - 17.09.2009. - 23/07/2010 (32)

٣٧-

US - US - US - GB (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



41 41

بیان
بانتقال ملكیة البراءة



42 42

(21)2009030296

(22)٠٥/٠٣/٢٠٠٩

توشیبا ھوم ابالینسیز -توشیبا كونسیومر الكترونیكس ھولدینجز كوربوریشن- كابوشیكى كایشا توشیبا(71)
كوربوریشن

ماجدة ھارون(74)

غسالة مالبس(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
توشیبا ھوم - توشیبا كونسیومر الكترونیكس ھولدینجز كوربوریشن-كابوشیكى كایشا توشیبا:مـــن

ابالینسیز كوربوریشن
رودكتس:الـــى تایل ب یبا الیفس & توش ن یز كوربوریشس سیرفیس

17/10/2016 :بـتاریخ

1-

(21)2010030375

(22)٠٨/٠٣/٢٠١٠

مالینكرودت إنك(71)

ناھد ودیع رزق(74)

تركیبة وطریقة لفصل انواع معادن متعددة التكافؤ من الشوائب(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
مالینكرودت إنك:مـــن
ى:الـــى ن ال ال س ر میدیس الینكرودت نیوكل م

23/10/2016 :بـتاریخ

2-

(21)2010050821

(22)١٩/٠٥/٢٠١٠

توشیبا ھوم ابلیانسیز - كابوشیكى كایشا توشیبا- توشیبا كونسیومر ایلیكترونیكس ھولدینحز كوربوریشن(71)
كوربوریشن

شركھ سماس وشركاه للخدمات االداریھ واالستشاریھ(74)

مكنسھ كھربائیھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
توشیبا ھوم -كابوشیكى كایشا توشیبا-توشیبا كونسیومر ایلیكترونیكس ھولدینحز كوربوریشن:مـــن

ابلیانسیز كوربوریشن
رودكتس:الـــى تیل ب یبا الیفس & توش ن س كوربوریش سیرفیس

17/10/2016 :بـتاریخ

3-



43 43

(21)2011040658

(22)٢٨/٠٤/٢٠١١

توشیبا ھوم ابلیانسیز -توشیبا كونسیومر الكترونیكس ھولدینجز كوربوریشن- كابوشیكي كایشا توشیبا(71)
كوربوریشن

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

مكنسھ كھربائیھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
توشیبا ھوم - الكترونیكس ھولدینجز كوربوریشنتوشیبا كونسیومر-كابوشیكي كایشا توشیبا:مـــن

ابلیانسیز كوربوریشن
& :الـــى ن یرفیس كوربوریش توشیبا الیفستیل برودكتس س

17/10/2016 :بـتاریخ

4-

(21)2012111896

(22)١٢/١١/٢٠١٢

توشیبا ھوم ابالینسیز -وشیكى كایشا توشیباكاب-توشیبا كونسیومر الكترونیكس ھولدینجز كوربوریشن(71)
كوربوریشن

ماجده ھارون(74)

غسالة مالبس(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
توشیبا ھوم -كابوشیكى كایشا توشیبا-توشیبا كونسیومر الكترونیكس ھولدینجز كوربوریشن:مـــن

ابالینسیز كوربوریشن
رودكتس:ىالـــ تایل ب یبا الیفس & توش ن ز كوربوریش سیرفیس

13/10/2016 :بـتاریخ

5-



44 44

(21)2013010140

(22)٢٨/٠١/٢٠١٣

مالینكرودیت ال ال سي(71)

ھدى انیس سراج الدین(74)

عملیة تنقیة(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
مالینكرودیت ال ال سي:مـــن
ى:الـــى ن ال ال س ر میدیس الینكرودت نیوكل م

26/10/2016 :بـتاریخ

6-

(21)2013020270

(22)١٨/٠٢/٢٠١٣

المركز القومى للبحوث(71)

منى دمحم فرید- امال یوسف احمد - ماجده محسب السید (74)

ه لفصل االمالح و المواد الذائبھ من میاه االبار و میاه البحر و المحالیل الملحیھجھاز و طریقھ جدید(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
المركز القومى للبحوث:مـــن
ة:الـــى ة التكنولوجی وم والتنمی ندوق العل ص

27/10/2016 :بـتاریخ

7-



45 45

(21)2013030463

(22)٢٠/٠٣/٢٠١٣

مالینكرودیت ال ال سي(71)

ناھد رزق ودیع ترزى(74)

من محلول حامضي١٣٧- CSعملیھ الستخراج (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
مالینكرودیت ال ال سي:مـــن
ى:الـــى ن ال ال س ر میدیس الینكرودت نیوكل م

25/10/2016 :بـتاریخ

8-

(21)2013071151

(22)٠٧/٠٧/٢٠١٣

مالینكرودیت ال ال سي(71)

ھدى سراج الدین(74)

عملیة و جھاز لمعالجة تیار غازي(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
مالینكرودیت ال ال سي:مـــن
الینكرود:الـــى ىم ن ال ال س ر میدیس ت نیوكل

25/10/2016 :بـتاریخ

9-

(21)2014030398

(22)١٣/٠٣/٢٠١٤

شركھ مساھمھ فرنسیھ-فوفیا فارماسیوتیكالز(71)

سمر اللباد (74)

مشتقات االنیلین، وتحضیراتھم وتطبیقاتھم العالجیھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
شركھ مساھمھ فرنسیھ- فوفیا فارماسیوتیكالز:مـــن
انوفى:الـــى س

17/10/2016 :بـتاریخ

10-



46 46

بیان
بتعدیل اسم الشركة



47 47

(21)2010060955

(22)٠٨/٠٦/٢٠١٠

میثانول كاسال اس ایھ(71)

سمر احمد اللباد (74)

نظام تدعیم للوحات مبادل حرارى فى مفاعالت كیمیائیھ ثابتھ الحراره(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
میثانول كاسال اس ایھ:مـــن
كاسال اس ایھ:الـــى

16/10/2016 :بـتاریخ

1-

(21)2010101718

(22)١٣/١٠/٢٠١٠

الستوم تكنولوجى لیمتد شركھ مساھھ سویسریھ(71)

(74)

محطھ الطاقھ الحراریھ الشمسیھ(54)

اسم الشركةتعدیل:التقریر القانونى
الستوم تكنولوجى لیمتد شركھ مساھھ سویسریھ:مـــن
جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى اتش:الـــى

05/10/2016 :بـتاریخ

2-

(21)2010101719

(22)١٣/١٠/٢٠١٠

الستوم تكنولوجى لیمتد شركھ مساھھ سویسریھ(71)

مرو مفید كمال الدیب ع(74)

مولد البخار الشمسى(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
الستوم تكنولوجى لیمتد شركھ مساھھ سویسریھ:مـــن
جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى اتش:الـــى

18/10/2016 :بـتاریخ

3-



48 48

(21)2010101720

(22)١٣/١٠/٢٠١٠

الستوم تكنولوجى لیمتد(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

مولد بخار شمسى لھ نظام امدادات تدفئھ احتیاطى(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
الستوم تكنولوجى لیمتد:مـــن
تشجنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى ا:الـــى

05/10/2016 :بـتاریخ

4-

(21)2010101721

(22)١٣/١٠/٢٠١٠

الستوم تكنولوجى لیمتد(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

نظام شمسى لتولید البخار لھ قاعده مستمره الحركھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
وجى لیمتدالستوم تكنول:مـــن
جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى اتش:الـــى

18/10/2016 :بـتاریخ

5-

(21)2010122020

(22)٠١/١٢/٢٠١٠

آلستوم تكنولوجي  لیمتد(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

ناقل لنقل مسحوق وطریقھ لنقل مسحوق(54)

تعدیل اسم الشركة:ىالتقریر القانون
آلستوم تكنولوجي  لیمتد:مـــن
بى اتش. ام . جنرال الكتریك تكنولوجى جى :الـــى

18/10/2016 :بـتاریخ

6-



49 49

(21)2012091687

(22)٣٠/٠٩/٢٠١٢

آلستوم تكنولوجي لیمتد(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

طریقھ لزیاده كفاءه محطھ تولید كھربائى مجھزه بمحرك توربینى یعمل بقوه الغاز، ومحطھ تولید (54)
كھربائى الجراء ھذه الطریقھ

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
آلستوم تكنولوجي لیمتد:مـــن
جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى اتش:الـــى

12/10/2016 :بـتاریخ

7-

(21)2013010092

(22)١٦/٠١/٢٠١٣

تناریس كونكشنز لیمتد(71)

محمود رجـائى الـدقى(74)

وصالت إحكامھا و تشحیمھا ومقاومتھا للتآكل محسنھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
تناریس كونكشنز لیمتد:مـــن
تناریس كونكشنز بى فى :الـــى

19/10/2016 :بـتاریخ

8-

(21)2013030413

(22)١٤/٠٣/٢٠١٣

الستوم تكنولوجي  لیمتد(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

نظام طاقھ حراریھ شمسیھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
الستوم تكنولوجي  لیمتد:مـــن
جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى اتش:الـــى

09/10/2016 :بـتاریخ

9-



50 50

(21)2013030466

(22)٢٠/٠٣/٢٠١٣

الستوم تكنولوجى لیمتد(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

نظام طاقھ شمسیھ و طریقھ التشغیل(54)

تعدیل اسم الشركة:تقریر القانونىال
الستوم تكنولوجى لیمتد:مـــن
جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى اتش:الـــى

09/10/2016 :بـتاریخ

10-

(21)2013050918

(22)٢٩/٠٥/٢٠١٣

آلستوم تكنولوجي  لیمتد(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

مستقبل شمسى محسن(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
آلستوم تكنولوجي  لیمتد:مـــن
جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى اتش:الـــى

09/10/2016 :بـتاریخ

11-

(21)2013050922

(22)٢٩/٠٥/٢٠١٣

آلستوم تكنولوجي  لیمتد(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

مستقبل شمسى ، وطریقة لتبرید المستقبل الشمسى ونظام لتولید الطاقة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
آلستوم تكنولوجي  لیمتد:مـــن
ى اتش جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام ب:الـــى

09/10/2016 :بـتاریخ

12-



51 51

(21)2013050923

(22)٢٩/٠٥/٢٠١٣

آلستوم تكنولوجي  لیمتد(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

جھاز استقبال شمسى محسن(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
آلستوم تكنولوجي  لیمتد:مـــن
جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى اتش:الـــى

09/10/2016 :بـتاریخ

13-

(21)2013091398

(22)٠٤/٠٩/٢٠١٣

الستوم تكنولوجي  لیمتد(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

تجمیعة و طریقة برج شمسي مركز(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
الستوم تكنولوجي  لیمتد:مـــن
جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى اتش:الـــى

09/10/2016 :بـتاریخ

14-

(21)2013111701

(22)٠٧/١١/٢٠١٣

الستوم تكنولوجى لیمتد(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

سیھنظام للوحھ غالیھ شم(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
الستوم تكنولوجى لیمتد:مـــن
جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى اتش:الـــى

09/10/2016 :بـتاریخ

15-



52 52

(21)2013111702

(22)٠٧/١١/٢٠١٣

الستوم تكنولوجى لیمتد(71)

د كمال الدیب عمرو مفی(74)

لوحھ الستقبال الطاقھ الشمسیھ وھیكل للتدعیم(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
الستوم تكنولوجى لیمتد:مـــن
جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى اتش:الـــى

09/10/2016 :بـتاریخ

16-

(21)2013111800

(22)٢٤/١١/٢٠١٣

الستوم تكنولوجي  لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

مصنع طاقھ حراریھ شمسیھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
الستوم تكنولوجي  لیمتد:مـــن
جنرال الكتریك تكنولوجى جى ام بى اتش:الـــى

09/10/2016 :بـتاریخ

17-

(21)2016010038

(22)١٠/٠١/٢٠١٦

الستوم تكنولوجي  لیمتد(71)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

نظام طاقة شمسیة حراریة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
الستوم تكنولوجي  لیمتد:مـــن
ولوجى جى ام بى اتشجنرال الكتریك تكن:الـــى

09/10/2016 :بـتاریخ

18-



53

بیان
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



54

بایر ھیلثكیر اج:یـعلــن 

, المانیا-لیفركوزین  ٥١٣٦٨:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٤/١٢/٢٠١١تاریخ الصادرة ب٢٥٢٧٣لبراءة االختراع رقم 

ثنائي ھیدروكینازولینات مستبدلھ:فى شـــأن

نیل - فرانك, سوسمییر - جودیث, باومیستر -جاى, ھیولیت -سوزان,  نیكولیك - جروسیر ، رولف:ل ـیـوكــال
- توبیاز, وینبرج -ھنینجر ، كیرستین-اورلیخ, بیتز - ردولف,لووب , سكوھى -زیمرمان ، ھولجر- ، بیتر

جورج, كیلدینش -توماس, المب - النج ، دیتر-جورجین, ریفسكالجیر - ماریو, جیسكى 

1

.ال. ار . ایالكیم اس :یـعلــن 

إیطالیا, ایطالیا- میالن ٢٠١٢٢-، أى ٤الرجو ایسابیال داراجونا ، :المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٩/٠٩/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٢٦٣٧٣اع رقم لبراءة االختر

تركیبة وعملیة إلنتاج منتجات أحذیة رغویة منخفضة الكثافة:فى شـــأن

بروسا ، فیدریكو- برامبیالسكا ، دیفید:ل ـیـوكــال

2

باندرول لیمتد:یـعلــن 

بریطانیا, المملكة المتحدة, ارأیھ١٥٢ادلیستون، سورى  كیھ تى , ستاشین رود٦٣:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٢/٠٣/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٢٥٥٨٨لبراءة االختراع رقم 

صفیحة مانعة للتسرب الداة تثبیت مشبك قضیب سكة حدید و طریقھ لتصنیع العارض:فى شـــأن

فیلیب, جون, بوریل-نجو, ستیفان, كوكس:ل ـیـوكــال

3



55
55

باندرول لیمتد:یـعلــن 

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

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٤/١٢/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٢٥٣٤٢لبراءة االختراع رقم 

مشبك تثبیت قضیب سكة حدید:فى شـــأن

كریستوفر, جاردنر -بول, ھیولیت-جون, ستیفین, كوكس-مارتن, سومرست:ل ـیـوكــال

4

سینجینتا لیمتد:یـعلــن 

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

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٧/٠٣/٢٠١٤الصادرة بتاریخ ٢٦٥٨١لبراءة االختراع رقم 

ت عضویھ او متعلقھ بھاتحسینات فى مركبا:فى شـــأن

الالستایر, جوردن, بیلى-لویس, كالیر, ھاریس-دیفید, ایان, توفى:ل ـیـوكــال

5

الماس تكنولوجي انك:یـعلــن 

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

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٨/٠٩/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٢٦٣٧٠لبراءة االختراع رقم 

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

مایكل مالسام:ل ـیـوكــال

6



56
56

ویھجیب ، ا:یـعلــن 

المانیا-بینزبرج  ٨٢٣٧٧، ٧ھولزستراس فروش:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٦/٠٩/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٢٦٣٩٠لبراءة االختراع رقم 

فرن صھر بسلسلة عملیات فرن غیر متناھیة:فى شـــأن

جیب ، اویھ:ل ـیـوكــال

7

بیتر, سزولوسى- تیبور, زارفاس- جینو, سانیي:یـعلــن 

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

لعربیةفى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر ا:عن الرغبة

٢٤/١٠/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٢٦٤٢٧لبراءة االختراع رقم 

مرشح للسجائر:فى شـــأن

جینو. سانیي - بیتر, سزولوسى- تیبور, زارفاس:ل ـیـوكــال

8



57 57

بیان
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



58 58

(21)2013040549

(22)٠١/٠٤/٢٠١٣

السید محمود احمد دمحم المھر(71)

مصر, قلیوبیة-شبین القناطر  -منشاة الكرام  

.قوه دفع الریاحباستخدام ) كھربیھ-حركیھ  (نظام زعنفي لتولید الطاقھ (54)

(74)

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

١-

(21)2014081354

(22)٢٦/٠٨/٢٠١٤

عصام السید البدوى عبد النبى على(71)

مصر, البر الغربي- نجع السوالم  - القرنھ  -األقصر  

أیس كریم شرقي(54)

عصام السید البدوى عبد النبى على(74)

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

٢-



65 65

بیان
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



66 66

2010071279 (21)

٢٩/٠٧/٢٠١٠ (22)

-دمحم طارق أبورجب

مصر

(71)

طریقھ لتصنیع االحذیھ (54)

دمحم طارق ابو رجب  (74)

:التالیةتقدیم أى من المستنداتالطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

١-

2010091532 (21)

١٣/٠٩/٢٠١٠ (22)

فیكات

فرنسا-باریس ال دیفینسى ٩٢٠٩٥-بالس دى لیریس اف  ٦تور مانھاتن  

(71)

یقھ لتصنیع السلفوامینوز او الخبث المعدنى  للسلفوامینوز البیلیتى  ومعدات المناظرهطر (54)

فیكات (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٢-

2012010149 (21)

٢٦/٠١/٢٠١٢ (22)

سیالوم تكنولوجیز انك ، شركھ متحده

، الوالیات المتحده ١٠٨٩ویندسور ستریت ، ویست سبرینجفیلد ، ماساشوستیس ٩٦
, االمریكیھ

(71)

نظام تفاعل مختلط حرارى و كیمائى ضوئى  (54)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ مكتب  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٣-



67 67

2012060998 (21)

٠٤/٠٦/٢٠١٢ (22)

ذى جیلیت كومبانى

، الوالیات ٠٢١٢٧بوسطن ام ایھ , ئى وان جیلیت بارك ٣-بى لیجال باتنت دبرتمنت  /اى 
الوالیات المتحدة االمریكیة, N.A, المتحدة االمریكیة

(71)

ماكینھ حالقھ ذات عنصر غیر قاطع                                  (54)

رزقناھد ودیع  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٤-

2012061018 (21)

٠٦/٠٦/٢٠١٢ (22)

سىداو اجروساینسز  ل ل

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

(71)

الداره مقاومھ الحشرات CRYIABو CRYICAاستخدام مشترك من بروتینات   (54)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

:قدیم أى من المستندات التالیةتالطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

٥-



68 68

2012111973 (21)

٢٦/١١/٢٠١٢ (22)

شركھ مساھمھ امریكیھ-انك  . تي دي دبلیو دیالویر 

: امریكا  المدینھ - ١٩٨٠١دیالویر . ویلمینجتون . ٧٨٠سویت . ستریت ماركت ١١٠٠
١٩٨٠١: ب . دیالویر ص 

(71)

قفل امان یعمل الیا ویمكن ازالتھ مع حامل مضاد للدوران ویحرر الیا (54)

سمر احمد اللباد (74)

:یةتقدیم أى من المستندات التالالطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

٦-

2013010090 (21)

١٦/٠١/٢٠١٣ (22)

إیل مینینج سیرفسیز لیمتد

یف ، وودمید ، أو أیة إي سي أي بلیس ، ذا وودالندس ، وودالندس در/ سي ( ساندتون : 
, جنوب أفریقیا- جوھانسبرج  ٢١٩٦ساندتون ، 

(71)

جھاز اإلشعال األنبوبي الصدمي (54)

دمحم عبد العال عبد العلیم أحمد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٧-



69 69

2013050793 (21)

٠٩/٠٥/٢٠١٣ (22)

جى شركة مساھمة- ار اتش ایھ  

النمسا-فیینا ١١٠٠-ایھ  ٩وینبیرج ستراس 

(71)

فوھھ تفریغ للتركیب داخل قاعدة وعاء تشكیل معادن (54)

دمحم بكیردمحم (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٨-

2013050873 (21)

٢٢/٠٥/٢٠١٣ (22)

اینسز  ل ل سىداو اجروس

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

(71)

.الكایل بیردینات )مستبدل-١(-٥-ثالثي فلورومیثیل - ٢عملیة  محسنة لتحضیر  (54)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

:تقدیم أى من المستندات التالیةلم یكن لعدمالطلب كأن:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

٩-



70 70

2013050892 (21)

٢٦/٠٥/٢٠١٣ (22)

بي بي اكسبلوراشن اوبیراتنج كومباني لیمتد

بریطانیا,نجلتراا-بي بي  ١٦٧میدلسكس تي دبلیو . صنبیري اون التیمیز . شیرتسي روود 

(71)

تقویھ (54)

سمراحمد اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١٠-

2015121910 (21)

٠٦/١٢/٢٠١٥ (22)

أل تى دى. فیوم بیوسینسز بى فى تى 

الھند, ١١٠٠٩٢:  ب . ص نیو دلھى: المدینة  الھند

(71)

جسیمات مغلفة وتركیبات تحتوى علیھا (54)

عالماحمد دمحم احمد  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١١-



71 71

2015121922 (21)

٠٧/١٢/٢٠١٥ (22)

مینت جي ام بي اتش ھاس فوود ایكیب

النمسا, ویین  ١٢١٠- ایھ ٢٥جیرستلجاسي 

(71)

ًطریقة إلنتاج منتج مخبوز یحتوي أساسا على سطح فاصل مغلق
(54)

سمر اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١٢-

2015122012 (21)

٢٠/١٢/٢٠١٥ (22)

تیموثى  , مولیجان

، الوالیات المتحدة االمریكیة١٨٧٠٤سى ھیزس ستریت إدوردسفیل، بنسلفانیا ٤٥

(71)

ل مدعوم بعنصر عرضتصمیم العاب قابل للتبدی (54)

یوسف میخائیل رزق (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١٣-



72 72

2015122059 (21)

٣٠/١٢/٢٠١٥ (22)

ایمن نادى راضى عبدهللا

مصر, بنى مؤمنة - ببا–بنى سویف 

(71)

سقالة معدنیة خفیفة متحركة تتحكم في االرتفاع واالنخفاض والتحرك (54)

TICOمكتب نقل وتسویق التكنولوجیا  (74)

:دات التالیةتقدیم أى من المستنالطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

١٤-

2015122060 (21)

٣٠/١٢/٢٠١٥ (22)

ایمن نادى راضى عبدهللا

مصر, بنى مؤمنة -ببا–بنى سویف 

(71)

ماكینة تبغ الحیوانات (54)

TICOمكتب نقل وتسویق التكنولوجیا  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١٥-



73 73

2015122061 (21)

٣٠/١٢/٢٠١٥ (22)

ایمن نادى راضى عبدهللا

مصر, بنى مؤمنة -ببا–بنى سویف 

(71)

ماكینة نظافة وجھات الزجاج والرخام للعمارات والفنادق  (54)

TICOمكتب نقل وتسویق التكنولوجیا  (74)

:لیةتقدیم أى من المستندات التاالطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص

١٦-

2015122062 (21)

٣٠/١٢/٢٠١٥ (22)

ایمن نادى راضى عبدهللا

مصر, بنى مؤمنة -ببا–بنى سویف 

(71)

ماكینة لعصر الزیتون (54)

TICOنقل وتسویق التكنولوجیا مكتب  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١٧-



74 74

بیان
ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویة



75 75

23302 (11)

2001101073 (21)

طرق وجھاز لفصل الموائع (54)

محسن عبد حمید     -یاكو انكشلومبرجر س (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

١-

26649 (11)

2011101657 (21)

المصابیح المفصلیھ (54)

حسن علي دمحم حسن      (71)

حسن علي دمحم حسن (74)

٢-

26694 (11)

2007020197 (21)

امیھ وراثیاطریقھ لتحویل نبات الب (54)

ماھراشتا ھیبرید كومباني ال تي دي      (71)

سمر اللباد (74)

٣-



76 76

26727 (11)

2012040708 (21)

وحده مع غطاء فوھھ لوحده توزیع وقود (54)

درسیر واین ایھ بى      (71)

مكتب عبد الھادى (74)

٤-

26732 (11)

2009091393 (21)

توربین ھوائي ذو خالطات و قاذفات  (54)

اوجین انك      (71)

محمود عادل الولیلي  (74)

٥-

21111 (11)

1998101317 (21)

طریقھ وجھاز تلیفون السلكى نقال وطرف توصیل قابل لالستخدام فى ھذا الجھاز (54)

فراننس تلكوم      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٦-

21661 (11)

1997101124 (21)

معالجھ غاز ھیدروكربونى (54)

الكور كوربوریشن      (71)

جورج عزیز عبد الملك (74)

٧-



77 77

21843 (11)

1998101292 (21)

نظفھ تحتوى على اشكال مختلفھ من البروتیاز متعدد البدائل مركبات م (54)

دانیسكو یو اس انك      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٨-

22042 (11)

1996100958 (21)

نظام لنقل الغاز الطبیعى المضغوط بواسطة السفن عبر البحار (54)

أیكو أنك      (71)

جورج عزیز عبد الملك (74)

٩-

22225 (11)

2000101268 (21)

عملیھ النتاج  االیثیلین (54)

یو او بى ل ل سى      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

١٠-



78 78

22467 (11)

1999101232 (21)

المسجلة من النسخنظام لحمایة المعلومات  (54)

ف     .كونینكلیجك فیلیبس الكترونیكس ن (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

١١-

22540 (11)

2000091223 (21)

مدخل لبئر متعدد الجوانب (54)

ف     . سوفتیك ن  (71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

١٢-

23264 (11)

2002101121 (21)

عملیة فصل امتزازى لبارفین احادى میثیل  (54)

یو أو بى ل ل سى      (71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

١٣-

23319 (11)

2002101078 (21)

جھاز وطریقة لرفع األنابیب المتمركزة فى تجویف بئر (54)

ال ال سى     . ھوجیز یو بى اتش دى تول كومبانى  (71)

اسامھ دمحم دمحم اسماعیل (74)

١٤-



79 79

23421 (11)

2002101186 (21)

مشتق انیلید مستبدل ومركب وسیط منھ ومركب كیمیائى زراعى وبستانى  (54)

نیھون نوھیاكو كو لیمتد      (71)

دمحم دمحم بكیر (74)

١٥-

23574 (11)

1999101366 (21)

نظام مطبق تلسكوبى (54)

صالح شعبان عبد المطلب     /ورثة المرحوم  (71)

صالح شعبان عبد المطلب/ورثة المرحوم  (74)

١٦-

23618 (11)

2004100455 (21)

مة الكھربائیھ  لتكوین أرضى متماثل الخواص ومتباین الخواص فى جھاز وطریقة لتحدید المقاو
وجود إجتیاح 

(54)

شلومبرجر سیاكو انـك ، شركة متحدة      (71)

ھـدى عبد الھادى (74)

١٧-



80 80

24093 (11)

2005100433 (21)

ًكشاف عملیات بإستخدام مكثف ضوئى وذراع یتحرك أوتوماتیكیا
(54)

جامعة أسیوط      (71)

جامعة أسیوط (74)

٢٠-

24263 (11)

2005100434 (21)

نظم وطرق ووصالت بینیة لتوفیر بحث شخصي عن المعلومات والوصول إلیھا (54)

مایكروسوفت تیكنولوجى الیسنسینج ال ال سى       (71)

ترزىناھد رزق ودیع  (74)

٢١-

24374 (11)

2007050468 (21)

ًطریقة جدیدة لإلنتاج على نطاق واسع لحبیبات صغیرة جدا احادیة التشتیت
(54)

سیول ناشیونال یونیفیرسیتى إندسترى فوندیشن      (71)

خالد مجدي حمادة (74)

٢٢-

24416 (11)

2007040345 (21)

تركیبات أمیتراز    (54)

ویــث      (71)

ھدى أحمد عبد الھادى  (74)

٢٣-



81 81

24599 (11)

2007040372 (21)

لوح بناء وھیكل بناء (54)

سى  اندستریز ، إنك     . اى. ام (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٢٤
-

24613 (11)

2003100999 (21)

سلم اطفاء حریق  (54)

عبد الرءوف عبد المجید     -أحمد ابراھیم دمحم حسب (71)

عبد الرءوف عبد المجید (74)

٢٥
-

24683 (11)

2007050442 (21)

نظام تولید طاقة شمسیة حراریة كھربائیة ونظام للتزوید بواسطة التسخین (54)

كاواساكى جوكوجیو كابوشیكى كایشا      (71)

دمحم دمحم بكیر (74)

٢٦
-



82 82

24700 (11)

2007040416 (21)

جھاز طرد مستمر مركزى ذو طبقة مسامیة (54)

إیھ     . بى . إینیتكنولوجى إس  (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٢٧
-

24708 (11)

2007040356 (21)

طریقة لمراقبة خزان الھیدروكربون (54)

جیوكونتراست إیھ إس      (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٢٨
-

24739 (11)

2007040337 (21)

تركیبات مبیده للفطریات (54)

. ج.سینجینتا بارتیسباشن ا (71)

سھیر میخائیل رزق  (74)

٢٩
-

24758 (11)

2007111257 (21)

طریقھ النتاج ماده حلوى فى طور دسم مستمر تعرضت لكمیة كبیره من الغاز (54)

ا     . نســتك س  (71)

عمرو ھشام مفید الدیب  (74)

٣٠
-



83 83

24764 (11)

2007050473 (21)

Aطریقھ وجھاز كھروصوتیھ لتحفیز عملیات نقل الكتلھ من اجل استخالص افضل لالبار (54)

كالماس فولز، اى ان سى      (71)

سمر احمد اللباد (74)

٣١
-

24773 (11)

2007101129 (21)

نتاج االلومنیوموسیلة للتحكم في شوط مكبس نظام تغذیھ خلیھ الكترولیتیھ ال (54)

المنیوم بیتشینى      (71)

سمر احمد اللباد (74)

٣٢
-

24780 (11)

2007040340 (21)

جھاز وطریقھ لصمام امان فى تجویف بئر (54)

بي جیھ سیرفیسز كومبانى یو اس ایھ      (71)

اسنزیھ اخنوخ صادق الی (74)

٣٣
-

24799 (11)

2007060561 (21)

تحسینات تتعلق بالفرش (54)

ھیرا دین      (71)

ھدى سراج الدین  (74)

٣٤
-



84 84

24821 (11)

2007040353 (21)

منتج حلوى یعتمد على الدسم مغلفھ بغشاء بھا جانب واحد بدون غالف    (54)

.     ا.نســـتك س  (71)

ھشام الدیب  (74)

٣٥
-

24889 (11)

2007050451 (21)

مفاعل و طریقة لتفاعل على األقل غازین بوجود طور سائل (54)

سولفاى      (71)

وجدى نبیھ عزیز عزت (74)

٣٦
-

24917 (11)

2007121424 (21)

ملیھ معالجھ غاز الھیدروكربونع (54)

اورتلوف انجنیرز  لیمتد      (71)

ھدى انیس سراج الدین  (74)

٣٧
-

24963 (11)

2006100564 (21)

مركبھ انقاذ (54)

تینج تشون مینج     -ماك كون ھو (71)

سمر احمد اللباد (74)

٣٨
-



85 85

25016 (11)

2008091618 (21)

جھاز قطع السیرامیك یدویا (54)

جیرمانس بوادا س ا ، شركھ مساھمھ ، اسبانیا      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٣٩-

25018 (11)

2007110575 (21)

خاصیة إغالق مسموعة لوعاء مسنن وغطاء         (54)

كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى      (71)

وكیل براءات-ھدى عبد الھادى  (74)

٤٠-

25081 (11)

2008050732 (21)

استخدام مركبات  البروجلوتامیك لتحسین النمو واالنتاجیة فى النبات (54)

شركة مساھمة امریكیة     -ال ال سي  . ي لوس االموس ناشیونال سیكیوریت (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٤١-

25115 (11)

2008040613 (21)

طریقة وجھاز لتنقیة المیاه یتضمنان تولید طبقة ذات قطبین (54)

شركة محدودة  انجلیزیة     - ھیدروباث ھولدینجس لیمتد   (71)

اللبادسمر  (74)

٤٢-



86 86

25162 (11)

2008040684 (21)

لمبة فلورسنت مدمجة (54)

ایھ     . سكیرت الیت اس (71)

شادي فاروق مبارك  (74)

٤٣-

25187 (11)

2009030319 (21)

طریقھ و جھاز الرسال معلومات عبر شبكھ مركبھ (54)

ایدیلكوم      (71)

او نادیھ ھارون/ماجده ھارون و (74)

٤٤-

25210 (11)

2007111214 (21)

تركیبات مبیده لالعشاب (54)

سینجینتا بارتیسباشن ایھ جى      (71)

سھیر میخائیل رزق  (74)

٤٥-

25302 (11)

2009111652 (21)

ویة نسیج وطریقة لعمل تلك الحافظة حافظة تق (54)

شومارات، جیلبرت      (71)

وجدى نبیھ عزیز (74)

٤٦-



87 87

25413 (11)

2008101636 (21)

حفاضة على شكل سروال قصیر یمكن التخلص منھا (54)

شارم كوربوراشن     - یوني   (71)

أحمد اللبادسمر  (74)

٤٧-

25439 (11)

2009111729 (21)

نظام وطریقھ لمعالجھ ماده دقائقیھ منصرفھ من الدیزل (54)

كامل رفعت      (71)

سمر اللباد  (74)

٤٨-

25491 (11)

2008101744 (21)

)UBIQUITOUS CARD(نظام وطریقة للبیع باستخدام بطاقھ بمفھوم جدید  (54)

مى     ,یونج , لى- جین, كیل, لى (71)

خالد مجدى مختار حمادة  (74)

٤٩-

25500 (11)

2008050809 (21)

یةمنتج ماص یحتوى على تجاعید فى المنطقة المنفصلة عن الرقیقة العلو (54)

شارم كوربوریشن     -یونى  (71)

سمر اللباد (74)

٥٠-



88 88

25520 (11)

2009101542 (21)

اطار توصیل للوح كھربائى ضوئى مثل لوح فولتیة ضوئیة وحائط بنایة خارجى یتضمن تلك 
االطارات  (54)

سوالرتي     -إند نیكل أللویزستانلیس -ارسیلورمیتال  (71)

طارق محمود بدران  (74)

٥١
-

25527 (11)

2007101178 (21)

وصلة طرفیة متحركة لصفقات إلیكترونیة آمنة ونظام عملیات إلیكترونیة آمن (54)

ثالیس      (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٥٢-

25569 (11)

2008111789 (21)

خلیة إلكترولیتیة للحصول على األلومنیوم (54)

كاربونى سافوى      (71)

سمر احمد اللباد (74)

٥٣-

25574 (11)

2007040384 (21)

عجلة قطع تتضمن وسیلة قمط مزدوجة القلب (54)

جیسینج، جیرھارد      (71)

ھدى أنیس سراج الدین (74)

٥٤-



89 89

25575 (11)

2008071269 (21)

وعاء قابل للتمدد بھ غطاء إلعطاء تحكم فى منطقة الراس فى علبة مواد غذائیة (54)

ایھ     . ایمبرس میتال باكیدجینج إس  (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٥٥-

25642 (11)

2009101541 (21)

الفولتیة الضوئیةتركیب للتثبیت على اطارات جدار بنایھ لحمل لوحات مثل لوحات  (54)

ستانلیس إند نیكل أللویز     - ارسیلورمیتال- سوالرتي (71)

طارق محمود بدران  (74)

٥٦-

25668 (11)

2010061028 (21)

فى خط عودة محاید لشبكة كھربائیةطریقة وجھاز للكشف عن خطا  (54)

واى لیمتد     . تى. اورورا انیرجى بى (71)

سمراحمد اللباد (74)

٥٧
-

25697 (11)

2009111703 (21)

أداة صحیة نسائیة ذات نقوش مطبوعة ونقوش بارزة (54)

انى     ذى بروكتر آند جامبل كومب (71)

ھدى سراج الدین (74)

٥٨
-



25701 (11)

2007111247 (21)

وسیلة ماصة لإلستخدام مرة واحدة لھا أجنحة جانبیة متنفسھ (54)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى      (71)

ھدى آنیس سراج الدین  (74)

٥٩
-

25716 (11)

2009030426 (21)

طریقة للمعالجة الحراریة ومعالجة المواد البیولوجیة  (54)

جیرسدال، ستینار      (71)

دمحم طارق أبو رجــب  (74)

٦٠
-

25731 (11)

2008040702 (21)

مادة ماصة (54)

شارم كوربوراشن     - یوني   (71)

اللبادسمر أحمد (74)

٦١
-

25757 (11)

2007040201 (21)

جھازللركالت واللكمات (54)

حسام أحمد جاد هللا شومان      (71)

حسام أحمد جاد هللا شومان (74)

٦٢
-



91 91

25770 (11)

2008101705 (21)

طریقة  ووحدة  صناعیة  لتصنیع  آجر اسمنت  كلنكر (54)

س     /اف ال سمیدث ا (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

٦٣
-

25914 (11)

2008101718 (21)

فى حالھ مكالمات طوارىءIMSطریقھ مبسطھ لتسجیل  (54)

كیھ جى     . نوكیا سولیوشنز اند نیتووركس جى ام بى اتش اند كو  (71)

دة ھارون ماج (74)

٦٤
-

25922 (11)

2007121462 (21)

جھاز إدخال یشتمل على تجمیعة بكرة حلزونیة (54)

مایكروسوفت تیكنولوجى الیسنسینج ال ال سى      (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٦٥
-

25948 (11)

2010030405 (21)

ت                                                   تركیب غباري لمكافحھ الحشرا (54)

باسف اس  اي      (71)

طھ حنفي محمود  (74)

٦٦
-



92 92

26109 (11)

2008122000 (21)

حشوة صدر ماصة (54)

شارم كوربوراشن     - یوني   (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٦٧
-

26128 (11)

2007040341 (21)

جھاز وطریقھ لصمام امان فى تجویف بئر (54)

بى جیھ سیرفیسز كومبانى      (71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

٦٨
-

26133 (11)

2010030492 (21)

ُوسیلھ استنشاق لجرعھ مقاسھ (54)

ا ل تي دى     . اوتسوكا فارماسوتیكال سى اوه  (71)

سمراحمد اللباد (74)

٦٩
-

26152 (11)

2009111737 (21)

جسم مؤلف من طبقات مضغوطھ لعضو رقائقى (54)

شارم كوربوراشن     - یوني   (71)

سمر اللباد  (74)

٧٠
-



93 93

26175 (11)

2010030477 (21)

منتج ماص (54)

شركھ مساھمھ یابانیھ     -كوربوراشن  . شارم - یوني   (71)

سمراحمد اللباد (74)

٧١
-

26204 (11)

2009101499 (21)

تكییف یعمل ببخار الماء (54)

محمود ابراھیم احمد دمحم      (71)

اھیم احمد دمحممحمود ابر (74)

٧٢
-

26243 (11)

2007040369 (21)

طریقھ لخلط ورش عوامل عالجیھ وللتولید السریع الیروسوالت مستمره وجھاز لتنفیذ الطریقھ 
المذكوره (54)

بیرند     ,  بفالز-توماس, بفالز   (71)

سمر اللباد (74)

٧٣
-

26824 (11)

2012040709 (21)

غطاء فوھة لوحدة توزیع وقود (54)

درسیر واین ایھ بى      (71)

عبد الھادى (74)

٧٤
-



94 94

26909 (11)

2010040537 (21)

جھاز تبخیر لتنقیھ الماء (54)

شركة محدودة انجلیزیة     - دیزین تكنولوجي اند انوفاشن ال تي دي   (71)

سمر اللباد  (74)

٧٥
-

27102 (11)

2012071260 (21)

تركیبة وقود صلب (54)

لیمتد     . كوكریتیف (71)

طارق محمود بدران  (74)

٧٦
-



95 95

بیان
ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة



96 96

2007040204 (21)

٢٩/٠٤/٢٠٠٧ (22)

ًطریقة لتحضیر التلبینة صناعیا (54)

ع خطاب شو شعیباسماء ابراھیم اعبد التواب بركات ـ  (71)

عبد التواب سعد عبد التواب بركات (74)

١-

2007100552 (21)

٢٨/١٠/٢٠٠٧ (22)

المثبت الخارجي المقلوظ  (54)

عبد الرحیم حسین عبدالرحمن القاضى ماسیوط ـ ھشاجامعھ (71)

ھشام عبد الرحیم حسین عبد الرحمن القاضى (74)

٢-

2007020121 (21)

٠٤/٠٢/٢٠٠٧ (22)

HIVلقاح ضد  (54)

جیكالز اس ایةلوجالكسو سمینزكلین بیو (71)

سمر احمد اللباد (74)

٣-

2007020210 (21)

٢٥/٠٢/٢٠٠٧ (22)

عملیھ لخلط غاز طبیعى مع مذیب ھیدرو كربونى النتاج وسط سائل لتخزین الغاز الطبیعى (54)

سى اونى  ماریتیم كورب  (71)

سمر اللباد (74)

٤-



97 97

2007030293 (21)

١٩/٠٣/٢٠٠٧ (22)

جھاز لفصل غاز من سائل لمائع ثنائى الطور (54)

TEMPRESS TECHNOLOGIES, INC-TRICAN WELL SERVICE LTD (71)

وجدى نبیھ عزیز  (74)

٥-

2007040426 (21)

٢٩/٠٤/٢٠٠٧ (22)

یتم مسكھم بالید من قبل المستخدم من قبل (أداة دلیل األصابع لالستخدام مع أبرة أو قلم ) جھاز(
)بمقبض(ممسوك ) المستخدم من أجل الكتابة على ثمة سطح ما

(54)

PEN-ONE, INC (71)

ھدى آنیس سراج الدین  (74)

٦-

2008050815 (21)

١٨/٠٥/٢٠٠٨ (22)

ة إلنتاج مبادل حراري من النوع اللوحي ومبادل حراري ذات صلةطریق (54)

METHANOL CASALE S.A (71)

سمر اللباد (74)

٧-

2009030406 (21)

٢٦/٠٣/٢٠٠٩ (22)

تركیبات عالجیة لتعزیز تأثیر العالج بجسم مضاد ضد مستقبل عامل نمو البشرة    (54)

CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٨-



98 98

2009030429 (21)

٣١/٠٣/٢٠٠٩ (22)

مركبات وتركیبات كمثبطات كیناز بروتین (54)

ZHANG, Guobao-POON, Daniel-WANG, Xing-WANG, Xia-DING,
Qiang-NOVARTIS AG-REN, Pingda-PAN, Shifeng-HUANG, Shenlin-
RENHOWE, Paul-IRM LLC-XIE, Yongping-ZHANG, Qiong-ALBAUGH,
Pamela-CHOPIUK, Gregory S.-SENDZIK, Martin-ZHANG, Chengzhi-
LIU, Zuosheng

(71)

ھدى عبد الھادى  (74)

٩-

2009040445 (21)

٠٢/٠٤/٢٠٠٩ (22)

قطعة بالستیكیة سابقة التشكیل محسنة (54)

CONCORDIA DEVELOPMENT S.R.L.-PAGLIACCI, Gianfilippo (71)

ھدى سراج الدین (74)

١٠-

2009040496 (21)

١٢/٠٤/٢٠٠٩ (22)

ألفا-أجسام مضادة للتوكسین الیمفي  (54)

GENENTECH, INC. (71)

سمر أحمد اللباد (74)

١١-

2009040515 (21)

١٥/٠٤/٢٠٠٩ (22)

CHK١تركیبات مثبطات  (54)

COLVIN, Anita, A.-WISDOM, Wendy, A.-ICOS CORPORATION-
KOPPENOL, Sandy

(71)

ھدى عبد الھادى  (74)

١٢-



99 99

2009050667 (21)

٠٧/٠٥/٢٠٠٩ (22)

موقد قابل للفك و التركیب (54)

FLSMIDTH A/S-RODTNES JORGENSEN, Ejvind-JEPSEN, Erik-
OHLSEN, Ib-SKAARUP JENSEN, Lars

(71)

محمود رجائى الدقى (74)

١٣-

2009050679 (21)

١٠/٠٥/٢٠٠٩ (22)

مماثالت ثیوفین لمعالجة أو منع اإلصابة بعدوى فیروسات الحمى الصفراء  (54)

FALARDEAU, Guy-DENIS, R?al-KUMAR DAS, Sanjoy-POISSON, Carl-
VIROCHEM PHARMA INC.-VAILLANCOURT, Louis-
YANNOPOULOS, Constantin, G.-CHAN CHUN KONG, Laval

(71)

محمود الولیلي  (74)

١٤-

2009050773 (21)

٢٦/٠٥/٢٠٠٩ (22)

مشتقات اسنر وأمید اندازولیل لعالج األمراض المرتبطة بمستقبالت جلوكوكورتیكوید (54)

HANSSON, Thomas-ASTRAZENECA AB-IVANOVA, Svetlana-
DAHMEN, Jan-ERIKSSON, Anders-LEPISTO, Matti-BERGER, Markus-
HEMMERLING, Martin-HENRIKSSON, Krister-NILSSON, Stinabritt-
MCKERRECHER, Darren-MUNCK AF ROSENSCHOLD, Magnus-
GABOS, Balint-TAFLIN, Camilla-REHWINKEL, Hartmut

(71)

محمود رجائى الدقى (74)

١٥-
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2009050788 (21)

٢٦/٠٥/٢٠٠٩ (22)

مشتقات أمید أریل غیر متجانسة (54)

NEUROGEN CORPORATION (71)

سمر اللباد (74)

١٦-

2009060919 (21)

١٧/٠٦/٢٠٠٩ (22)

كائن بشرى و ھمیا ضد سطح مولد مضاد لاللتھاب الكبد -أعادة أتحاد جسم مضاد بتمفصل كامل فأر
B

(54)

BOSE, Biplab-SINHA, Subrata-ACHARYA, Subrat, Kumar-ALL INDIA
INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS)-DEPARTMENT OF
BIOTECHNOLOGY (DBT)-INTERNATIONAL CENTER FOR
GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY-KHANNA, Navin

(71)

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

١٧-

2009081234 (21)

١٦/٠٨/٢٠٠٩ (22)

تراكیب من عوامل دوائیة لعالج السرطان   (54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

١٨-

2009081275 (21)

٢٥/٠٨/٢٠٠٩ (22)

ثنائي -٤.٢(-٥ات اشكال من ایثیل امین حمضأمالح إضافة لحمض، وھیدراتات ومتعدد
- أیزو كسازول - )فنیل-یل مثیل  - ٤- مورفولین - ٤(-٤-) فنیل-أیزو بروبیل  -٥-ھیدروكسي 

كربوكسیلیك وتراكیب تتضمن ھذه األشكال-٣
(54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

١٩-



101 101

2009101560 (21)

٢١/١٠/٢٠٠٩ (22)

) اكسینال(معجون اسنان جدید باالكسجین  (54)

(71)

مخلوف محمود ابراھیم مخلوف (74)

٢٠-

2009101592 (21)

٢٧/١٠/٢٠٠٩ (22)

قاعده توالیت صدیقھ للبیئھ       (54)

Muhammd Mahmoud Aly Fadel (71)

دمحم محمود علي فاضل (74)

٢١-

2009111689 (21)

١٧/١١/٢٠٠٩ (22)

إطار آلالت تعمل بموائع (54)

DRESSER ITALIA S.R.L. (71)

سمر اللباد  (74)

٢٢-

2009111732 (21)

٢٥/١١/٢٠٠٩ (22)

تتوسط في سمیھ الخالیا لخلیھ السرطان CD٤٤اجسام مضاده خیمریھ ومتوافقھ مع البشر ضد  (54)

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG ) (71)

سمر اللباد  (74)

٢٣-



102 102

2010010156 (21)

٣١/٠١/٢٠١٠ (22)

-یل  -٤-مورفولین -٣-ھیدروكسي-٢(-٥-مثیل ) یل أندین - ٣-أكسو أندولین - ٢(-٢مركبات 
ون ، - )  ٥H(٤-بیریدین ]C-٢، ٣[ بیررول - ١H-ثاني ھیدرو - ٧، ٦-) بروبیل

ت كیناز بروتینوإستخدامھا كمثبطا
(54)

SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD.-JIANGSU
HENGRUI MEDICINE CO., LTD

(71)

ھدى عبد الھادى  (74)

٢٤-

2010030374 (21)

٠٨/٠٣/٢٠١٠ (22)

الھرم العقربي لتولید الطاقھ الكھربیھ (54)

Ragab Abdelshakour Abdelhamed Elsaid (71)

رجب عبد الشكور عبد الحمید السید (74)

٢٥-

2010030383 (21)

١٠/٠٣/٢٠١٠ (22)

افران الكوك) شحن(ممر متداخل االجزاء لتعبئھ  (54)

UHDE GMBH (71)

سھیر میخائیل رزق  (74)

٢٦-

2010030484 (21)

٢٥/٠٣/٢٠١٠ (22)

DGAT١مستبدل بنزایمیدازولومشتقات االندول كمثبطات واوكسازول- مشتقات اوكسادیازول   (54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٢٧-
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2010040541 (21)

٠٤/٠٤/٢٠١٠ (22)

مثبطات بروتیاز كیتون إیبوكسي ببتیدیھ متبلره وتخلیق مركبات من كیتو إیبوكسیالت  احماض 
امینیھ

(54)

ONYX THERAPEUTICS, INC (71)

سمر اللباد  (74)

٢٨-

2010040575 (21)

١١/٠٤/٢٠١٠ (22)

المركبات العضویھ (54)

NOVARTIS AG (71)

ھدى سراج الدین (74)

٢٩-

2010060973 (21)

٠٩/٠٦/٢٠١٠ (22)

مشتقات امینو بیرازول (54)

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD (71)

كتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد  شركھ سویسریھ مساھمھا (74)

٣٠-

2010101784 (21)

٢٤/١٠/٢٠١٠ (22)

بفتره اعمار نصف ممتدهIXمترافقات معامل  (54)

CANTAB BIOPHARMACEUTICALS PATENT LIMITED (71)

سمراحمد اللباد (74)

٣١-
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2010122152 (21)

١٩/١٢/٢٠١٠ (22)

سخان المیاه المصنوع من الكاوتش (54)

Mansour Milad Yousef Gerges (71)

منصور میالد یوسف جرجس (74)

٣٢-

2011030455 (21)

٢٤/٠٣/٢٠١١ (22)

مركزات سائلھ من مكونات فعالھ قابلھ لالستحالب في الماء (54)

BASF SE (71)

طھ حنفي محمود  (74)

٣٣-

2011050764 (21)

١٦/٠٥/٢٠١١ (22)

تركیبات متضمنھ رباعي فلورو بروبین واستخداماتھم    (54)

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٣٤-

2011050863 (21)

٣٠/٠٥/٢٠١١ (22)

مركبات عضویھ    (54)

INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٣٥-
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2011061007 (21)

١٦/٠٦/٢٠١١ (22)

بنزو - ٣H-) بروبوكسي- ھیدروكسي -٣(- ٧- امینو میثیل -٣-) S(االشكال البلوریھ المتعدده لـ (
]C] [اول- ١- اوكسابورول ] ٢، ١(

(54)

GLAXOSMITHKLINE LLC-ANACOR PHARMACEUTICALS, INC. (71)

سمر اللباد  (74)

٣٦-

2011081414 (21)

٢٤/٠٨/٢٠١١ (22)

جھاز وطریقھ لتكسیر اجزاء من تكوین ارض (54)

BAKER HUGHES INCORPORATED (71)

ناھد ودیع رزق (74)

٣٧-

2011081423 (21)

٢٥/٠٨/٢٠١١ (22)

٣H- ٤،٥(امیدازو-C (وكس امیدات كعناصر مضاده لاللتھابكارب- ٦- بیردین (54)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (71)

دمحم عبدالعال عبد العلیم  (74)

٣٨-

2011101656 (21)

٠٢/١٠/٢٠١١ (22)

ومترافقات مناعیھ وطرق الستخدامھاFCRH٥اجسام مضاده ل  (54)

GENENTECH, INC (71)

سمر اللباد (74)

٣٩-
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2011101851 (21)

٣١/١٠/٢٠١١ (22)

الدراجھ المغناطیسیھ  (54)

Sayed Ahmed Mohammed Mohammed Badawy (71)

سید احمد دمحم دمحم بدوى (74)

٤١-

2011111993 (21)

٢٧/١١/٢٠١١ (22)

تحسینات فى طبقات امان سفلیھ  (54)

DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٤٢-

2011122076 (21)

١١/١٢/٢٠١١ (22)

تصمیم نظام التقاط وتسجیل الموجات الصوتیھ المنبعثھ من بؤر الزالزل الضحلھ (54)

Gaber Hassan Hassib Hassan (71)

(74)

٤٣-

2012010164 (21)

٣٠/٠١/٢٠١٢ (22)

معدلھ واستخدامھاIXبولي ببتیدات عامل التجلط  (54)

BAYER HEALTHCARE LLC (71)

شادي فاروق مبارك  (74)

٤٤-
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2012030504 (21)

٢١/٠٣/٢٠١٢ (22)

منبھ المخ (54)

Shady Mohamed Essam El-Deen Ibrahim El-Naggar (71)

(74)

٤٥-

2012030559 (21)

٢٨/٠٣/٢٠١٢ (22)

بیریمیدین] d- ٣، ٢[مركبات بیررولو  (54)

PFIZER INC. (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٤٦-

2012040675 (21)

١١/٠٤/٢٠١٢ (22)

عملیھ النتاج الزیت المعدني الثالثي باستخدام مخالیط من المنشط السطحي (54)

BASF SE (71)

طھ حنفي محمود (74)

٤٧-

2012040676 (21)

١١/٠٤/٢٠١٢ (22)

عملیھ النتاج الزیت المعدني الثالثي باستخدام مخالیط من المنشط السطحي                         (54)

BASF SE (71)

طھ حنفى محمود  (74)

٤٨-
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2012040705 (21)

١٧/٠٤/٢٠١٢ (22)

نھایھ طرفیھ للمعامالت تشمل درع عرض (54)

DRESSER WAYNE AB (71)

مكتب عبد الھادى (74)

٤٩-

2012040706 (21)

١٧/٠٤/٢٠١٢ (22)

وحده توزیع الوقود لتزوید العربات بالوقود  وطریقھ لتجمیع مثل وحده توزیع الوقود ھذه (54)

DRESSER WAYNE AB (71)

لھادىمكتب عبد ا (74)

٥٠-

2012040728 (21)

١٩/٠٤/٢٠١٢ (22)

مركب بنزازیبین (54)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD (71)

سمر احمد اللباد (74)

٥١-

2012050844 (21)

٠٩/٠٥/٢٠١٢ (22)

شفرات لماكینات الحالقھ                          (54)

THE GILLETTE COMPANY (71)

ھدى سراج الدین  (74)

٥٢-
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2012061106 (21)

١٤/٠٦/٢٠١٢ (22)

تركیبھ للتغطیھ (54)

SILICALIA, SL (71)

ھدى سراج الدین  (74)

٥٣-

2012061123 (21)

١٨/٠٦/٢٠١٢ (22)

یون ، فى شكل دا- ٤، ٢- كوینازولین - AMPA١Hتركیبھ تشتمل على مضادات مستقبل 
.اقراص ذات اطالق فورى وتحضیرھا

(54)

NOVARTIS AG (71)

نوفارتیس ایة جي (74)

٥٤-

2012061165 (21)

٢٤/٠٦/٢٠١٢ (22)

مشتقات بیرازین و استخداماتھا في عالج االضطرابات العصبیھ (54)

NOVARTIS AG (71)

نوفارتیس ایة جي (74)

٥٥-

2012091684 (21)

٣٠/٠٩/٢٠١٢ (22)

عملیة استخالص مطورة بواسطة الحریق في الموقع وباستخدام بئر أفقیة واحدة لرفع الزیت 
)وغازات االحتراق إلى السطح

(54)

ARCHON TECHNOLOGIES LTD (71)

سمراحمد اللباد (74)

٥٦-
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2012101692 (21)

٠١/١٠/٢٠١٢ (22)

ط الدم جذریاعقار لعالج ضغ (54)

Salim Khamis Salim Amayreh (71)

او محمود عادل عبد الحمید/احمد دمحم فتحى و (74)

٥٧-

2012101693 (21)

٠١/١٠/٢٠١٢ (22)

عقار لخفض نسبة الكولیسترول و الدھون بالدم (54)

Salim Khamis Salim Amayreh (71)

عادل عبد الحمیداو محمود /احمد دمحم فتحى و (74)

٥٨-

2012111924 (21)

١٩/١١/٢٠١٢ (22)

عملیة ونظام لفصل وتجفیف بلورات حمض كربوكسیلي (54)

DAVY PROCESS TECHNOLOGY LIMITED (71)

سمراحمد اللباد (74)

٥٩-

2012122045 (21)

١١/١٢/٢٠١٢ (22)

عملیھ لفصل غازات (54)

EVONIK FIBRES GMBH (71)

ناھد ودیع رزق (74)

٦٠-
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2012122088 (21)

١٩/١٢/٢٠١٢ (22)

صیغة مسحوق جاف مشتملة على عقار مضاد مسكریني   (54)

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A (71)

سمراحمد اللباد (74)

٦١-

2013030412 (21)

١٤/٠٣/٢٠١٣ (22)

لعرض المنتجاتصندوق  وحامل  ونظام  (54)

IFCO SYSTEMS GMBH (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٦٢-

2013040553 (21)

٠٣/٠٤/٢٠١٣ (22)

اوكسازیبان-١,٤مشتقات  (54)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٦٤-

2013040570 (21)

٠٤/٠٤/٢٠١٣ (22)

TAUأجسام مضادة ذات نوعیة فوسفوریة تتعرف على  (54)

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN-AC IMMUNE S.A (71)

سمراحمد اللباد (74)

٦٥-
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2013040603 (21)

١٠/٠٤/٢٠١٣ (22)

اریالت غیر متجانسھ و استخداماتھا (54)

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. (71)

اھد ودیع رزقن (74)

٦٦-

2013040734 (21)

٢٩/٠٤/٢٠١٣ (22)

تركیبة عقار جسیمیة شحمیة تحتوي على مشتق جوانیدین بولیمري (54)

MINDINVEST HOLDINGS LTD (71)

سمراحمد اللباد (74)

٦٧-

2013050926 (21)

٢٩/٠٥/٢٠١٣ (22)

مركب ثنائي الحلقة (54)

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٦٨-

2013061070 (21)

٢٠/٠٦/٢٠١٣ (22)

ثنائي المحور/ نظام حركھ میكانیكي لمتعقب حركھ الشمس احادى  (54)

Ahmed Mohamed Abdelrhman Zaitoun (71)

احمد دمحم عبد الرحمن زیتون (74)

٦٩-
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2013061091 (21)

٢٤/٠٦/٢٠١٣ (22)

المحرك الدینامیكي الحراري الھوائي (54)

Ahmed  Mohamed mansor ibrahem (71)

(74)

٧٠-

2013061103 (21)

٢٥/٠٦/٢٠١٣ (22)

ًالمتعادلة أیونیا/ثنائیة القطبیة(بیریمیدین میزو أیونیة ] A- ٢، ١[مبیدات آفات بیریدو  (54)

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (71)

سمر احمد اللباد (74)

٧١-

2013091512 (21)

٢٩/٠٩/٢٠١٣ (22)

طریقھ ونظام للتبرید المستدیم لعملیات صناعیھ (54)

CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V (71)

.بي ) سوراكاو(كریستال الجونس (74)

٧٢-

2013091516 (21)

٢٩/٠٩/٢٠١٣ (22)

تعقیم المیاه تعقیم ذاتى (54)

Shymaa  abdelhady Mohamed  eldars (71)

(74)

٧٣-
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2013101627 (21)

٢١/١٠/٢٠١٣ (22)

االشعھ تحت ( وحدات اإلضاءه واالجھزه الكھربائیھ بالریموت كنترول ) فتح وغلق ( جھاز تشغیل 
)الحمراء 

(54)

Mostafa Mohamed Abdel razek Ali (71)

مصطفى دمحم عبدالرازق على (74)

٧٤-

2013111730 (21)

١٢/١١/٢٠١٣ (22)

رذاذ (54)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (71)

دمحم عبد العال عبد العلیم احمد (74)

٧٥-

2013121856 (21)

٠٤/١٢/٢٠١٣ (22)

ت وصال (54)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC (71)

وكیل براءات-عبد الھادى  (74)

٧٦-

2013121857 (21)

٠٤/١٢/٢٠١٣ (22)

غطاء احتواء قابل لشحن الھواء إلحتواء بئر تحت سطح البحر  (54)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC. (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٧٧-
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2013121877 (21)

٠٩/١٢/٢٠١٣ (22)

. نظاره ذكیھ تقیس معدل التركیز وتحلل العرق وتقیس ضغط الدم و النبض ودرجھ الحراره  (54)

Mohammed saleh Hussein Hassan Bebers (71)

دمحم صالح حسین حسن بیبرس (74)

٧٨-

2014040523 (21)

٠٢/٠٤/٢٠١٤ (22)

السرعة  الخارجيمخفض (54)

Khaled Mahmoud Albakry (71)

خالد محمود دمحم البكري (74)

٧٩-

2014040524 (21)

٠٢/٠٤/٢٠١٤ (22)

الموجھة الجراحة التوأمیة لغرس االسنان (54)

Khaled Mahmoud Albakry (71)

خالد محمود دمحم البكرى (74)

٨٠-

2014040675 (21)

٢٨/٠٤/٢٠١٤ (22)

ّأجسام مضادة متوافقة مع البشر تمیز ألفا سنیكالین (54)

NEOTOPE BIOSCIENCES LIMITED (71)

سمراحمد اللباد (74)

٨١-
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2014040682 (21)

٢٩/٠٤/٢٠١٤ (22)

مركبات مبیده لالفات (54)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (71)

رزق سھیر میخائیل /أ (74)

٨٢-

2014101699 (21)

٢٢/١٠/٢٠١٤ (22)

)حركھ السیارات(محطھ تولید الطاقھ الكھربیھ عن طریق المطبات  (54)

Mohamed Ramadan Hasn Ali-Mohamed  Aboud Ibrahim mohamed (71)

دمحم رمضان حسن على (74)

٨٣-

2014101703 (21)

٢٣/١٠/٢٠١٤ (22)

لقة التروس المزدوجةح (54)

Mabrouk Ramadan Sultan Ahmed (71)

مبروك رمضان سلطان احمد (74)

٨٤-
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2014111863 (21)

١٩/١١/٢٠١٤ (22)

خـــــزان ضــــغط (54)

ELPIGAZ Sp. z o.o (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

٨٥-
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استدراك
طلبات مقبولة
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م  دد رق ب -٧٧٨تم النشر بطریق الخطا بجریدة شھر یونیھ الع ل الطل ان وكی
ھدى انیس سراج الدین وان الوكیل الصحیح / ھو االستاذه ١٧٨٨/٢٠١٣رقم 

: وبیانات الطلب ھى ناھد ودیع رزق ترزى / ھو االستاذه
٢٠١٣١١١٧٨٨ (21)

٢٠/١١/٢٠١٣ (22)

SAINT-GOBAIN ISOVER- FRANCE (71)

OBERT, Edouard-FOTI, Fabio-DIDIER, Benoit (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تركیبھ تغریھ خالیھ من الفورمالدھید لاللیاف، بصفھ خاصھ االلیاف المعدنیھ ، و المنتجات 
الناتجھ

(54)

1154549 - PCT/FR2012/051184 (31)

25.05.2011. - 25/05/2012 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 03 C  25/26;D 06 M  13/00;C 08 G  12/00;C 03 C  25/34 (51)
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استدراك 
تعدیل اسم الشركة
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ـ :تم النشر عن طریق الخطأ السم الشركة التى تم اندماجھا للطلبات االتیة والصحیح ھو

و ٧٦٩/٢٠٠٧و ٨١٧/٢٠٠٨و ٨٧٠/٢٠٠٦و٥١/٢٠٠٣و ٨١٩/٢٠٠٧
.١١٠٠/٢٠١٠و ٦٣٤/٢٠٠٧و ١٠٧٠/٢٠٠٧و ٧٤٧/٢٠٠٥

: تم دمج مالك البراءة
مالك االصلى، ن فى اورجانون، شركة محدوده المسئولیةاسم ال

: مع شركة
ام اس دى او اس بى فى : اسم الشركة الثانیة

: لتكون البراءة ملكا للشركة الناتجھ عن االندماج
ام اس دى او اس بى فى : اسم الشركة الجدیدة

: بیانات المالك لیصبحالمالك تم تغییر ٢٠٠٨/ ٠٦/٠٤تغییر بیانات 
میرك شارب ند دوھم بى فى : االسم الجدید
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استدراك نقل ملكیة
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وبالتالى االسم الصحیح ١٧٨٦/٢٠٠٨عن طریق الخطأ عن اسم الشركة المنقول الیھا الطلب النشر تم 
: ھو 

(21)2008101786

(22)٣٠/١٠/٢٠٠٨

ارمیلك (71)
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(21)2010091467
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جى/ ایة نوفارتیس :الـــى
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ناھد ودیع رزق(74)
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(i)

تصدیر

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

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

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم ا ، ومن هنا تن ًتجارا أو صناع اختـراع، للحفـا علـى تلـك ً

.قاألعمال وحقو أصحابها فى االستغالل 

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

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

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

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ا  ات ، ورطها إلكترون ًوالشر
ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

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

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

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــو ً، وتطلــب ذلــك جهــودا  نوره ل

رة  ة الف ة حقو الملك قمتوافقا مع قانو حما ن ً.

ع  ــا وهــو تــشج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد ًوانطالقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج
ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المـــستو االجتمـــاعى للفـــرد ، تـــسو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للـــش

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

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

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانو رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧ندخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانو رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢نالخاص 

ة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس لسنة ٨٢نثم قانو رقم وم والنماذج الصناع

ة حقو الم٢٠٠٢ حما رةقوالخاص  ة الف مقتضى القانو األخیر فإنه یلزم لك نو

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

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــو  حما ح االهتمــام  ــة القــر الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها قوممــا ال شــك ف ن

رة فى جم ة الف ة حقو المخترعین والمبتكرن الملك قع المجاالت ـ ومنها مجال حما

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

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــر الجدیــد ، و نمالمحــه مــع بــدا

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

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

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

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

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

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

س  تب بـراءاترئ االختـراع م

ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)



ة انات الببلیوجراف رموز الب

ان الببلیوجرافى الرمزالب
11رقم البراءة

12نوع البراءة

21رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد 22تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  31:  رقـم األس

ة   ق خ األس 32:تار

قیـة  33:دولة األس

خ النشر عن قبول  44البراءةطلب تار

51التصنیف الدولي للبراءات 

ة االختراع 54تسم

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

یل 74اسم الو

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

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

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

( iv )



iii

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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

( v )



iv

ع رموز الدول األعضاءتا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

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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CAFFARO CHIMICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE- ITALY (71)

DANESI, Enrico-DONNINI, Nicola-PETRUCCI, Giuseppe-COLOMBI,
Giorgio-ROSELLINI, Massimiliano-BELLUATI, Mario

(72)

سھیر میخائیل رزق  (74)

جھاز و طریقھ لتطھیر الماء (54)

MI2007A002388 - PCT/EP2008/010685 (31)

19.12.2007. - 16/12/2008 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/76 (51)

-٣

٢٠١٠٠٧١١٧٠ (21)

١١/٠٧/٢٠١٠ (22)

NTT DOCOMO, Inc- JAPAN (71)

HAPSARI, Wuri Andarmawanti-IWAMURA, Mikio-NAKAMURA,
Takehiro

(72)

محمود رجـائى الـدقى (74)

طریقھ اتصال بالمحمول و محطھ اساسھا السلكى (54)

2008-005063 - PCT/JP2009/050152 (31)

11.01.2008. - 08/01/2009 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 W  36/26 (51)

-٤



4 4

٢٠١٠١١١٩٦٢ (21)

٢٢/١١/٢٠١٠ (22)

AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY,
INC –UNITED STATES OF AMERICA

(71)

VARGA, Steven-MORRILL WEBB, Lisa, Ann (72)

سمر احمد اللباد  (74)

بطاقة المعامالت التي تحتوي على المعدن وطرق تصنیعھا (54)

12/125.750 – PCT/US2008/079016 (31)

22.05.2008. - 07/10/2008 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-G 06 K  19/067;G 06 K  19/02 (51)

-٥

٢٠١١٠١٠١٠٥ (21)

١٧/٠١/٢٠١١ (22)

فادى حسین السید فھیم ـ مصر  (71)

فادى حسین السید فھیم  (72)

(74)

ف-العظم جھاز شداد  (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 C  7/10 (51)

-٦



5 5

٢٠١١٠٦٠٩٦٠ (21)

١٢/٠٦/٢٠١١ (22)

1-SUMITOMO METAL INDUSTRIES, Ltd-JAPAN

2-VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE- FRANCE

(71)

MARTIN, Pierre-VERGER, Eric (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

توصیل انبوبي مع تسنین ذاتي القفل مستخدم في صناعھ الزیت  (54)

0807088 - PCT/EP2009/008711 (31)

16.12.2008. - 07/12/2009 (32)

FR - EP (33)

Int.Cl.8-F 16 L  15/06;E 21 B  17/042 (51)

-٧

٢٠١١٠٨١٣٢٩ (21)

٠٩/٠٨/٢٠١١ (22)

المركز القومى للبحوث ـ مصر  (71)

عماد عزمى سلطان جرجس ـ كرستین ثروت عزیز (72)

ماجدة محسب السید ـ نقطة اتصال براءات االختراع (74)

.وحده لمعالجھ میاه الصرف تعتمد علي تكنولوجیا النانو (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/48 (51)

-٨



6 6

٢٠١١٠٨١٤٠٤ (21)

٢٣/٠٨/٢٠١١ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC- UNITED STATES OF AMERICA (71)

WILSON, Stephen (72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

مبید للحشرات مغلف مجھریا و لھ نشاط متبقي معزز (54)

61/157,297 - PCT/US2010/025754 (31)

04.03.2009. - 01/03/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/02;A 01 P  7/04;A 01 P  7/00 (51)

-٩

٢٠١١٠٩١٥٦٨ (21)

١٩/٠٩/٢٠١١ (22)

الكان لشبكات االتصاالت ـ مصر  (71)

خالد دمحم محمود نصیر (72)

مختار ابراھیم دمحم (74)

انیكیة لوحدات المحمول المتنقلةمنظومة میك (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-H 04 Q  7/38;G 01 S  5/14 (51)

-10



7 7

٢٠١١٠٩١٦١٥ (21)

٢٦/٠٩/٢٠١١ (22)

NORBROOK LABORATORIES LIMITED- UNITED KING DOM (71)

REYNOLDS, Louise (72)

سمر احمد اللباد  (74)

تركیبھ مبید طفیلیات موضعیھ (54)

0905365.3 - PCT/GB2010/000612 (31)

27.03.2009. - 29/03/2010 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/00;A 01 P  7/00;A01P  03/00 (51)

-11

٢٠١١١٠١٨٠٠ (21)

٢٥/١٠/٢٠١١ (22)

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD- JAPAN (71)

TAKADA, Yasutaka-KAWAHARA, Shiro-KAMON, Miyako-UMEDA,
Yasuhiro

(72)

سھیر میخائیل رزق (74)

اشكال بلوریھ جدیده لمركب بینزوبیران ثالثى الحلقات و عملیات النتاجھا (54)

111281-2009 - PCT/JP2010/057698 (31)

30.04.2009. - 30/04/2010 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 07 D  491/052 (51)

-12



8 8

٢٠١٢٠١٠٠٣١ (21)

٠٥/٠١/٢٠١٢ (22)

MENFI INDUSTRIA S.p.A- ITALY (71)

LUKAC, Milan (72)

سمر احمد اللباد (74)

َّقدره ضغطیھ مزوده بوسیلھ امان اضافیھ ضد خطر االنفجار نتیجھ للضغط الزائد ِ
(54)

MI2009A001209 - PCT/EP2010/058324 (31)

08.07.2009. - 14/06/2010 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-A 47 J  27/09 (51)

-13

٢٠١٢٠٢٠٢٤٤ (21)

١٣/٠٢/٢٠١٢ (22)

TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A- SWITZERLAND (71)

HEINONEN, Sebastian-CASALE, Cristiano-MARCHETTI, Marco-
CAVECCHIA, Tiziana-CASARINI, Claudio-SORBARA, Angelo-
DIDONNA, Domenico-BENKO, Gabor

(72)

محمود رجـائى الـدقى (74)

لوح مادة تعبئة النتاج عبوات محكمة اإلغالق من منتجات الغذاء القابلة لالنسكاب (54)

09168013.2 - PCT/EP2010/058604 (31)

17.08.2009. - 18/06/2010 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 65 D  1/06;B 65 D  5/74;B 65 D  5/06 (51)

-14



9 9

٢٠١٢٠٨١٣٥١ (21)

٠١/٠٨/٢٠١٢ (22)

GEOX S.P.A- ITALY (71)

POLEGATO MORETTI, Mario (72)

ھارونشحاتھ ماجده  (74)

حذاء ذو رخم و نعل صامد للماء و منفذ لبخار الماء  (54)

PD2010A000037 - PCT/EP2011/050921 (31)

10.02.2010. - 24/01/2011 (32)

IT - IT (33)

Int.Cl.8-A 43 B  7/12;A 43 B  7/08 (51)

-15

٢٠١٢٠٩١٤٨٣ (21)

٠٢/٠٩/٢٠١٢ (22)

MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.- JAPAN (71)

ANDO, Takashi-WATANABE, Takashi-FUKUDA, Yoshimasa-MINOWA,
Nobuto-KURIHARA, Kenichi-GOTO, Kimihiko-MITOMI, Masaaki-
NAKANISHI,NOZOMU

(72)

رجائى الدقى محمود  (74)

عملیھ النتاج مشتقات بیریبیروبین (54)

2010-044416 - PCT/JP2010/070414 (31)

01.03.2010. - 10/11/2010 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 07 D  493/04;A 01 N  25/02 (51)

-16



10 10

٢٠١٢١٠١٧٣٩ (21)

١١/١٠/٢٠١٢ (22)

TOTAL SA- FRANCE (71)

BIGEX, THIBAUD-WOIRIN, JEROME (72)

دمحم دمحم بكیر  (74)

خط انابیب لنقل مائع یحتوى على ھیدروكربون ،وطریقھ النتاج ذلك النوع من خطوط االنابیب  (54)

1052843 - PCT/FR2011/050602 (31)

14.04.2010. - 22/03/2011 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-F 16 L  1/12;F 16 L  53/00;F 17 D  1/18;F 16 L  9/147;F 16 L
9/18;F 16 L  9/04

(51)

-17

٢٠١٢١٢٢٠٥٨ (21)

١٦/١٢/٢٠١٢ (22)

TRANSOCEAN SEDCO FOREX VENTURES LIMITED- ICELAND (71)

BOURGEAU, Edward Peter, Kenneth (72)

جورج اسحق مینا (74)

قة ھجینة لتحسین الكفاءة واألداء الدینامیكيمحطة تولید طا (54)

12/816,576 - PCT/US2011/040120 (31)

16.06.2010. - 13/06/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 02 J  9/06 (51)

-18



11 11

٢٠١٢١٢٢١٣٠ (21)

٢٥/١٢/٢٠١٢ (22)

SABAF S.P.A.- ITALY (71)

BETTINZOLI, Angelo (72)

سمراحمد اللباد (74)

موقد غازي بوسیلة لمنع انتشار اللھب  (54)

  PCT/IT2010/000291 (31)

 - 30/06/2010 (32)

IT (33)

Int.Cl.8-F23D 14/82; F23D 14/04 (51)

-19

٢٠١٣٠٢٠١٨١ (21)

٠٣/٠٢/٢٠١٣ (22)

panasonic intellectual property corporation of America

UNITED STATES OF AMERICA

(71)

MURAKAMI, Yutaka-OUCHI, Mikihiro-KIMURA, Tomohiro (72)

سمر احمد اللباد (74)

طریقھ وجھاز لتولید اشاره (54)

-051842-2011-093544 -2011-102101-2011-PCT/JP2012/000352

033771 -2011

(31)

18.02.2011. - 09.03.2011. - 19.04.2011. - 28.04.2011. - 20/01/2012 (32)

- JP - JP - JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 B  7/04;H 04 J  99/00;H 04 J  11/00 (51)

-20



12 12

٢٠١٣٠٣٠٤٣٧ (21)

١٨/٠٣/٢٠١٣ (22)

BRITTNER, Lyndon- UNITED STATES OF AMERICA (71)

BRITTNER, Lyndon (72)

منھ یوسف دمحم حافظ-ھدى یوسف دمحم حافظ -ایمان یوسف دمحم حافظ  (74)

نظام مضخة للثدى بدون استخدام الید (54)

12/898,600 - PCT/US2011/054649 (31)

05.10.2010. - 03/10/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 M  1/06 (51)

-21

٢٠١٣٠٣٠٤٨٠ (21)

٢١/٠٣/٢٠١٣ (22)

خالد محى الدین دمحم عامر ـمصر  (71)

خالد محى الدین دمحم عامر    (72)

(74)

البالونھ الشرجیھ ذات الضغط المتحكم (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 B  17/00 (51)

-22



13 13

٢٠١٣٠٣٠٥١٣ (21)

٢٧/٠٣/٢٠١٣ (22)

د ندا ـ مصر مفوظ احعمرو دمحم مح (71)

د ندا معمرو دمحم محفوظ اح (72)

(74)

فرشاة أسنان یوضع بداخلھا أنبوبة المعجون أو كبسوالت معجون االسنان (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 46 B  11/02 (51)

-23

٢٠١٣٠٤٠٥٨٩ (21)

٠٩/٠٤/٢٠١٣ (22)

AAA WATER TECHNOLOGIES AG- SWITZERLAND (71)

HEINZL, Wolfgang (72)

سمر احمد اللباد  (74)

جھاز تقطیر بغشاء متعدد المراحل (54)

10 2010 048 160.2 - PCT/EP2011/004726 (31)

11.10.2010. - 21/09/2011 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  63/08 (51)

-24



14 14

٢٠١٣٠٤٠٥٩١ (21)

٠٩/٠٤/٢٠١٣ (22)

1-OUTOTEC OYJ - FINLAND  2-SAACKE GmbH- GERMANY (71)

DAUM, Dipl.-Ing. Karl-Heinz-EMICH, Dipl.-Ing. Ludwig-RIEGER,
Bernhard-ARNING, Johann-Peter-SCHALK, Dipl.-Ing. Wolfram-HEIN,
Dr.-Ing. Jean Claude-STERNER, Dieter-SCHULLER, Dipl.-Ing. Thomas

(72)

سمر احمد اللباد (74)

عملیة لحرق سائل (54)

10 2010 047 895.4 - PCT/EP2011/067606 (31)

11.10.2010. - 07/10/2011 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-F 23 D  11/06 (51)

-25

٢٠١٣٠٤٠٧٠٠ (21)

٢٣/٠٤/٢٠١٣ (22)

AIRLIGHT ENERGY IP SA- SWITZERLAND (71)

PEDRETTI, Andrea (72)

سمراحمد اللباد (74)

بنیھ متعدده الوظائف وطریقھ لتصنیعھا (54)

1744/10 -1745/10 -1746/10 -1774/10 -1775/10 -1776/10
PCT/CH2011/000257

(31)

24.10.2010. - 24.10.2010. - 24.10.2010. - 25.10.2010. - 25.10.2010
25.10.2010. - 24/10/2011

(32)

CH - CH - CH - CH - CH - CH - CH (33)

Int.Cl.8-F 24 J  2/05;F 24 J  2/07;F 24 J  2/14;H 01 L  31/052;F 24 J  2/24;F
24 J  2/38;F 24 J  2/54;F 24 J  2/18

(51)

-26
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٢٠١٣٠٥٠٨٩١ (21)

٢٦/٠٥/٢٠١٣ (22)

THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST- UNITED KINGDOM (71)

HARDACRE, Christopher-GOODRICH, Peter-HUSSAIN, Azlan-
ROONEY, David

(72)

سمر احمد اللباد (74)

عملیة إلزالة أحماض نافثینیك من الزیت الخام ونواتج تقطیر الزیت الخام (54)

1020029.3 - PCT/GB2011/052304 (31)

25.11.2010. - 23/11/2011 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-C 10 G  21/16;C 10 G  21/28;C 10 G  21/27 (51)

-27

٢٠١٣٠٦١٠٩٢ (21)

٢٤/٠٦/٢٠١٣ (22)

FOMINAYA, S.A- SPAIN (71)

FOMINAYA GONZLEZ, Mercedes (72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

جھاز للتدفق المزدوج للماء فى خزانات المراحیض (54)

P201130118 - PCT/ES2012/070009 (31)

31.01.2011. - 10/01/2012 (32)

ES - ES (33)

Int.Cl.8-E 03 D  1/14 (51)

-28



16 16

٢٠١٣٠٧١١٣٤ (21)

٠١/٠٧/٢٠١٣ (22)

SONY CORPORATION- JAPAN (71)

SATO Kazushi-INAMOTO,YOSHIO (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

اداة وطریقة لمعالجة صورة (54)

2011-003245 - PCT/JP2012/050016 (31)

11.01.2011. - 04/01/2012 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/26 (51)

-29

٢٠١٣٠٧١١٥٢ (21)

٠٨/٠٧/٢٠١٣ (22)

LSIS CO., LTD- KOREA (71)

Jae Kwan Siu-Seong Yeol CHO (72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

كسارقاطع دائره (54)

 10 - 2012 -0074703- (31)

09.07.2012. - (32)

 KR (33)

Int.Cl.8-H 02 H  3/06 (51)

-30



17 17

٢٠١٣٠٧١١٥٣ (21)

٠٨/٠٧/٢٠١٣ (22)

LSIS CO., LTD- KOREA (71)

Seong Yeol CHO (72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

تزوید تجمع محرك لقاطع دائره  (54)

10-2012-0074704 - (31)

09.07.2012. - (32)

  KP (33)

Int.Cl.8-H 01 H  71/10 (51)

-31

٢٠١٣٠٧١١٥٩ (21)

٠٩/٠٧/٢٠١٣ (22)

Johnson Matthey public limited company- UNITED KINGDOM (71)

BARTOS, Randall, J-BRUNSON, Gordon, W-DAVIS, Brian, L-
ROMESBERG, Todd, A-WHITTENBERGER, Joseph, W-
WHITTENBERGER, William, A

(72)

ناھد ودیع رزق (74)

مفاعالت قابلة للتجمیع الھیكلي محسنة (54)

PCT/US2012/022888 (31)

  27/01/2012 (32)

 US (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/86;B 01 J  8/06;B 01 J  19/18;B 01 F  3/06 (51)

-32



18 18

٢٠١٣٠٨١٢٧١ (21)

٠٥/٠٨/٢٠١٣ (22)

SONY CORPORATION- JAPAN (71)

TANAKA, Junichi (72)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

جھاز معالجة صورة و طریقة معالجة صورة (54)

2011-027896 -2011-047655 -2011-187179 - PCT/JP2012/050931 (31)

10.02.2011. - 04.03.2011. - 30.08.2011. - 18/01/2012 (32)

 JP - JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/26 (51)

-33

٢٠١٣٠٨١٢٩٠ (21)

٠٦/٠٨/٢٠١٣ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.- GERMANY

(71)

FUCHS, Guillaume-GEIGER, Ralf-DOEHLA, Stefan-SCHNELL, Markus-
RAVELLI, Emmanuel

(72)

رزق ترزىناھد ودیع  (74)

جھاز وطریقة لمعالجة اشارة صوتیة غیر مشفرة فى نطاق طیفى (54)

61/442,632 - PCT/EP2012/052292 (31)

14.02.2011. - 10/02/2012 (32)

US - EP (33)

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

-34



19 19

٢٠١٣٠٨١٣١٠ (21)

١٨/٠٨/٢٠١٣ (22)

3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY

UNITED STATES OF AMERICA

(71)

UNRUH, William C.-KITZER, Peter-URBAN, Andreas-PELTIER, Mark
A.-ZONNEVELD, Edwin P.-WOOD, Leigh E.-GILBERT, Thomas J.-
BIEGLER, Kristopher K.-HAUSCHILDT, Volker

(72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)

نیكي وشریط تسریع میكانیكي  شبكي لھاطریقة لعمل شریط تسریع  میك (54)

13/028,912 -61/499,470 - PCT/US2012/025434 (31)

16.02.2011. - 21.06.2011. - 16/02/2012 (32)

  US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/56;A 44 B  18/00 (51)

-35

٢٠١٣٠٩١٤٧٠ (21)

٢٢/٠٩/٢٠١٣ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V- GERMANY

(71)

GEIGER, Ralf-DISCH, Sascha-SCHUBERT, Benjamin-DIETZ, Martin (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز و طریقة للتشفیر وفك التشفیر الصوتي یوظف استبدال جیبي (54)

61/588,998 - PCT/EP2012/076746 (31)

20.01.2012. - 21/12/2012 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/032 (51)
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20 20

٢٠١٣١٠١٥٦٨ (21)

٠٨/١٠/٢٠١٣ (22)

OUTOTEC OYJ- FINLAND (71)

HOLZHAUER, Thomas-SCHULAKOW-KLASS, Andrej-EMMEL, Jurgen (72)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز لتغییر عربھ نقالھ (54)

10 2011 016 467.7 - PCT/EP2012/055624 (31)

08.04.2011. - 29/03/2012 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 65 G  35/08 (51)

-37

٢٠١٣١١١٦٨٠ (21)

٠٣/١١/٢٠١٣ (22)

INDUSTRIE DE NORA S.P.A.- ITALY (71)

ANTOZZI, Antonio Lorenzo-CALDERARA, Alice-BRICHESE, Marianna (72)

سمراحمد اللباد (74)

الكترود لعملیات الكترولیتیھ وطریقھ لتصنیعھ (54)

MI2011A000735 - PCT/EP2012/058144 (31)

03.05.2011. - 03/05/2012 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 J  23/46;H 01 M  4/90;C 25 B  11/04;C 23 C  18/12 (51)
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21 21

٢٠١٣١١١٧١٨ (21)

١٠/١١/٢٠١٣ (22)

Channell Commercial Corporation- UNITED STATES OF AMERICA (71)

BURKE, Edward, J. (72)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

منفعھ و غطاء قبو منفعھ معھابطانھ تجویف رفع غطاء و صندوق احتواء الغطیھ قبو (54)

61/484,601 - PCT/US2012/037383 (31)

10.05.2011. - 10/05/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 65 D  90/00 (51)

-39

٢٠١٣١٢١٩١٨ (21)

١٦/١٢/٢٠١٣ (22)

Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V.-
GERMANY

(71)

BROSS, Benjamin; -PREISS, Matthias-SIEKMANN, Mischa-
STEGEMANN, Jan-GEORGE, Valeri-MARPE, Detlev-NGUYEN, Tung-
KIRCHHOFFER, Heiner-WIEGAND, Thomas

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

تشفیر انتروبي الختالفات ناقل حركھ (54)

61/508,506 -61/497,794 - PCT/EP2012/061613 (31)

15.07.2011. - 16.06.2011. - 18/06/2012 (32)

US - US - EP (33)

Int.Cl.8-H 03 M  7/42;H 04 N  7/50;H 04 N  7/26 (51)
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22 22

٢٠١٤٠١٠٠٣٢ (21)

٠٩/٠١/٢٠١٤ (22)

صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة ـ مصر  (71)

الم ایمن كمال دمحم عبد اللطیف ـ عمرو دمحم عزت صفوت ابو العطا ـ اسامة نبیل دمحم عبد الفتاح ـ اس
دمحم وجیھ نعیم دمحم ـ سالى ابراھیم محمود دمحم فرج الحناوى ـ عال دمحم جالل الدین على فھمى

(72)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم (74)

یفـھ باعـاده توجـیھ الضـوء باسـتخـدام الـواح ذات اشكال موجـھ اضـاءه المنـاطق الحضریھ الكثـ
جـیبیھ

(54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-E 04 B  1/74 (51)

-41

٢٠١٤٠٢٠١٧٠ (21)

٠٦/٠٢/٢٠١٤ (22)

Outotec Oyj-FINLAND (71)

SCHALK, Wolfram-STORCH, Hannes-DAUM, Karl-Heinz (72)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

مبادل حرارى بین غاز وغاز (54)

10 2011 109 970.4 - PCT/EP2012/064914 (31)

11.08.2011. - 31/07/2012 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-F 28 D  7/16 (51)
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23 23

٢٠١٤٠٢٠١٧٢ (21)

٠٦/٠٢/٢٠١٤ (22)

Unilever Plc- UNITED KINGDOM (71)

NALAWADE, Shrikant Popat-DAVE, Parthiv Ripudaman-SAKSENA,
Skand

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

نظام تنقیھ للماء (54)

2492/MUM/2011 - PCT/EP2012/065791 (31)

07.09.2011. - 13/08/2012 (32)

IN - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  61/02;C 02 F  1/44;B 01 D  61/08 (51)

-43

٢٠١٤٠٢٠٢٣٧ (21)

٠١/٠٢/٢٠١٤ (22)

OUTOTEC OYJ- FINLAND (71)

SCHMEDDERS, Timotheus-KOHLER, Hartmut (72)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

جھاز وطریقة للمعالجة الحراریة لكتلة أو مادة متكتلة (54)

10 2011 110 842.8 - PCT/EP2012/065589 (31)

23.08.2011. - 09/08/2012 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-C 22 B  1/24;F 27 D  17/00;F 27 B  21/06 (51)
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24 24

٢٠١٤٠٢٠٢٤٨ (21)

١٩/٠٢/٢٠١٤ (22)

عادل ابراھیم عبد الفتاح احمد ـ مصر  (71)

عادل ابراھیم عبد الفتاح احمد   (72)

(74)

المسارات المعدنیة الخالء المرضى اثناء حاالت الطوارئ (54)

- (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 60 R  9/042 (51)

-45

٢٠١٤٠٣٠٣٤٥ (21)

٠٥/٠٣/٢٠١٤ (22)

OUTOTEC OYJ- FINLAND (71)

SCHALK, Wolfram-DAUM, Karl-Heinz (72)

بادسمراحمد الل (74)

برج معبأ (54)

10 2011 112 779.1 - PCT/EP2012/066879 (31)

09.09.2011. - 30/08/2012 (32)

DE - EP (33)

Int.Cl.8-C 23 C  8/20;B 01 J  19/30 (51)
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25 25

٢٠١٤٠٤٠٦٤٠ (21)

٢٣/٠٤/٢٠١٤ (22)

ITALCEMENTI S.P.A. -ITALY (71)

ALFANI, Roberta-CAPONE, Claudia-ROMBOLA' OTTAVIO, Antonio (72)

سمر احمد اللباد  (74)

تحضیر منتجات اسمنتیھ بسطح عالي الصقل لالستخدام في االجھزه الكھربائیھ (54)

MI2011A001950 - PCT/EP2012/004506 (31)

27.10.2011. - 26/10/2012 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-H 01 L  31/048;C 04 B  41/63 (51)

-47

٢٠١٤٠٥٠٧٦٩ (21)

١٣/٠٥/٢٠١٤ (22)

ARAGONESA DE DESARROLLOS E INNOVACIONES S.L.- SPAIN (71)

SOLER-ROIG DUALDE, Alejo-ROTTIER TUNEU, Sergio-CANALS
SIN, Angel-ARANDA CAMPIN, David

(72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

واقیة لعلب المشروباتجلبة (54)

U201131191 - PCT/ES2012/070282 (31)

17.11.2011. - 25/04/2012 (32)

ES - ES (33)

Int.Cl.8-B 65 D  51/20;B 65 D  41/62 (51)
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26 26

٢٠١٤٠٧١١٧٩ (21)

٠٦/٠٧/٢٠١٤ (22)

MANIFATTURA DEL SEVESO SPA- ITALY (71)

BOLOGNA, Franco (72)

سمراحمد اللباد (74)

بنیة متعددة الوظائف وطریقة لتصنیعھا (54)

GE2012A000005 - PCT/IB2013/050341 (31)

16.01.2012. - 14/01/2013 (32)

IT - IB (33)

Int.Cl.8-E 04 B  1/74 (51)

-49

٢٠١٤٠٨١٢٨٥ (21)

١١/٠٨/٢٠١٤ (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG- SWITZERLAND (71)

SMEJKAL, Tomas (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

عملیة للتحضیر االنتقائي الفراغي لبیرازول كربوكسامید (54)

12155526.2-12173642.5-12177606.6-12182799.2 - PCT/EP2013/052803 (31)

15.02.2012. - 26.06.2012. - 24.07.2012. – 26.07.2012. - 13/02/2013 (32)

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

Int.Cl.8-C 07 D  231/14 (51)
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27 27

٢٠١٤٠٩١٤٣٦ (21)

١٠/٠٩/٢٠١٤ (22)

Toshhiba.lifestyle products & services corporation - JAPAN (71)

MORIYAMA, Keiichi (72)

ھارونشحاتھ ماجده  (74)

محرك (54)

  2012-063635 - PCT/JP2012/082532 (31)

21.03.2012. - 14/12/2012 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 02 K  11/00 (51)

-51

٢٠١٤١٠١٥٩١ (21)

٠٨/١٠/٢٠١٤ (22)

OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO RESEARCH  DESIGN
INSTITUTE OF UREA AND ORGANIC SYNTHESIS PRODUCTS -
ROUWNDY

(71)

SHNEPP, Yury Borisovich-DUNAEVA, Olga Aleksandrovna-
PROKOPYEV, Aleksandr Alekseevich-RODIONOV, Aleksandr
Sergeevich-BESEDIN, Aleksei Borisovich-KUZNETSOV, Nikolai
Mikhailovich-BAKLAN, Georgy Sergeevich-KIZIMENKO, Valentina
Leonidovna

(72)

سمراحمد اللباد (74)

طریقة وجھاز إلنتاج سماد في صورة حبیبات (54)

2012114061 - PCT/RU2013/000317 (31)

10.04.2012. - 04/04/2013 (32)

RU - RU (33)

Int.Cl.8-C 05 C  7/02 (51)
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٢٠١٤١٠١٧٠٩ (21)

٢٦/١٠/٢٠١٤ (22)

ARCELORMITTAL INVESTIGACIN Y DESARROLLO S.A.-SPAIN (71)

DA SILVA AREDE, Luis - FAGOT, Anne-MAUER, Thierry-REICHERT,
Pol-

(72)

رزق ترزىودیع ناھد  (74)

ركیزة مستعرضة (54)

  PCT/IB2012/001308 (31)

   03/07/2012 (32)

IB (33)

Int.Cl.8-E 02 D  5/06 (51)

-53

٢٠١٤١٢٢٠٠٠ (21)

١٠/١٢/٢٠١٤ (22)

NEW ENERGY FARMS LIMITED- CANADA (71)

CARVER, Paul Adrian-TiESSEN,DEAN WILLIAM (72)

الدیب مفیدعمرو (74)

تكاثر النبات (54)

1210374.3 - PCT/GB2013/051543 (31)

12.06.2012. - 12/06/2013 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-A 01 H  4/00&5/04,06 (51)
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٢٧٧٧٣ (11)

٢٠١٢١١١٩١٢ (21)

١٨/١١/٢٠١٢ (22)

SIG TECHNOLOGY AG

Laufengasse 18 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH)

(71)

KLUTH, Bernd-SPELTEN, Franz-Willi (72)

(73)

سنزیھ اخنوخ صادق الیا (74)

جھاز وطریقھ لتخزین منتجات (54)

10 2010 023 832.5 - PCT/DE2011/001054 (31)

10.06.2010. - 05/05/2011 (32)

١-

DE - DE (33)

Int.Cl.8-B 01 F  3/08;B 01 F  5/10;B 01 F  3/12 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٧٤ (11)

٢٠١٣١٢٢٠٠٤ (21)

٣٠/١٢/٢٠١٣ (22)

SHISHAPRESSO S.A.L.

250, Sami El Solh Avenue Manhattan Building 3rd Floor Park District
Beirut(LB)

(71)

EL HAJJ, Georges-JABER, Nabil-JALLOUL, Samer (72)

سمراحمد اللباد (74)

كبسولھ من ماده قابلھ للتدخین معباه مسبقا (54)

61/503.187 - PCT/GB2012/050067 (31)

30.06.2011. - 13/01/2012 (32)

٢-

GB - EP (33)

Int.Cl.8-A 24 F  1/30;A 24 D  1/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٧٥ (11)

٢٠١٠١٢٢٠٥٨ (21)

٠٥/١٢/٢٠١٠ (22)

حسام الدین قطب عباس على المھر

- .ج. م. ع ة ك یخمحافظ ر الش - ف م -  بلطی ام فى الع ف المستش خل

(71)

حسام الدین قطب عباس على المھر (72)

(.A.C.A)جھاز الغلق الشریانى    (54)

- (31)

 - (32)

٣-

 EG (33)

Int.Cl.8-A 61 B  21/08;A 63 B  23/00;A 63 B  21/65 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٧٦ (11)

٢٠١٢٠٦١١٨٤ (21)

٢٧/٠٦/٢٠١٢ (22)

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED

Chertsey Road Sunbury on Thames Middlesex, TW16 7BP (GB)

(71)

OPENSHAW, Graham-THOMPSON, Martin-DELLINGER, Joseph, A-
HARPER, Mark

(72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

مصدر زلزالي بحري (54)

61/290,611 - PCT/US2010/062329 (31)

29.12.2009. - 29/12/2010 (32)

٤-

US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/155 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٧٧ (11)

٢٠١٢١١١٩٧١ (21)

٢٦/١١/٢٠١٢ (22)

OMYA DEVELOPMENT AG

Baslerstrasse 42,CH-4665 Oftringen,

(71)

BURI, Matthias-GANE, Patrick A.C. (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

ٍعملیھ لتصنیع معلقات من مواد معدنیھ بھا محتوى عال من المواد الصلبھ ُ
(54)

10164211.4-61/472,713 - PCT/EP2011/058649 (31)

28.05.2010. - 07.04.2011. - 26/05/2011 (32)

٥-

EP - US - EP (33)

Int.Cl.8-C 09 C  1/02;C 09 C  1/42;D 21 H  19/00;D 21 H  17/00;C 09 C
3/04

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٧٨ (11)

٢٠١٢٠٦١٠٤٣ (21)

٠٧/٠٦/٢٠١٢ (22)

ایمن نادى راضى عبد هللا 

ـ بنى سویف ـ القاھرة ببا ـ بنى مؤمنھ 

(71)

ایمن نادى راضى عبدهللا  (72)

(73)

(74)

ماكینة لعزق باطن الخطوط الزراعیة (54)

- (31)

 - (32)

٦-

 EG (33)

Int.Cl.8-H 02 K  25/00;A 01 B  39/10 (51)

سنوات7: مدة الحمایة



٢٧٧٧٩ (11)

D1٢٠١٣٠٤٠٥٧٤ (21)

٠٧/٠٤/٢٠١٣ (22)

CELANESE ACETATE LLC

1601 West LBJ Freeway Dallas, TX 75234 (US)

(71)

SRINIVASAN, Ramesh-BURKE, Peter-GUSIK, Meinhard-HUFEN, Julia-
JIMENEZ, Luis-ROBERTSON, Raymond

(72)

سمراحمد اللباد (74)

بكتل مسامیة ذات حجم فراغي مرغوبمرشحات دخان ألجھزة التدخین مزودة  (54)

12/981,909 -61/390,213 -61/390;211 -61/504,023 -PCT/US2011/20013 -
PCT/US2011/43269 - PCT/US2011/044142

(31)

30.12.2010. - 06.10.2010. - 06.10.2010. - 01.07.2011. - 03.01.2011. -
07.07.2011. - 15/07/2011

(32)

٧-

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

Int.Cl.8-A 24 D  3/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٨٠ (11)

٢٠١١١١١٩٦٣ (21)

٢١/١١/٢٠١١ (22)

LAFARGE

61 rue des Belles Feuilles BP 40 F-75782 Paris CEDEX 16 (FR)

(71)

CARRUTHERS, Bill-MCCORKLE, Richard-LEHOUX, Paul-
WOYTOWICH, Wes-COTNOIR, Benoit-BOWMAN, Eric

(72)

سمر احمد اللباد  (74)

تركیبات اسمنتیھ منخفضھ الكثافھ (54)

61/180,665 - PCT/US2010/035560 (31)

22.05.2009. - 20/05/2010 (32)

٨-

US-US - (33)

Int.Cl.8-C 04 B  28/04;C 04 B  28/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٧٨١ (11)

٢٠١٣٠٤٠٥٥٧ (21)

٠٣/٠٤/٢٠١٣ (22)

VOICEAGE CORPORATION-FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR
FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

1-Hansastrasse 27c 80686 Munchen (DE)

2-750 Lucerne Road, Suite 250 Montreal, Qu- bec H3R 2H6 (CA)

(71)

LEFEBVRE, Roch-NEUENDORF, Max-FUCHS, Guillaume-
RETTELBACH, Nikolaus-BESSETTE, Bruno-MULTRUS, Markus-
GRILL, Bernhard-WILDE, Stephan-GOURNAY, Philippe

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

) USAC(ولتوفیر حبیبات زمنیھ اعلى لمكالمھ موحده مدمجھجھاز وطریقھ لمعالجھ اشاره صوتیھ
)USAC(ورمز صوتى 

(54)

61/390,267 - PCT/EP2011/067318 (31)

06.10.2010. - 04/10/2011 (32)

٩-

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/00  19/02&21/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



35 35

٢٧٧٨٢ (11)

٢٠١٣٠٢٠١٧٢ (21)

٠٣/٠٢/٢٠١٣ (22)

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

18 avenue d'Alsace F-92400 Courbevoie (FR)

(71)

CHARLET, Emilie-MAUVERNAY, Bruno-POIROT, Charlotte-SINGH,
Laura Jane

(72)

(73)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

لشمسلوح زجاجي لھ خصائص حاجبة ألشعة ا (54)

1056531 - PCT/FR2011/051776 (31)

10.08.2010. - 22/07/2011 (32)

١٠-

FR - FR (33)

Int.Cl.8-C 03 C  17/36 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٨٣ (11)

٢٠٠٩١٢١٩٣٢ (21)

٣٠/١٢/٢٠٠٩ (22)

SAUDI BASIC INDSTRIES CORPORATION

P.O. Box 5101,11422 Riyadh, SA

(71)

KOSTERS, Peter, Hubertus (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

ّعملیھ إلجراء التفاعالت الماصھ للحراره 
(54)

07013192.5-07022847.3 - PCT/EP2008/005265 (31)

05.07.2007. - 26.11.2007. - 25/06/2008 (32)

١١-

EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  5/32;B 01 J  8/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٧٨٤ (11)

٢٠١٣٠١٠٠٩٧ (21)

١٧/٠١/٢٠١٣ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V

Hansastrasse 27c 80686 Munchen (DE)

(71)

FUCHS, Guillaume-WEISS, Oliver-HILDENBRAND, Matthias-
TRITTHART, Arthur-WARMBOLD, Patrick-MULTRUS, Markus-
RETTELBACH, Nikolaus-SUB-BARAMAN, Vignesh

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

جھاز تشفیر صوتي و جھاز فك تشفیر صوتي و طریقھ لتشفیر معلومات صوتیھ باستخدام جدول 
حسنتجزئھ م

(54)

61/365,936 - PCT/EP2011/062478 (31)

20.07.2010. - 20/07/2011 (32)

١٢-

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 01 L  19/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٣٦



37 37

٢٧٧٨٥ (11)

٢٠١٣٠٤٠٥٧٩ (21)

٠٨/٠٤/٢٠١٣ (22)

AKZO NOBEL POWDER COATINGS (NINGBO) CO. , LTD.

Ningchuan Road, Wuxiang Town, Yinzhou District Ningbo, Zhejiang
315111 (CN)

(71)

WANG, Lijun-BELL, Graeme Alan-JIANG, Wei-CHAKRAVORTY,
Nirmalya

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

الستر لتغطیة تركیبة وعملیة لتحضیرها- مسحوق مھجن من الفلوروكربونات متعددة (54)

PCT/CN2010/077704 -11154925.9 - PCT/CN2011/080733 (31)

13.10.2010. - 18.02.2011. - 13/10/2011 (32)

١٣-

CN - EP - CN - (33)

Int.Cl.8- C 09 D  127/12,C 09 D  5/00; (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٨٦ (11)

٢٠١٢٠٩١٥٧٤ (21)

١٢/٠٩/٢٠١٢ (22)

VESUVIUS GROUP S.A.

Rue de Douvrain 17 B-7011 Ghlin (BE)

(71)

BOISDEQUIN, Vincent-COLLURA, Mariano-SIBIET, Fabrice (72)

سمراحمد اللباد (74)

المعدن المصھورفوھة داخلیة لنقل المعدن المصھور الموجود في وعاء معدني وجھاز لنقل  (54)

10157127.1 - PCT/EP2011/001325 (31)

19.03.2010. - 17/03/2011 (32)

١٤-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/34;B 22 D  41/56;B 22 D  41/40 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٧٨٧ (11)

٢٠١٣٠٥٠٨٢١ (21)

١٤/٠٥/٢٠١٣ (22)

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535 (JP)

(71)

MAESAKA Tadayoshi-KAKIUCHI Makoto-SHIMAZAKI Seiji-
TAKESHIMA Yasuhiko-HIRAOKA Shogo

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

أریبیبرازولمحقنة مع حاویة مكونة من غرفتین ومحقنة مملؤة ب (54)

2010-256188 - PCT/JP2011/076385 (31)

16.11.2010. - 16/11/2011 (32)

١٥-

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 M  5/315 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٨٨ (11)

٢٠١٢٠٧١٣٠٢ (21)

٢٥/٠٧/٢٠١٢ (22)

GECO TECHNOLOGY B.V.

Gevers Deynootweg 61 NL-2586 BJ S Gravenhage (NL)

(71)

FONNELAND, Jostein-VIRGIN, Brian Lee-PAPWORTH, Stuart (72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

توفیر مجموعھ اتصاالت متكرره باستخدام واحده أو أكثر من التوصیالت الحلقیھ في نظام مسح 
جوفي

(54)

12/694,923 - PCT/US2011/022330 (31)

27.01.2010. - 25/01/2011 (32)

١٦-

US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/22;G 01 V  1/20 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



39 39

٢٧٧٨٩ (11)

٢٠١٠٠٣٠٣٥٠ (21)

٠٣/٠٣/٢٠١٠ (22)

– ایمن دمحم عثمان الكحكى سید عبد القادر الشیشى

رابىجمع د ع ة احم -  ی حراوى ماعلیة الص ریق االس -ط ة  3009قطع

(71)

ایمن دمحم عثمان الكحكى (72)

الضامنھ للتنفسدعامة القصبة الھوائیھ المنزلقھاالنبوبة المنزلقة ب (54)

- (31)

 - (32)

١٧-

EG (33)

Int.Cl.8-A 61 M  16/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٩٠ (11)

٢٠١٣٠٣٠٣٧٣ (21)

٠٦/٠٣/٢٠١٣ (22)

GENERAL ELECTRIC COMPANY

1 River Road Schenectady, NY 12345 (US)

(71)

YUAN, Renewi-NELSON, Garth, M-ZHAN, Yimin-GUO, Yuanyuan-
CHIARI, Francescosaverio-PENG, Zhixue-ARCIONI, Massimo-LI,
Hongtao-LUO,YUANFENG

(72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

انظمھ وطرق تشغیل الى (54)

201010282608.X - PCT/US2011/051392 (31)

14.09.2010. - 13/09/2011 (32)

١٨-

CN - CN (33)

Int.Cl.8-B 23 H  5/04;B 23 H  9/10;B 23 H  9/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



40 40

٢٧٧٩١ (11)

٢٠١٢٠٩١٦٦٨ (21)

٢٧/٠٩/٢٠١٢ (22)

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town Tortola, Virgin Island,
British GB 1110 (GB)

(71)

PHATAK, Alhad (72)

الدیبمفید عمرو  (74)

طریقة معالجة تشكیل تحت أرضى (54)

12/752,665 - PCT/US2011/028760 (31)

01.04.2010. - 17/03/2011 (32)

١٩-

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/50;E 21 B  43/02;C 09 K  8/508 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٩٢ (11)

٢٠١٣٠١٠٠٤٥ (21)

٠٩/٠١/٢٠١٣ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC

9330 Zionsville Road Indianapolis, IN DIANA 46268 (US)

(71)

MCVEIGH-NELSON, AEndrea-HUANG, Yi-hsiou-MANN, Richard-
DAVE, Hiteshkumar-LIU, Lei-GIFFORD, James-BOUCHER, Raymond-
OUSE, David-LOGAN,MARTINC-BATRA,ASHISH

(72)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

االضافاتلبھ  مبیده لالعشاب مع تركیبات ص (54)

61/364,615 - PCT/US2011/043929 (31)

15.07.2010. - 14/07/2011 (32)

٢٠-

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/08;A 01 N  25/12;A 01 N  39/02;A 01 P  13/00;A 01 N
43/76;A 01 N  43/90;A 01 N  47/36;A 01 N  43/40

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٧٩٣ (11)

٢٠١٤٠٦٠٩٣٣ (21)

٠٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

THE GILLETTE COMPANY

World Shaving Headquarters Ip/legal Patent Department-3E, One Gillette
Park Boston, Massachusetts 02127 (US)

(71)

XU, Xiaolan-WAIN, Kevin James (72)

(73)

عمرو مفید الدیب  (74)

شفرة حالقة ذات توزیع للمائع (54)

  PCT/CN2011/083782 (31)

   09/12/2011 (32)

٢١-

 CN (33)

Int.Cl.8-B 26 B  21/44;B 26 B  19/40 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٩٤ (11)

٢٠١١٠٣٠٣٧٠ (21)

٠٧/٠٣/٢٠١١ (22)

VONMAT ELECTRO TREATMENT SYSTEMS CC

La Bri 28, 775 Petrus Street, Rietvalleirand, 0181 Gauteng (ZA)

(71)

MATTHEE, Willem Abraham (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز لتولید التردد (54)

2008/07696 - PCT/ZA2009/000081 (31)

08.09.2008. - 08/09/2009 (32)

٢٢-

ZA - ZA (33)

Int.Cl.8-A 61 N  1/18 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٤١



42 42

٢٧٧٩٥
(11)

٢٠٠٨٠٦١٠٩٨
(21)

٢٦/٠٦/٢٠٠٨
(22)

ASTELLAS PHARMA INC

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8411 / (JP)

(71)

SASAKI, Hiroshi-SHIRAKAMI, Shohei-KUNIKAWA, Shigeki-HIGASHI,
Yasuyuki-TANAKA, Akira-HATANAKA, Keiko-MUKOYOSHI, Koichiro-
INOUE, TAKAYUKI-NAKAI, Kazuo-TAKAHASHI, Fumie-NAKAJIMA,
Yutaka-HAMAGUCHI, Hisao

(72)

سمر أحمد اللباد
(74)

٣طات كیناز جانوس مشتقات بیرولو أو إیمیدازولو بیریدین كمثب
(54)

2005-378858-PCT/JP2006/326327 -
(31)

28.12.2005. - 25.12.2006. -
(32)

٢٣-

JP - JP
(33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/437;C 07 D  471/14;C 07 D  471/04;A 61 P  37/00
(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٩٦ (11)

٢٠١٣١٢١٩٢٧ (21)

١٧/١٢/٢٠١٣ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED

P.O. Box 4740 Houston, Texas 772104740  (US)

(71)

FURLAN, Wayne-GAUDETTE, Sean-JOHNSON, Michael-XU, Zhiyue-
MAZYAR, Oleg A-GUEST, Randall-CARREJO, Nicholas

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

دل التآكل لجسیمات سبیكة ، و جسیم سبیكة لھا معدل تآكل متحكم بھ و سلع طریقة للتحكم في مع
تتضمن علي الجسیم

(54)

13/194,271 - PCT/US2012/047163 (31)

29.07.2011. - 18/07/2012 (32)

٢٤-

US - US (33)

Int.Cl.8-C 23 F  11/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



43 43

٢٧٧٩٧ (11)

٢٠١٢١٢١٩٨٨ (21)

٠٢/١٢/٢٠١٢ (22)

MEDRAN LOPEZ, Francisco

C/ Malaga, 17 E-14460 Dos Torres (cordoba) ( ES)

(71)

MEDRAN LOPEZ, Francisco (72)

دمحم عبد العال عبد العلیم أحمد (74)

ُعملیة تصنیع الوحدات المدمجة للبناء
(54)

P201000706 - PCT/ES2010/000306 (31)

31.05.2010. - 25/08/2010 (32)

٢٥-

ES - ES (33)

Int.Cl.8-B 28 B  19/00;E 04 B  1/348;B 28 B  7/22 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٧٩٨ (11)

٢٠١٢١٢٢٠٦٣ (21)

١٦/١٢/٢٠١٢ (22)

ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO., LTD

7/F,Cheung Tat Centre 18 Cheung Lee Street, Chai Wan Hong Kong (CN)

(71)

BRISTOW, James Timothy (72)

سمر احمد اللباد (74)

حشرىتركیبھ مبید  (54)

PI1002174-4 - PCT/CN2011/074622 (31)

17.06.2010. - 25/05/2011 (32)

٢٦-

BR - CN (33)

Int.Cl.8-A 01 N  11/00;A 01 N  15/00;A 01 N  17/00;A 01 N  19/00;A 01 N
 23/00;A 01 N  25/32;A 01 P  7/04;A 01 N  47/30;A 01 N  47/34;A 01 N

9/00;A 01 P  5/00;A 01 P  7/00;A 01 P  7/02;A 01 N  47/28

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٧٩٩ (11)

٢٠١٣١٠١٥٣٣ (21)

٠١/١٠/٢٠١٣ (22)

TOTAL MARKETING SERVICES

24, Cours Michelet F-92800 Puteaux (FR)

(71)

GERMANAUD, Laurent-LAMRANI-KERN, Samia (72)

(73)

ماجده شحاتھ ھارون ، نادیھ شحاتھ ھارون (74)

تركیب من مائع خاص  (54)

1153005 - PCT/EP2012/056354 (31)

06.04.2011. - 05/04/2012 (32)

٢٧-

FR - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/00;A 61 K  8/30;C 01 M  105/04;C 11 D  3/18;C 09 D
5/34;C 09 K  8/34;C 09 D  11/02

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٨٠٠ (11)

٢٠١٣١٢١٩٠٦ (21)

١٥/١٢/٢٠١٣ (22)

IFP Energies Nouvelles

1 ET 4 Avenue de Bois-Preux,P-92,852 Rueil-Malmison cedex- FR

(71)

BAUDOT Arnaud-BARTHELET Karin-PORCHERON  Fabien (72)

ماجده شحاتھ ھارون ونادیھ شحاتھ ھارون (74)

كتلھ ممتصة متعدده الفلزات المتصاص الفلزات الثقیلھ (54)

12/62.526 -12/62.527 - (31)

21.12.2012. - 21.12.2012. - (32)

٢٨-

FR - FR (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/64;B 01 J  20/02;B 01 J  37/20;B 01 J  27/043;B 01 J
32/72;B 01 J  27/043

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٤٤



45 45

٢٧٨٠١ (11)

٢٠١٠١١١٨٥٥ (21)

٠٢/١١/٢٠١٠ (22)

ابراھیم دمحم لطفى دمحم

الشیخ زاید ـ القاھرة -یاسمین الحى ٥٨

(71)

دمحم لطفى دمحم ابراھیم  (72)

(73)

(74)

جھاز لعالج استسقاء المخ وكذلك اكیاس االم العنكبوتیھ (54)

- (31)

 - (32)

٢٩-

 EG (33)

Int.Cl.8-A 61 M  16/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٨٠٢ (11)

٢٠١٢١٢٢٠٥٢ (21)

١٢/١٢/٢٠١٢ (22)

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500002 (JP)

(71)

YAMADA, Ryu-TERADA, Takashi-KEZUKA, Tomoaki-KIKUGAWA,
Hiroshi

(72)

سھیر میخائیل رزق (74)

مبید للحشائشتركیب (54)

2010-135400-2010-229645 - PCT/JP2011/063625 (31)

14.06.2010. - 12.10.2010. - 08/06/2011 (32)

٣٠-

JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 01 N  47/36 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٢٧٨٠٣ (11)

٢٠١٣٠٩١٣٨٠ (21)

٠٢/٠٩/٢٠١٣ (22)

المركز القومى للبحوث

ش التحریر مكتب اتصال البراءات ـالمركز القومى للبحوث ـ الدقى ـالقاھرة٣٣

(71)

عمر االمانى ./ احمد فوزى دمحم نور الدین ـ د/ د.دعاء عبد النبى عبد العزیز ـ أ/ د.أ (72)

(73)

المركز القومى للبحوث-مكتب اتصال براءات االختراع  (74)

نودنیوم  -تیتانات صودیوم- طریقھ لتحضیراجسام سیرامیكیھ كھربیھ من تیتانات ماغنسیوم
جیجا ھرتز١٨المستخدمھ فى اجھزه الشبكات المعلوماتیھ الالسلكیھ عند تردد 

(54)

- (31)

 - (32)

٣١-

 EG (33)

Int.Cl.8-C 04 B  35/64;C 04 B  35/465 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٨٠٤ (11)

٢٠٠٥٠٣٠١٠٢ (21)

٠١/٠٣/٢٠٠٥ (22)

المصرى على دمحم زكریا احمد 

وابور المیاه ـ عمارة الصیادلة ـ ش جالل الدسوقى ـ االسكندریة باب شرق

(71)

المصرى على دمحم زكریا احمد  (72)

(73)

(74)

كزیما وقرح الفراش وقرح االرجل والحروقتركیبھ موضوعیھ لعالج الصدفیھ واال (54)

٣٢-

 EG (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/11;A 61 K  31/19;A 61 K  31/573;A 61 K  36/738;A 61
P  17/08;A 61 K  45/06;A 61 P  17/00;A 61 P  17/06;A 61 K  36/752

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



47 47

٢٧٨٠٥ (11)

٢٠١٣٠٨١٣٦٣ (21)

٢٨/٠٨/٢٠١٣ (22)

مھا ابراھیم السید. أ

الدور االرضى ـ قسم علوم وتكنولوجیا االلبان ـ كلیة الزراعة ـ الشطبى ـ االسكندریة

(71)

مھا ابراھیم السید. أ (72)

(73)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

وسائد المطاطیة مبنى مقاوم الزالزل ذو القاعدة الكرویة و ال (54)

- (31)

 - (32)

٣٣-

 EG (33)

Int.Cl.8-E 02 D  27/34;E 04 H  9/02;E 04 B  1/98 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٨٠٦ (11)

٢٠١٣٠٢٠٢٤٦ (21)

١٧/٠٢/٢٠١٣ (22)

NTT DOCOMO, INC.

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1006150 (JP)

(71)

MORIOKA, Yasufumi-TAKAHASHI, Hideaki-IWAMURA, Mikio-
HAGIWARA, Junichiro-YAMADA, Akira

(72)

(73)

محمود رجـائى الـدقى (74)

طریقة و محطة قاعده و مرحل عقده لنظام اتصاالت المحمول (54)

2010-181912 - PCT/JP2011/068322 (31)

16.08.2010. - 10/08/2011 (32)

٣٤-

JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 W  72/04;H 04 W  16/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٨٠٧ (11)

٢٠١٢٠٧١٢٦٦ (21)

١٧/٠٧/٢٠١٢ (22)

مھیب دمحم فخرى دمحم ابراھیم 

ابو ظبى االمارات العربیة المتحدة٩٠٠رقم : ب .ص

(71)

مھیب دمحم فخرى دمحم ابراھیم  (72)

(73)

دمحم رجائى الدقى  (74)

كاشط الزیت الذكى (54)

P565/2012 (31)

30.05.2012. (32)

٣٥-

AE (33)

Int.Cl.8-E 02 B  15/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٨٠٨ (11)

٢٠١٤٠١٠٠١٢ (21)

٠٥/٠١/٢٠١٤ (22)

Robert Bosch GmbH

70469 Stuttgart, DE

(71)

HUBEIN, Isabell-FORSSLUND, Johan-MEYER, Heinz-Hermann-
MOELLER, Rudolf-LUESSENHOP, Riccardo-SCHULZ, Janett

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھازتجھیزات معدات غطس (54)

10 2011 107 026.9 - PCT/EP2012/002587 (31)

09.07.2011. - 20/06/2012 (32)

٣٦-

DE - EP (33)

Int.Cl.8-B 63 C  11/22;B 63 C  11/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٤٨



49 49

٢٧٨٠٩ (11)

٢٠١٢١٠١٧٦٤ (21)

١٥/١٠/٢٠١٢ (22)

UNILEVER PLC

41424 OF, Unilever House, 100 Victoria Embankment, London, EC4Y
ODY, (UK)

(71)

RAMACHANDRAN, Rajeesh, Kumar-CHATTERJEE, Jaideep (72)

(73)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

جھاز تنقیھ المیاه (54)

10169363.8-1648/MUM/2010 - PCT/EP2011/057919 (31)

13.07.2010. - 31.05.2010. - 17/05/2011 (32)

٣٧-

EP -EP - IN (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/68 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٨١٠ (11)

٢٠٠٩٠٤٠٣٩١ (21)

٢٨/٠٤/٢٠٠٩ (22)

ORTLOFF ENGINEERS, LTD.

415 W. Wall, Suite 2000,Midland, TX 79701, ( US )

(71)

CUELLAR, Kyle, T.-HUDSON, Hank, M.-LYNCH, Joe, T.-WILKINSON,
John, D.-MARTINEZ, Tony, L.

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

معالجة غاز ھیدروكربونى (54)

11/839,693-60/848,299-60/897,683 - PCT/US2007/076199 (31)

16.08.2007. - 28.09.2006. - 25.01.2007. - 17/08/2007 (32)

٣٨-

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-F 25 J  3/00;F 25 J  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



50 50

٢٧٨١١ (11)

٢٠١٢٠٩١٥٣٢ (21)

٠٩/٠٩/٢٠١٢ (22)

BOREALIS AG

Wagramer Strasse 17-19 A-1220 Vienna (AT)

(71)

NILSSON, Ulf-HAGSTRAND, Per-Ola-DOMINGUEZ, Gustavo-
SMEDBERG, Annika-FARKAS, Andreas-ENGLUND, Villgot-
BOSTROM, Jan-Ove

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

لھ خصائص كھربائیة ممیزةC&Wتركیبة بولیمر لتطبیق  (54)

10156722.0 - PCT/EP2011/052988 (31)

17.03.2010. - 01/03/2011 (32)

٣٩-

EP - AT (33)

Int.Cl.8-H 01 B  3/44 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



51 51

٢٧٨١٢ (11)

٢٠١٣٠٦١٠٣٢ (21)

١٦/٠٦/٢٠١٣ (22)

ANSALDO NUCLEARE S.p.A-AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO
SOSTENIBILE (ENEA)

Via Nicola Lorenzi, 8 Genova (IT), N.A, IT-Lungotevere G.A. Thaon di
Revel, 76 Roma (IT)

(71)

RINALDI, Luca-ALIOTTA, Salvatore-BARBENSI, Andrea-FABRIZI,
Fabrizio-TARQUINI, Pietro-ALEMBERTI, Alessandro-GAGGIOLI,
Walter

(72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

لد بخار مدمجخزان تخزین الطاقة الحراریة مزود بمو (54)

RM2010A000660 - PCT/IB2011/055676 (31)

14.12.2010. - 14/12/2011 (32)

٤٠-

IT - IT (33)

Int.Cl.8-F 01 K  3/00;F 22 B  29/06;F 22 B  21/00;F 01 K  3/16 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



52 52

٢٧٨١٣ (11)

٢٠١٣١٢١٨٤٣ (21)

٠٢/١٢/٢٠١٣ (22)

UNIBIND LIMITED

Margarita House 15 Them. Dervis Street Nicosia 136 (CY)

(71)

PELEMAN, Guido (72)

ناھد ودیع رزق (74)

عنصر لتصنیع مجلد رابط او لوحة عرض وطریقھ الستخدام ھذا العنصر لتصنیع المجلد الرابط او 
لوحة العرض

(54)

2011/0357 - PCT/IB2012/001135 (31)

14.06.2011. - 11/06/2012 (32)

٤١-

IB - EP (33)

Int.Cl.8-B 42 C  7/00;B 42 C  9/00;G 09 F  15/02;B 42 F  13/00;B 42 D
3/00

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٨١٤ (11)

٢٠١٣٠٢٠٢٥٤ (21)

١٧/٠٢/٢٠١٣ (22)

GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V.

Ricardo Margain No. 444 Torre Sur, Piso 16 Col. Valle Del Campestre San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, 66265 (MX)

(71)

PARKER, Kenny, Randolph-BLAIR, Larry, Wayne (72)

سمراحمد اللباد (74)

تحكم في النسبة المئویة للماء في مالط تحسین معدل الترشیح لتنقیة حمض التریفثالیك عن طریق ال
تغذیة المرشح

(54)

12/860,131 - PCT/US2011/047373 (31)

20.08.2010. - 11/08/2011 (32)

٤٢-

US - US (33)

Int.Cl.8-C 07 C  51/00;C 07 C  63/26;C 07 C  51/47;C 07 C  51/42 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٨١٥ (11)

٢٠٠٩١٢١٨٤٣ (21)

١٦/١٢/٢٠٠٩ (22)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH),

(71)

FONCELLE, Bruno-OLIVER, Marc-BONNET, Gregori (72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

نباتات الشمام وادوات جزیئیة الى داخل FOMI,٢ساللة مقاومة طریقة لتوصیل او تعریف 
مصاحبة لمقاومة ساللة 

(54)

07110860.9 - PCT/EP2008/057770 (31)

22.06.2007. - 19/06/2008 (32)

٤٣-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 12 N  15/82 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٨١٦ (11)

٢٠١٢٠٥٠٨٦٠ (21)

١٣/٠٥/٢٠١٢ (22)

BALCKE-DURR GMBH

Ernst-Dietrich-Platz 2 40882 Ratingen (DE)

(71)

HEGNER, Wolfgang-BAND, Dirk-TREGUBOW, Vitali-STAHLHUT,
JOrg

(72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

مبادل حراري لتولید البخار لوحدات الطاقھ الشمسیھ (54)

09014365.2 - PCT/EP2010/006512 (31)

17.11.2009. - 25/10/2010 (32)

٤٤-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-F 22 B  29/06;F 28 D  7/08;F 24 J  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٥٣



54 54

٢٧٨١٧ (11)

٢٠١٣٠٦٠٩٩٥ (21)

١٠/٠٦/٢٠١٣ (22)

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

1007 Market Street Wilmington, Delaware 19898 (US)

(71)

KONTOMARIS, Konstantinos (72)

سمر احمد اللباد (74)

رباعي فلوروبروبین - E-٣,٣,٣,١طریقة للحصول على التبرید تتضمن وسائط تبرید تتكون من 

رباعى فلوروإیثان٢,٢,١,١و 

(54)

61/422,928 - PCT/US2011/064976 (31)

14.12.2010. - 14/12/2011 (32)

٤٥-

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  5/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٨١٨ (11)

٢٠١٤٠٨١٣١٠ (21)

١٧/٠٨/٢٠١٤ (22)

COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM BURGENLAND
AKTIENGESELLSCHAFT

Judengasse 11,A-7210 FORCHTENSTEIN, ( AT)

(71)

PHILIPP, Franz, Josef (72)

سمراحمد اللباد  (74)

ّطریقھ النحالل المركبات العضویھ السامھ الموجوده في المیاه المھدره و ّاو الغازات المھدره/ُ ُ
(54)

205/2012 A - PCT/AT2013/050038 (31)

20.02.2012. - 14/02/2013 (32)

٤٦-

AT - AT (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/70;B 01 D  53/78;B 01 D  53/73 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



55 55

٢٧٨١٩ (11)

٢٠١٣١١١٦٩٣ (21)

٠٤/١١/٢٠١٣ (22)

ITALCEMENTI S.P.A

Via G. Camozzi, 124 I-24121 Bergamo (ITALY)

(71)

CINTI GIOVANNI-DONAYI Andrea (72)

(73)

مر احمد اللبادس (74)

عملیھ تكاملیھ النتاج القدره الكھربائیھ وجھاز خاص بذلك (54)

MI2012A001883 - (31)

06.11.2012. - (32)

٤٧-

- IT (33)

Int.Cl.8-F 01 K  25/04;F 03 G  6/06;F 01 K  3/24 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٨٢٠ (11)

٢٠١٤٠١٠٠٧٤ (21)

٢٠/٠١/٢٠١٤ (22)

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

2101 CityWest Boulevard, Building 2 Houston, Texas 77042-3021 (US)

(71)

ROSS, William, C-CHAMBERS, Richard, L (72)

(73)

سمر احمد اللباد        (74)

عمل خرائط لسمات جیولوجیھ (54)

- PCT/US2011/044933 (31)

 - 22/07/2011 (32)

٤٨-

US (33)

Int.Cl.8-G 01 V  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



56 56

٢٧٨٢١ (11)

٢٠١٣٠٥٠٩١٢ (21)

٢٨/٠٥/٢٠١٣ (22)

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg (LU)

(71)

FATTORI, Daniela-CIPOLLONE, Amalia-D'ANDREA, Piero-MAURO,
Sandro

(72)

سمراحمد اللباد (74)

عملیة لتحضیر نیبیفولیل (54)

RM2010A000622 - PCT/IB2011/055385 (31)

30.11.2010. - 30/11/2011 (32)

٤٩-

IB - IT (33)

Int.Cl.8-C 07 D  311/58 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٧٨٢٢ (11)

٢٠١٢٠٩١٥١٧ (21)

٠٦/٠٩/٢٠١٢ (22)

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC

PO Box 1431 Duncan, OK 73536 (US)

(71)

SHELLEY, Robert, F.-CULLICK, Alvin, S.-SOLIMAN, Mohamed, Y-
EAST, Lloyd, E.

(72)

(73)

مر احمد اللبادس (74)

طرق تتعلق بتعدیل انماط التدفق باستخدام حواجز في نفس المكان (54)

12/720,736 - pct/GB2011/000302 (31)

10.03.2010. - 04/03/2011 (32)

٥٠-

GB - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K  8/60;C 09 K  8/588 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧٨٢٣ (11)

٢٠١٣١١١٧٩١ (21)

٢٠/١١/٢٠١٣ (22)

BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED

Chertsey Road Sunbury on Thames Middlesex TW16 7BP (GB)

(71)

DENNY, Mark, Joseph (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

مضخة (54)

11250542.5 - PCT/EP2012/059249 (31)

20.05.2011. - 18/05/2012 (32)

٥١-

EP - EP (33)

Int.Cl.8-F 04 C  14/02;F 04 C  18/16;F 04 C  28/26;F 04 C  28/12;F 04 C
28/02

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٥٧
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بیان
بانتقال ملكیة البراءة



59 59

(21)2010101695

(22)٠٧/١٠/٢٠١٠

ام اند جي بولیمیري ایطالیا اس بي ایھ(71)

سمر اللباد(74)

كریات راتنج تشتمل على مكون تفاعلى تجاه االكسیجین ومكون خامل تجاه االكسیجین(54)

ملكیة نقل ال:التقریر القانونى
ام اند جي بولیمیري ایطالیا اس بي ایھ:مـــن
ن:الـــى ھ كوربوراش و اس ای ى ی د ج ام آن

22/11/2016 :بـتاریخ

1-

(21)2010101696

(22)٠٧/١٠/٢٠١٠

ام اند جي بولیمیري ایطالیا اس بي ایھ (71)

سمر اللباد(74)

یات راتنج ثنائیھ المكونات المراد معالجتھا حراریاكر(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ام اند جي بولیمیري ایطالیا اس بي ایھ :مـــن
ن:الـــى ھ كوربوراش و اس ای ى ی د ج ام آن

21/11/2016 :بـتاریخ

2-

(21)2006111061

(22)٠٨/١١/٢٠٠٦

ابجینومیكس كوربوریشن(71)

نزیھ اخنوخ صادق (74)

تحث الموت المبرمج لخالیا CDRاجسام مضاده وسالسل تحدى مناطق االجسام المضاده (54)
Tالمنشطھ

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ابجینومیكس كوربوریشن:مـــن
و:الـــى ومیكس  ك وابیجین یراتیف  ی . ب ھ ای

20/11/2016 :بـتاریخ

3-



60 60

(21)2006111062

(22)٠٨/١١/٢٠٠٦

ابجینومیكس كوربوریشن (71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

نظائر سطحیھ فوقیھ تحث موت خالیا تى   (54)
نقل الملكیة :التقریر القانونى

میكس كوربوریشن ابجینو:مـــن
و:الـــى یراتیف  ی ومیكس  كوب . ابیجین ھ ای

24/11/2016 :بـتاریخ

4-

(21)2007111198

(22)٠٤/١١/٢٠٠٧

.أیھ. بي . جي بولیمیري ایطالیا أس & أم (71)

سمر أحمد اللباد(74)

جینكریات راتنج مقسمة إلي حجیرات لكسح األكس(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
.أیھ. بي . جي بولیمیري ایطالیا أس & أم :مـــن
ن:الـــى ھ كوربوراش و اس ای ى ی د ج ام آن

07/11/2016 :بـتاریخ

5-

(21)2011122063

(22)٠٨/١٢/٢٠١١

یھا شركھ مساھمھ بلجیك.سوریمارتك س(71)

جمال الدین لطفي عبد اللطیف(74)

عبوه لمنتجات غذائیھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
ا شركھ مساھمھ بلجیكیھ.سوریمارتك س:مـــن
وریمارتك س:الـــى ا.س

15/11/2016 :بـتاریخ

6-



61 61

(21)2012010162

(22)٣٠/٠١/٢٠١٢

توشیبا ھوم ابالینسیز -توشیبا كونسیومر الكترونیكس ھولدینجز كوربوریشن- كابوشیكي كایشا توشیبا(71)
كوربوریشن

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

مكنسھ كھربائیھ وطریقھ لضبطھا(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
توشیبا ھوم - یبا كونسیومر الكترونیكس ھولدینجز كوربوریشنتوش-كابوشیكي كایشا توشیبا:مـــن

ابالینسیز كوربوریشن
ن:الـــى س كوربوریش & سیرفیس رودكتس تیل ب یبا الیفس توش

03/11/2016 :بـتاریخ

7-

(21)2013050844

(22)١٩/٠٥/٢٠١٣

دي إیرلندا& جانسین ار -جلعاد سینس انك(71)

سمراحمد اللباد(74)

تركیبات عالجیة تتضمن ھیدروكلورید الریلبیفیرین وفورمات تینوفوفیر داي سوبروكسیل(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
دي إیرلندا& جانسین ار -جلعاد سینس انك:مـــن
ك:الـــى ینس ان اد س -  جلع و د ی یز ایرالن ن سینس جانس ي س

24/11/2016 :بـتاریخ

8-

(21)2013060965

(22)٠٥/٠٦/٢٠١٣

انترناشیونال لیمتدنوفارتیس -٢ارمیلك - ١(71)

ناھد ودیع رزق(74)

FXRتركیبات و طرق لتعدیل (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اشیونال لیمتدنوفارتیس انترن-٢ارمیلك -١:مـــن
ارتیس أ ج:الـــى نوف

28/11/2016 :بـتاریخ

9-



62 62

(21)2014081336

(22)٢١/٠٨/٢٠١٤

شركھ محدوده-لیبین لیمتد(71)

سمر اللباد (74)

مركبات كرومان بھا استبدال تعمل كمعدالت لمستقبل استشعار الكالسیوم(54)

نقل الملكیة :ریر القانونىالتق
شركھ محدوده- لیبین لیمتد:مـــن
ھ:الـــى دینجزى اس ای تز ھول ن اتالن لیبی

09/11/2016 :بـتاریخ

10-

(21)2014091435

(22)١٠/٠٩/٢٠١٤

توشیبا ھوم ابالینسیز -كایشا توشیباكابوشیكى-توشیبا كونسیومر الكترونیكس ھولدینجز كوربوریشن(71)
كوربوریشن

ونادیة شحاتھ ھارون وماجدة شحاتھ ھارون(74)

مجفف مالبس/مجموعة غسالة مالبس(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
م توشیبا ھو-كابوشیكى كایشا توشیبا-توشیبا كونسیومر الكترونیكس ھولدینجز كوربوریشن:مـــن

ابالینسیز كوربوریشن
نتوشیبا الیفستیل برودكتس:الـــى س كوربوریش & سیرفیس

08/11/2016 :بـتاریخ

11-

(21)2016040659

(22)١٤/٠٤/٢٠١٦

شركة مساھمة سویدیة –فلور ایبتیتش ایھ بي (71)

سمر أحمد اللباد (74)

قة زخرفیة مقاومة للبلىطریقة لتشكیل طب(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
شركة مساھمة سویدیة –فلور ایبتیتش ایھ بي :مـــن
ى:الـــى ھ ب ن ای یرالوك اننوفاش ك

06/11/2016 :بـتاریخ

12-



63 63

(21)2011081412

(22)٢٤/٠٨/٢٠١١

نوفارتیس انترناشیونال لیمتد-٢ارمیلك - ١(71)

(74)

(54)N- ،اریل غیر متجانس لالستخدام كمغیرات - ٢اسیتامیدات مستبدلھ ب -٢اریل غیر متجانس
WNTاشاره 

الشركةانتقال ملكیة:التقریر القانونى
نوفارتیس انترناشیونال لیمتد-٢ارمیلك - ١:مـــن

ج.نوفاریتس ا:ىالـــ
22/11/2016 :بـتاریخ

13-



64 64

بیان
بتعدیل اسم الشركة



65 65

(21)2010010097

(22)١٨/٠١/٢٠١٠

انیوس سیلز یو كى لیمیتد (71)

سمر اللباد (74)

عملیھ النتاج الكحوالت(54)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

انیوس سیلز یو كى لیمیتد :مـــن
س بى اى اوة اس ایھانیو:الـــى

22/11/2016 :بـتاریخ

1-

(21)2014060907

(22)٠٤/٠٦/٢٠١٤

شركة مساھمة سویسریة-یوریا كاسال أس أیھ  (71)

سمراحمد اللباد(74)

عملیة لتخلیق الیوریا، ونظام لقطاع التفاعل بوحدة إلنتاج الیوریا(54)

عدیل اسم الشركةت:التقریر القانونى
شركة مساھمة سویسریة-یوریا كاسال أس أیھ  :مـــن
كاسال اس ایھ:الـــى

02/11/2016 :بـتاریخ

2-



66 66

(21)2014111869

(22)٢٠/١١/٢٠١٤

ادنیكس فارما سوتیكالس انك (71)

سمر اللباد(74)

أمیني لمرض الكبد-Dمركبات حمض (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ادنیكس فارما سوتیكالس انك :مـــن
ادنیكس فارما سوتیكالس ال ال سى:الـــى

21/11/2016 :بـتاریخ

3-

(21)2015122003

(22)١٧/١٢/٢٠١٥

انك , ا تیجیركات فارم(71)

سمر اللباد(74)

في عالج الحكة١-NKاستخدام مضادات مستقبل (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
انك , تیجیركات فارما :مـــن
انك, مینلو ثیرا بیو تیسز :الـــى

28/11/2016 :بـتاریخ

4-



67 67

بیان
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



68 68

(21)2009091441 D1

(22)٣٠/٠٩/٢٠٠٩

ا ل تي دى. ھیروفومي تاكوشیاوتسوكا فارماسوتیكال سى اوه (71)

. ومي ش٢.كاندا   تسوكاساماشي ١٩الیابان, , ٥٠٢٠٠٠٦شي جیفو . جیفو . اوانویشي ٧٩١
الیابان, , الیابان١٠١٨٥٣٥طوكیو . كي یو . شیودا 

جسیم دھنى عبر الرئة معدل بكیتوسان للتحكم فى وصول عقار(54)

سمر اللباد (74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبت لموضوعأو إجراء بعض التعدیال/و

١

(21)2009121888 D2

(22)٢٣/١٢/٢٠٠٩

ا ل تي دى. اوتسوكا فارماسوتیكال سى اوه (71)

الیابان, , الیابان١٠١٨٥٣٥طوكیو . كي یو . شیودا . شومي ٢.كاندا   تسوكاساماشي ١٩

دال بمجموعھ كربونیل اوكسى مفیده كعوامل مضاده لفاسوبریسینمركبات بنزازیبین بھا استب(54)

سمراحمد اللباد (74)

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

٢

(21)2008010147

(22)٢٧/٠١/٢٠٠٨

جانسین ار اند دى ایرالند(71)

ایرالند, , إیست جیت فیلدج إیست جیت لیتل آیسالند    كو كورك إیرلنده

Cمثبطات حلقیة كبیرة لفیروس اإللتھاب الكبدى (54)

(74)

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

٣



69 69

(21)2008040571

(22)٠٣/٠٤/٢٠٠٨

محدودة المسؤلیة) شركة یابانیة(أوتسوكا فارما سوتیكال كولیمتد (71)

الیابان, , بانكاندا توسكاشو شیودا كیو طوكیو الیا٢٩

تركیبھ مضاده للسل تشتمل على مركبات اوكاسازول(54)

دمحم دمحم بكیر(74)

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

٤

(21)2008091569

(22)٢٢/٠٩/٢٠٠٨

أراي بیوفارما إنك شركة متحدة أمریكیة(71)

الوالیات المتحدة , , الوالیات المتحدة االمریكیة٨٠٣٠١والنوت ستریت بولدر، كلورادو ٣٢٠٠
االمریكیة

أمینو بیریدین كمنشطات إلنزیم جلوكوكیناز٢مشابھات (54)

روق مبارك شادي فا(74)

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

٥

(21)2009020242

(22)٢٢/٠٢/٢٠٠٩

أنفینتى دیسكفرى انك   ، شركة متحدة(71)

الوالیات , , .، الوالیات المتحدة االمریكیة ٢١٣٩میمولایر درایف كیمبریدج ، ماساشوستس ٧٨٠
المتحدة االمریكیة

مع شركاء اإلرتباط BCLمركبات وطرق لتثبیط تفاعل بروتینات (54)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

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

٦



70 70

(21)2009030306

(22)٠٨/٠٣/٢٠٠٩

جالسكو سیمز كلین بیولوجیكالز اس ایھ شركة مساھمة بلجیكیة(71)

بلجیكا, ریكسینسارت  ١٣٣٠، بى  ٨٩ریو دى انستیتیوت 

لقاح(54)

سمر أحمد اللباد(74)

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

٧

(21)2009050653

(22)٠٦/٠٥/٢٠٠٩

أنفینتى -دانیال أـ سیندو–كونى.نى و.-T-توماس تیبتس ھولسون. ادوارد ب - ھوبكنز. بریان ت (71)
كاستور. ىالفریدو سدیسكفرى انك، 

الوالیات المتحدة االمریكیة

مع شركاء اإلرتباط BCLمركبات وطرق لتثبیط تفاعل بروتینات (54)

ادى ھدى عبد الھ(74)

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

٨

(21)2009060838

(22)٠٣/٠٦/٢٠٠٩

مایوتیك ثیرابیوتیكس لیمتد(71)

بریطانیا, , .بى اي ، المملكة المتحدة ٤٣ستریت ، كامبریدج ، كامبریدجشیر ، سى بى البرت٦

)  الضعف العام ( معالجــة الدنـــف (54)

ھدى أحمد عبد الھادى (74)

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

٩



71 71

(21)2009060859

(22)٠٧/٠٦/٢٠٠٩

, ارنیاشكورىاورى،ھیفرون ـ تیم -كاستاندو، جیورجتىجولد سمیس رتشارد-اوكسینفورد ، سالى(71)
مون ـ سیتربین ستیفن ـ زوبذج رویدساج ـ امریكیة ـ اولیفر االن ـ ماثیوسیجینینتك، انك شركھ متحده 

ھوفمان الروش ایھ جىواننان شىـ سیسرنیس دانیال فولكیس، ادریان- بایلیس ترسىجانیت جونزن 

یر ا س ال ٩٥٧ لوف بیرش و س ام افینی ا–ان ال ١٤بكینجھ تى ، ١٣٢٠-بریطانی د وود س وودری
ا ٢١٠٨-االمریكیةالوالیات المتحدة, كالیفورنیا    امریكا ا٩٤٠٠٢كورنت بلفد بیلمونت كالیفورنی , امریك

ة دة االمریكی ات المتح , , San Francisco ,California٩٤١٢٣,٦,#.٢٤١Cervantes Blvdالوالی
ة دة االمریكی ات المتح و ٩٥٧الوالی ام افینی یر ا س ال بكینجھ لوف بیرش ا, ان ال ١٤س ٦٨٠بریطانی

Highland Avenue,HalfMoon Bay ,Californiaة, , ٩٤٠١٩ دة االمریكی ات المتح دى ان ١الوالی
ا  سكو، كالیفورنی ان فرانسی اوث س ھ واى س ھ٩٤٠٨٠٤٩٩٠ای ده االمریكی ات المتح , , ٨٠٤٩٩٠الوالی

ة دة االمریكی ات المتح , , Burlingame ,California٩٤٠١٠,٢٠٣,#١٥٠١Ralston Avenueالوالی
دة االمری ات المتح ةالوالی , , ١DNA Way,South San Francisco ,California٩٤٠٨٠٤٩٩٠كی

ة دة االمریكی ات المتح دة , , ١٣٥Lois Lane,Palo Alto ,California٩٤٣٠٣الوالی ات المتح الوالی
ا٢٩٠٨االمریكیة ى كالیفورنی ة, , بن افینیو بیركى ل ات المتحدة االمریكی و سل٩٥٧الوالی ام افینی وف بكینجھ

یر ا س ا ا, ان ال ١٤ل بیرش و ٩٥٧بریطانی ام افینی یر ا س ال بكینجھ لوف بیرش , ان ال١٤س
ا دة , ٨٢٠Maple Avenue,South San Francisco ,California٩٤٠٨٠بریطانی ات المتح الوالی
سرا, , باسل سویسرا٤٠٧٠جرینزاشیر ستراس ١٢٤االمریكیة و سلوف بیرشیر ا ٩٥٧سوی ام افینی بكینجھ

بریطانیا, ال    ان ١٤س ال 

وطرق الستخدامھا٣مركبات مثبطة لكیناز فوسفو إنوسیتید    (54)

سمر اللباد(74)

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

١٠

(21)2009091376

(22)٢٣/٠٩/٢٠٠٩

ایھ تى أم متابولیكس ال ال ال بى  ، شركة متحدة ، الوالیات المتحدة االمریكیة(71)

، الوالیات المتحدة ٣٣٨٨٤وینتر ھافن ، فلوریدا ٢٣٨# كیبرس جاردنس بولیفارد ، ٦٠٣٩
یةالوالیات المتحدة االمریك, , االمریكیة

تركیبة لمعالجة مرض السكر واألضطرابات األیضیة مع حمض كروستین ، میرستین وكلوروجنیك   (54)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لفكرة المقدمة ومرفقات الطلباأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

١١



72 72

(21)2009091437

(22)٣٠/٠٩/٢٠٠٩

أنادیز فارما سیتیكالس أنك(71)

الوالیات المتحدة  االمریكیة٩٢١٢١كالیفورنیا, سان دیجو ٢٠٠سویت , اوبیرلین دریف٥٨٧١

ون٢بیریدین H١ثنائى ھیدرو ٦, ٥مركبات (54)

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

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

١٢

(21)2009101471

(22)٠٥/١٠/٢٠٠٩

ریشتار جیدون نیرت    شركة مساھمة مجریة(71)

بودابست    المجر١١٠٣اتش ١٩٢١جیوموري  یو تي 

٢ودوبامین ٣بایبرزینات بایریدینیل مفیدة كربیطات مستقبل دوبامین (54)

سمر اللباد (74)

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

١٣

(21)2009101526

(22)١٥/١٠/٢٠٠٩

انتیندز جي ام بي اتش    شركة مساھمة المانیة(71)

المانیابرلین   ١٠١٠٥٨٩. اس تي ار . ماكس    دوھرن 

عملیة لتصنیع عوامل  غیر ستیرویدیة مضادة لاللتھاب ومركبات وسیطة منھا (54)

سمر اللباد (74)

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

١٤



73 73

(21)2009111665

(22)١١/١١/٢٠٠٩

محدودة المسؤلیة) شركة یابانیة(أوتسوكا فارما سوتیكال كولیمتد (71)

الیابان, , شوم  شیودا كیو  طوكیو الیابان٢كاندا توسكاساماشي٩

باألنثراسیكلین لتقلیل سمومیھطرق استخدام مضادات الفاسوبریسین بعوامل العالج الكیمیائي (54)

دمحم دمحم بكیر(74)

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

١٥

(21)2009121761

(22)٠٣/١٢/٢٠٠٩

بورد اوف ریجینتس، ذي یونیفرستي اوف تكساس سیستممیشون فارماكال كو(71)

١٠أي اتش ١٠٩٩٩-الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٨٧٠١دبلیو الشارع السابع، اوستین، تكساس ٢١
الوالیات المتحدة االمریكیة, ، سان انطونیو، تكساس١٠٠٠ویست، سویت 

ل االیدیما واألدینیلیل سیكلیزطرق ومكونات لتثبیط عام(54)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

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

١٦

(21)2009121867

(22)٢١/١٢/٢٠٠٩

أس    شركة مساھمة دینماركیة/اتش لیندبیك أیھ (71)

الدنمارك-فالبي  ٢٥٠٠دي كي ٩اوتیلفیج 

نظائر أمید ألریل غیر متجانس(54)

اللباد ] سمراحمد(74)

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

١٧



74 74

(21)2010010137

(22)٢٦/٠١/٢٠١٠

امجین اى ان سیشركھ مساھمھ امریكیھ(71)

سي ایھ , سي    وان امجین سنتر درایف  ثویساند اوكس ٢٨٢اس / ام . باتینت اوبیراشن 
الوالیات المتحدة االمریكیة, , امریكا٩١٣٢٠١٧٩٩

انزیمات لیستین    كولیسترول اسیل ترانسفیراز معدلھ(54)

سمر اللباد (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

١٨

(21)2010010161

(22)٣١/٠١/٢٠١٠

صبحى محمود حسن عبد المجید صالح(71)

مصر, , دیروط    مركز المحمودیھ    البحیره

المنقذ الربانى لعالج فیروسات الدم والكبد                                            (54)

مود حسن عبد المجید صالحصبحى مح(74)

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

١٩

(21)2010020178

(22)٠٣/٠٢/٢٠١٠

ومبانىمایرز سكویب كبریستول (71)

08543-400ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD PRIRCETON ,

-USAand Province Line Road,Princeton ,New Jersey٠٨٥٤٣٤٠٠٠

مركبات لعالج التھاب الكبد الفیروسي سي(54)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

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

٢٠



75 75

(21)2010020259

(22)١٦/٠٢/٢٠١٠

امجین اى ان سیشركھ مساھمھ امریكیھ(71)

أفغانستان, , امریكا٩١٣٢٠١٧٩٩سي ایھ , وان امجین سنتر درایف    ام اس سي  ثویساند اوكس 

C-FMSبروتینات رابطھ لمولد الضد البشرى (54)

سمر احمد اللباد(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لبالفكرة المقدمة ومرفقات الطأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٢١

(21)2010020335

(22)٢٨/٠٢/٢٠١٠

ال تي دى    شركھ محدوده یابانیھ. ایساي ار اند دي ماناجمینت سي اوه (71)

الیابان, , طوكیو    الیابان. بونكیو    كي یو . شوم ٤كویشیكاوا . ٦١٠

مركب متعدد الحلقات(54)

سمر اللباد (74)

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

٢٢

(21)2010030445

(22)٢١/٠٣/٢٠١٠

نوفارتیس ایھ جى (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, , الیفورنیاھورتون ستریت ، ایمیریفیل ، ك٤٥٦٠

تحدید وعزل خالیا جنینیھ وحمض نووى(54)

سمراحمد اللباد(74)

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

٢٣



76 76

(21)2010030462

(22)٢٢/٠٣/٢٠١٠

شركة مساھمة یابانیة-فیروس ایكاجاكو كینكیوشو اى ان سىیابان توباكو اي ان سي  (71)

. كي یو . میناتو . تشومي ٢. تورانومون ٢١الیابان- شى شینسینرى ھیجاشیماشى  تویوناكا٢١٤٢
لیابانا-١٠٥٨٤٢٢طوكیو 

واستخدامھ بفیروس الھربسى عامل مشترك فى عدوى كامنھ (54)

سمراحمد اللباد(74)

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

٢٤

(21)2010040703

(22)٢٩/٠٤/٢٠١٠

، لیمتد.استرازینیكا ایھ بىدینیبون سومیتومو فارما كو(71)

كوم، شیو    كو، اوساكا    شى، ٢دوشو    ماشى ٦٨السوید , , سودرتالجى١٥١٨٥اس 
الیابان-٥٤١٨٥٢٤اوساكا    فو، اوساكا 

، و التھاب االنف الناتج عن الحساسیھ  ، والتھاب COPDج الربو، و مشتقات بیریمیدین لعال(54)
،  Bالوصالت الناتج عن الحساسیھ ، والتھاب الجلد االستشرائى، والسرطان، التھاب الكبد الفیروسى 

.و االصابات البكتیریھ و االلتھابات الجلدیھHPVو HIVو Cوالتھاب الكبد الفیروسى 

ترزى ناھد ودیع رزق (74)

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

٢٥

(21)2010050717

(22)٠٢/٠٥/٢٠١٠

مھ كندیھبرومیتیك بیوسینس اى ا ن سي    شركھ مساھ(71)

كندا- ٧ال ٢بي ٤كیبیك اتش . مونتریال . مونت فیو روود ٨١٦٨

احماض دھنیھ بسالسل متوسطھ الطول وجلیسریدات كعوامل لحمایھ الكلى(54)

سمر اللباد (74)

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

٢٦



77 77

(21)2010050789

(22)١٣/٠٥/٢٠١٠

مؤسسھ ماتاریا میدیكا، االكادیمیھ الصینیھ للعلوم الطبیھ(71)

الصین, , بكین، الصین

السیفالومانین واستخداماتھاطریقھ التحضیر والتركیبھ الصیدلیھ لمشتقات (54)

خالد مجدى مختار حماده (74)

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

٢٧

(21)2010050897

(22)٣٠/٠٥/٢٠١٠

، لیمتد.استرازینیكا ایھ بىدینیبون سومیتومو فارما كو(71)

كوم، شیو    كو، اوساكا    شى، ٢دوشو    ماشى ٦٨السوید, , سودرتالجى١٥١٨٥اس 
الیابان-٥٤١٨٥٢٤اوساكا    فو، اوساكا 

٧٨اكسو    ٨بوتوكسى ٢امینو ٦( ٣[[ } ٣( امالح مقبولھ صیدلیا لمركب مثیل (54)
اسیتات ) ،فنیل {  مثیل ] امینو ) یل بروبیل ٤موفولین ٣] ( بروبیل ) یل ٩ید    بورین ٩ثانى ھیدرو    

، و استعمالھا فى العالج الطبى

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

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

٢٨

(21)2010050900

(22)٣٠/٠٥/٢٠١٠

جرین كروس كوربوراشن(71)

یة كوریاجمھور, , كوریا٤٤٦٧٧٠دو . جیونجى . بوجیونج    دونج جى ھیونج  یونجینسى ٣٠٣

استخدام جسم مضاد قادر علي تثبیط فیروس االلتھاب الكبدى ب للوقایھ منھ اوعالج عدوى االلتھاب (54)
الكبدى ب 

سمراحمد اللباد(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعدیالت لموضوعأو إجراء بعض الت

٢٩



78 78

(21)2010060980

(22)٠٩/٠٦/٢٠١٠

سینا بیوتك اس بى ایھ(71)

إیطالیا-سینا ٥٣١٠٠اى. ٣٤. فیا بانشى دى سوتو 

مضادات مسار وشیعى وتطبیقات عالجیھ لھا(54)

سمراحمد اللباد(74)

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

٣٠

(21)2010060995

(22)١٣/٠٦/٢٠١٠

اس    شركھ مساھمھ دینماركیھ/اتش لیندبیك ایھ (71)

الدنمارك-فالبى  ٢٥٠٠دى كى ٩اوتیلفیج 

ببریدین]فینیل)میثیلفینیل سلفانیل٤فلورو٢(٦داي فلورو٢٣[٤((54)

سمراحمد اللباد(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ة المقدمة ومرفقات الطلبالفكرأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٣١

(21)2010061115

(22)٢٨/٠٦/٢٠١٠

بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت(71)

المانیا-برلین ١٧٨١٣٣٥٣مولر ستراس 

سبیروالكتون مشبع ١٧١٧الفا میثیلین وحلقھ ١٦الفا١٥نور ستروید مع مجموعھ ١٩مشتقات (54)
وى المشتقات المذكورهاستخدامھا وادویھ تحت

شادى فاروق مبارك (74)

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

٣٢



79 79

(21)2010061124

(22)٣٠/٠٦/٢٠١٠

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)

الیابان- ، ٠٠٤٥٥٤١كوم ، شو  كو اوساكا ٤دوشوماشى ١١

صیاغھ كبسولھ(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٣٣

(21)2010071148

(22)٠٦/٠٧/٢٠١٠

جانسن بیوتك انك(71)

)الوالیات المتحدة االمریكیة(١٩٠٤٤ریدج فیو دریف ، ھورشام ، بى ایھ ٨٠٠/٨٥٠

الحمراءطریقھ لعالج حیوانات عالیھ االستجابھ لتكسیر الكریات(54)

ناھد رزق ودیع ترزى(74)

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

٣٤

(21)2010071216

(22)١٨/٠٧/٢٠١٠

ا لیمتدناتكو فارم(71)

الھند- اندھرا برادیش  ٠٣٣٥٠٠بانجارا ھیلز  ھیدیراباد ٢ناتكو ھاوس روود رقم 

داى الكوكسى كینازولین مفیده لعالج اضطرابات متعلقھ بالسرطان٦٧مشتقات(54)

سمراحمد اللباد(74)

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

٣٥



80 80

(21)2010071259

(22)٢٦/٠٧/٢٠١٠

دمحم محمود السویدى(71)

مصر, , شارع مصطفى امین  مدینھ الرحاب  القاھره٦مجموعھ ٦٩فیال 

عالجیھ جدیده للتداوى بالمیاه المعدنیھ الكبریتیھافاق (54)

دمحم محمود السویدى(74)

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

٣٦

(21)2010081286

(22)٠٢/٠٨/٢٠١٠

سالى سعید السید اسماعیل-منى ابراھیم مسعود حسن(71)

ش االبیض المعموره ١٨معھد بحوث المحاصیل السكریھ باالسكندریھ  مركز البحوث الزراعیھ ، 
مصر, , ش االبیض المعموره االسكندریھ١٨مصر, , االسكندریھ

ین فطر اسبرجلس نیجر التتابع النیوكلیوتیدى لج(54)

منى ابراھیم مسعود حسن(74)

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

٣٧

(21)2010081313

(22)٠٤/٠٨/٢٠١٠

یونیفرسیتي مونبلییھ اي )سي ان ار اس (سانوفى افینتسسنتر ناشیونال دى ال ریسیارش سینتیفیكیوي (71)
اي    جامعھ ابحاث فرنسیھ

باریس سیدیكس    ٧٥٧٩٤اف . ریو میشل انج ٢٣-فرنسا- باریس    ٧٥٠١٣افینیو دو فرانس اف ١٧٤
فرنسا-مونبلییھ سیدیكس ٣٤٠٩٥ف ا. بالس اوجین باتایلون ٤٠٣فرنساكاس , , فرنسا

اتحاد ملح مكرر    ثیازولیوم او مركب اولى منھ مع ارتیمیزین او مشتق منھ لعالج المالریا الحاده(54)

سمر اللباد (74)

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

٣٨



81 81

(21)2010091569

(22)١٩/٠٩/٢٠١٠

تایراتیك، انك(71)

، الوالیات المتحده االمریكیھ٣٢٩٠١، میلبورن، فلوریدا ٤٠٠ساوث ھاربور سیتى سویت ١٩٠١

عامل طبیعى للتحكم في االفاتتحكم فى االفات باستخدام تركیبات من (54)

طارق محمود بدران (74)

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

٣٩

(21)2010111929

(22)١٤/١١/٢٠١٠

تاكیدا سـان دییجـو انـك   ، شركھ متحده  ، الوالیات المتحده االمریكیھ(71)

، الوالیات المتحده االمریكیھ٩٢١٢١ساینس سنتر درایف ، سان دییجو ، كالیفورنیا ١٠٤١٠

منشطات جلوكوكیناز(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٤٠

(21)2010122097

(22)١٢/١٢/٢٠١٠

ایلى لیلى اند كومبانى ، شركھ متحده ، الوالیات المتحده االمریكیھ(71)

ان ، الوالیات المتحده االمریكیھ٤٦٢٨٥نتر ، مدینھ اندیانا بولیس ، والیھ اندیانا لیلى كوربوریت س

PEGمركبات انسولین لیسبرو مرتبطھ بـ (54)

مكتب عبد الھادى (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبراء بعض التعدیالت لموضوعأو إج

٤١



82 82

(21)2010122174

(22)٢٢/١٢/٢٠١٠

بریستولمایرز سكویب كمبانى(71)

االمریكیةالوالیات المتحده٠٨٥٤٣٤٠٠٠وبروفینس الین رود برینستون نیو جیرسى ٢٠٦روت 

قبل الكیموكینمشتقات بیبریدینیل كمعدالت لنشاط مست(54)

ناھد رزق ودیع ترزى(74)

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

٤٢

(21)2010122221

(22)٢٩/١٢/٢٠١٠

شركھ مساھمھ ھولندیھ- تات دیر نیدرالند ییرت دوور دى مینیستار فان فى دبلیو اس  دى س(71)

ھولندا-اى جیھ دن ھاج ٢٥٠٠ا ن ال    . ٢٠٣٥٠بوستباس 

لقاح مضاد لمركب وسیط لطى شبیھ النشا(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

٤٣

(21)2011020174

(22)٠٦/٠٢/٢٠١١

دایتشي سانكیو كمبني لیمتد(71)

الیابان، ١٠٣٨٤٢٦نیھونباشي ھونشو، شو ـ كو، طوكیو ٥١

اون٢مشتقات ایمیدازوبیریدین(54)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ(74)

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

٤٤



83 83

(21)2011020270

(22)٢٠/٠٢/٢٠١١

ذى ترستیز اوف كولومبیا یونیفرستى فى مدینھ نیویورك(71)

، نیویورك ، الوالیات المتحده االمریكیھ١١٦ویست الشارع ٤٣٠٨لولیبرارى ، ٤١٢

NOTCH٣، بشرى كمثبطات شرك لتاشیر NOTCH٣بروتینات لحام ترتكز على (54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٤٥

(21)2011020284

(22)٢٢/٠٢/٢٠١١

المركز القومى للبحوث(71)

مصر, , لقومي للبحوث مكتب اتصال براءات االختراع   الدقىالمركزا/ شارع البحوث ٣٣

عزل جلیكوبروتین مانوزى جدید للتشخیص الدقیق و المبكر لالصابھ بالتریكنیال(54)

منى دمحم فرید/ امال یوسف احمد/ ماجده محسب السید(74)

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

٤٦

(21)2011040503

(22)٠٣/٠٤/٢٠١١

ابوت البوراتوریز(71)

ھالوالیات المتحده االمریكی٦٠٠٦٤ابوت بارك  ایلینوى ١ا٦ا ب ٣٧٧ابوت بارك رود، د ١٠٠

مركبات مضاده للحموى(54)

او نادیھ ھارون/ماجده ھارون و(74)

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

٤٧



84 84

(21)2011050691

(22)٠٤/٠٥/٢٠١١

فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)

بلجیكا, , بى بیرس  بلجیكا٣٠٢٣٤٠تورنـھوتسفیج 

واستخداماتھاCRHR٢معززات بیبتید (54)

ھدى انیس سراج الدین(74)

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

٤٨

(21)2011050731

(22)١١/٠٥/٢٠١١

تاكیدا جي ام بي اتش(71)

المانیا, , كونستانز،٧٨٤٦٧، ٢بایك جولدن شتراسھ 

PD٤مشتقات بیرازولون جدیده ، واستخدامھا كمثبطات(54)

تاكیدا جي ام بي اتش(74)

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

٤٩

(21)2011050856

(22)٢٩/٠٥/٢٠١١

.ماسیوتیكالز انكبریسیدیو فار(71)

, , .الوالیات المتحده٩٤١٥٨، سان فرانسیسكو، كالیفورنیا ٥٨٥اونس ستریت، سویت ١٧٠٠
الوالیات المتحدة االمریكیة

HCV NS٥Aمثبطات  فیروس كبدي (54)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

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

٥٠



85 85

(21)2011060887

(22)٠١/٠٦/٢٠١١

تارجاسیبت، انك شركھ متحده امریكیھ(71)

المتحدة االمریكیةالوالیات , , ونستون سالیم، نورث٣٠٠است فرست ستریت، سویت ٢٠٠

(54))R (٣)E (٢) بیردین، امالح منھ، ) یل اوكسي٤رابع ھیدروبیران (٥) فینیل) یل٣بیرولدین
تصنیعھم

شادي فاروق مبارك (74)

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

٥١

(21)2011060963

(22)١٢/٠٦/٢٠١١

امیمھ عبد الكریم المتبولى(71)

مصر, , ١٨شقھ ٢٨بلوك١٢ماره عمدینھ نصرالمنطقھ التاسعھ

ه وعنق الرحم والكبدریوفولین فالفون كعالج فعال و انتقائى في المختبر لسرطانات الحنجر(54)

(74)

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

٥٢

(21)2011071148

(22)٠٤/٠٧/٢٠١١

المیرال، اس ایھ(71)

ھولندا, , ٠٨٠٢٢، اى    ١٥١روندا دیل جنیرال میتر 

DHODHمجموعھ تركیبات تتضمن میثوتركسات ومثبطات (54)

جورج عزیز عبد الملك(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعدیالت لموضوعأو إجراء بعض الت

٥٣



86 86

(21)2011071180

(22)١٢/٠٧/٢٠١١

نوفاكتا بیوسیستمز لیمتد    شركھ مساھمھ انجلیزیھ(71)

ایھ اكس    ٣٧سیتي ھیرتفوردشایر ایھ ال ولوین  جاردن . برودواتر روود . بیو بارك ھیرتفوردشایر
انجلترا

مشتقات دیوكسي اكتاجاردین(54)

سمر اللباد (74)

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

٥٤

(21)2011071229

(22)٢٥/٠٧/٢٠١١

نوفارتیس ایھ جى    شركھ سویسریھ مساھمھ(71)

بازل  سویسرا٤٠٥٦، سى اتش ٣٥لیشتشتراس 

صیغ جالینوسیھ من المركبات العضویھ(54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض ال

٥٥

(21)2011081295

(22)٠٢/٠٨/٢٠١١

نوفاكتا بیوسیستمز لیمتد(71)

ایھ اكس    انجلترا٧٣ویلوین  جاردن سیتي ھرتس ایھ ال . برودواتر روود . بیو بارك ھیرتفوردشایر

مركبات (54)

سمر احمد اللباد(74)

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

٥٦



87 87

(21)2011081402

(22)٢٢/٠٨/٢٠١١

میرك شارب اند دوھمي كورب(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة٠٧٠٦٥٠٩٠٧نیو راھاواي نیو جیرسي ایست لینكولن افی١٢٦

CRTH٢مشتقات اندول كمضادات لمستقبل (54)

سمر احمد اللباد(74)

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

٥٧

(21)2011081425

(22)٢٥/٠٨/٢٠١١

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)

الیابان, , ،٠٠٤٥٥٤١كوم ، شو  كو ،اوساكاشي، اوساكا ٤دوشوماشى ١١

مشتقات بنزو فیوران(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٥٨

(21)2011081445

(22)٢٨/٠٨/٢٠١١

روش ال تي دي    شركھ ھوفمان  ال.افروش بالو التو ال ال سي    شركھ  مساھمھ امریكیھ(71)
فارماسیت  اي ان سي    شركھ مساھمھ امریكیھمحدوده سویسریھ

. اوه جي ٦٧٥/٤سویسرابلدج , , امریكا٩٤٣٠٤سي ایھ . بالو التو .ھیل فیو افي ٣٤٣١
. ایھ كولیج روود ایست ٣٠٣سویسرا, , بازل    سویسرا٤٠٧٠، سى اتش    ١٢٤جرینزاشیرستراس 

سویسرا, , امریكا٠٨٥٤٠ان جیھ . تون برینس

تولیفھ من مثبط انزیم نیوكلوزید بولیمراز مع مثبط بروتیاز كبیر الحلقھ واستخدامھ في عالج االلتھاب (54)
، وتلیف الكبد وخلل وظیفھ الكبدCالكبدي  من النوع 

سمر اللباد (74)

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

٥٩



88 88

(21)2011091494

(22)١١/٠٩/٢٠١١

اردیا بیوسینسیس انك(71)

، الوالیات المتحده ٩٢١٢١دیركتورس بالس، سان دیجو، سي ایھ ٤٩٣٩

لمعالجھ سرطانات معینھBAY٨٦٩٧٦٦/RDEA١١٩اتحادات دوائیھ تشمل (54)

شادي فاروق مبارك(74)

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

٦٠

(21)2011091558

(22)١٩/٠٩/٢٠١١

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)

الیابان، ٠٠٤٥٥٤١كوم ، شو  كو اوساكا ٤دوشوماشى ١١

مركب بیرازول(54)

مكتب عبد الھادى (74)

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

٦١

(21)2011091565

(22)١٩/٠٩/٢٠١١

بریسیدیو فارماسوتیكالز، إنك(71)

یكیة، الوالیات المتحدة األمر٩٤١٥٨، سان فرانسیسكو، كالیفورنیا ٥٨٥شارع أووینز، المكتب ١٧٠٠

Cمثبطات متداخلھ الحلقھ تتعلق بااللتھاب الكبدي لفیروس (54)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
بالفكرة المقدمة ومرفقات الطلأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٦٢



89 89

(21)2011101653

(22)٠٢/١٠/٢٠١١

ھوفمانالروش ایھ جي.اف(71)

سویسرا, , باسیل٤٠٧٠سي اتش ١٢٤جرینزتشیرستریت 

ادمى  و استخداماتھاTWEAKاجسام مضاده ضد (54)

سمر اللباد (74)

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

٦٣

(21)2011101666

(22)٠٤/١٠/٢٠١١

نوفارتیس ایة جي(71)

بازل سویسرا٤٠٥٦سي اتش ٣٥لیستراشي 

المركبات العضویھ واستخداماتھا(54)

(74)

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

٦٤

(21)2011101763

(22)٢٠/١٠/٢٠١١

اھمھ امریكیھاي ا ن سي شركھ مس. اكسیكین فارماسوتیكالز (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٩٢١٢١سي ایھ . سان دیجو . ٢٥٠سویت . روود تو زا كوري ١٠٨٣٥

لمركب اریل سلفونامیدCCR٣مضادات (54)

سمر اللباد (74)

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

٦٥



90 90

(21)2011101765

(22)٢٠/١٠/٢٠١١

اي ا ن سي شركھ مساھمھ امریكیھ. اكسیكین فارماسوتیكالز (71)

امریكا٩٢١٢١سي ایھ . سان دیجو . ٢٥٠سویت . روود تو زا كوري ١٠٨٣٥

٥و٢لمركب اریل سلفونامید بھ استبدال ثنائي عند الموضعین CCR٣مضادات (54)

سمر اللباد (74)

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

٦٦

(21)2011101801

(22)٢٥/١٠/٢٠١١

لیمتد.ھدینیبون سومیتومو فارما كوشركھ سویدیھ مساھم. استرا زینیكا ایھ بى  (71)

اوساكا  الیابان, اوساكاشى, شیوكو, كوم٢دوشوماشى ٦٨السوید, , سودرتالجى    السوید١٥١٨٥اس 

حمض نافثویك واحادى  ٢ھیدروكسى l, ثانى, كحمض ثانى نوماری, ثانى سكارین)٥٤((54)

محمود رجائى(74)

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

٦٧

(21)2011101828

(22)٣٠/١٠/٢٠١١

كاثولیكى یونیفرسیتى لیفین(71)

لیفین ، بلجیكا ٣٠٠٠ب    , ٥١٠٥: ب . ا  ، ص ٨میندربرودیرسترات 

(54)٣، ٢]B مشتقات ثینو بیریدین كمثبطات لتكرار الفیروس

مكتب عبد الھادى (74)

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

٦٨



91 91

(21)2012050886

(22)١٦/٠٥/٢٠١٢

بوھرنغیر إنغلھایم إنترناشیونال جي أم بي إتش(71)

المانیا, , إنجیلھیم أیھ أم راین١٧٣٥٥٢١٦: ب . بنغر شتراسة       ص : ألمانیا    المدینة 

رذاذ(54)

دمحم عبدالعال عبد العلیم (74)

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

٦٩

(21)2013061097

(22)٢٥/٠٦/٢٠١٣

تایسین كریب یو اتش دي اي جي ام بي اتش(71)

دورتموند المانیا١٥٤٤١٤١فریدریش یو إتش دى  إى    ستریس 

المدمج فى وعاء االستقبال/وك المضغوط اداة وطریقة لزیادة السطح الداخلى لشحنة فحم الك(54)

ناھد ودیع رزق(74)

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

٧٠

(21)2013081335

(22)٢٠/٠٨/٢٠١٣

حسام حسن احمد جاد هللا شومان(71)

شارع المدینھ المنوره  بجوار مدرسھ العھد الجدید  مشتول السوق    محافظھ الشرقیھ  جمھوریھ 
مصر العربیھ

حذاء الرشاقھ(54)

حسام حسن احمد جاد هللا شومان(74)

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

٧١



92 92

(21)2013091504

(22)٢٩/٠٩/٢٠١٣

ایمن ابراھیم عبده ابراھیم ابو حطب(71)

مصر, , ش الجیش الغربى ھضبھ زھراء مصر القدیمھ١٥

مفجر الكترونى موبایل (54)

ایمن ابراھیم عبده ابراھیم ابو حطب(74)

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

٧٢

(21)2013111689

(22)٠٤/١١/٢٠١٣

وائل عباس امام حسین(71)

مصر, , القاھرة. المطریة . شارع السید المندراوي ٤٥

توربینات تولید الطاقھ الكھربائیھ بالنظام المختلط (54)

مریم مختار سعد (74)

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

٧٣

(21)2013121924

(22)١٧/١٢/٢٠١٣

جرینس ریسیارش اند دیفیلوبمینت كوربوریشنكومنولث سینتیفیك اند إنداستریل ریسیرش (71)
اورجانیزاشین  ورجانیساتیون

- استرالیا٢٦٠٠بالكال ستریت بارتون، االسترالیھ سابیتاي تیریتوري ٤٠س تي ا١فلور
استرالیا٢٦١٢لیمیستوني  افینیو كامبیل، االسترالیھ سابیتاي تیریتوري 

طرق النتاج فوسفات كاربامویل ویوریا(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

٧٤



93 93

(21)2014010049

(22)١٢/٠١/٢٠١٤

یونى فیرستى نایس صوفیا انتیبولیسسنترال ناشیونال دى ال ریسیرش ساینتیفیك(71)

شارع مایكل انجل    ٣فرنسا, , )فرنس(نیس سیدكس ٠٦١٠٣غراند شاتو فالروس ، شارع ٢٨
٧٥٧٩٤:  ب . فرنسا   ص :باریس المدینھ 

مراه تجمیع لوحده تركیز شمسیھ تشتمل على مرایا فرینل خطیھ(54)

سمر اللباد (74)

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

٧٥

(21)2014010055

(22)١٤/٠١/٢٠١٤

حسام حامد محمود قاسم(71)

مصر, , ش عمار بن یاسر النزھھ مصر الجدیده القاھره٢٢

فاز مقوم ٣ز بتیار فا٣تشغیل محركات ال (54)

حسام حامد محمود قاسم(74)

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

٧٦

(21)2014010071

(22)١٩/٠١/٢٠١٤

إیھ. بى. ـو بیجنون إسفنو(71)

فلورنس ،  إیطالیا٥٠١٢٧آى٢یا فلیس ماتیوسى 

دفاعة ذات طرد مركزى وماكینة توربینیة(54)

سونیا فائق فرج(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبراء بعض التعدیالت لموضوعأو إج

٧٧



94 94

(21)2014010072

(22)١٩/٠١/٢٠١٤

مصطفى دمحم عبد الفتاح حامدلبنى رمضان فھمى محمود(71)

ش النصر متفرع من ش الروضھ بنى ٩مصر, , ش النصر متفرع من ش الروضھ بنى سویف٩
مصر, , سویف

عالج االلتھاب الفیروسى سى بإستخدام الكلور" لور للحیاة ك(54)

(74)

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

٧٨

(21)2014010073

(22)١٩/٠١/٢٠١٤

اكرم رفاعى عبد العزیزمنھ هللا احمد عبد هللا(71)

مصربنى سویف    شارع البشرى متفرع من , , شارع النصر من شارع الروضھ٢١بنى سویف   
مصر, , صالح سالم امام المصلیھ االولى

الفضة الغرویة والدم النقي(54)

اكرم رفاعى عبد العزیز(74)

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

٧٩

(21)2014010085

(22)٢١/٠١/٢٠١٤

ذى جیلیت كومبانى(71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة٠٢١٢٧بوسطن ام ایھ , جیلیت باركئى وان٣بى لیجال باتنت دبرتمنت  /اى 

عضو مرتبط بالجلد یضم مادة مضادة للتھیج(54)

ھدى انیس سراج الدین (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعدیالت لموضوعأو إجراء بعض الت

٨٠



95 95

(21)2014010095

(22)٢١/٠١/٢٠١٤

احمد عاطف عبد العظیم بھیج(71)

مصر, , بنى سویف

مولد الكھرباء الذاتي (54)

احمد عاطف عبد العظیم بھیج(74)

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

٨١

(21)2014010116

(22)٢٦/٠١/٢٠١٤

، لیمتد.مكاید انتیربریز كو(71)

، تایوان، الصین، زھونجیانج ار دى، تو شینج دیست، نیو تابى سیتى٤، قطاع ٢اف، رقم ١٢

أداة تصحیح نصوص بالضغط براحة الید(54)

سلوى میخائیل رزق/ سامیة میخائیل رزق/ سھیر میخائیل رزق(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
رة المقدمة ومرفقات الطلبالفكأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٨٢

(21)2014010131

(22)٢٨/٠١/٢٠١٤

احمد السید البدوى دمحم نبیھ احمد اسماعیل(71)

مصر, , برج الرحاب امام معھد الكبد القومى طریق ملیج  شبین الكوم  المنوفیھ٢٩شقھ 

١٧دام مضادات االنترلوكینعالج جدید لمرض التھابات اللثة العدوانیة باستخ(54)

احمد السید البدوى دمحم نبیھ احمد اسماعیل(74)

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

٨٣



96 96

(21)2014010136

(22)٢٩/٠١/٢٠١٤

بیكر ھوجز إنكوربوریتد(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-٧٧٠٢٧، ھیوستون ، تكساس ٤٧٤٠ب . ص 

التحكم في فقد سائل فى سوائل تكسیر ماده خافضھ للتوتر السطحى لزجھ مرنھ باستخدام بولیمرات (54)
قابلھ للذوبان فى الماء

ودیع رزق ترزىناھد (74)

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

٨٤

(21)2014020181

(22)٠٩/٠٢/٢٠١٤

جیھصندوق العلوم و التنمیھ التكنولو(71)

, , شارع القصر العیني، القاھره١٠١مبنى وزاره التعلیم العالي و البحث العلمي، الدور السابع ـ 
مصر

مضخة ھیدرولیكیة موجبة اإلزاحة ذات كامات وتوابع متأرجحة ومتحكم فیھا بالتحكم فى حجم سائل (54)
تحكم

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم(74)

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

٨٥

(21)2014020192

(22)١١/٠٢/٢٠١٤

مریم السید السید الشرقاوى(71)

مصر, , الموقف الغربى/ بلطیم / شیخ الدولة   مصر    كفر ال

الغواصة الذكیة الغیر مرئیة للرادار(54)

مریم السید السید الشرقاوى(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ة ومرفقات الطلبالفكرة المقدمأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

٨٦



97 97

(21)2014020193

(22)١١/٠٢/٢٠١٤

محسن ریاض مختار عامر الجزیري(71)

مصر, , قریة الشھید فكري بركة السبع منوفیة

مسدس تبلیع مغناطیس(54)

محسن ریاض مختار عامر الجزیري(74)

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

٨٧

(21)2014020219

(22)١٧/٠٢/٢٠١٤

ولید فرغلى دمحم صالح(71)

مصر, ,الدور الخامس١٥عمارة/شارع الشبان المسلمین منزل رقم/ بنى سویف 

فانتم توربین (54)

(74)

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

٨٨

(21)2014020235

(22)١٨/٠٢/٢٠١٤

التواب على دمحمرمضان عبد(71)

مصر, , رع زكریا عبد هللا خلف مصنع البطاریاتاالقلیوبیھ الخانكھ الشیخ مصلح عزبھ الھادى ش

لوحة مفاتیح الكمبیوتر علي طریقة برایل(54)

رمضان عبد التواب على دمحم(74)

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

٨٩



98 98

(21)2014020242

(22)١٩/٠٢/٢٠١٤

بیكر ھوجز إنكوربوریتد(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٢٧، ھیوستون ، تكساس ٤٧٤٠ب . ص 

م طریقھ حثیھ و جسیمات ال تتجزا في اداه جوفیھتسریع انتفاخ باستخدا(54)

بیكر ھوجز إنكوربوریتد(74)

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

٩٠

(21)2014020264

(22)٢٣/٠٢/٢٠١٤

عزه عبد المنعم على حسن السجاعى(71)

مصر, , المحلة الكبرى  محافظة الغربیة٢٦٢رقم . ب.ص

درع دقیق الثقوب لنوافذ الحافالت والسیارات الجزء الثانى(54)

عزه عبد المنعم على حسن السجاعى(74)

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

٩١

(21)2014020272

(22)٢٥/٠٢/٢٠١٤

فى. اكزونوبل كیمیكالز انترناشیونال بى(71)

جزر االنتیل الھولندیة, , )نیوزلندا(میرسفووت ام اتش ا٣٨١١، ان ال٧٧ستاشیونستراس 

تركیبھ منظفھ للغسیل تشتمل على عامل اطالق لالوساخ(54)

ناھد رزق ودیع ترزى(74)

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

٩٢
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(21)2014020285

(22)٢٥/٠٢/٢٠١٤

إیھ.بى. بیجنون إسنوفو(71)

إیطالیا-فلورنس ٥٠١٢٧، آى٢یا فلیس ماتیوسى ، 

ّنظام وطریقة ختم مشغل(54)

مكتب عبد الھادى(74)

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

٩٣

(21)2014020295

(22)٢٦/٠٢/٢٠١٤

احمد دمحم مصطفى دمحم(71)

مصر, , الشرقیھ فاقوس قریھ النوافعھ

محرك یعمل بالوزن(54)

(74)

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

٩٤

(21)2014020300

(22)٢٧/٠٢/٢٠١٤

االء دمحم حسن احمد الدخاخنى(71)

مصر, , عبد المجید رضوان الجیزهشارع٢٢

الكرویھ ٢٠٣٠سیاره (54)

االء دمحم حسن احمد الدخاخنى(74)

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

٩٥
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(21)2014020303

(22)٢٧/٠٢/٢٠١٤

االء دمحم حسن احمد الدخاخنى(71)

مصر, , شارع عبد المجید رضوان الجیزه٢٢

مكینھ السفلتھ الذكیھ (54)

االء دمحم حسن احمد الدخاخنى(74)

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

٩٦

(21)2014030321

(22)٠٢/٠٣/٢٠١٤

صندوق العلوم و التنمیھ التكنولوجیھ(71)

, , قصر العیني، القاھرهشارع ال١٠١مبنى وزاره التعلیم العالي و البحث العلمي، الدور الثاني ـ 
مصر

ماكینة اللحام باالحتكاك التقلیبى (54)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم(74)

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

٩٧

(21)2014030329

(22)٠٣/٠٣/٢٠١٤

جامعھ طنطا(71)

مصر, , طنطا المجمع الطبى مبنى مركز التطویر الدور االرضى

تصمیم مبتكر لوحدة تخزین الطاقة الحراریة باستخدام مواد متغیرة الطور لتناسب التجفیف الشمسى (54)
للنباتات الطبیة 

نقطھ اتصال جامعھ طنطا(74)

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

٩٨
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(21)2014030342

(22)٠٥/٠٣/٢٠١٤

ایھ.الى اسف(71)

ى ، البرازیل- ار-انیروجاریو دى ٢٠٠٣٠٠٠١: ، سینترو سیب٢٦راسا ارانھا ینیو جاف

لحبیبات خام الحدید اثناء االختزان) التجویھ(طریقھ تثبیط التعتیق (54)

سونیا فائق فرج(74)

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

٩٩

(21)2014030353

(22)٠٩/٠٣/٢٠١٤

إیھ.بى. و بیجنون إسفنو(71)

إیطالیافلورنس ،٥٠١٢٧، آى٢یا فلیس ماتیوسى ، 

سدادة آللة دوارة(54)

سونیا فائق فرج(74)

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

١٠٠

(21)2014030363

(22)١٠/٠٣/٢٠١٤

، لیمتد.باى لونغ ماشینري میل كو(71)

یفانغ دستركت، نیو تایبیھ سیتي، تایوان، جمھوریة الصین الشعبیة، تینغ    بینغ رود، رو٨

جھاز لف النسیج لمكنات الحیاكة الدائریة(54)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)

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

١٠١
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(21)2014030365

(22)١٠/٠٣/٢٠١٤

ستولر إینتربریسس ، إنك(71)

٧٧٠٤٣، ھیوستون ، تى إكس ١٠٠سام ھیوستون بارك واى نورث ، سویت . دبلیو٤٠٠١
الوالیات المتحدة االمریكیة

حاصیل الزراعیة من خالل تطبیق التریھالوزطریقة لتعزیز الم(54)

ستولر إینتربریسس ، إنك(74)

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

١٠٢

(21)2014030368

(22)١٠/٠٣/٢٠١٤

ایھاب دمحم ابوسیف(71)

مصر, , الدور الثاني    القلعة  القاھرة٧عمارة األوقاف    اول المحجر    مدخل ب    شقة 

)اإلكسیر(حجر الفالسفة (54)

ایھاب دمحم ابوسیف(74)

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

١٠٣

(21)2014030389

(22)١٣/٠٣/٢٠١٤

احمد ابراھیم عبدالرحمن الجوھرى(71)

مصر, , ١٣طنطا حى العجیزى ش الجالء رقم 

جھاز تحكم الرأس(54)

(74)

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

١٠٤
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(21)2014030401

(22)١٣/٠٣/٢٠١٤

اشرف فتحى السید یوسف(71)

مصر, , بابة الجیزهشارع محمود غنیم  مطار ام٣٩

جھاز امان ماكینھ الرى ذات تبرید المیاه المفتوح(54)

اشرف فتحى السید یوسف(74)

ة الخاص باستیفاء بعض البیانات قرار اإلداراعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لطلبالفكرة المقدمة ومرفقات اأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/و

١٠٥

(21)2014030403

(22)١٣/٠٣/٢٠١٤

طارق دمحم شعبان دمحم غنیم(71)

شارع اإلتحاد    أرض الشركة    الشرابیة    شبرا  جمھوریة مصر العربیة١٤

الكھرباء االمنھ(54)

طارق دمحم شعبان دمحم غنیم(74)

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

١٠٦

(21)2014030407

(22)١٦/٠٣/٢٠١٤

ندى یوسف محمود ناصر(71)

مصر, , محافظة أسیوطشارع خالد بن الولید المتفرع من شارع الجیش مدینة صدفا ١

تطویر المجمعات الشمسیة المركبة (54)

ندى یوسف محمود ناصر(74)

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

١٠٧
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(21)2014030414

(22)١٦/٠٣/٢٠١٤

عبد المنعم عبد المنعم عبد الرحمن(71)

مصر-عزبة ابو خلیل : ب . ص فاقوس 

جھاز اختبار الضغط والقص للتربھ(54)

عبد المنعم عبد المنعم عبد الرحمن(74)

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

١٠٨

(21)2014030421

(22)١٧/٠٣/٢٠١٤

اغارید احمد صادق الجمال(71)

مصر, , ش بنى امیھ الحى السابع مدینھ نصر  جمھوریھ مصرالعربیھ٢٠

صابونة طبیعیة تجمیلیة لعالج مشاكل البشرة(54)

اشرف حلمى اللیثى(74)

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

١٠٩

(21)2014030448

(22)٢٣/٠٣/٢٠١٤

مصطفى كمال دمحم اسماعیل(71)

مصر, , ١عمارة قصر المروة ٢٧بلوك ١٠مدینة نصر    المنطقة العاشرة    عمارة 

جاكت نجاه یعمل باستخدام االكترونیات وازید الصودیوم(54)

(74)

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

١١٠
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(21)2014030449

(22)٢٣/٠٣/٢٠١٤

حسن دمحم امین الغزالى(71)

مصر, , میدان الجمھوریھ المتحده الدقى الجیزه١١

عرائس للمعاقین(54)

حسن دمحم امین الغزالى(74)

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

١١١

(21)2014030451

(22)٢٣/٠٣/٢٠١٤

عبدالفتاح الرشیدىایھ عبدالوھاب السید (71)

مصر, , ش مصر حلوان الزراعى حدائق المعادى المعادى القاھره٧٤٢٢١/٢ِشقھ رقم 

, الكوالجین المستخلص من قشور السمك البلطي النیلي لألستخدام فى المجاالت الطبیھ الحیویھ(54)
.التجمیلیھ و الصناعیھ

یدىایھ عبدالوھاب السید عبدالفتاح الرش(74)

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

١١٢

(21)2014030463

(22)٢٥/٠٣/٢٠١٤

نوفارتیس ایھ جياي ار ام   ال ال سى(71)

الوالیات المتحدة , ٢٨٩٩فرونت  ستریت بي او بوكس اتش ام ١٣١یلور لیمتد البیلتي كومباني اد
بازل سویسرا٤٠٥٦سي اتش ٣٥االمریكیةلیستراشي 

بروتینات وظیفیھ مزدوجھ لمعالجھ اضطرابات االیض(54)

اي ار ام   ال ال سى(74)

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

١١٣
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(21)2014030468

(22)٢٥/٠٣/٢٠١٤

ذى جیلیت كومبانى  ، شركھ مساھمھ(71)

، الوالیات المتحده ٢١٢٧سطن ام ایھ بو, ئى وان جیلیت بارك ٣بى لیجال باتنت دبرتمنت/اى 
االمریكیھ

.عضو تشحیم لماكینھ حالقھ(54)

عمرو الدیب (74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لبالفكرة المقدمة ومرفقات الطأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ 

١١٤

(21)2014030470

(22)٢٥/٠٣/٢٠١٤

، شركھ مساھمھ.  اسلیت سینسز ، انك(71)

, , ، الوالیات المتحده االمریكیھ١٠٠٢٢فلور ، نیو یورك ، نیوجیرسى ٦لیكسنجتون افینو ، ٦٤١
الوالیات المتحدة االمریكیة

نضوج الخالیا الجزیریھ خارج الجسم (54)

عمرو الدیب (74)

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

١١٥

(21)2014030475

(22)٢٦/٠٣/٢٠١٤

احمد اسماعیلاحمد السید البدوى دمحم نبیھ(71)

مصر, , برج الرحاب امام معھد الكبد القومى طریق ملیج  شبین الكوم  المنوفیھ٢٩شقھ 

اختراع دواء جدید یھدف الي منع انتشار الخالیا السرطانیة و استھداف الخالیا الجذعیة السرطانیة (54)

احمد السید البدوى دمحم نبیھ احمد اسماعیل(74)

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

١١٦
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(21)2014030484

(22)٢٦/٠٣/٢٠١٤

دمحم احمد دمحم مصطفى(71)

مصر, , القلیعھ- الحامول -كفر الشیخ 

محرك یعمل بالھواء(54)

(74)

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

١١٧

(21)2014030486

(22)٢٧/٠٣/٢٠١٤

ایھ.بى. و بیجنون اسفنو(71)

فلورنس ، ایطالیا٥٠١٢٧، اى٢یا فلیس ماتیوسى ، 

انظمھ وطرق لتحدید احد مستویات القاذورات بالضواغط(54)

سونیا فائق فرج(74)

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

١١٨

(21)2014040568

(22)١٠/٠٤/٢٠١٤

محمود احمد محمود احمد نافع(71)

مصر- محافظھ الجیزه-اكتوبر٦الحي السادس مدینھ ١١االمجاوره٥٠عماره ٣شقھ 

الساتر الدفاعى جرانیت شرق (54)

محمود احمد محمود احمد نافع(74)

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

١١٩



108 108

(21)2014040662

(22)٢٨/٠٤/٢٠١٤

انكوربوریتدبیكر ھوجز(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة, , ٧٧٠٤٠یورك تون بالزا درایف ھویستون تیكساس ١٤٩٩٠

بیانات استشعار الوقت الحقیقى اسفل حفره للتحكم فى معدات تحفیز السطح(54)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

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

١٢٠

(21)2014050726

(22)٠٥/٠٥/٢٠١٤

دمحم سعد حسن عطیھ(71)

مصر-, القاھرةحدائق القبةالوایلىش حافظ الوكیل ٨

الذكيسریر التمریض(54)

دمحم سعد حسن عطیھ(74)

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

١٢١

(21)2014050729

(22)٠٦/٠٥/٢٠١٤

ند جامبل كومبانىذى بروكتر آ(71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى اوھایو 

حفاضة سحب لالستعمال مرة واحدة  مصغرة الحجم(54)

عمرو الدیب(74)

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

١٢٢



109 109

(21)2014050839

(22)٢٥/٠٥/٢٠١٤

مینا ابراھیم شلبى حنا(71)

مصر- عزبھ النخل- الترعھ التوفیقیھ -ش عمرو بن العاص ١٤

الوبائي سي عن طریق تدمیر مادتھ الوراثیةالقضاء على فیروس االلتھاب الكبدي(54)

مینا ابراھیم شلبى حنا(74)

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

١٢٣

(21)2014050850

(22)٢٥/٠٥/٢٠١٤

ایھ.سیكبا ھولدینج اس (71)

سویسرا- بریللي  ١٠٠٨سي اتش , ٤١افینیو دي فلوریسانت 

توزیع/نظام وطریقھ للتحكم فى القطع على خط انتاج(54)

ناھد ودیع رزق ترزى(74)

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

١٢٤

(21)2014071113

(22)٠٢/٠٧/٢٠١٤

بى كوربوریشن نورث امریكا انـك. بى (71)

االمریكیة، الوالیات المتحدة ٧٧٠٧٩ویست لیك بارك بولفارد ھیوستن، تكساس ٥٠١

ضغط بئر لصمامات أسفل البئر)  تحفیز(تشغیل (54)

مكتب عبد الھادى(74)

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

١٢٥



110 110

(21)2015010034

(22)٠٨/٠١/٢٠١٥

أي ان سي    شركة مساھمة امریكیة. جینتیك (71)

الوالیات المتحدة االمریكیة- ٩٤٠٨٠٤٩٩٠كالیفورنیا . سوث سان فرانسیسكو . ا دنا واي 

والمترافقات المناعیھCD٢٢االجسام المضاده لـ (54)

سمر اللباد(74)

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

١٢٦

(21)2015010041

(22)١١/٠١/٢٠١٥

ال.اس, كوسینتینو ریسیارتش اند دیفیلوبمینت (71)

أسبانیا, كانتوریا المیریا   ٠٤٨٥٠اي٥٩.بازاھیوركال اوفیرا كي ام.كترا

طریقة إلنتاج أسطح صلبة لإلنشاءات(54)

سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لفكرة المقدمة ومرفقات الطلباأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ 

١٢٧

(21)2015010065

(22)١٥/٠١/٢٠١٥

سانوفي(71)

فرنسا, باریس    ٧٥٠٠٨ریو ال بویتي اف٥٤

لعالج كارسینوما الخالیا الكبدیةVEGFR٣استخدام مثبطات (54)

سمر اللباد(74)

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

١٢٨



111 111

(21)2011060885

(22)٠١/٠٦/٢٠١١

تارجاسیبت، انك شركھ متحده امریكیھ(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة-, م، نورثسالی- ونستون٣٠٠است فرست ستریت، سویت ٢٠٠

بیرمدین) یل فینیل-٣-بیرولدین(-٢-)E((- ٥-)R(طریقھ تصنیع و صور امالح جدیده من (54)

شادي فاروق مبارك(74)

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

١٢٩

(21)2011091638

(22)٢٨/٠٩/٢٠١١

بوھرنغیر إنغلھایم إنترناشیونال جي أم بي إتش(71)

المانیا-, إنجیلھیم أیھ أم راین٥٥٢١٦- ١٧٣: ب . ص - بنغر شتراسة : المدینة 

ون واستخدامھم -٤-بیرمیدین[ D-٣,٤] بیرازولو -دیھایدرو-١,٥-یلھیتیروسایكل- ١مشتقات (54)
PDE٩Aكمعدالت 

دمحم عبدالعال عبد العلیم (74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ة ومرفقات الطلبالفكرة المقدمأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

١٣٠

(21)2011091551

(22)١٨/٠٩/٢٠١١

الیوس بیوفارما ، انك(71)

، الوالیات ٩٤٠٨٠جراند افینیو ، الدور الثانى ، ثاوث سان فرانسیسكو ، كالیفورنیا  . اى ٢٦٠
المتحده االمریكیھ

نیوكلیوساید مبدل وما ھو نظیر النیوكلیوتاید(54)

سونیا فائق فرج(74)

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

١٣١



112 112

(21)2011061130

(22)٢٩/٠٦/٢٠١١

سانوفي(71)

فرنسا- باریس  ٧٥٠١٣- ینیو دو فرانس اف اف١٧٤

وان وتحضیرھا واستخدامھا العالجي كمنشطات - ) ٢H(٣-بیرازول - یل- ٢- بیریدین - ٢مشتقات (54)
HIF

سمر احمد اللباد(74)

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

١٣٢

(21)2010112012

(22)٣٠/١١/٢٠١٠

.ایة.المیرال اس (71)

بارشلونة  اسبانیا٠٨٠٢٢اي ١٥١روندا دیل جینرال میتر :

DHODHتولیفات تتضمن مثبطات میثوتركسات و (54)

ابراھیم حسنین احمد حسنین (74)

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

١٣٣



113 113

بیان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنى



114 114

2008061027 (21)

١٧/٠٦/٢٠٠٨ (22)

شركة مساھمة اسبانیة-ال  . أس . برودي تكنولوجي 

اسبانیا- برشلونة  ٠٨٠٠٦-أي . ایھ ٤ان ٣٢.ریرا دي سانت میكول 

(71)

لعالج مرض یصاحبھ تلف مؤكسد للخالیاDHAمشتق من EPAأو EBA، أو DHAاستخدام   (54)

سمر أحمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

١-

2008111835 (21)

١٧/١١/٢٠٠٨ (22)

زیلیف أركادیش- شركة بلغاریة- كیت لیمتد - زیایف زیفكو

بلغاریا

(71)

المنتجات االصلیة و الشھادات المقروءة الكترونیا منھاطریقة وجھاز للتحكم و حمایة (54)

شركة بلغاریة- كیت لیمتد  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٢-

2009050647 (21)

٠٥/٠٥/٢٠٠٩ (22)

ال ال سي  شركة مساھمة امریكیة. ابراكسز بیوسینیس 

الوالیات المتحدة -٩٠٠٢٥سي ایھ . نجیلوس لوس ا٠٠٢٠سویت. ویلشیر بولیفارد ١١٧٥٥
االمریكیة

(71)

جسیمات متناھیة الصغر من باكلیتاكسیل وألبومین باالشتراك مع بیفاسیزوماب مضادة للسرطان (54)

سمر أحمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٣-



115 115

2009060880 (21)

١٠/٠٦/٢٠٠٩ (22)

ال روش ایھ جى-ھوفمان.اف

سویسرا-بازل  ٤٠٧٠-سى اتش  ١٢٤جرینزاشیرستراس 

(71)

صیاغة مسحوق ثابتة لھیدروكلورید فالجانسیكلوفیر مع حمض فیوماریك (54)

سمر أحمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٤-

2010030461 (21)

٢٢/٠٣/٢٠١٠ (22)

جامعھ االسكندریھ- دمحم حمامھ عبدالرحیم النمر- سامى عبدالمنعم دمحم الجرف

ش دمحم صبحى عبدالرحمن سیدى بشر ٩-مصر, ١٢رشدى شقھ - طریق الحریھ  -٤٦٤
مصر, االسكندریھ-شارع افالطون برید الشاطبي -كلیھ الزراعھ  -مصر, ٩شقھ - بحري 

(71)

وق البنفسجیھ یرتبط كیمیائیا بالبولى ایثیلین یعمل كمضاد لالكسده فى نفس الوقت واقى جدید لالشعھ ف
٤,٥- ٢,٥phenylene ( &poly )١,٢,٣trihydroxy- ٣dihydroxy, ١(polyمن بلمرات 

phenylene (والمحضره بطریقھ جدیده

(54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٥-

2012111901 (21)

١٣/١١/٢٠١٢ (22)

مصر-حلمى االنور حلمى االعصر (71)

ضابط اضاءه الشوارع  (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٦-



116 116

2014061011 (21)

١٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

دیبي سینسیز برودیكتس ال ال سي

حدة االمریكیةالوالیات المت- ٠٢٧٦٧بارامونت دریف ، رینھام ، ماساشوسیتس ٣٢٥

(71)

خالیا جزعیة متعددة االمكانات محفزة محضرة من خالیا مشتقة من كلي بشریة (54)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

٧-



117
117

بیان
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



118
118

2013040704 (21)

٢٣/٠٤/٢٠١٣ (22)

دمحم عبد الھادى على جبریل

مصر, ١٨ممیز الدور االول شقة ٣برج العرب الجدیدة ـ  مدینھ المھندسین عمارة 

(71)

شكل علي البارد وفائقھ المتانھُسبیكھ تیتانیوم جدیده رخیصھ التكلفھ ت (54)

دمحم عبدالھادي علي سالم جبریل (74)

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

سداد مصروفات الفحص

١-

2015121975 (21)

١٥/١٢/٢٠١٥ (22)

ناموبیوتیكس

فرنسا, باریس ٧٥٠١٢-ریو دي واتییجنیز اف٦٠

(71)

تركیبات وطرق لالستخدام في التشخیص الطبي (54)

سمر اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٢-



119 119

2015121995 (21)

١٦/١٢/٢٠١٥ (22)

ایھ. بي . اینتسا سانباولو اسیكیورا اس 

إیطالیا, تورینو١٠١٥٤–٢٦٨١كورسو جیلیو سیزار 

(71)

جھاز للكشف عن الحاالت الضارة المحتملة في بیئة سكنیة واإلشارة إلیھا (54)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٣-

2016010001 (21)

٠٣/٠١/٢٠١٦ (22)

.، ال تي دي.ان كو٢جیھ 

جو، سیئول –دایرو، جانجنام –، جانجنام ٢٩٨اف، ١٤، )دونج، برودانشل تاور–یوكسان 
، جمھوریة كوریا ٠٦٢٥٣

(71)

طریقة دخول إلى جھاز مبني على نظام شفرة وجھاز مستخدم للدخول إلى جھاز مبني على نظام 
شفرة

(54)

الفونس رشدي ریاض (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٤-



120 120

2016010124 (21)

٢٤/٠١/٢٠١٦ (22)

میرك  باتینت جي ام بي اتش 

المانیا, دارمستادت  ٢٥٠٦٤٢٩٣فرانكفورتیر سترایت 

(71)

سیكلو بنتان مزدوجة االستبدال-٣، ١مشتقات  (54)

سمر اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٥-

2016010144 (21)

٢٨/٠١/٢٠١٦ (22)

ایھ. زوماكس جروب اس

، مونكادا، فالنسیا، اسبانیا٤٦١١٣-، اي ٢مولي / ال مونكادا تریس، سيبولیغونو اندوستری

(71)

نظام عصر (54)

الفونس رشدى ریاض (74)

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

سداد مصروفات الفحص

٦-
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بیان
ألحكام قانون ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات

٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
لعدم سداد الرسوم السنویة



122 122

20904 (11)

1996030211 (21)

جھاز لسحب المعادن  الیا (54)

تریفیمیتو (71)

وجدى نبیھ عزیز  (74)

١

20952 (11)

1997121336 (21)

قاطع دائرة كھربائیة لھ حاجز واقي (54)

شنیدر الیكتریك اس ایھ      (71)

سمر اللباد (74)

٢

21984 (11)

1999111477 (21)

یاسات المسجلھ بالرنین المغناطیسىطریقھ لتقییم تكوین ارضى باستخدام الق (54)

شلومبرجر سیاكو انك      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٣



123 123

26609 (11)

2010091647 (21)

مالط جبس مع فیرمیكولیت متمدد ومضاف واجراءات الحصول على ذلك (54)

ریس زاكاریاس بیالر     رومان الیمان باربراتو (71)

سمر اللباد  (74)

٤

26743 (11)

2010050825 (21)

طریقھ الستعاده االمونیا من تیار غازى فى عملیھ تخلیق الیوریا (54)

سایبم ا س بي ایھ    شركھ مساھمھ ایطالیھ      (71)

سمر اللباد  (74)

٥

21099 (11)

1998121572 (21)

جھاز خاص بالتوصیل الكھربائى لوحده تفاوتیة بقاطع دائرة أو ماشابھ ذلك ووحدة تفاوتیة مجھزة 
بھذا الجھاز (54)

شنیدر الیكتریك اس ایھ      (71)

سمر اللباد (74)

٦



124 124

21105 (11)

1997121303 (21)

سیزمىتحلل طیفى لتفسیر  (54)

اموكو كوربوریشن      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٧

21130 (11)

1997030190 (21)

خزانھ مجموعھ مفاتیح كھربائیھ قابلة للتوسع ذات قاعدة مبیتة بھا (54)

شنیدر الیكتریك اس ایھ      (71)

بادسمر احمد الل (74)

٨

21132 (11)

1996121074 (21)

ماده تضاف لمنع فقد مائع الحفر وللتشحیم (54)

سوبریور جرافیت كومبانى      (71)

اخنوخ صادق الیاس (74)

٩

21269 (11)

1997111279 (21)

ولي استر باستخدام الھواء وعامل مثبط طریقھ جدیدة إلسترجاع حمض التیرفثلیك من مركبات الب
.لالكسدة

(54)

معھد بحوث البترول      (71)

(74)

١٠



125 125

21303 (11)

1997121411 (21)

وحل شفرة صوتیة قابلة للقیاس/طریقة وجھاز للتشفیر  (54)

سامسونج الیكترونیكس كولیمتد      (71)

رج عزیز عبد الملكجو (74)

١١

21315 (11)

1997121407 (21)

جھاز وطریقة لتشفیر وحل شفرة البیانات الرقمیة (54)

سامسوتج الیكترونیكس كو لیمتد      (71)

جورج عزیز عبد الملك (74)

١٢

21406 (11)

1997121410 (21)

ر وفك الشفرة الصوتیةجھاز وطریقة للتشفی (54)

سامسونج الیكترونیكس كو      (71)

جورج عزیز عبد الملك (74)

١٣

21411 (11)

1998030251 (21)

أداه ماصھ لھا طبقھ خلفیھ طارده للرائحھ تستخدم لمره واحده  (54)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى   (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

١٤



126 126

21426 (11)

1996121071 (21)

مولد من نسیج ذات مناطق مرنھ وقابلھ للتمدد (54)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

١٥

21431 (11)

1998060730 (21)

بلمرهعملیھ (54)

لیمتید     ) یوكى ( إنیوس سیلز  (71)

لیمتید) یوكى ( إنیوس سیلز  (74)

١٦

21510 (11)

1998060638 (21)

جھاز وطریقة لتخزین الموجات الصوتیة ذات الترددات المختلفة واسترجاعھا فى صورة بیانات (54)

نج الیكترونیكس كو لیمتد     سامسو (71)

جورج عزیز عبد الملك (74)

١٧



127 127

21542 (11)

1997121287 (21)

ادوات ماصة ذات ثنیات تحتوى على تركیب للعنایة بالبشرة (54)

ذي بروكتر اند جامبل كومباني شركھ متحده      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

١٨

21574 (11)

1998060707 (21)

عملیھ لتحزیم و تغلیف و تعیئة شرائط معدنیة  (54)

ستاك باك تكنولوجیز انك      (71)

سمر اللباد (74)

١٩

21659 (11)

1998111492 (21)

عبوة متینة ومتماسكة لمواد التدخین والة تصنیع العبوة (54)

روثمانز انترناشیونال سیرفیس لیمتد      (71)

سمر اللباد (74)

٢٠

21718 (11)

1998121570 (21)

حبیبات اسود الكربون وطریقة النتاجھا (54)

دیجوسا أكتنجیزلشافت      (71)

ھدي سراج الدین  (74)

٢١



128 128

21822 (11)

2000030312 (21)

تركیبات لزیاده تأثیر فاعلیھ مبیدات للحشرات تحتوى على مضاد لقناه صودیوم الخالیا العصبیھ  (54)

امیركان سیانامید كومبانى      (71)

ھـدى احمد عبد الھادى (74)

٢٢

21883 (11)

1997111274 (21)

ومشتقاتھاإیمینات مبیدة للحشرات (54)

رون بوالن اجروشیمى      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٢٣

22120 (11)

1999111380 (21)

تركیبات لمبیدات فطریھ جدیده تحتوى على النحاس وطرق لتحضیرھا  (54)

شركھ دلتا للكیماویات الزراعیھ      (71)

ركھ دلتا للكیماویات الزراعیھش (74)

٢٤

22219 (11)

1996060598 (21)

استخدام فنیل بیرازول في تركیب مبیدة للحشرات خاصة النمل (54)

رون بوالن اجروشیمى      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٢٥
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22308 (11)

2001030230 (21)

الجھ التبغطریقھ لمع (54)

لیمتد     )  انفیستمینتس( بریتیش امیریكان توباكو  (71)

سمر اللباد (74)

٢٦

22545 (11)

1998121509 (21)

قالب للصب المستمر یمكن ضبط ابعاد جوانبھ الضیقة (54)

اس ام اس شلومان  سیماج اكتنجز لشافت  (71)

ھدي سراج الدین  (74)

٢٧

22710 (11)

2000111387 (21)

أنظمھ وطرق لترذیذ الوصفات الصیدالنیھ (54)

انھالى ثیرابیوتیك سیستمز انك      (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٢٩

22728 (11)

2000121578 (21)

اطع مدرفلة على الساخنطریقة وجھاز لتبرید مق (54)

اس ام اس دیماج ایھ جى      (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٣٠



130 130

22785 (11)

2001111249 (21)

قضیب ماص لبزل سائل من وعاء  (54)

ھاینكین تكنیكال سیرفیسز بى فى      (71)

دق الیاس نزیھ اخنوخ صا (74)

٣١

22864 (11)

2001030223 (21)

حاقن دقیق بدون إبرة (54)

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٣٢

22936 (11)

2001111245 (21)

طریقھ لتعبئھ وحدات تدخین  (54)

لیمتد     ) انفیستمینتس( بریتیش امیریكان توباكو  (71)

سمر احمد اللباد  (74)

٣٣

23123 (11)

2001111270 (21)

جھاز وطریقة لخلط مكونات موائع بئر الحفر  (54)

سوفتیك ن ف      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٣٤
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23232 (11)

2002121367 (21)

أداة ماصة  (54)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى      :  (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٣٥

23282 (11)

2002040348 (21)

آلیاف قطن محسنة مطعمة ببولیمر ومنتجاتھا (54)

ھیلثتكس أباریل كورب      (71)

نیس سراج الدین ھدى ا (74)

٣٦

23334 (11)

2002090994 (21)

طریقة وجھاز الزالة القشور السائبة من سطح لوح مصبوب (54)

اس ام اس دیماج اكتنجز لشافت      (71)

ھدى أنیس سراج الدین (74)

٣٧

23368 (11)

2002040425 (21)

شة ضد المیكروباتطریقة لمعالجة اقم (54)

كمبرلى  كالرك ورلد واید انك      (71)

ھدى سراج الدین (74)

٣٨



132 132

23401 (11)

2003060541 (21)

طریقة لتثبیط تكون القشور  (54)

ب بى اكسبلوریشن اوبیرتنج كومبانى لیمتد      (71)

بارك شادى فاروق م (74)

٣٩

23432 (11)

2002121349 (21)

منتج البان وعملیة  (54)

فونتیرا كو  أوبیراتیف جروب لیمتد      (71)

ھدى سراج الدین (74)

٤٠

23445 (11)

2003100001 (21)

قارنة أنابیب (54)

بتى لیمتد     , فیلماك (71)

شركة أبو ستة وشركاه (74)

٤١

23469 (11)

2003060534 (21)

مركبات راتنج مرنھ (54)

ا     . س . الكم ا  (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٤٢
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23483 (11)

2003111038 (21)

سات المجال الكھربائى الرأسىطریقة ونظام لعمل مسح جیولوجى لقاع البحر باستخدام قیا (54)

ذا لیجیندس اوف ذا یونیفرستى اوف كالیفورنیا ھیئة علمیة أمریكیة      (71)

سمر احمد اللباد (74)

٤٣

23541 (11)

2001111266 (21)

بقاع البحر تركیب مواسیر غیر معدنیھ تحت سطح البحر تكون غیر قابلة للصدأ او التاكل  (54)

جى     . اى. التنمیھ الدولیھ جروب لیمتد دى (71)

جى. اى. التنمیھ الدولیھ جروب لیمتد دى (74)

٤٤

23650 (11)

2005040210 (21)

طریقتان إلتالف السرنجة أتوماتیكیا بعد االستعمال (54)

اللطیف عبد السمیع الھوارى     عبد السمیع عبد (71)

عبد السمیع عبد اللطیف عبد السمیع الھوارى (74)

٤٥

23651 (11)

2004030098 (21)

بانوراما التراث (54)

مركز توثیق التراث الحضارى والطبیعى      (71)

دمحم فاروق بدوى (74)

٤٦



134 134

23721 (11)

2004110475 (21)

طن ٢سیارة نصف نقل معدلة لحمل اوزان حتى  (54)

دمحم سمیر عبد السالم       (71)

ایمن فؤاد الحارونى  /  (74)

٤٧

23765 (11)

2005040150 (21)

مــاده تــدرج مجـــال  (54)

شركة محدودة المسئولیة     ایھ بى بى ریسیرش لیمتد ، (71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

٤٨

23768 (11)

2005030037 (21)

طریقھ وجھاز ونظام لتوفیر بیانات فى وقت واحد لعملیھ تزامن متقطعھ (54)

نوكیــا كوربوریشن ، شركھ متحده      (71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

٤٩

23789 (11)

2005060354 (21)

جھاز نشر للرى تحت األرض لألشجاروالشجیرات ونباتات الزینة وحدائق الخضروات (54)

معھد المناطق الصحراویة بمدینین      (71)

ھدى أنیس سراج الدین (74)

٥٠
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23797 (11)

2004120535 (21)

روتونىوصلة غسیل ب (54)

عماد الدین عبد الفتاح دمحم حسن      (71)

عماد الدین عبد الفتاح دمحم حسن (74)

٥١

23844 (11)

2005030071 (21)

طریقة تسخین تحضیري لوعاء إلنتاج األلومنیوم بواسطة التحلیل الكھربي (54)

شركة مساھمة فرنسیة     الیمنیوم بیتشینى (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٥٢

23866 (11)

2001121347 (21)

مستقبل شمسي مركزي (54)

یادا ریسیرش اند دیفیلوبمنت كو لیمتدروتم اند ستریش لیمتداى دى اى جى كونستركشن مانجمنت 
لیمتد     

(71)

ك     جورج عزیز عبد المل (74)

٥٣

23903 (11)

2005120530 (21)

شكمان معدل لسیارات النقل لتقلیل التلوث البیئي  (54)

دمحم دمحم حسن ابو حلیمھ      (71)

دمحم دمحم حسن ابو حلیمھ (74)

٥٤



136 136

23914 (11)

2001121334 (21)

از الكولینعملیة لتحضیر مركب مضاد إلفر (54)

بوھرنجر انجلھایم فارما ك ج      (71)

ھـدى احمد عبد الھادى (74)

٥٥

23927 (11)

2004110476 (21)

تصمیم جدید للحجر الخلفى لماكینة إصالح االحذیة مزود بمكوك فى نھایتة (54)

احمد كمال محمود  خمیس     (71)

احمد كمال محمود  خمیس (74)

٥٦

23940 (11)

2004120526 (21)

سترة نجاة ھیدرولیكیة متعددة األغراض لحمایة السفن (54)

جمال علي دمحم فال المنزالوي      (71)

جمال علي دمحم فال المنزالوي (74)

٥٧

23984 (11)

2004060284 (21)

موازنة حمل الشبكة بواسطة معلومات حالة الحاسب المضیف (54)

مایكروسوفت  تیكنولوجى الیسنسینج ال ال سى      (71)

سمر اللباد (74)

٥٨



137 137

24021 (11)

2005100625 (21)

عملیة لتحضیر منتجات حلوى تحتوي على مادة زھریة (54)

جیانلویجي     , روفیریو  (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٥٩

24049 (11)

2005060293 (21)

فوطة صحیة للمحافظھ على نظافة الجسم  (54)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى ، شركة متحدة      (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٦١

24130 (11)

2005040204 (21)

جھاز ذو وصلھ قالووظیھ الستعدال وتطویل العمود الفقرى (54)

حازم بیومى السباعى      (71)

حازم بیومى السباعى (74)

٦٢

24230 (11)

2005080504 (21)

جھاز لتثبیت الضلوع المكسورة بدون الم (54)

جي     . ایةتشیروفیكس (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٦٣



138 138

24262 (11)

2003040403 (21)

معدالت لنشاط مستقبل الكیموكین من تتراھیدروبیرانیل سیكلوبنتیل تتراھیدروبیریدوبیریدین  (54)

میرك شارب اند دوم لیمیتدمیرك أند كومبانى أنكوربوریشن      (71)

سمر احمد اللباد  (74)

٦٤

24313 (11)

2006110579 (21)

تركیبات بھا بروبینات حلقیھ و زیوت غیر ھیدروكربونیھ  (54)

روم اند ھاس      (71)

دمحم دمحم بكیر (74)

٦٥

24318 (11)

2006101033 (21)

منصھ (54)

في     . كیا سیستیمس بي انتر ای (71)

سمر احمد اللباد (74)

٦٦

24369 (11)

2004040161 (21)

مركبات أیزوكینولین جدیدة، و عملیة إلنتاجھا و تركیبات صیدالنیة محتویة علیھا      (54)

لي البوراتورز سیرفیر      (71)

سمر اللباد (74)

٦٧
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24390 (11)

2006060623 (21)

طریقة للتحكم فى الشبكات عن طریق التوصیل التحلیلى (54)

تیلنور إیھ اس ایھ      (71)

ھدى أنیس سراج الدین (74)

٦٨

24442 (11)

2006070664 (21)

طریقة و جھاز لمعالجة المیاه الملوثة (54)

منس أكتینجزلشافت     سی (71)

ماجدة ھارون  (74)

٦٩

24524 (11)

2006120662 (21)

جھاز تحریك مفصل الفخذ والركبة سلبیا بتحكم لزوایا كل منھما  (54)

ولید محمود عبد هللا      (71)

ولید محمود عبد هللا (74)

٧٠

24537 (11)

2006120629 (21)

یتم التحكم بھا باستخدام كماشةACماكینة اللحام  (54)

محمود سید عبد المجید سید      (71)

محمود سید عبد المجید سید (74)

٧١
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24539 (11)

2003121070 (21)

وحدة لتصنیع و طریقة الستخراج كمیات متزایدة من النفط (54)

ستاتویل ایھ اس ایھ      (71)

سمر احمد اللباد (74)

٧٢

24555 (11)

2003040328 (21)

تركیبات بولیمریة الستخالص الزیوت من اوساط الیابس والماء لحمایة البیئة من التلوث  (54)

دافید تشارلز روبنسون      (71)

سمر أحمد اللباد       (74)

٧٣

24582 (11)

2006120630 (21)

ذات التحكم من البنسھDCماكینة اللحام  (54)

محمود سید عبد المجید سید      (71)

محمود سید عبد المجید سید (74)

٧٤

24587 (11)

2005040163 (21)

.حفازة وعملیة ھدرجة انتقائیةعامل حفاز من النیكل، وعملیة انتاج عوامل (54)

كاتالیتیك دیستیالشین تكنولوجیز      (71)

سمر اللباد (74)

٧٥
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24697 (11)

2006060523 (21)

ماكینة لإلنتاج المستمر لشبكة سلكیة ملحومة (54)

عصام عیسى      (71)

بادسمر أحمد الل (74)

٧٦

24733 (11)

2006121205 (21)

نظام خرساني معزول بروابط جداریھ ذات اطوال متغیره (54)

بجیر میسى فیلیكوفیك      (71)

خالد مجدى مختار حماده (74)

٧٧

24784 (11)

2003060521 (21)

و المركبات الوسیطھ لھذه الطریقھ ، واستخدامھا كدواء مشتقات أیزوإندولون ؛ طریقھ تحضیرھا
وتركیبات صیدلیھ مشتملھ علیھا

(54)

سانوفى أفینتس دویتشالند ج م ب ھـ      (71)

لطفى محمود دمحم لطفى  (74)

٧٨

24789 (11)

2008060970 (21)

ق بھادخال تحسینات على تطویر سكر العنب او تتعل (54)

ج     .سینجینتا بارتیسباشن ا (71)

سھیر میخائیل رزق  (74)

٧٩
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24790 (11)

2008060971 (21)

تحسینات فى او تتعلق بتطویر نوعیھ البطاطس (54)

ج     .سینجینتا بارتیسباشنا (71)

سھیر میخائیل رزق  (74)

٨٠

24841 (11)

2006050485 (21)

تركیبھ لتعلیق مصعد (54)

كوین كوربوریشن      (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٨١

24930 (11)

2004060039 (21)

شبھ االنسولین١مشتقات بیریمیدین كمنغمات لمستقبل عامل النمو   (54)

سترا زینیكا ا ب     ا (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٨٢

24952 (11)

2006110605 (21)

طریقھ لمقاومھ االمراض التى تصیب جذور النباتات عن طریق البذور اوالشتالت بمخلوط كیماوى 
قبل الزراعھ

(54)

المركز القومى للبحوث      (71)

بحوثالمركز القومى لل (74)

٨٣
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24970 (11)

2007050469 (21)

طریقھ واداه الستخدام الموائع (54)

اوتسوكا امیریكا فارماسوتیكال  انك      (71)

ھدى سراج الدین  (74)

٨٤

25017 (11)

2005050202 (21)

ادات للمیكروباتبیریدونات كمض٢ھیدروكسى ٣مثیلین امینو ٤الكیل  (54)

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى      (71)

ھـدى احمد عبد الھادى  (74)

٨٥

25056 (11)

2006090858 (21)

عملیة السالة تیار غاز طبیعى  (54)

اورتلوف انجنیرز ، لیمتد      (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٨٦

25074 (11)

2007030145 (21)

طریقھ لتصنیع وجبات اغذیھ الطوارئ المركزه المضغوطھ الجاھزه لالستھالك الغذائى الفورى  (54)

حنفى عبد العزیز حنفى ھاشم      (71)

حنفى عبد العزیز حنفى ھاشم (74)

٨٧
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25166 (11)

2003121114 (21)

طالء كھربائى حفزى باستخدام كمیات صغیره من معادن مجموعھ البالتین و قطب مصنوع منھا (54)

التیك سیستمز كوربوریشن شركة أمریكیة متحدة      (71)

سمر اللباد (74)

٨٨

25189 (11)

2009050713 (21)

فى ادوات توصیل عقار وتحسینات فیما یتعلق بذلكتحسینات فى الیات تشغیل مناسبة لالستخدام (54)

سانوفي افینتیس دویتشالند جى ام بى اتش      (71)

سمر اللباد (74)

٨٩

25256 (11)

2005120539 (21)

ماكینھ لبرم عجینھ خبز الفینو (54)

محمود منصور محمود أحمد      (71)

محمود منصور محمود أحمد (74)

٩٠

25356 (11)

2008061026 (21)

عملیة إلنتاج منتج في طور مكثف من واحدة أو أكثر من المواد المتفاعلة في طور الغاز  (54)

بي بي اكسبلوریشن اوبیراتینج كومباني لیمتد      (71)

سمر أحمد اللباد (74)

٩١
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25453 (11)

2005040130 (21)

اقراص دیفیراسیروكس قابلة للتشتت (54)

نوفارتیـس ایھ جى      (71)

ھـدى عبد الھادى (74)

٩٢

25466 (11)

2004030109 (21)

قطع تشكیل لعبوة مادة تدخین (54)

لیمتد     ) نفیستمینتسا(بریتیش امیریكان توباكو  (71)

سمر اللباد (74)

٩٣

25478 (11)

2006100990 (21)

عملیة السالة تیارغاز طبیعى (54)

إلكورب      (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٩٤

25498 (11)

2006060508 (21)

اسیتیل جوانیدین) یل ١ایزواندول  IHیدرو  ثانى ھ٢.٣اوكسیو  ٣(طریقة إلنتاج مشتقات  (54)

سانوفى افینتیس دویتشالند جى ام بى اتش      (71)

سمر اللباد (74)

٩٥
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25635 (11)

2009060900 (21)

آلیة میكانیكیة عكسیة لماكینة آنیة زجاجیة (54)

س كونتینر انك     اوینز بروكواى جال (71)

شادي فاروق مبارك  (74)

٩٦

25661 (11)

2004040195 (21)

طریقة لتثبیط التحمیض الحیوى للماء بالتالمس مع مواد تحتوي على كبریت (54)

.     ایھ.بي.إینیتكنولوجى إس.إیھ.بي.إس, إي إن آي (71)

سمر اللباد (74)

٩٧

25676 (11)

2010050754 (21)

كتلة جداریة مع حشیات حمل الثقل وطریقة النتاج الكتل الجداریة  (54)

.     انك,  كیستون ریتاینینج وول سیستمز (71)

سمراحمد اللباد (74)

٩٨

25686 (11)

2006090821 (21)

طریقھ النتاج مركبات امینو فینول (54)

.     اوتسوكا فارماسوتیكال كومبانى لیمتد (71)

دمحم دمحم بكیر (74)

٩٩
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25708 (11)

2010050877 (21)

جھاز معالجھ (54)

یوني    شارم كوربوراشن      (71)

سمر اللباد  (74)

١٠٠

25766 (11)

2009050763 (21)

منتج ماص ذو رقیقھ مركبھ غیر قابل لالزاحھ (54)

یوني    شارم كوربوراشن      (71)

سمر اللباد (74)

١٠١

25877 (11)

2009040582 (21)

نظام ضخ (54)

ایل مینیج سیرفسیز لیمتد      (71)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (74)

١٠٢

25878 (11)

2009040583 (21)

نظام صمام فحص (54)

افریقان اكسبلسوف لیمتد      (71)

دمحم عبدالعال عبدالعلیم  (74)

١٠٣



148 148

25888 (11)

2010071162 (21)

طریقھ لتشكیل الواح مزوده بمناطق ملدنھ والواح مصنعھ بالطریقھ المذكوره (54)

كوربوراشن     . یونى    شارم  (71)

سمراحمد اللباد (74)

١٠٤

25943 (11)

2010050748 (21)

سقف او لوحھ واجھھ مع االلواح الشمسیھ (54)

ا ج     ) جرین بالنت (لوكسین  (71)

مكتب الدیب لإلستشارات القانونیھ (74)

١٠٥

25994 (11)

2005090548 (21)

مركبات باي أریل تریازول بھا استبدال كمغلقات لقناة الصودیوم (54)

میرك شارب اند دوم كوربوریشن      (71)

سمر اللباد (74)

١٠٦

26048 (11)

2006111041 (21)

ولى ایثیلین تیرفیثاالتعملیة إلنتاج بولیستر إسھامـي ب (54)

)     سابك(الشركة السعودیة للصناعات االساسیة  (71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

١٠٧
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26254 (11)

2010111953 (21)

تجھیز صحى و سناده لتركیبھ (54)

دیورفیت اكتنجیسلشافت      (71)

ھدى سراج الدین  (74)

١٠٨

26261 (11)

2008050854 (21)

نظام خط أنابیب (54)

استرالیان كریاتیف تكنولوجیس بي تي واى  ال تي دي      (71)

سمر أحمد اللباد (74)

١٠٩

26285 (11)

2009050766 (21)

منتج ماص ورقیقھ مركبھ (54)

یوني    شارم كوربوراشن      (71)

سمر اللباد (74)

١١٠

26344 (11)

2011050774 (21)

وسیلة نقل وتخزین أنبوب مغرفة لنقل معدن سائل (54)

ایھ     . فیزوفیوس جروب اس  (71)

سمر احمد اللباد (74)

١١١
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26386 (11)

2010111977 (21)

دلیل الغاطس  (54)

رضا دمحم دمحم السلسلى      (71)

رضا دمحم دمحم السلسلى (74)

١١٢

26579 (11)

2011050799 (21)

مكنھ دلفنھ لطحن ماده دقائقیھ (54)

اس    شركھ مساھمھ دینماركیھ     / اف ال سمیدث ایھ  (71)

سمر اللباد  (74)

١١٣

26843 (11)

2009111605 (21)

القمینة الرأسیة األتوماتیكیة لالنتاج المتواصل للفحم النباتى (54)

شركة مینار الھندسیة      (71)

عادل دمحم حسن عفیفى (74)

١١٤

27675 (11)

2012050949 (21)

ساسھا درجھ حراره عادم لتوربین غازي وتوربین غازىطریقھ سیطره نمط ا (54)

ایھ ، شركھ مساھمھ ، ایطالیا     . بى . نوفو بیجنون اس  (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

١١٥
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بیان
ألحكام قانون حمایة ًـاالتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات 

لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة



152 152

2009060848 (21)

٠٧/٠٦/٢٠٠٩ (22)

مركبات و تركیبات في صوره مثبطات انزیم كیناز بروتین (54)

IRM LLC (71)

ارمیلك (74)

١-

2011091566 (21)

١٩/٠٩/٢٠١١ (22)

العصبىY٥مشتقات االمید كمركبات ترابطیھ لمستقبل ببتید   (54)

H. LUNDBECK A/S (71)

سمر اللباد  (74)

٢-

2004040009 (21)

٠٤/٠٤/٢٠٠٤ (22)

ن سطح مكونات تیتانیومطریقھ إلزالھ رواسب اكسید الحدید م (54)

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

٣-

2005040175 (21)

٢٨/٠٤/٢٠٠٥ (22)

تركیبة مولدة لجسمیات مناعیة مجففة تحتوى على فیروس شلل األطفال (54)

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (71)

دسمراحمد اللبا (74)

٤-
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2005050213 (21)

١١/٠٥/٢٠٠٥ (22)

أو مواد /طریقة ونظام لنقل تدفقات مواد ھیدروكربونیة مائعة تحتوي على شمع، وأسفلتینات، و
صلبة مترسبة أخرى   

(54)

1-SINVENT AS.2-BP EXPLORATION OPERATING COMPANY
LIMITED.3- BP AMERICA INC

(71)

سمر اللباد (74)

٥-

2006110580 (21)

٠٥/١١/٢٠٠٦ (22)

عبوة مرنھ مزوده بغالف داخلى قابل العادة االغالق  (54)

Kraft Foods Global Brands (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٦-

2006120642 (21)

١٣/١٢/٢٠٠٦ (22)

)شرائح الفوم(انسو فوم  (54)

. (71)

لوك الصناعیة شركة ب (74)

٧-

1999030232 (21)

١٠/٠٣/١٩٩٩ (22)

عامل حفاز لتخلیق االمونیا من الھیدروجین والنتروجین (54)

NORSK HYDRO ASA (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٨-
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1999030252 (21)

١٣/٠٣/١٩٩٩ (22)

تحت درجھ التشبعاداه لتوزیع السوائل ذات خواص توزیع محسنھ (54)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

٩-

2000111406 (21)

١١/١١/٢٠٠٠ (22)

محالیل تحتوى على ابیناستین (54)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

١٠-

2003060613 (21)

٢٨/٠٦/٢٠٠٣ (22)

تحسین سرنجة معلق البنزاثین بنسیللین (54)

The Egyptian Research and Development Company (71)

الشركة المصریة لألبحاث و التطویر  (74)

١١-

2005080457 (21)

١٣/٠٨/٢٠٠٥ (22)

مركبات حلقیة غیر متجانسة مستبدلة (54)

. (71)

سامیة میخائیل .أود/سھیر میخائیل رزق و (74)

١٢-
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2006030217 (21)

٠٥/٠٣/٢٠٠٦ (22)

تركیبات صیدلیھ لإلنطالق المعدل للمودافینیل (54)

CEPHALON , INC US (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

١٣-

2006030271 (21)

١٩/٠٣/٢٠٠٦ (22)

یة صنویة لصنوات احادیى من مودافینیل بأكسدة التماثلیةعملیة تخلیق اختیار (54)

SEPHALON FRANCE (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

١٤-

2006040331 (21)

٠٦/٠٤/٢٠٠٦ (22)

إستخدام التنشیط الضوئى (54)

UCL BIOMEDICA PLC (71)

ھدى سراج الدین (74)

١٥-

2006090923 (21)

٢٦/٠٩/٢٠٠٦ (22)

، ذات نشاط منظم للمناعة ٩أوكسو أدینین مستبدلة في الموضع -٨مشتقات  (54)

1- SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD2-ASTRAZENECA
AKTIEBOLAG

(71)

سمر اللباد (74)

١٦-
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2006101015 (21)

٢٢/١٠/٢٠٠٦ (22)

TAFIAلـ مشتقات إیمیدازول تستخدم كمثبطات  (54)

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH (71)

سمر اللباد (74)

١٧-

2009030425 (21)

٣٠/٠٣/٢٠٠٩ (22)

أمیدات ثاني أزا ثنائي حلقي ألكان اإلنتقائیة لنوع فرعي من مستقبل استیل كولین النیكوتیني (54)

TARGACEPT, INC.-MELVIN, Matt, S.-AKIREDDY, Srinivisa, Rao-
MAZUROV, Anatoly-XIAO, Yun-de-HAMMOND, Philip, S.-
WHITAKER, Regina C.-BREINING, Scott R.-MIAO, Lan-MURTHY, V.
Srinivasa-MILLER, Craig, H.

(71)

شادي فاروق مبارك (74)

١٨-

2009050737 (21)

١٩/٠٥/٢٠٠٩ (22)

- ٣، ٢-یل - ٣-كینولین -٨-أوكسو  -٢- مثیل -٣( -٤[ -٢-مثیل - ٢أمالح وأشكال بلوریة لـ 
بروبیونیتریل] فنیل ) یل -١-كینولین ] C. ٥. ٤[ إیمیدازو -ثنائى ھیدرو  

(54)

NOVARTIS AG-GARAD, Sudhakar Devidasrao-BANZIGER, Markus-
STOWASSER, Frank

(71)

ھدى عبد الھادى  (74)

١٩-

2009050739 (21)

١٩/٠٥/٢٠٠٩ (22)

أجسام جدیدة مضادة للتكاثر (54)

HAEUW, Jean-Franois-GOETSCH, Liliane-BES, Cdric-CORVAIA,
Nathalie-PIERRE FABRE MEDICAMENT

(71)

سمر اللباد (74)

٢٠-
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2009121907 (21)

٢٤/١٢/٢٠٠٩ (22)

محمل دروجي (54)

FLSMIDTH A/S (71)

سمر اللباد  (74)

٢١-

2010050745 (21)

٠٥/٠٥/٢٠١٠ (22)

مترافقات نیورتورین جدیده لالستخدام الصیدالنى (54)

DEVELOGEN AKTIENGESELLSCHAFT (71)

سمر اللباد  (74)

٢٢-

2010101813 (21)

٢٧/١٠/٢٠١٠ (22)

صیغھ للعالج المثلى (54)

OSWAL, Gunvant, Devichand-OSWAL, Pooja, Gunvant (71)

سمر احمد اللباد (74)

٢٣-

2010111902 (21)

٠٩/١١/٢٠١٠ (22)

لمعالجھ سوء التغذیھ الحاد الشدید لدى االطفال من ) RUTF(منتج غذائي عالجى جاھز لالستخدام 
سنوات٣الى ١شھر و١٢الى ٦سن 

(54)

Sanaa AL KETBY (71)

سمر اللباد  (74)

٢٤-
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2011050722 (21)

١٠/٠٥/٢٠١١ (22)

HIFمركبات اریل مع بدائل دائریھ مغایره كمثبطات  (54)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (71)

شادي فاروق مبارك  (74)

٢٥-

2011111899 (21)

١٠/١١/٢٠١١ (22)

رقھ السیاراتجھاز االنذار الحدیث ضد س (54)

Adel  elsayed  Mohamed hanafy Mohamed azab (71)

عادل السید دمحم حنفى دمحم عزب (74)

٢٦-

2011111977 (21)

٢٣/١١/٢٠١١ (22)

جھاز الكشف واالبالغ المبكر عن الحریق والسرقھ في االماكن الثابتھ والمتحركھ (54)

marium omran Abdullah-Sherif Ahmed Ahmed Freed-israa Mohamed afifi
elTaweel-heba sami habashi

(71)

شریف احمد احمد فرید (74)

٢٧-

2011122075 (21)

١١/١٢/٢٠١١ (22)

محالیل حقن وتسریب داي اسیتات االیباموریلین (54)

HELSINN THERAPEUTICS (71)

سمر اللباد  (74)

٢٨-
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2012030400 (21)

٠٦/٠٣/٢٠١٢ (22)

مركبات اولوباتادین واستخداماتھا (54)

Alcon Research, Ltd (71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

٢٩-

2012040715 (21)

١٧/٠٤/٢٠١٢ (22)

CCR١مركبات اندازول و بایرازولوبایریدین كمضادات مستقبل  (54)

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (71)

دمحم عبدالعال عبد العلیم  (74)

٣٠-

2012040779 (21)

٢٦/٠٤/٢٠١٢ (22)

طریقھ  و جھاز و نظام  لعرض خدمھ (54)

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (71)

ھدى سراج الدین (74)

٣١-

2012050831 (21)

٠٨/٠٥/٢٠١٢ (22)

ستحدثھ معالجھ بمركبات اریلیھ،وطریقھ تحضیرھم واستخدماتھمكامفینات م (54)

YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT COMPANY OF THE HEBREW
UNIVERSITY OF JERUSALEM, LTD

(71)

جورج عزیز عبد الملك (74)

٣٢-
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2012050846 (21)

٠٩/٠٥/٢٠١٢ (22)

طرق وتركیبات لعالج االورام الصلبھ واالورام الخبیثھ االخرى        (54)

NOVARTIS AG (71)

نوفارتیس ایة جي (74)

٣٣-

2012050862 (21)

١٣/٠٥/٢٠١٢ (22)

مركبات وطرق تعدیل انزیم الكیناز  ودواعي االستعمال لذلك  (54)

PLEXXIKON, INC (71)

دى مكتب عبد الھا (74)

٣٤-

2012050867 (21)

١٤/٠٥/٢٠١٢ (22)

ناتج تكتل دقائق خام الستخدامھ في عملیھ تلبید وعملیھ إلنتاج ناتج تكتل دقائق خام (54)

VALE S.A. (71)

سمر اللباد  (74)

٣٥-

2012050920 (21)

٢٢/٠٥/٢٠١٢ (22)

ده عالجیھمركبات جدیده كمعدالت مستقبل ذات فائ (54)

ALLERGAN, INC (71)

سمر اللباد  (74)

٣٦-
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2012050930 (21)

٢٣/٠٥/٢٠١٢ (22)

غاز جاف منخفض االشعاع للضواغط)  سد(نظام ختم  (54)

NUOVO PIGNONE S.p.A (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

٣٧-

2012050936 (21)

٢٣/٠٥/٢٠١٢ (22)

) إنیل-١-ِبنت -فینیل  -٥-ھیدروكسي  -٣(-٢- داي ھیدروكسي  -٥، ٣[- ٧(
-٥-ِھبت  -إیثیل  -N- ]  ِسیكلو بنتیل

(54)

ALLERGAN, INC (71)

سمر اللباد  (74)

٣٨-

2012061036 (21)

٠٧/٠٦/٢٠١٢ (22)

عادلھ واستخدامھا العالجياجسام مضاده لمستقبل بروالكتین مت (54)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH (71)

شادي فاروق مبارك  (74)

٣٩-

2012061054 (21)

١٠/٠٦/٢٠١٢ (22)

ِتركیبات مائیھ ثابتھ من عقاقیر بروستاجالندین أولیھ مساعده وطرق الستخدامھا (54)

ALLERGAN, INC (71)

سمر اللباد  (74)

٤٠-
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2013020216 (21)

١٠/٠٢/٢٠١٣ (22)

االنبوبھ االلكترونیھ (54)

omar ahmed Mohamed omar elebyani (71)

دمحم رزق عبد الرحمن عقل (74)

٤١-

2013020259 (21)

١٨/٠٢/٢٠١٣ (22)

جھاز تخصیب الیورانیوم االستاتیكى (54)

abdelhalem abdelkader abdelhalem (71)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)

٤٢-

2013050832 (21)

١٥/٠٥/٢٠١٣ (22)

محسسات ضوئیة واستخدامھا لتولید الھیدروجین من الماء (54)

EVONIK DEGUSSA GMBH (71)

سھیر میخائیل رزق  (74)

٤٣-

2013061084 (21)

٢٣/٠٦/٢٠١٣ (22)

و جھاز لتفتیت شحنة فحم كوك ساخنة و طازجة في حوض استقبالطریقة (54)

THYSSENKRUPP UHDE GMBH (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

٤٤-
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2013111687 (21)

٠٣/١١/٢٠١٣ (22)

انتاج بولیمر یعتمد علي االنیلین كخافض لدرجھ االنسكاب للزیت الخام (54)

Moataz Bella Mohamed Soliman-Mosaad A. EL-Kasaby-Sherif Hussein
Kandil-Shaker Mabrouk Ebrahim-Hassan EL-Nagar Hassan Ebrahim-
Institute of Graduate Studies and Research, University of Alexandria

(71)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)

٤٥-

2014030478 (21)

٢٦/٠٣/٢٠١٤ (22)

أجندة بال تاریخ (54)

MWAFFAK Ibrahim Alghorani (71)

سمر احمد اللباد (74)

٤٦-

2014040646 (21)

٢٧/٠٤/٢٠١٤ (22)

َّجسم لصمام مشغل، وصمام مشغل مناظر وعملیھ لتصنیعھ َّ (54)

GENERAL DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET DE SYSTEMES
DE S&Ucirc;RETE

(71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

٤٧-

2014111755 (21)

٠٢/١١/٢٠١٤ (22)

تعدیل فى حلة اللودر                       (54)

gamal Mohamed ali (71)

جمال دمحمعلى ابو ریھ (74)

٤٨-
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2014111803 (21)

٠٩/١١/٢٠١٤ (22)

مشروع النافورة (54)

Mohmed Ismail Mohamed Mokhtar (71)

دمحم مختار اسماعیل السید (74)

٤٩-

2014111860 (21)

١٩/١١/٢٠١٤ (22)

جھاز وحده نبات ورد النیل (54)

Wael  Mahmoud  Khairuddin Hasab-Ahmed Abdou Mohamed Abdul
Ghani-Mohammed Abdalhars Mahmoud Abdasameea -Yahya Mohamed
Ahmed Abu ElDahab

(71)

جامعھ اسیوط (74)

٥٠-

2014111866 (21)

٢٠/١١/٢٠١٤ (22)

جھاز الیكترونى لحمایة السیارات المختطفة بعد االستیالء علیھا عنوة بثالث دقائق فقط (54)

samy  mohammed el sayed yousef negeada (71)

(74)

٥١-

2014111872 (21)

٢٠/١١/٢٠١٤ (22)

طریقة مبتكرة فى تصمیم ثالجات العرض (54)

Hossam Nagy Seddiq Ahmed (71)

(74)

٥٢-
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2014121941 (21)

٠٢/١٢/٢٠١٤ (22)

مدفع ھواء عاصف (54)

Mohamed Abd-Elaziz Abo-Elkhair (71)

نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ (74)

٥٣-

٢٠٠٩٠٧١٠٣٣ (21)

٠٥/٠٧/٢٠٠٩ (22)

AFRICAN EXPLOSIVES LIMITED (71)

BUHRMANN, Rudolph, Teodor-BUHRMANN, Rudolph-NEIMANN,
Frank

(72)

دمحم عبد العال عبد العلیم (74)

جھاز لضبط طول الضربھ لمكبس تبادلى (54)

-54
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استدراك رسوم سنویة
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بجریدة اكتوبر ٧٨٢وطنى بجریدة براءات االختراع ١٦١٥/٢٠١٠تم النشر عن سقوط الطلب رقم 
ـ :فى الملك العام نظرا لخطأ ادارى ویعتبر الطلب سارى رسوم سنویة وبیانات الطلب كاالتى٢٠١٦

2010091615 (21)

٢٦/٠٩/٢٠١٠ (22)

ضر دوائى جراند فیت بالعسل مكمل غذائى مستح (54)

Sina Pharm  co (71)

مریم مختار سعد (74)

٢٦-

بجریدة اكتوبر ٧٨٢وطنى بجریدة براءات االختراع ١٦١٧/٢٠١٠تم النشر عن سقوط الطلب رقم 
ـ :تىفى الملك العام نظرا لخطأ ادارى ویعتبر الطلب سارى رسوم سنویة وبیانات الطلب كاال٢٠١٦

2010091617 (21)

٢٦/٠٩/٢٠١٠ (22)

ض والریاح التى یشكو منھا الرضع غمركب ومكمل غذائى لتحسین االالم الناتجھ عن الم (54)

HUSSIEN HASSANEN COM International drug Agencies (71)

مریم مختار سعد (74)

٢٧-

بجریدة اكتوبر ٧٨٢دة براءات االختراع وطنى بجری١٦١٩/٢٠١٠تم النشر عن سقوط الطلب رقم 
ـ :فى الملك العام نظرا لخطأ ادارى ویعتبر الطلب سارى رسوم سنویة وبیانات الطلب كاالتى٢٠١٦

2010091619 (21)

٢٦/٠٩/٢٠١٠ (22)

.                                        مستحضر دوائى وصیدلى عباره عن سینا جیست مكمل غذائى  (54)

Sina Pharm  co (71)

مریم مختار سعد (74)

٢٨-

بجریدة اكتوبر ٧٨٢وطنى بجریدة براءات االختراع ١٦٢٠/٢٠١٠تم النشر عن سقوط الطلب رقم 
ـ :طأ ادارى ویعتبر الطلب سارى رسوم سنویة وبیانات الطلب كاالتىفى الملك العام نظرا لخ٢٠١٦

2010091620 (21)

٢٦/٠٩/٢٠١٠ (22)

مستحضر دوائى وصیدلى جراند فیت بالحدید مكمل غذائى  (54)

Sina Pharm  co (71)

مریم مختار سعد (74)

٢٩-
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بجریدة اكتوبر ٧٨٢راءات االختراع وطنى بجریدة ب١٩٢١/٢٠١٠تم النشر عن سقوط الطلب رقم 
ـ :فى الملك العام نظرا لخطأ ادارى ویعتبر الطلب سارى رسوم سنویة وبیانات الطلب كاالتى٢٠١٦

2010091621 (21)

٢٦/٠٩/٢٠١٠ (22)

مستحضر دوائى وصیدلى  ومكمل غذائى سینا ویت یستخدم اثناء عالج الكحھ  (54)

Sina Pharm  co (71)

مریم مختار سعد (74)

٣٠-
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استدراك 
اعالن عن رغبة 



170
170

:ھووالصحیح جریدة التم النشر بطریق الخطا فى اسم الوكیل ب

باندرول لیمتد:یـعلــن 

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

منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیةفى:عن الرغبة

٣٠/١١/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٢٥٢٥٨لبراءة االختراع رقم 

وسائل ارتكاز لمشابك تثبیت قضبان السكك الحدید:فى شـــأن

سھیر میخائیل رزق :ل ـیـوكــال

باندرول لیمتد:یـعلــن 2

ھوریة مصر العربیةفى منح رخصة استغالل فى جم:عن الرغبة

٣٠/١١/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٢٥٢٥٨لبراءة االختراع رقم 

وسائل ارتكاز لمشابك تثبیت قضبان السكك الحدید:فى شـــأن

سھیر میخائیل رزق :ل ـیـوكــال

2

سینجینتا بارتیسباشن ایھ جى:یـعلــن 

سویسرا-بازل٤٠٥٨-سى اتش, ٢١٥سوارزوالدالى  :المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣٠/١١/٢٠١١الصادرة بتاریخ ٢٥٢٦١لبراءة االختراع رقم 

تركیبات سائلھ لمعالجھ ماده التكاثر للنباتات:فى شـــأن

سھیر میخائیل رزق :الــوكـیـل 

1
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