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تصدیر

، بـــراءات االختـــراع تعـــد  ـــة لتحقیـــ النمـــو االقتصـــاد رـــة فـــيأداة قو ـــة الف مـــا تعـــد أصـــول الملك

مـــة عـــاده . المعـــامالت التجارـــة هـــي األصـــول األكثـــر ق أ وإلدراكنـــا للواقـــع االقتصـــاد العـــالمي الجدیـــد 

بیًــــر  ــــة، أولــــت الدولــــة اهتماًمــــا  ــــة والتكنولوج ــــة والمنجــــزات العالم ا ببــــراءات االختــــراع و االبتكـــــار الدول

ـة ماووضعته ـة المسـتدامة، رؤ ومـة المصـرة ضـمن خطـة التنم ات، حیث تهـدف الح على قائمة األولو

ا و المعرفة٢٠٣٠مصر  .إلى خل مجتمع مبدع و مبتكر قائم على أسس العلم و التكنولوج

ةتهــدف رــة إســتراتیج ــة الف ــة الملك ــإلــى تنم ـــة تعزــز وتقو ــة للصــناعات المحل ة القــدرة التكنولوج

ةلتحقی فوائد  ـةاقتصاد م مـن خـالل واجتماع ـة الحقـوق االتقـد ات لتعزـز حما سـتئثارة وتعزـز التوصـ

ة إلــى . مــن الملــك العــام فــي وقــت واحــداالســتفادة ــة مــا تهــدف اإلســتراتیج ــة اســتخدام الملك ــز قابل تعز

رــة فــي ال ة الالف ــة المصــرةقطاعــات الصــناع ــذلك محل ــة وضــمان اإلنفــاذ تحســین إدارة الملك،  ر ــة الف

ـه العمیـل لخــدمات الفعـال ة التـي تعـزز مسـتو توج ـة والتغیـرات المؤسسـ مـن خـالل نظـام اإلدارة الجماع

ــة ر ــة الف ــة إلــى .الملك النها ــل ذلــك  ةو ســیؤد  ــادة القــدرة التنافســ ة ز ــة، خفــض نســ ات المحل للشــر

طالــــة  ــــةو ، تــــوفیر فــــرص عمــــل جدیــــدةو ال ة ، و تحســــین موقــــف مصــــر فــــي الســــوق العالم ــــادة شــــ ز

.الصادرات

حــث  ــة ال م ة ألكاد ــاالعلمــيوانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج ع والتكنولوج وهــو تشــج

ر التكنولــوجي ــة قائمــة مــن األهــداف علــى رأســها ؛التطــو م اســة العامــة وضــعت األكاد تحســین إطــار الس

ـــــة لت عو الظـــــروف المجتمع حـــــوث ، االبتكـــــارشـــــج ر جـــــودة مراكـــــز ال ـــــة و تطـــــو حث ـــــز القـــــدرات ال تعز

ـــــاترـــــ، ووالجامعـــــات م ات االبتكـــــار بـــــین الصـــــناعة واألكاد ـــــذلك شـــــ ـــــل الفعـــــال ،  تســـــهیل التمو

اتو ، ومخططــــات الحــــوافز لــــدعم االبتكـــــار ع الــــدعم المقــــدم للشـــــر الناشــــئة والمشــــارع الصـــــغیرة توســــ

ر و خلــ نحــو اســتثمار رؤوس األمــوال اإلنتــاجيدفع القطــاع ذلــك لــووالمتوســطة حــث و التطــو فــي ال

اب،  ـــالمجتمع ـــذلكفـــرص عمــــل جدیــــدة للشــــ ــــة ترقــــى  مــــا یتوافــــ مــــع عصــــر إرســــاء قاعــــدة تكنولوج

ة .المعلومات

ــا عـ حـث العلمـي و التكنولوج ـة ال م سـد الفجـوة بــین تســهم فـي دد مـن المشـروعات التـي أطلقـت أكاد

ا میین ومجتمع األعمالال ـة فـي الجامعـات مـن خـالل ، و ذلـك حثین األكاد ـع ورـ الكفـاءات الوطن تجم

ـــة حث ـــاوالمنظمــات ال ــة والصـــناعة لـــدفع عجلـــة االبتكــار ونقـــل التكنولوج وم لحـــل والمنظمـــات غیـــر الح

ــة  الت الوطن م ،المشــ ــاحثین عم الفنــي واالستشــار الــدــذلك تقــد ین مــن ذو القــدرات فلل ــة الموهــو رعا

ة ة واالبتكارة والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قوم ة على الوفاء بهااإلبداع م .حرصت األكاد

كنولوجیاالبحث العلمي و التكادیمیةرئیس أ

محمود دمحم صقر .د. أ
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العددافتتاحیة
ة بإصـدار القـانون رقـم  ـة الصـناع ـة الملك الخـاص ١٩٣٩لسـنة ٥٧دخلت مصـر عصـر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم  وم ـــالخاص ببـراءات االختـراع والرس١٩٤٩لسنة ١٣٢العالمات والب

ة ، ر او والنمـاذج الصــناع اق تطـو الت فــي ســ لنظــام القــانوني لبــراءات ــان هنـاك العدیــد مــن التعـد

رـــة، و شـــأن ح٢٠٠٢لســـنة ٨٢آخرهـــا القــانون رقـــم ، االختــراع فـــي مصـــر ـــة الف ــة حقـــوق الملك ما

شــأن بــراءات االختــراع والعالمــات التجارــة الــذ  ًقا  ــز علــى تعــدیل وتوحیــد القــوانین المنفصــلة ســا ر

ة ما یتماشى مع اتفاق م وحقوق التألیف والنشر  س التي انضـمت إلیهـا مصـر فـي عـامالتروالتصام

١٩٩٥.

تـب بـراءات االختـراع المصـر و  ـة إسـهاًما مـن م ةفـي التنم حــث االقتصـاد و تعزـز مجـال ال

ر في مصر ة المتالحقـة، هنـاك سـعي دائـم إلـى و التطو ة العالم ة التطورات التكنولوج ر لمواك تطـو

رـة و ال ـة الف الملك ات الخاصـة  تـب بـراءات االختــراع االسـتراتیج عمـل علـى الـر و التعـاون بـین م

ــــة حث ــات و المراكــــز ال تــــب البــــراءات إلــــىــــذلك .و القطــــاع الصــــناعي و الهیئــ تحــــدیث ســــعى م

تــبالإجــراءات العمــل داخــل  ــة لبــراءات االختــراع، و م فــاءة العــاملین تبنــي المعــاییر العالم ، و رفــع 

تــب مــن خــالل  م و التــدربالم ــا المعلومــات لــدعم المعــامالت المســتمرتــوفیر التعلــ علــى تكنولوج

ـــة  ـــة الفعالـــةغیـــر الورق ـــة تحســـین األداء و إلســـهام فـــي ؛ و ذلـــك لو األنظمـــة اآلل تقلیـــل المـــدة الزمن

اتالمستهلكة . و رفع جودة البراءات الممنوحةفي فحص الطل

مثــل إصــدار هــذه الجرــدة أحــد الخطــوات ة و ســ ــة إصــدار البــراءةفــيالرئ إعــالم بهــدف عمل

مــن والتــي، فــي مختلــف المجـاالتختراعـات االبتكــارات وأحــدث االوالتكنولـوجي يالمجتمـع العلمــ

ـــن االســـتفادة بهـــا  م ـــد  رهـــا الالمؤ ح التقـــدم والرخـــاء وخاصـــة و تطو المجـــاالت فـــيمـــتالك مفـــات

ة المتقدم تبعملو .ةـالتكنولوج الخاصـة بنظـام األسـس وضـعجاهـًدا علـىالختـراع بـراءات ام

ــــع اإللكترونـــيالنشـــر اإللكترونــــي النشــــر، و و اعتمـــاد التوق و إعــــداد إخطـــارات الســــداد الخاصـــة 

ــع اإللكترونــي، مها للجهــات المختصــةالتوق ــاحثین و المختــرعین، و ذلــك تو تقــد ًال علــى ال و ســه

ة الخاصة ببراءات ا ة األنظمة العالم .الختراعلمواك

س  تب بـراءاترئ االختـراع م

حیى. د" "منى دمحم 
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ان الببلیوجرافى الرمزالب
11رقم البراءة

12نوع البراءة

21رقم الطلب 

م الطلب  خ تقد 22تار

ة   ق انات األس ب

قیـة  31:  رقـم األس
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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
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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 )
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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



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
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٢٠١٠٠١٠٠١٣D1 (21) -1

٠٤/٠١/٢٠١٠ (22)

HANMI SCIENCE CO., LTD. - Korea (71)

LIM, Chang Ki-KIM, Young Hoon-LEE, Gwan Sun-BAE, Sung Min-
KWON, Se Chang-JUNG, Sung Youb-SONG, Dae Hae

(72)

محمود رجائى الدقى  (74)

.٤- ھیدروكسى إیمیدازو بروبیونیل إكسیندین -بیتا (54)

10-2007-0071071-60/991,155 - PCT/KR2008/004170 (31)

16.07.2007. - 29.11.2007. - 16/07/2008 (32)

KR - US - KR (33)

Int.Cl.8-C 07 K  14/65 (51)
الطرفیة ولھ nعند ذرةھیدروكسى إیمیدازو بروبیونیل-معدل بیتا) 4-إكیسندین(یتعلق اإلختراع الراھن ببتید إنسولینى اإلنتحاء 

فعالیة عالیة وتركیب صیدلى یحتوى علیھ

.

(57)

٢٠١١٠٤٠٥٨٤ (21) -2

١٤/٠٤/٢٠١١ (22)

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC - USA (71)

PAPADOPOULOS, Nicholas, J-FAIRHURST, Jeanette, L-MARTIN, Joel,
H.-HUANG, Tammy, T

(72)

سمر احمد اللباد (74)

البشريIL-٤جسم مضاد بشري عالي االلفھ لمستقبل  (54)

12/260.307 - PCT/US2009/062168 (31)

29.10.2008. - 27/10/2009 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 07 K  16/28;A 61 P  37/08 (51)
بالفھ (?hIL-4R)البشري الفا4-او شظیھ منھ حیث یرتبط بمستقبل انترلیوكینیتعلق االختراع الحالي بجسم مضاد بشري

.hIL-13وhIL-4 وقادر على اعاقھ نشاط،(KD) عالیھ
(57)
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٢٠١٢٠١٠٠٤٢ (21) -3

٠٩/٠١/٢٠١٢ (22)

Idorsia Pharmaceuticals Ltd.- Switzerland (71)

NAYLER, Oliver-STEINER, Beat-MORRISON, Keith-MATHYS, Boris-
BOLLI, Martin-LESCOP, Cyrille-MUELLER, Claus

(72)

ناھد ودیع رزق  (74)

لتعدیل المناعةS1P1/EDG1 یل كمعضدات لمستقبل- 4-مشتقات بیریدین  (54)

PCT/IB2009/053089 - PCT/IB2010/053224 (31)

16.07.2009. - 15/07/2010 (32)

IB - IB (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/443;A 61 K  31/4439;C 07 D  413/04;A 61 P  35/00;A
61 P  37/00;A 61 P  19/00

(51)

كما تم وصفھا فى الوصف R4وR3وR2وR1وAحیث ان، (I)یتعلق االختراع الحالى بمشتقات بیریدین ذو الصیغھ
وعلى وجھ الخصوص . تحضیرھا واستخدامھا كمركبات نشطھ صیدالنیاS1P1/EDG1 لتعدیل المناعةالكامل ، وعملیات

. لمستقبلكمعضدات، تعمل المركبات المذكوره

(57)
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٢٠١٢٠٧١٣٣٩ (21) -4

٣١/٠٧/٢٠١٢ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC - USA (71)

MANN, Richard-HUANG, Yi-Hsiou (72)

مكتب عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)

تركیبھ مبید لالعشاب معززه تحتوي علي البینوكسوالم و البیوتاكلور  (54)

61/301,012 - PCT/US2011/023270 (31)

03.02.2010. - 01/02/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/90;A 01 N  37/26 (51)
بیوتاكلور ، ) ب(بینوكسوالم ) ا: (من مبیدة لالعشابیتعلق االختراع الحالى بتركیب تآزرى مبید لالعشاب یشمل كمیة فعالة

1: 40حیث ان قیم الوزن من بیوتاكلور الى بینوكسوالم 
(57)



5

٢٠١٢٠٩١٦٥٨ (21) -5

٢٦/٠٩/٢٠١٢ (22)

MERCK CANADA INC - CANADA (71)

BURCH, Jason-COTE, Bernard-ST-ONGE, Miguel-LI, Chun, Sing-
NGUYEN, Natalie-GAUVREAU, Danny

(72)

سمراحمد اللباد (74)

م ترانسكریبتاز عكسى ال تحتوى على مركبات من أوكسو ترایازول بیریدینون كمثبطات إنزی
HIVنیكلیوساید لعالج 

(54)

61/318,824 -61/321,573  - PCT/CA2011/000320 (31)

30.03.2010. - 07.04.2010. - 28/03/2011 (32)

US - US - CA (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/4439;C 07 D  401/14;C 07 D  401/06;A 61 P  31/18 (51)
عبارة عن مثبطات :(I)یتعلق االختراع الحالي بمركبات عطریة غیر متجانسة تتضمن أوكسو ترایازول بیریدینون لھا الصیغة

تتسم المركبات . كما ھي محددة في ھذا الطلبR5وR4وR3وR2وR1 حیث تكون،HIV إنزیم ترانسكریبتاز العكسي لـ
HIV یة المقبولة صیدالنیًا منھا بفائدتھا في تثبیط إنزیم ترانسكریبتاز العكسي لـواألمالح والعقاقیر األولI التي لھا الصیغة

یمكن استخدام المركبات .AIDS وعالج-تأخیر ظھور أو تطور-وفي الوقایة من ،HIV والوقایة من وعالج العدوى بـ
دة أو معدالت مناعیة أو أجسام مضادة وأمالحھا كمكونات في تركیبات صیدالنیة، وبشكل خیاري في تولیفة مع فیروسات مضا

.أو لقاحات أخرى

(57)
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٢٠١٤٠٣٠٤٢٨ (21) -6

١٨/٠٣/٢٠١٤ (22)

TRUPHONE LIMITED – Britain (71)

Evans, Timothy Paul-Campbell, Alistair-Tagg, James (72)

احمد دمحم جمال ابوعلي (74)

ھاز متحركاداره ھویات ج (54)

1116159.3 - PCT/GB2012/052301 (31)

19.09.2011. - 18/09/2012 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-H 04 W  8/18 (51)
بعد ذلك واحد او . اوال، تبدا عملیھ اداره الھویھ. طریقھ الداره ھویات لالستخدام في جھاز اتصال متحرك في شبكھ اتصاالت

دور اداره . عملیھ اداره الھویھ بعد ذلك تتخذ الصفات التالیھ. دات المرتبطھ بجھاز االتصاالت المتحرك یتم كشفھااكثر من المحد
كل سجل بقاعده بیانات الھویھ . ویتم بعد ذلك البحث في قاعده بیانات الھویھ. ھویھ محدد بواحد او اكثر من المحددات یتم كشفھ

یتم اختیار ھویھ . ھویھ والتي خاللھا یتم تسجیل اولویات البحث وفقا لدور اداره الھویھیمثل ھویھ ومعلومھ ھویھ اضافیھ لكل
یتم بعد ذلك تغییر الھویھ الفعالھ لجھاز االتصاالت . بعد ذلك عندما یعثر على تسجیل یوافق دور اداره الھویھ في البحث المذكور

نموذج ھویھ مشترك لالستخدام مع ھذه . لیست الھویھ المختارهالمتحرك لتكون الھویھ المختاره عندما تكون الھویھ العالھ
.الطریقھ تم شرحھ

(57)
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٢٠١٤٠٦٠٩٢١ (21) -7

٠٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

SAIPEM S.P.A. - Italy (71)

BRUSCHI, Roberto-LAZZARIN, Diego-BIANCHI, Stefano (72)

مراد دمحم نصر (74)

طریقة وسفینھ لمد خط انابیب (54)

1121118.2  - PCT/EP2012/074805 (31)

08.12.2011. - 07/12/2012 (32)

GB - EP (33)

Int.Cl.8-B 63 B  35/03;F 16 L  1/20;F 16 L  1/18 (51)
ً عن ) 104( یوجد قاذف ) . 103( من سفینھ Sیتعلق االختراع الراھن بطریقة لمد خط انابیب على شكل حرف یمتد بعیدا

و انحراف خط االنابیب عن ) . 103( عند مده من السفینھ ) 104( ویمر خط االنابیب فوق القاذف ) 103( طرف السفینھ 
وحتى یصل إلى نقطة االنحراف) 104( و بعد ان یترك القاذف ) 104( المستوى االفقى یزید من مروره على امتداد القاذف 

و یقل إنحراف خط االنابیب بعدئذ إلى . و التى یصل عندھا انحراف خط االنابیب إلى نھایتھ العظمى ) 104( بعد نھایة القاذف 
و التى تحد من الحركة الجانبیھ لخط االنابیب ) 104( و الطریقة تشمل إیجاد أدلة على القاذف . ان یستقر على قاع البحر 

وفى اتجاه یمیل S اثناء مد خط االنابیب على شكل حرف) 104( مع القاذف ) 103( كة السفینھ وحر) 104( بالنسبة للقاذف 
( وخطوة حركة السفینھ . الذى استقر على قاع البحر ) 101( على مسار خط االنابیب ) 104( فیھ المحور الطولى للقاذف 

. ور الرأسى المار أو المجاور لنقطة االنحرافتشمل دوران السفینھ و القاذف حول المح) 104( و القاذف ) 103

(57)
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٢٠١٥١٢٢٠٠٢ (21) -8

١٧/١٢/٢٠١٥ (22)

QUALCOMM INCORPORATED - USA (71)

KARCZEWICZ, Marta  -GUO, Liwei -PANG, Chao-KIM, Woo-Shik  -PU,
Wei-SOLE ROJALS, Joel -JOSHI, Rajan Laxman

(72)

سمر أحمد اللباد (74)

توقع داخلي من كتلة توقعیة (54)

14/309,730 -61/838,209 -61/847,549 -61/866,965 -61/870,050 -61/883,612 -
61/887,115 -61/893,539 -61/896,013 -61/923,698  - PCT/US2014/043397

(31)

19.06.2014. - 21.06.2013. - 17.07.2013. - 16.08.2013. - 26.08.2013. -
27.09.2013. - 04.10.2013. - 21.10.2013. - 25.10.2013. - 05.01.2014. -

20/06/2014

(32)

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

Int.Cl.8-H 04 N  19/593;H 04 N  19/463 (51)
تتضمن وضع للتوقع الداخلي لكتل من بیانات الفیدیو من الكتل التوقعیة ، ات تشفیر بیانات الفیدیویتعلق االختراع الحالي بتقنی

حیث ، ویمكن أن تتضمن تحدید كتلة توقعیة لبیانات الفیدیو للكتلة الحالیة لبیانات الفیدیو، لبیانات الفیدیو داخل نفس الصورة
تلة معاد بناؤھا لبیانات الفیدیو داخل نفس الصورة الخاصة بالكتلة الحالیة تكون الكتلة التوقعیة لبیانات الفیدیو عبارة عن ك

مكون ، الذي یمكن استخدامھ بمشفر فیدیو لتمییز الكتلة التوقعیة لبیانات الفیدیو، یتضمن متجھ ثنائي األبعاد. لبیانات الفیدیو
یمكن اإلشارة إلى وضع التوقع الداخلي لكتل بیانات . إزاحة أفقي ومكون إزاحة رأسي بالنسبة للكتلة الحالیة لبیانات الفیدیو

الفیدیو من الكتل التوقعیة لبیانات الفیدیو داخل نفس الصورة باسم نسخة كتلة داخلیة أو تعویض عن حركة داخلیة

(57)
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٢٠١٦٠٢٠٢٦٣ (21) -9

٢١/٠٢/٢٠١٦ (22)

مصر- ایمن حسن زكى احمد (71)

ایمن حسن زكى احمد (72)

مكتب دعم االبتكار وبراءات االختراع-جامعھ بنى سویف  (74)

طریقة لتحویل مخلفات األلومنیوم و المیاه المالحة إلى میاه عذبة و كھرباء (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/16;B 01 D  61/58 (51)
فى ھذا العمل تم تجمیع فضالت االلومنیوم . الختراع بانتاج الكھرباء والمیاة العذبة باستخدام مخلفات االلومنیوم یتعلق طلب ا

ونتیجة لھذا ، و تم خلطھا بمحلول مكون من ماء مالح و ھیدروكسید الصودیوم ) مثل عبوات العصائر و عبوات المیاة الغازیة(
ویتم تمریر ھذا الغاز على خالیا الوقود ، ة من الھیدروجین وحرارة عالیة الخلط یحدث تفاعل ینتج عنة كمیات كبیر

الھیدروجینیة التى ستحول بدورھا ھذا الغاز الى كھرباء وماء خالى تماما من االمالح كما یتم استخدام الحرارة العالیة فى تبخیر 
شروع سیصبح لدینا مصدر رخیص للھیدروجین یستخدم الماء لیتم تكثیفة بعد ذلك ویصبح ماء خالى من االمالح و یتعلق ھذا الم

النتاج الكھرباء وماء صالح لالستخدامات المختلفة و كذلك التخلص من مخلفات االلومنیوم واعادة تدویرھا وكل ذلك بطریقة 
. واحدة متكاملة

(57)

٢٠١٦٠٢٠٢٦٤ (21) -10

٢١/٠٢/٢٠١٦ (22)

مصر- د عویس دمحم احمداحم-٢مصر -ایمن حسن زكى احمد-١ (71)

احمد عویس دمحم احمد- ایمن حسن زكى احمد (72)

مكتب دعم االبتكار وبراءات االختراع-جامعھ بنى سویف  (74)

تحضیر جزیئات أكسید الحدید النانومتریة من مخلفات دماء الحیوانات التى تحتوى على 
الھیموجلوبین

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 01 G  49/06;A 61 P  7/06 (51)
قام بعض الباحثون ؛ النانومتریة من مخلفات دماء الحیوانات )وتشمل الفریتات(اكسید الحدید یتعلق طلب االختراع بتحضیر

) والتى تشمل الفریتات(حیث یتم تحضیر اكاسید الحدید النانومتریة. باستخدام دماء الماعز بتحضیر اكسید الحدید النانومترى 
مباشر دون حفظ الدماء او فصل مكونتھا بطریقة بسیطة ومبتكرة ) والتى تحتوى على بعض االمالح(من مخلفات دماء االبقار 

. وھى التكسیر الحرارى للدماء فى وجود االكسجین

(57)
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٢٠١٦٠٦١٠٤١ (21) -11

١٥/٠٦/٢٠١٦ (22)

ENERGYNEST AS - Norway (71)

BERGAN, pal-GREINER, Christopher (72)

سمر أحمد اللباد (74)

عنصر لتخزین الطاقة الحراریة (54)

20131725 - PCT/NO2014/050250 (31)

20.12.2013. - 19/12/2014 (32)

NO - NO (33)

Int.Cl.8-F 28 D  1/02;F 28 D  1/00 (51)

خارجي یكون یتمیز بأن العنصر یشتمل علىغالف ، صر لتخزین الطاقة الحراریة قابل للتمدد بسھولةیتعلق االختراع الحالى بعن
حیث یتم صب ھذه الخرسانة ، وسط تخزین حراري صلد في صورة خرسانة صلبة، وتسلیحعبارة عن صورة تغلیف مدمج

یلقي فى الخرسانة  و ، ل وإخراج الحرارة كوسیلة إلدخا، مبادل حراري لألنبوب، وتصلیدھا في الغالف الخارجي المذكور
فیما ,ابعاده بقطر انبوب صغیر بما یكفي لضمان التدفق المضطرب فى ظروف التشغیل العادیة،بالتالي یتم دمجھ في العنصر

وحیث یمأل وسیط التخزین الحراري ، یتعلق بمعدل تدفق مائع نقل الحرارة المرور عبر المبادل الحرارى لالنبوب للضمن
الصلب المصمت الخرسانى بالكامل حجما بین الجزء الداخلي من الغالف الخارجي للمبادل والمبادل الحراري لألنبوب 

ویمتد الحجم الممتد من طرف مغلق خرسانى مغلق مملوء من الجزء السفلي من الغالف الخارجي وحتى الموصوف ، للعنصر
حیث یتكون الحجم المذكور داخل قشرة غالف معدني ، نبوبمستوى من حیث یمتد مدخل و مخرح المبادل الحرارى لأل

. تخزین حراري صلب خرسابيخارجي من وسیط

(57)
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٢٠١٦٠٧١٢٣٣ (21) -12

٢٦/٠٧/٢٠١٦ (22)

مصر-دكران جلبیر خوجاس ھوفاجیمیان (71)

دكران جلبیر خوجاس ھوفاجیمیان (72)

ایكو معھد بحوث امراض العیون مكتب ت (74)

شریحة رقیقة من الذھب للزرع بعملیات الجلوكوما (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 M  5/00;A 61 F  2/14 (51)
امات ذات توجد العدید من الجراحات لعالج الجلوكوما لتخفیض ضغط العین المرتفع حیث یتم زرع انواع كثیرة من الصم

التصمیم الجدید عبارة عن .تصمیمات معقدة للتحكم بضغط العین و لالسف معظم ھذه الصمامات لھا مشاكل كثیرة بعد العملیة
میكرون على شكل فراشة حیث سیتم زرعھا على صلبة العین اثناء 50بثمك 24شریحة رقیقة جدا من الذھب الخالص عیار

سوف تعمل الشریحة على تحسین الصرف المائي كما ستعمل كفاصل و ستمنع تلیف الجرح اجراء عملیة الجلوكوما التقلیدیة و
متواجد منھا ثالثة اشكال لتتناسب مع االشكال المختلفة للجرح المعتاد علیھا كل جراح .الذي یؤدي إلى فشل العملیة الجراحیة

اثناء العملیة

(57)



12

٢٠١٦٠٩١٥١٧ (21) -13

١٨/٠٩/٢٠١٦ (22)

مصر-دمحم أحمد عبد هللا إبراھیم (71)

دمحم أحمد عبد هللا إبراھیم (72)

(74)

جھاز حساب عدد الضربات الصحیحة لریاضة كرة السرعة (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-G 01 B  7/14 (51)
١٠لبشري بالطریقة التقلیدیة البدائیة وذلك بعد الضربات الصحیحة في الدقیقة ویسجل كل كان العد عن طریق العنصر ا

١٠في النھایة عد األصابع المثبتة ویضرب في ... ضربات بتثبت أصبع من أصابع الید الیمنى ثم أصابع الید الیسرى وھكذا 
. ضربة في الدقیقة 147=ضربات أخرى 7+ 140=أصبع مثبت14: مثال . عدات ١٠ویضیف الضربات األخیرة بعد آخر 

أصبع أضاع على | ھذه طریقة عد الضربات السریعة لالعبین تؤدي إلى أخطاء بشریة ممكن حدوثھا إذا الحكم نسي تثبیت 
" مسابقات ریاضة كرة السرعة | ضربات من التسجیل الحقیقي لالعب فھذا الخطأ البشري غیر مقبول وشائع في ١٠الالعب 

إلكترونیة وھذا ھو | السبب كان البد من ضرورة اختراع جھاز إلكتروني للعد من غیر أخطاء باستخدام أحدث تكنولوجیا لھذا
. جھاز حساب عدد الضربات الصحیحة لریاضة كرة السرعة ( االختراع الجدید  أبتكر جھاز إلكتروني لمعرفة عدد -) 

، وفتح وغلق الزمن أوتوماتیكیة ، بدال من استخدام ) متتالیتین | واحد مرتین الضربات الصحیحة من الخاطئة التي تتم في اتجاه 
الجھاز یتكون من دائرة الكترونیة تحتوي على معالج -. ساعة إیقاف ، لتجنب إمكانیة إطالة أو تقصیر الوقت حتى ثانیة واحدة 

ربات وذلك خالل الفترة الزمنیة وفقا لقواعد اللعبة صغیر مثبت علیھا برنامج وظیفتھ ھو التعامل مع اإلشارتین لحساب عدد الض
یوجد دائرة متكاملة وظیفتھا زیادة عدد المخارج حیث انھ یوجد أربعة وعشرون • . ویتم عرض ھذه الضربات على شاشات 

. شاشة تحتاج إلى أربعة وعشرون طرف للتحكم بھم

(57)
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٢٠١٧٠٦٠٩٥٨ (21) -14

٠٤/٠٦/٢٠١٧ (22)

DREXEL UNIVERSITY   - USA (71)

FRIDMAN, Alexander-RABINOVICH, Alexander-DOBRYNIN, Danil-
CHERNETS, Ivan-LIU, Chong

(72)

سمر احمد اللباد (74)

ادراج مباشر للغاز الطبیعي في انواع وقود سائل ھیدروكربونى (54)

62/086,795  - PCT/US2015/063423 (31)

03.12.2014. - 02/12/2015 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 10 L  1/00;C 10 G  15/12 (51)
تشمل الطریقة علي خطوات تعریض ، یتعلق االختراع الحالي بتوفیر طریقة الدراج ھیدروكربون غازى فى ھیدروكربون سائل 

نحوالي10فى مدى یتراوح من نحو E / N  نتجة باستخدام مجال كھربى منخفض بنسبةبالزما غیر حراریة امھیدروكربون غازي الى
Td 30الدراج الھیدروكربون الغازي الھیدروكربون الغازي ، ومالمسة الھیدروكربون الغازي المنشط مع الھیدوكربون السائللتنشیط

. نسبیاوانخفاض التكالیفطاقةخفض استھالك الوتوفر الطریقة مزایا. في الھیدروكربون السائل 

(57)
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٢٠١٧٠٦٠٩٦١ (21) -15

٠٥/٠٦/٢٠١٧ (22)

مصر-المركز القومى للبحوث (71)

ھبھ - ٥نھال سامى أحمد فتحى -٤مختار دمحم عبد القادر - ٣أمیمة جابر عالم - ٢دمحم عزت دمحم -١
ن حسنین دمحم ضیاء الدی

(72)

مكتب اتصال براءات االختراع –المركز القومى للبحوث  (74)

تركیبھ لمعالجة الصوف لمقاومة المیكروبات (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-D 06 M  13/00;D 06 M  11/00 (51)
المتوفره بكثره فى صحراء جمھوریة مصر العربیھ و ھیتعلق الطلب الحالى بتركیبة محضره من مستخلص من النباتات الطبی

لمعالجة األقمشھ الصوفیھ لمقاومة المیكروبات و ذلك من خالل عملیة فصل و ) الحنظل(بصفھ خاصھ نبات ثمرة التفاح المر 
(FTIF) اءاستخالص المجموعھ الفعالھ و اجراء لھا توصیف دقیق بالتحلیل الكروماتوجرافى و تحلیل باالشعھ تحت الحمر

و تتم عملیة تحضیر المركب بطحن الثمار جیدا و تجفیفھا ثم اذابتھا فى محلول من االیثانول و . لمعرفة ماھیة المجموعھ الفعالھ
درجھ مئویھ و اضافة بضع قطرات من حامض السلفوریك لنصل الى اس 40عند درجة حراره ) حجم/حجم(1:1الماء بنسبة 
الجزء المائى یتم وضعھ على جھاز التقطیر . ابھ فى الماء المقطر و اضافة ایثیل اسیتات ثم تقطیرثم تجفیف و اذ4ھیدروجینى 

مل من حمض كلورید 100درجھ مئویھ لتجفیفھ لیتم التخلص من الماء من المركب الناتج باضافة 60عند درجة حراره 
تج فى حرارة الغرفھ لبعض الوقت للحصول على یترك المحلول النا. Mol/L مول لكل لتر2بتركیز (HCL) الھیدروجین

) على وزن خام% (1مركب جاف لونھ أصفر غامق و الذى تم تطبیقھ على األقمشھ الصوفیھ بالطریقھ المثلى للمعالجھ بتركیز 
.دقیقھ60درجھ مئویھ لمدة 90عند درجة مئویھ 

(57)
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٢٠١٧٠٧١١٩٢ (21) -16

١٨/٠٧/٢٠١٧ (22)

مصر-محمود حنفى سید ھانى  (71)

ھانى محمود حنفى سید (72)

(74)

تجھیزة قالب مزودة بذراع كباس (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-B 01 J  4/00 (51)
االرض فھو عبارة عن ھو عبارة عن تصمیم ذكى یوفر العمالة والوقت والسیارات والمعدات الالزمة النتشال القمامة من 

ذراعكباس یتم تركیبة خلف تجھیزة القالب یقوم بالتقاط القمامة من االرض فیكبسھا داخل فكى المكبس ھیدرولیكیا الى ربع او 
ثلث حجمھا ثم یرفعھا الذراعالى داخل صندوق القالب وكل ھذه الحركات تتم بعصا تحریك واحدة بجوار ید السائق یحركھا 

الخلف فقط ویتحركالذراعالكباس تبعا لذلك نازال لالرض وكابسا القمامة ثم مرتفعا العلى ومفرغا القمامة بحجم السائق لالمام و
كجم 200لتر فى الكبشة الواحدة وزمن ال یتعدى الثالثون ثانیة ووزن خفیف لذلك الذراع بمشتمالتھ ال یتعدى 250یصل الى 

فقط

(57)

٢٠١٧٠٧١٢٤٧ (21) -17

٢٧/٠٧/٢٠١٧ (22)

مصر-أبو الخیر طارق أحمد نبیل  (71)

أبو الخیر طارق أحمد نبیل (72)

محمود رجائى الدقى (74)

نظام منظار داخلى مطور ثالثى االبعاد لھ نقطة التقاء حركیة حقیقیة  (54)

 - PCT/US2015/042585 (31)

 - 29/07/2015 (32)

US (33)

Int.Cl.8-A 61 B  1/05;A 61 B  1/07;A 61 B  1/06 (51)
یتیح الحصول على صورة محاكاة بشریة ثالثیة االبعاد لھا نقطة ) 93( یتعلق االختراع الراھن بجھاز منظار داخلى محسن 

بوبى مركبان على عمود ان) 20، 19( مسبارى التصویر . التقاء حركیة حقیقیة لالستخدامات العالجیة و التشخیصیة و خالفھا 
یجوز تعدیھا اختیاریاً و ) 6( ، وحركة المنزلق ) 1( یتحرك لألمام و للخلف على العمود ) 6( أملس / و منزلق بسیط ) 1( 

تفریق مسیار التصویر / ویجوز اختیریاً ضبط نقطة التقاء . تفریق مسبار التصویر / إعادة توجیھھا للتأثیر على نقطة التقاء 
یجوز أیضاً ان ) 20، 19( المركب علیھما مسیارى التصویر ) 10، 9( ة المستھدفھ ، و ذراعى المسبار یدویاً الختیار الرؤی

و الحركة االولى و الثانیة ترسل وسائل ) . 58( درجة من خالل مفتاح یدوى 180یتحركا من خالل حركة مجمعھ لھا مدى 
وكل منھما یسھم بعنصر حركة متكاملة ) 20، 19( اري التصویر معدة الن یبدأ المنزلق التجمیع أو التجمیع الیدوى لمسی

بمختلف االنظمة ) 93( ویمكن تزوید المنظار . بوسائل تحكم معدة للالرتباط و فك ارتباط وسائل نثل الحركة االولى و الثانیة 
.( 90) ( االنسان اآللى ( التشخیصیة و العالجیة ویمكن إعداده للعمل مع االنظمة االلیة 

(57)
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٢٠١٧٠٨١٤١٢ (21) -18

١٧/٠٨/٢٠١٧ (22)

مصر- محمود علم الدین عبد الحافظ  (71)

محمود علم الدین عبد الحافظ - أحمد عبد المغنى سالم  (72)

نوران فیصل دمحم سالم (74)

راحات تركیب طریقـــة لعمـــل تزاوج بین اداة مخصصة لمریض وادوات القطـــع التقلیدیة فى ج
المفصــل الصناعى للركبــــة

(54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-A 61 B  17/15 (51)
یتعلق ھذا االختراع باداة مخصصة لمریض فى جراحات تركیب مفصل صناعى للركبة، حیث یتم اجراء تزاوج بین االداة 

. ة باجراء خطوات القطع للركبة وتجھیزھا لتركیب المفصل الصناعىالمخصصة للمریض واالدوات االخرى التقلیدیة الخاص
وھذا االختراع یقدم طریقة واداة یمكنھا التوافق والتزاوج مع اى من ادوات القطع لجمیع انواع مفاصل الركبة على اختالف 

محاذاتھ على ركبة المریض كما ان ھذه االداة تحتوى على معلومات خاصة بمقاس المفصل وكیفیة وضعھ وتثبیتھ و. تصمیمھا
وتحتوى االداة على ارجل للثبیت توجد فى نھایتھا تشكیل یماثل سطح .مما یعطى كفاءة عالیة وجودة لعملیة تغییر مفصل الركبة

یتم تصمیم تلك االداة من خالل برنامج كمبیوتر مخصص . العظمة المراد تثبیتھ علیھا وذلك لكونھا مخصصة لذات المریض
تخیلیة تتیح للجراح اجراء محاكاة للعملیة الجراحیة وتمكنھ من تحدید مقاس المفصل ووضعیتھ ومحاذاتھ على لعمل جراحة 

طرق مختلفة لتحقیق التزاوج 7وھذا االختراع یقدم . ركبة المریض ومن ثم یمكن تصنیع االداة باستخدام الطباعة ثالثیة االبعاد
.بینھ وبین ادوات القطع التقلیدیة

(57)
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٢٠١٧٠٩١٥٧٥ (21) -19

٢٤/٠٩/٢٠١٧ (22)

HAYAT KIMYA SAN. A.S. - TURKEY (71)

AKAYTAY, Arif-ACAR, Haluk Ozgur-ASKIN, Sule (72)

سمر احمد اللباد (74)

نات منتج ماص یستعمل لمرة واحدةوضع بالزما ذات ضغط جوي لتحسین قدرة التصاق مكوَّ (54)

15000842.3  - PCT/TR2016/050068 (31)

23.03.2015. - 11/03/2016 (32)

EP - TR (33)

Int.Cl.8-B 29 C  65/00;B 32 B  38/00;B 29 C  65/48 (51)
رقیق غیر یُحدد االختراع الحالي طریقة لتحسین قدرة االلتصاق بین غشاء رقیق غیر منسوج من البولیمر الصناعي وغشاء

منسوج من البولیمر الصناعي أو غشاء رقیق من البولیمر الصناعي من خالل المعالجة المسبقة لسطح غیر منسوج من البولیمر 
وتتمثل سمة واحدة من االختراع الحالي في استخدام ھذه الطریقة لتحسین قوة ربط . الصناعي بالبالزما ذات الضغط الجوي

إلنتاج شرائط تثبیت باستخدام مقدار أقل نسبیًا من المنتج الالصقة مقارنةً بالتصاق مكّونات غیر منتج لوح قاعدي ومنتج خطافي
وتتمثل سمة أخرى من االختراع الحالي في استخدام ھذه الطریقة للصق شرائط . معالجة مسبقًا بالبالزما ذات الضغط الجوي

ویقع التصاق أجزاء أخرى ذات صلة بالمنتج . ر أقل من المنتج الالصقةالتثبیت في األلواح الجانبیة للمنتج الماص باستخدام مقدا
.الماص الذى یستعمل لمرة واحدة ببعضھا البعض ضمن قدرة االختراع الحالي

(57)

٢٠١٧١١١٩٠٢ (21) -20

١٥/١١/٢٠١٧ (22)

QUALCOMM INCORPORATED  - USA (71)

GAAL, Peter-CHEN, Wanshi-YERRAMALLI, Srinivas-LUO, Tao; -
DAMNJANOVIC, Aleksandar

(72)

سمر أحمد اللباد  (74)

غیر مرخصة-LTEتحسینات في تدفق التحكم للعملیة  (54)

15/149,752-62/165,814  - PCT/US2016/031587 (31)

09.05.2016. - 22.05.2015. - 10/05/2016 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 L  5/00 (51)
TTIتتضمن الجوانب تحسینات في معالجة تدفق تحكم لعملیة.LTE-Uیتعلق االختراع الحالي بتحسین في تدفق تحكم لـعملیة

ممتدة عند نھایة TTIsو،DRX الدوري، عملیةCSI اإلبالغ عن،ePDCCH طلیقة لخالیا غیر مرخصة تتضمن معالجة
انب الموصوفة أیًضا تحسینات لتھیئة إشارة مرجعیة لخالیا غیر مرخصة، معالجة منح تتضمن الجو. حالة اندفاع إرساالت

متعددة القنواتDRS ألطر فرعیة جزئیة، وعملیةePDCCH مشتركة لعدة خالیا غیر مرخصة، معالجة

(57)
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٢٠١٧١١١٩١٢ (21) -21

١٦/١١/٢٠١٧ (22)

PIONEER LINING TECHNOLOGY LIMITED - Britain (71)

BARNES, Stephen (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

توصیل مقاطع أنبوبیة مبطَّنة (54)

1508718.2  - PCT/GB2016/051477 (31)

21.05.2015. - 23/05/2016 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-F 16 L  13/02;F 16 L  59/20;F 16 L  58/18 (51)
د كل لخفض أو إزالة الخط ر المحتمل للتضرر بالحرارة في غیاب قمصان التبرید عند توصیل المقاطع األنبوبیة المبطَّنة، یزوَّ
). 13، 11(والبطانة ذات الصلة ) 9، 7(موضوعة بین األنبوبة المضیفة ) 25، 23(بجلبة عازلة ) 5، 3(مقطع أنبوبي مبطَّن 

ات و، إن انطبق ذلك، لحامات االندماج الكھربائي بین تجھیزة اندماج وتوفِّر الجلبة حمایة حراریة متفردة ألطراف البطان
التي تُبطَّن بعد ) 9، 7(في البدایة في أطراف األنابیب المضیفة ) 25، 23(وتقع الجلبات ). 13، 11(والبطانات ) 15(كھربائي 

وبعد ذلك یتم . ص قطرھا الخارجيخالل األنابیب المضیفة عبر قالب انقاص النقا) 13، 11(ذلك من خالل سحب البطانات 
عكس البطانات تجاه أبعادھا األصلیة مما یؤدي إلى التركیب بإحكام في مواجھة السطح الداخلي لألنابیب المضیفة والجلبات 

العازلة مما یضغط المادة العازل

(57)

٢٠١٧١١١٩٨٣ (21) -22

٢٩/١١/٢٠١٧ (22)

M-I L.L.C. - USA (71)

ZHANG, Joyce, Hui-WEI, Xia-PRICE HOELSCHER, Brandi, Katherine-
YOUNG, Steven

(72)

سمر أحمد اللباد  (74)

محلول ملحي عالي الكثافة یحتوي على جسیمات غروانیة (54)

62/168,805  - PCT/US2016/034758 (31)

30.05.2015. - 27/05/2016 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 09 K 8/05;C 09 K  8/504;C 09 K  8/48 (51)
یتعلق االختراع الحالي بمائع حفرة بئر یشتمل على مائع قاعدي مائي ومجموعة من جسیمات بحجم النانو معلقة في المائع 

فة بمقدار یبلغ وتتواجد الجسیمات بحجم النانو في مائع حفرة البئر بكمیة فعالة لیكون لھا تأثیر على زیادة الكثا. القاعدي المائي
.جالون/رطل0.2على األقل 

(57)



19

٢٠١٨٠١٠٠٣٤ (21) -23

٠٤/٠١/٢٠١٨ (22)

YARA INTERNATIONAL ASA - Norawy (71)

LEDOUX, Francois-COLPAERT, Filip (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

صريطریقة لتصنیع مادة جسیمیة بأساس یوریا تحتوي على كبریت عن (54)

20150886 - PCT/EP2016/065713 (31)

07.07.2015. - 04/07/2016 (32)

NO - EP (33)

Int.Cl.8-C 05 G  5/00 (51)
یتعلق . یتعلق االختراع الحالي بطریقة لتصنیع مادة متجانسة، صلبة، جسیمیة، بأساس یوریا تشتمل على كبریت عنصري

، صلبة، جسیمیة بأساس یوریا تشتمل على أطوار كبریت عنصري صغیرة في مادة قاعدة بأساس االختراع أیضاً بمادة متجانسة
یكون المنتج مناسب بالتحدید كسماد. یوریا ومشكلة بواسطة عملیة تراكم

(57)

٢٠١٨٠١٠٠٩٦ (21) -24

١٨/٠١/٢٠١٨ (22)

BASF SE - Germany (71)

Weyland, Tania-Mueller, Daniel-Guillamon, Montserrat-Cheret-Bitterlin,
Estelle

(72)

طھ حنفى محمود  (74)

مخلوط اضافات (54)

15178502.9    - PCT/EP2016/067227 (31)

27.07.2015. - 20/07/2016 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 J  5/18;C 08 K  9/02;C 08 K  5/3492 (51)
(وى علىمخلوط اضافات یحت ذى وزن جزیئى مرتفع ، وعلى سبیل ) ترایازین(واحد على األقل من مركب ثالثى آزین) أ: 

وواحد على األقل من صبغ عاكس ) ب( (حیث فیھا n، و10الى 1كونھا عددا یتراوح من ) ) أ-1-1(المثال مركب بالصیغة 
بالحرارة أللوان تداخلیة

(57)
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٢٠١٨٠٢٠٢٧٥ (21) -25

١٤/٠٢/٢٠١٨ (22)

THALES - France (71)

SAINTIER, David; -LE MEINS, Cyrille-HUBERT, William (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

ھوائي قطاعي ذو نطاق واسع متعدد الوظائف (54)

1501733  - PCT/EP2016/068664 (31)

14.08.2015. - 04/08/2016 (32)

FR - EP (33)

Int.Cl.8-H 01 Q  21/26;H 01 Q  1/22 (51)
بما ،WوعرضDعمق،Hلھ ارتفاع) 1(یتعلق االختراع الحالي بھوائي قطاعي بنطاق واسع أو بنطاق واسع بدرجة فائقة 

یقوم بوظیفة مستوى عاكس، تجمیعة ھوائي واحدة على األقل تشتمل على جدیلة أولى واحدة) 2(في ذلك مستوى أرضي أول 
جدیلة واحدة : یتسم بأن،]fl، £2] ، یعمل الھوائي في نطاق تردد)102(وجدیلة ثانیة واحدة على األقل ) 101(على األقل 

F2 ومنحنى خارجي،O موضوعة تجاه مركز الھوائيA یبدأ عند نقطةFi لھا شكل مطوي، منحنى داخلي) 102، 101(
من أجل ضمان ثبات نمط اإلشعاع عند أقصى تردد Fi تحدید المنحنى الداخلي؛ ویتم Fi یُكّون امتداد للمنحنى الداخلي األول

من أجل ضمان ثبات إعاقة الھوائي عند وحدات اإلمداد الطرفیة لھا، بأدنى F2 لتشغیل الھوائي؛ ویتم تحدید المنحنى الخارجي
.ور المقابلفي الط) 102(والجدیلة الثانیة ) 101(تردد تشغیلي؛ ویتم إمداد الجدیلة األولى 

(57)

٢٠١٨٠٣٠٣٨٠ (21) -26

٠٥/٠٣/٢٠١٨ (22)

QUALCOMM INCORPORATED  - USA (71)

ZHOU, Yan-BARRIAC, Gwendolyn Denise-CHERIAN, George-MERLIN,
Simone-ASTERJADHI, Alfred-DING, Gang-TIAN, Qingjiang

(72)

سمر أحمد اللباد  (74)

ادة استخدام مصادر اتصال السلكیة في شبكات اتصال مجاورةأنظمة وطرق إلع (54)

15/239,656 -62/218,992 -62/253,617  - PCT/US2016/047594 (31)

17.08.2016. - 15.09.2015. - 10.11.2015. - 18/08/2016 (32)

US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 W  16/14;H 04 W  84/12;H 04 W  72/08 (51)
تشتمل إحدى طرق إدارة إعادة استخدام الوسط . یتعلق االختراع بتوفیر طریقة وجھاز إلدارة إعادة استخدام وسط السلكي

الالسلكي على تحدید، عند نقطة وصول، إمكانیة السماح بإعادة استخدام الوسط الالسلكي بواسطة واحدة أو أكثر من المحطات 
ً على اإلرسال، عند تحدید السماح بإعادة االستخدام، مؤشر بأنھ .(BSS) في مجموعة الخدمة األساسیة تشتمل الطریقة أیضا

تشتمل الطریقة أیضاً على تحدید واحد أو . یمكن السماح إلعادة استخدام الوسط الالسلكي للمحطات التي تستوفي معیار معین
رسال واحد أو أكثر من متغیرات إعادة االستخدامتشتمل الطریقة أیضاً على إ. أكثر من متغیرات إعادة االستخدام

(57)
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٢٠١٨٠٣٠٤٥٠ (21) -27

١٤/٠٣/٢٠١٨ (22)

مصر-ھبة الرحمن أحمد حافظ مصطفى  (71)

ھبة الرحمن أحمد حافظ مصطفى (72)

(74)

وحدة صناعیة لتقسیة ومعالجة مواد النانو باللیزر (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 21 D  1/09;B 23 K  26/38 (51)
وحدة صناعیة لمعالجة المواد النانومتریة والمیكرومتریة لتحسن خواصھاالفیزیقیة والمیكانیكیة بواسطة تعریضھا ألشعة اللیزر؛ 

ور ، حامل مستطیل الشكل عملیة المعالجة تتم من خالل جھاز المعالجة باللیزر ویتركب من تارة معدنیة دائریة مزودة بموت
،جوانب معدنیة متحركة ،تجاویف تثبیت العینات عبارة عن فواصل معدنیة تتسع وتضیق بحسب أبعاد المشغولة عن طریق دمج 
التجاویف راسیا وتحریك الجوانب ، وبھاحاجز أمامي وخلفي اسود ماص ألشعة اللیزر،مزود بتجویف سفلي لتخزین الحاجز 

حیث یتم تحریك الحاجز ووضعھ في التجویف للسماح ألشعة اللیزر بالنفاذ ،وبالوحدة تدریج مقسم بحسب األسود عند المعالجة
.قطر شعاع اللیزر أو عرضھ ، كما وجد بھ حواجز تقسیم و ذراعي تثبیت خلفیة ویتم تشغیل اللیزر والجھاز إلتمام المعالجة

(57)

٢٠١٨٠٣٠٥١٠ (21) -28

٢٢/٠٣/٢٠١٨ (22)

QUALCOMM INCORPORATED  - USA (71)

WEI, Yongbin-CHEN, Wanshi-LEI, Jing; -GAAL, Peter; -XU, Hao; -
WANG, Xiaofeng-FAKOORIAN, Seyed Ali Akbar-WANG, Renqiu-
VAJAPEYAM, Madhavan Srinivasan-RICO ALVARINO, Alberto-
MONTOJO, Juan

(72)

سمر أحمد اللباد  (74)

إشارات تزامن لعملیة ضیقة النطاقتصمیم  (54)

15/247,355-62/234,554 - PCT/US2016/048973 (31)

25.08.2016. - 29.09.2015. - 26/08/2016 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 J  11/00;H 04 W  56/00;H 04 L  27/26 (51)
یات لتصمیم إشارات تزامن لعملیة ضیقة النطاق، حیث یمكن استخدامھا للنشر تعلق االختراع الحالي في جوانب منھ بتوفیر آلی

تشتمل .(BS) یتم توفیر طریقة تمثیلیة للعملیات التي قد یتم تنفیذھا بواسطة محطة قاعدة. بنطاق حمایة/ في النطاق/ المستقل
سل شفرات أول وشفرة تغطیة مستخدمة مع تستخدم تسل(PSS) الطریقة التمثیلیة بوجھ عام على تولید إشارة تزامن أولیة

(SSS) تسلسل الشفرات األول على عدد أول من الرموز في واحد أو أكثر من اإلطارات الفرعیة، لتولید إشارة تزامن ثانویة
في SSSوPSS على أساس تسلسل شفرات ثان على عدد ثان من الرموز في واحد أو أكثر من اإلطارات الفرعیة، وإرسال

تتصل على واحد أو أكثر من مناطق النطاق الضیق في (UE) ین الفرعیین األول والثاني إلى نوع أول من معدة مستخدماإلطار
.عرض نطاق نظام أعرض

(57)



٢٠١٨٠٤٠٦٧٧ (21) -29

٢٣/٠٤/٢٠١٨ (22)

Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co. Ltd. - CHINA (71)

LUO, Bangyi-ZHANG, Ziquan-WANG, Leichun-ZHOU, Xiaohui (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

ناقل زجاجات، آلیة قابض زجاجات، تجمیعة قابض زجاجات لماكینة تعبئة (54)

201510738538.7-201520868786.9-201520874166.6 - PCT/CN2016/098986 (31)

04.11.2015. - 04.11.2015. - 04.11.2015. - 14/09/2016 (32)

CN - CN - CN - CN (33)

Int.Cl.8-B 67 C  3/24;B 65 G  17/12 (51)
یتعلق االختراع الحالي بتوفیر ناقل زجاجات لماكینة تعبئة، یشتمل على العدید من أزواج أعضاء قابضة للزجاجات وآلیة ناقل 

جاجات، من خالل آلیة نمطیة للغلق والفتح، مع سلسلة نقل من آلیة ذات سلسلة دّوارة، ویتم تثبیت زوج من األعضاء القابضة للز
آلیة تزامن ،V یتم تزوید اآللیة النمطیة للفتح والغلق بدعامة دّوارة یمكن فتحھا على شكل حرف. الناقل ذات السلسلة الدّوارة

عضو القابض للزجاجات وقوة ذاتیة االستعادة المفتوح، آلیة مرنة مھیأة لتوفیر قوة قابضة للزجاجات مع الV مھیأة لتحدید الشكل
یتم توفیر آلیة مھیأة لفتح األعضاء القابضة للزجاجات على التوالي عند مكان . المفتوح، وآلیة استرداد قوة خارجیةV للشكل

عاون مع آلیة دخول الزجاجات ومكان خروج الزجاجات من ناقل الزجاجات، واآللیة المھیأة لفتح األعضاء القابضة للزجاجات تت
یمكن بسرعة لناقل الزجاجات فتح أو غلق األعضاء القابضة للزجاجات على آلیة . استرداد القوة الخارجیة لتوفیر قوة خارجیة

الناقل ذات السلسلة الدّوارة مباشرة، بالتالي یتم تحسین كفاءة النقل وسرعتھ، تخفیف حمولة محرك، وتبسیط بناء ذراع روبوتي 
.و غلق األعضاء القابضة للزجاجات في ماكینة التعبئةوالبناء لفتح أ

(57)

٢٠١٨٠٥٠٨٥١ (21) -30

٢١/٠٥/٢٠١٨ (22)

ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG - Austria (71)

KUNZ, Johann (72)

سمر أحمد اللباد  (74)

حاویة تشمل تجویف في جدار الحاویة (54)

01719/15  - PCT/EP2016/078685 (31)

25.11.2015. - 24/11/2016 (32)

CH -  EP (33)

Int.Cl.8-B 65 D  79/02 (51)
على جدار ) 12(یحدد جزءاً داخلیاً للحاویة، ومخرج ) 13(تشمل جدار حاویة ) 11(یتعلق االختراع الحالي بحاویة بالستیكیة 

یبرز في الجزء الداخلي للحاویة ویتم توفیره ) 15(یتم تشكیل تجویف ). 11(ة الحاویة لسكب منتج محتوى في الحاویة البالستیكی
(19(من خالل ثقب اإلدخال ) 15(، یُمكن الوصول إلى التجویف المذكور )13(على جدار الحاویة ) 17(لتلقي عنصر وظیفي 

(57)

22
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٢٠١٨٠٦٠٩٦٧ (21) -31

١٣/٠٦/٢٠١٨ (22)

مصر -أمیرة صالح محمود أحمد-٢مصر- علیا والبحوث جامعھ االسكندریھمعھد الدراسات ال-١
مصر- اشرف السید مرسي- ٥مصر -ایمان علي فضل- ٤مصر - ھشام زكي ابراھیم-٣

(71)

اشرف السید مرسي-٤ایمان علي فضل-٣ھشام زكي ابراھیم- ٢أمیرة صالح محمود أحمد-١ (72)

سكندریةنقطة اتصال جامعة اال (74)

طریقة لتحضیر اغشیة التناضح العكسي من النانوسیلیلوز المحضر من قش االرز وحطب القطن  (54)

 - (31)

 - (32)

(33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/00 (51)
وحطب القطنیتعلق الطلب الحالي بطریقة لتحضیر اغشیة التناضح العكسي من النانوسیلیلوز المحضر من قش االرز .

استخالص السیلیلوزمن قش االرز وحطب القطن وتحویلھ الى نانوسیلیلوز ثم نانوسیلیلوز اسیتات واستخدامھ كغشاء للتناضح 
العكسي وتحلیة المیاة المالحة وعند قیاس خصائص ھذه االغشیة وجد انھا ذو كفاءة عالیة من حیث طرد االمالح تصل الى 

في حالة قش االرزوانھا ذو مقاومة عالیة لمنع ادمصاص المواد الغیر مرغوب فیھا % 99.3فى حالة حطب القطن و% 98.4
وكذلك المحلول البروتیني علي سطح الغشاء

(57)

٢٠١٨٠٩١٤١٧ (21) -32

١٠/٠٩/٢٠١٨ (22)

JUSHI GROUP CO., LTD - China (71)

ZHANG, Lin  - CAO, Guorong -ZHANG, Yuqiang -  XING, Wenzhong -
HONG, Xiucheng

(72)

سمر احمد  اللباد (74)

تركیبة ألیاف زجاجیة عالیة األداء، وألیاف زجاجیة، مواد مركبة منھا (54)

201610145901.9  - PCT/CN2016/076886 (31)

15.03.2016. - 21/03/2016 (32)

CN - CN (33)

Int.Cl.8-C 03 C  13/00;C 03 C  3/095;C 03 C  13/02 (51)
المحتوى، معبر عنھ بنسبة . یتعلق االختراع الحالي بتركیبات ألیاف زجاجیة عالیة األداء، وألیاف زجاجیة ومواد مركبة منھا

من Al2O3(، 0.05-8%) منSiO2(، 12-24%) من% 64-52الوزن، لكل مكون من مكونات األلیاف الزجاجیة كما یلي 
أكثر من ،(K2O) + (Na2O) + (Li2O) من% 2,5أقل من ،)Gd2O3) + (La2O3) + (Y2O3) ثالث أكسید الیتریوم

أقل من ،(MgO) من% 13أقل من ،(CaO) من2-14% ،(SrO) + (MgO) + (CaO) من10-24% ،(K2O) من% 1
مل المرونة للزجاج تعمل التركیبة تحدیداً على زیادة القوة المیكانیكیة ومعا،)Fe2O3) من% 1,5وأقل من ،)TiO2) من% 2

بصورة ملحوظة، تقلل بصورة ملحوظة درجة حرارة التسییل ودرجة حرارة تشكیل الزجاج، وتحت ظروف متساویة ، تقلل 
أن التركیبة مناسبة على وجھ الخصوص إلنتاج فرن . بصورة ملحوظة معدل التبلر، الضغط السطحي ومعدل الفقاعات للزجاج 

.ونة عالي لأللیاف الزجاجیة التي لھا معدل فقاعات منخفضالحوض ذو قوة عالیة ومعامل مر

(57)



٢٠١٨٠٩١٥٣٤ (21) -33

٢٧/٠٩/٢٠١٨ (22)

JUSHI GROUP CO,. LTD - CHINA (71)

SHEN, Peijun  -ZHANG, Yuqiang - CAO, Guorong (72)

سمر احمد  اللباد (74)

ج من ألیاف زجاجیةطریقة لتسخین قناة زجاج سائل لفرن صھری (54)

201610695498.7  - PCT/CN2016/098470 (31)

19.08.2016. - 08/09/2016 (32)

CN - CN (33)

Int.Cl.8-C 03 B  7/06;C 03 B  5/16 (51)
مریر غاز تشتمل الطریقة على ت. یتعلق االختراع الحالي بطریقة لتسخین قناة زجاج سائل لفرن بصھریج من ألیاف زجاجیة

، حیث یكون معدل )2(وزجاج سائل ) 3(الحتراق لتسخین حیز القناة ) 3(، في حیز قناة )1(أكسجین ووقود، عن طریق حارق 
تكون .D= (VF-VOX)/ VF بحیث یكون الفرق في السرعة النسبیةVOX ومعدل تدفق غاز األكسجینVF تدفق الوقود

تستخدم طریقة . أو أكثر% 25إلى D ویتم اإلبقاء على فرق السرعة النسبیةدرجة مئویة،500، 1-درجة حرارة القناة صفر
احتراق أكسجین نقي لتسخین قناة فرن بصھریج لتقلیل انبعاث الغاز المھدر وفقد الحرارة، وبالتالي تحقیق أھداف الحفاظ على 

تحكم في معدل تدفق الوقود، وفرق السرعة یمكن ال. الطاقة، وانبعاثات الكربون المنخفضة، وتحسین مالئمة البیئة الصدیقة
.النسبیة، والمتغیرات ذات الصلة وفقاً لدرجة حرارة القناة، وتوفیر تجانس ممتاز وتحكم دقیق في درجة حرارة القناة

(57)

٢٠١٨١٠١٥٥٧ (21) -34

٠١/١٠/٢٠١٨ (22)

JOHNSON MATTHEY DAVY TECHNOLOGIES LIMITED - Britain (71)

LORD, Adrian-SMIDT, Martin Lucas-SHAH, Atul Manilal (72)

عمرو  الدیب (74)

عملیة لتقطیر خلیط ألدھید یحتوى على ألدھید مستقیم السلسلة وألدھید متفرع السلسلة (54)

1606981.7 - PCT/GB2017/051041 (31)

21.04.2016. - 13/04/2017 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-B 01 D  3/14;C 07 C  47/02;C 07 C  45/82 (51)
عملیة تقطیر خلیط الدھید من األلدھید المكون من األلدھید المستقیم السلسلة والمكون من سلسلة متفرعة السلسلة یتم وصفھ فى 

ول؛ تشغیل وعاء الفصل إمداد التغذیة المشتمل على خلیط األلدھید إلى وعاء فصل أ: الطریقة التي تشتمل علیھا ھذه العملیة
األول عند درجة حرارة أولى وضغط أول بحیث یتم الفصل التیار األول الذي یحتوي على ألدھید مستقیم السلسلة من وعاء 
الفصل األول المذكور وتزوید التیار األول بالتیار األول إلى وعاء فصل ثان؛ تشغیل وعاء الفصل الثاني المذكور عند درجة 

غط ثان بحیث یتم الفصل؛ استخالص تیار منتج یحتوى على األلدھید المستقیم السلسلة والتیار الثاني الذي حرارة ثانیة وض
یشتمل على مكونات عالیة الغلیان من وعاء الفصل الثاني المذكور، وتوصیل التیار الثاني المذكور إلى وعاء فصل ثالث 

ثالث بحیث یحدث الفصل؛ و إستخالص تیار ثالث یتضمن خلیط التشغیل وعاء الفصل الثالث عند درجة حرارة ثالثة وضغط
.األلدھید من وعاء الفصل الثالث المذكور وإعادة إدخال التیار الثالث المذكور إلى وعاء الفصل األول

(57)
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٢٠١٨١٠١٦٤٢ (21) -35

١٥/١٠/٢٠١٨ (22)

MULTI - CHEM GROUP , L L C - USA (71)

LAN, Qiang-MONTEIRO, Deepak, Steven-CEGLIO, Mark, Paul-
KRISHNAMURTHY, Pushkala-ACOSTA, Erick, J.

(72)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

مثبطات ھیدرات مزدوجة األجزاء الرأسیة وطرق التثبیط (54)

 - PCT/US2016/028215 (31)

 - 19/04/2016 (32)

US (33)

Int.Cl.8-C 07 C  233/04;C 09 K  8/52 (51)
في أحد . یتعلق االختراع الحالي بتركیبات وطرق التثبیط بھذه التركیبات، على سبیل المثال، لتثبیط تََكّون تكتالت ھیدرات الغاز

ن إدخال تركیبة مثبط ھیدرات تشتمل على مركب في مائع، حیث یشتمل المركب على اثنین م: التجسیدات، تشتمل الطرق على
.شطور الكاتیون غیر اآللفة للماء، جزء ذیلي آلف للدھون، واثنین من شطور الربط

(57)

٢٠١٨١٢١٩٥٧ (21) -36

٠٦/١٢/٢٠١٨ (22)

SIEMENS ENERGY, INC.-USA (71)

KULKARNI, Anand A.- BOUDIN, Dustin C. -HATCHER JR., Clifford -
LICATA, Kevin

(72)

بادسمر احمد  الل (74)

جھاز تصویر حراري بالومض لفحص مكونات تربین (54)

15/180,364  - PCT/US2017/034968 (31)

13.06.2016. - 30/05/2017 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-G 01 J  5/00;G 01 J  5/04;G 01 N  25/20;G 01 J  5/52;G 01 J  5/08 (51)
لتولید صورة باآلشعة تحت الحمراء لمكون تربین موجود داخل ) 40(تصویر حراري بالومض یتعلق االختراع الحالي بجھاز 

في الفتحة حیث یولد ) 50(یوجد مصدر ومض ). 48(یحتوي على فتحة ) 46(یتضمن الجھاز صندوق ومض ). 10(تربین 
ً مس. مصدر الومض نبضة ضوئیة والتي تعمل على تسخین مكون التربین تشعر لآلشعة تحت الحمراء یتضمن الجھاز أیضا

للكشف عن الطاقة الحراریة المنبعثة من مكون التربین حیث تنتقل الطاقة الحراریة المنبعثة من خالل الفتحة إلى مستشعر ) 42(
اآلشعة تحت الحمراء لتتیح تولید صورة باآلشعة تحت الحمراء لمكون التربین

(57)
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٢٠١٩٠٣٠٤٢٤ (21) -37

١٤/٠٣/٢٠١٩ (22)

DAESAN BIOTECH -Korea - LEE , GYU  HONG - Korea - YU , GANG
SEON - Korea

(71)

LEE, Gyu Hong -YU, Gang Seon (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

جھاز إدخال حرف (54)

10-2016-0121857 - PCT/KR2017/009325 (31)

23.09.2016. - 25/08/2017 (32)

KR - KR (33)

Int.Cl.8-G 06 F  17/28;G 10 L  13/08;G 06 F  3/0489;G 06 F  3/01 (51)
characterوحدة إدخال حرف: یشتمل علىcharacter input apparatusیتعلق االختراع الحالي بجھاز إدخال حرف

input unitإلدخال حرف ووحدة عرض حرف character display unitم إدخالھ على شاشة لعرض الحرف الذي ت
ُمجمعة character input units یتألف جھاز إدخال الحرف من واحدة أو أكثر من وحدات إدخال الحرف.display العرض

إلدخال ُمدخالت من حرف لغة ووحدة language input unit بواسطة وحدة إلدخال حرف، یتم تقسیمھا إلى وحدة إدخال لغة
ق بالوظیفة وُمقسمة إلى جزء إدخال حرف أیمن، جزء إدخال حرف أیسر، جزء إدخال حرف إدخال عناصر أخرى فیما یتعل

علوي، جزء إدخال حرف سفلي، وجزء إدخال حرف مركزي فیما یتعلق بالمواضع الذي یسمح بإدخال متزامن للحروف من 
وواحدة أو أكثر من وحدات إدخال language input units اثنتین أو أكثر من اللغات، واثنتین أو أكثر من وحدات إدخال اللغة

عناصر أخرى تكون دائماً موجودة بوحدة إدخال الحرف وحروف من مجموعة من اللغات یتم دائماً عرضھا بوحدة إدخال 
.الحرف لیتم بشكل متزامن إدخال الحروف من اثنتین أو أكثر من اللغات بدون تفعیل تحویل اللغة

(57)
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٢٠١٩٠٣٠٤٦١ (21) -38

٢١/٠٣/٢٠١٩ (22)

CASALE SA - Switzerland (71)

OSTUNI, Raffaele  - GRANGER, Jean François  -FRANCESCHIN, Giada
-BIASI, Pierdomenico

(72)

سمر احمد اللباد (74)

عملیة إلنتاج حمض النتریك (54)

16190504.7 - PCT/EP2017/065882 (31)

23.09.2016. - 27/06/2017 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 01 D  53/047;C 01 C  1/04;C 01 B  21/26;B 01 D  53/94 (51)
یتعلق االختراع الحالي بعملیة متكاملة لتخلیق األمونیا وحمض النتریك، تتضمن تخلیق حمض النتریك یشمل ذلك الخطوات 

) 13(لألكسدة التحفیزیة، والحصول على تیار غازي یحتوي على أكاسید النیتروجین ) 10(ع تیار من األمونیا إخضا) أ: التالیة
) 17(وغاز متخلف ) 16(إخضاع التیار الغازي المذكور لعملیة امتصاص أكاسید النیتروجین، وتوفیر حمض النتریك ) ؛ ب

) 17(إخضاع جزء على األقل من الغاز المتخلف األول المذكور ) یحتوي على أكاسید النیتروجین والنیتروجین المتبقي؛ ج
، وتشتمل على تخلیق األمونیا عن ) 18(لعملیة إزالة أكاسید النیتروجین، وتوفیر الغاز المتخلف المستنفد ألكاسید النیتروجین 

تخلیق األمونیا ، حیث یتم یشتمل على الھیدروجین والنیتروجین في حلقة) 126،226(طریق التحویل التحفیزي لغاز تعویض 
من الغاز المتخلف الثاني المذكور كمصدر للنیتروجین للحصول على غاز ) 21د ،18ب ، 18(استخدام جزء على األقل 

)126،226(التعویض المذكور 

(57)
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٢٠١٩٠٤٠٥٢٣ (21) -39

٠١/٠٤/٢٠١٩ (22)

Nafigate Corporation, A.S.- Czech Republic (71)

MARES, Ladislav; CZ-YALCINKAYA, Baturalp (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

طریقة لترسیب طبقة من ألیاف نانو بولیمریة تم تحضیرھا عن طریق التدویم اإللكتروستاتیكي 
الطبقات تم تحضیرھا لمحلول بولیمر أو مصھور على مواد غیر موصلة للكھرباء، وتركیبة متعددة 
بھذه الطریقة لتحتوي على طبقة واحدة على األقل من األلیاف النانو البولیمریة

(54)

PV 2016-622 - PCT/CZ2017/050047 (31)

06.10.2016. - 04/10/2017 (32)

CZ - CZ (33)

Int.Cl.8-B 01 D  39/16;D 01 D  5/00;B 32 B  5/26 (51)
من ألیاف نانو بولیمریة تم تحضیرھا عن طریق التدویم اإللكتروستاتیكي ) ٣(الحالي بطریقة لترسیب طبقة یتعلق االختراع

أثناء التدویم اإللكتروستاتیكي لمحلول بولیمر أو مصھور یتم ). ٤(لمحلول بولیمر أو مصھور على مواد غیر موصلة للكھرباء 
من مادة الصقة منصھرة بالحرارة لھا وزن أساسي من ) ٢(على طبقة متقطعة من األلیاف النانو البولیمریة ) ٣(ترسیب الطبقة 

، )٤(وبعدئذ یتم تغطیتھا بمادة غیر موصلة للكھرباء ) ١(، مترسبة على مادة تحتیة موصلة للكھرباء ٢متر/ جم٣٠إلى ٢
وعند درجة حرارة مرتفعة، ٢سم/ نیوتن١٥إلى ١٠عندئذ یتم تصفیح التركیبة التي تم تحضیرھا بھذه الطریقة عند ضغط من 

أعلى من درجة حرارة تلیین المادة الالصقة المنصھرة بالحرارة وفي نفس الوقت أقل من درجة حرارة تلیین األلیاف النانو 
الل البولیمریة، حیث أنھ أثناء التصفیح یتم تحویل المادة الالصقة المنصھرة بالحرارة إلى حالة بالستیكیة أو سائلة وتنفذ من خ

وبعد ) ٤(أو إلى البناء الداخلي للمادة غیر الموصلة للكھرباء /من األلیاف النانو البولیمریة إلى السطح و) ٣(كامل ُسمك الطبقة 
، مما یعزز )٤(بربط األلیاف النانو البولیمریة مع ھذه المادة غیر الموصلة للكھرباء ) ٣(تصلب المادة الالصقة، تقوم الطبقة 

یتعلق االختراع أیضاً بتركیبة متعددة الطبقات تم تحضیرھا بھذه الطریقة.األلیاف النانو البولیمریةمن ) ٣(الطبقة  .

(57)
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٢٠١٩٠٤٠٥٤٣ (21) -40

٠٣/٠٤/٢٠١٩ (22)

STARLINGER & CO GESELLSCHAFT M.B.H - Austria (71)

FURST, Herbert (72)

اللباد سمر أحمد (74)

جھاز وطریقة إلغالق طرف مفتوح خاص بجسم أنبوبي (54)

GM 50211/2016  - PCT/AT2017/060261 (31)

14.10.2016. - 12/10/2017 (32)

AT - AT (33)

Int.Cl.8-B 29 C  65/00;B 31 B  150/10;B 65 D  33/16;B 31 B  160/20;B 31
B  70/00;B 31 B  150/20

(51)

، یتم نقلھ مسطًحا مستقیًما من )3(خاص بجسم أنبوبي ) 2(وطریقة إلغالق طرف مفتوح ) 1(یتعلق االختراع الحالي بجھاز 
. الخاص بالجسم األنبوبي) 7(یكون مستعرض على االتجاه الطولي ) 6(في اتجاه نقل مستعرض ) 5(خالل ناقل مستعرض 

بشریط مادة ) 3(الخاص بالجسم األنبوبي ) 2(مصممة لتغطیة الطرف المفتوح تكون) 8(على وحدة تطبیق ) 1(یشتمل الجھاز 
بطریقة متداخلة، بحیث ) 3(وتوصیل شریط المادة المذكور بالجسم األنبوبي U (10) أو الحرفV مطوي على ھیئة الحرف

الخاص بالجسم األنبوبي ) 2(وح ویغلق الطرف المفت) 2(عند الطرف المفتوح ) 3(بالجسم األنبوبي ) 10(یحیط شریط المادة 
تكون ذات جدران قابلة ) 11(على طیات جانبیة ) 3(، یشتمل الجسم األنبوبي )7(على كال الجانبین في االتجاه الطولي ). 3(

والتي، ) 9(كذلك على وحدة توصیل ) 1(یشتمل الجھاز ). 3(من الجسم األنبوبي ) 4(بین األقسام الرئیسة ) 19(للطي جانبیة 
، تقوم بتوصیل كل جدار )2(، وفي منطقة الطرف المفتوح )8(، یتم ترتیبھا أمام وحدة التطبیق )6(اتجاه النقل المستعرض في 

.(3(خاص بالجسم األنبوبي ) 4(بقسم رئیس ) 19(قابل للطي جانبي 

(57)

٢٠١٩٠٤٠٥٧٤ (21) -41

٠٨/٠٤/٢٠١٩ (22)

JANNY SARL - France (71)

JANNY Pierre (72)

سلوى میخائیل رزق (74)

جھاز الختیار الغازات لحاویة لتخزین المنتجات القابلة للتلف   (54)

16 60134 - PCT/FR2017/052823 (31)

19.10.2016. - 13/10/2017 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-B 65 D  81/20 (51)
لجو تخزین معدل أو محكم، یتمیز بإحتوائھ ) 100(غازات لحاویة محكمة الغلقالختیار ال) 1(یتعلق االختراع الحالى بجھاز 

) 4، 3(، الفتحتین االولى و الثانیة السابقة )5(و غشاء أول ) 4(، فتحة ثانیة )3(و على االقل فتحة أولى ) 2(على جسم مجوف 
بین الفتحة ) 2(یتم وضعھ داخل الجسم السابق )5(مع الخارج، الغشاء االول السابق ذكره ) 2(تربط داخل الجسم السابق ذكره 

، أو العكس، )4(إلى الفتحة الثانیة ) 3(بحیث تتدفق الغازات من الفتحة االولى ) 4، 3(االولى و الفتحة االنیة السابق ذكرھما 
) 101(ومة، إلى واحد مھیئ لیتم تأمینھ، بطریقة مخت) 1(، كما یتمیز بإن الجھاز )5(بالضرورة و تمر فقط خالل الغشاء االول 

.، أو بالعكس)101(من المثل عبر الجدار ) 4(، بطریقة تسمح بتدفق الغاز من الفتحة الثانیة )100(من جدران الحاویة 

(57)



٢٠١٩٠٤٠٦١٤ (21) -42

١٥/٠٤/٢٠١٩ (22)

VIASAT, INC. - USA (71)

BUER, Kenneth  -PATEROS, Charles-RALSTON, William (72)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

اتصاالت على شكل حزم على أساس أرضي باستخدام روابط وسیلة تغذیة مضاعفة فراغیا متزامنة 
بشكل مشترك

(54)

62/411,377 - PCT/US2017/057723 (31)

21.10.2016. - 20/10/2017 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 B  7/204;H 04 B  7/185 (51)
تعمل . تقدم النماذج تكوین حزم على أساس أرضي مع منافذ مضاعفة فراغیا متزامنة بشكل مشترك في نظام اتصاالت السلكیة

بعض النماذج في سیاق قمر صناعي لھ ھوائي وسیلة تغذیة آشعة مركزة الذي یتصل بالعدید من، أطراف منفذ موزعة جغرافیا 
. ائي مستخدم الذي یقوم بتوفیر اتصاالت مع أطراف المستخدم عبر حزم مستخدم مكونة، وھو)مثال، منفذ فردي لكل حزمة(

مثال، (یمكن أن تتصل أطراف المنفذ بإشارات وسیلة التغذیة التي تكون موزونة بالحزمة ومتزامنة بشكل مشترك مع الطور 
رات التزامن الرابط العلوي األمامیة لیتم على سبیل المثال، یمكن أن یتیح إشا). أو منارات استرجاع/وفقا لقمر صناعي و

استالمھا بشكل متزامن مع الطور بواسطة القمر الصناعي، ویمكن أن یتیح وزن الحزمة إلشارات الرابط السفلي األمامیة 
یمكن أن تقوم النماذج بتحقیق إعادة استخدام عرض نطاق ممتد خالل مضاعفة . لتندمج فراغیا لتكوین مستخدم حزم أمامیة

.فراغیة متزامنة بشكل مشترك التصاالت رابط وسیلة التغذیة

(57)

٢٠١٩٠٥٠٧٣٨ (21) -43

١٣/٠٥/٢٠١٩ (22)

CASALE SA - Switzerland (71)

RUGNONE, Luca; (72)

سمر احمد  اللباد  (74)

یوریا- عملیة لإلنتاج المتكامل للیوریا ونترات أمونیوم  (54)

16199479.3  - PCT/EP2017/072054 (31)

18.11.2016. - 04/09/2017 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 05 C  1/00 (51)
تفاعل األمونیا وثاني أكسید الكربون : یوریا، تشتمل على-یتعلق االختراع الحالي بعملیة متكاملة إلنتاج الیوریا ونترات أمونیوم

الیوریا ومواد غیر محولة، وتتضمن أیًضا استعادة المواد غیر المحولة في طور استعادة یحتوي على) 4(لتشكیل خلیط تفاعل 
الذي ) 19(أول عند ضغط أول وفي طور استعادة ثاٍن عند ضغط ثاٍن، حیث یتم تكثیف الغاز المنصرف المحتوي على األمونیا 

لمذكور، ویتم إعادة تدویر الغاز المنصرف المكثف تم اطالقھ من خالل طور االستعادة الثاني المذكور عند الضغط الثاني ا
إلى طور االستعادة األول المذكور) 20(المذكور  .

(57)
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٣٠٣١٨ (11) -1

٢٠١٤٠٣٠٤٤٦ (21)

٢٠/٠٣/٢٠١٤ (22)

ف  ،. كونینكلیجـك فیلیبس ن 

اى اى ، ایندھوفن ، ھولندا٥٦٥٦- ،ان ال٥ھاى تیك كامبوس 
(71)

شارلیس لیوناردوس كورنیلیوس ماریا كنیبیلیر-تینریناتوس جوزیفس فان دیر فلیو (72)

(73)

(74)

جھاز وطریقھ لتحویل المدى الدینامیكى للصور (54)

         11182922.2-12160557.0-61/588,719 - PCT/IB2012/054985 (31)

27.09.2011. - 21.03.2012. - 20.01.2012. - 20/09/2012 (32)

EP - EP - US - IB (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/00;G 09 G  5/00 (51)
الستقبال ) 1701(ومستقبل اخر ، الستقبال اشاره الصوره یضم الصوره المشفره ) 201(جھاز معالجھ الصوره یضم مستقبل 

ي الدینامیكي لشاشھ حیث ان االشاره تضم مجال البیانات الذي یضم عرض مؤشر للمد) 107(بینات االشاره من شاشاه عرض 
ومؤشر المدي الدینامیكي لشاشھ العرض یضم علي االقل تخصیص للضوء لشلشھ ، ) 107(معالج المدي الدینامیكي ، العرض 
مرتب لتولید مخرج للصوره بتطبیق نقل للمدي الدینامیكي للصوره المشفره ردا علي ) 203(معالج للمدي الدینامیكي ، العرض 

یخرج اشاره الصوره الخارجھ والتي تضم صوره المخرج الي ) 205(و المخرج ، كي لشاشھ العرض مؤشر المدي الدینامی
والتحویل یمكن عالوه علي ذلك ان یتم كرد علي المدي الدینامیكي لشلشھ العرض التاشیري كمرجع لشاشھ ، شاشھ العرض 

ن ان یستخدم لتولید صوره محسنھ عالیھ المدي واالختراع یمك، العرض المستھدفھ حیث ان الصضوره المشفره یتم تشفیرھا 
او العكس,LDR صوره منخفضھ المدي الدینامیكي، من كمثال (HDR) الدینامیكي

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣١٩ (11) -2

٢٠١٧٠٢٠٢٧٥ (21)

٢٠/٠٢/٢٠١٧ (22)

، أنكجابانیز اورجانیزیشن فور میدكال دیفیز دیفلوبمنت

الیابان، ١٠٣٠٠٢٣كو ، طوكیو -، نیھومباشیھونشو ، شیو١١-٣-٢
(71)

شیجیوكي اوزاكي (72)

(73)

عمرو الدیب  (74)

محجم نتوء صمام (54)

                                  2014-182150 - PCT/JP2015/073197 (31)

08.09.2014. - 19/08/2015 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  2/76;A 61 F  2/24 (51)
یشمل محجم نتوء الصمام . لتحدید حجم نتوء صمام مقبلة لحجم صمام قلب) 100(یتعلق اإلختراع الحالى بمحجم نتوء صمام 

یقع على السطح ) 20(لیأتى فى إتصال مع نسیج حیوى، وسطح خلفى ) 10(سطح أمامى على شكل قوس دائرى ) 100(
بإزالة مقبض و جزء إرتباط للمقبض المذكور من ). 20(تبرز من السطح الخلفى ) 30(، وعقدة )10(لمقابل للسطح األمامى ا

، فإنھ من الممكن تقلیل .قابلة لإلمساك بواسطة كالب أو ملقط، إلخ) 30(محجمات نتوء صمام سابقة وبدالً من ذلك تشكیل عقدة 
.ى الوظائف الالزمةحجم محجم نتوء الصمام مع الحفاظ عل

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٠٣٢٠ (11) -3

٢٠١٧١٢٢١٦٨ (21)

٢٥/١٢/٢٠١٧ (22)

اركیما فرانس

فرنسا، كولومبي٩٢٧٠٠–ري دیھ ایستیني دیھ اورفي ، ف ٤٢٠
(71)

االین ویلھیلم- الیكساندر فیرموجین-روسانجیال بیري- فیلیب ھاجي (72)

(73)

عمرو مفید كمال الدیب (74)

.تركیب بولیمر ، طریقة تحضیره و استخدامھ (54)

                                  1556528 - PCT/EP2016/066346 (31)

09.07.2015. - 08/07/2016 (32)

FR - EP (33)

Int.Cl.8-C 08 K  3/00;C 08 L  33/12;C 08 L  27/06 (51)
و خاصة یتعلق االختراع الحالى بمساعد . یتعلق االختراع الحالى بمساعد تجھیز بولیمرى تركیبھ و عملیة تحضیره و استخدامھ 

و بصفة خاصة اكثر یتعلق . تجھیز بولیمرى و استخدامھ لبولیمرات لدنة بالحرارة محتویة حشو ھالوجین بدرجة عالیة 
یحتوى حشو ھالوجینى بدرجة عالیة مع مساعد تجھیز بولیمرى و تركیبھ و عملیة تحصیرهاالختراع الحالى بتركیب بولیمر

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٢١ (11) -4

٢٠١٦٠٥٠٨٥٧ (21)

٢٤/٠٥/٢٠١٦ (22)

یو بیھ ال لیمتد

الھند-٧٢١٦٠٢- ھالداي، ویست بینجال،.أجروكیمیكال بالنت، دورجاتشاك، میدنابور دیست
(71)

فیكرام راجنیكانت شروف- جیدیف راجنیكانت شروف-ھرمنجیلدو دي ابارسایدو جیلسون أولیفیرا (72)

(73)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

تركیبة مبیدة للفطریات و طریقة لمكافحة صدأ فول الصویا اآلسیوى (54)

                                  1336/KOL/2013 - PCT/IB2014/064891 (31)

26.11.2013. - 27/09/2014 (32)

IN - IB (33)

Int.Cl.8-A 01 P  3/00;A 01 N  37/34 (51)
، یتعلق االختراع الحالى باختیار مبید الفطریات المالمس لعدة مواضع من المجموعھ التى تتكون من مبیدات الفطریات النحاسیھ

مبیدات فطریات الجوانیدین ، كلوروثالونیل، مبیدات فطریات فثالیمید ، مبیدات الفطریات ثنائى ثیو كاربامیت، ر الكبریت عنص
، مثبط الكوینون الداخلى، یتم اختیار مبید الفطریات العام من مثبط الكوینون الخارجى. و اتحادات منھم ‘ دایثیانون‘ أنیالزین‘، 

.نازع الھیدروجین من السكسینات و اتحادات منھممثبط ، مثبط نزع المیثیل
(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٢٢ (11) -5

٢٠١٨٠٣٠٤٥٧ (21)

١٤/٠٣/٢٠١٨ (22)

انك ، بكتل ھیدروكربون تیكنولوجي سولیوشنز 

متحدة االمریكیةالوالیات ال، تى اكس ٦٥٠٣- ٧٧٠٥٦تي في ، ھوستون . بوست اواك بلفد ٣٠٠٠
(71)

سكوت ، الیكسندر -ریتشارد ، ھینفورد -دي، جون ، وارد  (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

أنظمة إخماد أسطوانة كوك متأخر وطرق لھا انبعاثات جویة منخفضة (54)

                                  62/221,501  - PCT/US2016/026699 (31)

21.09.2015. - 08/04/2016 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 10 B  39/04;C 02 F  9/02 (51)
یتعلق االختراع بأنظمة وطرق لتقلیل االنبعاث الجوي من أبخرة الھیدروكربون بواسطة تطایر أبخرة الھیدروكربون في 

البوصة المربعة بالمقیاس وبعد ذلك یتم تطایر أي أسطوانة الفیض حیث أن الضغط یقل بصورة اساسیة إلى صفر رطل على
أبخرة متبقیة في خزان الفیض حیث أن الضغط في خزان الفیض یتم تقلیلھ إلى صفر رطل على البوصة المربعة بالمقیاس 

.بواسطة قاذف للفیض
(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٢٣ (11) -6

٢٠١٨٠٥٠٧٣٢ (21)

٠٢/٠٥/٢٠١٨ (22)

.اكوا فیو انك

الوالیات المتحدة ، كالیفورنیا، ٩٢٨٨٦یوربا لیندا كالیفورنیا ١٠٧-٤٥٩یوربا لیندا بلیفد  ١٨٣٤٠
االمریكیة

(71)

سیركي ، جوس (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

ھنظام استحمام للمحافظة على الماء وتثبیتات لونیة حراریة تُستخدم ب (54)

                                  14/937,587 - PCT/US2016/033140 (31)

10.11.2015. - 18/05/2016 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 03 C  1/02;E 03 C  1/044;E 03 C  1/04 (51)
تدفق ماء بدرجة حرارة قابلة للضبط من تعلق االختراع الحالي بنظام توصیل ماء یتضمن صمام خلط قابل للتشغیل لتوصیل

مصدر ماء إلى وسیلة توزیع إلى األسفل من صمام الخلط؛ مؤشر لوني حراري، مقترن بشكل مائع بین صمام الخلط ووسیلة 
بشكل التوزیع، والذي یوفر عالمة مرئیة لتدفق الماء لھ درجة الحرارة الُمحددة ُمسبقاً التي تم تحقیقھا؛ وصمام تحویل، مقترن 

مائع بین صمام الخلط ووسیلة التوزیع، وقابل للتشغیل لتوجیھ تدفق الماء بشكل انتقائي سواء إلى وسیلة التوزیع أو إلى الوراء 
أو من الممكن أن یكون تركیبة لھا مدخل، ،PVC من الممكن أن یكون المؤشر الحراري أنبوب حراري لوني. إلى مصدر الماء

فیما بینھما، وحاجز موجود بین المدخل والمخرج بحیث یُحدد مسار التدفق الذي یتضمن PVC مخرج، عنصر حراري لوني
سطح داخلي للعنصر الحراري اللوني

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٢٤ (11) -7

٢٠١٨١١١٨٩٨ (21)

٢٧/١١/٢٠١٨ (22)

ام ال تي مینت السینج تكنولوجي

فرنسا، سانت شیموند  ٤٢٤٠٠ر زد اي دي كلز ماركت ریو میكل روند
(71)

جاكوب ، ھورست (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

وردة داعمة (54)

                                  16/00917 - PCT/FR2017/051419 (31)

07.06.2016. - 06/06/2017 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-F 16 G  3/08;F 16 B  43/00 (51)
. للوردة) ’7(یتعلق االختراع الحالي بوردة ذات شكل مستدیر عموماً وتستخدم لدعم رأس برغي، یخترق جذعھ الثقب المركزي 

.(10( ومرتفعات ) 9(عند رؤیتھا من منظور مستوي، یكون للحواف الخارجیة للوردة شكل جیبي ذي منخفضات  (57)

سنة٢٠: ةمدة الحمای



٣٠٣٢٥ (11) -8

٢٠١٧٠٢٠٢٧٦ (21)

٢٠/٠٢/٢٠١٧ (22)

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى

الوالیات المتحدة االمریكیة-وان بروكتر آند جامبل بالازا ، سینسیناتى ، والیة اوھایو 
(71)

ما، جیانز - زھاو، یوان -تان، ھونجسینج - مورت الثالث، ار ، باول -روى، شین  (72)

(73)

عمرو الدیب  (74)

جسیمات تنظیف مركبة و تركیبات تنظیف حبیبیة تحتویھا (54)

                                  PCT/CN2014/086800 - PCT/CN2015/086111 (31)

18.09.2014. - 05/08/2015 (32)

CN - CN (33)

Int.Cl.8-C 11 D 1/12;C 11 D  3/10;C 11 D  3/08 (51)
بالوزن من سلفونات الكیل بنزین % 50–35جسیم تنظیف مركب ذات نشاط سطحى متوسط المستوى، والذى یحتوى على 

5–بالوزن من كربونات فلز قلویة، و صفر % 60–40بالوزن من سیلیكا محبة للماء، و % 8–0.5و ،C10-C20 خطیة
جسیمات التنظیف المركبة ھذه تكون حرة التدفق مع محتوى رطوبة ضئیل أو بدون محتوى . من بناء الفوسفاتبالوزن % 

رطوبة، و متكون متشكلة بعملیة معادلة جافة بدون أى تجفیف الحق
(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٢٦ (11) -9

٢٠١٧١٠١٦٦٧ (21)

١١/١٠/٢٠١٧ (22)

انیكسیو ھنجارى زد ار تى

المجر-بودابست ١١١٧- اتش٢٠-٤. ارینى جوزیف یو
(71)

زولتان دوموتور-اتیال جریجاسز (72)

(73)

عمرو الدیب  (74)

برج تبرید ھجین (54)

                                  P1500204 - PCT/HU2016/000022 (31)

30.04.2015. - 22/04/2016 (32)

HU - HU (33)

Int.Cl.8-F 28 C  1/14 (51)
لھ ) 4(؛ حیث أن ھیكل البرج )4(لنظام تبرید ھجین؛ برج التبرید الھجین یشمل ھیكل برج ) 1(اإلختراع ھو برج تبرید ھجین 

أیضاً غطاء ) 1(لتبرید الھجین ؛ وحیث یشمل برج ا)1(لبرج التبرید ) 5(إرتفاع على األقل أكثر مرتین من إرتفاع دلتا التبرید 
) 8(الھواء المحیط المتدفق بإتجاه الخالیا الرطبة ) 12(، ویفصل الغطاء الداخلى )11(یحدد مساحة أنبوب ھواء ) 12(داخلى 

.(4(الھواء المسّخن الذى یدخل ھیكل البرج 
(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٢٧ (11) -10

٢٠١٢١٢٢١٦٠ (21)

٣١/١٢/٢٠١٢ (22)

ھبھ الرحمن احمد حافظ مصطفى الصباغ

جمھوریھ -القاھره-٨شقھ ٤الدور -الملك الصالح- ارض السادات-ش الزبیر بن العوام ١٣
مصر العربیھ

(71)

ھبھ الرحمن احمد حافظ مصطفى الصباغ (72)

(73)

(74)

باشعھ اللیزرفرن الصھر النظیف للمواد (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 23 K  26/00;C 23 C  14/34;C 23 C  14/08 (51)
فھ وحده للصھر النظیف صدیقھ للبیئھ ال ینتج عنھا عوادم ضاره وال تغییر التركیب الكیماوي للماده المصھوره ومناسبھ لكا

تعمل الوحده بواسطھ استغالل الطاقھ الموجوده في الفوتونات . انواع السبائك والفلزات النقیھ واللدائن والمواد السیرمیكیھ
الضوئیھ الشعھ اللیزر حیث تمتص الماده المصھوره طاقھ من الفوتونات مساویھ للطاقھ الكامنھ لالنصھار فتتحول الماده من 

الفرن یتكون من غالف علي صوره كرویھ لتقلیل الفقد في الطاقھ بھ ثالث مداخل لشعاع اللیزر . لسائلھالحالھ الصلبھ الي الحالھ ا
وتتوزع مداخل االشعھ علي قاعده منشور ثالثي وتتجمع االشعھ الثالث في قمھ المنشور حیث تقع بوتقھ الصھر وتكیف درجھ 

.من الھواء لمنع التاكسدحرارتھا لمنع التصلد والوحده معزولھ حراریا ویتم تفریغھا

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٢٨ (11) -11

٢٠١٥٠٧١١٩٣ (21)

٣٠/٠٧/٢٠١٥ (22)

مدینة االبحاث العلمیھ والتطبیقات التكنولوجیھ

جمھوریة مصر العربیة-االسكندریھ - مدینة برج العرب الجدیده 
(71)

حسن شكرى حسن-مروه فاروق محمود -ھالھ فخرى السعید -د دمحم رمضان عبد المجی (72)

(73)

حسین على حسین جاد  (74)

تطعیم كوبولیمر من مادتي االكریلونیتریل والبیرول بمادة الزركونیوم ذات الحبیبات النانومتریھ 
واستخدامھا

كعامل مضاد للمیكروبات ومعالجة میاه الصرف الصناعي
(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 01 G  25/02;C 09 C  3/08;C 08 K  9/00 (51)
polyمنco-polymerوتم تحمیلھا علىsol-gelالمحضره بطریقھnano-zirconiaتم تحضیر متراكب مبتكر من ماده

acrylonitrile and poly pyrrole للحصول على متراكب ذو جزیئات دائریھ نانومتریھ باالضافھ الى تحضیر غشاء
وتم اختبار كفاءة كال من المتراكب phase inversion technique صناعى من نفس المتراكب المكون باستخدام طریقھ

لجزیئات عند درجھ حراره بالنسبھ ل% 96والغشاء المحضرین على ازالھ االصباغ فوجد انھا قد وصلت لنسبھ ازالھ للون 
بعد ذلك تم عمل توصیف .وقد اوضحت الصور المرفقھ ذلك% 100س ووصلت نسبھ ازالھ اللون فى الغشاء الى تقریبا 75°

والتى اوضحت واظھرت الشكل االستثنائى للجزیئات الدائریھ المتماثلھ للمتراكب SEM كامل للمتراكب المحضر باستخدام
نانومتر مما یزید من مساحھ السطح المعرض لالمتصاص وبالتالى 75-55لذى یتراوح ما بین المكون ومدى صغر حجمھا ا

انھ ذو طبیعھ اسفنجیھ ومسامیھ عالیھ SEM ازالھ اكبر كمیھ ممكنھ من االصباغ اما بالنسبھ للغشاء المحضر فقد اظھرت صور
. مما یزید من كفائتھ

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٠٣٢٩ (11) -12

٢٠١٦٠٣٠٤٨٢ (21)

٢١/٠٣/٢٠١٦ (22)

المركز القومى للبحوث

جمھوریھ - الدقى-مكتب اتصال براءات االختراع -المركز القومى للبحوث -شارع البحوث ٣٣
مصر العربیھ

(71)

امیره عبد -ابراھیم عبد الثالوث ھرمینا -على على حبیش-حنان شعبان عبد الھادى دمحم شعبان 
اسماء على على دمحم  شاھین-المعطي راغب 

(72)

(73)

نقطة اتصال براءات االختراع بالمركز القومى للبحوث  (74)

طریقھ لتحضیر ھجن لونیة من المتراكبات النانونیة لصبغات االحواض مع الطمى الطبیعي لطباعة 
المنسوجات 

(54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-D 06 P  1/22;D 06 P  5/20;D 06 P  1/673 (51)
في محلول مائي مع ) االندیجو الزرقاء( عن طریق خلط صبغة االحواض ) في حجم النانو(طریقة لتحضیرھجن لونیة

للحصول علي صبغات في حجم Ultrasonic processor وتعریضھا لجھازMontmorillonite K10 الطبیعيالطمي
والطمي باستخدام وقد تم اثبات حدوث التفاعل الكیمیائى بین الصبغة.امكن تطبیقھا علي القماش بطریقة الطباعة البجمنت.النانو

ي طباعة الوان وعلیھ قد تم االستغناء عن المواد الكیمیائیة الضارة التي تستخدم فو كذلك بالطریقة الكیمیائیةIR طیف االشعة
.Binder سواء في وجود او عدم وجود مواد رابطةبالھجن الملونةاالقمشة المختلفةوتم تلوین.صبغات االحواض

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٣٠ (11) -13

٢٠١٦١٠١٦٢١ (21)

٠٣/١٠/٢٠١٦ (22)

السید العربى سالم على 

جمھوریھ مصر العربیة-بلوك  ھ - ٧قطعة - وبرتاك٢٤طقة من-االسماعیلیة  
(71)

السید العربى سالم على  (72)

(73)

(74)

بالمجال المفتوح والمغلق، طریقة للتخلص من انبعاثات االتربة واالبخرة العضویة بمحطات تعمل  (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-F 24 F  3/16;B 01 D  45/02 (51)
التي بالمجال المفتوح والمغلق، یتعلق االختراع الحالي بطریقة للتخلص من انبعاثات االتربة واالبخرة العضویة بمحطات تعمل 

مرحلة : لمرحلة الثالثةامیكانیكياالھتزاز ال: مرحلة دخول المسار المرحلة الثانیة: المرحلة االولي:تشتمل المراحل االتیة
لمرحلة النھائیة خروج العادما(ضغط القمة(بدایة الخروج : لمرحلة الرابعةاالدخول بالنظام االتزاني (57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٣١ (11) -14

٢٠١٧٠١٠١٢٥ (21)

٢٣/٠١/٢٠١٧ (22)

المركز القومى للبحوث

جمھوریة مصر العربیة-الجیزة -الدقى -رع البحوث شا٣٣
(71)

جافل سولوفیسكي-أحمد محمود شعبان- ھبھ عبد هللا دمحم عبد هللا -مروه سعید دمحم إبراھیم شلبي (72)

(73)

مكتب اتصال براءات االختراع –المركز القومى للبحوث  (74)

نع السكر بالتخمر الالھوائي للبكتیریامفاعل النتاج ھیدروجین نقى من مخلفات مصا (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-C 12 P  1/04;C 12 M  1/107 (51)
تم تصمیمھ . یاللبكتیریتعلق اإلختر اع الحالي بمفاعل النتاج الھیدروجین النقي من مخلفات مصانع السكر بالتخمر الالھوائي

و لضمان ، قاعدة مجوفھ تحمل ملفات التسخینبحیث یعطي أعلي إنتاجیھ للھیدروجین فھو یتكون من إناء من اإلستنلس ستیل لھ
إستمرار إنتاج الھیدروجین نقیا مع إمكانیة التحكم في التخلص من البكتیریا المیتھ وإمداد المفاعل ببكتیریا نشطھ دون الحاجھ 

تزوید المفاعل بقالب میكانیكي یحمل البكتریا النشطھ ولھ موتور للتحكم في عدد لفاتھ و لھ ریشھ قابلھ ة اإلنتاج تمإلي وقف عملی
سحبھا إلزالة البكتیریا المیتھ و للثني و یتم التقلیب في قاعده تشبھ المظلھ المقلوبھ قابلھ للثني بھا مكان للبكتریا المستھلكھ و یمكن

لضبط األس الھیدروجیني ودرجات الحرارة أثناء عملیة ھذا إلي جانب أن المفاعل مزود بحساسات. النشطھ إمدادھا بالبكتیریا
یتصل المفاعل بوحدة لفصل الغازات بإستخدام األغشیھ . لھ اعلي درجھ نقاء التشغیل والتي تضمن إنتاج غاز ھیدروجین

مصمم بحیث یمكن تعدیلھ لیصلح للتطبیق الصناعي أو النصف المفاعل. أو ثاني أكسید الكربون للتخلص من غاز المیثان
الصناعي

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٣٢ (11) -15

٢٠١٧٠٣٠٤٤٤ (21)

١٣/٠٣/٢٠١٧ (22)

أحمد دمحم حسین على

جمھوریة -سكندریة محافظة اال-٨شقة ، ١مدخل ، ٥بلوك ، مساكن النوباریة ، حى الوردیان 
مصر العربیة

(71)

أحمد دمحم حسین على (72)

(73)

نقطة اتصال جامعة اسكندریة  (74)

قطاع تركیب متعدد االغراض (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 60 N  2/34;B 60 N  2/32 (51)
ھو قائم خشبى على شكل متوازى مستطیالت تم تثبیت علیھ قطاعات الختراع الحالى لقطاع التركیب متعدد االغراضیتعلق ا

فى كل وجھ من اوجھ القائم الخشبى وجھان یتم تركیب علیھم االلواح المصممھ خصیصا فى C معدنیھ على شكل حرف
ات المعدنیھ فى المستوى الراسى مع استغالل قورة القائم فى المستوى االفقى ووجھات یتم تركیب علیھم االلواح فى القطاع

العملیات التركیبیھ المختلفھ و تصمم االلواح بثقوب معینھ كما ھى بالرسم لیتم تثبیتھا مع القائم بالمسامیر القالوظ فى صورة فك 
-مكتب ( مثل تعددیھ لالستخدامو تركیب حیث یمكن استخدام ھذا القائم مع االلواح للحصول على منتجات نجارة اثاث فى 

.)اریكھ-سلم -كراسى -سریر -منضده -رفوف 

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٣٣ (11) -16

٢٠١٧٠٥٠٨٣٩ (21)

١٦/٠٥/٢٠١٧ (22)

بدر السید بدر الضوى

٢١٥٤٥:ب . ص - لشاطبي ا–كلیة الزراعة –الدور األرضي قسم علوم وتكنولوجیا األلبان 
جمھوریة مصر العربیة-االسكندریھ 

(71)

على السید االشرم- عباس انور محمود عزت- دمحم عصام الدین الرافعى- بدر السید بدر الضوى (72)

(73)

نقطة اتصال جامعة االسكندریة (74)

عملیة اللحام ببودرة سبائك عالیة االنتروبي (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-B 23 K  9/00 (51)
بودرة سبائك عالیة االنتروبى حیث یتم استخدام معدن مليء یتعلق االختراع الحالي بعملیة اللحام بالقوس الكھربي باستخدام
ن معدن المليء فى صورة مسحوق بدال من أسالك اللحام الصلبة اللحام في صورة بودرة بدال من الصورة الصلبة وبالتالي یكو

وھذه الطریقة المستخدمة في عملیة اللحام ھي تعدیل لعملیة اللحام بالقوس الكھربي المحمى بغاز . الجامدة المتعارف علیھا
.ب لحامھاسیخ اللحام لمليء فجوة الوصلة المطلو/ حیث یتم استخدام بودرة بدال من سلك (GTAW) التنجستن

ویسمح االختراع باستخدام معادن المليء من السبائك التقلیدیة التي تعتمد فى تكوینھا على عنصر معدني یسمى العنصر 
األساسي مضافا إلیة بعض العناصر بغرض تكوین السبیكة كذلك یسمح االختراع بعدد ال حصر لھ من المعادن الملئ من 

والتي تعتمد فى تصمیمھا على تواجد عدد ال یقل عن (HEAs) ائك ذات اإلنتروبیا العالیةالسبائك الجدیدة والمعروفة باسم السب
.وقد بدأ تطبیق السبائك عالیة االنتروبى فى الصناعة. عناصر معدنیة رئیسیة بنسب موالریة متساویة او قریبة من التساوي 5

الیة االنتروبى للحام الصلب الكربوني وھى التركیباتنوع معدن مليء بتركیبات كیمیائیة ع2یتعلق االختراع أیضا بعدد
Al5Fe35Cr12Mn28Ni20و  Al5Fe35Cr12Mn13Ni35

. للربط بین الصلب الكربونيHEA وھذه ھي المرة األولى التي یتم فیھا تطبیق مواد ملىء لحام بودرة ة طبقا للنظام الجدید

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة



48

٣٠٣٣٤ (11) -17

٢٠١٧٠٧١٢٦٢ (21)

٣١/٠٧/٢٠١٧ (22)

أحمد محمود كفافي

جمھوریة مصر العربیة، ٩٢فیال –١٩مجاورة –العاشر من رمضان 
(71)

أحمد محمود كفافي (72)

(73)

(74)

روابط حرة عنكبوتیة لسیقان الھیاكل الفراغیة (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-E 02 B  17/02;F 16 B  7/18;E 04 B  1/19 (51)

لھذة الروابط القدرة على ربط اختراع لروابط حرة تعمل على ربط اي سیقان دائریة المقطع إلنشاء ھیكل فراغي وتكون
ستوى االفقي او المستوى الرأسي ویمكنھا ربط السیقان في ثالثة المالسیقان في مدى واسع من الزوایا التي بین السیقان سواء في

آخر بزوایا ویمكن فكھا وربطھا مرة اخرى لربط ھیكل، ضبط الزوایا بین السیقان قبل أو اثناء التركیبمستویات كما یمكن
ت تمر من خاللھا اذرع وتكون مثبیھ بموصالتتكون الروابط من قلب شبھ كروي مركزي تستند علیھ جمیع السیقان. مختلفة

ویمكن ضبط الزوایا البینیة بین اذرع التوجیھ و تكون قابلھ للحركة ، ومثبتھ علیھتوجیھ موزعة مركزیا حول القلب المركزي
وتستند ھذه الموصالت على القلب المركزي ، یتم تثبیت السیقان بالموصالت. محورراسي موازي لمحور القلب المركزيعلى

لب مقعرة من الطرفینومضغوطة علیھ بج

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٣٥ (11) -18

٢٠١٨٠٩١٤٨٦ (21)

١٩/٠٩/٢٠١٨ (22)

المركز القومى للبحوث

- الجیزة - الدقى - مكتب اتصال براءات االختراع  -المركز القومى للبحوث -شارع البحوث ٣٣
جمھوریة مصر العربیة

(71)

نایرة شاكر ابراھیم مھنا   -ھند عباس عیسى عبد الرازق (72)

(73)

مكتب اتصال براءات االختراع بالمركز (74)

مخبوزات ومعجنات مصنعة من دقیق القمح المحتوي علي نانو جلوتین (54)

                                   - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 21 D  2/16;A 21 D  2/36;A 21 D  2/18 (51)
على حبیبات النانو جلوتین التى لھا خواص محسنة بمخبوزات ومعجنات منتجة من دقیق قمح یحتوىیتعلق االختراع الحالى

. ومعدلة من حیث الصفات الحسیة والتكنولوجیة والریولوجیة على المخبوزات بكافة اصنافھا وانواعھا (57)

سنة٢٠: الحمایةمدة
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٣٠٣٣٦ (11) -19

٢٠١٧١١١٨٩٣ (21)

١٤/١١/٢٠١٧ (22)

بویرنجر انجلھایم انیمال ھیلث یو اس ایھ

الوالیات المتحدة ، ٣٠٠٦٩دولوث جى ایھ - ٦٠٠بى ال دى جى . ستالیت بى ال فى دى ٣٢٣٩
االمریكیة

(71)

بورشر ، لیدفویك-لیسلي ، كریستوفر ، دیفیس   (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

جھاز تطبیق رذاذ ذو مدي ممتد (54)

                                  62/161.440 - PCT/US2016/032337 (31)

14.05.2015. - 13/05/2016 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 D  1/02;B 05 B  9/08;B 05 B  3/10;B 05 B  1/28 (51)
أو /یتعلق االختراع الحالي بجھاز تطبیق رذاذ ذو مدي ممتد وطرق صناعتھ واستخدامھ ، وذلك لتجزئھ جرعات اللقاح و

.المعززات الحیویھ للحیوانات الطائره لمسافھ (57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٣٧ (11) -20

٢٠١١٠٦١٠٤٩ (21)

٢١/٠٦/٢٠١١ (22)

انك  . كیموسنتریكس 

الوالیات المتحدة االمریكیة-٩٤٠٤٣كالیفورنیا . ماونتن فیو . مود افینیو ٨٥٠
(71)

یان . لي -جرینمان كیفن لوید-بینجكین. فان - زینج ییبیین- تاناكا ھیروكو- باورس جاى- یانج جو
لیلیتي مانموھان ریدي-دونج

(72)

(73)

مر احمد اللبادس (74)

C5aلعالج أمراض تتضمن تنشیط المستقبل C5aRمشتقات بیبریدین تعمل كمضادات  (54)

                                  61/139,919  - PCT/US2009/068941 (31)

22.12.2008. - 21/12/2009 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/166;A 61 K  31/445;C 07 D  413/00;A 61 P  9/00;C 07
D  211/16;A 61 P  37/00

(51)

تكون المركبات عباره عن مركبات ببریدین بھا استبدال وتكون مفیده في .C5aیتعلق االختراع الحالي بمركبات معِدّلھ لمستقبل
.C5a المرضي لمستقبالتتركیبات صیدالنیھ، كما یتعلق بطرق لمعالجھ امراض او اضطرابات تتضمن التنشیط (57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٣٨ (11) -21

٢٠١٨٠٤٠٥٧٥ (21)

٠٤/٠٤/٢٠١٨ (22)

سولیتانش فریسینت

فرنسا، ریولي مالیمسیون٩٢٥٠٠افینیو نابیلیون بونابرت ٢٨٠
(71)

ي ، جین مایكلجینت-كودري ، میكل  -شیمیت ، بییر-جینماري ، ثیري   (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

رصیف مشّكل عن طریق جدران مقّوسة وروابط مستویة/ ھیكل تثبیت (54)

                                  1559499 - PCT/FR2016/052570 (31)

06.10.2015. - (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-E 02 D  5/08 (51)
عن (S1)یتضمن العمل جزء أمامي رأسي وفصل جزء أول لألرض،(S)في أرض) 12(یوفر االختراع الحالي عمل تثبیت 

جانب ) 16(، یعرض كل جدار مقوس )16(في شكل جدران مقوسة متجاورة ) 14(یكون الجزء األمامي . جزء ثاني لألرض
أیضاً على جزء خلفي ) 12(لثاني لألرض، یشتمل عمل التثبیت مقعر یواجھ الجزء األول لألرض وجانب محدب یواجھ الجزء ا

،)S2) التي تتضمن أكبر واجھات تمتد رأسیاً في الجزء الثاني من األرض) 22(یشتمل على العدید من عناصر الجدار ) 20(
.(14(ألمامي ویمتد بشكل عرضي نسبة إلى الجزء ا) 16(بین جدارین مقوسین متجاورین ) 22(یتم ترتیب كل عنصر جدار 

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٣٩ (11) -22

٢٠١٨٠٤٠٥٨٦ (21)

٠٥/٠٤/٢٠١٨ (22)

) بوبل(تیلیفونیكتیبوالجیت ال ام ریسون 

السوید، ستوكھولم  ١٦٤٨٣- اس أي 
(71)

میوھاماد ، كازمي - ایانا، سیومینا  (72)

(73)

د سمر أحمد اللبا (74)

اإلبالغ عن قیاس إشارة السلكیة (54)

                                  62/241,676  - PCT/SE2016/050975 (31)

14.10.2015. - 10/10/2016 (32)

US - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 W  64/00 (51)
وتتم تھیئة العقدة القائمة . یاس إشارة السلكیة إلى عقدة مستقبلةیتعلق االختراع الحالي بتھیئة عقدة إبالغ لإلبالغ عن نتیجة ق

باإلبالغ في ھذا الصدد للحصول على نتیجة فضال عن تخطیط مشترك یتم فیھ تخطیط قیم ممكنة مختلفة لمتغیر إبالغ أول وقیم 
تھیئة العقدة المبلغة لتخطیط النتیجة إلى وتتم. ممكنة مختلفة لمتغیر إبالغ ثاني على نحو مشترك وفقاً لقیم ممكنة مختلفة للنتیجة

تتضمن القیم . عدة قیم تم اإلبالغ عنھا تمثل على نحو مشترك تلك النتیجة، باستخدام التخطیط المشترك الذي تم الحصول علیھ
ممكنة المختلفة لمتغیر المتعددة التي تم اإلبالغ عنھا واحدة من القیم الممكنة المختلفة لمتغیر اإلبالغ األول وواحدة من القیم ال

تتم تھیئة العقدة القائمة باإلبالغ لإلبالغ عن نتیجة قیاس اإلشارة الالسلكیة إلى العقدة المستقبلة بإرسال القیم . اإلبالغ الثاني
المتعددة المبلغ عنھا من العقدة القائمة باإلبالغ إلى العقدة المستقبلة

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٠٣٤٠ (11) -23

٢٠١٧٠٨١٣٥٨ (21)

٠٩/٠٨/٢٠١٧ (22)

كوالكوم اینكوربوراتید 

- ٩٢١٢١كالیفورنیا ، مور ھاوس دریف سان دیجو ٥٧٧٧٥انترناشونال أي بي ادمینستراشن 
الوالیات المتحدة األمریكیة- ١٧١٤

(71)

یي  كیوي ، وانج -فنیو، ھیندري (72)

(73)

اللبادسمر احمد (74)

تصمیم مدخل عینة وإرسال إشارات بنقطة التشغیل في تنسیق ملف فیدیو ذي طبقات (54)

                                  15/019,634 - 62/115,075  -  PCT/US2016/017280 (31)

09.02.2016. - 11.02.2015. - 10/02/2016 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-H 04 N  19/70;H 04 N  21/854;H 04 N  21/845;H 04 N  21/3243 (51)
یتعلق االختراع الحالي بوسیلة فیدیو لمعالجة بیانات فیدیو متعددة الطبقات تتضمن وسیط تخزین بیانات مھیأ لتخزین بیانات 

دة الطبقات؛ تخزن بیانات فیدیو متعددة فیدیو متعددة الطبقات ومعالج واحد أو أكثر مھیأ للحصول على بیانات فیدیو متعد
الطبقات في تنسیق ملف؛ تخزین معلومات تنسیق تمثیلي لكل نقطة تشغیل من بیانات فیدیو متعددة الطبقات في مربع معلومات 

لتنسیق الملف؛ وإنشاء ملف من بیانات فیدیو تم تنسیقھ وفقاً لتنسیق الملف(oinf) نقاط تشغیل
(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٤١ (11) -24

٢٠١٨٠٤٠٦٢٦ (21)

١٥/٠٤/٢٠١٨ (22)

ایھ.سایبم اس

فرنسا- مونتیجني لي بریتنوكس ٧٨١٨٠افینیو سان فیرناندو ١/٧
(71)

بیللي ، الیكسندر (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

ء ناقلة لمائع والتي تكون مغمورة وملیئة بماءطریقة لسحب ماسورة تحت الما (54)

                                  1560192 - PCT/FR2016/052463 (31)

26.10.2015. - 28/09/2016 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-F 16 L  1/12 (51)
والتي یتم تغطیسھا وملئھا بالماء، تشتمل الطریقة على ) 2(یوفر االختراع الحالي طریقة تفریغ ماسورة نقل مائع تحت البحر 

متصلة بنقطة ) 6(ضخ جزء على األقل من الماء الموجود بداخل الماسورة الغاطسة بواسطة وحدة مضخة قابلة للتغطیس 
غاطسة من الماسورة، یتم معادلة حجم الماء المضخ من داخل الماسورة بواسطة غاز محقون تحت الضغط داخل الماسورة ال

یوفر االختراع أیضاً . في وحدة المضخة القابلة للتغطیس) 14، 12(والتي یتم وضعھا أعلى من نقطة التوصیل ) 18(نقطة منھا 
.منشآة لتنفیذ ھذه الطریقة

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٤٢ (11) -25

٢٠١٢٠١٠١٧٥ (21)

٣٠/٠١/٢٠١٢ (22)

وباكو اى انیى یابان ت

الیابان، ١٠٥-٦٩٢٦طوكیو - كو - میناتو ، تشوم-٤تورانومون ١-١
(71)

شیوزاكي، -میورا، تومویا-ساتورو نوجي- ماسافومي اینو-ھاسي. یاسونوري - كاتسویا مایدا
اكیمي ھوري-ھیروشي.یاماناكا - ھارا یوشینوري-ماكوتو

(72)

(73)

سمر اللباد  (74)

لمعالجة ] JAK[بات حلقیھ سبیرو تحتوى على نیتروجین و تكون مثبطة إلنزیم یانوس كیناز مرك
الرفض عند زراعة االعضاء وأمراض المناعة الذاتیة ،أمراض الحساسیة، وأمراض التكاثریة 

النقویة
(54)

                                  2009-179502 -61/274137  - PCT/ JP2010/062873 (31)

31.07.2009. - 13.08.2009. - 30/07/2010 (32)

JP - US - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/437;A 61 K  31/438;A 61 K  31/52;A 61 P  11/06;C 07
D  473/34;A 61 P  35/00;A 61 P  37/06;A 61 P  37/08;C 07 D  471/04;A 61

P  17/06
(51)

لعالج . وملح مقبول صیدالنیاً لھا أو ذوابة لھا واإلستخدامات الطبیة لھا(I)بمركبات الصیغة العامةیتعلق اإلختراع الحالى
رفض زرع األعضاء ورد فعل العائد مقابل الطعم بعد زراعة األعضاء وأمراض المناعة الذاتیة وأمراض الحساسیة و 

.(I) مادة فعالة فى الصیغةاألمراض التكاثریة النخاعیة المزمنة بإستخدام ھذه المركبات ك
(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٤٣ (11) -26

٢٠١٦٠٣٠٤٣٠ (21)

١٠/٠٣/٢٠١٦ (22)

انك، اوتسوكا فارماسوتیكال فاكتوري 

الیابان، ٧٧٢٨٦٠١توكیشیما ، شي –ناریتو ، تشو –میویا ، ازا كیجیھارا تاتییوا ، ١١٥
(71)

ناوتو ، ایشیماشي -كاتسومي، ي اي بي ا (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

وماء، تركیبة غذاء تحتوى على نشاء وعامل تحویل الى ھالم خالى من النشاء ومعجون  (54)

                                  2013-190536 - PCT/JP2014/065655 (31)

13.09.2013. - 12/06/2014 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 23 L  33/20 (51)
تحتوى تركیبة . یتعلق االختراع الحالي بتقدیم تركیبة غذاء تجعل من الممكن إجراء تدریب على نحو فعال على المضغ والبلع 

بالوزن او % 65بحیث تكون كمیة الماء المحتوى فى التركیبة،وماء ، ومعجون ، الغذاء على نشاء وعامل تحویل الى ھالم 
85من من الماءبحیث یتراوح المحتوىبالوزن؛ وإجمالي النشا، وعامل التحویل إلى ھالم، والمعجون،% 90اكثر او اقل من 

.2م / نیوتن70000- 20000بالوزن؛ ویكون للتركیبة إجھاد كسر یتراوح من % 100الى 
(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٤٤ (11) -27

٢٠١٦٠٥٠٧٨٢ (21)

٠٩/٠٥/٢٠١٦ (22)

ایھ. أریس تردینج اس 

سویسرا-اوبونني ١١٧٠- أووریتاز  سي اتش'زون یندوسترییللي  دي ال
(71)

ماھمیت ، تینسیر -ایریك ، تشاني  (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

دواء ووسیلة حقن بعضو مخفف لأللم (54)

                                  13005352.3 -14165814.6  - PCT/EP2014/074557 (31)

14.11.2013. - 24.04.2014. - 14/11/2014 (32)

EP - EP - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 M  5/42 (51)
من حاویة الدواء إلى مریض من تشتمل على حاویة دواء، وسیلة لحقن دواء) 10، 1( یتعلق االختراع الحالي بوسیلة حقن 

التي یتم ضغطھا حول موقع الحقن ) 14(قابل للعبور عن طریق اإلبرة ولھ بروزات ) ب10(خالل إبرة، سطح مالمس لجلد 
بحیث تقلل األلم الذي یتسبب فیھ ) 14(على جلد المریض من أجل الحقن، تكون البروزات ) 10، 1(عند تطبیق وسیلة الحقن 

، حیث تكون ھناك حاجة إلى تطبیق قوة )ب10(، وحساس الكتشاف تالمس جلد المریض مع سطح تالمس الجلد اختراق اإلبرة
وفقًا لجانب آخر من االختراع، . على جلد المریض حتى یكتشف الحساس جلد المریض) 10، 1(محددة مسبقًا لوسیلة الحقن 

مع جلد المریض عندما ) أ14(تالمس البروزات األولى حیث ت) ب14أ، 14(على بروزات أول وثاني ) 14(تشتمل البروزات 
مع جلد المریض عندما یتم تطبیق الوسیلة بقوة ثانیة، حیث ) ب14(یتم تطبیق الوسیلة بقوة أولى، وتتالمس البروزات الثانیة 

.تكون القوة الثانیة أكبر من القوة األولى

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٤٥ (11) -28

٢٠١٨٠٤٠٥٧٢ (21)

٠٣/٠٤/٢٠١٨ (22)

دولبي انترناشونال ایھ بي 

ھولندا-سي ان أمستردام زیویدوست  ٣٥١١٠١-١أي ھیریكیربیرجویج ٣، ابولو بیولدینج 
(71)

الیكسندر ، كریویجیر -سفین ، كوردون  (72)

(73)

سمر أحمد اللباد  (74)

انات تمثیالت صوت أو مجال صوت ألصوات محیطة مضغوطة عالیة تشفیر طبقي وھیكل لبی
الرتبة

(54)

                                  15306591.7 -62/361,863  - PCT/EP2016/073971 (31)

08.10.2015. - 13.07.2016. - 07/10/2016 (32)

EP - US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/008 (51)
تتعلق الوثیقة الحالیة بطریقة للتشفیر الطبقي إلطار تمثیل صوت أو مجال صوت في أصوات محیطة مضغوطة عالیة (57)
تشتمل الطریقة على تخصیص مجموعة . المضغوطة على مجموعة من اإلشارات الناقلةHOA یشتمل تمثیل.HOA الرتبة

رمي، تشتمل مجموعة الطبقات على طبقة قاعدیة وطبقة واحدة أو من اإلشارات الناقلة لمجموعة من الطبقات ذات الترتیب الھ
معادة HOA تتضمن معلومات جانبیة لتحسین تمثیلHOA حمولة امتداد-لكل طبقة-أكثر من طبقات التحسین الھرمیة، وتولید

أیة طبقات أدنى من التشكیل بشكل بارامتري والتي یمكن الحصول علیھا من اإلشارات الناقلة المخصصة للطبقة المناظرة و
المتولدة في HOA المتولدة للطبقات المناظرة لھا، وتأشیر حموالت امتدادHOA الطبقة المناظرة، وتخصیص حموالت امتداد

المضغوط لصوت أو مجال صوت، وجھاز HOA تتعلق الوثیقة الحالیة أیًضا بطریقة لفك تشفیر إطار لتمثیل. خرج تیار بتات
المضغوطة لصوت HOA مضغوطة، وھیكل بیانات تمثل إطار تمثیلHOA للتشفیر الطبقي لتمثیلتشفیر وجھاز فك تشفیر

.أو مجال صوت

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٤٦ (11) -29

٢٠١٥٠٤٠٦٠٩ (21)

٢١/٠٤/٢٠١٥ (22)

ال .بورجز براندد فودز اس

ان/افینجودا جوسب تریبات اس
اسبانیا -تاریجا لییدا ٢٥٣٠٠–اي 

(71)

خوسیھ جارتسیا زاراجوزا -البرتو مارتینز كاریجیو (72)

(73)

وائل رشدي حلیم  (74)

غطاء جرعة متعدد التدفق  (54)

                                   - PCT/ES2013/000254 (31)

 - 12/11/2013 (32)

ES - (33)

Int.Cl.8-B 65 D  47/32;B 65 D  47/04 (51)
من أنصاف أقطار مختلفة وقسم بھ فتحة التي تنتھي في Uبسدادة صرف متعددة التدفق تحتوي على قناتین على شكل حرف

.سدادة الصرف ھي لالستخدام في زجاجات زیت. فتحتین تتماشى مع قنوات الصب المذكورة (57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٤٧ (11) -30

٢٠١٨١٢١٩٢٦ (21)

٠٣/١٢/٢٠١٨ (22)

ایھ.سایبم اس

فرنسا، مونتیجني لیبریتونكس٧٨١٨٠افینیو سان فرناندو ١/٧
(71)

دوبر ، ستیفان- یوسفي ، راشید   (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي  (74)

الماء تخضع للكاللطریقة لربط عنصرین فردیین لماسورة نقل مائع تحت (54)

                                 165458  - PCT/FR2017/051627 (31)

06/07/2016 - 20/06/2017 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-B 23 K  101/10;F 16 L  13/02;B 23 K  9/028;B 23 K  31/02 (51)
نقل المائع تحت البحر والتي تخضع للكالل، تشتمل ) 4، 2(وحدة لماسورة یوفر االختراع الحالي طریقة ربط معاً عنصري

الطریقة على لحام معاً عنصري ماسورة وحدة معدنیین أو ثنائي المعدن والذي تم وضعھما في ارتكاز عبر أطرافھا الحرة 
) 8(، مع وضع درزة لحام أخیرة )10، 8، 6(یتم إجراء اللحام بواسطة تصنیع ثالث درزات لحام منفصلة ) أ4أ، 2(المناظرة 

، وتلیھا مباشرة التنظیف بالرمل المتحكم فیھ لدرزات اللحام لتسلیط إجھادات )10، 6(بین خرزتي لحام أولتین جانبیتین 
.االنضغاط علیھا

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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٣٠٣٤٨ (11) -31

٢٠١٨١١١٩٠٣ (21)

٢٧/١١/٢٠١٨ (22)

.ایھ. بي. نوفامونت اس

ایطالیا- نوفارا  ٢٨١٠٠-، أي ٨فاوسیر ، . فیا جي 
(71)

روسو ، كالدیو-بونتي ، روبریتو (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

غشاء قابل التحلل البیولوجي متعدد الطبقات (54)

                                  102016000060486 - PCT/EP2017/064392 (31)

13.06.2016. - 13/06/2017 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-B 32 B  27/36;C 08 G  63/183;C 08 G  63/181 (51)
یوفر االختراع الحالي غشاء قابل التحلل البیولوجي متعدد الطبقات والذي یكون مناسب تحدیداً لتصنیع عبوات ویتمیز أیضاً 

ئیة مقدرة باإلضافة إلى خواص میكانیكیة عالیة المستوىبخواص شفافة ضو (57)

سنة٢٠: مدة الحمایة



63

٣٠٣٤٩ (11) -32

٢٠١٨٠٦١٠١٤ (21)

٢٤/٠٦/٢٠١٨ (22)

ایزودریل ، انك

الوالیات المتحدة االمریكیة، ٧٧٤١٨بیكین ھیل  لن بیلفیل تیكساس ٩٩٥٥
(71)

بریونتي ، -ماسي ، جیمس بي  -، ریموند في  IIIنولد -بونر ، ستیفان دي  -برجاش ، ساد
جون ایھ

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

تحویل القدرة وإداراتھا أسفل البئر باستخدام مضخة إزاحة متغیرة قابلة للضبط دینامیكًیا (54)

                                   - PCT/US2016/012373 (31)

 - 06/01/2016 (32)

US - (33)

Int.Cl.8-E 21 B  7/04 (51)
في أحد التجسیدات، تشتمل . یتعلق االختراع الحالي بوصف مضخة كباس محوریة إلزاحة متغیرة قابلة للتحكم فیھا دینامیكیًا

یمكن التحكم في زاویة القرص المتراوح لیتم . متراوحالمضخة على أسطوانة دّوارة بكباسات ھیدرولیكیة تالمس سطح قرص 
قد یتم استخدام مضخة الكباس المحوریة . بالتالي التحكم في حركة الكباسات، إزاحة المضخة، والقدرة المتولدة بواسطة المضخة

ذلك ھذا الجھاز كما ھو موصوف لإلزاحة المتغیرة القابلة للتحكم فیھا دینامیكیًا في تولیفة مع جھاز دّوار قابل للتوجیھ، بما في
ھنا الذي یستخدم كباسات ھیدرولیكیة لتشغیل االنحراف الخاص بلقمة الحفر، أو في تولیفة مع األدوات والوسائل األخرى أسفل 

قابلة عند االستخدام أسفل البئر في سلسلة أنابیب حفر بتربین مزّود بالقدرة بطمي الحفر، تحد مضخة اإلزاحة المتغیرة ال. البئر
للتحكم فیھا دینامیكیًا من القدرة التي یتم توفیرھا إلى األداة وتنظمھا على مدار نطاق واسع من أوزان طمي الحفر ومعدالت 

.التدفق

(57)

سنة٢٠: مدة الحمایة
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بیــــــــــــــان
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا رفض فنـــى
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2011122140D1 (21) -1

٢٢/١٢/٢٠١١ (22)

شركة محدودة یابانیة –ال تي دي ، .نیبون شینیاكیو سي اوه

٦٠١٨٥٥٠كیوتو ، ي ش- كي یو كیوتو، مینامي ، نیشینوشو مونجوتشیشو ، كیمشوین ، ١٤
الیابان، 

(71)

٤{- ٢–]N )یل-٢- داي فینیل بیرازین٦، ٥ (–N - )بیوتیل اوكسي] ایزوبروبیل امینو (-N
2PGIاسیتامید كعامل ناھض لمستقبل ) میثیل سلفونیل{–

(54)

سمر احمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2013091407D1 (21) -2

٠٩/٠٩/٢٠١٣ (22)

جانسن سینسیز ایرالند یو سي

إسرائیل، إیستجیت فیلیج ، إیستجیت ، لیتل ایالند ، كو كورك

(71)

مشتقات بیریمیدین لعالج عدوي فیروسیة (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2012071288 (21) -3

١٩/٠٧/٢٠١٢ (22)

فیف ھیلس كیر كومبانى

، الوالیات ٢٧٧٠٩فایف مورى درایف ، ریسیرش ترایأنجل بارك ، نورث كارولینا ، 
المتحدة االمریكیة

(71)

تركیبات صیدالنیة تتضمن اتحادات من مضادات الفیروسات (54)

سمر اللباد  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2012101801 (21) -4

٢٢/١٠/٢٠١٢ (22)

دمحم عبدالغنى احمد إبراھیم

مصر-حى الجمھوریھ، شارع دمحم حموده ١٠

(71)

استخدام االسالك المشدوده فى التثبیت الداخلى لكسور العظام   (54)

دمحم عبدالغنى احمد إبراھیم (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2012122003 (21) -5

٠٣/١٢/٢٠١٢ (22)

اوھایو یونیفیرستي

. ص ) یو اس(اوه اتش -٤٥٧٠١اثینا  اوه اتش١٤ویست ا ستیت استریت یونیت ٣٤٠
الوالیات المتحدة االمریكیة، -، ٤٥٧٠١: ب 

(71)

مركبات فوسفابالتین واستخدامھا لعالج السرطانات (54)

سمر احمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2013030396 (21) -6

١١/٠٣/٢٠١٣ (22)

نوفارتیس ایة جي

بازل سویسرا٤٠٥٦سي اتش ٣٥لیستراشي 

(71)

لعالج السرطانPI3K عملیة تصنیع لمشتقات بیریمیدین والتى تستخدم كمثبطات إلنزیم  (54)

(74)

ض فنىرف:التقریر القانونى
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2013050771 (21) -7

٠٧/٠٥/٢٠١٣ (22)

ایمباكت بیومیدسینز انك

الوالیات المتحدة االمریكیة

(71)

{ أمینو[ فینیل) یل إیثوكسي-١-بیرولیدین- ٢(- ٤}]-٢-میثیل- ٥](- ٣- بیوتیل-N-tتركیبات من 
يبنزین سلفونامید لعالج التلیف النقو[ أمینو) یل- ٤-بیریمیدین

(54)

سمر احمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2013081314 (21) -8

١٨/٠٨/٢٠١٣ (22)

سیلو میدیسال جي ام بي اتش

النمسا-ونتیرنبیرج٥٥٨٥-ایھ٢٩مووشام 

(71)

أو مستحضر دوائي یحتوي على سیلینیت أو مركبات تحتوي على سیلینیت لعالج اختالل التنسج
السرطان الغدّي في عنق الرحم

(54)

سمراحمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2013101628 (21) -9

٢٢/١٠/٢٠١٣ (22)

دمحم صالح الدین دمحم اسماعیل احمد - صالح الدین دمحم اسماعیل احمد

٣أكتوبر الحي السابع مجاورة ٦- مصر، -، ٢ب شقھ ٧عماره ٣أكتوبر الحي السابع مجاورة ٦
مصر، ٢ب شقھ ٧عماره 

(71)

اشاره الدوران للخلف بالسیارات  (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2013101656 (21) -10

٢٧/١٠/٢٠١٣ (22)

استــرازینیكا ا بھ بي

السوید، -، سودیرتالجى السوید١٥١٨٥-اس

(71)

.مفیده لعالج السرطانEGFRبیریمیدین كمعدالت )انیلینو- مستبدلھ-٥,٤,٢(-شتقات م٢ (54)

ھدى انیس سراج (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2014010070 (21) -11

١٩/٠١/٢٠١٤ (22)

فى.میرك شارب اند دوھمى بى 

جزر االنتیل الھولندیة، - ، بي ان ھارلیم ھولندا٢٠٣١-ان ال ٣٩واردیویج  

(71)

BTKبنزامید كمثبطات لـ -یل-١-ایمیدازو ترایازین- ٤بنزامید و-یل- ١- ایمیدازو بیرازین-٤مركبات  (54)

سمر احمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2014060918 (21) -12

٠٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

ھمھ امریكیھشركھ مسا- اي ان سي  . الیرجان 

الوالیات المتحدة - ٩٢٦١٢كالیفورنیا . اتش ایرفین ٧- ٢تي . دوبونت درایف ٢٥٢٥
االمریكیة

(71)

اعطاء الدھون بكفاءه للغشاء الدمعي البشري مستخدًما نظام مستحلب حساس للملح (54)

سمر احمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2014091530 (21) -13

٢٥/٠٩/٢٠١٤ (22)

حسام الدین محمود دمحم الموافى

، -، ٧شقھ - الدور الثالث علوى -عماره العربجى - شارع دمحم فتحى - المنصوره -الدقھلیھ 
مصر

(71)

.ماكیتات طائرات مصنوعة من ورق الكارتون والسلوتیب (54)

حسام الدین محمود دمحم الموافى (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2014122037 (21) -14

١٧/١٢/٢٠١٤ (22)

مصطفى دمحم محمود دمحم جاد الكریم

مصر، جیزة –امبابة –المنیرة الغربیة –ش االقصر ١١

(71)

موتور رفع میاه ھیدرولیكي (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2015081284 (21) -15

١٨/٠٨/٢٠١٥ (22)

معھد بحوث البترول

مصر-القاھرة-بجوار شركة انبى - مدینة نصر-حى الزھور- شارع احمد الزمر ١١٧٢٧

(71)

سیلیكا النانوى لتطبیقات الغمر بالبولیمر- متراكب األكریالأمید (54)

خالد على عبد الظاھر (74)

رفض فنى:انونىالتقریر الق
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2015091398 (21) -16

٠٣/٠٩/٢٠١٥ (22)

والء احمد حسین عبد العزیز-كارم دمحم مھنى عبد العال دمحم

قنا جامعھ جنوب الوادى كلیھ ٨٣٥٢٣-مصر، ٨٣٥٢٣قنا جامعھ جنوب الوادى كلیھ الزراعھ 
مصر، العلوم

(71)

خلیھ النتاج عذارى نحل العسل (54)

رافت شیبت الحمد بھیج خلف هللا (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2016030345 (21) -17

٠١/٠٣/٢٠١٦ (22)

محمود ابراھیم محمود احمد على

مصر، المنوفیة-قویسنا –مكتب برید كفر الشیخ ابراھیم 

(71)

باب الثالجة الذكى (54)

(74)

رفض فنى:لقانونىالتقریر ا

2016030538 (21) -18

٢٩/٠٣/٢٠١٦ (22)

انجینیرنج  شركة مساھمة-ایھ كیھ ام إي

، ١١٥٠٣٥: ب . الدولة  االتحاد الروسي  المدینة   موسكو  ص ١، ص ١٣شارع بیانتسكیا، 
روسیا االتحادیة

(71)

ة فیض النشاط الثرمودینامیكي لألوكسجین في مثل تلك مفاعل نووي مبرد بالفلز السائل، نظام لمراقب
المفاعالت وطریقة لمراقبة فیض النشاط الثرمودینامیكي لألوكسجین

(54)

عمرو إبراھیم عبدهللا سالم (74)

رفض فنى:التقریر القانونى



71

2016091471 (21) -19

٠٤/٠٩/٢٠١٦ (22)

ایھ. سایتني الكرویكس تویس ارتیفیسیز ا

فرنسا، میریت  ٣١٦٠٠- بویلیفارد دي جوفریري اف، ٦

(71)

خرطوشة خداعیة للطائرات (54)

سمر احمد اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2016121979 (21) -20

٠٥/١٢/٢٠١٦ (22)

دیورتیك انك

رودیاجون -داھاك ٩٩٠یرش كولوبریشن فوندیشن یونیفرستى اندستریال ریش٧١١روم 
جمھوریة كوریا-دیاجون - ٣٤١٤

(71)

طلقھ ذات مدى موثر زائد (54)

دمحم طارق ابو رجب  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2017040643 (21) -21

١٨/٠٤/٢٠١٧ (22)

اسامة دمحم عبد الحمید دمحم السحلي

مصر، دار السالم–المالءة –عبد الغفار عزیز .ش دش التحریر من٥

(71)

غطاء المفاتیح و األزرار (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى



72

2017050923 (21) -22

٢٩/٠٥/٢٠١٧ (22)

احمد فاروق احمد علي

مصر، ٤شقة ٦١الفیوم حى التعاونیات عمارة 

(71)

طوش الرد السریعسالح خر (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2017061060 (21) -23

١٨/٠٦/٢٠١٧ (22)

انجینیرینج –جوینت ستوك كومبانى اكیم 

روسیا االتحادیة، ١١٥٠٣٥، موسكو ١٣/١یو اى بیاتنیتكسكافیا 

(71)

مصدر نیترونات تشغیلیة (54)

لبادسمر احمد ال (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2017061113 (21) -24

٢٨/٠٦/٢٠١٧ (22)

اینجینیرینج-اكمي"جوینت ستوك كومباني 

روسیا االتحادیة، ١١٥٠٣٥، موسكو ١٣/١، بیاتنیتسكایا . یول

(71)

)صور متغیرة(وسیلة لمباعدة أنابیب جھاز تبادل حراري  (54)

ر احمد اللبادسم (74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2017071126 (21) -25

٠٢/٠٧/٢٠١٧ (22)

نور عبد الحلیم عبد الرحیم دمحم

مصر، ٢م-١٦ب-١مساكن اسكندریھ -مدینھ السالم 

(71)

)طقیھالدائرة المن(دائرة التحكم الالمحدوده فى تشغیل المحركات الكھربائیھ  (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2017081407 (21) -26

١٦/٠٨/٢٠١٧ (22)

أحمد حامد حسن حامد

مصر، ب١٨ضاحیة السالم عماره - العریش-شمال سیناء

(71)

جھاز یستخدم فى القتال الجوى بین الطائرات المقاتلة  (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2017091588 (21) -27

٢٥/٠٩/٢٠١٧ (22)

عصمت متولى خلیل

ب . دمیاط   ص :   المدینة ٧شقة ٣اإلسكان الصناعي عمارة - قسم ثان خلف مدیریة األمن
مصر، دمیاط٣٤٥١١:

(71)

منتج جلد من نبات ورد النیل وطریقة لتصنیعة (54)

(74)

رفض فنى:انونىالتقریر الق



74

2017101801 (21) -28

٢٦/١٠/٢٠١٧ (22)

عماد الدین عباده السید

مصر، محافظة  القاھرة-ش سلیمان نجیب حدائق القبھ ٩مصر  المدینة 

(71)

بطاریة كھروحراریة تولید ذاتى (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2017101815 (21) -29

٣١/١٠/٢٠١٧ (22)

وائل صبري أبو جھیم حجازي

مصر، فیصل –ش إبن خلدون متفرع من شارع متولى الشعراوى ٢

(71)

أبجدیة الكف (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2017111870 (21) -30

١٢/١١/٢٠١٧ (22)

متدلی) بي تي واي ( دیتنیت ثوث أفریقیا 

–وودالندس درایف –أیة إي سي أي بلیس ذا وودالندس : جنوب أفریقیا    المدینة 
).جنوب أفریقیا ( ساندتون ٢١٩٦وودمید ، : ب . ص 

(71)

نظام التحكم في المفجر (54)

دمحم عبد العال عبد العلیم أحمد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2017121994 (21) -31

٠٣/١٢/٢٠١٧ (22)

دمحم مرسى دمحم حسین- دمحم نجیب رستم-جمال الدین دمحم نصر-ماھر فتحى عطیھ مرسى

المركز القومى -مصر، ١٢٦٢٢ب .الجیزه  ص - ش البحوث ٣٣المركز القومى للبحوث  
ش ٣٣لمركز القومى للبحوث  ا-مصر، ١٢٦٢٢ب .الجیزه  ص - ش البحوث ٣٣للبحوث  
الجیزه  ص - ش البحوث ٣٣المركز القومى للبحوث  - مصر، ١٢٦٢٢ب .الجیزه  ص -البحوث 

مصر، ١٢٦٢٢ب .

(71)

تصمیم الھ لحصاد المحاصیل الجذریھ والدرنیھ تناسب الحیازات الصغیره (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2017122155 (21) -32

٢٤/١٢/٢٠١٧ (22)

معھد بحثي كوري  -كوریا اینستیتیوت اوف ایندیوستریال تكنولوجي

، اسي –تشیونان ، جیو –سیوبیوك ، میون –ایبجانج ، جیل –یانجدایجیرو ، ٨٩
جمھوریة كوریا، ٣١٠٥١٦تشیونجتشیونجنام دو 

(71)

ئر حراري أرضي، نظام تبادل حراري لبئر أنبوب عزل بئر حراري أرضي، تجمیعة أنبوب ب
حراري أرضي، وطریقة بنائھ

(54)

سمر أحمد اللباد  (74)

رفض فنى:التقریر القانونى



76

2018010150 (21) -33

٢٤/٠١/٢٠١٨ (22)

دمحم سعید عیسى عثمان حسین 

جمھوریة مصر العربیة  - ٢١٥٤٥ب .األسكندریة ص

(71)

طریقة جدیدة لحساب قیم معامالت عملیة درفلة المسطحات بنظام التحكم اآللي لتفادى مشاكل إدخال 
المعدن بمصانع درفلة مسطحات

(54)

صال جامعة الشاطبي نقطة ات–كلیة الزراعة –الدور األرضي قسم علوم وتكنولوجیا األلبان 
االسكندریة

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2018010155 (21) -34

٢٤/٠١/٢٠١٨ (22)

شیل شوك تیكنولوجیز أل أل سي

الوالیات المتحدة االمریكیة- ٠٦٨٨٠أوینوك بارك، ویستبورت، كونیكتكت ٣٨

(71)

خرطوشة سالح ناري وطریقة تصنیعھا (54)

د مجدى مختار حمادةخال (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2018010179 (21) -35

٣٠/٠١/٢٠١٨ (22)

احمد یوسف كامل نصر

جمھوریة -محافظة الغربیة ،المحلة الكبرى،منشیة عبد المنعم ریاض، شارع كامل الشیوي٢٥
مصر العربیة  

(71)

سلسلة اآلمان للسیارات (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2018020264 (21) -36

١٣/٠٢/٢٠١٨ (22)

مجدى وجیھ عوض هللا عبد الملك 

جمھوریة مصر العربیة  -الزقازیق ، ش الجنیدى قسم النحال١٧

(71)

عجلة سیارة توأم جدیدة تقى من الحوادث  (54)

(74)

فض فنىر:التقریر القانونى

2018050838 (21) -37

١٧/٠٥/٢٠١٨ (22)

ھیثم منجي دبوق

لبنان، دكاش بنایة شبیب الطابق الثانيبیروت حارة حریك شارع

(71)

نظام التحكم في درجة الحرارة اآللي لسخانات المیاه بالطاقة الشمسیة وطرق استخدامھا (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2018050880 (21) -38

٢٨/٠٥/٢٠١٨ (22)

علي محمود دمحم حسن عكاشھ

مصر، حلوان ، مساكن االذاعة والتلیفزیون  بحلوان امتداد شارع اسماعیل كامل غرب

(71)

جھاز انذار حریق للكشف عن الدخان  (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2018061007 (21) -39

٢١/٠٦/٢٠١٨ (22)

سیرفیسیز كوربوریشن&توشیبا الیفستایل برودكتس 

الیابان–٢١٠٨٥٤٣شى، كاناجاوا - كو، كاواساكى-ھونشو، كاواسكى- ، أیكیماى١–٢٥

(71)

غسالة مالبس (54)

ماجدة ھارون-نادیة -شحاتھ  (74)

رفض فنى:القانونىالتقریر 

2018061009 (21) -40

٢١/٠٦/٢٠١٨ (22)

اسحق صداق یوسف

مصر، الجیزة-عمرانیھ شرقیھ - لسالم من شارع ا- شارع المالحین ١٥

(71)

وقود ومحركات كھربائیة تنتج ما تستھلكھ% ٩٩محركات توفر  (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2018071161 (21) -41

١٩/٠٧/٢٠١٨ (22)

دمحم رجب دمحم محمود-ھناء أحمد عبد الغني القزاز   - منار دمحم السید عبد الحافظ 

-مصر، حلوان–مدینة زھراء المعادي١/١٠-مصر، شارع المھدي بن بركھ الحي السابع ٦٧
مصر، أكتوبر٦ش الجیل الجدید  الحوامدیھ   ١٥

(71)

وحدات زجاجیھ ذاتیة التنظیف نصف شفافھ (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2018081357 (21) -42

٢٨/٠٨/٢٠١٨ (22)

سولفاریس إنك

، .، كندا٥جیھ ١اتش  ٢اس ئي ، كالجاري، ألبرتا  تي ٢شارع -٦٤٤٣

(71)

تركیبة سماد مغلفة بالرش (54)

جمال الدین لطفي محمود عبد اللطیف (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2018101590 (21) -43

٠٤/١٠/٢٠١٨ (22)

شركة محدودة بریطانیة –بي بي ایكسبلوراشن اوبیراتینج كومباني لیمتد 

بریطانیا،TW، بي بي١٦٧تشیرتسي رواد سیونبیوري اون ثامیس میدلیكس تي دبلیو 

(71)

كشف مواقع دخول رمال بأسفل البئر (54)

سمر احمد  اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2018101602 (21) -44

٠٩/١٠/٢٠١٨ (22)

لیمتد) بي تي واي ( دیتنیت ثوث أفریقیا 

٢١٩٦دمید ، وو: ب . ص وودالندس درایف –س ذا وودالندس أیة إي سي أي بلی
).جنوب أفریقیا ( جوھانسبرج 

(71)

جھاز لالستخدام في نظام تفجیر (54)

دمحم عبد العال عبد العلیم أحمد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2018101661 (21) -45

١٧/١٠/٢٠١٨ (22)

شركة مساھمة تشكیة –اس . سیسكا  زبروجوفكا ایھ 

جمھوریة التشیك، یوھیرسكي برود  ١٢٨٣٦٨٨٢٧توبلوكا سیتشا سیا

(71)

سالح ناري (54)

سمر احمد  اللباد (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2018111807 (21) -46

١٢/١١/٢٠١٨ (22)

شركة منلو للتجارة و الصناعة

محافظة –١٦قطعة رقم –1Aة الصناعیة المنطق–العاشر من رمضان - محافظة الشرقیة  
مصر، الشرقیة

(71)

فلتر میاه شرب منزلى  (54)

دمحم فرید دمحم حموده (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2019010038 (21) -47

١٠/٠١/٢٠١٩ (22)

.سي. ال. كیم جروب ال–مالتي 

الوالیات المتحدة ، تكساس ، ٧٦٩٠٤١١٨١١تكساس سان انجیلو، . ساوث ویست بلفد٢٩٠٥
االمریكیة

(71)

عامل خفض احتكاك منظم لعملیات جوفیة (54)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2019010097 (21) -48

٢٢/٠١/٢٠١٩ (22)

حمدى على حمدى ابو طالب-دمحم ممدوح دمحم الفقى

جمھوریة - ریة االسكند- السیوف ، ١بانوراما ، ١٠٧شقة ، ش أدیب صقر خلف المطافى 
-االسكندریة -السیوف ، ١بانوراما ، ١٠٧شقة ، ش أدیب صقر خلف المطافى -مصر العربیة

جمھوریة مصر العربیة

(71)

غذاء طبیعى اقتصادى جدید (54)

نقطة اتصال جامعة االسكندریة (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2019030494 (21) -49

٢٧/٠٣/٢٠١٩ (22)

اف جي اینوفیشن كمباني لیمتد-شارب كابوشیكي كایشا

٢٦٢٣فالت -الیابان ٥٩٠٨٥٢٢شو ساكاي كیھ یو ساكاي سیتي اوساكا –، تاكیومي ١
تون مین نیو تیروتوریز ھونج كونج الصینھوي وینج روود ٢٢اف تون مین سنترال سكویر / ٢٦

(71)

الجھاز الطرفي، وجھاز المحطة األساسیة، وطریقة االتصال، والدائرة المتكاملة (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2019040528 (21) -50

٠١/٠٤/٢٠١٩ (22)

ماجد السید عبد العزیز صبحي

–الدور الثانــي –بجوار مســجد الـدســوقي –غرب –حــي حلـــوان –شــارع أدھم –٣٢
مصر، ٤شقة ـ 

(71)

)الكتروساند ( جھاز اطفاء الحریق  (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2019040560 (21) -51

٠٧/٠٤/٢٠١٩ (22)

تسنیم أحمد رزق عبد المجید

-) ٥(شقة - )  ٨(عمارة –شارع الشھداء–خلف سنترال الزھراء –الزھراء -سوھاج ثانى 
مصر، سوھاج

(71)

براویطة بألة رفع (54)

أشرف دمحم حسانین (74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2019060880 (21) -52

١٠/٠٦/٢٠١٩ (22)

مینا كامل راشد متى

مصر، ش الوحدة العربیة بشبرا الخیمة محافظة القلیوبیة١٨

(71)

الحذاء المعالج بتقنیة النانو (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2019060907 (21) -53

١٣/٠٦/٢٠١٩ (22)

المركز القومى للبحوث

-الدقى -براءات االختراع  مكتب اتصال- المركز القومى للبحوث - شارع البحوث ٣٣
جمھوریة مصر العربیة-الجیزة 

(71)

طریقة مبتكرة لتحضیر وتقییم أغذیة عالجیة جدیدة للحد من اإلسھال وسوء التغذیة (54)

مكتب اتصال براءات االختراع –شارع البحوث ٣٣–المركز القومى للبحوث 
نجالء على أحمد/ زكریا فھیم دمحم/ منى دمحم فرید / ماجده محسب السید   

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى



83

2019060955 (21) -54

١٨/٠٦/٢٠١٩ (22)

رنا یاسر شلتوت احمد

مصر، اسیوط ، شارع صالح ابو زید –مركز الساحل سلیم –اسیوط 

(71)

الغازات السامة المفیدة  (54)

(74)

رفض فنى:نونىالتقریر القا

2019071046 (21) -55

٠٢/٠٧/٢٠١٩ (22)

رائد دمحم الصادق حسین سلیمان 

مصر، الشرقیة –فاقوس –الروضھ 

(71)

تولید طاقة كھربائیة عن طریق موائع  (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2019071123 (21) -56

١٧/٠٧/٢٠١٩ (22)

محمود دمحم دمحم عبد العزیز

، مصر                              - قریة االسدیة فرع  المعمورة  -مركز ابو حماد -الشرقیة 
مصر

(71)

مصعد الشبكة فى فرن البوتجاز (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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2019121959 (21) -57

٠٩/١٢/٢٠١٩ (22)

المركز القومى للبحوث

-الدقى –مكتب براءات االختراع –شارع البحوث ٣٣- المركز القومى  للبحوث - ٢:ب . ص 
مصر، الجیزه١٢٦٢

(71)

مخفف حبوب اللقاح للسائل المنوي في الجاموس (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى

2019121960 (21) -58

٠٩/١٢/٢٠١٩ (22)

المركز القومى للبحوث  

مكتب اتصال براءات االختراع –شارع البحوث ٣٣–المركز القومى للبحوث 
مصر، 

(71)

مخفف جنین القمح للسائل المنوي في الجاموس  (54)

(74)

رفض فنى:التقریر القانونى
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بیــــــــــــــــــان
كنیبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا كأن لم 
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2012020348 (21) -1

٢٧/٠٢/٢٠١٢ (22)

بي بي اكسبلوراشن اوبیراتنج كومباني لیمتد

بریطانیا-انجلترا-بي بي  ١٦٧میدلسكس تي دبلیو . صنبیري اون التیمیز . شیرتسي روود

(71)

تركیبة مائع للحشو بالحصى ومستحلب منھا (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

فات الفحصسداد مصرو

2018091547 (21) -2

٣٠/٠٩/٢٠١٨ (22)

شاه تكنولوجیز ال ال سي

الوالیات المتحدة االمریكیة، ٣٣٤١٠بي جي ایھ بولیفارد بالم بیش جاردنز ، اف ال ٢٨٥٥

(71)

اداة انزالق و ساحب من قطعة معدنیة واحدة لمثبت إنزالق (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (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
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2019060937 (21) -3

١٧/٠٦/٢٠١٩ (22)

خالد ھشام ابراھیم دمحم -احمد سعد محمود عبد الفتاح-راھیم دمحمجمال ھشام إب

) أ(حدائق االھرام منطقة -مصر، الجیزة  ، المھندسین-أرض اللواء - ش مدرسة الشروق ١٣
مصر، الجیزة - مھندسین ال-أرض اللواء - ش مدرسة الشروق ١٣-مصر، الجیزه، ٤٣٨فیال 

(71)

تنقیة المیاه (54)

(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

2019091490 (21) -4

١٩/٠٩/٢٠١٩ (22)

كوربوراشن اربیوتیوس بیوفارما 

كندا، ٨جي ٥جي٥بي سي في ، جلینلیون باركواي بیورنابي ٨٩٠٠-١٠٠

(71)

كربوكسامیدات ونظائر منھا بھا استبدال، وطرق تستخدمھا-٤- ثنائي ھیدرو إیندین (54)

سمر أحمد اللباد  (74)

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

سداد مصروفات الفحص
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2019101623 (21) -5

١٥/١٠/٢٠١٩ (22)

دمحم حسین عفیفى حسن

مصر، الخیمة   شارع النھضة متفرع من شارع االھرام طریق بیجام شبرا١

(71)

او غاز البروبان او غاز البیوتان او غاز ) ٤ch(الجھاز الفرید من نوعھ ألنتاج غاز المثان 
الھیدروجین من ماء البحر والتركیبھ الكمیائیة بأقل تكلفة ممكنة فى العالم 

(54)

(74)

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

سداد مصروفات الفحص

2019111861 (21) -6

٢٤/١١/٢٠١٩ (22)

ھشام دمحم توفیق حسن

لصیدلة الصناعیة                 أسیوط ، جامعة اسیوط، كلیة الصیدلة، قسم ا: مصر          المدینة
مصر، ٧١٥٢٦: ب . ص 

(71)

أقراص الروفیكوكسیب وحمض األستیل سالیسیلك الجدیدة واآلمنة األستخدام فى المرضي الذین 
یعانون من إضطرابات القلب واألوعیة الدمویة

(54)

نقطھ اتصال جامعة اسیوط (74)

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

سداد مصروفات الفحص
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2020010107 (21) -7

٢١/٠١/٢٠٢٠ (22)

اریون فیتال ، ساوانت 

B/١ ،Samip Apartment ،Kolivali Village ،Gandhari ،Kalyan West ،
Thane٤٢١٣٠٦)IN (

٤٢١٣٠٦زان ، كالیان ویست ، جاندھاري ، كولیفالي فیلالجي ، سامیب اباتمینت ، ١/بي
الھند، 

(71)

تركیبة جدیدة لتحصین المحاصیل وتغذیتھا وحمایتھا (54)

سمر أحمد 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

2020010115 (21) -8

٢٢/٠١/٢٠٢٠ (22)

عمر مشھور زباد

مصر-المنصورة –حي الجامعة –ر شارع مصعب بن عمی–٣١بناء -٦شقة 

(71)

كیوماریك یمنع تفاقم اعتالل الكلیة السكري التجریبي من خالل تثبیط نشاط مسار –حمض البارا 
في الجرذان ٤-المستقبل شبیھ التول

(54)

جامعة المنصورة-نقطة إتصال مكتب براءات إختراع  (74)

: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
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2020091382 (21) -9

١٣/٠٩/٢٠٢٠ (22)

انك، لي موفیت كانسر سنتر اند ریسیرش انستیتیوت . اتش

الوالیات المتحدة االمریكیة، ٩٤٩٧- ٣٣٦١٢فلوریدا ، ماجنولیا دریفي تامبا ١٢٩٠٢

(71)

٤OCTمع ١YAPتستھدف تفاعل ١YAPمثبطات  (54)

سمر أحمد اللباد  (74)

: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

2020091472 (21) -10

٢٢/٠٩/٢٠٢٠ (22)

زي یونیفیرسیتي اوف تكساس سیستم ، بورد اوف ریجینتس

ةالوالیات المتحدة االمریكی، ٧٨٧٠١تي اكس ‘ ایوستین . زاي ست٧ویست ٢١٠

(71)

١٩٢HERمركبات ذات نشاط مضاد للورم ضد الخالیا السرطانیة الحاملة لطفرات إكسون  (54)

سمر أحمد اللباد  (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
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2020091479 (21) -11

٢٣/٠٩/٢٠٢٠ (22)

الوندي ، نبیل- سبیكترا سیستمز كوربوراشن 

٨٠-الوالیات المتحدة االمریكیة، ٠٢٩٠٣ار أي ، بروفیدینسي . ماین ست. اس٣٢١
الوالیات المتحدة االمریكیة، ٠٢٨٧٤أي ار ، سایوندیرستون . بیایوتشامب در

(71)

تنظیف العمالت البنكیة والمستندات المؤمنة بالمائع فوق الحرج باستخدام األوزون (54)

سمر اللباد (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2020091502 (21) -12

٢٧/٠٩/٢٠٢٠ (22)

انك ، جیونو ثیرابیوتیكس 

الوالیات المتحدة ، ٩٨١٠٩واشینجتون ، سیاتلي ١٢٠٠ان سویتي . دیكستیر افي٤٠٠
االمریكیة

(71)

ة تائیة وخالیا معدلة وراثیًا تعبر عنھامستقبالت خلی (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
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2020101552 (21) -13

٠٤/١٠/٢٠٢٠ (22)

فوجیتسو فرونتك نورث أمریكا إینك 

) الوالیات المتحدة(٩٢٦١٠فوثیل رانش ، سي أیھ ١٠٠توني سنتر دریف ، سویت 

(71)

متعددة القراءة) ُمعّرف تردد الرادیو(RFIDبوابة  (54)

التجاریھ وبراءات االختراعشركھ الخدمات المتحده للعالمات  (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

2020101598 (21) -14

١٣/١٠/٢٠٢٠ (22)

رودا فوتورا، إل إل سى

، )              الوالیات المتحدة(٣٣١٣٧بیسكاین بولیفادر، بى إتش، میامى، فلوریدا ٤٥٠٠

(71)

مساعد طاقة قابل لإلزالة في كرسي متحرك یدوي (54)

خالد مجدى مختار حمادة (74)

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

سداد مصروفات الفحص
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2020111698 (21) -15

٠١/١١/٢٠٢٠ (22)

المركز القومى للبحوث 

مكتب اتصال -المركز القومى للبحوث -بحوث شارع ال٣٣/ الجیزة  -١٢٦٢٢: ب . ص
جمھوریة مصر العربیة- الجیزة - الدقى -براءات االختراع  

(71)

صیاغة مستحضر نانوي ذاتي اإلستحالب لمستخلص كوفیا إیجنیا الغني بالمركبات عدیدة الفینول 
٢- كمضاد قوي لفیروس كورونا سارس

(54)

مكتب اتصال براءات االختراع –شارع البحوث ٣٣–المركز القومى للبحوث 
نجالء على أحمد

(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

مصروفات الفحصسداد

2020111699 (21) -16

٠١/١١/٢٠٢٠ (22)

فیلیب ، ھید

داجي یو ـ بریطانیا  ٥٠برومفیلد كلوز صانینغدال اس ال ٢

(71)

مصیدة رمال مرتدة بتجویف بئر (54)

محمود عادل عبد الحمید اسماعیل (74)

: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
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2020111703 (21) -17

٠١/١١/٢٠٢٠ (22)

مدینة زویل للعلوم و التكنولوجیا و االبتكار

مصر-الجیزة، ١٢٥٧٨:  ب . ص 

(71)

تطویر مجسات فیروسیة كھربیھ نانومتریة للكشف المبكر عن اإلصابة بفیروس الحمى القالعیة 
)FMDV-SAT2(

(54)

احمد ناجى دمحم على (74)

: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

2020111757 (21) -18

١٠/١١/٢٠٢٠ (22)

نیكتار ثیرابیوتكس 

الوالیات المتحدة االمریكیة، ٩٤٠٧٠الطریق الصناعي ، سان كارلوس ، كالیفورنیا ١٥٠

(71)

وتركیبات ذات صلةTREGاالنتقائیة لمحفز RUR20kD-IL-2تركیبة  (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (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

لفحصسداد مصروفات ا
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2020111767 (21) -19

١١/١١/٢٠٢٠ (22)

شركة مساھمة أمریكیة –. نیوفاشون بیو انك

الوالیات المتحدة ، ١٠٠٣٦نیو یورك ، نیو یورك ١٤٠١بروادواي سویتي ١٥٠٠
االمریكیة

(71)

مركبات مضادة للسرطان مستھِدفة لمستقبل الھرمون النووي (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

2020111774 (21) -20

١٢/١١/٢٠٢٠ (22)

تیكنولوجیز اف زد ايشانال 

االمارات العربیة المتحدة، دبي  ١٨١٣جیبل علي فري زون اوفیس نیمبر اف زد جیھ او ایھ 

(71)

أنظمة وطرق لتخصیص مشترك متنقل (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (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
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2020111775 (21) -21

١٢/١١/٢٠٢٠ (22)

شانال  تیكنولوجیز اف زد اي

المارات العربیة المتحدةا، دبي١٨١٣جیبل علي فري زون اوفیس نیمبر اف زد جیھ او ایھ 

(71)

النظام وطریقة لتوفیر واسترداد التقدم في استخدام الشبكة (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

: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

2020111776 (21) -22

١٢/١١/٢٠٢٠ (22)

شانال  تیكنولوجیز اف زد اي

االمارات العربیة المتحدة، دبي١٨١٣جیبل علي فري زون اوفیس نیمبر اف زد جیھ او ایھ 

(71)

د االئتمانيتوفیر قروض استخدام الشبكة اعتماداً على الح (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (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

٩٦
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2020111777 (21) -23

١٢/١١/٢٠٢٠ (22)

اوند تیرنكوسرھیجین جي ام بي اتش  -زینتریم فور لوفت–ال تي زد 

المانیا، بیرلین١٠٨٢٩ایھ ٧٠تیمبلھوفر ویج 

(71)

طریقة لتشغیل نظام تدویر ونظام التدویر (54)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

: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

2020111828 (21) -24

٢٢/١١/٢٠٢٠ (22)

كالریا فارما ھولدینج ایھ بي

السوید، أوبساال٢٧٥٤٥٠فیردینجز الي 

(71)

تركیبة صیدلیة (54)

حسان حسن–نور وشركاه بالتعاون مع التمیمي ومشاركوه  (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
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2020111829 (21) -25

٢٢/١١/٢٠٢٠ (22)

أغذیة

، اإلمارات العربیة المتحدة٣٧٧٢٥، جزیرة الریم، أبوظبي ١٧سكاي تاور، الطابق 

(71)

وطریقة لصنعھاDمیاه مدعَّمة بفیتامین  (54)

اركو ـ حسان حسن مكتب نور وسلیم بالتعاون مع التمیمي ومش (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

2020111834 (21) -26

٢٢/١١/٢٠٢٠ (22)

یل جرید داتا مانجمنت لیمیتد نیوف

بریطانیا-بي إكس ٣إیھ  ٢كورتین روود ثیرد فلور لندن إي سي ١٤٥-١٤١

(71)

طرق وجھاز الستشعار وجمع ونقل وتخزین ونشر بیانات القیاس الكھربائي لشبكة القدرة عالیة 
الدقة 

(54)

الختراعشركھ الخدمات المتحده للعالمات التجاریھ وبراءات ا (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
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2020111835 (21) -27

٢٢/١١/٢٠٢٠ (22)

.انك، یبتا ثیرابیوتیكس سار

الوالیات المتحدة االمریكیة، ٠٢١٤٢ام ایھ ، فیرست سترایت كامبریدج ٢١٥

(71)

مترافقات أولیجومر تجاوز إكسون للحثل العضلي (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

2020111878 (21) -28

٢٥/١١/٢٠٢٠ (22)

في.تولبوم فالف بي

ھولندا-جي تي رویوجك ٣١٢٨١١ھارموس 

(71)

ام الكرويصمام كروي وطریقة تشغیل الصم (54)

شركھ الخدمات المتحده للعالمات التجاریھ وبراءات االختراع (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
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انــــــــــــــــــــــبی
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا متنازل عنھ
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(21)2016050835D1 -1

(22)١٨/٠٥/٢٠١٦

ایمان مصطفى كمال فرج النمر(71)

، ٩٠٦شقة-١كمبوند البستان - ١٣شارع -شارع النصر -جرین بالزا - سموحة -اسكندریة 
مصر، اسكندریة 

مكمل غذائي عالى البروتین ذو قیمھ غذائیھ عالیھ من فول الصویا والفول البلدى(54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مة ومرفقات الطلبالفكرة المقدأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

(21)2016050835D2 -2

(22)١٨/٠٥/٢٠١٦

ایمان مصطفى كمال فرج النمر(71)

، ٩٠٦شقة -١كمبوند البستان - ١٣شارع -شارع النصر -جرین بالزا - سموحة -اسكندریة 
مصر، اسكندریة 

من زبدة البروتینمكمل غذائى عالى البروتین ذو قیمھ غذائیھ عالیھ (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

(21)2010122112 -3

(22)١٣/١٢/٢٠١٠

شركة مساھمة أمریكیة–لز اي ان سي میلینیوم فارماسیوتیكا(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة، ٠٢١٣٩الندسدون ستریت كامبریدج ام ایھ ٤٠

مركبات استر بورونات وتركیباتھا الصیدالنیھ(54)

سمر احمد اللباد(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
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(21)2012050819 -4

(22)٠٦/٠٥/٢٠١٢

ایھ. بي . سیبكام اس (71)

میالنو ، ایطالیا٢٠١٢٣-٨فیا كارروكیو 

لى مبید أعشاب لإلستخدام بالمجال الزراعىعملیة مستمرة للحصول على كبسوالت رقیقة تشتمل ع(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

(21)2013061126 -5

(22)٢٦/٠٦/٢٠١٣

أیھ. بي. ایني   أس(71)

ایطالیا-رومي ٠٠١٤٤-أي ١بیزالي ماتي، 

مع مواد حاجزه ) نانو(طریقة الستخالص الزیت من خزان بواسطة موائع ذات تصمیم دقیق للغایة (54)
محكومة التحرر

سمراحمد اللباد(74)

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

(21)2014091548 -6

(22)٢٩/٠٩/٢٠١٤

سانجارت، انك(71)

االمریكیةالوالیات المتحدة-٩٢١٢١لوسك بولیفارد سان دییغو، كالیفورنیا ٦١٧٥

ھیموجلوبین معالج بجلیكول متعدد اثیلین متقاطع الروابط مع الدیاسبیرین(54)

شركة سماس للملكیة الفكریة(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
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(21)2016030533 -7

(22)٢٨/٠٣/٢٠١٦

عبدالخالق السید دمحم محمود عطیة(71)

مصر، طنطا  - شارع عطیة١٧: ب . ص 

١اطارات أ(54)

(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

(21)2016050817 -8

(22)١٦/٠٥/٢٠١٦

محمود عبد هللا دمحم الشربیني سلطان(71)

مصر، ٣٥٥١٦جامعة المنصورة 

أوزان تدریب متعددة االستخدامات(54)

ورهجامعھ المنص(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

(21)2016050835 -9

(22)١٨/٠٥/٢٠١٦

ایمان مصطفى كمال فرج النمر(71)

- الدور التاسع -٩٠٦شقة - مع شارع النصر أمام جرین بالزا ١٣شارع -ستان سموحھ ب١برج 
مصر، االسكندریة -سموحة 

مكمل غذائى متكامل عالى البروتین عالى القیمھ(54)

(74)

/ انات و قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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(21)2016071261 -10

(22)٣١/٠٧/٢٠١٦

دمحم ابراھیم دمحم السعدنى(71)

مصر، شارع عین جالوت القبارى األسكندریة٦٠

مفتاح متعدد األغراض(54)

(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

(21)2017081351 -11

(22)٠٩/٠٨/٢٠١٧

الحسن السید رمضان متولى(71)

مصر، ٢١- االسكنریة-الفلكى –سعد زغلول / ش : ب . االسكندریة    ص 

جھاز ربط أطراف األعمدة الدورانیة(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

(21)2017091543 -12

(22)١٨/٠٩/٢٠١٧

شحاتة عبد الحافظ محمود احمد(71)

مصر، سوھاج-المراغة –بھتا 

غسالة قمح(54)

(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
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(21)2017091604 -13

(22)٢٨/٠٩/٢٠١٧

دمحم یوسف عبد العزیز (71)

مصر، االسماعیلیھ تالت-التملیك ب الشیخ زاید ٦١

المستشعر الذكي (54)

(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

(21)2017101685 -14

(22)١٥/١٠/٢٠١٧

على فرید دمحم على جمعھ الشایب(71)

مصر، مصر الجدیدة–ا شارع السید ابو شادى میدان تریمف ٢

تحركة لشفط البویضات لالخصاب خارج الرحماالبرة الم(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

(21)2017101721 -15

(22)١٧/١٠/٢٠١٧

زكریا سلیمان داود سلیمان(71)

مصر، اكتوبر   ٦-٩مدخل ب شقة ١٩المجاورة االولى عمارة ١٢أكتوبرالحى ٦

جھاز لعالج غضاریف الرقبة(54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبجراء بعض التعدیالت لموضوعأو إ
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(21)2017111823 -16

(22)٠١/١١/٢٠١٧

إبیكورو أل تي دي(71)

بریطانیا، تي إي ٤أس ١ألبیمارل ستریت لندن دبلیو ٣٩/٤٠كاردینال ھاوس 

نظام إزالة ملوحة مشغَّل بالطاقة الشمسیة(54)

دمحم عبد العال عبد العلیم أحمد(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

(21)2017122188 -17

(22)٢٧/١٢/٢٠١٧

بد الغني شطادمحم رزق ع(71)

مصر، محافظة الدقھلیة –مركز شربین –قریة یزبك 

قاعدة متعددة النشاط(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

(21)2018020338 -18

(22)٢٧/٠٢/٢٠١٨

دمحم طھ طاھر(71)

مصر، بورسعید  ، ٩٩مساكن الحزب عمارة –بوفؤاد –بورسعید 

الشبكة الجراحیة متداخلة الشرائط المستخدمة لطي المعدة (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
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(21)2018020348 -19

(22)٢٨/٠٢/٢٠١٨

جالسبوینت سولر انك(71)

مریكیة، الوالیات المتحدة اال٩٤٥٣٨الندینج باركواي، فریمونت، سي اي ٤٦٤٢١

حقن بخار ذو معدل متغیر ، بما فى ذلك عن طریق الطاقة الشمسیة إلستخراج محّسن للنفط ، وأنظمة (54)
وطرق مرتبطة

عمرو الدیب(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

(21)2018030361 -20

(22)٠١/٠٣/٢٠١٨

دمحم حسانین إبراھیم-حسن سید حسن-عصام ھشام سویلم- سلیمان مصطفى السید(71)

مركز أبو -محافظة الشرقیة - مصر، الشرقیة ، محافظة الشرقیة مركز أبو كبیر قریة كفر النجار  
الشرقیة ، قریة كفر النجار -مركز أبو كبیر - محافظة الشرقیة - مصر، الشرقیة ، قریة كفر النجار  -كبیر 

مصر، الشرقیة ، مكتب برید كفر شاویش -مركز فاقوس -محافظة الشرقیة -مصر، 

سیارة تسیر بالماء (54)

دمحم حسانین ابراھیم غریب(74)

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

(21)2018060913 -21

(22)٠٥/٠٦/٢٠١٨

كي .كي ) جابان(كالریانت كاتالیستس (71)

الیابان، ١١٣٠٠٢١كي یو طوكیو –بیونكیو ،تشومي - ٢ھونكوماجومي ، ٨-٢٨

وعملیة نزع الھیدروجین باستخدامھ، محفز نزع ھیدروجین من مركب ألكیل عطري وعملیة إلنتاجھ(54)

سمر أحمد اللباد (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
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(21)2018071143 -22

(22)١٧/٠٧/٢٠١٨

نسرین احمد عبد الجلیل(71)

مصر، )المرحلة االولى ( عمارات ضباط الجیش بزھراء مدینة نصر ٦٤

دواء ایوني باسط لعضالت الجسم(54)

(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

(21)2018091501 -23

(22)٢٠/٠٩/٢٠١٨

صندوق العلوم و التنمیة التكنولوجیة(71)

مصر، شارع القصر العیني، القاھرة١٠١ارة التعلیم العالي و البحث العلمي، الدور الثاني ـ مبنى وز

الجسیمات الدھنیة البروتینیة النانومتریة المھجنة ثنائیة اإلستھداف كعالج واعد للسرطان(54)

مروه عالء الدین عبد المجید دمحم(74)

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

(21)2018101601 -24

(22)٠٨/١٠/٢٠١٨

دمحم فوزى شلبى(71)

صرم، ٢٨شقة رقم - الدور الثانى- القاھرة -وسط البلد- شارع الشواربى ٤

معالجعة الصرف الصحى باستخدام النانو تكنولوجى(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
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(21)2018101641 -25

(22)١٥/١٠/٢٠١٨

زكریا سلیمان داود سلیمان(71)

، ٩مدخل ب شقة ١٩عمارة ١المجاورة ١٢أكتوبر الحى٦/مصر   المدینة 
مصر

أّكالة الطعام(54)

(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

(21)2018101741 -26

(22)٣٠/١٠/٢٠١٨

نیفین سعد الدین عبد الرحمن سالم(71)

فیصل-مدكور –ش حسن عبد الحمید من ش عبد السمیع عیسى ٣
مصر، ة  الجیز، ١٢٨٧٤:   ب . ص 

أسالیب مبتكرة إلحیاء صناعة الزجاج المصري القدیم(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

(21)2018111830 -27

(22)١٨/١١/٢٠١٨

المركز القومى للبحوث(71)

-الجیزة -الدقى -مكتب اتصال براءات االختراع  - المركز القومى للبحوث - شارع البحوث ٣٣
جمھوریة مصر العربیة

عدید التفرع وتطبیقھ كمادة ربط في طباعھ )یوریا - یوریثان( تحضیر فائق السرعھ للبولي(54)
نسوجاتالم

مكتب اتصال براءات االختراع –شارع البحوث ٣٣–المركز القومى للبحوث (74)
نجالء على أحمد/ دمحم زكریا فھیم / منى دمحم فرید / ماجده محسب السید   

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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(21)2018111865 -28

(22)٢٢/١١/٢٠١٨

اس. تركیا سیسي في كام فابریكاالري ایھ(71)

تركیا- اسطنبول /توزال٣٤٩٤٧ایھ -٤٤:نو. كارایولو كاد١٠٠: ایسمیلیر ماھاللیسي دي

القادرة على تغییر لونھا وطریقة إنتاجھااألواني الزجاجیة(54)

ھالھ وحید دمحم احمد/ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا / شركھ (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

(21)2018111904 -29

(22)٢٧/١١/٢٠١٨

امجد حسانین دمحم حسانین(71)

مصر، ٣٥٦٢٦: ب . ص - دقھلیة   میت غمر/ مركز میت غمر / صھرجت الكبري 

بامب ریسور(54)

(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

(21)2018121929 -30

(22)٠٣/١٢/٢٠١٨

اینوفیشن& فوندایشن تكنالیا ریسرتش (71)

یریو ، اسبانیاد٧٠٠٤٨١٦٠بارك سانتیفیكو واي  تكنولوجیكو دو بیزیكیا سي  جیلدو ایدفیكو 

عملیة إلنتاج خبث أسمنتي عند درجة حرارة منخفضة(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
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(21)2018121933 -31

(22)٠٣/١٢/٢٠١٨

المركز القومى للبحوث (71)

مكتب اتصال براءات -المركز القومى للبحوث -شارع البحوث ٣٣/ الجیزة  -١٢٦٢٢: ب . ص
جمھوریة مصر العربیة- الجیزة - الدقى - االختراع  

ما الحاللھا بدال من المستوردانتاج مواد مشخصة لطفیل التكسوبالز(54)

مكتب اتصال براءات االختراع –شارع البحوث ٣٣–المركز القومى للبحوث (74)
نجالء على أحمد/ دمحم زكریا فھیم / منى دمحم فرید / ماجده محسب السید   

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

(21)2018122092 -32

(22)٢٤/١٢/٢٠١٨

فالویورسي اویل اند جاس -شركة مساھمة یابانیة –سیومتومو میتال كوربوراشن & نیبون ستیل (71)
شركة مساھمة فرنسیة –فرانسي 

ریو ٥٤-الیابان، Tokyo، ١٠٠٨٠٧١طوكیو ، كي یو –تشیودا ، تشومي -٢ماریونوتشي ، ١- ٦
فرنسا، AULNOYE-AYMERIES، ٥٩٦٢٠ایمیریس –ایولنویوي ، اناتولي فرانسي  

وصلة ملولبة ألنبوب وطریقة تصنیع لوصلة ملولبة ألنبوب(54)

سمر أحمد اللباد (74)

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

(21)2018122097 -33

(22)٢٥/١٢/٢٠١٨

لویست رسیرش ایھ دیفلوبمنت. ایھ . اس (71)

كوتجینز لوفین النیفي بلجیكا ٢٨١٣٤٢ریو شارلز دیبواة 

، و فریت الكالسیوم، و "حي"ماغنسیوم –مركب كالسیوم " قوالب معالجة حراریا تحتوى على (54)
طریقة تصنیعھا

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

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



112

(21)2018122128 -34

(22)٢٧/١٢/٢٠١٨

بیتوین اس ایھ-ان(71)

برین اللود بلجیكا ١٤٢٨شومان دو ال میزون دو روا، ١٧٨

عملیة ووحدة لحصد وُمعالجة ورد النیل(54)

ترزيناھد 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

(21)2018122149 -35

(22)٣١/١٢/٢٠١٨

المركز القومى للبحوث(71)

-الجیزة -الدقى -مكتب اتصال براءات االختراع  - المركز القومى للبحوث - حوث شارع الب٣٣
جمھوریة مصر العربیة

)                                             انیمال  فت ( (54)
لالعالف انتاج مركزات مغذیة غیر تقلیدیة  باستخدام مخلفات انتاج الخمیرة المعدلھ   لرفع القیمة الغذائیة

الحیوانیة  

مكتب اتصال براءات االختراع –شارع البحوث ٣٣–المركز القومى للبحوث (74)
نجالء على أحمد/ دمحم زكریا فھیم / منى دمحم فرید / ماجده محسب السید   

/ ض البیانات و قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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(21)2019010063 -36

(22)١٤/٠١/٢٠١٩

المركز القومى للبحوث (71)

- الجیزة - الدقى -شارع البحوث ٣٣- المركز القومي للبحوث / الدقى  -١٢٦٢٢: رقم . ب. ص
،یة مصر العربیةجمھور

انتاج كاروتین الزیازانثین من الطحالب الدقیقة من جنس الدونالیلال سالین المنماه داخل نظام مستمر (54)
مغلق؛ مفاعل ضوئى حیوى و تأثیره المعالج للخلل الوظیفى بالقلب الناجم عن تقدم السن فى جرذان 

التجارب

مكتب اتصال براءات االختراع –وث شارع البح٣٣–المركز القومى للبحوث (74)
نجالء على أحمد/ دمحم زكریا فھیم / منى دمحم فرید / ماجده محسب السید   

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
قات الطلبالفكرة المقدمة ومرفأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع

(21)2019020197 -37

(22)١٠/٠٢/٢٠١٩

مسعود دمحم عبد اللطیف دمحم(71)

مصر، قریة صفط العنب –كوم حمادة - مصر

انتاج عصیر قصب آمن صحیا طویل الصالحیة فى حالة التجمید وقصیر الصالحیة فى حالة التبرید (54)
١٥٤٦/٢٠١١مطابق للمواصفة القیاسیة المصریة 

دمحم شعبان عبد النبى عبد العظیم(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

(21)2019020272 -38

(22)١٩/٠٢/٢٠١٩

ملك محمود رمضان عبدالعزیز(71)

مصر، األسكندریة ، ٤شقة - الدور الثانى -٤منزل رقم -شارع األسكندریة ٤تقسیم -كفر الشیخ 

فرشاة اسنان فكیة من السیلیكون(54)

(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



(21)2019020273 -39

(22)١٩/٠٢/٢٠١٩

ملك محمود رمضان عبد العزیز (71)

مصر، كفر الشیخ ، ٤شقة -الدور الثانى -٤منزل رقم - شارع األسكندریة ٤تقسیم 

جانبینفرشاة اسنان ذو(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

(21)2019030361 -40

(22)٠٤/٠٣/٢٠١٩

على فرید دمحم على(71)

مصر، القاھرة - ان ترینف مصر الجدیدة مید- شارع السید أبو شادى أ٢

)برومومیتا ( ابر سحب البویضات المغطى طرفھا بواسطھ (54)

(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

(21)2019030436 -41

(22)١٨/٠٣/٢٠١٩

مروان نادر یوسف شریف(71)

مصر، القاھرة- مصر الجدیدة - شارع الشیخ دمحم سالمة ٢

محرك غواصة یعمل بالكھرباء المولدة من الماء(54)

(74)

/ قرار اإلدارة الخاص باستیفاء بعض البیانات و متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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(21)2019040572 -42

(22)٠٨/٠٤/٢٠١٩

جینومسیس اس اي(71)

لوزان، سویسرا    ١٠١٥فوندایشن اي بي اف ال اینوفایشن بارك باتیمنت سي 
سویسرا-١٠١٥سي : ب . لوزان، ص : 

.طریقة ومعدة للوصول إلى بیانات المعلومات الحیویة المنظمة في وحدات الوصول(54)

عبد الوھاب مصطفى كمال(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

(21)2019040579 -43

(22)٠٩/٠٤/٢٠١٩

جینومسیس إس إیھ(71)

الصین، ، فوندیشن إي بي أف إل إینوفیتیشن بارك باتیمینت: ب . لوزان ص ١٠١٥

البیولوجیةطریقة وجھاز لضغط تمثیل بیانات المعلومات(54)

عبد الوھاب مطفى كمال (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

(21)2019040580 -44

(22)٠٩/٠٤/٢٠١٩

مسیس إس إیھجینو(71)

C CH-الصین،فوندیشن إي بي أف إل إینوفیتیشن بارك باتیمینت: ب . لوزان ص ١٠١٥

طریقة ونظام لتخزین والوصول إلى بیانات معلومات بیولوجیة(54)

شادي فاروق مبارك(74)

/ استیفاء بعض البیانات و قرار اإلدارة الخاص باعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع
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(21)2019040581 -45

(22)٠٩/٠٤/٢٠١٩

جینومسیس إس إیھ(71)

-فوندیشن إي بي أف إل إینوفیتیشن بارك باتیمینت : ب . لوزان ص ١٠١٥-C CHالمدینة : الصین 
الصین

طریقة ونظام لنقل بیانات معلومات بیولوجیة(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

(21)2019050698 -46

(22)٠٦/٠٥/٢٠١٩

ریدكوكاشین ایلیا فالدیمیروفیش(71)

روسیا االتحادیة-روسیا فیدیراشن٥٠٠٤١٧دون -اون- روستوف٦٩١. ابب٧٥فیاتسكایا 

طریقة لتوزیع الطلبات(54)

عمرو الدیب  (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

(21)2019060893 -47

(22)١١/٠٦/٢٠١٩

بایر فارما أكتینجیسیلستشافت(71)

المانیا، Berlin، برلین ألمانیا١٣٣٥٣، ١٧٨مولرستر، 

واستخدامھا في معالجة ٣-TASKو ١-TASKتحتوي على مثبطات لقناة أشكال جرعات صیدلیة(54)
اضطراب تنفسي

حسان حسن–نور وشركاه بالتعاون مع التمیمي ومشاركوه (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
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(21)2020010016 -48

(22)٠٥/٠١/٢٠٢٠

كومباس ثیرابیوتكس ال ال سي(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة٠٢١٤٢فرست ستریت ثیرد فلور كامبریدج ام ایھ ٢٤٥

االبشري واستخداماتھ١٣٧CDأجسام مضادة التي ترتبط بـ (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

(21)2020010186 -49

(22)٣٠/٠١/٢٠٢٠

رز، إل إل سيیو إس جي إنتیریو(71)

الوالیات المتحدة٣٦٧٦- ٦٠٦٦١ویست أدامز ستریت، شیكاجو، إلینوي ٥٥٠
الوالیات ، ویست أدامز ستریت، شیكاجو، إلینوي٥٥٠:  ب . شیكاجو، إلینوي     ص -الوالیات المتحدة   
المتحدة االمریكیة

مشبك ربط بمحیط اھتزازي(54)

احمد ھمام:ویمثلھا-تي المصریة شركة ایھ أي بي اند (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

(21)2020020331 -50

(22)٢٠/٠٢/٢٠٢٠

شركة مساھمة أمریكیة –ال ال سي ، كیویبمینت ھولدینجز ترینیتي باي ای(71)

الوالیات المتحدة االمریكیة، ٧٧٠٠٢تیكساس ، لویوسیانا ست ھوستون ٢٧٠٠١٢٠١سویتي 

نظام وطریقة للنقل بزحافة أنبوب مرن لالحتواء(54)

سمر أحمد اللباد (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
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(21)2020030445 -51

(22)١٠/٠٣/٢٠٢٠

شانیاي ھینجروي -شركة مساھمة صینیة –ال تي دي ، .جیانجسیو ھینجریوي میدیسیني سي اوه (71)
شركة محدودة صینیة –ال تي دي ، .فارماسوتیكال سي اوه 

جیانجسیو ، ایكونومیك اند تیكنولوجیكال دیفیلومبیمینت زوني لسانینجانج ، كیونلیونشان رواد ٧.نو
الصین، ٢٠٠٢٤٥مینھانج دیستریكت شانیاي ، وینجینج رواد ٢٧٩. نو- الصین، ٢٢٢٠٤٧

شظیة منھ رابطة لمولد ضد واالستخدام الطبيو6RIL-الجسم المضاد (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

(21)2020060763 -52

(22)٠٩/٠٦/٢٠٢٠

شركة مساھمة فرنسیة –ینیرجي أتومیك إیة أو اینیرجیز التیرناتیفس ‘كومیساریات ال(71)

فرنسا، باریس ٧٥٠١٥ریوي لیبالنك ٢٥انت بات لي بون

محطة شمسیة مجھزة بجھاز لقیاس ضوء الشمس المباشر الطبیعي(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
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انــــــــــــــــــــــبی
بتعدیــــــل اســـــــــم الشــــــركة
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(21)2016061068 -1

(22)٢١/٠٦/٢٠١٦

میتسوبیشي ھیتاشي بور سیستمز ، لیمتد(71)

ناھد ودیع رزق (74)

أنبوب لنقل الحرارة، غالیة ووسیلة توربینیة تعمل بالبخار(54)

تعدیل اسم الشركة:ریر القانونىالتق
میتسوبیشي ھیتاشي بور سیستمز ، لیمتد:مـــن
میتسوبیشي بور، لیمتد:الـــى

28/07/2021 :بـتاریخ
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بیــــــــــــــــــان
راءةـــــــة البــــــــال ملكیــــــــبانتق
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(21)2010122049 -1

(22)٠٥/١٢/٢٠١٠

نوفارتس ایھ جى- ایسباتك، الكون بیومیدیكال ریسیرش یونیت ال ال سى(71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

VEGFللذوبان مثبطھ لـ اجسام مضاده ثابتھ و قابلھ (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
نوفارتس ایھ جى-ایسباتك، الكون بیومیدیكال ریسیرش یونیت ال ال سى:مـــن
ى:الـــى ھ ج ارتس ای نوف

05/07/2021 :بـتاریخ

(21)2013081276 -2

(22)٠٥/٠٨/٢٠١٣

رج نیكوالسكوجو(71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)

طریقة إلشعار المشترك المراد االتصال بھ بعدم وجود رصید كاٍف للطرف المتصل(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
جورج نیكوالسكو:مـــن
یز اف زد اي:الـــى انیل تیكنولوج تش

11/07/2021 :اریخبـت

(21)2017101788 -3

(22)٢٤/١٠/٢٠١٧

سومیتـــومـــو داینبون فارمـــاكو لیمتد- أنترسیبت فارماسوتیكالز ، انك(71)

ناھد ودیع رزق ترزي(74)

تركیبات من حمض أوبیتیكولیك وطرق االستخدام(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
اكو لیمتدـــبون فارمیو داینـــومـــسومیت- أنترسیبت فارماسوتیكالز ، انك:مـــن
أنترسیبت فارماسوتیكالز ، انك:الـــى

08/07/2021 :بـتاریخ
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(21)2019091438 -4

(22)١١/٠٩/٢٠١٩

احمد دمحم السید عبد الفتاح المسیرى(71)

(74)

سجاده الصاله المتكاملھ(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
احمد دمحم السید عبد الفتاح المسیرى:مـــن
یرى:الـــى اح المس د الفت ید عب د الس محم

28/07/2021 :بـتاریخ

(21)2020091518 -5

(22)٢٩/٠٩/٢٠٢٠

ي بایكك، كیم (71)

سمر أحمد اللباد (74)

فك تشفیر الصور/طریقة وجھاز لتشفیر(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
كي بایك، كیم :مـــن
انكتكنولو جيأوف ایمج بي وان انستیتیوت :الـــى

12/07/2021 :بـتاریخ
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بیـــــــــــــــان
بالبراءات التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـًا ألحكام قانون حمایة 

لعدم سداد ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
الرسوم السنویة
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26666 (11) -1

2010010151 (21)

تركیبھ اسمنتیھ لخرسانھ ذاتیھ (54)

سیمینتس فرانسیس      (71)

سمر اللباد  (74)

26748 (11) -2

2010010132 (21)

تركیبات اسمنتیھ ذات قدره حفزیھ ضوئیھ عالیھ وانسیابیھ محسنھ (54)

ایھ     .بي . إیتالسمنتي اس (71)

سمراحمد اللباد  (74)

23345 (11) -3

2002060659 (21)

عملیة الستخالص البترول من خزان بترول طبیعى  (54)

ستات أویل ایھ اس ایھ     - دى بیترولیوم اویل اند حار كوریوریتس أوف سارت (71)

سمر اللباد (74)

23599 (11) -4

2004070307 (21)

باستخدام معطیات أجھزة أحساس للحركة ) و الرجفیةأ(طریقة لألستكشاف بالطریقة الزلزالیة 
وأجھزة  أحساس للضغط   

(54)

جى اس امیركاز إنك     .بى (71)

دمحم كامل مصطفى دمحم (74)
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23975 (11) -5

2005100684 (21)

غطاء تخلیقي من الراتنج ووسیلة قفل وعبوة تحتوي على مشروب (54)

شركة یابانیة     - الكوا كلوزر سیستمس جابان لیمتد (71)

سمر أحمد اللباد (74)

24101 (11) -6

2006020166 (21)

نظام وطریقة حفر (54)

شركة ھولندیة     -شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابي بي في (71)

سمر أحمد اللباد (74)

24311 (11) -7

2006010104 (21)

نظام وطریقھ لمنع التسرب فى حیز داخل تجویف بئر (54)

شركھ ھولندیھ     -شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابي بي في (71)

سمر احمد اللباد (74)

24448 (11) -8

2005120780 (21)

یفیناتمحفز وعملیة إلنتاج األول (54)

اینوس یوروب ا ھـ جى      (71)

سمر احمد اللباد (74)
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24489 (11) -9

2006010049 (21)

عامل مختزل لالسمنت یحتوى على الكرومات القابلھ للذوبان وطرق إلنتاجھ (54)

مكجي بیجمنت جى ام بى اتش     -كیر (71)

سمر احمد اللباد (74)

24717 (11) -10

2007020149 (21)

نظام وطریقھ لمكونات تصویر عالمیھ  (54)

ستاتیك كونترول كومبوننتس      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

24768 (11) -11

2007101121 (21)

او العیون التى تعرضت لعملیات لتلف / بللوریھ الكاذبھ و عدسات  الصقھ عالجیھ للعیون الال
.عصبى

(54)

یونیفرسیداد كومبلیوتنس دى مدرید      (71)

محمود رجائى الدقى  (74)

24822 (11) -12

2007010044 (21)

نعل احذیھ صامد للماء وقابل للتنفس (54)

ایھ     .بى.اسجیوكس  (71)

ماجده ھارون ونادیھ ھارون (74)
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24835 (11) -13

2005070343 (21)

تركیبات بھا بروبینات حلقیھ وعوامل مساعده لزیاده الفاعلیھ (54)

روم اند ھاس كومبانى      (71)

دمحم دمحم بكیر (74)

25185 (11) -14

2006010075 (21)

تتراھیدروببریدیل مفیده فى العالج اوالوقایھ من االلم- مركبات ارایل غیر متجانس  (54)

شركھ لكسمبرج     -ایروسیلتیك اس ایھ  (71)

سمر احمد اللباد (74)

25262 (11) -15

2008121972 (21)

ل أحذیة، نعل مزود بذلك العنصر المنفذ للبخار، و عنصر منفذ للبخار یستعمل فى تكوین نعو
.حذاء مزود بذلك النعل

(54)

أیھ     .بى.جیوكس أس (71)

ماجدة ھارون  (74)

25580 (11) -16

2007010022 (21)

جھاز فصل حبیبات دقیقة  (54)

جى     .أندكومبانى كیھایسینمان ماسشینینبا جى بى إم إتش (71)

سمر اللباد (74)
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25764 (11) -17

2005070327 (21)

نظام لتحلیھ میاه البحر بالطاقھ الشمسیھ (54)

طاھر أحمد سعیدة      (71)

طاھر أحمد سعیدة (74)

25904 (11) -18

2010010131 (21)

سھا مواد ربط ھیدرولیكیھ میثلیھ إنسیابیھ وعالیھ النشاط الضوئي الحفزىطبقات تغلیف اسا (54)

ایھ     .بي . إیتالسمنتي اس (71)

سمر اللباد  (74)

25952 (11) -19

2010020231 (21)

N2Oمحفز ، وطریقھ انتاجھ، واستخدامھ لتفكیك  (54)

یو اتش دى اى جى ام بى اتش (71)

سمر اللباد  (74)

25989 (11) -20

2007020128 (21)

عملیھ النتاج خبث بورتالندى والخبث الذى یتم الحصول علیھ (54)

سمكس تریدماركس ورلدواید لیمتد      (71)

ھدى سراج الدین  (74)
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26099 (11) -21

2011010149 (21)

طریقھ وجھاز الستقبال بیانات فى نظام اتصال السلكى (54)

ال جى الكترونیكس اى ان سى      (71)

سمر احمد اللباد (74)

26195 (11) -22

2011071289 (21)

ازالھ شبحیھ المجال الموجى لبیانات زلزالیھ مسجلھ باستخدام مصادر زلزالیھ متعدده عند اعماق 
اه مختلفھمی

(54)

اس جوفیزیكال ایھ اس     .جى.بى (71)

دمحم كامل مصطفى  (74)

26343 (11) -23

2008071306 (21)

تركیبة زیتیة تتضمن سیكلو بروبین لمعالجة النباتات (54)

روم اند ھاس كومبانى      (71)

دمحم دمحم بكیر (74)

26826 (11) -24

2011111935 (21)

طریقھ وجھاز لتعقیم العبوات (54)

اس اي جي تكنولوجي ایھ جي      (71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)
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26865 (11) -25

2010010038 (21)

طرق لمعایره محلل مائع لالستخدام في حفره بئر (54)

براد ریسیرش آند دیفولبمنت لیمتد      (71)

ھدى عبد الھادى  (74)

26874 (11) -26

2009010059 (21)

طریقة للتمدید القطري لعنصر أنبوبي (54)

فى     . شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابیج بى  (71)

سمر اللباد (74)

26905 (11) -27

2011071143 (21)

وحده تكمیلیھ لمعالجھ المیاه الناتجھ عن محطات میاه الصرف الصحى (54)

یاسر دمحم ربیعى مدبولى عبد النعیم      (71)

(74)

27039 (11) -28

2011020182 (21)

مواد مركبھ محفزه ضوئیا محتویھ على تیتانیوم وجحر جیرى (54)

ایطالسیمنتى اس بى ایھ      (71)

سمر احمد اللباد (74)
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27104 (11) -29

2006010065 (21)

مركبات صیدالنیھ (54)

استكس ثیرابیوتیك لیمتد      (71)

عبد الھادي للملكیھ الفكریھ (74)

27138 (11) -30

2007010001 (21)

مشتقات حلقات غیر متجانسة ذات خمسھ اعضاء تحتوى على نیتروجین  كمثبطات بروتین نقل 
استر الكولستریل 

(54)

میرك شارب اند دوم كوربوریشن      (71)

سمر احمد اللباد (74)

27212 (11) -31

2011020184 (21)

على تیتانیوم وحجر جیرى خالى من ثانى اكسید التیاتنیوممركبات تحلل ضوئى تشتمل (54)

ایطالسیمنتى ا س بى ایة      (71)

سمر أحمد اللباد (74)

27411 (11) -32

2012010160 (21)

عملیھ وجھاز الستخالص االمونیا من تیار غاز (54)

سایبم ا س بي ایھ  (71)

سمر احمد اللباد (74)
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27500 (11) -33

2014010023 (21)

شفرة موس حالقة  (54)

ذى جیلیت كومبانى ال ال سى      (71)

عمرو مفید كمال الدیب  (74)

27505 (11) -34

2013010070 (21)

تخدام الحجر الجیريتركیبات أسمنتیة منخفضة الكثافة باس (54)

الفارجي      (71)

سمراحمد اللباد (74)

27553 (11) -35

2013010101 (21)

عملیھ تصنیع تراكمات خرسانیھ خلویھ (54)

سیمیكس ریسیرتش جروب ایھ جي      (71)

ھ وحید احمدشركھ سماس للملكیھ الفكریھ ویمثلھا ھال (74)

27629 (11) -36

2013071156 (21)

طریقة ونظام تحكم سرعھ سحب لشریط استشعار (54)

إس جوفیزیكال إیھ إس     .جى.بى (71)

دمحم كامل مصطفى (74)
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27658 (11) -37

2012020243 (21)

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

(54)

سامبوسیتى، أنطونیو      (71)

محمود رجائى الدقى (74)

27676 (11) -38

2014010063 (21)

عملیھ النتاج بولیمرات مخلطة من حمض المالیك وایزوبرینول (54)

باســـف أس  إي      (71)

طھ حنفى محمود  (74)

27772 (11) -39

2012010123 (21)

طریقھ لحث تعقید تصدع في اكماالت ابار افقیھ متصدعھ ھیدرولیكیا (54)

ھالیبیرتون انیرجي سیرفیس  اي ان سي      (71)

سمر احمد اللباد (74)

27779 (11) -40

D1 2013040574 (21)

مرشحات دخان ألجھزة التدخین مزودة بكتل مسامیة ذات حجم فراغي مرغوب (54)

اسیتات انترناشونال ال ال سى      (71)

سمراحمد اللباد (74)
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27792 (11) -41

2013010045 (21)

تركیبات صلبة مبیدة لألعشاب مع اإلضافات (54)

داو اجروساینسز  ل ل سى      (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

27892 (11) -42

2011122183 (21)

طریقھ وتركیب الثراء جزیئات الرماد المتطایر عن طریق  فالش التكوین (54)

شركھ سویسریھ مساھمھ     -سیمیكس ریسیرش جروب ایھ جي   (71)

ناھد رزق ودیع ترزى (74)

27899 (11) -43

2014020167 (21)

بولیمرات مترافقة البلمرة من أیزوبرینول، وأحماض أحادیة الكربوكسیل غیر مثبطة 
جھا واستخدامھا كمثبطات  بمجموعات ایثیلین أحادیة ، وأحماض كبریتونیك وطرق النتا

للرواسب في أنظمة حاملة للماء 
(54)

باســـف أس  إي      (71)

طھ حنفى محمود  (74)

28033 (11) -44

2011010097 (21)

نظام ترشیح یشتمل على ادوات تحكم فى السوائل (54)

بى اتش     ان بیتیلجنجیز جى ام. ام  (71)

مصطفى حسین الشافعى (74)
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28180 (11) -45

2014010024 (21)

شفرات حالقھ لھا راس ذات نصف قطر كبیر (54)

ذى جیلیت كومبانى ال ال سى      (71)

عمرو مفید كمال الدیب  (74)

28195 (11) -46

2013121929 (21)

اعادة تكوین منتجات صیدلیھجھاز  (54)

دیوجكت میدیكال سیستمس انك      (71)

(74)

28213 (11) -47

2014122111 (21)

تحویل كتلة حیویة (54)

زیلیكو، إنك      (71)

خالد مجدى مختار حماده (74)

28224 (11) -48

2013121917 (21)

ھیكل لربط عنصر لجھاز استشعار حراري بجھاز تكییف ھواء (54)

شارب كابوشیكى كایشا      (71)

سونیا فائق فرج (74)
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28249 (11) -49

2013040574 (21)

مرشحات تدخین لوسائل التدخین ذات كتل مسامیة لھا تعبئة جسیم كربون وانخفاض ضغط
محاط

(54)

اسیتات انترناشونال ال ال سى      (71)

سمراحمد اللباد (74)

28436 (11) -50

2015010123 (21)

طریقة ونظام الستعادة النفط وإزالة النفط من خلیط ناتج مكون من الماء والنفط (54)

لوجیز سیبورت     تیكنو& فیولیا واتیر سولیواشن  (71)

سمر احمد اللباد (74)

28448 (11) -51

2013121967 (21)

طریقة لتحضیر جرافین وظیفي (54)

بیكر ھوجز انكوربوریتد      (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

28482 (11) -52

2011010098 (21)

لى مرشحات ذات غشاء ذو شق حلزونى وطریقھ النتاج ذلك وحده ترشیح ونظام یشتمل ع (54)

ان بیتیلجنجیز جى ام بى اتش     . ام  (71)

مصطفى حسین الشافعى و سناء عبد السمیع عبد هللا  (74)
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28549 (11) -53

2013010095 (21)

فى عملیھ الترشیح الفائق الدقھالستخدامھا) غیر متناظره(اغشیھ غیر مثماثلھ  (54)

ایمبریال اینوفیشنس لیمتد      (71)

ناھد ودیع رزق  ترزى (74)

28556 (11) -54

2013010096 (21)

امید المقاومة للمذیب- من البولى) فائقة الدقة(اغشیة ترشیح نانونیة  (54)

نوفیشنس لیمتد     إیمبریال إی (71)

ناھد ودیع  رزق ترزى (74)

28591 (11) -55

2014122078 (21)

كبسولھ جزئیھ مع ُمعّرف موجود في المحیط الداخلي لھا (54)

فیھ سیستم جي ام بي اتش     -كیھ  (71)

ناھد ودیع رزق (74)

28645 (11) -56

2014122079 (21)

كبسولة االستخدام الفردي، والتي تتألف من الرقائق البالستیكیة حیث تحتوي على الُمعرف الذي 
یقوم بعملیة التصنیع الجزئي

(54)

فیھ سیستم جي ام بي اتش     -كیھ  (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)
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28710 (11) -57

2015010111 (21)

٢–كلورو –٤(–٦–فلورو –٥–كلورو –٣–أمینو -٤یبات مبیدة لألعشاب تشمل ترك
حمض كربوكسیلى–٢–بیریدین ) میثوكسى فینیل–٣–فلورو –

(54)

داو اجروساینسز  ال ال سى             (71)

مكتب عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

28983 (11) -58

2016010072 (21)

عملیة إنتاج حبیبة منظف، حبیبة منظف وتركیبة منظف تشتمل على الحبیبة المذكورة (54)

یونیلیفر بى ال سى      (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

28995 (11) -59

2014020211 (21)

طریقة إلنتاج كلنكر یحتوى على الترنیسیت (54)

ھیدلبیرجسیمنت أیھ جي      (71)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)

29074 (11) -60

  D1  2012010050 (21)

نظام دعم نقالة (54)

واشینجتون انك     - فیرنو   (71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)
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29075 (11) -61

D2  2012010050 (21)

نظام سناد قوسى (54)

واشینجتون انك     - فیرنو   (71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

29076 (11) -62

2012010050 (21)

)محفة(تركیب ذراع دعامى لنظام دعم نقالة  (54)

واشینجتون انك - فیرنو   (71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

29128 (11) -63

2016010128 (21)

طرق ومنشآت للتقطیر الحراري بضغط البخار المیكانیكي (54)

إل إل سى      -أندستریال أدفنسید سیرفیسیز أف زد  (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

29284 (11) -64

2014071221 (21)

مجمع مخلفات نھر النیل (54)

صابر عیاد زكى حلیم      (71)

(74)
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29322 (11) -65

2015010010 (21)

جھاز وطریقھ للمعالجھ البیولوجیھ لمیاه الصرف (54)

دایونج      ، لي -لیانكیو ، زو-جینمین ، لي (71)

سمر اللباد (74)

29437 (11) -66

2016040704 (21)

فوھة تعبئة غاز خامل، جھاز تعبئة غاز خامل، وطریقة إلنتاج حاویة الستیعاب سائل تسریب (54)

شركة مساھمة یابانیة       –انك ، اوتسوكا فارماسوتیكالز فاكتوري  (71)

سمر احمد اللباد (74)

29656 (11) -67

2016050779 (21)

نظارات قابلة للتوسیع ذات شریط مرن (54)

انك      ، كلیك جوجلیز  (71)

سمر احمد اللباد (74)

29976 (11) -68

2016010022 (21)

معایرة لمقیاس السرعة فى الموضع (54)

إس             .وفیزیكال إیھإس ج.جى.بى (71)

ناھد  ودیع رزق ترزى (74)
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بیـــــــــــــــان
بالطلبات التى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقـًا ألحكام قانون حمایة 

لعدم سداد ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
الرسوم السنویة
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D1   2011020225 (21) -1

٠٩/٠٢/٢٠١١ (22)

لكربون السائلعملیھ وجھاز لنقل ثانى اكسید ا (54)

TEEKAY NORWAY AS-STATOIL  ASA-ORKLA ENGINEERING-
SINVENT AS

(71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

2010010035 (21) -2

٠٦/٠١/٢٠١٠ (22)

تركیبات بولیمیریھ معدلھ، عملیھ تعدیل و عوامل مولده للشق الحر (54)

BOREALIS TECHNOLOGY OY (71)

سراج الدین ھدى (74)

2010010068 (21) -3

١٣/٠١/٢٠١٠ (22)

ثانى ھیدروكسي طولوین او مشتقاتھ وتطبیقاتھ فى تحضیر دواء-٥-٣ (54)

KUNMING INSTITUTE OF ZOOLOGY, CHINESE ACADEMY OF
SCIENCES-KUNMING JINGBIAO BIOSCIENCES R & D CO., LTD.-
KUNMING INSTITUTE OF BOTANY, CHINESE ACADEMY OF
SCIENCES

(71)

محسن انور حسن  (74)

2012010051 (21) -4

١٠/٠١/٢٠١٢ (22)

تمایز الخالیا الجزعیھ الوسطیھ (54)

Novartis AG (71)

ناھد ودیع رزق (74)
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2012010097 (21) -5

١٧/٠١/٢٠١٢ (22)

- )میثوكسي فنیل-٦-)ایودوفنیل امینو- ٤-فلورو-٢(- ٢-فلوروثنائي S(-N -)٤،٣(و) R(تحضیر 
١-

(54)

ARDEA BIOSCIENCES, INC (71)

شادي فاروق مبارك  (74)

2013010023 (21) -6

٠٦/٠١/٢٠١٣ (22)

مركب بیریدین یحمل بدائل (54)

UBE INDUSTRIES, LTD-DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (71)

سماس للملكیة الفكریةشركة  (74)

2013010081 (21) -7

١٤/٠١/٢٠١٣ (22)

طریقھ لزیاده تاثیر الصوره الفعالھ النشطھ للجسم المضاد  (54)

EPSHTEIN, Oleg, Iliich (71)

اسامھ دمحم دمحم اسماعیل  (74)

2013020166 (21) -8

٠٣/٠٢/٢٠١٣ (22)

معدنیة أشبة بالشبكة وجھاز الجراء الطریقةطریقة للحصول على حصائر (54)

HACANOKA GMBH (71)

جورج عزیز عبد الملك (74)
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2013101635 (21) -9

٢٣/١٠/٢٠١٣ (22)

أسالیب و طرق للعالج المناعي الخلوي الفعال للسرطان باستخدام خالیا سرطانیة تم القضاء علیھا 
ي عالى وخالیا جذعیةبواسطة ضغط ھیدروستاتیك

(54)

SOTIO A.S. (71)

سھیر میخائیل رزق (74)

2014122009 (21) -10

١١/١٢/٢٠١٤ (22)

طرق وتركیبات إلنتاج میثان حیوي (54)

RENESCIENCE A/S (71)

سمر اللباد (74)

2014122101 (21) -11

٢٩/١٢/٢٠١٤ (22)

قة تحضیره واستخداماتھمشتق البنزودیوكسول وطری (54)

GENENTECH, INC (71)

شادى فاروق مبارك (74)

2015010048 (21) -12

١٢/٠١/٢٠١٥ (22)

واستخدامھا3RSPOعوامل ربط  (54)

ONCOMED PHARMACEUTICALS, INC. (71)

ناھد ودیع رزق (74)
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2015010074 (21) -13

١٨/٠١/٢٠١٥ (22)

(الكتاراكت ( كریستالین لعالج إعتام عدسة العین –مثبطات تكتل الفا  (54)

Regents of the University of Michigan (71)

(74)

2015010110 (21) -14

٢٢/٠١/٢٠١٥ (22)

–٢–كلورو –٤(٦–فلورو –٥–كلورو –٣–امینو –٤تركیبات مبیده لالعشاب تشمل 
حمض كربوكسیلى او مشتقات منھ و مبیدات اعشاب –٢–بیریدین ) میثوكسي فینیل–٣–و فلور

).االنیبیب(لتثبیط االنبوب متناھى الصغر 
(54)

DOW AGROSCIENCES LLC (71)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ (74)

2015050740 (21) -15

١٢/٠٥/٢٠١٥ (22)

).  تحدید موضع( جھاز وضع  (54)

DOW AGROSCIENCES LLC (71)

(74)

2015121921 (21) -16

٠٧/١٢/٢٠١٥ (22)

مركب امید غیر متجانس الحلقھ عطرى یحتوى على نتروجین وثنائى الحلقھ (54)

ASTELLAS Pharma Inc (71)

سمر أحمد اللباد  (74)
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2015121947 (21) -17

١٠/١٢/٢٠١٥ (22)

عملیة انتاج زیت من الطحالب الدقیقة (54)

BIO.TE.MA. S.R.L. (71)

محمود الولیلى  (74)

2016010011 (21) -18

٠٤/٠١/٢٠١٦ (22)

metabotropic glutamateمشتقات إیثینیل  كمعارضات مستقبل  (54)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (71)

سمر اللباد (74)

2016010017 (21) -19

٠٥/٠١/٢٠١٦ (22)

أمالح نالمیفین كأدویة لخفض استھالك الكحول أو للوقایة من استھالك الكحول الزائد (54)

H. LUNDBECK A/S (71)

سمر اللباد (74)

2016010026 (21) -20

٠٦/٠١/٢٠١٦ (22)

-٣، ٢-أوكسو- ٢- }مثیلین] یل-٢-بیرول- H1-)مورفولینیل مثیل- ٤(-٤[{- ٣[(- ٣ملح جدید من 
دایون، طریقة تحضیرھا -٤، ٢-ثیازولیدین- ٣، ١-]مثیل) یل-٥-إندول- H1-ثاني ھیدرو

وصیاغات محتویة علیھا
(54)

LABORATOIRES SERVIER (71)

شادى فاروق مبارك  (74)
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2016010074 (21) -21

١٧/٠١/٢٠١٦ (22)

حلقیة عطریة غیر متجانسة- أمید- لى لب حلقة بنزیلمثبطات أوتوتاكسین تشتمل ع (54)

Novartis AG (71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

2016010091 (21) -22

١٩/٠١/٢٠١٦ (22)

إیثانون-)یل- ١-ترایازول ] ٤، ٢، ١([-٢-)یل-١-بیبرازین (-١مشتقات  (54)

(71)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

2016010113 (21) -23

٢١/٠١/٢٠١٦ (22)

تركیبة صیدالنیة مستقرة مضادة للدرن في صورة قرص مغلَّف یحتوي على حبیبات إیزونیازید 
وحبیبات ریفابنتین، وعملیة لتحضیرھا

(54)

SANOFI (71)

سمر اللباد (74)

2016010114 (21) -24

٢١/٠١/٢٠١٦ (22)

ریفامبیسین وإیزونیازید وإیثامبوتول وبیرازینامید، وعملیة لتحضیرھاتركیبة مضاد للسل تتكّون من (54)

SANOFI (71)

سمر اللباد (74)
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2016010116 (21) -25

٢١/٠١/٢٠١٦ (22)

تركیبة مضاد للسل تتكّون من ریفامبیسین وإیزونیازید وإیثامبوتول وبیرازینامید، وعملیة لتحضیرھا (54)

SANOFI (71)

سمر اللباد (74)

2016010138 (21) -26

٢٧/٠١/٢٠١٦ (22)

skyصیغة مثبّطات  (54)

GILEAD CONNECTICUT, INC (71)

سمر اللباد (74)

2016010140 (21) -27

٢٧/٠١/٢٠١٦ (22)

SYKصور متعددة الشكل البلوري لمثبطات  (54)

GILEAD CONNECTICUT, INC (71)

سمر اللباد (74)

2016020162 (21) -28

٠١/٠٢/٢٠١٦ (22)

بروتین اندماج عالجي (54)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (71)

سمر اللباد (74)
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2016020275 (21) -29

٢٢/٠٢/٢٠١٦ (22)

تجمیعة للتعرف على وثیقة ھویة  (54)

MORPHO B.V (71)

اللبادسمر احمد  (74)

2016071107 (21) -30

٠٣/٠٧/٢٠١٦ (22)

.تصنیع حلوي خاصھ لألطفال مرضي السكري من بعض النباتات الطبیھ المضاده للسكري (54)

Eman Abdel-Samiaa Ali Hussein Alam (71)

(74)

2016071150 (21) -31

١٠/٠٧/٢٠١٦ (22)

بدور خمس أجھزه ھامھ وھي أجھزة الطرد المركزى لالنابیب تصنیع  جھاز واحد بسیط یقوم
واالبیندورف و فورتكس و المقلب المغناطیسي و الھزاز

(54)

Mahmoud Saad Abdel-Rahman Okda (71)

(74)

2016071245 (21) -32

٢٧/٠٧/٢٠١٦ (22)

، ٢- أوكسو- ٢- }میثیلین] یل-٢- ولبیرر- H1- )مورفولینیل میثیل- ٤(-٤[{- ٣[(- ٣ارتباط جدید بین 
EGFRثاني ون و مثبط -٤، ٢-ثیازولیدین- ٣، ١- ]میثیل) یل-٥-إندول-H1- ثاني ھیدرو-٣

TYRكینیز
(54)

LES LABORATOIRES SERVIER (71)

شادى فاروق مبارك  (74)
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2016111949 (21) -33

٣٠/١١/٢٠١٦ (22)

ببتیدات كمساعدات أوكسیتوسین (54)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (71)

سمر أحمد اللباد  (74)

2016122113 (21) -34

٢٧/١٢/٢٠١٦ (22)

مشتقات اإلندان واإلندولین واستخدامھا كمنشطات جوانیالت سیكالز القابل للذوبان (54)

Novartis AG (71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

2017061088 (21) -35

٢١/٠٦/٢٠١٧ (22)

غشاء تناضح عكسى مقاوم للحشف بنوعیھ الحیوى والغیر عضوى وطریقھ إلنتاجھ (54)

Dalia ElsayedAbd El-Khalek-Besheir Ahmed Abd El-nabey-Shaker
MabroukEbrahim-Ashraf ElsayedMorsy-Sara Ramdan Mohamed

(71)

ل جامعة االسكندریةنقطة اتصا (74)

2017071144 (21) -36

٠٥/٠٧/٢٠١٧ (22)

سیارة كھربیة بدون سائق ذاتیة الشحن والتنظیف (54)

Osama Azab Yousof Azab-Karim Aydarous Mohamed Ghatuary (71)

(74)
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2017071146 (21) -37

٠٥/٠٧/٢٠١٧ (22)

انیة مراحل فلتر ماء اقتصادى ثم (54)

Osama Azab Yousif Azab-Karim Aydarous Mohamed Ghatuary (71)

(74)

2018010030 (21) -38

٠٣/٠١/٢٠١٨ (22)

جزیئات اندماج (54)

SANOFI (71)

سمر أحمد اللباد  (74)

2018010090 (21) -39

١٧/٠١/٢٠١٨ (22)

عضو مطوى الثنین مرتبط بمنتج ماصجھاز تصنیع وطریقة تصنیع  (54)

UNI-CHARM CORPORATION (71)

سمر أحمد اللباد  (74)

2018010103 (21) -40

٢١/٠١/٢٠١٨ (22)

ثالثي أمید ثیوفوسفوري) بیوتیل-N -)Nتركیبة تحتوي على منتجات تفاعل ونواتج إضافة  (54)

KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC (71)

شادي فاروق مبارك (74)
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2018010153 (21) -41

٢٤/٠١/٢٠١٨ (22)

طفريIDH١R١٣٢Hمثبط إنزیم أیزوسیترات دھیدروجیناز  (54)

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (71)

نور وسلیم بالتعاون مع التمیمي ومشاركوه–حسان حسن مصطفي  (74)

2018071191 (21) -42

٢٥/٠٧/٢٠١٨ (22)

عملیة إلضفاء مظھر رّث على منتج نسیجي (54)

Fast Retailing Co., Ltd. (71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

2018111922 (21) -43

٢٩/١١/٢٠١٨ (22)

تركیبات تشتمل على سالالت بكتیریة (54)

4D PHARMA PLC (71)

سمر احمد  اللباد (74)

2018121930 (21) -44

٠٣/١٢/٢٠١٨ (22)

جدیدة معدلة بحمض دھني لعالج داء السكري وأمراض الكلى المزمنة2UROCORTIN-نظائر  (54)

Eli Lilly & Company (71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)
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2019010010 (21) -45

٠٣/٠١/٢٠١٩ (22)

ج اإلصابات الفیروسیةاستخدام زیبورنول كعامل نشط في عال (54)

ABIOGEN PHARMA S.P.A. (71)

ناھد ودیع رزق ترزي (74)

2019010039 (21) -46

١٠/٠١/٢٠١٩ (22)

مركبات ثنائیة الحلقة تستخدم كعوامل للتحكم باآلفات (54)

BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT (71)

شركة سماس للملكیھ الفكریھ (74)

2019010044 (21) -47

١٣/٠١/٢٠١٩ (22)

طرق تصنیع جھاز أمني (54)

DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED (71)

جمال الدین لطفي محمود عبد اللطیف (74)

2019010079 (21) -48

١٦/٠١/٢٠١٩ (22)

فاتمشتقات مكثفة ثنائیة الحلقة غیر متجانسة تستخدم كعوامل لمكافحة اآل (54)

Bayer Kroppsien Aktiengesellschaft (71)

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ (74)
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2019071101 (21) -49

١٥/٠٧/٢٠١٩ (22)

حامل مصابیح كھربیة یعمل بواسطة مستشعر الحركة بواسطة مستشعر األشعة تحت الحمراء (54)

Ahmed Hussien Mohamed Mahmoued (71)

نقطة اتصال جامعة أسیوط (74)

2019071102 (21) -50

١٥/٠٧/٢٠١٩ (22)

مصباح كھربائي یتم تشغیلھ بواسطة مستشعر الحركة بواسطة مستشعر األشعة تحت الحمراء (54)

Ahmed Hussien Mohamed Mahmoued (71)

نقطة اتصال جامعة أسیوط (74)

2019071103 (21) -51

١٥/٠٧/٢٠١٩ (22)

مصباح كھربائي یتم تشغیلھ واطفائھ عن طریق ضوء الشمس (54)

Ahmed Hussien Mohamed Mahmoued (71)

نقطة اتصال جامعة أسیوط (74)

2019071151 (21) -52

٢٢/٠٧/٢٠١٩ (22)

حافظة طعام تحافظ على الوزن (54)

Sally Ali Essam Ahmed (71)

(74)
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2019122042 (21) -53

٢٢/١٢/٢٠١٩ (22)

مبلور، ونظام تجزئة للزیوت والدھون الصالحة لألكل وطریقة لتخزین الزیوت والدھون الصالحة 
لألكل

(54)

ALFA LAVAL CORPORATE AB (71)

سمر أحمد اللباد  (74)

2019122084 (21) -54

٢٦/١٢/٢٠١٩ (22)

لحرق األغراض الخزفیةتجمیعة خزفیة (54)

IMERTECH SAS (71)

سمر اللباد (74)
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إعـــــــــــالن
عن رغبــــــــــــــــھ



لیمتد، ایشھارا سانجیو كایشا:یـعلــن  -1

الیابان                    ٥٥٠٠٠٠٢، اوساكا، شى-اوساكا، كو-نیش، شومى-١-ایدوبورى، ١٥- ٣:المركز العــام
الیابان، اوساكا

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٣/٠١/٢٠١٧الصادرة بتاریخ ٢٧٨٤٨لبراءة االختراع رقم 

تركیبة مبیدة لالعشاب تحتوى فالزا سلفورون و میتریبوزان:فى شـــأن

سھیر میخائیل رزق:ل ـیـوكــال
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